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 أواًل: مقدمة

تمثل عملية الرصد والمتابعة عنصرًا مهمًا لوزارة شؤون المرأة، حيث تمكنها من تحقيق اهدافها 
من خالل قياس النتائج للسياسات والتدخالت، ويبدأ الدور الفعلي لها من التخطيط  واستراتيجياتها

ية فترة الخطط نهاف الالزم للعمل عليه، وفي داالجيد والسليم، ووضع المؤشرات المالئمة، واالسته
التقدم المحرز االستراتيجية التنموية تأتي عملية المتابعة والتقييم، ويرفد النظام الهيئات العليا بالوزارة ب
 أو بالمعيقات والتحديات الموجودة، ألخذها بعين االعتبار عند اعداد السياسات والخطط.

لدى وزارة شؤون  ةيقوم نظام الرصد والمتابعة على قياس مؤشرات تحقق االستراتيجيات المعتمد
لتقارير للوزيرة، رفع ا، ومؤشرات النوع االجتماعي الوطنية والدولية، وتحليلها وتبيان الفجوات، و المرأة

وتقرر اتخاذ الخطوات الالزمة لجسر الفجوة، وما  بالوزارة التي تناقش تلك المؤشرات، واللجنة العليا
يقتضيه ذلك من ادارة قاعدة المعلومات االلكترونية ونشر مؤشرات النوع االجتماعي الوطنية، 

والتعاون والتنسيق مع الجهات  ي القطاع،تها والمؤسسات العاملة فوالتعاون مع ادارات الوزارة ووحدا
ة ، وبتقييم األثر في نهايذات العالقة، كما يقوم بقياس التقدم بتنفيذ خطط ادارات ووحدات الوزارة

 االستراتيجيات القادمة.ائج واالقتراحات الستخدامها في المدة، ورفد الوزارة بالنت

في وزارة شؤون المراة، من خالل التطرق ألهمية تهدف الورقة الى التعرف على آليات الرصد والتقييم 
ومبررات النظام وبالتحديد لفجوات النوع االجتماعي ومن ثم التعرف على الخطوات الالزمة في رصد 

 تلك الفجوات والعمل على حلها.

 اهمية ومبررات وجود نظام للرصد والتقييم

يفترض في نظام الرصد والتقييم رصد الواقع والعمل على تقييمه وفق الخطط الموضوعه لمواجهته، 
 المبكر الزواج يزال فالويظهر الواقع ان هناك الكثير من المؤشرات التي بحاجة الى رصد وتخطيط، 

 قلق مهاأه لعدة اسباب ،(%20) اإلناث صفوف في كبيرة بنسب منتشراً ( عاماً  18 من أقل الزواج)
 المتردي االقتصادي الوضع و اعتداءات االحتالل المستمرة، ظل في فتياتهم على المستمر العائلة
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 تتعدى ال النساء نسبة تزال ال كما. 1العائلة كهل عن لتخفف الفتاة تزويج على العائلة يجبر لألسر
 التحاق من الرغم وعلى ،2014 للعام والتعليم التربية وزارة احصاءات حسب المهني التعليم في 9%

 العمل سوق نمط على ينعكس ال ذلك ان اال الجامعات في تقليدية غير تخصصات في الفتيات
 المعلمة ان باعتبار بالمرأة المتعلق الثقافي للنمط كامتداد المدرسة في كمدرسة المهندسة تعمل حيث
على الرغم من معدالت التعليم ، للمنزل عودته قبل لزوجها الطعام اعداد وتستطيع مبكراً  عملها تنهي

معدل مشاركة المرأة في قوة العمل من أكثر المعدالت إال أن  المرتفعة بين النساء الفلسطينيات
تتركز عمالة النساء بشكل كبير في قطاعين: الزراعة والخدمات حيث بلغت و انخفاضا في العالم 

 قطاع الخدماتفي  %66، كما وبلغت %13عمالة النساء في قطاع الزراعة 

للخروج من المنزل الى سوق العمل  اضطرتهذا العام تبين لنا أن النساء نتيجة لعمليات الرصد 
بشكل خاص بعد الحرب على قطاع  لتسد حاجاتها بكرامة بعد أن فقدت المعيل االساسي لألسرة

 2014ام في الع %16النساء المشاركات في سوق العمل في قطاع غزة من  نسبة، إذ ارتفعت غزة
 في األجر المدفوعة العامالت النساء نسبة. كما أن 2015في الربع الرابع من العام  %20الى 

 نسبة وهي  2014 العام في  %16 الى 2012 العام في %17 من تراجعت الزراعي غير القطاع
 المرأة عمل الرجال غالبية يفضلالرجال، كما ان فجوة االجور توسعت. كما  مع مقارنة جداً  متدنية

 ويضمن المتزوجة وخاصة المرأة احتياجات يراعي كونه المدني الحكومي المؤسسي القطاع في
 في %30 من النساء نسبة رفع في الموضوع هذا ساهم مما والتقاعد، واالجازة، الوالدة، عند حقوقها
 .2015 العام في %42 الى 2003 العام

من ايمان  الخلفية االيديولجيةكما ان عمليات الرصد على مستوى السياسات والتدخالت اظهرت أن 
فال تزال  الرجال بعمل المرأة تعود باالساس الى عوامل اقتصادية ال باعتباره حق من حقوق االنسان.

 عقداً  تبيك من ومنهم الرجل، لحساب مباشرة يذهبو  دخلها، على السيطرة تستطيع ال النساء بعض
 اذاومن العوامل االخرى التي تم رصدها  .البيت مصاريف في دخلها بنصف بالمساهمة زوجته على
 البيت، لشراء الزوجة بكفالة بنكي قرض على يحصل الزوج فان يعمل ال وزوجها تعمل الفتاة كانت

                                                           
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،2015، الفلسطينيون في نهاية عام ، رام هللا- فلسطين 2015  1
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 هذه حل من األن حتى نتمكن ولم المطلقة الفتاة يدفع والذي الزوج باسم البيت يصبح الطالق وعند
 بنكياً  ويكفلونهم يعملون ال لرجال المتزوجات النساء نسبة عن واضحة مؤشرات توجد وال المعضلة،

 في فقيرة هي نساء ترأسها التي األسر من %29.8 هناك أن اإلحصاءات تشير و عقار. اي في
 .العام لنفس %25 ذكور يرأسها التي لألسر الفقر نسبة بلغت حين

 أو وزيرة، تكون كأن القرار صنع مواقع في ضئيلة بنسب تتواجد المرأة تزال فالعلى صعيد متصل 
 %1.5 من  المحلية المجالس في النساء مشاركةوارتفعت نسبة ، سفيرة أو تشريعي، مجلس عضو

 المجالس واعضاء المجالس رؤساء زال ما أن اال 2015 في %20 الى 2005 قبل ما بالتعيين
 الحاالت هي فكثير وللبيت، تابع المرأة باعتبار النمطية الصورة بنفس النساء مع يتعاملون الرجال
 عقد الى باالضافة عنها، بدل االجتماع محضر على بالتوقيع المرأة زوج يقوم بأن رصدها تم التي

 أو زوجها، خالل من دعوتها يتم االجتماعات الحد دعوتها عند او الليل، اثناء متأخرة اجتماعت
 مرة الترشح بعدم تفكر منهن %52 وبنسبة النساء جعلت الممارسات هذه إن ابنائها، احد أو أخوها،
 حال. بأي وال لالنتخابات اخرى

في المجتمع الفلسطيني وأن  المرأة ضد العنفتوجد معلومات دقيقة أو شاملة حول موضوع  ال
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تبين أن نسبة النساء اللواتي  عناالحصاءات الرسمية الصادرة 

 %37تبلغ  سبق لهن الزواج وتعرضن ألنواع مختلفة من العنف من قبل الزوج

ن نسبة النساء اللواتي وحسب عمليات الرصد على دور المؤسسات في الحد من ظاهرة العنف تبين أ
ن الضروري أن تراجع وتقيم المؤسسات المختصة لذا، م قليلة جدًا.يلجأن للمؤسسات المختصة 

الحصار  وقد لعبعملها، وتدرس األسباب الحقيقية حول عزوف النساء عن التوجه لتلك المؤسسات.
 المرأة. ضد العنف نسبة ارتفاع في دورًا كبيراً  مطبق بشكل االسرائيلي المفروض على قطاع غزة
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 لوزارة شؤون المرأة لتقييممكونات نظام الرصد واثانيًا:

يتكون نظام الرصد والتقييم في وزارة شؤون المرأة من مدخالت ومخرجات وآليات عمل مختلفة، 
شارك في وتتشكل عناصره االساسية من الهيئات والجهات التي تعمل على توفير المدخالت وت

 .العمليات وتحقق المخرجات

وهي المعلومات واالحصاءات والبيانات التي تم جمعها من خالل ادارات ووحدات  مدخالت النظام:
ت التي ينشرها الوزارة، ومن خالل وحدات النوع االجتماعي في الوزارات االخرى، اضافة للبيانا

 حصاء الفلسطيني، ومن السجالت االدارية.الجهاز المركزي لإل

 وات والتدابير والسياسات المتخذة لجسر تلك الفجوات.قياس المؤشر واالنجاز والفج مخرجات النظام:

يتم استخدام المدخالت والتي تم جمعها من الميدان، ومراجعة االدبيات، وتحليلها،  عمليات التحليل:
باستخدام األدوات والبرامج المناسبة اليجاد الفجوات ونقاشها، من هيئات المتابعة والتقييم التخاذ 

 الجراءات الالزمة للتعامل مع تلك المدخالت.التدابير والسياسات وا

يستخدم نظام المتابعة والتقييم المعلومات التي تم توفيرها كمخرجات في الدورة القادمة من المتابعة 
والتقييم كمدخالت للعملية، وبالتالي يتم اعادة ادخال التدابير المتخذة والسياسات والفجوات التي تم 

 تحليل، اضافة للبيانات التي يتم جمعها.تبيانها سابقا كمعلومات لل

 عناصر نظام المتابعة والتقييمثالثًا: 

، ، ومراكز تواصلفي الوزارات وحدات النوع االجتماعيوزارة شؤون المرأة،  تشكل وحدات وادارات 
 .عناصر النظامالوزارة، وهيئات المتابعة والتقييم ووحدة المتابعة والتقييم في 

 وحدات النوع االجتماعي  هي ما

من أجل ضمان مأسسة ودمج قضايا النوع االجتماعي في القطاعات المختلفة، كان ال بد من تشكيل 
، 2005/م.و/ا.ق( لعددام15/12/09وحدددات المددرأة داخددل الددوزارات، بقددرار مددن مجلددس الددوزراء رقددم )

، وبطلدددددددب مدددددددن وزارة شدددددددؤون المدددددددرأة، صددددددددر قدددددددرار معددددددددل للقدددددددرار السدددددددابق 28/7/2008وبتددددددداري  
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لوحددددات النددوع االجتمددداعي، /م.و/س.ف(، مددن اجدددل إلغدداء مسدددميات وحدددات المددرأة 08/65/12رقددم)
المهام والمسؤوليات الخاصة بتلك الوحددات وهيكلهدا التنظيمدي، مدن اجدل مسداهمتها ومتابعتهدا وتحديد 

لماسسة ودمج قضدايا الندوع االجتمداعي فدي سياسدات وخطدط وبدرامج الدوزارات. كمدا تدم ترجمدة االلتدزام 
 جاه قضايا النوع االجتماعي في الوزارات المختلفة.الحكومي ات

 حددت مهام ومسؤوليات وحدات النوع االجتماعي وفق قرار مجلس الوزراء ومنها: 

 تضمين قضايا واحتياجات النوع االجتماعي. .1
 تدقيق ومتابعة برامج وسياسات الحكومة من منظور النوع االجتماعي. .2

اف والتنسيق على هذه الوحدات، باالضافة الى تقديم الدعم الفني فيما تتولى وزارة شؤون المراة االشر  
 واالداري الالزم.

 مراكز تواصل هي ما

هو تجمع مؤسسات نسوية وتنموية وأكاديمية و  "ةألمركز معلومات المر "  ) تواصل( هي اختصار
نها غير قابلة أتؤمن بالمفهوم النسوي القائم على أن حقوق المر  للتجزئة، تستند ة هي حقوق إنسان وا 

على مبادىء المساواة واإلنصاف والعدالة، وهو جزء من المؤسسات الوطنية التي تستند على مبدأ 
التي تعمل من اجل إلغاء كافة إشكال   الشراكة بين الحكومة والمؤسسات األهلية ضمن اطار ائتالف

ع مدني ديمقراطي يعمل من القهر والتميز المبنى على العرق أو الدين أو اللون، تؤمن ببناء مجتم
اجل تمكين النساء كأفراد وكمجموعات من اجل ممارسة حق العودة وحق االختيار والوصول والتحكم 

بمعنى اخر هو تجمع نسوي فلسطيني  .في المصادر لضمان التوازن في العالقات بين الجنسين
ات المحلية واإلقليمية والدولية يعمل بالشراكة بين المؤسسات األهلية والحكومية وبالتنسيق مع المؤسس

 ،والسياسية ،ة في كافة المجاالت االجتماعيةأالتي تعمل على مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المر 
والثقافية، والتي تعمل على تمكين النساء أفراد وجماعات بفعالية في الحياة العامة  ،واالقتصادية
 والخاصة.
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وذلك عبر ضمان المساواة في  والتمكين، لنساء للمشاركةتركز مراكز تواصل على تمكين وتقوية ا
التشريعات واألنظمة واإلجراءات التي تدفع بالنساء لالنخراط في النشاطات االجتماعية واالقتصادية 

   .والسياسية للحد من الفقر، والعنف، والتمييز

تحت اشراف المحافظ تنتشر مراكز تواصل في كل محافظات الوطن بحيث تأخذ المحافظة مقرًا لها و 
اداريًا وماليًا، ويتواصل كل مركز مع كافة المؤسسات النسوية العاملة في المحافظة، ويتم اطالع 
المؤسسات على كل جديد، وقد حققت الوزارة عدة انجازات رئيسة في تلك المراكز من خالل انشاء 

لتلك المراكز دور فاعل في تقاط توجيه وارشاد لسوق العمل، وانشاء نقاط توجيه العنفن وسيكون 
 المرصد الوطني للعنف ضد المرأة.

 مركز المرأة لألبحاث والتوثيق هو ما( 3
يعد انشاء مركزًا يعنى باعداد الدراسات من منظور النوع االجتماعي غاية في االهمية من حيث 

معلوماتية هامة لقضايا التوثيق واالستدالل بها للسياسات، ويشكل جسمًا هامًا على صعيد بناء قاعدة 
النوع االجتماعي. يتكون المركز من مكتبة ضخمة تحوي كافة الدراسات المنشورة محليًا واقليميًا 
ودوليًا، وقسمًا لمتابعة الدراسات وتحديد األولويات منها، وقسمًا أخر للقيام بمها الضغط والمناصرة 

 وجلب التمويل.
 التدابير والسياسات ضمن نظام المتابعة والتقييمخطوات تحليل البيانات واتخاذ رابعًا: 

 جمع المعلومات الداخلية والخارجية. .1
 تحليل البيانات االحصائية وتجميعه وبداية كتابة التقرير. .2
 رفعه لجميع المستويات المعنية والدعوة الجتماع اللجنة الفنية الوزارية. .3
 نقاش تفاصيله مع وحدات النوع االجتماعي. .4
 واتخاذ القرارات من قبل اللجنة الفنية العليا في الوزارة. تحليل النتائج .5
استكمال التقرير ورفعه لمعالي الوزيرة والتخطيط والسياسات التي تستعمل في التقارير  .6

 الدولية.
 اشراك الهيئات الوطنية والدولية في النتائج. .7
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 الهيئات ضمن نظام المتابعة والتقييمخامسًا: 

 وزارة شؤون المرأة الهيئة الفنية العليا في (1

تعتبر تلك الهيئة الجسم الفني داخل وزارة شؤون المرأة، وتشمل ادارة الوحدات، وادارة االدارات العامة 
المرتبطة مباشرة بمهام المتابعة والتقييم، وهو ليس جسما اداريا فهو ال يناقش القضايا االدارية بل 

اتيجية والتعامل مع فجوات المؤشر، تجتمع الهيئة يتخصص في القضايا الفنية المرتبطة بتنفيذ االستر 
اشهر بعد اعداد تقرير جمع المعلومات الربعي، تترأس الوزيرة او الوكيل الهئية الفنية  3مرة كل 
تناقش الهيئة نتائج جمع المعلومات، والمؤشرات الناتجة، وتتابع اداء الوزاة وتنفيذ الخطط  العليا.

 والتحليل ونقاش اجراءات وسبل النهوض بالمؤشرات.االستراتيجية، ويتم التقييم 

 الهيئة الوطنية العليا للقطاع (2

هي هيئة وطنية تضم االتحاد العام للمراة الفلسطينية، واالئتالفات الوطنية النسوية الدائمة والمؤقتة، 
كله ( اشهر بعد اعداد الوزارة بش6-3ولجنة المرأة في المجلس التشريعي، تجتمع الهيئة مرة كل )

 .النهائي

 اللجنة التوجيهية لمؤشر النوع االجتماعي ضمن المؤشر العالمي (3

هي لجنة تشمل وزارة التخطيط والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومؤسسات االمم المتحدة والتي 
تتابع الرقم العالمي، وتساند الوزارة في الوصول اليه، اضافة لممولين داعمين لقضايا النوع 

( اشهر بعد اعداد الوزارة تقرير المتابعة والتقييم وادماج 6-3تجتمع اللجنة مرة كل ) االجتماعي.
اقتراحات الهئية الوطنية للقطاع من ضمنه، تعرض الوزارة التقرير والنتائج واقتراحات العمل المقدمة 

مقارنته من الوزارة، والهيئة الوطنية للتعامل مع الفجوات، ويتم نقاش الرقم الوطني واالنجاز و 
باالهداف التنموية الدولية، وتعرض الوزارة الخطوات المستقبلية واحتياجاتها لإلجراءات والتدخالت 

 لجسر الفجوة وتناقش تلك اللجنة سبل اسناد الوزارة لسد الفجوة.
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 آلية عمل النظام:

 أدوات المتابعة والتقييم

وانجازاته على االستراتيجيات التي تقع ضمن ترتبط ادوات المتابعة والتقييم بقياس مؤشرات العمل 
 اطار وزارة شؤون المرأة، ومسؤولياتها خالل الفترة الزمنية المحددة:

 هددذه تددأتي، االستتتراتيجية الوطنيتتة عبتتر القطاعيتتة لتعزيتتز المستتاواة والعدالتتة بتتين الجنستتين(1
 إطدار الجنسدين وتمكدين المدرأة فدي بدين المسداواة والعدالدة القطاعيدة لتعزيدز عبدر الوطنيدة االستراتيجية

، اسدتنادًا لتكليدف  القطاعيدة وعبدر الوطنيدة القطاعيدة إلعدداد االسدتراتيجيات المبذولدة الجهدود الوطنيدة
 ثدالث الفلسدطينية لسدنوات التنميدة خطدة إعدداد فدي حجدر األسداس لتشدكل مجلس الدوزراء الفلسدطيني،

اسدتراتيجية قطاعيددة  19ات عبددر قطاعيدة أخددرى وتعمدل هددذه االسدتراتيجية مددع أربعدة اسدتراتيجي .قادمدة
 على تحقيق خطة التنمية الفلسطينية )أجندة السياسات الوطنية( لدولة فلسطين. 

العندف  لمناهضدةالوطنيدة تعتبدر اإلسدتراتيجية ، االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النستا (2
تسدمح لمجمدل المتددخلين المعنيدين و  ،التغييدرلتددخل مدن اجدل يحددد اولويدات اإطارا عاما  النساء،ضد 

بصدددفة مباشدددرة أو غيدددر مباشدددرة، بوضدددع مخططدددات تنفيذيدددة مدددن اجدددل تعزيدددز التكفدددل بضدددحايا العندددف 
وتطددوير القددوانين   ،المحلددي وخلددق تحالفددات مددن اجددل المسدداهمة فددي تغييددر  الصددورة النمطيددة مددن جهددة

 جهة أخرى. من  المرأةوالسياسات استنادا الى حقوق 

 دولة فلسطين أراضي في النساء ضد العنف لمناهضة اإلستراتيجية الخطة بمثابة الوثيقة هذه د  تع
و خطة  ، 2013 - 2011 لألعوام المدى متوسطة الخطة بها، ويلحق 2019- 2011 لألعوام
 الستراتيجيةا الخطة من األولويات لتحديد الشريكة المؤسسات مع انجازها تم والتي  2014-2016
 .القادمة سنواتال في عليها للعمل -العنف، لمناهضة العامة

المراة  شؤون وزارة بين ما التامة بالشراكة النساء ضد العنف لمناهضة الوطنية اإلستراتيجية إعداد تم
 المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم وهيئةوشركائها من المؤسسات الحكومية واالهلية، 
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 النوع في المساواة إلى والداعي المتحدة، لألمم اإلنمائية األلفية برنامج من الثالث الهدف ضمن
 .المحتلة لفلسطينيةا األراضي في المرأة تمكين و االجتماعي

 مبدأ تعزيز“ إلى الداعي العام الهدف تبني خالل من النساء ضد العنف مناهضة إلى الخطة تهدف
 المعنفات، النساء مع التعامل في المؤسسية اآلليات وتحسين للنساء، المنصف القانون سيادة

 ز.تميي دون المجتمع في األفراد لجميع والعدالة المساواة تكفل أسس على مبني مجتمع إلى للوصول
 المختلفة، القطاعات مع التداخل خالل من قطاعي عبر منهجاً  الخطة تتبنى الهدف، هذا ولتحقيق
نما النساء، على فقط ليس تؤثر تنموية قضية مع تتعامل باعتبارها  ياالجتماع النظام على وا 

 االلتزام مدى على يعتمد الخطة تطبيق فإن ولذا .ككل الفلسطينية للدولة والسياسي االقتصادي
 أخرى جهة ومن الوزارات، قبل من الضرورية اإلجراءات اتباع خالل من وذلك بدعمها، الحكومي

 مسؤوليةباالضافة الى  .الخطة هذه في المطروح العام باإلطار الحكومية غير المؤسسات التزام
 عملية في دور لها التي األونروا - الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم ووكالة الخاص، القطاع
 الحقوق توفير في المباشرة لمسؤوليتها وذلك العنف، لمناهضة الوطنية اللجنة مع والمتابعة التنفيذ

 .الالجئات للنساء األساسية

كما ترتبط تلك االدوات بالمؤشرات العالمية والمطلوب قياسها عن واقع المراة الفلسطينية والذي يرتبط 
 بالتزامات دولة فلسطين، وهي مؤشرات التنمية األلفية، ومؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

 تتلخص أدوات المتابعة والتقييم

 اطار المتابعة والتقييم (1

 يعتبر اطار المتابعة والتقييم االساس الدواته، وتتكون مصفوفته من:

 االهداف االستراتيجية والمؤشرات لكل منها، كما وردت من المصدر. (4
 المعلومات االولية بحسب اخر احصاءات عند اعداد االستراتيجية. (5
 االستهداف بحسب الفترة الزمنية التي تغطيها االستراتيجية: (6
 لالستراتيجية عبر القطاعية. االستهداف السنوي (7
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 االستهداف في نهاية المدة لمؤشرات االهداف االلفية التنموية الخاصة بالنوع االجتماعي. (8

االهداف 
 االستراتيجية

المعلومات  المؤشرات
األولية 
حتى 
2010 

ما تم 
تحقيقه 
2011 

 المسؤولية طرق قياس المؤشرات االستهداف
حكومي من  2013 2012

 الوحدات
الجهاز 
المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني

UN  مجتمع
مدنين 

مؤسسات 
 دولية

تخفيض نسبة 
العنف الموجه 
ضد النساء 
 بكافة اشكالة

نسبة النساء 
المعنفات اللواتي 

توجهن الى 
مراكز لطلب 

 االستشارة

وزارة  5% 4% 0.7% 1.7%
الشؤون 

 االجتماعية

مسح 
العنف 
 االسري

التقارير 
الداخلية 
المراة لمركز 
لالرشاد 
القانوني، 
تقارير 

المؤسسات 
النسوية، 

مطبوعات 
 صوت النساء

التخطيط 
 والسياسات

نسبة النساء  
اللواتي سبق لهن 
الزواج وتعرضن 

لكافة اشكال 
العنف االسري 
لمرة واحدة على 

 االقل

الشؤون  23% 27% 37% 30%
 االجتماعية

مسح 
 العنف

مؤسسات 
 نسوية
 بيسان

 

التخطيط 
 والسياسات

رفع شأن المرأة 
 األسيرة

درجة توثيق 
المعلومات 

المتعلقة بالمراة 
االسيرة 

 والمحررات

ال يوجد 
 اي توثيق

تم 
توثيق 

50% 
من 

بيانات 
 االسرة

هيئة   
 األسرى

اصدارات  
مؤسسات 

حقوق 
 االنسان

التخطيط 
 والسياسات
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 نموذجا واستمارة لكل جهة( كما يلي: 28نماذج واستمارات )حيث يوجد  (2

 تنقسم نماذج جمع البيانات الى جزأين:

تضمن البيانات الكمية والنوعية الدالة على مدى تحقق المؤشرات الخاصة باستراتيجيات  األول:
 الوزارة والمؤشرات الدولية.

 (34-15اإلناث للفئة العمرية )مثال على مؤشر وطني: نسبة انتشار األمية بين 

،/ سؤال موجه (، يرجى تعبئة الجدول34-15ما هي نسبة انتشار األمية بين اإلناث للفئة العمرية )
 لوزارة التربية والتعليم العالي.

نسبة األمية عند اإلناث من  المحافظة
 (34-15االعمار )

-15نسبة األمية عند الذكور )
34) 

   فلسطين
   الضفة الغربية

   قطاع غزة
ما هي اسباب ارتفاع األمية بين النساء في بعض المحافظات؟ وما هي اجراءاتكم للتخفيف من األمية والقضاء -

 عليها؟
 هل تقومون أنتم وشركائكم بتنفيذ أي حمالت توعية لتخفيف أو الغاء نسبة األمية في فلسطين خاصة عند اإلناث؟-

 االجتماعي التواصل معها للحصول على اإلجابة، هي:الجهات التي يجب على وحدة النوع 

 الدائرة المختصة عن الموضوع أو المؤشر. (1
 دائرة االحصاء داخل الوزارة. (2
 المؤسسات غير الحكومية في القطاع. (3
 تابعة والتقييم في الوزارة.مالدائرة  (4
 دائرة المشاريع. (5
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بيانات المتابعة، وهو عبارة عن جدول يبين ما تم انجازه خالل فترة تعبئة النموذج استنادًا  الثاني:
 للخطة التنفيذية والمعيقات، وما سيتم انجازه خالل الفترة المستقبلية.

 نموذج من اسئلة بيانات المتابعة،

نية لمناهضة العنف وحسب مسؤولياتكم استنادًا للخطط التنفيذية الخاصة باالستراتيجية عبر القطاعية والخطة الوط
 الواردة فيهما، يرجى تعبئة الجدول التالي:

ما سيتم انجازه  المعيقات ما تم انجازه النشاط التدخالت
خالل الفترة 

 القادمة
     
     

ضد ما اهم االنجازات التي حققتها الوزارة في مجال تطبيق استراتيجية النوع االجتماعي أو مناهضة العنف  (1
 المرأة.

ما االشكاالت االدارية والمالية، الفنية، المتعلقة بالموارد البشرية، أو أي اشكاالت أخرى التي واجهتكم في  (2
 العمل على تنفيذ االستراتيجية؟

 قضايا أخرى ذات أهمية، توصيات، اقتراحات. (3
 

 ( 17هناك) .استمارة للوزارات وتعبًا من وحدات النوع االجتماعي 
  لجمع االحصاءات من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تعبا من قبل مسؤول استمارة

 دراسات المرأة والرجل في الجهاز.
 ( 9اضافة الى) .استمارات لوحدات وادارات وزارة شؤون المرأة تعبأ من الوحدات واإلدارات 
 في الوزارة. استمارة حول الدراسات واالصدارات الخارجية تعبًا من وحدة المتابعة والتقييم 
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 انواع تقارير وتصدر بفترات مختلفة(: 4تقارير المتابعة والتقييم )  (3

 النصفي للمؤشر )بين التطور الكمي والنوعي( تابعة تقرير الم

 تطور الكمي والنوعي السنوي(، تقرير المتابعة السنوي للمؤشر )بين ال

 من كل عام  31/12الى  1/1يغطي الفترة من 

 مصفوفة التقرير السنوي على مستوى المؤشرات الكليةجانب من 

االهداف 
 االستراتيجية

المعلومات  المؤشرات
األولية حتى 

2010 

 ما تم تحقيقه االستهداف
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

تمكين المرأة 
من المشاركة 
الفاعلة وصنع 

 القرار

نسبة النساء في 
 المجلس التشريعي

12.8% 14.8
% 

14.8
% 

14.8
% 

12.8
% 

  

نسبة النساء في 
 المجالس المحلية

18% 24% 24% 24% 18%   

نسبة النساء في 
 النقابات

8% 16% 16% 16% 17.5
% 

  

 

تقرير االنجازات لوزارة شؤون المرأة ولوحدات النوع االجتماعي )بحسب الخطط التفصيلية 
 لالستراتيجيات المناطة بها(.

 على مستوى التدخلجانب من مصفوفة المتابعة 

الهدف 
 االستراتيجي

ما سيتم انجازه  المعيقات ما تم انجازه التدخل
 خالل الفترة القادمة

اجتماعات للمجلس القطاعي  4عقد  
 الخاص بوزارة شؤون المرأة

   لم يتم
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مراجعة الخطط والتقارير من منظور  
 النوع االجتماعي

   تم

   تم مركز لتواصل 11مؤتمر وطني ل  
 

 جانب من مصفوفة متابعة االهداف االنمائية

االهداف 
 الجزئية

سنة  المؤشر
االساس 
2010 

االستهداف 
2015 

 القيمة المحققة
2011 2012 2013 2014 2015 

ضمان 
الوصول 

الى 
تعليم 

 متساوي

نسبة االناث 
الى الذكور في 

 التعليم العالي

1.18 1.18      

نسبة االناث 
الى الذطور في 

 التعليم الثانوي

1.28 1.28      

 

 التوصيات واالستنتاجات:

المنهجية المتبعة القديمة أن يتم وضع ، القطاعية تطوير مؤشرات االهداف االستراتيجية الوطنية
الهدف االستراتيجي، ويتم وضع مؤشرات قياس لذلك الهدف دون تحديد نوع المؤشر أو شكله، على 

 النحو التالي:

االستراتيجيالهدف  2015االستهداف  السنة مؤشرات القياس   
%27 تقليل معدالت البطالة  2014 24%  
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المطلوب تعديله، هو أن يعكس الهدف االستراتيجي قضايا النوع االجتماعي، وحتى نقيس ذلك فعاًل 
أن يتم تعديل  اقترحنافإنه ال بد من أن تنعكس المؤشرات لتقيس قضايا النوع االجتماعي، لذلك فإننا 

 الجدول على الشكل التالي:

 
يالهدف االستراتيج  

 مؤشرات القياس
 
 المؤشر

 الفئة المستهدفة
كال  المنطقة

نالجنسي  
 تجمع أسر إناث ذكور

طالةتقليل معدالت الب نسبة  
 العاطلين عن

 العمل

%27 فلسطين  24%  39%    
يةالضفة الغرب  18%  15%  28%    

%44 قطاع غزة  40%  57%    
%28 حضر  25%  40%    
%19 ريف  17%  26%    
%37 مخيم  33%  53%    

على اساس هذا الجدول نستطيع ان نرصد السياسات واين تم تنفيذها ولصالح من، وهل تم أخذ 
 قضايا النوع االجتماعي بعين االعتبار ام ال.

 

 


