
 

 الدورة السابعة للجنة المرأة

 :تنظيم

 األمم المتحدة

 اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي أسيا

 سلطنة عمان  –مسقط 

 

Ministry of Women's Affairs 

 (MOWA) 



مراجعة بعض الموروثات الثقافية بهدف فرزها إلبراز اإليجابيات الداعمة للمرأة، 

 .ومكافحة تلك المناهضة لها والمعيقة لتقدمها وتطورها

المواضيع التي تم العمل عليها وما زالت قيد اإلنجاز في مجال الموروثات الثقافية 

 .هما الميراث والوصاية على األطفال القاصرين

 :أوراق سياساتية تعالج قضايا جوهرية 6تم تطوير 

  2005لسنة ( 7)إسقاط نص تمييزي في قانون التقاعد العام رقم 

  والحل ... المشكلة" إقصاء  النساء من  مجالس النقابات المهنية. 

نحو اقرار قانون ينظم عمل المشاريع الصغيرة 

الذمة المالية للمرأة العاملة 
تمكين المراة الفلسطينية فى مواقع صنع واتخاذ القرار بالقطاع الحكومي 

 قيادة االسرةرخصة 

 1التوصية 

 االنجازات



موائمة خططها الوطنّية وقوانينها مع التزاماتها الدولّية، والتصديق على االتفاقّيات 

الدولّية التي تعّزز المساواة بين الرجل والمرأة، والعمل على رفع التحفظات، وباألخص 

االختيارّية،  اتفاقّية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكوالتهاحول 

 . وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال

بعد مرور عام على المصادقة على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

(  مايو)المرأة، رفعت الوزارة ومن خالل وزارة الخارجية التقرير األول بشهر أيار 

على أن يتم عرض التقرير على لجنة سيداو بالربع األول من عام  2015عام 

2016   

 2التوصية 

 االنجازات

صادق رئيس 

دولة فلسطين 

على االتفاقية 

:بتاريخ   

2/4/2014 



تنفيذ التوصيات التي وافقت عليها الدول في االستعراض الدوري الشامل لحقوق 

 .اإلنسان المتعلقة بالمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية واإلقتصادية

 %30إلى % 20موافقة الرئاسة الفلسطينية على رفع الكوتا للنساء من ( 1

تطوير االستراتيجية الوطنية للمشاركة السياسية للمرأة بالتنسيق مع لجنة ( 2

 االنتخابات المركزية

إطالق نقاط توجيه النساء لسوق العمل بالشراكة مع وزارة العمل ومديرياتها سيتم ( 3

 بالمحافظات الفلسطينية

ترجمت الوزارة تلك التوصيات في خطتها عبر القطاعية لتعزيز المساواة وتمكين ( 4

 (2016-2014)المرأة 

 

  

 3التوصية 

 االنجازات



دعم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق اإلنسان، بحيث يتم التنسيق مع اللجان 

الوطنية والوزارات الخاصة بالمرأة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين 

 .المرأة

في مجال دعم المؤسسات الوطنية العاملة في حقوق اإلنسان، فأن الوزارة تقوم بدعم 

تلك المؤسسات والتنسيق معها في كافة المجاالت التي تخص المرأة وذلك من خالل 

 (مراكز تواصل)أو االهلية ( وحدة النوع االجتماعي)أذرعها التنفيذية سواء الحكومية 

 :فعلى سبيل المثال وليس للحصر

قيد اإلنشاء المرصد الوطني لرصد االنتهاكات ضد المرأة  بالتنسيق مع ( 1

 المؤسسات الحقوقية

محافظات وربطها بنظام التحويل  3إنشاء نقاط توجيهية للنساء المعنفات ب ( 2

 الوطني

الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي، الفريق ” عضوية الوزارة بعدد من اللجان ( 3

 “ إلخ...الوطني للتدقيق التشاركي، هيئة تنسيق المساعدات

 4التوصية 

 االنجازات



تكثيف الجهود لتنفيذ منهاج عمل بيجين وإعداد التقارير الوطنية لمراجعة التقّدم المحرز 

، والتعاون مع األمانة التنفيذية في إطار مسار المراجعة 20+في تنفيذه بحلول بيجين

 اإلقليمية 

تم تطوير التقرير بالشراكة التامة مع المؤسسات الحكومية ذات العالقة ومؤسسات 

وتم رفع التقرير .وعمل عدد من الورشات التي تدعم هذا التوجه المجتمع المدني 

إلى األمانة التنفذية لاليسكوا وتمت مناقشته الحقاً  2014/6/5بشكل رسمي بتاريخ 

 2014اكتوبر  23-22بورشة جمعت خبراء من الدول العربية في بيروت  

 5التوصية 

 االنجازات



 :سّن وتفعيل قانون إطار لمكافحة العنف ضد المرأة يشمل 

 تعزيز الحق في حياة خالية من العنف؛ ( 1 

 التحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيه؛ ( 2

 توفير خدمات الحماية للضحايا؛ ( 3

 تعويض الضحايا؛( 4

 .الوقاية من العنف ضد المرأة( 5

 ومن ثم  1325تم تطويروثيقة اإلطار الوطني اإلستراتيجي لقرار مجلس األمن رقم

وتطرقت خطة العمل الّليات لتوثيق االنتهاكات التي . الخطة الوطنية لتنفيذ القرار

 تتعرض لها النساء وتفعيل المسائلة الدولية

 تفعيل نظام التحويل الوطني بالشراكة التامة مع وزارة الداخلية و وزارة الصحة و

 وزارة الشؤون اإلجتماعية

(قلقيلية، أريحا والخليل) محافظات  3إنشاء ثالث نقاط لتوجيه النساء المعنفات ب 

يتداول حالياً بأروقة مجلس الوزراء مناقشات فنية لقانون حماية األسرة من العنف 

ظات الشمالية وقانون فمصادقة الرئيس  بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحا

المتعلقة بالقتل على خلفية  340العقوبات في المحافظات الجنوبيةـ فألغى المادة 

 الشرف

 نظام مراجعة الحاالت ” استقطاب خبير دولي قام بإعداد تقرير تحت عنوان

 “الحرجة

 2019-2011اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة إعداد 

 6التوصية 

 االنجازات



استهداف المرأة في عملية التمكين والتوعية والتدريب، وكذلك العمل على إشراك 

الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام، وفي دورات لجنة 

 .المرأة التابعة لإليسكوا بشكل خاص

تم تطوير وتنفيذ سلسلة دورات استهدفت الرجال والنساء منها تنظيم حمالت  -
 إلخ...إعالمية، تطوير سياسات عامة، التخطيط من منظور النوع اإلجتماعي 

تم عمل دورات حول العنف ضد المرأة وتم فيها إشارك الرجال في محافظة جنين -
 .كنقطة أولى في هذا العمل

 .عمل ورشات لتعزيز قدرات النساء المعرضات للعنف-
 .تم عمل ريتريت لوكالء الوزارات حول إدماج  النوع اإلجتماعي-
 .تمثيل الوزارة باجتماعات الخبراء والدورات التدريبية وعكس تجربة دولة فلسطين-
 20+تم تمثيل دولة فلسطين باإلجتماعات الفنية الخاصة بمراجعة تقرير بيجين -

 7التوصية 

 االنجازات



تعزيز اإلرادة السياسية لدعم دور اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وتوفير 

الموارد المالّية الالزمة لها في تنفيذ ومراقبة وتقييم مسار إدماج منظور النوع 

اإلجتماعي في كافة الوزارات، والمؤسسات الحكومية، والسياسات العامة، والخطط 

 .2014/2016. والبرامج التنموية

 .2015بالغ الموازنة لعام / الموازنات المستجيبة للنوع اإلجتماعي -
تشكيل اللجنة التوجيهية العليا لمراكز تواصل وتمتعها باستقاللية مالية لتنفيذ  -

 .تدخالت بالمحافظات
 .“نظام درب” إدماج قضايا النوع اإلجتماعي باالليات الوطنية للمتابعة والتقييم -

تطوير ميثاق المساواة في النوع االجتماعي في هيكلية تنسيق المساعدات المحلية في 

 فلسطين

البنية التحتية، ) تضمين قضايا النوع اإلجتماعي بمجموعات العمل القطاعية -

 ولجانها الفرعية( اإلقتصاد، الحكم الرشيد واإلجتماعي
تجنيد الموارد المالية الالزمة لتنفيذ األنشطة إما من خالل هيئات األمم المتحدة أو  -

 مؤسسات التعاون الدولي 

 8التوصية 

 االنجازات



العمل على توفير الموارد البشرّية والتقنّية والمالّية الالزمة لتصميم واعتماد الميزانّيات 

 المراعية للنوع االجتماعي في كافة القطاعات

 وكذلك  العامة الموازنات في اإلجتماعي النوع بدمج قراراً  الوزراء مجلس أصدر

 تلك وتكللت اإلجتماعي، للنوع الحساسة للموازنات وطنية لجنة بتشكيل قراراً  أصدر

 تم والذي الموازنة بالغ بتعميم اإلجتماعي النوع قضايا إلدماج أساسين بندين الجهود

 “المالية وزارة – الموازنة اعداد دليل ” ب تضمينة
 

 9التوصية 

 االنجازات



بتشجيع المساواة بين الجنسين "السعي لتحقيق الهدف اإلنمائّي الثالث لأللفية المتعلّق 

وتفعيل دور اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة لهذا الغرض، مع " وتمكين النساء

 .األخذ في اإلعتبار الخصوصية الوطنية واإلقليمية لبلدان المنطقة

 سنوات متتالية برنامج لتحقيق الهدف اإلنمائي الثالث  5نفذت الوزارة وعلى مدار 

 :وخرج البرنامج بعدد من المخرجات ذات األهمية 

مراجعة المناهج الدراسية، تطوير استراتجية مناهضة العنف ، تطوير أوراق 

سياساتية للمرأة والعمل، تطوير خطة إعالمية، بناء قدرات أركان العدالة حول قضايا 
 إلخ...النوع اإلجتماعي، تشيد بيت أمن بقطاع غزة، تطوير بروتوكوالت للصحة 

 10التوصية 

 االنجازات



 .دعم ومساندة المرأة الفلسطينية والعربية الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي

 قامت الوزارة بتوثيق اإلنتهاكات التي تتعرض لها النساء، وقامت بإجراء عدد من

الدراسات حول أثر العدوان األخير على قطاع غزة، وتم تطوير رسائل تخاطب المجتمع 

، وقامت الوزارة بعمل لقاءات الدولي وتدعوه لتحمل مسؤولياته وحماية الشعب الفلسطيني

وورشات عمل وخطابات تدين العنف ضد المرأة والممارسات التعسفية اإلسرائيلية ضد 

 .المرأة

 

 إعداد ورشات ودراسات بحثية حول األثار المادية والنفسية واإلجتماعية على جرائم

 العدو
 
 

 11التوصية 

 االنجازات



 تقديم العون والمساندة للمرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة

 قامت دولة فلسطين بتنظيم وفود لتًقدم الدعم والمساندة للنساء النازحات والمقيمات

 .بمخيمات اللجوء على الحدود مع المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية
 

 ات لدعم المتضررين / قامت دولة فلسطين بإقتطاع يوم من رواتب الموظفين

 .بقطاع غزة

  قامت دولة فلسطين بتسيير حافالت من المعونة المقدمة من الشعب الفلسطيني

 .األردن/ لمساعدة األخوة  الآلجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى عمان 
 
 

 12التوصية 

 االنجازات



تطوير الشراكات على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي بهدف االستفادة من 

 .التجارب الناجحة وتعميمها

تعمل الوزارة وبالتنسيق الدائم مع جميع المؤسسات اإلقليمية والدولية في القضايا التي 

 :تدعم المرأة ، فهنالك شراكات مع العديد من الجهات الدولية واالقليمية مثل
Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) 

 االتحاد من أجل المتوسط
 اإليسكوا 

The Center of Arab Woman for Training and Research (CAWTAR) 

 13التوصية 

 االنجازات



االستمرار في دعم إدارة مركز المرأة في اإلسكوا والتواصل الدائم معها وموافاتها 

بالتقارير عن أفضل الممارسات والتجارب والمبادرات الوطنّية الناجحة المتعلّقة بتمكين 
 .المرأة والمساواة بين الجنسين

 وتقرير سيداو لألسكوا وهذا يدخل في إطار التعاون 20+ تم رفع تقرير بجين ،

 .الداعم والمشترك ما بين الوزارة واألسكوا

 تجهيز العروض الالزمة وحضور جلسات الخبراء 

 المشاركة بالدورات التدريبية 

  تزويد إدارة مركز المرأة في اإلسكوا بالبيانات واالحصائيات الالزمة إلعداد

 التقارير اإلقليمية
 

 14التوصية 

 االنجازات



 

 انتهى

 

  


