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 امللخص التنفيذي .1

 الجهود الوطنية إطار الجنسين وتمكين المرأة في بين والعدالة المساواة  القطاعية لتعزيز عبر الوطنية االستراتيجية هذه تأتي
، استنادا  لتكليف مجلس الوزراء 2016-2014 لألعوام القطاعية وعبر الوطنية القطاعية إلعداد االستراتيجيات المبذولة

تعمل هذه االستراتيجية مع  .القادمة الثالث الفلسطينية للسنوات التنمية خطة إعداد في حجر األساس لتشكل الفلسطيني،
استراتيجية قطاعية على تحقيق خطة التنمية الفلسطينية )أجندة السياسات  19أربعة استراتيجيات عبر قطاعية أخرى و

 المساواة وتكافؤ الفرص النوع االجتماعي ومبادئ قضايا الوطنية( لدولة فلسطين. وتعكس بذلك االلتزام الحكومي الجاد تجاه
 الجنسين وتمكين المرأة الفلسطينية.  ما بين التمييز أشكال جميع إزالة جهود في فاعلة لجميع األطراف المعنيةوالمشاركة ال

بالفعل، ارتكزت عملية إعداد االستراتيجية من قناعة جميع األطراف الفاعلة والعاملة في هذا المجال في فلسطين بأن عملية 
كة وتمكين المرأة في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية التنمية المستدامة تتطلب التركيز على مشار 

والثقافية، وذلك من خالل دمج قضايا النوع االجتماعي في جميع السياسات الوطنية بهدف جسر الفجوة بين الجنسين في 
مليون مواطن،  24.4فمن أصل ، تشكل النساء نحو نصف السكان، الفلسطيني مجتمعنافي مجاالت الحياة المتعددة. ف

ولكن حتى يومنا هذا، ال تزال تواجه النساء  1.(%49.3) مليون أنثى 182.و (%50.7مليون ذكر ) 2.24هناك 
ونظرا  للطبيعة العبر قطاعية الفلسطينيات تحديات عديدة في مجال مساواة النوع االجتماعي وتمكينها في شتى المجاالت. 

بين الجنسين وتمكين المرأة، فإن تحليل هذا المجال وتحديد االستراتيجية الخاصة بذلك يتطلب والعدالة لقضايا المساواة 
البنية  وقطاعالقطاع االجتماعي و االقتصاد قطاع التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات الفرعية المتداخلة، لتشمل 

 خلة األخرى.، وما تتضمنه هذه المجموعة من القطاعات المتداالحكم وقطاعالتحتية 

تطوير هذه االستراتيجية مجزية جدا ، فبدعم وتنسيق من قبل وزارة شؤون المرأة، تم إعدادها من قبل الفريق ل تعتبر التجربة
ممثال  وممثلة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية ومؤسسات  28الوطني، المشكل من 

شهر الماضية، تذكرنا عملية التشاور التي تمت من خالل عقد سلسلة كبيرة جدا  من األنشطة األمم المتحدة. خالل األ
التشاورية المختلفة من ورشات عمل ولقاءات ومع مجموعة واسعة من الشركاء والمعنين من الحكومة والمجتمع مدني 

بين والعدالة ي فلسطين والتي ترتبط بتعزيز المساواة والدولية، بأن البيئة السياساتية ف والنقابية واألهلية الحكومية والمؤسسات
وعزمها للعمل في هذا القطاع. تتمتع فلسطين بمجتمع مدني نشط وحركة نسوية قوية  الجنسين وتمكين المرأة تتسم بقوتها

 ة. في ذلك مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية والدولي اومؤسسات حقوقية فاعلة تعمل منذ سنوات عديدة تسانده

الجنسين  بينوالعدالة  المساواة  القطاعية لتعزيز عبر الوطنية الحالية للقطاع، تتطلع االستراتيجية رؤيتهاضمن إطار 
يتمتع فيه الرجال والنساء والفتيات والفتيان بحقوق المواطنة  فلسطيني"مجتمع ( إلى 2016-2014وتمكين المرأة )

وتهدف بشكل عام للوصول إلى إطار مشترك بين جميع المؤسسات  والفرص المتساوية، في المجالين العام والخاص."
تقوم بها  بين الجنسين وتمكين المرأة، بحيث يحدد إطارها مجمل التدخالت التيوالعدالة المعنية في تعزيز المساواة 

 حددتالمؤسسات الرسمية واألهلية والدولية والقطاع الخاص واالتحادات والنقابات. وفي إطار السعي لتحقيق هذه الرؤية، 

                                                           
 .13 صفحة ،2013 فلسطين، في المقيميين السكان أحوال الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز فلسطين، دولة 1 
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، كما هو موضح في المحلق )أ( سياسة ومجموعة كبيرة من التدخالت 13أربع أهداف رئيسية، يندرج ضمنها االستراتيجية 
  والملحق )ب(:

  يركز هذا الهدف االستراتيجي على رفع نسبة زادت:  العمل قطاع في المرأة مشاركة: األولالهدف االستراتيجي
مشاركة المرأة في سوق العمل ويندرج في إطاره خمسة سياسات واربعة عشر تدخال  تعمل جميعها مباشرة على تعزيز 

 رأة العاملة. مشاركة المرأة في سوق العمل، باإلضافة إلى تعزيز حقوق الم

 الدولية والمؤسسات واألهلي والخاص العام القطاع في العامالت للنساء الالئق العمل : كفالة1السياسة رقم  -
على ضمان انفاذ التشريعات المرتبطة في العمل والخدمة المدنية على هذه السياسة  تركزفلسطين:  في العاملة

تعديل التشريعات اتجاه حماية حقوق  باإلضافة إلى ،القطاع الخاص في ، وبشكل خاصجميع قطاعات العمل
 بحقوقهن. العامالت وتوعية النساء العاملين في جميع المجاالت

السياسة على اتجاهات مرتبطة في زيادة مشاركة  تركز للنساء: العمل فرص توفير : ضمان2السياسية رقم  -
النساء في سوق العمل من خالل التأهيل المهني والعلمي وايجاد ثقافة مجتمعية داعمة لعمل النساء والفتيات، في 

توفير المصادر  وكذلكقطاع الزراعة واالتصاالت وتكنولوجيا االتصاالت،  على وبالتركيزمختلف القطاعات، 
المشاريع الصغيرة التي تشغل النساء في بيئة مناسبة لواقعها االجتماعي  إلقامةدية الالزمة المالية والما

 واحداث الفلسطيني لالقتصاد الناظمة االقتصادية السياسات مراجعةفي ذلك أيضا   ويرتبطواالقتصادي. 
 للنساء وحق الوطني االقتصاد في فاعل كمساهم الفلسطينية للمرأة  االقتصادي الدور يعزز بما عليها التعديالت

باإلضافة  .االسرة اقتصادي في ومساهمتها المصادر في وتحكمها دخلها وتحسين االقتصادي دورها ابراز من
 مشاركة إلى ذلك، تركز التدخالت المقترحة والتي تتعلق بدعم وحماية دور المرأة في القطاع الزراعي وتعزيز

 المعلومات. توتكنولوجيا االتصاالت قطاع في المرأة 

 واألسواق الوطني المستوى  على النسوية والجمعيات المرأة لمنتجات التنافسية القدرة : زيادة3السياسة رقم  -
 المحلي السوق  في النساء منتجات تسويق ضمان على للسياسة الرئيسي التوجه يركز والعالمية: اإلقليمية

 مجال في الفاعلة األطراف مع أنفسهن والتشبيك النساء بقدرات عالقة لها اتجاهات في بالعمل وذلك والخارجي
 .المحلي السوق  الى اسرائيل من وخاصة المستوردة المنتجات تغول من الحد وكذلك ودوليا   محليا   األسواق فتح

  :يعتبر هذا الهدف محوري في انخفض:  قد الفلسطينية المرأة ضد أشكاله بكافة العنفالهدف االستراتيجي الثاني
الحد من العنف ضد المرأة الفلسطينية وحمايتها من شتى أشكاله ومن التهميش االجتماعي والسياسي، وذلك عبر 

سياسات ترتبط بكفالة وصول النساء إلى العدالة وتطوير الخدمات االجتماعية الخاصة بالنساء المعنفات  3تحقيق 
نتهاكات اإلسرائيلية التي تعنف النساء بشكل عام، وبالتحديد في مناطق ج واألكثر عرضة للتهميش، وفضح اال

 والقدس، وفيما يتعلق بمعاناة النساء في الحصول على اإلقامة ومعاناة األسيرات وذوات األسرى.
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تركز السياسة على عدة محاور خاصة بالرقابة على تنفيذ : كفالة وصول النساء إلى العدالة: 4السياسة رقم  -
رات المحاكم ومساندة النساء في الوصول إلى النيابة والقضاء من خالل التمثيل القانوني باإلضافة إلى التوعية قرا

 الحقوقية لتمكين النساء من المطالبة بحقوقهن في المجاالت المختلفة.

تبط تر : تطوير الخدمات االجتماعية الخاصة بالنساء المعنفات واألكثر عرضة للتهميش: 5السياسة رقم  -
السياسة بشكل عام في ثالثة اتجاهات تتضمن إيجاد مراكز وأنظمة وطنية قادر على حماية النساء المعرضات 
لبعض أنوع من العنف، وتطوير التشريعات الحالية باإلضافة إلى توفير خدمات خاصة تراعي احتياجات النساء 

 المسنات وذوات االعاقة.

ئيلية التي تعنف النساء )مناطق ج، القدس، اإلقامة، األسيرات، : فضح االنتهاكات اإلسرا6السياسة رقم  -
سرى السياسة اتجاهات عمل مرتبطة في تعزيز الجهود الوطنية في وضع قضية األ تتضمنوذوات األسرى(: 

شكال الدعم السياسي واالقتصادي أسرى المحريين في جميع المحافل الدولية ذات العالقة وتقديم جميع واأل
هذه السياسة على مساندة المقدسيات الفلسطينيات  وتركزواالسيرات وذويهم وخاصة النساء.  ألسرى لوالمعنوي 

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

ترتبط السياسة بشكل عام في تطوير الوعي : تعزيز الثقافة المجتمعية المناهضة للعنف: 7السياسة رقم  -
المجتمعي تجاه الحد من العنف واإلبالغ عنه من خالل رفع وعي المؤسسات الفاعلة والمواطنين عامة والنساء 

 بشكل خاص.

: يرتبط الهدف االستراتيجي الثالث في بالمؤسسات زادت القرار اتخاذاالستراتيجي الثالث: مشاركة المرأة في  الهدف -
والسياسية وال سيما في مراكز صنع القرار، وفي تمثيلهن في مؤسسات المجتمع  االجتماعيةمشاركة النساء تعزيز 

واقع ، وذلك من خالل سياستين تركزان على إجراء التدابير الالزمة لزيادة نسبة النساء في مالمدني واألحزاب السياسية
 صنع القرار وبناء القدرات القيادية للنساء في المؤسسات.

: تركز السياسة على دعم : إجراء التدابير الالزمة لزيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار8السياسة رقم  -
 في النساء ترقي تضمن آليات ومساندة النساء نحو الوصول إلى المناصب والهيئات القيادية، من خالل وضع

 ألبعاد الوعي توفر بشرط الوزارات في والقرار الشأن صاحبة اللجان كافة في النساء تمثيل من الوزارات والتأكد
بينهن وتشخيص دوري  لوضعية النساء في موقع صنع القرار في جميع المؤسسات المؤثرة في  االجتماعي النوع

 المجتمع، باإلضافة إلى التوعية المجتمعية.

: تركز السياسة على بناء قدرات النساء القيادية ناء القدرات القيادية للنساء في المؤسسات: ب9السياسة رقم  -
 في القطاعات التنموية المختلقة في القطاع العام والخاص والمؤسسات النقابية والمجتمع المدني.

  يعتبر وصول النساء تمييز:  دون  األساسية الخدمات جميع إلى تصل الفلسطينية المرأة: الرابعالهدف االستراتيجي
إلى جميع الخدمات األساسية من صحة وتعليم ومياه وطاقة وبنية تحتية بما يالءم احتياجاتهم ومن دون تمييز من 
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األهداف االستراتيجية الرئيسية في هذه الخطة لألعوام الثالث القادمة. ويندرج ضمن هذا الهدف االستراتيجية سياسة 
تطوير هذه الخدمات األساسية في المناطق المهمشة من حيث الكم والنوع بما يتالءم مع واحدة رئيسية تركز على 

 احتياجات النوع االجتماعي.

: تطوير الخدمات األساسية في المناطق المهمشة كمًا ونوعًا بما يتالءم مع احتياجات النوع 9السياسة رقم  -
 والرياضة والتعليم الصحي المجال في التحتية نيةالب خدمات إطار هذه السياسة تطوير يندرج ضمن  االجتماعي

والمياه، ال سيما في المناطق المهمشة وخاصة المناطق المستهدفة من قبل  والسكن والمواصالت والثقافة
 االحتالل مثل المناطق وبعض احياء القدس والمناطق القريبة من الجدار. 

قدرات الكوادر الصحية في مجال التواصل بين الرجال التثقيف الصحي المجتمعي وبناء  أيضا  السياسة  تتضمن
والنساء والفتيان والفتيات وتطوير التشريعات الصحية لتستجيب مع قضايا النساء الصحية والنوع االجتماعي، 

 الرياضية االنشطة في الفتيات مشاركة وتفعيل المناهج، وتفعيل االعاقة ذوي  تعليم ودعم المدرسي االرشاد تفعيل
 المجال في المرأة  مشاركة اهمية الى المجتمع وقيادات النساء وخاصة المجتمعي الوعي وزيادة المدرسية
توفير المصادر المالية للمؤسسات العاملة في مجال االسكان  على من جهة أخرى هذه السياسة  تركز. الرياضي

والتي تسكن في المناطق جــــ وتشمل الفقيرة  لألسروخاصة مجلس االسكان الفلسطيني ليعمل على تحسين السكن 
 تطوير تشريعات تعزز ملكية النساء للسكن.أيضا  

 يعتبر دمج وتعميم قضايا النوع االجتماعي قضايا النوع االجتماعي مدمجة ومعممة: : خامسالهدف االستراتيجي ال
ليات الوطنية وتطوير آليات على المستوى الوطني من خالل تضمين هذه القضايا في البرامج والسياسات وتعزيز اآل

 المساءلة من األهداف االستراتيجية األساسية في هذه الخطة.

 على السياسة تركز: مين قضايا النوع االجتماعي في السياسات والبرامج القطاعية للمؤسسات الرئيسيةتض -
 جميع قدرات بناء تشمل وكذلك والمساواة  العدل وتحقيق المرأة  تمكين في البيانات وقواعد المعرفة ادارة دور تفعيل

 او الرسمي المستوى  على ذلك كان سواء   القطاعات بمختلف السياسات ورسم التخطيط في العاملة الطواقم
 التصحيحية القرارات واتخاذ التوجيه عملية في والتقييم الرقابة وظيفة تطوير ايضا   السياسة تشمل. الشعبي

 البرامج. اداء في المرتبطة

تتضمن بناء قدرات ومأسسة وحدات النوع : الجنسين بين المساواة وتعزيز المرأة لتمكين الوطنية اآلليات تعزيز -
االجتماعي في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية وكذلك مأسسة وبناء قدرات مجموعات تواصل في 

المساواة بين الجنسين.  المحافظات كأطر رسمية وشعبية فاعلة على المستوى المحلي في تمكين النساء وتحقيق
وتشمل السياسة ايضا  االستمرار في بناء قدرات وتمكين وزارة شؤون المرأة وتحسين االتصال والتواصل بين  

 وحدات النوع االجتماعي ووزارة  شؤون المرأة.

ضع أطر وطنية ضمن إطار هذه السياسة و التوجه  يشملتطوير آليات المسائلة في النوع االجتماعي:  -
االجتماعي، وذلك من خالل عقد  النوع في المساواة  قضايا حول للمسائلة المعنيةاركة جميع األطراف وبمش
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جلسات حوار وطنية حول قضايا المساواة في النوع االجتماعي، إعداد تقارير أداء للمؤسسات الرسمية وغير 
 لقضايا المساواة في النوع االجتماعي.الرسمية حول قضايا المساواة في النوع االجتماعي وعقد جلسات مساءلة 

لتحقيق هذه األهداف االستراتيجية والسياسات المندرجة ضمنها، ستقوم المؤسسات الحكومية المختلفة بتنفيذ مجموعة 
ترتبط بالتدخالت المدرجة في خطة العمل لتعزيز المساواة و  ،( والملحق )ج(ب)من البرامج الموضحة في الملحق 

 الجهات التزامالجنسيين وتمكين المرأة. وستعتمد وزارة شؤون المرأة لضمان تحقيق أهدافها االستراتيجية و والعدالة بين 
المرجوة. من ناحية أخرى،  مؤشرا لقياس أداء النتائج 50الخطة على مصفوفة والتقييم والتي تتضمن  تنفيذ في المعنية
 ستعدها التي المتابعة أنظمة إلى الموازنة برامج تنفيذ صعيد ىعل المحرز التقدم متابعة في شؤون المرأة  وزارة ستعتمد

ستقوم وزارة شؤون المرأة  كما. األهداف االستراتيجية للخطة تحقيق لضمان الحكومية والمؤسسات الرئيسية الوزارات
من مدى االلتزام ليدرج المؤشرات الجديدة وستعقد جلسات مراجعة سنوية لتتبع والتحقق  بتحديث نظام الرقابة والتقييم

 بالخطة وبمشاركة جميع األطراف المعنية.
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 املقدمة واملنهجية  .2

 مقدمة .1.1

 2016-2014 لألعوام بين الجنسين وتمكين المرأة والعدالة عداد االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة إ تم 
تكليف مجلس الوزراء وتنسيق من قبل وزارة شؤون المرأة، وذلك استنادا  لوبدعم قبل الفريق الوطني لالستراتيجية،  من

استراتيجية قطاعية على تحقيق خطة  19خرى وأقطاعية عبر  ستراتيجياتربعة اأمع  هذه االستراتيجية تعملالفلسطيني. 
طار مشترك بين جميع إ لىإتهدف بشكل عام للوصول و السياسات الوطنية( لدولة فلسطين. ة دجنأالتنمية الفلسطينية )

ي تقوم مجمل التدخالت الت وتمكين المرأة، بحيث يحدد إطارهابين الجنسين والعدالة المؤسسات المعنية في تعزيز المساواة 
 هلية والدولية والقطاع الخاص واالتحادات والنقابات. بها المؤسسات الرسمية واأل

تقرير االستراتيجية  ليشمسية لمنهجية العمل واألنشطة التي تم تنفيذها، إلى المنهجية التي تبين المرتكزات األسا باإلضافة
والعدالة المساواة  وتحقيقالمرتبطة في تمكين المرأة  طرافاأل لجميع المشتركة والرؤية طينيةالفلس المرأة  وضعية حول نبذة

 والتمكين، االجتماعي النوع ورمنظ منللواقع المرتبط في المرأة الفلسطينية،  ليال  تحبين الجنسين. يتضمن التقرير كذلك 
، باإلضافة إلى االستراتيجية الوطنية هذه تحقيق لىإ ىعتس التي والسياسات الوطنية االستراتيجية هدافواأل واألولويات

 حول كل سياسة ا  ملخصبالمالحق  لقالمتع الجزء يتضمن خيرا  وأ برامج القطاع وتوزيع الموارد وآليات المتابعة والتقييم.
 ومصفوفة األنشطة وتوزيع المسؤوليات والتكاليف وسجل المشاورات.

 ساسية للمنهجية املرتكزات ال  .2.1

التي تضمنت أيضا  إقرار و  اتهول جلسأفي قرها الفريق الوطني رتكزت المنهجية على مجموعة من األسس التي ناقشها وأا
ية التحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات لمرجعية ناظمة لعمساسية االستراتيجية. تشكل المرتكزات األعداد خطة عمل إل

 ت في عملية التخطيط االستراتيجي./امرجع ولغة موحدة لجميع المشاركين وتعتبر

 خطط عبر قطاعية،  4خطة قطاعية و 19عداد إ يجري العمل في نفس الوقت على : التضمين في الخطط القطاعية
وبسهولة من عملية التضمين في كن م  السياسات ت  عملية التحليل وصياغة  نألى إعداد الخطة إ حيث تركز منهجية 

 الخطط القطاعية وعبر القطاعية.

 :بالتمايز)الفروق( بين الرجال والنساء المرتبط في  النوع االجتماعي يعرف النوع االجتماعي)الجندر( وتمكين المرأة
 .دوار ومسؤوليات وفرص النساء أو الرجال الناتجة عن المفاهيم والثقافات المحلية وليس حسب الجوانب البيولوجيةأ

 االجتماعية، الصحة.القطاع االجتماعي: الثقافة والتراث، التعليم االساس ي، التعليم العالي، الحماية 

 قطاع البنية التحتية: الطاقة، البيئة، النقل واملواصالت، ادارة املياه واملياه العادمة، االسكان

القطاع االقتصادي: تنمية االقتصاد الوطني، الزراعة، تنمية السياحة واآلثار، االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 

 التشغيل.

 العدل وسيادة القانون، االمن، االعالم، قطاع الحكم: العالقات الدولية، 

ة املال العام والسياسات النقدية، املصرفية ر االستراتيجيات عبر القطاعية: الشباب، التنمية االدارية، ادا

 والتمويلية، الحكم املحلي واالداري.
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 أو أنثى والعالقات بين النساء والرجال نسان ذكرا  ص المرتبطة بكون اإليضا  بالخصائص االجتماعية والفر أويعرف 
 القيم تحقيق من يمكنهن بشكل، حياتهن شؤون  إدارة علىء فيعني قدرة النسا تمكين المرأة ماأ .والفتيات والفتيان

 على - فردي أو جماعي بشكل - التأثير أو القرارات واتخاذ ذاتهن، االعتماد على ومن بها، ؤمنت التي واألهداف
  .حياتهن جوانب تمس التي القرارات

 والرجال النساء بين المساواة (equality) : مصطلح يعني أن جميع البشر، ذكورا  وإناثا ، هم أحراٌر في تطوير
ضهم قدراتهم واختيار مسار حياتهم دون قيود لها عالقة بالنوع االجتماعي. وال يعني هذا بأن النساء والرجال مثل بع

 في لرجال والنساء متساوية. وهذا يعني المساواة عني أن تكون الفرص والمسؤوليات واألدوار لكل من اي البعض، ولكنه
 وتحقيقا   بها. والتصرف االجتماعية القيمة ذات والموارد السلع على والحصول حياتهم لهم لممارسة المتاحة الفرص

  .أو "النهوض" بها الموارد على الحصول من المحدودة اإلمكانيات ذات تالفئا تمكين لذلك، يتعين أحيانا

 والرجال النساء بين الفرص تكافؤ(equity) : الرجال والنساء، كل  ومعاملة في التعامل مع والعدالة وتعني اإلنصاف
 المعاملة في ختالفاال أو المعاملة، في المساواة  ذلك يتضمن (. وقدrespective needsحسب احتياجاته الخاصة )

 يتطلب التنمية، سياق وضمن ة.المتاح والفرص وااللتزامات والمزايا الحقوق  حيث من المساواة  يضمن بشكل ولكن
 .للمرأة  واالجتماعي التاريخي عن الحرمان تعوض دائما   بناءة تدابير اتخاذ والرجال النساء بين التكافؤ تحقيق

 ستشمل عملية التحليل االستراتيجي جميع : تحليل جميع المجاالت المرتبطة في التمايز بين النساء والرجال والتمكين
 طارإولويات في ترتيب األ ليتم ،التمكينو العوامل المؤثرة على وضعية المرأة الفلسطينية من منظور النوع االجتماعي 

 عملية التحليل واتخاذ القرارات. ، أي ة والفرعيةيالقضايا الرئيس

 العالقة في القضايا التي  اتطراف ذلجميع األضمان المشاركة الواسعة ويعني  :طرافمشاركة حقيقة بين جميع األ
طر النسوية، المؤسسات الدولية هلية، األالتؤثر على وضعية المرأة، وخاصة المؤسسات الرسمية، المنظمات ا

 والجامعات. 

 أنشطة تطوير الخطة   .3.1

 مكنتوالتي بمجملها  ،نشطةمنها مجموعة من األ ، شملت كلستة مراحل متداخلة عملية التخطيط االستراتيجي تضمنت
فريق وزارة شؤون المرأة من الخروج باستراتيجية منسجمة مع تطلعات واحتياجات المرأة الفلسطينية وقادرة على النهوض 

زارة عليه و  والذي تشرف ،طار العام للتخطيط التنموي الفلسطينيع اإلمقتصادية واالجتماعية والسياسية، و بمكانتها اال
وعة من ولى والتي خرجت بمجمالتي تمت في المراحل الثالثة األ نشطةاألهذا الجزء يبين . داريةالتخطيط والتنمية اإل

 بين الجنسين وتمكين المرأة. والعدالة هداف والسياسات الوطنية الهادفة الى تحقيق المساواة األ

  اعتمد  :"لعملية التحليل االستراتيجي والورش القطاعية مرجعك صدار تقرير المراجعة االستراتيجية"إ ولالنشاط األ
عداد تقرير المراجعة على التشاور مع مجموعة واسعة من الشركاء والمعنين من حكومة ومجتمع مدني، حيث قام إ 

ر العمل على تنفيذ التدخالت، واإلنجازات المتحققة على فريق من وزارة شؤون المرأة بمهمة جمع البيانات حول سي
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عداد االستراتيجية، وسير العمل على إ وشملت المراجعة آليات  اتيجية المحددة في االستراتيجية.هداف االستر صعيد األ
 نجازات المتحققة. ذ التدخالت، ورصد اإلتنفي

 معهد دراسات المرأة ، أعد 2013أيار في  :ة"صدار تقرير حول تحليل وضعية المرأة الفلسطيني"إ النشاط الثاني
ركز . وسياسات متكاملة لتمكين النساء الفلسطينيات استراتيجياتنحو بناء روابط بمسمى تقريرا  بجامعة بيرزيت 

المرأة والحصول على الحماية و المرأة والتعليم، و المرأة والصحة والسكان،  وهي مجاالت محورية رئيسية ستة ىالتقرير عل
المرأة والوصول إلى العدالة، والمرأة والمشاركة السياسية وفي و اركة االقتصادية والتمكين، المرأة والمشو االجتماعية، 

تعميم النوع االجتماعي وهيكلة  واستراتيجياتالحياة العامة. إضافة إلى ذلك، جرى تعريف العنف ضد المرأة 
المحاور للنساء والبنات من  عبر جميع خاصا   أعطت الدراسة اهتماما   كما .المساعدات الدولية كمحاور تقاطع

 . المجموعات المهمشة واألقل حظا  

  قام الفريق الوطني  :"المشرف على االستراتيجية قرارها من قبل الفريق الوطني"تطوير منهجية العمل وإالنشاط الثالث
ات /مندوبين 3من مؤسسات المجتمع المدني و ات/مندوبين 7من المؤسسات الحكومية و ة/مندوب 18المشكل من 

عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن بالموافقة على منهجية  ةلى مندوبإ باإلضافة ،مم متحدة ودوليةامن مؤسسات 
-2011العمل التي تم عرضها في االجتماع االول للفريق والتي شملت ملخص حول تقرير المراجعة لالستراتيجية 

 االستراتيجية.  إلعدادنشطة واأل سس العملأ، و 2013

  من كثرأورش عمل بمشاركة  ربعةأتم عقد  :"هداف والسياسات الوطنيةورش عمل لتحديد األ 4عقد "النشاط الرابع 
 المرأة  واالقتصاد، المرأة  محاور الورش غطت. والدولية والنقابية هليةواأل الحكومية المؤسسات من ة/مشارك 165

خالل ورش العمل  ات/المشاركون /ت نقاش. الحكم في المرأة  خيرا  أو  التحتية والبنية المرأة  االجتماعية، والخدمات
ملخص المراجعة  أيضا   عرض وتم .أعاله الثانيحسب النشاط  عدادهإ تم  الذيملخص تقرير وضعية المرأة 

في كل محور رئيسي  مقترحة/ات مجموعة سياسات االستراتيجية. في نهاية كل ورشة محورية اقترح المشاركين
  .23 الـ الفرعية الوطنية راتيجيةالمحاور الفرعية، محاور االست أدرجتحيث  فرعي،و 

 هداف تم عرض ونقاش وتعديل واعتماد ورقة األ: "ات الوطنيةهداف والسياس"عرض ونقاش األ النشاط الخامس
مم المتحدة بقضايا والمعنيات في مؤسسات األللمعنيين والسياسات من قبل الفريق الوطني، تالها عقد اجتماع تشاوري 

الت المؤسسات وكذلك تعميم الورقة على مؤسسات المجتمع المدني من خالل ممثلين وممث ،النوع االجتماعي
قام فريق العمل المشرف على اعداد االستراتيجية بتنظيم ورشتي عمل لمجموعة من المؤسسات , والشبكات المختلفة.

عضاء في مجموعات تواصل في رام  هلل والقدس والخليل وبيت لحم تم خاللهما عرض ونقاش الرسمية واالهلية اال
مسودة السياسات الوطنية تالها ورشة اخرى  لكوادر وزارة شؤون المرأة وورشة اخرى ضمت ممثالت وحدات النوع 

 االجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية. 
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 السياق العام .3

يبقى االحتالل الحالي الذي تعيشه النساء يؤثر على كافة جوانب حياتهم.  واالقتصادي جتماعيواالإن السياق السياسي 
 لفلسطينيينجميع االواقع لهذا ف العسكري الذي طال أمده والعنف المنتشر الذي يمارسه االحتالل أكثر المالمح التي ت عر  

سواء في الذهاب إلى المدرسة أو  –من معظم حقوق اإلنسان األساسية  منتظما   . تتضمن الحياة اليومية حرمانا  بشكل عام
العمل أو مكان العبادة، أو الوصول للرعاية الصحية أو زراعة الحقل أو زيارة األهل أو اختيار مكان العيش. يواجه 

توغالت عسكرية متكررة؛ يتضمن  ،وشديدا على نحو دوري  مستمرا   الفلسطينيون، تحت االحتالل العسكري اإلسرائيلي، عنفا  
في  وشامال   ا  معقد ا  ن؛ واعتقاالت؛ وحكميمستمر  ا  وتشريد ا  وتدمير الحياة والممتلكات وسبل العيش االقتصادية؛ ونزوح

ومن ضمن ذلك قيود واسعة على حركة الفلسطينيين والوصول مما يؤدي إلى تقوية وتعزيز فصل  .السيطرة على األرض
 . تهاوتجزئ تهازلالمجتمعات الفلسطينية وع

يوجد توثيق واسع حول تأثير السياسات اإلسرائيلية الطويلة في إحداث "عدم تنمية" منظم وتجزئة جغرافية وسياسية 
واجتماعية للمجتمع الفلسطيني. ولكن، يبقى فهم األبعاد المتأثرة بالنوع االجتماعي للتحوالت الناتجة في المجتمع الفلسطيني 

وكذلك في  ،بشكل خاص، حدث عدم استقرار عميق في الحياة االجتماعية واالقتصادية ،الماضيةسنة  15تحديا. خالل 
أدوار وعالقات وتوقعات النوع االجتماعي العادية. ومع سقوط الكثير من األسر الفلسطينية ضحايا للتدمير المستمر لسبل 

ة بين الرجال والنساء والتوقعات المتبادلة المرتبطة بهم عيشهم وغياب األمن اليومي، وقع كثير من األدوار والترتيبات السابق
ما يتعلق بالطرق التي أدى فيها شدة وحجم العنف السياسي  تحت ضغوطات قاسية. يطرح هذا الوضع أسئلة هامة في

 منها. واالجتماعي واالقتصادي إلى انحالل الترتيبات السابقة للنوع االجتماعي وإلى أي مدى ظهرت ترتيبات جديدة بدال

من خالل آليتها العسكرية الضخمة، في امتالك قوة شاملة وحاسمة على جميع نواحي الحياة الفلسطينية.  ،تستمر إسرائيل
ومن خالل سيطرتها على الحدود الخارجية، وسجل السكان ونظام الحركة الداخلية، تستمر جميع نواحي صنع القرار 

دة التي تسمح بها إسرائيل. وهكذا، على المستوى السياسي، يعتمد إجراء ن تقررها اآلفاق المحدو أل خاضعةالفلسطيني 
 –انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني على سماح إسرائيل بذلك. كما تستطيع إسرائيل االستغناء عن نتائج ديمقراطية 

حماس المنتخبين. وعلى ، عندما اعتقلت إسرائيل غالبية ممثلي 2006مثل ما حصل بعد انتخابات المجلس التشريعي 
مستوى الحكم اليومي، ال تستطيع حكومتا الضفة الغربية وقطاع غزة القيام بمعظم مسؤولياتهما الحكومية في أي مكان ما، 

أو من يستطيع الدخول إلى أو الخروج من األراضي التي تقع تحت سيطرتهما. كما  ،وال تستطيعان تقرير من هو "المواطن"
مع حقوق تنحصر في عمل الشرطة الداخلية والمدنية. إن معظم  –لحكومتين القيام بأعمال الحماية ال تستطيع أي من ا

نواحي التخطيط االقتصادي )مثل التجارة الداخلية والخارجية واستراتيجيات التنمية االقتصادية( ال تقع ضمن صالحيات أي 
رد الطبيعية والتخطيط الحضري والبنية التحتية التي من الحكومتين؛ وينطبق الشيء ذاته على األراضي وسياسات الموا

 وضمن ما تسمح به إسرائيل. ،تنحصر جميعها ضمن الحدود المادية للمناطق )أ( و)ب(

بدال من  ،عرضة لالعبين الدوليين، الذين ،أيضا   ،وفي حين أن الفلسطينيين وحكوماتهم عرضة للتدخل اإلسرائيلي، فإنهم
لقانون الدولي اإلنساني )وخصوصا اتفاقيات جنيف( في حماية السكان تحت االحتالل، يتدخلون تحمل مسؤولياتهم بموجب ا

للقيادة الفلسطينية أو تقرير قابلية حياة هذه القيادة. نتيجة لهذه الدرجة العالية من  ينللتأثير على التصرف والسلوك السياسي
سطينيين في ممارسة إرادة حرة وصنع قرار مستقل، ويتضح هذا التدخل األجنبي وغياب االستقاللية ضاق النطاق أمام الفل
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 –األمر على مستوى الحكومة. على سبيل المثال، من حيث النوع االجتماعي، تبقى سياسات الحكومة في وضع معيق 
د مقيدة بالمجاالت المحدودة للحياة والسكان تحت سلطتها، وفي ذات الوقت تبقى غير قادرة على وضع أولويات موار 

لغايات النوع االجتماعي بحرية، نظرا العتمادها الكلي على مساعدات المانحين. وينطبق الشيء ذاته من حيث األسر 
مكان السكن والعمل والدراسة تقع خارج قدرة األسر على االختيار بحرية. وفي  –وأفرادها ألن معظم قرارات الحياة األساسية 
أو إنجاب طفل آخر مقيدا بالوقائع الخانقة لمتطلبات اإلقامة وقيود الحركة. كما مثل هكذا وضع، يكون الخيار في الزواج 

عادة على حساب األطراف  –أن التعامل مع اختيارات محدودة للحياة يتضمن حسابات تقوم على النوع االجتماعي 
 الضعيفة من البنات والنساء.

ل ظاهرة الفقر في المجتمع الفلسطيني  صانعي السياسات نتيجة انعكاساتها وتأثيراتها  يواجهحديا  تمن ناحية أخرى، تشك 
التي تطال شرائح واسعة في المجتمع الفلسطيني، وهي من المؤشرات المهمة على فاعلية الحماية االجتماعية القائمة. بلغت 

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

من االستهالك األسري خالل  %20مقارنة بالعام الذي سبقه. كما تراجع استهالك أفقر  2011مستويات المعيشة عام 
 2011.2عام  %10.2إلى  2010عام  %10.6نفس الفترة من 

وبالنسبة لرسم السياسات، فمن المفيد االعتماد على بيانات الفقر حسب الدخل، ألنها تسمح ببناء سياسات تنمي موارد 
األسر، وتظهر أثر آليات التكيف التي تعتمدها األسر الفلسطينية في مواجهة تراجع أو انقطاع الدخل، والتي تشكل عبئا 

درجة انكشافها، مثل بيع مقتنيات األسرة، أو االقتراض. وتبين نسبة الفقر،  استراتيجيا على األسرة، أو تساهم في تعميق
حسب الدخل، أن دخل نحو نصف األسر الفلسطينية أقل من خط الفقر، كما أن األسر التي ترأسها نساء أكثر فقرا 

 3(.%47.2( من األسر التي يرأسها ذكور )53.4%)

 2011في عام  %27األسر الفلسطينية من انعدام األمن الغذائي، حيث بلغت وفي السياق ذاته، تعاني نسبة كبيرة من 
على  ملحوظا   وتظهر البيانات أن تحسنا   4في الضفة الغربية. %17في قطاع غزة و %44على المستوى الوطني؛ بواقع 

عاني من انعدام ، حيث بلغت نسبة األسر التي ت2010-2009مستويات األمن الغذائي قد تحققت بالمقارنة مع عامي 
في الضفة الغربية، وفي  %22في قطاع غزة و %52، بواقع 2010في عام  %33األمن الغذائي على المستوى الوطني 

وتؤكد  5في الضفة الغربية. %22في قطاع غزة و %60على المستوى الوطني، بواقع  %36، كانت النسبة 2009عام 
لى مستويات األمن الغذائي إال أن الوضع ما زال هشا. ويمكن تعميم الدراسات ذات العالقة أنه رغم التحسن الطفيف ع

االستنتاج الذي توصلت له دراسة حديثة عن األمن الغذائي في قطاع غزة على األراضي الفلسطينية بشكل عام، حيث 
وهما: االحتالل  على وجود عاملين متداخلين يؤثران في توجهات األمن الغذائي وفي القطاع الزراعي، الدارسةأكدت هذه 

وتظهر البيانات المتوفرة أن معدالت فقدان األمن الغذائي أعلى في أوساط  6اإلسرائيلي وتوجهات تمويل الدول المانحة.

                                                           
 فلسطين. -.  رام  هلل 2011مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية: اإلنفاق، االستهالك، الفقر، . 2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2 
 فلسطين. -.  رام  هلل 2011مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية: اإلنفاق، االستهالك، الفقر، . 2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 3 
 فلسطين -، العدد السابع. رام  هللنشرة األمن الغذائي(. 2012) معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.4 
 فلسطين -، العدد السابع. رام  هللنشرة األمن الغذائي(. 2012) معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.؛ 2012السلطة الوطنية الفلسطينية، 5 
 فلسطين -، العدد السابع. رام  هللنشرة األمن الغذائي(. 2012) معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.6 
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على المستوى الوطني، وشكلت األسر  %7األسر التي ترأسها نساء مقارنة باألسر التي يرأسها ذكور، حيث كان الفارق 
 7.في الضفة الغربية %17سر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في قطاع غزة، ومن األ %44التي ترأسها نساء 

 القطاع حول  نبذة .4

عام  منتصف، حيث بلغ عدد السكان المقدر في 2012تشكل النساء نصف عدد السكان في األراضي الفلسطينية للعام 
ونظرا   8.(%3.49)مليون أنثى  82.1مقابل ( %7.50) مليون ذكر 42.2 ، منهممليون فردا   42.4حوالي  2013

تحليل هذا المجال وتحديد االستراتيجية ن فإبين الجنسين وتمكين المرأة، والعدالة لقضايا المساواة  العبر قطاعيةللطبيعة 
)االقتصاد الوطني،  ، لتشمل االقتصاديتطلب التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات الفرعية المتداخلة ذلكالخاصة ب

)التعليم االساسي والتعليم  القطاع االجتماعي، التشغيل، الزراعة، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، السياحة واآلثار(
الطاقة، البيئة، ) ، البنية التحتيةالعالي، الصحة، الحماية االجتماعية، النوع االجتماعي، الشباب والرياضة، الثقافة والتراث(

الحكم )العدل وسيادة القانون، االمن، العالقات الدولية، الحكم ، (، النقل والمواصالت، المياه والمياه العادمةاالسكان
 المحلي، التنمية االدارية، ادارة المال العام والسياسات النقدية والمصرفية والتمويلية، االعالم(.

 والخدميةالمجاالت االقتصادية  فيالفلسطينية كونها عنصراً نشطاً في قوة العمل أو  بيت كربة سواء االنتاجيالمرأة  فدور
 القطاعالتركيز على  عليه يترتب إلخ، سياحة،و  للدخل مدرة صغيرة مشاريع وإدارة وصناعة زراعة منأنماطها  بمختلف

 وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبر الوطنيةإعداد االستراتيجية  عند رئيسيكمجال  االقتصادي
وحماية  م، من صحة وتعليالمختلفة االجتماعية الخدماتناحية أخرى، تستفيد المرأة بمختلف مراحلها العمرية من  من .المرأة 

المبكرة، مراحل الطفولة . فالمرأة الفلسطينية تنخرط في نظام التعليم بمختلف مراحلها العمرية منذ وثقافة رياضةو  جتماعيةا
مراحل التعليم الجامعي والمهني. وانطالقا  من دورها اإلنجابي، تصب وفي  ،ساسية والثانويةوأثناء المرحلة الدراسية األ

 المحلية، والتنمية األمن، وضعو  ،باإلطار القانوني المرأة  تتأثرالعديد من الخدمات الصحية واالجتماعية لخدمتها. كذلك 
في مواقع اجتماعيا  وسياسيا  ومشاركتها  مل االجتماعي األهلي غير الحكوميللع توليه الذي الكبير االهتمام إلى إضافة

 خاص وفي األحزاب السياسية والحراك المجتمعي.صنع القرار في القطاع الحكومي واألهلي وال

على المواصالت العامة  وتعتمد ،المتوفرة من مواصالت وطرق للتنقل التحتية البنيةالمرأة  تستعملباإلضافة إلى ذلك،  

النساء  وتتأثر هذا. بيتها في كهرباءمن مياه و  والموارد الطاقة استغالل في كبير عبء عليها يقعأكثر من الرجال. كما 

 .المنزل في أطولبشكل أكبر من األوضاع السيئة للسكن كونها تقضي وقتا 

، بين الجنسينوالعدالة قضايا المساواة ئيسية لتمكين المرأة و بشكل عام، تعتبر وزارة شؤون المرأة من أهم األطراف الر 
المؤسسات األهلية الفلسطينية والدولية ومؤسسات األمم المتحدة مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية و بالتعاون مع 

فرعي، تلعب العديد من األطراف الرئيسية دورا  هاما  في القطاع االقتصادي، ال سيما  وكقطاعالعاملة في هذا المجال. 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المؤسسات الحكومية مثل وزارة االقتصاد الوطني، وزارة العمل، وزارة الزراعة، وزارة المالية، 

بالتعاون مع هذه المؤسسات الحكومية، تمثل المؤسسات و . دائرة المواصفات والمقاييس، ديوان الخدمة المدنية، المعلومات

                                                           
 (15-4، ص. 57)الدورة  حالة المرأة الفلسطينية وتقديم الدعم لها، تقرير األمين العام إلى لجنة وضع المرأة ، آذار(. 2013المجلس االقتصادي االجتماعي. ) -المتحدة األمم7 
 .13 صفحة ،2013 فلسطين، في المقيميين السكان أحوال الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز فلسطين، دولة 8 
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والقطاع الخاص وبعض والنقابات واالتحادات األهلية الفلسطينية والدولية، كمؤسسات اإلقراض والتشغيل والتدريب المهني، 
 مؤسسات األمم المتحدة التي تركز على تمكين المرأة في القطاع االقتصادي طرفا  هاما .

وزارة لتربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة او  وزارة الصحة الفلسطينيةماعي، تعتبر وزارة الشؤون االجتماعية، في القطاع االجت
مؤسسات وزارة الشباب والرياضة، باإلضافة إلى  المجلس االعلى للشباب، وزارة الثقافة،شؤون األسرى، وزارة شؤون القدس، 

في هذا القطاع من األطراف  العاملةوالنقابات واالتحادات ومؤسسات األمم المتحدة  الفلسطينية والدولية المجتمع المدني
سلطة الطاقة، بكدار، و المياه، وزارة الحكم المحلي،  سلطةالرئيسية. أما في قطاع البنية التحتية، فتشمل األطراف الفاعلة 

رة األشغال العامة. وفي قطاع الحكم، تعتبر وزارة ووزا وزارة النقل والمواصالتو  مجلس االسكان الفلسطيني ووزارة المالية
 وزارة الحكم المحلي،و  داريةوزارة التخطيط والتنمية اإلسلطة النقد، العدل، وزارة اإلعالم ونقابة الصحفيين، وزارة المالية، 

ن والتنمية المحلية باإلضافة إلى المؤسسات األهلية والدولية العاملة في حقوق اإلنساالهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان، 
 من األطراف الرئيسية.والقانون واإلعالم 

 رؤية القطاع .5

يتمتع فيه الرجال والنساء والفتيات والفتيان بحقوق المواطنة والفرص  فلسطيني"مجتمع 
 المتساوية، في المجالين العام والخاص."

ومؤسسات شريكة دولية  كاديميةأجميعا ، مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وقوى مجتمعية وسياسية و  نسعى
 نؤمن إنناتحقيق الحياة الكريمة لجميع الفلسطينيين من الرجال والنساء والفتيان والفتيات.  جلأمتحدة، من  ممأومؤسسات 

الديموقراطية هو الوصول  ساسونرى بأن أ .االجتماعية العداة  تسوده ديمقراطي مجتمع دون الحياة الكريمة لن تتحقق  نبأ
والتي تستثمر بشكل فاعل وكفؤ في طاقات وقدرات مواطنيها ومواطناتها من  السيادة كاملة المستقلةالفلسطينية  لةالدو  لىإ
 المجتمع. أفرادجل تحقيق تنمية عادلة ومستدامة تساهم في توسيع خيارات الناس ويشارك فيها ويحصد ثمارها جميع أ

 واالجتماعية السياسية المستويات جميع على الرجل مع النضالي مشوارها الفلسطينية المرأة  تواصل نأسنعمل على 
 بتظافر إال سرةلن تتحقق على مستوى المجتمع واأل والمستدامة العادلة التنمية نأب إليماننا وذلك والمؤسساتية واالقتصادية

 والرفاة لألسرة والمجتمع.  منوسيلة لتحقيق االستقالل واأل هو ما قدر غاية ليس المرأة  فتمكين .والخبرات الطاقات جميع

 مامأ سواء ،الفلسطينيون  نأنعمل جميعا  على ضمان  نأيحتم علينا ب فلسطين لدولة ساسياأل بالنظامالتزامنا  نأبندرك  نناإ
كما يحتم علينا  .اإلعاقة أوالسياسي  يالرأ أو الدين أواللون  وأ الجنس أوال تمييز بينهم بسبب العرق  ،والقضاء القانون 

. اإلنسان حقوق  تحمي التي والدولية يميةقلاإل والمواثيق اإلعالنات إلىنعمل جميعا  على تسهيل انضمام دولة فلسطين  نأ
 كماتكون مكفولة وأن ال تمس.  أن يجبالشخصية بصفتها حق طبيعي، والتي  لحرياتا ضمان على سنعمل نناأ كما

 وصول ضمان على بالعمل أيضا  نلتزم  نناإ .تعذيب أو كراه إ أي إلى أحد وعخض عدمعلى ضمان  دواتاأل وبكافة نعملس
 . والتعليم الالئق لعملوا والصحي االجتماعي التأمين خدماتو المسكن المالئم  لىإ فراداأل جميع

 فيها تصان والتي الحقوق  في الكاملة بالمساواة  التمسك على واصرارا   عزما   تزيدنا االستقالل عالنإ  وثيقة بأنندرك  نناإ
والسياسية وكرامة االنسان في ظل نظام ديمقراطي قائم على العدل االجتماعي والمساواة وعدم  دينيةال المعتقدات جميع
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الثقافة والحضارة  نأب ايضا   ندرك انناالتمييز في الحقوق العامة على اساس العرق او الدين او اللون او بين المرأة والرجل. 
 المتحدة األمم بمبادئ تلتزم دولتنا بأن وندرك. لعملنا أساسية مرتكزات جميعهاالعربية وميثاق الجامعة العربية تشكل 

 . نساناإل لحقوق  العالمي وباإلعالن افهاهدوأ 

وصحتهم  منهمأاالستراتيجية والعملية بما يعزز  هدافهمأ  انخياراتهم ويحقق يانيبنالفلسطيني  والرجلالمرأة الفلسطينية  نرى 
جهودنا مجتمعة  سنعززوسعادتهم ويحميهم من التعرض واالنكشاف ويساهم في تحقيق السلم المجتمعي والسالم العالمي. 

ترك بين التواصل وبناء المعرفة والتعلم المش شكالأقدراتنا الفردية والمؤسساتية والجماهيرية وتحسين جميع  بتمتيندائما  
 الجميع وفي كافة المجاالت. 

 بين الجنسين وتمكين املرأة.والعدالة في تحقيق املساواة  تحليل الواقع الخاص .6

 واالقتصاد. المرأة 1.6

المعيقات البنيوية  االقتصاديةلم تعالج السياسات الوطنية التي تتطرق لمشاركة اإلناث في سوق العمل المعيقات البنيوية 
عوقات المو  ،ناحية العرض لسوق العملواقتصرت فقط  ،تشكيل قطاعات اقتصادية ودستور سوق العملالناشئة عن 

وإطالق حمالت  ،تزويد النساء بالتعليم/المهارات لتحسين فرصهن بالمنافسة في سوق العمل ،المؤسساتية لمشاركة المرأة 
للمشاكل التي تعاني منها المرأة الفلسطينية في يعتبر النقص في فرص العمل السبب الضمني  لمعالجة بعض المعوقات.

واعتماده على المصادر الخارجية  ،نتيجة لتآكل القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني ، وذلكاالقتصاديالقطاع 
 دوالموار القيود التي تفرضها إسرائيل باإلضافة إلى ، ومساعدات المجتمع الدولي( ،للنمو)تحويالت من العمال في إسرائيل

 . المتوفرة لدولة فلسطينالمحدودة 

مشاركتهن في قوة  تعتبر، حيث االقتصاديةال تزال النساء الفلسطينيات حتى اليوم يواجهن تحديات في مجال مشاركتهن 
، 2012عام  في. 9معدالت التعليم بين النساء الفلسطينيات مرتفعةعلما  بأن العمل من أكثر المعدالت انخفاضًا في العالم، 

تعتبر اتجاهات ، ذلك عالوة على 10في العالم. %53 مقارنة بحوالي، %17.4بلغ معدل مشاركة اإلناث في قوة العمل 
مشاركة النساء في سوق العمل متغيرة، مما يترتب عليه إضعاف رغبة النساء طويلة األمد في المشاركة في سوق العمل 

 والبقاء فيه. 

سنة  12-9النساء اللواتي لديهن  تقريباً  في سوق العمل، بينما يتم استبعاد كلياً تشارك النساء األقل واألكثر تعليمًا 
 13 حصلن على اللواتي  النساء بين المشاركة معدل ان كما. %6.6 العمل في مشاركتهن معدالت بلغت حيث ،ليمتع

ثاني أعلى سنوات(  6-1)وتأتي فئة النساء األقل تعليما  ( %43.7)سنة تعليم أو أعلى بكثير من فئات تعليمية أخرى 
وهكذا، تشارك النساء اللواتي عند طرفي سلسلة التعليم، أي اللواتي حصلن على معدالت  11(.12.9)% معدالت مشاركة

                                                           
Al Botmeh and Sotnik, 2007 9 Olmsted, J. (2001). Men’s work/Women’s work: Employment, wages and occupational segregation in 

Bethlehem’. In E. Cinar (ed.), The Economics of Women and Work in the Middle East and North Africa. Vol. 4. London: Elsevier 
Science. Hammami, R. (2001) Gender segregation in the West Bank and Gaza Strip: Explaining the absence of Palestinian women 

from the formal labor market. In M. Cinar (ed.), The Economics of Women and Work in the Middle East and North Africa, Vol. 4. 
London: Elsevier Science. Shabaneh, L. & Al-Kafri, S. (2009). Palestinian women’s participation in the labor market challenges and 
required interventions: A quantitative and qualitative study of women’s participation in labor market. Palestinian Women’s Research and 

Documentation Centre.  
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ن وال بد من التنويه هنا، بأ تعليم منخفض أو عال، يشاركن في سوق العمل أكثر من "متوسط" المرأة الفلسطينية.
هذا وتتسم المشاركة  سنة( يواجهن صعوبات في دخول سوق العمل. 25مجموعات العمر األصغر من النساء )أقل من 

في القطاعات المهنية، باإلضافة إلى ضعف مهارات النساء المهنية في بعض  انخراطهنللنساء بضعف  االقتصادية
 ات بصورة خاصة. قطاعات التصنيع وتكنولوجيا المعلومالقطاعات اإلنتاجية مثل 

النقص في الطلب على وتتمثل بشكل أساسي في للمرأة  االقتصاديةمن العوامل التي تؤثر على المشاركة  هنالك العديد
من النساء خارج سوق  %83 نرى  إذ، والطبيعة المشوهة لالقتصاد الفلسطيني لصالح قطاع الخدمات 12،عمالة النساء

ن نسبة االلتحاق بالتعليم إحيث  ،ومتطلبات سوق العمل يعتبر عامال هاما آخر عدم المواءمة بين التعليم. إن العمل
التقليدية،  نفي أدواره اتلتحق معظم اإلناث في تخصصات نمطية "أنثوية" تمثل توسع ولكن الجامعي عالية في فلسطين.

كما ينخفض معدل التحاق  الحياتية. والعلوم ،والعلوم اإلنسانية ،الفنون و التربية، و وخصوصا في مجاالت الرعاية الصحية، 
غالبية مؤسسات وتتركز  .للذكور %9.4مقارنة ب %4.3، حيث تصل إلى اإلناث في التعليم والتدريب المهني والتقني

والتغيير في بنية األسرة في األراضي  ،معدالت الخصوبة العاليةن كما أالتعليم والتدريب المهني والتقني في مراكز المدن. 
أصبحت العائلة النووية  ، حيثعامال آخر معيقا للمشاركة الفعالة للنساء في سوق العمل شكال ،الفلسطينية عبر السنين

مع عدم وجود أشكال دعم أخرى لرعاية األطفال، ربما يساهم في انسحاب النساء من سوق . الشكل الشائع لمؤسسة األسرة
 .العمل

واالحتالل اإلسرائيلي الطويل النساء على خلق آليات تكيف لدعم أسرهن من خالل  ،السياق السياسي المهيمنأجبر 
والتي تعتبر العديد  ن الطبيعة البنيوية للمجتمع واالقتصاد الفلسطينيأ كمامبادرات ريادية وأنشطة اقتصادية غير رسمية. 

التي ال  القيود االجتماعية المفروضةمن المهن حكرا  على الرجال فقط مثل التجارة والصناعة والوظائف اإلدارية العليا، و
، ضعف فرص التدريب المهني المتخصص المتاحة للنساء مقارنة مع الرجالتحبذ خروج المرأة للعمل خارج المنزل، و

 النساء في سوق العمل. تؤثر جميعها على مشاركة

من ضمنها الكتبة ، مهن قليلة تميل النساء إلى التركيز علىحيث  وفي تراجع، اً وضع النساء في هذا السوق ضعيفيبقى 
عتبر ت .عمالتهن يقيد مما ،وكذلك عامالت الزراعة الماهرات وكاسبات الرزق  ،والمهن المرافقة للتعليم ،والتعليم ،في المكاتب
تواجه  العالية المستمرة للعمل المتقطع أو أنشطة قطاع العمل غير الرسمي بين النساء مشكلة هامة وذات داللةالمستويات 

وصلت نسبة النساء اللواتي يعملن كأعضاء عائلة غير مدفوعات ، 2011 مع حلول عام. التمكين االقتصادي للنساء
 2003وخالل الفترة من  13.للرجال العاملين %5,5والي من إجمالي النساء العامالت مقارنة بح %23األجر إلى حوالي 

 ازديادا   أن  مما يعني. %15إلى  %8.3، تضاعفت مشاركة النساء في القطاع غير الرسمي بشكل عام من 2008إلى 
في  ملحوظا في عمالة النساء بدأ ينشأ ضمن طبقات القطاع غير الرسمي. وإذا أخذنا باالعتبار أعداد عمالة اإلناث الكلية

 ، نجد أن القطاع غير الرسمي شغل تقريبا ربع النساء، وهي نسبة عالية في جميع المعايير. 2008

خارج متطلبات الحكومة في تأمين العمال،  يجعلها ،العمل غير الرسمي في قانون العمل ألنواع وجود حمايةعدم إن 
أكثر عرضة للخطر  النساء في العمل غير الرسميأن  يعني مما والذين عادة ما يعملون من دون أجر أو بأجر قليل.

، حيث تنقصهن حقوق أساسية مثل التأمين الصحي وبرامج التقاعد وإجازات األمومة مقارنة بنساء أخريات ورجال أخرين
مدفوعة األجر وإجازات المرض المدفوعة األجر وفوائد العمل، إضافة إلى عملهن ساعات طويلة وضمن شروط عمل غير 

                                                           
 Sotnik 2007و،مه طلبا12 
  .0122الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام، 13 
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من الفقر  وعدم قدرة هذا القطاع على حماية األسرة، أضف إلى ذلك الطبيعة االستغاللية لهذا النوع من العملأمنة. 
 14.وإخراجها منه

شيكل  60بلغ متوسط األطر الحقيقي للنساء ، 2010عام  ففيتبقى اختالفات ما بين أجور الرجال والنساء مستمرة. 
شيكل للرجال مع استمرار انخفاض أجور النساء بمعدل أعلى من انخفاض أجور الرجال. في الفترة بين  72مقارنة بحوالي 

في مهام قليلة  النساء تركيزللرجال، مما يعني أن  %5بمقارنة  %12 انخفض معدل أجور النساء، 2011و 2003
على  ومقتصرا  ، اً القطاع الحكومي محدود تطبيق إجازة األمومة خارجويبقى  15ضمن قطاعات ال يزال مستمرا  وفي تزايد.

  .ال توجد محاكم مختصة في حل نزاعات العملالمؤسسات الكبيرة الخاضعة إلى أنظمة التفتيش. كما 

، %20.1، بلغ معدل بطالة النساء 2004في عام معدالت البطالة بين النساء أعلى وفي ارتفاع مقارنة بالرجال. تعتبر 
بينما شهدت معدالت البطالة بين الرجال انحدارا خالل نفس الفترة، حيث انخفض ، 2012 في عام %32.9 وارتفع إلى

وعلى الرغم من أن مشاركة اإلناث  2012.16عام الفي  %20.5إلى  2004عام الفي  %24,3معدل بطالة الرجل من 
عدائية في سوق العمل مقارنة أكثر  اسنة الماضية، إال أن النساء يواجهن أوضاع 15في قوة العمل شهدت ارتفاعا خالل 

وإدراج العاملين  ،وهذا يشير إلى مشكالت ناشئة من جانب الطلب في سوق العمل )بنى القطاعات االقتصادية. بالرجال
تواجه النساء عقبات أكثر من الرجال في كما وقدرة االقتصاد على إنتاج نماذج تشغيل مستقرة(.  ،ضمن هذه القطاعات

 إضافة إلى عدم خلو ذلك من المشاكل، ال سيما في أثر القروض على تعميق فجوة الفقر.الوصول إلى القروض، 

ال سيما في قطاعات اقتصادية قليلة،  تتركز عمالة النساء حيث وتتدني نسبة النساء في المجاالت المهنية المتخصصة،
، في قطاع الخدمات %60و، %22، بلغت عمالة النساء في قطاع الزراعة 2011 في عام. في قطاع الزراعة والخدمات

 يدل هذا 17قطاعي التجارة )والمطاعم والفنادق( واالتصاالت )والمواصالت والنقل( على التوالي.في  %0.6و %8.5و
 النساء إلى قطاعات وصول بمحدودية تتعلق في طياته مشاكليحمل مما  ،تركيز النساء في قطاعات اقتصادية قليلة على

فجوة ما بين وبالنسبة لقطاع الزراعة بالتحديد، نالحظ  .أوسع للنساءلمشاركة  اقتصاد بنيوي معادي ووجود اقتصادية
من القوى العاملة في  %22تشكل النساء تقريبا  حيثالمساهمة المنتجة للنساء في الزراعة وملكية الموجودات الزراعية، 

ال الزراعية. باإلضافة إلى ذلك،  الحيازةمن مالكي  %5الزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنهن يشكلن أقل من 
الت تسجل النساء العام. تركيز على النساء في القطاع الزراعي وعلى الدور الرئيسي الذي تلعبه النساء في الزراعةيوجد 

 في الزراعة في الضفة الغربية وغزة نقاطا منخفضة على مجموعة مؤشرات من ضمنها التعليم والعمر عند أول زواج وصنع
تشير هذه النتائج إلى عالقة قوية بين التمكين المنخفض وعدم إمكانية الوصول بين النساء  18.القرار والسيطرة على الدخل

 المشاركات في القطاع الزراعي. 

ضعف برامج يالحظ ناحية أخرى، تتدنى نسبة مشاركة النساء بشكل كبير في قطاع االتصاالت والمواصالت والنقل، و من 
التعليم العالي والتدريب المهني الخاصة بهذا القطاع والتي تستهدف النساء، ووجود فجوات نوع اجتماعي في معرفة 

 19الحاسوب، ودرجة الوصول واستخدام اإلنترنت.

                                                           
 14  Working Papers[ Women's informal employment in Palestine: Securing a livelihood against all oddsEsim, S. & Kuttab, E. (2002). 

0213].Economic Research Forum. 
 .2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام، 15 
 .58، صفحة 2012وإحصاءات،  فلسطين، قضايا في والرجل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المرأة 16 
 2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام، 17 
 2011رأة للمدة لمتحم األما هيئة18 
 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلحصائيات اإلقتصادية،19 

http://ideas.repec.org/s/erg/wpaper.html
http://ideas.repec.org/p/erg/wpaper/0213.html
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 االجتماعيةأة والقضايا المر  .2.6

 . المرأة والصحة 1.2.6

صابة النساء ببعض األمراض غير المعدية، مثل داء السكري، والسرطان، وارتفاع إارتفاع معدالت  تشير األدبيات إلى
 %16بالمقارنة بـ %25صابة بداء السكري بنسبة إكثر أ 60-51النساء في عمر تعتبر، حيث ضغط الدم، مقارنة بالرجال

من الرجال، وكذلك بالنسبة للسرطان  %16من النساء مصابات بارتفاع الضغط بالمقارنة بـ  %32فـ  ،الرجال. بالمثل من
كما  20.من الرجال %0.2من النساء المصابات بالسرطان بالمقارنة مع  %0.7تم حصر  ،سنة 50-41في الفئة العمرية 

، كانت معدالت فقر الدم بين النساء اللواتي 2003 نمية. ففيانتشار بعض األمراض المرتبطة بالفقر وسوء التيالحظ 
على قليال بالمقارنة مع نسبتها بين النساء أ غير الحوامل اللواتي بلغن سن اإلنجاب كانت و المتزوجات بلغن سن اإلنجاب 

أعلى نسبة في تم تسجيل ترتفع نسبة الوالدات القيصرية، إذ و  هذا 21.على التوالي %31إلى  %35الحوامل، بنسبة 
مما يعرض صحة المرأة  . وقد يكون ذلك انعكاسا  إلجراء جراحات غير ضرورية،201022عام  %19الضفة الغربية بواقع 

إن  .الخصوبة المرتفعة وتدني مستوى الخدمة الصحية يزيدان من العوامل التي ت عرض للخطر ألن والحوامل للخطر،
إال أنها  2009،24-2008في  4.1إلى  199123في  6.1ن انخفاضها من وبالرغم م استمرار ارتفاع نسبة الخصوبة،

رتبط فقط بمستوى تعليم المرأة، فالمرأة المتعلمة في قطاع غزة أكثر خصوبة من المرأة ال ت؛ حيث تعتبر، إلى حد ما، لغزا
  25المتعلمة في مناطق أخرى من العالم.

ارتفع حيث  ،ويزيد من احتماالت مضاعفات متنوعة ،المبكر والحمل المبكر عوامل خطورة على الصحة الزواجيمثل 
 ،جتماعيةيزيد ارتفاع نسبة العزوبية من الضغوط العائلية واال. 201126 عاما  في 20 متوسط سن أول زواج للنساء إلى

حصر اهتمام النظام الحالي على احتياجات صحة الحمل واألمومة  إقصاء غير المتزوجات صحيًا بسببإلى باإلضافة 
 سنة، 18 سن قبل تزوجن النساء من  36%حيث الطفولة؛ سن في اإلناثتزوج نالحظ من ناحية أخرى، والطفولة فقط. 

  27سنة. 15بلوغهن قبل تزوجن %5و

 مؤشراتتعجز ، 28%8.4 بلغ 2010 وفي، %10-7 عديدة لسنوات بلغمعدل العقم بين األزواج الفلسطينيين  ومع أن
هنالك نساء ورجال يحتاجون الحصول على رعاية وعالج  وأنعتبار، خذ هذه النقطة الهامة في االأصحة المرأة عن 

يعزز اإلنجاب وضع المرأة الفلسطينية وقدرتها ، علما  بأهمية الموضوع بالنسبة للمرأة مقارنة مع الرجال، حيث للخصوبة
ومما يزيد الطينة بلة أن المرأة العاقر يقع  كبر.أمكانية الوصول إلى نطاقات اجتماعية بحرية إمامها أيفتح و  ،جتماعيةاال

 .و الطالقأحيان يصل األمر إلى النبذ ألوفي بعض ا ،ستهزاء في المعاملةالل تتعرضو  ،عليها اللوم لعدم خصوبتها

من الرجال ذوي  %28.9من النساء ذوي اإلعاقة بالمقارنة بـ  %34.1ترتفع نسب اإلعاقة بين اإلناث، إذ يقدر هذا و 
ة للنساء غير يحتياجات الصحاالما زالت بعض  ومع تطور قطاع الصحة بشكل كبير خالل السنوات الماضية،اإلعاقة. 

ر السن وغير ال سيما فيما يتعلق ببعض جوانب الصحة اإلنجابية واإلعاقة ولفئات معينة من النساء، مثل كبا، ملبية
  المتزوجات وغير الحوامل.

                                                           
 .2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين،  20 

Palestinian Central Bureau of Statistics, Birzeit University, 20 2103 
, 2012.Health and Nutrition Cluster 22 

 .2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المسح الصحي، 23 
 .2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين، 24 
 اتصال شخصي مع األستاذ الدكتور مروان خواجة، باحث ديموغرافي وإحصائي رائد في مركز أبحاث اإلحصاء والسكان، اسكوا، بيروت 25 
 .2011، الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء 26 
 . 38، صفحة 2012والرجل في فلطسين قضايا وإحصاءات،  المرأة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  27 
 .2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، احصائيات العائلة، 28 
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افتقار السياسات الحالية لنظرة شمولية لصحة المرأة وحساسية للمسائل ب، على صحة المرأة أهم العوامل التي تؤثر تتمثل 
ضعف إقبال النساء ، ، ضعف جودة الرعاية الصحية أثناء الحمل والوالدة في بعض الجوانباالجتماعيالمرتبطة بالنوع 

 نأيؤثر على صحتها، إذ  خدمات الرعاية ما بعد الوالدة. كما أن التغيير في نمط الحياة المعيشية للمرأة وأسرتهاعلى 
نمو المدن وتحول العادات الغذائية من النظام الغذائي للبحر المتوسط إلى أنماط الغذاء الغربية التي يواكبها ارتفاع في 

   29.النساء، تساهم في ارتفاع نسبة األمراض المزمنةنسبة السمنة الزائدة، وباألخص بين 

 . المرأة والتعليم 2.2.6

قابل م %2.1معدالت األمية لإلناث ثالثة أضعاف ونصف معدالت األمية لدى الذكور حيث بلغت عند الذكور تصل 
التقني، حيث يصل إلى معدل التحاق اإلناث في التعليم والتدريب المهني و هذا وينخفض  .2011لإلناث في العام  7.4%
للذكور( واألقل في المجال  %5.4لإلناث و %3.8غالبا  ما يكون في الزراعة )للذكور، و %9.4مقارنة ب 4.3%

 االلتحاقكما يبقى  30 للذكور(. %0.3لإلناث و %0.2للذكور( وفي مجاالت أخرى ) %3.1لإلناث و %0.3الصناعي )
وهو  %14.9( حيث تبلغ معدالت التحاق اإلناث 2010عام  %15.3) في برامج رعاية وتنمية الطفولة المبكرة منخفضاً 

 ( في رياض األطفال%34.5انخفاض معدل التحاق البنات ) ولكن من المالحظ 31معدل أقل بقليل من التحاق الذكور.
عاية وتنمية الطفولة المبكرة في تشجيع مساواة النوع دور ر . مما يدل على أن %6.2( بحوالي %41.2عن الصبيان )

 كثيرًا في مناقشات أو برامج السياسات. االجتماعيلم يؤثر في تشجيع أو تقليل مساواة النوع  االجتماعي

عدد في التخصص في المراحل الثانوية والجامعية، إذ يصل  اجتماعيوال بد من التنويه بأنه ما زال هنالك اختالفات نوع 
المتوقعة الخاصة  االجتماعيإلناث الملتحقات بالفرع األدبي أكثر من عدد الذكور، بذلك تنحاز اإلناث إلى أدوار النوع ا

ينخفض تعادل . كما واالجتماعيالمتعلقة بمجاالت الدراسة على مستوى التعليم العالي بالنوع  االختياراتتتأثر بهن. و
التحصيل على مستوى دراسات التخرج في التعليم العالي، وال سيما ما بعد و  االلتحاقبشكل حاد في  االجتماعيالنوع 

 هم من اإلناث.  الدكتوراه فقط من حاملي شهادة  %10حيث البكالوريوس، 

بلغت معدالت التسرب في المرحلة الثانوية في  إذيشكل التسرب في المراحل الثانوية قلقًا، ال سيما لألطفال ذوي اإلعاقة، 
في الضفة الغربية مع أعلى معدالت للذكور واإلناث في مناطق الخليل  %3.2حوالي  2010/2011السنة الدراسية 

( في جنوب الضفة الغربية، وتزيد معدالت تسرب البنات عن الذكور في شمال الخليل %7.6، و%7.2، و%4.9الثالث )
 لعلما  بأن اختال%37.9في المدارس معدالت التسرب لألطفال ذوي اإلعاقة . من ناحية أخرى، بلغت ومناطق الخليل

لإلناث(، ولكنها بشكل عام تبقى نسبة عالية إذا ما أخذنا  %28.1للذكور و %44كان أفضل لإلناث ) االجتماعيالنوع 
ا توزعت معدالت التسرب من المدرسة في الضفة بعين االعتبار أن نسبة التسرب من المدرسة منخفضة بشكل عام. وبينم

 %75الغربية بشكل متساو، فإن هذه المعدالت كانت أعلى في قطاع غزة، واختلفت وفقا للمنطقة الجغرافية؛ حيث كانت 
تعتبر نسبة األطفال الذين لم يلتحقوا أبدا بالمدرسة  32في الشمال والوسط والجنوب على التوالي. %11.1و %50.8و

 .(200433سنة في  15-10للفئة العمرية  %0.65) منخفضة

                                                           
, pp. The LancetMellitus, and Cancer in the Occupied Palestinian Territory.  Husseini, A, et al. (2009). Cardiovascular Diseases, Diabetes 29

1041-1049. 
 .2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، نساء ورجال، 30 
 .2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي عن مسح العنف،  31 

. Diakonia/NAD.Evidence based research study: Access to formal education for people with disabilityRiyada Consulting and Training. (2011).  32 

 2006البنك الدولي، 33 
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هنالك كما أن  34 عالقة واضحة بين العنف الممارس في المدرسة واألداء المدرسي وتسرب الطالب. إلى األبحاث تشير
المتضررين و الرعاة، و المعرضين للعنف، والبدو، و األطفال المعتقلين، ، وتتضمن مجموعات أطفال أخرى مهمشة/في خطر

  الذين يعانون من ضعف التحصيل األكاديمي.و بسبب المخدرات، 

إلى مجموعة من صعوبة وصول اإلناث إلى التعليم األساسي والعالي والمهني بفاعلية، ال سيما للفئات المهمشة تعود 
ت المحددة للبنات والنساء في السياسات، والخطط، والبرامج التعليمية بفعالية أوضاع والمتطلباالعوامل أهمها عدم معالجة 

ضعف آليات المجموعات المهمشة واألكثر عرضة للخطر فيما يتعلق بنوعية التعليم والوصول إلى التعليم، باإلضافة إلى 
بالتعليم. ويالحظ ضعف القدرات األكاديمية  االجتماعياألبحاث والتوثيق كوسائل للمعرفة في االمور التي تتعلق بالنوع 

جهة، وضعف قدرات الكوادر البشرية في قطاع التعليم فيما يتعلق بتبني موقف موحد وأكثر فعالية ومبادرة للنساء، من 
لتعميم النوع االجتماعي. أضف إلى ذلك، تتركز الغالبية الساحقة من مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في مراكز 

وع االجتماعي والتعليم الشامل والتعليم التحويلي، وعدم مالءمة المنهاج المدن. هذا وتتدني نوعية التعليم ووثاقة الصلة بالن
ن أجات ذوي اإلعاقة، بشكل خاص. كما وغير مالءم الحتيا االجتماعياألكاديمي، كونه نمطي قائم على التمييز في النوع 

السلبية المجتمعية تجاه الفتيات  المرافق المدرسية والصفية غير مالءمة الحتياجات اإلناث وذوي اإلعاقة. تعتبر المواقف
بشكل عام والفئات المهمشة من اإلناث بشكل خاص وانحياز في استثمار العائلة في التعليم تجاه االبناء من أهم العوامل 

لألهل دورا حاسما في تحديد اختيار اإلناث  االجتماعيالتي تؤثر على وصول النساء إلى التعليم. وتلعب معايير النوع 
 دورا  رئيسيا  في التأثير على وصول النساء إلى التعليم. االحتاللفي مرحلة التعليم العالي. ويلعب عنف  للتخصص

 . الحماية االجتماعية2.2.6

بين الرجال،  %25.5في الضفة الغربية(، مقارنة ب %18.3في غزة، و %39) %26.2بلغت معدالت الفقر بين النساء 
والنساء بسيطة، لكن تعتبر معدالت الفقر عالية. ويلقى على عاتق النساء اللواتي لديهن اطفال ومع أن الفروق بين الرجال 

من مجموع السكان عام  %4.4معاقين عبء إضافي مما يؤثر عليهن وعلى وقتهن ودورهن. يشكل المسنون حوالي 
أكثر عرضة للفقر والتهميش، نساء. كما أن النساء كبيرات السن  %55، وهذه النسبة مرشحة للزيادة، منهم 2012

هن. قواإلصابة باألمراض مقارنة بالمسنين الذكور. وهنالك العديد من مجموعات النساء اللواتي يعانين من حرمان من حقو 
التعذيب الجسدي  ،انتهاك حقوقهم/ن، من خالل فرض التفتيش العاري على األسيراتمثال ، إلى  ألسيرات،ا يتعرضن

الحرمان من الرعاية ، وحرمانهن من حقهن في االتصال بالعالم الخارجي ،ق واعتقال قاسيةوالنفسي في ظروف تحقي
الصحية، الخ. كما نالحظ تراجع في حق المرأة المقدسية في اإلقامة والتنقل وحقوق المواطنة الكاملة، أضف إلى ذلك تواجه 

 ساسية في الصحة والتعليم والسكن والطاقة.المرأة في منطقة ج عقبات في معيشتها ودرجة وصولها الى الخدمات اال

 من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن ألحد أشكال العنف %37ما زالت النساء تتعرض للعنف بكافة أشكاله حيث 
النسبة مقارنة مع السنوات  وارتفعت هذهفي قطاع غزة،  %51.1في الضفة الغربية مقابل  %29.9أزواجهن، من قبل 

واللجوء للعائلة هو  حوالي ثلث النساء المعنفات يفضلن السكوت،. شد أشكال العنف هو موضوع قتل اإلناثوأالماضية. 
مقارنة بنسبة النساء اللواتي  خيارهن الثاني. كما أن نسبة النساء اللواتي يتوجهن إلى المؤسسات المختصة قليلة جدا  

المؤسسات النسوية غير حازمة في التعامل مع المؤسسات الحكومية من الشرطة إن يتعرضن لألنواع المختلفة من العنف. 
 35وذلك بسبب أنها تريد الحفاظ على عالقات جيدة مع الحكومة. االدعاءأو 

                                                           
 18، ص.2011ن، ينييطلفلسب االطلاضع و، فنيسيوليب احس34 
 .2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي عن مسح العنف، 35 
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البيئة القانونية الناظمة بوجود ثغرات وتناقضات في  االجتماعيةتتمثل أهم المشاكل الرئيسية المرتبطة بقطاع الخدمة 
. تتسم الحماية االجتماعية، غياب استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، وضعف برامج ومشاريع الحماية جتماعيةاالللحماية 

المتوفرة للنساء حاليا  بهشاشتها، وذلك بسبب عدم توفر خدمات تقاعد، وتأمينات اجتماعية للعاملين في  االجتماعية
نسبة مشاركتهم في سوق بسبب تدني  االجتماعيةة بالحماية القطاعات غير المنظمة، خروج غالبية النساء خارج التغطي

)أمراض  والورثة والمرض العمل وإصابات، مثل تأمينات العجز 36تغطية من التأمينات األخرى المتوفرةالمحدودية و ، العمل
باإلضافة إلى واقتصارها على موظفي القطاع الحكومي، وبعض المؤسسات األهلية والشركات الكبير والجامعات،  المهنة(

 .حسب التمويل المتاحف البطالة عدم توفر أشكال لحماية العاطلين عن العمل )تأمين البطالة(، والتعامل مع مل

 . مشاركة المرأة في المجاالت الثقافية والرياضية والمشاركة االجتماعية والسياسية3.2.6

تحتل النوادي الرياضية  ياضية منخفضة مقارنة بالذكور،تعتبر مشاركة اإلناث في األنشطة الرياضية وإدارة المؤسسات الر 
وجد ت. كما أعلى فجوة نوع اجتماعي في النوادي الرياضيةبينما يالحظ  ،أعلى مستوى عضوية ذكور من أي مؤسسة مدنية

الذكور واإلناث الذين يمارسون الرياضة كمكون رئيسي ألوقات  بينفجوة واسعة بين العضوية الفعلية في النوادي الرياضية 
بالنسبة أما . ال يقوم الوصول إلى األنشطة الرياضية بين الشباب الذكور على أساس العضوية في النوادي الرياضية. الفراغ

لغربية وقطاع غزة من نقص اب والشابات في المجتمعات الفلسطينية في الضفة اشبيعاني الرجال والنساء واللقطاع الثقافة، 
وفئة النساء كبيرات قل من الذكور . وتبقى عضوية اإلناث في النوادي الثقافية أفي البنية التحتية المؤسساتية للثقافة العامة

 السن هي األقل عضوية في المؤسسات الثقافية. 

في البنية التحتية  النقص، وتشمل عامة متعددةيبدو واضحا أن العقبات أمام توسيع وصول النساء والفتيات للحياة والثقافة ال
يعتبر انحياز النوع االجتماعي عقبة . للثقافة/الفنون والجغرافي  النخبوي ، التعصب الموارد البشرية، محدودية والموارد المالية

ستثمارات في وكذلك اال ،الوطنية واالستراتيجياتعلى مستوى نظرة وأولويات األسرة والبرامج المجتمعية والمؤسساتية 
البيئة السياسية االجتماعية في غزة على الحيز للثقافة تضيق من ناحية أخرى،  .المجاالت المختلفة للحياة والثقافة العامة

العلمانية العامة أو للثقافة التي ال تنظمها السلطات في غزة. وترافقت هذه البيئة مع سياسات وحمالت الفصل بين الجنسين 
بدأت األطر السائدة التي تركز على كما . ومع توجه عام لتهميش الفتيات والنساء من الحيز العام ،ةفي المؤسسات العام

تنمية الشباب بالتعامل مع قضايا النوع االجتماعي بطريقة هزيلة، حيث إن المقاربات السائدة للرياضة ال تبني عالقات مع 
أخيرا، تنظر المقاربات السائدة للثقافة العامة إلى الثقافة من حيث التنمية أو مع فهم أوسع لتمكين النوع االجتماعي. 

 ولكنها ال تربط ذلك بمهارات وموارد الحياة األوسع.    ،التثقيف المدني أو وقت الفراغ

بأنها تبقى متدنية وال سيما في مراكز صنع  االستنتاجوالسياسية، فيمكن  االجتماعيةأما بالنسبة لمشاركة النساء 
ر)مجلس تشريعي، مجالس بلدية، لجان مخيمات، وظائف عليا، السفارات، السلك القضائي والوزاري(، وفي تمثيلهن في القرا

 مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب السياسية ومنظمة التحرير ومجالس الطلبة في الجامعات. 

 وجود االحتالل اإلسرائيلييعيق يحد اإلطار السياسي الفلسطيني العام من المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، إذ 
، إضافة للقيود والمعيقات التي فرضتها اتفاقات أوسلو، والتي تحد من قدرة السلطة تحقيق المواطنة في اإلطار الفلسطيني

الفلسطينية، ما يحد من قدرة تلك السلطة على تحديد من له حق المشاركة الفلسطينية على تعريف ما هي المواطنية 
الحركة النسوية والتشكيك في في تشرذم  هنالكالسياسية والتمتع بالحقوق المختلفة كما يحددها الدستور. أضف إلى ذلك، 

يمقراطية في الحياة السياسية شرعية النخبة الوطنية )الطبقة الوسطى(، بما فيها النخبة النسوية، وضعف رسوخ تقاليد د
                                                           

 الصحي الذي يغطي ثالثة أرباع األسر الفلسطينية بما فيها األسر الفقيرة والعاطلين عن العمل باستثناء التأمين36 
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والمؤسسات السياسية الفلسطينية ما قبل أوسلو، التوسع في االستيطان وزيادة هجمات المستوطنين، تراجع بعض الدول عن 
والعوائق الثقافية/االجتماعية والوظيفية التي توضع في وجه النساء،  تمويل المجالس والبلديات التي فاز فيها اإلسالميون 

هذا وما زالت بعض النساء في السجون . دة في المجتمع )عوامل أيدولوجية(والخطابات االجتماعية والسياسية السائ
 بعد خروجهن من السجون. اإلسرائيلية، وبعض المحررات يعانين من مشاكل االندماج االجتماعي

 المرأة والحكم .3.6

 . العدل وسيادة القانون 1.3.6

من منظور هيكلي يتم التعامل في البرامج القانونية المطروحة على الساحة فيما يتعلق بالقانون والمرأة والوصول إلى العدالة 
الذي يقول بأن ، يلقانوناإذ إن ما يفتقر إليه هو فهم السياق  فقط دون التعامل مع القانون ومؤسساته كعملية تفاعلية.

القانون يتأثر بالقوى السياسية واالقتصادية واالجتماعية المحيطة، وبأنه يأخذ معناه من خاللها. لذلك، فإن التركيز في 
فكثير من المطالبات المتعلقة بالمرأة والقانون ال  37التوجه التقني يكون على النص القانوني أكثر من الممارسة القانونية.

ار كيفية استعمال النص على أرض الواقع أو آليات االستفادة من الممارسة القضائية لتمكين المرأة في تأخذ بعين االعتب
الوصول إلى العدالة. كما أن التوجه التقني نحو القانون يغفل الموارد التي قد تلجأ إليها النساء في الوصول إلى العدالة، أو 

سياسة التي قد تحد دون وصول النساء إلى العدالة. كما أن هناك فقرا في المعيقات الواقعية االجتماعية واالقتصادية وال
تحديد أدوار الفاعلين األساسيين في تمكين النساء للوصول إلى العدالة وإعاقتهن عن ذلك. إذ تشكل الممارسة القضائية 

ويغفل هذا التوجه التقني للقانون عن منبعا أساسيا لفهم مدى وصول النساء للعدالة، وعالقتهن بالقانون وفاعليه األساسيين. 
 38أن القانون جزء من عملية تمكين المرأة في الوصول إلى العدالة وليس العملية كلها.

وفي كثير من الحاالت ال تتالءم التغييرات التي يتناولها إصالح القانون وتطويره مع حاجات الفئات المختلفة ومع آليات 
لتشريع على الفئات االجتماعية المختلفة هو جزء من ضمان تحقيق القانون للغايات وصولها إلى العدالة. فقياس أثر ا

على كل الشرائح المجتمعية.  إذ ليس بالضرورة أن يكون تأثير القانون المراعي للمعايير الدولية إيجابيا   39المرجوة منه.
في تطوير برامج قانونية أكثر دقة. ومن  لذلك، فإن تطوير مؤشرات تصنيفية لمعرفة من المستفيد ومن المتضرر قد يسهم

، العامالت، النساء غير العامالت، الفقيراتعلى النساء  هذه المؤشرات التصنيفية ال بد من معرفة األثر القانوني مثال  
 كبيرات في العمر. والالصغيرات في العمر، 

وفي بعض  .للنساء في مؤسسات العدالة ل أكثرعلى تمثي اإلصالح في قطاع العدالة ياتواستراتيجكما وتركز برامج 
الحاالت تترجم هذه المشاركة كمؤشر على فهم أكثر لقضايا النساء، وبالتالي وصول النساء إلى العدالة بشكل أكبر. إال أن 

عن تغير موضوعي  لمعرفة مدى مشاركة النساء في قطاع العدالة، إال أنه ال يوفر دليال   ذلك المؤشر، وإن كان ضروريا  
إذ في كثير من الحاالت تنتج النساء العامالت في المجال ذات األسس التي تقوم عليها  40ي نظرة المؤسسة لقضايا المرأة.ف

يجب أن تأخذ األبعاد التعددية  كماالمؤسسة، دون أن تعرضها للنقد والتمحيص النوعي على أساس من قضايا المرأة.  
ودراسة أثرها على تطبيق القانون وقوته اإللزامية، إذ ، في عين االعتبار ة أو غيرهاسواء العرفية أو الديني ،قواعد المعياريةلل

إن إخراج بعض القواعد من دائرة القانون وإبقاءها في دائرة المشروعية، قد يترتب عليه إخراج فئة من الناس من نطاق 
تغفل وعلى الفئة التي تخرج خارج تطبيقه. والقانون وحمايته وهو، في كثير من الحاالت، يؤثر سلبا على مؤسسة القانون 

                                                           
لحة، (. مراجعة للتشريعات الفلسطينية من منظور حقوق المرأة. مشروع سيادة القانون والوصول إلى العدالة. رام  هلل: فلسطين بهدي، ريم؛ صوا2012برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )37 

 جامعة بيرزيت: فلسطين.  -(. تقرير حول إنشاء وحدة النوع االجتماعي في وزارة العدل. معهد الحقوق 2010عصمت؛ الجنيدي، عامر. )
38 FAUNDEZ, J. (2000). Legal reform in developing and transition countries - Making haste slowly. Law, Social Justice and Global Developmen,t 

No. 1. Retrieved from:  http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2000_1/faundez/. 
ة. مشروع سيادة القانون والوصول إلى العدالة. رام  هلل: فلسطين بهدي، ريم؛ صوالحة، (. مراجعة للتشريعات الفلسطينية من منظور حقوق المرأ 2012برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )39 

 جامعة بيرزيت: فلسطين.  -(. تقرير حول إنشاء وحدة النوع االجتماعي في وزارة العدل. معهد الحقوق 2010عصمت؛ الجنيدي، عامر. )
 نيات واقع وآفاق. مشروع سيادة القانون والوصول إلى العدالة. رام  هلل.(. المحاميات الفلسطي2011برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )40 
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، وأن هناك 41التطوير واإلصالح أن جزءا من حل النزعات هو خارج مؤسسات العدالة النظامية استراتيجياتكثير من 
  قدرة لدى هذه المؤسسات إلعطاء معنى للقانون وتطبيقه. أيضاً 

االحتالل اإلسرائيلي وفي ظل القيود والمعوقات التي فرضتها وتأتي النقاشات حول مسألة القانون والمرأة في ظل وجود 
اتفاقات أوسلو وواقع االحتالل على السلطة الوطنية الفلسطينية. فالسلطة الوطنية الفلسطينية مقيدة في كثير من األحيان 

لى العدالة توترات على من أن تمارس السيادة الكاملة على األرض الفلسطينية. نتيجة لذلك، تتجاذب المطالبات بالوصول إ
المستوى العملي اليومي. هذا كله يؤثر، من جهة، على قدرة األشخاص في الوصول إلى مؤسسات العدالة خاصة في 
المناطق خارج سيطرة السلطة مثل مناطق القدس ومناطق )ج(. كما أنه يؤثر، من جهة أخرى، على قدرة مؤسسات العدالة 

ن وإنفاذه. إذ إن القواعد المعيارية الرسمية تعتمد في قوتها على مدى القدرة على ترجمتها والقانون على إعطاء معنى للقانو 
من جهة أخرى، فإن المطالبات النسوية  42إلى فوائد ملموسة على األرض وقدرتها على فرض القانون ومنح استحقاقاته.
. 43احة السياسية الفلسطينية والحركة النسويةبحقوق المرأة أصبحت عرضة للتجاذبات السياسية ما بين قوى مختلفة في الس

باتجاهات مختلفة لم تؤدي سوى إلى تعطيل  أيديولوجيهذا كله جعل موضوع حقوق المرأة يدخل في إطار استقطاب 
 . ولعل من أهم تلك المجاالت قوانين األحوال الشخصية والقوانين الجزائية. 44اإلصالح في مجاالت مهمة للمرأة 

االنقسام السياسي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى زيادة الفجوة القانونية، وإعادة مسألة ازدواجية كما أدت عملية 
القوانين مرة أخرى إلى مربع البداية. فقد تم إجراء تعديالت أساسية على قوانين العقوبات واألحول الشخصية في كال 

ي الجزء اآلخر. كما وأدى االنقسام السياسي أيضا إلى تعطيل من الوطن، دون أن يكون لهذه التعديالت أثر ف الجزئيين
  45الوصول إلى العدالة في كثير من القضايا التي يكون أطرافها من المنطقتين.

 . اإلعالم2.3.6

حيث تشير إحصائيات غير رسمية في )بالرغم من اتساع المشاركة اإلعالمية للمرأة الفلسطينية عبر السنوات الماضية، 
من  %55وفق ما جاء في مؤتمر االعالميات الفلسطينيات االول الذي نظمته مؤسسة فلسطينيات إلى أن  2011 عام

في االعوام  %17ناث وهذا يبشر بارتفاع نسبة المشاركة التي تقدر بنسبة طلبة كليات الصحافة واإلعالم هن من اإل
من رؤساء  %10، قدر حوالي 2012عام في المؤسسات. إال أنها لم تصل إلى مراكز اتخاذ القرار بهذه ال(، القادمة

  46من الرجال. %90التحرير في إطار وسائل االعالم في األراضي الفلسطينية، من النساء؛ مقابل 

حيث ال يوجد تخصص في الصحف  ثابتة لمعالجة قضايا المرأة،و  متخصصة مساحات ال يخصص اإلعالم المحلي
 العديد من القضايا التي تمس احتياجات حول اليومية ووسائل اإلعالم األخرى من حيث التحقيقات أو المقابالت الخاصة

 47، إال في المناسبات الرسمية الخاصة بالمرأة.التشريعات القائمةو التي تتعرض لها في مجال العمل،  كالمشاكل، المرأة 
لمرأة في اإلعالم الفلسطيني نمطية، وتنحصر في مشهد أم الشهيد، وزوجته، وابنته، والضحية لالحتالل الزالت صورة ا

وشيوع المفاهيم التقليدية الخاطئة  االجتماعيالوعي بالنوع  كما ويتدنى. والمجتمع؛ هدفها استدرار العطف بشكل عام
ومضمونه، حيث يتم تغليب  االجتماعيةعالمي للقضايا ؤثر على مستوى التداول اإل، مما يحول المساواة بين الجنسين

                                                           
 (. القضاء غير النظامي: سيادة القانون وحل النزاعات. بيرزيت: فلسطين.2005جامعة بيرزيت. )–معهد الحقوق 41 

KELLY, T. ( 422006e: Cambridge University Press ). Law, violence and sovereignty among West Bank Palestinians. Cambridg 
لحة، (. مراجعة للتشريعات الفلسطينية من منظور حقوق المرأة. مشروع سيادة القانون والوصول إلى العدالة. رام  هلل: فلسطين بهدي، ريم؛ صوا2012برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )43 

 جامعة بيرزيت: فلسطين.  -الجتماعي في وزارة العدل. معهد الحقوق (. تقرير حول إنشاء وحدة النوع ا2010عصمت؛ الجنيدي، عامر. )
(Sh'hada, 1999 44 

 . 2012وكانون أول  2011مقابالت مع نساء وحقوقين أجريت في الفترة ما بين  شباط  45 
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8687المرأة الفلسطينية واإلعالم، 46 
 . 106، صفحة 2010وتمكين المرأة في األراضي الفلسطينية المحتلة،  االجتماعيوزارة شؤون المرأة، برنامج تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، الخطة اإلعالمية: المساواة في النوع 47 
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تخصيص المهمات اإلعالمية بناء على التفريق بين الجنسين لصالح من المالحظ أيضًا بأنه يتم  القضايا السياسية.
 ال سيما فيما يتعلق بمجاالت التغطية اإلعالمية المتاحة أمام كل من اإلعالمي واإلعالمية.  الذكور،

 أهمهافي اإلعالم  االجتماعيقضايا النوع  وإدراج مشاركة النساءمن العوامل التي تؤثر على تهميش  مجموعةهناك 
ضعف قدرات العاملين في المؤسسات اإلعالمية ، االجتماعيغياب السياسات اإلعالمية الموجهة لتناول قضايا النوع 

ضعف والمساواة بين الجنسين، و االجتماعيلرفع قدراتهم في مجال التناول اإلعالمي لقضايا النوع  وقلة البرامج التدريبية
مما يضعف عموما من جانب التخطيط المهني لتنمية  دور إدارات التحرير في التخطيط ووضع السياسات اإلعالمية،

الدينية لبعض  األيدولوجيةوتطوير تناول القضايا المجتمعية، وفي مقدمتها قضايا عدم المساواة بين الجنسين. كما أن 
مية لديها ال سيما تلك التابعة لحركات إسالمية، تلغي مصطلح "المساواة بين الجنسين" من السياسة اإلعال وسائل اإلعالم،

 وتستبدله بمفاهيم أخرى مثل "دعم قضايا المرأة. 

ال سيما أن مهنة اإلعالم هي أنسب لفئة الذكور، ب التي ترى تقاليد العادات و ال اتحكمه والتي إلى المرأةنظرة المجتمع تلعب 
غالبا  ما يكون و  .دورا  مهما  ، في أي ساعة أرادت كما تتطلب هذه المهنة فيما بتعلق بحرية الحركة للمرأة وبأوقات مختلفة

وللمجتمع المحلي عند عملها.  لعائالتاتخصص تكنولوجيا اإلعالم للفتيات غاية في الصعوبة ويحتاج الى محاوالت اقناع 
من ناحية اخرى، إن بعض الفتيات اللواتي تخرجن يخضعن إلى ضغوطات عائلية تجبرهن على العمل في وظائف مكتبية. 

 اإلسرائيلي، يجعل خروج المرأة لرصد األحداث أمرا  صعبا .   االحتاللالناتجة من نقل، عوبة الحركة والتص

 اإلدارة والتطوير للبرامج. 3.3.6

دمج قضايا ضعف و القطاعات االجتماعية واالقتصادية، ضعف التحليل المبني على النوع االجتماعي للعديد من نالحظ 
)وزارة لتمكين المرأة وتضمين النوع االجتماعي تواجه اآلليات الوطنية  .في االستراتيجيات والخطط الوطنية االجتماعيالنوع 

بالرغم  ،هياكلها وقدراتهاو تفاوت وحدات النوع االجتماعي في أدوارها وتتمثل ب عدة تحديات المرأة ووحدات النوع االجتماعي(
ضعف و غياب موازنة مخصصة لوحدات النوع االجتماعي، ، و تلك الوحداتدوار أمن صدور قرار وزاري بتوحيد هياكل و 

 االجتماعي في القطاعات المختلفة.  المعلومات والتحليل المبني على النوع

ة نحو وحدات النوع االجتماعي أ عدم وضوح رؤية وزارة المر ق في عدد وقدرات المصادر البشرية، و تتعل اكلمشهنالك أيضا  
. من ل بين الوزارة والوحدات المختلفةضعف التواصل الفعا، و ليات العملآي على مستوى التنفيذ و أ ؛ةمن الناحية العملي

تمكين ستوى التنسيق والتشبيك ما بين المؤسسات واألطراف الفاعلة الرئيسية التي تعمل في مجال ناحية أخرى، ما زال م
واألهلية والقطاع  لمستويات القيادية في المؤسسات الرسميةاتجاهات وخبرات ومعارف اإن المرأة بحاجة إلى التطوير، كما 

اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية على و االلتزام في االتفاقيات الدولية، و الخاصة محدودة، وهنالك ضعف الوعي و/أ
 .المساعدات الدولية

 . المرأة والبنية التحتية4.6

هنالك عدد قليل من الدراسات التفصيلية التي تتطرق لقضايا تتعلق بالبنية التحتية في األراضي الفلسطينية وارتباطها بالنوع 
والتي تركز  48، وما تم نشره يقتصر على دراسة تحليل وضع المرأة في قطاعي المياه وإدارة النفايات الصلبة،االجتماعي

ادية والتحدي ات الكامنة أمامها في هاذين القطاعين، باإلضافة إلى استراتيجية النوع على تمثيل المرأة في المواقع القي
(، ودراسة البنك الدولي حول تعزيز حركة النساء في الضفة الغربية، أخذين 2017-2013في قطاع البيئة ) االجتماعي

                                                           
المياه وإدارة النفايات الصلبة، تمثيل المرأة في المواقع القيادية والتحدي ات الكامنة أمامها،  قطاعي برامج المياه وإدارة النفايات الصلبة، دراسة تحليل وضع المرأة في –التعاون الدولي األلماني 48 

 .2011آذار 
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في هذا  االجتماعيمنشورة تتعلق بالنوع شمال الضفة الغربية كحالة دراسية. إن االفتقار إلى إحصائي ات وطنية محللة و 
المجال يحد من القدرة على تفهم الممارسات المختلفة المتعلقة بالبنية التحتية. لذلك تعتبر النظرة العامة المقدمة أدناه مبنية 

 على مجموعة من المعطيات المتفاوتة والمحدودة بناء على ما توفر من دراسات منشورة.

، تتأثر النساء بشكل أكبر من األوضاع السيئة للسكن كونها تقضي وقتا اطول في المنزل. وترتبط انللطاقة واإلسكبالنسبة 
أهم المحددات لوصول المرأة إلسكان مالءم الحتياجاتها بعدم قدرتها على الوصول الى القروض او جمعيات االسكان. 

( نتيجة قدرتهم على المحافظة على سكن مالءم، يمكن مشاهدة أكثر التأثيرات والعواقب وضوحا على النساء )وأطفالهن
نتيجة انفكاك الزواج من خالل االنفصال أو الطالق أو الموت. من ناحية أخرى، تعتبر النساء اكثر تضررا  من عدم توفر 

اء في المناطق ج والفقر  واألسراالكثر مكوثا  في المنزل،  ألنهنمصادر الطاقة الدائمة والرخيصة في الصيف والشتاء 
االكثر تضرر من ذلك وخاصة المناطق التي ال تصلها الكهرباء بشكل دائم. ومن أهم األمور التي تحد من دمج قضايا 

 االحتياجاتفي  واالختالفاتفي قطاع الطاقة، هو عدم توفر معلومات محللة ومنشورة حسب الجنس  االجتماعيالنوع 
لدراسات التي تقيس مستوى الجهد والوقت الذي تبدله حاليا  في توفير غياب اللطاقة ما بين الرجال والنساء،  واالستخدام

 إمدادات الطاقة ألسرهن، أو في إدارتها. 

قيادة  ص، تعتمد النساء على المواصالت العامة أكثر من الرجال الذين يملكون رخبالنقل والمواصالتما فيما يتعلق أ
من الرجال، مقارنة  %52المواصالت ما بين الرجال والنساء، حيث سباب استخدام أكثر. تختلف أوسيارات خاصة 

من النساء، يستخدمون المواصالت للوصول إلى عملهم. إن المرأة أكثر احتماال  الستخدام النقل ألسباب اجتماعية  %22ب
نه للوصول من الرجال، يستخدمو  %3من النساء، مقابل  %8من الرجال( و %17لنساء، مقارنة بمن ا %36وصحية، ) 

تقيد النساء في الوصول إلى مواصالت أمنة ومالءمة الحتياجاتهم مما يؤثر على ، بشكل عام .إلى الخدمات الصحية
ر من ثأكبشكل أكبر على الفتيات في المدارس،  ذلك يؤثر كماقدرتهم على الوصول إلى سوق العمل، ويزيد من تكاليفهم. 

بالنقل والمواصالت من منظور الوصول إلى العديد من الخدمات  االجتماعي الذكور. ومن المهم اعتبار ارتباط النوع
 كالمراكز الصحية والتعليمية، والموارد الطبيعية، الخ، فجميع هذه الخدمات يتم الوصول إليها من خالل الطرق. االجتماعية

لبنية التحتية ووسائل المواصالت وتتمثل أهم المعيقات التي تواجه النساء في مجال النقل والمواصالت بعدم مالءمة ا
السالمة  . كما أناء المسنات، النساء ذوي اإلعاقة(الحتياجات النساء )النساء مع عربات األطفال، النساء مع أطفال، النس

الشخصية وتجنب التحرش تشغل بال النساء اللواتي يستخدمن المواصالت. هنالك بعض المحددات المجتمعية التي تمنع 
الخروج بحرية، ولوحدن، واستخدام المواصالت العامة أو الخاصة، أو حتى ركوب الدراجة، أو امتالك سيارة. النساء من 

من ناحية أخرى، تشير النساء إلى أن السائقين ال يلتزمون بالتكلفة الرسمية، كما أن تكلفة المواصالت أعلى منها على 
 رقابة في هذا المجال.  لياتآالنساء مقارنة بالرجال. أشارت النساء إلى عدم توفر 

 االستراتيجية والهداف ولويات ال  .7

 زادت العمل قطاع في المرأة مشاركة :األولالهدف االستراتيجي  .1.7

خمسة إطاره واندرج في  نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل على رفعنص الهدف االستراتيجي المرتبط في المرأة والعمل 
تعزيز لى إباإلضافة  ،مباشرة على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العملجميعها تعمل  ا  تياسياس سياسات واربعة عشر تدخال  

تحقيق مؤشرات الهدف االستراتيجي كانت  نسبة بأنستراتيجية الوطنية لهذه االمراجعة القدر تقرير عاملة. حقوق المرأة ال
شار تقرير أ. ولم يتم تنفيذ تدخل واحد بشكل كاملتدخالت  5و العمل بشكل جزئي على تنفيذ أتم تنفيذ  متوسطة حيث 

لى وجود تفاوت في مدى تحقيق السياسات الخمسة حيث كان هناك قصور واضح في تحقيق السياسات إيضا  أالمراجعة 
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والسياسات المرتبطة في خلق فرص عمل  تبني سياسة تحفيزية تساعد على زيادة مشاركة المرأة في سوق العملالتي ت
 للنساء.

وذلك  األداءياس مؤشرات قل الهدف االستراتيجي من خالل تحقيق النتائج المرجوة  تحقيقإلى الحالية  تسعى االستراتيجية
عمل مجموعة من الوزارات القيادية وخاصة وزارة العمل، ببشكل مباشر جميعها مرتبطة تدخال   39و سياسات ثالثة ضمن

ات وخاصة وزارة االتصاالت، ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابوزارة االقتصاد الوطني، وزارة الزارعة، 
 مؤسسات التمويل الصغير.

 األول االستراتيجي الهدف طارإ في المرجوة والنتائج المؤشرات: 1 جدول

 قياس فترة آخر المؤشر
 فترة آخر حسب المؤشر قيمة

 قياس
 نهاية في المطلوب

2014 
  %17.4 2012 العمل قوة في المرأة  مشاركة معدل

  %4.3  المهني والتدريب التعليم في االناث التحاق
  %86.8 2012 بالرجل مقارنة المرأة  أجر معدل
  %28.4 2011 المرأة  عند البطالة معدل
  %32.3 2011 الزراعي القطاع في النساء عمالة نسبة
  %18.1 2012 العاملين إجماليالعاملين من النساء من  نسبة
  %8 2011 المنظم القطاع في المرأة  مشاركة نسبة
المرأة العاملة في القطاع  لحمايةالنافذة  جراءاتاإل عدد

 واألهليالعام، الخاص، 
   

 انخفض قد الفلسطينية المرأة ضد أشكاله بكافة العنف الهدف االستراتيجي الثاني: .2.7

هداف أ  ستةعلى  2013-2011بين الجنسين والعدالة االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة شملت وثيقة  
ن أبمراجعة االستراتيجية القدر تقرير . العنفو يش من كافة اشكال التهمالمرأة الفلسطينية في حماية  استراتيجية مرتبطة

أشار كما . ينفذ أبدا  من التدخالت لم  لنصف اآلخران أجزئي، و و أالتدخالت قد تم تنفيذها بشكل كامل حوالي نصف 
 لم يحقق المستوى المطلوب.  ستةهداف الن التقدم تجاه تحقيق المؤشرات الخاصة في األأبالتقرير 

ء دالى تحقيق النتائج المرجوة  لمؤشرات قياس األإالحالية االستراتيجية ضمن إطار هذا الهدف االستراتيجي، تسعى لذلك، 
عمل مجموعة من الوزارات القيادية وخاصة ببشكل مباشر تدخال  مرتبطة جميعها  31وسياسات أربعة من خالل العمل في 

المحررين، وزارة شؤون القدس، وزارة شؤون المرأة ومجهودات مؤسسات و سرى وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة شؤون األ
  .المجتمع المدني ومجموعات تواصل في المحافظات

 الثاني االستراتيجي الهدف طارإ في المرجوة والنتائج المؤشرات: 2جدول 

 حسب المؤشر قيمة قياس فترة آخر المؤشر
 قياس فترة آخر

 نهاية في المطلوب
2014 

  191 2010 المسحوبة المقدسية الهويات عدد
 النساء مراكز لىإ توجهن اللواتي المعنفات النساء نسبة

 االستشارة لطلب نسوية مؤسسات وأ المعنفات
2012 0.7%  
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 حسب المؤشر قيمة قياس فترة آخر المؤشر
 قياس فترة آخر

 نهاية في المطلوب
2014 

 لكافة وتعرضن الزواج لهن سبق اللواتي النساء نسبى
 .قلاأل على واحدة لمرة االسري  العنف اشكال

2012 37%  

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

2012 16%  

سيرات واألسيرات المحررات وذوات النساء األ عدد
 نوع حسب مقسمة خدمات يتلقين اللواتيسرى األ

 .الخدمة
   

 بالمؤسسات زادت القرار اتخاذ مشاركة المرأة فياالستراتيجي الثالث:  الهدف .3.7

على هدف  2013-2011الجنسين بين والعدالة االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة وثيقة شملت 
ثالثة سياسات وستة إطاره السياسية الفاعلية وصنع القرار، حيث اندرج في  استراتيجي خاص في تمكين المرأة من المشاركة

كانت متوسطة حيث  الهدف االستراتيجيهذا تحقيق مؤشرات  نسبة بأنمراجعة االستراتيجية القدر تقرير . تدخالت سياساتية
لى إيضا  أشار تقرير المراجعة أ. بشكل كاملتدخالت  3 تدخالت ولم يتم تنفيذ 3العمل بشكل جزئي على تنفيذ أو تم تنفيذ 

تتعلق في اتخاذ حيث كان هناك قصور واضح في تحقيق السياسات التي  ثالثةوجود تفاوت في مدى تحقيق السياسات ال
 ه دور المرأة في المجتمع. مناسبة لتصحيح الموروث الثقافي واالجتماعي تجاإجراءات 

داء تحقيق النتائج المرجوة لمؤشرات قياس األإلى  الحالية ، تسعى االستراتيجيةالهدف االستراتيجي هذا ضمن إطارولذلك 
وديوان الموظفين عمل وزارة شؤون المرأة  بشكل مباشر فية جميعها مرتبطتدخالت  5و تينمن خالل العمل في سياس

 حزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.لى األإ باإلضافة

 الثالث االستراتيجي الهدف طارإوالنتائج المرجوة في  المؤشرات: 3جدول 

 فترة آخر المؤشر
 قياس

 حسب المؤشر قيمة
 قياس فترة آخر

 في المطلوب
 2014 نهاية

  %12.8 2012 التشريعي المجلس في القرار صنع مواقع في النساء زيادة نسبة
  %20.5 2012 فاعلي جــــ درجة من الوظائف القرار صنع مواقع في النساء زيادة نسبة
  %21 2012 المحلية المجالس في القرار صنع مواقع في النساء زيادة نسبة
 في االولى القيادية الهيئات في القرار صنع مواقع في النساء زيادة نسبة

 النقابات
2012 8%  

  6 2012 الحكومة في الوزيرات عدد

 تمييز دون  األساسية الخدمات جميع إلى تصل الفلسطينية المرأة: الرابعالهدف االستراتيجي  .4.7

جوانب تختص في عالقة خدمات البنية التحتية والسكن والبيئة على حياة النساء  ةشمل تحليل وضعية المرأة الفلسطيني
على النساء  وتأثيرهاوالرجال وخاصة تلك التي تتعلق في السكن المالئم لجميع افراد االسرة ووفرة مصادر الطاقة والمياه 

الطرق داخل المدن وخارجها. قرر المشاركون واخيرا  شمل التحليل قضايا تتعلق في المواصالت العامة و . واالطفال والرجال
في ورش العمل ودعم والفريق الوطني قرارهم بضرورة وضع محور جديد في االستراتيجية يتعلق في تطوير خدمات البنية 
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التحتية والسكن، واستكمال الدراسات من منظور النوع االجتماعي وتمكين المرأة للقطاعات التي ال يوجد حولها أي دراسات 
كما اعتمد التحليل لهذه الهدف االستراتيجي التركيز على التدخالت الخاصة بالتعليم تفصيلية وخاصة البيئة والمياه. 

 والصحة والتي لم تنفذ جزئيا  أو كليا  في الخطة السابقة.

األداء شرات قياس لى تحقيق الهدف االستراتيجي من خالل تحقيق النتائج المرجوة لمؤ الحالية إتسعى االستراتيجية لذلك س
في عمل مجموعة من الوزارات والمؤسسات  بشكل مباشرجميعها مرتبطة تدخال   52وسياسة واحدة من خالل العمل في 

وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الصحة الفلسطينية، ووزارة الثقافة والمجلس االعلى للرياضة والشباب، الرسمية وخاصة 
 سلطة المياه، ، وزارة الحكم المحلي، بكدار،، وزارة االشغال العامة، وزارة النقل والمواصالتمجلس االسكان الفلسطيني

  .مؤسسات المجتمع المدني، الهيئات المحلية

 رابعال االستراتيجي الهدف طارإ في المرجوة والنتائج المؤشرات: 4جدول 

 حسب المؤشر قيمة قياس فترة آخر المؤشر
 قياس فترة آخر

 في المطلوب
 2014 نهاية

حول النقل والمواصالت فيما يتعلق بنوعية المركبات، األمان،  والرجال النساء رضا نسبة
 الطرق الداخلية، الراحة،..

   قياس الى بحاجة

   قياس الى بحاجة اسر فقيرة وتعيش في مناطق مهمشة. تاستهدف التي السكن مشاريع من المستفيدين عدد
   قياس الى بحاجة .مناسب وبسعر دائم بشكل الطاقة وصلتها التي المهمشة المناطق في االسر عدد
   قياسالى  بحاجة .مناسب وبسعر بكمية المياه وصلتها التي المهمشة المناطق في االسر عدد
 وضعية حول  الخدمات ومتلقي العامة الوظيفة في العاملين والنساء الرجال رضا نسبة

 .العامة المباني
   قياس الى بحاجة

  28 2012 100000 لكل مومةاأل وفيات معدل
    القيصرية العمليات نسبة انخفاض

    الخصوبة معدل في االنخفاض نسبة
    سنة 18 عمر تحت يتزوجن اللواتي النساء عدد انخفاض نسبة
  %38.4 2012 النفاسية الرعاية على يحصلن اللواتي النساء نسبة
  %25 2010 والثدي الرحم عنق بفحص يقمن اللواتي النساء نسبة
  0 2014 النفسية الرعاية خدمات تقدم التي الجديدة المراكز عدد
  0 2014 الشمل لم على الحصول في نجحن اللواتي النساء عدد
  0 2014 المسنين والنساء الرجال حقوق  تحمي التي التشريعات في الجديدة البنود عدد
  0 2014 منها استفدن اللواتي النساء وعدد المسنات النساء الى تقدم التي الجديدة الخدمات عدد
  0 2014 جديدة واجتماعية اقتصادية وخدمات مشاريع من واستفدن اسر يرأسن اللواتي النساء عدد

  %3.3 2012 االناث لدى الثانوية المرحلة في التسرب معدل
    (بكالوريوس من اعلى) بالرجال مقارنة عالي تعليم شهادات على النساء حصول نسبة
    المهني التعليم في االناث التحاق نسبة
    الرياضية المؤسسات وادارة الرياضية لألنشطة والفتيات المرأة  مشاركة في الزيادة نسبة
    الرياضية لألندية والفتيات المرأة  عضوية في الزيادة نسبة
    الثقافية االنشطة في والفتيات المرأة  مشاركة نسبة
    .النساء من الثقافية االندية عضوية نسبة
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 قضايا النوع االجتماعي مدمجة ومعممة :خامسالهدف االستراتيجي ال .5.7

على هدف  2013-2011بين الجنسين والعدالة االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة وثيقة شملت 
في مأسسة النوع االجتماعي في الوزارات واندرج في اطاره سياستين وستة تدخالت نفذ منها بشكل كامل استراتيجي خاص 

نشاء شبكة معلومات لربط المؤسسات النسوية بالقطاع إولم ينفذ منها تدخل واحد فقط وهو  تجزئيا  خمسة تدخالأو 
 الحكومي والمانحين.

العمل و لى تحقيق الهدف االستراتيجي من خالل تحقيق النتائج المرجوة لمؤشرات قياس االداء إ الحاليةتسعى االستراتيجية 
 .بشكل مباشر في عمل وزارة شؤون المرأة جميعها مرتبطة تدخال   18وسياسات ثالثة  في

 الخامس االستراتيجي الهدف طارإ في المرجوة والنتائج المؤشرات: 5جدول 

 المؤشر
 فترة آخر

 قياس
 حسب المؤشر قيمة

 قياس فترة آخر
 في المطلوب

 2014 نهاية
  %40.5 2012 الفلسطينية الوزارات في العامالت النساء نسبة
    كوادر ثالثة االقل على بها يتفرغ التي االجتماعي النوع وحدات عدد
 وضعية تشخص التي االجتماعي النوع وحدات عن الصادرة التقارير عدد
 مشاريع، خطط ذلك، ويشمل والقطاع المؤسسات في االجتماعي النوع

 .اجراءات تشريعات،
   

    المستهدفة والقطاعات المؤسسات في تطبيقها تم التي التوصيات عدد
    ياالجتماع النوع وضعية تشخص والتي الصادرة التقارير عدد
الزيادة في وعي المجتمع في مفهوم وقضايا النوع االجتماعي  نسبة

 العمل ونوع العمل وطبيعة ونساء، رجالوتمكين المرأة مقسمة 
   

    االجتماعي النوع تدقيق تقارير من تطبيقها يتم التي التوصيات عدد
 آليات تحسن الى يرشت للمرأة  والتمثيلية واالهلية الرسمية المؤسسات

 بينها فيما المعلومات وتبادل التنسيق
   

تحسن ملموس في وفرة المعلومات  الى تشيرالمؤسسات والمعنيين  جميع
 الوصول سهولة  وكذلك المرأة  وتمكينالتي تتعلق في النوع االجتماعي 

 .اليها
   

 القطاعية السياسات .8

  الهدف االستراتيجي األول سياسات .1.8

 في العاملة الدولية والمؤسسات واألهلي والخاص العام القطاع في العامالت للنساء الالئق العمل كفالة .1.1.8
 فلسطين

تعمل التدخالت المقترحة في إطار هذه السياسة على تعزيز جميع معايير العمل الدولية والتي بمعظمها تساهم في تحقيق 
كرامة المرأة العاملة والرجل والعمل. تركز التدخالت المقترحة بشكل أساسي على مراجعة التشريعات ذات العالقة وخاصة 

ائح. كما تشمل تدعيم وتفعيل اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل واللو 
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وزارة العمل  تلعب. وديوان الخدمة المدنية وتوفير التسهيالت والخدمات المساندة للمرأة العاملة في المؤسسات الحكومية
  .ةالمدني الخدمة ديوان ذلك في ويساندهاالدور االساسي في تحقيق التدخالت 

  للنساء العمل فرص توفير ضمان .2.1.8

تشمل هذه السياسة مجموعة من التدخالت التي تسعى أوال  إلى زيادة نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة ومن ثم 
ضمان وصول النساء المشاركات في سوق العمل إلى العمل المناسب لهذا تتضمن التدخالت زيادة الوعي المجتمعي بحق 

ت االعاقة وتشجيع النساء للتسجيل في قوائم البطالة. كما يندرج أيضا  في المرأة في العمل وتأهيل النساء للعمل وخاصة ذوا
 هذا السياسة توفير الرأسمال الالزم للنساء إلقامة مشاريع صغيرة وتدريب الخريجات وتطوير تدخالت التوظيف. 

 لقضايا لتستجيب الوطنية االقتصادية السياسات تطويرومن جهة أخرى، تتطرق التدخالت ضمن إطار هذه السياسة إلى 
توفير المعلومات والتحليالت التي تساهم في  خالل من وذلك الوطني، لالقتصاد النساء دخول وتحفز االجتماعي النوع

إضافة أو تعديل  أو حذف سياسات اقتصادية قائمة وذلك بما يعزز مشاركة المرأة في العمل وتعزيز دورها االقتصادي 
رأة االقتصادي. ويشمل ايضا  تدخالت لها عالقة بمراجعة وتعديل التشريعات ذات العالقة وعكسه على ابراز دور الم

 وخاصة التي تحمي المشاريع الصغيرة وتشجع تسويق المنتجات المحلية وخاصة التي تنتجها النساء والتعاونيات النسوية. 

ور المرأة في القطاع الزراعي على اآلليات التي باإلضافة إلى ذلك، تركز التدخالت المقترحة والتي تتعلق بدعم وحماية د
تمكن المرأة من ملكية الحيازات الزراعية وتنظيم عمل المرأة في القطاع الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الريفية 

م النساء في النسوية وخاصة المرتبطة في التصنيع الزراعي. كما يشمل بناء قدرات النساء الزراعيات والريفيات وتنظي
 جر. نساء التي تعمل في الزراعة بأجمعيات تعاونية زراعية ووضع تشريعات وتفعيل الرقابة على حقوق ال

في  المعلومات وتكنولوجيات االتصاالت قطاع في المرأة  مشاركة تعزيزوأخيرا ، تتمحور التدخالت المتعلقة بشكل خاص في 
ثالثة مجاالت رئيسية. يتعلق المحور األول في بناء قدرات النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحسين من فرص النساء 

ع تكنولوجيات المعلومات للعمل والتطوير. ويشمل المحور الثاني التشريعات المحفزة والمشجعة لدخول النساء في قطا
ى توفير دعم لمشاريع ريادية للنساء في مجال تكنولوجيا المعلومات باإلضافة الى . أما المحور الثالث، فيركز علواالتصال

 استكمال تحليل وتدقيق النوع االجتماعي في قطاع االتصاالت وتكنولوجيات المعلومات. 

 ووزارة ،الوطني االقتصاد وزارة تلعب حيث الحكومية المؤسساتمجموعة كبيرة من  في السياسة هذه تحقيق مسؤولية تناط
االساسي في تحقيق هذه السياسية  الدورالنقد  وسلطةاالتصاالت وتكنولوجيات المعلومات  وزارةو وزارعة العمل  ،ةالزراع

 الوطنية االقتصاديةو  البحثية والمؤسسات المجاالت، هذه جميع فيالمتخصصة  االتحاداتذلك  فيقوي  بشكلويساندها 
 وتنمية تطويرو  ،والنساء الفقيرة لألسر االقتصادي التمكينو  الزراعة، مجال في تعمل التي هليةواألالتمويلية  والمؤسسات

 .الصغيرة المشاريع

 والعالمية قليميةاإل سواقواأل الوطني المستوى  على النسوية والجمعيات المرأة لمنتجات التنافسية القدرة زيادة. 3.1.8

سواق أنتاج والتسويق وفتح تركز على بناء قدرات النساء في اإل طار هذه السياسة مجموعة من التدخالت التيإيندرج في 
سواق وتوعية المجتمع المحلي في المنتجات المحلية ومحاربة المنتجات داخلية وخارجية وتوفير بيانات ذات عالقة في األ
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وخاصة  ،لمستوردةاالسرائيلية. كما تشمل هذه السياسية تدخالت مرتبطة في السياسات الجمركية على بعض المنتجات ا
تلك التي تنافس المنتجات التعاونية والنسوية والزراعية وايضا  تطوير المواصفات . تلعب وزارة االقتصاد الوطني الدور 
االساسي في تحقيق هذه السياسية ويساندها في ذلك هيئة المواصفات والمقاييس الوطنية ويساندها في ذلك مؤسسات 

 مجال تطوير المشاريع الصغيرة وهيئات القطاع الخاص ومؤسساته.  المجتمع المدني التي تعمل في

  الهدف االستراتيجي الثاني سياسات .2.8

 كفالة وصول النساء إلى العدالة .1.2.8

على تنظيم حمالت توعية للنساء في حقوقهم العدلية، ومتابعة دعم النساء للوصول هذه السياسة إطار التدخالت في تركز 
، باإلضافة إلى الرقابة على تنفيذ قرارات المحاكم فيما يخص األحكام المرتبطة في حقوق المرأة، وضمان إلى القضاء

وصول النساء ومراعاة احتياجاتهن في الخدمات المقدمة من األجهزة األمنية. تناط المسؤولية األساسية في تنفيذ هذه 
ة ووزارة شؤون المرأة والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ومؤسسات السياسية الى وزارة العدل يساندها في ذلك وزارة الداخلي

 المجتمع المدني. 

 تطوير الخدمات االجتماعية الخاصة بالنساء المعنفات واألكثر عرضة للتهميش .2.2.8

بها خاصة قانون العقوبات،  االلتزامتطوير التشريعات القائمة وضمان تتمحور التدخالت في إطار هذه السياسة حول 
وقانون االسرة وانفاذ قانون التحويل الوطني، والمساعدة القانونية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف وايجاد نظام وطني لحماية 

وتوفير برامج النساء في حاالت حرجة. كما تشمل التدخالت التوعية حول العنف المنزلي وتدريب وتأهيل مقدمي الخدمات 
من ناحية أخرى، يندرج في إطار هذه السياسة مجموعة من التدخالت المرتبطة  منازل حماية المعنفات.ماية تطوير وح

بالنساء األكثر عرضة للتهميش وذلك من خالل توفير دعم للنساء اللواتي يواجهن مشاكل في لم شمل األسرة، ايجاد 
عاقة وتدخالت خاصة ر خدمات خاصة للنساء ذوات اإلتشريعات لحماية الفئات المعرضة للتهميش وخاصة المسنين وتطوي

سر التي ترأسها النساء. وتناط المسؤوليات حول هذه السياسة في وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة شؤون المرأة في األ
 والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات العاملة في مجال التمكين االقتصادي والمؤسسات التي ترعى المسنين.

 االنتهاكات اإلسرائيلية التي تعنف النساء )مناطق ج، القدس، اإلقامة، األسيرات، وذوات األسرى( فضح .3.2.8

تشمل هذه السياسة مجموعة التدخالت المرتبطة في فضح االنتهاكات اإلسرائيلية التي تعنف النساء، وخاصة في مناطق ج 
االسرائيلية وذوات األسرى ومعاناة النساء في الحصول على والقدس والتي لها عالقة باألسيرات الفلسطينيات داخل السجور 

ملف االسرى في مختلف المحافل والمؤسسات الدولية تفعيل  تتضمن التدخالت الخاصة باألسيرات الفلسطينيات اإلقامة.
وتقديم سلة من  1325تطبيق قرارو  دمج االسيرات في المؤسسات والعملو  برنامج ارشاد اسري وتوفير  ذات العالقة

 الخدمات ألسر األسرى وعلى رأسها برامج اإلرشاد والتمكين االقتصادي. 

ومن ناحية أخرى، يندرج في اطار هذه السياسة تدخالت التمثيل القانوني للنساء المقدسيات والمعرضات لفقدان حق 
دسيين واللذين ال يسمح لهن ولهم االقامة المواطنة واالقامة في مدينة القدس وايضا  النساء والرجال المتزوجين من المق

والتحرك في مدينة القدس. كما تشمل التدخالت حمالت التوعية واالستشارات القانونية وحمالت دولية خاصة في الموضوع. 
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تناط المسؤولية األساسية لهذه السياسة في وزارة الدولة المختصة في شؤون القدس والدائرة المختصة في شؤون القدس في 
هلية ويساندهم في ذلك المؤسسات األ ،شؤون االسرى واالسرى المحررينمؤسسة الرئاسة ووزارة شؤون المرأة ووزارة 

 الفلسطينية الدولية. وحقوق االنسان المختصة في برامج االرشاد والدفاع القانوني

 تعزيز الثقافة المجتمعية المناهضة للعنف .4.2.8

الفاعلة في مجال  وعي للمؤسساتافة المجتمعية المناهضة للعنف من خالل رفع التركز هذه السياسة على تعزيز الثق
. وتناط المسؤولية األساسية لهذه حملة توعية حول العنف اكات ضد المرأة والشعب الفلسطيني وتنفيذواالنته تفاقياتاال

 األهلية العاملة في هذا المجال. ، بالتعاون مع المؤسساتوزارة الشؤون االجتماعيةو  وزارة شؤون المرأة السياسة في 

 االستراتيجي الثالث سياسات .3.8

 إجراء التدابير الالزمة لزيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار .1.3.8

أهمية مشاركة المرأة في توعية للقيادات المجتمعية والرسمية حول الطار على سلسلة من حمالت تركز التدخالت في هذا اإل
 والقرار الشأن صاحبة اللجان كافة في النساء تمثيل من التأكدو  آليات تضمن ترقي النساء في الوزارات المؤسسات، ووضع

وزارة شؤون المرأة وديوان تعنى في تنفيذ هذه السياسة . بينهن االجتماعي النوع ألبعاد الوعي توفر بشرط الوزارات في
 والمؤسسات األهلية.الموظفين ووحدات النوع االجتماعي في الوزارات 

 بناء القدرات القيادية للنساء في المؤسسات .2.3.8

دارة وقيادة إسلسلة من البرامج والمشاريع في مجال بناء القدرات القيادية واالدارية للنساء لتصبح قادرة على يتضمن ذلك 
 مؤسسات المؤثرة في المجتمع.وتشخيص دوري لوضعية المرأة في موقع صنع القرار في جميع اليرافق ذلك و المؤسسات، 

جتماعي في الوزارات تناط المسؤولية األساسية لهذه السياسة في وزارة شؤون المرأة واالتحادات النسوية ووحدات النوع اال
 هلية العاملة في مجال تمكين القيادات النسوية وفي مجال الدراسات.والمؤسسات األ

  الهدف االستراتيجي الرابعسياسات  .4.8

 تطوير الخدمات األساسية في المناطق المهمشة كمًا ونوعًا بما يتالءم مع احتياجات النوع االجتماعي  .1.4.8

 حظا   االقل ولألسر والمناطق الريف في وخاصة لتخص دعم رياض االطفا التعليمفي طار تدخالت يندرج في هذا اإل
 الزامية ومتابعة ناهجالم في االجتماعي النوع حول المناهج طواقم وتدريب للمدارس الالمنهجية االنشطة تطبيق وتفعيل
باإلضافة الى تطوير البنية التحتية في المدارس لتصبح مالئمة للطلبة في المناطق االقل حظا  وتفعيل  ساسياأل التعليم

تدخالت تخص الطلبة ذوي االعاقة في المدارس والجامعات الفلسطينية  يضا  أاالرشاد المدرسي. تشمل هذه السياسة 
 برامج تشجيع النساء في التخصصات ذات التوجه الذكوري.  لىإوتطوير وبناء مدارس في القدس باإلضافة 

ادات توفير سيارات اسعاف وتطوير عي مثل الصحةفي  تطوير البنية التحتية على أيضا   التدخالت تركزناحة أخرى،  من
صحية وعيادات متنقلة وتدخالت ترتبط في بناء القدرات والتوعية مثل حمالت توعية وتثقيف صحي للنساء وتوعية 

مجتمعية في الصحة االنجابية وتثقيف جنسي في المدارس وبناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية وبناء القدرات القيادية  
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 من الصحية التشريعات مراجعة التدخالت تشمل واخيرا   قيادية مناصب وأليتب الصحية المؤسسات في العامل النسوي  للكادر
 .االجتماعي النوع منظور

تركز التدخالت على برامج خاصة في تفعيل المشاركة الرياضية للفتيات وتفعيل االنشطة الرياضية  الرياضة، مجالفي  أما
. ة المحلية لجميع النساء والفتياتالنسوية في االندية القائمة وفتح مراكز رياضية مناسبة من حيث الموقع والتكلفة والثقاف

بناء  برامجو يات للمشاركة في االنشطة الرياضية المختلفة، كما تشمل ايضا  حمالت توعية مجتمعية تشجع النساء والفت
 الثقافة،مجال  وفيقدرات النساء القيادية وحمالت لرفع نسبة النساء في المراكز القيادية في المؤسسات واالندية الشبابية. 

لتي تراعي النوع االجتماعي التدخالت المندرجة في اطار هذه االستراتيجية برامج لدعم وتبني المبادرات االبداعية ا تشمل
بشكل عام والمبادرات االبداعية النسوية ومشاريع خاصة في اقامة مراكز ثقافية للنساء والرجال في المناطق المهمشة. كما 

 تشمل ايضا  تفعيل االعالم الثقافي ومشاريع خاصة في إشراك النساء في االنشطة الثقافية في المدن. 

في المناطق المهمشة ولألسر الفقيرة  السكنهذه السياسة برنامج خاص لدعم مشاريع  طارإإلى ذلك، يندرج في  باإلضافة
التي ترأسها النساء وبرامج دعم وتشكيل جمعيات تعاونية نسوية  لإلسكان باإلضافة الى تشريعات تحفز تسجيل السكن 

 التدخالت تتضمن كماالمهمشة.  مناطقباسم النساء، كما تشمل ايضا  مشاريع صغيرة وكبيرة لتوفير الطاقة الكهربائية لل
العامة لتكون مستجيبة الحتياجات الرجال والنساء والمناطق  النقل وسائللتشريعات والمواصفات الخاصة في تنظيم تطوير ا

 الطرق  البعيدة عن مراكز الخدمات وبرامج التوعية الخاصة في السائقين والمواطنين ومشاريع خاصة في صيانة وتأهيل
وسائل النقل وتدابير خاصة في تفعيل الرقابة على وسائل النقل جراءات خاصة في تنظيم مواقف وتجمعات إداخل المدن و 

 .الشكاوى  ومتابعة للشكاوى  فعال نظام توفير لىإالعام وحركة المرور باإلضافة 

التجمعات والمنازل غير الموصولة في شبكات المياه في مصادر دائمة للمياه،  ربطالمشاريع  ستتضمن المياه،مجال  وفي
الحصاد المائي في المناطق التي ال يمكن توصيل المياه من مصادر دائمة وايجاد تشريع خاص في دعم المياه  ومشاريع

وستشمل التدخالت الخاصة  هذامن معدل التكلفة على المستوى الوطني.  علىأ للمناطق التي تصل فيها تكلفة المياه 
والموظفات والمواطنين والمواطنات وايضا  ان تكون التصاميم  تعديالت لتصبح مالئمة الحتياجات الموظفين العامة بالمباني

 الخاصة في المباني الجديدة مالئمة الحتياجات الرجال والنساء

وزارة التربية والتعليم و  وزارة الصحة الفلسطينيةمجموعة من الوزارات الرئيسية وهي هذه السياسة الى  لتنفيذالمسؤولية  تناط
سلطة و  على للشباب،المجلس األ، وزارة الثقافة الفلسطينيةالمياه، وزارة الحكم المحلي،  سلطةو ية والتعليم العالي الفلسطين

في جميع هذه  مؤسسات المجتمع المدني العاملة، باإلضافة إلى الطاقة، بكدار، مجلس االسكان الفلسطيني ووزارة المالية
 .القطاعات
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 الخامس االستراتيجي الهدف سياسات .5.8

 مين قضايا النوع االجتماعي في السياسات والبرامج القطاعية للمؤسسات الرئيسية  تض .1.5.8

تحليل في توفير الدراسات والبيانات والمعلومات الالزمة ل يندرج في اطار هذه السياسة مجموعة من التدخالت المرتبطة
وتدقيق النوع االجتماعي. تناط مسؤولية معظم وبناء القدرات والتخطيط والمتابعة والتقييم  وتمكين المرأة  جتماعيالنوع اال

 .لى وزارة شؤون المرأة  والمؤسسات الرئيسية العاملة في القطاع المستهدفةإالتدخالت 

 الجنسين بين المساواة وتعزيز المرأة لتمكين الوطنية اآلليات تعزيز  .2.5.8

حدات النوع االجتماعي تجاه تحقيق المهام المنوطة تشمل هذه السياسة  تدخالت رئيسية مرتبطة في توسيع  وبناء قدرات و 
قرار تشريع حول مراكز تمكين النساء في إبها في تعميم ومأسسة النوع االجتماعي في القطاعات التي تعمل بها، و 

برنامج للتنسيق والعمل التوافقي بين جميع االطراف ذو أيضا  وتشمل . المحافظات )تواصل( وبناء قدرات هذه المراكز
بين الجنسين وتمكين والعدالة تعمل في قضايا تعزيز المساواة أبحاث العالقة من مؤسسات رسمية واهلية ودولية ومراكز 

 وزارة شؤون المرأة. إلى ساسية في تنفيذ هذه السياسة المرأة. تناط المسؤولية األ

 المسائلة في النوع االجتماعي تطوير آليات   .3.5.8

للمؤسسات الرسمية  داءأإعداد تقارير و  وطنية حول قضايا المساواة في النوع االجتماعي عقد جلسات حوار ذلك يتضمن
، بحيث عقد جلسات مساءلة لقضايا المساواة في النوع االجتماعيو  وغير الرسمية حول قضايا المساواة في النوع االجتماعي

 المسؤولية األساسية بوزارة شؤون المرأة.تناط 

 برامج القطاع .9

االستراتيجية الوطنية عبر  في المعنية الرئيسية الحكومية والمؤسسات الوزارات ستعتمدها التي الموازنة برامج القسم هذا يحدد
ضمن جزئيين  عرضهم يمكنبحيث  ،2016-2014 لألعوامالقطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 شؤون . بالنسبة لوزارة والملحق )ج( (ببرامج وزارة المرأة وبرامج الوزارات األخرى، كما هو موضح في الملحق ) رئيسيين:
 .فرعية برامج خمسةضمنها  يندرجبرامج رئيسية  3 هنالك بالتحديد، المرأة،

 المساواة أجل من وحماية تمكين: األول البرنامج

 زيادة نسبة النساء  في الفرعيالبرنامج  هذا غاية تتمثلجل العدالة والمساواة: أ.( تمكين من 1.1) الفرعي البرنامج
 البرنامج أهداف وتركز. 2016حتى نهاية عام  وذلك %10في مواقع صنع القرار في مؤسسات السلطة بنسبة 

 في النساء تمثيل زيادةو  فأعلى، مدير درجة من القرار صنع في للنساء ومهارية إدارية قدرات تطوير على الثالث
 الحكومية المؤسسات في الذكور القرار صناع وعي رفعو  الدولة مؤسسات في( فأعلى c مدير) القرار صنع مواقع

 .أدناه الجدول في موضح هو كما ،القرار اتخاذ في المرأة  دور بأهمية
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 4الغاية الرئيسية من هذا البرنامج الفرعي في بلورة وتطوير  تتمثل: العنف من حماية.( 2.1) الفرعي البرنامج 
بناء نظام رصد وتتضمن أهداف البرنامج الخمس . 2016تدخالت وقائية لحماية المرأة من العنف حتى نهاية عام 

ر رسم سياسات وتطوي ،قوانين وأنظمة ترتبط بالعنف ضد المرأة  2تعديل وإقرار  ،للعنف بكافة أشكاله ضد المرأة 
من العنف من خالل المؤتمرات،  المرأة رفع الوعي المجتمعي  لحماية و  ،1325تدخالت لتنفيذ قرار مجلس األمن 

 تطوير عمل وحدات الشكاوي من منظور نوع اجتماعي في وزارتين.و  ،والندوات، والتغطيات االعالمية

 وإدماج قضايا النوع في القطاع الحكومي البرنامج الثاني: مأسسة

 هذا من الرئيسية الغاية تتمثل.(: تطوير ودعم اآلليات الوطنية من منظور النوع االجتماعي: 1.2) الفرعي مجالبرنا 
وزارات حتى نهاية العام  6تطوير االلتزام الحكومي بقضايا النوع االجتماعي في  خطط وتقارير  في الفرعي البرنامج
الخدمات  وتطوير ،إدماج قضايا النوع االجتماعي في موازنات وزارتين الخمس البرنامج أهداف وتتضمن. 2016

 ،تفعيل نظام المتابعة والتقييم في الوزارةو  ،االجتماعية واالقتصادية المقدمة من قبل وزارتين من منظور نوع اجتماعي
تطوير  إلى ضافةباإل ي،ومراكز تواصل ووحدات النوع االجتماع المرأة البناء المؤسسي لوزارة شؤون  وتطوير

 وإدماج قضايا النوع االجتماعي في وزارتين. مأسسة استراتيجية

 هذا من الرئيسية الغاية تتمثلخذ القرار: أجل أ.( إحصاءات مصنفة حسب الجنس من 2.2) الفرعي البرنامج 
تعزيز استخدام اإلحصاءات  المصنفة حسب الجنس في رسم سياسات حساسة للنوع االجتماعي  في الفرعي البرنامج

رفع الوعي لصناع القرار بأهمية استخدام  الثالث البرنامج أهداف وتتضمن. 2016وزارات حتى نهاية عام  6في 
ور النوع في تطوير المؤشرات من منظو  ،االحصاءات المقسمة حسب الجنس في صنع السياسات في وزارتين

 تطوير قواعد بيانات احصائية مستجيبة لـوزارتين من منظور نوع اجتماعي.و  ،السجالت االدارية في وزارتين

 : برنامج التخطيط واإلدارةالثالث البرنامج

 تطوير إدارة  في الفرعي البرنامج هذا من الرئيسية الغاية تتمثل.( برنامج التخطيط واإلدارة: 1.3) الفرعي البرنامج
 وتتضمن. 2016سياسات مهنية وعملية نزيهة مما يعزز ثقة الجمهور حتى نهاية العام  6الوزارة من خالل تنفيذ 

تطوير و  ،من الممارسات اإلدارية في الوزارة من منظور النوع االجتماعي 6تطوير فاعلية  األربع البرنامج أهداف
من موظفي  %20رفع كفاءة و  ،خالت لتطوير عمل الوزارة الكترونيا  تد 3تنفيذ و  ،وحدات داخل الوزارة 3وتفعيل 
 الوزارة.

 (.ج) المحلق في وموضحة يلي ما تتضمن فهي األخرى، الوزارات برامح أما

 والتدخالت األهداف البرنامج اسم الوزارة

 العمل وزارة

 قطاع تنظيم مراقبة برنامج
 البرنامج"اسم  العمل
 عمل بيئة توفير  الفرعي

 "أمنة

 العامالت للنساء الالئق العمل كفالة سياسة لتحقيق األول االستراتيجي الهدف ضمن ويصب
 الدور ويتضمن. فلسطين في العاملة الدولية والمؤسسات واألهلي والخاص العام القطاع في

 وتوفير الالئق العمل في العالقة ذات التشريعات تطوير البرنامج في العمل لوزارة الرئيسي
 النساء وتوعية العمل وحماية للتفتيش العامة لإلدارة  اضافي دعم وتوفير قدرات بناء برنامج

 .المدنية والخدمة العمل قانوني حسب في بحقوقهن العامالت
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 والتدخالت األهداف البرنامج اسم الوزارة
 قطاع تنظيم مراقبة برنامج
 التعاونية والجمعيات العمل

 الفرعي البرنامج اسم" 
 "التعاونية الجمعيات

 للنساء، العمل فرص توفير ضمان سياسة لتحقيق األول االستراتيجي الهدف في ويصب
 واألسواق الوطني المستوى  على النسوية والجمعيات المرأة  لمنتجات التنافسية القدرة وزيادة

 في النساء قدرات وبناء النسوية التعاونية الجمعيات دعم خالل من وذلك والعالمية اإلقليمية
 .والتسويق االنتاج

 المهني التدريب برنامج
 المهني والتوجيه والتشغيل

 وذلك للنساء العمل فرص توفير ضمان سياسة لتحقيق األول االستراتيجي الهدف في يصب
 النساء لتشجيع حملة(، العمل في)تدريب  الجامعات من للخريجات تدريب برامج خالل من

 .للنساء المهني التدريب برامج وتطوير البطالة قوائم في التسجيل على

 الزراعة وزارة

 الخدمات تحسين برنامج
 الزراعية

 وذلك للنساء العمل فرص توفير ضمان سياسة لتحقيق األول االستراتيجي الهدف في يصب
 قدرات لبناء برنامج وحمايتها، الريفية النسوية للمنتجات التنافسية القدرة لزيادة حملة خالل من

 .زراعية تعاونية جمعيات في النساء لتنظيم ـبرنامج والزراعيات، الريفيات النساء

 الزراعية التنمية برنامج
 وذلك للنساء العمل فرص توفير ضمان سياسة لتحقيق األول االستراتيجي الهدف في يصب

 الزراعة في للنساء صغيرة مشاريع لدعم اضافي تمويل توفير خالل من

 وزارة
 الشؤون 

 االجتماعية

 ورعاية حماية برنامج
 المهمشة الفئات وتأهيل

 وذلكلتحقيق سياسة تطوير الخدمات االجتماعية في إطار الهدف االستراتيجي األول  ويصب
 .للنساء صغيرة مشاريع إلقامة رأسمال توفير خالل من

 الفقر مكافحة برنامج

 الخاصة االجتماعية الخدمات تطوير سياسة لتحقيق الثاني االستراتيجي الهدف في ويصب
 تعنف التي اإلسرائيلية االنتهاكات فضح وسياسة للتهميش عرضة واألكثر المعنفات بالنساء
 مراكز إيجاد المعنفات، حماية منازل وحماية وتطوير توفير برنامج تنفيذ خالل من النساء
 الوطني، التحويل نظام انفاذ متابعة خاصة، مشكالت يواجهن اللواتي النساء لبعض تأهيل
 دراسات تنفيذ الحرجة، الحاالت حول وطني نظام إيجاد الخدمات، مقدمي وتأهيل تدريب

 المسنين، والرجال النساء لحماية تشريعات إيجاد متابعة العنف، وتكلفة نتائج حول متخصصة
 ترأسها التي لألسر خدمات توفير متابعة(، مسنات)بيت المسنة للمرأة  خاصة خدمات توفير
 يواجهن اللواتي للنساء دعم وتوفير االعاقة، ذوات النساء لدمج خاصة خدمات توفير امرأة،

 .اسري  ارشاد وبرنامج االسرة شمل لم في مشاكل

 التربية وزارة
 والتعليم

 األطفال رياض برامح
في إطار الهدف االستراتيجي الثالث لتحقيق سياسة تطوير الخدمات األساسية في  يصب

وذلك في قطاع التعليم المناطق المهمشة كما  ونوعا  بما يتالءم مع احتياجات النوع االجتماعي 
 حظا   األقل ولألسر المناطق في األطفال رياض دعم خالل من

 األساسي التعليم برنامج

في إطار الهدف االستراتيجي الثالث لتحقيق سياسة تطوير الخدمات األساسية في  يصب
وذلك في قطاع التعليم المناطق المهمشة كما  ونوعا  بما يتالءم مع احتياجات النوع االجتماعي 

 ومتابعة المدرسي االرشاد وتفعيل المدارس جميع في الالمنهجية األنشطة دعم خالل من
 .خاص نظام حسب االساسي التعليم في االلتزام

 الثانوي  التعليم برنامج
 والمهني

في إطار الهدف االستراتيجي الثالث لتحقيق سياسة تطوير الخدمات األساسية في  يصب
 وذلك في قطاع التعليمالمناطق المهمشة كما  ونوعا  بما يتالءم مع احتياجات النوع االجتماعي 

 من خالل دعم األنشطة الالمنهجية في جميع المدارس وتفعيل االرشاد المدرسي.

 اإلدارة برنامج
في إطار الهدف االستراتيجي الثالث لتحقيق سياسة تطوير الخدمات األساسية في  يصب

قطاع التعليم  فيالمناطق المهمشة كما  ونوعا  بما يتالءم مع احتياجات النوع االجتماعي وذلك 
 حظا   األقل المناطق في للطلبة المالئمة التحتية البنية تطوير خالل من

 غير التعليم برنامج
 النظامي

يصب في إطار الهدف االستراتيجي الثالث لتحقيق سياسة تطوير الخدمات األساسية في 
 المناطق المهمشة كما  ونوعا  بما يتالءم مع احتياجات النوع االجتماعي وذلك في قطاع التعليم

 من خالل دعم التعليم المساند.
في الهدف االستراتيجي الرابع لتحقيق سياسة تطوير الخدمات األساسية في المناطق  يصب وتنظيم تطوير برنامج وزارة
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 والتدخالت األهداف البرنامج اسم الوزارة
 االشغال
 العامة

 واالسكان

المهمشة كما  ونوعا  بما يتالءم مع احتياجات النوع االجتماعي في قطاع اإلسكان وذلك من  االسكان قطاع
 نساء تعيلها التي لألسرمخصصات مالية لدعم مشاريع تطوير السكن وخاصة  توفيرخالل 

 تسجيل على تحفز تشريعات تطوير و النساء من عضويتها اسكان جمعيات تشكيل ودعم
 .واالغوار ج ومناطق القدس في المنازل وصيانة وترميم النساء باسم السكن

 النقل وزارة
 والمواصالت

 اإلداري  البرنامج
 

 المناطق في األساسية الخدمات تطوير سياسة لتحقيق الرابع االستراتيجي الهدف في يصب
 والمواصالت النقل قطاع في االجتماعي النوع احتياجات مع يتالءم بما ونوعا   كما   المهمشة

 مستجيبة لتكون   العامة النقل ووسائل وتشريعات وانظمة معايير تطوير خالل من وذلك
 وللمواطنين للسائقين توعية وبرامج اإلعاقة ذوي  لألشخاص وموائمة الجنسين الحتياجات

 ذلك أجل من العقبات تذليل وأهمية النقل خدمات من االستفادة النساء بحق للتوعية وحملة
وتطوير تشريعات تحد من قدرة النساء على استخدام النقل واالستفادة من  المرورية  والسالمة

خدمات النقل وتوفير دليل تدريبي يوضح آليات دمج النوع االجتماعي في قطاع النقل 
 والمواصالت

 وتنظيم ترخيص برنامج
 والسائقين المركبات

 المناطق في األساسية الخدمات تطوير سياسة لتحقيق الرابع االستراتيجي الهدف في يصب
 والمواصالت النقل قطاع في االجتماعي النوع احتياجات مع يتالءم بما ونوعا   كما   المهمشة

 ومتابعة المهمشة والمناطق للفئات ليصل وتنظيمه العام النقل قطاع توسيع خالل من وذلك
 .والفتيات والفتيان والرجال النساء لحاجات العامة النقل مجمعات استجابة

 توزيع الموارد .10

 المتابعة والتقييم .11

 جمع على العمل من الخطة تنفيذ في المعنية الجهات التزام تضمن التي االساسية اآللية والتقييم الرقابة مصفوفة تشكل
 هدافة العمل ومدى التقدم في تحقيق األفاعلي لقياس المرجوة لنتائجا أداء قياس مؤشرات لتحليل منتظم بشكل المعلومات

 الكمية للمؤشرات قياس فترة آخر حسب المؤشر قيمة والتقييم الرقابة مصفوفة تحدد. الموضوعة السياسات في وااللتزام
ميع المعلومات حول ة جومسؤولي التحقق ووسيلة مصدر الى باإلضافة 2016 العام نهاية في تحقيقها المطلوب والقيمة

 . المعلومات لجمع الزمني طارالمؤشر واإل

 مصفوفة الرقابة والتقييم: 6جدول 

 قياس فترة آخر المؤشر
 حسب المؤشر قيمة

 قياس فترة آخر
 في المطلوب

 2016 نهاية
 ووسيلة مصدر

 التحقق
 جمع مسؤولية

 الوقت المعلومات

 زادت العمل قطاع في المرأة مشاركة: األول االستراتيجي الهدف
     %17.4 2012 العمل قوة في المرأة  مشاركة معدل

     %4.3  المهني والتدريب التعليم في االناث التحاق
     %86.8 2012 بالرجل مقارنة المرأة  أجر معدل
     %28.4 2011 المرأة  عند البطالة معدل
     %32.3 2011 الزراعي القطاع في النساء عمالة نسبة
     %18.1 2012 العاملين إجماليالعاملين من النساء من  نسبة
     %8 2011 المنظم القطاع في المرأة  مشاركة نسبة
      المرأة العاملة في  لحمايةالنافذة  اإلجراءات عدد
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 حسب المؤشر قيمة قياس فترة آخر المؤشر
 قياس فترة آخر

 في المطلوب
 2016 نهاية

 ووسيلة مصدر
 التحقق

 جمع مسؤولية
 المعلومات

 الوقت

 واألهليالقطاع العام، الخاص، 
 انخفض قد الفلسطينية المرأة ضد أشكاله بكافة العنف: الثاني االستراتيجي الهدف

     191 2010 المسحوبة المقدسية الهويات عدد
 مراكز إلى توجهن اللواتي المعنفات النساء نسبة

 لطلب نسوية مؤسسات أو المعنفات النساء
 االستشارة

2012 0.7%  
   

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

2012 37%  
   

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

 .األقل على واحدة
2012 16%  

   

سيرات واألسيرات المحررات النساء األ عدد
 مقسمة خدمات يتلقين اللواتيسرى وذوات األ

 .الخدمة نوع حسب
   

   

 زادت بالمؤسسات القرار اتخاذ في المرأة مشاركة: الثالث االستراتيجي الهدف
 في القرار صنع مواقع في النساء زيادة نسبة

 التشريعي المجلس
2012 12.8%  

   

 القرار صنع مواقع في النساء زيادة نسبة
 فاعلي جــــ درجة من الوظائف

2012 20.5%  
   

 في القرار صنع مواقع في النساء زيادة نسبة
 المحلية المجالس

2012 21%  
   

 في القرار صنع مواقع في النساء زيادة نسبة
 النقابات في االولى القيادية الهيئات

2012 8%  
   

     6 2012 الحكومة في الوزيرات عدد
 تمييز دون  األساسية الخدمات جميع إلى تصل الفلسطينية المرأة: الرابع االستراتيجي الهدف

والرجال حول النقل  النساء رضا نسبة
والمواصالت فيما يتعلق بنوعية المركبات، 

 األمان، الطرق الداخلية، الراحة،..

 الى بحاجة
 قياس

  
   

 التي السكن مشاريع من المستفيدين عدد
 اسر فقيرة وتعيش في مناطق مهمشة. استهدفت

 الى بحاجة
 قياس

  
   

 وصلتها التي المهمشة المناطق في االسر عدد
 .مناسب وبسعر دائم بشكل الطاقة

 الى بحاجة
 قياس

  
   

 وصلتها التي المهمشة المناطق في االسر عدد
 .مناسب وبسعر بكمية المياه

الى  بحاجة
 قياس

  
   

 الوظيفة في العاملين والنساء الرجال رضا نسبة
 المباني وضعية حول  الخدمات ومتلقي العامة
 .العامة

 الى بحاجة
 قياس

  
   

     28 2012 100000 لكل األمومة وفيات معدل
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 حسب المؤشر قيمة قياس فترة آخر المؤشر
 قياس فترة آخر

 في المطلوب
 2016 نهاية

 ووسيلة مصدر
 التحقق

 جمع مسؤولية
 المعلومات

 الوقت

       القيصرية العمليات نسبة انخفاض
       الخصوبة معدل في االنخفاض نسبة
 تحت يتزوجن اللواتي النساء عدد انخفاض نسبة
 سنة 18 عمر

   
   

 الرعاية على يحصلن اللواتي النساء نسبة
 النفاسية

2012 38.4%  
   

 الرحم عنق بفحص يقمن اللواتي النساء نسبة
 والثدي

2010 25%  
   

 الرعاية خدمات تقدم التي الجديدة المراكز عدد
 النفسية

2014 0  
   

 لم على الحصول في نجحن اللواتي النساء عدد
 الشمل

2014 0  
   

 تحمي التي التشريعات في الجديدة البنود عدد
 المسنين والنساء الرجال حقوق 

2014 0  
   

 النساء الى تقدم التي الجديدة الخدمات عدد
 منها استفدن اللواتي النساء وعدد المسنات

2014 0  
   

 من واستفدن اسر يرأسن اللواتي النساء عدد
 جديدة واجتماعية اقتصادية وخدمات مشاريع

2014 0  
   

     %3.3 2012 االناث لدى الثانوية المرحلة في التسرب معدل
 عالي تعليم شهادات على النساء حصول نسبة

 (بكالوريوس من اعلى) بالرجال مقارنة
   

   

       المهني التعليم في االناث التحاق نسبة
 لألنشطة والفتيات المرأة  مشاركة في الزيادة نسبة

 الرياضية المؤسسات وادارة الرياضية
   

   

 لألندية والفتيات المرأة  عضوية في الزيادة نسبة
 الرياضية

   
   

 االنشطة في والفتيات المرأة  مشاركة نسبة
 الثقافية

   
   

       .النساء من الثقافية االندية عضوية نسبة
 ومعممة مدمجة االجتماعي النوع قضايا: الخامس االستراتيجي الهدف

     %40.5 2012 الفلسطينية الوزارات في العامالت النساء نسبة
 بها يتفرغ التي االجتماعي النوع وحدات عدد
 كوادر ثالثة االقل على

   
   

 النوع وحدات عن الصادرة التقارير عدد
 النوع وضعية تشخص التي االجتماعي
 ويشمل والقطاع المؤسسات في االجتماعي

 .اجراءات تشريعات، مشاريع، خطط ذلك،

   

   

 المؤسسات في تطبيقها تم التي التوصيات عدد
 المستهدفة والقطاعات
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 حسب المؤشر قيمة قياس فترة آخر المؤشر
 قياس فترة آخر

 في المطلوب
 2016 نهاية

 ووسيلة مصدر
 التحقق

 جمع مسؤولية
 المعلومات

 الوقت

 وضعية تشخص والتي الصادرة التقارير عدد
 االجتماعي النوع

   
   

الزيادة في وعي المجتمع في مفهوم  نسبة
وقضايا النوع االجتماعي وتمكين المرأة مقسمة 

 العمل ونوع العمل وطبيعة ونساء، رجال
   

   

 تقارير من تطبيقها يتم التي التوصيات عدد
 االجتماعي النوع تدقيق

   
   

 للمرأة  والتمثيلية واالهلية الرسمية المؤسسات
 وتبادل التنسيق آليات تحسن الى تشير

 بينها فيما المعلومات
   

   

 ستعدها التي المتابعة أنظمة إلى الموازنة برامج تنفيذ صعيد على المحرز التقدم متابعة في المرأة شؤون  وزارة ستعتمد
شؤون المرأة بتحديث ستقوم وزارة  ذلك إلى باإلضافة. األهداف هذه تحقيق لضمان الحكومية والمؤسسات الرئيسية الوزارات

ليدرج المؤشرات الجديدة وعقد جلسات مراجعة سنوية لتتبع والتحقق من مدى االلتزام بالخطة وبمشاركة  نظام الرقابة والتقييم
  جميع األطراف المعنية.
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  المالحق .12
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 السياسات ملخص: )أ( الملحق

 (1) سياسة زادت العمل قطاعللهدف االستراتيجي االول: مشاركة المرأة في  نموذج ملخص السياسات

 القطاع
 وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية

 2016-2014 المرأة 
 العمل سوق  في المرأة  ومشاركة حقوق  تعزيز الهدف االستراتيجي:

 والمؤسسات واألهلي والخاص العام القطاع في العامالت للنساء الالئق العمل كفالة :1السياسة رقم 
 فلسطين في العاملة الدولية

الوضع في الفترة الواقعة بين 
 :2013و 2011عامْي 

السياسة هي امتداد للسياسة االولى المندرجة في اطار الهدف االستراتيجي  هذه
من االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين  7رقم

، والتي نصت على اتخاذ جميع االجراءات التشريعية والتنفيذية 2011-2013
 أنالعمل، حيث  أماكنكال التمييز في التي تكفل حماية المرأة العاملة من كافة اش

 .المطلوب يحقق لم والتدخالت المؤشرات صعيد على االنجاز مستوى 

 التوجه المقترح للسياسة:
السياسة على ضمان انفاذ التشريعات المرتبطة في العمل والخدمة المدنية  تركز

على جميع قطاعات العمل مع التركيز على القطاع الخاص وكذلك تعديل 
 التشريعات اتجاه حماية حقوق العاملين في جميع المجاالت.  

 هذهاألسباب التي تقف وراء 
 :السياسة

الدراسات الحالية الى وجود مجموعة من االنتهاكات الحالية لحقوق  تشير -
العاملين وخاصة النساء في القطاع الخاص والعاملين والعامالت في قطاعات 

حيث تنقصهن حقوق أساسية مثل التأمين الصحي العمل غير الرسمي، 
وبرامج التقاعد وإجازات األمومة مدفوعة األجر وإجازات المرض المدفوعة 
األجر وفوائد العمل، إضافة إلى عملهن ساعات طويلة وضمن شروط عمل 

 غير أمنة.
عام  ففي ،اختالفات ما بين أجور الرجال والنساء مستمرة وجود استمرار -

 72 بحوالي مقارنة شيكل 60 للنساء الحقيق األجر متوسط بلغ قد،2010
 انخفاض من اعلى بمعدل النساء اجور انخفاض استمرار مع للرجال شيكل
 .الرجال اجور

 السياسة مجال
 

 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة بسط 

 العالية الجودة ذات الخدمات توفير في وقدراتها بفعاليتها واالرتقاء للدولة المؤسسي البناء استكمال ×

 اإلنسان حقوق  احترام على المبني المجتمعي السلم وتعزيز الفعال الديمقراطي السياسي النظام بناء إعادة 

 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز ×

 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة ×

 ودوليا   وإقليميا   عربيا  ( الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 
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 تخلفها السياسة:ساآلثار التي 
 وتحقيق االقتصادية المرأة  مشاركة تعزيز خلق في السياسة هذه تحقيق سيساهم
 .للعمل الدولية المعايير مع ينسجم بما للمرأة  واالقتصادية االجتماعي الحقوق 
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(2) سياسة زادت العمل قطاعول: مشاركة المرأة في للهدف االستراتيجي األ  نموذج ملخص السياسات  

 القطاع
 المرأة  وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية

2014-2016 
 زادت العمل قطاع في المرأة  مشاركة الهدف االستراتيجي:

 للنساء عمل فرص توفير ضمان :2السياسة رقم 

الوضع في الفترة الواقعة 
 2011بين عامْي 

 :2013و

 االستراتيجية من 7رقم االستراتيجي للهدف الثانية السياسة في السياسة هذه السياسة ترتبط
 اتخاذ وهي 2013-2011 الجنسين بين والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبر الوطنية
 يعانين اللواتي للنساء االجتماعي الضمان في والحق العمل فرص لتوفير المناسبة التدابير

 اللواتي النساء جميع لتشمل السياسة تعديل تم حيث فاكثر تعليم سنة 13 ولديهن البطالة من
 .البطالة من يعانين او العمل سوق  في بمشاركتهن عالقة لها مشكالت يواجهن

 التوجه المقترح للسياسة:

السياسة على اتجاهات مرتبطة في زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من خالل  تركز
ة داعمة لعمل النساء والفتيات، في مختلف التأهيل المهني والعلمي وايجاد ثقافة مجتمعي

توفير  وكذلكقطاع الزراعة واالتصاالت وتكنولوجيا االتصاالت،  على وبالتركيزالقطاعات، 
المشاريع الصغيرة التي تشغل النساء في بيئة مناسبة  إلقامةالمصادر المالية والمادية الالزمة 
 لواقعها االجتماعي واالقتصادي. 

 
 واحداث الفلسطيني لالقتصاد الناظمة االقتصادية السياسات مراجعةفي ذلك أيضا   ويرتبط

 االقتصاد في فاعل كمساهم الفلسطينية للمرأة  االقتصادي الدور يعزز بما عليها التعديالت
 المصادر في وتحكمها دخلها وتحسين االقتصادي دورها ابراز من للنساء وحق الوطني

 . االسرة ياقتصاد في ومساهمتها

األسباب التي تقف وراء 
 :السياسة هذه

 معدالت بأن علما   العالم، في انخفاضا   المعدالت اكثر من العمل قوة في المرأة  مشاركة تعتبر -
 العمل قوة في االناث مشاركة معدل بلغ حيث مرتفعة، الفلسطينيات النساء بين التعليم
تشارك النساء األقل واألكثر تعليما  و  هذا. العالم مستوى  على %53 بحوالي مقارنة 17.4%

سنة تعليم  12-9النساء اللواتي لديهن  تقريبا   في سوق العمل، بينما يتم استبعاد كليا  
سنة( يواجهن صعوبات في دخول سوق  25مجموعات العمر األصغر من النساء )أقل من و 

 . العمل
-  
للمرأة وتتمثل بشكل أساسي  االقتصاديةمن العوامل التي تؤثر على المشاركة  العديد هنالك -

في نقص الطلب على عمالة النساء والطبيعة المشوهة لالقتصاد الفلسطيني وعدم الموائمة 
 إلى باإلضافة. بين التعليم ومتطلبات سوق العمل حيث تلتحق النساء في تخصصات نمطية

تصاالت وجود فجوات خاصة في مشاركة المرأة في قطاعي الزراعة واال لوحظ ذلك
 في مرتبطة عديدة مشاكل يواجهن الزراعة في العامالت النساءوتكنولوجيا االتصاالت. ف

 كذلك. الدخل على والسيطرة القرار صنع في مشاركتهن الزواج، سن التعليمي، وضعهن
 وخدمات االتصال للوسائل استخدام واقل القطاع العمل في فرصة اقل النساء تعتبر

 .االنترنت ذلك في بما التكنولوجيات
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 السياسة مجال
 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة بسط ×

 العالية الجودة ذات الخدمات توفير في وقدراتها بفعاليتها واالرتقاء للدولة المؤسسي البناء استكمال 

 اإلنسان حقوق  احترام على المبني المجتمعي السلم وتعزيز الفعال الديمقراطي السياسي النظام بناء إعادة 

 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز ×

 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة ×

 ودوليا   وإقليميا   عربيا  ( الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 

 

تخلفها ساآلثار التي 
 السياسة:

ستساهم هذه السياسة بشكل مباشر في زيادة عدد النساء قوى العمل التقليل من فجوة النوع 
االجتماعي المرتبطة في مشاركة المرأة في االقتصاد والعمل وتعزيز دور المرأة بشكل عام في 
المجتمع وتحسين معيشة االسر وخاصة االسر ذوات الدخل المحدود. كما ستنعكس آثار 

ا على المدى المتوسط بوجود تشريعات وبرامج واجراءات اقتصادية تدعم مشاركة النساء تبنيه
في سوق العمل وحماية منتجات النساء مما يعزز مساهمة النساء في تحسين معيشة االسرة 
الفلسطينية واخراجها من الفقر. ستتأثر بشكل ايجابي الجمعيات التعاونية النسوية ومبادرات 

ء العاملة في مجال التنمية وبشكل محدد ستتأثر ايجابا  المشاريع الصغيرة ومجموعات النسا
 وفرص التشغيل الذاتي. 

 
من ناحية أخرى، سيساهم دعم وحماية المرأة في القطاع الزراعي بشكل مباشر في تعزيز 
سبل العيش لألسر الريفية ويساهم في تعزيز االمن الغذائي بشكل مباشر وكذلك حماية 

النساء العامالت في الزراعة سواء  كان ذلك عمل باجر او عمل دون اجر. كذلك، حقوق 
سيساهم تحقيق هذه السياسة في خلق فرص عمل للنساء في مجاالت جديدة وقابلة للنمو 
وكذلك ستساهم هذه السياسة في الحد من التمايز بين النساء والرجال في قطاع االتصاالت 

 لى مستوى االستخدام.وتكنلوجيا المعلومات وخاصة ع
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 (3) سياسة زادت العمل قطاعللهدف االستراتيجي االول: مشاركة المرأة في  نموذج ملخص السياسات

 القطاع
-2014 المرأة  وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية

2016 
 زادت العمل قطاع في المرأة  مشاركة الهدف االستراتيجي:

 االقليمية واالسواق الوطني المستوى  على النسوية والجمعيات المرأة  لمنتجات التنافسية القدرة زيادة :3السياسة رقم 
 .والعالمية

الوضع في الفترة الواقعة 
 2011بين عامْي 

 :2013و

 لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية من 7رقم االستراتيجي الهدف اطار في السياسة ترتبط
 ولم العمل، سوق  في المرأة  مشاركة نسبة رفع وهو، 2013-2011 الجنسين بين والعدالة المساواة 

 النسوية والجمعيات النساء لمنتجات التنافسية القدرة زيادة في خاصة سياسية االستراتيجية تخصص
 .العمل في المرأة  مشاركة تعزيز في اهميتها رغم

 المقترح للسياسة:التوجه 

 والخارجي المحلي السوق  في النساء منتجات تسويق ضمان على للسياسة الرئيسي التوجه يركز
 مجال في الفاعلة األطراف مع والتشبيك ننفسهأ النساء بقدرات عالقة لها اتجاهات في بالعمل وذلك

 الى اسرائيل من وخاصة المستوردة المنتجات تغول من الحد وكذلك ودوليا   محليا   االسواق فتح
 .المحلي السوق 

األسباب التي تقف وراء 
 :السياسة هذه

 خاصة بشكل( نسوية مشاريع)اكثرها  الصغيرة المشاريع ومنتجات عام بشكل الوطني المنتجيواجه -
 .المستوردة المنتجات مع حادة منافسة

 ضعف آفاق التصدير الخارجي -
 .ضعيفة اخرى  وامور والتغليف التعبئة حيث من المحلي المنتجمواصفات -

 السياسة مجال
 

 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة بسط 

 العالية الجودة ذات الخدمات توفير في وقدراتها بفعاليتها واالرتقاء للدولة المؤسسي البناء استكمال 

 اإلنسان حقوق  احترام على المبني المجتمعي السلم وتعزيز الفعال الديمقراطي السياسي النظام بناء إعادة 

 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز ×

 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة ×

 ودوليا   وإقليميا   عربيا  ( الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 

 

تخلفها ساآلثار التي 
 السياسة:

زيادة القدرة التنافسية لمنتجات النساء استمرارية المشاريع القائمة وتشجيع النساء والجمعيات  تدعم
والمبادرات النسوية الى اقامة مشاريع انتاجية جديدة مما يعزز فرص عمل المرأة ويعزز العائد 

يع الصغيرة المشار  إلقامةاالقتصادي لعمل المرأة  . كما تساهم السياسة بفتح آفاق جديدة مالئمة 
 ذات المردود االقتصادي. 
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 (4)سياسة انخفض قد الفلسطينية المرأة ضد أشكاله بكافة العنفنموذج ملخص السياسات للهدف االستراتيجي الثاني: 

 القطاع
-2014االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 

2016 
 انخفض قد الفلسطينية المرأة  ضد أشكاله بكافة العنف الهدف االستراتيجي:

 كفالة وصول النساء للعدالة :4السياسة رقم 

الوضع في الفترة 
الواقعة بين عامْي 

 :2013و 2011

االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية الهدف اكثر من هدف في اطار  اعاله فياندرجت السياسة 
حي ركز الهدف االستراتيجي االول، على  2013-2011لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين،

مجال التمتع بقانون اسرة وحقوق مدنية تضمن العدالة والمساواة، كما شملت بعض السياسات 
 في االهداف االستراتيجية االخرى مجاالت ترتبط في تحسين وصول النساء الى العدالة.

المقترح التوجه 
 للسياسة

تركز السياسة في عدة محاور خاصة الرقابة على تنفيذ قرارات المحاكم ومساندة النساء في 
الوصول الى النيابة والى القضاء من خالل التمثيل القانوني ويشمل هذا المحور ايضا  التوعية 

 الحقوقية لتمكين النساء من المطالبة بحقوقهن في المجاالت المختلفة. 

باب التي تقف األس
 :السياسة هذهوراء 

 استمرار انتهاء بعض الحقوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية للنساء. -
 وجود عوائق ثقافية واقتصادية امام وصول النساء الى النيابة او القضاء. -
 عدم االلتزام في تطبيق بعض قرارات المحاكم وخاصة الشرعية. -

 السياسة مجال
 

 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة سطب 
 واالرتقاء بفعاليتها وقدراتها في توفير الخدمات ذات الجودة العالية للدولة المؤسسي البناء استكمال 
 المبني على احترام حقوق اإلنسان المجتمعي السلم وتعزيز الفعالالديمقراطي  السياسي النظام بناء إعادة ×
 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز 
 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة 
 دوليا  عربيا  وإقليميا  و  (الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 

 

 تخلفها السياسة:ساآلثار التي 

المجتمع والحد من ستساهم السياسية في تحقيق حقوق النساء المنتهكة في 
المزيد من االنتهاكات وحاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة في التملك واالمور 
المتعلقة في قضايا النفقة والمتابعات القانونية الخاصة بكافة الجوانب االجتماعية 

 واالقتصادية.
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 (5)سياسة ة الفلسطينية قد انخفضللهدف االستراتيجي الثاني: العنف بكافة أشكاله ضد المرأ نموذج ملخص السياسات

 القطاع
-2014االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 

2016 
 العنف بكافة أشكاله ضد المرأة الفلسطينية قد انخفض الهدف االستراتيجي:

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

الوضع في الفترة 
الواقعة بين عامْي 

 :2013و 2011

، في 3اندرجت السياسة الخاصة في حماية النساء من العنف في اطار الهدف االستراتيجي رقم 
، 2013-2011والعدالة بين الجنسين،االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة 

وبشكل محدد في السياسة الخاصة في تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة اشكاله، 
حيث ان االنجاز المحرز في فترة انفاذ االستراتيجية لم يحقق الرضا حول معدالت انخفاض 

  العنف ضد النساء.

التوجه المقترح 
 للسياسة

وايجاد مراكز وأنظمة وطنية قادر على حماية النساء اتجاهات  ثالثةترتبط السياسة بشكل عام في 
المعرضات لبعض انوع من العنف، وتطوير التشريعات الحالية باإلضافة إلى العمل على النساء 

 المسنات والنساء ذوات االعاقة.

األسباب التي تقف 
 :السياسة هذهوراء 

 الحالية المتوفرة للفئات االكثر عرضة للتهميشضعف الخدمات  -
 الوضع السياسي واالقتصادي الحالي يزيد من مشكالت االسر االكثر عرضة للتهميش -
من النساء اللواتي سبق لهن  %37ما زالت النساء تتعرض للعنف بكافة أشكاله حيث  -

بية مقابل في الضفة الغر  %29.9الزواج تعرضن ألحد أشكال العنف من قبل أزواجهن، 
في قطاع غزة، وارتفعت هذه النسبة مقارنة مع السنوات الماضية. وأشد أشكال  51.1%

 العنف هو موضوع قتل اإلناث. 
 حوالي ثلث النساء المعنفات يفضلن السكوت -
مقارنة بنسبة النساء اللواتي  نسبة النساء اللواتي يتوجهن إلى المؤسسات المختصة قليلة جدا   -

 يتعرضن لألنواع المختلفة من العنف. 
 مجال السياسة

 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة سطب 
 واالرتقاء بفعاليتها وقدراتها في توفير الخدمات ذات الجودة العالية للدولة المؤسسي البناء استكمال 
 المبني على احترام حقوق اإلنسان المجتمعي السلم وتعزيز الفعالالديمقراطي  السياسي النظام بناء إعادة ×
 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز 
 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة ×

 دوليا  عربيا  وإقليميا  و  (الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 
 

 تخلفها السياسة:ساآلثار التي 

هم الهدف في تعزيز ذات المرأة الفلسطينية وتعزيز الترابط االسري للمجتمع اسسي
الفلسطيني وتقليل معدالت التفكك االسري والمشكالت النفسية واالجتماعية في 

 واالجتماعية.المجتمع كما سيساهم في تفعيل ادوار المرأة االقتصادية والسياسية 
ستساهم السياسة بشكل محدد في تحسين معيشة االسر واالفراد وخاصة النساء 
اللذين يواجهون ظروف معيشية صعبة نتيجة عوامل خارجة عن ارادتهم مثل 

 .االزمات السياسية او الطبيعة او الوراثية والحوادث او العمر
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 (6)سياسة للهدف االستراتيجي الثاني: العنف بكافة أشكاله ضد المرأة الفلسطينية قد انخفض نموذج ملخص السياسات

 2016-2014 المرأة  وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية القطاع
 انخفض قد الفلسطينية المرأة  ضد أشكاله بكافة العنف الهدف االستراتيجي:

 (األسرى  وذوات األسيرات اإلقامة، القدس، ج،)مناطق  النسء تعنف التي االسرائيلية االنتهاكات فضح :6السياسة رقم 

الوضع في الفترة الواقعة 
 2011بين عامْي 

 :2013و

في االستراتيجية الوطنية عبر  4 ورقم 2 رقم االستراتيجي الهدف اطار في اعاله السياسة اندرجت
 الفلسطينية المرأة  تمكين يف المرتبطان، 2013-2011القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين،

  االسيرة المرأة  شأن رفعو  القدس عاصمتها في والمواطنة والتنقل االقامة حق على المحافظة من المقدسية
 وتلبية والمحررة االسيرة المرأة  شأن لرفع الالزمة االجراءات اتخاذ في الخاصة السياسة في محدد وبشكل

اشار تقرير المراجعة االستراتيجية الى  ان  .وفي المجالين القانوي والتعبوي للمرأة المقدسية احتياجاتها
كما ان السياسة السابقة قد استثنت  ،حجم االنجازات على هذا الصعيد لم يحقق المطلوب بشكل كامل

 يد من النساء اللواتي يعانين من وجود ذويهن في االسر. العد

 التوجه المقترح للسياسة

السياسة اتجاهات عمل مرتبطة في تعزيز الجهود الوطنية في وضع قضية االسرى واالسرى  تشمل
المحريين في جميع المحافل الدولية ذات العالقة وتقديم جميع اشكال الدعم السياسي واالقتصادي 

هذه السياسة على مساندة المقدسيات  وتركزواالسيرات وذويهم وخاصة النساء.  لألسرى والمعنوي 
 باتجاه بالعمل وذلك الكاملة الفلسطينية مواطنتها الى الوصول فيفي مناطق ج  والنساءلسطينيات الف

 وفي مناطق ج. المقدسات النساء حقوق  لحماية الدعم توفير على والعمل القانونية المساندة

األسباب التي تقف وراء 
 :السياسة هذه

 والنساء الرجال من االلوف واعتقال باسر اسرائيل استمرار في عام بشكل الفلسطيني المجتمع تأثر -
 أسرهم في اسرائيل استمرار من النساء وخاصة واالسيرات االسرى  ذوي  من االسر الوف تأثر -
 القيود االسرائيلية على حركة  المقدسيين والمقدسيات  زيادة -
 .االزواج الحد واالقامة الحركة ومنع الهويات سحب خالل من والضفة القدس في االسر الوف تأثر -
 وفي مناطق ج. المقدسيات للنساء المتوفرة واالقتصادية االجتماعية الخدمات تدني -
 في القدس ومناطق ج. السكن وصيانة توسيع او البناء من للحد صارمة اجراءات -
 .والمقدسيات المقدسيين لتهجير اسرائيل محاولة -

 السياسة مجال
 

 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة سطب ×
 واالرتقاء بفعاليتها وقدراتها في توفير الخدمات ذات الجودة العالية للدولة المؤسسي البناء استكمال 
 المبني على احترام حقوق اإلنسان المجتمعي السلم وتعزيز الفعالالديمقراطي  السياسي النظام بناء إعادة ×
 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز 
 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة 
 دوليا  عربيا  وإقليميا  و  (الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 

 

 تخلفها السياسة:ساآلثار التي 

 ستساهم السياسة في تحرير األسيرات واالسرى مما يحقق لم شمل االسر المحرومة من
احد افرادها نتيجة وجوده في السجن مما يعزز رفاه االسرى االجتماعي والنفسي ويحقق 

تحسين صمود ومعيشة االسرة كما ستساهم في  لها استقالليتها واقتصادها الذاتي.
تعزيز الدور السياسي واالجتماعي والنساء في مناطق ج باإلضافة إلى المقدسية 

 الحد من االجراءات الحالية االسرائيلية . واالقتصادي  لمدينة القدس من خالل
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 (7)سياسة للهدف االستراتيجي الثاني: العنف بكافة أشكاله ضد المرأة الفلسطينية قد انخفض نموذج ملخص السياسات

 القطاع
-2014االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 

2016 
 العنف بكافة أشكاله ضد المرأة الفلسطينية قد انخفض الهدف االستراتيجي:

 تعزيز الثقافة المجتمعية المناهضة للعنف :7رقم  السياسة

الوضع في الفترة 
الواقعة بين عامْي 

 :2013و 2011

، في 3اندرجت السياسة الخاصة في حماية النساء من العنف في اطار الهدف االستراتيجي رقم 
، 2013-2011االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين،

وبشكل محدد في السياسة الخاصة في تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة اشكاله، 
حيث ان االنجاز المحرز في فترة انفاذ االستراتيجية لم يحقق الرضا حول معدالت انخفاض 

  اء.العنف ضد النس
التوجه المقترح 

 للسياسة
تطوير الوعي المجتمعي تجاه الحد من العنف واالبالغ عنه من  ترتبط السياسة بشكل عام في

 خالل رفع وعي المؤسسات الفاعلة والمواطنين والنساء.

األسباب التي تقف 
 :هذه السياسةوراء 

من النساء اللواتي سبق لهن  %37ما زالت النساء تتعرض للعنف بكافة أشكاله حيث  -
في الضفة الغربية مقابل  %29.9الزواج تعرضن ألحد أشكال العنف من قبل أزواجهن، 

في قطاع غزة، وارتفعت هذه النسبة مقارنة مع السنوات الماضية. وأشد أشكال  51.1%
 العنف هو موضوع قتل اإلناث. 

 حوالي ثلث النساء المعنفات يفضلن السكوت -
 مجال السياسة

 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة سطب 
 واالرتقاء بفعاليتها وقدراتها في توفير الخدمات ذات الجودة العالية للدولة المؤسسي البناء استكمال 
 المبني على احترام حقوق اإلنسان المجتمعي السلم وتعزيز الفعالالديمقراطي  السياسي النظام بناء إعادة ×
 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز 
 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة ×

 دوليا  عربيا  وإقليميا  و  (الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 
 

 تخلفها السياسة:ساآلثار التي 
الترابط االسري للمجتمع و في تعزيز ذات المرأة الفلسطينية ستساهم السياسة 

الفلسطيني وتقليل معدالت التفكك االسري والمشكالت النفسية واالجتماعية في 
 المجتمع.
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 (8 رقم سياسة) ،زادتمشاركة المرأة في اتخاذ القرار بالمؤسسات : الثالثنموذج ملخص السياسات للهدف االستراتيجي 

 القطاع
-2014االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 

2016 
 زادت بالمؤسسات القرار اتخاذ في المرأة  مشاركة الهدف االستراتيجي:

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

الوضع في الفترة 
الواقعة بين عامْي 

 :2013و 2011

االستراتيجية الوطنية عبر من  5الهدف االستراتيجي رقم اطار  اعاله فيالسياسة اندرجت 
والذي نص على تمكين المرأة  2013-2011القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين،

من المشاركة السياسية الفاعلة وصنع القرار من خالل سياستين. أشار تقرير المراجعة 
الى وجود تقدم في تحقيق التدخالت ومؤشرات الهدف  2013-2011االستراتيجية 

 االستراتيجي، وهذا التقدم لم يصل الى المستوى المطلوب. 
التوجه المقترح 

 للسياسة
تركز السياسة على دعم ومساندة النساء نحو الوصول الى المناصب والهيئات القيادية، 

 باإلضافة إلى التوعية المجتمعية.

األسباب التي تقف 
 :السياسة هذهوراء 

والسياسية وال سيما في مراكز صنع القرار)مجلس  االجتماعيةمشاركة النساء محدودية  -
تشريعي، مجالس بلدية، لجان مخيمات، وظائف عليا، السفارات، السلك القضائي 
والوزاري(، وفي تمثيلهن في مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب السياسية ومنظمة التحرير 

 ومجالس الطلبة في الجامعات. 
ام من المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، إذ يعيق يحد اإلطار السياسي الفلسطيني الع -

وجود االحتالل اإلسرائيلي تحقيق المواطنة في اإلطار الفلسطيني، إضافة للقيود والمعيقات 
التي فرضتها اتفاقات أوسلو، والتي تحد من قدرة السلطة الفلسطينية على تعريف ما هي 

المشاركة  لسلطة على تحديد من له حقالمواطنية الفلسطينية، ما يحد من قدرة تلك ا
 السياسية والتمتع بالحقوق المختلفة كما يحددها الدستور. أضف إلى ذلك، 

 السياسة مجال
 

 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة سطب 
 الجودة العالية واالرتقاء بفعاليتها وقدراتها في توفير الخدمات ذات للدولة المؤسسي البناء استكمال 
 المبني على احترام حقوق اإلنسان المجتمعي السلم وتعزيز الفعالالديمقراطي  السياسي النظام بناء إعادة ×
 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز 
 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة 
 دوليا  عربيا  وإقليميا  و  (الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 

 
 

 تخلفها السياسة:ساآلثار التي 
ستساهم السياسية في تحقيق وصول النساء الى مواقع صنع القرار مما سيساهم 
في زيادة فرص تحقيق مطالبهن االجتماعية واالقتصادية المرتبطة في احتياجات 

 مكانة المرأة في االسرة والمجتمع.النساء اآلنية والمستقبلية، كما يعزز 
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 (9 سياسة رقم)، مشاركة المرأة في اتخاذ القرار بالمؤسسات زادتللهدف االستراتيجي الثالث:  نموذج ملخص السياسات

 القطاع
-2014االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 

2016 
 مشاركة المرأة في اتخاذ القرار بالمؤسسات زادت االستراتيجي:الهدف 

  بناء القدرات القيادية للنساء في مواقع صنع القرار  :9رقم  السياسة

الوضع في الفترة 
الواقعة بين عامْي 

 :2013و 2011

االستراتيجية الوطنية عبر من  5الهدف االستراتيجي رقم اطار  اعاله فيالسياسة اندرجت 
والذي نص على تمكين المرأة  2013-2011القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين،

من المشاركة السياسية الفاعلة وصنع القرار من خالل سياستين. أشار تقرير المراجعة 
الى وجود تقدم في تحقيق التدخالت ومؤشرات الهدف  2013-2011االستراتيجية 

 يصل الى المستوى المطلوب.  االستراتيجي، وهذا التقدم لم
التوجه المقترح 

 للسياسة
تركز السياسة على بناء قدرات النساء القيادية في القطاعات التنموية المختلقة في القطاع العام 

 والخاص والمؤسسات النقابية والمجتمع المدني.

األسباب التي تقف 
 :هذه السياسةوراء 

والسياسية وال سيما في مراكز صنع القرار)مجلس  االجتماعيةمشاركة النساء محدودية  -
تشريعي، مجالس بلدية، لجان مخيمات، وظائف عليا، السفارات، السلك القضائي 
والوزاري(، وفي تمثيلهن في مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب السياسية ومنظمة التحرير 

 ومجالس الطلبة في الجامعات. 
 مجال السياسة

 
 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة سطب 
 واالرتقاء بفعاليتها وقدراتها في توفير الخدمات ذات الجودة العالية للدولة المؤسسي البناء استكمال 
 المبني على احترام حقوق اإلنسان المجتمعي السلم وتعزيز الفعالالديمقراطي  السياسي النظام بناء إعادة ×
 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز 
 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة 
 دوليا  عربيا  وإقليميا  و  (الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 

 

 تخلفها السياسة:ساآلثار التي 
القرار مما سيساهم  ستساهم السياسية في تحقيق وصول النساء الى مواقع صنع

في زيادة فرص تحقيق مطالبهن االجتماعية واالقتصادية المرتبطة في احتياجات 
 النساء اآلنية والمستقبلية، كما يعزز مكانة المرأة في االسرة والمجتمع.
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 (10خدمات األساسية دون تمييز)سياسة رقم نموذج ملخص السياسات للهدف االستراتيجي الرابع: المرأة الفلسطينية تصل إلى جميع ال

 2016-2014 المرأة  وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية القطاع
 تمييز دون  األساسية الخدمات جميع إلى تصل الفلسطينية المرأة  الهدف االستراتيجي:

 االجتماعي النوع احتياجات مع يتالءم بما ونوعا   كما   المهمشة المناطق في األساسية الخدمات تطوير :10السياسة رقم 

الوضع في الفترة 
الواقعة بين عامْي 

 :2013و 2011

من االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز  الثامنو  السادسالسياسة اعاله في اطار الهدف  اندرجتجهة،  من
سياسات مرتبطة في التعليم والنوع  7،والذي اندرج في اطاره 2013-2011المساواة والعدالة بين الجنسين،

 االنجاز ان حيث ،السبعللسياسات  ا  امتداد ةالحالي السياسة تعتبر. وصحة المرأة  االجتماعي وتمكين الفتيات
 في التحتية البنية مرافق تطوير الى الحاجة ازدياد  ظل في خاصة ،المطلوب المستوى  الى صلي لم هافي المحقق

الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين  االستراتيجيةجهة اخرى، لم تشمل  ومن .المناطق بعض
 أيفي  أو الثقافي، أو يأي سياسة مرتبطة في مشاركة المرأة  في المجال الرياض على 2013-2011الجنسين،

 هذه جميعفجوات نوع اجتماعي حادة في   دوجو  الى أشار المرأة  وضعية تحليل وحيثمجاالت البنية التحتية، 
 صحي وصرف ومياه ورياضة وثقافة وتعليم صحة من األساسية الخدمات تطوير اعتمادالمجال، فقد تم 

 .الشاملة السياسة هذهالمحاور االستراتيجية وبناء عليه تم وضع  حدأك عامة ومباني وسكن ومواصالت

التوجه المقترح 
 للسياسة

 والمواصالت والثقافة والرياضة والتعليم الصحي المجال في التحتية البنية خدمات تطوير على السياسة تركز
والمياه، ال سيما في المناطق المهمشة وخاصة المناطق المستهدفة من قبل االحتالل مثل المناطق وبعض  والسكن

السياسة على التثقيف الصحي المجتمعي وبناء قدرات الكوادر  تتضمناحياء القدس والمناطق القريبة من الجدار. 
تطوير التشريعات الصحية لتستجيب مع قضايا الصحية في مجال التواصل بين الرجال والنساء والفتيان والفتيات و 

 تفعيلو  المناهج، وتفعيل االعاقة ذوي  عليمت ودعم المدرسي االرشاد تفعيلالنساء الصحية والنوع االجتماعي، 
 الى المجتمع وقيادات النساء وخاصة المجتمعي الوعي وزيادة المدرسية الرياضية االنشطة في الفتيات مشاركة

توفير المصادر المالية للمؤسسات  على أيضا  هذه السياسة  تركز. الرياضي المجال في المرأة  مشاركة اهمية
الفقيرة والتي  لألسرالعاملة في مجال االسكان وخاصة مجلس االسكان الفلسطيني ليعمل على تحسين السكن 

 كن.تسكن في المناطق جــــ وتشمل السياسة ايضا  تطوير تشريعات تعزز ملكية النساء للس

األسباب التي تقف 
 :السياسة هذهوراء 

تحليل وضعية المرأة إلى ضعف نوعية الخدمات األساسية المقدمة كما  ونوعا  وبما يتالءم مع احتياجات  يشير
النوع االجتماعي، ال سيما في التعليم والصحة والثقافة والرياضة والمياه والمواصالت والسكن، وبالتحديد في 

 المناطق المهمشة. 
 السياسة مجال

 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة بسط 

 العالية الجودة ذات الخدمات توفير في وقدراتها بفعاليتها واالرتقاء للدولة المؤسسي البناء استكمال ×

 اإلنسان حقوق  احترام على المبني المجتمعي السلم وتعزيز الفعال الديمقراطي السياسي النظام بناء إعادة ×

 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز 

 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة ×

 ودوليا   وإقليميا   عربيا  ( الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 

تخلفها ساآلثار التي 
 السياسة:

والمشاركة في األنشطة الثقافية  والصحةالسياسة في كسر فجوات النوع االجتماعي في مجال التعليم  ستساهم
 يعزز بماالصحية والمياه والمواصالت والسكن والمرافق العامة  والخدماتنوعية التعليم  وتحسينوالرياضية 

 للمجتمع البشرية مصادرال تعزيز في السياسة تساهم كما. والسياسية واالجتماعية االقتصادية المرأة  مشاركة
 سيكون  كما  ذاتهن وتحقيق النساء مكانة رفع في المساهمة على مباشر بشكل السياسة هذه ستنعكسو . الفلسطيني
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 .والنفسي الصحي المرأة  وضع تحسين في سيساهم ايضا   مباشر وبشكل القيادية قدراتها تحسين على االثر لها
مباشر بالحد من االنتهاكات والمعاناة التي تواجهها النساء في التنقل من والى  بشكل أيضا  هذه السياسة  تساهمس

 في المرتبطة التأثيرات من سلسلة خالل من وذلك النساء، وخاصة االسرة افراد جميع حياة تحسين وفيمنزلها  
 .الصغيرة المشاريع في والتوسع نمو فرص تحسين الغذائي، االمن الصحة،
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 (11)سياسة رقم قضايا النوع االجتماعي مدمجة ومعممة : الخامسنموذج ملخص السياسات للهدف االستراتيجي 

 2016-2014 المرأة  وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية القطاع
 ومعممة مدمجة االجتماعي النوع قضايا الهدف االستراتيجي:

 قضايا النوع االجتماعي في السياسات والبرامج القطاعية للمؤسسات الرئيسية   تضمين :11السياسة رقم 

الوضع في الفترة الواقعة 
 2011بين عامْي 

 :2013و

،هدف 2013-2011الجنسين، بين والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية شملت
 واسندت الوزارية غير الحكومية والمؤسسات الوزارات في االجتماعي النوع مأسسة في خاص استراتيجي

 التخطيط في االجتماعي النوع دمج على ركزت الثانية السياسة. االستراتيجي الهدف لتحقيق سياستين
 االجتماعي النوع قضايا تجاه الحكومي االلتزام تطوير على ركزت االولى والسياسة والتقييم والمتابعة والتنفيذ

 في المحرز التقدم ان الى 2013-2011 لخطة االستراتيجية المراجعة تقرير أشار. تنفيذها وضمان
 .الهدف مجال نفس اطار في السياسات تعديل تم لهذا المطلوب االنجاز الى يصل لم السياسات

 التوجه المقترح للسياسة

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

 .البرامج اداء في المرتبطة التصحيحية القرارات واتخاذ

األسباب التي تقف وراء 
 :السياسة هذه

 بجميع واالجراءات والبرامج التشريعات في المتمثلة الرسمية والسياسات الخطط معظم زالت ال -
 جميع في والمساواة  العدل وتحقيق المرأة  تمكين تعزز حتى وتعديل تطوير الى بحاجة القطاعات
 .القطاعات

تلقى مسؤولية التخطيط عبر القطاعي لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وهذا في العادة   -
 يتم من خالل تضمين قضايا النوع االجتماعي وتمكين المرأة في االطر الرسمية والشعبية.

جتماعي فيما يتعلق بقضايا اإلدارة والتطوير والبرامج، نالحظ ضعف التحليل المبني على النوع اال -
في  االجتماعيللعديد من القطاعات االجتماعية واالقتصادية، وضعف دمج قضايا النوع 

التي تكمن وراء  البنيويةاالستراتيجيات والخطط الوطنية، وضعف التحليل االستراتيجي في األسباب 
 الوضع المتدني للنساء في سوق العمل.

 السياسة مجال
 

 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة سطب 
 واالرتقاء بفعاليتها وقدراتها في توفير الخدمات ذات الجودة العالية للدولة المؤسسي البناء استكمال 
 المبني على احترام حقوق اإلنسان المجتمعي السلم وتعزيز الفعالالديمقراطي  السياسي النظام بناء إعادة ×
 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز 
 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة 
 دوليا  عربيا  وإقليميا  و  (الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 

 

 تخلفها السياسة:ساآلثار التي 

ستساهم هذه السياسة بشكل مباشر في ضمان مساهمة جميع المؤسسات الرسمية واالهلية 
والدولية وفي جميع القطاعات في تحقيق االهداف والسياسات االستراتيجية الواردة في هذه 
االستراتيجية وكذلك تفعيل مساهمتهم المستقبلية في تطوير االستراتيجية والمؤشرات ورفع 

 ؤشرات على مستوى النتائج. سقف االهداف والم
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 (12)سياسة رقم قضايا النوع االجتماعي مدمجة ومعممة : الخامسللهدف االستراتيجي  نموذج ملخص السياسات

 القطاع
-2014االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 

2016 
 النوع االجتماعي مدمجة ومعممةقضايا  الهدف االستراتيجي:

 تعزيز اآلليات الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. :12السياسة رقم 

الوضع في الفترة 
الواقعة بين عامْي 

 :2013و 2011

، شملت 2013-2011والعدالة بين الجنسين، االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة 
مجموعة من التدخالت ذات العالقة في تعزيز اآلليات الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين 
الجنسين، ولكن هذه التدخالت لم تكن مركزة وشاملة لجميع اآلليات، لهذا قرر الفريق الوطني 

 كون في الورش وضع سياسة خاصةالمشرف على عملية التخطيط والمشاركات والمشار 

التوجه المقترح 
 للسياسة

يشمل التوجه بناء قدرات ومأسسة وحدات النوع االجتماعي في جميع الوزارات والمؤسسات 
الرسمية وكذلك ماسسة وبناء قدرات مجموعات تواصل في المحافظات كأطر رسمية وشعبية 

المساواة بين الجنسين. وتشمل السياسة فاعلة على المستوى المحلي في تمكين النساء وتحقيق 
ايضا  االستمرار في بناء قدرات وتمكين وزارة شؤون المرأة وتحسين االتصال والتواصل بين  

 وحدات النوع االجتماعي ووزارة  شؤون المرأة.

األسباب التي تقف 
 :السياسة هذهوراء 

هنالك عدة تحديات تواجه اآلليات الوطنية لتمكين المرأة وتضمين النوع االجتماعي )وزارة   -
المرأة ووحدات النوع االجتماعي(، وتتمثل بتفاوت وحدات النوع االجتماعي في أدوارها 
وهياكلها وقدراتها، بالرغم من صدور قرار وزاري بتوحيد هياكل وأدوار تلك الوحدات، وغياب 

صصة لوحدات النوع االجتماعي، وضعف المعلومات والتحليل المبني على النوع موازنة مخ
 االجتماعي في القطاعات المختلفة. 

هنالك أيضا  مشاكل تتعلق في عدد وقدرات المصادر البشرية، وعدم وضوح في رؤية وزارة  -
آليات المرأة نحو وحدات النوع االجتماعي من الناحية العملية؛ أي على مستوى التنفيذ و 

 العمل، وضعف التواصل الفعال بين الوزارة والوحدات المختلفة. من ناحية أخرى، 
 السياسة مجال -

 
 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة سطب 
 واالرتقاء بفعاليتها وقدراتها في توفير الخدمات ذات الجودة العالية للدولة المؤسسي البناء استكمال 
 المبني على احترام حقوق اإلنسان المجتمعي السلم وتعزيز الفعالالديمقراطي  السياسي النظام بناء إعادة ×
 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز 
 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة 
 دوليا  عربيا  وإقليميا  و  (الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 

 

 تخلفها السياسة:ساآلثار التي 
ستساهم هذه السياسة بشكل مباشر في ضمان تفعيل دور وزارة شؤون المرأة 
ووحدات النوع االجتماعي ومجموعات تواصل في تحقيق اهداف االستراتيجية 

 والسياسات الموضوعة بكفاءة وفاعلية عالية.
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 (13)سياسة رقم قضايا النوع االجتماعي مدمجة ومعممة : الخامسللهدف االستراتيجي  ملخص السياساتنموذج 

 2016-2014 المرأة  وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية القطاع
 ومعممة مدمجة االجتماعي النوع قضايا الهدف االستراتيجي:

 االجتماعي النوع في المساواة  لقضايا المسائلة آليات تطوير :12رقم السياسة 
الوضع في الفترة الواقعة 

 2011بين عامْي 
 :2013و

أية  2013-2011الجنسين، بين والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجيةتدرج  لم
 للمسائلة لقضايا النوع االجتماعي.  واضحة وشاملة آليات

 في المساواة  قضايا حول للمسائلة المعنيةوضع أطر وطنية وبمشاركة جميع األطراف  فيالتوجه  يشمل التوجه المقترح للسياسة
 .االجتماعي النوع

األسباب التي تقف وراء 
 :السياسة هذه

 االجتماعي النوع في المساواة  قضايا في للمسائلةكبير  بشكل فاعلة غير الحالية الوطنية واألطر اآلليات
تقرير  أشارحيث  االجتماعي، للنزع مستجيبة وموازنات المساعدات تنسيق وآليات والتقييم الرقابة وتتضمن

-2014 المرأة  وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبرالمراجعة لالستراتيجية الوطنية 
واليات فاعلة للمتابعة والتقييم يتفق عليه الشركاء،  االنتباه لتضمين وثيقة االستراتيجية اطار ضرورةب 2016

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

بتطوير شراكات وزارة شؤون المرأة  االهتمامالتقرير أيضا  على ضرورة  وركزي العداد االستراتيجية.  الوطن
مع مختلف شركائها من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك المؤسسات الدولية ذات العالقة، 

عملية  مأسسةمن الجهات، اال ان  فالبرغم من قيام الوزارة خالل الفترة بتوقيع اتفاقيات وتفاهمات مع عديد
التنسيق والتواصل وبناء الوزارة لشراكات مع شركائها لتشكل حلقة مهمة في تنفيذ االستراتيجية، حيث 
اظهرت المراجعة بان غياب التنسيق والتواصل بين الوزارة واالطراف االخرى كان احدى اسباب تواضع 

 في الوطنية القدرات بناء في باالستثمار أيضا   التقرير أوصى  االنجازات المحققة خالل تنفيذ االستراتيجية.
 تستهدف االجتماعي، للنوع المستجيبة الموازنات واعداد التخطيط عملية في االجتماعي النوع إدماج مجال
 لبناء وذلك الوزارات، في الموازنات واعداد التخطيط وفرق  االجتماعي النوع ووحدات المرأة  شؤون  وزارة فريق
 الالزمة واالدوات بالمعارف وتزويدهم االجتماعي النوع قضايا حول الفاعلين مختلف بين المشترك الفهم

   .الموازنات والبرامج الخطط في االجتماعي النوع الدماج
 السياسة مجال

 وتطويرها ومواردها الدولة أرض على الفلسطينية السيطرة بسط 

 العالية الجودة ذات الخدمات توفير في وقدراتها بفعاليتها واالرتقاء للدولة المؤسسي البناء استكمال ×

 اإلنسان حقوق  احترام على المبني المجتمعي السلم وتعزيز الفعال الديمقراطي السياسي النظام بناء إعادة 

 الفلسطيني الخاص القطاع وتفعيل المستقل الوطني االقتصاد تعزيز 

 االجتماعية العدالة وتعزيز والبطالة الفقر مكافحة 

 ودوليا   وإقليميا   عربيا  ( الرسمي وغير الرسمي) فلسطين دولة حضور تعزيز 

 

 ووحدات المرأة  شؤون  وزارة دور تفعيل ضمان في مباشر بشكل السياسة هذه ستساهم تخلفها السياسة:ساآلثار التي 
 والسياسات االستراتيجية اهداف تحقيق في تواصل ومجموعات االجتماعي النوع
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 .عالية وفاعلية بكفاءة الموضوعة
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 مصفوفة األنشطة والتدخالت واإلطار الزمني: )ب( الملحق

 السنة المؤسسات الحكومية االساسية ذات العالقة التدخالت واالنشطة السياسة
2014  2015  2016 

 زادت العمل قطاع في المرأة مشاركة: األول االستراتيجي الهدف

 الالئق العمل كفالة
 في العامالت للنساء
 والخاص العام القطاع

 والمؤسسات واألهلي
 في العاملة الدولية

 فلسطين

    وزارة العمل تطوير التشريعات ذات العالقة في العمل الالئق .1
برنامج بناء قدرات وتوفير دعم اضافي  لإلدارة العامة للتفتيش  .2

 وحماية العمل
    وزارة العمل

    وزارة العمل إيجاد تشريعات خاصة تحمي المتطوعين. .3
توفير التسهيالت والخدمات المساندة للمرأة العاملة في المؤسسات  .4

 الحكومية
    ديوان الخدمة المدنية

حسب قانوني العمل والخدمة  بحقوقهن العامالت النساء توعية .5
 المدنية

    وزارة العمل

 فرص توفير ضمان
)تشمل  للنساء العمل

 واالتصاالت الزراعة
 المعلومات وتكنولوجيا
 السياسات ومراجعة

 (االقتصادية
 

    سلطة النقد تنظيم قطاع القروض الخاصة للنساء .1
    ديوان الخدمة المدنية مراجعة سياسات التعيين في المؤسسات .2
    وزارة العمل بناء برامج تدريب للخريجات من الجامعات )تدريب في العمل( .3
    وزارة العمل التوعية المجتمعية والمؤسساتية بحق المرأة في العمل .4
    وزارة العمل تأهيل النساء ذوات االعاقة لتالئم سوق العمل. .5
    وزارة العمل حملة لتشجيع النساء على التسجيل في قوائم البطالة. .6
    وزارة العمل تطوير برامج التدريب المهني للنساء .7
    وزارة الشؤون االجتماعية رأسمال إلقامة مشاريع صغيرة للنساءتوفير  .8
    وزارة شؤون المرأة  حملة لتشجيع المرأة للحصول على ميراثها .9

    وزارة العمل دعم الجمعيات التعاونية النسوية .10
     بناء شراكات مع القطاع الخاص .11
    وزارة المالية إجراءات لتسهيل ملكية المرأة للحيازة الزراعية. .12
    وزارة الزراعة توفير تمويل اضافي لدعم مشاريع صغيرة للنساء في الزراعة .13

    وزارة الزراعة حملة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسوية الريفية وحمايتها. .14

    وزارة الزراعة برنامج لبناء قدرات النساء الريفيات والزراعيات .15
    وزارة الزراعة النساء في جمعيات تعاونية زراعيةـبرنامج لتنظيم  .16
    وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات برنامج بناء قدرات النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات. .17
إقرار تشريع في مجال تكنولوجيات المعلومات مشجع لمشاركة  .18

 النساء في القطاع
    وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

    وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات توفير الدعم لمشاريع النساء في مجال تكنولوجيات المعلومات. .19
مراجعة السياسات االقتصادية الوطنية من منظور النوع  .20

 االجتماعي
    وزارة االقتصاد الوطني

    الوطنيوزارة االقتصاد  اقرار تشريعات خاصة لتطوير وحماية المشاريع الصغيرة .21
    وزارة المالية مراجعة قانون الضريبة .22
    وزارة االقتصاد الوطني مراجعة السياسات التسويقية لتالئم مشاريع النساء. .23
    وزارة شؤون المرأة  وضع سياسات لحصول المرأة على ميراثها .24
    وزارة شؤون المرأة  وضع تشريع للملكية المشتركة .25
    وزارة االقتصادمن  واالتفاقيات التجارية واستراتيجيات التصديرالسياسات مراجعة  .26
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 منظور النوع االجتماعي

 التنافسية القدرة زيادة
 المرأة   لمنتجات
 النسوية والجمعيات

 الوطني المستوى  على
 اإلقليمية واألسواق

 والعالمية

    وزارة العمل برنامج لبناء قدرات النساء في االنتاج والتسويق. .1
    وزارة االقتصاد التشبيك مع االسواق الداخلية والخارجية. .2
    دائرة المواصفات والمقاييس مراجعة المواصفات والمقاييس للمنتج المحلي .3
    وزارة االقتصاد حملة توعية في المنتج المحلي. .4
    وزارة االقتصاد حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات .5
والضريبية على المنتجات المستوردة مراجعة السياسات الجمركية  .6

 والمنتجة ذات العالقة
    وزارة المالية

    وزارة شؤون القدس إقامة بازار لمنتجات النساء في القدس .7
    وزارة االقتصاد مبادرات لتوقيع عقود تسويق وتصدير لمنتجات النساء .8

 انخفض قد الفلسطينية المرأة ضد أشكاله بكافة العنف: الثاني االستراتيجي الهدف

 النساء وصول كفالة
 للعدالة

    وزارة العدل حمالت توعية للنساء في حقوقهن العدلية. .1
    وزارة شؤون المرأة  متابعة دعم النساء للوصول الى القضاء. .2
الرقابة على تنفيذ قرارات المحاكم فيما يخص االحكام المرتبطة  .3

 في حقوق المرأة 
    لحقوق االنسانالهيئة المستقلة 

وصول النساء ومراعاة احتياجاتها في الخدمات المقدمة ضمان  .4
 من االجهزة االمنية

    وزارة الداخلية

 الخدمات تطوير
 الخاصة االجتماعية

 المعنفات بالنساء
 عرضة واألكثر

 للتهميش

    االجتماعيةوزارة الشؤون  تنفيذ برنامج توفير وتطوير وحماية منازل حماية المعنفات. .1
    وزارة الشؤون االجتماعية إيجاد مراكز تأهيل لبعض النساء اللواتي يواجهن مشكالت خاصة. .2
    وزارة الشؤون االجتماعية متابعة انفاذ نظام التحويل الوطني. .3
    وزارة شؤون المرأة  متابعة اقرار قانون حماية االسرة من العنف .4
    وزارة العدل إصدار قانون العقوبات. .5
    وزارة الشؤون االجتماعية تدريب وتأهيل مقدمي الخدمات .6
    وزارة الشؤون االجتماعية إيجاد نظام وطني حول الحاالت الحرجة. .7
    وزارة الشؤون االجتماعية دراسات متخصصة حول نتائج وتكلفة العنف .8
    الخدمة المدنيةديوان  تعديل قانون التقاعد إلزالة أي بنود تمييزية .9

    وزارة شؤون المرأة  دعم مراكز شؤون المرأة في المخيمات .10
    وزارة الشؤون االجتماعية متابعة إيجاد تشريعات لحماية النساء والرجال المسنين. .11
    وزارة الشؤون االجتماعية توفير خدمات خاصة للمرأة المسنة)بيت مسنات( .12
    وزارة الشؤون االجتماعية التي ترأسها امرأة متابعة توفير خدمات لألسر  .13
    وزارة الشؤون االجتماعية توفير خدمات خاصة لدمج النساء ذوات االعاقة. .14

 االنتهاكات فضح
 تعنف التي اإلسرائيلية

 ج،)مناطق  النساء
 اإلقامة، القدس،

 وذوات األسيرات
 (األسرى 

    القدس وزارة شؤون  توفير التمثيل والمساعدة القانونية. .1
    وزارة شؤون القدس حملة توعية قانونية حول الحقوق. .2
    وزارة شؤون المرأة  حملة دولية حول حقوق المرأة المقدسية. .3
برنامج الرعاية الصحية لسكان القدس غير المشمولين في التأمين  .4

 الوطني.
    وزارة شؤون القدس

والمؤسسات الدولية ذات تفعيل ملف االسرى في مختلف المحافل  .5
 العالقة

    وزارة شؤون االسرى 
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متابعة برنامج تمكين اقتصادي لألسيرات المحررات وألسر  .6
 االسيرات

    وزارة شؤون االسرى 

    وزارة الشؤون االجتماعية برنامج ارشاد اسري  .7
    وزارة شؤون المرأة  1325تطبيق قرار  .8
    وزارة شؤون االسرى  دمج االسيرات في المؤسسات والعمل .9

    الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان رصد وتوثيق االنتهاكات ضد النساء. .10
    وزارة الشؤون االجتماعية توفير دعم للنساء اللواتي يواجهن مشاكل في لم شمل االسرة. .11

 الثقافة تعزيز
 المناهضة المجتمعية

 للعنف

االتفاقيات واالنتهاكات رفع الوعي للمؤسسات الفاعلة في مجال  .1
 ضد المرأة والشعب الفلسطيني.

    وزارة شؤون المرأة 

    وزارة الشؤون االجتماعية حملة توعية حول العنف .2
 زادت بالمؤسسات القرار اتخاذ في المرأة مشاركة: الثالث االستراتيجي الهدف
 الالزمة التدابير إجراء

 مشاركة نسبة لزيادة
 صنع مواقع في النساء

 القرار

    وزارة شؤون المرأة  حملة توعية مجتمعية حول مشاركة النساء .1
    ديوان الموظفين الوزارات في النساء ترقي تضمن آليات وضع .2
 في والقرار الشأن صاحبة اللجان كافة في النساء تمثيل من التأكد .3

 بينهن االجتماعي النوع ألبعاد الوعي توفر بشرط الوزارات
    ديوان الموظفين

 القيادية القدرات بناء
 المؤسسات في للنساء

تشخيص دوري  لوضعية النساء في موقع صنع القرار في جميع  .1
 المؤسسات المؤثرة في المجتمع.

    وزارة شؤون المرأة 

    وزارة شؤون المرأة  تنفيذ برنامج بناء قدرات النساء القيادية. .2
 تمييز دون  األساسية الخدمات جميع إلى تصل الفلسطينية المرأة: الرابع االستراتيجي الهدف

 الخدمات تطوير
 المناطق في األساسية
 بما ونوعا   كما   المهمشة
 احتياجات مع يتالءم
 االجتماعي النوع

 صحة،)تعليم، 
 مياه، ثقافة، رياضة،

 صحي، صرف
 سكان، مواصالت،

 (عامة مباني

    وزارة التربية والتعليم حظا .دعم رياض األطفال في المناطق ولألسر األقل  .3
    وزارة التربية والتعليم دعم األنشطة الالمنهجية في جميع المدارس. .4
    وزارة شؤون المرأة  تدريب جميع طواقم المناهج حول النوع  االجتماعي في المناهج. .5
    وزارة التربية والتعليم متابعة االلتزام في التعليم االساسي حسب نظام خاص. .6
    وزارة التربية والتعليم تطوير البنية التحتية المالئمة للطلبة في المناطق االقل حظا . .7
    وزارة التربية والتعليم تفعيل االرشاد المدرسي. .8
    وزارة التربية والتعليم توفير حافالت لنقل الطلبة في التجمعات البعيدة عن المدارس. .9

    وزارة التربية والتعليم االعاقة في المدارس والجامعات.دعم برامج تعليم الطلبة ذوي  .10
    وزارة شؤون القدس بناء وصيانة وشراء او اجار مدارس في القدس .11
    وزارة التربية والتعليم دعم التعليم المساند .12
     دعم تعليم الفتيات في الجامعات .13
     تشريع يلزم التعليم ما قبل المدرسة. .14
    وزارة الصحة سيارات اسعاف تصل جميع التجمعات السكنية.توفير  .15
    وزارة الصحة تطوير عيادات صحية للمناطق المهمشة وعيادات متنقلة. .16
    وزارة الصحة ايجاد آليات لتنقل النساء والرجال الى المراكز الصحة. .17
حمالت توعية مجتمعية في المناطق المهمشة وفي الصحة  .18

 االنجابية.
    وزارة الصحة

    وزارة الصحة تثقيف في األمور الجنسية في المدارس. .19
    وزارة الصحةبناء قدرات مقدمي الخدمات في مجال التواصل مع الرجال  .20
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 والنساء والفتيان والفتيات.
    وزارة الصحة مراجعة التشريعات الصحية من منظور النوع االجتماعي. .21
    وزارة الصحة في المؤسسات الصحية. بناء قدرات الكادر النسوي  .22
    وزارة التربية والتعليم تفعيل الرياضة المدرسية للفتيات. .23
    المجلس األعلى للرياضة والشباب تفعيل انشطة خاصة للرياضة النسوية في األندية. .24
فتح مراكز رياضية خاصة بالنساء مناسبة من حيث الوصول اليها  .25

 وتكلفتها.
    األعلى للرياضة والشبابالمجلس 

    المجلس األعلى للرياضة والشباب توعية مجتمعية بأهمية الرياضية للمرأة. .26
دعم وتبني المبادرات الثقافية التي تراعي النوع االجتماعي في  .27

 المجتمع.
    وزارة الثقافة

    وزارة الثقافة إقامة مراكز ثقافية للنساء والرجال في المناطق المهمشة. .28
    وزارة الثقافة دعم المرأة المبدعة. .29
    وزارة الثقافة تفعيل االعالم الثقافي. .30
برامج مجتمعية داعمة لمشاركة المرأة في النشاطات الثقافية في  .31

 مراكز المدن.
    وزارة الثقافة

    سلطة المياه ايجاد شبكات مياه في المناطق غير الموصولة. .32
    سلطة المياه مشاريع حصاد مائي. .33
    سلطة المياه حمالت لدعم التجمعات المحرومة من كميات المياه الالزمة. .34
    وزارة االشغال العامة صيانة وتأهيل الطرق داخل المدن. .35
تطوير معايير وانظمة وتشريعات ووسائل النقل العامة  لتكون  .36

 .اإلعاقة ذوي  لألشخاص مستجيبة الحتياجات الجنسين وموائمة
    وزارة النقل والمواصالت

متابعة استجابة مجمعات النقل العامة لحاجات النساء والرجال  .37
 والفتيان والفتيات.

    وزارة النقل والمواصالت

    وزارة النقل والمواصالت تفعيل الرقابة على وسائل النقل العام وحركة المرور .38
    والمواصالتوزارة النقل  برامج توعية للسائقين وللمواطنين. .39
    وزارة النقل والمواصالت توفير نظام للشكاوي. .40
 والمناطق للفئات ليصل وتنظيمه العام النقل قطاع توسيع .41

 .المهمشة
    وزارة النقل والمواصالت

 وأهمية النقل خدمات من االستفادة النساء بحق للتوعية حملة .42
 أجل ذلك والسالمة  المرورية من العقبات تذليل

    وزارة النقل والمواصالت

 النقل استخدام على النساء قدرة من تطوير تشريعات تحد .43
 .النقل خدمات من واالستفادة

    وزارة النقل والمواصالت

 قطاع في االجتماعي النوع دمج آليات يوضح تدريبي دليل توفير .44
 والمواصالت النقل

    وزارة النقل والمواصالت

حول وضعية السكن للفئات والمناطق إصدار تقارير دورية  .45
 المهمشة.

    مجلس االسكان الفلسطيني

مخصصات مالية في مجلس االسكان الفلسطينية لدعم مشاريع  .46
 تطوير السكن وخاصة لألسر التي تعيلها نساء.

    وزارة االشغال العامة واالسكانو  وزارة المالية

    ووزارة االشغال العامة واالسكان وزارة العمل دعم تشكيل جمعيات اسكان عضويتها من النساء. .47
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    واالسكان العامة االشغال ووزارة العدل وزارة تشريعات تحفز على تسجيل السكن باسم النساء. .48
    واالسكان العامة االشغال وزارةو  الطاقة سلطة توفير مصادر الطاقة الكهربائية واالخرى للمناطق المهمشة. .49

 المنازل في القدس.ترميم وصيانة  .50
وزارة االشغال العامة و  وزارة شؤون القدس

 واالسكان
   

 المباني تصاميم مالئمة ومراجعة العامة المباني في تعديالت .51
واالشخاص ذوي  والرجال النساء احتياجات لتالئم الجديدة

 االعاقة.
    واالسكان وزارة األشغال العامة

 العامة والمؤسسات المرافق من بالقرب انتظار محطات إيجاد .52
 .اإلعاقة لذوي  مواقف وايجاد

وزارة النقل و  واالسكان وزارة األشغال العامة
 والمواصالت

   

 ومعممة مدمجة االجتماعي النوع قضايا: الخامس االستراتيجي الهدف

 النوع قضايا تضمين
 في االجتماعي

 والبرامج السياسات
 للمؤسسات القطاعية
 والهيئات  الرئيسية

 المحلية

    وزارة شؤون المرأة  توفير قاعدة بيانات للتمايز بين الجنسيين في جميع القطاعات. .1

    وزارة شؤون المرأة  توفير دراسات تحليلية للتمايز بين الجنسيين في جميع القطاعات. .2

بناء قدرات الطواقم العاملة في التخطيط ورسم السياسات في  .3
 النوع االجتماعي.التخطيط المبني على 

    وزارة شؤون المرأة 

الرقابة والتقييم على وضعية التمايز بين الجنسيين والخطط  .4
 الوطنية.

    وزارة شؤون المرأة 

    وزارة شؤون المرأة  الوصول الى موازنة حساسة للنوع االجتماعي. .5

 الوطنية اآلليات تعزيز
 وتعزيز المرأة  لتمكين
 .الجنسين بين المساواة 

متابعة استحداث وتثبيت وحدات النوع االجتماعي في جميع  .1
 الوزارات والمؤسسات غير الوزارية.

    مجلس الوزراء

برنامج بناء قدرات وتخصيص المصادر الالزمة لوحدات النوع  .2
 االجتماعي.

    وزارة شؤون المرأة 

متابعة االتصال والتواصل بين وحدات النوع االجتماعي ووزارة  .3
 المرأة.شؤون 

    وزارة شؤون المرأة 

متابعة اقرار تشريع حول مراكز تمكين النساء في المحافظات)  .4
 تواصل(.

    وزارة شؤون المرأة 

العمل التوافقي بين جميع االطراف الفاعلين في مجال تمكين  .5
 المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين

    وزارة شؤون المرأة 

تطوير آليات المسائلة 
لقضايا المساواة في 

النوع االجتماعي 
)الرقابة والتقييم، آليات 

تنسيق المساعدات، 
الموازنة المستجيبة 
 للنوع االجتماعي( 

عقد جلسات حوار وطنية حول قضايا المساواة في النوع  .1
 االجتماعي

    وزارة شؤون المرأة 

الرسمية حول قضايا  إعداد تقارير أداء للمؤسسات الرسمية وغير .2
 المساواة في النوع االجتماعي

    وزارة شؤون المرأة 

    وزارة شؤون المرأة  عقد جلسات مساءلة لقضايا المساواة في النوع االجتماعي .3
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 توزيع المسؤوليات : )ج( الملحق

 الموازنة برنامج الدور الرئيسي في السياسة المؤسسة لسياسةا
 زادت العمل قطاع في المرأة مشاركة: األول االستراتيجي الهدف

 العمل كفالة
 للنساء الالئق

 في العامالت
 العام القطاع

 والخاص
 واألهلي

 والمؤسسات
 العاملة الدولية

 فلسطين في

 تطوير التشريعات ذات العالقة في العمل الالئق .1 وزارة العمل
مراقبة تنظيم  قطاع العمل  " اسم 

 "توفير بيئة عمل امنةامج الفرعي البرن

 وزارة العمل
برنامج بناء قدرات وتوفير دعم اضافي  لإلدارة العامة  .2

 للتفتيش وحماية العمل
مراقبة تنظيم  قطاع العمل " اسم 

 "البرنامج الفرعي  توفير بيئة عمل امنة
  إيجاد تشريعات خاصة تحمي المتطوعين. .3 وزارة العمل

 المدنيةديوان الخدمة 
توفير التسهيالت والخدمات المساندة للمرأة العاملة في  .4

 المؤسسات الحكومية

 

 وزارة العمل
في حسب قانوني العمل  بحقوقهن العامالت النساء توعية .5

 والخدمة المدنية
مراقبة تنظيم  قطاع العمل " اسم 

 "البرنامج الفرعي  توفير بيئة عمل امنة

 توفير ضمان
 العمل فرص
)تشمل  للنساء

 الزراعة
 واالتصاالت

 وتكنولوجيا
 المعلومات

 ومراجعة
 السياسات

 (االقتصادية
 

  تنظيم قطاع القروض الخاصة للنساء .1 سلطة النقد
  مراجعة سياسات التعيين في المؤسسات .2 ديوان الخدمة المدنية

 وزارة العمل
بناء برامج تدريب للخريجات من الجامعات )تدريب في  .3

 العمل(
المهني والتشغيل والتوجيه التدريب 

 المهني
  التوعية المجتمعية والمؤسساتية بحق المرأة في العمل .4 وزارة العمل
  تأهيل النساء ذوات االعاقة لتالئم سوق العمل. .5 وزارة العمل

 حملة لتشجيع النساء على التسجيل في قوائم البطالة. .6 وزارة العمل
التدريب المهني والتشغيل والتوجيه 

 المهني

 تطوير برامج التدريب المهني للنساء .7 وزارة العمل
التدريب المهني والتشغيل والتوجيه 

 المهني
 الفقر مكافحة توفير رأسمال إلقامة مشاريع صغيرة للنساء .8 وزارة الشؤون االجتماعية

  حملة لتشجيع المرأة للحصول على ميراثها .9 وزارة شؤون المرأة 

 الجمعيات التعاونية النسويةدعم  .10 وزارة العمل
مراقبة وتنظيم قطاع  العمل والجمعيات 

التعاونية " اسم البرنامج الفرعي 
 الجمعيات التعاونية

  بناء شراكات مع القطاع الخاص .11 
  إجراءات لتسهيل ملكية المرأة للحيازة الزراعية. .12 وزارة المالية
 الزراعية التنمية صغيرة للنساء في الزراعةتوفير تمويل اضافي لدعم مشاريع  .13 وزارة الزراعة

 وزارة الزراعة
حملة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسوية الريفية  .14

 وحمايتها.
 الزراعية الخدمات تحسين

 الزراعية الخدمات تحسين برنامج لبناء قدرات النساء الريفيات والزراعيات .15 وزارة الزراعة
 الزراعية الخدمات تحسين لتنظيم النساء في جمعيات تعاونية زراعيةـبرنامج  .16 وزارة الزراعة

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعلومات

 برنامج بناء قدرات النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات. .17
 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعلومات

إقرار تشريع في مجال تكنولوجيات المعلومات مشجع  .18
 في القطاعلمشاركة النساء 

 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعلومات

توفير الدعم لمشاريع النساء في مجال تكنولوجيات  .19
 المعلومات.
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 الموازنة برنامج الدور الرئيسي في السياسة المؤسسة لسياسةا

 وزارة االقتصاد الوطني
مراجعة السياسات االقتصادية الوطنية من منظور النوع  .20

 االجتماعي
 

  المشاريع الصغيرةاقرار تشريعات خاصة لتطوير وحماية  .21 وزارة االقتصاد الوطني

  مراجعة قانون الضريبة .22 وزارة المالية
  مراجعة السياسات التسويقية لتالئم مشاريع النساء. .23 وزارة االقتصاد الوطني

  وضع سياسات لحصول المرأة على ميراثها .24 وزارة شؤون المرأة 
  وضع تشريع للملكية المشتركة .25 وزارة شؤون المرأة 

 وزارة االقتصاد
 السياسات واالتفاقيات التجارية واستراتيجيات التصديرمراجعة  .26

 من منظور النوع االجتماعي
 

 القدرة زيادة
 التنافسية
 المرأة   لمنتجات

 والجمعيات
 على النسوية

 المستوى 
 الوطني

 واألسواق
 اإلقليمية
 والعالمية

 برنامج لبناء قدرات النساء في االنتاج والتسويق. .1 وزارة العمل
وتنظيم قطاع  العمل والجمعيات مراقبة 

التعاونية " اسم البرنامج الفرعي 
 الجمعيات التعاونية "

  التشبيك مع االسواق الداخلية والخارجية. .2 وزارة االقتصاد

  مراجعة المواصفات والمقاييس للمنتج المحلي .3 دائرة المواصفات والمقاييس

  حملة توعية في المنتج المحلي. .4 وزارة االقتصاد

  حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات .5 وزارة االقتصاد

 وزارة المالية
مراجعة السياسات الجمركية والضريبية على المنتجات  .6

 المستوردة والمنتجة ذات العالقة
 

  إقامة بازار لمنتجات النساء في القدس .7 وزارة شؤون القدس

  لمنتجات النساءمبادرات لتوقيع عقود تسويق وتصدير  .8 وزارة االقتصاد

 انخفض قد الفلسطينية المرأة ضد أشكاله بكافة العنف: الثاني االستراتيجي الهدف

 وصول كفالة
 للعدالة النساء

  حمالت توعية للنساء في حقوقهن العدلية. .1 وزارة العدل
  متابعة دعم النساء للوصول الى القضاء. .2 وزارة شؤون المرأة 

 االنسانالهيئة المستقلة لحقوق 
الرقابة على تنفيذ قرارات المحاكم فيما يخص االحكام  .3

 المرتبطة في حقوق المرأة 
 

 وزارة الداخلية
وصول النساء ومراعاة احتياجاتها في الخدمات ضمان  .4

 المقدمة من االجهزة االمنية
 

 تطوير
 الخدمات

 االجتماعية
 الخاصة
 بالنساء

 المعنفات
 عرضة واألكثر

 للتهميش

 المهمشة الفئات وتأهيل ورعاية حماية تنفيذ برنامج توفير وتطوير وحماية منازل حماية المعنفات. .1 الشؤون االجتماعيةوزارة 

 وزارة الشؤون االجتماعية
إيجاد مراكز تأهيل لبعض النساء اللواتي يواجهن مشكالت  .2

 خاصة.
 المهمشة الفئات وتأهيل ورعاية حماية

 المهمشة الفئات وتأهيل ورعاية حماية متابعة انفاذ نظام التحويل الوطني. .3 وزارة الشؤون االجتماعية
  متابعة اقرار قانون حماية االسرة من العنف .4 وزارة شؤون المرأة 

  إصدار قانون العقوبات. .5 وزارة العدل
 المهمشة الفئات وتأهيل ورعاية حماية تدريب وتأهيل مقدمي الخدمات .6 وزارة الشؤون االجتماعية
 المهمشة الفئات وتأهيل ورعاية حماية إيجاد نظام وطني حول الحاالت الحرجة. .7 وزارة الشؤون االجتماعية
 المهمشة الفئات وتأهيل ورعاية حماية دراسات متخصصة حول نتائج وتكلفة العنف .8 وزارة الشؤون االجتماعية

  تمييزيةتعديل قانون التقاعد إلزالة أي بنود  .9 ديوان الخدمة المدنية
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 الموازنة برنامج الدور الرئيسي في السياسة المؤسسة لسياسةا
  دعم مراكز شؤون المرأة في المخيمات .10 وزارة شؤون المرأة 

 المهمشة الفئات وتأهيل ورعاية حماية متابعة إيجاد تشريعات لحماية النساء والرجال المسنين. .11 وزارة الشؤون االجتماعية
 المهمشة الفئات وتأهيل ورعاية حماية توفير خدمات خاصة للمرأة المسنة)بيت مسنات( .12 وزارة الشؤون االجتماعية
 المهمشة الفئات وتأهيل ورعاية حماية متابعة توفير خدمات لألسر التي ترأسها امرأة  .13 وزارة الشؤون االجتماعية
 المهمشة الفئات وتأهيل ورعاية حماية توفير خدمات خاصة لدمج النساء ذوات االعاقة. .14 وزارة الشؤون االجتماعية

 فضح
 االنتهاكات
 التي اإلسرائيلية

 النساء تعنف
 ج،)مناطق 

 القدس،
 اإلقامة،

 األسيرات
 (األسرى  وذوات

  توفير التمثيل والمساعدة القانونية. .1 وزارة شؤون القدس
  حملة توعية قانونية حول الحقوق. .2 وزارة شؤون القدس
  حملة دولية حول حقوق المرأة المقدسية. .3 وزارة شؤون المرأة 

 القدسوزارة شؤون 
برنامج الرعاية الصحية لسكان القدس غير المشمولين في  .4

 التأمين الوطني.
 

 وزارة شؤون االسرى 
تفعيل ملف االسرى في مختلف المحافل والمؤسسات الدولية  .5

 ذات العالقة
 

 وزارة شؤون االسرى 
متابعة برنامج تمكين اقتصادي لألسيرات المحررات وألسر  .6

 االسيرات
 

 المهمشة الفئات وتأهيل ورعاية حماية برنامج ارشاد اسري  .7 االجتماعيةوزارة الشؤون 
  1325تطبيق قرار  .8 وزارة شؤون المرأة 

  دمج االسيرات في المؤسسات والعمل .9 وزارة شؤون االسرى 

  رصد وتوثيق االنتهاكات ضد النساء. .10 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

 المهمشة الفئات وتأهيل ورعاية حماية للنساء اللواتي يواجهن مشاكل في لم شمل االسرة.توفير دعم  .11 وزارة الشؤون االجتماعية

 الثقافة تعزيز
 المجتمعية
 المناهضة

 للعنف

 وزارة شؤون المرأة 
رفع الوعي للمؤسسات الفاعلة في مجال االتفاقيات  .1

 واالنتهاكات ضد المرأة والشعب الفلسطيني.
 

  توعية حول العنف حملة .2 وزارة الشؤون االجتماعية

 زادت بالمؤسسات القرار اتخاذ في المرأة مشاركة: الثالث االستراتيجي الهدف
 التدابير إجراء

 لزيادة الالزمة
 مشاركة نسبة

 في النساء
 صنع مواقع
 القرار

  حملة توعية مجتمعية حول مشاركة النساء .1 وزارة شؤون المرأة 
  الوزارات في النساء ترقي تضمن آليات وضع .2 ديوان الموظفين

 ديوان الموظفين
 والقرار الشأن صاحبة اللجان كافة في النساء تمثيل من التأكد .3

 بينهن االجتماعي النوع ألبعاد الوعي توفر بشرط الوزارات في

 

 القدرات بناء
 للنساء القيادية

 المؤسسات في

 وزارة شؤون المرأة 
القرار في تشخيص دوري  لوضعية النساء في موقع صنع  .1

 جميع المؤسسات المؤثرة في المجتمع.
 

  تنفيذ برنامج بناء قدرات النساء القيادية. .2 وزارة شؤون المرأة 
 تمييز دون  األساسية الخدمات جميع إلى تصل الفلسطينية المرأة: الرابع االستراتيجي الهدف
 تطوير

الخدمات 
األساسية في 

المناطق 

 األطفال رياض دعم رياض األطفال في المناطق ولألسر األقل حظا . .1 وزارة التربية والتعليم

 دعم األنشطة الالمنهجية في جميع المدارس. .2 وزارة التربية والتعليم
 اساسي تعليم
 ثانوي  تعليم
 مهني تعليم
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 كما   المهمشة

 بما ونوعا  
 مع يتالءم

 النوع احتياجات
 االجتماعي

 صحة،)تعليم، 
 ثقافة، رياضة،

 صرف مياه،
 صحي،

 مواصالت،
 مباني سكان،

 (عامة

 وزارة شؤون المرأة 
تدريب جميع طواقم المناهج حول النوع  االجتماعي في  .3

 المناهج.
 

 اساسي تعليم متابعة االلتزام في التعليم االساسي حسب نظام خاص. .4 وزارة التربية والتعليم
 اإلدارة برنامج للطلبة في المناطق االقل حظا .تطوير البنية التحتية المالئمة  .5 وزارة التربية والتعليم

 تفعيل االرشاد المدرسي. .6 وزارة التربية والتعليم
 االساسي التعليم
 الثانوي  التعليم
 المهني التعليم

 وزارة التربية والتعليم
توفير حافالت لنقل الطلبة في التجمعات البعيدة عن  .7

 المدارس.
 

 وزارة التربية والتعليم
برامج تعليم الطلبة ذوي االعاقة في المدارس دعم  .8

 والجامعات.
 

  بناء وصيانة وشراء او اجار مدارس في القدس .9 وزارة شؤون القدس
 نظامي غير تعليم دعم التعليم المساند .10 وزارة التربية والتعليم

  دعم تعليم الفتيات في الجامعات .11 
  تشريع يلزم التعليم ما قبل المدرسة. .12 

  توفير سيارات اسعاف تصل جميع التجمعات السكنية. .13 الصحة وزارة

  تطوير عيادات صحية للمناطق المهمشة وعيادات متنقلة. .14 وزارة الصحة
  ايجاد آليات لتنقل النساء والرجال الى المراكز الصحة. .15 وزارة الصحة

 وزارة الصحة
حمالت توعية مجتمعية في المناطق المهمشة وفي الصحة  .16

 االنجابية.
 

  تثقيف في األمور الجنسية في المدارس. .17 وزارة الصحة

 وزارة الصحة
بناء قدرات مقدمي الخدمات في مجال التواصل مع الرجال  .18

 والنساء والفتيان والفتيات.
 

  مراجعة التشريعات الصحية من منظور النوع االجتماعي. .19 وزارة الصحة

  النسوي في المؤسسات الصحية.بناء قدرات الكادر  .20 وزارة الصحة
  تفعيل الرياضة المدرسية للفتيات. .21 وزارة التربية والتعليم

  تفعيل انشطة خاصة للرياضة النسوية في األندية. .22 المجلس األعلى للرياضة والشباب

 المجلس األعلى للرياضة والشباب
فتح مراكز رياضية خاصة بالنساء مناسبة من حيث الوصول  .23

 وتكلفتها.اليها 
 

  توعية مجتمعية بأهمية الرياضية للمرأة. .24 المجلس األعلى للرياضة والشباب

 وزارة الثقافة
دعم وتبني المبادرات الثقافية التي تراعي النوع االجتماعي في  .25

 المجتمع.
 للجميع الثقافة

 للجميع الثقافة إقامة مراكز ثقافية للنساء والرجال في المناطق المهمشة. .26 وزارة الثقافة

 للجميع الثقافة دعم المرأة المبدعة. .27 وزارة الثقافة
 للجميع الثقافة تفعيل االعالم الثقافي. .28 وزارة الثقافة

 وزارة الثقافة
برامج مجتمعية داعمة لمشاركة المرأة في النشاطات الثقافية  .29

 في مراكز المدن.
 للجميع الثقافة

  المناطق غير الموصولة. ايجاد شبكات مياه في .30 سلطة المياه
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 الموازنة برنامج الدور الرئيسي في السياسة المؤسسة لسياسةا
  مشاريع حصاد مائي. .31 سلطة المياه
  حمالت لدعم التجمعات المحرومة من كميات المياه الالزمة. .32 سلطة المياه

  صيانة وتأهيل الطرق داخل المدن. .33 وزارة االشغال العامة

 وزارة النقل والمواصالت
لتكون تطوير معايير وانظمة وتشريعات ووسائل النقل العامة   .34

 ذوي  لألشخاص مستجيبة الحتياجات الجنسين وموائمة
 .اإلعاقة

 اإلداري  البرنامج

 

 وزارة النقل والمواصالت
متابعة استجابة مجمعات النقل العامة لحاجات النساء  .35

 والرجال والفتيان والفتيات.
برنامج ترخيص وتنظيم مستخدمي 

 الطريق
  على وسائل النقل العام وحركة المرورتفعيل الرقابة  .36 وزارة النقل والمواصالت
 اإلداري  البرنامج برامج توعية للسائقين وللمواطنين. .37 وزارة النقل والمواصالت
  توفير نظام للشكاوي. .38 وزارة النقل والمواصالت

 وزارة النقل والمواصالت
 والمناطق للفئات ليصل وتنظيمه العام النقل قطاع توسيع .39

 .المهمشة
ترخيص وتنظيم المركبات  برنامج

 والسائقين

 وزارة النقل والمواصالت
 وأهمية النقل خدمات من االستفادة النساء بحق للتوعية حملة .40

 أجل ذلك والسالمة  المرورية من العقبات تذليل
 اإلداري  البرنامج

 وزارة النقل والمواصالت
 النقل استخدام على النساء قدرة من تطوير تشريعات تحد .41

 .النقل خدمات من واالستفادة
 اإلداري  البرنامج

 وزارة النقل والمواصالت
 في االجتماعي النوع دمج آليات يوضح تدريبي دليل توفير .42

 والمواصالت النقل قطاع
 اإلداري  البرنامج

 مجلس االسكان الفلسطيني
إصدار تقارير دورية حول وضعية السكن للفئات والمناطق  .43

 المهمشة.
 

وزارة االشغال العامة و  الماليةوزارة 
 واالسكان

مخصصات مالية في مجلس االسكان الفلسطينية لدعم  .44
 مشاريع تطوير السكن وخاصة لألسر التي تعيلها نساء.

وزارة ) االسكان قطاع وتنظيم تطوير
 (االشغال العامة واالسكان

ووزارة االشغال العامة  وزارة العمل
 واالسكان

 اسكان عضويتها من النساء.دعم تشكيل جمعيات  .45

 والجمعيات العمل  قطاع وتنظيم مراقبة
 الفرعي البرنامج اسم" التعاونية

 تطوير)وزارة العمل( و  الجمعيات
وزارة االشغال ) االسكان قطاع وتنظيم

 (العامة واالسكان
وزارة االشغال العامة و  العدل وزارة

 واالسكان
 النساء.تشريعات تحفز على تسجيل السكن باسم  .46

وزارة ) االسكان قطاع وتنظيم تطوير
 (االشغال العامة واالسكان

ووزارة االشغال العامة  سلطة الطاقة
 واالسكان

 توفير مصادر الطاقة الكهربائية واالخرى للمناطق المهمشة. .47
 

وزارة االشغال و  وزارة شؤون القدس
 العامة واالسكان

 ترميم وصيانة المنازل في القدس. .48
وزارة ) االسكان قطاع وتنظيم تطوير

 (االشغال العامة واالسكان

 واالسكان وزارة األشغال العامة
 المباني تصاميم مالئمة ومراجعة العامة المباني في تعديالت .49

واالشخاص ذوي  والرجال النساء احتياجات لتالئم الجديدة
 االعاقة.

 

ووزارة  واالسكان وزارة األشغال العامة
 النقل والمواصالت

 العامة والمؤسسات المرافق من بالقرب انتظار محطات إيجاد .50
 .اإلعاقة لذوي  مواقف وايجاد

ترخيص وتنظيم مستخدمي  برنامج
 )وزارة النقل والمواصالت( الطريق



 (2016-2014القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين املرأة  )االستراتيجية الوطنية عبر 

 

70 

 الموازنة برنامج الدور الرئيسي في السياسة المؤسسة لسياسةا
 ومعممة مدمجة االجتماعي النوع قضايا: الخامس االستراتيجي الهدف

 قضايا تضمين
 النوع

 في االجتماعي
 السياسات

 والبرامج
 القطاعية

 للمؤسسات
  الرئيسية
 والهيئات
 المحلية

 وزارة شؤون المرأة 
توفير قاعدة بيانات للتمايز بين الجنسيين في جميع  .1

 القطاعات.
 

 وزارة شؤون المرأة 
توفير دراسات تحليلية للتمايز بين الجنسيين في جميع  .2

 القطاعات.
 

 وزارة شؤون المرأة 
الطواقم العاملة في التخطيط ورسم السياسات في بناء قدرات  .3

 التخطيط المبني على النوع االجتماعي.
 

 وزارة شؤون المرأة 
الرقابة والتقييم على وضعية التمايز بين الجنسيين والخطط  .4

 الوطنية.
 

  الوصول الى موازنة حساسة للنوع االجتماعي. .5 وزارة شؤون المرأة 

 اآلليات تعزيز
 لتمكين الوطنية

 وتعزيز المرأة 
 بين المساواة 

 .الجنسين

 مجلس الوزراء
متابعة استحداث وتثبيت وحدات النوع االجتماعي في جميع  .1

 الوزارات والمؤسسات غير الوزارية.
 

 وزارة شؤون المرأة 
برنامج بناء قدرات وتخصيص المصادر الالزمة لوحدات  .2

 النوع االجتماعي.
 

 وزارة شؤون المرأة 
االتصال والتواصل بين وحدات النوع االجتماعي متابعة  .3

 ووزارة شؤون المرأة.
 

 وزارة شؤون المرأة 
متابعة اقرار تشريع حول مراكز تمكين النساء في  .4

 المحافظات) تواصل(.
 

 وزارة شؤون المرأة 
العمل التوافقي بين جميع االطراف الفاعلين في مجال تمكين  .5

 الجنسينالمرأة وتحقيق المساواة بين 
 

 لياتتطوير آ
المسائلة لقضايا 
المساواة في 

النوع 
االجتماعي 

)الرقابة 
والتقييم، آليات 

تنسيق 
المساعدات، 

الموازنة 
المستجيبة للنوع 

 االجتماعي( 

 وزارة شؤون المرأة 
عقد جلسات حوار وطنية حول قضايا المساواة في النوع  .1

 االجتماعي
 

 وزارة شؤون المرأة 
أداء للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية حول إعداد تقارير  .2

 قضايا المساواة في النوع االجتماعي
 

 عقد جلسات مساءلة لقضايا المساواة في النوع االجتماعي .3 وزارة شؤون المرأة 
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 ملخص تكاليف برنامج الموازنة : (د) الملحق
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  ملخص النفقات للقطاع: (ه) الملحق
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 سجل المشاورات: (و) الملحق

  التشاور فعالية ملخص

 المشاركين عدد الموقع التاريخ التشاور من الغرض الفعالية نوع

 33 رام  هلل 17/6/2013 حديد األولويات للقطاع االقتصاديت األولويات تحديد ورشة .1

 52 رام  هلل 18/6/2013 االجتماعي لقطاعليد األولويات تحد األولويات تحديد ورشة .2

 31 رام  هلل 19/6/2013 الحكم لقطاعحديد األولويات ت األولويات تحديد ورشة .3

 51 رام  هلل 20/6/2013 حديد األولويات لقطاع البنية التحتيةت األولويات تحديد ورشة .4

 24 الخليل وبيت لحم 29/7/2013 نقاش القضايا والتدخالت االستراتيجية تواصل لمجموعات المشاورات ورشة .5

 المشاركة المؤسسات

 المؤسسة االسم الفعالية الرقم
 الرقابة ديوان احمد صابرين للقطاع االقتصادي ورشة تحديد األولويات 1
 االتصاالت وزارة بدر محمد ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 2
 المرأة  شؤون  وزارة عاصي امين ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 3
 المرأة  شؤون  وزارة سمحان نجمة ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 4
 التجارية الغرفة رزق  خليل ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 5
 االحصاء حمدان اشرف ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 6
 العدل وزارة ناصر سماح ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 7
 االسرى  وزارة بدر سلوى  ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 8
 الهيدرولوجيين مجموعة زيدان شيرين ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 9

 الدولية العمل منظمة مدموج روند ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 10
 االمل نجوم العلي خالد صفية للقطاع االقتصاديورشة تحديد األولويات  11
 المرأة  شؤون  وزارة سامي الهام اع االقتصاديورشة تحديد األولويات للقط 12
 واالدارية المالية الرقابة ديوان خليل سوسن ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 13
 المرأة  شؤون  وزارة السلمان سماح ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 14
 العالي والتعليم التربية وزارة حمدان سارة ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 15
 االتصاالت وزارة عبدربه جمانة ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 16
 المرأة شؤون  وزارة حمد نوال ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 17
 التخطيط وزارة صالح شهناز األولويات للقطاع االقتصاديورشة تحديد  18
 لإلحصاءالمركزي  الجهاز كنعان سهى ت للقطاع االقتصاديورشة تحديد األولويا 19
 االتصاالت وزارة حمدان بثينة ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 20
 التربية وزارة اشتية جميل ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 21
 االمل نجوم ناصر اسراء ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 22
 العمل وزارة المغربي عبير ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 23
 المرأة وزارة شؤون  عليان اماني ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 24
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 المؤسسة االسم الفعالية الرقم
 المرأة وزارة شؤون  الدبعي تاييد ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 25
 المرأة وزارة شؤون  حسني خلود ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 26
 المرأة وزارة شؤون  نعمان محمد ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 27
 النسائية النهضة شحور ديانا ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 28
 الزراعة وزارة حمايل ختام األولويات للقطاع االقتصاديورشة تحديد  29
 الزراعة وزارة التيتي سامر لقطاع االقتصاديورشة تحديد األولويات ل 30
 ذوي االعاقة لألشخاصالفلسطيني  االتحاد ناصر حمزة ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 31
 المسيحية الشبان جمعية سدود ابو شذى ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 32
 فاتن جرار هنا ورشة تحديد األولويات للقطاع االقتصادي 33
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  34 حمدان أشرف  الجندر قسم مدير/الفلسطيني االحصاء   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  35 سالمة صباح  العنف مناهضة منتدى منسقة   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  36 سمارة ناهد  بيرزيت جامعة/واداري  مالي مسؤول   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  37 مغربي كوثر.د  االسرة شؤون  عام مدير   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  38 النمورة منى  الفلسطينية للمرأة  العام االتحاد امانة عضو   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  39 ابوعلمي يوسف وفاء  الثقافة وزارة   
اعيتحديد األولويات للقطاع االجتم ورشة 40 بدر جلوة  والمحررين األسرى  شؤون    
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  41 عودة عبدالرحيم امال  االوقاف وزارة/النسائي العمل وحدة   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  42 شنب ابو اسماعيل مي    هلل رام صلح محكمة 
اعيألولويات للقطاع االجتمورشة تحديد ا 43 شعراوي  شيرين  االسرة وحماية تنظيم جمعية   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  44 سمودي اسراء  لإلحصاء المركزي  الجهاز   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  45 اشتيه جميل  العالي والتعليم التربية وزارة   
اعياالجتم ورشة تحديد األولويات للقطاع 46 يصف تحسين  والتعليم التربية وزارة   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  47 حمايشة حمزة لبنى  للشباب االعلى المجلس   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  48 شحادة سمير عبير  والرياضة للشباب االعلى المجلس   

اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  49  
وشاح نبيلة  

 
الرئاسة ديوان/  المحافظات شؤون   

اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  50 صالح اسعيد  القوات مفتي مكتب مدير   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  51 ارشيد فاطمة  الفلسطيني الشباب اتحاد   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  52 صالح لينا  سوا مركز   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  53 عاصي شاتيال  العمل وزارة   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  54 الدين صالح محمود .د  الفلسطينية الشرطة   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  55 جابر مثقال  الفلسطينية األسرة وحماية تنظيم جمعية   
اعيات للقطاع االجتمورشة تحديد األولوي 56 العلي خالد صفية  األمل نجوم   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  57 ناصر اسراء  األمل نجوم   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  58 حمودة سارة  الموازنة مدير   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  59 صالح شهناز  االجتماعي النوع وحدة رئيس   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  60 زيتاوي  منال  التخطيط وزارة/ االجتماعية الفئات دائرة مدير   
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  61 عواد ناريمان  االعالم وزارة/الجندر وحدة مدير   

اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  62 صبيح ماهر   
 االحصاء/والثقافة التعليم احصاءات مديردائرة

 الفلسطيني
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  63 خضير سامر  اعالم مسؤول   
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اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  64 العاصي سناء  /البرامج مسؤول  UN 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  65 صالح محمد سعيد محمد   االفتاء 
اعيولويات للقطاع االجتمورشة تحديد األ 66 بيضا رزان  /        التأثير دائرة  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  67 نعمان محمد  /القانونية الوحدة  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  68 حرفوش محمد  /التخطيط  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  69 القواسمي سميرة  /التخطيط  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  70 الزر نسرين  /القدس وحدة  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  71 الطريفي نهاية  /االعالم  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  72 زقوت رامي  /االعالم  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  73 سامي الهام  / الشكاوي   MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  74 سحويل سامي  /التخطيط  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  75 السلمان سماح  /التدريب  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  76 عاصي امين  /الدراسات  MOWA 
اعيللقطاع االجتمورشة تحديد األولويات  77 الدبغي تأييد  /القدس وحدة  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  78 حنتش خلود  /الدولية العالقات  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  79 ذوابة رندة  /العربية العالقات  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  80 حمد نوال  /التخطيط  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  81 سمحان نجمة  /الشكاوي   MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  82 كشك ابو نسرين  /التدريب  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  83 وظائفي فاتنة  /التخطيط  MOWA 
اعياالجتمورشة تحديد األولويات للقطاع  84 عطايا محمود   UN/MOWA 
هشهش ابو اروى  الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 85  ماس 
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 86 زيود مريم  االمل نجوم جمعية   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 87 كشك ابو نسرين  المرأة  شؤون  وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 88 سامي الهام  المرأة  شؤون  وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 89 حشمة لوسي  المفتوحة القدس جامعة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 90 عليان اماني  المرأة  شؤون  وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 91 عطية احمد  الفلسطيني االحصاء   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 92 الطيراوي  نهاية  المرأة  شؤون  وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 93 الراميني عزت  االعلى القضاء مجلس   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 94 القم عال  الصحة وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 95 حمد نوال  المرأة  شؤون  وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 96 حصري  سمر   التعاون  
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 97 شعبان امجد  المدنية الشرطة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 98 زقوت رامي  المرأة  شؤون  وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 99 نعمان محمد  المرأة  شؤون  وزارة   

الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 100 حرفوش محمد  المرأة  شؤون  وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 101 سحويل سامي  المرأة  شؤون  وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 102 صالح شهناز  التخطيط وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 103 النقيب االء  الفساد مكافحة هيئة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 104 سمحان نجمة  المرأة  شؤون  وزارة   
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الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 105 عوض معتصم  التخطيط وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 106 عقل ميسون   االمل نجوم جمعية   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 107 بدر جلوى   االسرى  وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 108 عابدين سهير  االنتخابات لجنة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 109 بالصي صفوت  المرأة  شؤون  وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 110 السلمان سماح  المرأة  شؤون  وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 111 ذوابة رندة  المرأة  شؤون  وزارة   
طاع الحكمورشة تحديد األولويات لق 112 بيضا رزان  المرأة  شؤون  وزارة   
الحكم األولويات لقطاعورشة تحديد  113 مسالمة نسرين  المرأة  شؤون  وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 114 نصار سونا  العدل وزارة   
الحكم ورشة تحديد األولويات لقطاع 115 عطايا محمود    
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 116 شقرة ابو هالة   MPHW 
لتحتيةالبنية ا لقطاعورشة تحديد األولويات  117 زقوت رامي  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 118 نعمان محمد  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 119 النمورة منى  الفلسطينية للمرأة العام  االتحاد   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 120 سامي الهام  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 121 سمحان نجمة  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 122 خليف زهران  المركزي  االحصاء   
لتحتيةاألولويات لقطاع البنية اورشة تحديد  123 الجريري  اعتدال  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 124 بهجت. م  البيئة وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 125 القوق  ابراهيم  البيئة وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 126 الدين ناصر رانيا    
لتحتيةالبنية ا لقطاعورشة تحديد األولويات  127 الطاهر رندة  العامة االشغال وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 128 سمور بركات  االجتماعية الشؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 129 ضي حبيب   ماس 
لتحتيةلويات لقطاع البنية اورشة تحديد األو  130 القاضي زهيرة  المرأة برنامج  منسقة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 131 زيود مريم  االمل نجوم جمعية   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 132 كشك ابو نسرين  المرأة  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 133 عليان خولة  البيرة بلدية   
لتحتيةالبنية ا األولويات لقطاعورشة تحديد  134 فرحات المنعم عبد  الرئيس مكتب   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 135 فيالة حسين نرمين   CHF 
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 136 رمضان سهير   YMCA 
لتحتيةلقطاع البنية اورشة تحديد األولويات  137 عطايا محمود   UNWOMEN 
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 138 عقل ميسون   االمل نجوم جمعية   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 139 الطويل خلود  المالية وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 140 عواد ناريمان  االجتماعي النوع وحدة رئيس   
لتحتيةالبنية ا األولويات لقطاع ورشة تحديد 141 السلمان سماح  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 142 شنب ابو امال  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 143 الدبعي تاييد  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 144 برغوثي خديجة  المستقلة الهيئة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 145 النمورة منة  الفلسطينية للمرأة العام  االتحاد   
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لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 146 بدر جلوى   االسرى  وزارة   
لتحتيةت لقطاع البنية اورشة تحديد األولويا 147 ذوابة رندة  المرأة  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 148 القواسمي سميرة  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 149 مسالمة نسرين  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 150 السعود ابو رنا  الفلسطينية المياه سلطة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 151 بركة احمد سناء    هلل رام بلدية 
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 152 ظاهر رحاب  التخيط وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 153 سحويل سامي  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا األولويات لقطاعورشة تحديد  154 عاصي امين  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 155 حرفوش محمد  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 156 زقوت راني  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةاع البنية اورشة تحديد األولويات لقط 157 المرأة  شؤون  وزارة محمد   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 158 االعرج وفاء  قانوني مستشار   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 159 عليان اماني  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 160 سمحان زغلول  عام مدير   
لتحتيةالبنية ا تحديد األولويات لقطاعورشة  161 حسني خلود  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 162 شعبان امجد  المدنية الشرطة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 163 صالح شهناز    
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 164 الطيراوي  نهاية  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 165 بيضا رزان  المرأة  شؤون  وزارة   
لتحتيةالبنية ا ورشة تحديد األولويات لقطاع 166    
 النسوي  العمل اتحاد قمصية مادلين لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 167
 المرأة  شؤون  طاقم اسماعيل مريم لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 168
 الفلسطينية للمرأة  العام االتحاد جادو ايمان لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 169
 الثقافي المرأة  مركز شرار ابو منى لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 170
 الزراعة وزارة الحالوة ابو سناء لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 171
 المرأة  كفاح لجان اتحاد حوامدة امنة لمجموعات تواصل المشاوراتورشة  172
 الفلسطينية الفتاة تطوير دبابسة عالية لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 173
 المرأة  كفاح لجان اتحاد اعبيد احمد سحر لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 174
 الظاهرية سيدات جمعية سنينة ابو سارة لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 175
 القانوني لإلرشاد المرأة  مركز الجعبة امال لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 176
 الفوقا الروش بيت سيدات جمعية يوسف خليل نوال لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 177
 النفايات في المرأة  دائرة القواسمي ليلى لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 178
 مفتاح مؤسسة زيتون  سالم لمجموعات تواصل شة المشاوراتور  179
 وفا وكالة سلطان شادية لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 180
 وفا وكالة الحاليقة االء لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 181
 االسرية التنمية جمعية القواسمي ميسون  لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 182
 االسرية التنمية جمعية بالي وجدان لمجموعات تواصل اتالمشاور ورشة  183
 االسرية التنمية جمعية سارة ابو عزة لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 184
 ادوار مؤسسة القواسمة سحر لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 185
 والنهضة التطوير جمعية عووادة محمد سارة لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 186
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 والنهضة التطوير جمعية شروانة ايمان لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 187
 شبابية ناشطة زاهدة دعاء لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 188
 االستقالل مركز التميمي اكرام لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 189
 الخليل محافظة سنينة ابو صفاء لمجموعات تواصل ورشة المشاورات 190

 


