
:نفلسطيآليات تنفيذ الهدف الخامس في

هو تحقيق المساواة بين: الهدف الخامس

ياتالجنسين وتمكين جميع النساء والفت



الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين  للعمل على 

:تحقيق الهدف الخامس وهي على النحو اآلتي

:اإلطار المؤسساتي والسياسي الجديد: الخطوة األولى

ثالث اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتوسيع فترة التخطيط من•
سنوات الى ست سنوات

ريق وفي نفس الوقت اتخذ مجلس الوزراء قرار بتشكيل ف•

برئاسة مجلس 2030وطني لقيادة أجندة التنمية الدولية 
.الوزراء وعضوية المؤسسات ذات العالقة

نسيق تم تكليف وزارة شؤون المرأة بقيادة الهدف الخامس والت•
.مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق ذلك



تمع تشكيل الفريق الوطني من كافة المؤسسات الحكومية والمج: الخطوة الثانية

بين المدني، والجامعات لقيادة الخطة االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة

:الجنسين وتمكين المرأة من كافة الشركاء، ومن مهام عمله

لنوع منهجية إعداد الخطة االستراتيجية الوطنية لالمصادقة على •
.االجتماعي

ل نقاش قضايا النوع االجتماعي واالتفاق على أهم المشاك•
.لمواجهتها

.المصادقة على السياسات والنتائج الوطنية•



جتماعي تحليل الواقع لفحص فجوات واحتياجات قضايا النوع اال: الخطوة الثالثة
في فلسطين

ورشة عمل موزعة على جميع انحاء الوطن، بمشاركة ما يقارب 30تم إعداد •
.ةشخص من ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية، والمؤسسات القاعدي670

مشكلة وفجوة ما بين الرجال والنساء تخص 400تم التعرف على أكثر من •
منها للعمل عليها خالل الست % 20قضايا النوع االجتماعي، وتم االتفاق على 

.سنوات القادمة

ايا تم مقارنة تلك الفجوات مع أجندة التنمية المستدامة وإعداد جدول للقض•
ترة المتناظرة، لمعرفة اهم القضايا التي لن نتمكن من العمل عليها خالل ف

.الست سنوات القادمة ومشمولة بأجندة التنمية

•



قطاعية تم تحديد األولويات الوطنية والنتائج ال: الخطوة الرابعة
:باالتفاق مع كافة المؤسسات وهي

شكاله تخفيض نسبة العنف الموجه ضد المرأة بكافة ا•

سات زيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في المؤس•

عما هو عليه%10الحكومية وغير الحكومية بما ال يقل عن 

المرأة مأسسة قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين•
في المؤسسات الرسمية 



تحسين نوعية الحياة لألسر الفقيرة والمهمشة•

تعزيز مشاركة المرأة في القطاع االقتصادي•



شكلت وزيرة شؤون المرأة فريق فني: الخطوة الخامسة

بقيادة وزارة شؤون المرأة من كافة المؤسسات الحكومية

والمجتمع المدني ذات العالقة بالهدف الخامس، ومن مهام 
:عمله

نقاش أجندة التنمية المستدامة ومواءمتها مع األولويات •
.الوطنية

دة اقتراح البدائل المطروحة التي تساهم في تطبيق أجن•
.التنمية

.نميةاقتراح الدراسات والمهام ذات العالقة بتحقيق أجندة الت•

طنيةمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه تحقيق األجندة الو•

•





:الحكوميةاآلليات:اوال

.االجتماعيةالتنميةووزارةالمرأةشؤونوزارة1.

يفاالجتماعيالنوعقضايالمأسسةالوزاراتفياإلجتماعيالنوعوحدات2.

.القطاعاتكافة

.المرأةدورتعزيزبهدفالمحافظاتفيالتنميةدوائر3.

اللجنة،1325االمنمجلسقرارلتطبيقالعلياالوطنيةكاللجنة)الوطنيةاللجان4.

ةللتنميالوطنيةاللجنةاالجتماعي،للنوعالحساسةللموازناتالوطنية

معسيداوإتفاقيةموائمةلجنةعنهاانبثقالتيالخبراءلجنة،المستدامه

.(المرأةضدالعنفلمناهضةالوطنيةاللجنةالتشريعات،

رأةالمضدالموجهالعنفرصدلجنةالوطني،التحويلكنظام)وبرامجأنظمة5.

.(“الوطنيالمرصد”

•

(اآلليات الوطنية)الترتيبات المؤسساتية 



اواةالمسحولالوطنيهواإلستراتيجياتالخططتطوير•

:الدوليةالقراراتوتنفيذالمرأةوتمكين

مساواةاللتعزيزالقطاعيةعبرالوطنيةاإلستراتيجية1.

.2022-2017المرأةوتمكينالجنسينبينوالعدالة

.ياسيةالسالمرأةمشاركةلتعزيزالوطنيةاإلستراتيجية2.

.1325األمنمجلسقرارلتنفيذالوطنيةالخطة3.

ياإلجتماعالنوعوحداتدوربتفعيلالخاصةالخطط4.

.تواصلومراكز

اسةبرئالمواءمةلجنةوتشكيلسيداولمعاهدةاإلنضمام5.
.العدلوزارة

على مستوى السياسات



مقاصد الهدف الخامس •

وما تم انجازه  على المستوى الوطني •



اتــيوالفتاءـــالنسضدالتمييزالـــأشكجميععلىالقضاء:أوال

:مكانكلفي

تم وضع خطة التنمية المستدامة وما يتعلق بها من اهداف ضمن •

على ." 2022-2017"الوثائق االساسية والهامة في اعداد خطة 

.المستوى الفلسطيني 



:الخطوات المستقبلية •

النوعلوحدةمساندالمدنيالمجتمعمننسويهمؤسساتوجوداقتراح-•
بالمؤشراتتتعلقمعلوماتلتبادلوذلكالوزاراتفياالجتماعي

لوياتواألوالقضاياومناقشةالغاياتموضوعلعرضمفصلبشكلعملورشة-•
الوطنيةالسياساتألجندةالمرجعيه

باهدافخاصةمبادراتبلورةفيللمساعدةالدراساتمنلعددحاجههناك-•
.الستدامهالتنمية

فلسطينفيالموجودةللمشاريعمسحعمل-•

لامنخبيرةواستقطاباولتشرينشهرفيعملورشةعلىاألتفاقتم-•
unwomenالعربيالعالممستوىعلىالخامسالهدفألستعراض.

.الفريقلعملوالتخطيطاللجنهاعضاءاحتياجاتلمعرفةاجندةاقتراح-•

المتوفرهالغيرالمؤشراتلتوفيرتبذلسوفوجهودتحدياتهناك-•



لفتيات القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء وا:ثانياً 

تغالل في المجالين العام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشر واالس

االستغاللالجنسي وغير ذلك من أنواع

أة المعنفاه اعداد استراتيجية وطنية لنظام التحويل الوطني الخاص باالمر•

.بالتعاون مع كافة الشركاء 

أطبدددداء ، تمددددريض ، قددددابالت ) مقدددددم خدمددددة صددددحية 60تدددددريب •

يددات علددى تدددريب مدددربين حددول  ل(،ومرشدددين نفسدديين واجتمدداعيين 

. التعامل والتقصي والتحويل للنساء المعنفات

برنددامج تدددريب مدددربين فددي موضددوع مناهضددة العنددف ضددد المددرأة •

وقدداموا بتدددريب مقدددمين الخدددمات فددي مواقددع عملهددم وذلددك فددي العددام
2014–2016.



قوانين وأنظمة 3تم تطوير وتعديل •

, تطوير قانون االحوال الشخصية •

ل ماع شاخ  مان العااملين فاي المؤسساات الدولياة علا  كيفياة التعاما25وتدريب •

 ً .االنتهاكات االسرائيلية قانونياً وخدماتيا

تجماع، 550التجمعات الفلسطينية تام توعيتهاا لحماياة المارأة مان العناف مان اصال •

ة تم استهدافها من التجمعات الفلسطينية الريفية في الضفة الغربية وقطاع غز% 10

.توعوياً وتثقيفاً لحماية النساء من العنف خالل ست سنوات

ن تاام تطااوير نماااات وحاادات الشااظاو  ماان منظااور النااوع االجتماااعي فااي مؤسسااتي•

.حظوميتين

قريدر صدور قرار من معالي وزير الصحة بإعفداء النسداء المعنفدات مدن رسدوم الت•

الطبي

ة ، مان خاالل تم استحداث نظام لرصد العنف ضد المرأة بظافة اشظاله الجسدية، والنفساية، والجنساي•

بناء قدرات الفريق العامل عل  المرصد، 



تابـــــع

.وزارات 3تم وضع خطط تنفيذية للعنف ضد المرأة ل •

.و اصدار بيان صحفي.يوم كل عام16يتم تنفيذ حملة العنف ل •

اللجناة )ة عقد تدريبات لظل لجنة من اللجان الوطنية التي تقودها الوزار•

، اللجناة الوطنياة للموازناة 1325الوطنية للعناف، اللجناة الوطنياة لقارار 

(المستجيبة للنوع االجتماعي

محافظات 3تفعيل حملة من بيت لبيت في •

2018االعداد إلطالق المسح الوطني للعنف في بداية •

.اعداد دراسة لحساب التظلفه اإلقتصادية للعنف •

لمرأة مراجعة التقرير النصفي إلستراتيجية مناهضة العنف ضد ا•



اج ل زوـــارة، من قبيـــالقضاء على جميع الممارسات الض: ثالثاً 

ء األطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه األعضا

.(ختان اإلناث)التناسلية لإلناث 

اجراءات عقابية وادارية تم تطويرهـــا مع المؤسســـات ذات

.عام18العالقة لكل من يعمل على تزويج فتاة اقل من 

 ً ل ــر والعمـاالعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األج: رابعا

حتية المنزلي وتقديرها من خالل توفير الخدمات العامة والبنى الت

ة ــيووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤول

لى داخل األسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً ع

.الصعيد الوطني



تابع 

متاحةالالفرصوتكافؤوفعالةكاملةمشاركةالمرأةمشاركةكفالة:خامسا  

رارالقصنعمستوياتجميععلىالرجلمعالمساواةقدمعلىللقيادةلها

والعامةواالقتصاديةالسياسيةالحياةفي
المؤسساتفياألولىالقياديةالهيئاتالىالوصولمنالمرأةتمكنمؤسساتيةسياساتوضع•

.الرسمية

.المؤسساتفيللنساءالقياديةالقدراتبناء•

مناصبالمنالنساءتمكيننحوالمؤسساتفيالسياسيالقرارأصحابإرادةعلىالتأثير•

.القيادية
نالالزميوالخبراتللتمويلاإلعاقةذويواألشخاصالريادياتالنساءوصولتمكين•
.

.رسميالغيرالنساءعملبتنظيموزاريقرارصدور•

سساتالمؤواألهليوالخاصالعامالقطاعفيالعامالتللنساءالالئقالعملمعاييرتعميم•

.فلسطينفيالعاملةالدولية

..العامالتوالنساءالصغيرةللمشاريعوحاميةمحفزةتشريعاتتبني•

رفدفيوفعالةمنظمةاالجتماعيالنوعلقضايامراعيةوتقنيمهنيوتدريبتعليممنظومة•
.الجنسينكالمنالماهرةوشبهالماهرةالعمالةمنيحتاجهبماالعملسوق

لألجوراألدنىالحدقانونلتنفيذومتابعةمراقبة•



بيةواإلنجاالجنسيةالصحةخدماتعلىالجميعحصولضمان:سادسا  

ملعلبرنامجوفقاعليهالمتفقالنحوعلىاإلنجابية،الحقوقوعلى

تاميةالخوالوثائقبيجينعملومنهاجوالتنميةللسكانالدوليالمؤتمر

:استعراضهمالمؤتمرات

*

*

*

*

بناء قدرات كادر وزارة الصحة الفلسطينية* 

مراكز رعاية األمومة والطفوله * 

زيادة عدد النساء اللواتي يرضعن طبيعين

انخفاض في نسبة وفيات األمهات 

دليل ارشادي خاص بتقديم خدمات ما قبل الحمل والمشوره الزوجيه

المناطق المهمشه) عيادات متنقلة في جميع المحافظات  ) 



الموارديفمتساويةحقوقاالمرأةلتخويلبإصالحاتلقياما:سابعا  •

فيفوالتصر  الملكيةحقعلىحصولهاإمكانيةوكذلكاالقتصادية،

والميراثالمالية،الخدماتوعلىالممتلكات،منوغيرهااألراضي

.الوطنيةللقوانينوفق االطبيعية،والموارد

التخارجبخصوصالقضاهقاضيعنصادرتعميم•

مضيقبلاإلرثيالتخارجتسجيليتمالبأنالتعميميقضي•

صيليتفكشفتقديمإلىإضافةالمورث،وفاةمنأشهرأربعة

نمموقّعللمورث،المنقولةوغيرالمنقولةاألمواللجميع

صدقيأنعلىالبالد،فيالموجودينالبالغينالورثةجميع

التركة،وجودمكانفيالمحليالمجلسأوالبلديةمن

دائرةأماممعامالتعلىبالتوقيعللمرأةيسمحقرار•

الطابو



تعزيز استخدام•

اتــمعلومالاــــتكنولوجيةــــوبخاصالتمكينية،التكنولوجيا:ثامنا  

.المرأةتمكينتعزيزأجلمنواالتصاالت،

حشددد سدداهم انتشددار التكنولوجيددا ومواقددع التواصددل االجتمدداعي فددي•

نسدانية الشباب والنساء والمبادرين من الرجال والنسداء الدى قضدايا إ

ف فدي إيجداد رأي عدام حدول حقدوق ومجتمعية ووطنية، وسداهم أيضدا

الب االنسددان فددي فلسددطين ودعددم الحركددات المطلبيددة للنسدداء والطدد

.والشباب في جميع أنحاء الوطن

ف • تعزيااز اعتماااد سياسااات سااليمة وتشااريعات قابلااة ل نفاااذ و: ثامنددا

اواة السياساات والتشااريعات القائماة ماان هاذا القبياال للنهاو  بالمساا
.توياتبين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المس

مسودة مجلس الوزراء بخصوص قانون حماية األسره •

مشروع قانون للمساعده القانونية •

مواءمة لقانون العقوبات مع المرجعيات الدوليه •



شكراً حلسن اس امتعمك 


