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 الواقع .1

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حسب المادة الثالثة بضمان تعهدت الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص 
مساواة الذكور واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، منها: حق 

غ، والمشاركة في النقابات وتكوينها، العمل، والعيش الكريم، وظروف عمل تكفل الصحة والسالمة، واالستراحة وأوقات الفرا 
وغيرها من المواد التي تحث على المساواة في الضمان االجتماعي، والتأمينات االجتماعية، وتوفير الحماية خاصة للنساء 

 األمهات.

لنساء في جميع يتمثل عدم المساواة بالتمتع بالحقوق االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية باعتبارها حقيقة مركزية في حياة ا
مناطق العالم، حيث نتجت عن  التمييز ضد المرأة، ووضعها الدوني داخل المجتمعات الذكورية. وإذ تشير األدبيات إلى 
مساهمة المرأة في سوق العمل من خالل عملها المأجور، وغير المأجور إال أن عدم المساواة المستمر في الحق االقتصادي، 

 ثقافي، أو لنقل الحق التنموي ساهم في تبعية المرأة، وجعلها أكثر عرضة للعنف بإشكاله المتعددة.واالجتماعي، والسياسي، وال

يفضي إنفاذ الحق التنموي للمرأة إلى ضمان احتياجات المرأة المادية، بل ألكثر من ذلك من إعادة تشكيل عالقات القوى على 
نموي فإننا نعمل على عدم المساواة التي تعاني منها المرأة من خالل أساس المساواة بين الجنسين. وللعمل على إنفاذ الحق الت

إستراتيجية لتعزيز المساواة بين الجنسين متضمنة عدد من السياسات الهامة على الصعيد االقتصادي، واالجتماعي، والسياسي، 
جموع من القضايا الديمغرافية، والثقافي. باالعتماد على الواقع المعاش للنساء. حيث يظهر الواقع ضعفًا واضحًا في م

 .1واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية

 %16بالمقارنة بـ %25أكثر إصابة بداء السكري بنسبة  60-51النساء في عمر أن  الصعيد الديمغرافيتشير الدراسات على 
من الرجال، وكذلك بالنسبة للسرطان في  %16من النساء مصابات بارتفاع الضغط بالمقارنة بـ  %32من الرجال. بالمثل، فـ 

يمثل الزواج  .من الرجال %0.2من النساء المصابات بالسرطان بالمقارنة مع  %0.7سنة، تم حصر  50-41الفئة العمرية 
ومن الناحية هذا من ناحية، المبكر والحمل المبكر عوامل خطورة على الصحة، ويزيد من احتماالت مضاعفات متنوعة، 

أن العزوبية تحمل في جوانبها اإلقصاء من  كون ، يزيد ارتفاع نسبة العزوبية من الضغوط العائلية واالجتماعية، األخرى 
هناك اتجاه . مع العلم أن الخدمات الصحية بسبب حصر اهتمام النظام الحالي على احتياجات صحة الحمل واألمومة والطفولة

 73.9عاما للرجال و 71محتلة، حيث وجد أن متوسط العمر قد ارتفع إلى الشيخوخة في األرض الفلسطينية ال لتزايد واضح
على الرغم من أن معدل  أكثر فقرا من باقي السكان. الفقراء في األرض المحتلة، أي أن كبار السن 2011للنساء في 
 .2009فرد للعام  4.4الخصوبة 

                                                           
اإلحصاءات والمعلومات باالعتماد على تقرير بعنوان " نحو إستراتيجيات وسياسات متكاملة لتمكين النساء الفلسطينيات" المعد من قبل معهد دراسات المرأة  1

  .2013لصالح وزارة شون المرأة 
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وأكثر إيجابية من الذكور فيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية تحتفظ اإلناث حاليا بمعدالت متساوية  ،الصعيد التعليمي على
للوصول إلى التعليم عبر جميع مستويات التعليم )األساسي والثانوي والجامعي( مع استثناءات رئيسية في مجال معدالت 

لتحاق في برام  رعاية التحاق اإلناث في التعليم والتدريب التقني والمهني وفي معدالت التحاقهن برياض األطفال. كما يبقى اال
، وهو معدل أقل بقليل من %14.9(، حيث تبلغ معدالت التحاق اإلناث 2010عام  %15.3وتنمية الطفولة المبكرة منخفضا )

يبقى تحقيق الحق بالتعليم لألطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منوطا بإنهاء االحتالل، حيث إن . التحاق الذكور
ب األمان والشعور باألمن في المدرسة والبيت والمجتمع، يعطل ويضعف العملية التعليمية. وعلى الرغم من العنف وغيا

التحديات الهائلة، سجلت السنوات الخمس عشرة األولى منذ تولي السلطة الفلسطينية مهام نظام التعليم إنجازات واضحة، 
ارتفعت معدالت االلتحاق في التعليم  بنية التحتية والمنهاج.وخصوصا فيما يتعلق بمعدالت التحاق ومشاركة الطالب وال

والتدريب المهني والتقني، ولكنها تبقى معدالت منخفضة )وصل معدل االلتحاق بالمدرسة الثانوية المهنية في العام الدراسي 
قة كان لديهن فرصا أن اإلناث من ذوات اإلعا. كما من إجمالي عدد طالب المدارس الثانوية( %6.8حوالي  2011/2012

لإلناث اللواتي لم تكن لديهن الوصول إلى التعليم مقارنة بحوالي  %29من الذكور بالحصول على التعليم ) %10أقل بحوالي 
 .للذكور( 19%

عتبر معدل مشاركة المرأة في قوة العمل من أكثر المعدالت انخفاضا في العالم على الرغم من ت الوضع االقتصاديعلى صعيد 
أنها تبقى  إالالت التعليم المرتفعة بين النساء الفلسطينيات، وعلى الرغم من ارتفاع هذه المعدالت مع مرور السنين، معد

 %53 ب مقارنة %17.4، بلغ معدل مشاركة اإلناث في قوة العمل 2012ففي العام  منخفضة مقارنة مع كثير من البلدان،
ام نظرا ألنه في مجتمعات أكثر محافظة، مثل دول الخلي ، فإن معدل مشاركة مع العالم، تثير هذه المعدالت القلق واالهتم

المرأة في العمل أعلى من نظيره في األراضي الفلسطينية، مما يدل ضمنا على أن عوامل عدم مشاركة المرأة في العمل في 
كما أن معدالت البطالة  العربية المجاورة. األراضي الفلسطينية تتجاوز البنى االجتماعية والتي هي أقل محافظة أو تشبه البلدان

في  %32.9، وارتفع إلى %20.1، بلغ معدل بطالة النساء 2004مقارنة بالرجال. ففي العام  بين النساء أعلى وفي  ازدياد
. بينما شهدت معدالت البطالة بين الرجال انحدارا خالل نفس الفترة، حيث انخفض معدل بطالة الرجل من 2012العام 
سنة  13معدل المشاركة بين النساء اللواتي حصلن على  أيضاً  .2012في العام  %20.5إلى  2004في العام  24,3%

سنوات( ثاني أعلى  6-1(. وتأتي فئة النساء األقل تعليما )%43.7تعليم أو أكثر أعلى بكثير من فئات تعليمية أخرى )
سنة تعليم؛ حيث بلغت معدالت  12-9لواتي حصلن على ( مقارنة بأوسع فئة من النساء ال%12.9معدالت مشاركة )

تتركز عمالة النساء بشكل كبير في قطاعين: الزراعة والخدمات. ففي العام . باإلضافة لذلك %6.6مشاركتهن في العمل 
 .في قطاع الخدمات %60، كما وبلغت %22، بلغت عمالة النساء في قطاع الزراعة 2011

الخطابات  تؤثر العديد من العوامل  في تهميش النساء في السياسة أهمها: وصنع القرارالمشاركة السياسية على صعيد 
العوائق و  ،البنى السياسية والمؤسساتية الحاكمة، و (أيديولوجيةاالجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع )عوامل 
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اركة النساء فى المجلس التشريعي، عام بلغ معدل مش. حيث  الثقافية/االجتماعية والوظيفية التي توضع في وجه النساء
)في كٍل  2005 -2004في االنتخابات المحلية للعام   %18مشاركة النساء في المجالس المحلية ، وبلغت 12.9%، 2006

الوظائف العامة أما في   ، والتي  جرت في الضفة الغربية فقط.2012في انتخابات  %20.6من الضفة وغزة(، ووصل إلى 
. حيث تقل نسب النساء في المراكز العليا، وتزيد في المراكز 2013، حسب بيانات %40.5 بلغت  كومةفي قطاع الح

بلغ عدد السفيرات خمسة سفيرات، حتى أما على مستوى مناصب صنع القرار  الوسطى، لتقل مرة أخرى في المراتب الدنيا.
لعام  %4.3، لتتراجع هذه النسبة إلى %4.7نسبة ممثلية للسلطة الفلسطينية في العالم، ب 106، من أصل 2009أيلول 
، كما تم تعيين أول امرأة في منصب محافظ في محافظة رام هللا والبيرة، ونائب محافظ في نابلس، كما تم تعيين أول  2011

ى سنة حت %12بلغت نسبة القاضيات  امرأة رئيسة لهيئة سوق رأس المال، وقائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء. 
في قطاع غزة. ودخلت المرأة منصب قاٍض شرعي ألول  %10وحوالي  %12، حيث بلغت النسبة في الضفة الغربية 2012

 .، ورئيسة نيابة شرعية 2009مرة، حيث عينت قاضيتان شرعيتان فى شباط 

مور كونه يؤثر على كل القضايا، عائقًا أمام تقدم تنموي للنساء، ومحاربته والحد منه من أولويات األ العنف ضد المرأةيعتبر 
وأشد أشكال العنف ضد المرأة هو موضوع قتل اإلناث، بالرغم أنه ال توجد معلومات دقيقة أو شاملة حول موضوع قتل اإلناث 
 في المجتمع الفلسطيني. ولكن تشير المعلومات المتوفرة إلى تكرار حدوث هذه الجرائم بحق النساء والفتيات الفلسطينيات. فقد

حالة  29، 2010و2007بلغ عدد الحاالت التي وثقها مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، في الفترة الواقعة ما بين 
امرأة ألسباب  13قتل، وتم توثيق تسع حاالت انتحار.وحسب إحصائيات مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، فإنه تم قتل 

المعد من  ،2011-2010و 2006-2005 مسحيبين  بالمقارنةة الغربية وقطاع غزة. في الضف 2012مختلفة في العام 
نجد أن نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألنواع مختلفة من العنف من قبل  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

أن النسبة زادت بمقدار  ، أي%36.7 2011-2010، وبلغت في مسح %31.9 2006-2005الزوج، حيث بلغت في مسح 
.وزادت نسبة تعرض الزوجات للعنف الجنسي من %0.9ة ب. ونسبة التعرض للعنف الجسدي من الزوج للزوجة قلت بنس4.8%

قلت نسبة النساء وكذلك . %3.1من الزوج. وقلت نسبة التعرض للعنف النفسي من الزوج بنسبة   %0.9أزواجهن بنسبة 
-2005اللواتي سبق لهن الزواج ولجأن إلى مؤسسات أو مراكز نسوية لطلب االستشارة. حيث كانت نسبتهن )حسب مسح 

. هذه المقارنة %1، أي أنها قليلة جدا، وقلت بمقدار %0.7، بلغت النسبة حوالي 2011-2010، وفي مسح 1.7%( 2006
التي تبذل من أجل الحد والقضاء على العنف ضد النساء، سواء تلك الجهود من تثير تساؤالت حول عمل وفعالية الجهود 

المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية. وأيضا، فإن نسبة النساء اللواتي يلجأن للمؤسسات المختصة أقل، بالرغم أن النسبة 
المختصة عملها، وتدرس . لذا، من الضروري أن تراجع وتقيم المؤسسات 2006-2005أصال قليلة حسب إحصائيات 

 األسباب الحقيقية حول عزوف النساء عن التوجه لتلك المؤسسات. 
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 تقديمال .2

باعداد  ،، قامت وزارة شؤون المرأة وبتكليف من مجلس الوزراء الفلسطيني2013-2011في اطار اعداد خطة التنمية الوطنية 
، كأحد االستراتيجية القطاعية وعبر 2013-2011الخطة االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين 

الصادر  وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الفلسطيني ، وذلكالقطاعية التي شكلت االساس لبناء خطة التنمية الوطنية
اعتمدت الوزارة في اعداد الخطة على عملية تشاور واسعة شارك فيها كافة الجهات المعنيين من  .2009اب  17بتاريخ 

 حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص. 

لمراجعة االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين  بإعدادهوزارة الاالول من نوعه التي تقوم هو يشكل هذا التقرير 
ة االولى التي سيتوفر فيها معلومات حول سير العمل على تنفيذ االستراتيجية وما تم تحقيقه من الفرصيمثل و  ،2011-2013

، ورصد للصعوبات والتحديات التي اعاقت 2012-2011اجازات على صعيد االهداف االستراتيجية للخطة خالل االعوام 
وزارة لبناء وحدة للمتابعة والتقييم الجهود التي تبذلها . ويكتسب هذا التقرير اهميته في اطار الالتقدم نحو تحقيق اهداف الخطة
تطوير يشكل اساس لفي الوقت ذاته،س، 2013لعمل الوحدة ومتابعتها لتنفيذ الخطة في العام  حيث سيشكل هذا التقرير اساس

 .2016-2014االستراتيجية الوطنية لتميكن المرأة 

 منهجية اعداد التقرير  .3

حداثة ونظرًا لتقرير المراجعة على التشاور مع مجموعة واسعة من الشركاء والمعنين من حكومة ومجتمع مدني، اعتمد اعداد 
جعة، تم تشكيل فريق من وزارة شؤون المرأة كلف بمهمة جمع االمر  عمليةوحدة المتابعة والتقييم في الوزارة كجهة مسؤولة عن 

المحددة في  واالنجازات المتحققة على صعيد االهداف االستراتيجية، سير العمل على تنفيذ التدخالتحول البيانات 
 .االستراتيجية

االول يشتمل منهجية واليات اعداد االستراتيجية، والقسم الثاني يشتمل على سير  :وقد تم تقسيم عملية المراجعة الى قسمين
الشركاء والمعنين من حكومة  مختلف تنسيق مع، وذلك بالتشاور والالتدخالت، ورصد االنجازات المتحققةالعمل على تنفيذ 

 .وقطاع خاص ومجتمع مدني

 االتي:القيام بالجزء االول من المراجعة والمتعلق بمنهجية واليات اعداد الخطة تم  وإلنجاز

 اجتماع خاص لكادر الوزارة لمراجعة منهجية واليات اعداد االستراتيجية عقد .1
قاش منهجية واليات اعداد االستراتيجية وتقديم االقتراحات التطويرية على عقد ورشة عمل مع المؤسسات الحكومية لن .2

 نهجيةمال
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 لذات الغرض. عقد ورشة عمل مع وحدات النوع االجتماعي .3
عقد ورشة عمل مع المؤسسات االهلية النسوية المشاركة في اعداد االستراتيجية وغيرها من المؤسسات الفاعلة  .4

 .والنشطة
 عقد لقاءت ثنائية مع عدد من الشركاء والمعنين وبشكل خاص تلك المؤسسات التي شاركت في اعداد االستراتيجية.  .5

من المراجعة والمتعلق بتقييم االنجازات المتحققة والتقدم في سير العمل على تحقيق االهداف  اما فيما يتعلق بالجزء الثاني
وضعها في اطار المتابعة والتقييم للخطة، وكذلك سير العمل على تنفيذ التدخالت االستراتيجية وفق مؤشرات االداء التي تم 

 تم القيام بالتالي:كل هدف من االهداف االستراتيجية المحددة في الخطة وفق 

 . وتوزيع المسؤوليات عليهم تشكيل فريق من وزارة شؤون المرأة تولى مسؤولية جمع البيانات من الجهات المعنية .1
 نات وتبويبها. يالتسهيل عملية جمع الب ةريق حول المراجعة واهدافها، وتزويده بنماذج خاصلفاتدريب  .2
 عقد الفريق اجتماعات مع وحدات النوع االجتماعي كنقاط اتصال مع الوزارات لتحديد ما تم تنفيذه من تدخالت. .3
رة صادمراجعة التقارير االخرى ال، وكذلك 2012-2011مراجعة تقارير الحكومة الصادرة عن مجلس الوزراء لالعوام  .4

 عن جهاز االحصاء المركزي ومراكز الدراسات االخرى. 
ولحصر ما تم انجازه من قبل المؤسسات النسوية االهلية، تم تطوير واستكمال نموذج خاص تم تعبئته من قبل  .5

 في الخطة. وفق كل هدف استراتيجي  2012-2011المؤسسات االهلية حول اعم انجازاتهم خالل االعوام 
استيفاء استمارة خاصة من الجهات الدولية من خالل سكرتارية تنسيق المساعدات الدولية ركزت على فحص معرفة  .6

 هذه الجهات باالستراتيجية ومدى استخدامها في تطوير برامجهم ومشاريعهم التنموية في فلسطين. 
 الشريكة في اعداد االستراتيجيةمع مجموعة من المؤسسات االهلية النسوية  ثنائية عقد اجتماعات .7
مراجعة مسودات التقارير  تحيث تموفق مسؤولياته حول كل هدف من اهداف االستراتيجية،  خاصةتقاريرًا الفريق مقد .8

 وتطويرها، ومن ثم العمل على اعداد التقرير الشامل للمراجعة.
 عرض مسودة التقرير على الفريق واخذ مالحظاته .9
 وزارة شؤون المرأة واخذ المالحظاتعرض مسودة التقرير على  .10
 م الشركاء والمعنين اخذ مالحظاتهم عليهضت ملعرض المسودة في ورشة ع .11
 اعداد المسودة النهائية لتقرير المراجعة بعد تضمين مختلف المالحظات الواردة.  .12
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 مستوى تنفيذ االستراتيجيةعلى نظرة عامة 

 االهداف االستراتيجية في الخطة االستراتيجية منمستوى تنفيذ التدخالت السياساتية لكل هدف 
 لم ينفذ نفذ/نفذ جزئي تيجي االهدف االستر 

 2 5 تمكين المرأة من التمتع بقانون اسرة وحقوق مدنية تضمن المساواة والعدالة االجتماعي
 2 3 تمكين المرأة الفلسطينية من المحافظة على حق االقامة والتنقل والمواطنة في القدس

 1 3 ةرفع شأن المرأة االسير 
 2 3 تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة اشكاله

 3 3 تمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة وصنع القرار
 8 4 تحسين الخدمات التعليمية في فلسطين من حيث الكمية والنوعية ومن منظور النوع االجتماعي

 5 4 ة زيادة حماية صحة المرأ 
 8 4 رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل
 1 5 ماسسة النوع االجتماعي في الوزارات

 32 34 المجموع 
 

من التدخالت في االستراتيجية قد تم تنفيذها بشكل كامل أو جزئي، في حين نجد بان ما زال هناك  %52يظهر الجدول بان 
ويختلف مستوى تنفيذ التدخالت من هدف استراتيجي الى اخر، تبعًا لم يتم العمل عليها على االطالق. من التدخالت  48%

ذاته، يشير الجدول الى ان التدخالت المرتبطة  تتي يلزم توفرها لتنفيذ هذه التدخالت. في الوقللطبيعة التدخالت والظروف ا
مستوى االستراتيجية  لىتنفيذ عفيذ اقل من متوسط البعمل وزارات قطاعية محددة كالتعليم، والصحة والعمل كان مستوى التن

لقد ارتبط مستوى التقدم في سير العمل على تنفيذ التدخالت بمجموعة من العوامل التي اعاقت بصورة مباشرة او غير  ككل.
حالة االنقسام التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وتعطل عمل المجلس التشريعي، وعدم مباشرة القدرة على التنفيذ، ونذكر أهمها: 

م وجود خطط تنفيذية سنوية متفق عليها، وجهة مسؤولة عن متابعة سير لقدرة على تنفيذ العديد من التدخالت في غزة، وعدا
العمل على تنفيذ االستراتيجية، ضعف مستوى التنسيق والتواصل بين الوزارة وشركائها من حكومة ومجتمع مدني لحشد الجهود 

محدودية لة الخبرات لدى المؤسسات في عملية االدماج للنوع االجتماعي والياته، وبالتالي ق، واالمكانات نحو تنفيذ االستراتيجية
في االستراتيجيات القطاعية، وضعف التزام الشركاء بتضمينها بالخطط التنفيذية  االولويات الوطنية للمساواة بين الجنسينإدماج 

وتأثيرها  وازنة العامة او من المساعدات الخارجية، الظروف المجتمعيةلهم، شح الموارد المتاحة لتنفيذ االستراتيجية سواء من الم
بين البعد ، يضاف الى ذلك الترابط لتغير المنشود على القوانين والتشريعات من منظور النوع االجتماعيلتقبل المستوى على 

وبالرغم من توفر االراد السياسية اتجاه قضايا المساواة وتمكين المرأة، اال ان عدم الحاق القرارات  .لبعد القانونيواالسياسي 
 الحكومية المرتبطة بذلك بإجراءات تنفيذية لوضع هذا القرارات موضع التنفيذ يعطل االستفادة من هذه القرارات لصالح المرأة.
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 نتائج المراجعة

 تراتيجية منهجية واليات اعداد االستقييم .4

لمختلف  ، ومن حيث المبدأ، المجالاعتمدت الوزارة في اعدادها لالستراتيجية الوطنية عبر القطاعية على نه  تشاركي يتيح 
من حيث  مراجعة وتقييم نجاعة منهجية واليات اعداد االستراتيجيةتم الشركاء والمعنين من المشاركة في تطوير االستراتيجية. 

المقاربة المنهجية واألدوات التخطيطية ، واليات اتخاذ القرار الهيكلي إلعداد االستراتيجية /اإلطار المؤسسيابعاد متعددة هي: 
 . القدرات التخطيطية، المستخدمة، آليات المشاركة والتشاور

 : االطار المؤسسي والهيكلي إلعداد االستراتيجية واليات اتخاذ القرار 1.3

، والقاضي بتشكيل فرق وطنية تضم 2013-2011المتعلق بأعداد الخطة الوطنية الفلسطينية  بقرار مجلس الوزراءعماًل 
عملية تطوير االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية، قامت لتوجيه الممثلين عن مختلف الشركاء تكون مسؤولة عن االشراف و 

اء والمعنين من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وزارة شؤون المرأة بتشكيل فريق وطني ضم في عضويته ممثلين عن الشرك
وقطاع الخاص، كإطار مؤسسي مسؤول عن تطوير االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين. ولدعم 

ير الدعم وتسهيل عمل الفريق الوطني تم تشكيل فريق فني من كادر وزارة شؤون المرأة ليقوم بجمع وتوفير البيانات، وكذلك توف
اتخاذ كألية للعمل و المشاركة والتشاور ، اعتمد الفريق لالستراتيجية الوطني اللوجستي لعمل الفريق الوطني. ولتعزيز ملكية الفريق

 . مختلف مراحل العمل على اعداد االستراتيجية فيوذلكالقرار 

هناك مواطن ضعف وثغرات تحتاج كان ذ القرار، يات اتخاألمقابل ما ذكر سابقًا من ايجابيات عديدة توفرت في فريق العمل و 
معالجتها تتمثل في ان الفريق الوطني لم يضم في عضويته الجهاز المركزي لإلحصاء لإجراءات من خاذ ما يلزم تلمراجعة وا

حصاء من جهاز االتشكله مشاركة  الفلسطيني باعتباره المرجعية الرسمية للرقم االحصائي، وبالتالي لم يتم االستفادة من ما
دليل اعداد االستراتيجيات الصادر  كما ان .معلومات حول واقع وفجوات النوع االجتماعيالنات و ابيأضافة نوعية في توفير ال

عمل  عن وزارة التخطيط لم تتضمن خطوط المرجعية لعمل الفرق الوطنية بند يحدد االطار الزمني لعمل الفريق، وبالتالي فان
 .ملية اعداد الخطة ولم يكن له دور في عملة التنفيذ والمتابعة والتقييمالفريق انتهى بانتهاء ع
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 : المقاربة المنهجية واالدوات التخطيطية 2.3

االستراتيجية الوطنية لتعزيز راء نظرًا للطبيعة العبر قطاعية لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حدد قرار مجلس الوز 
ى تمثلت في مشاركة المساواة بين الجنسين كاستراتيجية عبر قطاعية، وبذلت جهود الدماجها في االستراتيجيات القطاعية االخر 

منسق االستراتيجية في االجتماعات التنسيقية للخطة الوطنية العامة، وفي االجتماع التنسيقي ألجندة التنمية االجتماعية في 
وع سياق الخطة الوطنية. وبالرغم من توفير وزارة التخطيط والتنمية االدارية دلياًل العداد االستراتيجية، اال ان الدليل لم يراعي الن

التخطيط العبر قطاعي وإدماج االستراتيجيات عبر القطاعية  ةاالجتماعي، كما انه لم يقدم توجيهات وادوات مالئمة تسهل عملي
في االستراتيجيات القطاعية. أضف الى ذلك فان التزامن في العمل على اعداد االستراتيجيات اعاق من القدرة على ادماج 

وعبر  في االستراتيجيات القطاعية لتعزيز المسااة والعدالة بين الجنسين عبر القطاعية وطنيةال سياسات وتدخالت االستراتيجية
وبالرغم من اقرار المخططين بان قضايا تمكين المرأة قضايا عبر قطاعية، اال ان الواقع يظهر بان تركيز معالجة  .القطاعية

من القطاعات، وبالتالي فان االهداف االستراتيجية لقطاع  قضايا تمكين المرأة يكون في اطار القطاع االجتماعي دون غيره
في حين خلت االهداف  ـتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة"التنمية االجتماعية اشتمل على هدف استراتيجي " 

ع االجتماعي في الخطة االستراتيجية للقطاعات االخرى في خطة التنمية من اية اهداف تتعلق بالمرأة. كما ان مؤشرات النو 
اضافة  انحصرت في خمسة مؤشرات اساسية لقياس الهدف االستراتيجية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة،

 لثالثة مؤشرات اخرى في قطاع التعليم.

 

 

 

 التوصيات

 مثيل المؤسسات الشريكة من مجتمع مدني وقطاع خاص في عضوية الفريق الوطني لالستراتيجية، مع توسيع ت
 اضافة جهاز االحصاء المركزي لعضوية الفريق وممثلين عن قطاع االعالم. 

  استدامة عمل الفريق الوطني لتتعدى مهمة اعداد االستراتيجية لتشمل متابعة تنفيذ االستراتيجية وتقييمها.التأكد من 
  من الفنيين والمختصينتشكيل مجموعة قراء لالستراتيجية 
  لكل محور من محاور االستراتيجية  للتخطيط االستراتيجي نيةفتشكيل مجموعات عمل 
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 : اليات المشاركة والتشاور3.3

رة شؤون المرأة على تجسيد انطالقًا من توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، حرصت وزا
المعنين من مؤسسات حكومة، ومجتمع مدني والقطاع الخاص، و ذا التوجه، من خالل تطوير شراكتها مع مختلف الشركاء ه
في الضفة  الشركاء والمعنين كافة سلسلة تشاورات واسعة ضمت ، حيث نظمت الوزارةعملية اعداد االستراتيجيةاشراكهم في و 

، وكانت عملية المشاركة تقتصر على محدودة اليات التشاور والمشاركة المستخدمةكانت في المقابل،  .الغربية وقطاع غزة
مناطق جغرافية محددة، ولم يتم التشاور مع النساء وتم االعتماد على المؤسسات النسوية للتعبير عن اهتمامات النساء. كما ان 

التأكد من  صعبوالقضايا كانت متباين من طرف آلخر، كما انه كان يفعالية مشاركة المجتمع المدني من خالل طرح اآلراء 

 التوصيات

  في اطار  2016-2014المرأة مراجعة وتطوير االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين
 زمني يسبق العمل على االستراتيجيات القطاعية.

  التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية االدارية للتأكد من إدماج النوع االجتماعي في االدلة المستخدمة في مراجعة
 وتطوير االستراتيجيات.

 رة في االجتماعات التنسيقة للقطاعات الرئيسية التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية االدارية لضمان تمثيل الوزا
 لخطة التنمية الوطنية ) االجتماعي، االقتصادي، الحكم، البنية التحتية(

 

 التوصيات

  وضمان مشاركة اكبر عدد ممكن من الجهات المعنية، وكذلك اتاحة المجال للنساء التنويع في اليات التشاور
 انفسهن من التعبير عن قضاياهن واحتياجاتهن.

 .التغطية الجغرافية لعملية التشاور وعدم اقتصارها على منطقة جغرافية محددة 
  التأكد من تمثيل الجهات المعنية في الفريق الوطني على مستوى صناعة القرار، وفي حال تعذر ذلك التأكد

 من يعبر الممثل عن وجهة نظر المؤسسة التي يمثلها وليست عن وجهة نظره الشخصية. 
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 ما اذا كان ممثل المجتمع المدني يعبر عن وجهة نظر المؤسسة ام عن وجهة نظره الشخصية.   

 : القدرات التخطيطية لفريق اعداد االستراتيجية 4.3

نظرًا ألهمية بناء القدرات في مجال التخطيط في تحسين جودة ومضمون استراتيجيات التنمية،  عملت الحكومة خالل السنوات 
الماضية على بناء قدرات المؤسسات الحكومية في مجال التخطيط واعداد الموازنات، وقد استفاد من هذا التدريب غالبية 

رية ومنها وزارة شؤون المرأة، واصبح لدى كادرها االرضية المناسبة إلدارة عملية المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزا
. ولتعزيز عملية تطوير لتطوير االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسينالتخطيط االستراتيجي 

عملية اعداد ف خبيرة اوكلت اليها مهمة ادارة االستراتيجية قامت الوزارة وبالتعاون مع هيئة االمم المتحدة للمرأة بتوظي
االستراتيجية وتقديمها للوزارة، كما تم تشكيل فريق فني مساندة من الوزارة. في مقابل ذلك اعترى الفريق عدد من مواطن الضعف 

كما عبرت بعض تحديد الخيارات السياساتية واعداد التكاليف. تتمثل في تتمثل في نقص الخبرات الفنية في مجاالت محددة 
ستحواذ الخبيرة على القرار بشأن مضمون االستراتيجية، اكثر من جعلها عملية تشاركية المؤسسات المشاركة عن شعورها با

 تشاورية تعود للفريق الوطني. 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات

  المناسب لخبرات مؤسسات المجتمع المدنيلجهات المختلفة في الفريق الفني، والتوظيف اتمثيل 
 التأكد من توفر وتكامل المهارات المطلوبة لتطوير االستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين 
 .التأكيد على ان القرار بشأن االولويات هو للفريق الوطني 
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 التكامل بين االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين واالستراتيجيات القطاعية االخرى  مستوى ودرجة .5

قضايا المساواة وتمكين المرأة في االستراتيجيات والخطط والموازنات العامة،  إلدماجتعتبر وزارة شؤون المرأة المرجعية الرسمية 
وتشكل وحدات النوع االجتماعي االذرع الفنية لعمل الوزارة وهي مسؤولة عن عملية االدماج لقضايا المساواة وتمكين المرأة على 

االستراتيجيات الوطنية  إلعدادالفرق الوطنية  شارك ممثلين عن وزارة شؤون المرأة في العديد منالمستوى القطاعي. لقد 
، في حين لم تمثل وحدات النوع االجتماعي في الفرق الوطنية لالستراتيجيات القطاعية.تشير مراجعة القطاعية وعبر القطاعية

اواة بين الجنسين المسمعظم االستراتيجيات القطاعية تفتقر لإلدراج الشامل والمنهجي لقضايا االستراتيجيات القطاعية الى ان 
استراتيجية تم  19ن بين فانه ماستثنينا االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للمساواة بين الجنسين، ، فاذا لمرأة فياوتمكين 

النوع االجتماعي، في حين سبعة على ذكر  في تحليل الواقع واالهدافأتت مراجعتها، وجد بان خمسة استراتيجيات 
وع االجتماعي الى حد ما، بينما وجد بان سبعة استراتيجيات لم تتطرق للنوع االجتماعي في اية مستوى استراتيجيات اشارت للن

السياسات، االستراتيجية على مستوى النوع االجتماعي في  مراعاة فيها توفي الحالة التي تم .(1) من مستويات االستراتيجيات
 . (2) وقياس االداءمتابعة الفان هذا االهتمام يتبخر على مستوى مؤشرات 

 

 

 

 

 التوصيات

  التأكد من تمثيل وزارة شؤون المرأة في عضوية الفرق الوطنية العداد االستراتيجيات الوطنية القطاعية
 االستراتيجية لتمكين المرأة(.وعبر القطاعية ) االستراتيجيات القطاعية ذات االهمية 

  ،ضمان تمثيل وحدات النوع االجتماعي في عضوية الفرق الوطنية لالستراتيجيات الوطنية القطاعية
 لهن.  الفنية تقديم الدعم والمساندةو 

  ،تعزيز التواصل والتنسيق بين منسق االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين
 الستراتيجيات الوطنية القطاعيةومنسقي ا

  بلورة قضايا واولويات تمكين المرأة في القطاعات التنموية المختلفة لتشكل اطار مرجعي لتطوير
 االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية
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 المتابعة والتقييم  .6

هو بند مقتضب جدّا، حدد مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية لقياس االداء و اشتملت الخطة على بند للمتابعة والتقييم، 
هذه  على مستوى االهداف االستراتيجية في حين لم يحدد االطار سنة االساس لهذه المؤشرات واالستهدافات ، علمًا بان

المعلومات متوفرة لدى الوزارة. تمت االشارة الى ان مسؤولية التنفيذ والمتابعة والتقييم تقع على عاتق وزارة شؤون المرأة، بالتعاون 
.من الواضح بان موضوع المتابعة والتقييم لم يلقى والتنسيق مع االطراف ذات العالقة من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص

همية بلورة االهداف والسياسات والتدخالت المطلوبة لدى الفريق المسؤول عن اعداد االستراتيجية، فعوضًا من االهمية بقدر ا 
عن انتهاء عمل الفريق الوطني مع اطالق االستراتيجية واالعالن عنها، لم تقدم االستراتيجية الية واضحة لمتابعة االستراتيجية 

ي هذه العملية. كما ان هناك عدد من المؤشرات لم يتوفر عليها معلومات لسنة وتقييمها تحدد فيها دور ومسؤولية الشركاء ف
 االساس، ومصادر والية توفير المعلومات على هذه المؤشرات غير واضحة. 

الت للمتابعة والتقييم، وبالتالي ما ز  فاعلة وحدةال يتوفر لديها بعد انقضاء عامين على االستراتيجية، ما زالت وزارة شؤون المرأة 
علمًا بن الجهود لتفعيل هذه الوحدة ما زالت هذه الوحدة غير قادرة على توفير التقارير حول سير العمل على تنفيذ االستراتيجية، 

 قادرة على تقديم التقرير النهائي لتقييم الخطة.  الوحدة يتوقع ان تكون مستمرة حيث 

ير خطة تنفيذية وطنية، اال ان ذلك لقي معارضة وتحفظ من عدد لوضع االستراتيجية موضع التنفيذ، عملت الوزارة على تطو و 
اطار المسألة ومسؤوليات االطراف من المؤسسات االهلية، التي اشارت الى ان اعتراضها على وضع خطة تنفيذية وطنية نابع 

عدم قدرة و  .عوضًا عن مسالتها من قبل المجتمع المدني ،شعور لدى بان الحكومة ستقوم بمسألة المجتمع المدنيولد فيه، وهو 
بتنفيذ انشطة محددة قد ال تتوفر الموارد التالي ال يمكنها االلتزام بقادمة، و الثالثة اللسنوات لردها اهذه المؤسسات من معرفة مو 

و تمثيلي لمؤسسات يتجاوز عددها مشاركة المجتمع المدني في اعداد االستراتيجية ه الى ان باإلضافةهذا  .المالية لتنفيذها
غير  هي عملية وضع خطة تنفيذية وطنية تضم تدخالت وانشطة مختلف الشركاء لقطاع عبر قطاعي، المئات، وبالتالي فان

 واقعية.  

الة بين وبالرغم من اقرار كافة المؤسسات االهلية التي تم مقابلتها بانها تستخدم االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعد
 خطة تنفيذية وطنيةالجنسين كاطار مرجعي لتطوير برامجها ومشاريعها، اال انها أكدت على صعوبة وضع ومتابعة تنفيذ 

 من كافة الشركاء  معضرورة تطوير الية عمل واضحة للمتابعة والتقييم متفق عليها تأكيدها في المقابل على  ، معلالستراتيجية
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انجازات كل طرف من االطراف، تقوم بعدها وحدة  ص، يتم من خالل تقديم تقارير دورية حولحكومة ومجتمع مدني وقطاع خا
يتم  المتابعة والتقييم في وزارة شؤون المرأة من تجميع هذه التقارير وتقديم تقرير موحد حول سير العمل على تنفيذ االستراتيجية

 . (3) لالستراتيجية التخاذ ما يلزم من إجراءاتنقاشه في اجتماع خاص للفريق الوطني 

 

 

اجندة المجتمع الدولي لتمكين المرأة وتعزيز  فياالستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين  .7
 المساواة في النوع االجتماعي 

وللوقوف على مدى معرفة الجهات الدولية باالستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين  ،كما تم ذكره سابقاً 
من خالل سكرتارية  الجهات الدولية مناستمارة خاصةتم استيفاء التنموية،  همومشاريع همواالعتماد عليها في تطوير برامج

ارات وز من  3التحليل تم حذف خمسة استمارات  وألغراضالستمارة.جهة بتعبئة ا 25تنسيق المساعدات الدولية حيث قامت 
 درايةعلى هي من الجهات المشاركة في المسح  %80تشير نتائ  التحليل الى ان من مؤسسات اهلية فلسطينية.  2حكومية، و

بعدم معرفتها من هذه الجهات  %20حين عبرت لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين، في عبر القطاعية باالستراتيجية الوطنية
عن االستراتيجية وتعميمها،  لإلعالنوبالرغم من عقد وزارة شؤون المرأة مؤتمرًا خاص بالمانحين  الستراتيجية.واطالعها على ا

منها عرف باالستراتيجية من  %25من الجهات افادت بانها عرفت بشأن االستراتيجية من وزارة شؤون المرأة، و %26اال ان 
عرفت  %10منها عرف باالستراتيجية من خالل مؤسسات اهلية محلية ودولية، و %15ل مؤسسات االمم المتحدة، وخال

باالستراتيجية من خالل سكرتارية تنسيق المساعدات الدولية، وتوزعت معرفة الجهات االخرى على مصادر مختلفة كوزارات 
 . ونشر االستراتيجية اخرى، ومانحين اخرين

 التوصيات:

  الوطني لالستراتيجية ، واستدامة عمله على طول فترة الخطة.تضمين مهمة المتابعة والتقييم لمهام الفريق 
   مأسسة وتفعيل وحدة المتابعة والتقييم في وزارة شؤون المرأة 
  تطوير الية واضحة وفاعلة  للمتابعة والتقييم متفق عليها مع كافة الشركاء 
 لالستراتيجية  إجراءمراجعة نصف سنوية 
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مجهم راجهات الدولية االستراتيجية الوطنية عبر قطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين في تطوير باستخدام ال
 مشاريعهم و 

من الجهات الدولية المشاركة في المسح تستخدم االستراتيجية الدماج النوع  %22( الى ان ما نسبته 1يشير الجدول رقم )
من الجهات تستخدم االستراتيجية في بعض االحيان، او في تطوير مشاريعها  %45واالجتماعي في كافة برامجها ومشاريعها، 

ال تستخدم االستراتيجية،  من الجهات الدولية %22ومبادراتها الخاصة بالمساواة والعدالة بين الجنسين، في حين وجد بان 
وتوجيهات خاصة بهم فيما يتعلق بالنوع ، وهذا يعود لوجود استراتيجيات ن االستراتيجية ال تنطبق عليهمأافادت ب %11و

 . االجتماعي

ستخدام المؤسسات لالستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين في تطوير ال( التوزيع النسبي 1ول رقم )دج
 البرامج والمشاريع 

 22 ال تستخدمها
 اواة في النوعس، أو في تطوير مشاريع المتستخدم في بعض االحيان

 االجتماعي
45 

 22 وع االجتماعي في كافة برام  ومشاريع نتستخدم الدماج المساواة في ال
 11 ال ينطبق
 100 المجموع

 

من الجهات المشاركة في المسح بانها توائم مؤشرات عملها على قضايا المساواة في النوع  %31من جهة اخرى افادت 
من الجهات الدولية بان  %12واشارت من هذه الجهات ال تعتني بذلك.  %69ين حاالجتماعي مع مؤشرات االستراتيجية، في 

 من هذه الجهات ال تشترط ذلك. %88تستخدم الموائمة مع االستراتيجية كمطلب مسبق لتقديمها للتمويل لشركائها، في 

 (: االهداف االستراتيجية ونسبة الجهات التي لها مشاريع تسهم في تحقيقها 2جدول رقم )
نسبة الجهات التي ترى بان  الهدف االستراتيجي للخطة الوطنية عبر القطاعية لتمكين المرأة  الرقم

 مشاريعها تسهم في تحقيق الهدف 
 48 تمكين المرأة من التمتع بقانون اسرة وحقوق مدنية تضمن المساواة والعدالة  1
االقامة والتنقل تمكين المرأة الفلسطينية المقدسية من المحافظة على حق  2

 والمواطنة في عاصمتها القدس
10 

 48 تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة اشكاله  3
 5 رفع شأن المرأة االسيرة 4
 - تمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة وصنع القرار 5
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 79 رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 6
في فلسطين من حيث الكمية النوعية ومن منظور تحسين الخدمات التعليمية  7

 النوع االجتماعي
53 

 32 تحسن حماية صحة المرأة  8
 47 ماسسة النوع االجتماعي في عمل الوزارات الفلسطينية  9
 

من الجهات المشاركة في المسح ترى بان مشاريعها تسهم في تحقيق اربعة اهداف  %50ويظهر الجدول بان ما يقارب 
من  %79من الجهات ترى بان مشاريعها تسهم في تحسين صحة المرأة، و %32(، وحوالي 9، 7، 3، 1) استراتيجية هي

 باألهدافالجهات تسهم مشاريعها في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. في المقابل فان اهتمام الجهات الدولية 
مرتبطة بممارسات االحتالل االسرائيلي فان نسبة الجهات التي لها مشاريع االستراتيجية التي تعنى بقضايا واهتمامات النساء ال

من الجهات التي  %10لخدمة تحقيق هذه االهداف قليلة جدًا، فلتحقيق الهدف الخاص بتمكين المرأة المقدسية هناك فقط 
ها مشاريع تسهم في تحقيق اشارت الى ان مشاريعها تسهم في تحقيق هذا الهدف، في حين انخفضت نسبة الجهات التي لدي

 فقط.  %5الهدف الخاص برفع شأن المرأة االسيرة الى 

 االهداف االستراتيجية واالنجازات المحققة  .8

بين الجنسين، والتي تم اعدادها استجابة لقرار السلطة  والعدالة االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة  وفرت
اطارًا  ،2013-2011إلعداد خطة التنمية الفلسطينية كأساس الوطنية الفلسطينية بإعداد استراتيجيات لمختلف القطاعات 

ة وتمكين المرأة في لمساوا السياسات الخاصة لتعزيز اة و االهداف االستراتيجيالرؤية و  حددمتفق عليه من كافة الشركاء، وطنيا
مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة االجتماعية يتمتع فيه الرجال وينص بيان الرؤية على "  .2013-2011لألعوام فلسطين 

والنساء والفتيات والفتيان بحقوق المواطنة المتساوية، والفرص المتساوية في المجالين العام والخاص، من اجل بناء الدولة 
تثمر بشكل فاعل وكفؤ في طاقات وقدرات مواطنيها ومواطناتها من اجل تحقيق تنمية عادلة ومستدامة المستقلة والتي تس

 وتضمنت الخطة تسعة اهداف استراتيجية". تساهم في توسيع خيارات الناس ويشارك فيها ويحصد ثمارها جميع افراد المجتمع
لمساواة والعدالة، تمكين المرأة الفلسطينية المقدسية من المحافظة هي: تمكين المرأة من التمتع بقانون اسرة وحقوق مدنية تضمن ا

على حق االقامة والتنقل والمواطنة في عاصمتها القدس، تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة اشكاله، رفع شأن المرأة 
خدمات التعليمية في فلسطين من حيث صنع القرار، تحسين الوتفعيل دورها في  االسيرة، تمكين المرأة من المشاركة السياسية

المرأة في سوق العمل، مأسسة النوع الكمية والنوعية ومن منظور النوع االجتماعي، زيادة حماية صحة المرأة، رفع نسبة مشاركة 
 االجتماعي في الوزارات. ولقياس االنجازات على صعيد االهداف االستراتيجية حددت الخطة مجموعة من المؤشرات لكل هدف

 من االهداف االستراتيجية. 
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 تمكين المرأة من التمتع بقانون اسرة وحقوق مدنية تضمن المساواة والعدالة : 1.7
نظرا للظروف االستثنائية التي مرت بها فلسطين على مدى الحقب التاريخية المتعاقبة، فان النظام القانوني في فلسطين يعتبر 

بمجملها محصلة لتعدد  تنظم برزم تشريعية هي القطاعات والحقوق في االراضي الفلسطينيةا زالت ُمعقدا وفريدا من نوعه، فم
، حيث تم في كل مرحلة منها نقل للسلطة والصالحيات الجهات التي حكمت او باشرت سلطاتها على االراضي الفلسطينية

لمنطقة في ذلك الوقت والذي القى بظالله على للمرحلة التي تليها بطريقة او بأخرى مع اختالف النظام القانوني الذي يحكم ا
) ابتداء من حقبة الحكم العثماني، مرورًا باالنتداب البريطاني، ومن ثم الرزم التشريعية الخاصة بالمملكة االردنية  التشريعات

، ي المحافظات الجنوبيةالهاشمية السارية في المحافظات الشمالية، والرزم التشريعية الخاصة بجمهورية مصر العربية والسارية ف
(، وصواًل الى الرزم الفلسطينية التي وضعها المشرع مرورًا باالدارة العسكرية االسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة

 .الفلسطيني
أما في ، 1976لعام االردني  حوال الشخصيةألفي فلسطين بقانونين، ففي الضفة الغربية يطبق قانون ا الحوال الشخصيةتنظم 

قانون أصول المحاكمات  ، و1954سنة لقانون حقوق العائلـــة الصادر في عهد اإلدارة المصرية لقطاع غزة ، فيطبققطاع غزة
باإلضافة الى المواد المكملة له في مجلة األحكام العدلية. اما غير هو القانون المكمل لقوانين األحوال الشخصيةالشرعية 

الذي ، وكل هذه القوانين تحمل في طياتها العديد من الثغراتحوال شخصية خاص بهاالمسلمين فتخضع كل طائفة لقانون ا
معيقًا امام وصول النساء الفلسطينيات الى حقوقهن التي كفلتها االحوال الشخصية، حيث ال يراعي االخير خصوصية  اتجعله

واحتياجات المرأة الفلسطينية، ويحمل في متنه عددًا من التناقضات التي تحول دون االفادة من االتفاقات الدولية وفي مقدمتها 
 يز ضد المرأة "سيداو" اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمي

 
ؤثر على حقوق النساء الفلسطينيات، خصوصية وحساسية ياحدى اهم القوانين االحوال الشخصية ) قانون االسرة(قانون يعتبر 
ر على حياة االسرة يؤثو قوق للمرأة في التشريعات االخرى، تنعكس بشكل جلي على سائر الح وان احكام هذا القانون سيما 

اشراك كان واجبًا وبالتالي الفلسطينية بكاملها،
 ذلك يعتبر إذ ،االطراف ذات العالقةكافة 

نون ركن اساسي في سبيل الوصول الى قا
الوطنية، وبشكل خاص لبي طموحات كافة الفعاليات ياحوال شخصية فلسطيني)قانون اسرة( موحد وشمولي، عادل، ومنصف، 

القرار الخاص الصادر عن في هذا االطار جاء نسجم مع كافة المواثيق واالتفاقيات واالعالنات الدولية. ي، و النسوية منها
بؤرية للتنسيق مع كافة الفعاليات الوطنية لبلورة مسودة قانون احوال شخصية  الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة قانونية

اللحظة اية دون ان تقدم حتى تأخذ باالعتبار ما قدم سابقًا من مسودات للقانون، وعمل هذه اللجنة ما زال جاريًا،  فلسطيني،
اما وفيما يتعلق بالمؤشر الثاني للهدف االستراتيجي والمتعلق بمدى االستفادة من عقود زواج تتضمن الحقوق مقترحات. 

، والعدالة مكين المرأة من التمتع  بقانون اسرة، وحقوق مدنية تضمن المساواة ان ت
ر غير واقعي. وبالتالي فان تحقيقه في المدى المنظو يرتبط بظروف موضوعية ،   
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مع امكانية ادراج اية شروط اخرى  تشتمل على بند يتعلق بالحقوق الشرعية للمرأة،المعمول بها الشرعية للمرأة، فان عقود الزواج 
 ولوية تتمثل في معرفة واستفادة المرأة من هذا االمتياز. وبالتالي فان االال تخالف احكام الشريعة،

مكين المرأة من التمتع بقانون اسرة وحقوق مدنية تضمن المساواة مؤشرات االداء، واالستهداف واالنجاز للهدف االستراتيجي ت(: 3جدول رقم )
 والعدالة

سنة األساس  المؤشرات الهدف االستراتيجي 
2010 

ازات للعام االنج االستهدافات 
2012 2011 2012 2013 

تمكين المرأة من التمتع بقانون 
اسرة وحقوق مدنية تضمن 

 المساواة والعدالة 

 العمل جاري     مسودة للمراجعة التقدم بمشروع قانون االسرة 
مدى االستفادة من عقود زواج 
 تتضمن الحقوق الشرعية للمرأة 

عدم وجود شرط 
لحقوق ليوجد بند     في عقود الزواج

 الشرعية
 

 تمكين المرأة من التمتع بقانون اسرة وحقوق مدنية تضمن المساواة والعدالةالسياسات والتدخالت واالنشطة المنفذة ل
، تبنت االستراتيجية تمكين المرأة من التمتع بقانون اسرة وحقوق مدنية تضمن المساواة والعدالةلتحقيق الهدف االستراتيجي 

 سياسة واحدة، وسبعة تدخالت سياساتية نوردها في الجدول التالي. 
 (: السياسات والتدخالت المنفذة لتمكين المرأة من التمتع بقانون اسرة وحقوق مدنية تضمن المساواة والعدالة4جدول رقم )

 لم ينفذ نفذ جزئي نفذ التدخل  السياسة 

القانونية اتخاذ كافة التدابير 
والتشريعية واإلجرائية التي تشجع 
على ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة 
واالنصاف بين الجنسين في 
االحوال الشخصية والحقوق 

 ةالمدني

    سن قانون االسرة الفلسطيني الموحد
    الزواج بحيث تتضمن جميع الحقوق للمرأة الفلسطينية عقودتعديل 

    المطالبة بحقها في الميراثتوعية المرأة من اجل 
    دفع الموارد المالية المخصصة لصندوق النفقة من موازنة السلطة
تضمين قانون االحوال المدنية حق اختيار المرأة اسم عائلتها او 

 عائلة زوجها في البطاقة الشخصية وجواز السفر
   

ال يتم الطالق توثيق عقود الزواج والطالق في المحاكم الشرعية وان 
 اال بالمحاكم

   

ادخال جميع المعلومات الخاصة بالحالة االجتماعية الكترونيا وربط 
 جميع المحاكم بالشبكة االلكترونية 

   

 
واالنصاف بين كافة التدابير القانونية والتشريعية واإلجرائية التي تشجع على ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة بإتخاذ ولتنفيذ السياسة المتعلقة 

فقد تم استصدار مجموعة من التعميمات من قاضي القضاة باعتباره الجهة ذات  ،ةالجنسين في االحوال الشخصية والحقوق المدني
ان ال يتم تسجيل التخارج االرثي قبل انقضاء اربعة اشهر و االختصاص، تقضي برفع سن الزواج للفتاة الى ثمانية عشر عامًا، 

الن العمل بالخلع قبل الدخول، مع عدم استخدام لقب مطلقة في االرواق الرسمية لمن كتب كتابها ولم عا و من وفاة الموروث، 
اوعز فخامة الرئيس ( شخصيةالحوال الااالسرة فلسطيني موحد )  قانون سن اطار العمل على فيتتزوج، ورفع مبلغ النفقة. اما 

ية، اوكلت لها مهمة التنسيق والتشاور مع كافة المستويات الوطنية محمود عباس بقرار خاص يقضي بتشكيل لجنة قانونية بؤر 
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وفي هذا السياق، . في سبيل بلورة مسودة لقانون احوال شخصية فلسطيني، علمًا بانه ما زال ال يوجد اية مخرجات لهذه اللجنة
نظمت عدة ورش عمل ولقاءات تخصصية بقيادة فعاليات المجتمع المدني النسوي،  شهد المجتمع المدني حراك نشط حيث

ل شخصية ابغرض الوقوف على واقع المرأة الفلسطينية في قانون االحوال الشخصية النافذ والسعي للوصول الى قانون احو 
الزواج بحيث تتضمن جميع الحقوق للمرأة  ودعقبتعديل وفيما يتعلق . فلسطيني عادل لقضايا المساواة وتعزيز العدالة بين الجنسين

ان العقد شريعة المتعاقدين وهذه القاعدة تسري فيما يتعلق بعقود الزواج، فيحق لكال الزوجين ان في فان االصل ، الفلسطينية
العام )  يدرج ما يراه الزما من شروط في متن عقد الزواج شريطة ان ال تتعارض تلك الشروط مع االحكام الشرعية والنظام

ان ال تحل حرام وان ال تحرم حالاًل(. وهذا االمر يعني بان بامكان المرأة أو الفتاة ان تدرج ما تراه الزمًا من شروط في بمعنى 
عقد زواجها، وبالتالي فان هذا التدخل بتلك الصياغة هو نافذ بطبيعة الحال، اال ان ما يحول دون االستفادة من هذا االمتياز 

علىتوعية  مختلف االطراف والمستوياتقبل ة او الفتاة بهذا الحق، ولذلك تم العمل من أ سب، هو عدم معرفة المر والحق المكت
قامت اطراف ، توعية المرأة من اجل المطالبة بحقها في الميراثبوفيما يتعلق . وتثقيف الفتيات بهذا الحق واليات االستفادة منه

المسؤولية بتنظيم واعداد العديد من اللقاءات والنشرات التوعوية حول حق المرأة في الميراث، وتوفير الدعم والمساندة القانونية، 
وفيما يتعلق من بعضها االخر، التي تكفل للنساء حصولهن على هذا الحق. 

ما  2012-2011برعت السلطة للصندوق خالل العامين فقد ت، بدفعالمواردالماليةالمخصصةلصندوقالنفقةمنموازنةالسلطة
مليون شيكل، حيث سجل  1.5الف شيكل، في حين بلغت المصاريف التشغيلية للصندوق خالل العامين ما قيمته  800قيمته 

ه الف شيكل. وبالتالي فانه وفي حالة عدم ايفاء السلطة باحتياجات الصندوق فانه سيكون مصير  750الصندوق عجز بقيمة 
تضمين قانون االحوال المدنية حق اختيار المرأة اسم عائلتها او عائلة زوجها في البطاقة بوفيما يتعلق . (4) االفالس

وهو إذ  ،بمثابة إطار عام ينُظم األحوال المدنية في فلسطين هو قانون االحوال المدنية النافذ يشكل، الشخصية وجواز السفر
يختص بقيد الصفات الطبيعية والشخصية والعائلية التي تميز الشخص عن غيره، وهو ما يعني أن هذا القانون هو مهيئ 

)المجلس التشريعي( قد شكل عاِئقًا حال دون استصدار أية  االختصاصإلستيعاب التدخل سابق الذكر إال أن غياب جهة 
 ،ن وزير الداخلية ومدير عام األحوال المدنية في فلسطين يمثالن الجهة ذات الصالحيةولكو تعديل في متن القانون النافذ، لذلك 

بغرض الوصول إلى تدخل قانوني وإداري يتيح للنساء حق اختيار اسم عائالتهن أو فقد تم استهدافهم من قبل أطراف المسئولية 
كرها قرارات إدارية تنظيمية كفلت للمرأة هذا الحق عائلة أزواجهن وفي هذا النطاق اصدرت الجهات ذات الصالحية والسابق ذ

، واستنادًا توثيق عقود الزواج والطالق في المحاكم الشرعية وان ال يتم الطالق اال بالمحاكموفيما يخص  .)البدائل التشريعية(
لقرارات االدارية الى صالحية جهات االختصاص، سيما سماحة قاضي قضاة المحاكم الشرعية، فقد تم استصدار العديد من ا

التنظيمية التي تحكم وقائع كل من الزواج والطالق بحيث خاطبت تلك القرارات الجهات المكلفة بإنفاذها، بوجوب تسجيل 
 كافة عقود الزواج وحجيات الطالق لديها، واال اعتبرت تلك الوقائع تحت طائلة البطالن. وتوثيق 
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 لألمامالتقدم 
على  ءالى االتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العالقة، نخص بالذكر اتفاقية القضاضرورة االسراع في االنضمام  .1

كافة اشكال التمييز ضد المرأة ) سيدوا(، وضمان توطين تلك االتفاقيات والمعاهدات في التشريعات والسياسات 
 العامة النافذة في فلسطين.

ون االسرة الفلسطيني وإدراجها ضمن اجندة صانع ضرورة الوصول الى مسودة موحدة وشمولية ومتفق عليها لقان .2
 القرار ونخص بالذكر الخطة التشريعية للحكومية الفلسطينية.  

تكثيف استهداف الفتيات المقبالت على الزواج بحمالت التوعية والتثقيف بما لهن من حقوق في عقد الزواج وعلى  .3
 االخص حقهن بإدراج الشروط اللواتي يرغبن بها.

العمل على ايجاد نموذج لعقد زواج موحد من حيث الشروط التي تكفل للمرأة على االقل الحد االدنى من الحقوق  .4
 االساسية. 

وإجراء دراسة اكتوارية لضمان استدامة عمل الصندوق ، 2005لعام  6ضرورة مراجعة قانون صندوق النفقة رقم  .5
 الزمة لتغذية موازنة الصندوق. بصورة فاعلة. مع التأكيد على ضرورة حشد الموارد ال

 الشخصية. باألحوالضرورة االسراع في ايجاد دوائر تنفيذ بالمحاكم الشرعية لضمان تنفيذ االحكام الخاصة  .6
ضرورة مراجعة منظومة قوانين األحوال الشخصية بمجملها، بما في ذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية والمواد  .7

ويشكل استمرار العمل بها انتهاكًا مستمرًا، بل  التي ال يأتي على ذكرها أحد،  عدلية، المكملة له في مجلة األحكام ال
 وشرعيًا لحقوق المرأة ونأمل في تعديلها بما يضمن إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وعدم مساواتها بالرجل.

 
 والتنقل والمواطنة في عاصمتها القدستمكين المرأة الفلسطينية المقدسية من المحافظة على حق االقامة : 2.7

 لألعوامالسياسات التنموية  جندةألاحدى اولويات االهتمام الرئيسية جسر فجوة التباينات التنموية بين المناطق الجغرافية شكل 
 نة منوجاءت مدينة القدس في مقدمة المناطق الجغرافية المستهدفة من برام  التنمية، وذلك لما لهذه المدي ،2011-2013
 هذه اضافية لما عانتهمدينة القدس خصوصية  تكتسبو الشعب الفلسطيني.  ىة لدوحضاري ،ةوديني ،ةوثقافي ،ةسياسيقيمة 

المدينة من إجراءات وسياسات مارسها االحتالل االسرائيلي بهدف تهويد المدينة وتشريد سكانها، فعلى مدار العقود الخمسة 
االتفاقات ما نصت عليه االهتمام ب ن دو  ضد السكان الفلسطينيين في القدس، الماضية، مارس االحتالل سياسة التطهير العرقي

شكل حماية المرأة وتمكينها من الحفاظ على حق االقامة  .1325خاص قرار مجلس االمن من حقوق، وبشكل  والعهود الدولية
في القدس اولية وطنية اجمع عليها كافة الشركاء، وعملوا خالل السنتين الماضيتين، وضمن االمكانات المتاحة، على اتخاذ ما 

 ظ على حقهن في االقامة في مدينة القدس.   يلزم من إجراءات لتوفير الحماية للنساء المقدسيات وتمكينهن من الحفا
إجراءات من قسوة  باستمرارعاني وكجزء من سكان مدينة القدس، تعيش المرأة المقدسية حالة من التهميش واالهمال، وت

فعوضًا عن العنف التي تتعرض له المرأة  وحمالت االحتالل االسرائيلي التي يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.
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الناجمة عن عنف لحاالت ال ، وتعرضهاوعبورها الحواجز ونقاط التفتيشمن جنود االحتالل االسرائيليخالل تنقلها دسيةالمق
من سياسة هدم ايضًا المرأة المقدسية تعاني فللممارسات القمعية التي يتعرض لها سكان القدس الشرقية،مشاهدتها اليومية 

واالستيالء عليها من قبل المستوطنون االسرائيليون، كما ينتهك االحتالل االسرائيلي حق المرأة المقدسية في االقامة من  المنازل
مواطن مقدسي من حقها في  1027قام االحتالل بتجريد  2011-2009خالل استمراره بسحب هوياتهن، ففي خالل االعوام 

 . (5) االقامة في مدينة القدس
 
 
 
 

تمكين المرأة الفلسطينية المقدسية من المحافظة على حق االقامة مؤشرات االداء، واالستهداف واالنجاز للهدف االستراتيجي ( 5جدول رقم )
 والتنقل والمواطنة في عاصمتها القدس

سنة األساس  المؤشرات الهدف االستراتيجي 
2010 

االنجازات للعام  االستهدافات 
2012 2011 2012 2013 

المرأة الفلسطينية المقدسية تمكين 
من المحافظة على حق االقامة 
والتنقل والمواطنة في عاصمتها 

 القدس

عدد الهويات المقدسية 
 التي تسحب 

191 
 )بتسليم(

 %5أقل 
 
 

 %10أقل 
 

 %15أقل 
 

ال تتوفر 
 معلومات

ال تتوفر  %10 %7 %5 - نسبة الهويات المسترجعة 
 معلومات

 

 

 تمكين المرأة المقدسية من المحافظة على حق االقامة والتنقل والمواطنةواالنشطة المنفذة ل السياسات والتدخالت
، تم تطوير سياسة واحدة وخمسة تدخالت سياساتية 2013-2011 لألعواملتحقيق الهدف االستراتيجي واالستهدافات المحددة 

 عمل مختلف الشركاء على تنفيذها خالل العامين الماضيين. انبثق عنها مجموعة من االنشطة التنفيذية
 

 والتدخالت المنفذة لتمكين المرأة المقدسية من المحافظة على حق االقامة والتنقل والمواطنة ،( السياسة6جدول رقم )
 لم ينفذ نفذ جزئي نفذ التدخل  السياسة 

اتخاذ جميع االجراءات والتدابير 
القانوني الالزمة في المجالين 

والتعبوي محليا وعالميا من اجل 
حماية حقوق المواطنة للمقدسين 

 موالمقدسيات في وطنه

فضح العنصرية والتمييز الذي يحصل في محاكم االحتالل، وفضح طبيعة 
القانون العسكري االسرائيلي القائم على اسس تضمن للقيادات العسكرية 

 يخرق وينتهك القوانين الدولية لالحتالل القيام بما تشاء، وبيان انه قانون 

   

    فضح انتهاكات قوات االحتالل والمستوطنين ضد سكان القدس
العمل والضغط من اجل عقد اجتماع للدول االعضاء في معاهدات جنيف 
لبحث رفض اسرائيل تطبيقها في االراضي الفلسطينية المحتلة، ومجمل 
خروقات اسرائيل لهذه المعاهدات التي هي عضو فيها، وبحث مسؤولية 

   

المرأة المقدسية  ، والتي مما ال شك في اهميتها في التخفيف من معاناة النساء المقدسيات، اال إن حمايةةمن الجهود المبذولبالرغم 
.وارد الالزمةالموبالسياسية  باإلرادةومة حماية متكاملة مدعومة ظوتمكينها من الصمود امام سياسات وإجراءات االحتالل يتطلب من  
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 كل االعضاء بموجب المادة االولى المشتركة
ية القانونية الدولية في مختلف دول العالم، وضع خطة عمل الستخدام الوال

 وخاصة اعضاء معاهدة جنيف، لمالحقة المجرمين االسرائيليين
   

    حماية المرأة المقدسية وتوعيتها القانونية 
 

فضح العنصرية والتمييز الذي يحصل في محاكم االحتالل، وفضح طبيعة القانون العسكري االسرائيلي ففي اطار العمل على 
نه قانون يخرق وينتهك القوانين القائم على اسس تضمن للقيادات العسكرية لالحتالل القيام بما تشاء، وبيان ا

نشطت المؤسسات النسوية ومن خالل الحملة الدولية ضد سحب االقامة من الفلسطينيين في القدس، وتنظيم حمالت ،الدولية
للضغط والمناصرة ضد سياسة هدم المنازل واالستيالء عليها من قبل االحتالل والمستوطنون، توثيق االنتهاكات االسرائيلية ضد 

والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء  1325ان الفلسطينيين في القدس واليت ستنسد عمل اللجنة الوطنية لقرار السك
دورة تدريبية للمؤسسات النسوية لتعزيز قدرتها على رصد وتوثيق االنتهاكات االسرائيلية واالجتماعية بحقوق كما تم تنفيذ  مؤخرًا.

ة ضمن المعايير و المــــعـــاهــــــــــدات و االتقافيات أ لتوعية القانونية لحقوق المر برنام  تدريبي لتنفيذ المرأة  وحقوق االنسان. 
ورشة تنفيذ سلسلة دورات تدريبية لمراكز تواصل في محافظة القدس وهي : ن المرأة.ؤو تدريب عدد من كادر وزارة ش، و الدولية

دورة تدريبية ، دورة تدريبية حول النوع اإلجتماعي واإلعالم ظة القدس، عمل حول مسح احتياجات النوع اإلجتماعي في محاف
بهدف تدريب المؤسسات النسوية المقدسية األسس والمعايير المهنية المتبعة عند رصد ، لرصد وتوثيق االنتهاكات االجتماعية

عقد برنام  تدريبي .االنتهاكات اإلسرائيليةوتوثيق ونشر قضايا وحاالت تتعلق باالنتهاكات االجتماعية واالنتهاكات الناتجة عن 
ممثالت عن  لعدد منإلدارة األعمال، واخرى تنفيذ دورة  مركزية للضغط والمناصرة. ول بناء قدرات واالتصال والتواصلح

ولحماية المرأة وتوعيتها .ألعضاء في مركز تواصل القدسالمؤسسات ا
حملة بعنوان حق المواطنة في القدس، بهدف رفع  تم تنفيذ  القانونية

وعي المرأة المقدسية بالحقوق واالتفاقيات الدولية التي تكفل للمرأة 
االنتهاكات االسرائيلية تجاه المرأة والتوعية بالمقدسية العيش بكرامة، 

تشجيع المرأة المقدسية على المشاركة في الحراك المقدسي في و المقدسية، 
عرض وشرح القوانين و سيات العنصرية االحتاللية، التصدي للسيا

اعداد دليل والهوية ، والعمل، والسكن. ،باإلقامةاالسرائيلية المتعلقة 
للمؤسسات التي تقدم خدمات للنساء وفق نوعية الخدمة الصحة، التعليم، 

د النفسي واالجتماعي للنساء اللواتي يتعرضن التوعية القانونية للنساء وتقديم الدعم واالرشاالعمل، التوعية، الحماية، االغاثة. 
 النتهاكات من االحتالل والمستوطنون. 

 

 التقدم لالمام: 

العمل على تطوير استراتيجية عمل  .1
 .العادةتصويبالوضعالقانونيوالحقوقيلمدينةالقدسضمنالمحافاللدوليةمعمراعاةالواقعالمقدسيالنسوي 

اتية  التدخالت السياسعدد من  لم يتم تنفيذ
، الالزمة المخططة، وذلك لعدم توفر الموار

عدم ، و بين الشركاءق وضعف اليات التنسي
من قبل  االلتزام بالمسؤوليات المحددة
.  االطراف ذات العالقة  
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 .تنظيمالجهدالمجتمعيواالجتماعيلمواجهةالبعدالثقافياالسرائيليالذييخترقاوساطالشبابالمقدسي .2
 وضعخططوبرامجبالتعاونمعالمؤسساتالمحليةوالدوليةومؤسساتحقوقاالنسانوالدواللموقعةعلىاتفاقيةجنيفالرابعةوالقراراالممي .3

 .السياسيةالعنصريةاالسرائيليةلتحملمسؤوليتهابالعملعلىحمايةالمرأةالمقدسيةمن 2000 لعام 1325
 .العماللمنظمالعادةجدارالثقةوايجادالرمزيةالوطنيةلتكونبمثابةعنوانللنساءفيالقدس .4
 العملعلىتفعيالالستجابةفينظامتحويلليشماللمرأةالمقدسية،معايجاداليةلتدخالتمركزيةوغيرمحدودة .5
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 تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة اشكاله : 3.7

ن ان تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل، وان تنص القوانين اعن التزامها بالعمل على ضم،، وبشكل جليعبرت الحكومة
المرأة من كافة اشكال العنف، وفرض العقوبات الرادعة على كافة انواع العنف الموجهة ضد والتشريعات الفلسطينية على حماية 

تعطيل بعض و توقيع الرئيس على االتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، المرأة. وتجسد هذا االلتزام ب
تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة القتل على خلفية الشرف، و المواد في قانون العقوبات والمتعلقة بالحكم المخفف بما يسمى ب

عرضات للعنف، واعادة ت، وتوفير الحماية للنساء الم2019-2011العنف، واقرار االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف 
خطة التنمية وجاءت . 1325، وتشكيل اللجنة الوطنية لقرار تأهيلهن وادماجهن في المجتمع من خالل ترتيبات مؤسسية خاصة

الوطنية لتؤكد من جديد التزام الحكومة وشركائها بالعمل على حماية المرأة من كافة اشكال العنف، من خالل عمل مراجعة 
شاملة لجميع التشريعات النافذة في فلسطين لضمان حقوق المرأة، والتأكد من ان سياسات وخطط المؤسسات العامة قائمة على 

 ع حاالت العنف التي تقترف بحق النساء.عدم التميز وال تتسامح م

 
بالرغم من الجهود الكثيفة المبذولة من مختلف الشركاء، والتي مما ال شك في اثرها االيجابي على حماية المرأة من العنف، 

بحقوق متساوية االن انه ما زال امامنا الكثير لنبذله حتى نتمكن من االدعاء باننا مجتمع خالي من العنف، تتمتع فيه النساء 
الى ان النساء المعنفات ما زالت ال تستفيد من خدمات مراكز الحماية المؤسسات النسوية ( 7مع الرجال. يشير الجدول )

العاملة في هذا المجال، فبلغت نسبة النساء المعنفات اللواتي توجهن لمراكز الحماية او لطلب الدعم من المؤسسات النسوية 
من النساء  %66فإن ما نسبته في المقابل ، 2006النسبة تنخفض مقارنة بما كانت عليه في العام ، وهذه %1بلغت اقل من 

(: مؤشرات االداء، واالستهداف واالنجاز للهدف االستراتيجية تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة 7جدول )
 اشكاله

سنة األساس  المؤشرات الهدف االستراتيجي 
2006 

االنجازات للعام  االستهدافات 
2012 2011 2012 2013 

تخفيض نسبة 
العنف الموجه ضد 
 النساء بكافة أشكاله

نسبة النساء المعنفات اللواتي توجهن 
الى إلى مراكز النساء المعنفات او 
 مؤسسات نسوية لطلب االستشارة

1.7%  .07%  0.7% 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج 
وتعرضن لكافة أشكال العنف األسري، 

 لمره واحده على األقل .
30%  27%  37% 

نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن 
الزواج وتعرضن لكافة أشكال العنف 

 األسري ، لمره واحده
54%  50%  16% 
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يتوجهن لألهل واألقارب أومراكز الشرطة لإلبالغ منهن اللواتي يتعرضن للعنف ال يتوجهن إلى أي جهه ، ونسبة كبيره 
عن مراكز العنف وعناوينهن مما يصعب عليهن التوجه  كما أن نسبة ال يستهان بها من النساء المعنفات ال يعرفن.  عنالعنف

 نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن لكافة أشكال العنف األسري، لمره واحده على األقل وارتفعتإلى هذه المراكز. 
 2010في العام  %37، الى 2006في العام  %30من 

االسري االخير، وارجعت الوزارة هذا  وفق مسح العنف
االرتفاع للتغير الذي ادخله االحصاء على منهجية المسح. 

نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن وانخفضت بشكل ملحوظ 
 الزواج وتعرضن لكافة أشكال العنف األسري ، لمره واحده

 %16، الى 2006في العام  %54، حيث انخفض من 
 (.6، )2010في العام 

 السياسات والتدخالت واالنشطة المنفذة لتخفيض نسبة العنف الموجه ضد المرأة  بكافة اشكاله

واحدة، واربعة اتفق الشركاء على سياسة لتحقيق الهدف االستراتيجي تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة اشكاله، 
 التالي.نوردها في الجدول  تضمنتها االستراتيجية، تدخالت سياساتية

 تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة أشكالهالمنفذة لالسياسة والتدخالت  (:8جدول رقم )
 لم ينفذ نفذ جزئي نفذ التدخل  السياسة

حماية المرأة من كافة 
اشكال العنف االسري 
والجنسي من خالل 
 قوانين وإجراءات رادعة

    العنف االسري  سن قانون لحماية المرأة من
تعديل قانون العقوبات بما يضمن عدم التميز على اساس 

 الجنس
   

تعديل قانون االجراءات الجزائية فيما يتعلق بالبنود الخاصة 
باحكام المتابعة الجنائية التي تميز بين الرجل والمرأة في تقييد 

 الشكوى 

   

    العنفجميع تدخالت استراتيجية الوطنية لمناهضة 
 

انهى الشركاء العمل ، حماية المرأة من كافة اشكال العنف االسري والجنسي من خالل قوانين وإجراءات رادعةولتنفيذ سياسة 
استصداره والعمل جاري على  مجلس الوزراء الفلسطيني عليه، حيث صادق ، حماية االسرى من العنف على مسودة قانون 

تعديل نص ( من قانون العقوبات االردني المطبق في الضفة الغربية، و 340المادة )الغاء كما تم . من الرئيس بقرار بقانون 
( من 98، في الوقت ذاته، ما زال تعديل المادة )( من القانون البريطاني المطبق في قطاع غزة وذلك بمرسوم رئاسي18المادة )

جتمع بالرغم من كافة الجهود المبذول من الحكومة وشركائها من م
مدني وقطاع خاص ومؤسسات دولية من اجل مناهضة العنف 

تاج ضد المرأة، اال ان العنف الموجه ضد المرأة ما زال قضية تح
 لمزيد من الجهود وفي مقدمتها توفر االرادة السياسية  
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حكام قانون االجراءات الجزائية النافذ تراعي قضايا النوع ال مسودة معدلة إعداد. قانون العقوبات مطلب للمؤسسات النسوية
. ولتعزيز ، مدرجة على الخطة التشريعية لمجلس الوزراء الفلسطينياالجتماعي، وتضمن الوصول للعدالة للمرأة الفلسطينية

م تنفيذ برنام  تدريبي شارك فيه تاليات الحماية الدولية للنساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن النتهاكات االحتالل االسرائيلي، 
، وبشكل خاص االتفاقات الدولية، واليات التوثيق ورصد االنتهاكات العام آلليات الحماية الدولية اإلطارموظف/ة حول  18

، والشروع 1325وتنفيذ تدريب لخمسة وزارات حول قرار ، واليات تنظيم حمالت الضغط والمناصرة.إعداد التقاريراالسرائيلية و 
.  ولتعزيز االطار بإنشاء قاعدة بيانات باللجان المختصة بحماية النساء على المستويات المختلفة الوطني واالقليمي والدولي

شباط  26صادق مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ القانوني واالليات المؤسسية لحماية النساء من العنف، 
وعلى صعيد االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف تم تشكيل خمسة لجات تخصصية وفق .نظام التحويل الوطنيعلى  2013

 خطة عمل تنفيذية.  بإعدادمحاور عمل االستراتيجية وقامت 

 

 :التقدم لالمام 

  .إقرار قانون حماية االسرة من العنف، وتطوير لوائحه التنفيذية، ووضعه موضع التنفيذ 
 وتوعية وتثقيف للمؤسسات الشريكة حول دور ومسؤوليات كل طرف وفق ما ورد في إقرار نظام التحويل الوطني ،

 النظام، والشروع بوضع خطة عمل موحدة للتطبيق الفعلي الحكام هذا النظام. 
 والمسارعة لالنضمام للبعض االخر وخاصة تلك التي تعنى تصويب وضع فلسطين في االتفاقات والعهود الدولية ،

 والعمل على توطين هذه االتفاقات في السياسات العامة والتشريعية.بحقوق المرأة، 
 اضافة لتوفير الغطاء القانوني لحماية الحماية زيادة بيوت الحماية للنساء المعنفات مع مراعاة التوزيع العادلة لبيوت .

 لمقدمي الخدمات للنساء المعنفات. 
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 رفع شأن المرأة االسيرة : 4.7

الل، وقدمت تضحيات تفي نضال الشعب الفلسطيني ضد االح، تشارك الرجل، وما زالت جانب الفلسطينية والىشاركت المرأة 
من قبل االحتالل احدى صور هذه  المرأة  مة الدولة الفلسطينية المستقلة. ويعتبر اعتقالاكبيرة في سبيل االستقالل واق

، ليشكل أولوية وطنية للخطط والسياسات هوبعد التحرر من ،االسر، وبالتالي فان حماية المرأة وتمكنيها اثناء التضحيات
لينتهك بذلك الوطنية. ومنذ احتالل فلسطين، قامت قوات االحتالل االسرائيلي باعتقال ما يزيد عن عشرة الف امرأة فلسطينية، 

معاناة المرأة ال تنتهي بخروجها ان . 1820، واتفاقية سيداو وقرار 1325القرارات والمعاهدات الدولية كقرار مجلس االمن رقم 
من السجن، حيث تترك فترة السجن اثار يتطلب ازالتها تنفيذ برام  تستهدف توفير حياة الئقة للمرأة االسيرة وتمكينها من 

االسرى وتقدم السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتعاون مع شركائها من منظمات اهلية الحماية والدعم لكافة االندماج في المجتمع.
والمحررين واسرهم دون تميز حسب الجنس، فتقدم مخصصات شهرية لالسرى اثناء اعتقالهم، وبرام  الدعم والمساندة القانونية 

وفي اطار العمل على الهدف االستراتيجي " رفع شأن المرأة امام المحاكم االسرائيلية، وتنفذ برام  لتأهيل االسرى المحررين. 
قاعدة بيانات لألسيرات داخل واقع المرأة االسيرة واحتياجاتهن، تطوير دراسة حول مين الماضيين، انجاز االسيرة" تم خالل العا

، وتمكين عدد من تدريب مهني لعدد من االسيرات حول االعالم وإنتاج االفالم، تنفيذ برنام  السجون تتحدث باستمرار
 . اعاد التحاقهن بالتعليممن  االسيرات

 (: مؤشرات االداء، واالستهداف واالنجاز للهدف االستراتيجي رفع شأن المرأة االسيرة 9جدول رقم )
سنة األساس  المؤشرات الهدف االستراتيجي 

2010 
االنجازات للعام  االستهدافات 

2012 2011 2012 2013 
درجة توثيق  رفع شأن المرأة األسيرة

المعلومات المتعلقة 
بالمرأة األسيرة 
 والمحررات

- 

من  %50انجاز 
حول قاعدة بيانات 

األسيرات 
 والمحررات

حالة موثقة  20
من تجارب 

 النساء المحررات
 

 
من  20تم توثيق 

تجارب النساء 
 المحررات

  

وجود دراسة 
احتياجات 
لألسيرات 
 المحررات

  

مدى توفر الخدمات 
النفسية واالجتماعية 
والتعليمية لالسيرات 

 والمحررات

- - - - - 
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 واالنشطة المنفذة لرفعِ ان المرأة الفلسطينية االسيرة والمحررة السياسات والتدخالت

الت خلتحقيق الهدف االستراتيجي الخاص برفع شأن المرأة االسيرة، حددت االستراتيجية سياسة وطنية واحدة وخمسة تد
 .سياساتية، شكلت اطار موجه لعمل مختلف الشركاء على قضية المرأة االسيرة 

 

إنشاء قاعدة تم ، اتخاذ كافة االجراءات الالزمة لرفع شأن المرأة االسيرة والمحررة وتلبية احتياجاتهاولتنفيذ السياسة المتعلقة  
 ،تأريخ شفوي لألسيرات المحررات، الدراسة واقع واحتياجات النساءاألسيرات، وإجراء داخل السجون اإلسرائيليةبيانات لألسيرات 

مناهضة وخالل حملة ، سيرات المحررات أثناء التحقيق في مواجهة االحتاللاالسر لعشرون من األتوثيق تجربة حيث تم 
صياغة  ورقة مفاهيمية حول المرأة ، في بالنساء األسيرات وتجاربهنإنتاج  فيلم تعري :عرض لتجارب نساء أسيراتتم العنف: 
مهرجان  ،مسيرة خاصة باألسيرات، ظيم يوم األسير/ة، تنإعداد  معرض صور وشهادات حية عن النساء األسيرات، األسيرة

لقاءات   6عقد، إنتاج سبوت تلفزيوني، إنتاج سبوت اذاعي، 1325ربط قضية األسيرات بالقرار ، سنوي خاص باألسيرة
توعوية)حقوق األسيرة و طرق دعمها/آليات و طرق الدعم النفسي لألسيرة أثناء و بعد االعتقال( لعائالت األسيرات أثناء 

إعداد و تنفيذ برنام  زيارات ميدانية لألسيرات المحررات لتقديم ، لقاءات عالجية نفسية و اجتماعية لعائالت األسيرات، االعتقال
وزارة التربية و التعليم الستيعاب األسيرات لتكملة تعليمهم لكافة تنسيق مع ال، ات الالزمة لها من قبل مختصينو عرض الخدم
.واالستمرار في تقديم مع وزارات السلطة من أجل استيعاب األسيرات ضمن برام  التأهيل المهني، والتنسيق المراحل مجان

 المساعدة المالية لألسيرات وعائالتهن. 

 

 

 (: السياسة والتدخالت النفذة لرفع شأن المرأة االسيرة10جدول رقم )
 السياسة التدخل نفذ نفذ جزئي لم ينفذ

    االجراءات اتخاذ كافة  توثيق تجربة المرأة االسيرة على مدار تاريخ الحركة النضالية
الالزمة لرفع شأن 

المرأة االسيرة والمحررة 
 وتلبية احتياجاتها

   تقديم قضية المرأة االسيرة كقضية وطنية سياسية 
    تقديم الدعم النفسي لالسيرات الفلسطينيات اثناء وجودعن في

 معتقالت ومنافي االحتالل
    والتشكيالت على اشراك المرأة االسيرة في كافة القرارات

 مستوى الوطن، وفي صنع القرار السياسي محليا وعالميا
   تأمين حياة كريمة والئقة لالسيرات وعائالتهن 
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 قدم لالمام: الت

غم من اهمية الخدمات المختلفة المقدمة لألسيرات والتي يجب ان تستمر وتكثف، اال ان بلورة استراتيجية فلسطينية لوضع بالر 
ملف االسرى واالسيرات بشكل خاص في مختلف المحافل االقليمية والدولية، وتعزز التضامن الدولي مع االسرى، وتفعيل 

 الل لتعتبر من اهم االولويات. المسالة القانونية لالحت

 صنع القرارالفاعلة و تمكين المرأة من المشاركة السياسية :5.7

ضرورة لتأمين المستقبل  تعتبر المشاركة السياسية للمرأة، وتبوئها لمراكز صنع القرارأكدت أجندة التنمية الوطنية على ان 
الجهود المبذولة  ، واكدت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوسيع نطاق هذه المشاركة. لقد ساهمتاالفضل واالمثل لفلسطين

في زيادة نسبة مشاركة المرأة في  ،السنوات القليلة الماضية وقطاع خاص،خالل من مختلف الشركاء من حكومة ومجتمع مدني
لتصل  %18من  ( الى ان نسبة مشاركة المرأة في المجالس المحلية قد ارتفعت11. يشير الجدول رقم )الحياة السياسية والعامة

ونظرًا لعدم إجراء . %24، في حين ما زالت هذه النسبة دون النسبة المستهدفة في الخطة والبالغة 2012في العام  %20الى 
ما زالت نسبة مشاركة المرأة هي ذاتها منذ العام ف، 2010انتخابات المجلس التشريعي بعد انتهاء واليته القانونية في العام 

تاحة الى ان نسبة وتشير البيانات الم .2006
مشاركة المرأة في النقابات سجلت تقدم بسيط بلغ 

، حيث لم تتجاوز هذه النسبة نصف النسبة 1%
 .2012في العام  %16المستهدفة والبالغة 

وارتفعت نسبة النساء في المراكز الرفيعة في 
وارتفعت نسبة النساء ، 2012عام في ال %20.5الى  2010في العام  %19.7فاعلي( من  Cالمؤسسة الحكومية ) من مدير 
، وهذا االرتفاع ترافق مع ارتفاع في 2005عام  %30بعد إن كانت  2012 في العام %40في المؤسسات الحكومية إلى 

وشغلت النساء ستة حقائب وزارية من اربعة  .(44من أصل ) 6بلغ عدد النساء بدرجة وكيل مواقع حساسة كوكيل وزارة حيث 
اما على صعيد التمثيل الدبلوماسي فلم تتراس النساء سوى سته سفارات/  وعشرون حقيبة وزارية في الحكومة الفلسطينية الحالية.

 .(7) %26.5. وبلغت نسبة النساء في مجالس الطلبة سفارة وممثلية فلسطينية في انحاء العالم 160ممثليات من اصل 

 

 

 

 

ي لتمكين بالرغم من التقدم الحاصل على مجمل  مؤشرات الهدف االستراتيج
 ان ما تم المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة  السياسية وصنع القرار، اال

.ي الخطةالمؤشرات ما زال دون النتائ  المستهدفة فانجازه على مجمل هذه   
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 .تمكين وتفعيل المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة وصنع القرارمؤشرات االداء، واالستهداف واالنجاز للهدف االستراتيجي  (:11)جدول رقم 
سنة األساس  المؤشرات الهدف االستراتيجي 

2010 
االنجازات للعام  االستهدافات 

2012 2011 2012 2013 
المرأة من تمكين وتفعيل 

المشاركة السياسية 
 الفاعلة وصنع القرار

 نسبة المرأة في المجلسالتشريعي
12.8% %14.9 14.9% %14.9 12.8% 

 %21 %24 %24 %24 %18 المجالس المحليةنسبة المرأة في 
 النقاباتنسبة المرأة في 

7% (2008) 16% 16% 16% 
)عام  8%

2008) 
نسبة المراكز الرفيعة التي تترأسها نساء 

 cفي المؤسسات الحكومية ) من 
 فأعلى(

19.7% 21% 22% 23% 20.5% 

 6 7 6 5 4 الوزيرات في الحكومة الفلسطينية عدد
 

 لتمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة وصنع القرار واالنشطة المنفذة لسياسات والتدخالتا

قرار، تبنت الخطة ثالثة الخاصة بالهدف االستراتيجي تمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة وصنع ال لتحقيق االستهدافات
، وستة تدخالت سياساتية. سياسات رئيسية  

 لتمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة وصنع القرار: السياسة والتدخالت المنفذة (12جدول رقم )
 السياسة التدخل نفذ نفذ جزئي لم ينفذ

    تعديل قانون االحزاب السياسية، قانون االنتخابات، قانون
النقابات المهنية  والعمالية، قانون الجمعيات، من منظور 

 النوع االجتماعي

اتخاذ التدابير القانونية 
واإلجراءات الالزمة لزيادة 
مشاركة المرأة في المجال 

 السياسي
 

    يسهل ويدعم وصول النساء المرشحات اختيار نظام انتخابي
 الى المواقع القيادية

   تسهيل مشاركة الفتيات الجامعيات في االتحادات الطالبية 
    صياغة واعداد وتنفيذ استراتيجية إعالمية لمواجهة الموروثات

الثقافية واالجتماعية السلبية تجاه قضايا وادوار المرأة في 
 المجتمع

مناسبة اتخاذ إجراءات 
لتصحيح الموروث 

الثقافي واالجتماعي تجاه 
تعديل المناه  المدرسية لتعكس دور واهمية مشاركة المرأة     دور المرأة في المجتمع

 في المجال السياسي
   اتخاذ التدابير المناسبة  تنفيذ برام  تدريبية للنساء لزيادة امكانياتهن

لتنمية قدرات ومهارات 
 المرأة.
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تم إجراء  باتخاذ التدابير القانونية واالجراءات الالزمة لزيادة مشاركة المرأة في المجال السياسيولتنفيذ السياسة المتعلقة 
واعداد مسودة ورقة  ،حول تجربة المرأة في األحزاب السياسية تقييميهإعداد ورقة و ، ألنظمة الداخلية لألحزاب السياسيةلمراجعة 

ممثلين الفصائل في مخيمات و ،ألحزاب السياسيةالسر للقاءات مع أمناء العديد من العقد و تقييمية لتجربة المرأة في االنتخابات،
لضمان مشاركة المرأة في األحزاب  وقع من قبل االحزاب السياسية إعداد ميثاق شرف، ليتوج ذلك بالشتات واللجوء في الخارج

المؤسسات ذات العالقة  معولتسهيل مشاركة الطالبات في االتحادات الطالبية الجامعية تم إجراء التنسيق والتشبيك  .السياسية
مع ادارة الجامعات من أجل اعتماد  التواصلأة ، لتفعيل دورها بخصوص المشاركة السياسية للمر  ،وال سيما البرلمانات الشبابية

للطالبات حول أهمية تمثيلهن في مجالس  عمل تثقيفيةورش ، تنفيذ التدابير االيجابية من أجل تمثيل الفتيات في مجالس الطلبة
فيذ اما على صعيد تن .إعداد برام  تدريبية لتطوير قيادات نسوية شابة قادرة على المنافسة على المناصب العليا، و الطلبة

أدلة تدريبية خاصة بتمكين المرأة  ثالثة إعداد، تم الخاصة بتنمية قدرات ومهارات المرأة للمشاركة في الحياة السياسيةالسياسة 
األطر النسوية ، وإعداد مدربين الستخدام هذه االدلة، وتنفيذ برنام  تدريبي للنساء اللواتي في مواقع صنع القرار )سياسياً 

السياسية.مجالس اإلدارة ومديرات المؤسسات النسوية، اإلدارة العليا والمتوسطة في المؤسسات الحكومية، المجلس واألحزاب 
، وتنفيذ برنام  لتبادل الخبرات المعارف للنساء في مواقع القرار على المستوى (التشريعي، الهيئات المحلية، قيادات مجتمعية

اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز لنوع االجتماعي، الوثيقة الحقوقية للمرأة، تثقيف وتوعية حول اورش  30الدول تنظيم 
لكل من الرجال والنساء ، مع تركيز بشكل خاص على الرجال ، نسان مع التركيز على حقوق المرأة مواثيق حقوق اإل ضد المرأة،

 مؤسسات، واألحزاب السياسية.في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، في مواقع إدارية وقيادية في ال

باتخاذإجراءاتمناسبةلتصحيحالموروثالثقافيواالجتماعيتجاهدورالمرأةفيالمجتمع فقد تم اما على صعيد تنفيذ السياسةالخاصة 
 ، تنفيذ حمالتدراسة تحليلية ألدوار المرأة في )الحكاية، المثل، األغنية( الموروث الثقافي في جانب المشاركة السياسيةإعداد 

، والتوعية للنساء في جميع المستويات )قرية، مخيم، مدينة( نجاح توثيق نماذج وقصصمن خالل  توعية ألهمية مشاركة المرأة 
برنام  إرشادي لتوضيح . وتنفيذ النساء من منطلق إنساني وحقوقي وتنموي يستهدف المجتمع عامة والنساء خاصةبحقوق 

مؤتمر لمدة يومين توعوي إلبراز القيادات النسوية وعقد  المرأة تحديدا مشاركتها السياسية.الموقف الديني اإليجابي تجاه قضايا 
لقاءات حية لمجموعة مختلفة من النساء في مواقع و تنفيذ برنام  التراث من ذاكرة النساء، و  . المبدعة في المجال السياسي

برنام  تلفزيوني يستهدف الجانب تنفيذ . المرأة السياسيةتجميع التراث والحكايا الشعبية التي تعزز مشاركة ، صنع القرار
 .  يستهدف األطفال يركز على تعزيز المساواة والحق في االختيار ونبذ العنف، واخر االرشادي التربوي لألسرة

 قدم لالمام الت
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 زيادة حماية صحة المرأة: 6.7

يشكل حق الفرد في ان يحيى حياة صحية ومنتجة وفي وئام مع الطبيعية، من الحقوق التي كفلتها مختلف االعالنات االممية، 
وبالتالي فان ضمان هذا الحق ال يتأتى اال من خالل التصدي ألسباب اعتالل السكان، بما فيها االسباب البيئية، مع التشديد 

من هذا الفهم، عمل وبكل جد مختلف شركاء النظام الصحي الفلسطيني وتمكنوا من تحقيق  الخاص على صحة المرأة.  انطالقاً 
مكاسب ملموسة في واقع السكان الصحي. فقد ارتفعت معدالت البقاء على قيد الحياة لكال الجنسين، وانخفضت معدالت وفيات 

في المقابل، ما زالت نوعية الخدمات الصحية  االطفال ووفيات االمومة، وانقرضت العديد من االمراض السارية والمعدية.
المقدمة، والعدالة في توزيعها ووصول الجميع اليها قضايا تحتاج لمزيد من الجهد، كما ارتفعت معدالت انتشار االمراض 

 المزمنة بين السكان.    

كل مائة الف والدة حية في حال وفاة ل 28( الى ان معدالت وفيات االمومة قد انخفضت لتصل الى 13ويشير الجدل رقم )
، كما انه وبالرغم من الزيادة الحاصلة على نسبة النساء اللواتي يحصلن على الرعاية بعد الوالدة والتي بلغت، اال 2012العام 

ية ان هذه النسبة ما زالت متدنية مقارنة بما تتلقاه النساء من رعاية اثناء الحمل، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي يتلقن رعا
 2010. وبالرغم من الزيادة في نسبة النساء اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم االسرة في العام %95.4صحية اثناء الحمل 

، اال ان نسبة الحاجة غير الملباة في استخدام وسائل تنظيم االسرة في فلسطين قد ارتفعت لتصل الى 2006مقارنة بالعام 
في قطاع غزة، كما ان الوالدات القيصرية في ارتفاع. وارتفعت  %20.4مقايل في الضفة الغربية  %18.7، بواقع 19.3%

 %20.2بين الذكور و %16.3، بواقع 2010في العام  %18.2سنة فاكثر والمصابون بمرض مزمن لتبلغ  18نسبة االفراد 
في حين بلغت هذه النسبة سنة فاكثر من مرض مزمن واحد على االقل،  60من النساء  %75بين االناث. في المقابل تعاني 

. اما فيما يتعلق بمعدالت إجراء فحص عنق الرحم والثدي بين النساء فال تتوفر معلومات (8) %64.7بين كبار السن الذكور 
عنه، وكذلك بالنسبة لمؤشر عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات الرعاية النفسية. توجد العديد من الصعوبات التي تواجه 

الهدف االستراتيجي لمحور الصحة، منها ما يرتبط بظروف خارجية كاستمرار االحتالل، وعدم توفر الموازنات الكافية تحقيق 
 للقطاع الصحي، أخرى داخلية كالوعي واإليمان بقضايا النوع االجتماعي من المسئولين وصناع القرار في الجهاز الصحي.

 نجاز للهدف االستراتيجي زيادة حماية صحة المرأة  مؤشر االداء، واالستهداف واال (: 13جدول رقم )
الهدف 

 االستراتيجي
سنة  المؤشرات

األساس 
2010 

 للعام  االنجازات االستهداف
2012 2011 2012 2013 

زيادة حماية 
 صحة 
 المرأة

 28 30 35 35 73 100000معدل وفيات األمومة لكل 

  %38.4   %34 %32 %30 النفاسيةنسبة النساء اللواتي يحصلن على الرعاية 
 - %30 %27.7 %25.7 %25 نسبة النساء اللواتي يقمن بفحص عنق الرحم والثدي

 -  6 3 0 عدد المراكز التي تقدم خدمات الرعاية النفسية
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 السياسة والتدخالت:

سياسة واحدة، وخمسة تدخالت ، تبنت الخطة زيادة حماية صحة المرأة لتحقيق االستهدافات الخاصة بالهدف االستراتيجي 
 سياساتية تشكل اطار موجه لالنشطة التنفيذية.

 (: السياسات والتدخالت لزيادة حماية صحة المرأة 14جدول رقم )
 لم ينفذ نفذ جزئي نفذ التدخالت السياسة

اتخاذ كافة التدابير 
القانونية والتشريعية التي 
تضمن الحقوق والخدمات 

مختلف الشاملة للمرأة في 
 مراحل حياتها

    مراجعة القوانين الصحية من منظور النوع االجتماعي

دم  قضايا النوع االجتماعي في السياسات 
 والممارسات الصحية

   

    متابعة وتقييم تنفيذ القوانين والسياسات الصحية

التوسع في توفير خدمات 
العالج المتخصص 

لألمراض التي تعاني منها 
)جسدية، وعقلية، النساء 
 ونفسية(

    توفير الخدمات الصحية الالزمة لحماية المرأة 
    توفيرالكوادرالصحيةالمتخصصةالالزمة

السعي لتوعية وتثقيف 
النساء بحقوقهن اإلنجابية 

 والصحية

 رفع الوعي الصحي للمرأة والمجتمع حول الصحة
 االمراض التي تصيب النساء بشكل خاصاإلنجابية و 

   

اتخاذ إجراءات تمييز 
ايجابية بحق النساء 
العامالت في الجانب 

 الصحي

التعامل من منظور التمييز االيجابي مع تعيين النساء 
 بعد تقاعد المسئولين الذكور في المواقع العليا

   

توفير منح دراسية للنساء للدراسات العليا في 
 المجاالت الصحية

   

للمرأة بعدم تحديد العمر عند احترام الدور اإلنجابي 
 إعطاء منح التعليم ورفع سقف العمر بالنسبة للمرأة 

   

 

اتخاذ كافة التدابير القانونية والتشريعية التي تضمن الحقوق والخدمات الشاملة للمرأة في مختلف بالخاصة لتنفيذ السياسة 
إعداد العمل جاري على و  ،تحويل للنساء المعنفاتالوطني ل نظامالبرتوكول الصحي في المسوده انجاز تم إعداد ، مراحل حياتها

، وتم تطوير الية وطنية لرصد وفيات االمومة، وعقد ورشة للنساء الفلسطينيات( اإلنجابيةالوثيقة الحقوقية في موضوع ) الصحة 
توسع في توفير خدمات العالج لولعمل تثقيفية حول قضايا النوع االجتماعي في وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة.
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، توفر وزارة الصحة اجهزة إلجراء الفحص المجاني المتخصص لألمراض التي تعاني منها النساء )جسدية، وعقلية، ونفسية(
لسرطان الثدي وعنق الرحم في جميع المحافظات، وتطوير برتوكول للفحص، والعمل مستمر على تدريب ورفع كفاءة الكادر 

الفحوص، ولكن هناك حاجة ماسة لطبيبات متخصصات في اجراء هذا النوع من الفحوص، وذلك نظرًا الصحي في اجراء 
، نظمت ولتوعية وتثقيف النساء بحقوقهن اإلنجابية والصحيةلتحفض بعض النساء من اجراء الفحص من قبل اطباء رجال. 

حول مفهوم الصحة اإلنجابية والحقوق اإلنجابية، تدريبية الدورات وزارة الصحة وشركائها من مؤسسات المجتمعالعديد من ال
تنفيذ حمالت توعويةحول الحقوق االنجابية والصحية للنساء، اضافة لتوزيع نشرات تثقيفية، وبشكل خاص في المراكز و 

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية معهد الصحة الفلسطيني  الصحية، حول هذه الحقوق. والعمل جاري في وزارة الصحة/
في اما فيما يتعلق بسياسة اتخاذ اجراءات ايجابية بحق النساء العامالت . رطان الثدياستقصائية حول سدراسة  على اعداد 

 المجال الصحي فانه لم يتم تنفيذ التدخالت المحددة لهذه السياسة. 

 التقدم لالمام 

ا زلنا نحتاج لبذل مزيدًا من الجهود للمراكمة على هذه بالرغم من التقدم المحرز على مجمل المؤشرات الصحية للمرأة، اال اننا م
 االنجازات، والعمل على تعزيز صحة المرأة وذلك من خالل االتي: 

تعزيز الشراكة بين مختلف الشركاء في النظام الصحي، وكذلك تعزيز عالقة القطاع الصحي بالقطاعات التنموية  .1
 االخرى، للنهوض بالواقع الصحي للمرأة.

االستمرار في الجهود وتكثيفها لتعزيز الحقوق االنجابية للمرأة من خالل تعزيز الخدمات الصحية لما بعد الوالدة،  .2
 وتلبية حاجة النساء من خدمات الصحة االنجابية. 

في ظل المؤشرات التي تشير الى الزيادة المستمرة في معدالت انتشار االمراض المزمنة بين النساء وبشكل خاص  .3
 كبار السن، فان تطوير سياسات وتدخالت لمواجهة ذلك يشكل اولوية في المرحلة القادمة. 

لعامة، اال ان نوعية الخدمات حققتها فلسطين على المستوى الكمي للمؤشرات الصحية اوبالرغم من االنجازات التي  .4
 والعدالة في توزيعها والوصول اليها تحتاج لالهتمام خاصة. 
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 رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل : 7.7
كفلها القانون االساسي الفلسطيني، ونصت عليها العديد من االتفاقات والعهود تعتبر مشاركة المرأة في العمل من الحقوق التي 

ة النمو االقتصادي. ففي ظل ددخل المرأة واسرتها، الى زيا تحسن مستوى  لمشاركة المرأة في سق العمل اهمية تتخطىالدولية. و 
ان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تعتبر من شح الموارد الطبيعية، واالعتماد على الموارد البشرية في تحقيق التنمية، ف

المكاسب التي حققتها المرأة  الرغم منعلى مقومات حسن ادارة هذه الموارد.
في سوق تها مشاركالفلسطينية في عدد من المؤشرات االجتماعية،، وفي معدل 

العمل اال ان فجوة النوع االجتماعي ما تزال واضحة على مستوى المشاركة في 
الى ان نسبة ( 15يشير الجدول رقم ). ومعدالت االجور ، والبطالة،ى العاملةالقو 

من مجمل اإلناث في سن العمل  %17.4مشاركة النساء في القوى العاملة بلغت 
أضعاف مشاركة النساء، مع وجود فجوة أيضًا في معدالت األجرة  4، وما زالت مشاركة الرجال تزيد بحوالي 2012في العام 
من معدل األجرة اليومية للرجال عام  %86.8بين النساء والرجال حيث يشكل معدل األجرة اليومية للنساء ما نسبته اليومية 
، ومن الجدير بالذكر أن 2012عام  %32.9، حيث وصلت معدالت البطالة ال زالت مرتفعة بين النساءكذلك  .2012

 ،2012في عام  %44.6سنة دراسية فأعلى؛  13صالت على معدالت البطالة بين النساء كانت األعلى بين النساء الحا
 ام فيما يتعلق بنسبة مشاركة المرأة في القطاع المنظم قال تتوفر معلومات عن هذا المؤشر.  (.9)

 (: مؤشرات االداء، واالستهداف واالنجاز للهدف االستراتيجي رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل15جدول رقم )
سنة األساس  المؤشرات الهدف االستراتيجي 

2010 
االنجازات للعام  االستهدافات 

2012 2011 2012 2013 
رفع نسبة 

مشاركة المرأة 
 في سوق العمل 

نسبة مشاركة المرأة في القطاع 
 -   %8 %7 المنظم 

نسبة مشاركة النساء في سوق 
 العمل

15.7%    17.4% 

معدل اجر المرأة مقارنة باجر 
 الرجل ) يومي شيكل( 

81.6%    
86.8% 

 
 
 
 
 
 
 

أقرت  2013في مطلع العام 
الحكومة سياسة الحد االدنى 

شيكل 1450والبالغ  لألجور  
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 السياسات والتدخالت واالنشطة المنفذة لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 
ولرفع مشاركة المرأة في سوق العمل تبنت االستراتيجية خمسة سياسات واربعة عشر تدخل سياستي شكلت هذه السياسات 

 والتدخالت السياساتية اطار لتوجيه وتنسيق جهود مختلف الجهات ذات العالقة بمشاركة المرأة في سوق العمل.

 (: السياسة والتدخالت المنفذة لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 16جدول رقم )
 السياسة التدخل نفذ نفذ جزئي لم ينفذ

    اتخاذ جميع االجراءات التشريعية  لوائح تنفيذية لقانون العملتعديل القوانين ذات العالقة واعداد
والتنفيذية التي تكفل حماية المرأة 

العاملة من كافة اشكال التمييز في 
 اماكن العمل

    صياغة واعداد استراتيجية لمالءمة مخرجات التعليم العالي مع
 احتياجات سوق العمل من منظور النوع االجتماعي

    اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتوفير  التسهيالت والخدمات المساندة للمرأة العاملةتوفير
فرص العمل والحق في الضمان 

االجتماعي للنساء اللواتي يعانين من 
 سنة تعليم فاكثر 13البطالة ولديهن 

    سنة  13خلق فرص عمل للنساء اللواتي يعانين من البطالة ولديهن
 تعليم فاكثر

    تطوير وتوفير البيانات والمعلومات الالزمة والخاصة بقطاع العمل
 ونشرها 

تبني استراتيجية لمأسسة ودم  قضايا 
النوع االجتماعي في الوزارات ذات 

ماسسة ودمج قضايا النوع االجتماعي في الوزارات ذات الصبغة     الصبغة االقتصادية
 االقتصادية

    االقتصاد الوطني وتقنينهاحتساب العمل المنزلي في 
    قانون اعفاء المؤسسات التي تستوعب المنت  الريفي للمرأة بنسبة من

 الضريبة
تبني سياسة تحفيزية تساعد على 

 زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل 
   ضمانات العفاء التعاونيات النسائية من الضرائب 
    التي تصدر المنت  الريفي للمرأة تقديم التسهيالت الجمركية للمؤسسات

 الى خارج فلسطين، او تسوقه محليا
ضمان الحماية االجتماعية قانونيا  رفع الوعي لدى النساء بحقوقهن القانونية   

للنساء في االقتصاد غير الرسمي 
 واالقتصاد المنزلي

    ربط التامين الصحي الشامل بتسجيل النساء العامالت في القطاع
 الرسمي )في حال إقرار النظام الصحي الجديد(غير 

    التنسيق مع وزارة الحكم المحلي واالقتصاد حول تسجيل جميع النساء
 العامالت في القطاع غير الرسمي

 

  بإتخاذ جميع االجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية المرأة العاملة من كافة اشكال ولتنفيذ السياسة المتعلقة
التنفيذية من منظور النوع االجتماعي، ورفع نتائ  المراجعة  لوائحهالعمل و انون فقد تم مراجعة قالتمييز في اماكن العمل، 

واقع المرأة في قوانين العمل. في حين لم يتم  حول قانونية اعداد مقترح دراسةلمجلس الوزراء وفق المقتضى القانوني، و 
ولتنفيذ العمل على استراتيجية مالئمة محرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل من منظور النوع االجتماعي. 
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اللواتي يعانين من البطالة ولديهن كافة التدابيرالمناسبة لتوفير فرص العمل والحق في الضمان االجتماعي للنساء السياسة الخاصة بإتخاذ 

اقامة معارض مركزية من أجل تسويق منتجات السيدات، تروي  منتجات النساء عن طريق تصميم ، سنة تعليم فاكثر 13
اقامة معارض زراعية محلية تساعد ، ت المراة الريفيةجاتسويق منت، موقع الكتروني، العملعلىاقرارصرفعالوةاالبناءلألمالعاملة

( مشروع صغير لمدة خمس سنوات 1200)ة في اطالق ساهمم، الالمحافظات الفلسطينيةفي  عم المرأة الريفيةعلى د
بمساعدة تمويل مشاريع صغيرة للنساء مثل ) خاليا نحل ، تربية مواشي ، اشتال نباتات طبية ، حدائق منزلية مع ابار ، 

تم تشكيل لجنة وطنية لتشغيل النساء ، زارات ذات الصبغة االقتصاديةلمأسسة ودمج قضايا النوع االجتماعي في الو .و اعة فطر (زر 
والتي بدورها قامت باعداد واطالق االستراتيجية الوطنية لتشغيل النساء، والعمل جاري على متابعة توصيات تقرير التدقيق 

فلم يتم تنفيذ ، على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تساعد ولتوفير بيئة محفزة. النوع االجتماعي في وزارة العمل سعلى اسا
التدخالت المحددة بقانوناعفاءالمؤسساتالتيتستوعبالمنتجالريفيللمرأةبنسبةمنالضريبة، 

ضماناتإلعفاءالتعاونياتالنسائيةمنالضرائب، 
توعية  ، في حين تم تنظيم ورشاتتقديمالتسهيالتالجمركيةللمؤسساتالتيتصدرالمنتجالريفيللمرأةالىخارجفلسطين،اوتسوقهمحليا

ولضمان الحماية االجتماعية قانونيا للنساء في . وأهمية مشاركة النساء في هذا المجال والنوع االجتماعي حول الدفاع المدني

تم تشكيل لجنة وزارية من الجهات ذات العالقة ، االقتصاد الرسمي واالقتصاد المنزلي
لعملعلىاستصدارقرارحكومييتضمنتوفيرحمايةصحيةللنساءالعامالتفيالقطاعغيرالرسمي، ل

والتنسيقمعوزارةالحكمالمحليحولتسجيلجميعالنساءالعامالتفيالقطاعغيرالرسمي، 
والعملعلىإلزامالقطاعالخاصوخصوصاالمؤسساتالصغيرةعلىتوفيرتأمينصحيللنساءالعامالت، 

 رتسهيالتلمؤسساتالقطاعالخاصالتيتعملعلىتوفيرتأمين صحيللنساءالعامالتلديها. التنسيقوالضغطعلىالبلدياتبهدفتوفي

 :قدم لالمامالت
النساء من خالل االستثمار في القطاعات االنتاجية المشغلة للنساء كالزراعة والصناعات  تشغيلزيادة الطلبة على  .1

 التحويلية. 
تطوير مهارات النساء ومالئمتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وهذا بالتركيز على التعليم التقني للنساء  .2

 وبشكل خاص في القطاع االنتاجية المشغلة للنساء. 
 تطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل لتراعي احتياجات النوع االجتماعي وضمان تنفيذها. .3
 وبشكل خاص للقروض.  تعزيز وصول النساء للمصادر .4
 توفير الخدمات المساندة لتسهيل خروج النساء لسوق العمل  .5
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 تحسين الخدمات التعليمية في فلسطين من حيث الكمية النوعية ومن منظور النوع االجتماعي : 8.7

واستدامته، ولكن، لما له من تحقيق التنمية يكتسب التعليم في المجتمع الفلسطيني اهمية خاصة، ليست لما له من دور هام في 
. ، والذي يشكل مورد هام في العملية االنتاجية في ظل محدودية الموارد المالية والطبيعيةبناء الراسمال البشري دور في 

وتضطلع المؤسسة التعليمية بدور هام في تزويد االجيال القادمة بالمهارات والمعارف الالزمة لتمكينهم من االنخراط المنت  في 
وبالنظر الى ان النساء تشكل نصف القوى البشرية في وق العمل، واالسهام االيجابي في ازدهار االقتصادي في المجتمع. س

المجتمع، فان االستثمار في التعليم، وفي تعليم المرأة خصوصًا ال يضاهيه اية استثمار. فعوضًا عن اهمية مراعاة النوع 
وتعزيز القدرة على المنافسة تعميم التعليم، فان ذلك من شانه زيادة الراسمال البشري االجتماعي في الخدمات التعليمة لتحقيق 

 في االقتصاديات التي يزيد فيها االعتماد على المعرفة والتكنولوجية. 
ناث في وقد تجاوزت نسبة اال ،خالل السنوات الماضية ارتفاعاً معدالت التحاق االناث في المراحل التعليمية المختلفة لقد شهدت 

التعليم ما بعد الثانوي نسبة الذكور، ولكن وبالرغم من هذا التطور الحاصل في معدالت االلتحاق الكمية، اال ان التحاق االناث 
ما يتركز في تخصصات محددة وتقليدية. كما ان نسبة التحاق االناث في التعليم والمهني والتقني ما زالت دون المستوى 

في العام  %3.8( الى ان معدالت التسرب في المرحلة الثانوية لدى االناث قد انخفضت من 17قم )ويشير الجدول ر المنشود. 
 2010في العام  %8.9، وارتفعت نسبة حصول النساء شهادات تعليم مقارنة بالرجال من 2012في العام  %3.3الى  2010
في  %8.3سنة( من  34  -15فئة العمرية ) ، وانخفضت نسبة انتشار االمية بين االناث لل2011في العام  %10.5الى 
 .    (10، )2011في العام  %7.3الى  2010العام 

الى االستهداف  لبالرغم من االنجاز المتحقق على المؤشرات الخاصة بالهدف االستراتيجي، االن ان هذا التقدم لم يص
 للهدف، ولم تعكس البعد النوعي للتعليم.، كذلك فان المؤشرات المعتمدة لقياس التقدم تعكس البعد الكمي ةالمعلن

لهدف تحسين الخدمات التعليمة في فلسطين من حيث الكمية والنوعية ومن منظور النوع  واالنجاز  مؤشر االداء، واالستهداف(: 17جدول رقم )
 االجتماعي

سنة األساس  المؤشرات الهدف االستراتيجي 
2010 

االنجازات للعام  االستهدافات 
2012 2011 2012 2013 

تحسين الخدمات 
التعليمية في 

فلسطين من حيث 
الكمية النوعية ومن 

منظور النوع 
 االجتماعي

معدل التسرب في المرحلة الثانوية لدى 
 االناث 

3.8% 
 3.1%  

3.3% 

حصول النساء على شهادات نسبة 
تعليم عالي مقارنة بالرجال) بكالوريوس 

 فاعلى(

 
 ذكور11.2%

 اناث  8.9%
 

11% 
 

 للذكور  12%
 لإلناث 10.50

%(2011) 
نسبة انتشار األمية بين اإلناث للفئة 

 (.34-15العمرية )
8.3% 

 7.3%  
7.4%(2011) 
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السياسات والتدخالت واالنشطة المنفذة لتحسين الخدمات التعليمية في فلسطين من حيث الكمية النوعية ومن منظور النوع 
 االجتماعي

االستراتيجي الخاص بتحسين الخدمات التعليمية في فلسطين من حيث الكمية النوعية ومن منظور النوع لتحقيق الهجف 
 تبنت االستراتيجية اربعة سياسات خاصة واثنى عشر تدخل سياساتي. االجتماعي

(: السياسة، والتدخالت المنفذة للهدف االستراتيجي تحسين الخدمات التعليمية في فلسطين من حيث الكمية 18جدول )
 النوعية ومن منظور النوع االجتماعي 

 السياسة التدخل نفذ  نفذ جزئي لم ينفذ
    تعديل وإقرار مشروع قانون التعليم االساسي ليشمل الزامية التعليم حتى

 12نهاية صف 
التوسع في سياسة الزامية التعليم 
 لغاية المرحلة الثانوية وتفعيلها

    تفعيل االرشاد المدرسي للفتيات وتوعيتهن وعائالتهن حول مساوئ
 الزواج المبكر، والعمل المشترك بين الوزارات المعنية لحل المشكلة

    بالمدارس انشاء صندوق للطالبات الفقيرات في المرحلة الثانوية يرتبط
 الثانوية في المناطق النائية

   اتخاذ التدابير الالزمة من اجل  تعديل كتابين من " قضايا معاصرة" من منظور النوع االجتماعي
تعميم قضايا النوع االجتماعي 
في المناه  المدرسية والتعليم 

 العالي

   تعديل بعض الكتب المدرسية من منظور النوع االجتماعي 
    ادخال مساق اجباري للنوع االجتماعي في جميع الجامعات والكليات

 المتوسطة

   اتخاذ كافة التعديالت واالجراءات  سن قانون التعليم المهني والتقني
الالزمة لتشجيع التحاق الفتيات 
بالتعليم المهني والزراعي في 
المرحلة الثانوية وفي التعليم 

 العالي

    الفتيات بالتعليم المهني والتقنيتشجيع التحاق 
    فتح تخصصات مهنية لالناث في المدارس المهنية تتناسب مع

 متطلبات سوق العمل
   توعية الفتيات والمجتمع باهمية االنخراط بالتعليم الزراعي 
    تطوير المرافق المدرسية لتتوافق مع ذوي االحتياجات الخاصة من

 االناث
اتخاذ كافة االجراءات للتأكد من 
وصول الذكور واالناث من ذوي 

حملة توعوية تشجع االهالي على الحاق ذوي االحتياجات الخاصة، وال     للتعليم االحتياجات الخاصة 
 سيما االناث، بالتعليم.

 

فانه لم يتم تنفيذ التدخل المتعلق بتعديل التوسع في سياسة إلزامية التعليم لغاية المرحلة الثانوية وتفعيلها، ولتنفيذ سياسة 
وإقرارا قانون التعليم االساسي ليشمل الزامية التعليم حتى الثانوي، كما ان االرشاد المدرسي للفتيات وعائالتهن حول مساوىء 

الموضع، كما انه  الزواج المبكر يتم العمل عليها من قبل الوزارة، دون ان يكون هناك اية تغير في نمط واليات العمل على هذا
والتخاذ التدابير الالزمة من وبشكل خاص في المناطق النائية. لم يتم إنشاء الصندوق الخاص بالطالبات في المرحلة الثانوية 
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تم عقد اتفاقية مع جامعة القدس المفتوحة لتطوير اجل تعميم قضايا النوع االجتماعي في المناهج المدرسية والتعليم العالي، 
في حين لم يتم ادخال مساق اجباري للنوع االجتماعي في الجامعات والكليات، علمًا بان  وع االجتماعي في الجامعة،تعليم الن

هناك برام  تدرس في الجامعات حول النوع االجتماعي، ويمكن للطلية المهتمين اخذ مساقات في هذا المجال. ولقد عملت 
من الكتب، دون ان يعطى موضوع النوع االجتماعي اهتمام في عملية االثراء، كما  وزارة التربية والتعليم على مراجعة واثراء عدد

انه لم يتم انجاز تعديل كتابين من قضايا معاصرة من منظور النوع االجتماعي.  ولكن هذا االثراء لم يتضمن قضايا النوع 
يات بالتعليم المهني والزراعي في المرحلة والتخاذ كافة التعديالت واإلجراءات الالزمة لتشجيع التحاق الفت االجتماعي.

حددت الخطة مجموعة من التدخالت تم ذكرها في الجدول اعاله، اال ان معظم هذه التدخالت لم ، الثانوية وفي التعليم العالي
نه ال توجد سوى ، وبارلغم من االهتمام بالتعلين الزراعي لالناث، فاسن قانون للتعليم والتدريب المهني والتقنيتنفذ، فلم يتم 

مدرسة زراعية وحيدة في المحافظات الشمالية، ولم يتم التوسع في ذلك، اضافة الى انه لم يتم فتح اية تخصصات جدية خالل 
شجيع التحاق الفتيات بالتعليم المهني والتقني تقوم به وزارة لتربية بالعامين الماضيين وفق ما كان مخطط له. اما فيما يتعلق 

لتوعية وارشاد موجه لطلبة الصف العاشر. ومن  خالل االرشاد المدرسي ومن خالل االجتماعات باولياء االمور، اضافةً والتعليم من 
 الجدير ذكره بان هذا النشاط ينفذ من قبل الوزارة منذ سنوات، ولم يحدث اية تغير في اليات العمل على هذا الموضع خالل فترة الخطة.

فان سياسة وزارة التربية والتخاذ كافة االجراءات للتأكد من وصول التعليم الى الذكور واالناث من ذوي االحتياجات الخاصة، 
التعليم تقر وجوب ان مالئمة المباني مع احتياجات االفراد ذوي االعاقة من الذكور واالناث، حيث تطبق الوزارة هذه الساسة 

حة على اكذلك للمباني التي يتم ترميمها او تعديلها. اما فيما يتعلق وتعمل وفق االمكانات المتعلى كافة المباني الجديدة، و 
ترميم المباني القديمة لموائمتها مع احتياجات الطلية من ذوي االعاقة. اما فيما يتعلق بتنفيذ حملة توعوية تشجع االهالي على 

 تعليم، فان ذلك لم يتم، ولكن فان الوزارة تقوم بتوعية االهالي حول هذاالحاق ذوي االحتياجات الخاصة، وال سيما االناث، بال
 الموضع من خالل مجالس اولياء االمور.  

 :التقدم لالمام
الحفاظ على معدالت االلتحاق العالية بين االناث، مع االهتمام الخاص بنوعية التعليم لما له من اثر هام على توفير  .1

 النساء من االنخراط االيجابي في سوق العمل.  المهارات والمعارف التي تمكن
االهتمام بالتعليم ما قبل المدرسي لما له من اهمية في زيادة معالت االلتحاق والبقاء، مع التاكيد على تحقيق المساواة  .2

 لكافة االطفال دون تميز حسب الجنس في الوصول لخدمات التعليم ما قبل المدرسي.
 يادة نسبة االناث في التعليم المهني والتقني. مع التركيز على التعليم الريادي لالناث.اتخاذ االجراءات الكفيلة بز  .3
 تعزيز أدماج النوع االجتماعي في المناه  المدرسي. .4
 إدخال مساق اجباري في النوع االجتماعي في الكليات والجامعات الفلسطينية.  .5
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 مأسسة النوع االجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية : 9.7

يشكل مأسسة النوع االجتماعي في خطط وسياسات وبرام  المؤسسة الحكومة استراتيجية عمل مالئمة للطبيعة عبر القطاعية 
ألهمية مأسسة النوع االجتماعي في  تحقيق وإدراكًا من الحكومة الفلسطينية  لقضايا المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة.

التنمية المستدامة، والعدالة االجتماعية، وفي تحقيق االهداف الوطنية للتنمية، اقر مجلس الوزراء الفلسطيني العديد من القرارات 
ادق مجلس الوزراء لتعزيز مأسسة النوع االجتماعي في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، فبتنسيب من وزارة شؤون المرأة ص

على قرار تشكيل وحدات للنوع االجتماعي ومهامها وهيكلها التنظيمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية، وقرارًا 
بتبني الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي، وتشكيل اللجنة الوطنية للموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي بعضوية ممثلين عن 

( الى ان نسبة النساء في الوظيفة العمومية قد ارتفعت من 19والمجتمع المدني والقطاع الخاص.  ويشير الجدول رقم )الحومية 
وحدة في  25 كما زاد عدد وحدات النوع االجتماعي ليصل الى  (.11) 2012في العام  %40.5الى  2008في العام  29%

االجتماعي في االجهزة االمنية التابعة لوزارة الداخلية، باإلضافة الى انشاء وحده وحدات للنوع  6، وتشكيل  2012نهاية العام
 ،وبالرغم من المكاسب التي حققتها وزارة شؤون المرأة على صعيد ماسسة النوع االجتماعيللنوع االجتماعي في مكتب الرئاسه.

ساواة والعدالة بين الجنسين، اال ان صعوبات عديدة ما زالت والناجمة عن توفر االلتزام واالرادة السياسية اتجاه تعزيز قضايا الم
موضع قرارات مجلس الوزراء  ية لوضعلتنفيذاتمثل في عدم اصدار التعليمات واالليات التي تتحول دون تحقيق هذا الهدف و 

لعدم قناعة صناع القرار ، تهميش وحدات النوع االجتماعي وعدم اتاحة الفرصة لها للقيام بمهامها المناطة بها وذلك التنفيذ
من جانب اخر تعاني باهمية دور الوحدة، ونتيجة لعدم فعالية اليات العمل  التي تربط الوحدة بالوحدات التنظيمية االخرى. 

عدم توفر قواعد بينات متكاملة ومحدثة ومفصلة حسب الجنس للكشف عن . الوحدات من نقص في المصادر البشرية والمالية
 جتماعي في القطاعات التنموية المختلفة. فجوات النوع اال

 مؤشر االداء، واالستهداف واالنجاز لهدف مأسسة النوع االجتماعي في عمل الوزارات(:  19جدول رقم )
سنة األساس  المؤشرات الهدف االستراتيجي 

2010 
االنجازات للعام  االستهدافات 

2012 2011 2012 2013 
مأسسة النوع االجتماعي 

 الوزارات  عمل في
نسبة النساء العامالت في الوزارات 

 %40.5  %32 %31 %29.3 الفلسطينية 

عدد الوحدات التي تم تأسيسها في 
 الوزارات المختلفة

25    26 

عدد تدخالت النوع االجتماعي التي 
تتضمنها المشاريع والبرام  في كل 

 وزارة
- - - - - 

نسبة االحصاءات المصنفة حسب 
الجنس في كل وزارة من مجموع من 

 مجموع االحصاءات المتوفرة 
- - - - - 
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 واالنشطة المنفذة لمأسسة النوع االجتماعي في الوزارات  السياسات والتدخالت

ولتعزيز ماسسة النوع االجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية تبنت االستراتيجية سياستين وستة تدخالت 
 شكلت اطار لتوجيه االنشطة التنفيذية. 

 السياسة والتدخالت المنفذة لماسسة النوع االجتماعي في عمل الوزارات (: 20جدول رقم )
 السياسة التدخل نفذ نفذ جزئي لم ينفذ

    تطوير وتفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بوحدات
 النوع االجتماعي

السعي لتطوير االلتزام 
الحكومي ) القرارات 

الحكومية( تجاه قضايا 
النوع االجتماعي وضمان 

 تنفيذها
 

    الخاص بتبني موازنه حساسه للنوع تفعيل قرار مجلس

 االجتماعي
    قدرات مهارات وزارة شؤون المرأة ووحدات النوع بناء

 االجتماعي على منه  مأسسة ودم  قضايا النوع االجتماعي
   االلتزام باتخاذ كافة  نات مفصلة حسب النوع االجتماعي ياتوفير المعلومات والب

االجراءات لدم  قضايا 
النوع االجتماعي في 

التخطيط والتنفيذ والمتابعة 
 والتقييم

    انشاء شبكه معلومات لربط المؤسسات النسويه بالقطاع
 الحكومي والمانحين

    ماسسه ودم  قضايا  النوع االجتماعي في الوزارات ذات
 الصبغه االقتصاديه

 

، عملت وزارة ولتنفيذ السياسة المتعلقة بتطوير االلتزام الحكومي ) القرارات الحكومية( تجاه قضايا النوع االجتماع وضمان
تفعيل تنفيذ قرارا مجلس الوزراء الخاص بوحدات النوع االجتماعي وبناء قدراتها وتمكينها من اداء مهامها شؤون المرأة على 

ومسؤولياتها، عملت وزارة شؤون المرأة على متابعة استكمال تشكيل وحدات النوع االجتماعي في الوزارات، وتقديم المساعدة 
االجتماعي في ات من خالل كادر متخصص، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لبناء كادر وحدات النوع الفنية لهذه الوحد

مجاالت مختلفة ) التدريب على جمع البيانات وتحليلها من منظور النوع االجتماعي،  التطبيق العملي على منه  ماسسه ودم  
ر النوع االجتماعي، اعداد الخطه  المراعية  للنوع االجتماعي، التخطيط قضايا النوع االجتماعي بما فيها اطر التحليل من منظو 

زنات ااالستراتيجي من منظور النوع االجتماعي، تعميم قضايا النوع االجتماعي، التدقيق من منظور النوع االجتماعي، المو 
. اداره االجتماعات ، مهارات استخدام الوقت(، مهارات قياديه ، اإلداريةالحساسه للنوع االجتماعي، مهارات العمل كالمهارات 

ولتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاصة بتبني موازنة مستجيبة للنوع االجتماعي، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية 
لجنة وسكرتارية للموازنة الحساسة للنوع االجتماعي والتي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الشركاء والمعنيين، وتشكيل 

فنيتين لمتابعة عمل اللجنة، وقد اطلعت اللجنة على تجربة جمهورية مصر العربية في مجال اعداد الموازنة المستجيبة للنوع 
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انجاز تقرير التدقيق من منظور النوع تم  ولتعزيز مأسسة وإدماج قضايا النوع االجتماعي في الوزارات االقتصاديةاالجتماعي. 
لدعم قضايا النوع االجتماعي  في مجال  االقتصاديةوزاره االقتصاد، وتدريب موظفين مؤثرين في الوزارات  االجتماعي  في

، والحقًا لتقرير التدقيق من منظور النوع االجتماعي في وزارة العمل والتي تم انجازه سابقٌا، ما زال  االقتصاديةة أ مشاركه المر 
، واطالق استراتيجية النوع ير التدقيق من منظور النوع االجتماعي في وزاره العملالعمل مستمر على متابعه تنفيذ توصيات تقر 

االجتماعي في قطاع البيئة ) بالتركيز على المياه وادارة النفايات الصلبة(، واعداد االستراتيجية الوطنية للتدقيق التشاركي من 
واخذ قضايا النوع االجتماعي بالحسبان تم اجراء  تنميةالومن اجل تحفيز القطاع الخاص في عمليه منظور النوع االجتماعي.

، والحكومة والمانحينولتعزيز التنسيق والتواصل بين المؤسسات النسوية النوع االجتماعي في شركة جوال .  سالتدقيق على اسا
يط بالمشاركه، تدريب مراكز تواصل في المحافظات حول التخط 11قامت الوزارة  بتنسيق تنفيذ تدريب المؤسسات المشاركه في 

 االموال، تدريب منسقات مراكز تواصل حول النوع االجتماعي في القضايا المعاصرة.تجنيد المؤسسات حول كتابه المشاريع و 

 التقدم لالمام:

يمكننا القول بان به حتى  بالرغم من التقدم المحرز على صعيد ماسسة النوع االجتماعي، اال انه ما زال امامنا الكثر لنقوم
لجنسين مماسسة في عمل مؤسساتنا العامة. ولتعزيز ماسسة قضايا النوع االجتماعي في الوزارات اقضايا المساواة والعدالة بين 

 والمؤسسات الحكومية فان القضايا التالية تشكل اولوية لالهتمام والعمل في المرحلة القادمة: 

 نوع االجتماعي بهيكليات الوزارات المختلفه، مع مراجعة وتطوير مهامها العمل على ضمان ماسسة وتثبيت وحدات ال
 وهيكلها التنظيمي،

  االستمرار في اجراء التدقيق من منظور النوع االجتماعي في الوزارات المختلفه، وذلك باالستناد الى منه  تشاركي
وتحديد الفجوات والكشف عن الممارسات  لرفع وعي كافة الوحدات التنظيمية في الوزارة بمفاهيم النوع االجتماعي،

 ووضع خطه مستقبليه للوحدات. اإليجابية
  بناء وتفعيل نظام المتابعه والتقييم في الوزارة لتوفير البيانات والمعلومات من منظور النوع اجتماعي يستند اليها في

 تطوير السياسات الخاصة بالنوع االجتماعي.  
  والموازنات والخطط والمشاريع  اإلداريةالنوع االجتماعي للشؤون  بإدماجالعمل على انجاز دليل اجراءات خاص

)حيث ان هذا الدليل يكون في كل وزاره من الوزارات(، والعمل على توفير كوادر واعيه وحساسه لقضايا النوع 
 االجتماعي في الوزارات المختلفه ومن مختلف المستويات. 

 

 
 



45 
 

 وصيات ختامية ت
  منه  تشاركي اتاح المجال لالوزارة في اعداد االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية بالرغم من تبني : المنهجيةتطوير

اال ان المراجعة اظهرت وجود عدد من الثغرات التي تحتاج لتطوير، وبالتالي ال بد لمشاركة كافة الشركاء والمعنين، 
االستراتيجية القادمة على جسر هذه الثغرات للتأكد من ضمان مشاركة كافة الشركاء منهجية اعداد حرص من ان ت

 عنين وان تخرج االستراتيجية باولويات وطنية متفق عليها. موال
  ضرورة االنتباه لتضمين وثيقة االستراتيجية اطار واليات فاعلة للمتابعة والتقييم يتفق المتابعة والتقييمبناء نظام :

اء، مع االسراع في إنشاء وتفعيل وحدة المتابعة والتقييم في وزارة شؤون المرأة لتشكل االطار المؤسسي عليه الشرك
المسؤول عن متابعة تنفيذ االستراتيجية وتقديم التقارير حول التقدم في سير العمل عليها، وذلك بالتنسيق مع الفريق 

 الوطني العداد االستراتيجية.  
 االهتمام بتطوير شراكات وزارة شؤون المرأة مع مختلف شركائها من الحكومة والمجتمع المدني : بناء التحالفات

والقطاع الخاص وكذلك المؤسسات الدولية ذات العالقة، فالبرغم من قيام الوزارة خالل الفترة بتوقيع اتفاقيات وتفاهمات 
حيث ، الوزارة مع شركائها وتعزيز شراكةسسة ه هناك حاجة لبذل كزيد من الجهود لمأمع عديد من الجهات، اال ان

اظهرت المراجعة بان غياب التنسيق والتواصل بين الوزارة واالطراف االخرى كان احدى اسباب تواضع االنجازات 
 المحققة خالل تنفيذ االستراتيجية.

  : ادة من المرحلة التخطيطية تكثيف الجهود خالل المرحلة التخطيطية القادمة، واالستفادة من الدروس المستفاالدماج
السابقة في سبيل تعزيز إدماج سياسات وتدخالت االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للمساواة والعدالة بين الجنسين 

مع التأكد بإدماج قضايا لمساواة في النوع االجتماعي في كافة مستويات  في الخطة الوطنية واالستراتيجيات القطاعية،
 ف، السياسات، التدخالت، مؤشرات االداء(.التخطيط ) االهدا

  :االستثمار في بناء القدرات الوطنية في مجال إدماج النوع االجتماعي في عملية التخطيط واعداد بناء القدرات
رأة ووحدات النوع االجتماعي وفرق التخطيط مالموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي، تستهدف فريق وزارة شؤون ال

زنات في الوزارات، وذلك لبناء الفهم المشترك بين مختلف الفاعلين حول قضايا النوع االجتماعي وتزويدهم واعداد الموا
 بالمعارف واالدوات الالزمة الدماج النوع االجتماعي في الخطط والبرام  الموازنات.

  :شكلت عدم توفر الموارد الالزمة لتنفيذ االستراتيجية احدى المعيقات امام تنفيذ ما خطط له من حشد الموارد
سياسات وتدخالت، وبالتالي ال بد من تكثيف الجهود لحشد الموارد سواء المحلية منها او من المساعدات الخارجية 

والتأثير على المساعدات الخارجية لصالح قضايا وذلك بتعزيز اعدادعملية اعداد الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي، 
 . المساواة في النوع االجتماعي

 انتهى 
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