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 الرئيس الراحل الشهيد  ياسر عرفات أقوالمن 

 وحضارية ووطنية ودينية" إنسانيةهي  المرأةقضية " 
  

في تعتبر قضية المرأة قضية وطنية ومجتمعية، ويجب على الدولة ان تلعب دورا مركزيا وحيويا 
تمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والفاعلة في مجاالت الحياة كافة، االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية. ومنذ اللحظة األولى لبدء المقاومة ضد االحتالل األجنبي لفلسطين 

مكانياته اتهاشاركت المرأة الفلسطينية في كافة أشكال النضال الفلسطيني، وقدمت كل طاق  اوا 
قامة الدولة  جنبا   إلى جنب مع الرجل، من اجل إحقاق الحقوق الوطنية في االستقالل وا 

. وفي الوقت ذاته، ناضلت المرأة الفلسطينية وما زالت تناضل من و عاصمتها القدس الفلسطينية
اجل ضمان حقوقها االجتماعية واالقتصادية والسياسية كأساس لبناء مجتمع مدني ديمقراطي، 

 التنمية اإلنسانية الشاملة، من جهة أخرى. من جهة، وتحقيق
تظهر المؤشرات وجود فجوة بين الرجال والنساء في المجاالت االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية.  وقد اتسعت هذه الفجوة وتعمقت بسبب اإلجراءات القمعية لالحتالل اإلسرائيلي من 

دهور األوضاع االجتماعية حصار واغالقات وغير ذلك من ممارسات،  والتي أدت إلى ت
 واالقتصادية للمجتمع الفلسطيني بشكل عام، والمرأة بشكل خاص.

فجوة النوع االجتماعي في مستويات الحياة المختلفة، يستدعي تكثيف كل الجهود  ان وجود
والطاقات، سواء على المستوى الرسمي او غير الرسمي، من أجل العمل على جسر الفجوة بين 

 .ء في المجتمع الرجال والنسا

 للنهوض بالمراة مرجعية المؤسسات الوطنية

المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع يتمحور اإلطار العام لمرجعية 
وثيقة اإلستقالل التي أقرها المدني في دعمهم لقضايا النوع االجتماعي والنهوض بالمراة، الى 

، حيث نصت على "عدم التمييز في الحقوق العامة على أساس 8811المجلس الوطني عام 
المؤسسات ".  وتباعا لهذه الوثيقة، ترتكز مرجعية بين المرأة والرجلالعرق أو الدين أو اللون أو 

، والتي تعتمد 8881ي العام "اإلستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية" التي أقرت فالسابقة على
بدورها على وثائق المؤتمرات الدولية واإلقليمية، بضمنها اإلتفاقية الدولية "إللغاء كافة أشكال 



( والمؤتمر الوزاري 8881(،  المؤتمر الدولي الرابع في بيجين )8818) التمييز ضد المرأة"
  مرأة في مناطق النزاع المسلح.للتعامل مع ال 8231، القانون الدولي (8881العربي في عمان )

هذه وتشكل األهداف اإلستراتيجية للخطة الوطنية للمرأة الفلسطينية البوتقة التي تحدد أهداف 
ومجال التعليم  ل االقتصاديا، في المجاالت المختلفة، منها مجال صنع القرار والمجالمؤسسات

 ....الخوالصحة والبيئة واإلعالم والقانون
 

التحديات بشكل مكثف وعلمي وملتزم، وعلى أعلى المستويات، قررت الحكومة ولمواجهة هذه 
المختلفة وان اختلفت هذه البرامج من امجها الفلسطينية ممثلة بكافة هيئاتها ومؤسساتها، في بر 

 واالجتماعية"العمل على تعزيز مكانة وحقوق المرأة، ومشاركتها السياسية  ألخرىمؤسسة 
 لذلك.لمناخ المناسب ، وتهيئة اواالقتصادية

 
 بالمرأةرسالة المؤسسات للنهوض 

 

لتحرير الفلسطينية انطالقا من وثيقة االستقالل التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة ا
تطوير أوضاع المرأة و النهوض بها. المؤسسات الحكومية الفلسطينية، ل، سعت 8811عام 

على ارض الواقع، اال ان هذه المؤسسات استطاعت ان بالرغم من التغيرات السياسية التي حدثت 
تسير قدما نحو تطوير مشاركة المرأة، وقد أثمرت جهودها، باإلضافة لنضاالت المرأة الفلسطينية 

، 3002إلى تأسيس وزارة شؤون المرأة  في السلطة الوطنية الفلسطينية في شهر تشرين الثاني 
لتشارك وتسهم في بناء وتنمية الوطن الفلسطيني  من اجل تمكين وتعزيز المرأة الفلسطينية

الديمقراطي، وفي ترسيخ مجتمع مدني فاعل تحكمه القيم الوطنية والحضارية واإلنسانية. ولتحقيق 
هذه الرسالة التزمت المؤسسات الحكومية وبضمنها وزارة شؤون المراة، ووزارة الشؤون 

بحيث ال تتعارض البرامج والمشاريع فيما بينها، االجتماعية، ووزارة العمل بالعمل جنبا إلى جنب 
وتكون متوافقة هذه المؤسسات ببرامجها مع االلتزام الحكومي بتنفيذ استراتيجيات مقرة لدعم قطاع 

 التالية: وفقا للتوجهات العامةو  ،المرأة و الطفل"
 تعزيز مفاهيم الديمقراطية والعدالة والمساواة. -8

 طوعي لدى المرأة.تشجيع روح العمل الجماعي والت -3

تغذية البيئة الوطنية والمجتمعية الحاضنة لقضايا المرأة والمساندة لها بالمعلومات  -2
والموارد البشرية والمالية لمعالجة المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في عملية 

 التنمية الشاملة والمستديمة.



في صنع القرار على كافة تطوير مكانة المرأة الفلسطينية من خالل ضمان مشاركتها  -4
 المستويات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية والقضائية.

السعي لتجسيد اإلعتراف بأدوار المرأة على كافة المجاالت باعتبار ذلك أساس ضروري  -1
 لتحقيق الديمقراطية والتنمية البشرية.

 .السعي لترسيخ مفهوم حقوق المرأة باعتبارها جزء أساسي من حقوق اإلنسان -1

تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية واألهلية الفلسطينية، وبين المؤسسات  -1
 العربية والدولية ذات العالقة، لضمان تعزيز الوعي وتعاظم الخبرة النسوية الفلسطينية.

 السعي الحثيث لتطوير تمثيل دور المرأة الفلسطينية في المحافل اإلقليمية والدولية. -1

 العامة والخاصة للنهوض بالمرأةاألهداف 

جاااء تاساايس وزارة شااؤون المااراة كتتااويج لنضاااالت المااراة وانجازاتهااا حيااث شااكلت بمجموعهااا رؤيااة 
الهدف العام مان تأسايس  مجموعة من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية، حيث وضع

دة دمج المارأة الفلساطينية إستكمال مهمة إعا كجسم حكومي ممثل يسعى للنوهوض بالمراة:الوزارة 
طاالق قادرات المارأة الفلساطينية مان خاالل تحفيزهاا  في مجتمع مادني متحضار قاادر علاى صاقل وا 
ودعمهاااا وتمكينهاااا للمشااااركة فاااي مرحلاااة البنااااء واإلساااتقالل ضااامن بااارامج تهااادف الاااى تعزياااز روح 

ساايخ الثقااة بااالنفس، اإلنتماااء الااوطني والفااردي لاادى الماارأة، والااى تنميااة اإلعتماااد علااى الااذات، وتر 
ذكاااااء روح التكااااافؤ والعماااال الجماااااعي جنبااااا الااااى جنااااب مااااع الرجاااال، فااااي ساااابيل ترساااايخ مفاااااهيم  وا 
الديمقراطيااة والعدالااة اإلجتماعيااة، وتطااوير اإللتاازام الحكااومي بقضااايا النااوع اإلجتماااعي للنهااوض 

جاال تحقيااق ماان ا  .بااالمرأة وتطااوير دورهااا وضاامان حقوقهااا السياسااية واالقتصااادية واالجتماعيااة
 وهي:األهداف والمهام الخاصة الهدف العام المذكور فقد حددت مجموعة من 

 

أوال: تطوير االلتزام السياسي الحكومي لتضمين قضاايا الناوا االجتمااعي والديمقراطياة وحقاو  
 اإلنسان في سياسات وخطط وبرامج الوزارات المختلفة، وفي التشريعات والقوانين ذات العالقاة،

  خالل األنشطة التالية:وذلك من 
  مراجعااة الخطااة الوطنيااة والخطااط القطاعيااة ماان منظااور النااوع االجتماااعي، ومتابعتهااا وتقييمهااا

صدار التقارير الخاصة بذلك.  بشكل دوري، وا 

  عداد خطط العمال الالزماة لوضاعها مراجعة االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الفلسطينية، وا 
بناااء شااراكة حقيقيااة مااع المؤسسااات الحكوميااة واألهليااة ذات األهااداف موضااع التنفيااذ ماان خااالل 

 المشتركة.



  إعااداد التقااارير الوطنيااة واإلقليميااة والدوليااة المتعلقااة بوضااع الماارأة الفلسااطينية، بمااا فيهااا التقااارير
 ذات الصلة باالتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.

 قاااوق الماارأة فاااي كافاااة مياااادين الحيااااة السياساااية تاادقيق وتطاااوير التشاااريعات والقاااوانين المتعلقاااة بح
القاانون األساساي، قاانون األسارة،  واالجتماعية واالقتصادية والثقافياة ومتابعاة تنفياذها، وبخاصاة

قااانون العماال، قااانون العقوبااات، قااانون الضاامان االجتماااعي، قااانون األحاازاب، وغياار ذلااك ممااا 
 يستجد من قوانين.

  بمجاالتاااه المختلفاااة السياساااية واالقتصاااادية واالجتماعياااة جتمااااعي لناااوع االلالتأكاااد مااان المسااااواة
 ، ورفع التقارير والتوصيات الخاصة بذلك. على المستوى الوطنيوالقانونية 

  تعزيااز مشاااركة الماارأة بفعاليااة فااي بناااء المجتمااع الماادني الااديمقراطي ورساام السياسااات، ووضااع
ودمااج قضااايا النااوع فااي كافااة االسااتراتيجيات الخطااط والباارامج المختلفااة وبخاصااة التنمويااة منهااا، 

 والبرامج والخطط والسياسات في مختلف المواقع والمسؤوليات. 

  ،التشااااريعية، والتنفيذيااااة، والقضااااائية،  تعزيااااز مشاااااركة الماااارأة فااااي مختلااااف مواقااااع اتخاااااذ القاااارار
ية وضاامان تكااافؤ الفاارص، وحااق تااولي الوظيفااة العامااة، وتمثياال  الدولااة، والمشاااركة فااي عضااو 

 مختلف اللجان والوفود.

 المااذكورة هاادافاألأداء مختلااف الساالطات والمؤسسااات الوطنيااة ماان حيااث ماادى التزامهااا ب رصااد  
 المبادئ والتوجهات. تلك  ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان احترام وزارةلل

 ن البيانات الصاادرة عان جهااز اإلحصااء المركازي والكشاف عان فجاوة الناوع باي و تحليل مراجعة
جراء البحوث لتحديد أساباب هاذه الفجاوة، واقتاراح اإلجاراءات الضارورية لجسار  الرجال والنساء وا 

 هذه الفجوة.

  فاي القطااع الحكاومي، إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بدراسة احتياجات العاملين/ات
جهاات ذات خبارة  الناوع االجتمااعي وتنفياذه مان خاالل اإلدارة، أو بالتعاقاد ماع تادريب في مجال

 في المجال.

   بناااء عالقااة متواصاالة مااع الجهااات التنمويااة والبحثيااة علااى المسااتويين المحلااي والعربااي والاادولي
عتها جلمواكبة المستجدات وللحصول على البحوث االجتماعية واالقتصادية الصادرة عنها، ومرا

 ومقارنة ذلك بالوضع الفلسطيني. من منظور النوع االجتماعي

 
وذلك من خالل  ،ثانيا: الربط ما بين نشاطات الضغط والتأثير وتطوير السياسات والقوانين 

 األنشطة التالية:
 



  التنسيق والتعاون مع المؤسسات غير الحكومية ذات العالقة إلثارة االهتمام، والمبادرة إلى
واقتراح التعديالت مراجعة السياسات الحكومية والقوانين والتشريعات من منظور النوع االجتماعي 

 عليها، واقتراح وصياغة مشاريع القوانين المناسبة لذلك.

  رفع الوعي المجتمعي ووعي صناع القرار حول األدوار المختلفة للمرأة في المجتمع، واحتياجاتها
براز المعوقات التي تحول دون مشاركتها  دماجها  في الخطة الوطنية، وا  العملية واالستراتيجية وا 

ة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، واقتراح اإلجراءات لمواجهتها وذلك بالتعاون في الحيا
 وبالتنسيق مع المنظمات النسوية والحقوقية العاملة في المجال، ومع أجهزة اإلعالم المختلفة.

   توفير برامج اإلعداد والتدريب والتأهيل محليا وخارجيا، لتطوير القدرات المؤسسية والفنية
في ميادين اإلدارة والتشريع، وتحديث القوانين، وفي  المؤسسات الحكومية، لين/ات فيللعام

اإلعالم وحقوق اإلنسان، ليكونوا قادرين على إنجاز المهام المنوطة بهم، وتعزيز دورهم داخل 
 الوزارة.

   المساهمة في تشكيل "مجموعات ضغط" من المؤسسات األهلية والحكومية لسياسات وقوانين ال
جحف بحق المرأة، ومن أجل تطبيق اتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص ت

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 الشكاوى والتظلمات من النساء ضحايا االنتهاكات، والتحقق من المعلومات، وتقديم  رصد وتحليل
ذات العالقة، وتوثيقها ومتابعتها  مختصةال الدعم والمساندة، ومتابعة كل حالة مع الجهات

 ومعالجة أي انتهاك بالطرق اإلدارية.  

  تسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية نتيجة عدم تطبيق القانون االنساني، من اجل حماية
 المرأة من الضرر والمعاناة الخاصة بها الناتج عن انتهاكات االحتالل للقانون االنساني.

 االتصال مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تعزيز قدراتها على إدماج  بناء قنوات
عداد التقارير.    قضايا النوع االجتماعي في الخطط والمشروعات، والمتابعة والتقييم وا 

 

ومنظمات حقو  اإلنسان  لدوليةا ثالثا: بناء شبكة عالقات مع المنظمات النسوية الحكومية و
على المستويين اإلقليمي والدولي، وتبادل الخبرات معها في مجال تطبي  اإلتفاقيات الدولية 
الخاصة بالمرأة وحقو  اإلنسان، وبشكل خاص وثيقة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

 ، وذلك من خالل األنشطة التالية:وتوفير الدعم والمساندة لها
 ي المحافل اإلقليمية والدولية الخاصة ببحث قضايا المرأة.المشاركة ف 

  متابعة نشاطات األمانة العامة لجامعة الدول العربية/لجنة المرأة واألسرة، ومنظمة المرأة العربية
 وتعميم الخطط والتقارير الصادرة عنهما.



  ،وتعميم التقارير الصادرة متابعة نشاطات لجنة المرأة ومركز المرأة العربية في منظمة اإلسكوا
 عنها، ومتابعة إعداد التقارير المطلوبة حول وضع المرأة الفلسطينية.

  متابعة نشاطات لجنة إلغاء التمييز ضد المرأة المنبثقة عن الجمعية العمومية في منظمة األمم
 المتحدة، وتعميم التقارير الصادرة عنها.

  ل على المستويين العربي والدولي.بناء عالقات تعاون مع آليات المرأة في الدو 

  بناء عالقات التعاون مع الجهات الدولية المختلفة من أجل التعرف على سياساتها الخاصة بدعم
المرأة والتواصل معها للحصول على مساندتها ودعمها لبرامج النهوض بأوضاع المرأة 

 الفلسطينية.

 
لتنساايق، وتقااديم الاادعم ماان قباال الجامعااة نهايااة نأماال إن نحقااق مااا نسااعى أليااه، وذلااك بالتعاااون وا

 العربية.
 


