
بناء مؤسساث فاعلت في 
تعزيز المساواة على أساس 

    النىع االجتماعي

 



 وزارة شؤون المرأة

  2003-ذأسسد فٟ شٙش ذشش٠ٓ ثأٟ•

ذؼًّ ػٍٝ اٌّساّ٘ح فٟ تٕاء ِجرّغ د٠ّمشاطٟ ذسٛدٖ اٌؼذاٌح  

اٌفر١اخ تحمٛلٙٓ فٟ اٌّجا١ٌٓ اٌؼاَ /االجرّاػ١ح، ذرّرغ ف١ٗ إٌساء

ٚاٌخاص، ٚذشاسن فٟ تٕاءاٌذٌٚح اٌّسرمٍح اٌرٟ ذسرثّش تشىً فاػً 

طالاخ ِٛاط١ٕٙا ِٚٛاطٕاذٙا ِٓ أجً ذحم١ك ذ١ّٕح ِسرذاِح،  ٠شاسن 

 .ف١ٙا ٠ٚسرف١ذ ِٓ ػائذاذٙا وافح أفشاد اٌّجرّغ

 :  ِٓ خالي اٌؼًّ ػٍٝ

 .ذؼذ٠ً اٌس١اساخ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚالرشاح لٛا١ٔٓ ِٕصفح ٌٍٕساء

 .ِأسسح ٚدِج إٌٛع االجرّاػٟ فٟ اٌّؤسساخ اٌؼاِح

 .ص٠ادج ِشاسوح إٌساء فٟ ِٛالغ صٕغ اٌمشاس



 PCBS-الجهاز المركسي لإلحصاء الفلسطيني  -2011المرأة والرجل في فلسطيه، قضايا وإحصاءاث 



االستراتيجيت الىطنيت عبر القطاعيت  لتعزيز المساواة بين  
 2013-2011الجنسين 

 :منهجيت إعدادها•

 أػذخ تاٌّشاسوح ت١ٓ وافح اٌٛصاساخ، ِٚؤسساخ اٌّجرّغ اٌّذٟٔ، •

 .ح١ث ذُ ذشى١ً فش٠ك ٚطٕٟ ، ٚفش٠ك فٕٟ إلػذاد اٌخطح•

 :مه أجل ضمان

 .دِج ِٚأسسح إٌٛع االجرّاػٟ فٟ اٌمطاػاخ اٌّخرٍفح •

اٌرٕس١ك ٚاٌؼًّ اٌّشرشن تاٌرشو١ض ػٍٝ أ٘ذاف  اسرشاذ١ج١ح  ِحذدج •

 .2013-2011خالي اٌفرشج 



االستراتيجيت الىطنيت عبر القطاعيت  لتعزيز المساواة   

 2013-2011بين الجنسين 

 

 :مه المبادئ األساسيت التي تستند إليها 
•

•

•

•

•



االستراتيجيت الىطنيت عبر القطاعيت  لتعزيز المساواة بين  
 2013-2011الجنسين 

 :مه أهدافها ومحاورها األساسيت•

ذّى١ٓ إٌساء ِٓ اٌرّرغ تمأْٛ أسشج ٚحمٛق ِذ١ٔح  ذضّٓ  •

 .اٌؼذاٌح ٚاٌّساٚاج

ذّى١ٓ إٌساء  اٌّمذس١اخ ِٓ اٌّحافظح ػٍٝ حك اإللاِح،  •

 .اٌرٕمً ٚاٌّٛاطٕح فٟ اٌمذط

 .حّا٠ح إٌساء ِٓ وافح اشىاي اٌؼٕف•

 .سفغ شأْ إٌساء األس١شاخ ٚاٌّحشساخ ِٓ أسش االحرالي•

 سفغ ٔسثح إٌساء فٟ سٛق اٌؼًّ•

 .مأسست النىع االجتماعي في الىزاراث•



 آليات الدمج للنوع االجتماعي وبناء القدرات  

: وحداث النىع االجتماعي

 

 

 



 مهام الىحداث

•

•

•

•

•

 

 



آليات الدمج للنوع االجتماعي وبناء 
 القدرات 

• 

•



 آليات الدمج للنوع االجتماعي وبناء القدرات  

•

•



 :  التدريب-آليات الدمج للنوع االجتماعي وبناء القدرات 
 

 :   ذمَٛ اٌٛصاسج ترٕف١ز ٚذٕظ١ُ ذذس٠ثاخ فٟ اٌّجاالخ اٌرا١ٌح

 ِفا١ُ٘ إٌٛع االجرّاػٟ•

ذح١ًٍ اٌس١اساخ، اٌخطط، : اٌرح١ًٍ تّٕظٛس إٌٛع االجرّاػٟ•
 ...اٌّشاس٠غ

 .لشاءج اٌمٛا١ٔٓ تّٕظٛس إٌٛع االجرّاػٟ•

 اٌرخط١ط تّٕظٛس إٌٛ ع االجرّاػٟ•

 .اٌّٛاصٔاخ اٌّسرج١ثح ٌٍٕٛع االجرّاػٟ•

 .اإلػالَ ٚإٌٛع االجرّاػٟ•

اٌّٛاث١ك اٌذ١ٌٚح ٌحمٛق اإلٔساْ ِغ اٌرشو١ض ػٍٝ حمٛق اٌّشأج، •
ٚCEDAW. 



 :  التدريب-آليات الدمج للنوع االجتماعي وبناء القدرات 
 •



-آليات الدمج للنوع االجتماعي وبناء القدرات 
 :التدريب

 



 



 التحدياث

ٚػذَ ٚجٛد س١ادج فٍسط١ٕ١ح واٍِح ِٚا ٠رشذة ِٓ رٌه ػٍٝ الحتالل ا•

صؼٛتاخ   ٠فشضٙا ػٍٝ األسض، ذثمٝ ذٙذ٠ذ ألٞ ذمذَ ٠ّىٓ 

خاصح اٌؼضي ٌٍّٕاطك اٌّخرٍفح ٚأثش رٌه ػٍٝ إٌساء تشىً :إحشاصٖ

 .خاص

ػذَ ٚجٛد لٛا١ٔٓ فٍسط١ٕ١ح ِٛحذج، ٚذؼذد اٌمٛا١ٔٓ اٌرٟ ذخضغ ٌٙا ▫

ِشاس٠غ األسدٟٔ، اٌّصشٞ، ٚاالحرالي ِٚا ٠فشضٗ : إٌساء فٟ فٍسط١ٓ

 . ِٓ لٛا١ٔٓ

ال صاي ٠سٛد٘ا ٔظشج ذم١ٍذ٠ح ٌٍٕساء ٚأدٚاس٘ٓ ٚسغُ : الثقافت السائدة•

٠ٕٚطثك . ٚجٛد ذغ١ش اذجٙا٘ا ٌىٕٗ ال صاي ألً ِٓ اٌّسرٜٛ اٌّطٍٛب

 .رٌه ػٍٝ اٌّؤسساخ تّا ف١ٙا ِٛالغ صٕغ اٌمشاس

 



 PCBS-الجهاز المركسي لإلحصاء الفلسطيني  -2011المرأة والرجل في فلسطيه، قضايا وإحصاءاث 



 التحدياث

 .االػرّاد ػٍٝ اٌر٠ًّٛ اٌخاسجٟ، ٚس١اساخ اٌر٠ًّٛ•

دِج إٌٛع االجرّاػٟ ػ١ٍّح د٠ٕا١ِى١ح، ذرطٍة •

اٌّشٚٔح ٚذمثً اٌرغ١١ش ٚإداسج اٌرغ١١ش،  ال صاٌد اٌثٕٝ 

 .اٌّؤسساذ١ح ٚاألٔظّح ت١١شٚلشاط١ح

 .ضؼف آ١ٌاخ اٌرٕس١ك ت١ٓ اٌّؤسساخ اٌّخرٍفح•

 .ضؼف ػ١ٍّاخ اٌّراتؼح ٚاٌرم١١ُ•

 



 شىشا


