
التقدم المحرز في تنفيذ منهاج 

عمل بيجين خالل الخمس 

 سنوات الماضية 

 مركز شؤون المرأة واألسرة

 ســـــميه الصفدي . أ 



دور المؤسسات النسوية في تنفيذ منهاج 

 عمل بيجين 
 من الكثير في نعمل فلسطين في أننا إلى اإلشارة نود البداية في

 المدني المجتمع بين ما معا   وحتى تنسيقي، ، متوازي بشكل األحيان
 تنسق بالتالي الصحيحة، سسهاأو  الدولة الفتقاد وذلك والرسمي،

 أن شأنها من التي والنظم والسياسات الخطط، لصالح الجهود وتوحد
  . المرأة وضع من وتحسن تقدم

لذا عمل المركز بالشراكة مع المؤسسات النسوية األخرى ومؤسسات 
المجتمع المدني في العديد من  القضايا التي تخص النساء والتي 
استند بها على منهاج عمل بيجين، ومن أهم اإلسهامات التي تم 

 : تحقيقها في جوانب مختلفة 



من اية ــــــانب الحمـــج
 : العنف والتمييز

  
ات ضمن برامجها ـــــــــعملت المؤسس

طتها بكثافة في هذا الجانب ـــــــــــوأنش
 :وركزت فيه على القوانين مثل 



انون ـــــــــــقأولى من االئتالف الوطني من أجل مبادرة 

، وبعدها أصبحت جهود جماعية ما طينيـــفلسعقوبات 

المجتمع المدني، إال أن ات ـــــومؤسسبين وزارة العدل 

غياب بب ـــــبسالقانون لم يتم اعتماده والمصادقة عليه 
 ريعي ـــــــالتشالمجلس 

 ودة قانون العقوباتــــــمس

 طيني ـــــــالفلس



وزارة )مية  ـات رســــــجهود مؤسس

من المجتمع مية ـــــرسوغير ( المرأة

   .ة ويـــات نســـمؤسسالمدني خاصة 

 ةــالخطة الوطني

 افحة العنف ــــــــلمك



المجتمع / األهلية ات ـــبجهود المؤسس

المدني بشكل مباشر ، ولم يتم اعتماده 
  . التشريعيبعد بسبب تعطيل المجلس 

 ودة قانونـــــمس

 رة من العنفــــحماية األس



المجتمع المدني / األهلية ات ـــــــالمؤسسمن بجهود 

حكومية مسانده ، وقد تم ات ـــومؤسسبشكل مباشر 

في المؤسسات ويجري تخدامه ـاساعتماد النظام وتم 

ام ـــــــة النظــاعليــــة لفـــــــدراسفي الوقت الحالي 

 .ومدى مطابقته الحتياج المؤسسات 

 املــام تكــــــــــنظ

 لتحويل ومتابعة ضحايا العنف 



 

(  وزارة المرأة)رسمية ات ـــــــمؤسسجهود  

وية ــــــات نســــمؤسسوغير رسمية خاصة 

   . الجهتينبجهود مشتركة ما بين 

 اعيــــــخطة النوع االجتم

 اعية ـعبر القط



المجتمع المدني لزيادة ات ــــمؤسسمن بجهد 

رف ـــــــمى بشـيسعلى ما ل ـتـالقعدد حاالت 

 .ائلة ـــــالع

 كما تم تجميد بند في قانون العقوبات له عالقة 

   ،فـو المخفأل ـذر المحـبالع

 اعةـــــــوبيت الط



ومؤسسات المجتمع وية ــــــــــالنسالمؤسسات عملت 

وتوعية المجتمع بذلك بمختلف الطرق ر ـــبنشالمدني 

التوعوية التي لها اءات ــــــــــاللقمنها عقد العديد من 

ضغط الت ـــــــــــحمعالقة بمبررات تعديل القوانين ، 

ومناصرة ، لقاءات داخل المحطات االعالمية ، تقارير 

 .بحقوقهااء ــــــــــالنسبهدف توعية ... 

 وإقرار التعديالت والقوانين الحديثة 

 ولتفعيل أهمية تعديل القوانين 



، كالها ـــأشيتعرضن لها بمختلف التي 

اللواتي اء ـــالنساألمر الذي زاد نسبة 

وتوجهن إلى مت ــــــالصكسرن حاجز 
 .ألخذ حقوقهن اكم ـــــــالمح

 اء ــــزيادة وعي النس

 في قضـــــايا العنــف



على ابقة ـــــــــالسالمؤسسات في عملها في الفترة ركزت 

لألسرة، وقامت بتدريب العديد من ابية ـــــــاإلنجالصـــحة 

للترويج لذلك، الذين قاموا بدورهم بتنفيذ هذه وادر ــــــالك

واجراء فحوصات وتوزيع ة ـــــمهمشاللقاءات في مناطق 

وقد ... واعداد حلقات عبر وسائل االعالم ورات ــــــــمنش

الصحية بالتعاون مع ات ــالمؤسسركزت على هذا الجانب 
 .  االخرى وية ــــــــات النســالمؤسس

  

 : جانب الصحة اإلنجابية 



السابقة نوات ـالسالمؤسسات في عملها في استندت 

وعلى بيانات طين ــــــــــــفلسعلى خريطة الفقر في 

الشؤون االجتماعية ، واستهدفت النساء األكثر فقرا 

امرأة وذلك بدعم ها ـــــترأسخصوصا العائالت التي 

مشاريع اقتصادية مدرة للدخل، وبناء قدرات النساء 

إلدارة مشاريعهن من اجل االعتماد على أنفسهن في 

 .روع ــــــــــــــــالمشإدارة 

 :جانب الحد من فقر النساء 



األدنى د ـــــالحتم إقرار قانون 

لحماية النساء من من األجور 

اب ــأربمن قبل تغالل ـــــــاالس

إلى األجر افة ــــباإلضالعمل ، 
 .اوي ـالمتسللعمل اوي ـالمتس



في الفترة ات ــــالمؤسسعملت 

رامج ــــــم بــدععلى يرة ــاألخ

تشجيعا لهن اث ــــــلإلنتعليمية 

تعليمهن الجامعي ، ال ـــــــإلكم

طون ــل يعــــــاألهالن ك ــــوذل

 . للذكورفي التعليم  وية ـاألول



  

الوطنية تراتيجية ـــاإلستم انجاز 

للمرأة ياسية ـــــــــالسللمشاركة 

  . طينيةــــــالفلس

 عيدـــــلى صــع

 سياسية للمرأة مشاركة الال



األهلي الف ــــاالئتتأسيس 

بجهود  1325رار ــــــــلق

/  األهلية ات ــــــــالمؤسس

كل ـدني بشـــــالمالمجتمع 
 مباشر 



لقرار ا ــة العليــة الوطنيـــاللجنتأسيس 
تضم / رئيس الوزراء رار ـبق – 1325

من ات ــــــــومؤسسبعضويتها وزارات 

من وزارة يق ـــــبتنس)دني ـالمالمجتمع 

ما بين تركة ـــــمشبجهود ( رأةـــــــــالم

( وزارات)مية ـات الرســـــــــــــالمؤسس

  .المدنيالمجتمع / والمؤسسات األهلية 



وية  ـــــــالنستعمل الحركة 

بة ــع نســــــرفحاليا على 

في ائية ــــا النســـــــالكوت

ة ــات المحليــــــابـــاالنتخ
   . ريعيةـــــــوالتش



مع الق ـة أخـــع وثيقــتوقيم ـت

بة ـنساألحزاب السياسية لرفع 

ابية ـــاالنتخفي القوائم ا ــالكوت

لألحزاب على ان تكون النساء 
 .  القائمةفي المواقع االولى في 



  
 وصـول أول امــــــرأة 

إلـــــى منصــــب أميـن عــــــــام 

في األحــزاب الســـــيـاســـــية ، 

زيــــــــادة عـــــدد النـــسـاء في 
 .المجـــــالس المحلية 



زيــادة وعــي النســـــــاء 

أهميـــة المشــــــاركة في 

سـواء للمرأة السياســـية 

كــان بالترشـــــــــــيح أو 
 .  اإلنتخــــــاب 



 معوقات عمل المؤسسات 
 راءاته على األرض ـــــــــرائيلي وإجـــــــــــــــالل اإلســاالحت 

 ل ــــــطـعي معــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلس تشــــــمج

 د ــاليــــــــــــــــــــــادات والتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع 

 ن ـــــر تنظيميــكبأطيني بين ـــــــــــــــــــام الفلســــــــــنقسإلا

 ياسي ــــــــــــــــــل السـق الحـــــــداد أفــــــــــــــــــــــــــــنسإ

 ر ـــــــقــــادة الفــــــــــــــــــالة وزيـــــــــــادة البطـــــــــــــــزي

 ري  ــــــــــبالتالي زاد العنف األس/ تالل ــــزدياد العنف من االحإ
  



 :ات ـــــــــــويــــــولاأل
 ية ــاســــريعية ورئـــــــجراء انتخابات تشإ
ياسي وحل الخالفات الداخلية ـــــتحسن الوضع الس  

 .يلين ــــــفصأكبـــــــر  بين

 ن ـوانيـــــــــقــــل الـــــــــــــرار وتفعيـــــــــــقإ
 

 ياسي حتى التحرير ــــــــمواصلة النضال الوطني الس

مواصلة العمل االجتماعي والوطني والسياسي وعدم تأجيل 

 القضايا المجتمعية الخاصة بالنساء بعد التحرر


