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  الجزء األول، المقدمة .1

 الجنسين وتمكين المرأة  بين المساواة والعدالة القطاعية لتعزيز عبر الوطنية االستراتيجية. تقديم حول 1.1

لدولية وبدعم من هيئة األمم بمشاركة جميع المؤسسات الرسمية واألهلية واو وزارة شؤون المرأة  من صادق مجلس الوزراء الفلسطيني وباسناد
وذلك كاحد  2014الجنسين وتمكين المرأة في بداية العام  بين المساواة والعدالة القطاعية لتعزيز عبر الوطنية دة للمرأةـ االستراتيجيةحالمت

 19هذه االستراتيجية مع أربعة استراتيجيات عبر قطاعية أخرى و تعمل، حيث 2016-2014الفلسطينية للسنوات  التنمية مكونات خطة
 . 2016حتى نهاية العام  التنموية الوطنية لدولة فلسطين استراتيجية قطاعية على تحقيق أجندة السياسات

( لتحقيق رؤيا توافقية  2016-2014الجنسين وتمكين المرأة ) المساواة والعدالة بين القطاعية لتعزيز عبر الوطنية تتطلع االستراتيجية
حيث  ."مجتمع فلسطيني يتمتع فيه الرجال والنساء والفتيات والفتيان بحقوق المواطنة والفرص المتساوية، في المجالين العام والخاص"

االستراتيجية  بشكل  وتهدف ينبثق عن هذه الرؤيا مجموعة من االهداف االستراتيجية القابلة للقياس وتتعلق بالحماية، والتمكين والمأسسة.
 إطارها في يحدد بحيث المرأة، وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة  تعزيز في المعنية المؤسساتإطار مشترك بين جميع  عام للوصول إلى

 هذه لتحقيق سعيال إطار وفي والنقابات. واالتحادات الخاص والقطاع والدولية واألهلية الرسمية المؤسسات بها تقوم التي التدخالت مجمل
  . ( 1 رقم الجدول )انظر التدخالت. من كبيرة ومجموعة سياسة 13 ضمنها يندرج رئيسية، أهداف  خمسة االستراتيجية حددت الرؤية،

 2016-2014 المرأة وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة لتعزيز الوطنية والسياسات األهداف ،1 رقم جدول

 العالقة ذات الوطنية السياسات االستراتيجي الهدف
 قطاع في المرأة  مشاركة

 زادت العمل
 فلسطين في العاملة الدولية والمؤسسات واألهلي والخاص العام القطاع في العامالت للنساء الالئق العمل كفالة.1
  للنساء العمل فرص لتوفير السعي.2
 والعالمية اإلقليمية واألسواق الوطني المستوى  على النسوية والجمعيات المرأة   لمنتجات التنافسية القدرة زيادة.3

 ضد أشكاله بكافة العنف
 انخفض قد الفلسطينية المرأة 

 للعدالة النساء وصول كفالة.4
 للتهميش عرضة واألكثر المعنفات بالنساء الخاصة االجتماعية الخدمات تطوير.5
  النساء تعنف التي اإلسرائيلية االنتهاكات فضح.6
 للعنف المناهضة المجتمعية الثقافة تعزيز .7

 اتخاذ في المرأة  مشاركة

 زادت بالمؤسسات القرار
 القرار صنع مواقع في النساء مشاركة نسبة لزيادة الالزمة التدابير إجراء.8
 المؤسسات في للنساء القيادية القدرات بناء.9

 إلى تصل الفلسطينية المرأة 

 األساسية الخدمات جميع

 تمييز دون 

 )تعليم، االجتماعي النوع احتياجات مع يتالءم بما ونوعا   كما   المهمشة المناطق في األساسية الخدمات تطوير .10

 عامة( مباني سكان، مواصالت، صحي، صرف مياه، ثقافة، رياضة، صحة،

 االجتماعي النوع قضايا

 في ومعممة مدمجة
 الوزارات

 المحلية والهيئات  الرئيسية للمؤسسات القطاعية والبرامج السياسات في االجتماعي النوع قضايا تضمين.11
 الجنسين. بين المساواة  وتعزيز المرأة  لتمكين الوطنية اآلليات تعزيز.12
 الموازنة المساعدات، تنسيق آليات والتقييم، )الرقابة االجتماعي النوع في المساواة  لقضايا المسائلة آليات تطوير.13

  االجتماعي( للنوع المستجيبة
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 .تقديم حول منهجية المراجعة. 2.1

 االنجازات على للوقوف االستراتيجية مكونات لكل شاملة تقييم بعملية لالستراتيجيات الزمنية الفترة من االنتهاء وعند المرأة  شؤون  وزارة تقوم

 لالعوام الفلسطيني الوزراء مجلس  هاقرر  التي القادمة التخطيطية للفترة لالستعداد المراجعة عملية وتأتي جوبهت، التي والثغرات تحققت التي

 والتي االستراتيجية المراجعة عملية ونماذج إجراءات الفلسطينية والتخطيط المالية وزارة أصدرت السياق هذا وضمن ،  2017-20122

 مؤشرات مراجعة الثاني والمحور  القطاعية وعبر القطاعية الخطط في المتبناه السياسات مراجعة األول، المحور أساسية، محاور 3 شملت

  .األمد متوسطة البرامج موازنة من  البرنامج سياسة أهداف مراجعة واألخير، الثالث والمحور االستراتيجية األهداف قياس

 األمم هيئة كادر من فني وفريق  يخارج مختص يساندهم الوزارة داخل من أساسيين موظفين 8 من مكون  عمل فريق المرأة  شؤون  وزارة شكلت

 المؤسسات  من ممكن مشاركة مستوى  اعلى تحقيق  على المراجعة منهجية ركزت لالستراتيجية. المراجعة بعملية للمباشرة  للمرأة  المتحدة

 تم التي المنهجية ضمن العمل قفري .عملالنساء تستهدف خدمات او برامج لديها او المرأة  تمكين مجال في العاملة والدولية واألهلية الحكومية
 جمع على ركزت التي الفريق داخل نقاشها تم التي المنهجية سياق ضمن االسئلة من مجموعة تطوير مع ، والتخطيط المالية وزارة من تطويرها

 الجنسين بين والعدالة اواة المس لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية سياسات في المعنية للمؤسسات األولية المصادر من المعلومات

 سياسة أهداف  األداء قياس مؤشرات حول الفلسطيني لإلحصاء المركزي  والجهاز المرأة شؤون  وزارة من المعلومات وجمع  المرأة  وتمكين

  .األمد متوسطة البرامج موازنة من  البرنامج

 من العمل فريق تمكن هذا الزمني االطار في . األسبوع نفس من األخير الربع في وانتهت 2016 نيسان شهر بداية في المراجعة عملية بدأت
 المعلومات من هائل كم بايدينا اصبح وحيث المرأة، لتمكين مختلفة بانشطة وتقوم الوطن في عاملة مؤسسة 30 من اكثر من البيانات جمع

 بين والعدالة المساواة  لتعزيز الوطنية السياسات في المرتبطة  التدخالت اهم حول المعلومات تحليلب  قمنا منظمة، بطريقة الميدان من المستقاه

 عالقة لها أساسية مؤسسة (   ) من وذلك 2016-2014 خالل  وذلك السياسات اطار خارج عليها العمل تم أخرى  تدخالت  واي الجنسين

 واهم تدخالتهم تنفيذ في واجهتهم التي لمعيقاتا اهم على التعرف تم كما الخمسة. االستراتيجية محاور في المندرجة 13 الـ السياسات في

 ولعل .المراجعة عملية في المشاركة المؤسسات قائمة ،1 رقم الملحق انظر ،2019-2017 اسراتيجية في للتنبني يقترحونها التي التوصيات

 على الحكومة أمام المسؤولة المرأة  شؤون  وزارة اعتبار هو الميدان من المختلفة المؤسسات من البيانات بجمع نقوم ان جعلتنا التي المبررات أهم

 من نتمكن وحتى العالقة، ذات القطاعية والمؤسسات الوزارات على باالساس يعود تنفيذها مسؤولية وبالتاللي ، القطاعية عبر االستراتيجية
 الموضوع. هذا عن االختصاص جهة صاحبة سؤال بد ال تحقق ما فحص
 السياق العام ، 3.1

يعيش في  1881135منهم سنة(   30عمره اقل من  %69.1)     4816503، 2016لسكان في الضفة الغربية في العام بلغ عدد ا
فرد في غرفة واحدة.بلغت معدل  1.7تجمع سكني في الضفة الغربية حيث يعيش ما معدله  557ة والباقي يعيش في قطاع غز تجمع في 33

 75.2يبلغ توقع البقاء على الحياة للنساء  في قطاع غزة(. %3.3في الضفة الغربية،  %2.5)  %2.8، 2016الزيادة الطبيعية في العام 
من عمر   2014. بلغت نسبة االمية لالفراد في العام %18.2ومعدل الوفيات الرضع  5.2،ويبلغ متوسط حجم االسرة %72.1وللرجال 

بة النساء بلغت نس مركز في غزة. 81مركز ثقافي منهم  569العام  ، ويلغ عدد المراكز الثقافية في فلسطين لنفس%3.3سنة فاكثر  15
وبلغ عدد االسرة في   %95.5زيارات على األقل(   4) سنة اللواتي تلقين رعاية صحية أثناء الحمل األخير من قبل كادر مؤهل  15-49

مركز.  بلغت نسبة القوة العاملة المشاركة في نهاية  767 سرير وبلغ عدد المراكز الصحية االولة 5939،  2014المستشفيات الحكومية في العام 
في الضفة الغربية. بلغت قيمة الناتج اإلجمالي  %15في قطاع غزة و 35.9)  %22.5وبلغت نسبة البطالة لنفس العام  %45.8، 2015العام 
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( وبلغت حصة الفرد من قيمة الناتج المحلي في الضفة 5754.3في غزة، و  1709.1مليون دوالر )منها  7463.4،  2014المحلي في العام 
 في الضفة(.  2269.3في غزة و  971.1دوالر )  1737.4اإلجمالي 

مشابها  لحد كبير للسياق االجتماعي  2013ان السياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي الذي عاشه المواطن الفلسطيني في العام 
المواطنين من االحتالل والمستوطنون والتي تمثلت في االعدامات لعنف والتعدي على حدة ا واالقتصادي الذي يعيشه اآلن رغم زيادة

والعنف المنتشر الذي يمارسه  وتعديات المستوطنين  االحتالل العسكري .  فسياسات المستمرة للشباب والشابات في معظم محافظات الوطن
. فالحياة اليومية للفلسطينيين تتضمن حرمانا   عوال التي تؤثر على  جميع الفلسطينين واحد من اكثر الال زال االحتالل والمستوطنون 

المدرسة أو العمل أو مكان العبادة، أو الوصول للرعاية الصحية أو  منتظما  من معظم حقوق اإلنسان األساسية  سواء في الذهاب إلى
في إحداث "عدم  والمتراكمة السياسات اإلسرائيلية الطويلة اثرت . الفلسطينيون زراعة الحقل أو زيارة األهل أو اختيار مكان العيش. يواجه 

للمجتمع الفلسطيني. ولكن، يبقى فهم األبعاد المتأثرة بالنوع االجتماعي  وهشاشة اقتصادية تنمية" وتجزئة جغرافية وسياسية واجتماعية
بشكل خاص، حدث عدم استقرار عميق في الحياة االجتماعية  ،ماضيةسنة ال 17للتحوالت الناتجة في المجتمع الفلسطيني تحديا. خالل 

وكذلك في أدوار وعالقات وتوقعات النوع االجتماعي العادية. ومع سقوط الكثير من األسر الفلسطينية ضحايا للتدمير  ،واالقتصادية
بين الرجال والنساء والتوقعات المتبادلة المرتبطة بهم المستمر لسبل عيشهم وغياب األمن اليومي، وقع كثير من األدوار والترتيبات السابقة 

  تحت ضغوطات قاسية.

 %25.5في قطاع غزة(، ويعيش  %38.8في الضفة الغربية و %17.8) 2011عام  %25.8لغت نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية ب
 2011مستويات العدالة في مستويات المعيشة عام  تمن االناث. وفي نفس السياق، تراجع %26.2من الذكور تحت خط الفقر، مقابل 

عام  %10.2إلى  2010عام  %10.6من االستهالك خالل نفس الفترة من  %20تراجع استهالك أفقر ، و مقارنة بالعام الذي سبقه
التي تعاني من  سرنسبة اال وفي السياق ذاته، تعاني نسبة كبيرة من األسر الفلسطينية من انعدام األمن الغذائي، حيث بلغت .2011

دراسة عن  اشارتنفي الضفة الغربية.  %17في قطاع غزة و %44على المستوى الوطني؛ بواقع  2011في عام  %27 االمن الغذائي
وجود عاملين متداخلين يؤثران في توجهات األمن الغذائي وفي القطاع الزراعي، وهما: االحتالل اإلسرائيلي  الىاألمن الغذائي في 

وتظهر البيانات المتوفرة أن معدالت فقدان األمن الغذائي أعلى في أوساط األسر التي ترأسها نساء مقارنة  تمويل الدول المانحة.وتوجهات 
 . باألسر التي يرأسها ذكور

 

 الفلسطينية وضعية المرأة .4.1

المساواة  القطاعية لتعزيز عبر الوطنية االستراتيجية استند الفريق الوطني في معرفة وضعية التماييز بين الجنسين وتمكين المرأة اثناء اعداد
والمسمى   2013ر  أعده معهد دراسات المرأة بجامعة بيرزيت في العام يعلى تقر  (2016-2014الجنسين وتمكين المرأة ) والعدالة بين
المرأة  وهي مجاالت محورية رئيسية غطى  التقرير ستة .  وسياسات متكاملة لتمكين النساء الفلسطينيات استراتيجياتنحو بناء روابط: 

المرأة والوصول إلى و المرأة والمشاركة االقتصادية والتمكين، و المرأة والحصول على الحماية االجتماعية، و المرأة والتعليم، و والصحة والسكان، 
تعميم النوع  واستراتيجياتتعريف العنف ضد المرأة  العدالة، والمرأة والمشاركة السياسية وفي الحياة العامة. إضافة إلى ذلك، جرى 

عبر جميع المحاور للنساء والبنات من  خاصا   اهتماما  تقرير ال ىأعط . كمااالجتماعي وهيكلة المساعدات الدولية كمحاور تقاطع
 .المجموعات المهمشة واألقل حظا  
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بلغت نسـبة  فيما  من اجمالي عدد السكان  %49.2مليون أنثى بنسبة  2.34في فلسطين  2015المقدر في نهاية عام  االناث بلغ عدد 
لــم يتــزوجن أبــدا، وبلغــت نســبة  %33.8، و2015فــي العــام  %56.1ســنة فــأكثر  15اإلنــاث المتزوجــات مــن مجمــوع النســاء فــي العمــر 

اشـارت بيانــات  منفصـالت. %0.1و %2.5نسـبة اللـواتي عقـدن قـرانهن ألول مـرة  ، فيمـا كانـت%1.7، ونسـبة المطلقـات %5.8األرامـل 
سـنة اذ  18سـنة أنجـبن طفـال  قبـل بلـوغهن سـن  24-20مـن النسـاء المتزوجـات فـي العمـر  %22.0الجهاز المركز لإلحصاء ايضـا  ان  

ي(، كمـا ترتفـع هـذه النسـبة أكثـر بـثالث مـرات بـين على التوال %19.6و %25.1ترتفع هذه النسبة في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية )
تشـير البيانـات ايضـا  ان هنـاك فجـوة فـي معرفـة القـراءة النساء الحاصالت علـى تعلـيم أساسـي مقارنـة بأولئـك الحاصـالت علـى تعلـيم عالي.
عنــد  %94.9ال مقابــل عنــد الرجــ %98.5، 2015والكتابــة بــين الرجــال والنســاء حيــث تبلــغ هــذه النســبة عنــد الرجــال حســ  إحصــاءات 

 النساء. 

 %75.0من الصحفيين إناث مقابل  %25.0اناث و %15.6من القضاة هم ذكور مقابل  %84.4بان  2014تشير اإلحصاءات في 
من الموظفين في القطاع العام  %41.8للسفراء، وهناك  %94.2مقارنة مع  %5.8كما لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن   ذكور.

 .  %96.6مقابل  %3.4ذكور ونسبة الشرطيات  %58.2المدني إناث مقابل 

حول المشاركة السياسية والنقابية للنساء في فلسطين تزامنا   مع الثورات  2014اشارت دراسة أصدرها مركز الدراسات النسوية في العام 
أزمات عديدة مرتبطة في الوضع السياسي العام والسياق االجتماعي واالقتصادي للمجتمع  العربية الى ان األحزاب الفلسطينية تعيس

ة الفلسطيني والضبابية والتناقضات الفكرية الداخلية الداخلية وضعف أنظمتها الداخلية بالضافة الى اإلخفاقات في تحقيق برامجها السياسي
 وخاصة ضعف مشاركة النساء في عضوية األحزاب والنقابات. وضعف المشاركة والتعبئية المجتمعية للقوى والحركات 

نوان المرأة الفلسطينية والميراث الى انه بالرغم من تحت ع 2014اشارت دراسة أصدرها مركز المرأة لالشاد القانوني واالجتماعي في العام 
 النساء ان اال الميراث، في الحق المرأة  سالميةاال الشريعة ومنح قيود، بدون  التملك في المرأة  بحق الفلسطينية التشريعاتاعتراف 

 حقهن عن التنازل إلى منهن الكثير يدفع مما الميراث، قضايا في وإجرائية وقضائية وقانونية اجتماعية معيقات يواجهن الفلسطينيات
 . بالميراث

استنتج تقرير أعدته مؤسسة مفتاح حول الصحة اإلنجابية والجنسية للمرأة بان هناك تقدم في بعض الجوان  المرتبطة بوضعية المرأة في 
أشار التقرير الى حدوث تقدم في  للمؤسسات العاملة في هذا المجال.مجال الصحة اإلنجابية والجنسية وهناك جوان  ال زالت تشكل تحديا  

ت الوالد وفي مجال تبني تشريعات لها عالقة في العنف ضد النساء ووضع تدابير من قبل الحكومة لمواجهة مرض نقص وفيا,مجال 
المناعة. كما استخلص التقرير الى ان هناك بعض الفجوات التي ال زالت قائمة  مثل عدم إقرار القوانين المرتبطية في األحوال الشخصية 

ة الجنسية واالنجابية في المناهج التعليمية وكذلك هناك قصور في المعلومات المرتبطة في تنظيم االسرة وقانون العقوبات وقضايا التوعي
واالجهاض وخاصة في المناطق المهمشة باإلضافة الى استمرار مشاكل الزواج المبكر وقضايا أخرى تواجه النساء بشكل عام وخاصة 

 النساء في المناطق جـ والقدس وقطاع غزة. 

حول التوجهات السياساتية للمشاركة الفاعلة للنساء الفلسطينيات في إدارة المجالس  2014تقرير صادر عن مؤسسة مفتاح في العام أشار 
المحلية  الى وجود أربعة تحديات ذات عالقة في فاعلية النساء في إدارة المجالس المحلية، حيث التحدي األول هو مرتبط في منطلقات 

المحلية حيث يرى القائمون على الهيئات المحلية بان دور المرأة ثانوي ان هناك رؤية مجتمعية سلبية تجاه مشاركة العملي في الهيئات 
النساء في إدارة الهيئات المحلية والتحدي الثاني مرتبط في إدارة الهيئة المحلية نفسها وخاصة غياب المعلومات الخاصة بتفاصيل عمل 

بطة في استحواذ رؤساء الهيئات المحلية الذكور على عملية اتخاذ القرار وامور أخرى لها عالقة باتفاق الذكور الهيئات المحلية او تلك المرت
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على استثناء النساء والتحدي الثالث مرتبط باالجتماعات الدورية للهيئة العامة  والتي ال تناس  النساء وتقوم على الفوضى والصراخ 
 ، المختلفة المؤسسات مع االجتماعات  في رؤاهن تغيي  يتم أنه النساء ترى  حيثوالمؤسسي  المجتمعي بالتواصلوالتحديد الرابع مرتبط  

 المحلية المجتمعات مع وتواصلهن النساء بحركة خاصة بمستحقات المحلية الهيئة إيفاء عدم النساء لدى الصعوبات من يزيد وما
 .والمؤسسات

والذي تمثل بمواجهة النساء مجموعة من  2013يبقى مشابهُا لوضع النساء في العام  في النهاية في الوضع الحالي لوضعية النساء
 المشكالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية المرتبطة في المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة أهمها. 

في العام  %10.3مقابل  2015من مجمل اإلناث في سن العمل في العام  %19.1بلغت نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة 
أضعاف مشاركة اإلناث، مع وجود فجوة في معدالت األجرة اليومية  3حيث تزيد عن  %71.9وبلغت نسبة مشاركة الذكور   .2001

بلغ معدل كما  .2015شيقل للذكور في العام  108.0شيقل مقابل  81.9ر اليومي لإلناث بين اإلناث والذكور، إذ بلغ معدل األج
بين الرجال، وتصل معدالت البطالة بين  %22.5مقابل  2015في العام  %39.2بين النساء المشاركات في القوى العاملة  البطالة 

 اعي الخدمات والزراعة المشغل الرئيسي للنساء العامالتيعتبر قط، حيث %48.0سنة دراسية فأكثر إلى  13النساء الحاصالت على 
 من مجموع النساء العامالت. % 13.1ويشغل قطاع الزارعة ما نسبته  %62.9ما نسبته حيث يشغل قطاع الخدمات 

 

 القضايا األساسية المرتبطة في وضع المرأة في االقتصاد 

  مشاركتهن في قوة العمل من أكثر المعدالت انخفاضا   تعتبر حيث، جوهرية تحدياتمشاركة لمرأة االقتصادية وتعزيزها ال تزال توجه
 في العالم،وال زالت نسبة البطالة مرتفعة سواء  بمقارنتها بالرجال او بدول اخرة. 

   تعليمسنة  12-9النساء اللواتي لديهن  تقريبا   تشارك النساء األقل واألكثر تعليما  في سوق العمل، بينما يتم استبعاد كليا ، 
  سنة( يواجهن صعوبات في دخول سوق العمل. ه 25مجموعات العمر األصغر من النساء )أقل من 
  في القطاعات المهنية، باإلضافة إلى ضعف مهارات النساء المهنية في بعض القطاعات اإلنتاجية مثل انخراط النساء ضعف

 قطاعات التصنيع وتكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة. 
 مهما  في ضعف مشاركة النساء في سوق العمل ءمة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل يعتبر عامال عدم الموا،  
  تحبذ خروج المرأة للعمل  التي الالقيود االجتماعية المفروضة و  معدل التحاق اإلناث في التعليم والتدري  المهني والتقنيانخفاض

خارج المنزل، وضعف فرص التدري  المهني المتخصص المتاحة للنساء مقارنة مع الرجال، تؤثر جميعها على مشاركة النساء في 
 سوق العمل.

  بنساء أكثر عرضة للخطر مقارنة  يجعل النساء في العمل غير الرسمي، العمل غير الرسمي في قانون العمل ألنواع وجود حمايةعدم
 ، أخريات ورجال أخرين

   تطبيق إجازة األمومة خارج وعدم  بين أجور الرجال والنساء  التزم محدود في سياسات ومعايير العمل الالئق وخاصة التماييز
 القطاع الحكومي 

 القضايا األساسية المرتبطة في الوضع  الصحي 

  بالرجال، ارتفاع معدالت إصابة النساء باألمراض غير المعدية مقارنة 
 انتشار بعض األمراض المرتبطة بالفقر وسوء التنمية 
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  ،ارتفاع نسبة الوالدات القيصرية انعكاسا  إلجراء جراحات غير ضرورية، او لخلل في نظام الطوارئ 
  المستويات مقارنة ب 4.1على الرغم من االنخفاض في معدالت الخصوبة خالل السنوات االخيرة، اال انها ما زالت عند مستوى مرتفع

 االقليمية والدولية 
  ،يمثل الزواج المبكر والحمل المبكر عوامل خطورة على صحة المرأة\ 
  .قصاء غير المتزوجات صحيا  بسب  حصر اهتمام النظام الصحي الحالي على احتياجات صحة الحمل واألمومة والطفولة فقط 
  ،ارتفاع  نس  اإلعاقة بين اإلناث 
  ما زالت بعض االحتياجات الصحية للنساء غير ملبية، ال سيما فيما يتعلق ببعض جوان  الصحة اإلنجابية واإلعاقة ولفئات معينة

 من النساء، مثل كبار السن وغير المتزوجات وغير الحوامل. 

 القضايا األساسية المرتبطة في التعليم 

  وجود فجوة في معرفة القراءة والكتابة لصالح الرجال 
   الثانوية والجامعية، رحلة في الموجود فجوة واضحة بين الذكور واالناث في مجاالت الدراسة لكل منهما 
 والتعليم  على الرغم من اهمية االلتحاق في برامج تنمية الطفولة المبكرة وفي التعليم ما قبل المدرسي في زيادة معدالت االلتحاق

التعليم ما في ناث انخفاض معدل التحاق االهذه البرامج ما زالت منخفضة و  في االساسي والبقاء فيه، فان معدالت التحاق االطفال
  قبل المدرسي مقارنة بالذكور

  ال سيما لألطفال ذوي اإلعاقة،  تحديا  للقائمين على التعليم،يشكل التسرب في المراحل الثانوية 

 للنساء الحماية االجتماعيةألساسية المرتبطة في القضايا ا

  من المجتمع الفلسطيني  ما زالت النساء تتعرض للعنف بكافة أشكاله  
  يشكل االحتالل والمستوطنون مصدر للعف ضد الفلسطينيون  
  قد تؤمن في حالة  لمكافحة الفقرغياب استراتيجية وطنية و ، االجتماعيةالبيئة القانونية الناظمة للحماية وجود ثغرات وتناقضات في

 مراعاتها للنوع االجتماعي الحماية للنساء الفقيرات. 
  ،ضعف برامج الحماية االجتماعية للنساء المنتهكة حقوقهن  من إسرائيل المرأة المقدسية، المرأة االسيرة 
  ،المرأة المسنة، المرأة المعنفة او المهددة من ضعف برامج الحماية االجتماعية للنساء المستضعفات خاصة النساء ذوات اإلعاقة

  .ذويها..

 القضايا األساسية المرتبطة في المشاركة السياسية 

  ضعف مشاركة النساء في الحكومة وفي مجمل مواقع صنع القرار في دولة فلسطين 
  تدني مشاركة النساء في الوظائف العليا في الوظيفة العمومية وفي جهاز القضاء 
 النساء في قيادة األحزاب السياسة والنقابات وهيئات الحكم المحلي واألندية والجمعيات  تدني نسبة 
 تدني نسبة النساء في السفارات  

 القضايا األساسية المرتبطة بالبنية التحتية 
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  الفلسطينيةالبنية التحتية في األراضي حليلية التي تناولت قضايا النوع االجتماعي في  قطاع الدراسات الت محدودية 

  مقارنة بالرجال للسكن كونها تقضي وقتا اطول في المنزلالغير مالئمة تتأثر النساء بشكل أكبر من األوضاع . 

  في الوصول الى االماكن العامة ومراكز الخدمات وهناك عدة مشكالت تواجها تعتمد النساء على المواصالت العامة أكثر من الرجال
 والطرف واالرصفة النساء في المواصالت العامة 

  نقص خدمات المياه والكهرباء والمواصالت واالتصاالت كما  ونوعا  في المناطق جـ وغزة يؤثر على معيشة النساء واألطفال اكثر من
 تأثيره على الرجال.  

 . 2030. تمكين النساء في اطار اهداف التنمية المستدامة 5.1

 2015تهتدي منظمة المرأة العربية بالقرار التاريحي الذي اتخذ قادة العالم خالل الدورة السبعين للجمعية العامة لالم المتحدة في سبتمبر 
( والذي يحدد ما يتضمنه من اهداف التنمية المستدامة السبعة 2030قرارا  باعتماد جدول األعمال العالمي للتنمية المستدامة )جدول اعمال 

. وتقر المنظمة العربية بان 2030عشرة تجاه رؤية عالمية متوافق عليها لوضع الناس وكوك  األرض على مسار مستدام بحلول عام 
اهداف التنمية المستدامة تحدد جدول اعمال جديد للتنمية في العالم اجمع يهدف الى وضع حد للفقر وتحويل حياة الناس جميعا  لالفضل 

ما تسلم بان تحقيق التنمية المستدامة يرتكز في حوهره على تحقيق المساواة الكاملية بين الجنسين وكفالة تمتع وحماية كوك  األرض ك
في تعزيز األمن  والمساواة وضمان مشاركتهن الكاملةالجميع بذات الحقوق، بما يضمن للنساء تفعيل طاقتهم الكامنة في اطار الكرامة 

 والسلم. 

للمرأة في المنطقة العربية، حيث كل  2030عناصر لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة  8ية منهاج عمل قائم عىل حددت منظمة المرأة العرب
عنصر يشمل مجموعة من الخطوات العملية التي يج  اتخاذها  في السياق العربي بما يضمن اال يخلف رك  التنمية امراة او فتاه واحدة 

 وراءة وهذه العناصر هي.

الوعي بالدور المجتمعي لدمج وتعميم منظور النوع االجتماعي في جميع اهداف التتنمية المستدامة كاساس للعمل اإلقليمي .تعزيز 1
 والوطني.

.تيسير حوارات عامة تشمل كافة المعنيين وأصحاب المصلحة وتنتهح منحى عمليا  في الدعوة لدمج وتعميم منظور النوع االجتماعي في 2
 التنمية المستدامة، وتوفير قاعدة معرفية للدعوه الى تغيير السياسات. جهود تنفيذ اهداف 

.تطوير عمليات التخطيط على المستويات الوطنية ودون الوطني والمحلية لتراعي منظور النوع االجتماعي في السعي نحو تحقيق اهداف 3
 التنمية المستدامة وتعزيز الدعم الفني والتنسيق اإلقليمي لذات الغرض.

 تطوير سياسات متجانسة تراعي منظور النوع االجتماعي وتضمن عوائد عادلة للنساء من تنفيذ اهداف التنمية المستدامة. .4
.تطوير عمليات وضع الموازنات الوطنية العامة لتراعي منظور النوع االجتماعي في تحديد المخصصات الموجهه لتحقيق اهداف التنمية 5

 المستدامة. 
 تراعي منظور النوع االجتماعي للمتابعة ولرصد التقدم وكتابة التقارير وللمسائلة حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة.  . تطوير عمليات6
 . تطوير جهور تراعي النوع االجتماعي في تقييم المخاطر والحد منها في سياق اهداف التنمية المستدامة.7
 دعم الفني فيما يخص اهداف التنمية المستدامة. . انشاء آلية إقليمية لتعزيز القدرات وتقديم ال8

 (2030قائمة باهداف التنمية المستدامة ) جدول أعمال 
 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
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 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
 رفاهية في جميع األعمارضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبال

 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع
  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع

 الموثوقة والمستدامةضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة 
 تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

 إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار
 وفيما بينهاالحد من انعدام المساواة داخل البلدان 

 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
 ستدامةحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية الم

تدهور حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 
 األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

 السالم والعدل والمؤسسات
 أجل التنمية المستدامة تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من
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 السياسات الجزء الثاني، 

 زادت:  العمل قطاع في المرأة األول، مشاركةالهدف االستراتيجي السياسات الخاصة با

 الدولية والمؤسسات واألهلي والخاص العام القطاع في العامالت للنساء الالئق العمل : كفالة1أولوية السياسة رقم 

  :فلسطين في العاملة

القطاع  في ، وبشكل خاصعلى ضمان انفاذ التشريعات المرتبطة في العمل والخدمة المدنية على جميع قطاعات العملهذه السياسة  تركز
 بحقوقهن. العامالت وتوعية النساء تعديل التشريعات اتجاه حماية حقوق العاملين في جميع المجاالت باإلضافة إلى ،الخاص

 اإلنجازات 

في تنفيذ برنامج لبناء قدرات اإلدارة العامة للمساهمة في الرقابة على انفاذ التشريعات  اإلدارة العامة للتفتيششرعت وزارة العمل من خالل 
 من الكوارد البشرية في اإلدارة العامة 11القائمة المرتبطة في قانون العمل وفي سياسات العمل الالئق حيث تم من خالل البرنامج تعيين 

دورات تدريبية  لتحسين قدرات جميع المفتشين والمفتشات العالمين في اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل  6نساء وتم تنفيذ  7منهم 
ومنظمة العمل بصفتها الجهة الرئيسية التي تراق  على القوانين والسياسات الوطنية المرتبطة في العمل الالئق. استمرت وزارة العمل 

تعزيز دور اللجنة الوطنية لتشغيل النساء وتطوير الدراسات التشخيصية المرتبطة في العمل الالئق حيث تم اصدار دراسة حول ب الدولية
بتقديم برامج التوعية للنساء العامالت حيث استطاع  وزارة العملفجوات األجور في قطاع التعليم بدعم من منظمة العمل الدولية. استمرت 

لتنظيم  منتدى شارك الشبابيـ كما تم التعاون مع 2015-2014عاملة خالل األعوام  23647ديم االرشاد والتوعية لـ كادر الوزارة من تق
 جوالت تفتتيش في المحافظات المختلفة. 

 فجوة تحقيق السياسة 

 .لم يتم العمل على تطوير التشريعات المرتبطة في العمل الالئق1
من  11توفير دعم إضافي لإلدارة العام للتفتيش وإدارة العمل حيث ال زالت اإلدارة بحاجة الى .عدم استكمال برنامج بناء القدرات و 2

 الكوادر البشرية وأجهزة ومعدات للعمل باإلضافة الى مركبات للتنقل.
د الكافي من العاملين في .محدودية حمالت التوعية التي تم تنفيذها في اطار العمل الالئق للنساء وذلك لعدم توفر المواد االرشادية والعد3

 البرامج 
 للنساء العمل فرص توفير : ضمان2أولوية السياسية رقم 

 الوطني المستوى على النسوية والجمعيات المرأة  لمنتجات التنافسية القدرة ، زيادة3أولوية السياسة رقم 

 والعالمية اإلقليمية واألسواق

السياسة على اتجاهات مرتبطة في زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من خالل التأهيل المهني والعلمي وايجاد ثقافة مجتمعية  تركز 
توفير  وكذلكقطاع الزراعة واالتصاالت وتكنولوجيا االتصاالت،  على وبالتركيزداعمة لعمل النساء والفتيات، في مختلف القطاعات، 

في  ويرتبطالمشاريع الصغيرة التي تشغل النساء في بيئة مناسبة لواقعها االجتماعي واالقتصادي.  إلقامةدية الالزمة المصادر المالية والما
 للمرأة  االقتصادي الدور يعزز بما عليها التعديالت واحداث الفلسطيني لالقتصاد الناظمة االقتصادية السياسات مراجعةذلك أيضا  
 ومساهمتها المصادر في وتحكمها دخلها وتحسين االقتصادي دورها ابراز من للنساء وحق الوطني االقتصاد في فاعل كمساهم الفلسطينية
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 باإلضافة إلى ذلك، تركز التدخالت المقترحة والتي تتعلق بدعم وحماية دور المرأة في القطاع الزراعي وتعزيز .االسرة اقتصادي في
 المعلومات. وتكنولوجيات االتصاالت قطاع في المرأة  مشاركة

 اإلنجازات 

عملت العديد من مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات االهلية والدولية ومؤسسات التمويل وهيئات الحكم المحلي والتعاونيات 
مختلفة تركزت  على توفير فرص عمل للرجال والنساء اوتعزيز النساء في في أماكن عملها في جميع المحافظات وفي مجاالت عمل

معظم. بعض المؤسسات استهدفت النساء فقط واآلخر اعطى أولوية للنساء وبعض المؤسسات وفرت او طورت فرص عمل للرجال والنساء 
وذلك بسب  تعدد  وجد فريق العمل صعوبة في حصر جميع اإلنجازات المتعلقة في توفير فرص عمل للنساءدون تمييز إيجابي للمرأة. 

نية في توفير فرص عمل للنساء سواء  كان توفير فرص عمل بشكل مباشر من خالل  إقامة مشاريع صغيرة او التوظيف او األطراف المع
 تشكيل ودعم التعاونيات والمشاريع الجماعية  بشكل غير مباشر من خالل التدري  التوعية ووضع السياسات.

في توفير فرص عمل للنساء والرجال،  مهني وبرامج اإلدارة العامة للتعاونياتبرنامج التدريب الاستمرت وزارة العمل الفلسطينية من خالل 
امرأة في مجاالت الخياطة وتصميم األزياء والرمس المعماري وحساب الكميات والتجميل وتصفيف الشعر  574حيث  تم تدري  

محافظات  9ر في مجمل التدري  المهني المقدم في والسكرتيريا والمبيعات وصيانة الحاسوب والشبكات حيث بلغت نسبة االناث الى الذكو 
 456جمعية تعاونية بكافة التخصصات كان عدد الذكور بها  28، 2014. سجلت اإلدارة العامة للتعاون في العام %39بالضفة الغربية 
ين.  استمرت اإلدارة العامة في جمعيات جديدة منها جمعيتين نسويت 9سجلت اإلدارة العامة للتعاون  2015، وفي العام 200وعدد االناث 

التعاون ايضا  بتدري  الجمعيات والمختصين في العمل التعاوني حيث قدمت سلسلة دورات تدري   بلغت نسبة النساء المشاركات في هذه 
 متدرب.  55من اجمالي المتدربين البالغ  %60الدورات اكثر من 

في  االهلية ومؤسسات األمم المتحدة بتنفيذ برامج تهدف الى خلق فرص عمل المؤسسات الدولية والوطنيةاستمرت مجموعة كبيرة من 
مجاالت الزارعة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات والتشغيل حيث استطاع فريق المراجعة من  حصر عمل عدد محدود من  

 المؤسسات التي لها تستهدف توفير فرص عمل للنساء 

 اهم اإلنجازات على صعيد توفير فرص عمل  المؤسسة او البرنامج 
تنفيذ برنامج لبناء قدرات النساء الريفيات والذي شمل توفير ودعم مشاريع صغيرة في  وزارة الزراعة الفلسطينية

مجال الزراعة وتوفير تمويل خاص للنساء من مشروع ممول من الوليد بن طالل ومن 
 IFADمشروع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

برنامج التمكين االقتصادي لالسرة 
الشؤون االجتماعية   -المحرومة 

DEEP, UNDP- 

امرأة القامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتقديم  6110استطاع البرنامج من مساعدة 
امرأة .بلغت نسبة المشاريع الخدماتية التي  8000التدري  حول تطوير االعمال لحوالي 

 %3والصناعية  %51والتجارية  %24زراعية وال %22اقامتها النساء 
تقديم سلسلة برامج بناء قدرات للجمعيات التعاونية وخاصة النسوية والتدري  في تطوير االعمال   We Effectمؤسسة 

 Collective models of entrepreneurshipوعمل نماذج وادلة في هذا المجال وتطوير 
incubators  سيدة 7500حيث يقدر عدد النساء المشاركات في مجمل األنشطة بحوالي. 

جمعية  34امرأة وتوفير منح لتطوير مشاريع مدرة للدخل لـ   650توفير فرص عمل لـ  اإلغاثة الزراعية 
 ومجموعة نسوية 
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 اهم اإلنجازات على صعيد توفير فرص عمل  المؤسسة او البرنامج 
المركز الفلسطيني للتنمية االجتماعية 

 واالقتصادي 
امرأة في مجاالت  3000امرأة وتدري  حوالي  32الصغيرة لـ بناء قدرات النساء ودعم المشاريع 

جمعيات نسوية  10مختلفة مرتبطة في المشاركة االقتصادية للنساء وتوفير قروض ميسرة لـ 
على توفير  2016آالف دوالر لكل قرض بهدف تطوير منتجاتها. يعمل المركز في  10بمعدل 

عية تعاونية في مجاالت مختلفة مع التركيز جم 40مشاريع مدرة للدخل للنساء وبناء قدرات 
 على تطوير األعمال. 

من  772منهن أي توظيف  %55متدربة ، تم توظيف ما نسبته  1391تقديم التدري  لـ  التعليم من اجل التوظيف
 المتدربات 

أسيرة محررة في مجاالت التصوير والمونتاج وإنتاج األفالم الوثائقية  50تقديم تدري  واإلرشاد لـ  وزارة شؤون االسرى 
 والدراما االذاعية. 

بناء قدرات الجمعيات التعاونية النسوية من خالل التدري  وتوفير األدوات والمعدات وتوفير  لجان العمل الزراعي 
امرأة لتطوير حدائقهن المنزلية  400مساعدة جمعية نسوية و  24خطوط انتاج متكاملة لـ 

امرأة في استصالح ارضها. تقدر عدد النساء المستفيدات في المشاريع الجماعية  35ومساعدة 
 نساء في النشاطات الفردية. 1009إمرأة و  585بـ 

رأة  في ام 350امرأة حيث تمكن المركز من دعم  800قدم مركز معا  خدمات متنوعة لحوالي   مركز معا  
امرأة  370كمت نجح في خلق فرص عمل لـــ  مشروع. 350اقامة مشاريع مدرة للدخل. 

مشروع تمكين النساء ليدرن المقاصف المدرسية مركز نسوي وذلك في اطار  30وتطوير قدرات 
 وتطوير قدرات النساء على االنتاج واالدارة والتسويق. 

 قرض للنساء  4600توفير  اصالة 

بمنح قروض للنساء والرجال في مجاالت االنشاءات والعقارات والتجارة والزراعة  اإلقراضمصارف الفلسطينية ومؤسسات استمرت ال
قرض اكثر من نصفها  45000والخدمات والقطاع االستهالكي والسياحي والقطاع العام. يبلغ معدل اإلقراض السنوي للمصارف حوالي 

منها  7500قرض للرجال والنساء حوالي   30000رض( اما مؤسسات التمويل فتوفر حوالي ق 28000في القطاع االستهالكي )حوالي 
 في قطاع الخدمات.  2500في الزارعة وحوالي  4500في القطاع االستهالكي وحوالي  9000في القطاع التجارب وحوالي 

الى مجموعة من ومؤسسات أهلية أخرى ارة الزراعة وزارة االقتصاد الوطني وسلطة النقد ووزارة العمل ووز اشارت مجمل المقابالت مع  
 األنشطة المرتبطة في بيئة العمل الخاصة في توفير فرص عمل للنساء أهمها. 

  2014انشاء قادة بيانات خاصة بالتسهيالت الممنوحة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة بداية العام  
  برئاسة سلطة النقد لمراجعة استراتيجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تشكيل لجنة من القطاع العام والخاص والمنظمات االهلية 
  تنظيم المعارض والترويج للمنتجات المحلية خاصة منتجات التعاونيات النسويةة من خالل مجموعة كبيرة من المؤسسات التي تعمل

 في هذا المجال على الصعيد المحلي والدولي.
 فجوة تحقيق السياسة 

في بعض  المجاالت المرتبطة في توفير  ات الرسمية واألهلية ومؤسسات التمويل والمؤسسات الدولية من احراز تقدم المؤسس استطاعت 
التدري  والرأسمال الالزم القامة مشاريع للنساء مما يسهم في توفير فرص العمل وفي الوقت نفسه لم تنجح المؤسسات في تنفيذ تدخالت 
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فريق المراجعة لحجم اإلنجاز في بعض مجاالت التدخل المندرجة في السياسة ذات العالقة في توفير  عديدة، الجدول ادناه يبين تقدير
يشير الجدول ادناه بوحود الى انجاز مرضي .  3، الى انجاز نسبي، والرقم 2، الى عدم اإلنجاز، والرقم 1فرص عمل، حيث يشير الرقم 

تدخل  28تدخل استراتيجي من اصل  14في ظل عدم البدء بالعمل على األقل في حوالي  فجوة نسبية في تحقيق السياسة خاصة
 تدخالت.،  6تدخالت  وعدم توفر معلومات حوالي  8تدخالت استراتيجية وانجازات محدودة في    7مخطط واحداث تقدم ملموس في 

 
 1 تنظيم قطاع القروض الخاصة للنساء .1
 1 المؤسساتمراجعة سياسات التعيين في  .2
بناء برامج تدري  للخريجات من الجامعات )تدري  في  .3

 العمل(

3 

 3 التوعية المجتمعية والمؤسساتية بحق المرأة في العمل .4
 احتياجات النساء ذوات االعاقة لتالئم وبناء قدرات تأهيل .5

 سوق العمل.
2 

 1     حملة لتشجيع النساء على التسجيل في قوائم البطالة. .6
 2      برامج التدري  المهني للنساءتطوير  .7
 3 توفير رأسمال إلقامة مشاريع صغيرة للنساء .8
 1 حملة لتشجيع المرأة للحصول على ميراثها .9
 3 دعم الجمعيات التعاونية النسوية .10
 1 بناء شراكات مع القطاع الخاص .11
 1 إجراءات لتسهيل ملكية المرأة للحيازة الزراعية. .12
مشاريع صغيرة للنساء في  توفير تمويل اضافي لدعم .13

 الزراعة
3 

 3 برنامج لبناء قدرات النساء الريفيات والزراعياتتنفيذ  .14
 3 ـبرنامج لتنظيم النساء في جمعيات تعاونية زراعيةتنفيذ  .15
برنامج بناء قدرات النساء في مجال تكنولوجيا تنفيذ  .16

 المعلومات.
  0 

توفير معلومات حول واقع المرأة في قطاع تكنولوجيا  .17
 المعلومات 

0 

إقرار تشريع في مجال تكنولوجيات المعلومات تعديل و  .18
 مشجع لمشاركة النساء في القطاع

0 

توفير الدعم لمشاريع النساء في مجال تكنولوجيات  .19
 المعلومات.

0 

مراجعة السياسات االقتصادية الوطنية من منظور النوع  .20
 االجتماعي

0 

 اقرار تشريعات خاصة لتطوير وحماية المشاريع الصغيرة .21
 والمتوسطة

2 

 1 من منظور النوع االجتماعي مراجعة قانون الضريبة .22
 1 مراجعة السياسات التسويقية لتالئم مشاريع النساء. .23
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 1 وضع سياسات لحصول المرأة على ميراثها .24
 1 وضع تشريع للملكية المشتركة .25
السياسات واالتفاقيات التجارية واستراتيجيات مراجعة  .26

 من منظور النوع االجتماعي التصدير
1 

تنفيذ برنامج للتمكين االقتصادي لألسيرات المحررات  .27
 وألسر االسيرات 

1 

 2 دمج االسيرات في المؤسسات والعمل  .28
 2 برنامج لبناء قدرات النساء في االنتاج والتسويق. .29
 2 الداخلية والخارجية.التشبيك مع االسواق  .30
 1 مراجعة المواصفات والمقاييس للمنتج المحلي .31
النسوي كبديل  لمنتج المحليوطنية للترويج ل حملة .32

 لمنتجات المستوطنات
2 

مراجعة السياسات الجمركية والضريبية على المنتجات  .33
 المستوردة والمنتجة ذات العالقة

2 

 1 لمنتجات النساء في القدس / معرضإقامة بازار .34
مبادرات لتوقيع عقود تسويق وتصدير لمنتجات تنفيذ  .35

 النساء
2 

العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسوية  .36
 الريفية وحمايتها

2 

 انخفض قد الفلسطينية المرأة ضد أشكاله بكافة ، العنفالهدف االستراتيجي الثانيالسياسات الخاصة ب

 ، كفالة وصول النساء إلى العدالة4السياسة رقم أولوية 

تركز السياسة على عدة محاور خاصة بالرقابة على تنفيذ قرارات المحاكم ومساندة النساء في الوصول إلى النيابة والقضاء من خالل  
 المجاالت المختلفة.التمثيل القانوني باإلضافة إلى التوعية الحقوقية لتمكين النساء من المطالبة بحقوقهن في 

 اإلنجازات 

الى انجاز االنتهاء مع اعداد نظام الشكاوي الحساس للنوع االجتماعي لوحدات الشكاوي في المؤسسات والوزارات  وزارة العدلاشارت تقارير 
وتحديد الفجوات القانونية التي تنتهك على مراجعة القوانين  مركز االرشاد القانوني واالجتماعيعمل   والمرتبط في كفالة وصول النساء للعدالة.

من  حقوق المرأة وال تتناس  مع االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وبخاصة "سيداو". ومن هذه القوانين قانون حماية االسرة
ر اوراق قانونية تبين الفجوات في العنف، قانون االحوال الشخصية، قانون العقوبات، قانون الضمان االجتماعي. كما وقام المركز باصدا

  القوانين الناظمة .

 الفجوة

انين او تشير البيانات المتوفرة حاليُا ان التقدم المحرز في هذه السياسة ال زال محدودا   وان الفجوة ال زالت قائمة خاصة مع عدم إقرار القو 
 األنظمة وإنجاز معظم التدخالت المخخطة . 
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 وزارة العدل وقهن العدلية.حمالت توعية للنساء في حق .1
 وزارة شؤون المرأة  متابعة دعم النساء للوصول الى القضاء. .2

 الرقابة على تنفيذ قرارات المحاكم فيما يخص االحكام المرتبطة في حقوق المرأة  .3
الهيئة المستقلة 
 لحقوق االنسان

 االمنيةوصول النساء ومراعاة احتياجاتها في الخدمات المقدمة من االجهزة ضمان  .4
 والمراقبة عليها

 وزارة الداخلية

 وزارة العدل تطوير نظام شكاوى حساس للنوع االجتماعي .5

 وزارة العدل تطوير البنية التحتية لدى كافة قطاع العدالة من منظور النوع االجتماعي .6

 وزارة العدل اعداد ادلة وانظمة وإجراءات ومدونات السلوك لقطاع العدالة من منظور النوع االجتماعي .7

 وزارة العدل استجابة مؤسسات قطاع العدالة للقضايا المساواة في النوع االجتماعي .8

 وزارة العدل مأسسة عمل لجنة التشريعات العادلة من منظور النوع االجتماعي .9

 وزارة العدل إنشاء حاكم ونيابات متخصصة لألسرة  .10

 

 

 االجتماعية الخاصة بالنساء المعنفات واألكثر عرضة للتهميش، ،  تطوير الخدمات 5السياسة رقم أولوية 

على حماية النساء المعرضات لبعض أنوع من  ةترتبط السياسة بشكل عام في ثالثة اتجاهات تتضمن إيجاد مراكز وأنظمة وطنية قادر  
 العنف، وتطوير التشريعات الحالية باإلضافة إلى توفير خدمات خاصة تراعي احتياجات النساء المسنات وذوات االعاقة.

 اإلنجازات 

س، اريحا، بيت لحم( حيث بيوت آمنة) نابل 3في تقديم الخدمات المختلفة للنساء المعنفات من خالل  وزارة الشؤون االجتماعيةاستمرت 
طفل في اسرهن.  11امرأة  22طفل. في نفس العام تم ايضا  دمج  26امرأة معنفة و 131،  2105استضافت المراكز الثالث في العام 

 تم تحويلهن لمراكز حماية 115امرأة من ضحايا العنف االسري منهن  266تعاملت مرشدات المرأة في مديريات الشؤون االجتماعية مع 
تقديم  مرشدات المرأة في مديريات الشؤون االجتماعية على تنسيقتم دمجهم في االسرة او تحويلهم لمؤسسات مختصة. تعمل  143و

الرعاية الصحية والتأمين الصحي وخدمات االرشاد والتأهيل النفسي االجتماعي والقانوني وصرف المساعدات النقدية الطارئة وتامين إعادة 
ق فرص العمل والتدري  المهنية.   تقدم مرشدات المرأة في مديريات الشؤون االجتماعية  سلسلة من الورش الدمج من خالل خل

والمحاضرات ذات العالقة في التوعية بالعنف االسري ونتائجه.  عملت وزارة الشؤون االجتماعية ايضا  على رفع مستوى الكاكر العامل في 
 من خالل عقد سلسلة دورات تدري  بالشراكة مع مؤسسات وطنية من ضمنها جامعة بيرزيت. ملف المرأة ومراكز الحماية االجتماعية

عملت وزارة الشؤون االجتماعية بالشراكة مع مؤسسات وطنية على تفعيل نظام التحويل الوطني من اجل ضمان تكامل الخدمات المقدمة 
وزارة الصحة والشركة ووزارة للنساء، حيث تم تشكيل فريق لجنة نظام التحويل من المؤسسات الشريكة ووضع خطة عمل مشتركة بين 

. وتم عقد سلسلة ورش ودورات تدري  على نظام التحويل.عملت مجموعة من المؤسسات الرسمية 2016العام  ليبدأ تطبيقها في المرأة
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 منتدى مناهضة العنفومؤسسات المجتمع المدني على عقد سلسلة أنشطة لمتابعة إقرار قانون حمايلة االسرة استضاف طاقم شؤون المرأة 
 رة والمسائلة للمؤسسات المعنية بالحد من العنف وخاصة القضاء والنيابة. ضد المرأة الفاعل في مجال تنظيم حمالت المناص

مركز االرشاد القانوني قام  وهو حاليُا في مكت  رئيس الوزراء. قانون صندوق المساعدة القانونية اعداد مسودة لمشروع ي وزارة العدلقامت 
تم يبتقديم المساعدات القانونية واالجتماعية للنساء المعنفات )ارشاد اجتماعي واسري وتمثيل امام المحاكم الشرعية( حيث  واالجتماعي

كما ويقوم المركز بتقديم االستشارات القانونية واالجتماعية للنساء من خالل الخط الهاتفي ، امرأة في السنة  500تقديم المساعدات لحوالي 
 .  e-counseling، اضافة الى االستشارات عبر البريد االلكتروني Help Lineالمجاني 

 الفجوات 

ز تشير النتائج األولية للتدخالت التي قامت بها وزارة الشؤون االجتماعية وطاقم شؤون المرأة ومؤسسات المجتمعي المدني األخرى الى احرا
لسياسية وخاصة الجوان  التي تتعلق في تطوير التشريعات والسياسات تقدم نسبي تجاه السياسة مع بقاء فجوة واضحة في بعض جوان  ا

قييم المرتبطة في حماية النساء وتوفير المصادر الالزمة لحماية تأهيل النساء المعنفات وتوفير المساعدة القانونية للحاالت الحرجة، انظر ت
 دمات االجتماعية للنساء المعنفات. فريق العمل لالنجازات على صعيد التدخالت المخططة في اطار تطوير الخ

 2 تنفيذ برنامج توفير وتطوير وحماية منازل حماية المعنفات. .1
 2 إيجاد مراكز تأهيل لبعض النساء اللواتي يواجهن مشكالت خاصة. .2
 2 انفاذ نظام التحويل الوطني.تطوير و  .3
 2 متابعة اقرار قانون حماية االسرة من العنف .4
 2 إصدار قانون العقوبات. .5
 2 في مجال العنف المبنى على النوع االجتماعي تدري  وتأهيل مقدمي الخدمات .6
 1 إيجاد نظام وطني حول الحاالت الحرجة. .7
 1 دراسات متخصصة حول نتائج وتكلفة العنف .8
 1 دعم مراكز شؤون المرأة في المخيمات .9
 1 متابعة إيجاد تشريعات لحماية النساء والرجال المسنين. .10
 2 خاصة للمرأة المسنة)بيت مسنات( توفير خدمات .11
 2 توفير خدمات خاصة لدمج النساء ذوات االعاقة. .12
 2 تطوير مشروع قانون صندوق المساعدة القانونية من منظور النوع االجتماعي  .13
 1 مأسسة خدمات المساعدة القانونية من منظور النوع االجتماعي  .14

التي تعنف النساء )مناطق ج، القدس، اإلقامة، األسيرات، وذوات ،  فضح االنتهاكات اإلسرائيلية 6السياسة رقم 

 األسرى(:

سرى المحريين في جميع المحافل الدولية سرى واألالسياسة اتجاهات عمل مرتبطة في تعزيز الجهود الوطنية في وضع قضية األ تتضمن 
هذه السياسة  وتركزواالسيرات وذويهم وخاصة النساء.  لألسرى شكال الدعم السياسي واالقتصادي والمعنوي أذات العالقة وتقديم جميع 

 القانونية المساندة من خالل وذلك الكاملة الفلسطينية مواطنتها إلى الوصول فيفي مناطق ج  والنساءعلى مساندة المقدسيات الفلسطينيات 
 وفي مناطق ج. المقدسات النساء حقوق  لحماية الدعم وتوفير



17 
 

 اإلنجازات 

تهتم العديد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية بتقديم المساعدة القانونية للنساء والرجال الذين 
وزارة يتعرضون للعنف والذين تنتهك حقوقهن دون تمييز بين الرجال والنساء او مع انحياز إيجابي في بعض المؤسسات للنساء. تقوم 

بمتابعة دوربة لوضع االسيرات في السجون االسرائيلة وتقديم ما يلزم من مساعدة قانونية او اجتماعية  ى المحررينشؤون االسرى واألسر 
على توفير المساعدة القانونية للرجال والنساء المتضررين من سياسات االحتالل  مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسانويعمل 

سّيدة )من أصل  1736الى  طق جـ، حيث قدم المركز خدمات قانونية مختلفة في مدينة القدس في مدينة القدس وفي بعض المنا
، حيث قامت الوزارة في هذا االطار 1325مع جميع األطراف المعنية على تطبيق القرار االممي  وزارة شؤون المرأةعملت (.2878

 ة لتحقيق االستراتيجية باعداد استراتيجية وطنية لتنفيذ القرار االممي وعمل خطة تنفيذي

تعمل العديد من المؤسسات الرسمية واألهلية والدولية على فضح االنتهاكات اإلسرائيلية ضد المجتمع الفلسطيني بشكل عام وضد المرأة 
ونية وحقوق االسرة بشكل خاص، حيث ساهمت وزارة شؤون االسرة، ووزارة شؤون القدس، ووزراة شؤون المرأة، ومركز القدس للمساعدة القان

االنسان، ومؤسسة الحق ومركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي وطاقم شؤون المرأة في سلسلة أنشطة ودراسات وتقارير لها عالقة 
 بمناصرة النساء المعنفات. 

ص ومعاناة األسيراتـ توثيق قصص األسيرات الفلسطينيات في السجون االسرائيلية، وتم إصدار كتاب يوثق قصب طاقم شؤون المرأةقام 
حالة من النساء ضحايا العدوان األخير على قطاع غزة في  88توثق ونفذ دراسة  باإلضافة إلى عمل أول سجل لألسيرات الفلسطينيات. 

 ، النساء الالتي تعرضن للعنف االحتاللي إما كشهيدات أو جريحات أو ممن هدمت بيتوهن أو ممن خسرن مشاريعهن االقتصادية.2014

صدار ورقة حقائق توثق حاالت األضرار التي لحقت بمجموعة من المؤسسات القاعدية الشريكة، وأدوار تلك المؤسسات، والنتائج التي إ
انتهاكات  إصدار كتي  يوثقبتقديم الخدمات للنساء بشكل خاص، وفي النهاية تم  ترتبت على اإلضرار بالمؤسسات خاصة فيما يتعلق

 بيت حانون. -طينيات من منطقة بورةاسرائيلية بحق نساء فلس

 100على توثيق االنتهاكات االسرائيلية لحقوق االنسان وتأثيرها على النساء، حيث يتم توثيق  مركز االرشاد القانوني واالجتماعييعمل 
تم تقديم تقارير للمقررين كما الخاص بذلك افادة من النساء سنويا يتم تحويلها الى "اصوات النساء" ونشرها على الموقع االلكتروني 

 اجل فضح االنتهاكات االسرائيليةالخاصين في االمم المتحدة من 

 فجوة السياسة. 

 رغم قيام المؤسسات الحقوقية والنسوية بتقديم سلسلة من أنشطة المساعدة القانونية ومن أنشطة المناصرة على الصعيد االممي والدولي الى
النساء االسيرات او المقدسيات وفي المناطق جـ غير مرضي وان الفجوه ال زالت كبيرة وخاصة في  ان التقدم المنجز على صعيد حماية

ظل تصعيد االحتالل بمختلف اجهزته العسكرية  الجراءاته وممارساته في االعتقال واالغتيال والهدم والتهجير للرجال والنساء وخاصة 
 المقدسيين. 

 الثقافة المجتمعية المناهضة للعنف:تعزيز ،  7م السياسة رق أولوية

ترتبط السياسة بشكل عام في تطوير الوعي المجتمعي تجاه الحد من العنف واإلبالغ عنه من خالل رفع وعي المؤسسات الفاعلة  
  والمواطنين عامة والنساء بشكل خاص.

 اإلنجازات 
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استمرت وزارة شؤون المرأة وبمشاركة العديد من الوزرات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم أنشطة توعية مناهضة للعنف ضد 
يتم والتي  يوم لمناهضة العنف 16وزارة شؤون المرأة سنويًا حملة للوصول الى ثقافة مجتمعية مناهضة للعنف. تطلق النساء من اجل 

 سلة أنشطة ذات طابع توعوي من خالل المسيرات او الحمالت اإلعالمية من خاللها تنظيم سل

إصدار كتيبات ونشرات توعوية لرفع الوعي المجتمعي حول العنف ضد المرأة وتنظيم حمالت ايضا  على اصدار  طاقم شؤون المرأةعمل 
نسخة كل شهر، وأيضا من خالل  23,000لنشر الوعي المجتمعي حول مناهضة العنف من خالل أعداد صوت النساء، حيث يتم توزيع 

تنفيذ تدريبات بناء قدرات حول مواضيع و  ة.\مستمع 200,000البرنامج اإلذاعي االسبوعي "ضد الصمت" الذي يصل إلى أكثر من 
مناهضة العنف لمؤسسات منتدى مناهضة العنف ضد المرأة واألطر النسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث يصبحن مدربات في 

ة في الضفة \متدرب 100مدربة( وقد قامت المدربات بنقل التجربة إلى أكثر من  70مواضيع مناهضة العنف ضد المرأة، تم تدري  )
 . غزة الغربية وقطاع

توعية للمجتمعات المحلية )نساء، شباب وشابات، طالب جامعات( عمل مركز االرشاد القانوني واالجتماعي على تنفيذ سلسلة  ورشات 
حقوق المرأة بشكل اضافة الى حمالت المناصرة التي تهدف الى اشراك المجتمعات المحلية من اجل تعزيز حقوق االنسان بسكل عام و 

شخص( من خالل بناء قدراتهم حول حقوق المرأة وحقوق  200عام. كما قام المركز بتجنيد عدد من المتطوعين والمتطوعات )حوالي 
اعالمي  20االنسان ومن ثم العمل على نشر الوعي المجتمعي واطالق المبادرات المجتمعية كما وقام المركز بالعمل مع االعالميين )

 طال  اعالم في السنة( من خالل رفع قدراتهم حول حقوق المرأة وحقوق االنسان من اجل تغيير صورة المرأة في االعالم 20الى اضافة 

 

 

 الفجوه

تركيز العديد من المؤسسات وخاصة طاقم شؤون المرأة ووزارة شؤون المرأة ووزارة الشؤون االجتماعية وكافة مؤسسات المجتمعي على  رغم
توعية المجتمع والنساء حول اضرار العنف االسري وحول حقوق النساء بشكل عام الى ان المؤشرات تشير الى ان النتائج على زالت 

 زالت قائمة خاصة في ظل استمرار العنف الموجه ضد المرأة. محدودة وان الفجوة ال 

 : يرتبط الهدف االستراتيجي الثالث في تعزيز القرار بالمؤسسات زادت اتخاذاالستراتيجي الثالث: مشاركة المرأة في  الهدف

 إجراء التدابير الالزمة لزيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار، 8السياسة رقم  أولوية

 في النساء ترقي تضمن آليات السياسة على دعم ومساندة النساء نحو الوصول إلى المناص  والهيئات القيادية، من خالل وضع تركز
بينهن  االجتماعي النوع ألبعاد الوعي توفر بشرط الوزارات في والقرار الشأن صاحبة اللجان كافة في النساء تمثيل من الوزارات والتأكد

 اإلضافة إلى التوعية المجتمعيةالنساء في موقع صنع القرار في جميع المؤسسات المؤثرة في المجتمع، ب وتشخيص دوري  لوضعية

 اإلنجازات

في اطار تمكين النساء في مواقع صنع القرار تم تنفيذ مجموعة من أنشطة التوعية والدراسات واللقاءات من قبل عدة مؤسات فاعلة 
ات المجتمع المدني  مثل مؤسسة مفتاح وطاقم شؤون المرأة وبعض وحدات النوع االجتماعي. فقد وخاصة  وزارة شؤون المرأة وبعض مؤسس
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بتدري  عضوات المجالس المحلية المنتخبات حديثا  وتنفيذ برنامجا  تدريبيا  لتعزيز حقوق المرأة الحضرية   وزارة شؤون المرأةقامت 
المشاركة السياسية والنقابية للنساء مشروع  مركز القدس للدراسات النسويةبحثية. نفذ واالجتماعية والسياسية وتدري  نساء حول المهارات ال

والذي تم في اطاره اجراء دراسة حول وضعية المرأة في األحزاب وتنظيم مجموعة من الدورات للنساء العضوات  تزامنا  مع الثورات العربية
 في النقابات واجراء سلسلة دورات تدري  وحمالت مناصرة. 

 الفجوة 

المحدودة التي تم تنفيذها لم تشير المؤشرات الحالية الى ان وضع المرأة في صنع القرار لم يتحسن بشكل ملموس وبالتالي فان التدخالت 
تسد الفجوة القائمة في السياسية بشكل مرضي لعدم تطوير آليات تضمن ترقي النساء لمراكز صنع القرار في المؤسسات الحكومية وضعف 

ؤسسات الرسمية مال في والقرار الشأن صاحبة اللجان كافة في النساء تمثيل من التأكدالمتابعة من المؤسسات المعنية في تمكين النساء 
واألهلية واخيرا  ضعف فرص التطور  وضعف سياسات إدارة المصادر البشرية المطبقة في الوظيفية العامة او في المؤسسات األخرى 

 وعدم وجود توجه عند األحزاب والنقابات لسد الفجوة

 بناء القدرات القيادية للنساء في المؤسسات ، 9السياسة رقم  أولوية

تركز السياسة على بناء قدرات النساء القيادية في القطاعات التنموية المختلقة في القطاع العام والخاص والمؤسسات النقابية والمجتمع  
 المدني.

 اإلنجازات 

ث كان مؤسسات المجتمع المدني سلسلة دورات تدريبية تستهدف بناء قدرات النساء  في مجاالت  مختلفة حي نفذت وزارة شؤون المرأة 
التركيز في معظم التدري  يهدف الى مأسسة النوع االجتماعي او التوعية في قضايا النوع االجتماعي اما األمور القيادية فكان التركيز 

مؤسسة نسوية  50نفذ طاقم  شؤون المرأة العمل على بناء قدرات مجموعة من القيادات النسوية في عليها محدود. في هذا االطار 
 خالل تنفيذ برامج بناء قدرات في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومجتمعية من

 الفجوة 

يعتقد فريق المراجعة ان الفجوة ال زالت قائمة حيث ان مواضيع وعدد المستهدفات من برامج التدري  لم تصل الى مستوى  التاثير على 
 القدرات القيادية للنساء 

 تمييز دون  األساسية الخدمات جميع إلى تصل الفلسطينية المرأة: الرابعالهدف االستراتيجي 

تطوير الخدمات األساسية في المناطق المهمشة كماً ونوعاً بما يتالءم مع احتياجات النوع  ،10السياسة رقم  أولوية

 االجتماعي

والمياه،  والسكن والمواصالت والثقافة والرياضة والتعليم الصحي المجال في التحتية البنية خدمات إطار هذه السياسة تطوير يندرج ضمن  
قدس والمناطق القريبة من ال سيما في المناطق المهمشة وخاصة المناطق المستهدفة من قبل االحتالل مثل المناطق وبعض احياء ال

والفتيان التثقيف الصحي المجتمعي وبناء قدرات الكوادر الصحية في مجال التواصل بين الرجال والنساء  أيضا  السياسة  تتضمن الجدار.



20 
 

 ذوي  تعليم ودعم المدرسي االرشاد تفعيلوالفتيات وتطوير التشريعات الصحية لتستجي  مع قضايا النساء الصحية والنوع االجتماعي، 
 المجتمع وقيادات النساء وخاصة المجتمعي الوعي وزيادة المدرسية الرياضية االنشطة في الفتيات مشاركة وتفعيل المناهج، وتفعيل االعاقة

توفير المصادر المالية للمؤسسات العاملة في مجال  على من جهة أخرى هذه السياسة  تركز. الرياضي المجال في المرأة  مشاركة اهمية ىال
تطوير أيضا  الفقيرة والتي تسكن في المناطق جــــ وتشمل  لألسراالسكان وخاصة مجلس االسكان الفلسطيني ليعمل على تحسين السكن 

 ملكية النساء للسكن.تشريعات تعزز 

 اإلنجازات 

الى المناطق جـ والمناطق المهمشة من خالل عيادات ثابتة ومتنقلة وتقديم خدمات االرشاد  وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحيةاستمرت 
بشكل عام وللعامالت في  والتوعية والتطعيم للذكور واالناث بشكل مستمر.كما استمرت الوزارة يتقديم التدري  للعاملين في المجال الصحي

في المجال الصحي بشكل خاص. تقدر وزارة الصحية ان تحسن ملموس حدث على وضعية الخدمات الصحية في المناطق المهمشة حيث 
أصبحت الفتيات في هذه المناطق تزور العيادات الصحية لقضايا تنظيم االسرة وهناك تحسن في صحة االسنان باإلضافة الى التحسن في 

 تطعيم االناث والذكور في هذه المناطق. مجال

ساهمت ايضا  مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية للمناطق المهمشة وخاصة في مجال الصحية اإلنجابية، 
 11عيادة ثابتة تخدم الفئات المهمشة، و  22 الى  تقديم هذه الخدمات من خالل  لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينيةحيث تشير تقرير 

تجمع في غزة وبلغ  عدد المستفيدين من  32تجمع بالضفة  و   104عيادة متنقلة في الضفة و غزة، حيث تخدم العيادات المتنقلة  
الوالدة و تنظيم االسرة وشملت هذه الخدمات: رعاية الحوامل  ورعاية ما بعد  66964،  2015-2014خدمات العيادات المتنقلة لالعوام 

، بينما قام 80592و االمراض النسائية. كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات صحة المرأة التي تقدمها العيادات الثابتة  خالل العامين 
دة او خالل ( بتأدية زيارات منزلية  للنساء ما بعد الوالoutreach projectفريق صحة المرأة في العيادات الثابتة و مشروع الوصول )

فريق االغاثة بتقديم برامج توعية في مجال صحة المرأة في المناطق المهمشة و قد استفاد  قامامرأة.  8375الحمل : بلغ عدد المستفيدات 
. من المستفيدين يوجد عدد (out-reach) و تم ذلك عن طريق الكادر الطبي في العيادات الثابتة و مشروع الوصول 135219منها عدد 
من النساء في غزة.بينما قامت العيادات المتنقلة باجراء ايام طبية شملت حمالت توعوية و فحوصات وقائية للضغط و السكري و  47164

قام فريق الصحة المدرسية و  .2015و  2014من النساء في  10668نسبة الهيموغلوبين و سرطان الثدي و قد شملت هذه الخدمة عدد 
مدارس و قد استفاد منها عدد  605حمالت توعية لطالب المدارس حول صحة المرأة و الصحة الجنسية في فريق صحة المرأة بتقديم 

 2015و  2014من طلبة المدارس في  27806

، كما عملت صف تمهيد في المناطق المهمشة وقرب جدار الضم والتوسع 64تم فتح في  وزارة التربية والتعليم والتعليم العاليساهمت 
نساء. تلتزم الوزارة حاليا  في  9من طاقم دائرة المناهج حول قضايا النوع االجتماعي في المنهم منهم منهم  22ضا  على تدري  الوزاة اي

لتكون مالئمة الحتياجات النوع االجتماعي واالشخاص ذوي  التي يتم بناءها حديثا   تأهيل البنية التحتية للمدارسانفاذ سياستها حول 
، كما توفر الوزارة 2016-2014مدرسة جديدة  للذكور واالناث في الفترة من  29، حيث تم فتح في المناطق االقل حظااالعاقة، ال سيما 

في الخليل لنقل الطلبة في التجمعات النائية الى مدارس في التجمعات السكنية  عدد من المركبات في قرى اريحا، وبعض المناطقايضا  
 القريبة.

من الجنسين حيث يصل عدد الطلبة ذوي اإلعاقة المندمجين في العام  دمج الطلبة ذوي اإلعاقةعلى  1997تعمل الوزارة منذ العام 
حيث  يسياسة التعليم الجامع 2015في العام  انثى. اقرت الوزارة   2503ذكرا و  2728منهم   5231للعام الدراسي 5الدراسي الحالي 
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ر رئيسة تؤكد على اهمية وضرورة اعداد البرامج التوعوية وتقديم كافة التسهيالت والمواءمات والخدمات التي محاو  10تضمنت السياسة 
من المدارسة الحالية مواءمة لدمج الطالب  %65اجها ذوي اإلعاقة من منظور حقوقي. تشير بيانات وزارة التربية والتعليم ايضا  ان يحت

 ذوي اإلعاقة. 

اضافة  2015- 2014حيث تم خالل العامين ، مدارس في القدسببناء وصيانة وشراء أو استئجار ة والتعليم ايضا  استمرت وزارة التربي
غرف  10مدرسة واحدة باضافة  توسعةو  وتحويلها الى أبنية مدرسيةمبنى سكني  2شراء   2016الى ما هو متوقع في العام الحالي 

 مدارس. 7البدء في صيانة  2016 مدارس ، كما سيتم خالل العام 9صيانة صفية، و 

 فجوة السياسة 

التقارير الى احراز تقدم ملموس في معظم الجوان  المرتبطة في تقديم الخدمات الصحية والتعليم للمناطق جـ والقدس وعدم احراز تشير 
الجدول ادناه يبين تقدير  االشغال العامة.تقدم او إنجازات لها تاثير ملموس في المجاالت المرتبطة في األنشطة الثقافية او اإلسكان او 

فريق المراجعة لحجم اإلنجاز في بعض مجاالت التدخل المندرجة في السياسة ذات العالقة في توفير الخدمات للمناطق المهمشة، حيث 
اه بوحود فجوة نسبية في يشير الجدول ادنالى انجاز مرضي .  3، الى انجاز نسبي، والرقم 2، الى عدم اإلنجاز، والرقم 1يشير الرقم 

تدخل مخطط واحداث  36تدخل استراتيجي من اصل  18في ظل عدم البدء بالعمل على األقل في حوالي  خاصة اعاله تحقيق السياسة
 تدخالت.،  3تدخالت  وعدم توفر معلومات حوال  10تدخالت استراتيجية وانجازات محدودة في  5تقدم ملموس في 

 3 المناطق ولألسر األقل حظا .دعم رياض األطفال في  .1
 2 تدري  جميع طواقم المناهج حول النوع  االجتماعي في المناهج. .2
 3 متابعة االلتزام في التعليم االساسي لكال الجنسين وحس  نظام خاص. .3
في المناطق تأهيل البنية التحتية للمدارس لتكون مالئمة  الحتياجات النوع االجتماعي واالشخاص ذوي االعاقة، ال سيما  .4

 االقل حظا .
2 

 2 تفعيل االرشاد المدرسي وبما يخدم قضايا المساواة في النوع االجتماعي. .5
 2 دعم وجود اليات نقل في المناطق المهمشة والتي تضمن وصول سكانها ذكور واناث الى مراكز خدمات التعليم والصحة  .6
 3 والجامعات.دعم برامج تعليم الطلبة ذوي االعاقة في المدارس  .7
 2 بناء وصيانة وشراء او استئجار مدارس في القدس للطالب والطالبات .8
 2 دعم التعليم المساند في المناطق المهمشة وبما يخدم احتياجات النوع االجتماعي .9
 2 توفير خدمات التعليم ما قبل المدرسة للذكور واالناث. .10
 3 متنقلة لتلبية احتياجات النساء الصحية .توفير عيادات صحية للمناطق المهمشة وعيادات  .11
 3 تنفيذ برنامج توعية مجتمعية في مجال الصحة االنجابية في المناطق المهمشة. .12
 1 تثقيف الطلبة في المدارس حول الصحة الجنسية . .13
 2 بناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية  حول اليات ايصال االرشادات الصحية للنساء ما بعد الوالدة . .14
 1 مراجعة التشريعات الصحية من منظور النوع االجتماعي. .15
 1 تنفيذ برامج رعاية صحية لسكان القدس غير المشمولين في التأمين الوطني .16
 2 بناء قدرات الكادر النسوي في المؤسسات الصحية. .17
 0 تفعيل مشاركة االناث في االنشطة الرياضة في المدرسة واالندية. .18
 0 بالنساء مناسبة من حيث الوصول اليها وتكلفتها.فتح مراكز رياضية خاصة  .19

 0 تنفيذ برامج للتوعية المجتمعية بأهمية الرياضية للمرأة. .20
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 1 دعم وتبني المبادرات الثقافية التي تراعي النوع االجتماعي في المجتمع. .21
 1 إقامة مراكز ثقافية للنساء والرجال في المناطق المهمشة. .22

 1 الحساس للنوع االجتماعي.تفعيل االعالم الثقافي  .23

 1 برامج مجتمعية داعمة لمشاركة المرأة في النشاطات الثقافية في مراكز المدن. .24

 1 دعم االسر الفقيرة للحصول على المياه والكهرباء بشكل دائم في المناطق المهمشة .25
 2 تنفيذ مشاريع حصاد مائي في المنازل. .26
 ذوي  لألشخاص النقل العامة  لتكون مستجيبة الحتياجات الجنسين وموائمةتطوير معايير وانظمة وتشريعات ووسائل  .27

 .اإلعاقة
1 

 1 تنفيذ برامج توعية للسائقين وللمواطنين حول احتياجات النوع االجتماعي وحماية النساء من العنف. .28
 1 تطوير نظام للشكاوي في تجمعات واماكن النقل العام يخدم كال الجنسين. .29
 1 والمواصالت النقل قطاع في االجتماعي النوع لدمج تدريبي وارشادي دليل توفير .30

 1 توفير مخصصات مالية في مجلس االسكان الفلسطينية لدعم مشاريع تطوير السكن وخاصة لألسر التي تعيلها نساء. .31

 1 دعم تشكيل جمعيات اسكان عضويتها من النساء. .32
 1 توفير مصادر الطاقة الكهربائية لالسر المعيشية في قطاع غزة وبشكل دائم  .33
 1 ترميم وصيانة المنازل في القدس وبما يخدم حاجة الجنسين. .34
واالشخاص ذوي  والرجال النساء احتياجات لتالئم الجديدة المباني تصاميم مالئمة ومراجعة العامة المباني في تعديالت .35

 االعاقة.
1 

 1 .اإلعاقة لذوي  مواقف وايجاد العامة والمؤسسات المرافق من بالقرب انتظار محطات إيجاد .36

 

 

 قضايا النوع االجتماعي مدمجة ومعممة في الوزارات: : خامسالهدف االستراتيجي ال

 مين قضايا النوع االجتماعي في السياسات والبرامج القطاعية للمؤسسات الرئيسيةتض، 11 رقم سياسةال أولوية

 جميع قدرات بناء تشمل وكذلك والمساواة  العدل وتحقيق المرأة  تمكين في البيانات وقواعد المعرفة ادارة دور تفعيل على السياسة تركز 
 ايضا   السياسة تشمل. الشعبي او الرسمي المستوى  على ذلك كان سواء   القطاعات بمختلف السياسات ورسم التخطيط في العاملة الطواقم
 البرامج. اداء في المرتبطة التصحيحية القرارات واتخاذ التوجيه عملية في والتقييم الرقابة وظيفة تطوير

 اإلنجازات 

الهم مؤشرات النوع االجتماعي، ويجري العمل على تحديثها ويجرب العمل من قبل الوزارة  قاعدة بياناتبتطوير  وزارة شؤون المرأةقامت 
 على دراسة تحليلية للتمايز بين الجنسين في قطاع التعليم، ودراسة تحليلية اخرى في بقطاع الحكم المحلي.عملت الوزارة ايضا  على تنفيذ

موظفين من  6دورة تدريبية على مناهج البحث العلمي لمدة ستة اشهر شارك فيه  دورة تدريبية خاصة بموظفي الوزارة والشركاء و تنفيذ
 وزارة شؤون المرأة اضافة لعدد من الشركاء.
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خبيرة دولية لدراسة الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي، ونقد الموازنة الفلسطينية الحالية وامكانية ان تستجي   استقطبت وزارة شؤون المرأة 
وع االجتماعي، كما تم تشكيل فريق متخصص من وزارة شؤون المرأة ووزارة المالية والتخطيط للبدء الفعلي في اعداد موازنة لقضايا الن

 مستجيبة، وفي سبيل ذلك تم زيارة المغرب الشقيق لالطالع على تجربتهم واالستفادة منها، وتم االشارة بضرورة ان تكون الموازنة مستجيبة
فة وحدات النوع االجتماعي في فرق التخطيط والموازنة، وحاليا ابالغ الموازنة، كما صدر قرار من مجلس الوزراء باض للنوع االجتماعي في

 يجري العمل على وزارة "كتجربة" قبل البدء الفعلي في التطبيق

 الفجوة 

جتماعي في السياسات والبرامج القطاعية بالرغم من البدء في تنفيذ معظم التدخالت المندرجة في اطار سياسة تضمين قضايا النوع اال
للمؤسسات الرسمية الى ان حجم اإلنجاز ال زال محدودا  وان حجم التغيير على الفجوة ال زال محدودا  خاصة في ظل محدودية عدد 

ات المبني على النوع الدراسات وعدم فاعلية نظام الرقابة والتقييم وقلة اعداد الذين شملهم التدري  في مواضيع التخطيط ورسم السياس
 االجتماعي. 

 2 تطوير وتحديث قاعدة بيانات للتمايز بين الجنسيين في جميع القطاعات. .1
 2 توفير دراسات تحليلية للتمايز بين الجنسيين في جميع القطاعات. .2

 2 بناء قدرات الطواقم العاملة في التخطيط ورسم السياسات في التخطيط المبني على النوع االجتماعي. .3
 2 الرقابة والتقييم على وضعية التمايز بين الجنسيين والخطط الوطنية. .4
 2 العمل للوصول الى موازنة حساسة للنوع االجتماعي. .5

 

 

 

 الجنسين:  بين المساواة وتعزيز المرأة لتمكين الوطنية اآلليات ، تعزيز12 رقم  سياسةال أولوية

في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية وكذلك مأسسة وبناء قدرات مجموعات  تتضمن بناء قدرات ومأسسة وحدات النوع االجتماعي
تواصل في المحافظات كأطر رسمية وشعبية فاعلة على المستوى المحلي في تمكين النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتشمل السياسة 

 ال والتواصل بين  وحدات النوع االجتماعي ووزارة  شؤون المرأة.ايضا  االستمرار في بناء قدرات وتمكين وزارة شؤون المرأة وتحسين االتص
 اإلنجازات 
متابعة استحداث وتثبيت وحدات النوع االجتماعي في جميع الوزارات والمؤسسات غير الوزارية وذلك من في وزارة شؤون المرأة  استمرت

 خالل االجتماعات الدوربة والمراسالت للوزارات التي ال توجد بها وحدات خاصة وزارة السياحة وسلطة البيئة ووزارة االتصاالت. كما عملت
فة وحدات النوع االجتماعي وتم مناقشته من خالل اربع ورش عمل وتم عرضه على ديوان موحد لكا تطوير هيكل تنظيميالوزارة على 

الموظفين العام للمصادقة عليه.  استمرت الوزارة ايضا  في بناء قدرات المصادر البشرية في وحدات النوع االجتماعي حيث تم عقد دورة 
ساعة تدريبية وذلك للعاملين في وحدات  24دية والبرامج والموازات بواقع تدريبية بعنوان ادماج النوع االجتماعي في السياسات االقتصا

ساعة تدريبية لكافة  36النوع االجتماعي، ودوائر التخطيط وعقد دورة تدريبية بعنوان التحليل والتخطيط من منظور النوع االجتماعي بواقع 
إستراتيجية التدقيق التشاركي من منظور نوع إجتماعي ووضع مراجعة  عملت وزارة شؤون المرأة على. كما وحدات النوع االجتماعي
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الكوتشنج لكافة وحدات النوع االجتماعي في الوزارات ما  وعمل على  المالحظات على إستراتيجية يتم إعتمادها من قيبل مجلس الوزراء 
 عدا السياحة واالثار

ة توجيه وتنظيم عمل مراكز عقد ورشة عمل لمدة ثالث ايام العادا مجموعات تواصل من خالل  استمرت وزارة المرأة ايضا  ببناء قدرات 
دورة وتم عقد  ساعة تدريبية  15بعنوان المسائلة من منظور النوع االجتماعي واستهدفت كافة مراكز تواصل بواقع  تواصل، و دورة أخرى 

 ، ساعة تدريبية  25النوع االجتماعي بواقع تدريبية متخصصة لمنسقات تواصل بعنوان التدقيق من منظور 
 فجوة السياسة  

رغم المبادرات المتعددة التي قامت بها وزارة شؤون المرأة في مجال تعزيز مجموعات ووحدات النوع االجتماعي الى ان النتائج حتى لم 
 تحرز تقدم مرضي في االتجاه وبالتالي فان الفجوة ال زالت قائمة. 

 ، تطوير آليات المسائلة في النوع االجتماعي:13 قمر سياسةال أولوية

 النوع في المساواة  قضايا حول للمسائلة المعنيةضع أطر وطنية وبمشاركة جميع األطراف ضمن إطار هذه السياسة و التوجه  يشمل 
تقارير أداء للمؤسسات الرسمية االجتماعي، وذلك من خالل عقد جلسات حوار وطنية حول قضايا المساواة في النوع االجتماعي، إعداد 

 وغير الرسمية حول قضايا المساواة في النوع االجتماعي وعقد جلسات مساءلة لقضايا المساواة في النوع االجتماعي.
 اإلنجاز

ى وذلك على مستو  1325عملت وزارة شؤون المرأة على مشاركة جميع المؤسسات المعنية في الحوارات والنقاشات حول القرار االممي 
تطوير دليل اجراءات  مركزي وعلى مستوى المحافظات، كما عملت على تيسير اعمال اللجنة الوطنية للقرار. وقامت الوزارة ايضا  بت

 للمسائلة من منظور النوع االجتماعي
 

 الفجوة
إعداد تقارير أداء في مجال  مع وجود قصور في  جازات التي تمت في اطار هذه السياسة تدلل على ان الفجوة ال زالت قائمة خاصةاإلن

تصميم وتنفيذ اليات مساءلة لقضايا المساواة وقصور في للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية حول قضايا المساواة في النوع االجتماعي و 
 . في النوع االجتماعي

 

 المؤشرات الجزء الثالث، 
  مقارنة بخط األساس او تراجع  . مؤشرات األداء التي أظهرت تقدم 1.3

مؤشر   28من اصل  في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بان هناك تغيير بسيط إيجابي لستة  مؤشرات تشير البيانات اإلحصائية 
المتعلق بمشاركة المرأة في قطاع العمل ومؤشرين منها مؤشرين لهما عالقة في الهدف االستراتيجي . قياس لالهداف االستراتيجية الخمسةث

، مشاركة المرأة في اتخاذ القرار ومؤشر واحد له عالقة بوصول النساء الى الخدمات ومؤشر له 3لهدف االستراتيجي رقم لهما عالقة با
 عالقة بالهدف الخامس المتعلق بتضمين قضايا النوع الجتماعي في الوازارت، انظر الجدول رقم)  ( 

 بخط االساس ملموسجدول رقم، مؤشرات قياس األداء التي أظهرت تقدم محدود او 

رقم الهدف  المؤشر
 ذات العالقة

فترة 
القياس 

قيمة المؤشر حسب 
 آخر فترة قياس

القيم 
 المستهدفة 

أخر فترة 
 قياس للمؤشر 

قيمة 
 المؤشر 



25 
 

 2016نهاية  القبلية 

معدل مشاركة المرأة في قوة 
 العمل

1 2012 17.4% 20.4% 2015 19.1% 

حصة االناث المدفوعة االجر 
 القطاع غير الزراعيفي 

1 2011 16.7% 18% 2015 17.0% 

نسبة النساء من درجة جــــ 
 فأعلى في القطاع الحكومي

3 2012 20.5% 22% 2015 21.6% 

سبة النساء من القيادة العامة في 
 الشرطة

 

3 2011 
 

2.5% 
 

4% 
 

2014 3.4% 

نسبة التحاق االناث في التعليم 
 المهني

4 2012 4.7% 6% 2015 12.0% 

نسبة النساء العامالت في القطاع 
 الحكومي المدني

5 2012 40.5% 43% 2014 41.8% 

مؤشرات مرتبطة في الهدف االستراتيجي األول، مشاركة  3مؤشرات قياس أداء منها  4اشارت النتائج اإلحصائية ايضا  الى تراجع قيم  
االسترايتيجي الرابع، المرأة الفلسطينية تصل الى جميع الخدمات األساسية دون المرأة في قطاع العمل ومؤشر واحد مرتبطةف ي الهدف 

 تمييز ، انظر الجدول ادناه:
 جدول رقم)   (: قائمة المؤشرات التي تراجعت قيمها مقارنة بخط األساس

رقم الهدف  المؤشر
 ذات العالقة

فترة 
القياس 
 القبلية 

قيمة المؤشر حسب 
 آخر فترة قياس

القيم 
 المستهدفة 

 2016نهاية 

أخر فترة 
 قياس للمؤشر 

قيمة 
 المؤشر 

 %39.2 2015 %30 %32.9 2012 1 معدل البطالة لدى النساء
 %75.8 2015 %89 %86.8 2012 1 معدل أجر المرأة مقارنة بالرجل

نسبة العاملين من النساء من 
 إجمالي العاملين

1 2012 18.1% 20% 2015 16.8% 

وفيات األمومة لكل معدل 
100000 

4 2012 28 25 2014 30 

 
 
 

 اشارت النتائج ايضا  الى ان مؤشرين لم تتغير نتائجهما ، انظر الجدول ادناه
 جدول رقم ) ( قائمة المؤشرات التي لم تتغير قيمها خالل فترة العمل

رقم الهدف  المؤشر
 ذات العالقة

فترة 
القياس 

قيمة المؤشر حسب 
 فترة قياسآخر 

القيم 
 المستهدفة 

أخر فترة 
 قياس للمؤشر 

قيمة 
 المؤشر 
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 2016نهاية  القبلية 
نسبة اعضاء المجلس التشريعي 

 من النساء
3 2012 12.7% 15% 2015 12.9% 

معدل التسرب في المرحلة الثانوية 
 لدى االناث

4 2012 3.3% 2.9% 2015 3.3% 

وهذا يعود السباب عديده، أهمها: هناك بعض  مؤشر 28مؤشر من اصل  16على  لم يتمكن فريق المراجعة من قياس التغيير الحاصل
المؤشرات فترة جمعها خمس سنوات كمؤشرات العنف، وهناك مؤشرات تعود للوضع السياسي الداخلي وعدم اجراء انتخابات، كمؤشر 

في المؤسسات المعنية في المؤشرات او في وزارة شؤون توفير أنظمة رقابة وتقييم فاعلة  كما أن عدم المجلس التشريعي، والمجالس المحلية
 المرأة او لعدم قيام الجهاز المركزي بدراسات او جمع بيانات دورية حول بعض المؤشرات، الجدول ادنا يبين المؤشرات التي لم يتمكن فريق

 . 2016-2014المراجعة  من قياس التغيير الحاصل عليها خالل 

 المؤشرات التي لم يتمكن فريق المراجعة من قياس التغيير عليهاجدول رقم )  ( يبين 

رقم الهدف  المؤشر 
 ذات العالقة

قيمة المؤشر  فترة القياس
 حس  آخر قياس

القيم المستهدفة 
 2016نهاية 

نسبة النساء المعنفات اللواتي توجهن إلى مراكز النساء المعنفات أو 
 مؤسسات نسوية لطل  االستشارة

2 2011 0.7% 3% 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن لكافة اشكال العنف 
 االسري لمرة واحدة على األقل.

2 2011 37% 34% 

نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج وتعرضن لكافة اشكال 
 العنف االسري لمرة واحدة على األقل.

2 2011 16.1% 14% 

 %22 %20 2012 3 نسبة اعضاء في المجالس المحلية
 %10 %8.5 2012 3 اعضاء النقابات العمالية من النساء

    4 حصة النساء من القروض المخصصة لإلسكان
    4 نسبة المرافق العامة التي تالئم حاجات النساء 

على رعاية صحية بعد الوالدة اثناء نسبة النساء اللواتي يحصلن 
 مكوثهن بمؤسسة صحية او بقائهن يومين

4 2014 90.7%  

    4 مقارنة بالذكور Cنسبة التحاق الفتيات ذوات االعاقة في مناطق 
 %30 %25 2010 4 نسبة النساء اللواتي يقمن بفحص عنق الرحم والثدي

 %48.4  2014/2015 4   توزيع االطفال في الرياض حس  الجنس 
 %7.1  2014 4 نسبة النساء االعضاء في االندية الرياضية 

   2014 4 نسبة االناث الى الذكور اللواتي يمارسن ألنشطة الثقافية
 9 0 2013 5 عدد وحدات النوع االجتماعي التي يتفرغ بها على االقل ثالثة كوادر

   2013 5 عدد الوزارات التي نفذت التدقيق من منظور النوع اجتماعي 
عدد الوزارات التي تم توفير الدعم الفني لها إلدماج النوع االجتماعي 

 في خططها وموازناتها السنوية 
5 2013 6 20 
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 . مؤشرات قياس األداء حسب األهداف االستراتيجية 2.3

 تشير التقارير واالنطباعات األولية لفريق وزارة شؤون المرأة والمؤشرات اإلحصائية  والدراسات المتوفرة حول وضعية المرأة الفلسطينية
ين والتماييز بين الجنسين وخاصة مصادر وزارة العمل اال ان التقدم تجاه األهداف االستراتيجية كان محدودُا، انظر الجدول ادناه والذي يب

 عية مؤشرات القياس مقابل األهداف االستراتيجية ) انظر الجدول ادناه: وض

 مؤشرات قياس األداء حسب األهداف االسترايتيجية الخمسة(  )   جدول رقم

آخر فترة  المؤشر
 قياس

قيمة المؤشر حسب 
 آخر فترة قياس

المطلوب في 
 2016نهاية 

خر فترة آ
 قياس للمؤشر 

قيمة 
 المؤشر 

 زادت العمل قطاع في المرأة مشاركة االستراتيجية األول:الهدف 
 %19.1 2015 %20.4 %17.4 2012 معدل مشاركة المرأة في قوة العمل .1
 %39.2 2015 %30 %32.9 2012 معدل البطالة لدى النساء .2
 %75.8 2015 %89 %86.8 2012 معدل أجر المرأة مقارنة بالرجل .3
 نسبة العاملين من النساء من إجمالي .4

 العاملين
2012 18.1% 20% 2015 16.8% 

حصة االناث المدفوعة االجر في القطاع  .5
 غير الزراعي

2011 16.7% 18% 2015 17.0% 

 انخفض قد الفلسطينية المرأة ضد أشكاله بكافة العنف الثاني، االستراتيجي الهدف
نسبة النساء المعنفات اللواتي توجهن إلى  .6

مؤسسات نسوية مراكز النساء المعنفات أو 
 لطل  االستشارة

2011 0.7% 3%   

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج  .7
وتعرضن لكافة اشكال العنف االسري لمرة 

 واحدة على األقل.

2011 37% 34%   

نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج  .8
وتعرضن لكافة اشكال العنف االسري لمرة 

 واحدة على األقل.

2011 16.1% 14%   

 زادت بالمؤسسات القرار اتخاذ في المرأة مشاركةالهدف االستراتيجي الثالث، 
 %12.9 2015 %15 %12.7 2012 نسبة اعضاء المجلس التشريعي من النساء .9
نسبة النساء من درجة جــــ فأعلى في القطاع  .10

 الحكومي
2012 20.5% 22% 2015 21.6% 

   %22 %20 2012 نسبة اعضاء في المجالس المحلية .11
   %10 %8.5 2012 اعضاء النقابات العمالية من النساء .12
 نسبة النساء من القيادة العامة في الشرطة .13
 

2011 
 

2.5% 
 

4% 
 

2014 3.4% 

 تمييز دون  األساسية الخدمات جميع إلى تصل الفلسطينية المرأة الرابع، االستراتيجي الهدف
حصة النساء من القروض المخصصة  .14

 لإلسكان
   - بحاجة الى قياس 2014
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آخر فترة  المؤشر
 قياس

قيمة المؤشر حسب 
 آخر فترة قياس

المطلوب في 
 2016نهاية 

خر فترة آ
 قياس للمؤشر 

قيمة 
 المؤشر 

نسبة المرافق العامة التي تالئم حاجات  .15
 النساء 

   - بحاجة الى قياس 2014

على رعاية نسبة النساء اللواتي يحصلن  .16
صحية بعد الوالدة اثناء مكوثهن بمؤسسة 

 صحية او بقائهن يومين

  ال يوجد 90.7% 2014 

نسبة النساء اللواتي يقمن بفحص عنق  .17
 الرحم والثدي

2010 25% 30%   

 30 2014 %25 28 2012 100000معدل وفيات األمومة لكل  .18
معدل التسرب في المرحلة الثانوية لدى  .19

 االناث
2012 3.3% 2.9% 2015 3.3% 

 %12.0 2015 %6 %4.7 2012 نسبة التحاق االناث في التعليم المهني .20
نسبة التحاق الفتيات ذوات االعاقة في  .21

 مقارنة بالذكور Cمناطق 
   - بحاجة لقياس 2014

   %48.4  2014/2015   توزيع االطفال في الرياض حس  الجنس  .22
   %7.1  2014 نسبة النساء االعضاء في االندية الرياضية  .23
نسبة االناث الى الذكور اللواتي يمارسن  .24

 ألنشطة الثقافية
2014     

 الوزارات في ومعممة مدمجة االجتماعي النوع قضايا الخامس، االستراتيجي الهدف
نسبة النساء العامالت في القطاع الحكومي  .25

 المدني
2012 40.5% 43% 2014 41.8% 

عدد وحدات النوع االجتماعي التي يتفرغ بها  .26
 على االقل ثالثة كوادر

2013 0 9   

عدد الوزارات التي نفذت التدقيق من منظور  .27
 .2013النوع اجتماعي حتى عام 

2013 
 

    

عدد الوزارات التي تم توفير الدعم الفني لها  .28
إلدماج النوع االجتماعي في خططها 

 وموازناتها السنوية 

2013 6 20   
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 من موازنة البرامج متوسطة األمد امج أهداف سياسة البرالجزء الرابع،

 اطار في وذلك المرأة  وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة  تعزيز تحقيق تستهدف التي التدخالت من مجموعة بتنفيذ العمل وزارة كادر قام

-2014 المرأة  وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة  لتعزيز قطاعية العبر االستراتيجية اطار وفي المدى متوسطة البرامج سياسات اهداف
 اطار في تمت التي االنجازات  فقط يعرض لبندا هذا شريكة. ومؤسسات دولية مؤسسات مع شراكة وبرامج مشاريع خالل من وذلك 2016

  فلسطين. لدولة المدى متوسطة البرامج موازنة من البرامج سياسات اهداف

 من مجموعة  بتنفيذ الوزارة كادر قيام خالل من برنامجية اهداف 3 تحقيق الى األمد متوسطة البرامج موازنة من البرامج سياسة اهداف تسعى
 وحصر األهداف تحقيق في التقدم مدى مراجعة في أساسية مشكلة المراجعة فريق واجهت األهداف. في مرتبطةال واألنشطة المخرجات

 جمع أدوات وضعف اإلنجازات تخص التي المعلومات وتصنيف التوثيق وخاصة الوزارة في والتقييم الرقابة نظام فاعلية عدم وهي اإلنجازات

  عام. بشكل المعلومات

 وتمكين المرأة للوصول للمساواة. برنامج  حماية 

 . %27الى  %21فاعلى( من  Cزيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار من دجة )مدير  الهدف:
 

  2016-2014إنجازات   2016-2014مخرجات مخططة ال
  من  %3مهارات إدارية وقانونية وقيادية تم تطويرها لـ

 فأعلى.   Cالنساء في درجة مدير 
 في النساء من %3.5 ل ومهارية  ادارية قدرات تطوير 

 فأعلى مدير درجة من القرار صنع
  من  300مهارات إدارية وقانونية وقيادية تم تطويرها لـ

 فأعلى.   Cالنساء في درجة مدير 

الزراعة   وزاراتدورة في التخطيط اإلستراتيجي لمسؤلي الوحدات في 
 المالية  –اعية الشؤون اإلجتم –اإلسكان  –الداخلية  –العدل  –

 10% مدير  من صناع القرار (c  تم استهدافهم )فاعلى
 لرفع وعيهم بأهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار

  المؤسسات في الذكور القرار صناع من %50 وعي فعر 
  .القرار اتخاذ في المراة  دور بأهمية الحكومية

 700 مدير  من صناع القرار من النساء والرجال (c 
  فاعلى( تم استهدافهم

 

تم إستهداف الوكالء في الوزارات المعنية في لقاء تشاوري حول 
دعم االليات الوطنية ذلك لو  قضايا النوع اإلجتماعي في عمان 

الخاصة بالمرأة ، وضرورة دعم وحدات النوع اإلجتماعي في هذه 
الوزارات وعلى وجه التحديد في رسم السياسات العامة والمشاركة في 

مقترحات  ديمقوفي هذا اللقاء تم توضع الخطط وإعداد الموازنات 
زيز بخصوص الخطوات العملية والتدابير التي من الممكن إتخاذها لتع

دور هذه الوحدات في الوزرارت بما يتماشى مع قرارات مجلس الوزراء 
  

  اقع النساء من درجة وC   وزارات تمر  5فاعلى في
 دراسة احتياجاتهم ومشاكلهم

  واقع النساء من درجةC   وزارات تمر  5فاعلى في
 دراسة احتياجاتهم ومشاكلهم

تهم جاإحتياتم مسح إحتياجات وحدات النوع اإلجتماعي ودراسة 
ومشاكلهم )للوحدات ( ووضع خطط تشغيلية لتفعيل الوحدات في 

 المؤسسات الحكومية 
 

 10%  تم استهداف تجمعات بيت لحم والخليل واريحامن تجعات الريف الفلسطيني تم استهدافهم 
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  2016-2014إنجازات   2016-2014مخرجات مخططة ال
 لتوعيتهم بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار

 40   من تجعات الريف الفلسطيني تم استهدافهم لتوعيتهم
 بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار

   قرار تم اصدارة من مجلس الوزراء داعم لزيادة النساء بـ
2% . 

  30 بنسبة القرار صنع مواقع في للنساء كوتا قرار% 
   الوزراء داعم لزيادة النساء بـ قرار تم اصدارة من مجلس

2%. 

 تم نقاش الموضوع مع المسؤولين وصناع القرار 
 . %30تم اعداد ورقة لكوتا نسائية في النقابات المهنية بنسبة 

 الحماية من العنف  برنامج 

 2014خالل العام  %36إلى  %37تخفيض ضد المرأة )النفسي، والجسدي، والجنسي( من الهدف: 

  2016-2014اإلنجازات  2016- 2014 ات المخططة المخرج
  ،نظام تم بناءه لرصد العنف ضد المرأة بكافة اشكاله الجسدية، والنفسية

 والجنسية
 المرأة  ضد أشكاله بكافة للعنف رصد نظام بناء 
  نظام تم بناءه لرصد العنف ضد المرأة 

  الحصول على تمويل من التعاون االيطالي لبناء
 النظام الرصد

 .تشكيل فريق فني داخل الوزارة لبناء النظام 
 وضع خطة عمل تنفيذي للمرصد 
 حصر المؤسسات ذات العالقة بالمرصد 
 متوقع ان يتم انجازه هذا العام 

 3 قوانين وأنظمة تم تطويرها وتعديلها 
 المرأة  ضد بالعنف ترتبط وانظمة قوانين 6 وإقرار تعديل 
 3 قوانين وأنظمة تم تطويرها وتعديلها 

قانون  م بشأن تعديل2014(لسنة 10قرار بقانون رقم )

المادة  دل نص  م1960( لسنة 16العقوبات رقم )

م 1960( لسنة 16( من قانون العقوبات رقم )98)

، ليصبح على النحو التالي:"يستفيد من وتعديالته
العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة 
غض  شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جان  
عل من الخطورة أتاه المجني عليه، وال يستفيد فا

الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على 
 ."أنثى بدواعي الشرف

 3  سياسات تم رسمها قادرة
 1325على تنفيذ قرار 

  رسم سياسات وتطوير تدخالت
لتنفيذ قرار مجلس االمن 

1325 
 3  سياسات تم رسمها قادرة

 1325على تنفيذ قرار 

  1325لقرار  إقرار اللجنة لإلطار الوطني اإلستراتيجي 
  1325وضع خطة تنفيذية وطنية  لقرار. 
  انشاء فريق عمل متعدد من الوزارات، لغايات وضع خطط استراتيجيات وطنية

بقضايا النوع االجتماعي، وكان آخرها  لتعزيز االلتزام الحكومي عبرقطاعية،
 .2016-2014للخطة االستراتيجيةالعبر قطاعية  اقرارالحكومة

 من خالل قرارها رقم  للموازنات الحساسة للنوع االجتماعي سطينيةتبنت الحكومة الفل
، الذي ألزم الدوائر الحكومية كافة بأن تكون موازنتها السنوية )ف.س/و.م13/05/1)

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=47449&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=47449&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=47449&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A6581_98#A6581_98
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A6581_98#A6581_98
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A6581_98#A6581_98
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A6581_98#A6581_98
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  2016-2014اإلنجازات  2016- 2014 ات المخططة المخرج
 

 ا
حساسة للنوع االجتماعي، كما إشراك وحدات النوع االجتماعي في الدوائر الحكومية في 

انشاء الفريق الوطني للموازنة المستجيبة للنوع لجان إعداد هذه الموازنات،باالضافة الى 
 االجتماعي

  نساء وتطوير قدرات العاملين فيهالل بيوت االمان تأسيس 
 10% من التجمعات الفلسطينة تم توعيتها لحماية المرأة من العنف 
 العنف من المراة  لحماية  المجتمعي الوعي رفع 
 55  لحماية المرأة من العنفتجمع من التجمعات الفلسطينة تم توعيتها 

  زيارات لمناطق جنين لمقابلة السجناء الرجال
 وتوعيتهم بضرورة عدم ممارسة العنف.

  دعوة المؤسسات المختلفة في التجمعات
 للمشاركة في وقفات لرفض العنف ضد المرأة 

  نماذج وحدات الشكاوي تم تطويرها من منظور النوع االجتماعي في
 مؤسستين حكوميتين 

 وزارات 6 في اجتماعي نوع منظور من الشكاوي  وحدات عمل تطوير. 
  نماذج وحدات الشكاوي تم تطويرها من منظور النوع االجتماعي في

 مؤسستين حكوميتين

  تم تطوير نموذج التقرير السنوي ليراعي النوع
  اإلجتماعي 

  تم تعديل نظام وحدات الشكاوي من منظور نوع
 اجتماعي 

  وزارات 5تم وضع خطط تنفيذية ل 
  وزارات 5وضع خطط تنفيذية ل 

–العدل –تم وضع خطط ل وزارة الشؤون اإلجتماعية 
 الداخلية –اإلعالم  –التعليم 

  اسباب القتل على خلفية الشرف تم دراستها 
 خريطة باولويات النوع االجتماعي حس  المستوى القطاعي 

  تم جمع بيانات عن ظاهرة القتل على خلفية
 الشرف

  قصص حاالت القتلتم جمع 
 أسباب الطالق تم دراستها 
 خريطة باولويات النوع االجتماعي حس  المستوى القطاعي 

 تم جمع احصاءات عن حاالت الطالق
 

  يوم منفذة  15حملة العنف لـ 
  يوم 15حول العنف لـ حملة 

 3  سبوتات إذاعية 
 1  سبوت تلفزيوني 
  وقفة إحتجاجية 

  يوم الثامن من آذار أنشطة 
 3  أنشطة في الثامن من آذار 

 مؤتمر صحفي 
 مسيرة 
 ورش عمل 
 مؤتمر دراسي 

 

 

 

 ماسسة وادماج النوع االجتماعي  برنامج 

  2016-2014اإلنجازات  2016- 2014 ات المخططة المخرج
  استراتيجية تم تطويرها لمأسسة وإدماج قضايا النوع االجتماعي  تم تشكيل فريق فني من وزراة شؤون المراة 
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  2016-2014اإلنجازات  2016- 2014 ات المخططة المخرج
 وزارات 5في 

 وزارات 6قضايا النوع في  تطوير االلتزام الحكومي لتضمين 
  استراتيجية تم تطويرها لمأسسة وإدماج قضايا النوع االجتماعي

 وزارات 5في 

  عمل زيارة دراسية للمغرب لبناء القدرات للفريق 
  مراجعة دليل اإلجراءات ووضع المالحظات عليه من قبل فريق

 فني 
 التدقيق التشاركي من منظور نوع إجتماعي  مراجعة إستراتيجية

ووضع المالحظات على إستراتيجية يتم إعتمادها من قيبل مجلس 
 الوزراء 

 تم عمل الكوتشنج لكافة الوزارات ما عدا السياحة واالثار 
  تم تطوير استراتيجية لمأسسة النوع االجتماعي في القطاع

 الحكومي
  تم وضعها   وزارات 5موازنة مستجيبة للنوع االجتماعي في 
  وزارات 6ادماج قضايا النوع في سياسات وخططوموازنات 
 تم وضعها في وزارتين   موازنة مستجيبة للنوع االجتماعي في 

تم تشكيل فريق من وزارة شؤون المرأة ووزارة المالية لمتابعة الموازنات 
 المستجيبة للنوع االجتماعي مع الوزارات

المؤسسات الحكومية في بالغ الموازنة تم اصدار تعليمات لكافة 
 بضرورة ان تكون موازنتهم مستجيبة للنوع االجتماعي.

  5خدمات اجتماعية واقتصادية تم تطويرها لصالح النساء في 
 وزارات

  وزارات من منظور نوع  6تطوير الخدمات المقدمة من قبل
 (.6اجتماعي )

 5 قدمة للنساء تقارير عن الخدمات االجتماعية واالقتصادية الم
 في وزارتين

  2016-2015تم تطبيق نظام التحويل لعام 
 
 

  قطاعات 5قضايا النوع االجتماعي تم ادماجها في سياسات 
 الوزارة في والتقييم المتابعة نظام تفعيل 
  وزارتينقضايا النوع االجتماعي تم ادماجها في سياسات 

   وزارة وتم أخذ ووضع مؤشرات من الخطة  15العمل مع
 القطاعية 

 . وخطة العنف 
  تم انشاء نظام للمتابعة والتقييم لالستراتيجيات الوطنية وبنظام

 الكتروني

  وزارات تم تصنيفها حس  الجنس مستخدمة في  5احصاءات
 سياسات الوزارات

 رسم في الجنس حس  المصنفة  االحصاءات استخدام تعزيز 
 وزارات 6 في االجتماعي للنوع حساسة سياسات

  وزارات تم تصنيفها حس  الجنس مستخدمة في  5احصاءات
 سياسات الوزارات

 تم تصنيف بيانات ديوان الموظفين العام حس  الجنس
 

 ووحدات تواصل ومراكز المراة  شؤون  لوزارة المؤسسي البناء تطوير
 . االجتماعي النوع

 لوحدات النوع االجتماعيتم تطوير وصف وظيفي 
 تم تطوير هيكلية غير معتمدة لوزارة شؤون المرأة 

 تم وضع نظام داخلي لمراكز تواصل
 الوزارات في االجتماعي النوع قضايا وإدماج ماسسة استرايجية تطوير

 .الحكومية
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