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مّت نشر التقرير يف العام 2019 من قبل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

اليونسكو 2019

تنويــه: التســميات املســتخدمة واملــواد املعروضــة يف هــذا التقريــر ال تُعّبــر عــن رأي اليونســكو بشــأن الوضــع القانونــي ألي بلــد أو إقليــم أو مدينــة 
أو منطقــة أو ســلطاتها، أو فيمــا يتعلــق بتحديــد حدودهــا.

األفكار واآلراء الواردة يف هذا التقرير تُعّبر عن آراء كاتبي التقرير  وليس بالضرورة تعكس رأي اليونسكو وال تلزم املنظمة. 

ــن اجلنســن يف  ــاء املســاءلة ب ــج، يف إطــار مشــروع بن ــة النروي ــب اليونســكو يف رام اهلل بدعــم مــن حكوم ــل مكت ــن قب ــر م مّت إعــداد هــذا التقري
فلســطن: جســر الفجــوات يف السياســيات.
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تقدمي 

مدير مكتب اليونسكو
أنــا فخــور بــأن أقــدم أول دراســة مســح شــامل لسياســات النــوع اإلجتماعــي يف دولــة فلســطن، والتــي مّت إجراءهــا بالشــراكة 
مــع وزارة شــؤون املــرأة. قــام معهــد سياســات النــوع اإلجتماعــي )GPI(، وهــو برنامــج تابــع لليونســكو انتهــت مدتــه يف 19 
ــوع اإلجتماعــي يف  ــوع اإلجتماعــي: مســح وحتليــل سياســات الن ــر »جســر فجــوات الن آب/اغســطس 2019، بإعــداد تقري

فلســطن )2017-2011(«.

تعــد املســاواة بــن اجلنســن إحــدى أولويــات اليونســكو العامليــة، ويرتكــز عملهــا علــى نهــج ذي شــقن: برامــج »قائمــة بذاتهــا« 
وإدمــاج النــوع اإلجتماعــي يف مجــاالت اختصــاص اليونســكو اخلمســة )التعليــم، العلــوم الطبيعيــة، العلــوم اإلجتماعيــة 
واإلنســانية، الثقافــة، واإلعــالم واملعلومــات(. يركــز مكتــب رام اهلل علــى ثالثــة مجــاالت )الثقافــة والتعليــم واإلعــالم 
واملعلومــات( حيــث يتــم دمــج املســاواة بــن اجلنســن إضافــة إلــى دعــم مبــادرات مثــل معهــد سياســات النــوع اإلجتماعــي.

يف كانــون أول 2017، شــرعت اليونســكو ووزارة شــؤون املــرأة يف مســح سياســات النــوع اإلجتماعــي التــي أقرتهــا احلكومــة 
الفلســطينية بــن الســنوات 2011 و 2017. متحــورت هــذه املرحلــة حــول جتميــع وتوثيــق ومراجعــة سياســات وتدخــالت 
النــوع اإلجتماعــي، وحتديــد مســتوى التنفيــذ )كامــل، جزئــي، لــم ينفــذ(. فهــذا املســح، وهــو املبــادرة األولــى مــن نوعهــا، 
قــد أنتــج خــط أســاس ميكــن ملعهــد سياســات النــوع اإلجتماعــي وللحكومــة وملنظمــات املجتمــع املدنــي والشــركاء اآلخريــن 
ــة  ــة مــن الدراســة وهــي مرحل ــة الثاني ــّم جــاءت املرحل ــوع اإلجتماعــي. ث ــق بسياســات الن ــه يف عملهــم املتعل اإلســتفادة من

حتليــل عمليــات التخطيــط الوطنيــة وصياغــة السياســات والتدخــالت.

أبــرزت نتائــج التقريــر أنــه بــن الســنوات 2011 و 2017، أصــدرت احلكومــة 97 سياســة متعلقــة بالنــوع األجتماعــي تشــمل 
علــى 702 تدخــل أو نشــاطات للتنفيــذ. مّت تصميــم السياســات والتدخــالت )النشــاطات( لزيــادة فــرص املســاواة بــن الرجــل 

واملــرأة يف املجــاالت الرئيســة، وهــي:

مأسسة وتعميم النوع اإلجتماعي  •

القيادة واملشاركة السياسية للمرأة  •

التمكن واحلقوق اإلقتصادية للمرأة  •

التنمية اإلجتماعية وحماية املرأة من العنف  •

وصول املرأة إلى العدالة واخلدمات العامة  •

وخلــص التحليــل إلــى أّنــه ومــن بــن 702 تدخــاًل، مّت تنفيــذ 9٣ تدخــاًل كامــاًل أو جزئيــاً فقــط، كمــا ونــّوه إلــى أثــر محــدود 
ــى،  ــة التنفيذعل ــى عملي ــر عل ــي تؤث ــا، والت ــة منه ــة واخلارجي ــى وضــع املــرأة. ومــع األخــذ باحلســبان العوامــل، الداخلي عل
وجــدت الدراســة أّن 8.9% مــن التدخــالت السياســاتية مّت تنفيذهــا بالكامــل، ٣7% تنفيــذ جزئًيــا، ٣٥% لــم تنفــذ، بينمــا لــم 

تتوفــر معلومــات كفايــة حــول 19% مــن التدخــالت.

حققــت النســاء والفتيــات إجنــازات كبيــرة يف فلســطن. ومــع ذلــك، فــإّن هــذه اإلجنــازات لــم تتــم ترجمتهــا إلــى فــرص أكبــر 
أو إلــى زيــادة املســاواة أو مشــاركة ملحوظــة. عــدم املســاواة الهيكليــة ال تــزال قائمــة. وبالتالــي، مــن الضــروري معاجلــة هــذه 
الفجــوات مــن خــالل مبــادرات تهــدف إلــى القضــاء علــى القوانــن التمييزيــة والتشــريعات، وكذلــك مراجعــة السياســات 
ومتابعتهــا واإلبــالغ عنهــا. ومــن أجــل النهــوض مبكانــة املــرأة ، يجــب إســتخدام البيانــات والتحليــالت القائمــة علــى الدالئــل 
وبالتــوازي املطالبــة بوصــول متســاو إلــى اخلدمــات واملــوارد والفــرص يف جميــع املجــاالت. نأمــل أن يســاهم هــذا التقريــر 

يف زيــادة هــذه اجلهــود والعمــل علــى حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن يف فلســطن.

جنيد سوروس - والي
مدير مكتب يونيسكو رام اهلل
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وزارة شؤون املرأة
ــل  ــن قب ــز م ــد ممي ــذي مت بجه ــل وال ــذا التحلي ــة له ــاهمة املهم ــي واملسـ ــاد والتفانـ ــل اجلـ ــن هــذا العمـ ــود أن نّثمـ ــة نـ بداي
اليونيســكو وتبــرع مــن املمثليــة النرويجيــــة، إذ أّن هــذا املســح شــَكل مســح وحتليــل للسياســات جميعهــا، وهــي املــرة األولــى 

ــرأة. ــن اجلنســن ومتكــن امل ــات لسياســات املســاواة ب ــد التوجه ــا العمــل باإلجتــاه الســليم جتــاه توحي ــم فيه ــي يت الت

بالرغــم مــن إغفــال التقريــر لتســليط الضــوء بشــكل واضــح علــى عــدد مــن املرجعيــات املهمــة كالوثيقــة احلقوقيــة للمــرأة، 
والتــي انطلــق العمــل علــى إعدادهــا منــذ العــام 199٤ معتمــدة علــى أهــم أســس إعــالن اإلســتقالل »مبــدأ املســاواة« وعــدم 
التطــرق إلــى محدوديــــة نطــاق إنفــاذ قوانــن الســلطة الفلســطينية، إذ ال ميكنهــا إنفــاذ قوانينهــا يف املنطقــة »ج«  ويف 
ــى إلغــاء بعــض األحــكام القانونيــة التمييزيــة ضــد النســاء يف  غــزة اخلاضعــة لســيطرة حمــاس. إال أنــه ســلط الضــوء عل
ــات  ــى االتفاقي ــع عل ــوكاالت ذات االختصــاص والتوقي ــات وال ــى عــدد مــن الهيئ مــارس/آذار 2018، وانضمــام فلســطن ال
والبروتوكــوالت ذات الصلــة باملــرأة منهــا البروتوكــول اإلختيــاري إلتفاقيــة ســيداو والذيــن جســدوا جديــة اإلرادة السياســية 

الفلســطينية لصالــح املــرأة.

عنــد صياغــة خطــة ال 100 يــوم للحكومــــة ال 18 ومتاشــياً مــع حتقيــق أهــداف برنامــج احلكومــــة واملتمثلــة بتعزيــز صمــود 
املواطنيــن وبنــاء الثقــة مــع احلكومــــة، دأبــت وزارة شــؤون املــرأة بتفعيــل عمــل اللجــان الوطنيــة بإنشــاء املجلــس اإلستشــاري 
ــة مــع  ــن احمللي ــي، واإلســراع مبواءمــة التشــريعات والقوان ــة واملجتمــع املدن ــن عــن احلكومــ ــه ممثل ــذي يضــم بعضويت وال
االتفاقيــات الدوليــة، ومحــاكاة همــوم املواطنــن عبــر تنظيــم جلســات حواريــة علــى مســتوى احملافظــات وبلــورة تلــك الهمــوم 

إلــى تدخــالت سياســاتية وإدماجهــا ضمــن خطــط الــوزارة إلحــداث أثــر ملمــوس علــى حيــاة النســاء.

إّن هــذة اجلهــود تتطلــب تكاتــف اجلهــود وتطويــر آليــات التشــبيك والتنســيق مــع املجتمــع الدولــي واملمولــن وتعزيــز شــراكة 
املؤسســات احلكوميــة مــا بينهــا وبــن مؤسســات املجتمــع املدنــي واالحــزاب السياســية باعتبارهــم روافــع هامــة للتغييــر، 
لضمــان جنــاح التنفيــذ العملــي والتأكيــد علــى املشــاورات احلقيقيــة واســعة النطــاق لتوفــر إطــاراً وطنيــاً شــمولياً، يهــدف 

إلــى توحيــد اجلهــود، والعمــل ضمــن رؤيــة واحــدة لضمــان حقــوق عادلــة للنســاء.

ــه  ــة، توجي ــي واملؤسســات الدولي ــع املدن ــة الشــريكة ومؤسســات املجتم ــن مؤسســات الدول ــدءاً م ــع ب ــراً ندعــو اجلمي وأخي
البوصلـــة باملرحلــة املقبلــة حــول التمكــن السياســي، اإلقتصــادي، القانونــي، الثقــايف واإلجتماعــــي، وحمايــــة أبنــاء شــعبنا 

مــن إجــراءات وإنتهــاكات اإلحتــالل بشــكل عــام ونســاء فلســطن بشــكل خــاص. 

معالي الدكتورة أمل حماد
وزيرة شؤون املرأة
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جسر فجوات النوع اإلجتماعي:  مسح وحتليل سياسات النوع اإلجتماعي يف فلسطني )2017-2011( ١٠



امللخص التنفيذي

مّت إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل معهــد سياســات النــوع اإلجتماعــي )GPI(، وهــو برنامــج لليونســكو، وبالتعــاون مــع وزارة شــؤون املــرأة 
)MoWA(. يســتند التقريــر إلــى مبــادرة مــن مرحلتــن. أوالً، إجــراء مســح لسياســات الســلطة الفلســطينية احلاليــة املتعلقــة باملســاواة بــني 
اجلنســني وعــدم التمييــز وحقــوق املــرأة. ثانيــاً، بنــاًء علــى املســح، مّت إجــراء حتليــًا أوليــًا حــول تنفيــذ سياســات النــوع االجتماعــي، والفجــوات 
والتحديــات املتعلقــة بالنتائــج. ويعتبــر هــذا أول جهــد شــامل لتجميــع هــذه السياســات وتنظيمهــا وحتليلهــا، وملراجعــة مســتوى تنفيذهــا، ولتقــدمي 
حتليــل أولــي لهــذه السياســات ولســيرورات بلورتهــا وتنفيذهــا. إّنهــا خطــوة عمليــة إلــى األمــام لفهــم ســبب وجــود فجــوة مســتمرة وكبيــرة بــن 
السياســات املوضوعــة وواقــع املــرأة يف جميــع أنحــاء فلســطن. ومــع ذلــك، مــع اإلشــارة إلــى هــذا، فــإّن التقريــر ليــس تقييمــًا رســميًا للسياســات 

الفرديــة، بــل نقطــة إنطــالق لفهــم مــدى السياســات والنشــاطات واإلجــراءات ذات العالقــة التــي تؤثــر علــى التنفيــذ.

تتلخص نتائج هذا التقرير يف ثالثة جوانب:

حتديــد خــط أســاس لسياســات املســاواة بــني اجلنســني مــن خــالل مســح مكّثــف يشــمل عــدد السياســات والتدخــالت السياســاتية املعتمــدة . 1
باإلضافــة إلــى حملــة عامــة عــن مســتوى التنفيــذ.

توفيــر بيانــات ومعلومــات مبنيــة علــى الدالئــل مــن خــالل مراجعــة وحتليــل هــذه السياســات، محاورهــا ومجاالتهــا، وفحــص جــودة . 2
السياســات، ومســتوى تنفيذهــا و/أو عــدم تنفيذهــا، اإلجنــازات الرئيســة والثغــرات والتحديــات الهيكليــة والسياســية والتقنيــة والتوصيــات 

ــى مســتوى السياســات. عل

تقــدمي توصيــات محــددة حــول السياســات والســيرورات لــوزارة شــؤون املــرأة ومعهــد سياســات النــوع اإلجتماعــي وأصحــاب الشــأن اآلخريــن . ٣
بنــاًء علــى املنتجــن املذكوريــن أعــاله.

املقدمة
يعــرض الفصــل األول مــن التقريــر نظــرة عامــة عــن عمليــات إعــداد التقريــر واملنهجيــات والنتائــج املرجــّوة. كمــا ويناقــش املعيقــات العامــة التــي 
واجهــت املســح والتحليــل، مــن ضمنهــا، اإلفتقــار إلــى توجهــات معياريــة واإلجــراءات والتعريفــات املّوحــدة املســتخدمة يف عمليــة تطويرسياســات 
النــوع اإلجتماعــي. كذلــك، فــإّن عــدم وجــود نظــام مركــزي للتوثيــق واملعلومــات، إضافــة إلــى عــدم وجــود متابعــة وتقييــم، أنتــج صعوبــة يف جتميــع 
السياســات وقياســها بفعاليــة. يواصــل الفصــل بعــرض موجــز يشــرح الفائــدة مــن عمليــات سياســات النــوع اإلجتماعــي وملــاذا تعتبــر عنصــًرا مهًمــا 
يف احلوكمــة الرشــيدة. أمــا القســمان األخيــران، فيعرضــان حملــة موجــزة عــن الســياق ومكانــة املــرأة يف فلســطن وذلــك لتوفيــر إطــار للمســح 

والتحليــل.

مسح سياسات النوع اإلجتماعي
ــات  ــا احلكوم ــي مّت مســحها سياســات أقّرته ــوع اإلجتماعــي الت ــي ملخصــًا لســيرورة املســح ونتائجــه. شــملت سياســات الن ــدم الفصــل الثان يق
الفلســطينية املتعاقبــة بــن الســنوات 2011 و 2017. ومّت تقســيمها إلــى خمســة مجــاالت: إقتصاديــة وإجتماعيــة وسياســية وثقافيــة وقانونيــة. 

ثــّم صّنــف املســح هــذه السياســات وفًقــا ملســتوى التنفيــذ: كامــل، جزئــي، لــم ينفــذ، مخطــط أو ال تتوفــر معلومــات.

مّت مراجعــة األطــر التاليــة نظــراً لكونهــا اإلســتراتيجيات احلكوميــة األساســية التــي تســتخدم يف وضــع السياســات والتدخــالت املتعلقــة بالنــوع 
اإلجتماعــي:

ثالث استراتيجيات وطنية عبر قطاعية )2011-201٣، 201٤-201٦، و2017-2022( بقيادة وزارة شؤون املرأة. 1

االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة )2019-2011(. 2

خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1٣2٥. ٣

أجندة السياسات الوطنية )2022-2017(. ٤

خطط التنمية الوطنية )2011-201٣، 201٤-201٦(. ٥

١١



مت مســح 97 سياســة و 702 نشــاط/تدخل مــن هــذه االســتراتيجيات الوطنيــة عبــر القطاعيــة. ومّت تنفيــذ 93 تدخــل مــن أصــل 702 بشــكل جزئــي أو 
كامــل. كان العــدد األكبــر ضمــن سياســات ٌرصــدت للتنميــة اإلجتماعيــة )٣2( حيــث مّت تنفيــذ سياســة واحــدة بالكامــل و 7 بشــكل جزئــي. وكان أقــل 

عــدد ضمــن سياســات الثقافــة )7( مــع عــدم تنفيــذ أي منهــا بشــكل كامــل وواحــدة منفــذة جزئيــاً.

ويعــرض القســم مناقشــة للتحديــات املتعلقــة بهــذه السياســات وقلــة تنفيذهــا بشــكل عــام. مّت حتديــد فئتــن مــن التحديــات: السياســة واإلجتماعيــة-
إقتصاديــة، وتلــك املتعلقــة باملســتوى الــوزاري اخلــاص بعمليــات سياســات النــوع اإلجتماعــي. تنقســم التحديــات السياســية واإلجتماعية-إقتصاديــة 
إلــى حتديــات خارجيــة وداخليــة. تبحــث التحديــات اخلارجيــة األثــر الســلبي لعــدم اإلســتقرار األمنــي، مبــا يف ذلــك اإلحتــال اإلســرائيلي، بينمــا 
تستكشــف التحديات الداخلية القيود داخل احلكومة واإلقتصاد الفلســطيني. وتستكشــف التحديات على املســتوى الوزاري العمليات واإلجراءات 
)أو عــدم وجودهــا( وعواقبهــا الســلبية علــى تنفيــذ سياســات النــوع اإلجتماعــي. يســلط القســم األخيــر الضــوء علــى إجنــازات احلكومــة فيمــا يتعلــق 

بتقــدمي قضايــا مختــارة تتعلــق باملســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة يف فلســطن.

حتليل سياسات النوع اإلجتماعي
يتعمــق الفصــل الثالــث يف اإللتزامــات احلكوميــة طويلــة األمــد املتعلقــة بالنــوع اإلجتماعــي كإطــار لتقــدمي نتائــج حتليــل السياســات. هنــاك قســم 
مخصــص لــكل مجــال مــن مجــاالت األولويــة حيــث مّت حتديــد اإلجنــازات والتحديــات املتعلقــة بالسياســة إلــى جانــب النقــاط املقترحــة للنظــر يف 

املضــي قدًمــا. يتــم تلخيــص أولويــات السياســة اخلمــس والنتائــج الرئيســة علــى النحــو التالــي:

مأسســة النــوع اإلجتماعــي: تتمثــل امليــزة األساســية لتعميــم املســاواة بــن اجلنســن عبــر احلكومــة وعملها يف إنشــاء وحدات النــوع اإلجتماعي.   •
يف حــن قــد تّشــكل وحــدات النــوع اإلجتماعــي أداة مهمــة لتحقيــق إدمــاج النــوع اإلجتماعــي، يشــير التقريــر إلــى أن هنــاك مجموعــة كبيــرة 

مــن التحديــات التــي تواجــه هــذه الوحــدات ممــا يجعلهــا غيــر فّعالــة.

القيــادة واملشــاركة السياســية للمــرأة: علــى الرغــم مــن حتديــد نصــاب )كوتــا( والتدخــالت الداعمــة، لــم تســفر السياســات والتدخــالت عــن   •
زيــادة ملحوظــة يف مشــاركة املــرأة يف القيــادة وصنــع القــرار. 

التمكــني واحلقــوق اإلقتصاديــة للمــرأة: لــم يكــن هنــاك اســتثمار كاٍف يف قوانــن العمــل اجلديــدة أو املّعدلــة التــي مــن شــأنها أن تزيــد الفــرص   •
أمــام املــرأة لضمــان فــرص عمــل ومســاواة باألجــور والوصــول إلــى رأس املــال.

التنميــة اإلجتماعيــة وحمايــة املــرأة مــن العنــف: بينمــا ال تــزال هنــاك العديــد مــن املمارســات التمييزيــة، كان هنــاك تقــدم يف التنميــة   •
االجتماعيــة وخاصــة يف مجــال احلــد مــن العنــف ضــد املــرأة.

وصــول املــرأة إلــى العدالــة واخلدمــات العامــة: وباملثــل، حــدث بعــض التقــدم يف وصــول املــرأة إلــى العدالــة واخلدمــات العامــة، وخاصــة فيمــا   •
يتعلــق باإلســتجابة للعنــف ضــد املــرأة. ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك فجــوات حرجــة خاصــة بالنســبة للنســاء اللواتــي تســكّن يف مناطــق معينــة 

مثــل منطقــة »ج« والقــدس الشــرقية وغــزة.

يختتــم الفصــل بعــرض لعــدد مــن الــدروس املســتفادة العامــة يف إجــراء التحليــل. تشــمل هــذه النقــاط علــى اإللتــزام املســتمر باألولويــات ذاتهــا مــع 
اإلعتــراف بأنهــا لــم تتحقــق بعــد. كمــا وتركــز احلكومــة وشــراكاتها مــع منظمــات املجتمــع املدنــي علــى زيــادة املــوارد نحــو مبــادرات املســاواة بــن 

اجلنســن وخاصــة فيمــا يتعلــق بالنشــاطات اإلقتصاديــة و إنهــاء العنــف.

 وضعت حول املساواة بني 
اجلنسني ومتكني املرأة أقرتها 

احلكومة الفلسطينية

٩٧٧٠٢
٢٠١١-٢٠١٧

من التدخالت يف السياسات مت التخطيط لها من 
أجل تنفيذ ٩٧ سياسة حول املساواة بني اجلنسني 

97  2011-2017

on gender equality and 
women’s 
empowerment 
endorsed by the 
Palestinian government 
were mapped

Policies 

سياسة

702
policy interventions were planned 
for the implementation of the 97 
gender policies
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املضي قدما
يلخــص الفصــل الرابــع، واألخيــر، مــن التقريــر العناصــر الرئيســة للتقــدم احملــرز خــال العقــد املاضــي نحــو املســاواة بــني اجلنســني مــن خــال تطويــر 
ــى جانــب توصيــات مســتهدفة  ــد مــن التقــدم إل ــة إلحــراز املزي ــى املجــاالت الرئيســة الضروري ــّم يســلط الفصــل الضــوء عل سياســة فّعالــة. ومــن ث

قصيــرة األمــد للمضــي قدًمــا. وقــد مّت تنظيــم املجــاالت والتوصيــات املســتهدفة حــول اجلوانــب الرئيســة لــدورة تطويــر السياســات:

تغيريات هيكلية عرب قطاعية إلدماج النوع اإلجتامعي

جتديــد وحــدات النــوع اإلجتماعــي: يجــب علــى وزارة شــؤون املــرأة أن تقــود مراجعــة جوهريــة لوحــدات النــوع اإلجتماعــي . 1
وحتديــد املســار للمضــي قدًمــا.

تقــدمي املوازنــة املبنيــة علــى النــوع اإلجتماعــي: ميكــن لــوزارة شــؤون املــرأة أن تستكشــف كيفيــة تقــدمي هــذه األداة لتحليــل اآلثــار . 2
املختلفــة للميزانيــة علــى الرجــال والنســاء، وتخصيــص املــوارد وفًقــا لذلــك وكذلــك حتديــد األهــداف لتوجيــه املــوارد لتحقيــق 

هــذه النتائــج.

إعتمــاد تعريفــات وإجــراءات مّوحــدة: ميكــن لــوزارة شــؤون املــرأة أن تقــود عمليــة إعتمــاد تعريفــات مّوحــدة للمفاهيــم املتعلقــة . 3
باملســاواة بــن اجلنســن والعمليــات واإلجــراءات السياســاتية املرافقــة لهــا، مبــا يف ذلــك تطويــر السياســات عبــر القطاعيــة. 

صياغة السياسات

تعزيــز دمــج نهــج مــن األســفل إلــى األعلــى: ميكــن لــوزارة شــؤون املــرأة، مــن خــالل الشــراكة مــع منظمــات املجتمــع املدنــي،   .٤
إســتخدام نهــج تشــاركي يناســب الســياق الفلســطيني ويضمــن مســتويات مناســبة مــن املدخــالت ويتــم تطبيقــه بشــكل ممنهــج يف 

ــوع اإلجتماعــي. ــة بالن ــع السياســات املتعلق ــر جمي تطوي

بنــاء خبــرات يف حتليــل سياســات النــوع اإلجتماعــي: ميكــن لــوزارة شــؤون املــرأة، مــن خــالل الشــراكة مــع معهــد سياسســات النــوع   .٥
اإلجتماعــي، مراجعــة وحتديــد أولويــات املجــاالت األساســية التــي تتطلــب حتليــل مــن منظــور النــوع اإلجتماعــي وكذلــك بنــاء 

القــدرات واخلبــرات الوطنيــة إلجــراء هــذا التحليــل.

إعــادة تقييــم الروابــط الســببية بــني املخرجــات والنتائــج اإلســتراتيجية: بإســتخدام »نظريــة التغييــر« أو أداة مماثلــة، قيــاس   .٦
الروابــط الســببية بــن النشــاطات والسياســات يف اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة األخيــرة ويف التقييــم النصفــي كنقطــة إنطــالق 

مفيــدة.

تبني السياسة

تطويــر خطــة عمــل لتنفيــذ توصيــات تقريــر إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(: ميكــن لــوزارة   .7
شــؤون املــرأة صياغــة وقيــادة ائتــالف لدعــم تنفيــذ توصيــات تقريــر إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة مــع 

حتديــد موعــد نهائــي للتقريــر الــدوري املقبــل.

تنفيذ السياسات واملتابعة والتقييم

توجــه معيــاري للتغذيــة الراجعــة: ميكــن لــوزارة شــؤون املــرأة، بالشــراكة مــع معهــد سياســات النــوع اإلجتماعــي واجلهــاز   .٨
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، تطويــر آليــة للتغذيــة الراجعــة لضمــان تدفــق وتبــادل مســتمر للمعلومــات خــالل عمليــات تنفيــذ 

ــم. ــة والتقيي ــك املتابع السياســات مبــا يف ذل

إنشــاء قســم للمتابعــة والتقييــم يف وزارة شــؤون املــرأة: ميكــن لوحــدة املتابعــة والتقييــم يف وزارة شــؤون املــرأة العمــل علــى تنظيــم   .9
عمليــة جمــع البيانــات وحتديــد مســؤوليات مختلــف أصحــاب الشــأن/اجلهات الفاعلــة. إّن تعزيــز املتابعــة والتقييــم مــن شــأنه 

حتســن التنفيــذ وحتقيــق النتائــج السياســاتية، ومــن ثــّم تغذيــة التخطيــط القائــم علــى الدالئــل. 
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حملة عامة 
ــج  ــو أحــد برام ــوع اإلجتماعــي )GPI(، وه ــد سياســات الن ــا معه ــام به ــادرة ق ــن مب ــوع اإلجتماعــي جــزًءا م ــة سياســات الن ــر مســح ومراجع يعتب
اليونســكو1 انتهــت مدتــه يف ٣1 آب/أغســطس 2019، بالشــراكة مــع وزارة شــؤون املــرأة )MoWA(. هدفــه األساســي هــو حتديــد ومراجعــة نطــاق 
السياســات والتدخــالت املتعلقــة باملســاواة بــن اجلنســن وعــدم التمييــز وحقــوق املــرأة التــي أقرتهــا الســلطة الفلســطينية مــن العــام 2011 وحتــى 
العــام 2017. وهــذا هــو أول جهــد لتجميــع وتنظيــم ومســح شــامل للسياســات، مراجعــة مــدى تنفيذهــا وتوفيــر حتليــل أولــي حــول هــذه السياســات 
والعمليــات التــي مــن خاللهــا مّت صياغــة وتنفيــذ السياســات. إّنهــا اخلطــوة األولــى لفهــم ســبب وجــود فجــوة مســتمرة وهامــة بــن السياســات وبــن 
ــوع  ــرأة ومعهــد ساســات الن ــى رأســها وزارة شــؤون امل ــددة، وعل ــر متع ــى إعــالم جماهي ــج إل ــع أنحــاء فلســطن. تهــدف النتائ ــرأة يف جمي ــع امل واق
اإلجتماعــي، بتوجيــه عملهــم بطريقــة عمليــة للمضــي قدًمــا. ومــع ذلــك، فــإّن النتائــج قــد تكــون مفيــدة لصانعــي القــرار وأصحــاب الشــأن اآلخريــن، 

مبــا يف ذلــك الــوزارات ومنظمــات املجتمــع املدنــي واملنظمــات الدوليــة واجلهــات املانحــة ذات الصلــة.

يســتند هــذا التقريــر إلــى نهــج ذي شــقن: األول مســح سياســات النــوع االجتماعــي والثانــي مراجعتهــا وحتليلهــا. رّكــز التجميــع والتنظيــم واملســح 
علــى السياســات والتدخــالت ذات الصلــة املتعلقــة باملســاواة بــن اجلنســن وعــدم التمييــز وحقــوق املــرأة يف فلســطن، التــي أقّرتهــا احلكومــات 
الفلســطينية املتعاقبــة بــن الســنوات 2011 - 2017. مت تقســيم السياســات إلــى خمســة مجــاالت: إقتصاديــة، إجتماعيــة، سياســية، ثقافيــة، 
وقانونيــة. ومــن ثــّم صّنفــت هــذه السياســات وفًقــا ملســتوى تنفيذهــا: تنفيــذ كامــل، تنفيــذ جزئــي، لــم تنفــذ، مخططــة أو ال تتوفــر معلومــات. ركــّزت 
منهجيــة التقريــر العــام علــى جتميــع الوثائــق والسياســات ذات الصلــة )املــوارد اإللكترونيــة والورقيــة( وإجــراء مقابــالت فرديــة وجماعيــة لطلــب 
تفاصيــل إضافيــة مثــل املجموعــات املســتهدفة واإلطــار الزمنــي واإلجنــازات الرئيســة والتحديــات العامــة التــي واجهــت أو حالــت دون التنفيــذ. 

تكمــن أهميــة هــذا التقريــر يف أّنــه أول وثيقــة شــاملة ملســح ومراجعــة 
أّنهــا  كمــا  اجلنســن.  بــن  باملســاواة  املتعلقــة  والتدخــالت  السياســات 
احملاولــة األولــى لقيــاس مســتوى تنفيــذ هــذه السياســات والتدخــالت 
تنفيذهــا.  أعاقــت  أو  ســاهمت  التــي  واملؤسســية  الهيكليــة  والعوامــل 
ونتيجــة لعمليــة التخطيــط وحســب مــا نصحــت بــه اللجنــة الفنيــة التــي مّت 
تشــكيلها لدعــم هــذا التقريــر، مّت إتخــاذ قــرار بالتركيــز علــى السياســات 
يف اإلســتراتيجيات الوطنيــة عبــر القطاعيــة كإطــار عــام، إضافــة إلــى 
اخلطــط واإلســتراتيجيات الوطنيــة التــي قادتهــا أو أقرتهــا أو نّفذتهــا 
وزارة شــؤون املــرأة وشــركائها. فهــذه هــي اإلســتراتيجيات الرئيســة التــي 

تنبثــق منهــا السياســات والتدخــالت املتعلقــة بالنــوع اإلجتماعــي. 

1  يبنــي عمــل معهــد سياســات النــوع اإلجتماعــي علــى برنامــج اليونســكو -مركــز أبحــاث وتوثيــق املــرأة الفلســطينية )PWRDC(” - بتمويــل مــن حكومــة النرويــج، معهــد درايــات النــوع 
اإلحتماعــي هــو برنامــج لليونســكو مــن املقــرر أن ينتهــي يف ٣0 آب/أغســطس 2019. مّت منــح معهــد دراســات النــوع اإلجتماعــي الهويــة القانونيــة كمعهــد وطنــي مســتقل مبوجــب قــرار مجلــس 
الــوزراء مــن تاريــخ 10 حزيران/يونيــو 2019. ومــن خــالل حتديــد الهويــة القانونيــة أصبــح معهــد دراســات النــوع اإلجتماعــي أول معهــد يّركــز علــى سياســات النــوع اإلجتماعــي مبوجــب قــرار 

مجلــس الــوزراء يف فلســطن واملنطقــة العربيــة ككل.

املقدمة

3
1
1
1
2

ثاث استراتيجيات جنسانية 
وطنية شاملة لعدة قطاعات

بقيادة وزارة شؤون املرأة

استراتيجية وطنية ملكافحة 
العنف ضد املرأة

خطة عمل وطنية لتنفيذ 
قرار مجلس األمن رقم 132٥

أجندة سياسة وطنية

خطط تنمية وطنية

٢٠١١-٢٠١٣(
٢٠١٤-٢٠١٦

و٢٠١٧-٢٠٢٢(

)٢٠١١-٢٠١٩(

)٢٠١٧-٢٠٢٢(

٢٠١١-٢٠١٤(
)٢٠١٣-٢٠١٦
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النتائج
تتلخص نتائج هذا التقرير يف ثالثة جوانب:

ــف يشــمل عــدد السياســات والتدخــالت السياســاتية املعتمــدة . 1 ــد خــط أســاس لسياســات املســاواة بــني اجلنســني مــن خــالل مســح مكّث حتدي
باإلضافــة إلــى حملــة عامــة عــن مســتوى التنفيــذ.

توفيــر بيانــات ومعلومــات مبنيــة علــى الدالئــل مــن خــالل مراجعــة وحتليــل هــذه السياســات، محاورهــا ومجاالتهــا، وفحــص جــودة السياســات، . 2
ومســتوى تنفيذهــا و/أو عــدم تنفيذهــا، اإلجنــازات الرئيســة والثغــرات والتحديــات الهيكليــة والسياســية والتقنيــة والتوصيــات علــى مســتوى 

السياسات.

تقــدمي توصيــات محــددة حــول السياســات والســيرورات لــوزارة شــؤون املــرأة ومعهــد سياســات النــوع اإلجتماعــي وأصحــاب الشــأن اآلخريــن . ٣
بنــاًء علــى املنتجــن املذكوريــن أعــاله.

وأخيــراً، نأمــل أن يســهم هــذا التقريــر يف توفيــر مرجــع للجهــود األخــرى الراميــة إلــى تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة يف . ٤
فلســطن. يف هــذا الســياق، يهــدف التقريــر إلــى اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة:

ــف  ــوع اإلجتماعــي يف مختل ــال يســتجيب للن ــل فّع ــاكل املؤسســية مــن إجــراء حتلي ــن الهي ــع السياســات مُتِكّ ــط ووضــع وصن ــات التخطي هــل عملي
القطاعــات؟

إلى أي مدى يتم تنفيذ السياسات، وما هي الفئات املستهدفة وما هي ميزات تلك الفئات؟. 1

ما هو التوزيع القطاعي للسياسات وبأي قطاعات ومجاالت مّت تنفيذ السياسات أو عدم تنفيذها؟. 2

هــل هنــاك سياســات تتعــارض مــع تنفيــذ سياســات النــوع اإلجتماعــي يف الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة، وإذا كان األمــر كذلــك ، إلــى أي . ٣
درجــة؟

ما هي العوامل التي سّهلت و/أو أعاقت تنفيذ السياسات؟. ٤

املنهجية
ــج. مّت إجــراء  ــل النتائ ــج التشــاركي، وخاصــة يف حتلي ــى النه ــز عل ــة مــع التركي ــة والنوعي ــات الوصفي ــن املنهجي ــر ب ــة هــذا التقري ودمجــت منهجي
ــط،  ــة والتخطي ــة ووزارة املالي ــا وزارة العــدل ووزارة الداخلي ــرأة وبالتشــاور مــع وزارات أخــرى مــن ضمنه الدراســة بالشــراكة مــع وزارة شــؤون امل
إضافــة إلــى اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، ديــوان اخلدمــة املدنيــة ومكتــب رئيــس الــوزراء. مّت تشــكيل جلنــة فنيــة مؤلفــة مــن خبــراء مــن 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف مجــاالت السياســة والتخطيــط والنــوع اإلجتماعــي واإلحصــاء والتــي لعبــت دوراً محوريــاً يف تطويــر األســئلة وعمليــة 
التحليــل. شــملت اللجنــة علــى ممثلــن عــن القطاعــات احلكوميــة والبحثيــة واألوســاط األكادمييــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي والهيئــات الوطنيــة 

حلقــوق اإلنســان2. أخيــًرا ، مّت إجــراء أكثــر مــن ســبعن مقابلــة فرديــة ومجموعــات نقــاش بؤريــة لدعــم واســتكمال عمليــات التحليــل.

املرحلة األولى: مسح سياسات النوع اإلجتماعي 

تضمنــت املرحلــة األولــى مســح سياســات النــوع اإلجتماعــي وسياســات متكــن املــرأة التــي أقّرتهــا احلكومــات الفلســطينية املتعاقبــة بــن 
الســنوات 2011 و 2017. وقــد أنتــج املســح خــط أســاس للدراســة النوعيــة ووّفــر إطــاًرا  يتيــح ملعهــد سياســات النــوع اإلجتماعــي ووزارة 
ــق ذات العالقــة  ــة الوثائ ــع ومراجع ــى جتمي ــادرات يف املســتقبل. وقــد شــمل املســح عل ــر سياســات ومب ــرأة إســتخدامه لتطوي شــؤون امل
والسياســات والتقاريــر واملقابــالت الفرديــة واجلماعيــة. وشــملتت البيانــات التــي مّت جمعهــا علــى معلومــات حــول املجموعــات املســتهدفة 
واألطــر الزمنيــة واإلجنــازات والتحديــات الرئيســة إضافــة إلــى القيــود التــي تعيــق تنفيــذ هــذه السياســات. مّت تصنيــف السياســات وفقــا 

2  أعضــاء اللجنــة الفنيــة: وزارة شــؤون المــرأة: أميــن عاصــي وفاطمــة الردايــدة، معهــد دراســات المرأة/جامعــة بيــر زيــت: در. لينــا ميعــاري ودر. إصــاح جــاد، الهيئــة المســتقلة 
لحقــوق اإلنســان: در. خديجــة زهــران، الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني: أشــرف حمــدان، مركــزة المــرأة لإلرشــاد القانونــي واإلجتماعــي: أمــل أبــو ســرور، مركــز شــؤون 

المرأة/قطــاع غــزة: أمــل صيــام، مركــز األبحــاث واإلستشــارات القانونيــة للمــرأة - غــزة: در. زينــب غنيمــي، جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر: در. مريــم زقــوت.
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ــا ملســتوى  ــة السياســات وفًق ــة. كمــا ومتــت مراجع ــة، وقانوني ــة، سياســية، ثقافي ــة، إجتماعي خلمســة مجــاالت تنمية/محــاور: إقتصادي
تنفيذهــا: تنفيــذ كامــل، تنفيــذ جزئــي، لــم يتــم التنفيــذ، قيــد التخطيــط أو ال تتوفــر معلومــات. مّت جتميــع السياســات يف املقــام األول مــن 

الوثائــق الوطنيــة التاليــة:

ثالث استراتيجيات وطنية عبر قطاعية )2011-201٣، 201٤-201٦، و2017-2022( بقيادة وزارة شؤون املرأة. 1
االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة )2019-2011(. 2
خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1٣2٥. ٣
أجندة السياسات الوطنية )2022-2017(. ٤
خطط التنمية الوطنية )2011-201٣، 201٤-201٦(. ٥

املرحلة الثانية: مراجعة وحتليل املسح

ــة اإلســتراتيجيات واخلطــط  ــك مراجع ــوع اإلجتماعــي وكذل ــر مســح سياســات الن ــى تقري ــام األول إل ــة يف املق ــة الثاني اســتندت املرحل
ــوزراء الفلســطيني ومنظمــات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة، مــن  ــة الصــادرة عــن وزارة شــؤون املــرأة، ومجلــس ال ــر ذات الصل والتقاري
ضمنهــا: مركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واإلجتماعــي )WCLAC(، طاقــم شــؤون املــرأة ) WATC(، جمعيــة التنميــة الزراعيــة، وجمعيــة 
تنميــة املــرأة الريفيــة، وجمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة )PWWSD(، ومركــز الدراســات النســائية )WSC(، ومركــز شــؤون 
املــرأة )قطــاع غــزة(، ومركــز البحــوث واالستشــارات القانونيــة للمــرأة )قطــاع غــزة(. مّت احلصــول علــى معلومــات نوعيــة إضافيــة مــن 
املصــادر األوليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن خــالل أصحــاب الشــأن مــن الذكــور واإلنــاث الذيــن يشــاركون يف تطويــر وتنفيــذ 
اخلطــط الوطنيــة. ويشــمل هــذا علــى مجلــس الــوزراء الفلســطيني ووزارة شــؤون املــرأة ووزارة الداخليــة ووزارة املاليــة والتخطيــط، 
وحــدات النــوع اإلجتماعــي واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، ومنظمــات املجتمــع املدنــي التــي تعنــى بحقــوق املــرأة وحقــوق 
اإلنســان وقضايــا التنميــة. وهــذا إضافــة إلــى خبــراء يف التخطيــط والنــوع اإلجتماعــي مــن اإلنــاث والذكــور، طلبــة جامعــات، نســاء مــن 
املناطــق الريفيــة والقــدس، إلــى جانــب مؤسســات البحــوث األكادمييــة العاملــة يف مجــال النــوع اإلجتماعــي وحقــوق املــرأة. تشــمل أدوات 

البحــث النوعــي املســتخدمة يف جمــع البيانــات مــن املصــادر األوليــة:

18 مقابلة فردية شبه مبنية )8 يف قطاع غزة و 10 يف الضفة الغربية(  •
7 مقابالت فردية معّمقة )٣ يف قطاع غزة و ٤ يف الضفة الغربية(  •
٤ مجموعات نقاش بؤية )2 يف قطاع غزة و 2 يف الضفة الغربية(  •
٣ مقابالت جماعية مبنية وشبه مبنية أجريت يف الضفة الغربية  •

ورشة عمل إستهدفت وحدات النوع اإلجتماعي يف الوزارات والهيئات احلكومية يف الضفة الغربية  •

١٨
٧
٤
٣
١

  ١٠  الضفة الغربية
  ٤  الضفة الغربية
  ٢  الضفة الغربية

الضفة الغربية

الضفة الغربية

  ٨  قطاع غزة
  ٣  قطاع غزة
  ٢  قطاع غزة

 مقابلة فردية وشبه منظمة

مقابالت فردية معّمقة

 مجموعات نقاش بؤية

مقابالت جماعية منظمة وشبه منظمة 
أجريت يف الضفة الغربية

ورشة عمل واحدة إستهدف وحدات النوع 
اإلجتماعي يف الوزارات والهيئات احلكومية

محدوديات املسح والتحليل
هناك عدد من احملدوديات واملعيقات لهذا املسح والتحليل الرافق له، مبا يف ذلك ما يلي:

هذا املسح األول من نوعه على املستوى الوطني وبالتالي فهو ليس حتلياًل مقارًنا بل أّنه يحدد خط األساس   •

هناك خلط بن ما يشكل سياسة مقابل نشاط أو تدخل لتنفيذ السياسة  •
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ركــّزت املراجعــة فقــط علــى السياســات الناجتــة عــن اإلســتراتيجيات واألطــر الرئيســة التــي تقودهــا وزارة شــؤون املــرأة؛ قــد تكــون هنــاك   •
سياســات أخــرى مرتبطــة بالنــوع اإلجتماعــي أوعــدم التمييــز التــي أقــرت ملــرة واحــدة، ولكــن لــم تشــملها يف هــذه املراجعــة

عدم وجود نظام مركزي للتوثيق واملعلومات يعيق سهولة وطبيعة عمليات جمع البيانات  •

غياب وضوح و/أو تعريفات مّوحدة للمساواة بن اجلنسن وعدم التمييز ومصطلحات أخرى ذات الصلة  •

غياب عمليات معيارية ملتابعة وتقييم تأثير وأثر السياسات املتعلقة بالنوع اإلجتماعي  •

تقتصر املراجعة على مستوى التنفيذ؛ التقرير يف هذه املرحلة ال يّشكل تقييًما للسياسات الفردية و تأثيرها أو أثرها على النساء  •

املعلومــات املتوفــرة محــدودة، ال ســيما فيمــا يتعلــق باجلوانــب املاليــة مــن ضمنهــا امليزانيــات امللتــزم بهــا واملدفوعــة، السياســات املنفــذة   •
والتدخــالت السياســاتية وأهدافهــا، بســبب كثــرة أصحــاب الشــأن املشــاركن يف تطويــر إســتراتيجيات وخطــط املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن 

ــر عليهــا املــرأة ويف التأثي

تتسم العمليات احلكومية يف التخطيط والتحليل بالتغيير املستمر؛ ال يوجد نهج وعمليات مّوحدة لصياغة وتطوير السياسات   •

عدم الوصول/أو تقييدات على الوصول إلى قطاع غزة  •

ــة  ــر القطاعي ــة عب ــة احملــددة يف اإلســتراتيجية الوطني ــذ السياســات ذات الصل ــم تتضمــن الدراســة معلومــات عــن التقــدم احملــرز يف تنفي ل  •
لــوزارة شــؤون املــرأة 2017-2022 حيــث أنهــا مــا زالــت قيــد التنفيــذ.

أهمية سياسات النوع اإلجتماعي: حملة عامة
ــة. يف  ــة حكومي ــل جه ــن مــن قب ــا هــو معل ــة كم ــق أهــداف معين ــى حتقي ــي تهــدف إل ــح الت ــن والتعليمــات واللوائ ــة القوان تشــمل السياســات العام
فلســطن، مثــل أي مجتمــع آخــر، تؤثــر السياســات العامــة علــى حيــاة جميــع الفئــات يف املجتمــع. ميكــن للسياســات، املقصــودة وغيــر املقصــودة، 
أن تؤثــر علــى النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان بطــرق مختلفــة. عــادًة، نهــج »مقــاس واحــد يناســب اجلميــع« ال يتيــح املســاواة بــن اجلنســن 
أو تصحيــح عــدم املســاواة أو إختــالالت متييزيــة أخــرى. إّن أدوات تخطيــط وحتليــل سياســات النــوع اإلجتماعــي تخلــق فرًصــا لتحديــد الفجــوات 
وعــدم املســاواة الهيكليــة يف النــوع اإلجتماعــي. تســاعد هــذه العمليــات يف تســليط الضــوء علــى التباينــات بــن الرجــال والنســاء، ومتكــن واضعــي 

السياســات مــن احلصــول علــى املعلومــات الدقيقــة الالزمــة إلنشــاء حلــول فّعالــة للسياســات.

السياســة العامــة لديهــا القــدرة علــى إحــداث تغييــر اســتراتيجي٣، فبإمكانهــا إدامــة التمييــز وعــدم املســاواة بــن اجلنســن أو الســعي إلــى القضــاء 
علــى التمييــز وتعزيــز املســاواة بــن اجلنســن. ميكــن للحكومــات أن تلعــب دوراً هامــاً، مــن خــالل صنــع سياســة فّعالــة، خلــق وزيــادة الفــرص أمــام 
املــرأة والتأثيــر علــى وضعيــة املــرأة ورفاههــا. املســاواة بــن اجلنســن يف املجتمــع ليســت مجــرد قضيــة تتعلــق بالعدالــة اإلجتماعيــة، ولكنهــا جيــدة 
لإلقتصــاد ولرفاهيــة نصــف مواطنيــه. وعلــى الرغــم مــن أنــه نقطــة إنطــالق هامــة، أال أّن تعميــم هــذه األدوات يف عمليــات وإجــراءات السياســة 
ــا إلــى التغييــر املرغــوب فيــه مــن حتســن وضعيــة املــرأة أو حتقيــق قــدر أكبــر مــن املســاواة يف املجتمــع. يعتمــد  العامــة وحدهــا لــن يــؤدي تلقائًي
تأثيــر هــذه السياســات علــى اإلرادة السياســية يف دعــم التنفيــذ؛ توافــر املــوارد وااللتــزام بهــا؛ القــدرة علــى التنفيــذ؛ ووجــود آليــات للمســاءلة. وهــذه 

عناصــر أساســية ضروريــة يف حتديــد فاعليــة سياســات النــوع اإلجتماعــي٤.

أظهرت الدراسات أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تعميم منظور النوع اإلجتماعي يف السياسات العامة، من ضمنها٥:

بشــكل عــام هنــاك عــدم فهــم لــدى املجتمــع وصانعــي القــرار والسياســات فيمــا يتعلــق بتعاريــف ومفاهيــم املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن . 1
ــا يحــدد الذكوريــة  املــرأة. فعلــى ســبيل املثــال، ال يــزال يتــم تفســير النــوع االجتماعــي علــى أنــه قضيــة تتعلــق باملــرأة وليــس كبنــاًءا اجتماعًي
واألنوثــة. وغالًبــا مــا تكــون النتيجــة هــي التركيــز علــى قضايــا املــرأة ألّنــه مــن خــالل التحليــل مّت إســتنتاج أّن األنظمــة واملمارســات غالًبــا مــا 

متيــز ضــد املــرأة أو تــدمي عــدم املســاواة.

حصــر سياســات النــوع اإلجتماعــي يف املنظــور الكمــي مثــل نصــاب )كوتــا( املشــاركة. يف حــن أّن هــذا النــوع مــن السياســات مفيــد يف تغييــر . 2
ــي تــدمي  ــة الت ــج املمارســات واألعــراف اإلجتماعي ــوع اإلجتماعــي يجــب أن تعال ــر كاف. فسياســات الن ــات، إال أّن هــذا لوحــده غي الدينامكي

الذكوريــة. وتكــون هــذه السياســات طويلــة األمــد ويجــب أن تعكــس أثرهــا علــى وضعيــة املــرأة٦.

ــة حقــوق اإلنســان األســترالية، منقــول مــن: :  ــذه بطريقــة أفضــل. هيئ ــا تنفي ــي وكيــف ميكنن ــق املنظــور اإلجتماعــي يف السياســات العامــة: مــاذا يعن ــك، أيالزابيــث )2012(. تطبي ٣  برودوي
https://www.humanrights.gov.au/news/speeches/applying-gender-perspective-public-policy-what-it-means-and-how-we-can-do-it-better

٤  ذات املصدر.

٥  ذات املصدر.
٦  مقابلة فردية، ر. س.، أيلول، 2018. 

١٧



املشــاركة يف عمليــة تطويــر وتصميــم وصياغــة السياســات: مراجعــة األدبيــات املتعلقــة بالتخطيــط وصنــع السياســات علــى املســتوى الوطنــي . ٣
ــا مــا تكــون يف شــكل »حتديــد  تّســلط الضــوء علــى اإلقصــاء املســتمر للنســاء املشــاركات يف هــذه العمليــات. وعنــد القيــام باملشــاركة، فغالًب

املربــع« بــدالً مــن املشــاركة احلقيقيــة7.

حتليل السياق
يعــد تخطيــط وصياغــة السياســات التــي تّركــز علــى النــوع االجتماعــي حتدًيــا ألي حكومــة. وحتــى بــن الــدول الدميقراطيــة التــي تعطــي أولويــة 
للمســاواة بــن اجلنســن يف املجتمــع، فــإّن تنفيــذ هــذه السياســات يتطلــب وقًتــا ومــوارد مســتدامة وإرادة سياســية. الســويد هــي واحــدة مــن الــدول 
األكثــر تقدًمــا وجناًحــا، ونهــج السياســات التــي تّركــز علــى النــوع االجتماعــي مســتمراً منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود ومــا زال يتطــور. بالنســبة 
لفلســطن، هــذه العمليــة ســتبقى حتدًيــا هائــاًل، خاصــة بســبب حالــة التوتــر مــع إســرائيل وعــدم اإلســتقرار األمنــي، إضافــة إلــى اإلحتــال، والــذي 

يحــد مــن فاعليتهــا وحــدوى السياســات واملســاءلة حولهــا.

تتقــوض حقــوق اإلنســان للفلســطينين يف العديــد مــن جوانــب حياتهــم، مبــا يف ذلــك احلــد مــن الوصــول إلــى املــدارس واخلدمــات الصحيــة والعمــل 
واألرض. هنــاك العديــد مــن مســتويات عــدم اليقــن بالنســبة للحمايــة أو األمــان. تقلُــص املســاحة العامــة، والتشــرذم اإلجتماعــي واجلغــرايف 
آخــذ يف التعمــق ويــزداد التفــاوت اإلقتصــادي، ال ســيما بالنســبة للنســاء يف املجتمــع الفلســطيني.أصبح املجتمــع أكثــر عزلــة ومحافظــة ممــا يعيــق 
تقــدم املــرأة8. ال ميكــن تطويــر السياســات العامــة مبعــزل عــن هــذا الســياق. وبالتالــي، فــإّن هــذا يحــد مــن قــدرة السياســات الوطنيــة علــى تلبيــة 
اإلحتياجــات املعيشــية واإلمنائيــة للرجــال والنســاء، إضافــة إلــى إعاقــة القــدرة علــى دخــول املجتمــع يف حالــة أكثــر تقدمــاً مــن العدالــة واملســاواة 

بــن اجلنســن.

حــّدد تقريــر األمم املتحــدة، حتليــل دولــة مشــترك 201٦: ال أحــداً يتخلــف عــن الركــب: وجهــة نظــر حــول الضعــف واألضــرار الهيكليــة يف فلســطن، 
ــم دولــة فلســطن9 ضمــن اإلطــار التحضيــري خلططهــا التنمويــة للســنوات اخلمــس القادمــة )2018-2022(، عــدًدا مــن املجموعــات  والــذي يقّي
الســكانية علــى أنهــا مجموعــات مســتضعفة بشــكل خــاص10. كمــا وحــّدد التقييــم خمســة عوامــل هيكليــة تســاهم يف هــذا الضعــف، مــن ضمنهــا: 
1. املوقــع ، أي مــكان اإلقامــة ؛ 2. ارتفــاع مســتوى التعــرض للعنــف؛ ٣. الوصــول إلــى الفــرص اإلقتصاديــة؛ ٤. العوامــل املؤسســاتية والسياســية؛ 
٥. والقواعــد اإلجتماعيــة والثقافيــة. أوصــت الدراســة، حتــى »ال يتخلــف أحــد عــن الركــب«، فهنــاك العديــد مــن املجــاالت التــي يجــب علــى 
األمم املتحــدة ونظرائهــا مــن احلــكام أن يعملــوا عليهــا مبــا يف ذلــك: 1. حتســن جمــع البيانــات وحتليلهــا بحيــث ميكــن تكييــف السياســات لتلبيــة 
احتياجــات هــذه املجموعــات، 2. تنويــع الشــراكات لإلســتجابة بشــكل أفضــل لهــذه الفئــات احملرومــة مبــا يف ذلــك مشــاركتها؛ ٣. زيــادة االســتثمار 
يف عمليــات التخطيــط عبــر القطاعيــة املتكاملــة؛ ٤. يجــب تقاســم املســاءلة يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة وقــرار األمم املتحــدة 1٣2٥ طاملــا 

إســتمرت حالــة عــدم اإلســتقرار األمنــي. 

مكانة املرأة يف فلسطني
نظــراً للســياق املبــّن أعــاله، إتســعت فجــوة النــوع اإلجتماعــي علــى مــدى العقــود املاضيــة. تعانــي النســاء مــن آثــار ســلبية متعــددة جــراء الوضــع 
األمنــي واإلحتــالل اإلســرائيلي، وأيضــاً مــن مجتمــع دينــي محافــظ. والنتيجــة هــي إنخفــاض يف الوصــول إلــى األماكــن العامــة، وإقصــاء متزايــد مــن 
املشــاركة السياســية واإلقتصاديــة، بينمــا يتــم إنتهــاك حقــوق املــرأة يوميــاً مــن خــالل التحــرش والعنــف والوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة واحلرمــان 
مــن العمــل والــخ. اإلســتخدام املتزايــد للممارســات التقليديــة والدينيــة املتجــذرة يف النظــام األبــوي مّكــن الســلطة القبليــة والدينيــة علــى حســاب 

إضعــاف الهيــاكل املجتمعيــة والقانونيــة املعاصــرة.

علــى الرغــم مــن اجلهــود املســتمرة لتوســيع ســيادة القانــون، وزيــادة العدالــة اإلجتماعيــة واملســاواة بــن اجلنســن، ال تــزال عالقــات القــوة غيــر 
متوازنــة يف مكانــة وأدوار النســاء والرجــال. كلمــا كانــت املجموعــة أكثــر حرمانــا وتهميًشــا، كلمــا تدهــور وضــع النســاء والفتيــات. تؤثــر القواعــد 
األبويــة علــى تقســيم العمــل، ممــا يــؤدي إلــى املزيــد مــن هيمنــة الذكــور علــى املجتمــع، والســيطرة علــى الســلطة واملــوارد. وتســهم هــذه املمارســات يف 
اختــزال دور املــرأة إلــى دور إجنابــي يف املقــام األول ويف وظائــف الرعايــة املنزليــة. هــذه اإلجتاهــات والســلوكيات التقليديــة التــي تّركــز علــى الــدور 

ــة حقــوق اإلنســان األســترالية، منقــول مــن: :  ــذه بطريقــة أفضــل. هيئ ــا تنفي ــي وكيــف ميكنن ــق املنظــور اإلجتماعــي يف السياســات العامــة: مــاذا يعن ــك، أيالزابيــث )2012(. تطبي 7  برودوي
https://www.humanrights.gov.au/news/speeches/applying-gender-perspective-public-policy-what-it-means-and-how-we-can-do-it-better

8  مركز دراسات املرأة، بناء روابط نحو إستراتيجيات وسياسات متكاملة لتمكن النساء الفلسطينيات )201٣(.
9  األمم املتحدة، حتليل دولة مشترك 201٦: ال أحداً يتخلف عن الركب: وجهة نظر حول الضعف واألضرار الهيكلية يف فلسطن.

.https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/cca_report_en.pdf  
ذات املصــدر، ص. 1٣: تشــمل الفئــات املســتضعفة: الفتيــات، النســاء املعنفــات، عائــالت تعانــي مــن األمــن الغذائــي وتعيلهــا نســاء، أطفــال يواجهــون معيقــات حتــول دون وصولهــم إلــى املــدارس،   10
أطفــال معرضــن للعنــف، األطفــال املتســربن مــن املــدارس، الفتيــان، كبــار الســن، والتجمعــات البدويــة والرعويــة يف منطقــة »ج«، ســكان قطــاع غــزة اللذيــن ليــس لديهــم وصــول إلــى ميــاه 

نظيفــة، ســكان منطقــة H2 يف اخلليــل، ســكان مناطــق التمــاس، ســكان املخيمــات، املزارعــن، والرعــاة مــن غيــر البــدو، الصياديــن والفقــراء.
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اإلجنابــي للمــرأة تــؤدي إلــى الــزواج املبكــر واإلجنــاب املبكــر كذلــك11.

تبنــت احلكومــة الفلســطينية مختلــف السياســات واإلســتراتيجيات التــي تلتــزم مــن خاللهــا بالشــفافية واملســاءلة وإحتــرام حقــوق اإلنســان وحقــوق 
املــرأة علــى وجــه التحديــد. وينعكــس إلتــزام احلكومــة مــن خــالل جهودهــا إلدمــاج املســاواة بــن اجلنســن يف أجنــدة السياســات الوطنيــة، وإنشــاء 
وحــدات النــوع اإلجتماعــي واإلســتراتيجيات الوطنيــة عبــر القطاعيــة ملأسســة هــذه املمارســات. يضمــن إعــالن االســتقالل )1988( املســاواة الكاملــة 
بــن الرجــل واملــرأة، وقانــون األســاس الفلســطيني مينــح املــرأة احلقــوق الكاملــة واملســاواة وعــدم التمييــز. كمــا وأّن فلســطن قــد صادقــت يف العــام 
201٤ علــى إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(12 والتــي تشــكل إطــاًرا معيارًيــا رئيًســا حلقــوق املــرأة واملســاواة بــن 
اجلنســن. ومــع ذلــك، لــم يتــم دمــج قوانــن وطنيــة تتماشــى مــع إتفاقيــة ســيدوا. ال تــزال القوانــن، مثــل قانــون العقوبــات والقانــون اجلنائــي، حتتفــظ 
مبــواد ســارية املفعــول والتــي تتعــارض مــع مبــادئ املســاواة وعــدم التمييــز. وهكــذا، علــى الرغــم مــن إقــرار السياســات الرمزيــة واألطــر املعياريــة، 

فــإّن القوانــن األساســية التــي مــن شــأنها حتســن مكانــة املــرأة يف فلســطن تبقــى غيــر ُمقــّرة.

11  األمم املتحدة، األراضي الفلسطينية احملتلة، حتليل الدولة املشترك، 201٦.  
 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf .12  األمم املتحدة، إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
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األهداف
كمــا أشــرنا أعــاله، متــت املرحلــة األولــى مــن إعــداد التقريــر الشــامل بإجــراء مســح لسياســات النــوع اإلجتماعــي1٣ والتــي 
ــي أقرتهــا و/أو إعتمدتهــا احلكومــة بــن الســنوات  ــع السياســات املتعلقــة باملســاواة بــن اجلنســن الت ــى جتمي ركــّزت عل
ــذ  ــة املســح مســتوى تنفي ــا. حــددت عملي ــا وفقــا ملجاالته ــة، وتصنيفه ــة واإلجنليزي ــى العربي ــا إل 2010 و 2017، وترجمته
السياســات التــي تعنــى باملســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة وتوحيدهــا يف وثيقــة واحــدة. ثــّم مّت إســتخدام املســح 
كأســاس لتســهيل عمليــة التحليــل يف املرحلــة الثانيــة والتــي يناقشــها هــذا التقريــر يف الفصــل التالــي. جتــدر اإلشــارة إلــى 
أّن هــذا هــو أول جهــد مكّثــف ملســح السياســات علــى املســتوى الوطنــي. ومــع ذلــك، فهــو ال يحــاول إجــراء حتليــل مقــارن، 
ــى  ــذ السياســات وليــس عل ــى مســتوى تنفي ــة عل ــز يف هــذه املرحل ــد خــط أســاس. ينصــب التركي ــى حتدي ــا يهــدف إل إمّن

تأثيرهــا أو أثرهــا علــى املجموعــة املســتهدفة بشــكل عــام، وعلــى تغييــر مكانــة املــرأة بشــكل خــاص.

توزيع السياسات ومستوى تنفيذها1٤
تضمنــت السياســات التــي مّت مســحها يف اإلســتراتيجيات الوطنيــة الرئيســة املتعلقــة بالنــوع اإلجتماعــي بــن العــام 2011 

والعــام 2017، مبــا يف ذلــك:

ثالث استراتيجيات وطنية عبر قطاعية )2011-201٣، 201٤-201٦، و2017-2022( بقيادة وزارة شؤون املرأة. 1

االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة )2019-2011(. 2

خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1٣2٥. ٣

أجندة السياسات الوطنية )2022-2017(. ٤

خطط التنمية الوطنية )2011-201٣، 201٤-201٦(. ٥

مت مســح مــا يقــارب 97 سياســة و 702 نشــاط/تدخل تضمنــت يف هــذه اإلســتراتيجيات الوطنيــة، ومّت تصنيــف السياســات 
وفًقــا خلمســة مجــاالت رئيســة:

اإلجتماعية: وتشمل التعليم والصحة والرياضة والبنية التحتية وتعزيز السالم واإلعالم،. 1

القانونية: وتشمل القانون ومكافحة العنف واألحوال الشخصية ومأسسة النوع اإلجتماعي،. 2

السياسية: وتشمل السيطرة على األراضي واملوارد والبنية التحتية واحلماية الدولية واملأسسة،. ٣

الثقافية: وتشمل ثقافة العنف والتقاليد االجتماعية/األعراف،. ٤

اإلقتصادية: وتشمل العمل والقطاع اخلاص والعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر.. ٥

1٣  مسح سياسات النوع اإلجتماعي واملساواة بن اجلنسن، تقرير حول مستوى تنفيذ سياسات املساواة بن اجلنسن ومتكن املرأة. نيسان 2018.
1٤  ذات املصدر.  

مسح سياسات النوع اإلجتماعي

مت تصنيف السياسات وفقا خلمسة مجاالت مواضيعية رئيسية

اقتصاديثقايفسياسيقانونياجتماعي

٩٧
سياسة

٧٠٢
نشاط/تدخل
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مّت حتديــد مســتوى تنفيــذ السياســات إمــا تنفيــذ كامــل، تنفيــذ جزئــي، سياســات غيــر منفــذة، سياســات مخططــة أو معلومــات غيــر متوفــرة. ومــن 
بــن 702 تدخــل مّت تنفيــذ 9٣ تدخــل تنفيــذ جزئــي أو كامــل. كان العــدد األكبــر ضمــن سياســات رصــدت للتنميــة اإلجتماعيــة )٣2( حيــث مّت تنفيــذ 
سياســة واحــدة بالكامــل و)7( بشــكل جزئــي. وكان أقــل عــدد ضمــن سياســات الثقافــة )7( مــع عــدم تنفيــذ أي منهــا بشــكل كامــل وواحــدة منفــذة 
بشــكل جزئــي. جتــدر اإلشــارة إلــى أن البيانــات واملعلومــات اخلاصــة بجميــع السياســات والتدخــالت لــم تكــن متوفــرة. كمــا وأّن املعلومــات املتوفــرة 
حــول مســتوى التنفيــذ لــم تكــن واضحــة بالضــرورة اســتناًدا إلــى التقاريــر التــي متــت مراجعتهــا. وبالتالــي، يف حــن أّن املســح يعتبــر مراجعــة شــاملة 
للمعلومــات املتوفــرة وهــو واألول مــن نوعــه، تبقــى سلســلة البيانــات غيــر مكتملــة. وعموًمــا، تثيــر اإلحصائيــات أســئلة مهمــة بشــأن العــدد الكبيــر 
مــن التدخــالت والسياســات التــي متــت بلورتهــا بينمــا نفتقــر إلــى املعلومــات حــول تنفيــذ غالبيــة السياســات/التدخالت. ويعــرض الرســم التالــي 

ملخصــا عــن املســح1٥:

التحديات1٦
ســاهمت عمليــة مســح سياســات النــوع اإلجتماعــي يف حتديــد عــدد مــن التحديــات والثغــرات املتعلقــة بعمليــات رســم وصنــع السياســات العامــة 
والتــي ميكــن تقســيمها إلــى فئتــن: 1. حتديــات سياســية وإجتماعيــة -إقتصاديــة، 2. وحتديــات علــى مســتوى اإلجراءاتــى الوزاريــة اخلاصــة 

ــوع اإلجتماعــي. ــات الن بعملي

التحديات السياسية واإلجتماعية-إقتصادية

هنــاك مجموعتــان مــن التحديــات يف هــذا املجــال: خارجيــة وداخليــة. هــذه املجموعــة مــن التحديــات، حتــد بشــكل جوهــري مــن تصميــم السياســات 
وتنفيذهــا، وإلــى حــد كبيــر تتجــاوز نفــوذ صنــاع القــرار وأصحــاب الشــأن الذيــن يعملــون علــى املســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة.

تشمل التحديات اخلارجية فتشمل ما يلي:

اســتمرار سياســات وممارســات إســرائيل والوضــع األمنــي، إضافــة إلــى املســتوطنات وخاصــة يف املناطــق التــي تخضعللســيطرة   •
الغربيــة. الضفــة  اإلســرائيلية 

التفتت اجلغرايف بن الضفة الغربية وقطاع غزة قّسم التجتمعات بحواجز مثل جدار الفصل.  •

تزايــد التأثيــرات اإلقليميــة الدينيــة والسياســية والثقافيــة احملافظــة التــي تؤثــر علــى شــرائح متزايــدة مــن املجتمــع الفلســطيني وتؤثــر   •
ــة املــرأة. ــى مكان ســلبا عل

تؤثــر سياســات احلكومــات األجنبيــة واملســاهمات املاليــة بشــكل مباشــر علــى وصــول الســلطة الفلســطينية ومنظمــات املجتمــع املدنــي   •

1٥  ذات املصدر.
1٦  ذات املصدر. 

معلومات عن السياسات ومستوى تنفيذها

اجتماعي

32 سياسة
7 سياسات تنفيذ جزئي

٦ سياسات لم تنفذ
سياسة واحدة نفذت

سياسة واحدة لم يبدأ التنفيذ
٣ سياسات قيد التنفيذ
10 سياسات مخططة 

ضمن اإلستراتيجية 
2017-2022 وإستراتيجية 

تنفيذ القرار 1٣2٥

1٦ سياسة
سياسات تنفيذ جزئي

٦ سياسات لم تنفذ
سياستان ال تتوفر 

معلومات حول التنفيذ
٥ سياسات مخططة 
ضمن اإلستراتيجية 

 2022-2017

2٨ سياسة
٤ سياسات تنفيذ جزئي

سياستان ال تتوفر 
معلومات حول التنفيذ

٣ سياسات قيد التنفيذ
1٦ سياسة مخططة ضمن 
اإلستراتيجية 2022-2017 
وإستراتيجية تنفيذ القرار 

1٣2٥

7 سياسات
سياسة 1 لم تنفذ

سياستان مخططة 
ضمن اإلستراتيجية 

 2022-2017
1 سياسة ال تتوفر 

معلومات حول التنفيذ
1 سياسة تنفيذ جزئي

1 مخططة ضمن أجندة 
السياسات الوطنية 

2022-2017

13 سياسة
سياستان اقتصادية/قانونية

٣ سياسات اقتصادية/
اجتماعية

٣ سياسات تنفيذ جزئي
٤ سياسات لم تنفذ
1 سياسة ال تتوفر 

معلومات حول التنفيذ
٥ سياسات مخططة 
ضمن اإلستراتيجية 

 2022-2017

اقتصاديثقايفسياسيقانوني

•
 •
•
•
•
•

•
 •

•
•
•

•

•
 •
•

•

•
 •

•
•

•
 •

•

•
•
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ــر. ــرأة بشــكل كبي ــن اجلنســن وحقــوق امل ــق باملســاواة ب ــى العمــل املتعل ــر عل ــوارد يؤث ــوارد كمــا و تقليــص امل ــى امل إل

أما التحديات الداخلية فتشمل:

مــوارد ماليــة محــدودة وغيــر كافيــة للمتطلبــات املطلوبــة مــن احلكومــة، اضافــة إلــى خيــارات داخليــة يف التوزيــع التــي حتــد مــن املــوارد   •
املرصــودة للمســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة. فعلــى ســبيل املثــال، يف العــام 2017، حصلــت وزارة شــؤون املــرأة علــى 0.0٤% مــن 
امليزانيــة الوطنيــة والتــي مّت إنفــاق حوالــي 92% منهــا علــى الرواتــب والنفقــات التشــغيلية17. وقــد أشــار أحــد ممثلــي وزارة املاليــة إلــى 
أّنــه »علــى املســتوى الوطنــي، كان هنــاك تقليــص كبيــر يف التمويــل مقارنــة بالســنوات الســابقة، مــن 1.8 مليــار دوالر يف عــام 2007 إلــى 

حوالــي ٦20 مليــون دوالر للســنة املاليــة 2017«18.

املوارد البشرية محدودة كذلك؛ هناك خبرات حتليلية قليلة فيما يتعلق بالنوع اإلجتماعي داخل احلكومة  •

تعطيل عمل املجلس التشريعي الفلسطيني  •

ضعف اإلقتصاد  •

ضعف عام يف ترجمة اإلرادة السياسية نحو خلق حقوق وفرص للمساواة للمرأة والرجل؛ وتزايد يف األبوية.  •

حتديات على املستوى الوزاري

يكلــف مجلــس الــوزراء تطويــر خطــط عبــر قطاعيــة للمســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة، حيــث يتعــّن عليهــا بــأن تكــون ضمــن اإلطــار األوســع 
خلطــة التنميــة الوطنيــة. تصــدر منهجيــة إعــداد اخلطــط اإلســتراتيجية مــن قبــل وزارة املاليــة والتخطيــط، ولكــّن املنهجيــة مصممــة لقطاعــات 
محــددة وليــس لتخطيــط عبــر قطاعــي. وبالتالــي، قامــت وزارة شــؤون املــرأة بتعديــل املنهجيــة لتناســب التخطيــط عبــر القطاعــي. تعتبــر اخلطــة 
اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة للمســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة األســاس الــذي يتــم مــن خاللــه بلــورة اإلســتراتيجيات والسياســات األخــرى 

املتعلقــة بالنــوع اإلجتماعي.)لتفاصيــل إضافيــة حــول العمليــات واإلجــراءات اخلاصــة ببلــورة هــذه اخلطــة يرجــى مراجعــة امللحــق الثانــي(.

النقاط التالية تسلط الضوء على التحديات املتعلقة باملستوى الوزاري وبعمليات رسم سياسات النوع اإلجتماعي:

عدم وضوح عملية حتديد األجندة  •

هناك التزامات إلدماج النوع االجتماعي، ولكن ال توجد خطط لتنفيذ سياسات التنمية الوطنية )اإللتزام الرمزي فقط(  •

يف حــن أّن هنــاك محــاوالت لتحديــد وتوحيــد املفاهيــم والتعريفــات املتعلقــة باملســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة وتعميــم النــوع اإلجتماعــي والــخ،   •
فــال يــزال هنــاك خلــط لــدى العديــد مــن صانعــي القــرار وأصحــاب الشــأن حولهــا، وهنــاك عــدم وضــوح وتتابعيــة يف التفســيرات بشــكل عــام.

النهــج احلالــي املتبــع يف تطويــر سياســات النــوع اإلجتماعــي، مبــا يف ذلــك التخطيــط عبــر القطاعــي، يســتند إلــى عناصــر نهــج »مــن األعلــى   •
ــة بهــذا النهــج إلــى األســفل« أكثــر مــن عناصــر »مــن األســفل إلــى األعلــى« ممــا يعــرض مجموعــة مــن احملدوديــات املتأصل

الفرق الوطنية والفنية التي تشارك يف عملية التطوير ال تستمر يف دعم العمليات املرتبطة بالتنفيذ  •

عدم وجود حتليل من منظور النوع اإلجتماعي يف العمليات )نوعي وكمي(  •

التنوع يف هيكلية اإلستراتيجيات عبر القطاعية وعمليات التخطيط يؤدي إلى تتابعية ضعيفة يف عرض ونوع املعلومات والبيانات   •

الروابط بن النتائج والتدخالت/النشاطات ليست واضحة؛ غالًبا ما تتكرر النشاطات لكنها تفشل يف حتقيق النتيجة املرجوة  •

غالًبا ما يوجد خلط بن الهدف والنتيجة مقابل النشاط أو التدخل  •

منهجية ومسؤولية جمع البيانات غير واضحة  •

ال يوجد تخطيط فّعال للمتابعة والتقييم أو للموارد البشرية واملالية يف العملية اإلستراتيجية بشكل عام )ولكن يبدو أن هذا قد يتغير(.  •

إضافــة إلــى حتديــات يف الســيرورات، جتــدر اإلشــارة إلــى التحديــات املتعلقــة بوحــدات النــوع اإلجتماعــي وبعملهــا لكونهــا جــزءا هامــا مــن آليــة 
النــوع اإلجتماعــي إضافــة إلــى وزارة شــؤون املــرأة. مّت إنشــاء وحــدات النــوع اإلجتماعــي يف العديــد مــن الــوزارات كحلقــة وصــل لعمــل وزارة شــؤون 

17  الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، ديوان املظالم )2017(، حتليل امليزانية العامة للعام 2017 من منظور حقوق اإلنسان، رام اهلل فلسطن.
18  مقابلة مع ن. أ.، 28 آب، 2018.
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ــة هــي »أداة« لدعــم مأسســة  ــة النظري ــوع اإلجتماعــي مــن الناحي ــوع اإلجتماعــي. يف حــن أّن وحــدات الن املــرأة وكخبــرات فنيــة »داخليــة« يف الن
املســاواة بــن اجلنســن عبــر الــوزارات، يظهــر الواقــع بشــكل مختلــف متاًمــا. النقــاط أدنــاه تبــرز التحديــات مــن حيــث صلتهــا بعمليــات سياســات 

النــوع اإلجتماعــي: 

يعتمد تأثير وحدات النوع اإلجتماعي على قدرات وكفايات األفراد القائمن عليها وبالتالي تتفاوت جودة اخلدمات املقدمة  •

االلتزام السياسي للوزير يدفع شرعية ووظيفة وحدة النوع اإلجتماعي  •

يختلف نهج وتطبيق وحدات النوع اإلجتماعي بن الوزارات؛ فبعضها يعتبر وحدات بينما بعضها اآلخر يعتبر ملفات النوع اإلجتماعي  •

تفتقر معظم وحدات النوع اإلجتماعي إلى الصالحية واملوارد لتكون فّعالة حًقا  •

هناك عدم تتبعية يف تطبيق التوجيهات السياسية وقليل من املتابعة والتقييم  •

اإلجنازات19
التقريــر الســنوي األول لعمــل احلكومــة الفلســطينية الســابعة عشــر، ومســودة التقريــر الســنوي الثالــث لعمــل احلكومــة الفلســطينية الســابعة عشــر، 

وتقريــر اجنــازات بيحــن 20+:

تطوير هيكل تنظيمي موحد لوحدات النوع اإلجتماعي  •

إنشاء مراكز تواصل  •

تبني موازنات حساسة للنوع اإلجتماعي20  •

بناء قدرات وحدات النوع اإلجتماعي21   •

إنشاء وحدات النوع اإلجتماعي يف عدد من الوزارات22  •

تشكيل اللجنة الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء   •

تشكيل اللجنة الوطنية لتطبيق قرار 1٣2٥  •

إطالق وثيقة اإلطار الوطني لتطبيق قرار 1٣2٥  •

إنشاء نظام التحويل الوطني للنساء املعنفات   •

إعداد مسودة نهائية لقانون حماية األسرة   •

توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات دولية2٣  •

19  ذات املصدر.
ــاون بــن وزارة شــؤون املــرأة ومنظكــة األمم املتحــدة للمســاواة بــن  ــرة 2011-2017، بالتع ــوع اإلجتماعــي خــالل الفت ــم عــدد مــن الورشــات يف موضــوع املوازمــات املســتجية للن 20   مّت تنظي
اجلنســن. لــم تكثــف وزارة املاليــة والتخطيــط جهودهــا يف هــذا الصــدد ولكــن تخطــط وزارة شــؤون املــرأة العمــل مــع وزارة العمــل خــالل العــام 2018 علــى تطبيــق موازنــة حساســة للنــوع 

اإلجتماعــي. ســوف يكــون هــذا مشــروع جتريبــي ويســتند الــى التجربــة املغربيــة مــع تعديلهــا مبــا يتناســب مــع التجربــة الفلســطينية. 
21   شــملت عناويــن التدريبــات: »ادمــاج النــوع اإلجتماعــي يف السياســات اإلقتصاديــة والبرامــج واملوازنــات«، »التحليــل والتخطيــط مــن منظــور النــوع اإلجتماعــي«، »إدمــاج النــوع اإلجتماعــي يف 

اإلعــالم«، واملشــاركة يف املؤمتــر الدولــي حــول املوازنــات املســتجيبة للنــوع اإلجتماعــي.  
22   يجري العمل على هذه النقطة حيث مّت إنشاء 27 وحدة يف وزارات وسلطات مختلفة. 

ــة والنشــاط  ــة احمللي ــز الدميوقراطي ــر مهــارات البحــث(، املرصــد األورومتوســط )رصــد وضــع املــرأة الفلســطينية يف غــزة(، منظمــة »العمــل ضــد اجلــوع« )تعزي ــا: اليونســكو )تطوي 2٣   منه
اإلقتصــادي يف املناطــق »ج«(، مؤسســة الشــرق األدنــى )مشــروع النهــوض مبشــاريع املــرأة يف فلســطن(، مركــز عــالج وتأهيــل ضحايــا التعذيــب، جريــدة احليــاة )لتخصيــص صفحــة لتغطيــة 

قضايــا املــرأة مــن منظــور النــوع اإلجتماعــي(.
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بنــاًء علــى املســح والتحديــات املوضحــة أعــاله، يبحــث هــذا الفصــل يف األولويــات طويلــة األمــد للحكومــة املتعلقــة بالنــوع 
اإلجتماعــي كإطــار لعــرض نتائــج حتليــل السياســات.

كمــا أشــرنا أعــاله، تعتبــر اخلطــط اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة للمســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة )2011-201٣، 
201٤-201٦ و 2017-2022( اإلســتراتيجيات الرئيســة ملعاجلــة عــدم املســاواة بــن اجلنســن. وتّركــز اإلســتراتيجيات 
والسياســات األخــرى املتعلقــة بالنــوع اإلجتماعــي إلــى حــد كبيــر علــى واحــد أو أكثــر مــن هــذه املجــاالت اخلمــس الرئيســة. 

وعليــه، ســيتم مراجعــة كل مجــال علــى النحــو املبــن يف الرســم البيانــي أدنــاه.

األهداف اإلستراتيجية للمساواة بني اجلنسني ومتكني النساء

مأسسة وتعميم النوع اإلجتماعي 
ــة هــي اإلســتراتيجية األساســية  ــات احلكومي ــات واإلجــراءات يف الهيئ ــوع اإلجتماعــي يف السياســات والعملي مأسســة الن
للخطــط عبــر القطاعيــة. ويقــع هــدف مأسســة املســاواة بــن اجلنســن يف صميــم واليــة وزارة شــؤون املــرأة والتــي تتمثــل 
مهمتهــا األساســية يف توفيــر القيــادة والرؤيــة والدعــم الفنــي لتحقيــق هــذا الهــدف يف القطــاع العــام. علــى هــذا النحــو، مت 

احلفــاظ علــى هــذا الهــدف يف اخلطــط اإلســتراتيجية الثــالث لــوزارة شــؤون املــرأة.

وكان أحــد اإلجنــازات املهمــة لهــذا تشــكيل وحــدات النــوع اإلجتماعــي، ملفــات النــوع اإلجتماعــي، ومجموعــات النــوع 
ــوزراء اإلرادة السياســية الالزمــة مــن  ــس ال ــرأة، أظهــر مجل ــة وزارة شــؤون امل ــى توصي ــاًء عل اإلجتماعــي أو النســائية. وبن
خــالل املوافقــة علــى تشــكيل وحــدات النــوع اإلجتماعــي وحتديــد وظائفهــا وهيكلهــا التنظيمــي يف الــوزارات واملؤسســات 
احلكوميــة غيــر الوزاريــة. اعتمــد املجلــس امليزانيــة املســتجيبة للنــوع اإلجتماعــي، وأصــدر قــراًرا بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة 

للنــوع اإلجتماعــي، مؤلفــة مــن ممثلــن مــن الذكــور واإلنــاث مــن احلكومــة واملجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص.

وفقــا لــوزارة شــؤون املــرأة، كان هنــاك 2٤ وحــدة نــوع إجتماعــي يف العــام 2018. وأنهــت وحــدات النــوع اإلجتماعــي عــدد 
مــن برامــج التوعيــة وبنــاء القــدرات املتعلقــة بتعميــم النــوع اإلجتماعــي وتطويــر سياســات ترتكــز علــى النــوع اإلجتماعــي. 
هنــاك 10 سياســات حــول عمليــات مأسســة النــوع اإلجتماعــي )مت تكــرار ثــالث منهــا مــن قبــل وزارة شــؤون املــرأة )2011-

201٤ و 2017-2022(. واعتُبــرت تلــك السياســات نوعيــة حيــث مّت تطويرهــا تدريجيــاً فيمــا يتعلــق بإنشــاء وحــدات النــوع 
اإلجتماعــي وااللتــزام احلكومــي للمســاءلة والتكامــل.

ومــع ذلــك، فــإن الصعوبــات والقيــود تخــرق هيــكل تلــك الوحــدات، واملــوارد املاليــة والبشــرية يف عــدد مــن الــوزارات 
واملؤسســات محــدودة. هنــاك إعتقــاد خاطــئ بــأن وحــدات النــوع اإلجتماعــي ووزارة شــؤون املــرأة وحدهــا تتحمــل مســؤولية 
مأسســة وتعميــم النــوع اإلجتماعــي. ويف الوقــت نفســه، فــإن قضايــا النــوع اإلجتماعــي واملســاواة ومتكــن املــرأة هــي قضايــا 
عامــة للحكومــة علــى الرغــم مــن عــدم االلتــزام بشــكل عــام. مّت تعيــن مهامــا وأدوار طموحــة لهــذه الوحــدات بينمــا توجــد 
تباينــات واضحــة يف القــدرات الفرديــة واملهنيــة. وقــد أظهــرت نتائــج ورشــة وحــدة النــوع اإلجتماعــي، التــي عقــدت لغــرض 

حتليل سياسات النوع اإلجتماعي

القيادة ومشاركة السياسية للمرأة

التمكني واحلقوق اإلقتصادية للمرأة

مأسسة وتعميم النوع
اإلجتماعي

التنمية اإلجتماعية وحماية 
املرأة من العنف

وصول املرأة إلى العدالة 
واخلدمات العامة

جسر فجوات النوع اإلجتماعي:  مسح وحتليل سياسات النوع اإلجتماعي يف فلسطني )2017-2011( 24



إجــراء هــذا التحليــل يف ٦ أيلــول 2018، احلاجــة إلــى تدريبــات متقدمــة ومتخصصــة يف املجــاالت التاليــة: املتابعــة والتقييــم واألثــر والدمــج 
واملوازنــة والبحــث النوعــي وبنــاء التحالفــات وقــراءة اإلحصــاءات مــن منظــور النــوع اإلجتماعــي وحتليــل وتقييــم السياســات. وأظهــرت النتائــج أن 
النــوع اإلجتماعــي ال يــزال يُنظــر إليــه علــى أنــه قضيــة نســائية، وأن وحــدات النــوع اإلجتماعــي ال تــزال مهمشــة ومغيبــة عــن عمليــات صنــع القــرار.

أشــارت مراجعــة اخلطــة اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة 201٤-201٦ إلــى أّنــه وعلــى الرغــم مــن تنفيــذ معظــم التدخــالت ضمــن هــدف دمــج النــوع 
اإلجتماعــي، فــإّن النتائــج ال تــزال محــدودة. وممــا يضاعــف مــن عــدم وجــود نتائــج هــو اإلفتقــار لوجــود بيانــات ومعلومــات ممنهجــة، وعــدم فاعليــة نظــام 
املتابعــة والتقييــم احملــدود. ويلّخــص التقريــر الســبب لذلــك يف عــدم توفــر طواقــم متدربــة علــى التخطيــط وصنــع السياســات القائمــة علــى النــوع اإلجتماعــي، 
علــى الرغــم مــن أّن وزارة شــؤون املــرأة قــد أطلقــت العديــد مــن املبــادرات. كمــا وأظهــرت النتائــج اســتمرار وجــود الفجــوة مشــيرة إلــى عــدم وجــود تقاريــر 
تراقــب أداء املؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية املعنيــة بقضايــا املســاواة بــن اجلنســن. وأخيــراً ، أظهــر التقريــر أنــه لــم يتــم تطويــر آليــات للمســاءلة2٤.

شــدد هــدف مأسســة النــوع اإلجتماعــي يف اخلطــة اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة لــوزارة شــؤون املــرأة )2017-2022( علــى أّن »مأسســة قضايــا 
املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة يف جميــع املؤسســات احلكوميــة« مــن خــالل خمــس سياســات:

تعزيز دور وحدات النوع اإلجتماعي يف الوزارات واملؤسسات احلكومية  •

تعزيز دور األجهزة الوطنية الرسمية وغير الرسمية يف قضايا املرأة وقضايا النوع اإلجتماعي   •

وضع آليات للمساءلة بشأن قضايا املساواة بن اجلنسن )متابعة وتقييم وآليات تنسيق اإلعانات واملوازنة املستجيبة للنوع اإلجتماعي(  •

منظور النوع اإلجتماعي يف جميع املؤسسات الرسمية  •

بناء قدرات وزارة شؤون املرأة مبا يتماشى مع متطلبات حتقيق اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بن اجلنسن   •

ــاء  ــوع اإلجتماعــي، خاصــة يف بن ــب محــددة يف مأسســة الن ــى جوان ــز عل ــا تّرك ــث أّنه ــا نالحــظ فجــوة يف السياســات اخلمــس املخططــة حي وهن
القــدرات.    

اعتبارات تعميم ومأسسة النوع اإلجتماعي

ــة راجعــة حــول اإلفتقــار إلــى اإلنتاجيــة يف عمــل  ــادة  تغذي ينبغــي أن تقــوم وزارة شــؤون املــرأة، بالشــراكة مــع املجتمــع املدنــي، بتنظيــم وقي  •
وحــدات النــوع اإلجتماعــي وحتديــد طريقــة أكثــر فاعليــة للمضــي قدمــاً بالنظــر إلــى اإلفتقــار املســتمر للمــوارد ولــإلرادة السياســية لهــذه 
الهيئــات. ويف الوقــت نفســه، علــى وزيــرة شــؤون املــرأة حتديــد آليــات أوضــح لتحفيــز املشــاركة مــن جانــب صانعــي القــرار يف جميــع الــوزارات 

ــوزراء. ــس ال ــا مجل ويف مقدمته

وبالتالــي، ينبغــي علــى وزارة شــؤون املــرأة بــأن تقــوم بتجريــب بدائــل أو تبنــي تواجهــات قــد تكــون أكثــر فاعليــة مــن الهيــكل والوظائــف احلاليــة.   •
ويتمثــل أحــد االحتمــاالت يف إعــادة هيكلــة نظــام عمــل وحــدات النــوع اإلجتماعــي وتقســيمها وفًقــا لقطاعــات التنميــة الرئيســة )أربعــة 
قطاعــات رئيســة(، إلــى جانــب خطــة عمــل متفــق عليهــا ونظــام تواصــل مــع مجلــس الــوزراء ووزارة شــؤون املــرأة مــن جهــة، ومــع الــوزارات 
والــوكاالت يف ذات قطــاع التنميــة مــن جهــة أخــرى. عــالوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تتقاســم جميــع الــوزارات وأقســامها الرئيســة املســؤولية يف 

مأسســة النــوع اإلجتماعــي، وليــس فقــط وحــدات النــوع اإلجتماعــي. 

البحــث يف إمكانيــة تطويــر نظام/إجــراءات شــكاوى متعلقــة بالوحــدات وربطهــا مباشــرة مبجلــس الــوزراء وديــوان شــؤون املوظفــن إلجــراء   •
مســاءلة حــول والتمييــز علــى أســاس اجلنــس وضعــف التعــاون مــع الوحــدات. يوصــى أيًضــا بتعيــن موظفــن يف الوحــدات لتزويدهــم باخلبــرة 

األكادمييــة والعمليــة يف مجــال التخطيــط والسياســة مــن منظــور النــوع اإلجتماعــي.

القيادة واملشاركة السياسية للمرأة2٥ 
هــذه إحــدى القضايــا اإلســتراتيجة قيــد التطويــر. مشــاركة مهمــة وملحوظــة مــن شــأنها أن تخلــق تغييــرات هيكليــة يف مكانــة املــرأة وعالقــات القــوة 
يف املجتمــع، وبالتالــي أيضــا علــى حتديــد األدوار وتقليــص التمييــز وعــدم املســاواة. باملجمــل، مّت تطويــر 9 سياســات حيــث مّت تكــرار ٤ منهــا يف 

اإلســتراتيجيات عبــر القطاعيــة 201٤-201٦، 2022-2017. 

مّت التشــديد علــى هــذا الهــدف يف اإلســتراتيجيات عبــر القطاعيــة لــوزارة شــؤون املــرأة حيــث كان الهــدف اخلامــس مــن إســتراتيجة الــوزارة )2011-
ــة واالجــراءات  ــر القانوني ــع القــرار« مــن خــالل ٣ سياســات اتخــاذ التدابي ــة وصن ــل املــرأة مــن املشــاركة السياســية الفاعل 201٣(: »متكــن وتفعي
الالزمــة لزيــادة مشــاركة املــرأة يف املجــال السياســي، اتخــاذ اجــراءات مناســبة لتصحيــح املــوروث الثقــايف واإلجتماعــي جتــاه دور املــرأة يف املجتمــع، 

2٤  تقرير مراجعة اخلطة اإلستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بن اجلنسن ومتكن املرأة 201٤-201٦.
2٥  وزارة شؤون املرأة، تقارير مراجعة اخلطط اإلستراتيجية عبر القطاعية )2011-201٣، 201٤-201٦(، واخلطة اإلستراتيجية عبر القطاعية )2022-2017(. 

2٥



واتخــاذ التدابيــر املناســبة لتنميــة قــدرات ومهــارات املــرأة2٦. وهنــا نالحــظ فجــوة أخــرى حيــث أّن السياســات ركــّزت علــى بنــاء القــدرات وعلــى 
املــوروث الثقــايف وكأنــه املعيــق الرئيــس الــذي مينــع أو يحــد مــن مشــاركة املــرأة السياســية ويف صنــع القــرار.     

ويف إســتراتيجية وزارة شــؤون املــرأة للســنوات 201٤-201٦، فالهــدف  هو«مشــاركة املــرأة يف إتخــاذ القــرارات زادت« )أي مت صياغتــه كنتيجــة(. 
ــاء  ــرار، وبن ــع الق ــع صن ــادة نســبة النســاء يف مواق ــة لزي ــر الالزم ــن خــالل سياســتن: إجــراء التدابي ــك م ــق ذل ــى حتقي ونصــت اإلســتراتيجية عل
القــدرات القياديــة للنســاء يف مواقــع صنــع القــرار . فالسياســة األخيــرة هــي باألحــرى تدخــل أو نشــاط، وليســت سياســة27. أمــا إســتراتيجية وزارة 
شــؤون املــرأة للســنوات 2017-2022، فقــد نصــت علــى أن »زيــادة مشــاركة النســاء يف مواقــع صنــع القــرار يف املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة 

التــي تؤثــر علــى حيــاة الرجــال والنســاء مبــا ال يقــل عــن 10%«. وســيتم حتقيــق ذلــك مــن خــالل أربــع سياســات28:

وضع سياسات مؤسساتية متكن املرأة من الوصول الى الهيئات القضائية األولى يف املؤسسات الرسمية  •

بنــاء القــدرات القياديــة للنســاء يف املؤسســات )هنــا مّت احلفــاظ علــى هــذه السياســة أو التدخــل إلجنــاز محــدود يف اخلطــة الســابقة وأيًضــا كونهــا   •
نشــاًطا مســتمًرا لزيــادة عــدد القيــادات النســائية(

التأثير على إرادة أصحاب القرار السياسي يف املؤسسات نحو متكن النساء يف املناصب القيادية  •

وضع آليات وبرامج متكن النساء من االنخراط يف قيادة املؤسسات املجتمعية واحلزبية والنقابية  •

أمــا هنــا، فنالحــظ أّن السياســات مــرة أخــرى تتطــرق لبنــاء القــدرات وإلــى سياســات مأسســة النــوع اإلجتماعــي بالرغــم مــن تخصيــص هــدف 
ــرة. إســتراتيجي لألخي

وعلــى الرغــم مــن اإلجنــازات، لــم تُظهــر نتائــج تنفيــذ اخلطــة أي تغييــرات مهمــة يف حتقيــق حــق املــرأة يف مجــال املشــاركة السياســية وصنــع القــرار. 
كان الهــدف مــن بعــض التدريبــات الــذي مّت إجراؤهــا هــو بنــاء قــدرات املرشــحات، وأعضــاء الهيئــات احملليــة وغيرهــا مــن الناشــطات يف القطــاع 
العــام. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لــم يؤثــر علــى مواقعهــن، ال يف مؤسســاتهن وال يف احليــاة العامــة29. وقــد أشــارت نتائــج املقابــالت الفرديــة ومجموعــات 
النقــاش البؤريــة يف كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة إلــى أّن هــذا هــو احلــال. »تتأثــر مشــاركة املــرأة يف احليــاة السياســية وصنــع القــرار بشــكل 
كبيــر بــاإلرادة السياســية لصانعــي القــرار يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. أذف إلــى ذلــك، فــإّن عالقــات الســلطة األبويــة والعــادات والتقاليــد 

القبليــة [تظــل] قيــًدا كبيــًرا [و] ال تدعــم أو تشــجع النســاء علــى شــغر مناصــب قياديــة ومناصــب سياســية«٣0.

وشــدد تقريــر إنهــاء كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( الرســمي٣1 لدولــة فلســطن علــى أّنــه وبينمــا أقــرت تشــريعات ذات صلــة عــدداً مــن 
التدابيــر اإليجابيــة املؤقتــة للتعجيــل باملســاواة الفعليــة بــن اجلنســن ولضمــان مشــاركة املــرأة يف احليــاة العامــة، فإّنهــا ال تفــي باملعاييــر الدوليــة 
الدنيــا وال ســيما النقابــات واجلمعيــات. ويف الوقــت نفســه، فــإّن العــادات والتقاليــد التــي حتكمهــا عقليــة ذكوريــة هــي العقبــة الرئيســة أمــام إســتفادة 

النســاء مــن حقوقهــن وخاصــة السياســية. ميكــن تلخيــص تلــك العقبــات فيمــا يلــي:

عدم انتظام اإلنتخابات يف فلسطن على املستويات العامة واحمللية والنقابية واحلزبية  •

ضعــف يف مســتوى الوعــي املجتمعــي بــدور املــرأة، ال ســيما يف احليــاة السياســية، وكذلــك اإلفتقــار إلــى الكفــاءة واملهنيــة يف القبــول واإلختيــار يف   •
ــات الســاحة السياســية، وخاصــة يف اإلنتخاب

عدم القدرة املالية لغالبية النساء على إدارة حمالتهن االنتخابية، وعدم اهتمام املمولن بدعمهن  •

عدم ثقة املجتمع وصانعي القرار باملرأة؛ فهن محرومات من حقوقهن يف التقدم  •

أشــارت مراجعــة إســتراتيجية وزارة شــؤون املــرأة 2011-201٣٣2 إلــى زيــادة نســبة يف النســاء أعضــاء املجلــس التشــريعي مــن 12.8%  إلــى 9.%1٤ 
)وليــس 20%(، وأّن نســبة متثيــل النســاء يف الهيئــات احملليــة إرتفعــت مــن 18% إلــى 2٤%، يف النقابــات العماليــة إرتفعــت النســبة مــن 7% إلــى %1٦، 
ويف املناصــب العليــا مــن 19.7% إلــى 2٣%. أمــا عــدد الوزيــرات، فقــد إرتفــع مــن ٤ إلــى 7 وزيــرات يف العــام 201٣، بينمــا إنخفــض يف احلكومــة 
الفلســطينية الســابعة عشــرة )احلاليــة، 2018( ليكــون ٤ مــرة أخــرى. ويشــير ذلــك إلــى أّن عــدد الوزيــرات يف احلكومــة قــد تأثــر باالســتقطاب 

السياســي عنــد تشــكيل احلكومــة وليــس بالسياســات والتدخــالت املخطــط لهــا.

2٦  اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بن اجلنسن 2011-201٣.
27  اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بن اجلنسن ومتكن املرأة 201٤-201٦. 

http://www.mowa.gov.ps/14531 .2022-2017 28  إستراتيجية تعزيز العدالة واملساواة بن اجلنسن يف إطار خطة التنمية
29  تقرير دولة فلسطن، اللجنة إلنهاء التمييز ضد املرأة، 2٤ أيار 2017.

٣0  بيانات مّت جمعها من خالل املقابالت الفردية ومجموعات النقاش البؤرية التي أجريت يف قطاع غزة والضفة الغربية يف الفترة متوز، آب وأيلول 2018. 
٣1  تقرير وزارة شؤون املرأة حول مراجعة الإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بن اجلنسن 2011-201٣.

٣2  ذات المصدر.
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وفيمــا يتعلــق مبؤشــرات اإلجنــاز والثغــرات، يشــير تقريــر مراجعــة اخلطــة الوطنيــة عبــر القطاعيــة 201٤-201٦ إلــى أّن مؤشــرات مشــاركة املــرأة 
ــا  ــر املقصــود. فوفًق ــم تعكــس التغيي ــادة ل ــن هــذه الزي ــة واألعــداد٣٣. ولك ــة يف النســبة املئوي ــادة طفيف ــرار يف املؤسســات ســجلت زي ــع الق يف صن
ــة وجــودة مناصــب  ــث طبيع ــن حي ــة، وم ــة والنوعي ــة الكمي ــن الناحي ــرار بشــكل ملحــوظ )م ــع الق ــرأة يف صن ــم تتحســن مشــاركة امل للمؤشــرات، ل
املــرأة(. لــم جتســر التدخــالت املنفــذة، والتــي هــي محــدودة، الفجــوة القائمــة يف السياســات ولــم يتــم تطويــر آليــات لضمــان تولــي املــرأة مناصــب 
صنــع القــرار أو التوظيــف يف املؤسســات احلكوميــة. كانــت هنــاك متابعــة ضعيفــة للمؤسســات املعنيــة بضمــان متثيــل املــرأة يف جميــع جلــان تقريــر 
السياســات ذات الصلــة، يف املؤسســات الرســمية واملدنيــة. وأخيــراً ، قــد تشــمل األســباب األخــرى علــى ضعــف فــرص التنميــة، وضعــف سياســات 
إدارة املــوارد البشــرية يف القطــاع العــام، ونهــج غيــر جــاد مــن قبــل األحــزاب السياســية لتنفيــذ برامجهــا وشــعاراتها لزيــادة دور املــرأة القيــادي يف 

هــذه األحــزاب.

اعتبارات القيادة واملشاركة السياسية للمرأة

إعادة النظر يف السياسات احلالية من حيث فعاليتها يف حتقيق هذا الهدف اإلستراتيجي  •

بحــث وتطويــر أدوات غيــر منطيــة وبرامــج حتشــيد وتدابيــر العمــل اإليجابــي لســد الفجــوة، مثــل السياســة التــي تنــص علــى أن »أولويــة للنســاء يف   •
ــع القــرار ــة مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات جلســر الفجــوة بــن اجلنســن يف السياســة ومناصــب صن ــرح تصميــم حمل ــات« وتقت ــات والترقي التعيين

تطويــر سياســات إعالميــة ووســائل تكنولوجــة وأدوات مبتكــرة، مثــل وســائل التواصــل االجتماعــي والفــن واملســرح، يف املــدارس واجلامعــات   •
ــة ــر الصــورة النمطي ــن موســمية( للمســاعدة يف تغيي ــدالً م )حمــالت مســتدامة ب

تطوير البحث والتحليل النوعي  •

حتديد مؤشرات نوعية، إضافة إلى املؤشرات الكمية، لتعكس مصالح النساء والفئات املهمشة ولتشملها ضمن صنع القرار  •

التمكني واحلقوق اإلقتصادية للمرأة
ــب هــذه السياســات  ــج البرامــج والتدخــالت. تتطل ــة مــن السياســات ونتائ ــة هــو نتيجــة لشــبكة متماســكة ومتكامل ــل املشــاركة اإلقتصادي إّن تفعي
تغييــرات حقيقيــة يف األنظمــة والقوانــن والهيــاكل اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة واخلطــط والسياســات. هدفــت إســتراتيجية وزارة شــؤون املــرأة 

ــرأة يف ســوق العمــل مــن خــالل خمــس سياســات٣٤: ــادة مشــاركة امل ــى زي 2011-201٣ إل

اتخاذ جميع اإلجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية املراة العاملة من كافة اشكال التمييز يف اماكن العمل  •

اتخــاذ كافــة التدابيــر املناســبة لتوفيــر فــرص العمــل واحلــق يف الضمــان االجتماعــي للنســاء اللواتــي يعانيــن مــن البطالــة ولديهــن 1٣ ســنة تعليــم   •
فاكثــر

تبني إستراتيجية ملأسسة ودمج قضايا النوع اإلجتماعي يف الوزارات ذات الصبغة اإلقتصادية  •

تبني سياسة حتفيزية تساعد على زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل  •

ضمان احلماية اإلجتماعية قانونًيا للنساء يف اإلقتصاد غير الرسمي واإلقتصاد املنزلي

نالحــظ هنــا أّن السياســات تضمنــت »مأسســة ودمــج النــوع اإلجتماعــي« بالرغــم مــن أّن اإلســتراتيجية حــددت هدًفــا إســتراتيجًيا للمأسســة، كمــا 
وأّن السياســات ال تتطــرق للقطــاع اخلــاص.

مّت إدراج هــدف املشــاركة اإلقتصاديــة يف اإلســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة 201٤-201٦ والتــي تنــص علــى أن »مشــاركة املــرأة يف قطــاع العمــل 
قــد زادت« )متــت صياغتــه كنتيجــة( مــن خــالل ثــالث سياســات٣٥:

كفالة العمل الالئق للنساء العامالت يف القطاع العام واخلاص واألهلي واملؤسسات الدولية العاملة يف فلسطن  •

ضمان توفير فرص عمل للنساء  •

زيادة القدرة التنافسية ملنتجات املرأ ة واجلمعيات النسوية على املستوى الوطني واألسواق اإلقليمية والعاملية  •

 http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=15e6dc3y22965699Y15e6dc3. ،٣٣  شريف، ماهر، وضع التنمية يف فلسطن
٣٤  ذات املصدر، ص. ٥. 

٣٥  اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية 2017-20221، ص. ٤0. 
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أمــا يف إســتراتيجية تعزيــز العدالــة واملســاواة بــن اجلنســن يف إطــار خطــة التنميــة الوطنيــة 2017-2022، مت التعبيــر عــن هــدف املشــاركة 
االقتصاديــة يف شــكل »تعزيــز مشــاركة املــرأة يف القطــاع اإلقتصــادي« والــذي تضمــن خمــس سياســات٣٦:

تعميم معايير العمل الالئق للنساء العامالت يف القطاع العام واخلاص واألهلي واملؤسسات الدولية العاملة يف فلسطن  •

تبني تشريعات محفزة وحامية للمشاريع الصغيرة والنساء العامالت  •

متكن وصول النساء الرياديات واألشخاص ذوي اإلعاقة للتمويل واخلبرات الالزمن  •

زيادة القدرة التنافسية ملنتجات املرأة واجلمعيات النسوية على املستوى الوطني واألسواق اإلقليمية والعاملية  •

منظومــة تعليــم وتدريــب مهنــي وتقنــي مراعيــة للنــوع اإلجتماعــي منظمــة وفّعالــة يف رفــد ســوق العمــل مــا يحتاجــه مــن العمالــة املاهــرة وشــبه   •
املاهــرة مــن كال اجلنســن

ــال، كشــفت  ــى الرغــم مــن تنفيــذ مجموعــة مــن التدخــالت مــن مجــال التمكــن اإلقتصــادي للمــرأة، لــم تتحقــق هــذه السياســة. فعلــى ســبيل املث وعل
ــة كانــت 10.٣% يف العــام 2010 ووصلــت إلــى 19% يف العــام  إحصــاءات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني أّن: مشــاركة املــرأة يف القــوى العامل
ــى القــدرة احملــدودة  ــام إل ــام 2017. وتشــير هــذه األرق ــى ٤7.٤% يف الع ــع إل ــام 2012 وإرتف ــاث ٣2.9% يف الع ــدى اإلن ــة ل 2017. وكان معــدل البطال
للسياســات املقترحــة جلســر الفجــوة بــن اجلنســن يف ســوق العمــل. األســباب الهيكليــة الرئيســة وراء ضعــف املشــاركة اإلقتصاديــة للمــرأة علــى وجــه 
اخلصــوص، والزيــادة يف معــدالت البطالــة بــن الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، تعــود إلــى هشاشــة وضعــف اإلقتصــاد الفلســطيني وتعطــل الهيــكل 

اإلقتصــادي علــى املســتوى الوطنــي.

وقــد أشــارت نتائــج مجموعــات النقــاش البؤريــة واملقابــالت الفرديــة إلــى أّن »أربــاب العمــل مــا زالــوا يفضلــون توظيــف الرجــال لتجنــب منــح إجــازة أمومــة 
وإســتراحات للرضاعــة الطبيعيــة لألمهــات الشــابات« و »الرجــال يعاملــون اجتماعًيــا بوصفهــم معيلــن، مقارنــًة بالنســاء والشــابات باعتبارهــن »تســاعدن 
الــزوج أو رب األســرة« وليــس كأنهــن معيــالت«. وأيًضــا، فــإن احلــق يف العمــل هــو حــق مــن حقــوق اإلنســان، ســواء للذكــور أو لإلنــاث، ودور سياســات 
الدولــة هــو تعزيــز وحمايــة هــذا احلــق لــكال اجلنســن. وال تعتبــر عمالــة املــرأة مهمــة مــن قبــل أصحــاب العمــل، ويف الوقــت نفســه، فــإّن السياســات 
املقترحــة بــن 2011-201٦، مثــل العمــل الالئــق وزيــادة الدخــل مــن خــالل مشــاريع صغيــرة، غيــر قــادرة علــى املســاهمة يف خلق/ضمــان فــرص العمــل 
يف ضــوء إرتفــاع معــدالت البطالــة وتراجــع أداء اإلقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام، ال ســيما بالنســبة للمجموعــة الشــابة مــن النســاء والرجــال، وكذلــك لزيادة 

القــدرة التنافســية للمنتجــات واحلوافــز واملشــاريع الصغيــرة. فهــي ال تــزال محــدودة أو غيــر ملموســة أو شــبه معدومــة يف ســوق العمــل.

عنــد مراجعــة خطــة 2011-201٣ ، أشــارت املؤشــرات إلــى أّن معــدل مشــاركة النســاء يف القطــاع املنظــم إرتفــع مــن 7 إلــى 8%، بينمــا زادت مشــاركة 
املــرأة يف ســوق العمــل مــن 1٥.7 إلــى 17.٤%. وأوضحــت املراحعــة أّنــه لــم يتــم ســن تشــريع يخــص العمــل الالئــق وأّن برنامــج بنــاء القــدرات لــم يكتمــل 
ولــم يتــم تقــدمي دعــم إضــايف لــإلدارة العامــة للتفتيــش. كمــا وشــدد تقريــر املراجعــة علــى أّن هنــاك حمــالت توعيــة محــدودة تنفــذ يف ســياق العمــل 
الالئــق٣7 للمــرأة بســبب نقــص املــواد اإلرشــادية وعــدد غيــر كاٍف مــن العاملــن يف البرامــج. أمــا املؤسســات اخلاصــة واملؤسســات الرســمية، فقــد أشــارت 
املراجعــة إلــى أن املؤسســات الرســمية واخلاصــة ومؤسســات التمويــل واملؤسســات الدوليــة تقدمــت يف بعــض املجــاالت املتعلقــة بتوفيــر التدريــب ورأس 
املــال إلنشــاء مشــاريع للنســاء ســاهمت يف خلــق فــرص العمــل. ومــع ذلــك ، لــم تكــن هنــاك بيانــات ذات صلــة حــول الدخــل الــذي حققتــه املــرأة وإن كانــت 

فــرص العمــل مؤقتــة أو مســتدامة.

إعتبارات التمكني واحلقوق اإلقتصادية للمرأة

ــة النظــم  ــادة هيكل ــع تدخــالت تســمح بإع ــزدوج( م ــرأة يف الدخــل )أصحــاب الدخــل امل ــن الرجــل وامل ــراح سياســات تراعــي املســاواة ب اقت  •
والهيــاكل اإلجتماعيــة والثقافيــة الســائدة جتــاه عمــل املــرأة. تبــن التغيــرات اإلجتماعية-إقتصاديــة احلاليــة أن النســاء يقمــن بــدور العائــل 
وأنهــا تســهم يف عمليــة اإلنتــاد يف األســرة مــن خــالل دورهــن اإلقتصــادي، بشــكل رســمي وغيــر رســمي. تظهــر نتائــج مجموعــات النقــاش 
البؤريــة واملقابــالت الفرديــة أّن هنــاك تواجهــات متناقضــة. نــرى »تغييــرات أو حتــوالت يف املجتمــع. عندمــا يبحــث شــاب عــن شــريكة حيــاة، 
فهــو )أو أســرته( يبحــث عــن امــرأة شــابة عاملــة. ويف بعــض األحيــان يفضلــون وظيفــة دائمــة، خاصــة يف القطــاع العــام أو التعليــم، حيــث ينظــر 

٣٦  اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية 2011-201٣.
ــز العــام  ــة 201٤-201٦: ضمــان العمــل الالئــق للمــرأة يف احلي ــر القطاعي ــة عب ــة للمــرأة يف اإلســتراتيجية الوطني ــة للسياســات يف إطــار الهــدف االســتراتيجي للمشــاركة االقتصادي ٣7  أمثل
واملنظمــات غيــر احلكوميــة واملنظمــات الدوليــة يف فلســطن، وضمــان فــرص العمــل للمــرأة وزيــادة القــدرات التنافســية لإلنتــاج اجلمعيــات النســائية والنســائية. بينمــا شــملت اإلســتراتيجية 
الوطنيــة عبــر القطاعيــة 2011-201٣ خمــس سياســات: 1. اتخــاذ جميــع اإلجــراءات التنفيذيــة والتشــريعية التــي تضمــن للعاملــة مــن جميــع التمييــزات يف أماكــن العمــل. 2. اتخــاذ جميــع 
اإلجــراءات املناســبة لتوفيــر فــرص العمــل ونظــام املعاشــات االجتماعيــة للنســاء الالئــي يعانــن مــن البطالــة ولديهــن أكثــر مــن 1٣ ســنة يف التعليــم. ٣. تبنــي سياســة حتفيزيــة للمســاعدة يف 
زيــادة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل. ٤. تبنــي إســتراتيجية لتعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاني يف الــوزارات ذات الصلــة يف املجــاالت االقتصاديــة. ٥. ضمــان احلمايــة االجتماعيــة القانونيــة 

للمــرأة يف االقتصــاد غيــر الرســمي واألســرة.

جسر فجوات النوع اإلجتماعي:  مسح وحتليل سياسات النوع اإلجتماعي يف فلسطني )2017-2011( 2٨



إليــه علــى أّنــه القطــاع النمطــي الــذي يتيــح للمــرأة التوفيــق بــن أدوارهــا اإلجنابيــة واإلنتاجيــة٣8.

إجراء مراجعة معّمقة للسياسات اإلقتصادية والنقدية وتأثيرها على النساء والفئات املهمشة واألشخاص ذوي الدخل املنخفض  •

العمــل علــى سياســة التنظيــم النقابــي، وسياســة العمــل اجلماعــي التعاونــي وسياســة اإلعفــاءات الضريبيــة احلقيقيــة، وكذلــك تعديــل قوانــن   •
ــدة النســاء اإلقتصــاد واإلســتثمار لفائ

التنمية االجتماعية وحماية املرأة من العنف
تعكــس احلمايــة اإلجتماعيــة تغييــرات وتطــورات حدثــت يف الهيــاكل القانونيــة واإلقتصاديــة والسياســية. كمــا أّنهــا تعكــس مــدى تقــدم املجتمــع. 
حتتــاج الفجــوة بــن اجلنســن يف هــذا املوضــوع ويف القطــاع اإلجتماعــي إلــى تدخــالت عاجلــة لوقــف التمييــز واالنتهــاكات ضــد املــرأة، وكذلــك إلــى 
تدخــالت إســتراتيجية إلحــداث حتــول نوعــي يف الوضــع اإلجتماعــي وأدوار اجلنســن. لقــد أعربــت احلكومــة الفلســطينية عــن التزامهــا بضمــان 
متتــع املــرأة بحقــوق متســاوية مــع الرجــل، وبــأن التشــريعات الفلســطينية حتمــي املــرأة مــن جميــع أشــكال العنــف. وقــد مّت تصميــم ٣٥ سياســة بــن 

الســنوات 2011 و 2017.

عّبــرت احلكومــة الفلســطينية عــن إلتزامهــا بضمــان حــق املــرأة يف املســاواة يف احلقــوق مــن خــالل القوانــن والتشــريعات الفلســطينية التــي تؤكــد 
حمايــة املــرأة مــن جميــع أشــكال العنــف مــن خــالل فــرض تدابيــر عقابيــة. وجتلــى هــذا اإللتــزام بتوقيــع الرئيــس علــى اإلتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
ــم الشــرف، وكذلــك  ــات [الفلســطيني] مبــا يف ذلــك مــا يســمى بجرائ ــون العقوب ــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وإلغــاء بعــض مــواد قان ــى جمي عل
ــة  ــة الوطني ــة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء )2011-2019(، وتشــكيل اللجن ــي اإلســتراتيجية الوطني ــف، وتبن ــة ضــد العن ــة الوطني تأســيس اللجن
للقــرار 1٣2٥. وتؤكــد أجنــدة السياســات الوطنيــة للفتــرة 2017-2022 علــى إلتــزام احلكومــة وشــركائها بالســعي حلمايــة املــرأة مــن جميــع أشــكال 
العنــف مــن خــالل مراجعــة شــاملة جلميــع التشــريعات املعمــول بهــا يف فلســطن لضمــان حقــوق املــرأة والتأكــد مــن أّن السياســات واخلطــط التــي 

تضعهــا املؤسســات العامــة غيــر متييزيــة وال تتســامح مــع العنــف املرتكــب ضــد املــرأة.

يتمثــل هــدف مكافحــة العنــف ضــد املــرأة يف إســتراتيجية وزارة شــؤون املــرأة للفتــرة 2011-201٣ »خفــض نســبة العنــف املوجــه ضــد النســاء بكافــة 
اشــكاله« مــن خــالل سياســة واحــدة تهــدف إلــى حمايــة املــرأة مــن جميــع أشــكال العنــف املنزلــي واجلنســي بواســطة قوانــن وإجــراءات الــردع٣9. مّت 
تضمــن هــدف مكافحــة العنــف ضــد املــرأة يف إســتراتيجية وزارة شــؤون املــرأة 201٤-201٦ يف الهــدف الثانــي »العنــف بكافــة أشــكاله ضــد املــرأة 

الفلســطينية قــد إنخفــض«، مــن خــالل أربــع سياســات٤0:

كفالة وصول النساء الى العدالة  •

تطوير اخلدمات اإلجتماعية اخلاصة بالنساء املعنفات واألكثر عرضة للتهميش  •

فضح االنتهاكات اإلسرائيلية التي تعنف النساء )مناطق ج، القدس، اإلقامة، األسيرات وذوات اإلحتياجات اخلاصة(  •

تعزيز الثقافة املجتمعية املناهضة للعنف  •

مت ذكــر الهــدف ذاتــه يف إســتراتيجية وزارة شــؤون املــرأة للســنوات 2017-2022 كهــدف رئيــس يدعــو إلــى »تخفيــض نســبة العنــف املوجــه ضــد املــرأة 
الفلســطينية  بكافــة اشــكاله الــى النصــف« مــن خــالل ثمانــي سياســات٤1:

كفالة وصول النساء للعدالة ومحاسبة اجلناة  •

تطوير  اخلدمات اإلجتماعية والتعليمية والصحية والشرطية والقضائية املتخصصة بالنساء املعّنفات  •

تطوير وتعديل القوانن والتشريعات احمللية التي حتد من العنف  •

توفير الظروف اإلقتصادية واملعيشية الالزمة لدعم صمود النساء والفتيات الفلسطينيات حتت اإلحتالل اإلسرائيلي  •

٣8  مقابلة فردية، أ. ج.، مّت إجراؤها يف 2018/7/2٥. 
٣9  اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بن اجلنسن 2011-201٣، ص. ٥. 

٤0  ذات املصدر، ص. ٣9.
٤1  تضمنــت اخلطــة )2011-201٣( واخلطــة )201٤-201٦( بعــض األهــداف املتعلقــة بالعدالــة ومتكــن املــرأة املقدســية والتمتــع بقانــون األســرة واحلقــوق املدنيــة التــي تضمــن املســاواة والعدالــة، 
وحمايــة أكبــر لصحــة املــرأة وحصــول املــرأة علــى اخلدمــات األساســية دون متييــز مــن خــالل التركيــز علــى املناطــق املهمشــة والفئــات وفقــا إلحتيــادات النــوع اإلجتماعــي. وشــملت األهــداف سياســات 
بشــأن التدابيــر القانونيــة والتدابيــر املتعلقــة بالتحشــيد حلمايــة حقــوق املــرأة، وخاصــة احلقــوق املقدســة، مثــل التنقــل واإلقامــة. شــملت االســتراتيجية )2017-2022( الهــدف اخلامــس، الــذي 
يهــدف إلــى حتســن نوعيــة حيــاة األســر الفقيــرة واملهمشــة، والتــي تشــمل 8 سياســات تتعلــق بالتعليــم، وخدمــات امليــاه والطاقــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة للمــرأة العاملــة، واخلدمــات الصحيــة اجليــدة، 
خدمــات بعــد الــوالدة، الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة. كان الهــدف هــو سياســة ثقافيــة: متكــن املؤسســات الشــبابية والثقافيــة واألنديــة يف جميــع املــدن والقــرى واملخيمــات مــن تقــدمي اخلدمــات 

لــألوالد والبنــات، مــن الرجــال والنســاء املبدعــن، واملتحمســن لإلبــداع والرياضــة.
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مساءلة اإلحتالل اإلسرائيلي دوليا ووطنيا على جرائمه ضد النساء والفتيات الفلسطينيات  •

بناء القدرات املؤسسية فيما يتعلق بآليات رصد وتوثيق ما يتصل بإنفاذ محاور القرار 1٣2٥  •

دعم مبادرات مجتمعية يف مجال تعزيز الثقافة املجتمعية املناهضة للعنف  •

إيجاد آليات متابعة ومساءلة للقضاء غير الرسمي  •

تتألــف اخلطــة اإلســتراتيجية الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة للفتــرة 2011-2019 مــن ســتة أهــداف إســتراتيجية و 19 سياســة، مبــا فيهــا 
ســتة سياســات مدرجــة يف الهــدف الســادس بخصــوص الثقافــة املجتمعيــة. ويعنــى الهــدف بتغييــر املواقــف املجتمعيــة جتــاه العنــف ضــد املــرأة مــن 
خــالل تعزيــز مبــدأ الوقايــة. مّت تطويــر اإلســتراتيجية ملعاجلــة قضيــة العنــف ضــد املــرأة والتعامــل معهــا علــى املســتوى الوطنــي مــن منظــور كلــي 
يراعــي جميــع العوامــل التــي تؤثــر علــى العنــف مثــل الثقافــة والتشــريعات والقوانــن وخدمــات احلمايــة واإلجــراءات والهيــاكل املؤسســية ومعاجلــة 

وتبــادل املعلومــات والتشــبيك بــن جميــع األطــراف املعنيــة٤2.

تشــير نتائــج مراجعــات التقاريــر إلــى وجــود تأثيــر محــدود للجهــود التــي تبذلهــا احلكومــة وشــركاؤها واملجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص واملؤسســات 
الدوليــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة. يبقــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات مســألة ملحــة حتتــاج إلــى مزيــد مــن اجلهــود، وأهمهــا اإلرادة السياســية 
إلقــرار وإنفــاذ القوانــن والتشــريعات واإلجــراءات املقترحــة وتخصيــص املــوارد املاليــة لهــا مــن ميزانيــة الدولــة. وأشــار تقريــر املراجعــة للفتــرة 
2011-201٣ إلــى أّن املؤشــر األول بخصــوص نســبة الناجيــات اللواتــي توجهــن للمراكــز أو املؤسســات النســائية قدانخفــض مــن 1.7 إلــى %0.7. 
وإنخفضــت نســبة النســاء املتزوجــات اللواتــي تعرضــّن للعنــف األســري مــن ٣0 إلــى 27%. كمــاا وإنخفضــت نســبة النســاء غيــر املتزوجــات اللواتــي 

تعرضــّن للعنــف األســري مــن ٥0 إلــى ٤٥%.

ــوع  ــل إعــداد وزارة العــدل لنظــام شــكاوى حســاس للن ــد مــن التدخــالت، مث ــذ العدي ــى أّن تنفي ــة اخلطــة )201٤-201٦( إل ــر مراجع وأشــار تقري
ــى  ــي واالجتماعــي )WCLAC( عل ــة. عمــل مركــز املــرأة لإلرشــاد القانون ــى العدال ــوزارات يضمــن وصــول املــرأة إل اإلجتماعــي يف املؤسســات وال
مراجعــة القوانــن وحتديــد الثغــرات القانونيــة التــي تصــل إلــى حــد إنتهــاك حقــوق املــرأة وال تتناســب مــع اإلتفاقيــات الدوليــة املوقعــة مــن قبــل دولــة 
فلســطن، وخاصــة إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، مثــل قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف وقانــون األحــوال الشــخصية 
وقانــون العقوبــات وقانــون الضمــان اإلجتماعــي. ونشــر املركــز األوراق القانونيــة التــي تظهــر ثغــرات يف تنظيــم القوانــن. أمــا فيمــا يتعلــق بسياســة 
تطويــر اخلدمــات اإلجتماعيــة للناجيــات واملســتضعفات، أشــار تقريــر املراجعــة إلــى أّن التدخــالت التــي تنفذهــا وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة وغيرهــا 
مــن منظمــات املجتمــع املدنــي ســاهمت يف التقــدم النســبي رغــم أّن الفجــوة مــا زالــت يف جوانــب معينــة مــن السياســة، خاصــة تلــك املتعلقــة بســن 

تشــريعات وسياســات حمايــة املــرأة، وتوفيــر املــوارد للحمايــة وإعــادة التأهيــل، وتقــدمي املســاعدة القانونيــة للحــاالت احلرجــة.

وفيمــا يتعلــق بكشــف اإلنتهــاكات املتعلقــة بالعنــف ضــد املــرأة، شــملت السياســة اجتاهــات عمــل متعلقــة بتعزيــز اجلهــود الوطنيــة يف تقــدمي 
قضيــة األســيرات واحملــررات يف جميــع املنتديــات الدوليــة ذات الصلــة وتقــدمي جميــع أشــكال الدعــم السياســي واإلقتصــادي واملعنــوي لألســرى 
ولعائالتهــم، وخاصــة النســاء. تركــز هــذه السياســة علــى دعــم املــرأة املقدســية يف الوصــول الكامــل إلــى اجلنســية الفلســطينية مــن خــالل املســاعدة 
القانونيــة والدعــم حلمايــة حقــوق املــرأة املقدســية واملــرأة يف املنطقــة )ج(. وعلــى الرغــم مــن مــا حققتــه املؤسســات النســائية وهيئــة شــؤون األســرى 

واحملرريــن، يبقــى محــدوًدا٤٣ مقارنــًة باإلنتهــاكات يف السياســة التــي ال تــزال قائمــة.

فيمــا يتعلــق بسياســة دعــم الثقافــة املجتمعيــة ضــد العنــف، ترتبــط السياســة بشــكل عــام بتنميــة الوعــي املجتمعــي جتــاه احلــد مــن العنــف واإلبــالغ 
عنــه مــن خــالل زيــادة الوعــي بالــوكاالت الفاعلــة واملواطنــن بشــكل عــام والنســاء بشــكل خــاص.

اعتبارات التنمية االجتماعية وحماية املرأة من العنف

هناك حاجة مستمرة إلى تعزيز وتنسيق اجلهود املتعلقة بإنهاء العنف ضد املرأة  •

ينبغــي ربــط القــرار 1٣2٥ باجلهــود الوطنيــة اجلاريــة لتنفيــذ اإلســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــى لتحقيــق املســاواة بــن اجلنســن   •
والعدالــة للفتــرة 2017-2022. يجــب تطويــر بنــود القــرار املتعلقــة بالفلســطينين جنًبــا إلــى جنــب مــع اجلهــود التــي تبذلهــا األمم املتحــدة يف 

التعــاون والتواصــل والتحالــف مــع املنظمــات الدوليــة العاملــة يف هــذا املجــال

٤2  وثيقة اخلطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس األمن 1٣2٥: النساء، األمن السالم، فلسطن )2017-2019(، ص. 12. 
٤٣  ذات املصدر.
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وصول املرأة إلى العدالة واخلدمات العامة 
أدرج الهدف أعاله يف اإلستراتيجية الوطنية لتعزيز العدالة واملساواة بن اجلنسن للفترة 2017-2022، وضّم ثماني سياسات حول٤٤:

التعليم املبكر  •

التسجيل يف املدارس  •

التحاق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املدارس  •

احلد من التسرب يف املدارس الثانوية، وخاصة لدى الذكور  •

تطوير مرافق لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ احلصول على خدمات املياه والطاقة بأسعار مناسبة ومنتظمة  •

تطوير بنية حتتية مناسبة للعامالت يف األجهزة األمنية والوزارات واملؤسسات احلكومية  •

متكن أندية الشباب واملراكز الثقافية، لتوفير اخلدمات الرياضية واألنشطة البدنية للفتيان والفتيات  •

تدابيــر للفئــات املهمشــة واملناطــق للوصــول إلــى خدمــات صحيــة جيــدة، والوصــول إلــى خدمــات بعــد الــوالدة، والنظــام الغذائــي وخدمــات   •
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة

ــع  ــى جمي ــرأة  الفلســطينية تصــل ال ــى أن »امل ــذي ينــص عل ــذا الهــدف، ال ــق به ــرة 201٤-201٦، فيمــا يتعل ــوزارة للفت ــم إســتراتيجية ال ــدى تقيي ل
ــي: ــة مبــا يل ــدة«، متــت التوصي ــة بدرجــة جي ــة والتعليمي ــى »اخلدمــات الصحي ــرأة عل ــز« وأن حتصــل امل اخلدمــات األساســية دون متيي

جمع معلومات وإعداد أبحاث نوعية تشاركية مع هذه املجموعات مباشرة، لتحديد إحتياجاتهم من وجهة نظرهم اخلاصة  •

التنســيق مــع الســلطات احملليــة والبلديــات، خاصــة يف املناطــق النائيــة الواقعــة علــى مشــارف احملافظــات وتلــك املتاخمــة جلــدار الفصــل أو   •
التجمعــات البدويــة، حيــث أن األوليــن هــم األكثــر قــدرة علــى الوصــول إلــى هــذه املجموعــات، وعــادة مــا تكــون لديهــم معرفــة شــاملة حــول 

ظــروف ســكان هــذه املجتمعــات

مــن أجــل تلبيــة احتياجــات هــذه الفئــات، مــن الضــروري وضــع سياســات متويــل وتخصيــص ميزانيــات مــن امليزانيــة العامــة للحكومــة وإال فــإّن   •
هــذه األنشــطة ســتظل عدميــة الفائــدة للفقــراء واملهمشــن.

اعتبارات وصول املرأة إلى العدالة واخلدمات العامة

تطوير سياسات خلدمات املياه والكهرباء مباشرة مع الشركات التي تقدم هذه اخلدمات  •

تطوير نظام وسياسة للمساءلة جلميع الوزارات والهيئات احلكومية فيما يتعلق بالتزامها بالتنفيذ  •

مراجعــة وحتليــل السياســات املصممــة واملنفــذة تظهــر فجــوة يف السياســات يف املعلومــات الرســمية واإلعــالم والبنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا   •
والســياحة واآلثــار والفنــون واألدب والبيئــة والشــباب والرياضــة والنقــد واالســتثمار واملمتلــكات

دروس عامة
مــن الضــروري احلفــاظ علــى األولويــات يف األهــداف اإلســتراتيجية التــي تســتمر فيهــا األهــداف والنتائــج غيــر امللبــاة. ويشــمل ذلــك العنــف   •
ضــد املــرأة، واملشــاركة يف احليــاة السياســية ومناصــب صنــع القــرار، والتنميــة اإلقتصاديــة للمــرأة ومتكينهــا، وحصــول املــرأة علــى اخلدمــات 
دون متييــز. إن الهــدف اإلســتراتيجي املتمثــل يف إضفــاء الطابــع املؤسســي علــى املنظــور اجلنســاني وتعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاني يف 

اجلهــاز احلكومــي لــه أهميــة خاصــة ألنــه يتقاطــع ويؤثــر علــى جميــع قطاعــات تطويــر اخلدمــات.

تعتبــر اإلســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطااعيــة لتعزيــز العدالــة واملســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة )017-2022(٤٥ شــاملة وطموحــة.   •
فمثــال الهــدف األول: » تخفيــض نســبة العنــف املوجــه ضــد املــرأة الفلســطينية  بكافــة اشــكاله الــى النصــف«، ومــع ذلــك، فــإن السياســات 
املرتبطــة بــه لــم تســتند إلــى حتليــل نوعــي متعمــق. املعلومــات املتوفــرة هــي إحصــاءات كميــة تغطــي الفتــرة منــذ إجــراء مســح العنــف يف العــام 
2011 مــن قبــل اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني٤٦. أســباب وحلقــات العنــف معقــدة ومتشــابكة وتتقاطــع مــع جميــع جوانــب احليــاة 
ــة. يوصــى  ــع مجــاالت التنمي ــر مــن ٣00 تدخــل يف جمي ــع أكث ــة م ــات عالي ــة للســكان. تضــع اخلطــة توقع ــة والثقافي السياســية واإلقتصادي

٤٤  اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية 2022-2017.
٤٥  اإلستراتيجية الوطنية عبر القطااعية لتعزيز العدالة واملساواة بن اجلنسن ومتكن املرأة )2022-017(. 

٤٦  مّت إجراء املسح يف العام 2011، ويخطط اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يف إجراء مسح محتلن يف الفترة القادمة. 
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بإقــراره كإطــار حتــى عــام 20٣0، مــع أهميــة مراجعــة السياســات، ووضــع خطــط تنفيــذ واضحــة متفــق عليهــا، وهيكلــة نظــام للمتابعــة والتقييــم 
لقيــاس إجنــازات اخلطــة وأثرهــا علــى مكانــة النســاء )الكميــة والنوعيــة(. 

ســاهمت احلكومــة واملجتمــع املدنــي واملنظمــات الدوليــة يف تنفيــذ تدخــالت السياســة العامــة مــع تركيــز نشــاطات املجتمــع املدنــي علــى زيــادة   •
الوعــي وبنــاء القــدرات وتبــادل اخلبــرات والتشــبيك ومراجعــة القانــون والتشــريعات وحمــالت الضغــط واحلمايــة )بالشــراكة مــع الســلطات 
ــح والقــروض  ــة اإلنســانية، وبرامــج املن ــى برامــج التمكــن السياســي واإلقتصــادي، واإلغاث ــة(، وتوثيــق جتــارب املــرأة، والعمــل عل ذات الصل
الصغيــرة للنســاء والتعاونيــات، وصغــار املزارعــن واملنتجــن وإســتهداف القطــاع الزراعــي واملناطــق الريفيــة والنائيــة ومناطــق »ج« واملناطــق 

املهمشــة.

ســّجل قطــاع العــدل )املجلــس القضائــي، وزارة العــدل والنيابــة العامــة( إجنــاًزا مهًمــا مــن خــالل برنامــج سواســية الــذي ميولــه برنامــج   •
ــى  ــة والقضــاء عل ــة يف مجــال العدال ــات والهيكلي ــز العملي ــه. ترك ــق هــذا اإلجنــاز ونشــره لالســتفادة من ــي. ميكــن توثي األمم املتحــدة اإلمنائ
التمييــز علــى أنظمــة وإجــراءات تشــغيلية مفصلــة، وليــس فقــط علــى القوانــن بشــكل عــام. كمــا أظهــرت النتائــج ، فــإن اإلجــراءات التنفيذيــة 

ــة. ــو كانــت تنــص أو تتضمــن قوانــن غيــر متييزي ــى ل ــذ القوانــن العامــة حت ــة أمــام تنفي ــة ســتكون عقب التفصيلي

قامــت منظمــات املجتمــع املدنــي يف قطــاع غــزة، وخاصــة املنظمــات النســائية العاملــة علــى قضايــا حمايــة املــرأة مــن العنــف، بتوثيــق أمنــاط   •
العمــل التــي مكنتهــا مــن إحــداث تغييــر يف حيــاة بعــض النســاء يف ظــل النظــام السياســي الســائد يف قطــاع غــزة، مــن خــالل التعــاون والتنســيق 

حلمايــة النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف االجتماعــي.

يعــد نشــر املعلومــات والوصــول إلــى اخلطــط واخلدمــات والتدخــالت املختلفــة املخصصــة للنســاء والفئــات املهمشــة والفقــراء مــن األمــور   •
املهمــة.
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املضي قدما

ــة كمــا  ــر سياســلت فّعال ــي العناصــر الرئيســة للتقــدم احملــرز خــالل العقــد املاضــي نحــو املســاواة بــن اجلنســن مــن خــالل تطوي يلخــص مــا يل
تقــدم يف التقريــر. ثــّم يّســلط التقريــر الضــوء علــى املجــاالت الرئيســة املهمــة ملزيــد مــن التقــدم إلــى جانــب توصيــات قصيــرة األمــد للمضــي قدًمــا 

)لإلطــالع علــى التوصيــات سياســة املســتوى السياســي األوســع، انظــر امللحــق ٥(.

التقدم احملرز حتى اآلن
قطعــت احلكومــة الفلســطينية وقيادتهــا خطــوات إيجابيــة يف رفــع قضيــة املســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة يف جــدول أعمالهــا. هنــاك   •
التزامــات رســمية مّت التعهــد بهــا فيمــا يتعلــق باألطــر املعياريــة الدوليــة واالســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة وجمــع البيانــات اإلحصائيــة 
لتعزيــز هــذه القضيــة. علــى الرغــم مــن كونــه خطاًبــا رمزًيــا أكثــر مــن موضوعًيــا، إال أّنــه يخلــق مســاحات ومــوارد للمضــي قدمــاً يف مبــادرات 
عمليــة. ومــع ذلــك، فــإّن النتيجــة حتــى اآلن هــي تأثيــر محــدود علــى مكانــة املــرأة الفلســطينية. تشــير التقاريــر والدراســات والبيانــات 

ــة واإلنســانية٤7. ــة يف حتقيــق حقوقهــن املدني ــة نظامي ــات هيكلي ــات تواجهــن عقب ــى أّن النســاء والفتي ــة واملقابــالت إل اإلحصائي

رمبــا تكــون احلاجــة إلــى إنهــاء العنــف ضــد املــرأة يف فلســطن مــن القضايــا التــي تطــورت يف العقــد املاضــي، وخاصــة يف حتســن الوصــول   •
إلــى اخلدمــات وتغييــر احلــوار الوطنــي حــول هــذا املوضــوع. تتقاطــع السياســات التــي مت إقرارهــا يف اإلســتراتيجية الوطنيــة ملناهضــة العنــف 
ضــد املــرأة )2011 - 2019( وخطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 1٣2٥ )2017 - 2019( مــع األهــداف اإلســتراتيجية 
والسياســات املدرجــة ضمــن اإلســتراتيجيات وزارة شــؤون املــرأة. فهــذة الوثائــق هــي خطًطــا تفصيليــة شــاملة لسياســات أوســع يف مجــاالت 

احلمايــة والعنــف ضــد املــرأة والقيــادة واملشــاركة السياســية للمــرأة.

لعبــت وزارة شــؤون املــرأة، بالشــراكة مــع منظمــات املجتمــع املدنــي النســائية، دوراً حاســماً يف حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة   •
ــة. ــدة ومّعدل ــاً يف سياســات جدي ــك املضــي قدم ــا يف صــدارة جــدول أعمــال احلكومــة مبــا يف ذل ــة ووضعه ــة االجتماعي والعدال

شــهدت الفتــرة 2010-2017 حتســًنا كبيــًرا يف مأسســة املســاواة بــن اجلنســن وحقــوق اإلنســان يف عمليــة التخطيــط الوطنيــة مبــا يف ذلــك   •
ــى الرغــم مــن هــذه اإلجنــازات، تشــير  ــط. عل ــق التخطي ــن وثائ ــوى وإعــادة تكوي ــر احملت ــق نهــج تشــاركي ومأسســة اإلجــراءات، وتطوي تطبي
ــرة املتخصصــة يف وضــع السياســات،  ــر تشــمل اخلب ــادة إنشــاء معايي ــة مــن أجــل زي ــر إضافي ــاك حاجــة ملعايي ــى أّن هن ــر إل ــف التقاري مختل

ــة ــع القطاعــات ذات الصل ــة والتواصــل م ــر وقياســه، والتتبعي ــع التغيي ــة وتتب ــات املتابع ــف، وآلي ــر التكالي وتقدي

توصيات
تغييرات هيكلية عبر قطاعية إلدماج النوع اإلجتماعي

ســلّط التقريــر الضــوء علــى ثالثــة حتديــات مهمــة شــملت اجلهــود املتعلقــة بسياســة النــوع األجتماعــي يف الــوزارات. األول هــو إنشــاء وحــدات 
النــوع اإلجتماعــي التــي مــن الناحيــة النظريــة ميكــن أن تكــون ســمة أساســية ملأسســة النــوع اإلجتماعــي. مّت تأسيســها داخــل احلكومــة لضمــان 
التعميــم والتدقيــق ومتابعــة البرامــج والسياســات احلكوميــة مــن منظــور النــوع اإلجتماعــي. وأشــار التقريــر٤8 إلــى وجــود تبايــن بــن الوحــدات 
فيمــا يتعلــق مبســتوى نفوذهــا وقدرتهــا الفنيــة والوصــول إلــى املــوارد، وغالًبــا مــا يتــم إســتبعادها مــن هيئــات صنــع القــرار داخــل الــوزارات. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، أشــار التقريــر أّن التقشــف املالــي إذا مت اســتخدامه يف كثيــر مــن األحيــان كذريعــة لعــدم وجــود دعــم للمــوارد نحــو دمــج 
املســاواة بــن اجلنســن مــن خــالل احلكومــة. بينمــا يف الواقــع، تعــد املوازنــة احلساســة للنــوع األجتماعــي وســيلة واضحــة للســلطة الفلســطينية 
لتعزيــز املســاواة مــن خــالل السياســة املاليــة؛ وبالتالــي، املســاعدة أثنــاء التقشــف بــدالً مــن العــذر لعــدم دعــم املســاواة بــن اجلنســن. وأخيــًرا 
، عــدم توحيــد التعريفــات يخلــق إربــاك وتســمح بالتفســيرات الفرديــة. أيضــا، حتتــاج عمليــات سياســات النــوع اإلجتماعــي إلــى توحيدهــا عبــر 

اإلســتراتيجيات والوقــت. ثــالث توصيــات:

جتديــد وحــدات النــوع اإلجتماعــي: يجــب علــى وزارة شــؤون املــرأة أن تقــود مراجعــة جوهريــة لوحــدات النــوع اإلجتماعــي وحتديــد املســار 
للمضــي قدًمــا. وقــد ناقشــت التحديــات املطروحــة مــراًرا وتكــراًرا مثلمــا دعــت إلــى مزيــد مــن التدريــب واملــوارد والصالحيــات. ومــع ذلــك، 
ال يــزال هــذا النهــج غيــر فعــال. بالنظــر إلــى هــذه احلقيقــة، هــل هنــاك مســار أو هيــكل أو نهــج أكثــر فعاليــة؟ يحتــاج التمريــن لإلجابــة علــى 

٤7  وزارة شؤون املرأة، تقرير مراجعة األستراتيجية 201٤-201٦، فلسطن. 
٤8  مجموعة نقاش بؤرية مّت إجراءها يف ٦ أيلول 2018 مع ممثلن عن وحدات النوع اإلجتماعي. 
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هــذا الســؤال ووضــع خطــة عمــل للمضــي قدًمــا.

ــار املختلفــة  ــل اآلث ــة تقــدمي هــذه األداة لتحلي ــوزارة شــؤون املــرأة أن تستكشــف كيفي تقــدمي املوازنــة املبنيــة علــى النــوع اإلجتماعــي: ميكــن ل
ــا لذلــك. ــى الرجــال والنســاء، وتخصيــص املــوارد وحتديــد األهــداف لتوجيــه املــوارد لتحقيــق هــذه النتائــج وفًق للميزانيــة عل

إعتمــاد تعريفــات وإجــراءات مّوحــدة: ميكــن لــوزارة شــؤون املــرأة أن تقــود عمليــة إعتمــاد تعريفــات مّوحــدة للمفاهيــم املتعلقــة باملســاواة بــن 
اجلنســن والعمليــات واإلجــراءات السياســاتية املرافقــة لهــا، مبــا يف ذلــك تطويــر السياســات عبــر القطاعيــة.

صياغة السياسات

ســلّط التقريــر الضــوء علــى عــدد مــن التحديــات يف مجــال صياغــة السياســات وهــي بجوهرهــا العمليــة التــي يجيــب صانعــو السياســة مــن 
ــول  ــد احلل ــات واملعلومــات لتحدي ــل مجموعــة مــن البيان ــد وحتلي ــة حتدي ــا عملي ــا عــن الســؤال: مــا هــو احلــل للمشــكلة احملــددة. إنه خالله
احملتملــة. باإلضافــة إلــى تطويــر السياســة، يجــب ربــط النشــاطات لضمــان النتائــج مــن خــالل عمليــة التنفيــذ الكاملــة. وقــد لوحظــت خمســة 

حتديــات تكــررت  يف هــذا املجــال ونقتــرح ثــالث توصيــات:

ــة بســبب عــدم وجــود مشــاركة حقيقيــة مــن قبــل األفــراد  ــى إلــى أســفل« الــذي يقــوض الصياغــة الفعال ــى نهــج »مــن أعل االعتمــاد عل  •
واجلماعــات ذات الصلــة وخاصــة بالنظــر إلــى التشــرذم اجلغــرايف املتزايــد لفلســطن

بيانات ومعلومات يف التحليل النوع اإلجتماعي غير كفاية يف عملية الصياغة  •

لم يتم التنفيذ بسبب عدم وجود تفصيالت كافية يف التدخالت الداعمة: من وماذا وأين ومتى وكيف؟  •

تتكرر ذات النشاطات يف كل استراتيجية الحقة، لكن دون حتقيق الهدف  •

يتم تبني السياسات ولكنها ال تنفذ بسبب عدم توفر موارد كفاية للقيام بذلك  •

ــوزارة شــؤون املــرأة، مــن خــالل الشــراكة مــع منظمــات املجتمــع املدنــي، إســتخدام نهــج  تعزيــز دمــج نهــج مــن األســفل إلــى األعلــى: ميكــن ل
تشــاركي يناســب الســياق الفلســطيني ويضمــن مســتويات مناســبة مــن املدخــالت ويتــم تطبيقــه بشــكل ممنهــج يف تطويــر جميــع السياســات 

املتعلقــة بالنــوع اإلجتماعــي.

بنــاء خبــرات يف حتليــل سياســات النــوع اإلجتماعــي: ميكــن لــوزارة شــؤون املــرأة، مــن خــالل الشــراكة مــع معهــد سياسســات النــوع اإلجتماعــي، 
مراجعــة وحتديــد أولويــات املجــاالت األساســية التــي تتطلــب حتليــل مــن منظــور النــوع اإلجتماعــي وكذلــك بنــاء القــدرات واخلبــرات الوطنيــة 

إلجــراء هــذا التحليــل.

إعــادة تقييــم الروابــط الســببية بــني املخرجــات والنتائــج اإلســتراتيجية: بإســتخدام »نظريــة التغييــر« أو أداة مماثلــة، قيــاس الروابــط الســببية 
بــن النشــاطات والسياســات يف اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة األخيــرة ويف التقييــم النصفــي كنقطــة إنطــالق مفيــدة.

تبني السياسة

اإلرادة السياســية ضروريــة يف عمليــة صنــع القــرار. فهــي العنصــر األساســي لترجمــة اإللتزامــات إلــى نتائــج ملموســة: احلاجــة إلــى التحــول 
مــن اخلطــاب إلــى املمارســة. ينعكــس اخلطــاب حــول املســاواة بــن اجلنســن يف أعلــى مســتويات احلكومــة مبــا يف ذلــك يف أجنــدة السياســة 
الوطنيــة )2017-2022(. ومــع ذلــك، فــإّن العمــل ال يــزال محــدودا. يف حــن أن دولــة فلســطن قــد انضمــت إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف عــام 201٤ وقدمــت تقريــر الدولــة، فإنــه ليــس واضحــا بعــد إن كانــت ســتعمل وفقــا للتوصيــات. يف حــن أّن 
هنــاك إعــالن اإلســتقالل وقانــون األســاس الفلســطيني الــذي يضمــن املســاواة يف احلقــوق بــن املــرأة والرجــل وتأمــن حقــوق املــرأة، فــإّن 
قانــون األحــوال الشــخصية وقانــون العقوبــات ال يفيــان بهــذه اإللتزامــات. هــذه مجــرد أمثلــة قليلــة تبــرز الفجــوة بــن الدعــم الرمــزي والعمــل 

احلقيقــي. 

ــرأة  ــوزارة شــؤون امل تطويــر خطــة عمــل لتنفيــذ توصيــات تقريــر إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(: ميكــن ل
صياغــة وقيــادة ائتــالف لدعــم تنفيــذ توصيــات تقريــر إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة مــع حتديــد موعــد نهائــي 
للتقريــر الــدوري املقبــل. وعلــى الــوزارة أن تعمــل يف شــراكة إلنشــاء آليــة مســاءلة لهذه العملية ملســاءلة هيئات ومؤسســات الســلطة الفلســطينية 

وغيرهــا.
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تنفيذ السياسات واملتابعة والتقييم

يحــدث تنفيــذ السياســة علــى مــدى فتــرة زمنيــة وعلــى مراحــل؛ إّنهــا مجموعــة مــن النشــاطات التــي يجــب تنفيذهــا لتحقيــق السياســة التــي مّت 
ســّنها. يف البدايــة، مــن الضــروري إنشــاء فريــق مســؤول لوضــع األســاس. ويليــه فتــرات إختبــار وجتريــب للنشــاطات. عندهــا فقــط يتــم وضــع 
خطــة شــاملة مــع حلقــات التغذيــة املرتــدة وأنظمــة جمــع البيانــات وعمليــات املتابعــة والتقييــم. مــن الناحيــة املثاليــة، ســينتج التنفيــذ الكامــل 

ضمــن عــن اإلطــار الزمنــي املقصــود. أشــار التقريــر إلــى التحديــات املتكــررة التاليــة فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ: 

متــت إنشــاء فــرق وائتالفــات يف مراحــل السياســة، ولكــن لــم يتــم تكليفهــم بعــد ذلــك باملســؤولية عــن أي متابعــة أو مســاءلة خــالل عمليــات   •
مراحــل التنفيــذ

لتعزيــز اجلهــود مــن أجــل املســاواة بــن اجلنســن، حتتــاج آليــات التواصــل بــن املؤسســات واملنظمــات الوطنيــة إلــى التحســن. آليــات   •
التغذيــة الراجعــة املتفــق عليهــا ضروريــة لربــط اجلهــود وقيــاس األثــر علــى مســتوى النشــاط. توجــد العديــد مــن األمثلــة اإليجابيــة مبــا 
يف ذلــك اللجنــة الوطنيــة العليــا لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 1٣2٥ )حكوميــة( واالئتــالف الوطنــي لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 
1٣2٥ )مجتمــع مدنــي(. تضــم كل مــن هــذه الهيئــات ممثلــن يلعبــون دوًرا رئيًســا يف ضمــان وجــود تغذيــة راجعــة مــن أجــل التواصــل 

وتبــادل املعلومــات والتقاريــر بــن جميــع الشــركاء.

ــة بسياســات املتابعــة املعمــول بهــا. اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  هنــاك غيــاب إلــى حــد كبيــر يف جمــع البيانــات ذات الصل  •
هــي اجلهــة الرئيســة التــي جتمــع البيانــات ولكــن الغــرض منهــا إحصائــي وليــس حتليلــي. هنــاك حاجــة إلــى املزيــد مــن النهــج املعّمقــة 

ــوع االجتماعــي ــل الن واملوحــدة لتحلي

توفــر املعلومــات والوصــول إليهــا ضــروري للتخطيــط والتوثيــق واملتابعــة والتقييــم. ومبــا أّن املســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة   •
ــى  ــة املســؤولة عــن ضمــان اإلبــالغ الســليم والوصــول إل ــة النهائي ــا، فــإّن الهيئ ــق احلكومــة بأكمله ــى عات ــة تقــع عل ــة االجتماعي والعدال
املعلومــات تبقــى لــدى مكتــب رئيــس الــوزراء. بينمــا طــورت وزارة شــؤون املــرأة أدوات وآليــات إلعــداد التقاريــر الوطنيــة مبــا يف ذلــك 

ــاس ــر القي ــن التدابي ــد م ــزم اتخــاذ مزي ــرأة، يل ــف ضــد امل ــي بالعن ــي املعن إنشــاء املرصــد الوطن

عمليــات املتابعــة والتقييــم غائبــة إلــى حــد كبيــر وتتطلــب إتبــاع نهــج موحــد وكذلــك يالئــم جمــع البيانــات؛ كالهمــا التغذيــة املرتــدة يف   •
ــاذا ــذ السياســات بنجــاح أم ال ومل ــة حــول تنفي نظــام املتابع

توجــه معيــاري للتغذيــة الراجعــة: ميكــن لــوزارة شــؤون املــرأة، بالشــراكة مــع معهــد سياســات النــوع اإلجتماعــي واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني، تطويــر آليــة للتغذيــة الراجعــة لضمــان تدفــق وتبــادل مســتمر للمعلومــات خــالل عمليــات تنفيــذ السياســات مبــا يف ذلــك املتابعــة 

والتقييــم.

إنشــاء قســم للمتابعــة والتقييــم يف وزارة شــؤون املــرأة: ميكــن لوحــدة املتابعــة والتقييــم يف وزارة شــؤون املــرأة العمــل علــى تنظيــم عمليــة جمــع 
البيانــات وحتديــد مســؤوليات مختلــف أصحــاب الشــأن/اجلهات الفاعلــة. إّن تعزيــز املتابعــة والتقييــم مــن شــأنه حتســن التنفيــذ وحتقيــق 
النتائــج السياســاتية، ومــن ثــّم تغذيــة التخطيــط القائــم علــى الدالئــل. كخطــوة أولــى، حــددت وزارة شــؤون املــرأة فريًقــا مكوًنــا مــن ٤ إلــى ٦ 

موظفــن ملتابعــة تنفيــذ اإلســتراتيجيات احلاليــة. إال أّن املوظفــن يحتاجــون إلــى مزيــد مــن الدعــم يف بنــاء القــدرات.

إستنتاجات
إّن اخلطــاب الســائد ومركزيــة قضايــا املســاواة ومتكــن املــرأة همــا مــن املســؤوليات األساســية لــوزارة شــؤون املــرأة، وآليــة النــوع اإلجتماعــي األوســع 
ــن  ــرأة عنصري ــح املســاواة بــن اجلنســن وحقــوق امل ــم تصب ــك، مــا ل ــرأة. ومــع ذل ــي املكلفــة بالعمــل يف مجــال حقــوق امل ومنظمــات املجتمــع املدن
ــوع اإلجتماعــي.  ــق بن ــال وكامــل فيمــا يتعل ــاك تقــدم محــدود يف تنفيــذ السياســات بشــكل فّع أساســين يف عمــل احلكومــة بكاملهــا، فســيبقى هن
إّن عــدم إنفــاذ القوانــن والتشــريعات واإلســتراتيجيات والسياســات املتعلقــة باملســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة يســلط الضــوء علــى التصــور 

املســتمر »لقضايــا املــرأة« وليــس شــاغاًل رئيســياً للمجتمــع ككل.
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ملحق 1
إحصائيات عامة حول مكانة املرأة

يقــوم اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني )PCBS( بتتبــع البيانــات املتعلقــة بالنســاء والفتيــات بشــكل 
متزايــد والتأكــد مــن تقدميهــا بيانــات مصنفــة حســب العمــر والنــوع اإلجتماعــي. تلخــص املعلومــات التاليــة 
بعــض احلقائــق األساســية املتعلقــة مبكانــة النســاء والفتيــات وفًقــا للبيانــات التــي مّت جمعهــا لغــرض هــذا 

التقريــر يف العــام 2018:

ــغ النســبة بــن اجلنســن 10٣.٣% )10٣ ذكــور لــكل  يتكــون نصــف املجتمــع الفلســطيني مــن اإلنــاث وتبل
100 أنثــى(. وتشــير البيانــات أيًضــا إلــى أّن األســر التــي ترأســها نســاء شــّكلت 10.٦% مــن األســر 
الفلســطينية يف عــام 2017 )11.2% يف الضفــة الغربيــة و 9.٥% يف قطــاع غــزة(. عــالوة علــى ذلــك، تشــير 
اإلحصائيــات إلــى أن 20% مــن اإلنــاث الفلســطينيات تزوجــوا يف ســن مبكــرة )دون ســن 18(. بلغــت نســبة 
الــزواج املبكــر لإلنــاث 20.٥% مقارنــة بـــ 1.0% للذكــور يف الضفــة الغربيــة، وهــي مــا يقــارب 19.9% مــن 
إجمالــي عــدد النســاء املتزوجــات، بينمــا يف قطــاع غــزة بلغــت النســبة21.٦% مــن العــدد اإلجمالــي للنســاء 

املتزوجــات يف العــام 201٦. 

وفًقــا للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، يعتبــر املجتمــع الفلســطيني مجتمعــا شــابا، حيــث بحلــول 
ــا ٣8.9% مــن إجمالــي الســكان  منتصــف العــام 2017 شــّكل األفــراد الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 1٥ عاًم
ــون 29.7%، واملســنن  ــة 1٥ - 29 ســنة ميثل ــة العمري ــاث(. والشــباب يف الفئ ــور و ٣8.7% إن )٣9.1% ذك
)٦٥ ســنة فأكثــر( 2.9% مــن مجمــوع الســكان الفلســطينين )٤٣.9% رجــال و ٥٦.1% نســاء(. وبلغــت 
نســبة النســاء املطلقــات 1.8% مقابــل 0.٣% للذكــور، واألرامل/املنفصــالت ٥.9% مقابــل 0.٦% للذكــور.

وفيمــا يتعلــق بالتعليــم، وعلــى الرغــم مــن أّن اإلحصائيــات تشــير إلــى أن النســاء مــا زلــن يتقدمــن يف 
ــغ معــدل اإلملــام  ــث بل ــى ٣.0%، حي ــور تصــل إل ــح الذك ــاك فجــوة لصال ــزال هن ــة، ال ت مجــال محــو األمي
بالقــراءة والكتابــة لإلنــاث 9٥.٦% مقابــل 98.٦% للذكــور يف العــام 2017. وتشــير البيانــات إلــى أّن 
مّعــدل اإللتحــاق اإلجمالــي للذكــور يف املــدارس الثانويــة قــد بلــغ ٦0.٥% مقابــل 80.٤% لإلنــاث يف العــام 

.2017/201٦ الدراســي 

ــدل املشــاركة يف القــوى  ــى وجــود فجــوة يف مع ــات إل ــث املشــاركة يف ســوق العمــل، تشــير البيان ومــن حي
ــة  ــاث يف القــوى العامل ــة ومعــدل األجــور اليومــي بــن النســاء والرجــال. بلغــت نســبة مشــاركة اإلن العامل
19.0% يف العــام 2017 بينمــا بلغــت نســبة مشــاركة الذكــور 71.2%. وفيمــا يتعلــق بفجــوة األجــور اليوميــة 
بــن اإلنــاث والذكــور، كان متوســط األجــر اليومــي لإلنــاث 8٤.٦ شــيقل مقابــل 119.٦ شــيقل للذكــور يف 
العــام 2017. وأمــا مّعــدل البطالــة بــن النســاء والرجــال يف الفئــة العمريــة 1٥ ســنة وأكثــر، فنصــف اإلنــاث 
يف هــذه الفئــة العمريــة عاطــالت عــن العمــل، يف حــن أّن معــدل البطالــة بــن اإلنــاث املشــاركات يف القــوة 
العاملــة كان ٤7.٤% مقابــل 22.٣% للذكــور. ومــن بــن هــؤالء الذيــن يف الفئــة العمريــة 29-1٥، 8.٦٥% 
مــن الشــابات عاطــالت عــن العمــل. بلغــت نســبة البطالــة بــن النســاء اللواتــي حصلــّن علــى 1٣ ســنة أو 

أكثــر مــن التعليــم ٥٣.8% مــن إجمالــي النســاء يف هــذه املجموعــة.

مــن حيــث املشــاركة يف احليــاة العامــة ويف مناصــب صنــع القــرار، تشــكل اإلنــاث 21.2% مــن أعضــاء 
املجالــس احملليــة يف الضفــة الغربيــة مقابــل 78.8% يف العــام 2017، 82.7% مــن القضــاة هــم مــن الذكــور  
مقابــل 17.٣% إنــاث، يف حــن أّن ٦٦.٦% مــن احملامــن هــم مــن الرجــال مقارنــة ب ٣٣.٤% مــن اإلنــاث. 
ــاث يف العــام  ــل 18.0% مــن اإلن ويف الوقــت نفســه، 82.0% مــن املدعــن العامــن هــم مــن الرجــال مقاب
201٦. ولــم تتجــاوز نســبة الســفيرات الفلســطينيات ٥.8% بينمــا بلغــت نســبة الذكــور يف ذات املناصــب 
9٤.2%. أضــف إلــى ذلــك، هنــاك ٣2% مــن املهندســن املســجلن يف نقابــة املهندســن الفلســطينين مــن 
النســاء مقابــل ٦7.7% مــن الرجــال، يف حــن أّن حوالــي 12.٤% مــن أعضــاء مجلــس الطــالب يف جامعــات 
الضفــة الغربيــة هــم مــن اإلنــاث مقابــل 87.٦% مــن الذكــور. ٤2.7% مــن العاملــن يف القطــاع العــام املدنــي 
مــن اإلنــاث مقابــل ٥7.٣% مــن الذكــور. ويف قطــاع اخلدمــة املدنيــة، تّشــكل اإلنــاث 11.٣% مــن إجمالــي 

املــدراء العامــن مقارنــة بـــ 88.7% مــن الذكــور.

نصف املجتمع الفلسطيني من اإلناث

103 ذكور لكل 100 أنثى
األسر التي ترأسها نساء شّكلت ٦.%10

نسبة الزواج املبكر لإلناث ٥.%20

املجتمع الفلسطيني مجتمعا شابا

األعمار األقل من 1٥ عاًما 9.%3٨
األعمار من 1٥-29 عاًما %29.7
األعمار أكثر من  ٦0 عاًما %2.9

النساء يتقدمن يف مجال محو األمية

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لإلناث 
9٥.٦% مقابل 9٨.٦% للذكور يف العام 2017

فجوة يف معدل املشاركة يف 
القوى العاملة ومعدل األجور 

اليومي بني النساء والرجال

نسبة مشاركة اإلناث يف القوى العاملة 
19.0% ونسبة مشاركة الذكور %71.2

متوسط األجر اليومي شيقل: لإلناث ٨٤.٦ 
مقابل 119.٦ للذكور

 البطالة بني اإلناث املشاركات يف القوة 
العاملة ٤7.٤% مقابل 22.3% للذكور

املشاركة يف احلياة العامة ويف 
مناصب صنع القرار

املجالس احمللية يف الضفة الغربية: %21.2 
من اإلناث مقابل 7٨.٨% للذكور

القضاة: 17.3% من اإلناث مقابل ٨2.7% 
من الذكور

املدراء العامون يف قطاع اخلدمة املدنية: 
11.3% من اإلناث مقابل ٨٨.7 من الذكور
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ملحق 2
الرؤية واإلطار املفاهيمي لعملية التخطيط

يتــم تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة احلاليــة )2017-2022( مــن قبــل وزارة شــؤون املــرأة، بالشــراكة مــع منظمــات املجتمــع املدنــي 
ــه بحقــوق متســاوية  ــات في ــان والفتي ــع الرجــال والنســاء والفتي ــى »مجتمــع فلســطيني يتمت ــة وغيرهــا. تنــص اإلســتراتيجية عل واملنظمــات الدولي
وفــرص متســاوية يف املجالــن العــام واخلــاص«٤9. يتــم حتقيــق هــذه اإلســتراتيجية مــن خــالل خمســة أهــداف اســتراتيجية و ٣0 سياســة و ٣00 
تدخــل. حــددت اخلطــة  تعريفــات للمصطلحــات »متكــن املــرأة« و«املســاواة بــن الرجــل واملــرأة« و«العدالــة«٥0 لتقــدم إطــار مفاهيمــي مّوجــه، إال أّنــه 

لــم يتــم تفســير املصطلحــات أو حتديــد الغــرض منهــا ، يف املجالــن العــام واخلــاص ، كمــا ينعكــس يف الرؤيــة.

عّرفــت اإلســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة مصطلــح »النــوع اإلجتماعــي« بأّنــه »الفروقــات بــن الرجــل واملــرأة املرتبطــة بــاألدوار واملســؤوليات 
ــة األمم املتحــدة  ــا لهيئ ــة«٥1. ووفًق ــة وليــس مــن خــالل اجلوانــب البيولوجي ــم والثقافــات احمللي وفــرص النســاء أو الرجــال، ومســتمدة مــن املفاهي
للمــرأة، يشــير مصطلــح النــوع اإلجتماعــي إلــى« األدوار والســلوكيات والنشــاطات والســمات التــي يعتبرهــا مجتمــع معــن يف وقــت معــن مناســبة 
للرجــال والنســاء«. وباإلضافــة إلــى الصفــات اإلجتماعيــة والفــرص املرتبطــة بالذكــور واإلنــاث والعالقــات بــن النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان، 

يشــير املصطلــح إلــى العالقــات بــن النســاء وتلــك التــي بــن الرجــال«٥2.

تُعــّرف اإلســتراتيجية مصطلــح متكــني املــرأة علــى أّنــه »املــرأة قــادرة علــى إدارة حياتهــا بطريقــة متكّنهــا مــن حتقيــق القّيــم واألهــداف التــي تؤمــن 
بهــا واإلعتمــاد علــى الــذات وإتخــاذ القــرارات أو التأثيــر - جماعيــا أو فرديــا - علــى القضايــا التــي تؤثــر علــى التمكــن بشــكل عــام. فالتمكــن هــو 
عمليــة تنتــج عــن بيئــة تضمــن هــذه القّيــم وتســاعد علــى خلــق نظــرة إيجابيــة توفــر علــى األمــد البعيــد للنســاء والرجــال املــوارد الالزمــة واملعرفــة 
وحــق التعبيــر والتمثيــل السياســي والقــدرات التنظيميــة«٥٣. كمــا وتّعــرف اإلســتراتيجية املســاواة بــني املــرأة والرجــل علــى أّنهــا »جميــع البشــر، ذكــوراً 
وإناثــاً، أحــرار يف تنميــة إمكانياتهــم وقدراتهــم واختيــار الطريقــة التــي يديــرون بهــا حياتهــم دون أي قيــود مرتبطــة بالنــوع اإلجتماعــي«. ويوضــح 
التعريــف »هــذا ال يعنــي أّن النســاء والرجــال علــى حــد ســواء، بــل يعنــي هــذا أّنهــم متســاوين يف الفــرص واملســؤوليات واألدوار. وباإلضافــة إلــى 
ذلــك، فــإّن هــذا يعنــي أيًضــا تكافــؤ يف الفــرص املتاحــة لهــم إلدارة حياتهــم والوصــول إلــى الســلع واملــوارد ذات القيمــة اإلجتماعيــة وحريــة االســتفادة 
منهــا. ولتحقيــق ذلــك، فمــن الضــروري يف بعــض األحيــان متكــن املجموعــات ذات املــوارد احملــدودة لتســهيل وصولهــا إلــى مــوارد أخــرى أو تعزيــز 
مــا لديهــا مــن مــوارد«٥٤. وأخيــًرا، تّعــرف اإلســتراتيجية مصطلــح العدالــة والتــي تعنــي عموًمــا« اإلنصــاف يف التعامــل مــع الرجــال والنســاء وفًقــا 
إلحتياجاتهــم. وقــد يشــمل هــذا علــى معاملــة متســاوية أو معاملــة تفضيليــة، إال أّنــه يتــم ممارســتها بطريقــة تضمــن املســاواة مــن حيــث احلقــوق 
واإلســتفادة واإللتزامــات والفــرص املتوفــرة. ويف ســياق التنميــة احلالــي، يتطلــب حتقيــق املســاواة بــن املــرأة والرجــل تدابيــر بنــاءة والتــي تّعــوض 

عــن احلرمــان التاريخــي واالجتماعــي للمــرأة«٥٥.

منهجية إعداد اخلطط اإلستراتيجية لتعزيز املساواة والعدالة بني اجلنسني ومتكني املرأة )2022-2017(
يتــّم إعــداد اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة بنــاًء علــى تكليــف مــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني، 
والــذي يقــوم بــدوره باتخــاذ القــرار واإلعــالن عــن بــدء عمليــة التخطيــط علــى املســتوى الوطنــي يف إطــار إعــداد خطــة التنميــة الوطنيــة والتــي 
ــة إعــداد  ــة(٥٦. تعتمــد منهجي ــرأة، الشــباب والبيئ ــص بامل ــة )٣ خطــط تخت ــر القطاعي ــة )18 خطــة( واخلطــط عب تتشــكل مــن اخلطــط القطاعي

اخلطــط عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة نهجــا تشــاركًيا:

تقــود وزارة شــؤون املــرأة عمليــة إعــداد اخلطــة االســتراتيجية عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة، وتقــوم . 1
لهــذه الغايــة بتشــكيل الفريــق الوطنــي إلعــداد اخلطــة االســتراتيجية والفريــق الفنــي والفــرق أو الطواقــم االستشــارية مــن خبــراء وخبيــرات.

ممثالت وممثلن عن الوزارات والهيئات احلكومية٥7 ) وحدات النوع االجتماعي بشكل اساسي( و اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني٥8. 2

٤9  وزارة شؤون املرأة، اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للعدالة واملساواة بن اجلنسن ومتكن املرأة )2017-2022(، ص. 29. 
٥0  ذات املصدر، ص. 8. 
٥1  ذات املصدر، ص. 8. 

 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G :٥2  وفقا لهيئة األمم املتحدة للمرأة، تعريفات املساواة بن اجلنسن، أنظروا
٥٣  اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز العدالة واملساواة بن اجلنسن ومتكن املرأة 2017-2022، ص. 8. 

٥٤  ذات املصدر، ص. 8. 
٥٥  ذات املصدر، ص. 8. 

٥٦  عدد اإلستراتيجيات عبر القطاعية والقطاعية لدورة التخطيط الوطني لألعوام 2022-2017. 
٥7  وزارة شؤون املرأة، اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية 2017-2022، ص. 1٤. 

٥8  بدأ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني املشاركة بفريق التخطيط الوطني لإلستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بن اجلنسن منذ العام 201٤.

جسر فجوات النوع اإلجتماعي:  مسح وحتليل سياسات النوع اإلجتماعي يف فلسطني )2017-2011( 3٨



ممثــالت وممثلــن عــن مؤسســات املجتمــع املدنــي٥9 بالتركيــز علــى املنظمــات النســوية واحلقوقيــة بشــكل أساســي، مبــا يشــمل ممثــالت . ٣
وممثلــن عــن االحتــادات واالئتالفــات النســوية. وال بــد مــن التنويــه هنــا إلــى أن وزارة شــؤون املــرأة هــي مــن تقــرر مــن هــي اخلبــرات 
واملؤسســات واالحتــادات املشــاركة يف الفريــق الوطنــي إلعــداد اخلطــة. وقــد مت إشــراك ممثــالت عــن مراكــز تواصــل٦0 يف بعــض الــورش التــي 

ــرأة )2022-2017(. ــن اجلنســن ومتكــن امل ــة ب ــز املســاواة والعدال ــة لتعزي ــر القطاعي ــة عب عقــدت ضمــن إعــداد إالســتراتيجية الوطني

ممثالت وممثلن عن القطاع اخلاص )مشاركة ضعيفة او مغّيبة(٦1 .. ٤

املؤسســات الدوليــة: تقــوم هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة )UN Women( بحكــم تخصصهــا كمؤسســة تابعــة لــألمم املتحــدة مختصــة يف مجــال . ٥
مســاواة النــوع االجتماعــي، باملشــاركة ودعــم الفريــق الفنــي لــوزارة شــؤون املــرأة بخبــراء ومختصــن يف مجــال التخطيــط إلعــداد اخلطــط 
اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة التــي تقودهــا الــوزارة. وبالتــوازي، تقــوم وزارة شــؤون املــرأة بالتشــاور مــع العديــد مــن املنظمــات الدوليــة 

الناشــطة يف قضايــا متكــن املــرأة حقــوق اإلنســان للنســاء٦2.

مشــاركة قطــاع غــزة: لــم يشــارك قطــاع غــزة يف عمليــة إعــداد اخلطــط عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن لإلســتراتيجيتن  
)2011-201٣ و201٤-201٦(، بينمــا مّت إشــراك قطــاع غــزة يف إعــداد إســتراتيجية )2017-2022( مــن خــالل عقــد بعــض الــورش خــالل عمليــة 

إعــداد اإلســتراتيجية. 

وخــالل عمليــة إعــداد اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة )2017-2022(، قامــت وزارة شــؤون 
املــرأة بعقــد ورشــات عمــل٦٣ )٣0 ورشــة عمــل( مــع مختلــف الشــركاء. ومّت طــرح الفجــوات اجلندريــة يف اإلســتراتيجيات القطاعيــة املختلفــة ومــن 
ثــم مّت حتديــد 20 مشــكلة/قضية واختيــار أهــم خمــس مشــاكل/قضايا ذات أولويــة وصياغتهــا كأهــداف إســتراتيجية. جتــدر اإلشــارة إلــى أّن وزارة 
ــن عــن منهجيــة إعــداد االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة مــن خــالل تعميــم دليــل إعــداد اخلطــط  املاليــة والتخطيــط الفلســطينية تعل

القطاعيــة وعبــر القطاعيــة٦٤ يحتــوي علــى إجــراءات فنيــة وإداريــة وتعليمــات إلعــداد اخلطــة.

وفًقــا ملقابلــة مــع أحــد املستشــارين الفنيــن، الــذي شــارك يف تطويــر اخلطــة اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة مــن املفــروض إمتــام التخطيــط عبــر 
القطاعــي أوالً، ثــّم يليــه التخطيــط القطاعــي لدمــج األولويــات والسياســات املعتمــدة ضمــن اخلطــط القطاعيــة٦٥. وفًقــا للمقابــالت التــي أجريــت، 
فــإّن اخلطــط االســتراتيجية ودرجــة االلتــزام ضعفــت بســبب اخللــط بــن املفاهيــم. كمــا وأّنــه كانــت هنــاك تفســيرات متباينــة حــول دور املؤسســات 

احلكوميــة والهيئــات التــي يتعــن عليهــا تنفيــذ اخلطــة؛ البعــض رأى أنــه تطبيقهــا ملــزم بينمــا آخريــن إعتبــروا األولويــات

كموجهــة للحكومــة واملجتمــع املدنــي واملنظمــات الدوليــة واجلهــات املانحــة للســنوات القادمــة. وزارة املاليــة والتخطيــط حتــدد عــدد البرامــج 
والســقف املــاي األعلــى لهــا بالتشــاور والتنســيق مــع الــوزارات ذات العالقــة. ثــم تتــم املوافقــة علــى هــذه البرامــج كخطــط عمــل لــكل وزارة / هيئــة 

حكوميــة وتتلقــى الحًقــا امليزانيــات. ويوضــح الشــكل التالــي هرميــة عمليــة التخطيــط والتــي تنطلــق مــن أعلــى الهــرم إلــى أســفله.

شكل رقم )1(: هرمية عملية التخطيط من أعلى ألسفل

    

٥9  وزارة شؤون املرأة، 2017، اخلطة اإلستراتيجية عبر القطاعية لتعزيزاملساواة بن اجلنسن والعدالة ومتكن النساء 2017-2022، ص. 1٤.
٦0  مراكــز تواصــل: مت إنشــاؤها بالتنســيق بــن وزارة شــؤون املــرأة ومكتــب شــؤون احملافظــات لــدى مكتــب الرئيــس، بدعــم مباشــر مــن الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلمنائــي. مــن أهدافهــا تزويــد 
صنــاع القــرار بقاعــدة بيانــات متكنهــم مــن بنــاء إســتراتيجيات قائمــة علــى أســاس مفهــوم النــوع االجتماعــي، واملســاهمة يف تغييــر الصــورة النمطيــة للمــرأة وأدوارهــا يف املجتمــع يف جميــع 

 www.mowa.pna.ps/mechanisms-tools/65.html املجــاالت
٦1   يتضــح مــن مراجعــة  قائمــة الفريــق الوطنــي العــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة 2017-2022 بعــدم اشــتمال قائمــة 

http://www.mowa.gov.ps/img/20181129_08_5713_5.pd. القطــاع اخلــاص.)ص٦1(  الفريــق الي ممثلــن وممثــالت عــن 
٦2  وزارة شؤون املرأة، 2017، اخلطة اإلستراتيجية عبر القطاعية لتعزيزاملساواة بن اجلنسن والعدالة ومتكن النساء 2017-2022، ص. 8.

٦٣  ذات املصدر، ص. ٦.
٦٤  وزارة املالية والتخطيط، دليل إعداد اخلطط. 

٦٥  مقابلة مع مستشار فني شارك يف إعداد اخلطة عبر القطاعية 2022-2017.

مجلــس الــوزراء- جلنــة مــن رئيــس املجلــس ونائبــه، وزارة املاليــة 
والتخطيــط، وزارة االقتصــاد الوطنــي، ووزارة احلكــم احمللــي واجلهــاز 

ــزي لإلحصــاء الفلســطيني املرك

وزارة املالية والتخطيط
الفريق الوطني لعملية التخطيط واللجان والفرق الفنية املساندة

الفرق الوطنية اخلاصة بكل إستراتيجية قطاعية/عبر قطاعية )وزارة شؤون املرأة والشركاء(
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االنتهاء من إعداد اخلطط اإلستراتيجية
ينتهــي مســؤولية عمــل الفريــق الوطنــي والفريــق الفنــي )داخــل الــوزارة( بإعــداد اخلطــة اإلســتراتيجية دون أن يكــون لهمــا أي دور يف عمليــات مــا 
بعــد إجنــاز اخلطــة، مثــل املتابعــة والتقييــم. كمــا ال تتضمــن اإلســتراتيجية أدوات أو نظــام جلمــع املعلومــات حــول اإلجنــازات واملؤشــرات املتحققــة 
لتتبــع اإلجنــازات وقياســها. وعــادة مــا يتــم اســتخدام اإلســتراتيجية كمرجعيــة يتــم االســتناد إليهــا عنــد تطويــر برامــج ومشــاريع تتعلــق باملــرأة أو 
برامــج تنمويــة تســتهدف الرجــال والنســاء مــن قبــل بعــض مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات الدوليــة أيضــاً. مــن ضمــن اســتخدامات اخلطــط 
اإلســتراتيجية علــى املســتوى الوطنــي، مبــا يشــمل اخلطــط اإلســتراتيجية لــوزارة شــؤون املــرأة، اســتخدامها كمرجعيــة ملوافقــة وزارات االختصــاص 
)احلكومــة( علــى مقترحــات التمويــل ملنظمــات املجتمــع املدنــي، بحيــث يشــترط بــأن تتناســب محتويــات أو مجــاالت مقتــرح التمويــل مــع األولويــات 
التــي تتضمنهــا اخلطــط اإلســتراتيجية٦٦ علــى املســتوى الوطنــي. مــا يعنــي بــأن اخلطــط هــي أداة لتوجيــه التمويــل احلكومــي وغيــر احلكومــي أيضــاً.

املرجعيات الوطنية والدولية كأساس يف رسم السياسات الوطنية  
متثــل املرجعيــات الوطنيــة واملعاهــدات واملواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة أرضيــة جيــدة للعمــل علــى تعزيز املســاواة بن اجلنســن والعدالــة االجتماعية. 
وهــي فرصــة ملزمــة لصنــاع السياســات وألصحــاب القــرار بالعمــل علــى تطويــر سياســات حتــدث نقلــة نوعيــة يف عالقــات النــوع االجتماعــي يف 
ــوع االجتماعــي اســتخدامها  ــرأة والن ــوق امل ــات واملؤسســات الناشــطة يف مجــال حق املجتمــع الفلســطيني. وهــي أيضــا أداة مســاءلة، ميكــن للجه
ملســاءلة املؤسســات الرســمية الفلســطينية عــن مــدى التزامهــا بتنفيــذ املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة، وأثــر ذلــك علــى عالقــات النــوع االجتماعــي 

يف الســياق الفلســطيني. ومــن أهــم هــذه املرجعيــات: ٦7 ٦8 ٦970 71 72

 املرجعيات٦7

وثيقة إعان االستقال 
الفلسطيني 

ــع الفلســطينين، نســاًء ورجــاالً، يف  ــة بــن جمي تكفــل وثيقــة إعــالن االســتقالل الفلســطيني املســاواة الكامل
ممارســة احلقــوق واحلريــات العامــة دون متييــز، إذ تنــص صراحــًة علــى أن: »دولــة فلســطن هي للفلســطينين 
أينمــا كانــوا، فيهــا يطــورون هويتهــم الوطنيــة والثقافيــة، ويتمتعــون باملســاواة الكاملــة يف احلقــوق، تصــان فيهــا 
معتقداتهــم الدينيــة والسياســية وكرامتهــم اإلنســانية، يف ظــل نظــام دميقراطــي برملانــي يقــوم علــى أســاس 
حريــة الــرأي وحريــة تكويــن األحــزاب ورعايــة األغلبيــة حقــوق األقليــة، واحتــرام األقليــة قــرارات األغلبيــة، 
وعلــى العــدل االجتماعــي واملســاواة، وعــدم التمييــز يف احلقــوق العامــة علــى أســاس العــرق أو الديــن أو اللــون 
أو بــن املــرأة والرجــل، يف ظــل دســتور يؤّمــن ســيادة القانــون والقضــاء املســتقل، وعلــى أســاس الوفــاء الكامــل 
لتــراث فلســطن الروحــي واحلضــاري يف التســامح والتعايــش الســمح بــن األديــان عبــر القــرون«. كمــا تعلــن 
الوثيقــة عــن التــزام دولــة فلســطن »مببــادئ األمم املتحــدة وأهدافهــا وباإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان«٦8.

قانون األساس، مّت تعديله يف 
2003 و 200٥

يحظــر القانــون األساســي املعــدل، وكذلــك مقدمتــه، التمييــز ضــد املــرأة، بــل وتكــرس نصوصــه املســاواة بــن 
جميــع الفلســطينين أمــام القانــون والقضــاء دون متييــز، إذ تنــص املــادة التاســعة صراحًة على أن »الفلســطينيون 
أمــام القانــون والقضــاء ســواء، ال متييــز بينهــم بســبب العــرق أو اجلنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي 
أو اإلعاقــة«. مــا يجعــل مــن حظــر التمييــز ضــد املــرأة واملســاواة فيمــا بينهــا وبــن الرجــل، مبــا يف ذلــك تقلــد 
الوظائــف العامــة والعمــل الدولــي، مــن املبــادئ العامــة ذات القيمــة القانونيــة العليــا التــي مــن شــأنها جعــل أي 
تشــريع ال يراعــي هــذه املبــادئ معرضــاً باألصــل لإللغــاء واإلبطــال مــن قبــل احملكمــة الدســتورية٦9. عــالوة علــى 
ــا. 2.  ــة ويجــب احترامه ــات األساســية ملزم ــوق اإلنســان واحلري ــي: حق ــا يل ــى م ــادة )10( عل ــص امل ــك ، تن ذل
تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون تأخيــر علــى االنضمــام إلــى اإلعالنــات واملواثيــق اإلقليميــة والدوليــة 
التــي حتمــي حقــوق اإلنســان70. »وأخيــرا ، تنــص املــادة )11( علــى مــا يلــي ،« 1. احلريــة الشــخصية حــق طبيعــي 
ومضمــون وغيــر متأثــر ، إلــخ«71. »يحظــر القانــون التمييــز ضــد املــرأة ويدعــم املســاواة بــن املــرأة والرجــل ، مبــا 
يف ذلــك الوصــول إلــى الوظائــف العامــة والعمــل الدولــي ، حيــث مبــادئ القيمــة القانونيــة العليــا التــي مــن شــأنها 

أن جتعــل أي تشــريع ال ميتثــل لهــذه املبــادئ يتــم إلغــاؤه وإلغــاءه مــن قبــل احملكمــة الدســتورية72.

٦٦  نتائج مجموعة النقاش االبؤرية مع مؤسسات املجتمع املدني بتاريخ 2018/8/1٤.
http://www.mowa.gov.ps/img/20181129_08_5713_5.pd .)2022-2017( وزارة شؤون املرأة. وثيقة اخلطة اإلستراتيجية للمساواة بن اجلنسن والعدالة ومتكن املرأة  ٦7

 https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/Palestinian_declaration.pdf  ٦8
 https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf  ٦9

ذات املصدر، البند 10.  70

ذات املصدر، البند 11.  71
اإلستراتيجة الوطنية عبر القطاعية 2017-2022، ص. 12.   72

جسر فجوات النوع اإلجتماعي:  مسح وحتليل سياسات النوع اإلجتماعي يف فلسطني )2017-2011( 4٠
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وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية 
)200٨(

نصــت الوثيقــة والتــي تبناهــا رئيــس دولــة فلســطن يف الثامــن مــن آذار يف ذات العــام، والصــادرة عــن وزارة 
شــؤون املــرأة واألطــر النســوية، علــى مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف كافــة احلقــوق املدنيــة والسياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة وحظــر التمييــز ضدهــا، واعتبارهــا مصــدرا يسترشــد بهــا عنــد ســن التشــريعات 

ووضــع اخلطــط والسياســات ذات الصلــة7٣.
قرار املجلس املركزي ملنظمة 

التحرير
أصــدر املجلــس املركــزي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية يف شــهر آذار مــن العــام 201٥ قــراراً يقضــي »بتحقيــق 
املســاواة الكاملــة للمــرأة الفلســطينية وتعزيــز مشــاركتها يف منظمــة التحريــر وكافــة مؤسســات دولــة فلســطن، 

وأن ال تقــل نســبة مشــاركتها يف هــذه املؤسســات عــن ٣0%«7٤. 
اتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة 
)سيداو(

انضمــت إليهــا دولــة فلســطن يف الثانــي مــن أيــار مــن العــام 201٤ دون إبــداء أيــة حتفظــات. وتنــص املــادة 
الثامنــة مــن االتفاقيــة علــى أن »تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر املناســبة لتكفــل للمــرأة، علــى قــدم 
املســاواة مــع الرجــل، ودون أي متييــز، فرصــة متثيــل حكومتهــا علــى املســتوى الدولــي واالشــتراك يف أعمــال 
املنظمــات الدوليــة«7٥. وتقــرأ هــذه املــادة باالقتــران مــع الســياق العــام لالتفاقيــة وأهدافهــا وااللتزامــات 
األخــرى التــي تترتــب علــى الــدول األطــراف، ال ســيما التزامهــا باتخــاذ جميــع التدابيــر املناســبة للقضــاء علــى 
التمييــز ضــد املــرأة يف احليــاة السياســية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص املشــاركة يف صياغــة سياســة احلكومــة 
ويف تنفيــذ هــذه السياســة، وفــى شــغل الوظائــف العامــة، وتأديــة جميــع املهــام العامــة علــى جميــع املســتويات 
احلكوميــة )املــادة 7(، والتزامهــا باتخــاذ كافــة التدابيــر املناســبة التــي تســتهدف القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد املــرأة ودون إبطــاء، مبــا يف ذلــك تبنــي تشــريعات وسياســات تعــزز املســاواة بــن اجلنســن 
ومتكــن املــرأة، وضمــان تطبيقهــا العملــي )املــادة 2(، واتخــاذ التدابيــر اخلاصــة املؤقتــة التــي تســتهدف 
التعجيــل باملســاواة الفعليــة بــن الرجــل واملــرأة )املــادة ٤(، وكذلــك التزامهــا بتغييــر األمنــاط االجتماعيــة 
والثقافيــة لســلوك الرجــل واملــرأة )املــادة ٥(، كمــا وتتحــدث االتفاقيــة يف )املــادة 1٥( عــن املســاواة أمــام 

ــون7٦. القان
اتفاقية بشأن احلقوق 

السياسية للمرأة
انضمــت دولــة فلســطن إلــى االتفاقيــة بشــأن احلقــوق السياســية للمــرأة يف الثانــي مــن أيــار يف عــام 201٤ 
دون إبــداء أيــة حتفظــات. وتنــص املــادة الثالثــة مــن االتفاقيــة علــى أن » للنســاء أهليــة تقلــد املناصــب العامــة 
وممارســة جميــع الوظائــف العامــة املنشــأة مبقتضــى التشــريع الوطنــي، بشــروط تســاوي بينهــن وبــن الرجــال، 

دون أي متييــز«77.
العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

املدنية والسياسية 
انضمــت دولــة فلســطن إليــه يف الثانــي مــن أيــار يف عــام 201٤ دون إبــداء أيــة حتفظــات. وينــص العهــد يف 
املــادة الثالثــة منــه علــى أن »تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بكفالــة تســاوي الرجــال والنســاء يف حــق 

التمتــع بجميــع احلقــوق املدنيــة والسياســية املنصــوص عليهــا يف هــذا العهــد«78.

 http://www.pcdcr.org/arabic/wp-content/uploads/2016/03/women_rights.pdf  7٣
  http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9570  7٤

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة  7٥
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A pdf   and   https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf  7٦
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b023.html  77

 https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  78
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قرار األمم املتحدة 132٥ لسنة 
)2000(

املرأة والسام واألمن 

وينــص القــرار »اعترفــت األمم املتحــدة يف عــام 2000 عبــر مجلــس األمــن ليــس فقــط بالتأثيــر اخلــاص 
ــات مصلحــة نشــطة  ــى تضمــن النســاء باعتبارهــن صاحب ــى النســاء ولكــن أيضــا باحلاجــة إل للنزاعــات عل
يف مجــال درء الصراعــات وحلهــا. وأصــدر مجلــس األمــن قــراره رقــم 1٣2٥ بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، 

مشــددا علــى احلاجــة إلــى: 

مراعــاة خصوصيــة املــرأة وإشــراكها يف عمليــات احلفــاظ علــى األمــن وبنــاء الســالم وخصوصــا يف   •
النــزاع.  املناطــق املتضــررة مــن 

توعيــة قــوات حفــظ الســالم والشــرطة والســلطة القضائيــة بخصوصيــة املــرأة يف الصــراع واتخــاذ   •
والفتيــات. للنســاء  اإلنســان  بحقــوق  وااللتــزام  حمايتهــا  لضمــان  تدابيــر 

تأمن االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات يف النزاعات.  •
دعــم دور املــرأة يف مجــاالت املراقبــن العســكرين والشــرطة املدنيــة واإلنســانية ومراقبــي حقــوق   •

اإلنســان.
متثيــل نســاء املجتمعــات التــي شــهدت صراعــات مســلحة إلســماع أصواتهــن يف عملية تســوية الصراعات   •
ولتكــن جــزءا مــن جميــع مســتويات صنــع القــرار كشــريك علــى قــدم املســاواة ملنــع الصراعــات وحلهــا 

وحتقيــق الســالم املســتدام«79.
A/ قرار اجلمعية العامة رقم

RES/1٣0/٦٦ بتاريخ 19 كانون 
األول/ديسمبر2011

الــذي يحــث الــدول علــى تعـــزيز مـــشاركة املـــرأة يف احليـــاة الـــسياسية وأن تعجــل بتحقيــق املســاواة بــن الرجــل 
واملــرأة وأن تعــزز وحتمــي يف جميــع احلــاالت، مبــا فيهـــا حـــاالت التحــول السياســي، حقــوق اإلنســان املكفولــة 
للمــرأة فيمــا يتعلــق مبــا يلــي: )أ( مزاولــة األنشــطة السياســية؛ )ب( املشــاركة يف تســيير الشــؤون العامــة؛ )ج( 
حريــة تكويــن اجلمعيــات واالنضمــام إليهــا؛ )د( التجمــع الســلمي؛ )هـــ( التعبيــر عــن آرائهــا والتمــاس املعلومــات 
واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا بحريــة؛ )و( التـــصويت يف االنتخابـــات واالســـتفتاءات العامـــة والترشـــيح لالنتخـــاب، 
علـــى قــدم املســاواة مــع الرجــل، يف الهيئــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا باالقتــراع العام؛ )ز( املـــشاركة يف صـــياغة 
سياســـة احلكومـــة وتنفيـــذها ويف شـــغل الوظـــائف العامـــة وتأدية املهام العامة على جميع مستويات احلكم80.

يدعــو اإلعــالن احلكومــات واملجتمــع الدولــي، واملجتمــع املدنــي، مبــا يف ذلــك املنظمــات غيــر احلكوميــة إعان ومنهاج عمل بيكني
والقطــاع اخلــاص، إلــى اتخــاذ إجــراءات إســتراتيجية يف مجــاالت االهتمــام احلاســمة التاليــة: الفقــر، التعليــم 
ــع القــرار، اآلليــات املؤسســية  ــزاع املســلح، االقتصــاد، مواقــع الســلطة وصن والتدريــب، الصحــة، العنــف، الن
للنهــوض باملــرأة، حقــوق اإلنســان، وســائل اإلعــالم، والبيئــة، والطفلــة. كمــا يحــث الــدول علــى تعزيــز دور املــرأة 
وكفالــة متثيلهــا علــى قــدم املســاواة علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار يف املؤسســات الوطنيــة والدوليــة التــي 
ــة  ــة بحفــظ الســالم والدبلوماســية الوقائي ــق باملســائل املتصل ــر عليهــا فيمــا يتعل ــع السياســة أو تؤث قــد تصن

واألنشــطة ذات الصلــة81.

 http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/gender-equality/gender-peace-and-conflict/un-security-council-resolution-1325/  79
 https://undocs.org/ar/A/RES/66/130  80

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html  81
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أهداف التنمية املستدامة 2030

وبشكل خاص الهدف  اخلامس

ــع  ــة املســتدامة بتحقيــق املســاواة بــن اجلنســن والتمكــن جلمي ــى الهــدف اخلامــس مــن أهــداف التنمي يعن
ــدا فيمــا يخــص:  النســاء والفتيــات وحتدي

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل مكان. . 1

القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع النســاء والفتيــات يف املجالــن العــام واخلــاص مبــا يف . 2
ذلــك اإلجتــار بالبشــر واالســتغالل اجلنســي وغيــر ذلــك مــن أنــواع االســتغالل.

القضاء على جميع املمارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري. . ٣

االعتــراف بأعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر والعمــل املنزلــي وتقديرهــا مــن خــالل توفيــر اخلدمــات . ٤
العامــة، والبنــى التحتيــة، ووضــع سياســات احلمايــة االجتماعيــة وتعزيــز تقاســم املســؤولية داخــل األســرة 

املعيشــية والعائلة.

كفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة وتكافــؤ الفــرص املتاحــة لهــا للقيــادة علــى قــدم املســاواة مــع . ٥
الرجــل علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار يف احليــاة السياســية واالقتصاديــة والعامــة.

ضمان حصول اجلميع على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وعلى احلقوق اإلجنابية. . ٦

القيــام بإصالحــات لتخويــل املــرأة حقوقــا متســاوية يف املــوارد االقتصاديــة، وكذلــك إمكانيــة حصولهــا . 7
ــراث  ــة واملي ــى اخلدمــات املالي ــكات، وعل ــة والتصــرف يف األراضــي وغيرهــا مــن املمتل ــى حــق امللكي عل

واملــوارد الطبيعيــة.

تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا التمكينيــة، وبخاصــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، مــن أجــل تعزيــز . 8
متكــن املــرأة.

اعتمــاد سياســات ســليمة وتشــريعات قابلــة لإلنفــاذ وتعزيــز السياســات والتشــريعات القائمــة مــن هــذا القبيــل 
للنهــوض باملســاواة بــن اجلنســن ومتكــن كل النســاء والفتيــات علــى جميــع املســتويات ويف نفــس الوقــت 
يشــكل النــوع االجتماعــي عنصــراً هامــاً يتقاطــع مــع ويف جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة الـــ17، األمــر 
ــة  ــة والتنمي ــار مــن قبــل كافــة الشــركاء والفاعلــن يف مجــاالت التنمي ــة أخــذه بعــن االعتب الــذي يعنــي أهمي

املســتدامة٨2.
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آليات العاملة واملؤثرة لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
ينصــب العمــل بحقــوق املــرأة وعلــى حتقيــق املســاواة بينهــا وبــن الرجــل علــى مختلــف القطاعــات واآلليــات الوطنيــة8٣، كمــا ويتقاطــع مع عمــل العديد 

مــن املنظمــات والهيئــات واملؤسســات الدوليــة املتواجدة/العاملــة يف فلســطن كمــا هــو موضــح يف اجلــدول أدناه:

الدوراملؤسسةاآلليات الوطنية 
منظمة التحرير 

الفلسطينية
االحتاد العام للمرأة 

الفلسطينية
ــري دميقراطــي وقاعــدة  ــم جماهي ــاره تنظي مت تأســيس االحتــاد يف عــام 19٦٥ باعتب
جهــود  تنظيــم  علــى  االحتــاد  ويعمــل  الفلســطينية.  التحريــر  منظمــة  قواعــد  مــن 
النســاء الفلســطينيات وإدماجهــا يف حركــة حتريــر الوطــن مــن االحتــالل اإلســرائيلي، 
وتعزيــز الوعــي حــول أهميــة مشــاركتهن يف مواقــع صنــع القــرار يف األطــر السياســية، 
وإدماجهــن يف القــوى العاملــة، وينتشــر االحتــاد يف كافــة محافظــات الوطــن مــن خــالل 

فــروع لالحتــاد.

انشــأت يف العــام 200٣ كاليــة حكوميــة  بهــدف النهــوض بوضــع املــرأة بشــكل شــامل، وزارة شؤون املرأةاآلليات احلكومية
وتطويــر االلتــزام احلكومــي يف رســم السياســات واإلســتراتيجيات والتدابيــر الهادفــة 
إلــى القضــاء علــى التمييــز وتنفيذهــا تنفيــذاً فعــاال، وقــد تبنــت الــوزارة االتفاقيــات 
ــة ومنهــاج عمــل بكــن منــذ نشــأتها. كمــا وتعمــل الــوزارة علــى اتخــاذ  الدوليــة ذات الصل
العديــد مــن التدابيــر لتعزيــز املســاواة فيمــا بــن املــرأة والرجــل، مبــا يف ذلــك اقتــراح 
مســودات تشــريعات وتعديــالت تشــريعية ووضــع مختلــف اإلســتراتيجيات االقتصاديــة 
والثقافيــة واالجتماعيــة واإلعالميــة لتعزيــز مســاواة املــرأة يف مختلــف القطاعــات، وتعزيــز 
الوعــي بحقوقهــا، ومأسســة النــوع االجتماعــي يف عمــل الــوزارات واملؤسســات املعنيــة يف 
القطاعــات الرئيســية، وتفعيــل الوحــدة الوطنيــة وتنســيق اجلهــود بــن كافــة املؤسســات، 

ــرأة. ــا امل ــى قضاي ــات العمــل عل ــى أولوي واملشــاركة واحلــوار مــن أجــل التوافــق عل
تعمــل الــوزارة، بصفتهــا اجلهــة الرســمية التــي تقــود قطــاع احلمايــة االجتماعيــة، وزارة التنمية االجتماعية

علــى توفيــر احلمايــة االجتماعيــة والقضــاء علــى جميــع أشــكال التهميــش والعنــف 
مــن  منظومــة  خــالل  مــن  االجتماعــي  التماســك  وتعزيــز  االجتماعــي،  واإلقصــاء 
السياســات والتدابيــر والتدخــالت اإلغاثيــة واحلمائيــة والتنمويــة التــي تصــب مبجملهــا 

يف مكافحــة الفقــر والبطالــة وتعزيــز العدالــة االجتماعيــة.

مت إعــادة تشــكيل وحــدات النــوع االجتماعــي يف هيكليــة الهيئــات احلكوميــة بهــدف  
ضمــان مأسســة ودمــج قضايــا النــوع االجتماعــي يف القطاعــات املختلفــة، وتدقيــق 
ومتابعــة برامــج وسياســات احلكومــة مــن منظــور جنســاني. ويبلــغ عــدد هــذه الوحــدات 
حتــى تاريخــه )2٤( وحــدة. وتواجــه الوحــدات حتديــات عــدة تتمثــل يف التفــاوت القائــم 
مــن حيــث أدوارهــا وهياكلهــا وقدراتهــا البشــرية، بالرغــم مــن صــدور قــرار وزاري 
بتوحيــد هيكلياتهــا وأدوارهــا، وغيــاب موازنــة موحــدة لعملهــا. تعتبــر وحــدات النــوع 
االجتماعــي الــذراع األميــن لــوزارة شــؤون املــرأة، والتــي تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية دمــج 
ــالت  ــر واملقاب ــت التقاري ــا. وبين ــا وهيئاته ــوع االجتماعــي يف وزاراته ــم منظــور الن وتعمي
ومجموعــات النقــاش البؤريــة وورشــة وحــدات النــوع االجتماعــي  والتــي متــت يف ســياق 
هــذه الدراســة  وجــود تفــاوت يف الوحــدات علــى مســتويات القــدرة علــى احلــراك، 
وإحــداث تغييــر، والقــدرات الفنيــة واملســاحة املتاحــة لهــا. وتتأثــر الوحــدات بالبيئــة 
بالنــوع  القــرار  تقبل/إميــان صنــاع  ملــدى  وهيئاتهــا  وزاراتهــا  الســائد يف  واخلطــاب 
االجتماعــي. وبشــكل عــام، ال زالــت غالبيــة الوحــدات تعانــي مــن عــدم وضــوح أدورهــا، 
ويف منــح قضايــا النــوع االجتماعــي أولويــة. كمــا وتعانــي الوحــدات أحيانــا مــن التهميــش 
ــدت الوحــدات خــالل  ــوزارة. أب ــرة يف ال ــرق املؤث ــب عــن اللجــان والف واإلقصــاء والتغيي
الورشــة نشــاطاً واهتمامــاً ودافعيــة قويــة للعمــل، ولكــن ويف نفــس الوقــت، أشــارت 

ــرأة. ــع وزارة شــؤون امل ــم يف أدوات ونظــام التواصــل م ــف دائ الوحــدات لوجــود ضع

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf )8٣  اتفاقية سيداو )باللغة العربية
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اســتحدثت هــذه الدوائــر يف كافــة احملافظــات منــذ عــام 2007 بهــدف تعزيــز مكانــة دوائر تنمية املرأةآليات شبه حكومية
املــرأة ومتكينهــا وتقــدمي خدمــات تراعــي احتياجــات النــوع االجتماعــي.

الهيئات واملجالس البلدية 
واحمللية 

تتواجــد هيئــات احلكــم احمللــي كبلديــات أو مجالــس محليــة أو مجالــس قرويــة أو جلــان 
ومجالــس مشــتركة يف كافــة املــدن والقــرى والبلــدات الفلســطينية يف كل مــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة. وتتولــى مســؤولية اإلشــراف/املتابعة املباشــرة أمــام الســكان عــن 
تأمــن خدمــات البنيــة التحتيــة وخدمــات امليــاه والكهربــاء واخلدمــات اإلنســانية اإلغاثيــة 
)وحديثــا تشــكل الهيئــات احملليــة شــريكا وطرفــا أساســيا يف أيــة برامــج ومشــاريع تنمويــة 

يف مجتمعاتهــا احملليــة(.

ــى دعــم ومتكــن النســاء يف كافــة املجــاالت، وتســاهم يف املؤسسات النسويةمؤسسات املجتمع املدني   عملــت هــذه املؤسســات عل
تعزيــز الوعــي املجتمعــي حــول حقــوق النســاء ومكانتهــن. وتلعــب هــذه املؤسســات دوراً 
مهمــاً يف إلغــاء األعــراف واملمارســات التــي تشــكل متييــزاً ضــد املــرأة وتقــدمي مختلــف 
اخلدمــات، ال ســيما دعــم ضحايــا العنــف مــن النســاء وتوفيــر اخلطــوط الســاخنة 
والبيــوت اآلمنــة. كمــا تشــارك هــذه املؤسســات يف مناقشــة التشــريعات وتعديلهــا مبــا 

يتــواءم مــع حقــوق املــرأة ويعــزز تطبيقهــا الفعلــي.  

منظمات املجتمع املدني 
العاملة يف التنمية

تقــوم تلــك املنظمــات باســتهداف املناطــق الريفيــة، ومناطــق “ج” املهمشــة، والقــدس، 
وقطــاع غــزة بدرجــة أساســية يف تقــدمي خدماتهــا وتنفيــذ برامجهــا يف مجــال التنميــة 
واألمــن  املناخــي،  والتغيــر  والبيئــة  االجتماعــي،  االقتصــادي  والتمكــن  الزراعيــة، 
الغذائــي واإلعمــار، واملجــال الصحــي، وتقــدمي اخلدمــات والتوعيــة، ونشــر الفكــر 
ــذوي االحتياجــات اخلاصــة، ويف املجــال  ــاء القــدرات، واالهتمــام ب الدميقراطــي، وبن
الثقــايف الفنــي والتــراث والســياحة البديلــة. وحتــرص هــذه املنظمــات يف برامجهــا علــى 

ــات املســتضعفة بشــكل خــاص. ــة والفئ اســتهداف النســاء واملناطــق النائي
املنظمات الدولية آليات دولية

ومنظمات األمم املتحدة 
مــن خــالل التمويــل ومــن خــالل تنفيــذ برامــج ومشــاريع تنمويــة وإنســانية، ومــن خــالل 

التأثيــر يف رســم التوجهــات اإلســتراتيجية وأجنــدات التمويــل يف فلســطن. 

4٥



ملحق 3
حتليل نوعي بناًء على العمل امليداني

 اتســقت نتائــج البحــث امليدانــي النوعــي مــع النتائــج التــي وردت يف التقريــر باختالفــات بســيطة. بّينــت املقابــالت واللقــاءات وورش العمــل التــي 
مّت إجراءهــا  ألغــراض هــذا البحــث، عمــق تأثيــر الوضــع األمنــي الســائد، مــن ضمنــه اإلحتــالل،  علــى عمليــة تصميــم السياســات وإقرارهــا وعلــى 
تنفيذهــا، نتيجــة للواقــع السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف. وتباينــت املؤثــرات مــا بــن عوامــل ذاتيــة تعبــر عــن قصــور يف محــاكاة الواقــع 
مــن منظــور النــوع االجتماعــي، وقلــة اخلبــرات ومحدوديــة جتربــة إدمــاج النــوع االجتماعــي يف خطــط التنميــة الوطنيــة القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، 
ومــا بــن عوامــل موضوعيــة قائمــة يف الواقــع املعــاش تفــرض نفســها علــى كافــة جوانــب العمــل التنمــوي، وعلــى احلــراك اجلماهيــري، وبالتالــي 

علــى عمليــة التحــول االجتماعــي. 

الواقع يحكم عمليات السياسات
مــن الواضــح لــكل مــن احلكومــة واملجتمــع التحديــات التــي يفرضهــا الوضــع األمنــي   غيــر املســتقر، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتنميــة والتحــول املجتمعــي 
وكيــف ميكــن للسياســات والصدمــات اخلارجيــة فيمــا بعــد أن تؤثــر علــى املجتمــع. تنعكــس حالــة اإلدراك هــذه يف أشــكال مختلفــة مــن التفكيــر 
ــر املجتمعــي، والتــي ميكــن أن تنشــط املشــاركة  ــة والتغيي ــة املقاومــة والتنمي ــاك شــعور بأهمي ــة ، هن ــة. مــن ناحي واإلجــراءات الرســمية واملجتمعي
املجتمعيــة وتكملهــا املجتمعــات املهمشــة واملســتبعدة. مــن ناحيــة أخــرى، فــإدراك أّن الوضــع األمنــي   غيــر املســتقر قــادر علــى تدميــر ومنــع وتقييــد 
التنقــل، ويعيــق تنفيــذ التدخــالت ويقلــل مــن تأثيرهــا، واالعتــراف مبســتوى التبعيــة والســيادة احملــدودة والتأثيــر ســلباً علــى تصميــم وتنفيــذ 
السياســات . هــذا خلــق حالــة مــن الشــك فيمــا يتعلــق باخلطــط واالســتراتيجيات وقدرتهــا علــى إحــداث التغييــرات التنمويــة املطلوبــة خــالل العيــش 

يف أزمــة طويلــة األمــد.

ــم  ــة مــن خــالل التخطيــط وتصمي ــرات التنموي ــى إحــداث التغي ــى احلــد مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية عل ــزداد اإلدراك بقــدرة االحتــالل عل وي
املشــاريع والتدخــالت يف مجــال التنميــة املســتدامة ويف مجــال البنــى التحتيــة. حيــث يعمــل الوضــع علــى ترســيخ األثــر علــى املجتمــع الفلســطيني 
وبالتالــي أيضــاً علــى قضايــا العدالــة اإلجتماعيــة وعلــى مأسســة النــوع اإلجتماعــي )مــن ضمنهــا احليــز السياســي( احلمايــة اإلجتماعيــة والوصــول 
إلــى العدالــة واإلســتقرار اإلقتصــادي واحلقــوق تصبــح ثانويــة ضمــن القضايــا الوطنيــة.  ومثــال علــى ذلــك، احملــور الثالــث يف أجنــدة السياســات 
الوطنيــة 2017-2022 »التنميــة املســتدامة«8٤ والتــي تقتضــي بــأّن »لــن تتحقــق اإلســتدامة اذا اســتمر الفلســطينيون يف العيــش يف وجــود مشــرذم 
فيــه شــبابنا يخشــون علــى مســتقبلهم ويشــككون يف حصولهــم علــى دولــة يوًمــا مــا. علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات ، تعيــد احلكومــة الفلســطينية 

تأكيــد التزامهــا جتــاه مواطنيهــا«. 

كمــا ذكــرت احلكومــة الفلســطينية، اســتقالل االقتصــاد الفلســطيني هــو شــرطاً أساســياً لتحقيــق التنميــة املســتدامة والــذي ســيؤدي بعــد ذلــك إلــى 
خلــق فــرص للحــد مــن البطالــة والفقــر وحتقيــق العدالــة االجتماعيــة. اســتمرار اعتمــاد االقتصــاد الفلســطيني علــى االقتصــاد اإلســرائيلي، واحلــد 
ــاء اقتصــاد قــوي. يســاهم  ــع احلكومــة الفلســطينية مــن البن ــى قطــاع غــزة هــي عوامــل مباشــرة متن مــن التنقــل والقيــود واحلصــار املفــروض عل

االنقســام بــن األحــزاب الفلســطينية يف التنميــة، خاصــة يف قطــاع غــزة حيــث ارتفعــت معــدالت البطالــة.

أّثــر الوضــع ســلًبا علــى الدعــم املالــي للمانحــن ممــا أدى إلــى تقليــص التمويــل، ممــا زاد مــن مســؤولية احلكومــة الفلســطينية للوفــاء بااللتزامــات 
وااللتزامــات املقــررة احملــددة يف االســتراتيجيات واخلطــط الوطنيــة. أثــر تقليــص متويــل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئن الفلســطينين 
يف الشــرق األدنــى )األونــروا( علــى متويــل منظمــات املجتمــع املدنــي بشــكل عــام واملنظمــات النســائية يف علــى وجــه اخلصــوص  الــذي يلعــب دوًرا 

حاســًما يف تنفيــذ اخلطــط والسياســات الوطنيــة إلحــداث عمليــة تغييــر ثقــايف نحــو تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة.

اإلرادة السياسية 
بينــت نتائــج  مجموعــات النقــاش البؤريــة واملقابــالت الفرديــة التــي متــت يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بــأن اإلرادة السياســية متثــل 
عنصــراً وعامــاًل أساســيا يف قضيــة املســاواة بــن اجلنســن ونقطــة قــوة وأرضيــة مشــتركة للعمــل واملســاءلة إذا مــا توفــرت. كمــا وتشــكل أساســاً 
لالنطــالق مــن أجــل إحــراز تقــدم وإجنــاز علــى املســتوى العملــي مــن خــالل التعبئــة واحلشــد واإلصــالح يف القوانــن والتشــريعات واألنظمــة  
واإلجــراءات والبنــى املؤسســية والهيــاكل، وهــذا عــادة مــا يتطلــب فتــرات زمنيــة أطــول وجهــودا ومســاعي غيــر تقليديــة ال تعتمــد علــى املطالبــات 
ــر كاف إلحــداث  ــة( غي ــر اإلصالحــات القانوني ــي« )عب ــى أن »النهــج الليبرال ــات إل ــي فقــط. كمــا أشــارت بعــض النســويات والباحث والعمــل املكتب
حتــوالت جوهريــة يف بنــى املجتمــع الذكوريــة ويف عالقــات القــوة الســائدة يف املجتمــع، واملطلــوب إتبــاع نهــوج فعالــة تتعلــق بالشــراكات واالئتالفــات 
وأدوات التشــبيك والتواصــل والتخطيــط والــذي يحركــه ويقــوده بشــكل أساســي قــوة اجلماهيــر العريضــة وخاصــة تلــك الفئــات واملجموعــات 
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االجتماعيــة احملرومــة واملتضــررة مــن الواقــع احلالــي، نســاًء ورجــاالً. »ويتطلــب هــذا منــا جميعــا مراجعــة شــاملة ومعمقــة خلطابنــا ونهــج عملنــا 
وأدوات العمــل التــي نتبعهــا علــى املســتويات الرســمية وغيــر الرســمية )املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص واملؤسســات الدوليــة والــدول املانحــة( 

ــر الفلســطينية«. ومؤسســات منظمــة التحري

ــا للعديــد مــن  كان االفتقــار إلــى اإلرادة السياســية لــدى صانعــي القــرار لتغييــر الوضــع الراهــن مــن بــن العقبــات الرئيســية أمــام اإلصــالح وفًق
األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت. ووفًقــا ألحــد املقابــالت، »عنــد املشــاركة يف مراجعــة العديــد مــن اخلطــط الوطنيــة، الحظنــا أن كل خطــة 
تشــمل أحكاًمــا محــددة للنســاء والفئــات املهمشــة... وهــذا مؤشــر علــى أن احلكومــة تعطــي األولويــة للمســاواة وللتمكــن«8٥. وأضــاف »علــى مســتوى 
اخلطــاب الرســمي خطــاب جــدي وواضــح حــول املســاواة والتمييــز بــن اجلنســن وهــذا بــرز باخلطــاب الرســمي للحكومــة ومجلــس الــوزراء، إال أن 
ذلــك لــم يلمــس تأثيــره ولــم ينعكــس علــى أرض الواقــع بشــكل فعلــي علــى مســتوى االلتــزام يف التطبيــق وتخصيــص املــوارد املاديــة والبشــرية وإتاحــة 
الفــرص وتوســيعها أمــام املــرأة«8٦، األمــر الــذي اجمــع عليــه مــن مت مقابلتهــم ومقابلتهــن، ومــن شــاركوا وشــاركن يف مجموعــات النقــاش املركــزة يف 

كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

وشــارك شــخص آخــر الــرأي ذاتــه؛ مؤكــدة علــى التناقضــات بــن اخلطــط )االلتزامــات( والتنفيــذ الفعــال مبــا يف ذلــك القــرار الــذي اتخــذه 
املجلــس الوطنــي الفلســطيني يف عــام 2018 بزيــادة حصــة التمثيــل السياســي للمــرأة إلــى ٣0 يف املائــة. شــارك املســتجوب أنــه يف حــن أعطــت 
بعــض االســتراتيجيات/اخلطط أولويــة لتمكــن املــرأة ووصولهــا إلــى العدالــة، فــال تــزال هنــاك فجــوة بــن اإلرادة لتطويــر الــرؤى واالســتراتيجيات 

واخلطــط مــن جهــة واإلرادة السياســية لتنفيــذ تلــك االســتراتيجيات واخلطــط87. 

وأفضــل مــا يتضــح هــو االفتقــار إلــى اإلرادة السياســية يف تخصيــص امليزانيــة الســنوية الوطنيــة لــوزارة شــؤون املــرأة التــي ال تــزال ضئيلــة. تؤكــد 
اللجنــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان أن امليزانيــة الوطنيــة هــي األداة الرئيســية التــي مــن خاللهــا تقلــل الفجــوة بــن اجلنســن وإنهــاء العنــف ضــد 
املــرأة88. وينعكــس انعــدام اإلرادة السياســية أيًضــا يف عــدم تنفيــذ القــرارات التــي اتخذتهــا مجلــس الــوزراء مبــا يف ذلــك قــرار عــام 2008 بإنشــاء 
وحــدات النــوع اإلجتماعــي يف جميــع الــوزارات التنفيذيــة مــن أجــل دعــم ومراقبــة املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة علــى ثالثــة مســتويات؛ 
اخلطــط والسياســات وامليزانيــات. ومــع ذلــك، فمنــذ إنشــاء الوحــدات النــوع اإلجتماعــي، يســتمر عــدم االمتثــال علــى املســتويات الثالثــة، كمــا مت 

إثبــات ذلــك أثنــاء مناقشــة مجموعــة التركيــز مــع ممثلــي وحــدات النــوع اإلجتماعــي89.

املوروث الثقايف
يعتبــر املــوروث الثقــايف جلهــة العــادات والتقاليــد والقوانــن الســائدة والعقليــة األبويــة، مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه املــرأة، وهــي التــي كّرســت 
ثقافــة التمييــز القائمــة علــى اجلنــس. هــذه الثقافــة تعكســها منظومــة القوانــن الســارية املفعــول والسياســات املميــزة ضــد املــرأة، وذكوريــة الهيــاكل 
املنفــذة لهــذه القوانــن واألنظمــة والسياســات وعــدم متثيــل املــرأة بشــكل فاعــل فيهــا. قانــون العقوبــات وقانــون األحــوال الشــخصية90 ميّيــزون ضــد 
النســاء يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. قانــون األحــوال الشــخصية يحكــم الــزواج والطــالق وحضانــة األطفــال، بينمــا قانــون العقوبــات والتــي ال 
تضمــن حمايــة كافيــة للمــرأة مــن العنــف األســري املجتمعــي بشــكل عــام، ومــا هــو قائــم يف التشــريعات الســارية والثقافــة والعــادات املميــزة ضــد 
املــرأة والتــي حتكــم قضايــا اإلرث والنفقــة وامللكيــة وفــرص التعليــم والعمــل املتاحــة، والتــي تقلــل مــن متكــن املــرأة اقتصاديــا وجتعلهــا أكثــر عرضــة 
للفقــر خصوصــا يف ظــل التشــوه الهيكلــي للبنيــة االقتصاديــة وألســواق العمــل حيــث متركــز النســاء يف مجــاالت اقتصاديــة دون غيرهــا تعتبــر مــن 
األســباب الرئيســية التــي أدت إلــى تهميــش النســاء اقتصاديــاً، وإقصائهــن عــن املشــاركة السياســية يف مجــال صنــع القــرار حيــث انخفــاض نســبة 
النســاء يف املســتويات العليــا يف الوظيفــة العموميــة وعــدم إشــراك النســاء يف جلــان املفاوضــات السياســية وجلــان املصاحلــة الوطنيــة، والتراجــع 
عــن املكتســبات التــي مت إجنازهــا قبــل االنقســام  السياســي يف قانــون االنتخابــات البلديــة واحملليــة يف قطــاع غــزة والــذي أســفر عــن صعــود النســاء 

للمجالــس بنحــو ٥.%17.

يوجــد تناقــض حقيقــي يف اخلطــط والسياســات واللوائــح نفســها، حيــث تنظــر الثقافــة الســائدة للمــرأة علــى أنهــا عالــة وليســت معيلــة، وأن دورهــا 
ــن  ــز املســاواة ب ــرأة لتعزي ــة متكــن امل ــع رؤي ــق م ــرأة بالرجــل وال تتواف ــن مســاواة امل ــه، ال تراعــي اخلطــط والقوان ــس إنتاجــي. وعلي ــي ولي إجناب
اجلنســن. وكذلــك يف قوانــن التقاعــد والضمــان االجتماعــي، يبــدو أن اخلطــط املوضوعــة لتعزيــز مفهــوم املســاواة بــن اجلنســن قــد ُوضعــت 
شــكليا دون االهتمــام بضــرورة تطبيقهــا وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع، ألنهــا ُوضعــت دون القيــام  بتحليــل بنيــة املجتمــع كــي يتــم مواءمــة عمليــة 

التخطيــط مــع إمكانيــة التنفيــذ.

8٥  مقابلة من تاريخ 2018/8/12.
8٦  ذات املصدر.

87  مقابلة من 2018/9/1٦.
88  الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )2017(.حتليل ميزانية 2017 من منظور حقوق اإلنسان. رام اهلل، فلسطن.

89  مجموعة نقاش بؤرية مع ممثلن عن وحدات النوع اإلجتماعي، ٦/2018/9. 
http://www.undp.ps/en/ newsroom/publications/pdf/other/womenrreview.pdf .90  البطمة، ر. )2011(. مراجعة القوانن الفلسطينية من وجهة نظر نسائية
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وفًقــا إلحــدى املقابــالت، »أعتقــد أن الســبب الرئيــس لالنضمــام إلــى االتفاقيــات الدوليــة مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
املــرأة )ســيداو( ليــس حمايــة املــرأة بقــدر مــا حتــاول أن تضــع نفســك يف عالــم يعانــي مــن اختــالل شــديد يف التــوازن مــن أجــل إظهــار أننــا جــزء مــن 
املتحضــر العامليــة. ومــع ذلــك، ال ينعكــس هــذا بوضــوح يف املمارســة العامــة والقوانــن«91. وأضــاف شــخص آخــر يف مقابلــة » عنــد مراجعــة الوثائــق 
ذات الصلــة ، يبــدو أن هنــاك إرادة سياســية لتطبيــق نهــج قائــم علــى حقــوق اإلنســان علــى أســاس متكــن املــرأة واملســاواة بــن اجلنســن والعدالــة 
االجتماعيــة. هــذه ورقــة واحــدة فقــط. يلعــب عامــالن دوًرا مهًمــا عندمــا يتعلــق األمــر بــاإلرادة السياســية. أوالً ، إن الشــروط التــي يفرضهــا 
املانحــون ، مثــل الــدول األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي واللجنــة الرباعيــة ، تضمــن إنشــاء مشــاريع / برامــج. ثانيــاً، [يجــب أن يكــون هنــاك] اســتعداد 

للحكومــة الفلســطينية إلظهــار التمييــز اإليجابــي مــن خــالل اعتمــاد اســتراتيجيات وسياســات تدعــم قضايــا املــرأة«92. 

االنقســام السياســي حــال دون توحيــد القوانــن والتشــريعات والسياســات بــن غــزة والضفــة الغربيــة، وتعطيــل املجلــس التشــريعي حــال دون إنشــاء 
تشــريعات جديــدة، ممــا أضعــف متثيــل النســاء يف مواقــع صنــع القــرار وأعــاق جهــود إزالــة الغــن التاريخــي الــذي وقــع عليهــن جــراء نظــام أبــوي 
تاريخــي وذكــوري، وأضعــف قيمــة اإلجنــازات التــي حتققــت لصالــح املــرأة. مثــال يف قطــاع غــزة، تنعكــس الذكوريــة يأشــكال مختلقــة مثــل فــرض 
احلجــاب يف املــدارس واجلامعــات، وحمــالت اآلداب والفضيلــة عنــد ارتيــاد األماكــن العامــة، ممــا يشــير إلــى احلاجــة لسياســات وخطــط خاصــة 

لتعزيــز ثقافــة جديــدة باجتــاه متكــن املــرأة وتعزيــز مفاهيــم املســاواة. 

التخطيط الوطني: العمليات والبنية التحتية املؤسساتية

منظور النوع اإلجتامعي يف التحليل والبيانات

يؤثــر توافــر املعلومــات والبيانــات بشــكل مباشــر علــى تطويــر السياســات وصياغتهــا. يتطلــب وضــع السياســات وصياغتهــا معلومــات نوعيــة 
وبيانــات كميــة مجمعــة ومصنفــة عــن احلقائــق اجلغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والبيئيــة للســكان. تشــير العديــد مــن 
التقاريــر واخلطــط إلــى أن غيــاب املعلومــات والبحــوث النوعيــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي قــد أعــاق تعميــم املنظــور اجلنســاني يف إعــداد 
االســتراتيجيات واخلطــط القطاعيــة واملشــتركة بــن القطاعــات. توفــر اإلحصــاءات يشــكل نقطــة انطــالق. ومــع ذلــك، فإنهــا تتطلــب املزيــد مــن 
التحليــل فيمــا يتعلــق بعوامــل أخــرى مبــا يف ذلــك: امليــول والتوجهــات اجلغرافيــة واالجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة وتأثيرهــا علــى حيــاة النســاء 

والرجــال. 

اإلطار املفاهيمي املتعلق بالنوع االجتامعي واملصطلحات ذات العالقة

إن املصطلحــات املثيــرة للجــدل والتعاريــف غيــر الواضحــة املرتبطــة بنــوع اجلنــس واملســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة تــدمي املفاهيــم اخلاطئــة 
الفرديــة واملؤسســية واملجتمعيــة. كمــا أن غيــاب املصطلحــات والتعاريــف املعتــرف بهــا رســمياً قــد مّكــن صنــاع القــرار وصانعــي السياســات وأصحاب 
املصلحــة مــن تقــدمي تفســير فــردي خــاص بهــم. يؤثــر التبايــن يف االفتقــار إلــى املصطلحــات والتعاريــف املوحــدة ســلًبا علــى كيفيــة تطبيــق هــذه 
ــة  ــك بوضــوح يف اخلطــاب الســائد يف بيئ ــا. ويتضــح ذل ــط االســتراتيجيات وتنفيذهــا وتقييمه ــا خــالل مراحــل تخطي ــالغ عنه املصطلحــات واإلب
العمــل ألن التعاريــف ذات الصلــة بالنــوع اإلجتماعــي املتوفــرة يف االســتراتيجيات الوطنيــة اجلنســانية الشــاملة لعــدة قطاعــات غيــر موجــودة يف 
االســتراتيجيات والوثائــق القطاعيــة وغيــر القطاعيــة والوطنيــة. ويف هــذا الســياق قــد أفــاد أحــد األشــخاص الذيــن متــت مقابلتهــم »الحظــوا ذلــك 
كان الــرد علــى هــذه املســألة هــو وجــود اتفــاق عــام علــى املصطلحــات والتعريفــات، ولكــن إلــى أي درجــة يوجــد اتســاق يف تطبيــق هــذه املفاهيــم 

وهــذا يتطلــب أدوات نوعيــة مــن أجــل قيــاس موضوعــي التغييــر والتأثيــر«9٣. 

البنية الذكورية وتأثريها عىل السياسات من منظور النوع االجتامعي

يوجــد ضبابيــة ثقافيــة يف متّثــل مفهــوم النــوع االجتماعــي وتعزيــز املســاواة بــن اجلنســن لــدى الســلطة الفلســطينية. وينعكــس ذلــك يف التناقــض 
القائــم بــن مســاعي الســلطة مبوضعــة النــوع االجتماعــي وإدماجــه يف اخلطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة وبــن البنــى الهيكليــة أيضــا ينعكــس 
ذلــك علــى محاولــة إشــراك املنظمــات النســوية يف مناقشــة هــذه اخلطــط: » كانــت عمليــة شــكلية مــن حيــث اجلوهــر)يف قطــاع غــزة(. فعلــى ســبيل 
ــل كل  ــة موائمــة التشــريعات كمقعــد واحــد ميث ــة عــن احتــاد املــرأة الفلســطينية يف جلن ــال، بعــد نضــاالت متعــددة مّت الســماح ملشــاركة مندوب املث
احلركــة النســوية.  وال شــك أن هــذا التمثيــل إمنــا يعكــس الثقــة باالحتــاد العــام للمــرأة باعتبــاره مؤسســة شــبه رســمية، حيــث لــم يتــم النظــر الحتــاد 
املــرأة بصفتــه بيــت خبــرة يضــم الكثيــر مــن اخلبيــرات النســوية )حقوقيــات - سياســيات - خبيــرات يف اإلدارة والتخطيــط والتنميــة البشــرية(، 
مبعنــى لــم يعمــل ممثلــو املــرأة واألطــر النســوية ومنظمــات العمــل األهلــي العاملــة يف مجــال العمــل النســوي، علــى إشــراك املــرأة بشــكل مســتمر يف 

91  مقابلة من تاريخ 2018/9/12.
92  مقابلة من تاريخ 2018/9/9.

9٣  مقابلة من تاريخ 2018/8/28.
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صياغــة اخلطــط والتشــريعات والبرامــج والسياســات، كمــا أن املشــاركة ضعيفــة ومحــدودة وخاصــة فيمــا يتعلــق مبنظمــات قطــاع غــزة«9٤. أمــا آخــر 
فأفــاد »منــذ إنشــاء الســلطة الفلســطينية يهيمــن الذكــور علــى املؤسســات احلكوميــة حيــث لــم تكــن املســاواة بــن اجلنســن أولويــة علــى اإلطــالق. 
علــى ســبيل املثــال، مت اســتبعاد النســاء الفلســطينيات مــن املشــاركة السياســية علــى الرغــم مــن أنهــن ناشــطات، إلــى جانــب الرجــال، يف احلركــة 
السياســية منــذ الســتينيات يف فلســطن وخارجهــا. لقــد تغيــر هــذا عندمــا مت تأســيس الســلطة الفلســطينية. بالنســبة لصائغــي السياســات، كنــا 
خــارج إطــار عملهــم املرجعــي وفقــدوا الفرصــة لشــراكة حقيقيــة. بــدأت الســلطة الفلســطينية يف عكــس تصرفــات الــدول العربيــة األخــرى مــن 

خــالل اســتبعاد النســاء«9٥.

ومــن املقابــالت مــن قطــاع غــزة أفــاد األشــخاص بصعوبــة دمجهــم يف عمليــة التخطيــط الوطنــي نظــراً إلــى أّن احلكومــة الفلســطينية تقــع يف الضفــة 
الغربيــة، ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى رؤيــة احلكومــة علــى نطــاق وطنــي مبــا يف ذلــك وضــع املــرأة يف قطــاع غــزة. كان هــذا مــن ذوي اخلبــرة أثنــاء 
ــق  ــى قطــاع غــزة للتعلي ــم إرســالها إل ــى لالســتراتيجية يف رام اهلل ومــن ث ــة. مت إعــداد املســودة األول ــر القطاعي إعــداد اخلطــة اإلســتراتيجية عب
عليهــا وتعكــس األولويــات والسياســات. مثــال آخــر هــو وضــع خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 1٣2٥. متــت صياغــة املســتند 
ــن  ــوق ب ــى تصــور للتف ــرايف أدى إل ــة أن التشــرذم اجلغ ــاد شــخص آخــر يف مقابل ــات9٦. وأف ــى قطــاع غــزة لتقــدمي تعليق ــم أرســل إل يف رام اهلل ث
األفــراد يف رام اهلل ، حيــث يتــم اتخــاذ القــرارات يف نهايــة املطــاف، ويف قطــاع غــزة، يتمثــل دورهــم يف تنفيــذ القــرارات التــي اتخــذت«97. شــارك 
األفــراد ومنظمــات املجتمــع املدنــي واألجهــزة النســائية يف الضفــة الغربيــة أنهــم شــاركوا بنشــاط يف إعــداد اخلطــة اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة 
وأن االنقســام منــع غالبيــة قــادة احلركــة النســائية مــن قطــاع غــزة مــن املشــاركة بنشــاط. بينمــا شــاركت نســاء مــن قطــاع غــزة وشــاركن يف تطويــر 
اســتراتيجيات وتقاريــر مختلفــة ، مبــا يف ذلــك خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة رقــم 1٣2٥ ، وتقريــر الظــل 
التفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ، واالســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة )2011-2019( وعكســت اخلطــة 

اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة 2017-2022 أن مســتوى املشــاركة كان محــدودا وغيــر فعــال.

ــاء املناســب للقــدرات يف  ــة بالبن ــة يف مؤسســات الدول ــد موظفــي الدول ــم تتمكــن منظمــات املجتمــع املدنــي، وال ســيما يف قطــاع غــزة، مــن تزوي ل
قضايــا املــرأة، وال تــزال الهيــاكل الثقافيــة املســتمرة تعرقــل تنفيــذ سياســات املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة. علــى ســبيل املثــال، يف مجــال 
التعليــم، علــى الرغــم مــن التغييــر يف املناهــج الدراســية ال يــزال املعلمــون مييــزون بــن الطــالب98. تواجــه املســاواة بــن اجلنســن وحقــوق اخلبــراء 
واملستشــارين حتديــات أيضــا. أوالً ، يجــب أن متثــل اجلهــات التــي جتندهــا املؤسســات احلكوميــة املناصــب الرســمية للحكومــة علــى الرغــم مــن 
اختــالف اآلراء. ثانيــاً، يلعــب العديــد مــن اخلبــراء املعاريــن إلــى الــوزارات والهيئــات احلكوميــة األخــرى دوًرا رئيســًيا يف تطويــر قــدرات املوظفــن 
احلكوميــن. ومــع ذلــك، نظــًرا ألن غالبيــة هــؤالء األفــراد معاريــن مــن منظمــات دوليــة ، يكونــون مســؤولن عنهــا ، فإنهــم ميثلــون رؤيــة اجلهــة املانحــة 

، وليــس بالضــرورة رؤيــة املؤسســات الوطنيــة99.

املتابعة والتقييم

تعــد أطــر املتابعــة والتقييــم أدوات إداريــة مهمــة تســاعد يف األداء نحــو حتقيــق النتائــج. تضمــن املتابعــة رصــد صحيــح خلطــط والنشــاطات أثنــاء 
التنفيــذ. يســاهم هــذا اإلطــار بتحديــد اإلجنــازات واإلخفاقــات واألســباب احملتملــة وميكنــه تقــدمي رؤى أفضــل حــول كيفيــة حتســن التنفيــذ، مــن 
أجــل حتقيــق األهــداف احملــددة. يف حــن أن األهــداف يف اخلطــط الوطنيــة ترتبــط بشــكل أساســي مبجموعــة مــن املؤشــرات الكميــة، إال أنهــا لــم 
تكــن كافيــة للتقييــم كخطــط وهيــاكل مؤسســية. ومــن البيانــات التــي مّت جتميعهــا مــن خــالل املقابــالت ومجموعــات النقــاش »أن نقــص أو ضعــف 
هيــاكل وعمليــات املتابعــة والتقييــم كان أحــد العقبــات الرئيســية يف تنفيــذ اخلطــط100. شــارك أحــد املقابــالت يف قطــاع غــزة »هنــاك مجموعــة مــن 
املبــادئ األساســية لهــذه اخلطــط ، مبــا يف ذلــك قضيــة املســاواة ، وقضايــا املــرأة قضايــا شــاملة لعــدة قطاعــات يجــب أن تكــون موجــودة يف جميــع 
القطاعــات. لســوء احلــظ، هــذه مجــرد مبــادئ وال تترجــم إلــى املمارســة. هــذا يعنــي، علــى ســبيل املثــال، أن وزارة الزراعــة يف الضفــة الغربيــة ال 
عالقــة لهــا بــوزارة الزراعــة يف قطــاع غــزة101. علــى الرغــم مــن إجــراء التقييمــات والتقييمــات خلطــط وطنيــة مختــارة ، إال أنــه ال توجــد تقييمــات 

ألداء الــوزارات احلكوميــة.

9٤  مقابلة من تاريخ 2018/9/1٦.

9٥  مقابلة من تاريخ 2018/8/1٤.

9٦  مقابلة من تاريخ 2018/9/12.
97  مقابلة ومجموعة نقاش بؤرية 2018/9. 

98  مقابالت فردية ومجموعة نقاش بؤرية يف قطاع غزة من شهر 8 و9 2018.
99  ذات املصدر.

100  مقابالت فردية ومجموعة نقاش بؤرية يف قطاع غزة من شهر 8 و9 2018.
101  مقابلة من تاريخ 2018/9/9.
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املساءلة 

املســاءلة هــي عامــل أساســي لتنفيــذ التزامــات احلكومــة. يدفــع األطــراف املعنيــة إلــى الوفــاء بالتزاماتهــا ووعودهــا للشــعب. مت االتفــاق باإلجمــاع 
علــى أن غيــاب املســاءلة قــد أثــر ســلًبا علــى التــزام املؤسســات احلكوميــة بتنفيــذ خططهــا والتزاماتهــا. ممثلــون مــن املجتمــع املدنــي يف الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة ، وكذلــك مــن متــت مقابلتهــم ، يشــرحون بشــكل فــردي واإلجمــاع ، أن عــدم املســاءلة جتــاه قضايــا النــوع اإلجتماعــي يــة يرجــع 
بشــكل رئيــس إلــى تعطيــل املجلــس التشــريعي الفلســطيني وضعــف السياســة السياســية األحــزاب واســتيعابها يف املؤسســة السياســية، تضــارب 
املصالــح بعــض األحيــان بــن أصحــاب املصلحــة مثــل املجتمــع املدنــي واحلكومــة واملنظمــات الدوليــة والقطــاع اخلــاص. فيمــا يتعلــق بــدور املجتمــع 
املدنــي وقدرتــه علــى التأثيــر يف السياســات العامــة، تشــير دراســة مقيــاس املجتمــع املدنــي الفلســطيني لعــام 201٦ إلــى أن تأثيــر املجتمــع املدنــي 
علــى السياســة العامــة محــدود للغايــة ومخصــص«102. تســتخدم منظمــات املجتمــع املدنــي االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة )CSNGS( كإطــار 

مرجعــي لتطويــر برامجهــا ومشــاريعها. يف الوقــت نفســه، أشــارت هــذه املنظمــات إلــى أنــه كان مــن الصعــب متابعــة تنفيــذ خطــة وطنيــة معينــة.

املوازنات واملوارد املالية 

امليزانيات توجه اجتاه أي خطة أو اســتراتيجية معتمدة. تختلف آراء من متت مقابلتهم على أســاس تفســيرهم الشــخصي وفهمهم لالســتراتيجيات 
الوطنيــة، مبــا يف ذلــك  اخلطــة الوطنيــة عبــر القطاعيــة 2017 - 2022 علــى الرغــم مــن اإلجمــاع العــام علــى أن اخلطــط واالســتراتيجيات ميكــن 
أن تتحقــق دون تخصيــص املــوارد املاليــة. رأى البعــض أن »التخطيــط مطلــب وطنــي لتعبئــة املــوارد، لكــن احلكومــة ال متتثــل الســتراتيجيات متويــل 
االســتثمار يف االحتياجــات الوطنيــة ووضــع اســتراتيجيات وخطــط تنفيــذ واضحــة تشــمل جميــع الشــركاء«10٣. تعتبــر احلكومــة هــذه اخلطــط مبثابــة 
»خطــط إرشــادية يصادقــون عليهــا ولكــن ال يوافقــون عليهــا يف النهايــة. كيــف ميكــن احلصــول علــى املوافقــة عنــد عــدم وجــود مــوارد مخصصــة 
لهــا وعندمــا تكــون معتمــدة علــى التمويــل األجنبــي؟10٤. علــى ســبيل املثــال، إســتراتيجة وزارة شــؤون املــرأة 2017 - 2022 طموحــة للغايــة وغيــر 
واقعيــة إلــى حــد مــا. تتطلــب بعــض السياســات قــدًرا كبيــًرا مــن التمويــل، مثــل سياســة مكافحــة الفقــر والبطالــة. تخصــص وزارة املاليــة والتخطيــط 
املــوارد ضمــن امليزانيــات البرنامجيــة لــكل وزارة، مبــا يف ذلــك وزارة شــؤون املــرأة التــي لديهــا برنامجــان: برنامــج حمايــة ومتكــن املــرأة والبرنامــج 
اإلداري. تبــنّ امليزانيــة أّن أعلــى النفقــات تخــص الرواتــب ونفقــات التشــغيل بينمــا يتــم إنفــاق احلــد األدنــى مــن املــوارد علــى التطويــر. مــن اجلديــر 
باملالحظــة ، كمــا ذكــر يف ورشــة عمــل عقــدت مــع وحــدات النــوع اإلجتماعــي واملقابــالت الفرديــة أن قضايــا النــوع اإلجتماعــي تنــدرج حتــت بنــد 

امليزانيــة التطويريــة وهــذا مــا قــد يفســر التمويــل احملــدود لهــا.

102  مجلس تنسيق العمل االهيل. 201٦ .مقياس املجتمع املدين الفلسطيني. رام اهلل -فلسطن.
10٣  مقابلة من تاريخ 2018/8/28.

10٤  ذات املصدر.

جسر فجوات النوع اإلجتماعي:  مسح وحتليل سياسات النوع اإلجتماعي يف فلسطني )2017-2011( ٥٠



ملحق ٤
توصيات للحكومة الفلسطينية

حتقيق املصاحلة الوطنية والسعي إلنهاء اإلنقسام الفلسطيني،. 1

ــة فلســطن )ســيداو، العهــد الدولــي اخلــاص . 2 ــة التــي صادقــت عليهــا دول مواءمــة القوانــن الفلســطينية مــع املعاهــدات واإلتفاقيــات الدولي
باحلقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة، العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية، اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

مــن بــن اإلتفاقيــات والعهــود األخــرى(،

تنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1٣2٥ حول مشاركة املرأة السياسية واملرأة والسالم واألمن،. ٣

أنشــاء وتطبيــق نظــام مركــزي قائــم علــى النتائــج ملتابعــة تنفيــذ احلكومــة ومســاءلتها عــن سياســات املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة . ٤
املعتمــدة واإلبــالغ عنهــا وتقييمهــا،

مراجعــة النهــج اإلقتصــادي والسياســات النقديــة واإلســتثمارية واملاليــة للتأكــد مــن أنهــا تخــدم النســاء والفئــات املهمشــة وتتماشــى مــع الواقــع . ٥
اإلجتماعي-اإلقتصــادي لســكان مــا زالــوا يعيشــون حتــت االحتــالل.

توصيات لوزارة املالية والتخطيط

مراجعــة اإلطــار املفاهيمــي لعمليــة التخطيــط وإجراءاتهــا الفنيــة ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك إجــراءات التخطيــط عبــر القطاعــي وآليــات دمــج . 1
التخطيــط عبــر القطاعــي يف اخلطــط القطاعيــة،

مراجعــة إطــار إعــداد اخلطــط والسياســات الوطنيــة لضمــان املشــاركة الفّعالــة جلميــع أصحــاب املصلحــة ومراعــاة واقــع النــاس الذيــن مــا . 2
زالــوا يعيشــون حتــت اإلحتــالل والذيــن ال يتمتعــون بالســيادة أو الســيطرة علــى مواردهــم،

بالشــراكة مــع وزارة شــؤون املــرأة، إعــداد دليــل يشــمل املصطلحــات واملفاهيــم املتعلقــة بالقضايــا اإلجتماعيــة وقضايــا النــوع اإلجتماعــي، مــع . ٣
توقــع تطبيــق املواءمــة يف تطويــر اخلطــط الوطنيــة والقطاعيــة وعبــر القطاعيــة،

تطوير دليل حول كيفية صياغة وتطوير السياسات من منظور النوع اإلجتماعي،. ٤

إنشاء نظام للمتابعة واإلشراف على اخلطط/اإلستراتيجيات واإلبالغ عن أثرها االجتماعي،. ٥

تخصيص ميزانية سنوية من امليزانية الوطنية لقضايا املساواة بن اجلنسن ومتكن املرأة والفئات املهمشة،. ٦

تنفيذ نهج املوازنة القائمة على النوع االجتماعي )GBB( يف عملية التخطيط.. 7

توصيات لوزارة شؤون املرأة ووحدات النوع اإلجتامعي 

التركيز على دور وزارة شؤون املرأة يف قيادة عملية تعميم ومأسسى النوع اإلجتماعي يف مؤسسات القطاع العام،. 1

إعطــاء األولويــة للتحليــل النوعــي للسياســات والتركيــز بشــكل أقــل علــى اجلوانــب الكميــة، وتبنــي سياســات تســهم يف التغييــرات اإلجتماعيــة . 2
الهيكليــة مــن حيــث عالقــات القــوة لصالــح املــرأة والفئــات املهمشــة،

مراجعــة السياســات والتدخــالت املنصــوص عليهــا يف اإلســتراتيجية 2017-2022، وإختيــار سياســة نوعيــة واحــدة علــى األقــل مــن كل محــور، . ٣
وإجــراء حتليــل مالــي وتخصيــص ميزانيــة وتطويــر خطــة تنفيــذ لتحقيــق السياســة، بالتعــاون والشــراكة مــع جميــع األطــراف املعنيــة،

تفعيل أدوات املتابعة والتقييم وإنشاء نظام للتواصل الداخلي واخلارجي مع الشركاء )داخل وزارة شؤون املرأة وخارجها(،. ٤

إعتمــاد نهــج تكاملــي وشــامل جتــاه التخطيــط الــذي يراعــي الفروقــات بــن اجلنســن يف أمنــاط حيــاة النســاء والفتيــات ويتماشــى مــع . ٥
القائمــة، اإلســتراتيجيات واخلطــط 

إعــادة هيكلــة وحــدات النــوع اإلجتماعــي عــن طريــق تقســيمها وفًقــا للقطاعــات اإلمنائيــة األربعــة الرئيســة، مصحوبــة بخطــة عمــل واضحــة . ٦
ومتفــق عليهــا باإلضافــة إلــى آليــات التواصــل  مــع مجلــس الــوزراء ووزارة شــؤون املــرأة مــن جهــة، والــوزارات املعنيــة واجلهــات احلكوميــة مــن 
ــوزارات وهياكلهــا  ــع ال ــل تتقاســمها جمي ــوع اإلجتماعــي ب ــى وحــدات الن ــوع اإلجتماعــي ال تقــع فقــط عل ــم الن ــة أخــرى. فســؤولية تعمي ناحي

املؤسســية،

٥١



تفعيل/إنشــاء نظــام شــكاوى مخصــص لوحــدات النــوع اإلجتماعــي وربطــه مباشــرة مبجلــس الــوزراء وديــوان املوظفــن العــام لضمــان املســاءلة . 7
عــن ســوء املعاملــة والتمييــز ضــد املــرأة وعــدم التعــاون مــع وحــدات النــوع اإلجتماعــي. 

تعزيز اآلليات القائمة ملأسسة النوع اإلجتماعي يف املؤسسات احلكومية وأصحاب الشأن وفقا للمجاالت ذات األولوية.. 8

توصيات إىل الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

مواءمة اخلريطة اإلحصائية مع عملية التخطيط الوطني،. 1

التأكد من أّن اإلحصائيات والتقارير الوطنية شاملة من حيث توفير البيانات املصنفة حسب اجلنس،. 2

تطوير عمل دوائر اإلحصاء يف الوزارات والهيئات احلكومية لضمان الفعالية يف إنتاج التقارير اإلحصائية والنوعية.. ٣

إنشاء نظام وطني للمتابعة واإلبالغ حول مؤشرات النوع اإلجتماعي، . ٤

صياغــة مؤشــرات إحصائيــة حساســة للنــوع اإلجتماعــي يف القطاعــات التــي فيهــا فجــوات يف السياســات، مثــل البنيــة التحتيــة والبيئــة والفــن . ٥
واألدب والرياضــة.

توصيات للحركة النسائية ومؤسسات املجتمع املدين

توثيق جتارب النساء كجزء من حملة وطنية للدفاع عن حقوق املرأة،. 1

تعزيز عالقات الشراكة بن الهيئات احلكومية ومنظمات املجتمع املدني واإلمتناع عن إعتبار أّي منها منافس لآلخر،. 2

توحيد اجلهود بهدف إلغاء القوانن التي تنتهك احلريات ودعم تشريعات قوانن تضمن املساواة بن اجلنسن،. ٣

مكافحــة جميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، وتنســيق النشــاطات السياســية بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن أجــل بنــاء حركــة نســوية/. ٤
إجتماعيــة قــادرة علــى ممارســة الضغــط علــى احلكومــة والســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، ومتابعــة تنفيــذ القــرارات مــن 

قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الفلســطينية واألحــزاب السياســية،

استهداف الذكور واإلناث يف برامج التمكن والتوعية ومشاركة الشباب يف هذه النشاطات. ٥

فتح قنوات للتواصل واحلوار مع احلكومة ملواجهة التحديات التي تواجهها النساء وخاصة يف قطاع غزة،. ٦

بنــاء حتالفــات قويــة ومتينــة بــن منظمــات املجتمــع املدنــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة التــي تعنــى بالقضايــا املتعلقــة بأجنــدة السياســات . 7
الوطنيــة وأجنــدة السياســات القطاعيــة،

تعزيز الرقابة املجتمعية وقدرات املساءلة،. 8

تعزيز الشراكات مع املنظمات الدولية غير احلكومية العاملة يف ذات املجال.. 9

توصيات لجميع الرشكاء

بــدء احلــوارات واملناقشــات علــى مســتوى مكتــب الرئيــس واحلكومــة واألحــزاب السياســية، وبــن احلركــة النســوية ومنظمــات املجتمــع املدنــي، . 1
مــن أجــل قيــاس متعمــق للخطــاب الســائد ومراجعــة أدوات املناصــرة املتوفــرة، وتصميــم أدوات أكثــر فّعاليــة إلحــراز تقــدم ملمــوس يف مكانــة 

النســاء والفتيــات الفلســطينيات،

حتليل السياسات احلالية وأثرها يف جميع القطاعات من منظور النوع اإلجتماعي،. 2

اإلستثمار يف دعم مبادرات املساواة بن اجلنسن وحقوق املرأة يف قطاع غزة والقدس ومنطقة »ج« يف الضفة الغربية.. ٣

اإلســتثمار يف احملــاور والسياســات املنصــوص عليهــا يف أجنــدة السياســات الوطنيــة املتعلقــة بالعدالــة وبالتمكــن اإلجتماعــي واإلقتصــادي . ٤
والسياســي.

جسر فجوات النوع اإلجتماعي:  مسح وحتليل سياسات النوع اإلجتماعي يف فلسطني )2017-2011( ٥2
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