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وزارة شؤون المرأة



الهدف من تأسيس وزراة شؤون المرأة •

عامالمنالثانيتشرينفيالمرأةشؤونوزارةتأسيسجاء•

قوقهاحلنيلالفلسطينيةالمرأةلنضاالتاستجابة،2003

مطالبهايلولنالفلسطينية،الدولةوإقامةاالستقاللفيالوطنية

طينيفلسمجتمعلبناءوالسياسيةواالقتصاديةاالجتماعية

المواطنةوقبحقوالفتيانوالفتياتوالرجالالنساءفيهيتمتع

.الرؤيةهذهولتحقيقالمتساوية،والفرص

امااللتزتطويروهوعاما  هدفا  المرأةشؤونوزارةاعتمدت•

طويروتبالمرأةللنهوضاالجتماعيالنوعبقضاياالحكومي

.ةواالجتماعيواالقتصاديةالسياسيةحقوقهاوضماندورها



كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع  

الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

5.5.1



:اعتمدت الوزارة ثالثة محاور استراتيجية رئيسية للعمل وهي1.

اقع تمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة والوصول لمو-1

.                                            صنع القرار ورفع نسبة مشاركة النساء

.  والحد من الفقر والبطالة في صفوف النساء-2

.وتخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة أشكاله-3

أة وعملت وزارة شؤون المرأة لتلبية االحتياجات الحقيقية للمر2.

والشراكة الفلسطينية، وتعزيز المساواة بين الجنسين ، بالتنسيق

الكاملة ما بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 
.  الخاص، وبدعم من مجلس الوزراء



:الحكوميةاالليات

المركزيةاإلنتخابات،لجنةالمحليالحكموزراةالمرأة،شؤونوزارة1.

اللجنة،1325االمنمجلسقرارلتطبيقالعلياالوطنيةكاللجنة)الوطنيةاللجان2.

إتفاقيةمةموائلجنةعنهاانبثقالتيالخبراءلجنةالمستدامه،للتنميةالوطنية

.(المرأةضدالعنفلمناهضةالوطنيةاللجنةالتشريعات،معسيداو

.وخطط،حكوميةاستراتيجيات3.

الترتيبات المؤسساتية

حول ( االليات الوطنية)
Institutional Arrangements 



النساءقدراترفععلىالمراةشؤونوزراةتعمل•

.المحليةالمجالسفيالعضوات

لهاخالمنالعضواتاستهدفتتدريباتعدةعقدتمحيث•

بلديةسواءانتخابية،لمواقعتصلالتيالنساءفعاليةلضمان
“وتشريعاتالقيادة،االدارة،الموازنات،قوانين”.قرويةأو

ميموتصتحضيرعلىالحاليةالفترةفيالوزارةوتعمل•

حليةالمالمجالسفيواألعضاءللعضواتموجهةلتدريبات

.

بناء القدرات

Capacity building



اواه تطوير الخطط واإلستراتيجيات الوطنيه حول المس•

:وتمكين المرأة وتنفيذ القرارات الدولية

مساواه اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز ال1.

.2022-2017والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 

.ياسيةاإلستراتيجية الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة الس2.

.1325الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 3.

انجاز عدد من االوراق السياساتية ،حول رفع الكوتا4.

على االقل ، في النقابات من ناحية والمجالس 30%

اء بصدد رفعها لمجلس الوزر.*المحلية من ناحية اخرى 

.للمصادقة عليها 

على مستوى السياسات

POLICY LEVEL



.النصفتخفيض نسبة العنف الموجه ضد المرأة الفلسطينية  بكافة اشكاله الى•

زيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في المؤسسات الحكومية وغير•
%.10الحكومية األكثر تاثيرًا على حياة الرجال والنساء  بما ال يقل عن 

ات مأسسة قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة كافة المؤسس•
.الرسميه

.تعزيز مشاركة المرأة في القطاع االقتصادي•

.   تحسين نوعية الحياة لألسر الفقيرة والمهمشه•

األهداف اإلستراتيجية

2022-2017اإلستراتيجية الوطنية العبر قطاعية 



أهدف الخطة اإلستراتيجية الوطنية لتعزيز 

-:مشاركة المرأة في اإلنتخابات 

لسطينية مواءمة وتطوير القوانيين والتشريعات الف: االستراتيجي األول الهدف •

.لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية

.التربية على الحقوق السياسية للمرأة: الهدف االستراتيجي الثاني•

ليمي تعزيز التعاون على المستوى الوطني واالق:الهدف االستراتيجي الثالث•

قليميةو والدولي بين المؤسسات النسوية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية اال

الدولية  

ووسائل توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: الهدف االستراتيجي الرابع •

ةاالعالم المختلفة من اجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطيني

الجامعات تفعيل المشاركة السياسية للطالبات في: الهدف االستراتيجي الخامس •

الفلسطينية



الشركاء 
وزراة الحكم المحلي كشريك حكومي مسؤول عن قطاع الحكم -1

المحلي بشكل كامل من خالل وحدات النوع اإلجتماعي، ومن 

:خالل قطاع الحكم 

تم انجاز التدريبات للعضوات-أ

.تم انجاز تقرير تحليلي لواقع المرأة في قطاع الحكم المحلي-ب.

اللجنة المركزية لإلنتخابات ،تم انجازالخطة االستراتيجية -2

.2022-2016الوطنية لتعزيز مشاركة المراة السياسية 

طة جهاز اإلحصاء المركزي ، تزويدنا باإلحصائيات سواء في خ-3

مورد المشاركة ـ وتقرير الحكم المحلي ، يعتبر جهاز االحصاء ال

.االساسي لكافة االحصاءات والمسوحات  



.والخدماتيةالسياسيةالقضايافيالخبرةقلة1.

ً النشيطاتلمعظمالماديالوضعضعف·2. .التفرغعدمإلىيؤديمما،سياسيا

لرأيها،احترامهموعدمالمرأةلدورالبلديةالمجالسوأعضاءرؤساءبعضتهميش·3.

.تعاونهموضعف

.البعضلدىاآلخرينمعالتواصلمهاراتضعف·4.

فييةالقيادالمواقع،المحافظاتالبلديات،،التشريعيالمجلسفيالنساءعددقلة·5.

.موقفهنيضعفمماالحكومة

.بالمرأةالعالقةذاتواألنظمةبالقوانينالكافيةالمعرفةعدم·6.

نقاشالفيلحقهاالمرأةإهمال·.والحكوميوالبلديالتشريعيالعملفيالخبرةقلة·7.

.والحوار

.والبلديةالتشريعيةالمجالسفياللجاندورتفعيلإلىالحاجة·8.

:“والتحدياتالضعفنقاط”الصعوبات



التحديات 
ات ، وعضو في المجلس التشريعي ، والبلدي/ موظفة/ أم / زوجة )مسؤوليات المرأة الكثيرة · •

(.  واألحزاب السياسية

عدم نجاح أي من المرشحات في المجلس التشريعي في الدوائر · •

.ثقافة العيب والمجتمع الذكوري المهيمن· •

.  ضرورة تفعيل العالقة بين الوزارة الحكم المحلي وأعضاء المجالس البلدية· •

. المرأة بعض العادات والتقاليد االجتماعية السائدة كالواسطة والمحسوبية، التي تضعف دور· •

.وزهنتوقف دعم ومتابعة اللجان والمنظمات المعنية بالمرأة لعضوات المجالس البلدية بعد ف· •



شكراً حلسن اس امتعمك 


