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 " واالجتماعياإلنسانياحتياجات النساء الفلسطينيات في المجالين " 
 )الضفة الغربية وقطاع غزة( 

 
 مقدمة. 1

قام برنامج دراسات  وبدعم من اليونسكو، ،تونس-)كوتر(لعربية للتدريب والبحوث  المرأة ابالتعاون مع مركز
، والتي تهدف "اتولويات واحتياجات النساء الفلسطينيأ"  دراسة بعنوان بإنهاء العمل علىجامعة بيرزيت /التنمية
عبة التي تواجهها  احتياجات النساء الفلسطينيات وخصوصاً في ظل الظروف السياسية الصأهم إلى التعرف إلى

 .النساء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
 

تأتي أهداف هذه الدراسة متناسقة مع أهداف برنامج دراسات التنمية ومؤسسات فلسطينية أخرى تعمل في مجال 
ع كما أن منظمة اليونسكو لديها اهتمام خاص باالستفادة من نتائج هذه الدراسة لوض. التنمية والنوع االجتماعي

خطة تدخل وبرامج عمل بالمشاركة مع المؤسسات الفلسطينية للعمل مع النساء الفلسطينيات في المجاالت 
ولذلك فان، هذه الدراسة تقدم تحليال أوليا ألهم احتياجات وأولويات النساء الفلسطينيات . اإلنسانية واالجتماعية

نسكو ومؤسسات دولية أخرى أن تستفيد منها في التي سيتم االستخالص منها لبرامج ومشاريع محددة يمكن لليو
 . وضعها لخطط عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
سيتم من خالل هذه الدراسة الخروج بتوصيات قائمة على أساس ورش عمل مركزة وتشاور حثيث مع النساء 

ل هذه التي تنظم في تونس والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وتم إعداد هذا التقرير لمناقشته في ورشة العم
 .بين المؤسسات ذات العالقة للبحث في النتائج ومناقشة التوصيات ودالالتها على كل مؤسسة

 
بدعم من اليونسكو وبمشاركة " كوتر" بتنظيمها  قامت الدراسة كأساس للنقاش في ورشة عملتم استخدام هذه

 . المؤسسات النسوية والتنموية في فلسطينأهمممثالت عن 
 
 
 
 هذه الدراسة. 2

قطاعية، العالمية والمحلية وال تقاريرال( ألهم األدبيات تقديم عرض مختصر هذه الدراسة سيتم من خالل •
يضاً أ وسيتم .ولويات النساء الفلسطينياتأالتي تناولت احتياجات وو) نشراتال، بحاثاألودراسات وال

 .مركزةاستعراض منهجية البحث الحالي وآليات عقد ورش العمل ال
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مقيمات  مع نساء  والتي تم تنفيذهاFocus Groups  نتائج المجموعات المركزةأهم سيتم عرض كما •
 إلى إضافة. )الضفة الغربيةشمال /قلقيلية-قطاع غزة وفي طولكرمجنوب / رفح(في مناطق مهمشة 

سسات النسوية مجموعة من المؤممثالت نتائج مجموعتين مركزتين تم تنفيذهما في رام اهللا وغزة مع 
  . ضمن المجاالت المختلفةوالتنموية والتي تنفذ برامج تخدم النساء

 التي تشعر بها المشاركات حيال العمل في مجال تنمية  إلى المعيقات والمخاوفسيتم التطرقومن ثم  •
 . النساءأوضاع

 .الستنتاجات والمالحظات الختاميةاخيراً سيتم تقديم بعض أ و •
 
 بياتمراجعة األد. 3

العديد من المؤسسات الفلسطينية النسوية والتنموية على تقديم الخدمات للنساء ووضع االستراتيجيات و قامت 
 . والتغيير في واقعهن المعاشتطوير حياة النساء بهدف ك والدراسات والمسوحات، وذلاألبحاث إجراء

 
ات اجتماعية واقتصادية وسياسية محددة،  من الدراسات المختصة بقطاعالعديد إجراء تم ،األخيروخالل العقد 

 محددة تقوم عليها  قطاعاتأو إضافة إلى دراسات تقييم احتياجات النساء الفلسطينيات المرتبطة بمشاريع
 . تنموية فلسطينيةأومؤسسات نسوية 

تياجاتها  التي ناقشت وضعية المرأة الفلسطينية، وناقشت احواألبحاثمن الدراسات عدد  وسنقوم هنا باستعراض 
 :، ويتم استعراضها على سبيل المثال ال الحصر، وترتيبها حسب التسلسل الزمنيولوياتهاأو
 

قدمي الخدمة االجتماعية  مع مقدمي الخدمات الصحية ومةمجموعات النقاش البؤرية المركز"تقرير  •
 .UNFPA مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، بدعم من أعده، 2003،  "القانونية

 من مجموعة من االحتياجات التي ستساهم تلبيتها في النهوض بوضع المرأة الصحي في هذا التقرير  برزت
 : وهيمنظور شمولي

ضرورة تشجيع برامج الزيارات البيتية والتثقيف والتوعية الصحية، التي لها مردود على القضايا  -
 . والتعامل المدنياإلنسانيالحق  أساسعلى ، بحيث يكون توجههم مبني األسرياالجتماعية مثل العنف 

 ليكون للمجتمع بكافة هيئاته وقطاعاته دور ايجابي األسري حول محاربة العنف إعالميةالقيام بحمالت  -
 .في محاربته

توعية المجتمع في قضايا االنتهاكات الصحية التي يقوم بها مقدمي الخدمات الصحية واليات العمل  -
 .تجاهها

 في مناهج التربية والتعليم ومناهج اإلنسان والنوع االجتماعي وحقوق األسريايا العنف  قضإدماج -
 .التعليم الرسمي لكافة العلوم الصحية
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 وخصوصيات المرأة وعالقته بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنجابية البعد الصحي ومفاهيم الصحة إدخال -
 .ماعية والقانونية لمقدمي الخدمات الداعمة للنساء سواء االجتاإلنسان

 
-2003مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، ، "حقوق النساء الصحية" مسودة دراسة عن  •

2004.  
 :تركزت احتياجات المرأة الصحية في هذه الدراسة على

احتياجات ذات عالقة بالوضع البيئي العام خاصة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها  -
 .النساء

الحاجة إلى اإلرشاد النفسي بغياب اإلرشاد االجتماعي والقانوني ليس فقط بالمدارس بل بالمراكز  -
 .الصحية واالجتماعية أيضاً

 . توعية الفتيات الجنسية في سن مبكرة عن طريق النشرات والبرامج و الدورات -
 .لمؤسسات والمراكز الصحية وتطوير كوادر ااإلناث ضرورة زيادة أعداد المهنيين والمهنيات خاصة  -

 .توفير المعدات واألجهزة الطبية واألدوية وتوفير الفحوصات الدورية -
 
 2003-2002مجموعة من التقارير التي أعدها طاقم شؤون المرأة في الفترة ما بين عامي  •

خليل والناجمة عن أبحاث سريعة بالمشاركة لتقدير احتياجات النساء في مجموعة من قرى نابلس وال
 . وغزةوخان يونسو جنين و رفح 

 
 : تلخص هذه التقارير احتياجات النساء على النحو التالي

 بناء آبار وخزانات مياه قريبة من أماكن السكن -
 .بناء عيادات صحية وتوفير كادر طبي ومعدات طبية -

 .بناء شبكة مياه -

 .إنشاء جمعيات زراعية تعاونية -

 .إنشاء مراكز نسوية -

 .الحرف اليدوية/شاء مراكز تدريب على المهاراتإن -

 .لإلناثدعم التعليم العالي  -

 . سنة18ج لمنع الزواج المبكر قبل ضرورة متابعة قوانين الزوا -

 .ندوات علمية ومحاضرات للجنسين قبل الزواج وبعده لتقليل المشاكل الزوجية -

 .قليل الضائقة االقتصاديةعمل مشاريع صغيرة للنساء لتمكينها من المشاركة في ت -

 .مؤسسات نسوية في المناطق الريفيةإنشاء  -
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 .إنشاء مراكز محو أمية للنساء -

 .يم اإلناث عمل تثقيفية لألهالي بخصوص ضرورة تعلتنظيم ورشات -

 .توفير مشاريع وفرص عمل للنساء -

 
 UN Commission on the Status of (”تقرير األمم المتحدة حول وضع المرأة الفلسطينية“ •

Women ( 27/12/2002والصادر في. 
، وخرج اتغالقات والقيود المفروضة على الحركة على النساء الفلسطيني فحص هذا التقرير آثار اإل

 :بمجموعة من التوصيات واالحتياجات التي يجب تلبيتها لتحسين وضعية النساء الفلسطينيات، ومن أهمها
 .ة النساء في حل الصراع وبمبادرات بناء السالمضرورة مشارك -
 بتقديم المساعدة للنساء الفلسطينيات عن طريق )ونروااأل( وكالة الغوث الدولية ضرورة استمرار -

 . وعائالتهنأنفسهن والمشاريع تحسين المهارات، وذلك لكي تستطيع النساء من إعالة اإلنسانيةالمساعدات 

 . التعليم والصحةإلى وصول النساء يةإمكان على اإلبقاءضرورة  -

 تركيز المساعدات للنساء في مجاالت مثل توظيف النساء والتمكين االقتصادي، التعليم والصحة والرفاه  -
 .االجتماعي و القضاء على العنف ضد المرأة

 
لتمييز ضد باالستناد إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال ا، وضعية المرأة الفلسطينية: تقرير حول" •

 .2001، مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي،"المرأة

 
 المتعلقة بمجموعة من القضايا، واألولويات هذا التقرير إلى مجموعة من االحتياجات اإلشارة فيتمت 

 :تلخصت االحتياجات بالتالي ، لعنف ضد المرأةفبالنسبة ل
 وآثارها النقاش حول مشكلة العنف ضد المرأة ارةإثبلورة برامج تثقيف وتوعية مجتمعية تسهم في  -

السلبية، وتسهم في تغيير النظرة المجتمعية التقليدية والسلوكيات االجتماعية التي تدعمها بعض العادات 
 .والتقاليد

ئة والتأثير للضغط على المشرع وصانع القرار الفلسطيني لبتني قوانين وتشريعات بالقيام بحمالت التع -
 . للمرأة وحثها على تبني قانون لحماية األسرةاإلنسانى المساواة واحترام حقوق مبنية عل

 وتدريب الشرطة النسائية وتأهيل وإعداد داخل مراكز الشرطة األسريإنشاء وحدات خاصة بالعنف  -
 . لقضايا النوع االجتماعيأعلى وبحساسية إنسانللتعامل مع هذه القضايا من منطلق حقوق 

ياً سج عالجية لمساعدة الفتيات والنساء ضحايا العنف عبر العمل على برامج لمساعدتهن نفبلورة برام -
 . تأهيلهن ودمجهن بالمجتمعوإعادةواجتماعياً واقتصادياً 

 الالزمة لضمان الحماية األجهزةفتح بيوت آمنة للنساء المعنفات والمهددات بالقتل وتنسيق ذلك مع  -
 .الضرورية لهذه البيوت
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 . الحلول العملية المناسبة لهاإيجاد التطبيقية المتعلقة بالمشكلة للمساعدة في واألبحاث الدراسات اءإجر -

 : هذا التقرير بـأوصى فيما يخص التعليم فقد أما
 جميع الطلبة وخاصة أمام الفرصة إتاحة والثانوية لضمان األساسيةضرورة مجانية التعليم للمرحلة  -

 .مهنالطالبات الستكمال تعلي
 هذه النشاطات في توسيع المدارك ألهمية نظراً اإلناثتوسيع النشاطات الالمنهجية خاصة لمدارس  -

 .وتطوير المهارات والمعارف

 . سنة أي حتى الصف الثاني عشر18 التعليم إلى سن إلزاميةرفع  -

 
 : االحتياجات فيأهم فيما يخص العمل فقط تلخصت أما
 أساس والتشريعات االجتماعية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز على العمل من اجل سن القوانين -

الجنس وبشكل خاص قانون العمل الفلسطيني وقانون التأمينات االجتماعية لما يوفره من ضمانات 
 1.وحقوق اقتصادية واجتماعية للنساء

العمل على استراتيجية دمج المرأة في العملية االقتصادية الرسمية وذلك من خالل توفير فرص العمل  -
 وتوفير نظام األطفالت ورياض وخلق البيئة المساعدة للنساء لالنخراط في العمل مثل توفير الحضانا

 ... الرضعواألطفالصحي للنساء الحوامل 

 . النساء العامالتأوساطالعمل على تطوير الوعي القانوني والحقوقي في  -

مج ومشاريع اقتصادية اايالء عناية خاصة للنساء الريفيات والنساء العامالت في الريف عبر بلورة بر -
فها بشكل رئيس وتسعى نحو النهوض بأوضاعهن االقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية تستهد

 .واالجتماعية

 
 2: االحتياجات والتوصيات في مجالأهم فيما يخص صحة النساء الفلسطينيات، فقد تلخصت أما
ساواة والنوع االجتماعي لتحقيق ما جاء في المواثيق  المأساس القوانين الفلسطينية المبنية على إيجاد -

 .اإلنسان لحقوق ةالدولي
 . السياسات الرامية إلى تحسين صحة المرأة والطفلإيجادالعمل على  -

 حق المساواة في توفير الموارد والتجهيزات والدعم للمؤسسات الصحية التي تعنى بالمرأة كغيرها تأكيد -
 .من المؤسسات

 

                                                 
. فلسطينية باالستناد إلى اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأةتقرير حول وضعية المرأة ال.  مرآز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 1

 153ص . 2001. القدس، فلسطين
 184مرجع سابق، ص . 2001  تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية  2
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، )Palestinian Women and State Development(“لمرأة الفلسطينية وتنمية الدولةا“تقرير  •
 1999فارسن اغابيكيان  عام .  من قبل دإعدادهوالذي تم 

 
 : ما يلي التقرير علىيؤكد هذا

 3.الحاجة الملحة إلنشاء نظام قانوني يمثل حقوق النساء المدنية والسياسية واالقتصادية - 

 الحاجة إلى وضع استراتيجيات لتحسين النظام التعليمي ليلبي احتياجات النساء، وذلك من حيث مضمون -
المنهاج والتوازن بين التيارات الثقافية والمهنية والعلمية والوظيفية و محفزات النساء في الدراسات العليا 

 .المجاالت غير التقليديةو
 يتم اخذ دور التعليم بعين االعتبار في عملية الترويج للمساواة بين أنيتطلب  الذي  التعليمياإلصالح -

 .الرجال والنساء
 
وجهة نظر النساء والعاملين في القطاع / انتهاكات حقوق المرأة الصحية في الضفة الغربية" دراسة  •

 .2000  القانوني واالجتماعي، كانون ثاني، مركز المرأة لإلرشاد"الصحي
 

ظهرت من خالل هذه الدراسة، مجموعة من االحتياجات على عدة مستويات، ستساهم تلبيتها في االرتقاء 
 :بالوضع الصحي للمرأة، وهي

توعية المرأة بحقوقها الصحية من خالل التدريب وورش العمل على المستويات المختلفة في المدن  -
 .لمخيماتوالقرى وا

الحاجة إلى تقديم خدمات صحية شاملة وفق المراحل العمرية المختلفة، حيث تفتقر النساء في مرحلة ما  -
 . للخدمات الصحية التي تلبي احتياجاتهناإلنجابقبل وما بعد 

 السجالت والملفات بما فيها المواعيد التي تساعد في تقديم رعاية أنظمة النظر في بإعادةهناك حاجة  -
 . المنتفعاترضاأفضل وتعزز 

 التعليم للمرأة حتى الصف الثاني عشر مما يعزز وعي المرأة بصحتها وحقوقها بما فيها إلزاميةدعم  -
 .الحقوق الصحية

 . خاصة في برامج التعليم المختلفةإدراج مفاهيم حقوق اإلنسان عامة والحقوق الصحية -

 .للفحص الطبي للنساء والتي تضمن الخصوصية والسريةتوفير الظروف المناسبة واألماكن المالئمة  -

إدخال موضوع اإلرشاد ومهارات االتصال ذات الصلة بالمهن الصحية في مناهج التعليم والتدريب  -
 .كالمعاملة واالحترام والخصوصية والسرية

تلفة حول التركيز على التوعية بالحقوق الصحية للمواطنين من خالل تكثيف اإلعالم بأشكاله المخ -
 .الحقوق الصحية للمرأة والتعامل االيجابي مع هذه الحقوق

                                                 
 3  Varsen Aghabekian.Palestinian women and state development.1999.  p 2   
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 4: بالنسبة الحتياجات النساء فيما يخص المؤسسات، فهي تتلخص بالتاليأما
 يحظى موضوع االنتهاكات الصحية لحقوق المرأة بمزيد من البحث والتحليل والدراسات أن أولوية -

 . المعمول بهااإلجراءات تحدد مواطن التدخل المختلفة وتقييم أنالعملية والتطبيقية التي تستطيع 
 على صيانة وللتأكيد للترويج لموضوع انتهاكات حقوق المرأة الحاجة إلى تشكيل مجموعات ضاغطة -

 ضمن المفاهيم الصحية المختلفة التي تشكل المفهوم الصحي وإدراجهاهذه الحقوق واحترامها 
 .الفلسطيني

 عمل المؤسسات الصحية واالجتماعية المختلفة وجعل أجندة قضية الحقوق الصحية للمرأة على إدراج -
 ال يتجزأ من العمل اليومي لهذه المؤسسات وخلق آلية مالئمة وفاعلة لتمكين النساء هذه المسألة جزءاً

 .من التعبير عن االنتهاكات المختلفة التي قد تتعرض لها في هذه المؤسسات

 ولجنة خاصة للنظر في المسائل الحقوقية يكون من مهامها دراسة الحاالت وتوفير أداةضرورة تشكيل  -
 الضرورية اإلدارية الصحية للمرأة ويساهم في ترويجها وفي وضع التوصيات مناخ يعزز الحقوق

 .لضمان هذه الحقوق ومتابعتها

 والمنظمات النسوية بوضع نظام لرصد االنتهاكات اإلنسان تقوم مؤسسات حقوق أنالحاجة إلى  -
 . الالزمةباإلجراءاتالصحية والقيام 

تمكن النساء من تقديم شكواها سواء في المؤسسات الصحية هناك حاجة إلى التعريف بالمرجعيات التي  -
 .وإنصافهنالحكومية وغير الحكومية مما يساعد على تطوير عمل المؤسسة لتلبية احتياجات النساء 

هناك حاجة إلى تدعيم المؤسسات وتشجيعها على عمل دورات تدريبية وتقوية بموضوعات القوانين  -
 .ك المعاملة واالنتهاكات والشكاوىذات الصلة بالحقوق الصحية وكذل

 
 : بالنسبة الحتياجات النساء فيما يخص العاملين الصحيين، فتتلخص بالتاليأما
العامالت في المجال الصحي حول الحقوق الصحية واإلنجابية /هناك حاجة لتأهيل وتدريب العاملين -

 .اوىللمرأة بما فيها لوائح آداب المهنة والمعاملة واالنتهاكات والشك
العامالت في المجال الصحي على آراء النساء المستفيدات من الخدمات الصحية من /تعريف العاملين -

 .حيث نوعية الخدمات وأسلوب التعامل معهن أثناء تقديم الخدمة الصحية

                                                 
طاع من وجهة نظر النساء و العاملين في الق/  انتهاآات حقوق المرأة الصحية في الضفة الغربية . مرآز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي4

  57 ، 56ص  . 2000. الصحي، القدس، فلسطين
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خطة عمل نشاطات ما بعد مؤتمر بكين على المستوى الحكومي الفلسطيني حتى  استراتيجيات" تقرير •

 .1999 ، "2000عام 

 
 : في مجموعة من المستويات وهياألولوياتخرج هذا التقرير بمجموعة من التوصيات و

 .تطوير التشريعات االجتماعية لتوفير الرعاية األفضل للمرأة -
 . التعريف بحقوق المرأة وتبسيط التشريعات والقوانين -

 الدراسات والبحوث وإجراءر عند النساء  الدقيقة عن حالة الفقاإلحصائيةالعمل على توفير البيانات  -
 . المؤدية إلى ذلكواألسبابالمرأة االجتماعية الهادفة لتحديد المشكالت التي تعاني منها 

تطوير مراكز التدريب المهني وزيادة طاقتها على استيعاب النساء من الفئات ذات الدخل المحدود بما  -
 .يتناسب مع احتياجات سوق العمل

 5. فرص أفضل للعملإيجادات تدريب وتأهيل للنساء الفقيرات لمساعدتهن في إنجاز دور -
 

 
 ضدهن بعنوان  دراسة تناقش نتائج مسحين وطنيين حول اضطهاد النساء والعنف  •

  "Wife-abuse and Battering, in the West Bank and Gaza: Results of Two National 

surveys" ،1999مركز بيسان للبحوث والتنمية، عام -محمد الحاج يحيى.  دإعداد. 
 

 : االحتياجات في مجال العنف ضد النساءأهم من أنتبين 
 لمؤسسات للرجال العنيفين مثل إضافة، وألطفالهننساء المعنفات إنشاء مؤسسات لتقديم خدمات مختلفة لل -

مؤسسات تثقيف األسرة وبرامج الدعم والمساعدة للزوجات المضروبات ولمعالجة الرجال العنيفين، 
 .وخدمات التدخل للرجال والنساء

 .لمساعدات المالية باوأطفالهن اجتماعي لتزويد النساء المعنفات أمان نظام بإنشاء تقوم الدولة أنيجب  -

 مجموعات مساعدة ذاتية ومجموعات للمساعدة المتبادلة للنساء المعنفات في إلنشاءهناك حاجة طارئة 
 .المجتمع الفلسطيني

 .األزماتيجب توفير خطوط المساعدة والخدمات البديلة لحاالت التدخل وقت  -

النساء المعنفات والرجال ( المنزليهناك حاجة إلى تدريب كوادر فلسطينية للتعامل مع حاالت العنف 
 ).العنيفين

 .تطوير القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي للقضاء على حاالت العنف ضد النساء -

                                                 
  7،8،9، ص2000استراتيجيات خطة  نشاطات ما بعد مؤتمر بكين على المستوى الحكومي الفلسطيني حتى عام .   لجنة التنسيق ما بين الوزارات 5
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هناك حاجة إلى وجود نماذج الستخدامات الخدمات االجتماعية ونظام العدالة والخدمات الصحية  -
 .نقص في البيانات حول العنف ضد النساء، بسبب الوالشرطة والمؤسسات النسائية وخطوط المساعدة

 بهدف تحديد أفضل الطرق والمناهج لمنع العنف العائلي بشكل عام والعنف أبحاث إجراءهناك حاجة إلى  -
 .ضد النساء بشكل خاص

 
 

  14/5/6/1997والمقرة في ، "االستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية" •

 
، وعلى ضوء الوثائق اإلقليمية 1995 الصادر عن مؤتمر بيجين عام  منهاج العملإقرار تمت صياغتها بعد 

 نتائج المؤتمر الوزاري إلىالعربية والوطنية الفلسطينية التي اعتمدت في المراحل التحضيرية للمؤتمر إضافة 
 عناصر هذه االستراتيجية بمجموعة من المجاالت أهمصت  وقد تلخ6. 1996العربي الذي عقد في عمان عام 

 :أهمها النساء من خاللها، ومن وأولوياتوالتي تحددت احتياجات 
 
 

 المجال السياسي 
 صنع القرار وتعزيز الحياة الديمقراطية في مؤسسات المجتمع المدني بما  تعزيز مشاركة النساء في-

 . في بناء مجتمع الديمقراطية والمساواة والعدالة االجتماعية المرأة للمشاركةأماميضمن تكافؤ الفرص 
 .رفع نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بأشكالها ومستوياتها المختلفة -
 .واقع صنع القرار على مختلف الصعد وتعزيز مشاركة المرأة في رسم السياسات الحكومية وفي م -
ئف العامة التي تسهم في وضع السياسات العامة وفي وضع إتاحة الفرص أمام المرأة لتقلد الوظا -

 .االستراتيجيات في المجاالت المتعددة
 
 

 المجال االقتصادي 
تعزيز حقوق المرأة االقتصادية واستقاللها االقتصادي وزيادة مساهمة المرأة في القوى العاملة وضمان  -

 .تخدام في جميع مجاالت العملسعدم التمييز ضدها في اال
 .تعزيز مشاركة المرأة العاملة في النقابات المهنية والعمالية على كافة المستويات -
 لرفع مساهمة المرأة في مجاالت واألسواق الموارد إلى والتدريب وسبل الوصول التأهيلتوفير خدمات  -

 .  والدخل القومياإلجمالياالستثمار و في قوة العمل والناتج المحلي 
 .دة الضرورية لدعم المرأة العاملةمسانتوفير الخدمات ال -

                                                 
 2 ص 1997  االستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية، 6
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 البحوث والدراسات االجتماعية التي تهتم بالفقر على المستوى الوطني واحتساب نسبة النساء من إنجاز -
 7.فئات المجتمع التي تقع تحت خط الفقر

 
 المرأة والقانون 

 إلى تعديلها والنظر أو حقوق المرأة هي حقوق إنسان لدى وضع القوانين والتشريعات أن اعتماد مبدأ  -
 . الجماعية المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيةأوهذه الحقوق ككل، سواء في الحقوق الفردية 

منها على أساس معاهدة القضاء وضع التشريعات الفلسطينية الخاصة بحماية حقوق المرأة وتعديل القائم  -
 .على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

 . أمام القانون والمرأة كفالة المساواة بين الرجل -
 
 

  قانون األحوال الشخصية 
 .ضرورة إنشاء دائرة األحوال الشخصية بما يتناسب والنهوض بأوضاع المرأة وتقدمها -
 . رفع سن الزواج حتى الثامنة عشرة عاماً -

 .وأوالدهاسن قانون يحق للمرأة بموجبه منح الجنسية لزوجها  -

 يتسنى إثبات التقاضي المختصرة وقواعد إجراءات المحاكمات الشرعية يكفل أصولاستحداث قانون  -
 8.للمرأة من خاللها الحصول على حقوقها

 
 العنف ضد المرأة 

 .إنسان حقوق المرأة هي حقوق أن على اعتبار اإلنسانااللتزام ببنود وثيقة حقوق  -
  .اعي الموجه ضد المرأة وفعالية التدابير الوقائية بهذا الصددم ونتائج العنف االجتأسبابدراسة  -

 9.حماية المرأة الفلسطينية من عنف االحتالل -
 

 واإلعالمالمرأة  
 القضية الوطنية والقضايا االجتماعية بما في ذلك قضية بين التوازن ماإلعال يخدم أنالعمل من اجل  -

 .المرأة
 اإلعالمي المهنيات لمراكز رسم السياسات وصنع القرار في المجالين اإلعالمياتدعم وصول  -

 .والثقافي

 . في مختلف المجاالتاإلعالميةرفع الكفاءة النسوية  -

                                                 
10ص .  المرجع السابق. 1997 االستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية، 7  

15 المصدر السابق،  ص  8  
 16 المصدر السابق، ص  9
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 .اإلعالمي التدريب والتعليم  على االلتحاق في مجاالتاإلناثتشجيع  -

نشر وتعميق المفاهيم والقيم القائمة على الديمقراطية والمساواة وعدم التمييز ضد المرأة عن طريق  -
 .اإلعالميةالحمالت 

 
 

 الصحة 
 بأسعار حصول المرأة طيلة دورة الحياة على الرعاية الصحية والمعلومات والخدمات إمكانيةزيادة  -

 .عية جيدةميسورة وذات نو
 . تطوير البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الصحية وإعطاء أولوية للقرى النائية -

 اإلجراءاتزيادة المستشفيات التخصصية التي تعنى بالمرأة والطفل في التجمعات المكتظة واتخاذ كل  -
 .الكفيلة بذلك

 .اإلنجابيةضايا االضطالع بمبادرات تراعي نوع الجنس وتتصدى لألمراض الجنسية والق -

 .رفع مستوى الوعي الصحي الوقائي واتخاذ كافة اإلجراءات بذلك -

 . تطوير االهتمام بالحاالت الخاصة من النساء المعوقات والمسنات -

ضرورة تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها وكالة الغوث للمخيمات الفلسطينية داخل الوطن  -
 .وفي الشتات

 
 مجال التعليم 

 المناسبة لكفالة تكافؤ اإلجراءاتتشخيص العراقيل التي تحول دون مواصلة المرأة لتعليمها واتخاذ  -
 التعليم أمامالفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية في كافة مراحل التعليم وعدم وضع العراقيل 

 . المختلط

 وإدخالناهج التعليمية وتوحيدها  الحد من هذه الظاهرة وتطوير المإلى وصوالً األمية تخفيض نسبة  -
 والخدمة المدنية والمهارات الحياتية والوعي المهني اإلنسانمفاهيم كالمساواة والديمقراطية وحقوق 

 . والبيئي والتقني
 .اإلناثمكافحة التسرب والتسريب من المدارس وخاصة بين  -

 .قنية والمهنية العلمية المختلفةت الت فروع تعليم جديدة لإلناث غير متوفرة حالياً في المجاالإقرار -

 .زيادة نسبة النساء في مراكز صنع القرار في الجهاز التربوي -
 للمناطق إلزامياً األساسية المناطق النائية وجعل التعليم في المرحلة إلى ليصل األساسي تعميم التعليم -

 . على قدم المساواةواإلناثالنائية للذكور 
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 لطفلةا 
 .لتمييز ضد الطفلة داخل األسرة وفي المجتمع في المجاالت الحياتية المختلفةإزالة ا -
 وضع برامج تثقيفية في مجال التنشئة االجتماعية للوالدين تبرز تقاسم المسؤولية داخل األسرة بين  -

 .الجنسين

 .وقف تسرب الطالبات من المراحل االبتدائية واإلعدادية بسبب الزواج المبكر -

امج تنمية في المناطق الريفية والقرى النائية، تتناول التربية المجتمعية والتوعية الصحية وضع بر -
 .والنشاطات الرياضية والتركيز في هذه البرامج على الطفلة

 
 ) الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزةواألطفالوضع النساء " تقرير  •
) The situation of Palestinian children and women in the West Bank and Gaza 

strip ( اليونيسيف1997والصادر في العام ،. 
 : هذا التقرير إلى احتياجات النساء الفلسطينيات بما يليأشار

 في إدماجها فيما يخص الحمل ومرحلة ما بعد الوالدة والطوارئ بحيث يتم أفضلضرورة توفير خدمات  -
 10.مدخل شامل لصحة المرأة

 . لتحديد مدى ممارسة النساء لحقوقها في عقود الزواجاألبحاث إجراء أهمية  -
 . ضرورة تعزيز القوانين التي تحمي حقوق النساء، بما يتضمنه الحد األدنى للزواج -

                                                 
10  UNICEF. The situation of  Palestinian children and women in the west bank and Gaza strip.  1997. p31  



 16

 :ت العامة من نتائج الدراسات واألبحاثاالستنتاجا
 حقوق وإنها التي تمت مراجعتها، قامت بتناول احتياجات النساء من منطلق حقوقي، واألبحاثاغلب الدراسات 

لخصت نتائج الدراسات هذا وقد تلخصت ت. ، وان تلبيتها سوف يساهم بتحقيق العدالة والمساواةباألساسإنسان 
 :حاور التي يمكن تصنيفها كما يليالسابقة في مجموعة من الم

 مجال التعليم . 1
 : في هذا المجال وهيواألولويات الدراسات السابقة على مجموعة من االحتياجات أكدت

  القوانين  -
  المساواة-
  األمية والتسرب وتعلم الكبار -
  المناهج التعليمية-
 
 مجال الصحة . 2

 :عة من القضاياتلخصت االحتياجات في هذا المجال حول مجمو
  القوانين الخاصة بالصحة الثقافة القانونية-
  التوعية والتثقيف الصحي -
  البنية التحتية للصحة والكوادر والمعدات-
  الخدمات النوعية الشاملة-
 
 مجال العنف ضد النساء . 3

 :تلخصت األولويات واالحتياجات ضمن هذا المجال فيما يلي
  من العنف ضد النساء القوانين والتشريعات للحد-
  التوعية الحقوقية -
  البنية التحتية لحماية النساء مثل بيوت األمان -
  برامج رعاية وتأهيل للنساء المعنفات -
 
 القانون، التشريعات وحقوق النساء . 4
 . الحاجة إلى نظام قانوني يمثل حقوق النساء المدنية والسياسية واالقتصادية-
  التوعية والتثقيف -
  آليات فعالة للتطبيق -
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 المجال االقتصادي ومجال عمل النساء .5
  زيادة نسبة عمالة المرأة بأجر-
  قوانين حمائية -
  تعزيز المشاركة في النقابات واالتحادات -
  التدريب والتأهيل -
 واألجور مساواة في الفرص -
 
 المجال السياسي واتخاذ القرار. 6
 ع اتخاذ القرار زيادة نسبة النساء في مواق-
  توسيع مشاركة المرأة في هيئات الحكم المحلي من خالل التمييز االيجابي لصالح المرأة-
  تدريب وتأهيل النساء للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار-
 دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز مشاركة المرأة في أطرها القيادية وفي مركز صنع القرار-
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 سة الحالية منهجية الدرا. 4

اعتمدت هذه الدراسة على منهجية تشاركية، واستندت إلى حد كبير على المعلومات والتحليالت والمفاهيم التي 
 . المؤسسات النسويةممثالت طرحتها النساء و

تمت هذه الدراسة بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات النسوية والتنموية الفلسطينية، والذي تمثل تعاون البعض 
االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مركز المرأة (  من خالل اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تألفت من منها

 في مركز شؤون المرأةو، طاقم شؤون المرأة، واإلنماء للبحوث بيسانلإلرشاد القانوني واالجتماعي، مركز 
 بكل حيثياته، حيث قامت هذه اللجنة إثراء الدراسة في كل مراحلها والمشروعبوقد ساهمت هذه اللجنة ). غزة

 الدراسة وإبداء الرأي حولها وفي إنجاح المجموعات البؤرية التي عقدت في الضفة المنهجية ومراجعةبمراجعة 
 .الغربية وقطاع غزة
ة لتقييم المركز الكثير من المؤسسات النسوية والتنموية في إنجاح مجموعات العمل مشاركةهذا باإلضافة إلى 

 .ياجات واألولوياتاالحت
 
 

 مجموعات العمل المركزة 
وآخذاً بعين ، ) غزة قطاع، الغربيةضفةال( الختالف المنطقة اًتبعقام البرنامج بعقد أربعة مجموعات مركزة 

 .االعتبار تمثيل القرى والمدن والمخيمات والتوزيع العمري
 في كل من ايا النسوية في المجاالت المختلفةتم عقد ورشتي عمل مع المؤسسات النسوية العاملة والمهتمة بالقض

 في مناطق مهمشةيقطن  اللواتي ، وكذلك تم عقد ورشتي عمل مع مجموعتين من النساء)غزةو رام اهللا(
  حيث معدالت فقر وبطالة مرتفعة جداًرفح في كل من مناطق والمستفيدات من خدمات المؤسسات النسوية

ومناطق  ساحقة للسكان الالجئين والمخيمات بأغلبية تتسم إنهالمرافق، كما ودرجة عالية من التدمير للمباني وا
 .إسرائيل في شمال الضفة الغربية التي تأثرت بشكل خاص بجدار الفصل العنصري الذي تقيمه  وطولكرمقلقيلية

 
 المستفيداتمع النساء مجموعات العمل المركزة 

 فرصة للتعبير عن همومهن وتقييمهن ،- مواقع اتخاذ القرارأواللواتي لسن في مواقع قيادية  -تم إعطاء النساء
وتم تيسير وتسهيل تعبيرهن عن أنفسهن في أجواء مريحة . الحتياجاتهن حسب ما يقدرن ذلك هن أنفسهن

حضر ورشتي العمل . لخروج بقائمة من االحتياجات واألولويات المحددة والمعبر عنها بشكل معقوللوممكنة 
سنة وضمن مستوى تعليمي  48 سنة وحتى 16 العمرية منضمن الفئة   امرأة،31طولكرم / في رفح وقلقيلية
 هذا وقد تفاوتت مكان السكن بين مخيم وقرية ،)المستوى المدرسي اإلعدادي وحتى الجامعي(تفاوت ما بين 

 .المدن من 7 مشاركات من القرى و 7 امرأة من مخيمات الالجئين في الورشة و 17ومدينة، حيث شاركت 
 )2(والملحق رقم ) 1(ي الملحق رقم /انظر
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  المؤسسات النسويةممثالت مع  المركزةالعملمجموعات 

 نسوية وتنموية، حكومية وغير حكومية، تعمل مع النساء، من مختلف ت لمؤسساتحضر ورشتي العمل ممثال
 .مناطق الضفة الغربية وغزة

  )4(والملحق رقم ) 3 (ي الملحق رقم/انظر
 

 :ر النقاشمحاو
 للنقاش، وتم االتفاق بين المشاركات على أساسيةتم استخدام محاور االهتمام لليونسكو في ورش العمل كمحاور 

 . ورش العملإحدىفي ) اإلعالم(و) العمل( محور إضافة هذه المحاور مهمة وتستحق النقاش المفصل وتم أن
 المشاركة السياسية وصنع القرار  -
 )رفع الوعي اتجاه النساء المعنفات واحتياجاتهن(العنف ضد النساء  -

 )التدريب والدراسات المرتبطة بالحقوق(التعليم  -

 )الخ ...الطفولة، المراهقة، الصحة اإلنجابية: صحة النساء خالل دورة الحياة(الصحة  -

 ودعم النقاش التي يتعزز من خاللها المساواة في المشاركة،(حقوق المرأة كحقوق إنسان، والديمقراطية  -
 )حول ادوار النوع المرتبطة بحقوق اإلنسان والديمقراطية

 ). مثالًسيداو(تطبيق االتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء  -
 .استغرق النقاش ضمن المحاور السابقة  في كل الورشات، مدة ساعتين ونصف بالمتوسط

 
 ميسرات وميسري الورش

باحثات وباحثين على درجة عالية من الخبرة الميدانية والعمل مع تم تيسير النقاش في ورش العمل من قبل 
 . قبل البدء في تنظيم الورش والباحثينالنساء، وتم تدريب الباحثات

 
 :مع النساءورش العمل نتائج 

ترتيب  حيث انه كان هناك توافق في  كل من محاور الورشة،أهمية درجة  في كال الورشتين،حددت المشاركات
 : التاليعلى النحو قلقيلية-تياجات من ناحية األهمية من قبل النساء في رفح وفي طولكرم االحمحاور

 
 الضفة الغربية وقطاع غزة   األولوية
 التعليم  األولى 
 الصحة  الثانية 
 حقوق المرأة كحقوق إنسان  الثالثة  
 االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة  الرابعة 
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 ساء العنف ضد الن الخامسة 
 المشاركة السياسية وصنع القرار  السادسة 

 
،  واالحتياجات الخاصة بكل محوراألولويات بترتيب  في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة،قامت المشاركات

 :والتي تمثلت بالتالي
 

 محور التعليم  ) 1
 : تمثلت األولويات ضمن هذا المحور بما يلي

   القوانين والسياسات.1
 عليم بجميع المراحل التعليمية التإللزاميةين سن قوان -
   مجانية التعليم -
 . توفير فرص عمل للطالبات لمواصلة تعليمهن-
  إعطاء فرص متساوية للرجال والنساء في العمل والتعليم وجميع مجاالت الحياة-
 
 التثقيف والتوعية. 2
 ة التعليميتثقيف المرأة بأهم -
 حي الحياة وتثقيفها  توعية المرأة من جميع نوا-
 . ضرورة تثقيف الرجل بأهمية تثقيف المرأة وتوعية الطالبات ألهمية التعليم وضرورته-
   التوعية حول الزواج المبكر ورفع سن الزواج للفتيات-
  برامج توعية لألهالي بأهمية التعليم للمرأةإيجاد -

 
 مشكلة األمية وتعلم الكبار. 3          
  أمية للنساء وخصوصاً في المناطق المهمشة فتح مراكز محو-
  عمل برامج تعليمية مساندة للتعليم الرسمي-
 توفير مدارس غير مختلطة باإلناث، خاصة في القرى الن الفتيات يحرمن من إكمال تعليمهن بسبب -

 . االختالط في المدارس
 .التوعية إقامة مراكز للنساء اللواتي لم يكملن التعليم المدرسي، للتثقيف و-
 
  في التعليم واألوالدالتمييز بين البنات . 4
 خاصة في القرى) علمي وأدبي( توفير صفوف عليا للبنات -
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  زيادة فرص النساء الختيار المجال الذي يرغبن في دراسته في المرحلة الثانوية والجامعية -
  ضمان توزيع فرص التعليم الجامعي بعدالة بين الجنسين-
 
 المشاركة . 5
  التأكيد على مشاركة المرأة في وضع مناهج التعليم بحيث تشمل مواضيع تساند المرأة-
 
  اإلعالم  دور .6
  تفعيل دور اإلعالم في زيادة البرامج التعليمية والتثقيفية للفتيات والنساء-

 
 التعليم والتدريب المهني .  7         

 اء تنفيذ مشاريع نسوية تدعم التعليم المهني للنس-
 .األكاديمية فقط وليس )الفنية والتقنية( التركيز على التخصصات المختلفة -
 
  محور الصحة )2

 :تمثلت األولويات واالحتياجات ضمن هذا المحور في
 التوعية والتثقيف. 1
 ضرورة التوعية الصحية الشاملة للمرأة -

  تثقيف المرأة من الناحية الجنسية وتوعيتها-
  للتعامل مع الجرحىأولي عمل دورات إسعاف -
 
 الخدمات الصحية. 2
 المراهقة إلى توفير خدمات صحية للمرأة في جميع المراحل العمرية المختلفة ابتداء من الطفولة -

 والزواج والوالدة
 للقرى ومواد إسعاف وخصوصاً  توفير عيادات متنقلة وسيارات إسعاف-
 كز الموجود ضرورة وجود كادر طبي كفوء في العيادات والمرا-

 الكلوي والثالسيمياتطوير الخدمات واإلمكانيات والتخصصات المختلفة مثل تخصصات الفشل  -        
 .وغيرها

  توفير مؤسسات لرعاية ودعم الطفولة واألمومة وخصوصاً في القرى والمناطق النائية-
  مستشفيات حكوميةزيادة عدد  ضرورة -
 لمحافظات خاصة المناطق المهمشةزيادة عدد المراكز الصحية داخل ا -
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  القضايا المالية في الصحة.3
  الفقراءللمرضى ضرورة توفير خدمات مجانية -
 تأمين صحي لجميع فئات المجتمع  توفير-
 
 الصحة النفسية . 4
 التأكيد على أهمية الصحة النفسية وتوفير مراكز لإلرشاد النفسي -
 

 
 إنسانمحور حقوق المرأة كحقوق  )3
 :لت األولويات واالحتياجات ضمن هذا المحور فيتمث
 التوعية والتثقيف  .1
 النساء خاصة بوضعية األرامل والمطلقاتتوعية المجتمع بحقوق  -
 توعية المرأة بحقوقها جميعاً -
 
 القوانين  .2
 حقوق المرأةل  االنتهاكسن القوانين وفرض العقوبات بخصوص -
 
  وتطبيقهاالمطالبة بالحقوق  .3
 المطالبة بحق المرأة في الضمان االجتماعي وحقها بالتعليم  -
 حق المرأة في الوصول لصنع القرار -

 حق النساء  في اختيار العمل المناسب لهن -
 حق المرأة في اختيار شريك حياتها -

  السياسيةاألحزابحرية المشاركة في  -

  و التصويت الحر في االنتخاباتالترشيححقها في  -

 )اإلرث( مثل األخرىمرأة في المطالبة بالطالق وبالمطالبة بالحقوق العائلية حق ال -
  تنفيذ حمالت ضاغطة لدعم قضايا النساء-
  خلق آليات مناسبة لضمان منح وممارسة حقوق المرأة-

 
 التمييز بين الجنسين  .4
  ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال -
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 اصة بالنساء محور االتفاقيات الدولية الخ) 4
 ")سيداو" التمييز ضد المرأة  وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال(

 
 :تمثلت األولويات واالحتياجات ضمن هذا المحور في

 التثقيف  .1
 تثقيف المرأة حول االتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء  -
 توزيع النشرات وعمل دورات حول االتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء  -

 ن على المؤسسات يبرامج توعية للقائم -

محو األمية القانونية والحقوقية عند المرأة من خالل برامج تثقيف وتوعية تشرف عليها المؤسسات  -
 النسوية 

 
 التطبيق  .2

 تطبيق هذه االتفاقيات وااللتزام بها  -
 

 اصرةالضغط والتأييد والمن .3
 ولية وتطبيقهاتشكيل قوى ضاغطة لتبني االتفاقيات الد -

 
  المشاركة  .4

  دعم مشاركة المرأة الفلسطينية في المؤتمرات والندوات الخاصة بالمرأة-
 
 محور العنف ضد المرأة) 5

 :تمثلت األولويات واالحتياجات ضمن هذا المحور في
  واألبحاثالدراسات . 1

 رة العنف ضد المرأة  والبيانات حول ظاهاإلحصائيات وجمع واألبحاث الدراسات إجراءضرورة  -
 

 األمن وأجهزةالقوانين . 2
  قوانين جديدة لحماية المرأة من العنف وإيجادتطوير القوانين الموجودة  -

  الظاهرةفيها لهذه المختصة بمعالجة قضايا العنف، وتوعية العاملين األجهزةتطوير  -

 .لعشائر وااإلصالحتطبيق القانون لمعاقبة المعِنفين دون اللجوء للجان  -
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  وبرامج دعم)أمانبيوت (مراكز حماية. 3
 كز وبيوت لحماية النساء من العنف، بحيث تكون محمية بالشرطة مراإيجادضرورة  -
  برامج دعم نفسي واجتماعي للنساء المعنفات ومحيطهن االجتماعي إيجاد -
 
 التوعية والتثقيف . 4
 مرأة  للتوعية بقضية العنف ضد الاإلعالم تجنيد وسائل -
  توعية المجتمع حول حقوق المرأة -
  وخصوصاً حقها بالحماية من العنفتطوير مناهج التعليم، للتوعية والتثقيف بحقوق المرأة -
 

 محور المشاركة السياسية وصنع القرار) 6
 التوعية والتثقيف . 1
  توعية النساء بالقوانين االنتخابية وحقوقهن االنتخابية -
  مشاركة النساء في االنتخاباتأهميةل  توعية الرجال حو-
  تثقيف النساء سياسياً-
 
  الداخلية للمؤسساتالدمقرطة. 2
  انتخابات دورية فيهابإجراء دمقرطة المؤسسات النسوية نفسها، وذلك -
 
 التدريب والتأهيل . 3

  تأهيل كوادر نسائية من اجل الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار-
 
 التأييدة وصرالضغط والمنا. 4

 لجان ضغط لتوصيل النساء إلى مراكز لعمل ضرورة وجود خطة استراتيجية على مستوى المراكز النسوية -
 صنع القرار

 
 المشاركة .5

 .ضرورة مشاركة المرأة في المؤتمرات السياسية -

 ضمان المساواة في المشاركة في االنتخابات -

  السياسيةواألطرنقابات  والاألحزابدعم المرأة وتحفيزها للمشاركة في  -
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 تحليل النتائج بناًء على المناطق

الضفة /قطاع غزة و منطقتي طولكرم وقلقيلية / نوعية االحتياجات التي حددتها النساء في كل من رفحإن
إال إن درجة أهمية أو أولوية كل احتياج تختلف بين المنطقتين، . الغربية، تتوافق بشكل كبير في كل المحاور

 :ا توضيحها ضمن المحاور كالتاليويمكنن
  

 التعليم
 األولوية قلقيلية/طولكرم األولوية رفح

 أولى أولوية   قوانين إلزامية للتعليم إيجاد أولى أولوية  التثقيف والتوعية 
تمويل التعليم ومجانيته وتوفير  ثانية أولوية  التدريب والتعليم المهني 

 فرص عمل للطالبات
 ثانية أولوية 

 ثالثةأولوية  التوعية والتثقيف  ثالثةأولوية  التخلص من األمية واالهتمام بتعلم الكبار
 الصحة

 أولوية أولى  التثقيف والتوعية  أولوية أولى  التثقيف والتوعية 
ضرورة توفير خدمات مجانية للمرضى وتوفير 

 تأمين صحي للجميع
أهمية الصحة النفسية ووجود  أولوية ثانية 

  لإلرشاد النفسيمراكز
 أولوية ثانية 

توفير الخدمات الصحية للمرأة في جميع المراحل 
 العمرية وتوفير العيادات والكوادر والتخصصات

توفير الخدمات الصحية للمرأة  أولوية ثالثة 
في جميع المراحل العمرية 
وتوفير العيادات والكوادر 

 والتخصصات

 أولوية ثالثة 

 نحقوق المرأة كحقوق إنسا
 أولوية أولى  المطالبة بحقوق النساء  أولوية أولى  التثقيف والتوعية 

 أولوية ثانية  التثقيف والتوعية  أولوية ثانية  تطبيق الحقوق 
 وفرض  القوانين التي تحمي حقوق النساءإيجاد

 العقوبات على كل من ينتهك حقوق النساء 
 أولوية ثالثة  القوانين  أولوية ثالثة 

 )مثل سيداو(اقيات الدولية الخاصة بالمرأة االتف
التثقيف والتوعية باالتفاقيات  أولوية أولى  التثقيف والتوعية باالتفاقيات الدولية 

 الدولية 
 أولوية أولى 

 لتطبيق هذه االتفاقيات وااللتزام آلياتأهمية وضع 
 بها 

 أولوية ثانية  الضغط والتأييد والمناصرة  أولوية ثانية 
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 مشاركة المرأة الفلسطينية في المؤتمرات دعم
 والندوات الخاصة بالمرأة 

تطبيق االتفاقيات الدولية وااللتزام  أولوية ثالثة 
 بها 

 أولوية ثالثة 

 العنف ضد النساء
مراكز حماية وبرامج دعم للنساء  أولوية أولى  مراكز حماية وبرامج دعم للنساء المعنفات

 المعنفات 
 أولوية أولى

لتثقيف والتوعية بقضية العنف ضد النساء ا
وتطوير مناهج التعليم وتجنيد وسائل اإلعالم 

 للتوعية بهذه القضية 

 أجهزة قوانين وتطوير إيجاد أولوية ثانية 
  لحماية المرأة من العنف األمن

 أولوية ثانية

خلق فرص عمل من خالل مشاريع إنتاجية تعزز 
 نفاستقاللية المرأة التي تعرضت للع

التوعية والتثقيف بقضية العنف  أولوية ثالثة 
 وتنفيذ مشاريع اقتصادية للنساء

 أولوية ثالثة

 المشاركة السياسية وصنع القرار
 من والتأييدالتثقيف والتوعية و الضغط والمناداة 

 اجل وصول النساء إلى مواقع اتخاذ القرار 
التثقيف والتوعية والضغط  أولوية أولى 

التأييد من اجل وصول والمناداة و
 النساء إلى مواقع اتخاذ القرار 

 أولوية أولى 

تدريب وتأهيل كوادر نسائية من اجل الوصول إلى 
 مواقع اتخاذ القرار 

أهمية مشاركة المرأة في  أولوية ثانية 
 المؤتمرات السياسية 

 أولوية ثانية 

ضرورة دمقرطة المؤسسات النسوية وإجراء 
  فيهااالنتخابات الدورية

ضمان المساواة في المشاركة  أولوية ثالثة 
 باالنتخابات 

 أولوية ثالثة 

 
 :نتائج الورشات مع المؤسسات

 النساء الفلسطينيات واحتياجاتهن ضمن المحاور الستة أولوياتحددت ممثالت المؤسسات النسوية والتنموية 
الضفة الغربية وهؤالء الممثالت للمؤسسات في ؤسسات المتواجدة في الممثالت للم أنهذا ونجد . السابقة الذكر

 :، قد قدرن األولويات كما هو معروض في الجدول التاليغزة
 
 قطاع غزة األولوية الضفة الغربيةاألولوية
 التعليم  األولى  التعليم  األولى 
 حقوق المرأة كحقوق إنسان  الثانية  الصحة  الثانية 
تطبيق االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة،مثل  لثةالثا العنف ضد النساء   الثالثة 

 سيداو
 المشاركة السياسية وصنع القرار  الرابعة  المشاركة السياسية وصنع القرار الثالثة
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 العنف ضد النساء  الخامسة  حقوق المرأة كحقوق إنسان  الخامسة
تطبيق االتفاقيات الدولية الخاصة  السادسة 

 سيداوبالنساء  مثل اتفاقية 
 الصحة  السادسة 

  
 محور التعليم  )1

 :بالتالياالحتياجات ضمن هذا المحور حددت المشاركات 
 قوانين التعليم  .1

  التعليم للجميع وخصوصاً المرأة إلزامية -
  التعليم إلزاميةرفع سن  -

 
  وتعلم الكبار واألميةالتسرب  .2

 توفير مؤسسات للدراسة الخاصة وتعلم الكبار  -
 رفع سن الزواج وذلك للقضاء على التسرب من المدارس -
 

 البنية التحتية للتعليم  .3

 وخصوصاً في ...تحسين البنية التحتية في المدارس وزيادتها من مدارس ومرافق ومالعب -
 المناطق المهمشة

 
 المناهج .4

 دمج قضايا النساء ضمن المناهج مثل قضية العنف ضد النساء -

نية لمتابعة المناهج التعليمية بحيث تكون منسجمة مع مبادئ المساواة والعدالة بين تشكيل لجنة وط -
 .الجنسين

 
 التدريب المهني  .5

  المجال للنساء للمشاركة في المجاالت المحصورة بالرجالإفساح -
 
 التكاليف المالية للتعليم .6

  الدعم المالي للنساء المحتاجاتتوفير -
 ي من خالل إقامة صندوق وطني لدعم الطالبات تشجيع التعليم الجامع -
 

 ضمان المساواة في التعليم  .7

 تدريب وتأهيل المدرسين وتوعيتهم لقضايا التمييز بين البنات واألوالد -
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 التمييز االيجابي  .8

  عن طريق تقديم المنح وغيرهالإلناثزيادة فرص التعليم الجامعي  -
 
 محور الصحة  )2

 :جموعة من االحتياجات ضمن هذا المحور وهيحددت المشاركات م
 توفير الخدمات والبنية التحتية  .1

 توفير الخدمات الصحية للنساء  -
 فتح مراكز صحية جديدة تهتم بالجوانب النفسية والجسمية للمرأة -

 اإلنجابيةتوفير خدمات الصحة  -

  
 التوعية والتثقيف  .2

 مرأة تنظيم برامج توعية بالحقوق الصحية لل -
 )برامج تثقيف صحي(  خاصة بالنساء داخل البيوت إعالميةبرامج  -

 تدريب وتوعية الطواقم الطبية ومقدمي الخدمات الصحية بقضايا النساء -
 

 التكاليف المالية  .3

 نساءد تأمين صحي للوضرورة وج -
 
 قوانين الصحة . 4

 تطوير القوانين المرتبطة بصحة النساء  -
 

 نساء العنف ضد ال )3
 :األولويات ضمن هذا المحور هي

 القوانين  .1

 توفير استشارات قانونية مجانية للنساء  -
  لمعنفي النساءة قوانين رادعوإيجاد تحسين القوانين -

 
  األمانبيوت  .2

  للنساء المعنفات أمانتوفير بيوت  -
 
 



 29

 التثقيف والتوعية  .3

 من العنف  المختلفة األنواعتنفيذ برامج تثقيفية عن  -
  توعوية حول حقوق النساءإعالمية برامج إنتاج -

  لشجب العنف ضد المرأة اإلعالمتفعيل دور  -

 عمل برامج وفعاليات لرفع الوعي عند النساء المعنفات  -

 تنظيم برامج توعية للرجال حول حقوق المرأة ومخاطر العنف ضد النساء -
 
 الدعم االقتصادي للنساء المعنفات  .4
 لق فرص عمل للنساء المعنفات من اجل تمكينهن اقتصادياً خ-

 
  إنسانحقوق المرأة كحقوق  )4

 :كانت األولويات ضمن هذا المحور كالتالي
 وتطبيقهاالقوانين  .1

  الشخصية فعيلها وتطويرها خاصة قوانين األحوال النظر في القوانين المتعلقة بالنساء وتإعادة -
  الدوليةاإلنسانخاصة بالمرأة، والتي تتوافق مع قوانين حقوق ضرورة تطبيق القوانين ال -

  
 التثقيف والتوعية  .2

عمل برامج تثقيفية وتوعوية من خالل ورشات عمل وندوات في مجال حقوق المرأة لجميع شرائح  -
 المجتمع

 حقوق المرأة  وجامعية تتناولعمل مساقات تعليمية  -
 

 حتالل الحماية الدولية للمرأة تحت اال .3
   ضرورة حماية حقوق النساء اإلنسانية تحت االحتالل -
 
 "سيداو"تطبيق االتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء وخصوصاً ) 5
 : االحتياجات ضمن هذا المحور هيأهم
 التوعية والتثقيف  .1

 ضرورة توعية وتثقيف الرجال والنساء باالتفاقيات الدولية وخصوصاً اتفاقية  -
 ى كافة أشكال التمييز ضد المرأةالقضاء عل
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 التطبيق  .2

 الضغط على الجهات الرسمية لتطبيق القوانين الواردة في االتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة -

 تضمين القوانين الفلسطينية لبنود االتفاقيات الدولية  -
  االيجابية لصالح المرأةباإلجراءاتالتأكيد على البنود التي تهتم  -

 
  المشاركة السياسية وصنع القرار) 6
 : االحتياجات ضمن هذا المحور كانتأهم
 التثقيف والتوعية  .1

  المشاركة السياسية للنساء ووصولهن لمواقع اتخاذ القرارأهمية برامج توعية مجتمعية تتناول إيجاد -
 

 القوانين  .2

  قوانين تساهم وتعزز المشاركة السياسية إيجاد -
  السياسية واألحزابنساء في مواقع اتخاذ القرار زيادة عدد ال -
 

 التمييز االيجابي  .3

 التمييز االيجابي لصالح النساء في مواقع اتخاذ القرار -
 

 تقديم الخدمات .4

  المنزلية األعباءتقديم خدمات للنساء تساعد في تعزيز دور النساء السياسي مثل تخفيف  -
 

 عية صنع القرار في المؤسسات المجتم .5

 ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار داخل األسرة المعيشية  -
 ضمان التمثيل السياسي للنساء في المؤسسات المجتمعية  -

عليا للوزارات و المؤسسات الحكومية ل ااإلداريةضمان وجود عدد من النساء في المناصب  -
 واألهلية

 دعم وجود كوتة نسوية لضان مشاركة المرأة  -

  السياسية األحزابالقوائم المختلطة في تشجيع  -

 
 تحليل االحتياجات التي عبرت عنها ممثالت المؤسسات النسوية حسب المناطق 

 تقريباً للنساء واألولوياتحددت المؤسسات النسوية والتنموية في الضفة الغربية وغزة نفس االحتياجات 
 هذه األولويات سواء على مستوى أهمية  هذه المؤسسات اختلفت في تقدير درجةأن إالالفلسطينيات، 
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وقد ترتبت  . ضمن هذه المحاورواألولويات على مستوى الحاجات أو األساسيةالمحاور الستة 
 :األولويات في المنطقتين كالتالي

 
 التعليم

 األولوية الضفة الغربية األولوية قطاع غزة
 إللزاميةنين  قواوإيجادقوانين التعليم  أولوية أولى  قوانين التعليم 

 التعليم ورفع سن إلزامية التعليم 
 أولوية أولى 

دمج قضايا النساء في المناهج 
 المدرسية 

 أولوية ثانية زيادة وتحسين البنية التحتية في المدارس  أولوية ثانية 

الحد من التسرب ومن األمية 
 وتوفير مؤسسات لتعليم الكبار

 أولوية ثالثة لمناهج المدرسية دمج قضايا النساء في ا أولوية ثالثة 

 الصحة
 قوانين تحمي وإيجادالتثقيف الصحية  أولوية أولى  توفير الخدمات والبنية التحتية 

 صحة النساء 
 أولوية أولى 

التثقيف والتوعية بالحقوق 
 الصحية للنساء 

زيادة الخدمات والبنية التحتية المتعلقة  أولوية ثانية
 بصحة النساء 

 نية أولوية ثا

ضرورة وجود تامين صحي 
 وخدمات مجانية للنساء 

تحسس الطاقم الطبي ومقدمي الخدمات  أولوية ثالثة 
 الصحية لقضايا النساء 

 أولوية ثالثة 

 العنف ضد النساء
 قوانين وتنفيذها وتوفير إيجاد

 استشارات قانونية مجانية للنساء 
  أولى أولوية  قوانين تحمي النساء إيجاد أولوية أولى 

الدعم االقتصادي وخلق فرص 
عمل للنساء المعنفات من اجل 

 تمكينهن اقتصادياً

 أولوية ثانية   للنساء المعنفات أمانتوفير بيوت   أولوية ثانية

التثقيف والتوعية بالحقوق 
  المختلفة من العنفوباألنواع

 أولوية ثالثة التثقيف والتوعية بقضية العنف  أولوية ثالثة 

 ركة السياسيةالمشا
ضمان مشاركة المرأة في صنع 
القرار داخل األسرة وضمان 
وجود النساء في المناصب 

 قوانين تعزز المشاركة السياسية إيجاد أولوية أولى 
 للنساء 

 أولوية أولى 



 32

 اإلدارية العليا
التثقيف والتوعية بأهمية المشاركة 
السياسية للنساء ووصولهن لمواقع 

 اتخاذ القرار

تقديم خدمات للنساء تساعد في تعزيز  ية ثانية أولو
 دور النساء السياسي 

 أولوية ثانية 

 قوانين تعزز المشاركة إيجاد
السياسية وتزيد من عدد النساء 
في مواقع اتخاذ القرار وفي 

 األحزاب السياسية

 مشاركتهن بأهميةتثقيف وتوعية النساء  أولوية ثالثة
 السياسية

 أولوية ثالثة

 لمرأة كحقوق إنسانحقوق ا
 قوانين تحمي حقوق إيجادأهمية 
  لتطبيقها آليات وإيجادالنساء 

 قوانين تحمي حقوق النساء إيجادأهمية  أولوية أولى 
  لتطبيقهاآليات وإيجاد

 أولوية أولى 

 أولوية ثانية  التوعية والتثقيف بحقوق النساء أولوية ثانية  التوعية والتثقيف بحقوق النساء 
ماية الدولية للنساء تحت الح

 االحتالل 
 أولوية ثالثة الحماية الدولية للنساء تحت االحتالل أولوية ثالثة

 "سيداو"تطبيق االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة مثل 
التوعية والتثقيف باالتفاقيات 
الدولية وخصوصاً المتعلقة 

 بالمرأة 

لدولية التوعية والتثقيف باالتفاقيات ا أولوية أولى 
 وخصوصاً المتعلقة بالمرأة

 أولوية أولى 

الضغط من اجل تطبيق القوانين 
الواردة في االتفاقيات الدولية 

 الخاصة بالمرأة 

الضغط من اجل تطبيق القوانين الواردة  أولوية ثانية 
 في االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة

 أولوية ثانية 
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  تطبيق ونجاح البرامجمكانيةإل بالنسبة المعيقات والمخاوف . 7

 من وجهة نظر المؤسسات من وجهة نظر النساء
العادات والتقاليد تحد من حركة النساء خارج البيت 

 وبالتالي االستفادة من البرامج
 

 . استمرار النظرة الدونية للمرأة

الموروث الثقافي واالجتماعي والديني يقف حائالً دون 
ة الحقوق اإلنسانية الخاصة تثبيت وإحقاق وإعمال منظوم

 .بالنساء

 .استمرار مستوى البطالة المرتفعة بين النساء

ضعف شبكات األمان االجتماعي بسبب صعوبة الوضع 
 االقتصادي

استمرار سوء الوضع السياسي مما يؤثر على تأخر 
 .تطبيق مطالب النساء وتلبية احتياجاتهن

قوقها نتيجة عدم قدرة المرأة على المطالبة بميراثها وح
 .النظرة الدونية لها من قبل أهلها

عدم وجود نقابات تضمن حقوق النساء العامالت في 
 .القطاع الخاص

في العمل المنزلي ) األزواج(قلة مشاركة الرجال  الزواج المبكر
 .مما يحد من تطور المرأة

 .الممولأولويات المؤسسات هي األساس وليس  .سيطرة الرجل على المرأة داخل البيت

 . تطبيق أولويات النساءأماماالحتالل معيق أساسي  تعدد الزوجات

 .دور اإلعالم ضعيف في الترويج لقضايا النساء عدم معرفة النساء بحقوقهن

 .عدم وجود خطة وطنية شاملة الحتياجات النساء غياب التخصصية في عمل المؤسسات األهلية والحكومية

عدم توازن العالقة بين المؤسسات فيما يخص  سات والواسطة والمحسوبيةسيطرة العشائرية على المؤس
 .التنافس والتكامل

العمل تحت ضغط الممولين الزمني وعدم إعطاء  ضعف تمثيل النساء في النقابات
 .العمل والبرامج حقها زمنياً

 .نساءضعف التشبيك واللوبي لقضايا ال عدم توفر فرص عمل للنساء الخريجات من الجامعات

غياب المساواة بين الموظفين والموظفات في المؤسسات 
 الحكومية واألهلية

عدم المرونة في تطبيق البرامج بما يتالءم مع 
 .الطوارئ

  وجود االحتالل اإلسرائيلي
  عدم وجود برامج نسوية موحدة
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 الدولية و الممولين  العربية ودور المؤسسات
 :عربياً

 . التمويلية، بما في ذلك صندوق الخليج العربي للتنميةاألهلية العربية التنسيق مع المؤسسات -
 .تبادل الخبرات والتدريب، واالستفادة من خبرات مراكز البحوث والتدريب العربية -

 .تمثيل فلسطين في البرامج والمؤتمرات العربيةضمان مشاركة و -

 :دولياً
 .التمويل غير المشروط سياسياً -
 .يل حسب أولويات المجتمع الفلسطينيتوجيه التمو -

 .رفع حجم التمويل المخصص لبرامج النساء -

 . عن التمويل الحكومياألهلية المحافظة على استقاللية التمويل النسوي للمؤسسات  -

 .تفعيل دور مؤسسات األمم المتحدة العاملة في المجاالت االجتماعية -

 تنمية الفلسطينية الأغراضترشيد عمل البنك الدولي لخدمة  -
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 االقتراحات والتوصيات والتعديالت على التقرير /نتائج ورشة تونس
، في الفترة الزمنية الواقعة ما بين في تونس ورشة عمل عقدتم  مسودة للدراسة، إعدادبعد االنتهاء من 

 هذا .و، وبدعم من اليونسككوتر/ بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث،5-6/2/2004
 وقد حضر الجلسة االفتتاحية السيدة نزيهة بن يدير وزيرة شؤون األسرة والطفولة واألسرة، إلى جانب

 . يمثلن مؤسسات نسوية في الضفة الغربية وقطاع غزةمشارك/ مشاركة16
 )5(ي الملحق رقم /انظر

 
نسكو للعلوم االجتماعية مساعد مدير مكتب اليو/  يرأسه السيد بيير سانيه اليونسكووفد من  إلىإضافةً

 :هذا وقد تم في هذه الورشة ما يلي  .)كوتر(، و مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث واإلنسانية
جامعة بيرزيت، حيث تمت مناقشة هذه النتائج مع /عرض نتائج الدراسة من قبل برنامج دراسات التنمية. 1

. المشاركات والمشاركين  
تماع تونس إلى مجموعات عمل، حيث قامت المشاركات بمناقشة مجموعة من تقسيم المشاركات في اج .2

 :التاليونتائجها ب هذه المحاور تمثلتالمحاور في عالقتها بالنوع االجتماعي في فلسطين، وقد 

 
 اإلنسانالفقر وحقوق 

تنفيذ برنامج توعوي حول أهمية انخراط المرأة في سوق 
 العمل للحد من ظاهرة الفقر 

مواد تدريبية عن تمكين النساء في مجاالت  إعداد
 التشغيل 

 تنفيذ حمالت تحت شعار مجانية التعليم لمكافحة الفقر  نفيذ برامج لتنمية المهارات تتأهيل مهني للنساء و
 حقوق اإلنسان في المناهج التعليمية والمساقات إدماج

 الجامعية 
  مدربين في مجال حقوق اإلنسان وإعدادتدريب 

تنفيذ حمالت تعبئة وضغط لتطبيق ونشر ثقافة حقوق   مواد ونشرات لتعميم ثقافة حقوق اإلنسان دإعدا
 اإلنسان 

 حول انتهاكات حقوق وأبحاثتنفيذ دراسات توثيقية 
 اإلنسان 

التشبيك بين المؤسسات المحلية والعربية والدولية العاملة 
 اإلنسانفي حقل حقوق 
 اتالسياسات االجتماعية والتشريع

تشكيل لجنة وطنية من المؤسسات النسوية األهلية، بحيث 
  مركز مصادر إلنشاء األسستكون احد مهماتها، وضع 

 :أهداف مركز المصادر
إعادة صياغة التشريعات التي أقرت بالقراءة األولى . 1

والثانية بهدف اإلطالع على وضعية المرأة فيها، 
أو اقتصادي  كان هناك أي تمييز اجتماعي إذاوالتحقق 

 .ضد النساء في هذه التشريعات
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 :يشتمل هذا المركز على مجموعة من الوحدات أهمها
وحدة أبحاث مهمتها القيام بأبحاث ودراسات بهدف . 1

تسليط الضوء على قضايا نسوية محددة باإلضافة 
 لدراسات اجتماعية تنموية تطور من وضعية المرأة 

عي وحالة وحدة تثقيف وتوعية مهمتها خلق و. 2
متقدمة على الصعيد المجتمعي فيما يتعلق بوضعية 

 النساء وخلق تغيير في النظرة المجتمعية

إنشاء شبكة ما بين المؤسسات النسوية المختلفة في . 3
فلسطين بهدف تبادل الخبرات والمعلومات حول برامج 
ومشاريع مختلفة، هذا باإلضافة لربط هذه الشبكة 

 املة في المنطقة العربية بالمؤسسات العربية الع

وحدة إعالمية تساهم في تسليط الضوء على قضايا . 4
 المرأة 

وحدة مراقبة مهمتها مراقبة تطبيق التشريعات من قبل . 5
 السلطة التنفيذية 

وحدة تدريب مهمتها رفع كفاءة النساء في المجاالت . 6
مشاركة النساء في عملية التنمية المختلفة بهدف تعزيز 

 تمعيةالمج
 المشاركة السياسية وصنع القرار

 آلية لتجميع كافة البحوث والدراسات المتعلقة إيجاد
بالتشريع و االستفادة منها لممارسة الضغط على الجسم 

 التشريعي

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتشجيع مشاركة 
 المرأة في الحياة السياسية 

ات حول النساء  لتوثيق المعلومات والبيانآلية إيجاد
 الفلسطينيات بشكل ممنهج

إيجاد مركز مصادر معلوماتي يقوم بتجميع كافة 
الوثائق واألبحاث والمعلومات بهدف تمكين النساء في 

 مجال المشاركة السياسية 
إيجاد آلية لتوثيق التجارب النسوية داخل األحزاب 

 السياسية أو في معترك الحياة العامة والخاصة
ات غير مل على بناء قدرات المنظاستمرار العم

شفافية والمصداقية لديها لتقوم لالحكومية لرفع درجة ا
تعزيز مساهمة النساء في كافة المجاالت وعلى رأسها ب

 المشاركة السياسية
 وطنية فلسطينية تأخذ على عاتقها عدة ةالحاجة إلى شبك

مهام حيوية من أبرزها تشكيل مركز يعنى بعدة قضايا 
، وحدة وحدة بحث: ن عدة وحداتويتكون م

، إعالممرصد، وحدة مصادر معلوماتية، وحدة /مراقبة
 وحدة بناء قدرات

 

 العنف ضد المرأة
 أي عمل تجاهات،إجراء بحوث حول الحقائق واال

دراسات نوعية معمقة حول موضوع العنف ضد المرأة 
راسات بالسياسات والتشريعات وداللتها مثل ربط الد

قانون العقوبات، قانون األحوال الشخصية، قانون العمل 
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يتضمن تعريف واضح للعنف مع تحليل نتائج هذه 
 )الدراسات

 باإلضافة إلى قانون الضمان االجتماعي 

 والشركة تجاه األمن وأجهزةزيادة حساسية جهاز القضاء 
 قضايا العنف عبر برامج تدريب خاصة 

تدريب المحامين والمحاميات على قضايا العنف 
 األسري 

متابعة القضايا في المحاكم المرتبطة بتشريع قانون  مراقبة المناهج التعليمية 
  األسرية تتكفل الحكومة برسوم القضايا أنيضمن 

التوثيق وتوزيع المعلومات من خالل تفعيل دور وسائل 
 اإلعالم المختلفة 

إقامة شبكة تضم الجمعيات والمؤسسات ذات العالقة 
 اعدة بيانات رئيسيةوتكون بمثابة ق

 
 

 
، كان من أهمها إنشاء مركز معلومات وطني للمرأة، ال يتعارض أو  ذات طبيعة عامة الخروج بتوصياتكما تم

يكرر عمل المؤسسات النسوية القائمة وإنما يعمل في مجال رصد وجمع وتبادل المعلومات واألبحاث 
التشريعي ووزارة شؤون المرأة ومؤسسات المجلس وتشرف عليه هيئة وطنية من جهات مختلفة ك. والدراسات

 . أهليةنسوية فلسطينية
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 :المالحق
 

 )1(الملحق رقم 
 28/12/2003الورشة التي عقدت مع النساء في رفح بتاريخ 

 االتحاد العام للمرأة الفلسطينيةمقر في 
 المشاركات  مكان السكن العمر  مستوى التعليم 

 لمشاركة األولى ا مصبح 28 دبلوم إدارة أعمال 

 المشاركة الثانية  تل السلطان 28 ثانوية عامة 

 المشاركة الثالثة  الشابورة  24 ثانوية عامة 

 المشاركة الرابعة  مخيم البرازيل  38 ثانوية عامة 

 المشاركة الخامسة الشابورة  35 دبلوم عالقات عامة 

 المشاركة السادسة  الشابورة   22 ثانوية عامة 

 المشاركة السابعة  تل السلطان  34 لوم معلمات دب

 المشاركة الثامنة  1بلوك  26 ليسانس حقوق 

  المشاركة التاسعة 1بلوك  48 إعدادي 

 المشاركة العاشرة  الشابورة  35 أول ثانوي 

 المشاركة الحادية عشرة  الشوكة   42 دبلوم خياطة 

 عشرة المشاركة الثانية  الشوكة  30 أول ثانوي 

 المشاركة الثالثة عشرة  مخيم يبنا 42 بكالوريوس 

 المشاركة الرابعة عشرة  الشابورة  41 دبلوم معلمات 

 المشاركة الخامسة عشرة  مخيم البرازيل 34 ثانوية عامة
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 )2(الملحق رقم 
 7/1/2004قلقيلية في -الورشة التي عقدت مع النساء في طولكرم

 طولكرم/ل النسائي اتحاد لجان العم مقرفي
  

 مستوى التعليم العمر مكان السكن المشاركات
 ثانوية عامة   42 طولكرم /رامين المشاركة األولى 
  ثانوي أول 30 طولكرم/رامين المشاركة الثانية
 ---------- 45 طولكرم/ بلعا المشاركة الثالثة 

 مهندسة زراعية  25 طولكرم المشاركة الرابعة 
 ---------  40 طولكرم خامسة المشاركة ال

 طالبة مدرسة  16 طولكرم المشاركة السادسة 
 --------- 41 مخيم طولكرم المشاركة السابعة 
 طالبة مدرسة  15 مخيم طولكرم المشاركة الثامنة 
 ثانوية عامة  38 قلقيلية /حبلة المشاركة التاسعة 
 ة طالبة جامع 29 قلقيلية/ حبلة المشاركة العاشرة 

 ثانوية عامة  35 قلقيلية/كفر ثلت المشاركة الحادية عشرة 
 طالبة جامعة  35 قلقيلية المشاركة الثانية عشرة 
 بكالوريوس  32 قلقيلية المشاركة الثالثة عشرة 

 بكالوريوس علم نفس  32 قلقيلية المشاركة الرابعة عشرة 
 علم اجتماع بكالوريوس  24 قلقيلية/حجة المشاركة الخامسة عشرة 
 بكالوريوس  26 قلقيلية المشاركة السادسة عشرة
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 )3(الملحق رقم 
 الورشة التي عقدت مع ممثالت المؤسسات النسوية في رام اهللا

 8/1/2004بتاريخ 
 المؤسسة االسم
 وزارة شؤون المرأة  مارلين عيد 

 وزارة شؤون المرأة  محمود عطايا 
 رشاد القانوني واالجتماعي مركز المرأة لإل حنان أبو غوش 
 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي حليمة أبو صلب 
 جمعية إنعاش األسرة  أمينة العيسوي 

 جمعية إنعاش األسرة  رنا عطا 
 مركز بيسان  كارول خوري 

 اإلغاثة الزراعية /جمعية تنمية المرأة الريفية وفاء الحاج إبراهيم 
 شؤون المرأة طاقم  نهلة قورة 

 طاقم شؤون المرأة  سناء عرنكي 
 اتحاد لجان المرأة الفلسطينية  ختام سعافين 
 مركز القدس للنساء  نتاشا الخالدي 
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 )4(الملحق رقم 
 الورشة التي عقدت مع ممثالت المؤسسات النسوية في غزة

 25/12/2003بتاريخ 
 

 المؤسسة االسم
 جتماعية وزارة الشؤون اال مريم أبو دقة 

 منسقة ميدانية  صفية أبو مدين 
 جمعية سنابل  ليلى العطار 

 جمعية التنمية الثقافية  سلوى النباهين 
 جمعية التنمية الريفية  ابتسام العطاونة 
 مركز صحة المرأة   نجالء محيسن 
 جمعية المجد النسائية   نوال الغصين 

 جمعية المحبة النسائية  ريم أبو شاويش 
 مركز شؤون المرأة  عندليب عدوان 

 جمعية الثقافة والفكر الحر  مريم زقوت 
 جمعية المرأة العاملة  ليلى البيومي 

 اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي  مها أبو رمضان 
 المؤسسة المصرفية الفلسطينية  نبراس بسيسو 
 اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطينية  فوزية جودة 

 مركز شؤون المرأة   صيام آمال
 جمعية براعم األمل والمحبة  عواطف قطناني 
 جمعية الخريجات الجامعيات  ميرفت الزقزيق 

 جمعية الخريجات الجامعيات  سهير عبد الرحمن 
 طاقم شؤون المرأة  نادية أبو نحلة 
 اتحاد لجان المرأة سمية ساق اهللا 
 طاقم شؤون المرأة فاطمة سكيك 

 مؤسسة دعم وتأهيل المرأة  ت أبو جياب آيا
 مشروع المرأة  ربا عكيلة 

 نادي الكوثر  هدى حسان 
 تأهيل المرأة والطفل  هدى عليان 
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 )5(الملحق رقم 
 أسماء المؤسسات والمشاركات في ورشة تونس

5-6/2/2004 
 اسم المشاركة اسم المؤسسة

 تمام اقناوي  ية الغربالضفة/االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
 وسام وهبة  غزة /جمعية المرأة العاملة
 سمر هواش  نابلس/جمعية المرأة العاملة
 نهلة قورة رام اهللا/طاقم شؤون المرأة
 فاطمة سكيك  غزة/طاقم شؤون المرأة

 عفاف أبو هشهش  الخليل/اتحاد لجان اإلغاثة الزراعية
 مريم جودة  غزة/مركز الثقافة والفكر الحر

 أمل الجعبة  الخليل/مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
 آمال حمد  غزة/المجلس التشريعي

 نادر سعيد  رام اهللا/جامعة بيرزيت-برنامج دراسات التنمية
 شهناز جبران  رام اهللا/جامعة بيرزيت-برنامج دراسات التنمية

 منال عواد  غزة/مركز غزة للصحة النفسية
 خولة األزرق بيت لحم/ النفسيمركز اإلرشاد

 دالل سالمة  نابلس/عضوة المجلس التشريعي
 روال السعدي  األردن /المعهد الدولي لتضامن النساء

 ليلى العلي  لبنان/جمعية النجدة االجتماعية
 


