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  ول:االنجازات والتحدیاتاألالجزء 
  

  فى االراضى الفلسطینیة. 2009اذار  - 2004اھم االنجازات التى تم تحقیقھا خالل السنوات 
  

  2009 المرأةضد  زالتوقیع على اتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمیی أوال:
  

زالسید الرئ صادق   ا ینسجم  ضد المراة یس محمود عباس على اتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمیی بم
د وضع التشریعات  مع احكام القانون االساسي الفلسطیني ة للمشریعیین عن ة كمرجعی اد االتفاقی ، مما یعني اعتم

  تناسب مع ما جاء ببنود االتفاقیة.لتشریعات الموجودة بما یوالقوانین الجدیدة، اضافة الى تعدیل القوانین وا
  

   MDG'S FUND،2009 توقیع اتفاقیة ثانیا:
  

ل  ن قب ول م رأة"،  المم ة الم اعي وتقوی وع االجتم اواة الن امج " مس راكة ببرن ة ش ى اتفاقی ع عل التوقی
ة ة الثانی ة ألأللفی داف اإلنمائی من أھ باني، ض ندوق االس وزارات ال  MDG'S FUND -الص ع ال ینفذ م ذي س

رأة  دوالر،مالیین  9المعنیة ووكاالت األمم المتحدة، بمبلغ  ف الموجھ نحو الم ن العن یھدف البرنامج الى الحد م
  والطفلة الفلسطینیة.

  
   2008ى محاور عمل االلیة الوطنیةنف علثالثا:اضافة محور الحد من ظاھرة الع

  
ف االسري   ن ظاھرة العن د م ور الح ل وزارة اضافة مح اور عم ى مح ى اساس الجنس، ال ي عل المبن

ت المحاور  كمحور اساسي للعمل 2011-2008عوام شؤون المرأة لال م تثبی ا ت ة، كم ھ خالل االعوام القادم علی
  السابقة وھي:
  تفعیل مشاركة المرأة فى رسم السیاسات وصنع القرار. -
 نساء.رفع مشاركة المرأة فى سوق العمل وتقلیص معدل الفقر بین ال -
 رفع نسبة مشاركة الشابات فى التعلیم والتدریب المھني والتقني. -

 
  2008ناھضة العنف ضد المرأة عام تشكیل اللجنة الوطنیة لم رابعا:

  
ف   ة العن ة لمناھض ة الوطنی كیل اللجن م تش راة  ت ام للم اد الع وزارات واالتح ن ال دد م ن ع ة م والمكون

ف دي مناھضة العن مالفلسطینیة ومنت ن أھ رأة،  ، م ة العنف ضد الم ة لمناھض ا وضع إستراتیجیة وطنی المھامھ
ً لخطة وطنیة شاملة للحد من العنف الموجھ ضد المرأة بكافة أشكالھ.   بحیث تشكل أساسا

  
  2008المستجیبة للنوع االجتماعي  خامسا: :الموازنة

  
یم  حول لقد  تم اجراء دراسة تحلیلة الربع وزارات الصحة، العمل، الشؤون االجتماعی   ة والتربیة والتعل

المي  ق الحوار الع ادرة الفلسطینیة لتعمی ذت الدراسة مؤسسة المب الموازنة المستجیبة للنوع االجتماعي، حیث نف
ة  لطة الوطنی ات الس ى مؤسس اعي ف وع االجتم تجیبة للن ة مس ة عام ة موازن ق مأسس ى طری ة، عل والدیمقراطی

  الفلسطینیة.
  

  لآللیة الوطنیة 2011- 2008 اإلصالحسادسا: خطة 
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د  وزارة لق ي عمل ل داد خطت م إع رأة ت ؤون الم ین  ش ة ب رة الواقع ي الفت ت ف ى كان  2007 -2005األول

رار،  حیث تبنت الوزارة ثالثة محاور أساسیة وھي التعلیم والتدریب المھني والتقني للشابات، والمرأة وصنع الق
م اخ ث ت اروفقر الشابات وخاصة معیالت األسر، حی ذ تی ك ه المحاورھ اج عمل بیجین وذل ن منھ اء م ى  ابن عل

  .المشاورات التي تمت مع المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة 
  

ا  2010- 2008أما خطة اإلصالح والتنمیة  فقد جاءت في ظل ظروف صعبة، وتوترات سیاسیة مر بھ
ة اح ي نتیج ة ھ اور الخط ت مح یتین، فكان نتین الماض الل الس طیني خ ع الفلس رت المجتم ة ظھ ات مجتمعی تیاج

 وابرز محاورھا: 2007-2005أھمیتھا من خالل العمل على خطة وزارة شؤون المرأة 
 توفیر األمان االقتصادي و تمكین المرأة . أ

 زیادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار و المشاركة السیاسیة . ب
 محاربة العنف ضد المرأة . ت
 ب المھني والتقني.رفع نسبة مشاركة الشابات فى التعلیم والتدری . ث

    
  2007ول لمناھضة العنف ضد المراة األعقد المؤتمر الوطني سابعا:

  
رأة    ة لمناھضة العنف ضد الم ات األھلی تالف المنظم ع ائ ؤتمر االول  بالتعاون وبالتنسیق م د الم م عق ت

ھ ضرورة وضع خطة استراتیج2007لمناھضة العنف ضد المراة فى نھایة عام  ا تمخض عن ى ، واھم م یة عل
  س.المستوى الوطنى للحد من ظاھرة العنف االسري المبني على الجن

  
  2007تشكیل دوائر المرأة والطفل فى المحافظات  :ثامنا

  
انوني للسید   ن المستشار الق ة م ة للمحافظات المقدم ة المعدل لقد أقر السید الرئیس محمود عباس الھیكلی

ام الخاص الرئیس والتى تضمنت استحداث  دوائر المرأة  الء االھتم ك الی والطفل فى كافة محافظات الوطن وذل
ام  ات ع كین الموظف ات وتس تكمال تعین د اس دوائر بع ذه ال ل بھ دأ العم طیني ، وب ل الفلس رأة والطف ن الم ل م لك

2008.  
  

  2005وحدات المرأة  انشأتاسعا:
  

قرار رقم  3/5/2005تم استصدار قرار من مجلس الوزراء یقضي بانشاء وحدات للمرأة بتاریخ 
والقاضي "بحث الوزارات خاصة الكبرى منھا ذات العالقة على إنشاء   2005م.و/أ. ق) لسنة  15/12/09(

   .وحدات لشؤون المرأة في الوزارات حیث كان ھناك حاجة وضرورة وكلما كان ذلك ممكنا"
  
  
  
  
  

  مركز محور نشاءأ :عاشرا
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وذلك  بالشراكة ما بین القطاع الحكومي  االسرة،لمرأة ولحمایة ا مركز نموذجي أول إنشاءتم   
االسري والعنف الموجھ  والمؤسات االھلیة، حیث تقوم نشاطاتھ على حمایة النساء المعنفات، ومكافحة العنف

  ضد المرأة، واعادة تأھلیھن وتمكینھن ودمجھن بالمجتمع. 
  

  2006- 2005 التدقیق على أساس النوع االجتماعي: الحادى عشر
 

كخطوة على طریق تعمیم التجربة  نفیذ التدقیق على اساس النوع االجتماعي فى وزارة شؤون المرأة ،تم ت
واجراء التغیرات واالصالحات التى تحقق العدالة  تشخیص الفجوات الھدف على باقى الوزارات،حیث ان

  االجتماعیة والمساواة على جمیع المستویات االداریة والمالیة والموارد البشریة.
  

  إقرار الكوتا النسویة :الثاني عشر
  

وعضوتین كحد ادني  2005% للمجلس التشریعي عام 20اقرار الكوتا النسویة فى قانون االنتخابات        
معدل مشاركة  السبب الرئیسي في ارتفاع ذلك ھو ، حیث كان2004عام  تم اقرارهو للمجالس المحلیة والبلدیة

، وقد عملت كل من % في المجالس المحلیة والبلدیة 18مجلس التشریعي و% في ال12.7النساء السیاسیة إلى
  وزارة شؤون المرأة ومؤسسات المجتمع المدني واالتحاد العام للمراة الفلسطینیة على اقرار الكوتا.

  
  مركز االحصاء الفلسطیني المسوحات والتقاریر الصادرة عن فى النوع االجتماعيعشر : تضمین  الثالث

  
ذ عام وعلى مس حول   2005توى مركز االحصاء الفلسطیني  تم اتخاذ وإدخال سیاسات وإجراءات من

نس، وتض ب الج لة حس ات مفص وفیر بیان ن میت ادرة ع اریر الص وح والتق ع المس ي جمی اعي ف وع االجتم ن الن
ذه عام  اتالدوائر الفنیة في الجھاز دون تمییز، وقد تم اعداد  استمارة التعداد العام للسكان والمنشاء م تنفی الذي ت

  لنوع االجتماعي.مراعیة ل 2007
  

  2008-2004أنشأ مراكز تواصل عشر: الرابع
  

ل  4لقد تم انشاء     ن الخلی ى كل م مراكز نسویة تحت اسم مراكز تواصل الممول من التعاون االیطالي ق
ت ل ین المؤ،بی راكة ب ل بالش طیني یعم وي فلس ع نس ى، كتجم ة اول ین كمرحل ابلس وجن ة حم،ن ات األھلی سس

  .والحكومیة وبالتنسیق مع المؤسسات المحلیة واإلقلیمیة
  

  2005ر قانون صندوق النفقة :اقراعشر الخامس
  

 من الحصول على خطوة ممیزة في اتجاه تمكین النساء الفلسطینیاتكلقد تم اقرار قانون صندوق النفقة         
لسطینیة ، وقد شاركت وزارة شؤون المرأة  بفاعلیة كبیرة في نفقاتھن المتعثرة في المحاكم المدنیة والشرعیة الف

  مجلس ادارة صندوق النفقة.
  

  التحدیاتأھم 
  

  أوال:
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ت   ي ألق رائیلیة الت ات اإلس ن االنتھاك ارعة م رة متس طینیة وتی ة الفلس لطة الوطنی اطق الس ھدت من ش
ذ خطة االن دار الفصل العنصري، وتنفی اء ج ا: بن ن جابظاللھا على المرأة ومنھ ب واحد، واالستیالء فصال م ن

ى اه وت عل ادر المی طینیة ومص ي الفلس ھاألراض طیني وعزل عب الفلس ال الش ع أوص ي قطی ا ف لت ذروتھ ، ووص
ن م ا ضاعف م رأة فباإلضافة الحرب األخیرة على غزة لتطال الجمیع من أطفال، ونساء، ورجال، مم اة الم عان

  .ال یحترم أدنى مقومات حقوق اإلنسان االسرائیلي الذى االحتالل التي تعیشھا، ھنالك الى السیطرة البطریركیة
  

  ثانیا:
ري،  ، ساھم 2006نتخابات ان فوز حركة حماس فى ا ا یبازیاد انتشارالمد السلفي التكفی بشكل ساھم مم

وى الحیفى تقیاو اخر  د السلفى یق ا ان انتشار الم ن النساء، كم ھ ھ أثر ب ات د الحریات العامة التى اول من تت رك
رفض كاف ى ت فالنسویة االسالمیة الت ى تنص ق الت ات والمواثی ام  ة االتفاقی ا تخالف احك ار انھ ى اعتب المرأة عل

ریعیة  ات النالش عف الحرك ا یض المیة، مم ویة الاالس ن س ذ م ى تتخ ة، الت ة اللبرالی ات العلمانی ق واالتفاقی مواثی
  .الدولیة اساس لعملھا بین النساء فى االراضي الفلسطینیة

  
  ثالثا:

ود  ذه المساعدات وبن تحكم بحجم ھ ى ت ة، الت ى المساعدات الدولی ة الفلسطینیة عل اعتماد السلطة الوطنی
ب  ویةمما یؤثر سلبا على العملیة التنمصرفھا  برمتھا، حیث ان الجزء االكبر من موازنة السلطة یصرف كروات

ى ومصاریف تشغیلیة ،مما یقف حائال دون تنفیذ الخطة االستراتی لبا عل ؤثر س جیة على المستوى الوطني ، مما ی
  تنفیذ الخطط والبرامج واالنشطة الخاصة بالمرأة الفلسطینیة.

  
  رابعا: 

دت     طینیة رص ة الفلس لطة الوطنی م ان الس ار 7.7رغ تراتیجیة  ملی ة االس ذ الخط -2008دوالر لتنفی
رامج اصالح للمشروعات التنمویة ولمشروعیصرف % فقط مما رصد 30اال ان ، 2011 ذ ب ى تنفی ات تسھم ف

ة،وفى مؤسسات  ا رصد یصرف لسد70السلطة المختلف ة السلطة لالعوام السابقة، اال ان % مم  ھعجز میزانی
ة  الح والتنمی ة االص ى خط أالطالع عل ھ 2011-2008ب د ان روق  نج ار الف ین االعتب ذ بع حا االخ ن واض م یك ل

ن الجندریة بین الرجل والمراة بشكل عام وانما ت اعي م وع االجتم ة الفلسطینیة بقضایا الن زام الحكوم ضمنت الت
ة) ةخالل تضمینھا ھذا البعد على مستوى الغایات( وثیقة غایات واھداف السلط ة   الوطنی اة غای ز جودة حی تعزی

اعي، اي ان ال االجتم ة راس الم ى اطار تنمی ع الخدمات،كأحد محاور السیاسات ف ى توزی  المواطنین: العدالة ف
  .المحركات الرئیسیة لبناء الخطة الخمسیة الوطنیة النوع االجتماعي لم یكن أحد بعد
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  محاور منھاج عمل بیجن  الجزء الثاني:التقدم المحرز فى

  
  

  والفقر المرأة: ألف
  

دالع    ذ ان رامج الطوارئ األقصى انتقاضھمن ى ب ة الفلسطینیة عل رامج عمل السلطة الوطنی ، تركزت ب
وفر الظروف واالغاثة، وندر ب ت ذا یتطل ة، إال ان ھ رامج التنموی ك تماما أھمیة االنتقال من برامج االغاثة الى ب

ك  المناسبة لذلك والمتمثلة في زوال االحتالل وفك الحصار والسیطرة على المعابر والموارد، ولحین حصول ذل
  االقتصادیة المتاحةال بد من تھیئة المناخ لتحقیق التنمیة بكل الطرق والسبل وفق االمكانیات 

      
  مؤشرات الفقر والنوع االجتماعي  

ذه 48% و57.3 الى تحت خط الفقر التى تعیش ارتفعت نسبة االسر الفلسطینیة .1 ى % من ھ ع ف االسر تق
دقع، ر الم رة الفق ام دائ ي الع اء ف ھا نس ي ترأس بة األسر الت ى  2004كما ارتفعت نس ین 8.1إل ي ح % ف

ام  ي الع ت ف ھداء،%، 7.7 1995كان دد الش اع ع ن ارتف اتج ع ك ن ن أ وذل ال اآلالف م ى اعتق ضافة إل
اءجرح المئات منھم كذلك أرباب األسر الرجال، و ا زاد اعب ة، مم ات وتشوھات دائم ى أعاق ا أدى إل  مم

  .المرأة
ي أعدھا 66أن   .2 %  من ربات البیوت عرضة النكشاف، ویقعن ضمن الفقراء بحسب تقریر الدراسة الت

 (دراسة لم تنشر). البنك الدولي
غ نسبة النساء  نسبة النساء ھناك تباین واضح بین .3 ث تبل وة والرجال الملتحقین بسوق العمل حی داخل الق

ام  67.7% مقابل 15.7  ةالعاملة البالغ ام 2007للرجال لع نفس الع ین النساء ل ة ب ، وبلغت نسبة البطال
ا ، 2005ام  في الع %19.6 %، في حین كانت22.3 نخفض كم أجور النساء نسبة ألجور الرجال وت

 شیكل للنساء. 72شیكل مقارنة مع  85في معظم المیادین حیث بلغ متوسط األجور الیومیة للرجال
  
  واالنجازات اإلجراءات أوال:

تغطي برامج وزارة الشؤون االجتماعیة الجزء االكبر من المستفیدین/ات من برامج الدعم       
ة، كما ان وزارة الشؤون االجتماعیة ھي الجھة المسؤولة عن رعایة الفئات االجتماعي للسلطة الفلسطینی

  برامج رئیسیة وھي:ات عبر خمس المجتمع الفلسطیني، وتقدم المساعدالمحتاجة فى 
  

 ( الحاالت الصعبة)الفقیرة األسر برنامج مساعدات
ب الفلسطیني،وتجري تقدیم % من الشع3.5وھو من اكبر واھم البرامج ، حیث یتم تقدیم المساعدات الى  

المساعدات عینیة، والفئات المستھدفة من ھذا البرنامج ھم/ھن االیتام القصر، المسنین والمسنات اللذین اللواتي 
العجزة من النساء والرجال،االرامل او المطلقات او المھجورات او النساء غیر المتزوجات ال معیل لھم/لھن، 

ولقد   .رب االسرة معتقل او شھید او ذو اعاقة لھن وال قدرة على العمل، او خلاالربعین وال د اللواتي تجاوزن
اعلى  من الرجال وذلك بسبب توجھ ھذا البرنامج الى االسر  تبین ان عدد النساء المستفیدات من ھذا البرنامج

  االكثر فقرا والتى ال یوجد بھا معیل على اعتبار ان المعیل ھو الرجل.
  
  
  

  االجتماعیة ( افقر الفقراء) برنامج الحمایة
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بالعمل على تطویر برامج مساعداتھا، من خالل  2005قامت وزارة الشؤون االجتماعیة منذ عام        
% 10برامج، وقد بدأت ببرنامج الحمایة االجتماعیة، والذي یستھدف افقر  9مشروع شبكة االمان الذي یضم 

 الى :ذوي االحتیاجات تقدم واالولویة فى ھذا البرنامجرة الف اس 55- 45ر الفلسطینیة اي حوالى من االس
عام و العائلة التى ترأسھا امراة وتكون فقیرة جدا و ال تتلقي اي  60والمرضى،كبار السن فوق  الخاصة

  مساعدة من اي جھة اخري.
معلومات عن عدد ان البعد النوع االجتماعي لھذا المشروع ھو استھداف االسر التى ترأسھا النساء، ولم تتوفر 

  .المستفیدة من ھذا البرنامجاالسر التى تراسھا نساء 
 

 )المحرومة اقتصادیا فى فلسطین ( الرائد األسرمشروع تمكین 
  ما بین السلطة الفلسطینیة وبنك التنمیة االسالمي ویقسم الى قسمین: 2007وقع عام 

امریكي،حیث تقدم  القروض لالسر  ملیون دوالر 10االول: مخصص لتمویل المشاریع الصغیرة وبقیمة 
اسرة من ھذا المشروع فى المرحلة  3000دوالر والمتوقع استفادة  5000- 3000الفقیرة  بقیمة تتراوح ما بین 

  االولى.
:تقدیم المنح ویشمل تقدیم خدمات اجتماعیةمن خالل المساعدات العینیة والنقدیة، ومن المخطط استفادة الثاني

 لمشروع.عائلة من ھذا ا 9000
حیث ان  اال انھا تتعامل مع المرأة كتابع للرجل جمیع ھذه البرامج تستفید منھ النساء وان بنسب متفوتة،     

  . قاالي سبب من االسباب التى ذكرت ساب المعیل الرجلمشروطة كون المرأة محرومة من دخل  االستفادة
  

  للنساء الفلسطینیات  مشروع التدریب الفني والمھني
ذا المشروع تمكین النساء ذوات الدخل المحدود، ویستھدف ھذا المشروع المستفیدات من الرئیسي من ھ الھدف

  مساعدات وزارة الشوؤن االجتماعیة، وقائم ھذا المشروع على التدریب الفني والمھني .
  

ید من المھن، مركزا تاھیلیا للشبیبة،حیث تقدیم دورات تدریبیة فى العد 12تدیر وزارة الشؤون االجتماعیة 
ویستفید من ھذه الخدمات ابناء االسر الفقیرة الذین/اللواتي تسربوا/تسربن من التعلیم النظامي.تستفید الفتیات من 
خدمات ھذه المراكز، حیث التدریب على المھن التقلیدیة التى تلبي الدور االنجابي، الخیاطة، تجمیل وتدبیر 

  منزلى.
  

  :یاتالعقبات والفجوات والتحدثانیا:
ى  .1 ن التوجھ ال ر م ر بكثی ة بصورة اكب انتھاج السلطة الوطنیة الفلسطینیة لسیاسة تقدیم المساعدات العینی

 دمج االسر الفقیرة بالعملیة االنتاجیة التنمویة.
ادي،  كلالحرمان االجتماعي للمرأة من المشاركة بحریة في التنمیة، وبش .2 یمكنھا من تحسین وضعھا الم

 وان عمل المراة رفاه یمكن االستغناء عنھ. لالسرة، الرجل المعیللحق بحیث ینظر للمراة كم
ة ال  .3 وفر الحمای ن غیاب شبكات األمان االجتماعي، وغیاب قوانین ت ة المرأة م ي حمای ا ف ة وتفعیلھ حقیقی

 العوز والفقر.
ن دخ مغیاب وضعف برامج التعلی  .4 ا م ي تمكنھ ي المتاحة للنساء، والت ول سوق والتدریب المھني والتقن

وج سوق العمل  ن ول ا م ي تمكنھ ة الت ة والمھنی انیتھن التنقنی العمل وتحسین وضعھا، بسبب ضعف إمك
ً مما ینجو بھا من دوامة الفقر..  وتحسین ظروف معیشتھا،وتمكینھا اقتصادیا

 التزاید السكاني واالنجاب العشوائي. .5
 المراة في عملیة التنمیة.البعد الشاسع بین الشعارات النظریة  والتطبیق العملي الشراك  .6
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  باء: تعلیم المرأة وتدریبھا
  

كنتیجة للسیاسة التي انتھجتھا وزارة التربیة والتعلیم العالي في تعمیم التعلیم وإلزامیتھ، وما تتطلبھ ذلك 
أحل من توفیر لمراكز التعلیم العام في كافة المناطق، فقد ارتفعت نسبة التحاق الفتیات عن الذكور في جمیع المر

التعلیمیة، بما في ذلك التعلیم العالي. الفجوة الحقیقیة تبقى في تفاوت نسبة التحاق الذور واإلناث في المساقات 
الحدیثة كالھندسة بتخصصاتھا المختلفة، واالتصاالت والمھن الطبیة. وتبقى الفجوة النوعیة في التعلیم المھني 

وقد بلغت نسبة اإلناث  % من مجموع الملتحقین30,4 حیث ال تتجاوز نسبة الملتحقات بالتعلیم المھني
% ، وعلى 70%، بینما بلغت نسبة الذكور الملتحقین 81 2006/2007الملتحقات في التعلیم الثانوي للعام 

سنھ فأكثر) للعام  15الرغم من ذلك یبقى معدل األمیة لإلناث أعلى منھ للذكور حیث بلغ معدل األمیة للذكور (
  %.9.6سنھ فأكثر)  15نما بلغ لإلناث (%، بی2.7  2007

  
  أوال:االجراءات واالنجازات 

الناث نیة،اي التعلیم دون تمییز بین االتعلیم للجمیع شعار مرفوع فى وزارة التربیة والتعلیم الفلسطی - 1 
من  والذكور، لذا تعمل الوزارة على زیادة االلتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة التعلیم االساسي لكل

االناث والذكور، وكذلك تشجیع التعلیم غیر النظامي الذي یفتح افاقا لمن تسربوا/تسربن من المدراس بالعودة 
الزواج باعادة االلتحاق بالمدارس وانھاء  بسببالیھا، كما تم اتاحة الفرصة للطالبات اللواتي انقطعن عن التعلیم 

  الثانویة العامة.
 الھدف االستراتیجي على  2011- 2008رأة فى خطھا االستراتیجیة استمرار عمل وزارة شؤون الم - 2

تطویر السیاسات التربویة على ،حیث تعمل رفع نسبة مشاركة الشابات في التعلیم والتدریب المھني والتقني
  ،اعيالمتعلقة بالتعلیم والتدریب المھني في المؤسسات الحكومیة وإقتراح سیاسات بدیلة متضمنة للنوع االجتم

مناسبة لزیادة نسبة الشابات في التعلیم المھني والتدریب التقني الذي یحقق فرص البیئة التوفیر  كذلكو
  عمل متالئمة مع احتیاجات السوق.

  توفیر البنیة التحتیة للتعلیم المھني: - 3 
، تشمل اربع تخصصات، صیانة 2004بناء مدرسة مھنیة لالناث فى غزة عام  -*

  ،تصنیع مالبس بتمویل من البنك الدولي.حاسوب،االتصاالت،تجمیل
فى الخلیل الضفة الغربیة،باربع تخصصات  2005بناء مدرسة بنات دورا الثانویة المھنیة عام  -*

  صیانة اجھزة حاسوب،صیانة االالت المكتبیة،االتصاالت،االكترونیات الصناعیة.
  أجراء الدراسات - 4
التعرف على واقع  حیث ھدفت الدراسة الى والتقني التعلیم والتدریب المھنيحول  اجراء دراسة -*

التعلیم والتدریب المھني والتقني الموجھ لإلناث في فلسطین وذلك بالتركیز على كل من جانب العرض (وفرة 
المراكز، وفرة التخصصات، إقبال اإلناث) وجانب الطلب من السوق على مختلف التخصصات في ھذا النوع 

لى البحث قي سبل والیات تفعیل دور التعلیم والتدریب المھني والتقني في تعزیز موقع من التعلیم، باإلضافة إ
اإلناث في القوى العاملة واالقتصاد واقتراح سیاسات تشجع اإلناث لاللتحاق بالتخصصات التكنولوجیة المھنیة 

  الحدیثة وما میز ھذه الدراسة عن غیرھا أنھا تغطي كافة مناطق الضفة الغربیة وغزة.
  كما انھ تنفذ حالیا دراستین بعنوان التعلیم تحت االحتالل ودراسة حول التحلیل الكمي والنوعي للتعلیم.

عدد من المؤسسات فى  تدریب مدربین للترویج للتدریب المھني والتقنيرابعا: تنفیذ دورات تدریبیة 
 والوزارات.

تدریب المھني والتقني، وقامت وزارة لقد أدركت العدید من المؤسسات الرسمیة أھمیة التعلیم وال - 5
التربیة والتعلیم العالي، ووزارة العمل بإعداد اإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم والتدریب المھني والتقني باإلضافة 
إلى الخطة التنفیذیة لھذه اإلستراتیجیة للتنفیذ، ولقد أشارت ھذه الوثیقة الى التعلیم و التدریب المھني والتقني في 
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مع الفلسطیني ومشكالتھ، ووضعت نظاما مفصال حول ھیكلیة النظام المقترح، وإدارتھ، والموازنة المجت
  التقدیریة الالزمة، ومعالمھ، ودور المنظمات األھلیة فیھ، ووضعت اطار زمني لتطبیقھا. 

  الحمالت االعالمیة:الترویج للتدریب المھني والتقني عبر تنفیذ 6-
وطنیة لتشجیع الفتیات لاللتحاق بالتدریب المھني حیث تم العالمیة لة االعدد من الحم تنفیذ لقد تم 

انتاج، ومضة تلفزیونیة تم بثھا على كافة المحطات المحلیة والفضائیة الفلسطینیة، ومضة اذاعیة تم بثھا فى 
دد من المحطات االذاعیة المحلیة، انتاج رزنامة ومسطرة مدرسیة، والترویج عبر فاتورة التلفون، عقد ع

خاصة بالمعلمین والمعلمات الورش للطالبات الصفوف الحادي عشر والثاني عشر، وعقد ورش عمل 
  تحاق بالتعلیم والتدریب المھني.جیع الطالبات لاللتشلحثیھم/حثیھن على

  
  العقبات والفجوات والتحدیاتثانیا:

علیم والتدریب المھني والتقني ان الفجوة القائمة على اساس الجنس فى قطاع التعلیم تتركز فى الت     
شیر اإلحصائیات أن التعلیم والتدریب المھني والتقني ال یزال األقل حظا بین أنواع التعلیم األخرى في ت حیث

المجتمع الفلسطیني، وال زالت الدالئل تشیر إلى وجود فجوة واسعة بین الجنسین فیما یتعلق بالتدریب التقني 
 2004/2005بات في كافة مجاالت التعلیم والتدریب المھني النظامي للعام والمھني. حیث بلغ عدد الطال

طالب وطالبة. وقد بلغ عدد  5559% من مجموع الملتحقین البالغ عددھم 30.4) طالبة یشكلن نسبة 1690(
ً یشكلون نسبة  3869الطالب الذكور      .% من مجموع الطالب والطالبات69.6طالبا
ذكوریة مثل اإللكترونیات ال ختصاصاتاالیب المھني والتقني التدرالتعلیم و یغلب على  

، في حین تتركز اختصاصات النساء على الطباعة والحدادة واعمال البناء  والكھرباء والمیكانیكا والنجارة
فقد شكل التعلیم   ،، باعتبارھا اختصاصات تكرس دور المرأة التقلیديوالتجمیل والخیاطة وتجھیز األغذیة

% بالنسبة للتعلیم العام. في حین شكلت نسبة الطالبات الملتحقات بالتعلیم المھني 5.7المھني و التقني   والتدریب
. أما نسبة النساء في المعاھد الفنیة 2004/2005% إلى الطالبات الملتحقات بالتعلیم العام 2.8والتقني 

%، وفي 54في المدارس التجاریة %، و17.4%، في حین كانت في المعاھد الزراعیة 5.6والصناعیة فتبلغ 
%. وبالتالي فان ھناك حاجة ملحة لتوفیر اختصاصات حدیثة للمرأة في التدریب المھني 0المدارس الفندقیة 

  .والتقني تتماشى مع احتیاجات سوق العمل المتغیرة
  

  اما االسباب وراء انخفاض التحاق النساء فى التعلیم والتدریب المھني فھي:

ھ لموجھ لإلناث على اعتبار أن ھناك تحدید لألدوار المجتمعیة مسبقا من خالل توجیقلة البرامج ا -
 الفرع األدبي.الطالبات الى 

عدم قدرة النظام على استیعاب األعداد المتنامیة من الطلبة/ات ضمن موازنات ال تتناسب مع النمو في  -
 .رار بتوفیر فرص تعلیمیة متكافئةأعداد الطلبة وھذا ما اثر على جودة التعلیم، وقدرتھ على االستم

عندما طرحت االستراتیجیة لم و، لفترة طویلة  للتعلیم والتدریب المھني موحدة إستراتیجیةعدم وجود  -
 تطبق.

 .والتدریب المھني والتقني ارتفاع تكالیف التعلیم  -
انخفاض جودة  عدم ارتباط مسار التعلیم والتدریب المھني والتقني، بالمسار األكادیمي مما أدى إلى -

 التدریب.
مؤسسة تدریب في الضفة  400أكثر من   یوجد على التدریب المھني حیثتعدد جھات اإلشراف  -

 الغربیة وقطاع غزة.
 .قلة الدراسات النظریة والعملیة التي تغطي ھذا الجانب -

 ً   أھم معیقات التعلیم  یشكل عام - ثالثا
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، و طال ھذا العدوان الجوانب يسرائیلحتالل االاال تعرض قطاع التعلیم إلى عدوان واسع من قبل - 1
المختلفة للعملیة التعلیمیة، فقد دمرت المدارس، واستشھد الطالب، والطالبات، واغتیل المعلمون والمعلمات، 
وأغلقت الطرقات في وجھ الطلبة لمنع وصولھم إلى المدارس والجامعات، وأطلقت النیران باتجاه الطلبة 

  مما أدى إلى اختناق الكثیر منھم غازات على األطفال في صفوفھمومدارسھم، وأطلقت ال
مشكلة االزدحام فى الصفوف لما لھ من تأثیر على نوعیة التعلیم،حیث زاد عدد الطلبة فى الصفوف  - 2

  . 2006/2007طالب/طالبة فى العام الدراسي  37عن 
ة التربیة والتعلیم لحلھا دة من قبل وزاركل المحاوالت الجامشكلة البنیة التحتیة لقطاع التعلیم، رغم  - 3

بعض المدارس، زیادة عدد الصفوف  اال انھا ما زالت قائمة، حیث ھناك احتیاج الى بناء مدارس جدیدة، ترمیم
، مدارس اخري، ترمیم المالعب، اعادة تأھیل المشارب ودورات المیاه، تزوید بعض المدارس بالمكتبات

مبیوتر وقاعات للریاضة، ویجذر بالذكر ان ھناك تفاوت بین المدارس فى مختبرات العلمیة، مختبرات الك
التجھیزات والمعدات والبناء، اال انھ بشكل عام ھناك العدید من المشاكل التى بحاجة الى حل لتحسین ظروف 

  التعلیم.
  

  والصحة المرأةجیم: 
  

ادئ والقیم التى یسترشد بھا القطاع من المب لوطنیة لوزارة الصحةلقد انطلقت الخطة االستراتیجیة ا     
من الخدمات دون تمییز بین الذكور واالناث، على اساس  /اتالصحي الفلسطیني، حیث التعامل مع المستفیدین

ان صحة الفلسطینین ھدف اجتماعي وطني اساسي وجزء ال یتجزأ من االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة 
  للموارد البشریة.

  الخاصة بالمراة الفلسطینیة فى مجال الصحة: اھم المؤشرات
  بینما تبلغ نسبة 12تبلغ نسبة النساء المصابات بمرض مزمن واحد على األقل مشخص بطبیب ،%

 .2006%. ذلك وفق إحصاءات مشروع صحة األسرة للعام 8الرجال المصابین 
 2006لعام %41.7ي العام  وسائل تنظیم األسرة ف اللواتي یستعملن سنة) 49- 15(  تبلغ نسبة النساء .  
  وھي نسبة كبیرة.33عام)  18تبلغ نسبة الزواج المبكر (أقل من ،% 
  2006والدة لعام  100000لكل  35-13بلغت نسبة وفیات االمھات مابین.  

  
  أوال:االجراءات واالنجازات

 :وادر الصحة علىتدریب الك - 1
  “.في الموقعتدریب مدربین ومن ثم التدریب ” الفحص السریري للثدي  -أ 
التدریب في الموقع على مسحة عنق الرحم وقد تم تدریب التمریض وذلك لخصوصیة العمل في ھذا  -ب 

  ) والتدریب مستمر.105وعدد المتدربین ( ToT) 20المجال عدد(
 إعادة تنشیط اللجنة الوطنیة لوفیات األمھات وعمل مرجعیة للجنة وكذلك. .2
نجاب وتم توزیعھ على مراكز الرعایة الصحیة األولیة بعد انھاء استبیان لوفیات النساء في سن اال  .3

  اعتماده من أصحاب القرار وقد تم االستفادة من خبرة وكالة الغوث في ھذا المجال.
 .سیتم طباعتھ وتوزیعھ بعد إعتمادهدلیل العنایة بحدیثي الوالدة  في المستشفیات في طور االنتھاء و .4
 (رفیدیا ، سلفیت ، وجنین). ترمیم اقسام الوالدة في المستشفیات .5
تطویر ملصقات من بروتوكول الوالدة الطارئة ذات األھمیة للعمل في أقسام الوالدة وقد تم توزیعھا  .6

ابتة العاملین في على جمیع أقسام الوالدة في المستشفیات الحكومیة ووكالة الغوث لتكون مرجعیة  ث
 .اقسام الوالدة
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الوالدة  وتمریض على ھذا البروتوكول ملین من أطباء وقابالتوتم التدریب في الموقع لجمیع العا .7
 والتدریب مستمر.الطارئة 

  
  الفجوات والتحدیاتالعقبات وثانیا:

ري،  -1 دن والق ین الم صعوبة وصول النساء الى المستشقیات وعیادات الرعایة االولیة بسبب انتشار الحواجز ب
  القدس وغزة عن باقى المدن الفلسطینیة.الذي یفصل اضافة الى وجود جدار الفصل العنصري 

م بالمراة ما بعد ھذا السن، وخاصة وان دون االھتما 49-19على سن االنجاب ینصب اھتمام وزارة الصحة  -2
ب  دم، امراض القل ل السكري، ضغط ال ة المراض مث اك حاجة العطاء اھمی معدل عمر المراة فى ازدیاد وھن

  وھشاشة العظام.
اری -3 اد المش ولع الخاصة بالناعتم ع المم ل المباشر م ى التموی اء عل اریع س تمراریة المش دم اس ي ع ا یعن ین مم

  الخاصة بصحة المرأة خاصة االنجابیة منھا.
 
  

  دال: العنف ضد المرأة
  

ي  ة ف ة للنساء، وسیطرة الذكوری تعیش المرأة الفلسطینیة في واقع اجتماعي، تسیطر علیھ النظرة الدونی
یطرة األ ع، وس یة المجتم ادیة والسیاس ة واالقتص واحي االجتماعی ي الن دھا ف ز ض د، والتمیی راف والتقالی ع

ا  ة  بأنھ ات الحقوقی اریر الصادرة عن الشرطة، والمنظم رأة للتق والقانونیة، ومن خالل متابعة وزارة شؤون الم
 وقطاع غزة. ظاھرة منتشرة وبازدیاد مستمر في الضفة الغربیة

  
از المركزي لإلحصاء الفلسطیني حول تشیر اإلحصاءات الصادرة   ذه الجھ ذي نف ف ال عن مسح العن

ف النساء  ف، أن العن ال العن د أفع ل ألح ى األق زواج وتعرضن لمرة واحدة عل ن ال واتي سبق لھ حول النساء الل
بتھ،  غ نس ث تبل دھن حی ارا ض ف انتش كال العن ر أش و أكث ي ھ ة، 68.8% (61.7النفس فة الغربی ي الض % ف

ة، و23.7% ((23ع غزة)، بینما ینتشر العنف الجسدي بنسبة % في قطا49.7و ي الضفة الغربی % 22.6% ف
ف جنسي بنسبة  ى عن زواج إل ن ال % 11.5% (10.5في قطاع غزة)، في حین تتعرض النساء اللواتي سبق لھ

ا أن العنف ضد النساء بك9.7في الضفة الغربیة ،  ین لن ذه اإلحصاءات یتب ة % في قطاع غزة)، من خالل ھ اف
 .2005أشكالھ ھو منتشر في الضفة الغربیة أكثر منھ في قطاع غزة وذلك للعام 

  
ل مرة واحدة سنة فأكثر وت 18أما نسبة النساء غیر المتزوجات من عمر  ى األق یشیر عرضن للعنف عل

ة، 56.1% (53.5تقریر اإلحصاء إلى أن نسبة العنف النفسي ضدھن بلغت  ي الضفة الغربی ي 47.3% ف % ف
غ قطا د بل ف الجسدي فق ة، 24.4% (24.6ع غزة). أما العن ي الضفة الغربی ا 25.1% ف ي قطاع غزة).أم % ف

ة تشیر إال أ ات الشرطة والمراكز الحقوقی ن بیان ن فیما یتعلق بالعنف الجنسي فلم یتطرق لھ تقریر اإلحصاء، لك
 قطاع غزة).  9ربیة و الضفة الغ 7( 2005حالة للعام  16قاصرات بلغ  عدد حاالت االغتصاب لفتیات

  
ة الشرف حسبكما و ى خلفی ل النساء عل اریر تشیر اإلحصاءات أن عدد حاالت قت ة  تق الشرطة والنیاب

ة  2000العامة من العام  ى نھای ا  46ھي  2005حت ة، منھ ي عام  12حال ة ف اریر الصادرة 2005حال ا التق . أم
ي  17حالة ( 27 ھي 2005فیة الشرف بلغت للعام عن المؤسسات الحقوقیة فتبین أن عدد حاالت القتل على خل ف

ى  10الضفة الغربیة، و ة إل ة شرف العائل ى خلفی ة  30في قطاع غزة)، وقد ازداد عدد حاالت قتل المرأة عل حال
ا بلغت  11حالة في الضفة الغربیة، و 19( 2006قتل في العام  ام  60حالة في قطاع غزة). كم ة للع  2007حال

  . 2008حالة في العام  19و
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  أشار تقریر اإلحصاء إلى مجموع من الحقائق، أھمھا: وقد
  ي صفوف ف الجسدي ف ث بلغت نسبة العن ف الجسدي، حی كلما تدنى المستوى التعلیمي للزوجة أزداد العن

غ نسبة 25.8النساء  ذوات المستوى التعلیمي ابتدائي فأقل  أعلى فتبل %، أما النساء الحاصالت على ثانوي ف
  .2005%، للعام 19.1ن العنف بینھ

  ة، إذ وى العامل النساء داخل القوى العاملة واللواتي سبق لھن الزواج أقل عرضھ للعنف من النساء خارج الق
  %.23.9%، وللنساء خارج قوة العمل 16.8تبلغ نسبة العنف الجسدي للنساء داخل قوة العمل 

 غ ن دي، إذ تبل ف الجس ا زاد العن رة، كلم م األس ا ازداد حج دد كلم غ ع ذي یبل ر ال دي لألس ف الجس بة العن س
  %.  13.6فأقل  2%، ولألسر الذي یبلغ عدد أفرادھا 25.8فأعلى  7أفرادھا 

  
  واالنجازات اإلجراءات: أوال

    اضافة محور الحد من ظاھرة العنف-1
ؤ  افت وزارة ش تراتیجیة اض ة االس ى الخط راة ف تراتیجي  2011-2008ون الم دف اس ھ ھ ل علی للعم
ى  الحد من ظاھرة العنف األسري المبني على أساس الجنس عوام القادمةخالل اال ت عل صیاغة تصور لذا عمل

ف ن العن رأة م ة الم انون حمای ول ق ي ح رح أول دء بومقت وزارات ذات ، والب ي ال ات ف ل السیاس ة وتحلی مراجع
ة  عداد دراسة مقارنةالتخطیط أل ، وكذلكالعالقة لمواجھة العنف المبني على أساس الجنس حول السیاسة الوطنی

 لمواجھة العنف ومن ثم تعمیم مقترح لسیاسة وطنیة موحدة لمواجھة العنف. 
 

  نشأ مركز محورأ- 2
لحمایة المرأة واالسرة تم أنشاء مركز محور وذلك  بالشراكة ما بین القطاع الحكومي والمؤسات االھلیة،    

  ة العنف االسري والعنف الموجھ ضد المرأة.حیث تقوم نشاطاتھ على حمایة النساء المعنفات، ومكافح
   
  لمرأةتشكیل اللجنة الوطنیة لمناھضة العنف ضد ا -3

ف     ة لمناھضة العن وطني حول:" نحو إستراتیجیة وطنی في خطوة تھدف الى متابعة نتائج المؤتمر ال
م المخرجات2007ضد المرأة"، والذي نفذتھ وزارة شؤون المرأة في نھایة عام  ت أھ ؤتمر تركز  ، كان ذا الم لھ

ى اسشمولیب على ضرورة العمل على مستوى وطني ة لتراتیجییة لضمان الوصول إل ة فعال وق ھ وطنی ة حق حمای
ة احددتھكما  النساء والفتیات الفلسطینیات ى القضاء اتفاقی ع عل ز أشكال جمی رأة ضد التمیی حسب المسارات  الم

  التالیة:
 وتشریعیة قانونیة تدابیر 
 ةوقائی تدابیر   
 حمایة تدابیر 

 
بناء على توصیات المؤتمر تم رفع مذكرة تفسیریة لمجلس الوزراء بخصوص تشكیل اللجنة الوطنیة 

 لمناھضة العنف ضد المرأة.
م ( وزراء رق س ال رار مجل اریخ:  ،)59تمخض عنھا صدور ق ة 09/06/2008بت ة وطنی ، بضرورة تشكیل لجن

ویتھا  ي عض م ف رأة، وتض د الم ف ض ة العن ؤون لمناھض ً، ووزارة الش ا رأة رئیس ؤون الم رة وزارة ش وزی
ة،  یم، الداخلی حة، التعل وزارات: الص ن ال ا م ات العلی ن الفئ ین م مل أعضاء ممثل رئیس، وتش ً لل ا ة نائب االجتماعی
دى  اإلعالم، العدل، األوقاف، دیوان  قاضي القضاة، مكتب الرئیس، العمل،االتحاد العام للمرأة،  وممثلة عن منت

 ات األھلیة.المنظم
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 أھم المھام الخاصة بعمل اللجنة یجب أن تركز على:
  ن املة للحد م ة ش ة وطنی ً لخط ا ون أساس رأة تك د الم ة العنف ض ة لمناھض تراتیجیة وطنی وضع إس

 العنف الموجھ للمرأة بكافة أشكالھ، وھذا یتطلب التالي:
 

رأة وأ .1 د الم ف ض ایا العن ول قض ة ح اث الالزم ات واألبح داد الدراس ع إع ى المجتم ره عل ث
  وإنشاء قاعدة بیانات (بنك معلومات)، 

 إنشاء لجان فنیة متخصصة لمتابعة وتحقیق أھداف اللجنة. .2
العنف ضد  .3 دة الخاصة ب العمل على تنفیذ ما ورد في االتفاقیات الدولیة ومواثیق األمم المتح

 المرأة في التشریعات واإلجراءات الوطنیة.
ة المساھمة في تعزیز التعاون اإل .4 رأة بكاف قلیمي والدولي في مجال مناھضة العنف ضد الم

  أشكالھ.
ة و يللقضاء على ظاھرة العنف الموجھ ضد المرأة في المجتمع الفلسطین -4 ة  عملت الموسسات الحكومی االھلی

  بتنفیذ عدد من االنشطة
    .لوقف العنف ونبذة ولتعزیز القانون في المجتمع الفلسطیني التوعیة . تنفیذ حمالت1
  .  المجتمع ىوالتقلیص من آثارة السلبیة عل للعنف عمل للتصديتطویر استراتیجیة  .1
  .  والقوانین الفلسطینیة تشجیع المبادرات لتعدیل التشریعات .2
    عبر عقد اللقاءات والورش. لدى النساء لقضاء على األمیة القانونیةلحمالت القیام ب  .3
  ئ ومساعدة أطفالھم وإیوائھم. مساعدة ضحایا العنف وتأمین مالجاالستمرار في   .4
  إدراج مادة حقوق اإلنسان في الكتب المدرسیة.  .5
 تدعیم البرامج التلفزیونیة واإلذاعیة اإلرشادیة. .6
 دراسة حول العنف ضد الفتیات ( تحت التنفیذ) .7
 دراسة حول العنف ضد المطلقات واالرامل.( تحت التنفیذ) .8
 العنف ضد المتزوجات.( تحت التنفیذ) .9

  اتفاقیة الشراكة توقیع -5
ل  ن قب ول م رأة"،  المم ة الم اعي وتقوی وع االجتم اواة الن امج " مس راكة ببرن ة ش ى اتفاقی ع عل التوقی

ة ة الثانی ة ألأللفی داف اإلنمائی من أھ باني، ض ندوق االس وزارات   MDG'S FUND -الص ع ال ینفذ م ذي س ال
غ  دة، بمبل م المتح االت األم ة ووك دف  9المعنی ین دوالر. یھ و مالی ھ نح ف الموج ن العن ل م ى التقلی امج ال البرن

  المرأة والطفلة الفلسطینیة.
  اجراء الدراسات. -6

وان ظاھرة  ف ،دراسة بعن ن الدراسات حول ظاھرة العن أجراء عدد م یقوم مركز المرأة للدراسات والبحوث ب
ات واالرامل ودراسة اخرى حول العنف ضد المتزو ذه العنف ضد الفتیات، العنف ضد المطلق ع ھ جات، جمی

  الدراسات ما زالت تحت التنفیذ.
  

  العقبات والفجوات والتحدیاتثانیا:
 مختلفة تتمثل في رفع الدعوى أو تقدیم الشكاوي لدى الشرطة.صعوبات اجتماعیة وثقافیة  .1
ة .2 ة البحوث النوعی اع تكلف ً الرتف ة نظرا ة ولیست نوعی اك البحوث المتوفرة كمی ذا ھن د لصعوبة ، ل تحدی

  العنف بسبب نقص الدراسات النوعیة للعنف.مؤشرات 
  نقص الخبراء في مجال تحلیل ظاھرة العنف وأثارھا. .3
 لم تكن ظاھرة العنف أولویة لدى صناع القرار. .4
 عدم انعقاد المجلس التشریعي منذ عامین حتى یتم إقرار وثیقة حقوق المرأة، وقانون حمایة األسرة. .5
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 الحاالت التي تتعرض للعنف. عدم وجود آلیات تحویل وتعامل رسمیة مع .6
 نقص في الخدمات المقدمة لنساء ضحایا العنف. .7
ي .8 ع الفلسطیني والت اة النساء وشمل االنتھاكات اإلسرائیلیة على المجتم ن معان ت  االنتھاكات ضاعفت م

 ناحى الحیاة االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة .االسرائیلیة كافة م
 
 

 ھاء: المرأة والنزاع المسلح
  

اھتمام ؛ یحوزعلى 2000الصادر عن مجلس األمن في أواخر شھر اكتوبر عام  1325بدأ القرار            
؛ یمَكن استخدامھ ضمن األولویات الوطنیة من تعزیز مھماوبدأت النساء تراه قرارا  فلسطینأكبر من النساء في 

 عاتھن. مكانة النساء في مجتم
  

غالیة جَراء الصراع المسلح؛ ونتیجة للطبیعة العدوانیة لدولة  ثمنا وفي فلسطین دفعت المرأة الفلسطینیة
یة؛ ومنذ صدور القرار شھیدة؛ أي منذ االنتفاضة الثان 340االحتالل؛ فقد سقط خالل الثماني سنوات الماضیة 

 8300 تم تدمیر؛ مع انطالقة االنتفاضة تقریبا، كما 2000- 10- 31تزامن القرار الذي صدر في ؛ حیث 1325
ً بشكل كامل خال في سیاسة مصادرة األراضي وبناء   استمرت اسرائیل قد و ،ل ذات الفترة وشَرد ساكنیھامنزال

مواطنة خالل الثماني  600 یث قامت باعتقال أكثر منالمستوطنات، كما استمرت في سیاسة االعتقال؛ ح
حاجزا  630بحیث أصبح عددھا  زیادة عدد الحواجز المنتشرة في الضفة الغربیة؛كما تم  وات الماضیة،سن

 60وشھدت الحواجز والدة أكثر من تقطع أوصال المناطق؛ وتعیق وتشل حركة المواطنات والمواطنین؛ 
، كما تسببت في وفاة عدد كبیر من المسنات في الضفة الغربیة وقطاع غزة؛ منھم ولدوا امواتا 40 مولودا

 .تشفیاتومنعھن من الوصول الى المسبسبب الحصار المفروض 
  

  واالنجازات اإلجراءاتأوال: 
عبر تنفیذ عدد من الورش واللقاءات للتعریف  1325لقرار  قیام وزارة شؤون المراة بالترویج - 1

  بالقرار، وحث النساء على االستفادة منھ فى مقاومة االحتالل االسرائیلي.
ضات الدائرة بین الجانب محمود عباس، بضرورة اشراك النساء فى المفاوسیادة الرئیس  مطالبة - 2

  الفلسطیني واالسرائیلي.
تشكیل الھیئة الدولیة للنساء من أجل سالم دائم وعادل بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین. حصلت  - 3

  ، ویدعم مشاركة المرأة في المفوضات.1325اللجنة على مرسوم رئاسي یدعم قرار 
  

  العقبات والفجوات والتحدیاتثانیا:
دون تعاطي الحركة النسائیة الفلسطینیة مع ما یوفره من  1325سنوات على صدور القرارمضي ثماني   - 1

  .المعرفة بالقرار امكانیات ھامة للقضیة الوطنیة والنسویة؛ لھي واحدة من أبرز المشكالت التي تواجھ تعمیم
  االنسان.ازدیاد عدد المعتقالت الفلسطینیات فى ظروف اعتقالیة جائرة ومنافیة البسط حقوق  - 2
  تجاھل وجود النساء فى المفاوضات الدائرة بین الجانب الفلسطیني واالسرائیلي. - 3
  
  

 واو: المرأة واالقتصاد
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ة  2007یشیر التقریر الصادر عن الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني لعام  وى العامل إلى ان نسبة الق
وق، و أن  15كان البالغین من العمر % من الس41.9المشاركة في الضفة الغربیة و قطاع غزة بلغت  ا ف سنة فم

ة 15.7%) أعلى من مشاركة اإلناث (67.7مشاركة الذكور ( %). و ھذه تعتبر من النسب المنخفضة جدا مقارن
ن  ر م اء اكث الح النس ان لص ب ك ذه النس ادة لھ دل الزی المي.اال ان مع ي و الع اق اإلقلیم ى النط رى عل دول أخ ب

  %.67.6% و للرجال 13.4حیث كان للنساء  2005رنة مع عام الرجال، اذا ما تم المقا
ان النساء  ى االستیعاب، ف فبینما تشیر البیانات إلى أن عدد النساء المستعدات للعمل ھو اكبر من قدرة السوق عل
ة  ذكور ( منظم ن ال ا یمضیھ نظراؤھن م ة أضعاف م ي البحث عن عمل أربع ن الوقت ف بشكل عام یمضین م

  ).2006/العمل الدولیة
ان وجود المؤشرات السابقة انعكست على وضع العمل، لتدل على ان المرأة الفلسطینیة على صعید العمل 
الزالت تراوح مكانھا، األسواق مغلقة أمامھا، والفرص التي تمنح لھا ضئیلة للغایة مقارنة مع الرجل، وتتواجد 

  سوق العمل. النساء بنسب كبیرة في البیت، وتصنف بأنھا ال تعمل، وخارج
  

  أوال:االجراءات واالنجازات
 الدراساتجراء أ- 1

 الموازنة من منظور النوع االجتماعي: -*
ا:   دفین أساسین ھم ق ھ ى تحقی ارة 1سعت ھذه الدراسة إل ة الفلسطینیة لسنوات مخت ة العام ل الموازن . تحلی

ن  ة م رة االنتقالی ي الفت ا إزاء الن2005 – 1994ف دى توازنھ یم م ك لتق اعي.، ذل روج 2وع االجتم . الخ
واء  د س ى ح دني عل ع الم لطة والمجتم ة بالس اعدة أطراف العالق ة لمس ددة وعملی بتوصیات ومقترحات مح
داد  ي إع ا ف ل بھ ا یتص ً م ا ة وخصوص ات الحكومی ي السیاس اعي ف وع االجتم اج الن ز االھتمام بإدم لتعزی

  الموازنات وتنفیذھا.   
 .تالنساء صاحبات األعمال والحرفیا -*
ن المؤسسات  تھدف   الدراسة ھو التعرف على نسبة النساء صاحبات األعمال اللواتي یتقاضین القروض م

 االقراضیة وسبل تطویر أعمالھن ووضع سیاسات لتطویر المشاریع الصغیرة.
  المرأة فى سوق العمل.( تحت التنفیذ) -*
 النساء خارج سوق العمل.( تحت التنفیذ) -*
 .( تحت التنفیذ)المراة واالقراض -*
   اتجاھات المجتمع المحلي عن المراة وسوق العمل.( تحت التنفیذ) -*
  
م   -2 ةت ة وطنی ة اعالمی ذ حمل اج  تنفی ر انت ك عب غیرة وذل اریعھن الص ة مش ى اقام اء عل جیع النس لتش

غیرة  روض ص ة بق اریعھن الخاص ة مش ن باقام اء نجح الث نس اول ث ائقي تن یلم وث ة، ف ة تلفزیونی ومض
داد وتحو دریب، اع ى الت یلم ف ل عائالت، ویستخدم الف رة تعی ى مشاریع كبی ل ھذه المشاریع الصغیرة ال

 وطباعة وتوزیع دلیل بمؤسسات االقراض وشروطھا لالقراض وعناوینھا
 

تراتیجیة  -3 ة االس رأة بالخط ؤون الم تمرار وزارة ش ى  2011-2008اس ع عل اني رف تراتیجي الث دف االس الھ
  ، حیث ان الھدف من اضافة ھذا المحور.سوق العمل وتقلیل معدالت الفقر بین النساء مشاركة المرأة في
  

 تطویر سیاسات ذات العالقة بالعمل والفقر بحیث تصبح حساسة للنوع االجتماعي. -*
 رفع معدل استفادة الشابات من الخدمات والمصادر المتاحة وتسھیل وصولھن إلیھا. -*
 .  یة واإلداریة لتسھیل دخولھن لسوق العملرفع مھارة الشابات المھن -*
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وع تقوم وزارة شؤون المراة على ولتحقیق ھذه األھداف  ن منظور الن ة م ل  سیاسات ذات العالق مراجعة وتحلی
  .االجتماعي ،مراجعة السیاسات االقراضیة من وجھ نظر النوع االجتماعي

ة وتوزیعھا على المؤسسات والتج 2005اصدار دلیل االقراض   -4 ن القروض باقام تفادة م معات النسویة لالس
   مشاریعھن الصغیرة.

  
  العقبات والفجوات والتحدیاتثانیا:  
اطق  ي مخیمات الالجئین،ف لنساءا عمالةدنى نسبة اھم الفجوات ت  -1 ى المن وارتفاع عمل المراة غیر الماجور ف

د  ث تواج ة حی ى وسط الضفة الغربی اء ف ة النس ا االنجابي،وتمركز عمال ر عمل ضمن دورھ ة حیث یعتب الریفی
  المؤسسات الحكومیة والدولیة والمنظمات االھلیة. 

  اء.وجود فجوة كبیرة في األجور بین الرجال و النس -2
نظم ( ة من العمالةفعتشكل النساء نسبة مرت  -3 ر الم ي القطاع غی ر  %)66ف ة منظحسب تقری ة العمل الدولی م

ي 2006 ذا یعن ق ب، وھ ن الح ا م اداحرمانھ ات او االتح ى النقاب مام ال ھ االنض ا یقدم تفادة مم ة  او االس ت العمالی
  تأمین الصحي او التقاعد.  العمل فى القطاع المنظم مثل

راض ارتفاع نسبة الفوائد على القر -4 ن مؤسسات االق وض، مما یقف حائال دون توجھ النساء الخذ القروض م
ل  ى الضمانات مث وك بالحصول عل ة وشروط البن القامة مشاریعھن الخاصة المدرة للدخل، وكذلك الفوائد العالی

  رھن عقار او كفالة موظفین لھا یمنع النساء من االستفادة من ھذه الخدمات.
 
 
 
 
 
  

 صنع القرار موقع فيزاى: المرأة 
  

ما زالت المرأة الفلسطینیة بعید عن مواقع صنع القرار، رغم وجود الكفاءات العلمیة مؤھلة لتحتل ھذه   
  المواقع ، اال ان المجتمع الفلسطیني ال زال ال یعطي اھمیة لوصول النساء الى مواقع صنع القرار. 

  اھم المؤشرات:
  .2000% في العام 1.8بعد أن كانت  2004% للعام 18یة بلغ معدل مشاركة النساء في المجالس المحل - 1
  یوجد ثالث رئیسات بلدیات منھن رئیسة بلدیة رام هللا أكبر المدن الفلسطینیة. - 2
  سابقا. 5.6% بعد ان كانت 12.9 2006بلغ معدل مشاركة النساء فى المجلس التشریعي عام  - 3
%، لیبلغ 12، كما ارتفعت نسبة القاضیات إلى 2008بلغ عدد السفیرات الى خمسة سفیرات حتى آذار  - 4

  .2008قاضیة حتى آذار  20عددھن 
ازل%، فیما تب37 في القطاع الحكومي، تواجد النساء نسبة تبلغ -5 ي الجھ ا ف ي اإلدارات العلی  غ نسبة النساء ف

  %.15 الحكومي
ب2006أعلى تمثیل للنساء في الھیئات المحلیة فى العام   -6 ي غزة ، حیث وصلت نس ل النساء ف % ( 17ة تمثی

ن مجموع  6كوتا مقعدین في كل مجلس بلدي وقروي)، في حین فازت  رأ 17نساء من غزة م ي عضویة ام ة ف
  2007المجلس التشریعي 

ر 3أعلى نسبة تمثیل وزاري منذ نشوء السلطة وصلت  -7 ة نساء لمنصب وزی ى الحكوم ن  الثانیةعشر ف ویحمل
  % من الوظائف الحكومیة العلیا.15ي حین شكلت النساء ، فست حقائب وزاریة رئیسیة
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ات م.ت.ف  -8 ي مؤسس اء ف ل النس غ تمثی وطني،  65بل س ال ي المجل رأة ف زي  10ام س المرك ي المجل اء ف نس
  وامرأة واحدة في اللجنة التنفیذیة 

 % من مجموع القضاة.9   بلغ تمثیل النساء في سلك القضاء -9
  
  

  ازاتاوال: اھم االجراءات واالنج
ى  -1 ل عل رأة العم ؤون الم تمرار وزارة ش اركة الماس ل مش تراتیجي تفعی دف االس ات الھ م السیاس ي رس رأة ف

از الحكومي بالعمل على  ، وذلكوصنع القرار تطویر إمكانیات النساء الشاغرات لمناصب اإلدارة العلیا في الجھ
ي المؤسسات الح اعي ف وع االجتم ة للن ة والسعي إلیجاد ماسسة حقیقی مكومی ذا ت د  ،ل اء  4عق ة بن دوارت تدریبی

دریب  ن الت واتي استفدن م دد الل ف المحافظات وع ا  80قدرات لعضوات المجالس المحلیة فى مختل عضوة، كم
اجي والمجتمعي   وتم انتاج فیلم ثالث االنجابي، االنت أدوارھن ال ام ب وثائقي حول ثالث نساء قیادیات استطعن القی

ی تعمال الف م اس ث ت اج ، حی ى انتھ ثھم عل رار تح ة لصناع الق ة موجھ اج رزنام ذلك انت ة وك دورات التدریبی لم بال
 .سیاسة اتاحة الفرص للنساء للوصول الى مواقع صنع القرار

  .على زیادة نسبة العامالت في السلطة القضائیة وتعزیز دورھنحث صناع القرار   - 2
 وقد تم تنفیذ دراسة المرأة في األحزاب السیاسیة توفیر بیئة قانونیة تساعد على زیادة نسبة مشاركة -3

رأة والمشاركة السیاسیة ةل (تحت الطباعة)الم ن خالل دراس ع مشاركة المرأة سیاسیا م ى واق  حول لتعرف عل
وان واقعھا في المجلس التشریعي والمجالس المحلیة والنقابات المحلیة ي . كما وتم  تنفیذ دراسة بعن رأة ف دور الم

ىالدراسة  تھدف، حیث دارة العلیا في مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیةمستویات اإل رأة  ال اس مشاركة الم قی
ة، ا ووضع الفلسطینیة في شغل الوظائف العامة في فلسطین، خاصة الوظائف العلیا منھا ة المدنی ي الخدم لمرأة ف

  .ق التي یتمتع بھا الرجلذات الحقوتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص بما یكفل للمرأة  مدى وكذلك البحث في
  اقرار الكوتا النسویة فى الھیئات المحلیة وقانون االنتخابات العامة. -4
  

  الفجوات والعقبات والتحدیات ثانیا:
ً للنظام المختلط (الدوائر والنسبي)،  - ادي الى عدوم ان اقرار نظام االنتخابات للمجلس التشریعي وفقا

امرأة على نظام الدوائر، لم تفز أي منھن بینما  15ترشحت  حیث ،نظام الدوائر فوز اي امراة وفق
 امرأة. 17فازت  على القوائم (التمثیل النسبي) امرأة  71ترشحت 

عدم تواجد النساء بأعداد كافیة فى المناصب العلیا كمدراء عامین/ وكالءمساعدین/وكالء/ وزیرات/  -
د من وجود كوتا نسویة للوظائف فى القطاع فظات ( وال امرأة فى ھذا المنصب)،لذا ال بسفیرات/ محا

 الحكومي، وخاصة للمناصب العلیا وكذلك فى االحزاب السیاسیة.
 .ضعف تمثیل النساء فى المفاوضات سواء الداخلیة بین حماس وفتح او مع الجانب االسرائیلي -
 
 

  طاء:حقوق االنسان للمرأة
  

تشكل أرضیة جیدة نحو المشاركة  ةرتھا القوانین الفلسطینیأن النسق القانوني والبنیة التشریعیة التي وف       
والتغییر، وبالنسبة للمرأة فالمحصلة العامة للتشریعات، ایجابیة ومنصفة فیما یتعلق بالحقوق والمواطنة 

  القانونیة، والعدالة االجتماعیة، والمساواة أمام القانون، وفي میادین العمل والتعلیم والوظائف،. ةوالشخصی
ما یسترعي االنتباه انھ لیس بمجرد إقرار القانون أو التشریع، تصبح الطریق امامة ممھدة للتطبیق،  لكن

فالعادات والتقالید والثقافة الذكوریھ والنظرة التقلیدیة للمرأة ودورھا، كلھا ھذه عوامل معیقة والزالت ھي 
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المساندة لھذه القوانین من اجل سیادتھا في السائدة، األمر الذي یعني أن جھدا كبیرا ینتظر القوى المجتمعیة 
 الحیاة.واقع 
 

  واالنجازات اإلجراءاتأوال:
شكلت ھذه االتفاقیة تطورا نوعیا   ، حیثالمصادقة على اتفاقیة مكافحة جمیع اشكال التمییز ضد المرأة - 1

كال على مختلف أش ءلما تضمنتة المواثیق التي سبقتھا من حیث حقوق المراة ومساواتھا والقضا
التمییز واالضطھاد الممارس بحقھا ولخصوصیة الوضع الفلسطیني وكون فلسطین غیر معترف بھا 

، ورغم ذلك فقد قام تفاقیة، حیث وقوعھا تحت نیر االحتالل االسرائیليلیست منضمة لھذه االوكدولة، 
یر الفلسطینیة فخامة السید الرئیس محمود عباس رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة رئیس منظمة التحر

 .2009ة العالمي من عام بالمصادقة على االتفاقیة في الثامن من آذار یوم المرا
  

  وثیقة حقوقیة المرأة الفلسطینیةال - 2
وسعت الوزارة بالشراكة مع االتحاد العام للمراة الفلسطینیة  لتطویرھا  1994تم االعالن  عنھا في آب  

ون مرجعیة حقوقیة تستند الیھا في تطویر السیاسات والقوانین ، لتك  2009- 2004خالل األعوام الخمس 
وباركھا السید الرئیس محمود عباس في الثامن  2007المعمول بھا في فلسطین ، والتي تم اقرارھا في عام 

، والتي شكلت مظلة حقوقیة للمراة الفلسطینیة ، یتم عبرھا توحید الخطاب النسوي في 2008من آذار عام 
  فلسطین.

 ور الوثیقة الحقوقیة للمرأة الفلسطینیة د 
  كمرجعیة لتوحید الخطاب النسوي للمرأة الفلسطینیة •
 . أداة مطلبیة ونضالیة لتوحید وتأصیل حقوق المرأة في القوانین والتشریعات الفلسطینیة . •
ة، أداةتشكل  • ر سلطاتھا التشریعیة والتنفیذی ادة السیاسیة للشعب الفلسطیني وعب ى القی باتخاذ  ضغط عل

 كافة السیاسات واإلجراءات الكفیلة بترسیخ وحمایة وتبني الحقوق المتضمنة في ھذه الوثیقة .
  تحقق في مجموعھا مرتكزات الحقوق العامة للمرأة الفلسطینیة •
ھ  • د ممارستھ ألعمال ا عن داء بھ ى المشرع الفلسطیني االھت ب شرعیة ینبغي عل ا مطال ي مجملھ تشكل ف

   التشریعیة
ا تشكل ضو • افي لمجتمعن اعي واالقتصادي والثق ي النھوض بالمستوى االجتم ابط قانونیة عامة، تساھم ف

  الفلسطیني
ا المعاصر،  • ي مجتمعن رأة الفلسطینیة ف لخلق حالة من التوازن القانوني بین الدور الھام الذي تمارسھ الم

  ھذا المجالوبین المكانة القانونیة التي یجب أن تكون علیھا المرأة الفلسطینیة في 
  

  ة خالل االعوام الخمسة االخیرة :التطورات القانونی  - 3
دف             م بھ د ت ة فق رامج الوطنی ي السیاسات والخطط والب رأة وتضمین قضایاھا ف وض بأوضاع الم النھ

وال  انون االح روع ق ل مش ملت ك اعي ، ش وع االجتم ور الن ن منظ وانین م ن التشریعات والق د م ة العدی مراجع
ة الش انون الخدم دل لق انون المع یة، والق زاب السیاس انون االح روع ق ات ، ومش انون العقوب روع ق یة ومش خص

ة  ة ولوائحة التنفیذی خ، وتنصب  المدنی رأة .... ال ؤون الم ود وزارة ش ة  جھ ي مراجع انونف ع الق ي شمولیة للواق
   .للمرأة في التشریعات والقوانین

  
رة  رارهاقرار صندوق النفقة، لقد كان اق -4 اتھن المتعث ن نفق خطوة ممیزة في اتجاه تمكین النساء الفلسطینیات م

رأة ؤون الم اركت وزارة ش د ش طینیة ، وق ة والشرعیة الفلس اكم المدنی ي المح ة ف ة وطنی ي  كآلی رة ف ة كبی بفاعلی
اد سندات الصرف،  مجلس ادارة صندوق النفقة ، حیت تقوم الوزارة بمراجعة الطلبات المقدمة للصندوق واعتم
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رار الھیكل التنظیمي للصندوق  ھذا عدى عن جھود وزارة شؤون المرأة في اعداد النظام الداخلي للصندوق واق
  من قبل وزارة التخطیط ومجلس الوزراء الفلسطیني.

  االجراءات المستقبلیة:
غیر المرتبط بالواقع بضرورة تمكین المرأة وتقویتھا، من خالل القانون، باعتبار أن القانون أداة للتإیمانا   

القوانین لكافة  املةاجعھ شبمر  ،(اآللیة الوطنیة) تقوم وزارة شؤون المرأةاالجتماعي واالقتصادي والسیاسي، 
   المعمول بھا بھدف:

  تقدیم اقتراحات وتوصیات لتطویر قوانین وتشریعات تحمي المرأة. - 1
 .نینواالق اھا تقدیم اقتراحات وتوصیات لتطویر استراتیجیات تتبن - 2
 تقدیم اقتراحات وتوصیات لتطویر استراتیجیات لتطبیقھا على المستوى الرسمي وغیر الرسمي. - 3
 
  الفجوات والعقبات والتحدیات ثانیا:
وجود االحتالل االسرائیلي على االراضى الفلسطینیة، اكبر انتھاك لحقوق االنسان بما فى ذلك حقوق  -*    

ى حقھا بالتنقل، تلقى العالج، العمل، الشعور باالمن واالستقرار المرأة الفلسطینیة، حیث ھناك تعدي عل
   .وحمایتھا اثناء النزاعات المسلحة

  عدم تمتع السلطة الوطنیة الفلسطینة بحق المصادقة على االتفاقیات والقرارات الدولیة كونھا لیست دولة. -*
  
  

 اإلعالمیاء: المرأة ووسائط 
  

 اھمیة لھذا المحور لذا ھناك انجازات متوضعة جدا على ھذا الصعید، حیث لم تولى المؤسسات الحكومیة     
  تم 
تنفیذ ورشة تدریبیة لعدد من االعالمین واالعالمیات بمفھوم النوع االجتماعي ودورھم/ھن فى تغییر - 1
  لصورة النمطیة للمراة الفلسطینیة.ا

خذ بعین االعتبار قضایا النوع االجتماعي الرسائل للمؤسسات االعالمیة لحثھم على اال تم ارسال عدد من - 2
  فى وسائلھا االعالمیة .

اصدار نشرة فصلیة واحدة حول قضاي النوع االجتماعي تم تعمیمھا على مؤسسسات السبطة الوطنیة  - 3
 الفلسطینیة.

 
  

 كاف: المرأة والبیئة
  

  نھائیا على الصعید الرسمي. لم یتم العمل على صعید المراة والبیئة
 
  

 الطفلة الم:
 

  واالنجازات اإلجراءات:أوال
، اتفاقیة حقوق الطفل، والتي دخلت حیز 1989نوفمبر  20أقرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في   

، وقد أكدت السلطة الوطنیة في دیباجة النظام األساسي الصادر عن 1990التنفیذ في الثاني من شھر أیلول 
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ا بمبادئ القانون الدولي العام ومبادئ حقوق اإلنسان، وبالتالي االلتزام المجلس التشریعي الفلسطیني عن التزامھ
 بنصوص اتفاقیة حقوق الطفل. 

  
من خالل قراءة واقع الطفل الفلسطیني من حیث حقوقھ وحریاتھ األساسیة، وبین ما ھو منصوص و  

مكفول من حقوق وحریات علیھ ومؤكد في اتفاقیة حقوق الطفل، یتبین لنا الفرق الواسع بین ما ھو مضمون و
ً و أساسیة للطفل وبین االنتھاك الفاضح والمعلن ً وصحًة وتعلیما المنظم اتجاه الطفولة الفلسطینیة حیاًة وأمنا

تتحمل دولة االحتالل اإلسرائیلي الجانب األكبر من المسئولیة عن انتھاك حقوق  المعادلةوحمایة. وفي ھذه 
 ً وال قیمة لكل االتفاقیات والمواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان ومنھا اتفاقیة  الطفل الفلسطیني كونھا ال تقیم وزنا

 حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة. حقوق الطفل التي لم تلتزم فیھا بتعھداتھا تجاه
  

اقر من قبل المجلس التشریعي و صدر في الجریدة  2004) لسنة 7إن قانون الطفل الفلسطیني رقم (   
ئ العامة ، إال انھ ما زال لدینا میزا بالمقارنة مع دول الجوار في الكثیر من الحقوق و المبادالرسمیة ، و جاء مت

معدل یتم فیھ أعادة صیاغة بعض  جراء تعدیالت على بعض مواد ھذا القانون من خالل قانونھناك ضرورة ال
تحویل ھذه المواد لتصاغ  ىأخرمع اتفاقیة حقوق الطفل من جھة ومن جھة  تتالءممواد القانون الحالي، بحیث 

بشكل التزامات وتعھدات على السلطة فیما یتعلق بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ومن أجل ترجمة 
ھذه القوانین إلى واقع، ھناك ضرورة لوضع مجموعة من السیاسات التي تساھم في إشباع حاجات أطفالنا 

قطاعات التي تعنى بالطفولة كالخدمات االجتماعیة والصحیة وتلبیة حقوقھم، وتخصیص موازنات لتنمیة ال
  والتعلیم. 

لذلك قامت وزارة التخطیط وحدة سیاسات األبحاث/ التخطیط لحقوق الطفل بإعداد مشروع قانون معدل لقانون 
 الطفل الفلسطیني.

 
  

  اھم التعدیالت المقترحة:
، إال إن المجلس لم یقم بالدور 1999م رئاسي سنة المجلس األعلى لألمومة و الطفولة حیث شكل بمرسو أوال: 

المناط بھ مما حدا بالرئیس أبو مازن إعادة تشكیل المجلس األعلى ضمن رؤیة تتضمن المشاركة للجمیع على 
  الوظیفیة، ومع ذلك لم نلمس أي تغییر في أداء ھذا المجلس. ممستوى الجنس. الجغرافیا، التخصص، والمھا

  جراءات رادعة في القانون لتطبیق إلزامیة و مجانیة التعلیم .وجود إ : ضرورةثانیا
سنوات، بینما  9ثالثا : ضرورة إجراء تعدیل على سن المساءلة القانونیة ، و التي حددت في القانون ب 

للمساءلة القانونیة ، ومن شان ھذا التحدید أن یؤثر على  معاملة  12مؤسسات اإلصالح و األحداث تعتمد سن 
سنة أي  12أیضا ب ة) حدد سن المسؤولی132بان األمر العسكري رقم (، علما  نل لألطفال الفلسطینییإسرائی

 9أعلى مما جاء في القانون الفلسطیني ، مما قد یدفع االحتالل إلى التذرع بالقانون لمساءلة أطفالنا في سن 
  سنوات.

یقوم بانتھاك حقوق الطفل فالعقوبات  العقوبات الرادعة على من ي لفرضنص القانون: ضرورة وجود رابعا
  التي وردت كلھا ال تشكل رادع للمخالفین .

خامسا: التداخل و التقاطع بین قانون الطفل و المواد الخاصة بحقوق الطفل في القوانین األخرى مثل قانون 
و عدم التكرار  األحداث و قانون العمل و قانون األحوال الشخصیة  الذي أدى إلى التكرار في بعض القوانین

في أخرى و ھذا أمر ال بد من إخراجھ بشكل قانوني مناسب قبل إقرار تلك القوانین و التي لم تقر بعد أو التي 
  أقرت .

  الخطة الوطنیة للطفل الفلسطیني   
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خالل السنوات الماضیة عملت وزارة التخطیط على تنسیق إعداد خطط متوسطة المدى للطفل الفلسطیني 
، وذلك بمشاركة كافة الجھات ذات العالقة حیث ركزت  2011- 2009الوطنیة للطفل الفلسطیني  أخرھا الخطة

  الخطة على تنمیة الطفل الفلسطیني وتامین البیئة المالئمة لنمو وتطور الطفل الفلسطیني. 
 

  قبات والتحدیاتالفجوات والع ثانیا:
  ة الفلسطینیة.عدم توفر معلومات او احصائیات او وثائق موضوعھا الطفل -*
عدم اھتمام المؤسسات الحكومیة بالطفل بشكل عام والطفلة بشكل خاص، رغم انشأ وحدات المرأة والطفل  -*

فى كافة محافظات الوطن اال ان وجود ھذه الدوائر شكلي، حیث انھا غیر واضحة االھداف ، ولیس ھنالك 
  خطط لعمل ھذه الدوائر او میزانیات مخصصة لعملھا.
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 لثالث:التنمیة المؤسسیةالجزء ا
 
  

 المرأةاوال: تشكیل وزارة شؤون 
  

ین جاء       ین الجنسین وتمك ز المساواة ب تشكیل وزارة شؤون المرأة  كألیة وطنیة قائمة على تعزی
طینیة ال ة الفلس د الحكوم ي عھ راة ف ام الم ر ع ي اواخ ة ف ت  ،2003ثامن د تم وزراء وق س ال ادقة مجل مص

ك الحكوم ي تل طیني ف ىالفلس الة و  ة عل تراتیجیة رس ة واس ة رؤی ا المرجعی رأة باعتبارھ ؤون الم وزارة ش
ز  ارةوزالع االجتماعي ، وتسعى لقضایا النو الحكومیة ین وتعزی ى تمك راة الفلسطینیة ال ة الم درات ومكان ق

ی ھ الق دني فاعل تحكم ع م م لتشارك وتسھم فى بناء وتنمیة الوطن الفلسطیني الدیمقراطي، وفى ترسیخ مجتم
زام الحكومي  وزارة ھو تطویر االلت ن انشاء ال ام م دف الع انیة والمساواة، والھ الوطنیة والحضاریة واالنس
ادیة  یة واالقتص ا السیاس مان حقوقھ ا وض ویر دورھ المرأة وتط وض ب اعي للنھ وع االجتم ایا الن بقض

  بوضع المرأة الفلسطینیة :وتتمحورالمھام المناطة بالوزارة كآلیة وطنیة للنھوض  واالجتماعیة والثقافیة،
 وضع االستراتیجیة الوطنیة للنھوض بوضع المرأة الفلسطینیة. - 1
 مراجعة التشریعات والقوانین واقتراح التعدیالت.  - 2
ي  - 3 ى تراع ات الت راح السیاس وات واقت ن الفج ف ع ى الكش اعد عل ى تس اث الت ات واالبح راء الدراس اج

  قضایا النوع االجتماعي. 
 لخبراء والخبیرات  والمستشارین/ات فى قضایا النوع االجتماعي.اعداد فریق وطني من ا - 4
 تعمیم ومراقبة ومتابعة مراعاة النوع االجتماعي فى خطط وبرامج ومشاریع القطاع الحكومي. - 5
 توفیر الدعم والمساندة للمؤسسات االھلیة. - 6
 توفیر التدریب واالستشارة لوحدات النوع االجتماعي فى الوزارات المختلفة. - 7
 ة التقاریر الوطنیة الخاصة بالمرأة.كتاب - 8
 تمثیل المراة الفلسطینیة بالمحافل والمؤتمرات العالمیة واالفلیمیة والمحلیة. - 9

    تنظیم وتنفیذ الخطط والبرامج والمشاریع.توفیر الموارد المالیة والبحث عن التمویل الالزم ل -10
  
  فھي: 2011-2008محاور عمل الوزارة لالعوام  أما
  ركة المرأة فى رسم السیاسات وصنع القرار.تفعیل مشا - 1
 رفع مشاركة المرأة فى سوق العمل وتقلیص معدل الفقر بین النساء. - 2
 رفع نسبة مشاركة الشابات فى التعلیم والتدریب المھني والتقني. - 3
 الحد من ظاھرة العنف االسري المبني على اساس الجنس. - 4

 
  ات الدولیة التالیة كمرجعیة لعملھا:وقد اعتمدت الوزارة الوثائق الوطنیة واالتفاقی

وطني عام  - 1 س ال ا المجل ى اقرھ تقالل الت ة االس وق  1988وثیق ى الحق ز ف دم التمیی ى ع ى نصت عل ، الت
 العامة على اساس العرق او الدین او اللون او بین المرأة والرجل.

 االستراتیجیة الوطنیة للمرأة الفلسطینیة. - 2
 .1993ة اشكال التمییز ضد المرأة سیداو االتفاقیة الدولیة للقضاء على كاف - 3
  للتعامل مع المرأة فى مناطق النزاع المسلح. 1325قرار مجلس االمن الدولي رقم  - 4

  
  ثانیا: وحدات النوع االجتماعي 
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ى جسر ودور ومھام وزارة شؤون المرأة بوضع السیاسا انطالقا من رؤیة    ي تحرص عل ة الت ت الوطنی
كان ال بد من وجود وحدات متخصصة تحت مسمى وحدات افة مناحي الحیاة فجوة النوع االجتماعي فى ك

ي وزارات السلطة  ذه السیاسات ف ذ ھ ھ وتنفی النوع االجتماعي في جمیع ھذه القطاعات والتخصصات لتوجی
تدامة للوصول  ة والمس املة والعادل ة الش داث  التنمی ى اح ل عل ا للعم ارك جمیعھ ل وتتش ي تتكام ة الت الوطنی

  تنمویة شاملة وعادلة. لسیاسات
  

  الھدف االستراتیجي العام من انشاء وحدات النوع االجتماعي :
مأسسة واعتماد نظام منھجي شامل ومتكامل في جمیع الوزارات والمؤسسات الرسمیة قائم على جسر فجوة 

ى اح ادا عل وزارت والمؤسسات الرسمیة اعتم ي ال صائیات النوع االجتماعي في جمیع القطاعات التنمویة ف
ام  ذا  2003ودراسات رسمیة واستنادا للقانون االساسي المعدل لع ي ھ ة ف ق الدولی ات والمواثی ة االتفاقی وكاف

ى ة   الشأن ال سیما اتفاقیة الغاء كافة اشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) وذلك حرصا عل ة دیمقراطی اء دول بن
  وتحقیق تنمیة عادلة وشاملة ومستدامة.

 
ذه ن ھ ا م ي   انطالق وزراء ف س ال ن مجل رار م دار ق ى استص ل عل رأة بالعم ؤون الم ت وزارة ش ا قام الرؤی

اریخ  رأة بت م ( 3/5/2005إنشاء وحدات للم رار رق ق) والقاضي  2005م.و/أ. ق) لسنة  15/12/09ق (مرف
ث  وزارات حی ي ال رأة ف ى إنشاء وحدات لشؤون الم ة عل ا ذات العالق رى منھ وزارات خاصة الكب "بحث ال

  ھناك حاجة وضرورة وكلما كان ذلك ممكنا" ً.كان 
رار  ذا الق دیل ھ اال ان صیغة ھذا القرار لم تكن الزامیة وواضحة مما دعا الوزارة للعمل مرة اخرى على تع
ى  رأة ال ن وحدات الم ر مسماھا م ا تضمن ایضا تغیی ر وضوحا كم بحیث یتضمن مھام وھیكل تنظیمي اكث

    .في صدد المتابعة لتنفیذ القرارالوزارة  االن و 28/7/2008بتاریخ وكان ذلك  وحدات النوع االجتماعي
 
  مھام وحدات النوع االجتماعي وفقا للھیكل والمسمیات التي تم اقرارھا في قرار مجلس الوزراء: 
  اوال : تضمین قضایا واحتیاجات النوع االجتماعي في خطط وسیاسات الوزارات. 
  السیاسات من منظور النوع االجتماعي.ثانیا : تدقیق ومتابعة البرامج و 
یح   ى توض افة ال ام باالض ذه المھ ذ ھ دة لتنفی رئیس للوح افة ل رتین باالض ود دائ ا وج رار ایض من الق وتض

دیم  ى التنسیق وتق وم عل ي تق وزارات االخرى الت ي ال ي ف رأة والوحدات الت العالقة ما بین وزارة شؤون الم
  ن اداء دورھا.الدعم الفني الالزم لتمكین الوحدات م
  واقع وحدات النوع االجتماعي حالیا:

د االن ة  20 یوج ت بحاج ا زال اعھا م ت اوض میة وان كان ات الرس وزارات والمؤسس ف ال ي مختل دة ف وح
  للتنظیم والترتیب.

  باستحداث وحدة خاصة بوحدات النوع االجتماعي بھدف: كآلیة وطنیة لذا قامت وزارة شؤون المرأة 
الكوادر تثبیت ھذة الو -1  حدات على ھیكلیات جمیع الوزارات والمؤسسات الرسمیة واعتمادھا بشكل رسمي وب

  حسب ما حددھا القرار.
م   -2 ة معھ یق والمتابع ى التنس ل عل ة والعم وزارات المختلف ي ال دات ف ي الوح ة ف وادر العامل درات الك اء ق بن

  لتضمین قضایا واحتیاجات النوع االجتماعي في سیاساتھم وخططھم.
وع  -3 مساعدة وحدات النوع االجتماعي في بناء نظام من التدقیق والمتابعة لضمان ادماج قضایا واحتیاجات الن

ر قطاعات  ذ عب االجتماعي في برامجھم وسیاساتھم بھدف لتنفیذ ووضع خطة وزارة شؤون المرأة موضع التنفی
  ةعمل كال منھا وبمساعدة ودعم االدارات العامة في وزارة شؤون المرأ

  
  اشكالیات وحدات النوع االجتماعي:
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وزارات ،  - 1 ة ال عدم الزامیة القرار الصادر عن مجلس الوزاراء بتشكیل وحدات للنوع االجتماعي فى كاف
  لذا تركت حسب ما یراه/تراه الوزیر/ة فى كل وزارة.

ى ا - 2 ك عل ة عدم توحید مسمي الوحدات بوحدات النوع االجتماعي، فھناك مسمیات عدیدة وینعكس ذل لرتب
 االداریة للقائم/ة على الوحدات وبالتالي القدرة على اتخاذ القرارت.

 .عدم وجود میزانیة لتوفیر الدعم الفني  وبناء القدرات فى ھذه الوحدات - 3
 

  :لتعدیل وضع وحدات النوع االجتماعي ةالمطلوباالجراءات 
تحداث ا  وزارات بأس ة ال ألزام كاف وزاراء ب س ال ن مجل د م رار جدی دور ق وع ص دات الن ویر وح و تط

االجتماعي، وكذلك توحید المسمى، وان یكون/تكون على راس الوحدة مدیر /ة عام، لدیھا كافة الصالحیات 
وة  ر الفج ة بجس رارات الخاص اذ الق ذلك اتخ اریع، وك رامج والمش ط والب ى الخط الع عل اركة واالط للمش

  بقضایا النوع االجتماعي.
  
  

  ثالثا: مراكز تواصل
  

كتجمع نسوي  كمرحلة اولى، مراكز نسویة قى كل من الخلیل ،بیت لحم،نابلس وجنین 4نشاء لقد تم ا
فلسطیني یعمل بالشراكة بین المؤسسات األھلیة والحكومیة وبالتنسیق مع المؤسسات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة 

اعیة والسیاسیة واالقتصادیة التي تعمل على مكافحة كافة أشكال التمییز ضد المراة في كافة المجاالت االجتم
وذلك عبر ضمان  فى الحیاة العامة، تمكین وتقویة النساء للمشاركة ھو لمراكزالنشاء ا الھدف العامووالثقافیة، 

المساواة في التشریعات واألنظمة واإلجراءات التي تدفع بالنساء لالنخراط في النشاطات االجتماعیة 
   ة والثقافیة.واالقتصادیة والسیاسی

  
  مراكز تواصل الى سعىة تانطالقا من اإلیمان بمبدأ  المساوا    

حول واقع المرأة والصعوبات التي تواجھھا فى كافة مجاالت قاعدة بیانات  وتعمیم كز إلى توفیراالمر - 1
 الحیاة.

تزوید صناع القرار بقاعدة بیانات تمكنھم من بناء استراتیجیات  قائمة على أساس مفھوم تعمل على   - 2
 .االجتماعي النوع

 .او تعدیلھا القیام بنشاطات الضغط والتأثیر لتطبیق القوانین او لتفعیل - 3
 . بین المؤسسات النسویة والخبرات توفیر وتبادل معلومات  - 4
ممثلة بوزارة شؤون  مفھوم الشراكة بین الحكومة زیز تعالتشبیك وذلك لالقیام بتشكیل الشبكات و  - 5

 .ات المختلفةالنسویة في محافظ مؤسساتالو المرأة
 الحمالت االعالمیة التى تعمل تعزیز المساواة بین الرجل والمراة.تنفیذ  - 6
 تنفیذ الورش لرفع الوعي لدي المرأة الفلسطینیة بحقوقھا السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة. - 7

فیذ االھداف التى اشكالیات مراكز تواصل یمكن تلخیصھا بعدم رصد الموارد البشریة والمالیة لالزمة لتن
تقوم وزارة شؤون المراة ومؤسسات المجتمع المدني حالیا بوضع خطة للنھوض من اجلھا تم انشاءھا، 

بالمراكز واعادة فتح المغلق منھا واستكمال انشاء المراكز االخري فى كافة المحافظات وخاصة فى قطاع 
وذلك بتوفیر خبیر/ة للعمل مع المركز على غزة، كما ان الوزارة بصدد عمل الخطة االستراتیجیة للمراكز 

وضعھا وبالتالي وضع الخطط التنفیذیة، كما ان الوزارة تسعى الى ایجاد مصدر تمویل دائم وغیر 
  مشروط.
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  لفةتشكیل دوائر المرأة والطفل فى المحافظات المخت رابعا:

  
ل وقد  المختلفة، لقد تم أضافة دوائر المرأة والطفل على ھیكلیات المحافظات ن قب رئیس السید الاقرت م

ة المجاالت  وذلك  4/4/2007محمود عباس فى  ى كاف بھدف دعم وتنمیة قدرات المرأة والطفل/ة الفلسطیني/ة ف
ة  یص میزانی دم تخص ن ع اني م ا تع دوائر اال انھ ذه ال تحداث ھ م اس ادیة ، رغ ة واالقتص یة واالجتماعی السیاس

  طة المناطة بھا.خاص بھا لتنفیذ الخطط والبرامج واالنش
  



 27

  ئمة وإجراءات معالجتھااالجزء الرابع:التحدیات الق
  

  التحدیات
  

  اھم التحدیات التى ما زالت قائمة وتؤتر على عملیات التنمیة الشاملة والنھوض بوضع المراة الفلسطینیة 
وعي وا -* ر ال ى نش رأة ) ف ؤون الم ة ( وزارة ش ة الوطنی ھ اآللی ذي لعبت ام ال دور الھ م ال ام رغ ارة االھتم ت

ا  ا زال امامھ ة اال ان م بقضایا النوع االجتماعي عبر التدریب وعقد ورش العمل وتنظیم الحمالت االعالمی
ل،  ا عبء البحث المتواصل عن التموی ث علیھ اء ، حی ین الرجال والنس ز المساواة ب ل  لتعزی مشوار طوی

ر ن الخب ي م ق وطن اء فری ذلك بن ا، وك تراتیجتھا وخططھ ذ اس وفر لتنفی دم ت اعي، ع وع االجتم اء بقضایا الن
  البیانات واالحصاءات واالبحاث اضروریة لرسم السیاسات.

ى  -* ة وعل ة والتنموی غیاب رؤیة ومنھجیة واضحة للعمل مع المرأة الفقیرة فھناك تخبط بین البرامج االغاثی
رامج سھلة وسریعة،ھناك ض ا ب ة كونھ رامج الغاثی ى الب رامج االغلب یكون االتجاه ال ى الب رورة لالتجاه ال

  واالنشطة التى تستھدف تقلیص فجوة النوع االجتماعي اي التوجھ الى منھاج النوع االجتماعي والتنمیة.
ور،  -* ب واالج ود الروات الث بن ى ث طینیة ال ة الفلس لطة الوطنی ة الس ى موازن ة ف ات الجاری یم النفق ان تقس

ذا یض ة، ھ ات التحویلی ة والنفق ات الجاری ة النفق داد موازن ن اع رار م ع صنع الق ى مواق م ف ن ھ درة م عف ق
  مستجیبة للنوع االجتماعي، حیث یكون ھامش قیامھم برسم السیاسات المالیة وتحدید االولویات محدود جدا.

ود  -* اعدات وبن ذه المس م ھ تحكم بحج ى ت ة، الت اعدات الدولی ى المس طینیة عل ة الفلس لطة الوطنی اد الس اعتم
ؤثر  ا ی رفھا مم ى ص ا عل ر عملھ تم حص طیني، وی ع الفلس دھا المجتم ى ینش ة الت ة التنمیوی ى العملی لبا عل س

  مشاریع مجزأة.
  ضعف التنسیق بین المؤسسات النسویة، سواء كانت حكومیة أو أھلیة في سبیل تحقیق ھدف واحد. -*
 احیاز  عدم وجود سیاسة تشجیعیة على المستوى الوطني للنساء القامة مشاریعھن الصغیرة ، حیث

السیاسات االستثماریة للمشروعات الكبیرة والمتوسطة مقارنة مع المشاریع الصغیرة التى تستفید منھا 
 النساء.

 مصنفة على اساس النوع االجتماعي فى بعض القطاعات.عدم توفر البیانات واالحصائیات ال 
 المجلس التشریعي كممثل  تدني مستوى المشاركة المجتمعیة فى اعداد الخطط الوطنیة والقطاعیة ومنھا

للشعب وكذلك االحزاب السیاسیة، النقابات واالتحادات مما یؤدى الى وجود فجوة بین االحتیاج الحقیقي 
 للنھوض باوضاع المرأة الفلسطینیة والخطط الوطنیة والقطاعیة.

 ا ضعف تمثیل النساء فى مواقع صنع القرار یؤدى الى ضعف مشاركتھا فى اتخاذ القرارت ، وھذ
 ینعكس على عملیة التخطیط ورسم السیاسات التى تتم بأغلبھا من الرجال الذین یحتلوا ھذه المواقع.

  الفجوة الواسعة بین النص القانوني والتطبیق على ارض الواقع وذلك لضعف آلیات التنفیذ والمتابعة
 والتقییم.

 ئل االعالم.عدم رصد المیزانیات الكافیة الثارة قضایا النوع االجتماعي فى وسا 
 .عدم وجود سیاسة حساسة للنوع االجتماعي 
  
  
  

  المستقبلیة اإلجراءات
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ى  -* ل عل ة/ العم ؤون االجتماعی ة ( العمل/الش وزارات ذات العالق ات ال ل سیاس ة و تحلی مراجع
ذ  ة تنفی ا و متابع ن المقترحات علیھ االقتصاد/الزراعة/السیاحة) من منظور النوع االجتماعي و تقدیم عدد م

  لك المقترحات التي تدعم تمكین المرأة في سوق العمل.ت
ى سوق العمل العمل على  -* ھ ف ي واھمیت ي والتقن دریب المھن رصد موازنة لرفع الوعي بأھمیة التعلیم والت

  الفلسطیني، وكذلك رصد موزانة لبناء مدارس او صفوف للتعلیم المھني خاصة باالناث.
  قراضیة من وجھة نظر النوع االجتماعي و اإلمؤسسات للة مراجعة السیاسات االقراضیالعمل على

 تقدیم بعض االقتراحات الجندریة علیھا.
  عقد لقاءات مع المؤسسات التي تختص بالدعم الفني للمشاریع من أجل الضغط والتأثیر العمل على

 للمشاریع الممولة (االقراضیة)للنساء الریفیات
 ذكرات، الورش  االستمرار بتنظیم رأة المرتبطة عمل، وم وعي المجتمعي بقضایا الم ع ال ات ، لرف وبیان

ة،  ث األھمی ن حی رار، م نع الق ي ص رأة ف اركة الم ول مش یلیة ح ة تفص داد دراس وارد. إع الفقر والم ب
  واألثر.

  30رفع نسبة الكوتا إلى العمل على.% 
  رفع سن الزواج إلى سن الثامنة عشر . العمل على 
  لیم.طبیق إلزامیة التعتالعمل على 
 .تشجیع التعلیم العالي للنساء من خالل المنح التعلیمیة  
 : تنفیذ عدد من الحملة االعالمیة 
  لمناھضة العنف ضد المرأة. - 1
 تشجیع الفتیات لاللتحاق بالتعلیم المھني والتقني. - 2
 تشجیع النساء على اقامة مشاریعھن الخاصة.  - 3
  ادرة على تمكین النساء اقتصادیا تعدیل وتطویر واقتراح قوانین وسیاسات جدیدة، تكون ق -*
  مراجعة السیاسات الحكومیة والخاصة، ومعرفة مدى توافقھا مع مشاركة المرأة في صنع القرار.-*

  
 

  توصیات عامة
  
ع روات -* اق دف ة انف ن موازن ات ضرورة انتقال موازنة السلطة الوطنیة الفلسطینیة م ب الموظفین/ات والنفق

غلیة ة التش ى موازن دعمتطویری ال ن الخ ة ت ة م طة نابع اریع وانش رامج ومش یة ب تراتیجیة الخمس ة االس ط
  الوطنیة، على ان تكون موازنة مستجیبة للنوع االجتماعي.

اج  -* ذلك ادم ة، وك رامج تنموی ى ب ة ال رامج اغاثی ن ب ة الفلسطینیة م ضرورة تحویل یرامج السلطة الوطنی
  دیا وتوفیر فرص عمل لھا.المراة الفقیرة فى عملیة التنمیة وتمكینھا اقتصا

  توفیر القروض المیسرة للنساء حتى تتمكن من إنشاء مشاریعھا الصغیرة، القادرة على أخراجھا من
 دائرة الفقر المدقع. ضرورة تطویر وزیادة برامج التأھیل للشابات.

 . نشر الوعي بالقوانین والتشریعات 
 لك عبر افرار كوتا لذلك.ضرورة زیادة فرص الترقى فى السلم الوظیفي للنساء وذ 
  ضرورة تطویر مؤشرات لقیاس تمكین المرأة السیاسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي، التمكین

 الفردي والجماعي.
  ضرورة اعتماد النظام النسبي الكامل في النظام اإلنتخابي بدل النظام المختلط ، كون ھذا النظام أكثر

 مجتمع.عدالة ویساعد في تمثیل جمیع فئات ال
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  اإلسرائیلي فى األراضي الفلسطینیةملحق ألھم االنتھاكات التى یقوم بھا االحتالل 
  
  

  ملخص النتھاكات االحتالل االسرائیلي فى االراضي الفلسطینیة وتأثیرھا على المرأة الفلسطینیة.
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ان منذ بدایة االحتالل اإلسرائیلي على           دة، ك ع أسالیب جدی و یتب ة وقطاع غزة وھ أراضي الضفة الغربی

ذا  ث یشل ھ ا، حی ر المتضررین منھ دنیین اكب أبرزھا العقاب الجماعي، واإلغالق المستمر، و یعتبر السكان الم
ات  ى العالق فیات، وحت ة أو المستش ل أو المدرس ذھاب للعم ل ال ام، مث كل ع واطنین بش ل الم ة تنق لوب حرك األس

تویین: األول اإلجراءات الشخصی ى مس أتي اإلجراءات اإلسرائیلیة  عل دقاء. وت ارب أو األص ارة األق ل زی ة مث
ي  ة الت و االجرءات المؤقت اني فھ ا المستوى الث ة. أم اط و الحواجز العسكریة الثابت ل النق اإلسرائیلیة المنظمة مث

دف الضغط النفسي نظم بھ ر م اعي وكال المستویین تقوم بھا إسرائیل بشكل عشوائي وبشكل غی اب الجم ، والعق
  یؤدي لنفس النتائج.

اعي   ال االجتم ي المج طینیة ف رأة الفلس د الم جلت ض ي س رائیلیة الت ات اإلس ن االنتھاك ة م اك مجموع ھن
  واالقتصادي كان من أبرزھا:

  
  التعلیم:

 ً ا دول اھتمام ھ ال ولي ل ة، وت ي أي دول ة ف م القطاعات التنموی م  یعتبر قطاع التعلیم من أھ ن أھ د م ھ یع ً كون را كبی
وأنجح االستثمارات لمساھمتھ الفاعلة في عملیة التنمیة المستدامة. لذلك تبذل إسرائیل مجھودات كبیرة نحو عدم 
تقدمھ بشكل نوعي ، بل تسعى إلى تدمیره، وقد تعرض قطاع التعلیم إلى عدوان واسع من قبل إسرائیل، و طال 

ة لل ب المختلف دوان الجوان ل ھذا الع ات، واغتی دارس، واستشھد الطالب، والطالب د دمرت الم ة، فق ة التعلیمی عملی
ت  ات، وأطلق دارس والجامع ى الم ولھم إل ع وص ة لمن ھ الطلب ي وج ات ف ت الطرق ات، وأغلق ون والمعلم المعلم

  نھم.النیران باتجاه الطلبة ومدارسھم، وأطلقت الغازات على األطفال في صفوفھم مما أدى إلى اختناق الكثیر م
اریخ  ى ت ى وحت ة األقص ة انتفاض ذ بدای ت 12/04/2008من وات  1289، تعرض ل ق ن قب الق م ة لإلغ مدرس

ي  282االحتالل اإلسرائیلي، وتم تدمیر  دبابات، وشوشت الدراسة ف  498مدرسة نتیجة قصفھا بالصواریخ وال
ت ع التجوال، والحصار، واإلغالق، واالجتیاحات المتكررة. وبلغ ة  مدرسة نتیجة من ن الناحی یم م خسائر التعل

د بلغت نسبة الخسائر  5.2المادیة ما یقارب  ات فق ملیون دوالر أمریكي في المدارس الفلسطینیة، أما في الجامع
دارس، و 660ملیون دوالر أمریكي، وفیما یتعلق بالخسائر البشریة، فقد استشھد  4.85 ة الم ً من طلب  200شھیدا

ً من طلبة الجامعات، و اریخ ش 32شھیدا ى ت ات الشھیدات حت ً من المعلمین ، وبلغ عدد الطالب  25/04/2006ھیدا
ل  28 ة، مقاب ى  356طالب یم حت اع التعل ي قط ھداء ف دد الش ى أن ع ً. بمعن ھیدا ً ش ا غ  12/04/2008طالب  838بل

والي دارس ح ة الم ن طلب یب م د أص ى فق عید الجرح ى ص ا عل ً. أم ھیدا ابات 3471ش ذه اإلص من ھ ان ض ، وك
ً لبعض الطلبة. وقد تم اعتقال حوالي إعاقات  نھم  1584دائمة حددت من أكمال العملیة التعلیمیة نھائیا شخص، م

ً من الجامعات، والباقي معلمون ومعلمات. 720طلبة مدارس، و  669   معتقال
دمیر  40یذكر أن خالل الحرب اإلسرائیلیة على قطاع غزة استشھد  م ت ھ،و ت ا وطالب مدرسة، وقصف  20طالب

  عدید من المدارس األخرى، وكان جزء كبیر من ھذه المدارس للفتیات.ال
  
  
  

  :الجدار والتعلیم
م  دار القاس اتبعت السیاسة اإلسرائیلیة اتجاه قطاع التعلیم سیاسة قمعیة ونفسیة أكثر حدة وشدة، وذلك بعد بناء الج

ت عام ةللضفة الغربیة، والذي ضم جزء كبیر من أراضي الضفة لألراضي اإلسرائیلی ي احتل ، أو(األراضي الت
1948.(  

ن  124تضررت  ة المتضررین م دد الطلب غ ع اث، وبل دارس لإلن دار، نصفھن م ن الج كل مباشر م مدرسة بش
  % منھم طالبات.52طالب وطالبھ،  14,163الجدار 
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ررن -منھا التفتیش الجسدي -تتعرض الطالبات لمضایقات نھن یق ا جعل نسبة م عدم  من قبل جنود االحتالل مم
ات  ن الفتی ر م ا و أن الكثی ن المشي، كم ة م افات طویل اج لمس ي تحت دارس الت ة الم دارس خاص ى الم ذھاب إل ال

  یتعرضن لتحرش لفظي من قبل الجنود في كل مرة یذھبن بھا إلى المدرسة.
  

  الصحة:
أنھ منذ تعرضت الكثیر من النساء الحوامل إلى تھدیدات حقیقیة فیما یخص صحتھن و صحة أطفالھن، حیث 

أمرأة فلسطینیة حملھا على نقاط التفتیش و  160وضعت أكثر من  2008بدایة االنتفاضة الثانیة و حتى آذار 
  ولید أمواتا على الحواجز بسبب التأخیر، كما و ازدادت نسبة الوالدات في المنزل بسبب الحواجز.  40ولد 
  

  الصحة النفسیة :
ى نسبة  أن نسبة انتشار حاالتحسب الدراسات ظھر  ن جراء 75الصدمة النفسیة تصل إل ن النساء، م % م

وات  ا ق ي قامت بھ ب الواسعة الت ات التخری وت وعملی ة واقتحام البی ات مداھم عملیات االجتیاح للمدن وعملی
وت وإرھاب النساء، االحتالل ث اقتحام البی ن حی داء اسرئیلي، م اك اعت وم إال وأن یكون ھن . حیث ال یمر ی

إن واعتقال أطفالھ داءات، ف ق االعت ي توث ع والمؤسسات الت رأة للمواق ة وزارة شؤون الم ن، ومن خالل متابع
اعتداء في الضفة الغربیة فقط لكل  200معدل االعتداءات اإلسرائیلیة على المدنیین من السكان تبلغ أكثر من 

  .2008شھر من عام
ً للحصو را ً كبی ا ى األرض شكلت عائق ن إن اإلجراءات اإلسرائیلیة عل ك م ین ذل ى الخدمات الصحیة، ویتب ل عل

  :20041خالل اإلفادات التي أدلت بھا األسر الفلسطینیة في الربع الثاني من العام 
  للحصول على الخدمات الصحیة. ي% من األسر الفلسطینیة أن الحصار اإلسرائیل40.1أفاد ً  كان عائقا
  أمام الحصول على الخدمات الصحیة.% من األسر أن ارتفاع تكالیف العالج كانت عائق45.3أفاد ً  ا
 28.2 ان % من األسر أفادت بأن عدم تمكن الكادر الطبي من الوصول للمركز الصحي بسبب اإلجراءات، ك

ً للحصول على الخدمات.  عائقا
  للحصول على الخدمات الصحیة. ة% من األسر أن الحواجز اإلسرائیلی38.3أفادت ً  كانت عائقا
 8.9أمام الوصول للخدمات الصحیة.% من األسر أفادت أ ً   ن جدار الضم والتوسع كان عائقا
  

  على الصعید السیاسي:
انتفاضة شعبیة دمویة، وذلك استمرار الجراءات االحتالل  2000شھدت األراضي الفلسطینیة المحتلة منذ العام 

سطیني الى تعریض حیاة اإلسرائیلي على األرض واإلنسان الفلسطیني، وقد ادى القمع والتنكیل ضد الشعب الفل
باإلضافة إلى ألف شخص للخطر واإلھانة، وإغالق الطرقات، وإقامة الحواجز،  800ملیون و 3أكثر من 

  عملیات القتل واالعتقال:
  

  على صعید القتل واالستشھاد : 
  % نساء.6منھم  25/12/2008شخص حتى تاریخ  5800تم قتل أكثر من 

ن  2000منذ العام  على صعید االعتقال اعتقلت إسرائیل ى  600وحتى اآلن أكثر م ا زال حت رأة فلسطینیة، م ام
تقالتأمرأة فلسطینیة،  115اآلن  ا،  ست أسیرات مع ة عشرة،  20إداری ا دون الثامن ات  19أسیرة م أسیرة أمھ

  ، وتعاني المرأة األسیرة من إجراءات قمعیة أبرزھا:طفال 68لدیھن 
 ى التھدید باالعتداء الجنسي واالغتصا ار المرأة عل ب، وھو تھدید استخدمھ المحققون اإلسرائیلیون إلجب

م  ن رق س األم رار مجل ا لق ك منافی أتي ذل امرأة. وی عھا ك تغلین وض ات، مس دیم االعتراف الم وتق االستس
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م  1325 ذ  10للمادة رق ى أن تتخ ي الصراعات المسلحة إل ع األطراف ف دعو جمی ى " ی نص عل ي ت الت
ات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حاالت الصراع المسلح، ال تدابیر خاصة تحمي الفتی

 سیما االقتصاد واإلشكال األخرى في اإلیذاء الجنسي".
 ة ال ذه الغرف ة، وھ ة صغیرة لساعات طویل ي غرف وفر  وضع األسیرات الفلسطینیات في مجموعات ف تت

 فیھا أي خدمات، كدورات المیاه أو المغاسل. 
 یر ع األس من  ةوض ة، أو ض ة والجنائی وابق األخالقی اء ذوات الس ن النس ة م من مجموع طینیة ض الفلس

ى  ا عل ا، وإجبارھ ن عزیمتھ د م ا والح ر إرادتھ دف كس ك بھ ة ، وذل وابق أمنی اء ذوات س ة نس مجموع
 االعتراف .

 .التعذیب الجسدي الظاھر: وذلك من خالل الضرب، والشبح، وصب الماء البارد على أجسادھن 
 ج سیاسة العقوبات الجماعیة، والفردیة من خالل منع األھالي من زیارة أبنائھم وبناتھن.انتھا 
  االت ع الح اطي م ة والتع ة المعالج ي طریق ي ف ال طب د إھم ھ الزال یوج حي، فان عید الص ى الص عل

 المرضیة، وال یتم إعطائھن سوى مھدئ طفیف مثل "االكامول". 
 لصالة الجماعیة یوم الجمعة ، وممارسة الشعائر الدینیة.منعت إدارة السجون األسیرات من أداء ا 

 
  على صعید الفقر والعمل:

لو عام  اق أوس ر اتف ى اث ة الفلسطینیة عل اء السلطة الوطنی د  1993شكل إعادة بن ع الفلسطیني فق إنجازا للمجتم
ي  2004 -1994شھدت الفترة الواقعة ما بین العام  اتج المحل د ارتفاعا واضحا في قیمة الن ذلك  فق الي، وب اإلجم

دلت المؤشرات على وجود مستوى تعلیمي مرتفع لدى المرأة الفلسطینیة ومشاركة سیاسیة فعالة نسبیا، واتجھت 
ام 3.4معدالت نمو السكان إلى االنخفاض حیث وصلت  ي الع ن  2004% ف دالت الخصوبة م  6وتراجعت مع

ام  ي الع رأة ف ل ام ال لك ى  1997أطف ام  4.6إل ي الع الرغ2006ف ا  م. وب ي تركتھ ة الت رات االیجابی ن المؤش م
اركة  اض نسبة مش لبیة كانخف ھد بعض المؤشرات الس ع الفلسطیني ش طینیة إال أن المجتم ة الفلس السلطة الوطنی

  النساء في القوى العاملة، نتیجة التدمیر التي تقوم بھ إسرائیل للمنشآت، والمؤسسات المھنیة العاملة.
  ت اإلسرائیلیة وأثرھا على المرأة العاملة:من مؤشرات االعتداءا

 
  ى دد الحاالت إل ام  31مقتل العدید من النساء في طریقھن إلى العمل، ووصل ع ذ انتفاضة الع ة من  2000حال

 .2005وحتى العام 
  ام 8إلى  2007ارتفعت نسبة األسر التي ترأسھا نساء في العام ك 7.7 1995% في حین كانت في الع % وذل

 اد الزوج او االب او االخ.بسبب استشھ
  65%، أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 36بلغت نسبة الفقر لالسر التي تراسھا نساء.% 
  ك بسبب 16.9 1999%، في حین كانت في العام 22  2007بلغت نسبة البطالة بین النساء في العام %، وذل

 اجراءات االحتالل االسرائیلي.
 متكررة من قبل المستوطنین.  مضایقات واعتداءات واستفزازات 

 
  الحرب على غزة:
یوما، أي مالذ  22خالل فترة العدوان اإلسرائیلي البري والبحري والجوي، الذي ساد لمدة  نلم یجد الفلسطینیی

 24امن في قطاع غزة المغلق بشكل كامل، یشعرون فیھ باألمان والحمایة من القصف المستمر على مدار 
  اع األسلحة والقذائف فتكا على الجنس البشري.وعشرین ساعة بأشد أنو

، بلغ عدد المنازل المدمرة بشكل تام أو تضررت بشكل جزئي ما یفوق عن 2009ففي شھر كانون الثاني، 
أفراد، فان عدد  7منزل، وإذا ما أخذنا بعین االعتبار أن متوسط حجم األسرة في قطاع غزة حوالي  14000
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 17، نصفھم من النساء (الیونسیف). في 90000مأوى وصل إلى ما یزید عن  المشردین والذین أصبحوا بدون
  ملجأ طارئا. 50من المشردین أو المھجرین في  51000كانون ثاني قبل وقف إطالق النار استضافت االونروا 

مدمرة  4100منزل، منھا 21100أما مع نھایة العدوان فقد بلغ مجمل المنازل المدمرة تدمیر كلي وجزئي  
تدمیرا جزئیا. ومن ھنا، یمكن تقدیر عدد المشردین أو أصبحوا بدون مأوى في قطاع  17000تدمیرا كامال و 

  شخص. 140000غزة باالستناد إلى متوسط حجم األسرة وعدد المنازل المدمرة في قطاع غزة بما یزید عن 
واجدون في ثالثة مالجئ من طفل، ال یزالون یت 217مھجرا منھم  388أشار مكتب الیونسیف إلى أن حوالي 

  مالجئ االونروا . وال یزال اآلالف من المھجرین بدون مأوى.
امرأة وال یشمل ھذا العدد األشخاص الذین قتلوا بسبب  114طفال و  431منھم  1440أما عدد الشھداء فقد بلغ 

 800طفال و 1872جریح ومصاب منھم  5380عدم القدرة من الوصول إلى الرعایة الصحیة المنتظمة،  و 
  امرأة .

ل العبء  ا یثق اء، مم اه والكھرب دمیر شبكة المی ازل، وت إن أثار الحرب على النساء قاسیة جدا، نتیجة لتدمیر المن
  على النساء في تربیة أبنائھن.

  
 
  
  
        

  


