
  الفلسطينية الوطنية للمرأة االستراتيجية

   غير الحكوميةالمنظمات

  الفلسطينية العام للمرأة االحتاد

   مقدمه : 

 أن أية عمليه تغيري أو تطوير يف األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية إال الفلسطيين الوضع اليت طرأت على  املتغريات رغم
 للشعب الفلسطيين داخل الوطن ويف ويالتتمرار االحتالل لألرض الفلسطينية وما جيره ذلك من  ما زالت تصطدم باسوالقانونية
. الشتات   

 هذا الواقع املفروض على ولتغيري الالجئون الفلسطينيون ضمن ظروف متباينة ويف ظل نظم سياسية اقتصادية خمتلفة، يعيش حيث
 للشعب الفلسطيين يف املشروعة  الوطنيةهذا التغيري لن يتحقق اال باجناز احلقوق  املرأة الفلسطينية على أن تؤكدالشعب الفلسطيين،  

 األساس  املرتكزوترى املرأة الفلسطينية إن اجناز ذلك ميثل .  املستقلة، وعاصمتها القدس الفلسطينية الدولة واقامه وتقرير املصري  العودة
.  وطنية استراتيجيةوالرئيس لتنفيذ أية   

 القاضي بعودة الالجئني والقرار 194 القراراالسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية املتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة  التنكر ان
 سياسة وعدم التزامها باالتفاقات املوقعة مع منظمه التحرير الفلسطينية، وانتهاجها للقدس اخلاص باحملافظة على الطابع العريب 2253

 واقتالع واملياة وحماوالت هتويد القدس وعزهلا عن الوطن الفلسطيين وهدم املنازل األراضي ومصادره يطاناالستقائمة على توسيع   
 الوحدة اجلغرافية للوطن وتواصل االعتقاالت ومتزيقاالشجار وتدمري البيئه الفلسطينية، واستمرار احلصار الدائم حملافظات فلسطني 

 او تغيريمال من حقهم يف العمل، أعاق ويعيق عمليات التنمية اجملتمعية، او اية عملية  العمنوهدم البيوت وحرمان عشرات األالف 
. الفلسطيين للشعب والقانونيةتطوير يف األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية   

 اجل من النضالامل بني قضية   الترابط الكعلى الفلسطينية اليت محلت على امتداد تارخيها قضية الوطن مها رئيسيا هلا تؤكد املرأة ان
. حترير الوطن وقضية التحرير االجتماعي للمرأة الفلسطينية  

هي ) دوله فلسطني (  إن لتؤكدعن اجمللس الوطين الفلسطيين 1988 نوفمرب 15 وثيقة إعالن االستقالل الصادرة يف جاءت وقد
وتصان فيها ,  يف احلقوق الكاملةويتمتعون باملساواة , والثقافية فيها يطورون هويتهم الوطنية ,  كانوا أينماللفلسطينيني مجيعا   

 ظل نظام دميقراطي برملاين يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب يف, معتقداهتم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية 
 وعدم التمييز يف احلقوق العامة واملساواةدل االجتماعي وعلى الع,  حقوق األقلية واحترام األقليات قرارات االغلبيه األغلبيةورعاية 

.  والرجل املرأةعلى أساس العرق أو الدين أو اللون أو بني   

 مع العملاخذ االحتاد العام للمرأة الفلسطينية على عاتقه ,  الرابع للمرأة يف بيجني الدويل عن املؤمتر الصادر منهاج العمل  إقرار وبعد
 يف كافه اجملاالت، ويف هذا الصدد عمل االحتاد العام الفلسطينية املعنية بوضع خطه عمل وطنيه لتطوير أوضاع املرأة املؤسسات واملراكز
 عمان من اجل صياغة يف اقامة ورش عمل يف ثالثة مواقع احدامها الضفة الغربية والثانيةيف غزة والثالثة علىللمرأة الفلسطينية 

 إىل املستجدات وتستند الفلسطينية األولية للمرأة  لالحتياجاتغري احلكومية الفلسطينية تستجيب استراتيجية وخطه عمل للمنظمات 
. السياسية الراهنة حمليا وعربيا ودوليا  

 الصفحة أعلى



   أوال : أسس االستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية : 

:  الوطنية للمرأة الفلسطينية على ما يلي االستراتيجية ندتست  

 يف العودة وتقرير املصري أقامة الفلسطيين الوطين الفلسطيين ملنظمة التحرير الفلسطينية الذي يدعو الجناز اهداف الشعب الربنامج - 1
. الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس   

 على مساواة املرأة بالرجل يف نصت اليت 1988 اجلزائر - اجمللس الوطين الفلسطيين  إعالن االستقالل الصادرة عام عن وثيقة - 2
. احلقوق والواجبات  

 تستند إىل األتفاقية الدولية اللغاء واليت 1994 املرأة الفلسطينية واليت أعلنها االحتاد العام للمرأة الفلسطينية يف عام حقوقوثيقة - 3
. 1979ادر عام كافه أشكال التمييز ضد املرأة الص  

 8 إىل اجمللس التشريعي الفلسطيين يف فلسطني املطالب النسوية اليت قدمها االحتاد العام للمرأة الفلسطينية باسم مجيع نساء مذكرة - 4
  . 1997آذار 

   

: عناصر االستراتيجية  : ثانيا   

 ا-  يف اجملال السياسي : 

 على صعيد مواجهة االحتالل: 

  : األهداف 

 وتقرير املصري واقامة الدولة املستقلة العودة القرارات الدولية اليت تضمن احلقوق الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيين يف يذتنف - 1
. وعاصمتها القدس  

.  مسامهة املرأة الفلسطينية يف النضال لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيينتطوير - 2  

. اجهة االحتالل واحلصار نضال املرأة العربية ومساندة كفاحها يف مودعم - 3  

.  التنسيق مع نساء العامل يف نضاهلن املشترك من اجل السالم واملساواةتعزيز - 4  

.  سراح مجيع املعتقلني السياسيني يف سجون االحتالل دون قيد او شرطاطالق - 5  

   

  : االجراءات

.  بقرارات الشرعية الدولية واالتفاقيات املربمةاسرائيلجل التزام  الرأي العامل الفلسطيين والعريب والدويل ملمارسة الضغوط من اتعبئة - 1  

.  على ازالة ووقف متدد ومصادرة االراضي واالستيالء على املياهالعمل - 2  

. االحتالل الهناء مجيع اشكال احلصار واالغالق ومالحقة املناضلني اليت متارسها سلطات الضغط - 3  

.  اطالق سراح مجيع املعتقلني دون قيد او شرط احلمالت االعالمية لضمانتنظيم - 4  



 اجلوالن وجنوب لبنان، ومن اجل رفع لتحرير املرأة الفلسطينية يف كافة الفعاليات التضامنية مع املرأة العربية يف نضاهلا مشاركة - 5
. والسوداناحلصار املفروض على العراق وليبيا   

 باعتباره ممثال للمرأة الفلسطينية يف الوطن احلكومية لتشكيل اطارا عاما للمنظمات غري  دور االحتاد العام للمرأة الفلسطينيةتطوير - 6
. والشتات  

 الصفحة أعلى

   يف جمال صنع القرار 

 االهداف: 

 رسم السياسات احلكومية وتعزيز يفا املختلفة، ومشاركتها  نسبة مشاركة املرأة يف احلياة السياسيةباشكاهلا ومستوياهترفع - 1
. مشاركتها يف مواقع صنع القرار  

.  والعدالة االجتماعيةواملساواة مسامهة املرأة يف احلياة السياسية هبدف تعزيز وضمان حتقيق جمتمع الدميقراطية زيادة - 2  

". احزاباحتادات، نقابات، بلديات، " مشاركة املرأة يف مؤسسات اجملتمع املدينتعزيز - 3  

 االجراءات: 

. القرار على ممارسة حقهن يف الترشيح واالنتخاب واملشاركة يف مجيع مواقع صنع النساءتشجيع - 1  

.  يف اجملاالت املتعددةاالستراتيجيات على تقلد الوظائف العامة اليت تسهم يف وضع السياسات العامة للوطن ويف وضع املرأةتشجيع - 2  

.  كافة اشكال التمييز ضد املرأةعلى من اجل التزام السلطة الفلسطينية باالتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية القضاء ملالع - 3  

. املدين وتنظيم ورشات عمل لتدريب الفتيات للمشاركة الفاعلة يف مؤسسات اجملتمع اقامة - 4  

. أة يف صنع القرار بفعاليات مجاهريية لتوعية اجملتمع بأمهية مشاركة املرالقيام - 5  

 - جمال بلدية وقروية- احمللياحلكميف كل من اجمللس الوطين والتشريعي ويف اجهزة % 30 لتمثيل املرأة مبا ال يقل عن السعي - 6
. م2005 عام حىتواملساواة يف التعيني والترقية للمراكز القيادية   

. والدولية االقليمية والعربية  املرأة الفلسطينية لتمثيل بلدها يف املؤسساتمشاركةتعزيز - 7  

 غري احلكومية وصندوق االمم املتحدة املنظمات عالقة املنظمات غري احلكومية مع جلنة مركز املرأة يف االمم املتحدة ومؤمتر تعزيز - 8
. لتنمية املرأة  

.  فيهااجحةالن الزيارات لالطالع على اوضاع النساء يف خمتلف البلدان واالستفادة من التجارب تبادل - 9  

.  مشتركة لتعزيز التصامن بني النساء العربيات ومع نساء العاملمشاريعاقامة - 10  



: االقتصادي احملور  

: مقدمة  

 واإلجراءات اليت هدفت والقوانني الفلسطيين من القيود والتشوهات اليت فرضها االحتالل، وذلك بفعل السياسات االقتصاد يعاين
 وتعطيل املسار اإلمنائي لالقتصاد الفلسطيين، ويشكل استالب بإسرائيلربط االقتصاد الفلسطيين ضرب اهلياكل االقتصادية و

 الفلسطينية على ممارسة القدرة على ممارسة حقوقهم السياسية اجلزء املركزي من آلية األناقة اليت أدت إىل شل القدرةالفلسطينيني 
منط اإلنتاج، العالقات :  ضمن إطار املعضالت على رأسها تشويهالفلسطيينوأدى ذلك إىل حتجيم االقتصاد . حقوقهم االقتصادية

 مع اشتداد ضيق فرص العمل اليت أدت القطاعات مع املنطقة العربية واالقتصاد العاملي، منط توزيع قوة العمل بني االقتصاديةاخلارجية 
 اإلسرائيليةملنتجة للنفط والتحاق املتبقي منها بأسواق العمل  الدول العربية وخصوصا اأسواقإىل هجرة نسبة كبرية من قوة العمل إىل 

 مادية واجتماعية كأنظمة وشبكات الطرق واملواصالت منيف أعمال ومهارات متدنية املستوى، وأخريا اإلمهال الفاضح للبىن التحتية 
 تلك وانعكست. م والتدريب والرعاية الصحية العناصر االجتماعية من البىن التحتية كالتعليإىلواملياه والصرف الصحي، باإلضافة 

 بشكل عام وبقوة العمل بشكل خاص، اذ ال االقتصادياألوضاع على املرأة الفلسطينية مما أدى إىل ضعف مشاركتها يف النشاط 
 وهذا املنظم ، كما ادى ذلك إىل توجه معظم النشاطات االقتصادية للمرأة حنو القطاع غري%10تتجاوز نسبة النساء يف قوة العمل 

% 25 واإلمنائية املتوفرة بالرغم من إن هناك والقانونيةأدى إىل ضعف وحمدودية قدرهتا على النفاذ واالستفادة من اخلدمات االجتماعية 
. النساءمن األسر يتم إعالتها من قبل   

: األهداف    

 عمليات التنمية االقتصادية يفرض لالنطالق  الشعب الفلسطيين من السيطرة على مجيع موارده االقتصادية على األمتكني - 1
. واالجتماعية الشاملة  

.  وظروف االستخدام املالئمةالعمل حقوق املرأة االقتصادية واستقالهلا االقتصادي مبا يف ذلك حصوهلا على فرص تعزيز - 2  

.  لدى اجملتمعالبيئيةو مفهوم التنمية الشاملة جبميع مقوماهتا التربوية واالقتصادية واالجتماعية ترسيخ - 3  

.  العمل وقطاعاتجماالت مسامهة املرأة يف القوى العاملة وضمان عدم التميز ضدها يف االستخدام يف مجيع زيادة - 4  

 وزيادة مسامهتها يف قوة االستثمار خدمات التأهيل والتدريب وسبل الوصول اىل االسواق لرفع مسامهة املرأة يف اسواق توفري - 5
. تج احمللي االمجايلالعمل والنا  

.  اخلدمات املساندة الضرورية لدعم املرأة العاملةتوفري - 6  

 يقعن حتت خط الفقر،وذلك اللوايت والدراسات االجتماعية اليت هتتم بالفقر واحتساب نسبة النساء من فئات اجملتمع البحوثاجناز - 7
. لتخفيف نسبة الفقر واحلد من انتشاره  

  : االجراءات

 بينها وبني منظمة التحرير الفلسطينية يف املوقعة على احلكومة االسرائيلية يف مجيع احملافل الدولية لاللتزام بتطبيق االتفاقيات الضغط - 1
 الطبيعية لتمكني الشعب الفلسطيين من ممارسة سيادته وضمان سيطرته على موارده املرسومةمواعيدها، ومبا يتفق مع املراحل 

.  مبفهومها الشاملواالجتماعيةعلى تنمية املوارد لالنطالق بالتنمية االقتصادية واالقتصادية، والعمل   

 املتساوي، واالستحقاقات والتأمينات للعمل تعزيز حقوق املرأة االقتصادية من خالل سن تشريعات على قاعدة األجر املتساوي -2  
   . االجتماعيالصحية ومراعاة حقوق األمومة، والضمان 

 
 



 
 

 لضمان عدم احتوائها على أية املختصة آليات عمل كفيلة مبتابعة القوانني والتشريعات واألنظمة اليت تصدر عن اجلهات إرساء -3   
 .  القانونية اليت تشجع على زيادة اخنراط املرأة يف قوة العملالنصوصإجراءات تؤدي للتمييز ضد املرأة، واقتراح 

 تتوىل وضعها الوزارات واملؤسسات اليتلقطاعات االقتصادية يف صياغة السياسات والربامج  النساء العامالت يف خمتلف امشاركة - 4
   .  والتجارية واملاليةاالقتصاديةاملختصة يف القطاع اخلاص، يف اجملاالت 

رأة يف جمال  منخفضة للمبتكاليف فرص حصول املرأة على التدريب وإعادة التدريب املهين الفعال وتقدمي اخلدمات تكافؤضمان - 5
. إدارة األعمال وتطوير املنتجات والتسويق   

. األموال آليات لدعم عمل املرأة حلساهبا اخلاص وتدعيم سبل حصوهلا على االئتمانات ورؤوس إجياد - 6  

.  الراغبات يف العملالنساء وزيادة فرص النساء يف احلصول على القروض من خالل إجياد صندوق مايل إلقراض تشجيع - 7  

 التنمية وتوفري برامج التوعية اخلاصة هبا وبرامج قدرة املرأة الريفية على حتقيق الدخل وتيسري سبل وصوهلا إىل موارد اإلنتاج تعزيز - 8
.  والتقنيات احلديثةاألسواقاليت تساعدها على الوصول إىل خمتلف   

 إرشاد زراعي يف الريف لتطوير مهارات املرأة مراكزانية وإنشاء  مقومات دعم املرأة الريفية يف اإلنتاج الزراعي والثروة احليوتوفري - 9
. يف أعمال الزراعة  

 النسائية يف إقامة املشاريع الصغرية املبادرات إجياد مؤسسات لالستشارات االقتصادية لنشر املعرفة لدى النساء وتشجيع ودعم -10  
. خالهلاوازية الدائمة لتسويق منتجاهتا والسيطرة على ناتج عملهن من  املوسعة واملواألسواقمن جتارية وتعاونية وإجياد املعارض   

 عدد كبري من النساء وااللتزام لتشغيل حقوق النساء يف األعمال املومسيه ويف القطاع غري املنظم الذي يشكل بابا واسعا ضمان - 11
. بشروط تشغيل مالئمة وفق قوانني العمل  

 انتخاب املسؤوالت النقابيات وضمان وتشجيعة يف النقابات املهنية والعمالية على كافة املستويات  تعزيز مشاركة املرأة العامل-12  
. احلماية الوظيفية هلن  

.  فرص التعليم والتدريب والعملعلى وضع برامج خاصة للنساء اللوايت يعانني من أنواع اإلعاقات املختلفة وضمان حصوهلن -13    
اعلى الصفحة

   املرأة والقانون: 

: مقدمة  

 املراحل التارخيية املتتالية واليت كان حسب احلكم العثماين واالنتداب الربيطاين والقوانني األردنية واملصرية يف فلسطني قوانني سادت
. اإلسرائيلية العسكرية واألوامرآخرها سيادة قوانني االحتالل اإلسرائيلي   

. الفلسطيين تعدد وجود القوانني إىل فقدان مرجعية قانونية ثابتة وموحدة للشعب أدى وقد  

.  بصورة سلبية إىل حد كبريالفلسطينية إىل الثغرات العديدة املوجودة يف هذه القوانني واليت تأثرت هبا املرأة إضافة هذا  

.  ختضع لقوانني البلدان املضيفة القول إن املرأة الفلسطينية يف الشتاتعن وغين  

 وان خيتار ممثليه ملمارسة حق الفلسطينية وألول مره فرصة للشعب الفلسطيين أن ميارس السلطة على جزء من األراضي تتاح اآلن
عدل ، والذي ينص على ال1988 نوفمرب عام 15 عن اجمللس الوطين الفلسطيين يف الصادرالتشريع استنادا إىل إعالن االستقالل 

.  بني املرأة والرجلاللون، واملساواة وعدم التمييز يف احلقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو االجتماعي  



: األهداف  

.  وعدم التمييز السليب جتاههاإلنصافها التشريعات اخلاصة حبماية حقوق املرأة وتعزيزها وحتديث التشريعات القائمة إقرار - 1  

. انوين يف اجملتمع، وخاصة حقوق املرأة يف األسرة وميدان العمل الوعي القمستوىرفع - 2  

.  السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذيةبني سلطة القضاء لتعزيز أسس اجملتمع املدين الدميقراطي على قاعدة مبدأ الفصل استقالل - 3  

: اإلجراءات    

 املختصة، ومشاركة الفعاليات النسائية القانونيةفلسطينية، من قبل اللجان  التشريعات والقوانني املتعلقة بأوضاع املرأة المراجعة - 1
:  وضع أو تعديل التشريعات املتعلقة حبماية املرأة بشأنوالتنسيق مع أعضاء اجمللس التشريعي   

.  قانون العمل-    
.  التأمني واملعاشاتقانون -  
.  األحوال الشخصيةقانون -  

 العنف داخل األسرة بصورة تكفل ومعاجلةث قوانني عقوبية تتعلق جبرائم االغتصاب والسفاح والشرف  جمال العقوبات استحدايف - 2
. محاية املرأة واألطفال  

 وتعاجل حاالت العجز والبطالة العاملةاستحداث مؤسسة للضمان االجتماعي تضمن حقوق املرأة :  جمال الضمان االجتماعييف - 3
. والشيخوخة  

 يف جمال قانون األحوال الشخصية: 

.  املدنيةاحملاكم بضرورة إنشاء دائرة األحوال الشخصية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية يف املطالبة - 1  

.  سن الزواج حىت الثامنة عشرة عامارفع - 2  

. باملرأة يف مسائل األحوال الشخصية من املذاهب الفقهية املختلفة مبا يتناسب والنهوض االستناد - 3  

.  من شروط وقيود وإجراءاتالزوجات االجتهاد يف مسائل األحوال الشخصية مبا يف ذلك مفهوم العدالة حني تعدد  بابفتح - 4  

 للمرأة من خالهلا احلصول يتسىن وقواعد إثبات تصرة قانون أصول احملاكمات الشرعية يكفل إجراءات التقاضي املخاستحداث - 5
. على حقوقها املقررة  

. الطالق القانوين ملسامهة املرأة يف ملكية املسكن املسجل باسم الزوج حني  معاجلة الوضعوجوب - 6  

.  الفحص الطيب اإللزامي بني اخلاطبني قبل الزواجإقرار - 7  

.  تعويض الطالق التعسفي للزوجة مبا يتناسب وسنوات الزواجإقرار - 8  

.  إن العقم سبب من أسباب التفريق بني الزوجنياعتبار - 9  

. خاصارة ودراية القضاء يف مسائل األحوال الشخصية من خالل إجياد معهد قضائي  مهرفع - 10  

 خالل صندوق أو مؤسسة أو من اللوائح واإلجراءات حلصول املرأة على نفقة مستعجلة وتقرير قواعد للحصول عليها وضع - 11
.  عليةاحملكومبنك تابع للجهاز احلكومي يتوىل فيما بعد حتصيلها من   

 حكومية مهمتها البحث القانوين دائرةإدخال مساق تدريس القانون يف املدارس واجلامعات، واستحداث :  الوعي اجملتمعيلضمان - 5
.  حمو األمية القانونية لدى النساءبرنامجوتعميم اإلرشاد القانوين واملباشر بتنفيذ   

. القضائياز تشكيل جملس قضائي أعلى وتيسري العمل للجه:  من اجل استقالل القضاء-6    



.  اإلجراءات حباجة إىل وضع خطط عمل تفصيلية قبل املباشرة بالتنفيذهذهمجيع *  

الصفحة اعلى

 يف جمال العنف: 

 االهداف : 

.  على املساواةاكدت الدولية اليت  اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد املرأة وخمتلف االتفاقياتبنودتطبيق - 1  

.  تارخيياواملتدين االمناط السلوكية يف البيت، اجملتمع اليت ادت اىل موقع املرأة املستضعف تغيري - 2  

.  وترسيخ املنهج الدميقراطي يف احلياة االجتماعية والسياسيةتعزيز - 3  

.  تشريعات حلماية املرأة واحلد من الزواج املبكراصدار - 4  

.  مراكز ومؤسسات لرعاية شؤون املرأة ونتائج العنف األسريانشاء - 5  

   االجراءات: 

. املباشراالعالمية وباالتصال :  حبمالت توعية للمرأة حبقوقها، وبكل الوسائل املتحةالقيام - 1  

.  على اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييزالتوقيع - 2  

.  السلوكية اخلاطئة يف االسرةاالمناط من وسائل االعالم املتاحة تستهدف تغيري  حبمالت ثقافية واسعة واالستفادةالقيام - 3  

.  واالجتماعية ورصد االنتهاكاتالسياسية مشاركة النساء الفلسطينيات يف املؤسسات املعنية بالدفاع عن الدميوقراطيه تعزيز - 4  

.  اصدار تشريعات حلماية املرأة واحلد من الزواج املبكرمتابعة - 5  

.  املراكز املهتمة برعاية شؤون املرأة ونتائج العنف األسريعددتوسيع - 6  
   

   املرأة الفلسطينية واألعالم: 

 الفلسطيين، وانعكست فيه صورة الشعب الفلسطينية اهتماما كبريا يف وسائل اإلعالم بفعل دورها احليوي يف مسرية نضال املرأة نالت
.  سادت غالبية وسائل اإلعالم العربية والعامليةاليتة التقليدية إجيابية للمرأة غري الصورة النمطي  

 وتنصف مشاركتها مع أبناء الشعب املساواة الفلسطينية اآلن حباجة ماسة إىل رسم سياسة إعالمية عصرية تسند حقها يف املرأة إن
. مع املدين بناء الدميقراطية ومؤسسات اجملتاجلالفلسطيين يف كافة مراحل التحرر الوطين ومن   

.  هبااملتعلقة توفري كل ما يلزم من طاقات بشرية وقدرات متخصصة هذه السياسة واخلطط والربامج يستلزم كما  

: األهداف    

.  الشعب الفلسطيينخيوضة بالدور اخلاص باملرأة الفلسطينية، يف جماالت النضال الوطين واالجتماعي الذي النهوض - 1  

.  اجملاالت األخرىومجيعائية الريادية يف جماالت العلوم واآلداب واالقتصاد والفنون  دور الطاقات النستعزيز - 2  

 على حقيقة مشكالهتا وإمكانيات الضؤ النساء يف مواقع صنع القرار يف ما خيص السياسة اإلعالمية الفلسطينية وتسليط مشاركة - 3
. حلها  



.  ثقافة املساواة والدميقراطيةنشريف وسائل اإلعالم، واإلسهام يف  الوعي العام ملكافحة الصورة التقليدية للمرأة نشر - 4  

: اإلجراءات  

 وإلقاء الضؤ على اجلوانب اإلجيابية متقدمة سياسة وطنية إعالمية متطورة تسهم يف النهوض بدور املرأة ونشر ثقافة اجتماعية رسم - 1
. الفلسطينياتوالنماذج الريادية للنساء   

.  اإلعالميةالسياسةيل وتدريب للنساء يف جمال اإلعالم مبا ميكن من مشاركة فعالة يف رسم  مركز تأهاستحداث - 2  

   .  استحداث مساقات خاصة لتدريس املرأة يف جماالت اإلعالم والصحافة-3  
.  اخلربات اإلعالمية مع نساء العرب والعاملتبادل - 4  

. باملرأةمؤسسات البحوث والدراسات اخلاصة  الدميقراطية وتشجيع األقالم النسائية ودعم إشاعة - 5  

 يف اجملال االجتماعي 

  الطفلة - التعليم -الصحة

: املقدمة  

 االحتالل او يف خميمات حتت السياسية املرتبطة بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيين، ووجود الشعب الفلسطيين االوضاع عكست
 الضرورية املقدمة له يف جماالت الرعاية الصحية والتعليمية اخلدماتحجم الشتات، نتائج خطرية على جممل اوضاعه االجتماعية و

. االجتماعيةوالتنشئة   

 اجراءات االحتالل واألغالقات بسبب اىل ابعد احلدود، ةحتديدا يف السنوات االخرية، حجم اخلدمات الصحية والتعليمية تدنتفقد - 1
لقد .  الغوث املقدمة لالجئني الفلسطينيني يف املخيمات داخل الوطن وخارجهةوكالواالعتقاالت باجلملة، اضافة اىل خفض ميزانية 

 واغالق املدارس واجلامعات تبعا والطفولة تعبرياته يف صعوبة حصول املرأة على اخلدمات الصحية االولية فيما يتعلق باالمومة هذاوجد 
. للظروف السياسية الطارئة  

 للتدخالت املستمرة من والتعليميةى االسرة الفلسطينية، وتعرض مراكز اخلدمات الصحية  توفر عامل االمن االجتماعي لدعدم - 2
.  الدولية بتقليص خدماهتاالغوثقبل االحتالل او نقص املوازنة بسبب اجراءات وكالة   

لطالبات بقصد العمل او  واسعة من ااعداد االوضاع االقتصادية وارتفاع نسبة البطالة ومستوى املعيشة مما يؤدي اىل تسرب تردي - 3
.  نتيجة الفقر وصعوبة االوضاع املعيشيةاالولوياتالزواج املبكر، هذا اضافة اىل اختالل   

 البيتية واالعتماد على الطب والوالدات عادات اجتماعية وتوجهات ثقافية ضارة مثل التمييز بني اجلنسني والزواج املبكر سيادة - 4
/. حتديدا يف القرى/ الشعيب   

     أ-املرأة الفلسطينية والصحة: 

: األهداف  

.  بأسعار ميسورةواخلدمات امكانية حصول املرأة طيلة دورة احلياة على الرعاية الصحية واملعلومات زيادة - 1  

.  كل االجراءات الكفيلة بذلكواختاذ رفع مستوى الرعاية الصحية للنساء واالطفال حتديدا يف القرى والتجمعات املكتظة -2    

. بذلك رفع مستوى الوعي الصحي العالجي والوقائي واختاذ كافة االجراءات الكفيلة -3    



. املختلفة مواد خاصة عن التثقيف الصحي ملناهج التدريس يف املراحل التعليمية ادخال - 4  

.  تطوير االهتمام باحلاالت اخلاصة من النساء، املعوقات واملسنات-5    
اعلى الصفحة

: االجراءات  

 نوعية اخلدمات الصحية املقدمة وحتسني وتوسيع حجم مؤسسات الرعاية الصحية للنساء يف القرى واملخيمات واحياء املدن، نشر - 1
. للمرأة حسب دورة حياهتا الطبيعية  

.  الزواج لدى الفتياتسنني االقارب من الدرجة االوىل، ورفع  حبمالت توعية تستهدف ختفيض نسبة الزواج بالقيام - 2  

.  والوقائية العالجية التقدم بطلب لدى وزارة التربية والتعليم من اجل تضمني املناهج مساقات حول الصحة -3    

.  آلية مراقبة للخدمات الصحية املقدمة من اجل رفع مستواهااجياد - 4  

.  صحية للمرأة بالتعاون بني املؤسسات ذات االختصاص تصميم وتنفيذ برامج خدمات-5    

.  اجياد مراكز تأهيل وتدريب للنساء املعوقات-6    

.  توفري مراكز للنساء املسنات يف اجملتمع الفلسطيين-7    

 ب-املرأة الفلسطينية والتعليم: 

: األهداف  

. العايل النساء من احلصول على احتياجاهتن يف التعليم االلزامي ومتكني - 1  

.  نسبة االمية وصوال اىل القضاء على هذه األمة هنائياختفيض - 2  

.  وحتديث املناهج التعليميةتوحيد - 3  

.  املرضيةالظاهرة حجم تسرب الفتيات من الصفوف االبتدائية واالعدادية وصوال للقضاء على هذه تقليص - 4  

.  عدد املدارس للطالبات حتديدا يف القرىزيادة - 5  

.  املستوى التعليمي وتطويرة باستمرار، ونشر مساقات التعليم املهينسنيحت - 6  

: االجراءات  

.  قانون الزامية التعليم حىت املراحل الثانوية العلياسن - 1  

.  االختصاصذات مراكز حمو االمية يف التجمعات السكانية الكبرية، ودعم املراكز القائمة للجهات تعميم - 2  

 الكفاحي اجمليد للمرأة الفلسطينية التاريخة، ومتطورة، خالية من القوالب النمطية وتستلهم مبادئها واهدافها من  مناهج موحداقرار - 3
. واألقامة املشرقة لتطورها  

يف اطار األسرة، وضرورة عدم حرمان ) والبناتلألوالد ( الثقافة التعليمية والوعي العام لضرورة مساواة الفرص التعليمية نشر - 4
. يات من التعليم مهما كانت االسباب الفت  

.  ذات االختصاصوالشعبية التعليم غري الرمسي خصوصا للنساء الريفيات بالتعاون مع اجلهات الرمسية تأمني - 5  

. موازنات، وتشريعات ملزمة:  مستلزمات كافية لألجراءات الواردة اعالهتأمني - 6  

   ج-الطفلة: 



 مع ايالء اهتمام خاص الزالة املبكرة،دف اىل مساعدة األسرة يف جمال رعاية وتربية الطفولة  سياسات وتطوير برامج هتصياغة - 1
 الوالدين على معاملة البنات والبنني بصورة سامية وصحيحة، وتقاسم ةتشجيعالتمييز ضد الطفلة داخل االسرة وكذلك تثقيف 

.  داخل االسرةبينهمااملسؤولية   

. احل االبتدائية واالعدادية، بسبب الزواج املبكر تسرب الطالبات يف املروقف - 2  

.  نسبة الوفيات عند االطفالارتفاع برامج خدمات صحية تستهدف تقدمي اخلدمات لالطفال على اساس املساواة، واحلد من تنفيذ - 3  

  االطفال، مستلزمات النمو التربوي اجلسدي والنفسي وتأمني الوسائل التروحيية ومكتبات تأمني - 4

: االجراءات    

.  بني اجلنسنياملساواة مادة خاصة يف املناهج الدراسية حول التنشئة االجتماعية تستهدف نشر ثقافة ادراج - 1  

.  قانون الزامية التعليم للمرحلة االساسيةوضع - 2  

.  مالية كامنة، لتوسيع شبكة احلصانات ورياض االطفال واملدارس االبتدائيةموارداجياد - 3  

. واملخيماتخدمات مراكز األمومة والطفولة والعيادات املتنقلة ومشوهلا القرى  توسيع - 4  

 وسائل االعالم واالتصال املختلفة وتسخري الكوادر القادرة على تنفيذ برامج الطفل، وتطوير املفهوم الشمويل لألسرة، تأهيل - 5
.  اخلاطئة املفاهيم االجتماعيةومعاجلةلذلك، على قاعدة املساواة بني اجلنسني   

     
الصفحة اعلى

   املراة الالجئة : 

: املقدمة    

 وحرمانه من العيش يف نصفه للتهجري القسري، وتشريد اكثر من 1948 الفلسطيين منذ احتالل ارضة بالقوة عام الشعب تعرض
. وطنه  

 بالعودة، اال ان تنكر اسرائيل الفلسطينيني حبق الالجئني 194رقم /1949اع دويل عن االمم املتحدة عام  صدور قرار امجمن وبالرغم
 ادى اىل وجود اكثر من نصف الشعب الفلسطيين خارج وطنه، 194 ومنها القرار الفلسطيينجلميع القرارات الدولية اخلاصة بالشعب 

.  للتشتت وفقدان عامل االمنالفلسطينيةية واجتماعية خمتلفة وتعرض االسر  ظروف متباينة، يف ظل نظم سياسية واقتصادوضمن  

: االهداف  

.  العودة اىل وطنهميف والذي يؤكد على حق الالجئني 194 القرار الدويل الصادر عن االمم املتحدة رقم تطبيق - 1  

.  اىل حني عودهتم اىل ديارهمالشتاتل الوطن ويف  يف تقدمي االنروا خلدماهتا دون تقليص لالجئني الفلسطينيني داخاالستمرار - 2  

. أسوة بالجئي العامل" التابعة لألمم املتحده" احلماية السياسية لالجئني الفلسطينيني يف الشتات من قبل مفوضية الالجئني تأمني - 3  

.  وحدة االسرة الفلسطينية ومجع مشلهاحتقيق - 4  

 عليهم خاصة ما يتعلق بعمل املفروضةول على حقوقهم املدنية يف العمل ورفع القيود  حق الفلسطينيني يف الشتات يف احلصضمان - 5
. املرأة، وتسهيل حركة تنقلهم  

. للوطن الالجئات يف اهليئات واللجان اليت تنظم حياة وشؤون املخيمات اىل حني العودة مشاركة - 6  



.  ما ورد يف االتفاق املرحلي بشأن عودة النازحنيتطبيق - 7  

: جراءاتاال  

. 194 قرار محالت الضغط على املستويني العريب والعاملي من اجل ارغام اسرائيل على تطبيق مواصلة - 1  

 من تقدمي خدماهتا الصحيو والتربوية لتتمكن على الدول االعضاء يف االمم املتحدة من اجل االستمرار يف متويل االنروا الضغط - 2
.  حني العودةاىلجئني واالجتماعية وحتسينها يف خميمات الال  

 الشتات من قبل مفوضية لفلسطينيي محلة سياسية واسعة تشارك فيها النساء الفلسطينيات، لتشمل احلماية السياسية اطالق - 3
. الالجئني الفلسطينيني  

للنازحني ومل الشمل  حق العودة بشأن على اسرائيل من اجل الزامها على تطبيق ما ورد يف اتفاقيات اوسلو وطابا اخلاص الضغط - 4
. االسرة الفلسطينية املشتته  

 العام للمرأة الفلسطينية، وكذلك االحتاد وتعزيز مشاريع تأهيل وتدريب النساء الفلسطينيات يف املخيمات الذي يديرها تطوير - 5
.  يف حتسني الوضع املعيشيللمسامهةتنمية املشاريع الصغرية اليت تديرها النساء   

 املرأة والبيئة: 

: مقدمة    

 حقوق الشعب الفلسطيين يف السيطرة انكار، اىل 48،67 االسرائيلية، منذ احتالهلا لألرض الفلسطينية يف يف العامني السلطات عمدت
. واملياهعلى موارده الطبيعية وعلى االرض   

حيث يعاين الفلسطينيون .  للتدهور البيئيسبباتامل االستيطاين االسرائيلي، وسرقة املياة واتالف االشجار املثمرة من اكرب النشاط ويعترب
 مبا املخيمات البنية التحتية وتلوث االراضي الزراعية، والكثافة السكانية العالية يف ودمارعلى ارض وطنهم من نقص مساحات االرض 

.  شبكات الصرف الصحي وشح املياة -ال يتناسب وتوفر اخلدمات الضرورية   

. الطبيعيةمواردهيف ممارسة الشعب الفلسطيين سيادته على ارضه وسيطرته على  اجلوهري ان يكون احلل ان  

 
 
 
 
 


