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التوصية االولى

ادماج النوع ...تفعيل دور اآلليات الوطنية

االجتماعي في جميع القطاعات

المستدامةالتنميةألجندةالوطنيةاللجنةمنقرارصدر•

الهدفبقيادةالوزارةمسؤوليةعن14/4/2016بتاريخ

جمعوتنفيذه،ومتابعةالمستدامة،التنميةأهدافمنالخامس

لجنساحسبالمستدامةالتنميةبأجندةالعالقةذاتالمؤشرات

.ينيالفلسطلإلحصاءالمركزيالجهازمعالتنسيقخاللمن
.الهدفتحقيقلمتابعةفنيةلجنةتشكيلتمكما



فشكلت وزيرة شؤون المرأة فريق فني مكون من وزارات•

هدف ومؤسسات رسمية ومجتمع مدني ودولية لغاية تنفيذ ال

ومن أهم مهامه “بالمساواة ما بين الجنسين” الخاص 

:ومسؤولياته

ة بلورة الغايات ذات االولوية الوطنية للتنمية المستدام•

دم نحو بلورة المبادرات والتدخالت ذات االولوية لتعزيز التق•

.تحقيق الغايات



نفيذ المساهمة في االستعراضات الوطنية لسير العمل على ت•

.اجندة التنمية المستدامة

ة دعم ومساندة الجهود الوطنية في رصد المؤشرات التنمي•

المستدامة

عارف بلورة االحتياجات الوطنية في مجال بناء القدرات والم•
الوطنية



ب يتم كل يوم ثالثاء وحس•
اقتراح من قبل الوزارة 
م ذات االختصاص بتقدي

مقترح مشروع او قرار

مناقشة مقترحات القوانين
من قبل مجلس الوزراء 

تقوم وزارة شؤون المرأة •
بتضمين قضايا النوع
اإلجتماعي بالقوانين 

المقترحة 

ابداء الوزارات الرأي 
على المقترح  يصادق مجلس الوزراء •

ها على المقترحات و يرسل
لالقرارها حسب األصول

الموافقة على المقترحات 
حسب األصول

تضمين قضايا النوع اإلجتماعي بمقترحات القوانين و السياسات 



التوصية الثانية 

خطة في...تشكيل لجنة فرعية من اعضاء االسكوا 

.2030التنمية المستدامة لعام 

ا صدر قرار من معالي وزيرة شؤون المرأة بانتداب ممثلن•

هر باللجنة بدرجة مدير عام التخطيط والسياسات خالل ش

ائق لمتابعة المتطلبات و رفد اللجنة بالوث2016حزيران 

.المطلوبة و عكس انجازات دولتنا



التوصية الثالثة

يق والتصد... مواءمة الخطط والتشريعات الوطنية

على البروتوكول االختياري الملحق بها
تم انجاز 2022-2017في فترة التخطيط االستراتيجي من •

استراتيجية قطاعية، 18ادماج قضايا النوع االجتماعي في 

وتم و تم التعرف على فجوات النوع االجتماعي المختلفة،

الوصول الى رؤية وطنية مشتركة عن أهم القضايا التي

.بحاجة الى تركيز، وتم اعتمادها في الخطط القطاعية

رئاسة وزير وفيما يتعلق بسيداو فقد تم تشكيل لجنة وطنية ب•

، وعضوية الجهات ذات 07/03/2017العدل بتاريخ 

االختصاص للعمل على موائمة التشريعات الوطنية مع

( .2017تم تسليم تقرير سيداو في شهر آذار )االتفاقيات الدولية 



أما بخصوص سن قانون حماية االسرة من العنف فما زال •

بين جار العمل عليه والتي له دور كبير في سد الثغرات ما

عزيز االجراءات المعمول بها ، وبين القوانين وسيساهم في ت

.االجراءات المعمول بها



التوصية الرابعة

اجراء التعديالت الالزمة على الدساتير 

.المدنية والدينية على حد سواء...الوطنية

ة واضحة هناك اشار( القانون االساسي)فيما يتعلق بالدستور •

، ولكن هناك لجنة "9"لعدم التمييز ضد المرأة في المادة 

تعمل على تعديل الدستور ولم يصدر بعد، وبخصوص

عمل التشريعات األخرى كقانون االحوال الشخصية، ما زال ال
في البدايات على انهاء المواد التمييزية ضد النساء



التوصية الخامسة

وحشد ما يتطلبه هذا االعالن من... مؤازرة االسكوا

موارد

المنجز الى 20+ارسلت وزارة شؤون المرأة تقرير بيجين •

زمة االسكوا وتعمل على مؤازرتها في أخذ كافة الفجوات الال
.والعمل على حلها



التوصية السادسة

في حال نشوب أية ...1325تنفيذ قرار مجلس األمن 

نزاعات
بقرار من 1325تم اطالق الخطة التنفيذية الوطنية لقرار •

، وقد شملت على 24/8/2016معالي الوزيرة بتاريخ 

ادماج الخطة في االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية 

.للمساواة بين الجنسين



التوصية السابعة

هفي سالمة بلدها ورخاء...تقديم مزيد من الحماية

لها عالقة مباشرة 1325جميع الخطط والسياسات في خطة •

(.10/1/2017لغاية 24/8/2016انجز خالل الفترة من ) . بحماية النساء



التوصية الثامنة

اتخاذ االجراءات والتدابير المواتية لحماية حق

ألفراد الشرطة والنظام القضائي... المرأة

في تم وضع السياسات الالزمة لوصول النساء الى العدالة•

وتم الخطة الوطنية عبر القطاعية للمساواة بين الجنسين،

ساء الى تدريب العاملين في المؤسسات المختلفة لوصول الن

العدالة ومنهم الجهاز الشرطي والقضائي، وما زال العمل 

جاري على المحاكم النسوية المتخصصة، وذلك من خالل 

برنامج متكامل تقوده منظمة األمم المتحدة للمرأة يسمى 

(2016/انجز في آيار. )سواسية



التوصية التاسعة

ومكانتها في ...مكافحة التمييز السلبي ضد المرأة

المجتمع

ييز تعمل وزارة شؤون المرأة منذ تأسيسها على مكافحة التم•

قوقها، ضد المرأة وتمكينها وتوعية المجتمع الفلسطيني بح

عه من وتوجت تلك االعمال باستراتيجية وطنية، حققت مجمو

ير االنجازات الهامة كالمصادقة على سيداو، وتسليم التقر
.األول



التوصية العاشرة

ي خبرة االسكوا ف... التاكيد على أهمية االستفادة

تنفيذ هذه الخطة

تم االطالع على خطة عمل االمم المتحدة للمساواة بين •

ها الجنسين، وتم تعبئة االستمارة الخاصة بذلك وارسال

جربة لالسكوا، ونحن نعمل على االستفادة بشكل كبير من ت

امج االسكوا في تضمين قضايا النوع االجتماعي في البر

(2016/انجز في كانون أول.)والخطط والموازانات والمشاريع



التوصية الحادية عشر

االلتحاق بمشروع تعميم مراعاة النوع    

وتعميمه على المؤسسات الحكومية ..االجتماعي

كافة
تم تعميم مراعاة النوع االجتماعي على كافة المؤسسات 

.الحكومية



التوصية الثانية عشر

ليات ووضع آ...دعم اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة

للمتابعة والمراقبة والتقييم

ورشة عمل في كافة 30عملت وزارة شؤون المرأة على انجاز •

لتحديد الخطط االستراتيجية القطاعية، ومع المؤسسات القطاعية،

ي فجوات النوع االجتماعي في القطاعات المختلفة، وادماجها ف

شملت الخطط االستراتيجية عبر القطاعية حسب االختصاص، و

(2016/انجز في ايلول( ) الضفة وغزة)الورشات جميع أنحاء الوطن 

تم اطالق العمل على اعداد وتنفيذ 2016في شهر شباط •

لسياسات المرصد الوطني للعنف ضد المرأة كآلية لمراقبة تنفيذ ا

.فيما يتعلق بظاهرة العنف ضد المرأة



مرأة بصدد اجراء دراسة التكلفة االقتصاية للعنف ضد ال•
.للمساهمة بتحديد االثر المالي للسياسات

ف ضد المرأة يتم اختبار نموذج تقدير التكلفة االقتصادية للعن•

املة في دولة فلسطين بما يتضمن عقد مشاورات وطنية ش

ة والذي يعتبر ثاني مشروع اقليمي الحتساب التكلف

رية االقتصادية للعنف ضد المرأة في فلسطين بعد جمهو
.  مصر العربية



التوصية الثالثة عشر

فة الى باالضا... تعزيز مشاركة المرأة في االقتصاد

تمكين المرأة الالجئة

وتم برزت قضية تمكين المرأة اقتصادياً كأولوية وطنية•

اعية، تضمينها في الخطة االستراتيجية الوطنية عبر القط

ة وعقدت الوزارة العديد من االجتماعات مع المنظمات الدولي

ن لتنفيذ مشاريع اقتصادية مدرة للدخل،وهذا الموضوع م

نعكس المواضيع التي تظهر أهمية تمكين النساء فيه كونه ي

(2016/انجز في كانون أول.) على كافة المجاالت



التوصية الرابعة عشر

بين الجنسين...االستمرار في دعم شعبة االسكوا

تقدم وزارة شؤون المرأة كافة الوثائق والمعلومات المهمة •

ن الدول والضرورية المتوفرة لالسكوا لتبادل الخبرات ما بي

ادة واشراك التجارب الناجحة ما بين الدول االعضاء لالستف
.وتراكم الخبرة



شكرا لحسن استماعكم


