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 عام 20منهاج عمل بيجين ما بعد 

 :مقدمة

مرت فمسطين بتاريخ سياسي واجتماعي مرير جعميا تتميز عن غيرىا من الدول، حيث شيد ىذا التاريخ اطماع االستعمار 
الدول والقوى الدولية عمى ارض فمسطين لمنح الييود وطن قومي ليم عمى ارض ليست ممكيم، وما والمستعمرين بيا، وتكالبت 

كان لمسكان االصميين الفمسطينيين سوى الصمود والتحدي والمقاومة، وعدم التنازل عن اي شبر من ارضيم وممتمكاتيم، 
والتي عرفت  1948لك الصراعات حرب عام واعراضيم، وشيد ىذا التاريخ ثورات وصراعات، ومناىضات، إال أن اخطر ت

من السكان الى الدول % 58بالنكبة، حيث تم تيجير مئات األالف من أبناء السكان االصميين الفمسطينيين، بما نسبتو 
من ارض فمسطين التاريخية، وأدت تمك النكبة الى % 77المجاورة نتيجة لممجازر المروعة التي ارتكبت، واستولت اسرائيل عمى 

. 1مزيق النسيج االجتماعي واالقتصادي لممجتمع الفمسطيني، ومازالت مخيمات المجوء الفمسطيني شاىد عيان عمى تمك النكبةت

بل تبعيا احداث ومجازر مخيفة كمجزرة قبيا  ،ىي الحرب الوحيدة التي مزقت المجتمع الفمسطيني 1948لم تكن نكبة عام 
حيث سيطرت اسرائيل عمى باقي اراضي فمسطين باالضافة الى بعض مناطق ، 1967مثال، إلى أن وصمنا الى نكسة عام 

الف فمسطيني من منازليم، وانيار النظام  320الدول العربية، وىي ما تعرف األن بالضفة الغربية وقطاع غزة، وتم تشريد 
. السياسي داخل فمسطين واقتصر وجوده في دول الشتات بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية

كرد فعل من الشعب الفمسطيني عمى ما تقوم بو سمطات االحتالل من انتياكات  1987لعت االنتفاضة الفمسطينية عام اند
سياسية واجتماعية، واقتصادية اتجاىو، حيث شارك في تمك االنتفاضة كل اطياف المجتمع الفمسطيني بكافة فئاتو، الرجال 

يني في تمك المرحمة ىويتو بصورة جمية، واستمرت االنتفاضة الى أن وصمنا والنساء، األطفال والشيوخ، وأثبت الشعب الفمسط
حيث اتسم ىذا االتفاق بالمرحمية، بمعنى سيطرة السمطة الفمسطينية عمى غزة واريحا أواًل إلى أن  1993الى اتفاق اوسموا عام 

، واتفاقية واي 1995، واتفاق طابا عام 1994 امتدت الى باقي المحافظات الحقًا كنتيجة التفاقات الحقة كاتفاق القاىرة عام
من اراضي % 18لم تكن السمطة تسيطر سوى عمى  2000وحتى عام . وغيرىا من التفاىمات 1998ريفر بالنتيشين عام 

.  الضفة مما اضعف العمل التنموي فييا بشكل كبير

وشارك  1996ل انتخابات تشريعية ورئاسية عام بدأ النظام السياسي الفمسطين يتشكل بالداخل بعد اتفاق اوسمو حيث جرت او
بيا كافة اطياف المجتمع الفمسطيني، وبرز دور النساء في ىذه المشاركة، وبدأ في ىذه المرحمة بناء المؤسسات الحكومية، 

. والقضائية، مع الحفاظ عمى مؤسسات مجتمع مدني قوية

                                                           
1

، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، لبنان، (خلفيتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة)القضية الفلسطينية (: 2012)صالح، محسن 

 .65-61ص
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، وىنا ال بد 16/05/1996يد ياسر عرفات واستمرت حتى برئاسة الشو 20/05/1994تشكمت أول حكومة فمسطينية بتاريخ 
إلى أن تشكمت  2003من ذكر انو لم يكن ىناك جسم حكومي خاضع لمسمطة الفمسطينية يعنى بقضايا المرأة حتى نياية عام 

ود وزارة الحكومة الثامنة برئاسة احمد قريع وضمت وزارة شؤون المرأة بتوجيات من الرئيس ياسر عرفات آنذاك بضرورة وج
شؤون المرأة تعنى بقضايا المرأة وحقوقيا، واقتصرت متابعة قضايا حقوق وتمكين النساء حتى ىذا التاريخ عمى االتحاد العام 

. 2لممرأة الفمسطنية ومنظمات المجتمع المدني النسوي

يس مجمس الوزراء بتشكيل بناء عمى القرار الوزاري المتضمن في خطاب رئ 2003تأسست وزارة شؤون المرأة في نياية عام 
ستراتيجية عمميا وفق  الحكومة وخطة عمميا والذي صادق عميو مجمس الوزراء،  وبناء عميو تم العمل لوضع رؤية الوزارة وا 

. فمسفة تقوم عمى أساس الشراكة مع المؤسسات األىمية والحكومة واألكاديمية

ينية، لتصبح قادرة عمى المشاركة في عممية التنمية في كافة المجاالت تسعى وزارة شؤون المرأة إلى تمكين وحماية المرأة الفمسط
دماج  الثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، في مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة، وذلك من خالل، ماسسة وا 

لمشاريع والموازنات والخدمات في قضايا النوع االجتماعي عمى مستوى الييكل التنظيمي، والسياسات والخطط والبرامج وا
الوزارات المختمفة، وفي التشريعات والقوانين ذات العالقة، وتنظيم حمالت التوعية بقضايا وحقوق النساء في المجتمع، ورصد 

دماج النوع االجتماعي، تفعيل  فجوات النوع وأسبابيا من خالل البحوث، تطوير قدرات المؤسسات الحكومية في مجال ماسسة وا 
وتطوير عممية المراقبة من اجل المساءلة، وبناء عالقات شراكة مع المؤسسات والمنظمات الميتمة بقضايا المرأة عمى المستوى 

. المحمي والدولي
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  /http://www.palestinecabinet.gov.ps/ar/Govs: موقع مجلس الوزراء  
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 1995االنجازات التي تحققت والتحديات التي صودفت منذ عام : الباب األول

: اإلنجازات ( أ)

والسياسية لمنساء في فمسطين انعكاس لبيئة النساء في العديد من دول العالم، وكما ىو تعتبر البيئة االجتماعية واالقتصادية 
حال العديد من نساء تمك الدول التي شعرت بالظمم وتعمل عمى تغييره، فإن النساء في فمسطين شعرن بالظمم ويعممن عمى 

وتتويجًا . ة االجتماعية واالقتصادية والسياسيةتغييره، وتتجمى صور الظمم باألراضي الفمسطينية في كثير من مجاالت الحيا
التي  لعمل المؤسسات النسوية الرسمية وغير الرسمية تحققت مجموعة من االنجازات اليامة والكبيرة لمنساء، وأىم تمك االنجازات

: ، ىيساىمت في تعزيز المساواة بين الجنسين

 :يز المساواة بين الجنسينإنشاء اآلليات الوطنية المكمفة بالمساهمة في تعز: أوالً 

 إنشاء وحدات النوع االجتماعي (: 1)

من أجل ضمان مأسسة ودمج قضايا النوع االجتماعي في القطاعات المختمفة، كان ال بد من تشكيل وحدات المرأة داخل 
وزارة شؤون ، وبطمب من 28/7/2008، وبتاريخ 2005لعام( ق.ا/و.م/15/12/09)الوزارات، بقرار من مجمس الوزراء رقم 

، من اجل إلغاء مسميات وحدات المرأة لوحدات النوع (ف.س/و.م/08/65/12)المرأة، صدر قرار معدل لمقرار السابق رقم
االجتماعي، وتحديد كالميام والمسؤوليات الخاصة بتمك الوحدات وىيكميا التنظيمي، من اجل مساىمتيا ومتابعتيا لماسسة 

كما تم ترجمة االلتزام الحكومي اتجاه قضايا النوع . ياسات وخطط وبرامج الوزاراتودمج قضايا النوع االجتماعي في س
 .االجتماعي في الوزارات المختمفة

تضمين قضايا واحتياجات النوع االجتماعي، : حددت ميام ومسؤوليات وحدات النوع االجتماعي وفق قرار مجمس الوزراء ومنيا
فيما تتولى وزارة شؤون المراة االشراف والتنسيق عمى . ن منظور النوع االجتماعيوتدقيق ومتابعة برامج وسياسات الحكومة م

 .ديم الدعم الفني واالداري الالزمىذه الوحدات، باالضافة الى تق

 إنشاء مراكز تواصل(:2)

نسوي القائم الىو تجمع مؤسسات نسوية وتنموية وأكاديمية تؤمن بالمفيوم و "ةألمركز معمومات المر"  ىي اختصار( لتواص) 
نيا غير قابمة لمتجزئة، تستند عمى مبادىء المساواة واإلنصاف والعدالة، وىو جزء من أعمى أن حقوق المر ة ىي حقوق إنسان وا 

التي تعمل من اجل   المؤسسات الوطنية التي تستند عمى مبدأ الشراكة بين الحكومة والمؤسسات األىمية ضمن اطار ائتالف
قير والتميز المبنى عمى العرق أو الدين أو المون، تؤمن ببناء مجتمع مدني ديمقراطي يعمل من اجل تمكين إلغاء كافة إشكال ال

التوازن في النساء كأفراد وكمجموعات من اجل ممارسة حق العودة وحق االختيار والوصول والتحكم في المصادر لضمان 
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عمل بالشراكة بين المؤسسات األىمية والحكومية وبالتنسيق مع بمعنى اخر ىو تجمع نسوي فمسطيني ي .العالقات بين الجنسين
 ،ة في كافة المجاالت االجتماعيةأافحة كافة أشكال التمييز ضد المرالمؤسسات المحمية واإلقميمية والدولية التي تعمل عمى مك

. ة في الحياة العامة والخاصةوالثقافية، والتي تعمل عمى تمكين النساء أفراد وجماعات بفعالي ،واالقتصادية ،والسياسية

وذلك عبر ضمان المساواة في التشريعات واألنظمة  والتمكين، تركز مراكز تواصل عمى تمكين وتقوية النساء لممشاركة
واإلجراءات التي تدفع بالنساء لالنخراط في النشاطات االجتماعية واالقتصادية والسياسية لمحد من الفقر، والعنف، والتمييز  من 

: االستراتيجية التالية واالىداف القضايا خالل

 ة وعدم المساواة في التشريعات والقوانينأالتمييز ضد المر.  
   موارد والمعمومات المتاحة لمنساءنقص في ال، إضافة لةأالموارد عن واقع المرونقص المعمومات. 
  رامج والنشاطات التي تقدم لمنساءمحدودية اثر الب. 
  سوء توزيع الموارد المتوفرة. 
  ق بين المؤسساتضعف التنسي. 
  تحسين مستوى ونوعية البرامج المقدمة لمنساء والمؤسسات 
  قميميا ودوليا  تفعيل التنسيق والتشبيك  والعمل معا محميا وا 
  تمكين النساء في كافة مجاالت الحياة 
  تعزيز مفيوم الشراكة بين المؤسسات الحكومية واألىمية 

 
قرار االستراتيجيات الوطنية الخاصة بتعزيز المساواة بين الجنسين: ثانياً   : إعداد وا 

تم اعداد عدة استراتيجيات تساىم في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وىي استراتيجيات تتعمق بالعنف، وخطة 
 :تمك االستراتيجيات نوضحيا بالنقاط التاليةاستراتيجية لإلعالم، واخرى لمبيئة، والنفايات الصمبة والمياه، وأىم 

   االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء(: 1)

تسمح لمجمل و ،لتدخل من اجل التغييريحدد اولويات اإطارا عاما  النساء،العنف ضد  لمناىضةالوطنية تعتبر اإلستراتيجية 
مخططات تنفيذية من اجل تعزيز التكفل بضحايا العنف المحمي المتدخمين المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بوضع 

 المرأةوتطوير القوانين  والسياسات استنادا الى حقوق  ،وخمق تحالفات من اجل المساىمة في تغيير  الصورة النمطية من جية
.  جية أخرىمن 

 2019- 2011 لألعوام الفمسطينية السمطة يأراض في النساء ضد العنف لمناىضة اإلستراتيجية الخطة بمثابة الوثيقة ىذه تعدّ 
 المؤسسات مع انجازىا تم والتي  2016-2014و خطة  ، 2013 - 2011 لألعوام المدى متوسطة الخطة بيا، ويمحق
 .القادمة سنواتال في عمييا لمعمل -العنف، لمناىضة العامة الستراتيجيةا الخطة من األولويات لتحديد الشريكة
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المراة وشركائيا من المؤسسات  شؤون وزارة بين ما التامة بالشراكة النساء ضد العنف لمناىضة الوطنية اإلستراتيجية إعداد تم
 اإلنمائية األلفية برنامج من الثالث اليدف ضمن المرأة وتمكين الجنسين بين لممساواة المتحدة األمم وىيئةالحكومية واالىمية، 

 اإلستراتيجية وتعتبر .المحتمة لفمسطينيةا األراضي في المرأة تمكين و االجتماعي النوع في المساواة إلى والداعي المتحدة، لألمم
 ثالثة عمى االجتماعي النوع أساس عمى القائم العنف من الحد الى يدعو الذي البرنامج، مخرجات أحد العنف لمناىضة الوطنية

 .القانون تفعيل الحماية، الوقاية، :مستويات

 المنصف القانون سيادة مبدأ تعزيز“ إلى الداعي العام اليدف تبني خالل من النساء ضد العنف مناىضة إلى الخطة تيدف
 المساواة تكفل أسس عمى مبني مجتمع إلى لموصول المعنفات، النساء مع التعامل في المؤسسية اآلليات وتحسين لمنساء،
 مع التداخل خالل من قطاعي عبر منيجاً  الخطة تتبنى اليدف، ىذا ولتحقيق .زتميي دون المجتمع في األفراد لجميع والعدالة

نما النساء، عمى فقط ليس تؤثر تنموية قضية مع تتعامل باعتبارىا المختمفة، القطاعات  االقتصادي ياالجتماع النظام عمى وا 
 اتباع خالل من وذلك بدعميا، الحكومي االلتزام مدى عمى يعتمد الخطة تطبيق فإن ولذا .ككل الفمسطينية لمدولة والسياسي
 ىذه في المطروح العام باإلطار الحكومية غير المؤسسات التزام أخرى جية ومن الوزارات، قبل من الضرورية اإلجراءات

 في دور ليا التي األونروا - الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم ووكالة الخاص، القطاع مسؤوليةباالضافة الى  .الخطة
 لمنساء األساسية الحقوق توفير في المباشرة لمسؤوليتيا وذلك العنف، لمناىضة الوطنية المجنة مع والمتابعة التنفيذ عممية

 .الالجئات

 االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين(: 2)

 الجيود الوطنية إطار الجنسين وتمكين المرأة في بين المساواة والعدالة القطاعية لتعزيز عبر الوطنية االستراتيجية ىذه تأتي
حجر  لتشكل ، استنادًا لتكميف مجمس الوزراء الفمسطيني، القطاعية وعبر الوطنية القطاعية إلعداد االستراتيجيات المبذولة
تعمل ىذه االستراتيجية مع أربعة استراتيجيات عبر قطاعية  .قادمة ثالث الفمسطينية لسنوات التنمية خطة إعداد في األساس
 . لدولة فمسطين( أجندة السياسات الوطنية)استراتيجية قطاعية عمى تحقيق خطة التنمية الفمسطينية  19أخرى و

من  2016-2014 تم إعداد االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة لألعوام
قبل الفريق الوطني لالستراتيجية، وبقيادة وتنسيق من قبل وزارة شؤون المرأة، وذلك استنادًا لتكميف مجمس الوزراء 

ارتكزت المنيجية عمى مجموعة من األسس التي ناقشيا وأقرىا الفريق الوطني في أولى جمساتو والتي كان اىميا .الفمسطيني
دوار ومسؤوليات أبين الرجال والنساء المرتبط في ( الفروق)التمايزوتحديد االولويات بناء عمى  التضمين في الخطط القطاعية

 والذي يعني  تمكين المرأة و وفرص النساء أو الرجال الناتجة عن المفاىيم والثقافات المحمية وليس حسب الجوانب البيولوجية
 ذاتين، االعتماد عمى ومن بيا، ؤمنت التي واألىداف القيم قيقتح من يمكنين بشكل، حياتين شؤون إدارة عمىء قدرة النسا
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كما شممت مرتكزات المنيجية .حياتين جوانب تمس التي القرارات عمى - فردي أو جماعي بشكل - التأثير أو القرارات واتخاذ
 .النساء بين المساواةعمى االلتزام بالعمل عمى العدل و

 واالنضمام لالتفاقيات الدوليةالوثيقة الحقوقية لممرأة، : ثالثاً 

تعتبر البنية التشريعية الفمسطينية باتجاىيا العام مييأة، لتضمين قضايا المراة في إطار من المساواة  والعدالة وعدم التمييز في 
إليو المرأة الحقوق بين المرأة والرجل، لذا جاء الخطاب النسوي موحدا من اجل إقرار وثيقة حقوقية ينطوي تحتيا كل ما تصبوا 

صدرت الوثيقة بالمشاركة وزارة شؤون المرأة واالتحاد العام لممرأة الفمسطينية  وبعد أن تكممت جيود  الفمسطينية من حقوق ،
وبمباركة  الحقوقية لممرأة الفمسطينية عن وزارة شؤون المرأة واالتحاد العام لممرأة الفمسطينية واألطر والمؤسسات والمراكز النسوية

، ليعزز أىداف  2008ادة الرئيس محمود عباس رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية  بتبنييا يوم الثامن من آذار من عام من سي
 :ىذه الوثيقة   في  ايالء عناية اكبر بالحقوق اإلنسانية لممرأة في فمسطين، لذا فان الخطاب النسوي توحد واتفق عمى مايمي 

والحرية والكرامة والعدالة والتضامن ( بين الرجل والمرأة؟)تكون ىذه الوثيقة مرجعية حقوقية لتعزيز مبادىء المساواة   -1
 .بين الرجال والنساءوالديمقراطية 

وتعرف العنف /  والممارسات الضارة/تكون ىذه الوثيقة مرجعية حقوقية لتحديد الحقوق والمفاىيم التي تعرف التمييز  -2
 .س  ضد المرأة بكافة اشكالةالممار

 وحقتكون ىذه الوثيقة مرجعية حقوقية  لتقنين و تغطية الحقوق السياسية والمدنية والتوظيف والتعميم والعمل وحقوق؟  -3
 . اإلنجاب لممرأة الفمسطينيةوحق  التصويت وحقوق الزواج والطالق  وحقوق؟

نماط السموك االجتماعي والثقافي لممرأة والرجل من خالل تكون ىذه الوثيقة مرجعية حقوقية  لمتعديل التدريجي أل  -4
 .استراتيجيات التعميم العام واألعالم والتربية واالتصاالت

تكون ىذه الوثيقة مرجعية حقوقية لمقضاء عمى الممارسات التقميدية والثقافية الضارة، وسواىا من الممارسات القائمة عمى    -5
 .ين، أو القائمة عمى تقسيم الدور النمطي لممرأة والرجل في المجتمع الفسمسطينيفكرة الدونية والتفوق ألي من الجنس

 
: اإلنِضمام لعدد من اآلليات الدولية الناظمة لحقوق اإلنسان والمصادقة عمييا، وأبرزىافقد تم : أما بخصوص االتفاقيات الدولية

والسعي المستدام تجاه توطين تمك اآلليات في . جنيف األربع، واتفاقيات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة
عادة تصويب ما ىو نافذ من تشريعاٍت لتوائم تمك اآلليات  .السياسات التشريعية لمدولة، وا 

 إقرار نظام التحويل إعداد و: رابعاً 

إلى تحقيق الحماية،  وييدف  (تكامل)ىو نظام تحويل وطني  لمنساء المعنفات الى الخدمات الصحية واالجتماعية والشرطية 
، وىو عبارة عن لممرأة المعنفة فوق سن ثمانية عشر عامًا في القطاعات الصحية واالجتماعية والشرطيةوالتأىيل والّرعاية، 

معنفة ال لممرأةوالقواعد واإلجراءات والبروتوكوالت التي تيدف إلى تحقيق الحماية، والّرعاية، والّتأىيل الناظمة مجموعة الموائح 
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يعمل الشركاء عمى التكامل في بناء برامج تيدف . فوق سن ثمانية عشر عامًا في القطاعات الصحية واالجتماعية والشرطية
تتولى وزارتي الشؤون  .والشرطية والقانونية وتنفيذىا بشراكة ومينية تكاممية فّعالةة إلى توفير الخدمات االجتماعية والصحي

 . مرأة ميمة تنفبذ بنود واحكام ىذا النظام  بالشراكة مع وزارتي الداخمية ووزارة الصحة االجتماعية ووزارة شؤون ال

لمقدمي الخدمات لمنساء  الممارسة المينية مجموعة القيم واألخالقيات العميا التي يجب أن توجو وتضبط يحتوي النظام احكام و
طار  مرفوض، مسموح أو ممنوع في إطار العالقة المينيةقدر المستطاع لما ىو مقبول أو  المعنفات وتضع حدودا واضحة وا 

إرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح اإلطار ييدف ىذا النظام الى  .وبالتالي عمى كل مقدمي الخدمة االلتزام بيا ،العمل المؤسسي
بية واألخالقية والمينية وتبيان تشكيل مرجعية وحكم لمُمشكالت األدباالضافة الى  .المنتفعات الموجو الُممِزم لمعالقة المينية مع

االعتماد عمييا في معالجة القضايا  وثيقة مساندة يمكن نظامكما يعتبر ىذا ال .الحقوق والواجبات لُمقّدم الخدمة ولممرأة الُمعّنفة
. لمعالقة المينية القانونية التي قد تقع بين األطراف المختمفة

من قبل وزارة شؤون المرأة، والمؤسسات النسوية بموضوع تمكين المرأة وأخذه  إن ما ساىم في تحقيق ىذا النجاح ىو االىتمام
عمى محمل الجد، باإلضافة لإلرادة السياسية المؤيدة لقضايا المرأة، ولحقوق اإلنسان مما ساىمت تمك اإلرادة وانعكست عمى 

 .قرارات مجمس الوزراء، ودعمو لمقضايا المختمفة

 والمجان الوطنيةتشكيل اإلتالفات : خامساً 

يعتبر تشكيل اإلتالفات والمجان الوطنية من العوامل التي ساىمت بشكل كبير في تعزيز المساواة بين الجنسين، فعمى سبيل 
، ولجنة وطنية لمناىضة 1325المثال تم تشكيل اإلتالف لمناىضة العنف ضد النساء، وتشكيل لجان وطنية لتطبيق قرار 

 .المستجيبة لمنوع االجتماعيالعنف، وأخرى لمموازنة 

 التحديات الرئيسية (: ب) 
 
   :االحتالل االسرائيمي (1)

انتيج االحتالل اإلسرائيمي ومنذ بداياتو طرق وممارسات ال إنسانية بحق الفمسطينيين سواء كان بالتيجير، القتل، اإلبعاد ، ىدم 
ا البعض، بيدف تدمير إرادة الشعب، وسمب حقوقو، ومطالبو البيوت، األسر واالعتقال، أو حتى تقسيم المناطق، وعزليا عن بعضو

وقراراتيا يجعل السالم معيا أمرا غير ممكنا،  إن ما تقوم بو إسرائيل بغطرستيا واحتالليا،. بالعيش األمن والطبيعي كباقي شعوب األرض
أين تذىب النساء عند ىدم  اكون أن كل ما تقوم بو ينعكس عمى حياة النساء والرجال عمى حد سواء، ويكون المتضرر باألساس النساء، فتخيمو

في مدينة القدس وفق القرارات الدولية، واتخاذ  لذلك نحن نطالب بحماية النساء. البيوت، أنين ينمن في الشوارع، وعمى أنقاض منازلين المدمرة
األول اإلجراءات اإلسرائيمية المنظمة مثل : وتأتي اإلجراءات اإلسرائيمية  عمى مستويين. موقف جاد ضد سياسة ىدم البيوت، وتدمير المقدسات

، كما أن مصادرة األراضي تنع وصول لدى النساء ، وىذا يؤدي الى الوالدات عمى الحواجز، وضعف القدرةالنقاط و الحواجز العسكرية الثابتة
أما المستوى الثاني فيو . النساء لمموارد مثل األرض، والمياه، وىذا لو تأثير عمى خمف فرص عمل ذاتية، وعدم الوصول لالسواق وتسويق منتجاتيا

نفسي، والعقاب الجماعي وكال المستويين يؤدي لنفس اإلجراءات المؤقتة التي تقوم بيا إسرائيل بشكل عشوائي وبشكل غير منظم بيدف الضغط ال
 .النتائج
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 :الثقافة التقميدية (2)

باعتبار الرجال في المجال العام، واقتصادر دور المرأة في الثقافة التقميدية التي ساىمت في رسم دور المرأة والرجل في المجتمع 
تعمل عمى تنفيذ إستراتيجية وطنية لمدفاع عن وتعزيز حقوق  نسويةوزارة شؤون المرأة ومعيا كل المؤسسات الال زالت . المجال الخاص

عربي، وال تخرج بعاداتيا وتقاليدىا عن محيطيا ىي احدى دول النسيج االجتماعي ال النساء في كافة مجاالت الحياة، اال ان فمسطين
 .ية الذكورية مسيطرة عمى المجتمعاركاالقميمي، حيث الزالت البطري

 
 :السياسية والقانونيةالبيئة  (3)

البيئات السياسية والقانونية والتنموية التي تعيشيا الدولة الفمسطينية وابرزىا االنقسام الحاصل بين الضفة الغربية وغزة ، وصعوبة 
، كما ز االستثمار ويدفع بعجمة التنميةتحقيق تقدم عمى صعيد الحوار الوطني حتى االن، وعدم االتفاق عمى نيج سياسي معين، يعز

أن توارث القوانين المختمفة من زمن االنتداب البريطاني، مرورًا بالقانون االردني في الضفة، والقانون المصري في غزة، يساعد عمى 
 .تشتت البيئة القانونية

 
المواجية مع تمك تعتبر ىذه تحديات رئيسية ألن مواجيتيا يحتاج الى مجيودات كبيرة، وذات فترات زمنية متباعدة مما يصعب عممية 

التحديات، لكن ىناك مجموعة من السياسات واالستراتيجيات التي توضع لتمك التحديات، من خالل االستراتيجيات الوطنية، وما يرافقيا 
 .من إجراءات لفضح تمك التحديات

 
 ات التي شوهدتكاسالنكسات واالنت(: ج)

 
 :االنقسام الفمسطيني وتعطل المجمس التشريعي( 1)

، وبالتالي يترتب عميو عدم سن قوانين واجراءات تكفل حماية 2006/2007انعقاد المجمس التشريعي وتعطمو منذ العام عدم 
 .المراة، وتعزز من مكانتيا ودورىا في المجتمع

 قمة التمويل( 2)
 .االلتزام بالتعيدات المالية من قبل الجيات المانحة قمة التمويل وضعف

 التعامل مع قضايا النوع االجتماعي في المؤسساتعدم الجدية في ( 3)
زام قمة جدية بعض الوزارات في التعاون والتنسيق فيما بينيا والوزارات االخرى، وعدم االلتزام باتفاقيات العمل فيما بينيا، او حتى االلت

. ماعي، الموازنة الحساسة لمنوع االجتماعيوحدات النوع االجت: عمى مستوى مجمس الوزراء، حيث زالت العديد من القرارات لم تنفذ مثل
وعدم جدية بعض المؤسسات والمنظمات االىمية في التعاون فيما بينيا وبين وزارة شؤون المراة، وحددت عالقتيا بالصراع بدل 

والمؤسسات و  التعاون، معتبرة بذلك ان الوزارة وجدت لتحل محل ىذه المؤسسات في دعم قضايا المراة، مع العمم ان نيج الوزارة
 (.تنفيذي -سياساتي)المنظمات االىمية مكمالن لبعضيما
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إن العوامل الرئيسية التي لعبت دورًا في االنتكاسات ىو االحتالل االسرائيمي، وما رافقو من اجراءات وانتياكات بحق الشعب 
والبيئة القانونية، إذ نستطيع القول أن التحديات الفمسطيني، واىميا عدم انيا االحتالل واالنسحاب من االرض العربية، اضافة لمثقافة 

 . بالغالب تؤدي غمى االنتكاسات، بمعنى أنيا السبب والمسبب
 
 المساواة بين الجنسين التطورات الدستورية والتشريعية والقانونية التي طرأت في مجال تعزيز(: د)

العامة لاُلمم المتحدة إنما ىي امتداد مقدس لعموم مبادئ  دولة فمسطين وكما سطر رئيس الدولة في ِخطابو اأُلممي في الجمعية
اإلنسانية والعدالة، وبالٌد لشعٍب قائم بمقومات قومية سميمة وليس بمقومات عنصرية أو طائفية، بدليل اإلشارة إلى مجموع الحقوق 

ىامة  ناِظمة لمختمف حقوق وُحرياتو في والواجبات المتساوية في إطار الشعب الواحد، ىذا الشعب الذي احتكم إلى قواعد قانونية 
المجتمع من ناحية وعالقتو مع الدولة بكافة مكوناتيا من ناحيٍة ُأخرى، وحيث أن األصل في تمك القواعد القانونية اإلنحياز التام 

ك القواعد التي توارثتيا لمجمل تمك الحقوق والحريات وسموىا عمى مختمف اآلليات الوطنية التي تخضع بدورىا إلى سيادتيا، إال أن تل
الدولة في ِنطاق حقباٍت سياسية وتشريعية مختمفة كانت قد شابتيا العديد من الثغرات والتي حالت بدورىا دون تأمين الحماية الالزمة 

 .والتنظيم الفاعل لعموم الحقوق والحريات نظرًا لعدم قدرتيا عمى موائمة وُمحاكاة احتياجات المجتمع المحمي
ن وبالتطرق بدايًة إلى الواقع التشريعي الذي ألقى في ظاللو عمى مختمف السياسات التشريعية في الدولة ال سيما تمك ذات في فمسطي

ثماني العالقة باحتياجات المرأة الفمسطينية وبتقسيمنا لمالمح ىذا الواقع المتداخل والشاِئك إلى حقٍب تاريخية مختمفة ابتداء من الحكم الع
مع أن نظام االنتداب يفترض قيام دولة . "، مع بدء مرحمة سياسية جديدة تمثمت بمرحمة االنتداب البريطاني1917عام  الذي انتيى في

االنتداب برعاية مصالح الدولة المنتدبة دون التدخل في الشؤون الداخمية والقانونية، إال أن االنتداب البريطاني عمل بشكل واضح عمى 
. قيام الوطن الييودي عمى األرض الفمسطينية من خالل ىدم اإلرث القانوني العثماني بشكل شبو كاملإيجاد أرضية قانونية تسيل 

من مرسوم دستور فمسطين التي جاءت لتحدد مصادر  46وكانت األداة القانونية المستخدمة لتحقيق مثل ىذه الغاية ىي المادة 
اإلنجميزية التي وضعت خصيصًا لفمسطين، وقواعد العدل واإلنصاف بما يتناسب  بالقوانين العثمانية، والقوانين"القانون،  والتي تمثمت 
وفي ىذه المرحمة التاريخية، لجأت سمطة االنتداب إلى إلغاء وتعديل بعض القوانين المطبقة من الحقبة ."  مع الوضع الفمسطيني

أولي أىمية كبيرة بسبب األوضاع السياسية السائدة، ونتج ومن أىم ىذه القوانين قانون العقوبات الذي . العثمانية لما يخدم مصمحتيا
   .الذي ما زال مطبقًا في قطاع غزة 1936عنو صدور قانون العقوبات لعام 

، بدأت حقبة تاريخية سياسية جديدة تمثمت باالحتالل اإلسرائيمي، وزيادة التقسيم لألرض الفمسطينية من حيث إلحاق 1948وفي عام 
ىذا الواقع السياسي رافقو تقسيم بالواقع القانوني، حيث فرض النظام . بالحكم األردني وقطاع غزة باإلدارة المصريةالضفة الغربية 

باعتبارىم مواطنين ضمن الدولة اإلسرائيمية، وخضع الفمسطينيون في الضفة الغربية إلى  1948القانوني اإلسرائيمي عمى فمسطينيي 
وبعد عممية . ردنية، أما الفمسطينيين في قطاع غزة فقد خضعوا لخميط من القوانين العثمانية والمصريةخميط من القوانين العثمانية واأل

، أضيفت األوامر العسكرية عمى القوانين السارية المفعول عمى 1967االحتالل اإلسرائيمي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 
فقد خضع . وضع السياسي لمدينة القدس وسياسة إسرائيل الممنيجة في تيويد المدينةومما زاد الوضع صعوبة وتعقيدًا ال. الفمسطينيين

 المواطنون الفمسطينيون في القدس لمقوانين األردنية أو اإلسرائيمية، إذ ما زال قانون األحوال الشخصية األردني مطبقًا عمى المواطنين
سطينيين المجوء إلى القوانين اإلسرائيمية بما يتعمق باألموال المشتركة بين الفمسطينيين، إال أنو ومن جية أخرى بإمكان المواطنين الفل
أما فيما يخص قانون العقوبات، فإن القانون اإلسرائيمي ىو الساري . الزوجين وحضانة األطفال وتعدد الزوجات عمى سبيل المثال

 .المفعول عمى المواطنين الفمسطينيين في القدس
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قد زاد الفجوة في النظام القانوني الفمسطيني،  1967يمي الكامل عمى ِحساب األرض الفمسطينية في عام إن توسع االحتالل اإلسرائ
الذي ركز كافة السمطات بيد الحاكم العسكري ونص عمى سريان كافة القوانين المطبقة  2أصدر االحتالل العسكري األمر رقم "حيث 

يانين مختمفين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، قررت حكومة االحتالل وبسبب وجود ك. 1967عمى الضفة والقطاع قبل العام 
كما لم تبذل اإلدارات العسكرية آنذاك أي جيد لتوحيد النظامين القانوني واإلداري . تشكيل إدارتين عسكريتين مستقمتين في كل منطقة

حكام السيطرة ، أصدرت سمطات االحتالل 1981وفي عام . السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بل ركزت كل جيودىا لضبط وا 
في الضفة الغربية المذين شكال نقطة تحول كبيرة في تاريخ االحتالل العسكري  947في قطاع غزة واألمر رقم  725األمر رقم 

  .اإلسرائيمي، إذ قضى كل من األمرين بإنشاء إدارة مدنية
حقبة تاريخية وقانونية جديدة تمثمت بتوقيع اتفاقية أوسمو بين الطرفين  1967، دخمت األرض الفمسطينية عام 1994في عام 

لتقسيم األراضي الفمسطينية لمناطق إدارية وسيادية مختمفة، "الفمسطيني واإلسرائيمي، والتي جاءت لتفاقم الوضع القانوني سوءًا نتيجة 
القضاء الفمسطيني واليتو اإلقميمية الشاممة وحال دون اضطالعو تتقاسم إسرائيل والسمطة الوطنية إدارتيا والسيطرة عمييا، مما أفقد 

تختمف النظم ". ج"و" ب"و" أ"فقد أدت االتفاقيات التي أبرمت ما بين الطرفين إلى خمق مناطق تدعى .  بميامو ودوره كما ينبغي
السيطرة الفمسطينية، أي أنيا ضمن السيادة تخضع إلى السمطة و" أ"فمناطق . القانونية في المناطق الثالث بناًء عمى وضعيا السياسي

فيي تخضع إلى السيطرة اإلسرائيمية من الناحية األمنية فيما أن النواحي اإلدارية من صالحيات السمطة " ب"أما مناطق . الفمسطينية
   .لإلشراف والسيطرة األمنية واإلدارية اإلسرائيمية المطمقة" ج"الفمسطينية، وأخيرًا تخضع مناطق 

تقتصر المعيقات التي تواجو النظام القانوني عمى الجانب السياسي فقط، حيث شكل النظام العشائري السائد معيقًا وتحديًا آخر،  لم
كونو مرجعية أساسية لتطبيق النظام في المجتمع الفمسطيني، بل ىو في حاالت عديدة يطغى عمى القانون الرسمي، عمى الرغم من أنو 

ليذا نجد كثيرًا من األفعال المجرمة بموجب القانون جائزة وغير . تجريم األفعال"في حاالت عديدة، مثل  يناقض ويخالف القانون
مجرمة بمقتضى القضاء العشائري، وفي ذات الوقت قد يجرم ىذا القضاء أفعااًل ويرفضيا رغم إباحتيا والتأكيد عمى مشروعيتيا 

ري من المعيقات األساسية في حصول النساء عمى حقوقين وحماية أمنين، خاصة في ويعتبر النظام العشائ".  بمقتضى القانون العادي
  .، فإنيا تحل بناًء عمى اعتبارات المصمحة الفضمى لمذكور في األسرة"شرف العائمة"جرائم القتل عمى خمفية ما يسمى 

رض الفمسطينية، وجدت مبادرات لمعمل عمى ، وانتخاب المجمس التشريعي األول في األ1995بعد تشكيل السمطة الفمسطينية في عام 
سن تشريعات وقوانين محمية، إال أن العممية تمت بشكل مشوه، حيث لم تتواجد رؤية شمولية لمعممية التشريعية من قبل المشرعين، من 

انطالقًا من أن الحقوق سواًء  حيث بناء نظام قانوني يعتمد عمى عممية التداخل واإلسناد فيما بين القوانين المحمية والقانون األساسي،
لقد استمرت السمطة والمجمس . منيا المدنية أو السياسية أو الحقوق االجتماعية والثقافية واالجتماعية كميا مترابطة وال يمكن تجزئتيا

المجحفة بحق النساء  التشريعي في تبني القوانين السابقة السائدة، والتي ال تمت بصمة بواقع الشعب الفمسطيني، وبقيت ىذه القوانين
سارية عمى الرغم من محاوالت الحركات النسوية وبعض المؤسسات الحقوقية العمل عمى تغييرىا بما ال يتعارض مع الشرعة الدولية 

 .والقانون األساسي
اٍن من المستوى عقب تشكيل وزارة شؤون المرأة، وفي ظل عالقٍة استراتيجية متوازنة وصحية فيما بين مختمف أطرف العالقة، وبإيم

الرسمّي بعدالة قضايا النوع االجتماعي، وحيث أن فمسطين الدولة أسست ولم تزل لمجتمٍع  حر، مستقل، ومعاصر، قادر عمى 
استيعاب رؤية النساء ألولوياتين، وحقوقين المتمثمة بشعورىن باألمن اإلنساني بدايًة، وبالحماية من كافة ضروب العنف القائم عمى 

باتت  المرأة الفمسطينية حاضرة بفاعمية في مختمف المستويات ذات العالقة بصنع القرار التشريعي، وشكمت  –االجتماعي  أساس النوع
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ر جزء جزءًا رئيسيًا من العممية التشريعية في الدولة، وأساسًا لرسم عموم السياسات العامة والتشريعية العادلة لحقوقيا وحرياتيا التي تعتب
 .ق اإلنسانال يتجزأ من حقو

قبل الشروع بإثارة أبرز مخرجات العممية التشريعية، نشير إلى أن تمك العممية وما انبثق عنيا مؤخرًا من رزٍم تشريعية إنما احتكمت 
الحتياجات المرأة الفمسطينية، إذ أذعنت الدولة عمى مستوى السياسات والتوجيات لمختمف الضوابط والمحددات التي من شأنيا أن 

وائمة أية رزمٍة تشريعية عادية أو ثانوية لمفاىيم النوع االجتماعي واحتياجات المرأة الفمسطينية عمى مستوى القاعدة، إنصافًا تكفل م
منيا لحقوق المرأة وحرياتيا، وتفعيٌل لنصف طاقات المجتمع التي ظمت ميمشة ومعطمة عن المشاركة الفعالة في عممية البناء خالل 

إذ ان الدولة آمنت بأنو ال يمكن . ، واستجابًة أيضًا لُمطمق معايير العدالة والمساواة واحترام حقوق اإلنسانعقود طويمة من الزمن
الوصول إلى تنميٍة فمسطينية شاممة إذا لم يتم استثمار طاقات النساء الفمسطينيات وتعميق مشاركتين كيدٍف وركيزة ُمباشرة لمختمف 

 .لمحميةسياسات وأدوار ومستويات التنمية ا
إن توجو الدولة اليوم والقاضي بإشراك مختمف الفعاليات النسوية سواء أكانت تمك رسمية أو أىمية، بصفتيا صاحبة الشأن واألكثر 
اتصااًل باحتياجات الِحراك والطموح النسوي المحمي في طرح التحديات ووضع الفرضيات والحمول واألولويات القانونية واالجتماعية 

مقابل نظرية اإلسقاط في الفرضيات والحمول واألولويات ِتمك، إنما ىو توجو ُمِيم عمى الصعيد الوطني خطتو فمسطين، والسياسية، 
وقواميا الرؤية السياسية من قبل  وحيث متثمت ليذا التوجو مختمف األدوات التشريعية في الدولة استجابًة منيا لفمسفتين اثنتان اأُلولى

لحقوق المرأة الفمسطينية كجزء من حقوق اإلنسان وىنا يتضح لنا أن الُبنية السياسية والتشريعية الفمسطينية  المستوى السياسي والوطني
باتجاىيا العام ُمييأة لتضمين قضايا النساء الفمسطينيات في إطار من المساواة وعدم التمييز في الحقوق والطموحات عمى أساس 

 .الجنس
نا، أن تمك األولويات النسوية ُتشكل في مجمميا مطالب شرعية غير قابمة لمتجزئة، وينبغي عمى الُكل أما الفمسفة الثانية ومفادىا هُ  

الفمسطيني االىتداء بيا عند ممارستو ألدواره ميما كانت تمك األدوار، لنصل في النياية إلى ضوابط ومعايير عامة، تساىم في 
مجتمع الفمسطيني، وتخمق حالة من التوازن بين الدور اليام الذي تمارسو المرأة النيوض بالمستوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي لل

الفمسطينية في المجتمع، وبين المكانة الفعمية التي يجب أن تكون عمييا في مختمف القطاعات، استنادا إلى قاعدة عدم المساس 
 .قبالحقوق المكتسبة فيما يتعمق بما تحصمت عميو المرأة الفمسطينية من حقو

إن تمك األنِظمة أخذت . اجتماعية، اقتصادية، سياسية: في الدولة تقسم المحاور التي تحُكميا األنِظمة التشريعية لثالث محاور أساسية
بالتغير إيجابًا لصالح عدالة قضايا النوع االجتماعي، إذ أخذت الدولة عمى عاتقيا توطين مختمف الحقوق والحريات واألحكام  التي 

اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال :  "يات الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، واالتفاقيات الدولية ذات الِصمة، وأبرز تمك االتفاقياتأقرتيا آل
 ".التمييز ضد المرأة

: أبــرز المخرجــات عمى الصعيد التشــريعـــي

 ،اتفاقية القضاء عمى جميع : وأبرزىا اإلنِضمام لعدد من اآلليات الدولية الناظمة لحقوق اإلنسان والمصادقة عمييا
والسعي المستدام تجاه توطين تمك اآلليات في السياسات التشريعية . ، واتفاقيات جنيف األربعأشكال التمييز ضد المرأة

عادة تصويب ما ىو نافذ من تشريعاٍت لتوائم تمك اآلليات . لمدولة، وا 
 قرار إنشاء : استصدار عدد من التشريعات الثانوية التي أنشأت أجسامًا قانونية ىامة عمى الصعيد السياساتي، ومنيا

المجنة الوطنية لمناىضة العنف ضد النساء، وكذلك الحال بالنسة إلنشاء المجنة الوطنية العميا لتطبيق قرار مجمس 
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زنات الحساسة لمنوع االجتماعي، ولجنة تشغيل النساء، أضف عمى ، والمجنة الوطنية لمموا1325: األمن الدولي رقم
ذلك الفريق الوطني لمتدقيق التشاركي من منظور النوع االجتماعي، حيث عكست تمك المجان والفرق التزام المستوى 

اب بدوره السياسي بقضايا واحتياجات النوع االجتماعي إثر خروجيا بقراراٍت صادرة عن مجمـس الـوزراء، الذي استج
 لبرنامج فخامة رئيس الدولة 

  شكمت مؤخرًا بقرار صادر عن رئيس الدولة لجنة وطنية توجييية إلعداد مسودة معاصرة وحيوية لمشروعّي قانون
 .األحوال الشخصية والعقوبات الفمسطينيان

 اإلجراءات التي تعتبر إقرار نظام التحويل الوطني لمنساء ضحايا العنف، ليوفر عقب نفاذه مجموعًة من القواعد و
إحدى الخطوات الرئيسّية لبناء شبكة فعَّالة ُمتعّددة القطاعات، ذات ِسَمٍة ُشمولّية لدعم ضحايا الُعنف القائم عمى 

أساس النوع االجتماعي، عن طريق مساعدة ُمزّودي الخدمات الصحية واالجتماعية والقانونية، الذين يتعاممون مع 
ة، لمّتعرُّف عمى حاالت العنف، وتوفير الّدعم الصّحي، والنفسي، والقانوني، واالجتماعي حاالت العنف ِضدَّ المرأ

 .الالزم، والّتحويل إلى الُمؤّسسات اأُلخرى إذا استوجب حاُل الضحية ذلك
  إنجاز المسودة النيائية لمشروع قانون حماية اأُلسرة من العنف، حيث ييدف ىذا المشروع إلى تأمين إطار قانوني

إجرائي يكفل توفير الحماية الفاعمة لمنساء ضحايا العنف األسري، وىي إذ تأتي استجابًة لميدف العام الذي تتبناه و
تعزيز مبدأ سيادة "والداعي إلى  2019-2011وثيقة اإلستراتيجية الوطنية لمناىضة العنف ضد النساء لألعوام 

لتعامل مع ضحايا العنف منُين، لموصول إلى مجتمع مبني القانون المنصف لمنساء، وتحسين اآلليات المؤسسية في ا
 ".عمى ُأسس تكفل المساواة والعدالة لجميع األفراد دون تمييز

 وقد % 20إلقتراع العام، والمحمي، حد أدنى لتمثيل النساء ال يقل عن التشريعية النافذة والناظمة ل تضمين الرزم
بتوجيياٍت من فخامة رئيس % 30الحد األدنى 30ه زيادة تمك النسبة ليوازي استصدرت الوزارة مؤخرًا قرارًا تمييديًا مفاد

 .الدولة
  إقرار نظام اإلجراءات التشغيمية الموحد لمشرطة المدنية الفمسطينية، والذي ييدف إلى توفير أدلة إجرائية موحدة

ييدف إلى تنظيم العالقة، وتنسيق وواضحة لعموم العاممين في المؤسسة الشرطية، وىو بذلك سيوفر إطارًا تشريعيًا 
األدوار وتحديد الصالحيات ذات االرتباط بمختمف مكونات المؤسسة الشرطية حال نظرىا في قضايا العنف القائم 

 .عمى أساس النوع االجتماعي
 إقرار كل من الالئحة التنظيمية لأُلسر الحاضنة، والالئحة التنفيذية لأُلسر البديمة المؤقتة. 
 ع قانون المساعدة القانونية، والذي سيوفر أداة حيوية وفاعمة تضمن وصول النساء عمى وجو الخصوص إقرار مشرو

 .إلى العدالة
 عادة تقويم مكونات : تعديل الرزم التشريعية ذات العالقة بتشكيل كل من المحاكم النظامية، العسكرية، الشرعية، وا 

وانتياء بقانون نقابة المحامين ( وحدة حماية اأُلسرة والطفل)رطة المدنية قطاع العدالة ابتداء بالنيابة العامة، مرورًا بالش
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والمرسوم الصادر عن سيادة رئيس الدولة بشأن اختصاصات المحافظين، لغايات موائمة تمك الرزم مع مفاىيم النوع 
 .االجتماعي

 لسنة ( 1: )ار بقانون رقمإقرار قانون معدل لقانون األسرى والمحررين، حيث صدر عن فخامة رئيس الدولة قر
م، وقد تدخمنا إيجابيًا لصالح المرأة األسيرة 2004لسنة ( 19: )م بشأن تعديل قانون األسرى والمحررين رقم2013

بما ُيمبي لممنتفعات التأىيل الالزم والتمكين، كضمانة إلدماجين في . والمحررة، وكذلك المنتفعة من أحكام القانون
 . يكفل كذلك شعورِىْن بأمنين اإلنسانيالمجتمع بفاعمية، وبما 

  عقب إقراره، ىنالك تطبيق فاعل وتشاركي عبر قطاعي لنظام مراكز حماية النساء المعنفات والذي تم تبنيو من قبل
م وذلك بدوره يوفر سندًا لحماية النساء ضحايا العنف من 2011لسنة ( 09: )مجمس الوزراء عقب صدور القرار رقم

اجتماعية، وصحية، وقانونية، ونفسية، بتدُخٍل استراتيجي لمختمف اآلليات مقدمة : ت متكاممة لُينخالل تقديم خدما
القضاء، الشرطة، وزارة الشؤون االجتماعية، البيوت اآلمنة، : )الخدمات في الدولة ومنيا عمى سبيل المثال ال الحصر

(. المحافظ
 الفمسطينية من العنف القائم عمى أساس النوع االجتماعّي،  لغايات الوصول إلى نظاٍم منيجّي لبحوث حماية المرأة

يقضي بإعادة تفعيل مركز المرأة الفمسطينية لألبحاث ( تشريع ثانوي)اُتخذ من قبل معالي وزير المرأة قرارًا تنظيميًا 
تقمة، والذمة والعمل عمى إعداد إطاٍر قانوني يقضي بمنح األخير الشخصية االعتبارية الُمس( اليونسكو)والتوثيق 

 .المالية الالزمة لترجمة المركز لرؤيتو وأىدافو النظرية تطبيقياً 
  عن السادة مجمس الوزراء يقضي بتبني الموازنات المستجيبة لمنوع االجتماعي( تشريع ثانوي)صدور قرار. 
  مان الوصول إلى في مختمف محافظات الوطن بموجب تشريٍع ُمنشئ، وذلك لض" تواُصل"مأسسة مراكز تمكين الِنساء

النساء الفمسطينيات في مختمف مواقع تواجدىن، تحقيقًا لعدٍد من السياسات والتدخالت الُمثارة في استراتيجيات الدولة 
.  السيما تمك عبر القطاعية منيا

 والذي أكد سيادتو بموجبو دعم مختمف  2005لعام ( 24: )صدور مرسوم عن فخامة رئيس الدولة يحمل الرقم
المؤسسة الرسمية تمك المشاركة الكاممة والمتكافئة لممرأة الفمسطينية في جميع الجيود الرامية إلى حفظ  مستويات

السالم واألمن، وتعزيز ىذه الجيود بضمان بمورتيا في قالٍب وطني يكفل تطبيقيا، ويدعم بالمقابل مشاركتيا في الييئة 
 .الدولية لتمكينيا من القيام بالمساعي الحميدة

 .الحصة التقريبية من الميزانية الوطنية التي تستثمر في تعزيز المساواة بين الجنسين (:ه)
وزراة شؤون المرأة عمى مخصصاتيا المالية من الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية أسوة بباقي الوزارات تحصل 

تتناسب مع الدور المناط بالوزارة عمى لمستوى والمؤسسات الحكومية، اال ان ىذه المخصصات المالية ما زالت ضئيمة وال 
المالية السنوية لموزارة اال بنسب ضئيمة جدا، حيث ان الموازانة  تالوزارة لم يتم رفع سقف المخصصا فمنذ تأسيس. الوطني

عتبر عائقا امام مما ي( %0.02)مميون دوالر أمريكي وتتراوح نسبتو عمى مدار السنوات حول  2العامة السنوية لموزارة ال تتعدى 



16 
 

الوزراة في القيام بكامل مسؤولياتيا المتعمقة بتمكين النساء والدفاع عن حقوقين المكتسبة، بالتزامن مع ازدياد ظاىرة العنف 
الموجو لنساء بكافة أشكالو، وبالتزامن ايضا مع الحاجة لتضمين قضايا النوع اإلجتماعي في السياسات والبرامج والموازنات 

. الوطنية

طاعت الوزراة في السنوات القميمة الماضية عمى تفقد اس‘ الرغم من قمة المخصصات المالية الحكومية لوزراة شؤون المرأةب
تسميط الضوء عمى قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وعمى تحشيد الرأي العام اتجاة قضايا تمكين المرأة وزيادة 

ج النوع االجتماعي في السياسات والبرامج والموازنات العامة، فقد تمكنت الوزارة من مستوى االلتزام السياسي اتجاة ادما
بخصوص ادماج قضايا النوع االجتماعي بالخطط  2009استصدار قرارين من مجمس الوزراء بيذا الخصوص، األول عام 

جيبة لمنوع اإلجتماعي، مما يعتبر مؤشرا بخصوص تشكيل المجنة الوطنية لمموزانات المست 2012والموازنات العامة والثاني عام 
عمى تنامي الدعم عمى المستوى السياسي لقضايا المرأة، اال ان استصدار القرارات وحده ال يكفي اذ ال بد من وضع االليات 

. ضع التنفيذالتنفيذية ليذة القرارات مع األخذ بعين االعتبار توفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لوضع ىذه القرارات مو

تواصل الوزارة مجيودىا نحو أن تكون الموازنة حساسة لقضايا النوع االجتماع، وأبرز الجيود الحالية ىو ما تقوم بو منظمة 
UN-WOMEN  ان برنامج التمويل من أجل المساواة بين الجنسين المنفذ من قبل ، "التمويل"لصالح الوزارة من خالل برنامج

، يساىم في رفع الوعي اتجاة ضرورة إدماج EU وبدعم من قبل األتحاد األوروبي UN Womenرأة ىيئة األمم المتحدة لمم
النوع اإلجتماعي في الخطط والسياسات والموازنات العامة، ويعمل ايضا عمى رفع الوعي بضرورة زيادة المخصصات الوطنية 

ن وتمكين المرأة وكذلك يعمل البرامج ضمن أنشطتة المختمفة لوزراة شؤون المرأة باعتبارىا اآللية الوطنية لممساواة بين الجنسي
عمى زيادة وعي المانحين بضرورة تخصيص مزيد من الدعم الموجة لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المراة وزيادة حجم 

. وفعالية المساعدات المقدمة من قبل المانحين في ىذا اإلتجاة

 اء حوار منظم بين الحكومة والمجتمع المدنياآلليات التي تنفذ من أجل إجر(: و)
تعقد الحكومة والمجتمع المدني حوارات متواصمة في سبيل اشراك الجميع في القضايا والقرارات والسياسات المختمفة، ويتخذ 

ومن أىم . الحورا عمى مستويات مختمفة ابتداء من القطاعات المختمفة وصواًل الى حالة حوار شاممة عمى مستوى مجمس الوزراء
ومن أىم . اآلليات التي تتخذ إلجراء الحوار في القضايا المختمفة ىي االجتماعات، وتشكيل المجان الوطنية، وعقد ورش العمل

المجان الوطنية التي تم تشكيميا لصالح تعزيز المساواة بين الجنسين، المجنة الوطنية لمناىضة العنف ضد النساء، والمجنة 
، والمجنة الوطنية لمموازنة الحساسة لمنوع االجتماعي، والفريق الوطني إلعداد االستراتيجية الوطنية 1325 الوطنية لتطبيق قرار

كما تجدر  .لتعزيز المساواة بين الجنسين، وىذه المجان تتمثل من الحكومة، والمؤسسات األىمية، والجامعات، والقطاع الخاص
اإلشارة ىنا إلى أنو عند وضع الخطط االستراتيجية الوطنية يتم دعوة كافة مؤسسات المجتمع المدني بما فييا القطاع الخاص 

 .لوضع تصوراتيم واتجاىتيم في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين
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 أوجه التعاون الرئيسي داخل البمد (: ز)
لقد استطاعت الوزارة عبر السنوات الماضية من توسيع قاعدة الشراكات والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات 

المجتمع المدني والمؤسسات الدولية المعنية والمانحين، ال سيما تعزيز قواعد الشراكة مع ىيئة األمم المتحدة لممساواة بين 
، وغيرىا العديدمن UNFPA، وكذلك مع منظمة االسكوا، ومنظمات أخرى مثل  UN Womenالجنسين وتمكين المرأة 

حيث تم تنفيذ العديد من األنشطة والبرامج اليادفو الى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عمى المستوى المؤسسات 
مع المدني العاممة في قضايا المساواة التي تقدم الدعم الفني لموزراة ومؤسسات المجت تمك المنظماتالوطني بالتعاون مع 

وباقي المؤسسات الدولية المعنية يخفف من االثار المترتبة عمى قمة  تمك المنظماتان الدعم المقدم من . وتمكين المرأة
تمكين الوزارة من القيام بدورىا ولعب دور حيوي عمى  من خالل في تحقيق ما جاء بو بيجين المخصصات الوطنية ويساىم

المستوى الوطني اتجاة تعزيز المساواة وتمكين المرأة وزيادة الوعي اتجاة انصاف المراة ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف 
خبرتيم وتجاربيم  إضافة لذلك فأن ىناك عدد من موظفي الوزارة يشتركون في ورش عمل اقميمية ويستعرضون .الموجو ضدىا

مما يؤدي الى تبادل الخبرات بين الدول، وعمى ىذا الصعيد تحققت مجموع من العوامل مثل االتفاق عمى قضايا محددة وشاممة 
 .، والذي شاركت بو الوزارة أثر اجتماع لجامعة الدول العربية في مصر2015مثل قضايا المرأة ما بعد عام 

 لفية عمى تعزيز تنفيذ اعالن بيجينأثر االهداف االنمائية األ(: ح)
تعتبر األىداف اإلنمائية األلفية ىامة جدًا لتعزيز المساواة بين الجنسين، وىي أىداف مكممة لما جاء بو إعالن بيجين، حيث أن 

 العمل عمى األىداف األلفية ىو بشكل أو بأخر العمل عمى ما طالب بو بيجين، حيث أنو لموصول لمراكز متقدمة في صنع
القرار، ومستويات تعميم عالية، ووضع اقتصادي أفضل، فأنو ال بد من القيام بإجراءات حاسمة لموصول لتمك األىداف، وبدعوة 

 .بيجين لمدول لمقيام بالعديد من اإلجراءات فأن ىذا بشكل أو بأخر يساىم مساىمة مباشرة بتحقيق األىداف اإلنمائية األلفية
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 20093التقدم المحرز في تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة لمنهاج العمل منذ العام : الباب الثاني
 

التقدم المحرز في كل مجال (: أ)
 

 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع عمى المرأة -ألف 
المجتمعية الرجال منيم  لكافة الفئات األساسية الخدمات من الالئق المستوى تقديم العمل نحو الفمسطينية الحكومة واصمت

حيث قامت الحكومة من خالل المؤسسات .لمجنسين الفرص تكافل مبدأ يعزز بما والنساء، األطفال  والشيوخ وصيانة الحقوق
الحكومية وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بمجموعة من االجراءات التي تساىم في تخفيف حدة الفقر في االسر 

. الفمسطينية
ل حظًا واألكثر تهميشًا، من خالل تأمين الرعاية والحماية االجتماعية، وتعزيز الصمود خاصة لمشرائح األق: أوالً 

 من األساسية المرحمة لتنفيذ دوالر (238,000)  بقيمة مالي مبمغ تخصيص عمى الفمسطينية الحكومة صادقت 
. المعوق بطاقة إصدار

 منطقة في والخدماتية التنموية الجيود تكثيف الى شرعت حيث واالستيطان الجدار المتضررة خمف المناطق دعم 
وىذا لو تأثير كبير عمى تعزيز المساواة لما  .الخميل مدينة في القديمة دعم البمدة عمى المصادقة جانب إلى األغوار،

 .لو اىمية في صمود األسرة واالنعكاس عمى العالقة النفسية لمرجال والنساء
 بقيمة وغزة الضفة في الصعبة الحاالت برنامج منتفعي من أسرة  (51,800)  ل نقدية مساعدات تقديم  

 شبكة إصالح برنامج خالل من فقراً  االشد من أخرى أسرة (4,842)  ل نقدية ومساعدات ،)شيكل (202,204,000
 ولمرة ةوغز الضفة في أسرة (25,000)  ل دوالر (200)  ودفع ،)شيكل (13,053,858 االجتماعي بقيمة األمان
 (2,936,326)  وتقديم الدولي، البنك من المقدمة العالمي الغذاء بأزمة من المساعدة الخاصة لممستفيدين واحدة
عتماد ومستشفيات، وجمعيات مرضية وميمّشة وحاالت فقيرة نقدية ألسر كمساعدات دوالراً   شيكل (3,906,655)  وا 

 ترميم ومساعدات شيكل،  (2,343,630)  بقيمة طارئة نقدية مساعدات بينيا أسرة من  (1,075)  ل لمصرف
 وأجيزة شيكل، (12,400)  عالج ومصاريف (27,500)  بقيمة سكن شيكل، ومواءمة (929,875)  بقيمة منازل
 .الطارئة المساعدات برنامج خالل من شيكل  (27,000)  بقيمة وأضرار إحتالل شيكل، (50,250)  بقيمة طبية

. 2009/2010وذلك خالل عام 
 27  بقيمة غذائية طرود شكل عمى العالمي الغذاء برنامج من أسرة  (50,000)  ل الغذائية المساعدات تقديم) 

 مقابل الخبز برنامج تنفيذ ومواصمة والميمشة، الفقيرة األسر عمى غذائياً  طرداً  (12,384)  وتوزيع دوالر، )مميون
 بيوت عمى واالشراف اِّ، مسن (22)  ل وااليواء الرعاية تقديم .أسرة (1,893)  ل محافظات في عدة الطحين
. 2009/2010وذلك عام  .المسنين

                                                           
3
، والربعية الخاصة بعمل الوزارات، باإلضافة لتقرير 2009المعلومات والبيانات الواردة هي معلومات من تقارير مجلس الوزراء السنوية بعد العام   

 2013-2010عوام انجازات الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين الصادرة عن وزارة شؤون المرأة لأل
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 الوزارة  بين إتفاقية وتوقيع الفتيات، ورعاية األمل دار مؤسستي في واإلناث الذكور من حدثاً  (379)  ل الرعاية توفير
شيكل،  (225,000)  بقيمة الفتيات رعاية دار مؤسسة وترميم انةوصي األحداث، عدالة لمشروع األوروبية والشرطة
 .2009/2010لمعام  .شيكل (199,000) بيقمة األمل دار مؤسسة وترميم وصيانة

 (10,549,702)  واعتماد مرضية، ولحاالت وميمشة، فقيرة ألسر نقدية كمساعدات دوالر (4,655,664)  تقديم 
 سكن، ومواءمة منازل، وترميم فقر، مساعدات بينيا من وغزة، الضفة في أسرة ) 1395 ( ل لمصرف شيكل

 2010/2011لمعام  .إحتالل وأضرار طبية، عالج، وأجيزة ومصاريف
 إصالح وبرنامج األوروبي، االتحاد من الممول الصعبة الحاالت برنامج خالل من النقدية المساعدات تقديم استمرار 

 وغزة، الضفة في أسرة( 77,767) المستفيدة األسر عدد ووصل الدولي، البنك من الممول االجتماعي شبكة األمان
 توقيع تم كما مستفيدة، أسرة(  ( 47,000ل البنكية الحسابات فتح من االنتياء وتم شيكل،( 259,458,610) وبمبمغ
 .الوزارة خدمات من المستفيدين قوائم ضمن المسجمة لألسر صغيرة مشاريع بتقديم لمبدء االسالمية مع اإلغاثة اتفاقية
 2010/2011لمعام 

 طرود شكل عمى العالمي الغذاء برنامج من فرد( 200,000) بواقع أسرة (45,00) ل الغذائية المساعدات تقديم 
 2010/2011لمعام  .غذائية

 الدولية المنظمات إلى فمسطين انصمام الهادفة الى خطتها إطار في الدولية عالقاتها الفمسطينية الحكومة عززت: ثانياً 
 :قامت ب المجال هذا وفي. لمنهوض بالمجتمع نحو التنمية  الدولية، التجارية االتفاقيات وتطوير
 المسجمة الفقيرة لألسر منح لتقديم دوالر )مميون 60 ( مبمغ لتخصيص االسالمي، التنمية بنك مع اتفاقية توقيع 

 . وزارة الشؤون االجتماعية لدى
 وأبرزىا الدول، من العديد مع العممي والبحث االعالم، الثقافة، الزراعة، الصحة، مجاالت في اتفاقيات (9) توقيع: 

 االزدواج اتفاقية :منيا األخرى، االتفاقيات من عدد توقيع تم كما فيتنام، ألبانيا، رومانيا، فرنسا، أوكرانيا، قبرص،
 وزارة مع الموجستي الدعم اتفاقية البمطيق، ودول مالطا مع سياسية مشاورات اتفاقيات واألردن، اإلمارات مع الضريبي
 زراعي تعاون بروتوكول اتفاقيات كازاخستان، في الفمسطينية لمسفارة مبنى منح اتفاقية األذرية، الخارجية الشؤون
عالمي أولمبي  مع سياسية جمسات عقد إلى إضافة المشتركة، التركية الفمسطينية المجنة اتفاقية االتحادية، روسيا مع وا 
 .وسموفاكيا التشيك

 االقتصادية العالقات تعزيز إطار في تركيا مع الحرة التجارة إتفاقية لتفعيل فنية لجنة عمى تشكيل الحكومة صادقت 
 توقيع بشأن المفاوض الفمسطيني الوطني الفريق تشكيل عمى والمصادقة لمتصدير، محتمل ألىميتيا كسوق تركيا مع

 ودورىا الحكومة خطة إطار في ،)األوروغواي الباراغواي، األرجنتين، البرازيل،( الميركسور دول مع تجارة حرة اتفاقية
 تشجيع وحماية إتفاقية عمى وصادقت أيضاً  الخارجي، العالم مع االقتصادية فمسطين عالقات إعادة تنظيم مجال في

 .طولكرم في التجارة مركز تسييل وتطوير لدراسة الفنية المجنة توصيات عمى ووافقت جميورية فيتنام، مع اإلستثمار
 الفكرية لمممكية والمنظمة العالمية فمسطين بين الموقعة التفاىم مذكرة لتنفيذ فنية الحكومة لجنة شكمت آخر مجال وفي

) WIPO (، المحميةاالستثمارات  وزيادة المواطنين حقوق وحماية الفكرية النيوض بالممكية إلى تيدف والتي 



20 
 

 قانون عمى عباس محمود الرئيس مصادقة في مجال االستثمار في االنجازات أىم وتمثمت كما .فمسطين في واألجنبية
 .فمسطين في مناخ االستثمار لتشجيع كثيرة محفزات عمى يشتمل تشجيع االستثمار والذي

 عداد الرئيس، فخامة قبل من عميو والمصادقة التجارية الغرف قانون إنجاز الغرف  في الموحد النظام تطبيق مشروع وا 
عداد التجارية، أعضاء  قبل من نيائياً  واعتماده التجارية لمغرف الشامل التنفيذي النظام لمشروع النيائية الصياغة وا 
 الفمسطينية لمصناعات العام االتحاد لقانون معدل قانون عمى الرئيس مصادقة وكذلك إعداده،ب المكمف الوطني الفريق

 لسنة (1) رقم فمسطين في االستثمار تشجيع لقانون معدل وقانون ، 2006 لسنة (2) رقم التخصصية واالتحادات
1998 . 

 االجتماعية  والسياسة العمل وزارة مع االجتماعية والحماية والتشغيل العمل عالقات مجال في تعاون بروتوكول توقيع
 الفمسطينيين في العمال حقوق لحماية الرومانية االجتماعية والسياسة العمل وزارة مع تعاون اتفاقية وتوقيع البمغارية،
في  الميني والتكوين التشغيل وزارة مع تفاىم مذكرة عمى التوقيع تم كما فمسطين، في الرومانيين والعمال رومانيا
 .لمعمل االجتماعية والحماية والعمل الميني والتكوين التشغيل مجاالت في المغرب

 
 :دعم المشاريع الصغيرة، من خالل: ثالثاً 

 الفمسطيني، لالقتصاد والدخل العيش مصادر مقومات أحد يشكل والذي الزراعي القطاع بدعم المتعمق الجانب في 
 الغذائي األمن تعزيز الى الرامي ىدفيا تحقيق بغية كثيرة بخطوات الشأن ىذا في الفمسطينية قامت الحكومة

 التصحر لمكافحة الوطنية المجنة تشكيل الى شرعت حيث الذاتي، االكتفاء نحو ونوعًا واالتجاه كماً  الفمسطيني
 تخضير مشروع لصالح دوالر )ألف 750 ( رصد عمى وصادقت ،كما لمزراعة القابمة غير األراضي الستغالل
 .فمسطين

 المشاريع  تنفيذ عمى اإلشراف خالل من المجتمعية، التنمية في لممساىمة الصغيرة التنموية المشاريع برنامج إطالق
 .الصغيرة الريفية التجمعات عن المعاناة وتخفيف التحتية البنية احتياجات تمبية عمى تعمل والتي الصغيرة المجتمعية

 في المحتاجة لألسر التمكين االقتصادي صندوق عمل ومجال ماىية يشمل تصور لوضع خاصة وزارية لجنة تشكيل 
  .لمعمال االجتماعية والحماية التشغيل صندوق ودعم فمسطين،

 والمشاريع  اإلقراض موضوع القاىرة، في لممرأة الموجية المشروعات وتقييم إدارة :منيا تدريبية، دورات في المشاركة
 .بيروت في االجتماعي النوع منظور من المؤسسات تحميل أدوات الجنوبية، كوريا في الصغيرة

 والمتوسطة والصغيرة الصغر متناىية قطاع المنشآت ورعاية لتنظيم متخصصة مؤسسة إنشاء عمى الحكومة صادقت 
 .الوطنية السمطة توجيات وخدمة القطاع ىذا استقرار لتعزيز الحجم؛

 والمتوسطة،  الصغيرة لممشاريع الكويت أمير سمو مبادرة في فمسطين مساىمة عمى الحكومة موافقة إلى باإلضافة
 .العربي الخاص القطاع لدعم المخصص الصندوق موارد من فمسطين استفادة الى ييدف والذي

 العالمية التجارة منظمة إلى فمسطين النضمام األمريكية المتحدة الواليات ودعم موافقة عمى الحصول. 
 خاصة  المشترك التعاون تعزيز بشأن العاممين وحقوق الديمقراطية مركز مع تفاىم مذكرة :منيا تفاىم، مذكرات توقيع

الثاني  بولس يوحنا مؤسسة مع تفاىم مذكرة اإلنتاج، طرفي بين الوقائي الوعي ونشر واألبحاث الدراسات مجال في
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 تفاىم مع مذكرة االجتماعيين، العاممين كفاءة لرفع متخصصة دورات وتمويل لعقد اإليطالي المسيحي العمال واتحاد
األسرى  وزارة مع وأخرى المجال، ىذا في الخبرات وتبادل الفمسطينية لالعم تشريعات مراجعة بشأن بيرزيت جامعة

 .العمل سوق في المنافسة من ولتمكينيم لدمجيم المحررين األسرى وتدريب لتأىيل والمحررين
 أيار شير بداية في بيا العمل بدأ والتي متخصصة عمالية محاكم إنشاء عمى األعمى القضاء مجمس مع االتفاق. 

 تعميم المرأة وتدريبها -باء 
تحتفظ اإلناث حاليا بمعدالت متساوية وأكثر إيجابية من الذكور فيما يتعمق بالمؤشرات الرئيسية لموصول إلى التعميم عبر جميع 

مع استثناءات رئيسية في مجال معدالت التحاق اإلناث في التعميم والتدريب ( األساسي والثانوي والجامعي)مستويات التعميم 
حيث تفوقت اإلناث عمى الذكور في معدالت االلتحاق، كما أن األمية . ني والميني وفي معدالت التحاقين برياض األطفالالتق

كما يبقى االلتحاق في برامج رعاية وتنمية الطفولة . 2012عام % 7إلى  1995عام % 24انخفضت في صفوف النساء من 
، وىو معدل أقل بقميل من التحاق %14.9الت التحاق اإلناث ، حيث تبمغ معد(2010عام % 15.3)المبكرة منخفضا 

يبقى تحقيق الحق بالتعميم لألطفال الفمسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منوطا بإنياء االحتالل، حيث إن العنف . الذكور
وعمى الرغم من التحديات . وغياب األمان والشعور باألمن في المدرسة والبيت والمجتمع، يعطل ويضعف العممية التعميمية

اليائمة، سجمت السنوات الخمس عشرة األولى منذ تولي السمطة الفمسطينية ميام نظام التعميم إنجازات واضحة، وخصوصا فيما 
ارتفعت معدالت االلتحاق في التعميم والتدريب الميني . يتعمق بمعدالت التحاق ومشاركة الطالب والبنية التحتية والمنياج

 2011/2012وصل معدل االلتحاق بالمدرسة الثانوية المينية في العام الدراسي )ولكنيا تبقى معدالت منخفضة والتقني، 
كما أن اإلناث من ذوات اإلعاقة كان لديين فرصا أقل بحوالي (. من إجمالي عدد طالب المدارس الثانوية% 6.8حوالي 

% 19لم تكن لديين الوصول إلى التعميم مقارنة بحوالي  لإلناث المواتي% 29)من الذكور بالحصول عمى التعميم % 10
 (.لمذكور

 ومقسم  حاسوب وشبكة تقنية أجيزة وتوفير شيكل،(  194,930) بقيمة باألثاث والمدارس القدس مديرية تزويد
ومبنى  دوالر، )ألف 700 ( بقيمة الجوز وادي في الالجئة الفتاة مدرسة وشراء شيكل،  153,830 بتكمفة لممديرية

 شعفاط مخيم في الثانوية المسيرة بنات مدرسة وبناء دوالر، )ألف 800 ( بقيمة العامود رأس في مدرسة الستحداث
. دوالر )ألف260 (ب 

 مع  االتفاقيات من العديد وعقد المدرسية، الصحة مجال في والمشرفين والمعممات والمعممين المديرين مئات تدريب
 .المؤسسات

 الثانوية  الفوار وبنات الفوار شيداء مدرستي لتأىيل شيكل  150,000  مبمغ تخصيص خالل من الالجئين ممف دعم
 دوالر ومساعدة  50,000  بقيمة نابمس في القديمة البمدة في الشعبية المجنة مقر وترميم الخميل، في الفوار مخيم في

 .دوالر  15,000  بمبمغ المجنة
 فمسطينيين مينيين إعداد بيدف وذلك البوليفارية جميورية فنزويال وحكومة فمسطين دولة بين الجامعي التعميم اتفاقية 

التعميم  مجال في التعاون أصر وتعزيز الفنزويمية، التعميمية مختمف المؤسسات في
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 (36.114.532) بتكمفة والجنوبية الشمالية لممحافظات المدرسية الكتب من نسخة (17.636.130) وتوريد طباعة 
 الشمالية، المحافظات في الكبار وتعميم األمية بمحو الخاصة الكتب من نسخة ( 12.100) وتوريد وطباعة شيكل،

 .المكفوفين كتب من المديريات وطباعة حاجة
 والتغذية  بالبيئة المتعمقة الميارات حول صحية لجنة منسق (3000)و الصحية، الميارات حول موظفاً ( 69) تدريب

 الحياتية الميارات عمى مبني الصفي نشاط( 3000) وتنفيذ المختمفة، الصحية والسموكيات العامة والسالمة
 وطالبة طالب (20.000) ل واإلطفاء كاإلخالء المجاالت مختمف في دورة (646) عقد تم كما طالب،( 6000)ل
 وأولياء لممدرسين باإلضافة وطالبة طالب(  40.000) ل التثقيفية األنشطة والعديد من ،ومعممة معمم (5600)و

 .األمور
 ساحة  (20) وتعبيد مدرسية، حديقة (400)وتشجير تأىيل تم كما واقية، مظمة( 150)و صحية، وحدة (149) إنشاء

 في معظميا لمشرب صالحة بمياه مدرسة (192) وتزويد مياه، خزانات (104) ب المدارس تزويد تم كما .مدرسية
 مدرسة (241) وتضمين يوميًا، مدعمة غذائية وجبة (14.960.000) ب وطالبة طالب ألف (75) وتم تزويد غزة،

 .الصحية المواصفات ضمن غذائية وجبات نسوية تقدم لجمعيات
 دخال المالحظات ودراسة والعممية، اإلنسانية المناىج كتب وتحسين إثراء  .عمييا التعديالت وا 
 والتعميم  والتقني الميني والتعميم العام التعميم قطاعات خدمة إلى تيدف عدة جيات مع االتفاقيات من العديد توقيع

 .يورو (  13.570.000)و دوالر،(  92.430.000) االتفاقيات قيمة بمغت حيث الجامعي،
 20 ( وتوزيع المدمجة، لمصفوف غرفة ) 22 (و الخاصة، االحتياجات لذوي جديدة مصادر غرفة(19) إنشاء ( 

 اإلعاقة، ذوي لمطمبة التعميمية والوسائل األلعاب استخدام عمى معمماً  ) 250 ( وتدريب المكفوفين،لمطمبة  ديزي جياز
 خاصة مدرسة ) 12 ( وتزويد مديريات، )4 ( في الصم لمطمبة اإلشارة لغة استخدام معمم عمى ) 200 ( وتدريب
 بعدة والقيام مختارة، لعبة مائة كتاب من ممونة نسخة ) 2000 ( وطباعة وأجيزة مخبرية، بوسائل الصم بالطمبة
 اإلعاقة ذوي الطمبة لتناسب مدارس )4 ( ومواءمة تعديل تم كما الخاصة، لمشرفي التربية وتدريب وورش أنشطة

 .الحالية الفترة خالل المعينة والوسائل األجيزة بمختمف مدرسة ) 150 ( تزويد إلى باإلضافة المدموجين،
 مستفيدًا،  ) 845 ( الفترة ىذه خالل مستحقاتيم صرف تم والذين االجتماعي التكافل صندوق من المستفيدين عدد بمغ

 (حوالي  البنوك في االستثمارات عمى بفوائد والمتمثمة الصندوق إيرادات بمغت كما شيكل، ) 12.504.010 ( بقيمة
 .شيكل ) 25.718 (و يورو، ) 3063 (و دينار، ) 130.215

 الذي األثر عمى لموقوف وذلك الماضية، سنوات األربع فترة خالل الجودة تطوير صندوق إلى المقدمة المشاريع تقييم 
 .ديمومتيا تركتو ومدى

 شعب )9 ( وافتتاح ،)صناعية الكترونيات حاسوب، تجميل،( المدارس بعض في جديدة مينية تخصصات فتح 
 .تجارية

 2010 األكاديمي العام في وطالبة طالب ) 57.452 ( الطالبية والمساعدات اإلقراض من صندوق  استفاد / 
 ( الدراسة مقاعدة عمى الموجودين لمطمبة القروض تسديدات إجمالي وبمغت دوالر،) 12.129.606 ( بمبمغ 2011

 خطابي توقيع وتم دوالر، ) 910.800 ( بمغت والتي لمخريجين لمتسديدات البنكية باإلضافة دوالر، ) 1.940.666
 .واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي والصندوق صندوق أوبك مع دوالر ) 13.500.000 ( إجمالية بقيمة تفاىم
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 وانتياء وأجنبية، عربية دول عدة في بكالوريوس منحة ) 385 (و العميا، لمدراسات دراسية منحة ) 49 ( توفير 
 (و مقعدًا، ) 50 ( وعددىا والماجستير الدكتوراة درجة عمى لمحصول األردن في الدراسية بالمقاعد اإلجراءات المتعمقة

 مجموعة من منحة ) 200 ( إلى باإلضافة الطب، في العالي واالختصاص في البكالوريوس مقعداً  ) 350
دارة االقتصاد حقل في منحة ) 70 (و الطب، حقل في منحة) 30 (و الفمسطينية، االتصاالت  ) 30 (و األعمال، وا 

 / 2011 األول لمفصل المستفيدين لمطمبة الصرف إجراءات تمت المعمومات، حيث تكنولوجيا عموم حقل في منحة
 (و الرئيس، منح من منحة ) 69 ( ومتابعة الجامعات الفمسطينية، في منحة ) 150 ( توفير تم كما ، 2010

 .الوزراء مجمس منح من منحة ) 1000
 في لإلناث الشرعية األوقاف مدرسة ببناء الشرعي، والشروع والتوجييي الشرعي عشر الحادي الصف منياج تأليف 

 .الدعوة وكمية الذكور بجانب مدرسة قمقيمية
 الميني  لمتعميم األعمى المجمس تفعيل عن واإلعالن والتقني، الميني والتدريب لمتعميم الوطنية اإلستراتيجية إطالق

عمى  لمتنمية اإلسالمي البنك مع واالتفاق الفني، لمتعاون األلماني المشروعو والتعميم التربية وزارة مع بالتعاون والتقني
 .وغزة والقدس الضفة في الميني لمتدريب مراكز )3 ( إقامة تمويل

 التشغيل  صندوق تفعيل إلى باإلضافة االقتصادي، التمكين بمشروع العمل إجراءات وتطوير التمكين صندوق إنشاء
 .االجتماعية والحماية

 دوالراً  ) 550,000 ( بقيمة الميني لمتأىيل فاطمة الشيخة مركز بناء واستكمال لصيانة إتفاقية توقيع. 
 ،عممًا بان ىناك برامج تدرس  تم عقد اتفاقية مع جامعة القدس المفتوحة لتطوير تعميم النوع االجتماعي في الجامعة

 . في الجامعات حول النوع االجتماعي، ويمكن لمطمية الميتمين اخذ مساقات في ىذا المجال
 شجيع التحاق الفتيات بالتعميم الميني والتقني تقوم بو وزارة لتربية والتعميم من خالل االرشاد المدرسي ومن فيما يتعمق ب

 .خالل االجتماعات باولياء االمور

 المرأة والصحة- جيم 
من النساء % 32بالمثل، فـ . من الرجال% 16بالمقارنة بـ% 25أكثر إصابة بداء السكري بنسبة  60-51أن النساء في عمر 

سنة، تم حصر  50-41من الرجال، وكذلك بالنسبة لمسرطان في الفئة العمرية % 16مصابات بارتفاع الضغط بالمقارنة بـ 
يمثل الزواج المبكر والحمل المبكر عوامل خطورة . من الرجال% 0.2ت بالسرطان بالمقارنة مع من النساء المصابا% 0.7

عمى الصحة، ويزيد من احتماالت مضاعفات متنوعة، ىذا من ناحية، ومن الناحية األخرى، يزيد ارتفاع نسبة العزوبية من 
قصاء من الخدمات الصحية بسبب حصر اىتمام النظام الضغوط العائمية واالجتماعية، كون أن العزوبية تحمل في جوانبيا اإل

الشيخوخة في األرض الفمسطينية  لتزايد ىناك اتجاه واضحمع العمم أن . الحالي عمى احتياجات صحة الحمل واألمومة والطفولة
الفقراء في األرض المحتمة، أي  2011لمنساء في  73.9عاما لمرجال و 71المحتمة، حيث وجد أن متوسط العمر قد ارتفع إلى 

 .2009فرد لمعام  4.4عمى الرغم من أن معدل الخصوبة . أن كبار السن أكثر فقرا من باقي السكان
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 الخنازير انفمونزا لوباء فاحصة مواد لشراء الصحة لوزارة ف شيقلأل 350 بقيمة مالي مبمغ تخصيص ) .)H1N1 كما 
 إنشاء .الوباء ىذا لمواجية الصحة وزارة ضمن استعدادات المناسبة المطاعيم لشراء دوالر مميون8 مبمغ خصصت و

 .فمسطين في المخدرات عمى المدمنين وتأىيل لعالج وطني مركز أول
 عداد الطعام، ممح وبرنامج الطحين، تدعيم برنامج تعزيز  تزويد .األطفال وصغار الرضع لتغذية الوطنية الخطة وا 

 إطالق Mammography(. ( لمثدي شعاعي تصوير فحص بجيازي قمقيمية أريحا وصحة صحة مديرية
 .الثدي لسرطان وطني مسح عممية في والبدء السرطان ومكافحة لموقاية الوطنية االستراتيجية

 ىذا  تشغل سيدة أول بذلك لتكون لممستشفى مديرة سيدة وتعين قمقيمة في نزال درويش الدكتور مستشفى افتتاح
 .فمسطين في المنصب

 قسم تحميل وافتتاح الجدد، واألطفال الخدج وقسم الخميل في عاليا مستشفى في الجديدة الخارجية العيادات قسم تشغيل 
 الكمى والعيادات لغسيل جديد قسم وبناء جاال، بيت مستشفى في الثدي لفحص اإلشعاعي وقسم التصوير األنسجة
 .أريحا مستشفى أقسام جميع في وتوسعة وترميم ياسر عرفات، الشييد مستشفى في الخارجية

 الخدج تمريض في المتخصص والدبموم النفسية الصحة تمريض في المتخصص التقني الدبموم اعتماد. 
 طالب ) 46 (و قبالة، طالبة ) 38 (وقبول حوارة، في ومالئم حديث مبنى إلى الصحية لمعموم سينا إبن كمية نقل 

 .التمريض وطالبة لتخصص
 عادة األميات، لوفيات وطنية لجنة وعمل الثالسيميا، مرض من لموقاية وطني برنامج وضع نظام  وتعديل صياغة وا 

 .والقبالة لمتمريض المينة مزاولة شيادات إصدار
 االنييار نتيجة خطيرة تداعيات من حذر الذي العالمية الصحة منظمة عن الصادر بالبيان الفمسطينية الحكومة رحبت 

 إسرائيل إللزام الفاعل بالتدخل الدولي المجتمع وطالبت الحصار، جراء غزة بقطاع الصحية الخدمات في قطاع الحاد
 لمكارثة حد ووضع القطاع، إعمار إلعادة برامجيا تنفيذ من الوطنية السمطة لتمكين غزة، عن قطاع الحصار برفع

 .ليا يتعرضون التي اإلنسانية
 

 الحياة  تيب وىي امرأة تموت ال أن أجل معًا من لنعمل» شعار تحت الصحة لوزارة السنوي الصحي المؤتمر عقد
 الوطني  المستوى عمى الصحي التثقيف برامج المحافظات، ومتابعة في تفتيشية بجوالت والقيام التطعيم، برامج متابعة

 .صحية مواضيع في التوعية والقيام بحمالت
  قرارتم إعداد إعداد الوثيقة العمل جاري عمى و ،تحويل لمنساء المعنفاتالوطني ل نظامالبرتوكول الصحي في ال وا 

 .(لمنساء الفمسطينيات اإلنجابيةالصحة ) الحقوقية في موضوع 
  االمومة، وعقد ورشة عمل تثقيفية حول قضايا النوع االجتماعي في وزارة الصحة تم تطوير الية وطنية لرصد وفيات

 .بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة
 توفر وزارة  ،(جسدية، وعقمية، ونفسية)لتوسع في توفير خدمات العالج المتخصص لألمراض التي تعاني منيا النساء ل

ق الرحم في جميع المحافظات، وتطوير برتوكول لمفحص، الصحة اجيزة إلجراء الفحص المجاني لسرطان الثدي وعن
والعمل مستمر عمى تدريب ورفع كفاءة الكادر الصحي في اجراء الفحوص، ولكن ىناك حاجة ماسة لطبيبات 
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متخصصات في اجراء ىذا النوع من الفحوص، وذلك نظرًا لتحفض بعض النساء من اجراء الفحص من قبل اطباء 
 . رجال

 وزارة الصحة وشركائيا من مؤسسات المجتمع العديد من  ، نظمتالنساء بحقوقين اإلنجابية والصحية ولتوعية وتثقيف
تنفيذ حمالت توعويةحول الحقوق االنجابية تدريبية حول مفيوم الصحة اإلنجابية والحقوق اإلنجابية، والدورات ال

والعمل جاري . الصحية، حول ىذه الحقوق والصحية لمنساء، اضافة لتوزيع نشرات تثقيفية، وبشكل خاص في المراكز
استقصائية حول دراسة  بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عمى اعداد معيد الصحة الفمسطيني  /في وزارة الصحة

 . رطان الثديس

العنف ضد المرأة  -دال 
عائقًا أمام تقدم تنموي لمنساء، ومحاربتو والحد منو من أولويات األمور كونو يؤثر عمى كل القضايا،  العنف ضد المرأةيعتبر 

وأشد أشكال العنف ضد المرأة ىو موضوع قتل اإلناث، بالرغم أنو ال توجد معمومات دقيقة أو شاممة حول موضوع قتل اإلناث 
فقد . إلى تكرار حدوث ىذه الجرائم بحق النساء والفتيات الفمسطينيات ولكن تشير المعمومات المتوفرة. في المجتمع الفمسطيني

حالة  29، 2010و2007بمغ عدد الحاالت التي وثقيا مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، في الفترة الواقعة ما بين 
امرأة  13جتماعي، فإنو تم قتل وحسب إحصائيات مركز المرأة لإلرشاد القانوني واال.قتل، وتم توثيق تسع حاالت انتحار

، المعد 2011-2010و 2006-2005بالمقارنة بين مسحي . في الضفة الغربية وقطاع غزة 2012ألسباب مختمفة في العام 
من الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، نجد أن نسبة النساء المواتي سبق لين الزواج وتعرضن ألنواع مختمفة من العنف من 

، أي أن النسبة زادت %36.7 2011-2010، وبمغت في مسح %31.9 2006-2005يث بمغت في مسح قبل الزوج، ح
وزادت نسبة تعرض الزوجات لمعنف %.0.9ونسبة التعرض لمعنف الجسدي من الزوج لمزوجة قمت بنسبة %. 4.8بمقدار 

وكذلك قمت نسبة %. 3.1ج بنسبة  وقمت نسبة التعرض لمعنف النفسي من الزو. من الزوج% 0.9الجنسي من أزواجين بنسبة 
حسب مسح )حيث كانت نسبتين . النساء المواتي سبق لين الزواج ولجأن إلى مؤسسات أو مراكز نسوية لطمب االستشارة

ىذه %. 1، أي أنيا قميمة جدا، وقمت بمقدار %0.7، بمغت النسبة حوالي 2011-2010، وفي مسح 1.7%( 2005-2006
ل عمل وفعالية الجيود التي تبذل من أجل الحد والقضاء عمى العنف ضد النساء، سواء تمك الجيود المقارنة تثير تساؤالت حو

وأيضا، فإن نسبة النساء المواتي يمجأن لممؤسسات المختصة أقل، بالرغم أن النسبة . من المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية
تراجع وتقيم المؤسسات المختصة عمميا، وتدرس لذا، من الضروري أن . 2006-2005أصال قميمة حسب إحصائيات 

 . األسباب الحقيقية حول عزوف النساء عن التوجو لتمك المؤسسات

 عداد ، 2013 - 2011 االجتماعي لمنوع الوطنية اإلستراتيجية إعداد  الموجو العنف من لمحد الوطنية اإلستراتيجية وا 
 عناصر لتوفير الداخمية وزارة مع والتنسيق المرأة، ضد الموجو العنف لمناىضة إعالمية بحممة والقيام ، ضد النساء

 .الشرطة مراكز في المرأة ضد الموجو العنف حاالت مع لمتعامل نسائية مؤىمة
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 والرعاية اإليواء وتقديم والتأىيل، االصالح مراكز في النزالء مع لمعمل إجتماعي أخصائي ) 12 ( تخصيص 
شيكل،  ) 225.000 ( بمبمغ الفتيات رعاية دار مؤسسة وترميم صيانة تمت وكذلك سجين، حالة ) 90 ( ل والمتابعة
 .شيكل ) 199.000 (بمبمغ  األمل دار ومؤسسة

 واحد، وثالثة في الضفة الغربية، تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية إنشاء بيوت اآلمان لحماية النساء من العنف 
 .في غزة

 إمرأة ) 300 ( ل واإليواء الحماية توفير المعّنفات، وتم النساء لمراكز الوطني االستشاري المجمس وتفعيل تشكيل 
 وتم الدمج لممنتفعات، برنامج ضمن أطفال )5 (و إمرأة، ) 11 ( واستقبال محور، خالل مركز من ضائقة وفي معّنفة
 .المجتمع في دمجين إعادة أجل التدخل من بعد أسرىن إلى النساء من حالة ) 18 ( إعادة

 النوع  في التدريبية الدورة :منيا والخارجية، الداخمية العمل وورش والمؤتمرات التدريبية الدورات من مجموعة تنظيم
السكان  قضايا إدماج حول دورة االجتماعيين، لمعاممين االقتصادية والجدوى المشاريع إدارة واألمن، االجتماعي

 .الوزارة في المسؤولية مراكز كافة من موظفاً  ) 119 ( منيا استفاد التنموية، بالخطط والبرامج
 16 ( رقم األردني العقوبات قانون من ) 340 ( بأحكام المادة العمل بتعطيل يتعمق القانون بقوة رئاسي قرار صدور 

 البريطاني العقوبات من قانون ) 18 ( المادة بأحكام العمل تعميق وأيضاً  الشمالية، في المحافظات ، 1960 لسنة )
 .بشرف العائمة يسمى ما عمى القتل جرائم مرتكبي يخص فيما المحافظات الجنوبية، في ، 1936 لسنة ) 74 ( رقم

  إنجاز المسودة النيائية لمشروع قانون حماية اأُلسرة من العنف، حيث ييدف ىذا المشروع إلى تأمين إطار قانوني
جرائي يكفل توفير الحماية الفاعمة لمنساء  ضحايا العنف األسري، وىي إذ تأتي استجابًة لميدف العام الذي تتبناه وا 

تعزيز مبدأ سيادة "والداعي إلى  2019-2011وثيقة اإلستراتيجية الوطنية لمناىضة العنف ضد النساء لألعوام 
جتمع مبني القانون المنصف لمنساء، وتحسين اآلليات المؤسسية في التعامل مع ضحايا العنف منُين، لموصول إلى م

". عمى ُأسس تكفل المساواة والعدالة لجميع األفراد دون تمييز
 2019 – 2011 لألعوام المرأة ضد العنف الوطنية لمناىضة االستراتيجية بإقرار الوزراء مجمس من قرار إستصدار 

عداد صياغة في لممشاركة وزارية لجنة تشكيل  التمييز أشكال جميع عمى القضاء بإتفاقية فمسطين الخاص تقرير وا 
 «. المرأة سيداو ضد

 مناىضة أىمية أخرى وورش العنف، حاالت التعامل مع في المختصين والقضاة الشرعيين لألطباء عمل ورشة تنفيذ 
قميمية عمل وورش ومؤتمرات االجتماعي، النوع أساس عمى المبني العنف  .ودولية محمية وا 

 2010 الفمسطينية المرأة واقع عمى اإلسرائيمي االحتالل أثر حول تقرير إعداد . 
 أريحا في األمنية لمعموم الفمسطينية األكاديمية في المرأة ضد العنف مناىضة أسبوع انطالق. 
 لإلرشاد القانوني، المرأة مركز مع اتفاقية وتوقيع المعنفات، النساء لمراكز الوطني االستشاري المجمس وتفعيل تشكيل 

عادة معنفة، إمرأة ) 55 ( ل وااليواء الحماية وتوفير  .أسرىن إلى النساء من حالة ) 38 ( وا 
 (ومتابعة  لمنزيالت، اجتماعية نفسية إرشادية جمسة ) 2,400 ( وتنفيذ لمنزيالت، طبية متابعة خدمة ) 740 ( تقديم 

 .بعمل حالة ) 11 ( وتأىيل لممنتفعات، قانونية جمسة 520
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 المرأة والنزاع المسمح -هاء 
  إلى الدولي المجتمع الحكومة دعتمتابعة الحكومة لالنتياكات االسرائيمة ودراستيا وتقديم االحتجاجات ضدىا، حيث 

 في المانحة الدول التي التزمت بيا التعيدات وتنفيذ غزة قطاع عن الظالم الحصار لرفع العاجل التحرك ضرورة
 وفي .المجاالت المختمفة في اإلعمار إلعادة برامجيا تنفيذب البدء من الوطنية السمطة تتمكن حتى الشيخ شرم مؤتمر
 زيارة كوشنير من برنارد الفرنسي الخارجية لوزير اإلسرائيمية الحكومة منع أن الفمسطينية الحكومة أكدت السياق ذات
 في القطاع اإلسرائيمي العدوان خمفيا التي المدمرة اآلثار حقائق إخفاء إلى اليادفة سياستيا إطار في يأتي غزة قطاع

 .إعماره إعادة عمميو عرقمة واستمرار
 المسمى منع 1650 رقم اإلسرائيمي العسكري لمقرار قطعي بشكل الرافض الفمسطينية القيادة قرار عمى الحكومة أكدت 

الفمسطينية  األراضي داخل أخرى مناطق إلى سكنيم مناطق من المواطنين آالف عشرات بترحيل ييدد والذي التسمل
 والقانون األمن مجمس وقرارات الدولي، القانون مع يتناقض العنصري القرار ىذا أن عمى مؤكدةً  خارجيا، أو المحتمة

 .الرابعة جنيف واتفاقية الدولي اإلنساني
  جراء دراسة واقع واحتياجات النساءاألسيرات، تم التأريخ إنشاء قاعدة بيانات لألسيرات داخل السجون اإلسرائيمية، وا 

شفوي لألسيرات المحررات، حيث تم توثيق تجربة االسر لعشرون من األسيرات المحررات أثناء التحقيق في مواجية 
 .االحتالل

  إنتاج  فيمم تعريفي بالنساء األسيرات وتجاربين،  :تم عرض لتجارب نساء أسيرات: مناىضة العنفخالل حممة
إعداد  معرض صور وشيادات حية عن النساء األسيرات، تنظيم يوم  صياغة  ورقة مفاىيمية حول المرأة األسيرة،

 .ة، مسيرة خاصة باألسيرات، ميرجان سنوي خاص باألسيرة/األسير
   حقوق )لقاءات توعوية  6، إنتاج سبوت اذاعي، إنتاج سبوت تمفزيوني، عقد1325ربط قضية األسيرات بالقرار

لعائالت األسيرات أثناء االعتقال، ( سي لألسيرة أثناء و بعد االعتقالآليات و طرق الدعم النف/األسيرة و طرق دعميا
 .لقاءات عالجية نفسية و اجتماعية لعائالت األسيرات

   ،إعداد و تنفيذ برنامج زيارات ميدانية لألسيرات المحررات لتقديم و عرض الخدمات الالزمة ليا من قبل مختصين
تيعاب األسيرات لتكممة تعميميم لكافة المراحل مجان، والتنسيق مع وزارات التنسيق مع وزارة التربية و التعميم الس

واالستمرار في تقديم المساعدة المالية لألسيرات .السمطة من أجل استيعاب األسيرات ضمن برامج التأىيل الميني
 . وعائالتين

  والعمل جاري لوضع خطة استراتيجية لتطبيق القرار .1325تشكيل المجنة الوطنية لتطبيق قرار. 
 لسنة ( 1: )إقرار قانون معدل لقانون األسرى والمحررين، حيث صدر عن فخامة رئيس الدولة قرار بقانون رقم

م، وقد تدخمنا إيجابيًا لصالح المرأة األسيرة 2004لسنة ( 19: )م بشأن تعديل قانون األسرى والمحررين رقم2013
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بما ُيمبي لممنتفعات التأىيل الالزم والتمكين، كضمانة إلدماجين في . ، وكذلك المنتفعة من أحكام القانونوالمحررة
 .المجتمع بفاعمية، وبما يكفل كذلك شعورِىْن بأمنين اإلنساني

 
 المرأة واالقتصاد -واو 

عمى الرغم من معدالت التعميم المرتفعة بين تعتبر معدل مشاركة المرأة في قوة العمل من أكثر المعدالت انخفاضا في العالم 
النساء الفمسطينيات، وعمى الرغم من ارتفاع ىذه المعدالت مع مرور السنين، إال أنيا تبقى منخفضة مقارنة مع كثير من 

المعدالت مع العالم، تثير ىذه % 53مقارنة ب % 17.4، بمغ معدل مشاركة اإلناث في قوة العمل 2012ففي العام  البمدان،
القمق واالىتمام نظرا ألنو في مجتمعات أكثر محافظة، مثل دول الخميج، فإن معدل مشاركة المرأة في العمل أعمى من نظيره 
في األراضي الفمسطينية، مما يدل ضمنا عمى أن عوامل عدم مشاركة المرأة في العمل في األراضي الفمسطينية تتجاوز البنى 

كما أن معدالت البطالة بين النساء أعمى وفي  ازدياد . محافظة أو تشبو البمدان العربية المجاورةاالجتماعية والتي ىي أقل 
بينما شيدت . 2012في العام % 32.9، وارتفع إلى %20.1، بمغ معدل بطالة النساء 2004ففي العام . مقارنة بالرجال

إلى  2004في العام % 24,3معدل بطالة الرجل من معدالت البطالة بين الرجال انحدارا خالل نفس الفترة، حيث انخفض 
سنة تعميم أو أكثر أعمى بكثير من فئات  13أيضًا معدل المشاركة بين النساء المواتي حصمن عمى . 2012في العام % 20.5

بأوسع مقارنة %( 12.9)ثاني أعمى معدالت مشاركة ( سنوات 6-1)وتأتي فئة النساء األقل تعميما %(. 43.7)تعميمية أخرى 
باإلضافة لذلك %. 6.6سنة تعميم؛ حيث بمغت معدالت مشاركتين في العمل  12-9فئة من النساء المواتي حصمن عمى 

، بمغت عمالة النساء في قطاع الزراعة 2011ففي العام . الزراعة والخدمات: تتركز عمالة النساء بشكل كبير في قطاعين
 .في قطاع الخدمات% 60، كما وبمغت 22%

 والخارجي المحمي الصعيدين عمى لممنافسو القدرة لدييم ومتدربة متدرب ) 2012 ( ب العمل وقس رفد. 
 الخاصة  بالتشريعات األحداث العمال لتعريف الوطن محافظات كافة شممت األطفال عمالة عمى تفتيشية حممة تنفيذ

 .بو المسموح العمل سن دون األطفال عمل انتشار من والحد بتشغيميم،
 المنامة في العربي العمل مؤتمر عن المنبثقة العربية المرأة عمل شؤون لجنة في المشاركة. 
 حول  ودراسة ،« الفمسطينية المرأة عمى الصغر المتناىية لمقروض واالجتماعي االقتصادي األثر تقييم» دراسة تنفيذ

 .الوطنية السمطة ومؤسسات وزارات في االجتماعي النوع أساس عمى التدقيق
 وخارجية محمية معارض في وبيعيا التراثية منتجاتيا عرض في نسوية تراثية ومؤسسات جمعيات مشاركة. 
 في  التراثية لممنتجات ومعرض القش صناعة في ودورة ونابمس، جنين، سمفيت، في التقميدية لمحرف معارض تنظيم

 .الفمسطيني التطريز كتاب وطباعة سمفيت،
 الميركسور دول ومجموعة فمسطين بين ما التجارة حول العام اإلطار اتفاقية مسودة عمى االتفاق. 
 عالن والقطاع الضفة في 2010 الزراعي التعداد تنفيذ  .لمتعداد األولية النتائج وا 
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 مسح  العاممة، القوى مسح :أبرزىا ومن والجغرافية، واالقتصادية االجتماعية المجاالت في ميدانياً  مسحاً  ) 42 ( تنفيذ
اإلحصائية  البيانات ونشر وتحميل االقتصادية، المسوح وسمسمة االجتماعي، القدس مسح األسرة، واستيالك إنفاق

صدار  من مؤىال ممفاً  ) 24 (و إحصائيًا، جدوالً  ) 12 (و صحفيًا، بياناً  ) 80 (و إحصائيًا، تقريراً  ) 45 ( وا 
 دراسة تنفيذ .العاممة والمرأة العامة، والحياة المرأة والتعميم، المرأة :وىي بالمرأة خاصة مطويات )3 ( إصدار.البيانات
 .إسرائيل في الفمسطينيين العمال سموك حول نوعية

 التخصصية، واإلتحادات لمصناعات الفمسطينية العام اإلتحاد قانون مشروع عمى الفمسطينية الحكومة صادقت 
حالتيما الصناعة، قانون ومشروع  إلقامة أرض قطعة كما وخصصت .بقانون عميو قةالمصاد أجل من لمرئيس وا 
 القطاع وتأىيل المدن الصناعية إقامة إلى الرامية خطتيا مع منسجماً  يأتي وىذا عمييا الصناعية لحم بيت مدينة

 .االقتصادي االزدىار وتحقيق الصناعي
 نشاء الذاتي، التشغيل عمى المجتمعي التدريب مشروع تنفيذ لمتعاون  األلمانية الوكالة مع بالتعاون الصغيرة المشاريع وا 

 .الفني
 الجياز  في المنشآت وبيانات الداخمية وزارة في السكان سجل ببيانات وربطو العمل سوق لمعمومات جديد نظام تطوير

 .والتعميم التربية وزارة خريجي وبيانات التجارية الغرف وبيانات المركزي لإلحصاء المركزي
 في العربي اإلنشائي المشروع وجمعية الزراعة وزارة بين األميات وتربية األصبعيات إلنتاج مفرخ إنشاء اتفاقية توقيع 

 .أريحا
 الحكومة من تمويل وتوفير الوزراء، مجمس من عميو والمصادقو المخاطر ودرء الزراعية التأمينات قانون مشروع إعداد 

نشاء شيكل،  10,000,000  بقيمة لصالح الصندوق  .الزراعي التأمين مجمس وا 
 التنفيذية من منظور النوع االجتماعي، ورفع نتائج المراجعة لمجمس الوزراء وفق  لوائحوالعمل وانون تم مراجعة ق

 .المقتضى القانوني
 واقع المرأة في قوانين العمل حول واعداد مقترح دراسة قانونية . 
  منتجات النساء عن طريق تصميم موقع الكترونياقامة معارض مركزية من أجل تسويق منتجات السيدات، ترويج. 
 العمل عمى اقرار صرف عالوة االبناء لألم العاممة. 
  ت المراة الريفيةجاتسويق منت. 
  المحافظات الفمسطينيةفي  اقامة معارض زراعية محمية تساعد عمى دعم المرأة الريفية. 
 خاليا ) عدة تمويل مشاريع صغيرة لمنساء مثل مشروع صغير لمدة خمس سنوات بمسا( 1200)ة في اطالق ساىمالم

 .(اعة فطر زرنحل ، تربية مواشي ، اشتال نباتات طبية ، حدائق منزلية مع ابار ، 
   تم تشكيل لجنة وطنية لتشغيل النساء والتي بدورىا قامت باعداد واطالق االستراتيجية الوطنية لتشغيل النساء، والعمل

 . التدقيق عمى اساس النوع االجتماعي في وزارة العمل جاري عمى متابعة توصيات تقرير
 توعية حول الدفاع المدني والنوع االجتماعي وأىمية مشاركة النساء في ىذا المجال تم تنظيم ورشات . 
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 صحية حماية توفير يتضمن حكومي قرار استصدار عمى لعملتم تشكيل لجنة وزارية من الجيات ذات العالقة ل 
 في النساءالعامالت جميع تسجيل حول المحمي الحكم وزارة مع والتنسيق الرسمي، غير القطاع في العامالت لمنساء
 .غيرالرسمي القطاع

  العامالت، التنسيق لمنساء صحي تأمين توفير عمى الصغيرة المؤسسات وخصوصا الخاص القطاع إلزام عمى والعمل 
 تأمين صحي توفير عمى تعمل التي الخاص القطاع لمؤسسات رتسييالت توفي بيدف البمديات عمى والضغط

 .لدييا لمنساءالعامالت

 المرأة في مواقع صنع القرار -زاي
  20كوتا لمنساء في المجالس المحمية بما ال يقل عن أمرأتين في كل مجمس، وىي تتقارب من نسبة.% 
 ئة سوق رأس المال، ورئيسة تعيين العديد من النساء في مواقع صنع قرار حساسة، كمنصب محافظ، ورئيسة ىي

 .لمجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني بمنصب وزيرة
 تدريبية دورة وعقد تدريبية، لقاءات ( 8)و االجتماعي، النوع حول المحمية المجالس ألعضاء تدريبية دورات( 3) عقد 

 .االجتماعي لمنوع الحساسة الموازنات حول
 السادسة المرحمة نياية حتى التدريب بداية من اإلجمالي المتدربين عدد وبمغ عام، ومدير مدير ( 470)تدريب 

 .حكومية مؤسسة (44) من ومتدربة متدرباً  (834)
 السياسي القرار صنع في المرأة مشاركة تعزيز» ميثاق توقيع أجل من السياسية والقوى األحزاب مع موسع لقاء . 
 مختمفة مجاالت في المتميزات الفمسطينيات النساء من مجموعة تكريم حفل إقامة. 
  ألنظمة الداخمية لألحزاب السياسيةلمراجعة تم إجراء. 

   واعداد مسودة ورقة تقييمية لتجربة المرأة في حول تجربة المرأة في األحزاب السياسية تقييميوإعداد ورقة ،
 .االنتخابات

 العديد عقد من خالل . لضمان مشاركة المرأة في األحزاب السياسية وقع من قبل االحزاب السياسية إعداد ميثاق شرف
 ، ليتوج ذلكممثمين الفصائل في مخيمات الشتات والمجوء في الخارج،وألحزاب السياسيةالسر للقاءات مع أمناء من ال

 ت ذات العالقة وال المؤسسا لتسييل مشاركة الطالبات في االتحادات الطالبية الجامعية تم إجراء التنسيق والتشبيك مع
مع ادارة الجامعات من أجل  التواصلأة ، لتفعيل دورىا بخصوص المشاركة السياسية لممر ،سيما البرلمانات الشبابية

لمطالبات حول أىمية  عمل تثقيفيةورش ، تنفيذ اعتماد التدابير االيجابية من أجل تمثيل الفتيات في مجالس الطمبة
إعداد برامج تدريبية لتطوير قيادات نسوية شابة قادرة عمى المنافسة عمى المناصب ، وتمثيمين في مجالس الطمبة

 .العميا

   أدلة تدريبية خاصة بتمكين  ثالثة إعداداما عمى صعيد تنمية قدرات وميارات المرأة لممشاركة في الحياة السياسية، تم
عداد مدربين الستخدام ىذه االدلة، وتنفيذ برناالمرأة سياسياً  األطر )مج تدريبي لمنساء المواتي في مواقع صنع القرار ، وا 

مجالس اإلدارة ومديرات المؤسسات النسوية، اإلدارة العميا والمتوسطة في المؤسسات .النسوية واألحزاب السياسية
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ساء في ، وتنفيذ برنامج لتبادل الخبرات المعارف لمن(الحكومية، المجمس التشريعي، الييئات المحمية، قيادات مجتمعية
تثقيف وتوعية حول النوع االجتماعي، الوثيقة الحقوقية لممرأة، ورش  30مواقع القرار عمى المستوى الدول تنظيم 

لكل من ، مواثيق حقوق اإلنسان مع التركيز عمى حقوق المرأة اتفاقية القضاء عمى كافة اشكال التمييز ضد المرأة،
جال في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، في مواقع إدارية الرجال والنساء ، مع تركيز بشكل خاص عمى الر

. وقيادية في المؤسسات، واألحزاب السياسية
 الموروث الثقافي في جانب المشاركة السياسية( الحكاية، المثل، األغنية)دراسة تحميمية ألدوار المرأة في  إعداد. 

  قرية، )لمنساء في جميع المستويات  نجاح نماذج وقصصتوثيق من خالل  توعية ألىمية مشاركة المرأةتنفيذ حمالت
 .النساء من منطمق إنساني وحقوقي وتنموي يستيدف المجتمع عامة والنساء خاصة، والتوعية بحقوق (مخيم، مدينة

  مؤتمر وعقد  .برنامج إرشادي لتوضيح الموقف الديني اإليجابي تجاه قضايا المرأة تحديدا مشاركتيا السياسيةتنفيذ
تنفيذ برنامج التراث من ذاكرة النساء، و.  ة يومين توعوي إلبراز القيادات النسوية المبدعة في المجال السياسيلمد
تجميع التراث والحكايا الشعبية التي تعزز مشاركة ، لقاءات حية لمجموعة مختمفة من النساء في مواقع صنع القرارو

 . المرأة السياسية

  يستيدف األطفال يركز عمى تعزيز المساواة ، واخر الجانب االرشادي التربوي لألسرةبرنامج تمفزيوني يستيدف تنفيذ
 .  والحق في االختيار ونبذ العنف

 اآلليات المؤسسية لمنهوض بالمرأة -حاء 
 الريف في وفنية تراثية ميرجانات في والمشاركة الحياة، أجل من نساء وجمعية الكمنجاتي لمؤسسة الدعم تقديم 

 .محمية احتفاالت في شاركت وفمكمورية فنية وفرق الشعبية، الفنون لفرق دعم وتقديم الفمسطيني،
 مقدسية مؤسسة ) 25 ( ل النسوية المنتجات لعرض المرأة صالون معرض إقامة. 
 الخطط في االجتماعي النوع قضايا إدماج بيدف المحمي، والحكم الداخمية، الزراعة، وزاراتل تفاىم مذكرات توقيع 

 .الوزارات ليذه والسياسات
 سيما اإلجتماعي، لمنوع الحساسة الموازنات في وخاصة المرأة، بقضايا الحكومي اإللتزام تعزيز بيدف الموازنة إعداد 

 .المرأة قضايا تجاه بإلتزاماتيا الوفاء من الوزارات تمكين إلى يؤدي الموازنة ىذه مثل إعتماد وأن
 وموظفي الوزارات، في االجتماعي النوع وحدات طاقم لتخريج التدريبي البرنامج من األولى المرحمة اختتام حفل تنظيم 

 .الفمسطيني والواقع الخطط لمراقبة اإلحصائي المراقبة نظام مشروع إطالق ة، والعام العالقات
 وغزة الضفة في نسوية مراكز )8 ( ببناء الخاصة االتفاقيات عمى المحمي والحكم المرأة شؤون وزيري توقيع. 
 بيدف واالجتماعي؛ الصحي لإلنماء جذور ومركز واالجتماعي القانوني لالرشاد المرأة مركز مع تفاىم مذكرة توقيع 

 .المرأة ضد العنف مناىضة إطار في والتعاون التنسيق تعزيز
  تفعيل تنفيذ قرارا مجمس الوزراء الخاص بوحدات النوع االجتماعي وبناء قدراتيا وتمكينيا من اداء مياميا

ومسؤولياتيا، عممت وزارة شؤون المرأة عمى متابعة استكمال تشكيل وحدات النوع االجتماعي في الوزارات، وتقديم 
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العديد من الدورات التدريبية لبناء كادر وحدات النوع  المساعدة الفنية ليذه الوحدات من خالل كادر متخصص، وتنفيذ
التدريب عمى جمع البيانات وتحميميا من منظور النوع االجتماعي،  التطبيق العممي ) االجتماعي في مجاالت مختمفة 

 .عمى منيج ماسسو ودمج قضايا النوع االجتماعي بما فييا اطر التحميل من منظور النوع االجتماعي

  االستراتيجية الوطنية للتدقيق على اساس النوع االجتماعياعداد. 

 تدريب فريق وطني للقيام بالتدقيق على اساس النوع االجتماعي في مختلف المؤسسات. 

  اعداد الخطو  المراعية  لمنوع االجتماعي، التخطيط االستراتيجي من منظور النوع االجتماعي، تعميم قضايا النوع
زنات الحساسو لمنوع االجتماعي، ميارات العمل كالميارات امنظور النوع االجتماعي، المو االجتماعي، التدقيق من

 . (، ميارات قياديو ، اداره االجتماعات ، ميارات استخدام الوقتاإلدارية

 جنة لتفعيل قرار مجمس الوزراء الخاصة بتبني موازنة مستجيبة لمنوع االجتماعي، اتخذ مجمس الوزراء قرارًا بتشكيل الل
الوطنية لمموازنة الحساسة لمنوع االجتماعي والتي تضم في عضويتيا ممثمين عن مختمف الشركاء والمعنيين، وتشكيل 
لجنة وسكرتارية فنيتين لمتابعة عمل المجنة، وقد اطمعت المجنة عمى تجربة جميورية مصر العربية في مجال اعداد 

 . الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي

 دماج قضايا النوع االجتماعي في الوزارات االقتصادية تم لتعزيز م انجاز تقرير التدقيق من منظور النوع أسسة وا 
، وتدريب موظفين مؤثرين في الوزارات ، ووزارة العمل، واالتحاد العام لعمال فمسطيناالجتماعي  في وزاره االقتصاد

، والحقًا لتقرير التدقيق من منظور  أةاالقتصاديةلمرلدعم قضايا النوع االجتماعي  في مجال مشاركو ا االقتصادية
النوع االجتماعي في وزارة العمل والتي تم انجازه سابقٌا، ما زال العمل مستمر عمى متابعو تنفيذ توصيات تقرير 

 .التدقيق من منظور النوع االجتماعي في وزاره العمل

  واعداد (تركيز عمى المياه وادارة النفايات الصمبةبال) اطالق استراتيجية النوع االجتماعي في قطاع البيئة ،
 .االستراتيجية الوطنية لمتدقيق التشاركي من منظور النوع االجتماعي

  من اجل تحفيز القطاع الخاص في عمميو التنمية واخذ قضايا النوع االجتماعي بالحسبان تم اجراء التدقيق عمى
 . اساس النوع االجتماعي في شركة جوال 

 والحكومة والمانحين، قامت الوزارة  بتنسيق تنفيذ تدريب المؤسسات التنسيق والتواصل بين المؤسسات النسوية  لتعزيز
مراكز تواصل في المحافظات حول التخطيط بالمشاركو، تدريب المؤسسات حول كتابو المشاريع  11المشاركو في 

 .عي في القضايا المعاصرةاالموال، تدريب منسقات مراكز تواصل حول النوع االجتماتجنيد و

 حقوق اإلنسان لممرأة -طاء 

 االنضمام لالتفاقيات الدولية وأىميا لتعزيز المساواة بين الجنسين اتفاقية سيداو. 
  تم استصدار مجموعة من التعميمات من قاضي القضاة باعتباره الجية ذات االختصاص، تقضي برفع سن الزواج

لمفتاة الى ثمانية عشر عامًا، وان ال يتم تسجيل التخارج االرثي قبل انقضاء اربعة اشير من وفاة الموروث، واعالن 
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الرواق الرسمية لمن كتب كتابيا ولم تتزوج، ورفع مبمغ العمل بالخمع قبل الدخول، مع عدم استخدام لقب مطمقة في ا
 . النفقة

  اوعز فخامة الرئيس محمود عباس ( االحوال الشخصية) اما في اطار العمل عمى سن قانون االسرة فمسطيني موحد
ية في بقرار خاص يقضي بتشكيل لجنة قانونية بؤرية، اوكمت ليا ميمة التنسيق والتشاور مع كافة المستويات الوطن

وفي ىذا . سبيل بمورة مسودة لقانون احوال شخصية فمسطيني، عممًا بانو ما زال ال يوجد اية مخرجات ليذه المجنة
السياق، شيد المجتمع المدني حراك نشط حيث نظمت عدة ورش عمل ولقاءات تخصصية بقيادة فعاليات المجتمع 

ة في قانون االحوال الشخصية النافذ والسعي لموصول الى المدني النسوي، بغرض الوقوف عمى واقع المرأة الفمسطيني
 . قانون احوال شخصية فمسطيني عادل لقضايا المساواة وتعزيز العدالة بين الجنسين

  فان االصل في ان العقد شريعة ، الزواج بحيث تتضمن جميع الحقوق لممرأة الفمسطينية عقودفيما يتعمق بتعديل
فيما يتعمق بعقود الزواج، فيحق لكال الزوجين ان يدرج ما يراه الزما من شروط في  المتعاقدين وىذه القاعدة تسري

بمعنى ان ال تحل حرام وان ) متن عقد الزواج شريطة ان ال تتعارض تمك الشروط مع االحكام الشرعية والنظام العام 
اه الزمًا من شروط في عقد زواجيا، وىذا االمر يعني بان بامكان المرأة أو الفتاة ان تدرج ما تر(. ال تحرم حالالً 

وبالتالي فان ىذا التدخل بتمك الصياغة ىو نافذ بطبيعة الحال، اال ان ما يحول دون االستفادة من ىذا االمتياز 
والحق المكتسب، ىو عدم معرفة المرأة او الفتاة بيذا الحق، ولذلك تم العمل من قبل مختمف االطراف والمستويات 

 .الفتيات بيذا الحق واليات االستفادة منوعمىتوعية وتثقيف 
  قامت اطراف المسؤولية بتنظيم واعداد العديد من ، توعية المرأة من اجل المطالبة بحقيا في الميراثفيما يتعمق ب

المقاءات والنشرات التوعوية حول حق المرأة في الميراث، وتوفير الدعم والمساندة القانونية، من بعضيا االخر، التي 
 . ل لمنساء حصولين عمى ىذا الحقتكف

 فقد تبرعت السمطة لمصندوق خالل  ،السمطة فيما يتعمق بدفع المواردالمالية المخصصة لصندوق النفقة من موازنة
الف شيكل، في حين بمغت المصاريف التشغيمية لمصندوق خالل العامين ما  800ما قيمتو  2012-2011العامين 
وبالتالي فانو وفي حالة عدم ايفاء . الف شيكل 750ل الصندوق عجز بقيمة مميون شيكل، حيث سج 1.5قيمتو 

 (. 4)السمطة باحتياجات الصندوق فانو سيكون مصيره االفالس 
 تضمين قانون االحوال المدنية حق اختيار المرأة اسم عائمتيا او عائمة زوجيا في البطاقة الشخصية فيما يتعمق ب

يشكل قانون االحوال المدنية النافذ ىو بمثابة إطار عام ينُظم األحوال المدنية في فمسطين، وىو إذ ، وجواز السفر
يختص بقيد الصفات الطبيعية والشخصية والعائمية التي تميز الشخص عن غيره، وىو ما يعني أن ىذا القانون ىو 

قد شكل عاِئقًا حال دون ( س التشريعيالمجل)مييئ إلستيعاب التدخل سابق الذكر إال أن غياب جية االختصاص 
استصدار أية تعديل في متن القانون النافذ، لذلك ولكون وزير الداخمية ومدير عام األحوال المدنية في فمسطين 

داري  يمثالن الجية ذات الصالحية، فقد تم استيدافيم من قبل أطراف المسئولية بغرض الوصول إلى تدخل قانوني وا 
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تيار اسم عائالتين أو عائمة أزواجين وفي ىذا النطاق اصدرت الجيات ذات الصالحية والسابق يتيح لمنساء حق اخ
 (.البدائل التشريعية)ذكرىا قرارات إدارية تنظيمية كفمت لممرأة ىذا الحق 

   الحية ، واستنادًا الى صتوثيق عقود الزواج والطالق في المحاكم الشرعية وان ال يتم الطالق اال بالمحاكمفيما يخص
جيات االختصاص، سيما سماحة قاضي قضاة المحاكم الشرعية، فقد تم استصدار العديد من القرارات االدارية 

التنظيمية التي تحكم وقائع كل من الزواج والطالق بحيث خاطبت تمك القرارات الجيات المكمفة بإنفاذىا، بوجوب 
 . اال اعتبرت تمك الوقائع تحت طائمة البطالنتسجيل وتوثيق كافة عقود الزواج وحجيات الطالق لدييا، و

 العامة لمحريات مالئمين ومناخ بيئة توفير توصياتو أبرز ومن اإلنسان، لحقوق الوطني اليوم بمناسبة مؤتمر عقد 
 .اإلنسان حقوق وحماية والخاصة

 إلى وييدف االنمائي، المتحدة األمم برنامج من بدعم الفمسطينية الجامعات في القانوني لمتعميم برنامج تصميم 
 .الحقوق كميات في المتميزين الطمبة من مجموعة استقطاب

 تنفيذ في البدء تم حيث بيرزيت، جامعة السيما التعميمية، المؤسسات من عدد مع قدرات وبناء تدريب برامج تطوير 
 التشريعية، الصياغة دبموم الوسطى، لإلدارة القدرات بناء مسار اإلدارة، مجال في القدرات بناء دبموم :التعميمية البرامج
 .القانونية الميارات دبموم

 الصياغة ميارات في تدريبية ودورة موظفًا، ) 28 ( ل التقارير وكتابة التخطيط ميارات في تدريبيين دورتين تنفيذ 
 .موظفاً  ) 12 ( استيدفت التشريعية

 •منظمة مع بالشراكة التشريعية العممية في العامة واالستشارات التشريعية، الصياغة دليمي تطوير مشروع تنفيذ 
 OECD(. ( والتنمية االقتصادي التعاون

 الخدمات تقديم عمى تعمل التي المتعددة الجيود توحيد إلى تيدف الجنائية، بالعدالة تعنى توجييية لجنة تشكيل 
 بيا المرتبطة التشريعات وتحديث وتطوير الجنائية، بالعدالة المرتبطة. 
 التوعية وتعزيز العدالة، مؤسسات وأنشطة بأعمال المواطنين وعي رفع إلى وييدف ، العدلي المعمومات مركز إنشاء 

 .المواطنين لدى القانونية
 عالمإلالمرأة ووسائط ا -ياء 

 اعداد االستراتيجية الوطنية لإلعالم من منظور النوع االجتماعي. 
 االيدز بمرض لمتوعية طولكرم في عمل ورشة المحمي، االعالم حول الخميل في ورشة :منيا عمل ورش عقد 

 وفرض القانون تطبيق حول الخميل في عمل ورشة جنين، في إبداعية وكتابة رسم ورش جنسيًا، المنقولة واالمراض
 في االعالمي البث مؤسسات حول عمل ورشة جنين، في لالعالميات وتكريم تدريبية عمل ورشة العام، النظام

 .فمسطين
 طولكرم، في الغوث وكالة مدارس لطالبات تدريبية دورة جنين، مدينة في المفتوحة القدس جامعة في تدريبية دورة عقد 

 مؤتمرات عدة وتنظيم نابمس، في لالعالميين أولي إسعاف دورة جنين، في وأخرى نابمس، في إعالمي تدريب دورة
 .صحفية
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 الحقيقة، عن الباحثون :بعنوان واإلنجميزية بالعربية والصحفيين الصحافة عمى االسرائيمية االعتداءات حول فيمم إنجاز 
عداد المحمية، والمحطات فمسطين تمفزيون في بثو تم العودة، حق حول تمفزيوني ”سبوت”و  ذات إذاعية ومضات وا 

 .العاممة والمرأة النساء بقضايا تتعمق قانونية صبغة
 األخبار ونقل والتواصل االتصال وفنون ميارات عمى المفتوحة القدس جامعة من وطالبة طالباً  ) 35 ( تدريب 

 لغير االعالم“ برنامج ضمن جامعات وطمبة ووزارات أىمية لمؤسسات إعالمية تدريبية دورات )3 (و المحمية،
 ”االعالميين

 المرأة والبيئة -كاف 

  ًالحكومة ركزت البيئية، لمموارد والمخمفات المموثات زيادة إلى أدت والتي البشرية األنشطة في الكبيرة لمزيادة نظرا 
 ىذا ففي البيئي، التموث من لممواطنين الحماية لتوفير مواردىا عمى والحفاظ الفمسطينية البيئة حماية عمى الفمسطينية

 ةالتوجييي المجنة توصيات عمى وصادقت كما العربي، البيئة لمرفق األساسي النظام عمى الحكومة صادقت الشأن
 نظم لتحسن والتنظيمية التشريعية األسس وضع إلى واليادفة فمسطين في الصمبة النفايات إلدارة الوطنية لالستراتيجية

 .الصمبة النفايات إدارة
 قرار ،من منظور النوع االجتماعي فمسطين في والمياه الصمبة النفايات إلدارة الوطنية االستراتيجية إطالق  )3 ( وا 

 وطني قانوني نظام وضع العشوائية، النفايات مكبات تخص والتي خاص سجل في المعمومات جمع :جديدة مشاريع
 .النفايات خدمة جباية رسوم لتعرفة مالي نظام ووضع الصمبة، النفايات إلدارة

 الثالثة الفمسطينية الحكومة خصصت الصدد وبيذا ليا التحتية البنية وضع وتحسين الصمبة النفايات تدوير معالجة 
 إلدارة أرض وكذلك الصمبة، لمنفايات مكب إلنشاء الغربية الضفة وسط في أراضي قطع الفترة ىذه خالل عشرة

 .اهلل رام محافظة في الصمبة النفايات
 الصغار العمماء جمعية مع بالتعاون طالباً  ) 60 ( وتدريب اهلل، رام غرب شمال قرى في بيئيو أنديو ) 10 ( تشكيل 

 .البيئي بالتعميم الخاصو الميارات عمى تربوياً  بيئياً  مشرفاً  ) 30 ( وتدريب الصمبو، النفايات حول
 والتفتيش الرقابة مجال في البيئة جودة سمطة قدرات تعزيز مشروع بتنفيذ البدء. 
 طالق فمسطين، في والمياه البيئو عن تمفزيوني فيمم إنتاج  .البيئي االعالم شبكة وا 
 جيود مؤسسة مع فمسطين بساتين ميرجان إطالق في والمشاركو البيئو، صديقة األسره حممة تنقيذ. 
 في السكانية لمتجمعات المياه خدمات إيصال وضمان الفمسطينية المياه مصادر حماية إلى أيضاً  الحكومة وسعت كما 

 في إصالحات إلجراء الشامل البرنامج تنفيذ لمتابعة توجييية لجنة تشكيل اإلطار عمى ىذا في صادقت فمسطين حيث
 الفنية والتصورات الحمول تضع وطنية استراتيجية لوضع أخرى فنية لجنة وشكمت والمياه العادمة، المياه قطاعي

 .الصحي الصرف موضوع مع التعامل الالزمة من أجل والسياسية والقانونية
 الطفمة -م ال

 انتياك عن بالتوقف إسرائيل بإلزام الطفل حقوق اتفاقية في األطراف والدول الدولية المؤسسات كافة الحكومة طالبت 
 األطفال عمى االتفاقية بإنطباق يتعمق فيما الدولية الطفل حقوق لجنة توصيات وتطبيق الفمسطينيين، األطفال حقوق

 .المحتمة األراضي في الفمسطينيين
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 المجال في عمل وورشة وندوة دورة (64) وتنفيذ الوطنية، النجاح جامعة مع بالشراكة الرياضي العممي المؤتمر إقامة 
يفاد ومتدربة، متدرب ) 1593 ( بمشاركة تحكيم دورات( 4)و الرياضي،  األردن في خارجية لدورات متدربين (9) وا 
قامة وسيدة، فتاة( 600)( بمشاركة نسوياً  رياضياً  نشاطاً  ) 21 ( وتنفيذ وألمانيا،  والطالئع لألطفال نشاطاً  (51) وا 
 .الشعبية األلعاب وميرجان السن، وكبار

 (73020) بمشاركة الوطن محافظات كافة في ذاتي بدعم( 296)و واألطفال، لمطالئع صيفياً  مخيماً ( 269) عقد 
  .ومنشطة منشط ) 2468 ( بمشاركة الصيفية المخيمات لمنشطي دورة (72) وعقد وطميعي، طفل

 نشاطاً  ) 67 ( وتنظيم االطفال، أدب عن « ستارك أولف» السويدي لمكاتب ندوة وتنظيم األطفال، أدب مؤتمر إنجاز 
 تربوية وألعاب كتب وتوزيع لألطفال، رسم ورشات وتنظيم االطفال، أدب حول ومحاضرات أطفال، مكتبة ) 25 ( في

 .تدريبية دورات 3 وعقد لألطفال، مكتبة ) 12 ( عمى
 الطفل في حقوق واقع يحاكي والذي الطفل، لحقوق المتحدة األمم التفاقية الفمسطينية السمطة تنفيذ حول تقرير نشر 

 .الفمسطيني الطفل وواقع الدولية الطفل حقوق اتفاقية بين والفجوة الفمسطينية األراضي
 88 ( بينيم من الفتيات، ورعاية األمل دار مؤسستي في واإلناث الذكور من حدثاً  ) 338 ( ل الرعاية توفير استمرار 

 يعرف ما ضمن عنين االفراج بعد نزيمتين ومتابعة السموك، رقابة من حالة ) 2036 ( ورعاية الفتيات،من  حدثاً  )
 .لمنزيالت الالحقة بالرعاية

 عدالة  لمشروع األوروبية الشرطة مع اتفاقية وتوقيع األحداث، قضايا لمتابعة العالمية المؤسسة قبل من محامي تعيين
 .العدالة لقطاع الوطنية المجنة تشكيل تم كما األحداث،

 من الثانية المرحمة وتنفيذ محافظات، )5 ( في األطفال عن لمدفاع العالمية الحركة من الطفولة حماية شبكة استالم 
 بطمبات  تقدمت أسرة ) 11 ( أىمية عمى الموافقة وتم الحماية، شبكات منسقي لكافة الميني االشراف برنامج

 .األسرية الرعاية فاقدي الحتضان أطفال
 ل والرعاية الحماية وتوفير محافظات، )5 ( في االطفال عن لمدفاع العالمية الحركة من الطفولة حماية شبكة استالم 
 ) 73 ( ،أىمية عمى والموافقة طفاًل ) صدار األسرية، الرعاية فاقدي أطفال احتضان بطمبات تقدمت أسرة ) 13  ( وا 

 .الحضانة لدور ترخيص شيادة ) 105
 الفضمى المصمحة يوفر متكامل نظام بناء وذلك بيدف لألحداث االجتماعية العدالة لقطاع الوطنية المجنة تشكيل 

 .الفمسطيني لمطفل
 

 .في تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة 2009العقبات والثغرات والتحديات التي صودفت منذ عام (: ب) 
 

 :االحتالل اإلسرائيمي .1

باإلضافة  ،ممارساتو التعسفية المختمفة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في يعتبر االحتالل االسرائيمي من اكبر العوائق 
كذلك تقوم اسرائيل في تطبيق سياسات تقيد تخطيط وتقسيم المناطق في  تحديات كبيرة لمعمل والتطور المؤسسيلما يضعو من 

بالمائة من أراضي الضفة الغربية والتي  60، حيث تقيد استخدام الفمسطينيين لألرض والموارد عمى ما يزيد عن المجتمعات الفمسطينية 
من مساحة الضفة الغربية وتحظر اسرائيل أي بناء % 44تمثل " ج"والمنطقة ". ج" صنفت في اتفاقيات أوسمو باعتبارىا المنطقة



37 
 

لعراقيل والحواجز االسرائيمية اضافة الى بناء الجدار والذي سيؤثر عمى حياة ثمث وقد أدى زيادة ا. منيا% 70فمسطيني في حوالي 
فالنساء أصبحن يعانين من المزيد . الى سوء أوضاع الفمسطينيين بشكل عام والنساء بشكل خاص" 3"السكان الفمسطينيين لدى اكتمالو

مدارس  ومنع العديد النساء من الوصول الى المستشفيات من االنفصال عن عائالتين وأراضيين الزراعية والمصادر المائية وال
 .والعيادات الصحية و قد مات نتيجة لذلك عدد منين وعدد أكبر من األجنة

التي تعيشيا الدولة الفمسطينية وابرزىا االنقسام الحاصل بين الضفة الغربية وغزة ، وصعوبة  البيئات السياسية والقانونية والتنموية .2
 .صعيد الحوار الوطني حتى االن، وعدم االتفاق عمى نيج سياسي معين، يعزز االستثمار ويدفع بعجمة التنمية تحقيق تقدم عمى

، وبالتالي يترتب عميو عدم سن قوانين واجراءات تكفل حماية المراة، 2006/2007وتعطمو منذ العام  عدم انعقاد المجمس التشريعي .3
 .وتعزز من مكانتيا ودورىا في المجتمع

 . وعدم االلتزام بالتعيدات المالية من قبل الجيات المانحة التمويل قمة  .4

الوزارة تعمل عمى تنفيذ إستراتيجية وطنية لمدفاع عن وتعزيز حقوق النساء في كافة لمنساء حيث ال زالت  النظرة المجتمعية التقميدية .5
 تخرج بعاداتيا وتقاليدىا عن محيطيا االقميمي، حيث مجاالت الحياة، اال ان فمسطين ىي احدى دول النسيج االجتماعي لبعربي، وال

 .الزالت البطريقية الذكورية مسيطرة عمى المجتمع

، وعدم االلتزام باتفاقيات العمل فيما بينيا، او حتى االلتزام قمة جدية بعض الوزارات في التعاون والتنسيق فيما بينها والوزارات االخرى .6
 .وحدات النوع االجتماعي، الموازنة الحساسة لمنوع االجتماعي: ت العديد من القرارات لم تنفذ مثلعمى مستوى مجمس الوزراء، حيث زال

، وحددت عالقتيا بالصراع بدل ةفيما بينها وبين وزارة شؤون المرأعدم جدية بعض المؤسسات والمنظمات االهمية في التعاون  .7
التعاون، معتبرة بذلك ان الوزارة وجدت لتحل محل ىذه المؤسسات في دعم قضايا المراة، مع العمم ان نيج الوزارة والمؤسسات و 

 (.تنفيذي -سياساتي)مكمالن لبعضيماالمنظمات االىمية 

 
 ابير تقشفدت/ اتخاذ سياسات( ج)

فة المعابر والمنافذ الحدودية، وتحكم سيطرتيا كذلك عمى كل منابع األرض، وتتحكم بكل تسيطر اسرائيل سيطرة تامة عمى كا
األجواء، وىي بالتالي تحكم سيطرتيا الحديدية عمى االقتصاد الفمسطيني، مما يجبر ذلك االقتصاد عمى التبعية لالقتصاد 

كل القوانين الدولية، إلى أن الحكومة الفمسطينية تعمل عمى االسرائيمي، وعمى الرغم من اإلجراءات االسرائيمية العنيفة والناقضة ل
مواجية األزمات المالية الخانقة التي تعصف بيا بين الحين واألخر باتخاذ اجراءات تقشفية وتدابير سياساتية تتعمق بالضرائب، 

 :ومن أىم اإلجراءات التي اتخذتيا الحكومة

، ومن ثم رفع تمك النسبة في منتصف %15الى % 14.5من  2012برفع القيمة المضافة في العام قرارًا اتخذت الحكومة 
 %. 16الى  2013العام 

من القرار بقانون رقم ( 16)من المادة ( 1)تم تعديل الشرائح والنسب الضريبية الواردة في الفقرة رقم : 01/01/2012بتاريخ 
: بشأن ضريبة الدخل لتصبح 2011لسنة ( 8)

%(. 5)بنسبة ( شيكل 40000-1)من 
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%( 10)بنسبة ( شيكل 80000-40001)من 

%( 15)بنسبة ( شيكل 125000-80001)من 

%( 22.5)بنسبة ( شيكل 200000-125001)من 

%( 30)بنسبة ( شيكل 200000)ما زاد عن 

لمحوار الوطني بين الحكومة  لكن بعد االحتجاجات التي حدثت عمى المستوى الشعبي تم تعطيل العمل بيذا القرار، وكنتيجة
: ومؤسسات القطاع الخاص تم تعديل النسب المعمول بيا عمى النحو التالي

%(. 5)بنسبة ( شيكل 40000-1)من 

%( 10)بنسبة ( شيكل 80000-40001)من 

%( 15)بنسبة ( شيكل 125000-80001)من 

%( 20)بنسبة ( شيكل 125001)ما زاد عن 

ينص عمى عدم اصدار قرارات تقضي بمنح عالوة المخاطرة ألي موظف يتعرض :  02/2012/اصدرت الحكومة قرارًا بتاريخ 
لممخاطرة أو العدوى بحكم عممو وبصورة مباشرة إال بعد اعتمادىا من وزارة المالية لضمان توفر المخصص المالي الالزم 

وزارة المالية لضمان توفر المخصص المالي وعدم ابرام أية عقود قبل التسيق المسبق مع . ومصادقة مجمس الوزراء عمى ذلك
الالزم، باستثناء العقود الممولة بالكامل من الخارج التي يتم ابراميا من قبل الوزير المختص بعد موافقة مجمس الوزراء، وفي 

ين ال تنطبق عمييم ىذا اإلطار يكمف كل من ديوان الموظفين العام ووزارة المالية بمراجعة ممفات الموظفين لتحديد الموظفين الذ
. الشروط المزمة لصرف العالوات والبدالت المشار ليا

بحيث يتم اخضاع النشاط المحمي لمزارعي الثروة الحيوانية  2008تم الغاء قرار مجمس الوزراء لعام : 12/2011/بتاريخ 
. لضريبة القيمة المضافة وفقًا لمنسب المعمول بيا

بمنح عالوة المخاطرة ألي موظف يتعرض لممخاطرة أو العدوى بحكم عممو عدم اصدار قرارات تقضي : 28/02/2012
. وبصورة مباشرة إال بعد اعتمادىا من وزارة المالية لضمان توفر المخصص المالي الالزم ومصادقة مجمس الوزراء عمى ذلك

الزم، باستثناء العقود الممولة وعدم ابرام أية عقود قبل التسيق المسبق مع وزارة المالية لضمان توفر المخصص المالي ال
بالكامل من الخارج التي يتم ابراميا من قبل الوزير المختص بعد موافقة مجمس الوزراء، وفي ىذا اإلطار يكمف كل من ديوان 
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وات الموظفين العام ووزارة المالية بمراجعة ممفات الموظفين لتحديد الموظفين الذين ال تنطبق عمييم الشروط المزمة لصرف العال
. والبدالت المشار ليا

وقف كافة التعيينات والترقيات والتسكينات في المؤسسات الحكومية لكافة الوظائف والدرجات حتى تشكيل : 08/03/2008
. الحكومة الجديدة

ىتمام اصبح إن األزمة المالية العالمية التي حدثت لعبت دورًا كبيرًا في الحد من برامج تعزيز المساواة بين الجنسين، ألن اال
منصبًا عمى البرامج اإلغاثية أكثر منو عمى برامج تعزيز المساواة بين الجنسين، وكوننا دولة تعتمد باألساس عمى التمويل فأن 

 .مشكمة عدم التحكم بالموارد المالية يؤثر عمى ادارة السياسة المالية، وعمى آلية توزيع المال عمى البرامج
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البيانات واإلحصاءات  :الباب الثالث

 . المؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين(: أ)

قاعدة بيانات بمجموعة من المؤشرات الخاصة بالنوع االجتماعي في كافة  2005اصدرت وزارة شؤون المرأة  في العام 
تابعة الخاص بتعزيز المساواة لمجنسين، وىي قاعدة بيانات المجاالت التنموية، وىي مؤشرات تساعد في عممية المراقبة والم

. 4اعتمدت عمى المؤشرات الدولية والتقارير الوطنية
يبمغ عددىا –مجموعة من المؤشرات  2013-2011تضمنت الخطة االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمنوع االجتماعي 

الشركاء والميتمين بقضايا المرأة من مؤسسات المجتمع المدني، التي تم نقاشيا عمى الصعيد الوطني مع كافة  -مؤشر 33
والخاص، والقطاع الحكومي، وتم االتفاق عمى أن ىذه المؤشرات ىامة لقياس التقدم الحاصل في قضايا المساواة ما بين 

والتشاور مع بالمشاركة  2016-2014وطنية لمنوع االجتماعي كما تم وضع مؤشرات لمخطة االستراتيجية ال .5الجنسين
 .كافة الشركاء سواء كانوا مؤسسات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني

احتوت تمك المؤشرات التي تم نقاشيا عمى صعيد وطني عمى المجاالت االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والقانونية، 
ي، باإلضافة الى التأثيرات وىي تغطي مساحة واسعة من قياس الفجوات ما بين الرجال والنساء عمى الصعيد الوطن

المحيطة الخاصة باالعتداءات واالنتياكات االسرائيمية ضد النساء بشكل عام، وضد المرأة المقدسية والمرأة األسيرة بشكل 
. خاص

تمكنت كذلك المؤسسات الوطنية من وضع مجموعة من المؤشرات الموطنة لتحقيق االىداف االنمائية األلفية وذلك باضافة 
مؤشرات التي تتعمق بالعنف ضد المرأة، وايضًا العنف الموجو من االحتالل االسرائيمي، وىي مؤشرات تقيس بعض ال

. 6المساواة بين الجنسين في قضايا التعميم، والعمل، والمشاركة السياسية وصنع القرار، والعنف ضد المرأة
ظام مراقبة احصائي الذي يشرف عميو الجياز المركزي شاركت وزارة شؤون المرأة في كافة المجان الفنية المعنية بتطوير ن

 .، حيث تم وضع عدد كبير من مؤشرات النوع االجتماعي الذي تم االتفاق عميو وطنياً لإلحصاء الفمسطيني

قوم الجياز بجمع البيانات اإلحصائية بالتنسيق مع ي"عمى  2000لسنة ( 4)من قانون االحصاءات العامة ( 5)تنص المادة 
حجم وتركيبة السكان والتغييرات التي تطرأ عمييم عن  -أ: أوالً : الوزارات المعنية وتخزينيا وتحميميا ونشرىا في المجاالت التالية

: االجتماعية بما في ذلك الشؤون -ب. تكوين األسر والعائالت واندثارىا -4. اليجرة -3. الوفيات -2. المواليد -1: طريق
نفاقيا واستيالكيا -2. القوى العاممة وظروف العمل -1  -4. التعميم وفرص اإللتحاق بالمدارس والجامعات -3. دخل األسرة وا 

. المساكن والمرافق -6. العائمة وظروف الجماعات ذات الحاجات الخاصة -5. الصحة وفرص الحصول عمى الرعاية الطبية
أية مجاالت أخرى ضمن  -11. قضايا المرأة -10. اإلنتخابات -9. ضحايا الحوادث والجرائم -8. ترفيوالثقافة وال -7

                                                           
4
 .، وزارة شؤون المرأة، اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات، دائرة الدراسات والسياسات2005قاعدة بيانت من وزارة شؤون المرأة  

5
 .2013-2011الخطة االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنوع االجتماعي   

6
)  ، وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية 15ص 2015لفية بحلول عام االستراتيجية الوطنية لتحقيق االهداف االنمائية لأل 

http://www.mopad.pna.ps/images/PDFs/The%20National%20Strategy%20to%20Achieve%20the%20MDGs%20by
%202015-Draft-Ar.pdf.) 

http://www.mopad.pna.ps/images/PDFs/The%20National%20Strategy%20to%20Achieve%20the%20MDGs%20by%202015-Draft-Ar.pdf
http://www.mopad.pna.ps/images/PDFs/The%20National%20Strategy%20to%20Achieve%20the%20MDGs%20by%202015-Draft-Ar.pdf
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ميزان  -2. الحسابات القومية -1: اإلقتصاد القومي ضمن نطاق الحسابات القومية بما في ذلك -ج. الشؤون االجتماعية
 -د. إنتاج قطاع الخدمات -6. إنتاج السمع -5. األسعار -4. الشؤون المالية الحكومية -3المدفوعات والتجارة الخارجية 

المباني  -3. الزراعة واألحراج وصيد األسماك -2. األرض واستخداماتيا -1: اإلحصاءات الجغرافية واإلحصاءات األخرى
حصائية في أي مجال لمجياز جمع البيانات اإل: ثانياً . السياحة -7. البيئــة -6. الطاقــة -5. النـقــل -4. حسب استخداماتيا

تنفيذ التوصيات المتفق عمييا دوليا حول المفاىيم : ثالثاً . آخر حسبما يقرره مجمس الوزراء بناء عمى توصية رئيس الجياز
والتعريفات والمقاييس والمصطمحات والتصنيفات المالئمة لمظروف واالحتياجات الفمسطينية في اإلحصاءات الفمسطينية 

 7."الرسمية

البيانات والمعمومات اإلحصائية جزءًا اساسيًا في عممية صنع القرار، وجزءًا ىامًا من عممية دراسة الواقع وتحميمو تعتبر 
. لموصول الى الخطط االستراتيجية وصياغة السياسات التنموية، وىي اساس لعممية المراقبة والمتابعة عمى كافة المواضيع

في التعرف عمى الفجوات المختمفة واكتشاف المشاكل، فمن خالليا نعرف واقع المرأة  تمعب البيانات االحصائية دورًا محورياً  
في سوق العمل، ومنيا نعرف حجم العنف المستشري ضد النساء، وىي تعطينا تصورًا واضحًا عن واقع النساء في المجاالت 

. حةضااالجتماعية واالقتصادية والسياسية، وبيا ننطمق نحو األولويات والميام الو

األىمية التي تمعبيا البيانات اإلحصائية تجعمنا نفكر مرات ومرات بضرور تنظيم تمك العممية بصورة جيدة تساعدنا عمى جمع 
البيانات بطرق عممية تساعدنا في اتخاذ قرارات مناسبة، ويعتبر الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني جيازًا مرموقًا في توفير 

افة المجاالت، ويوفر رقمًا وطنيًا يساىم في عممية التخطيط وصياغة السياسات، وأولى الجياز البيانات اإلحصائية في ك
المركزي لإلحصاء في فمسطين أىمية خاصة بضرورة أن تكون البيانات المجموعة مصنفة حسب الجنس لتساىم في دراسة 

برنامج إحصاءات المرأة صاء الفمسطيني بإنشاء لذلك قام الجياز المركزي لإلح. الواقع بشكل مفصل ما بين الرجال والنساء
وتسميتو قسم إحصاءات المرأة والرجل يتبع 1996، وقد تمكن من تفعيل ىذا البرنامج في منتصف عام 1994والرجل منذ عام 

.   8لدائرة اإلحصاءات االجتماعية

شر وتعميم البيانات اإلحصائية المتعمقة تعزيز قدرات الجياز في ن: حددت مجموعة من االىداف لقسم المرأة والرجل، أىميا
بالمرأة والرجل من خالل التأكيد عمى نشر كافة اإلحصاءات الرسمية حسب الجنس، وأن عمميات جمع وتحميل ونشر 

 .البيانات تعكس قضايا المرأة والرجل
أىمية استخدام تعزيز الوعي لدى صانعي السياسات والمخططين والمنظمات غير الحكومية ومراكز األبحاث حول 

عداد الخطط والبرامج وتعزيز ومراقبة التغيرات في ىذا المضمار . إحصاءات المرأة والرجل في عمميات صنع السياسات وا 

                                                           
7
 (.5)، المادة رقم 2000للعام ( 4)قانون االحصاءات العامة  

  .الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، قسم احصاءات المرأة والرجل، 2003 التجربة الفمسطينية في إنشاء برنامج إحصاءات المرأة والرجل في فمسطين 8
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يقوم قسم المرأة والرجل في الجياز المركزي لإلحصاء بمجموعة من الميام التي تساىم في انشاء بيانات مصنفة حسب الجنس، 
مختمف الدوائر واألقسام في الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، والتأكد من أن المفاىيم والطرق حيث يعمل التعاون مع 

والقيام بتوفير اإلحصاءات المتعمقة . المستخدمة في عمميات جمع وتحميل البيانات غير منحازة وتعكس قضايا المرأة والرجل
وعقد الندوات وورش العمل، والتواصل المستمر . بية بيذه اإلحصاءاتبواقع المرأة الفمسطينية وتزويد المؤسسات المحمية واألجن

مع الييئات والجيات ذات االىتمام المشترك من خالل برنامج حوار المنتجين والمستفيدين، والتأكد من أن اإلحصاءات التي يتم 
 .إنتاجيا تعكس احتياجاتيم

بإنشاء قسم لممرأة والرجل داخل الجياز ىي أو تجربة  نستطيع القول أن تجربة الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
فمسطينية منظمة عمى طريق جمع البيانات مصنفة حسب الجنس، وىي خطوة ىامة وتعطي مؤشرًا واضحًا عمى االتجاه 

رى في لكن تبع ىذه الخطوة خطوات أخ. السائد داخل البمد باىمية جمع البيانات لمرجال والنساء، لتحديد كل من احتياجاتيم
طريق االىتمام بمؤشرات النوع االجتماعي، وجمع البيانات المصنفة حسب الجنس وتحميميا من منظور نوع اجتماعي، حيث 

قسم خاص باإلحصاءات وجمع المعمومات، يعنى باألساس بتوفير  2003شكمت وزارة شؤون المرأة منذ تأسيسيا في العام 
ن الجنسين في كافة المجاالت االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، ويقوم كذلك المؤشرات ذات البعد الذي يقيس المساواة بي

ىذا القسم بتوفير كافة البيانات الالزمة لمخطط االستراتيجية، والتنفيذية، وايضًا ما ييم لعمل وصياغة السياسات، أو اعداد 
عمى بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، ويعتمد القسم في عممية جمع البيانات . االوراق البحثية، واوراق العمل

. 9باإلضافة عمى السجالت اإلدارية من بعض المؤسسات، وايضًا عمى التقارير التنموية الدولية والمحمية
تعتمد عممية تطوير واقتراح المؤشرات باالساس عمى متانة جمع البيانات ودوريتيا، وىي عممية ليست بالسيمة كون بعض 

التي ليا عالقة مباشرة بعنف االحتالل ضد النساء من الصعب الحصول عمييا، مما يضعف عممية المراقبة المؤشرات 
والمتابعة عمييا، عمى أية حال فإن عممية جمع البيانات ىي عممية عممية طويمة تستند باالساس عمى المنيجيات الدقيقة 

قمًا وطنيًا دقيقًا نستطيع من خاللو المقارنة ما بين السنوات، واليامة، وبالتالي تتطمب جسم خاص ليذه العممية كي يعطي ر
 .والمقارنة عمى الصعيد الدولي، أو عمى الصعيد المحمي

 
دنيا من المؤشرات الجنسانية التي وافقت عميها لجنة األمم المتحدة بدأ جمع وتجميع البيانات بشأن المجموعة ال(: ب)

 .2013االحصائية عام 
لعمل عمى جمع وتجميع البيانات بشأن المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية التي وافقت عمييا لجنة نعم، تم البدء با

حيث تم في البداية بوضع قائمة المؤشرات، ومن ثم اإلجابة عمى األسئمة االحتمالية . 2013األمم المتحدة اإلحصائية عام 
 :التالية
 المؤشر متوفر ومنشور، أو يمكن نشره. 
  متوفر ولكن بحاجة لمعمل عميو حتى يتم نشرهالمؤشر. 
 المؤشر غير متوفر نيائيًا بمعنى ال يتم جمع البيانات حولو. 

تفيد االجابة عمى تمك األسئمة بمعرفة الواقع الذي نحن فيو، حيث بعد االجابة عمى تمك االسئمة وبالتنسيق مع الجياز 
كة كافة المؤسسات المعنية بتمك المؤشرات لمعمل عمى توفير المركزي لإلحصاء الفمسطيني سيتم وضع خطة عمل لمشار

                                                           
9
 ، وزارة شؤون المرأة، اإلدارة العامة للموارد المالية والبشرية، 2004هيكلية وزارة شؤون المرأة للعام  
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حيث يتم التخطيط حاليًا إلعداد ورش عمل لوحدات النوع االجتماعي، ومراكز تواصل في المحافظات، . المؤشرات، ونشرىا
 .والمؤسسات النسوية، حتى يتم عرض تمك المؤشرات ونقاشيا، والعمل عمى توفيرىا

از المركزي لإلحصاء الفمسطيني كل عام تقرير خاص بالمرأة والرجل، وىو تقرير مفصل عن يصدر الجوإضافة لذلك، 
كافة المؤشرات الديمغرافية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية، إضافة لممؤشرات الخاصة بالعنف ضد النساء، 

فقت عمييا لجنة األمم المتحدة اإلحصائية في عام من المؤشرات الجنسانية التي وا% 90وىو بذلك يوفر بما ال يقل عن 
عمى موقع  2013وباألمكان االضطالع عمى تمك المؤشرات من خالل تقرير المرأة والرجل الصادر في عام . 2013

 "الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني تحت الرابط التالي 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2015.pdf  ."

 
عمى تنظيم عمل السجالت  -تمك المؤشرات غير المتوفرة-تعود بعض العقبات في الحصول عمى البيانات لممؤشرات 
ن وزارة المرأة لدييا توجو بانشاء قاعدة لكن الميم ىنا ىو أ. اإلدارية وآلية قياسيا، وامكانية نشرىا وفق المنيجية المتبعة

بيانات خاصة بالمؤشرات الجنسانية وتحميميا ودراسة الفجوات ما بين الرجال والنساء وتقديم تصور حول المشاكل بيا 
. التخاذ السياسات الالزمة تجاه تمك الفجوات

 
التي وافقت عميها لجنة األمم المتحدة بدأ جمع وتجميع بيانات بشأن المؤشرات التسعة عمى العنف ضد المرأة (: ج)

 .2013اإلحصائية عام 
لى مشكمتيا الكبيرة في   تنبيت المؤسسات العاممة في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقيا الى ظاىرة العنف ضد المرأة، وا 

الحد من تمكين المرأة وانعكاسيا عمى كافة الصعد االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، ومدى خطورة تمك المشكمة عمى 
ل، حيث قررت تمك المؤسسات وبالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة بضرورة العمل عمى العممية التنموية برمتيا في المجتمع كك

الحد من ىذه الظاىرة، حيث كانت أولى المطالب لذلك معرفة حجم الظاىرة ومدى انتشارىا بين النساء، وطمبت المؤسسات 
. د المرأةمن الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ضرورة توفير تمك البيانات الخاصة بالعنف ض

، وسمي العنف األسري، 2005نفذ الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني المسح الخاص بالعنف ضد النساء في العام 
ثم . وىدف المسح الى توفير قاعدة بيانات عن العنف في المجتمع الفمسطيني، خاصة ضد النساء، واألطفال، وكبار السن

تحت عنوان العنف في المجتمع الفمسطيني، وقد تم االضطالع  2010م عاود ونفذ اإلحصاء المسح مرة أخرى في العا
وقد تم تقسيم . عمى التوصيات الدولية عند بدء اعداد االستمارة، واالضطالع عمى التجارب الدول السابقة لممنفذ ليذا المسح

ر المتزوجات، واستمارة خاصة المسح الى خمسة استمارات، استمارة خاصة بالنساء المتزوجات، واستمارة خاصة بالنساء غي
أما فيما يتعمق بالمؤشرات التسعة التي وافقت عمييا لجنة األمم . بالرجال االزواج، واستمارة لألطفال، وأخرى لكبار السن

، فغالبية تمك المؤشرات متوفر باستثناء المؤشر األخير والذي يعنى بتشويو االعضاء 2013المتحدة اإلحصائية في عام 
لإلناث، حيث ىناك صعوبة في توفير ىذا المؤشر من خالل مسح، إذذ من الممكن التعرف عمى ىذا المؤشر من  التناسمية

اما بما يتعمق بباقي المؤشرات الثمانية فيي . خالل السجالت اإلدارية لوزارة الصحة في حال تم تشخيصيا بالشكل الصحيح
مسح في فمسطين اعتمدت عمى استمارات متعددة خاصة بالنساء متوفرة ومنشورة مع األخذ بعين االعتبار أن منيجية ال

 "ويمكن االضطالع عمى تفاصيل مسح العنف االسري من خالل الرابط التالي . المتزوجات، واخرى لغير المتزوجات

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2015.pdf
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http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1864.pdf  " إذ يحتوي عمى المسح بشكل
. كامل ومفصل

 .العمميات التي اضطمع بها لجمع البيانات بشأن حالة فئات معينة من النساء(: د)
تم تنفيذ مسحًا خاصًا بالنساء تحت عنوان العنف األسري، وىو باألساس يستيدف معرفة نسبة العنف الذي تتعرض لو 

كما تم تنفيذ مسحًا خاصًا باستخدام الوقت، وىو يقيس األنشطة التي يقوم بيا كل من الرجال والنساء  .اخل المنزلالنساء د
حسب الفترات الزمنية، ويعتبر ىذا المسح ذوو أىمية قصوى لمعامالت داخل المنزل وال يتم احتساب جيدىن في الناتج 

، فقد تم تنفيذ مسحًا خاصًا بالمعوقين وفيو تظير نسبة النساء ذوات وفيما يخص النساء ذوات اإلعاقة .المحمي اإلجمالي
وتعتبر بيانات النساء في المناطق الريفية مستنبطة من عدة مسوح، فعمى سبيل المثال . اإلعاقة في المجتمع الفمسطيني

المسوح األخرى التي تسمح  نستطيع معرفة واقع النساء الريفيات في سوق العمل من خالل مسح القوى العاممة، وكذلك باقي
 . عينتيا بتمثيل المناطق الريفية

نؤكد ىنا أن ىناك جمع بيانات لفئات معينة ، وعممية الجمع ىذه ممكن أن تكون بصورة مباشرة، أو من خالل استنباطيا 
 .من مسوح ميدانية، أو التعدادات، أو من خالل السجالت اإلدارية

 
: التوصيات

والتنسيق ما بين االجيزة االحصائية في المنطقة وبين الجيات المعنية بتمكين المرأة لموصول أللية لتوفير ضرورة التواصل 
البيانات اإلحصائية بشكل عممي ومنظم خاص بالمؤشرات الجنسانية، ومؤشرات العنف التسعة الموافق عمييا من لجنة 

. 2013األمم االحصائية في العام 
طنية المعنية بالنيوض بالمرأة بالخطط االستراتيجية لألجيزة اإلحصائية حتى يتم طرح القضايا ضرورة اشراك األليات الو

. الجوىرية لمنساء وتنفيذه في الخطط، وبالذات الدولية منيا
ضرورة تطوير نماذج متابعو مراقبة لممؤشرات الجنسانية ومؤشرات العنف ضد المرأة وتوزيعيا عمى األليات الوطنية 

. لنساءالخاصة با
ضرورة تبيان أىمية موضوع البيانات اإلحصائية، والمؤشرات الوطنية من خالل أوراق العمل، ونشر لتوعية والتقيف في 

. المجتمع، وخاصة صناع القرار منيم
 
  

 

 

 

 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1864.pdf
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األولويات الناشئة : الباب الرابع

-2014لتعزيز المساواة والعدل بين الجنسين  األولويات الناشئةقامت ووزارة شؤون المرأة بسمسمة مشاورات لتحديد  ( أ)
الميتمين والميتمات في قضايا تمكين المرأة والنوع االجتماعي من وزارة شؤون المرأة ومؤسسات المجتمع  مع، 2016

جاءت أولويات قضايا النوع االجتماعي عمى مستوى الوطن الالزمة لدعميا . المدني ومراكز البحث والجامعات
الل الثالث سنوات القادمة في خمسة أولويات استراتيجية ومجموعة من السياسات الالزمة والعمل عمييا خ

: وفيما يمي توضيح لذلك ووضعت في إطار االستراتيجية الوطنية لممساواة بين الجنسين وتمكين المرأةلتحقييا،

 :من خاللمشاركة المرأة في قطاع العمل زادت (: األولوية األولى)األول  جيالهدف االستراتي

 .كفالة العمل الالئق لمنساء العامالت في القطاع العام والخاص واألىمي والمؤسسات الدولية العاممة في فمسطين .1
(. تشمل الزراعة واالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ومراجعة السياسات االقتصادية)ضمان توفير فرص العمل لمنساء  .2
 .والجمعيات النسوية عمى المستوى الوطني واألسواق اإلقميمية والعالميةزيادة القدرة التنافسية لمنتجات  المرأة  .3

 :العنف بكافة أشكاله ضد المرأة الفمسطينية قد انخفض من خالل(: األولوية الثانية)الهدف االستراتيجي الثاني 

 .كفالة وصول النساء لمعدالة .1
 .ضة لمتيميشتطوير الخدمات االجتماعية الخاصة بالنساء المعنفات واألكثر عر .2
 (.مناطق ج، القدس، اإلقامة، األسيرات وذوات األسرى)فضح االنتياكات اإلسرائيمية التي تعنف النساء  .3
 .تعزيز الثقافة المجتمعية المناىضة لمعنف .4

: مشاركة المرأة في اتخاذ القرار بالمؤسسات زادت من خالل(: األولوية الثالثة)الهدف االستراتيجي الثالث 

 .بير الالزمة لزيادة نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرارإجراء التدا .1
 .بناء القدرات القيادية لمنساء في المؤسسات .2

 :المرأة الفمسطينية تصل إلى جميع الخدمات األساسية دون تمييز من خالل(: األولوية الرابعة)الهدف االستراتيجي الرابع 

تعميم، صحة، )كمًا ونوعًا بما يتالءم مع احتياجات النوع االجتماعي تطوير الخدمات األساسية في المناطق الميمشة  .1
 (رياضة، ثقافة، مياه، صرف صحي، مواصالت، سكان، مباني عامة

: ، من خاللقضايا النوع االجتماعي مدمجة ومعممة(: األولوية الخامسة)الهدف االستراتيجي الخامس 
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 .والبرامج القطاعية لممؤسسات الرئيسية  والييئات المحميةتضمين قضايا النوع االجتماعي في السياسات  .1
 .تعزيز اآلليات الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين .2
الرقابة والتقييم، آليات تنسيق المساعدات، الموازنة )تطوير آليات المسائمة لقضايا المساواة في النوع االجتماعي  .3

 (.المستجيبة لمنوع االجتماعي
: 2015لتوصيات لممناقشات الدائرة لما بعد عام ا ( ب)
ضرورة االنتباه لمنساء في ظل االنتياكات االسرائيمية المستمرة، واإلىانة عمى الحواجز، وصعوبة التنقل، واتباع  .1

. الخنق المتعمد، والحد من الحركة، وضروة دعمنا في قيام ىدفنا، وىو قيام دولة فمسطين وعاصمتيا القدس سياسة
وبالذات االىتمام بثقافة . باه لمشكمة العنف ضد النساء وانعكاسيا الخطير عمى تمكين المجتمع، والتنمية ككلاالنت .2

. المجتمع بخصوص القتل عمى خمفية الشرف، وممارسة حاالت الطالق، ودراسة احتياجات النساء العزل
شريعات، وقضايا األجر المتساوي، وأىمية االىتمام بقضايا تشغيل النساء، ودعم وتعزيز حقوقيم في القوانين، والت .3

تحسين الخدمات لمنساء العامالت، بالذات النساء العامالت دون تأمين، واتخاذ وسائل قوية ألحقاق الحق في قضايا 
. العمل، والدفاع عنيم

لتحيا تقوية الخدمات الصحية لألمومة والطفل واالىتمام بصحة االميات بشكل خاص، وتوفير الوسائل الالزمة  .4
. النساء حياة صحية كريمة تعزز الراحة والطمأنينة في صفوف النساء

دعم النساء في التجارة الخارجية، ومشاريع االستثمار، والتدخل العاجل لمنساء الراسخات تحت االحتالل الغير قادرات  .5
. عمى تصدير منتجاتيم، وال حتى استيراد ما يودون تصنيعو، أو بيعو

لبحث العممي، والمنح الدراسية لمنساء، وتوفير الدعم الكافي لاللتحاق بالتخصصات الحديثة، التي التوجو نحو قضايا ا .6
. تعني االبداع والتقدم، وخمق جيل مثقف واعي

المرأة الريفية عصب المجتمعات النامية، وصمودىا ىو صمود المجتمعات في ظل االنتكاسات االقتصادية، والتغيرات  .7
. ليحيا التكافل بين افراد المجتمع ات، ودعميا واجبالمفاجئة من حروب وثور

الحصار الدائم والضغط عمى السكان بالذات في قطاع غزة يضعف كيل المرأة ويضغط عمى نفسيتيا، ويحد من  .8
تقدميا، ويصبح الشغل الشاغل توفير لقمة العيش لمصغار، وترقب القادم بقمق، حينيا ينعدم األمن الغذائي، واالمن 

. واالقتصادي، لذلك ضرورة االستعداد لتقديم الحمول المالئمة إلخراج شعبنا من ىذا الحصار الظالم السياسي،
توعية المجتمع بقضايا النساء، واالىتمام بوعي صناع القرار، والمتنفذين، وقيادي االحزاب بضرورة التحرك الدماج  .9

. النساء في الحياة العامة
وينتشر بصورة كبيرة بين النساء، لكن األىم أن يتم ايجاد قيمة ليذا العمل تدخل العمل المنزلي لمنساء ىام، وميم،  .10

. ضمن الناتج المحمي االجمالي، ومحاولة التوجو نحو دعمو في الضمان االجتماعي في الدولة
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