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  6102الخطة التنفيذية -وزارة شؤون المرأة

تنسيق المساعداتات مأسسة وتعميم النوع االجتماعي في الوزارات والي(: 0)الهدف االستراتيجي   
العمل على مأسسة وتضمين النوع االجتماعي في سياسات وخطط وبرامج وموازنات الوزارات المختلفة(: 0.0)السياسة   

االطار  المسؤولةجهة  جهة مشاركة موازنة 
 الزمني

النشاط / التدخل االجراءات التنفيذية  المخرج
 الرئيسي 

 Lacs 
UNWOMEN 
 دائرة المشاريع 

 
 
 

التخطيط 
 والسياسات 

Q2+ Q3+ 
Q4 

دراسة عن واقع القضايا النسائية 
 في المحاكم

دراسة عن واقع النساء في االسر 
المستفيدة من صندوق الشؤون 

 االجتماعية

إعداد دراستين تحليليتين لقضايا النوع / تنسيق
 االجتماعي

القضايا النسائية في المحاكم، وفي االسر : في
 المستفيدة من صندوق الشؤون االجتماعية

تحديد االولويات 
الوطنية للنوع 

 االجتماعي 
 

 IT  التخطيط
 والسياسات 

Q4 قاعدة بيانات محدث 
 (باالمكان التزويد بتقارير نصفية)

تطوير وتحديث قاعدة بيانات للتمايز بين 
 الجنسين واتاحتها للمستفيدين  

التاثير واالعالم  
 واالتصال
 لقانونية

التخطيط 
 والسياسات 

Q3  خريطة بأولويات النوع االجتماعي على
 المستوى القطاعي

تطوير خريطة بواقع وأولويات النوع االجتماعي 
 في القطاعات التنموية المختلفة 

تدريب فريق االدارة العامة للتخطيط والسياسات  قاعدة بيانات جندر انفو    
 DEFINFO على ديف انفو

 تحديد قضايا النوع االجتماعي    
القضايا مدمجة في الخطط والسياسات 

 الوطنية

عقد اجتماعات قطاعية مع وحدات النوع 
 االجتماعي ودوائر التخطيط

االستراتيجية عبر القطاعية مراجعة الخطة      
3102-3102 

اعداد الخطة االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية      
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3133-3102للنوع االجتماعي   
 تقرير بقضايا النوع االجتماعي    

تقرير عن ادبيات التعليم من منظور النوع 
 االجتماعي

ثالث اوراق سياساتية في القطاع من 
 منظور نوع اجتماعي

استقطاب خبير متخصص لفحص قضايا النوع 
 االجتماعي في التعليم

 تقرير بقضايا النوع االجتماعي    
تقرير عن ادبيات التعليم من منظور النوع 

 االجتماعي
ثالث اوراق سياساتية في القطاع من 

 منظور نوع اجتماعي

استقطاب خبير متخصص لفحص قضايا النوع 
 االجتماعي في الحكم المحلي

 توطين االهداف    
 ادماجها في الخطط
 كتابة تقرير أولي

 رصد ومتابعة

 3121متابعة العمل على اجندة التنمية 

 وزارة شؤون المرأة 
 وزارة العدل 

 وزارة شون الخارجية
 

 الشؤون القانونية
التخطيط 
 والسياسات

Q1 
 

 Q2 

عدد التدابير والسياسات والتشريعات التي 
المرأة خالل الفترة ستتبناها وزارة شؤون 

 .القادمة

 :تمثيل الوزارة في هيئة تنسيق المساعدات
ورقة موقف لوزارة شؤون المرأة لما بعد  –أ 

 .سيداو
 .0231عرض الخطة النفيذية لقرار -ب

 

التاثير واالعالم  
 واالتصال

التخطيط 
 والسياسات

Q2+ Q3 ورقة حول قضايا النسا 
ذوات االعاقة ء   

 تحديد اولويات النساء ذوات االعاقة 

 المشاريع  
 لشكاوي 

 التدريب
االدارة العامة 

Q2  فريق من وزارة شؤون المراة ووحدة الشكاوي
قادر على التحليل ، اليات الرصد والتوثيق 

دورة تدريبية لفرق وحدات الشكاوى في المواضيع 
اليات تحليل وحل الشكاوى، اليات الرصد 

بناء قدرات الطواقم 
العاملة في التخطيط 
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 وحدة النوع
 

للتخطيط 
 والسياسات

 ،لبحث النوعي مؤشرات وقرائتها 
 

 والتوثيق ،لبحث النوعي مؤشرات وقرائتها 
 
 

ورسم السياسات 
المبنية على اساس 
 النوع االجتماعي 

 والبرامج القطاعية للمؤسسات الرئسيسة والهيئات المحليةتحسين قضايا النوع االجتماعي في السياسات 
وحدات النوع االجتماعي في  

 الوزارات المختلفة 
وحدة النوع 
 +االجتماعي
 دائرة التخطيط 

Q2+Q3  ،نماذج عملية لمراجعة االستراتيجيات
وبرامج الموازنة والمشاريع من منظور 

 النوع الجتماعي
يعتمد على نموذج موحد للخطة التنفيذية  

3102-3104الخطة االستراتيجية   

تنسيق تطوير نماذج عملية لمراجعة 
االستراتيجيات، وبرامج الموازنة والمشاريع ونموذج 
موحد للخطة التنفيذية  من منظور النوع الجتماعي 

 وتدريب الوحدات عليها

الوصول الى 
موازنة حساسة 

للنوع 
 االجتماعي 

 وزارة المالية  
 مجلس الوزراء 
 مكتب الوكيل 

التخطيط 
 والسياسات 

Q2 
 

 
Q4 

دورة تدريبية للفريق الفني في مجال 
 الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي
تدريب  الفريق الفني على استخدام 

النموذج العملي لمراجعة برامج الموازنة 
 من منظور النوع االجتماعي

الموازنة يق الفني في مجال تعزيز قدرات الفر 
يبة للنوع االجتماعيجالمست  

العمل للوصول 
الى موازنة 

حساسة للنوع 
 االجتماعي

 وزارة المالية 
وزارات ومؤسسات غير 

 الوزارية

التخطيط 
 والسياسات 

Q4 
 
 
 
 
 

 
Q2 

 

لفرق  وتعريفيةلقاءات تثقيفية   2تنظيم 
التخطيط والموازنة في الوزارات حول 
الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي 
واهميتها في تعزيز فعالية الموازنة 

وتزويدهم بالتعديالت على نماذج الموازنة 
 .ومتطلبات استكمالها

التنسيق مع وزارة المالية لضمان تمثيل 
وحدة النوع االجتماعي في فرق التخطيط 

 والموازنة

تعزيز قدرات فرق التخطيط والموازنة في الوزارات  
 في مجال الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي
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تقديم الدعم الفني لوحدات النوع  تنسيق مستمر
3102االجتماعي في سياق اعداد موازنة   

االدارة العامة للتخطيط  
والسياسات ووحدات النوع 

 االجتماعي 

دورة تدريبية حول النوع اإلجتماعي وحقوق  Q3 دائرة التدريب 
 المرأة 

 
 وزارة المالية 

 وزارات ومؤسسات غير الوزارية
 مكتب الوكيل 

 Q0 التخطيط والسياسات 
 
 

Q0 
 

 
 مستمر 

 

مراجعة وتعديل نماذج موازنة البرامج 
واالداء لضمان استجابتها للنوع 

 االجتماعي 
البرامج مراجعة وتطوير دليل اعداد موازنة 

 واالداء للعام
التنسيق مع وزارة المالية الصدار 

التعليمات الالزمة لضمان مراعاة النوع 
 االجتماعي في الموازنة

مراجعة وتطوير إجراءات اعداد الموازنة لتكون 
 مستجيبة للنوع االجتماعي

 الموارد البشرية والمالية 
 وزارة الداخلية

بيانات عن جميع الجمعيات المسجلة قاعدة  Q2+Q3 دائرة الجمعيات 
 رسميا في وزارة الداخلية وبيان الفاعلة منها

تطوير وتحديث قاعدة بيانات حول الجمعيات وأهدافها 
 ومدي فعاليتها

تطوير وتحديث 
قاعدة بيانات 
للتمايز بين 
الجنسين في 
 جميع القطاعات

 المساواة بين الجنسينتعزيز االليات الوطنية لتمكين المراة وتعزيز ( 6)السياسة
 المشاريع  

 التخطيط والسياسات
الموارد البشرية والتاثير 

 واالعالم 

+ دائرة التدريب
 وحدة النوع 

Q1 
 
 

Q2 
 
 

كادر من وحدات النوع  مؤهلين  21
ومدربين على التخطيط واالحصاء من 

 منظور النوع الجتماعي 
كادر من وحدات النوع  مؤهلين  21

تطوير قدرات وحدات النوع االجتماعي في مجال 
التخطيط ، واالحصاءات واعداد الموازنات من : 

جتماعي، التقييم والمتابعة، التدقيق منظور النوع اال
 على اساس النوع 

برنامج بناء 
قدرات 

وتخصيص 
المصادر  
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Q3  ومدربين على الموازنات الحساسة للنوع
 من منظور النوع االجتماعي 

كادر من وحدات النوع  مؤهلين  21
ومدربين على المتابعة والتقييم والتدقيق 

 من منظور النوع االجتماعي

لالزمة لوحدات 
الوع 

 االجتماعي 

وحدات النوع االجتماعي في  
 القطاع االمني 

التاثير واالعالم 
التنسيق / واالتصال   

Q2+Q3 21  كادر من وحدات النوع في القطاع
االمني   مؤهلين ومدربين على التخطيط 
 واالحصاء من منظور النوع الجتماعي 

تطوير قدرات وحدات النوع االجتماعي في القطاع 
 االمني  في التخطيط ، واالحصاءات

 مجلس الوزراء 
 مكتب الوكيل

 وكالء الوزارات المختلفة 

 Q1 وحدة النوع
 
 
 
 

Q3+ Q4 

 3112مراجعة وتعديل قرار مجلس الوزراء للعام  
 بشأن انشاء وحدات النوع االجتماعي

عقد لقاءات ثنائية ثم اجتماع دوري مع صناع 
القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم 
الوحدات القائمة وانشاء وحدات نوع اجتماعي 

جديد ولتقيم التقدم المحرز والتحديات القائمة امام 
داتالوح  

متابعة 
استحداث 

وحدات النوع 
االجتماعي في 
جميع الوزارات 

والمؤسسات 
 غير الوزارية

 التخطيط والسياسات 
 التخطيط والسياسات

 مكتب الوكيل 
 تواصل

تنفيذ زيارات لصناع القرار في الوزارات  زيارات تمت للوزارات  9 مستمرة 
 والمؤسسات الحكومية

وحدات النوع االجتماعي في  
 الوزارات المختلفة 

 مستمر وحدة النوع
 
 
Q4  

عقد اجتماعات دورية ولقاءت ثنائية  لوحدات  
النوع االجتماعي لنقاش وتبادل االراء حول القضايا 

 واولويات العمل
عقد اللقاء التشاوري السنوي لوحدات النوع 

االجتماعي لمراجعة وتقييم االنجازات والتحديات 
 القائمة امام الوحدات 

متابعة 
االتصال 

والتواصل بين 
وحدات النوع 

االجتماعي 



6 
 

وحدات النوع االجتماعي في  
قطاع  االمن الوطني 

 والشرطة  

التاثير واالعالم 
/ ل واالتصا

 التنسيق

Q2  توصيات ومالحظات حول قطاع  االمن
 الوطني والشرطة 

مراجعة خطط وحدات النوع االجتماعي في القطاع 
 االمني  بواقع جهازين في العام 

ووزارة شؤون 
 المراة

التاثير واالعالم  مكتب الرئيس  
/ واالتصال 
 التنسيق

Q2+Q3  خطة متضمنة للنوع االجتماعي  في ادارة
 مخاطر مخاطر الكوارث 

اجتماعات دورية بشان ادماج النوع االجتماعي في 
 الخطة الوطنية الدارة مخاطر الكوارث 

 الموارد المالية والبشرية 
 التخطيط والسياسات

 التاثير واالعالم واالتصال
 دائرة النوع االجتماعي

 دائرة المشاريع 

 منسقة تواصل 
 دائرة امشاريع 

مركز  00تعزيز نقاط التوجيه لسوق العمل في   
 تواصل

  

متابعة اقرار 
تشريع حول 
مراكز تمكين 
النساء في 
) المحافظات

 (.تواصل
 دائرة التدريب تواصل 

 
Q1 -  دليل تدريبي حول الموازنة

 المستجيبة للنوع اإلجتماعي 
دليل تدريبي حول المسائلة من  -

 منظور النوع النوع االجتماعي 

  3اعداد ادلة تدريبية عدد 

معتمدفريق وطني       ورقة مفاهيمية 
ايام 2ريفرش   

 اعتماد رسمي للفريق

تفعيل الفريق 
الوطني للتدقيق 

من منظور 
النوع 

 االجتماعي
قرار الهيكل التنظيمي للوزارة  هيكل معد ومقر   مكتب الوكيل االدارات العامة   مراجعة وتعديل وا 

 وتسكين الكادر على الهيكل المعدل 
بناء القدرات 
المؤسسية 

لوزارة شؤون 
 المرأة 

دراسة وتقييم احتياجات بناء تطوير وتجديد  دراسة منجزة وبرنامج تدريبي معد  Q2 الموارد البشرية  االدارات العامة االخرى 
 القدرات بناء على الوصف الوظيفي للكادر 

جميع االدارات العامة   متابعة تطوير قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة  قاعدة البيانات متوفرة  مستمر الموارد البشرية
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 وموثقة حول كادر الوزارة   والوحدات المساندة
  

 الموارد اليشرية والمالية
العالقات العامة 

مكتب + واالعالم
 الوكيل 

 

 التغطية الكاملة النشطة الوزارة   مستمر 
  ارسال التهاني و التعازي في

 وهدايا رمزيةالمناسبات المختلفة 
  رصد وتوثيق وارشفة االخبار

 المختلفة 
  استمرار تطوير العالقة مع

 وسائل االعالم

بناء جسور الثقة والعالقة المتبادلة مع شرائح 
 المجتمع المختلفة على مستوى االفراد والمؤسسة

الموارد البشرية   
 والمالية 

 متابعة في االجراءات المساندة  .0 مستمر 
انسجام االجراءات والقانون  مع  .3

 متطلبات الوزارة 
مراجعة مدى توظيف النساء  .2

ذوات االعاقة على كوادر 
المؤسسات الحكومية ضمن 

 %1نسبة 

متابعة تطبيق إجراءات قانون الخدمة المدنية 
 والتشريعات المساندة في الوزارة 

توفير الدعم 
) اللوجستي 

االداري 
لكافة ( والمالي

الوحدات 
االدارية في 

 الوزارة 
الموارد البشرية   

 والمالية
 .الموازنة طابقت الخطة .0 مستمر 

 .استقرار االعمال المالية .3
 .التقارير المالية .2
 تحقيق االهداف  .4
استقرار ومتابعة اعمال اللوازم  .1

 داخل الوزارة

 متابعة وانجاز االعمال المالية 

 دائرة المشاريع 
 
 

الموارد البشرية 
 والمالية

 

Q3 
 
 

 االجهزة والشبكات 
  موقع االنترنت والشبكة وال

تطوير الخدمات ونظام ارشفة الكتروني خاص 
 بعمل االدارة العامة للشؤون المالية واالدارية 
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  ITدائرة  
 

 
 

العالقات العامة 
 واالعالم 

 
 
 
 مستمر 

Facebook 
  نظام الكتروني مارشف 
  ربط االرشيف الوطني باالرشيف

 المستقبلي للوزارة 
  موقع الوزارة و والFacebook 

 محدث ومطور  
 دائرة التدريب 

 دائرة التدريب
IT 

 وزارة الداخلية
 الدائرة القانونية

 الموارد البشرية والمالية

 دائرة الجمعيات
 

 
Q3 
Q4 
Q1 

نسوية واعية بقضايا النوع جمعية  31
 اإلجتماعي

جمعيات متدربة على برامج الكمبيوتر 01  
دائرة جمعيات على علم واطالع بكافة 
تفاصيل قانون الجمعيات والصالحيات 

 والواجبات

قضايا النوع  على  لجمعيات الخيريةا تدريب
وتثقيف حول قانون  ، مهارات كمبيوتر،اإلجتماعي

 تالجمعيات لدائرة الجمعيا

العمل التوافقي 
بين جميع 
األطراف 

الفاعلين في 
مجال تمكين 
المرأة وتحقيق 
المساواة بين 
 الجنسين

االدارة العامة للموارد البشرية  
والمالية العالقات العامة 

 واالعالم

 التخطيط والسياسات
مكتب الوكيل او 

 الوزير 

Q2+Q3  تفعيل اللجنة الوطنية للموازنة المستجيبة للنوع  عقد ثالثة اجتماعات للجنة
 االجتماعي 

إدماج النوع 
االجتماعي في 
الموازنة العامة 

  6102للعام 
االدارة العامة للموارد البشرية  

 والمالية
االدارة العامة 

 للتخطيط والسياسات 
نماذج الموازنة معدلة ومعممة على  مستمر 

وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية 
 الفلسطينية 

المتابعة مع وزارة المالية إلدماج النوع االجتماعي 
 في إجراءات ونماذج إعداد الموازنة العامة 

االدارة العامة للموارد البشرية  
 والمالية

االدارة العامة 
 للتخطيط والسياسات

Q2+Q3  وزارتين لديها القدرة على ادماج النوع
 االجتماعي 

توفير المساعدة الفنية لوزاراتين إلدماج النوع 
  3102االجتماعي في خططها وموازناتها للعام 

( الوحدات، ومراكز تواصل) تعزيز االليات الوطنية لتعزيز المساواة وتمكين المرأة : 6.0السياسة   
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وحدات  النوع االجتماعي  
 في الوزارات 

قاعدة بيانات واضحة حول القدرات  Q1-Q3 التخطيط والسياسات 
والمهارات والتحديات لكادر وحدات النوع 

 االجتماعي

تطوير قاعدة بيانات ثابتة في وزارة شؤون المرأة 
حول القدرات والمهارات واالحتياجات لكادر 

الوزارات المختلفةوحدات النوع االجتماعي في   

متابعة 
استحداث 

وتثبيت وتفعيل 
وحدات النوع 

االجتماعي في 
المؤسسات 

 المدنية واألمنية 

االدارة العامة  وزارة الداخلية 
دائرة / للتاثير

 الجمعيات 

Q1 
 

 مستمر
 

  لقاء مع وزارة الداخلية 3عقد. 
  التاكد من تسجيل الجمعيات في

جمعية 11وزارة الداخلية بواقع 
 .ربع واعداد تقرير بذلك كل

  تقرير مالي واداري  03مراجعة
 ورفع التوصيات

متابعة كافة عمل الجمعيات النسوية المسجلة في 
مراجعة التقارير المالية واالدارية، : وزارة الداخلية 

 بناء قدرات، انتخابات، نظام داخلي

تطوير اليات المسائلة لقضايا المساواة في النوع االجتماعي : 1.0السياسة   
االدارة العامة للموارد  

 البشرية 
االدارة العامة للتاثير 

دائرة / واالعالم
 تنسيق

اعتماد خطة وزارة شؤون المراة كمظلة  مستمر 
ومرجعية للمؤسسات النسوية لتحديد 

 االولويات الوطنية 

شبكة عالقة من التنسيق استمرار بناء 
 والتواصل مع كافة المؤسسات

تطوير أنظمة 
المتابعة والتقييم 

على وضعية التمايز 
بين الجنسين في 
 الخطط الوطنية   

 التخطيط والسياسات 
وحدات المتابعة والتقييم في 

 الوزارات 

 دائرة التدريب
وحدة النوع 
  االجتماعي 

Q2  وحدات المتابعة والتقييم في الوزارات لديهم
القدرة على المتابعة والتقييم من منظور 

 النوع االجتماعي 

بناء قدرات الوزارة ووحدات النوع االجتماعي 
المتابعة التقييم من منظور النوع في 

 االجتماعي 
الدائرة  –مكتب الوكيل  

 القانونية
يق نظام قرارات تتعلق باجراءات تطب 2  الشكاوي

 التحويل في الصحة والشرطة والشؤون
 

شبكات حماية على مستوى المجتمع  2
على مستوى المحافظة 3المحلي و  

 –الصحة )مسائلة الثالث قطاعات -0
الشؤون االجتماعية حول تطبيق  –الشرطة 

 نظام التحويل في الخدمات 
مسائلة نقاط توجيه خدمات مناهضة  -3

 العنف في المحافظات

تصميم وتنفيذ اليات 
مسائلة  لقضايا 
 النوع االجتماعي 

الدائرة  –مكتب الوكيل  
 القانونية

 الشكاوي
وحدة النوع 

Q3  عالوة االبناء والزوجه مصروفة للنساء  مسائله ديوان الموظفين العام
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االدارة العامة للموارد 
 البشرية

لقسيمة الراتب وتحديد مراجعة وتدقيق - العامالت في القطاع العام االجتماعي
الفجوات في عالوة االبناء والزوج للنساء 
 ومدى المساواة في االجراءات التنفيذية

  
 مكتب الوكيل
 الشكاوي

 

الدائرة القانونية –  Q4  قرار بتشكيل لجنة متابعة نظام التحويل
 واختيار رئيس اللجنة

 مسائلة اللجنة الوطنية لمناهضة العنف
تطبيق نظام التحويل في متابعة اجراءات -

 الفصل السابع
االدارات العامة في  

 الوزارة 
تمثيل الوزارة في اجتماعات هيكلية تنسيق  وزارة شؤون المراة ممثلة في االجتماعات  مستمر مكتب الوكيل

المساعدات المحلية وتقديم االولويات الوطنية 
 لتمكين المرأة  

تعميم قضايا النوع 
االجتماعي في 
اليات تنسيق 
 العالقات الدولية   المساعدات 

 مكتب الوكيل
 التخطيط والسياسات

 
 مستمر

 
Q1 
 

Q1+Q2+Q3 

تمثيل الوزارة في اليات تنسيق المساعدات 
 االنسانية

خطة تنفذية للنوع االجتماعي ضمن هيئة 
 تنسيق المساعدات 

عقد ثالث اجتماعات على مستوى 
القطاعات االربعة مع هيئة تنسيق 

 المساعدات 

متابعة تمثيل الوزارة في اليات تنسيق 
 المساعدات االنسانية 

حماية المرأة من كافة اشكال العنف : 3الهدف االستراتيجي   
تطوير الخدمات االجتماعية الخاصة بالنساء المعنفات واالكثر عرضة للتهميش : 0.3السياسة   

 تواصل  
 الشكاوي

 الدائرة القانونية 

 التخطيط والسياسات
 مكتب الوكيل 

Q4  لقاء موسع مع الشركاء ذوي الخبرة في
 المرصد الوطني

رفع توصية للجنة الوطنية لمناهضة العنف 
م بالبيانات والمعلوماتلرفد المرصد اال   

ات  للمرصد/تعيين موظفين  

بناء نظام لرصد حاالت العنف ضد المرأة 
 في فلسطين 

رصد وتوثيق 
االنتهاكات وحاالت 
 العنف ضد النساء 
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 تصميم القاعدة 
تدريب على االدخال واالرشفة وكتابة 

 التقارير والتقارير التحليلية 
اللجنة الوطنية لمناهضة  

المراةالعنف ضد   
 تفعيل نظام المراجعة  Q2  الدائرة القانونية

 ت دورية اعقد اجتماع 
  ان يتضمن النظام خصوصية

 النساء ذوات االعاقة خاصة 

تطوير وتطبيق نظام وطني لمراجعة الحاالت 
 الحرجة 

 الدائرة القانونية 
 التاثير واالعالم واالتصال

مستمرة طوال  الشكاوي
 العام 

انفاذ نظام التحويل  متابعة تطبيق نظام التحويل الوطني  لجنة فنية لتتبع النظام 
 الوطني 

مستمر طوال  تواصل الشكاوي 
 العام

نقاط توجيهية في باقي المحافظات  2انشاء 
نقطة تقدم  00لكي يصبح مجموعها 

 خدمات تحويلية للنساء 
تقرير تقييمي لتجربة  الثالث نقاط التوجيهية 

 السابقة 

انشاء وتقعيل النقاط التوجيهية الخاصة 
 بخدمات بمناهضة العنف 

توفير خدمات 
التوجيه للنساء 

 المعنفات 

ورشة  توعية في التجمعات  00تنفيذ  Q4 تواصل الوزارة بكافة االدارات 
 المحلية

الحملة مشاركة واسهام  مراكز تواصل في 
 الوطنية  مناهضة العنف

مستمر  تواصل التاثير واالعالم واالتصال 
 طوال العام

حملة  تم تنفيذها 00  
 

تنفيذ حمالت حول حقوق االنسان للمراة في 
 المحافظات 

وحدة  الشكاوي واإلدارة  
العامة للشكاوي في امانة 

 مجلس الوزراء
 العالقات العامة واالعالم

دورة تدربية  على مفاهيم النوع االجتماعي   Q2 دائرة التدريب
 لكل الوزارات

تدريب وحدات الشكاوي في الوزارات على 
مفاهيم النوع االجتماعي واليات تحليل 

 الشكاوي

تفعيل نظام وحدة 
الشكاوى في الوزارات 

والمؤسسات 
واالدارة العامة  الحكومية من منظور  (تقرير دوري) تقرير بعدد حاالت الشكاوى مستمر  وحدة الشكاوي  استقبال الشكاوى وتحويلها  
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للشكاوي في امانة 
مجلس الوزراء  
 ومكتب الوزير 

 النوع االجتماعي 

      
الدائرة القانونية  االعالم والتاثير 

  
Q2 
 

Q4 

موائمة المسودة مع المسودات  .0
 .التي عولجت مؤخرا

 حملة اعالمية .3
 زيارات  لصناع القرار  .2
 عريضة لالسراع في اقراراه .4

إقرار قانون حماية  متابعة اقرار قانون حماية االسرة من العنف 
 االسرة من العنف   

  
 
 
 
 

الدائرة القانونية 
التخطيط  

 والسياسات

مستمر 
 طوال العام 

 اعداد تقارير االنتهاكات
 
 
 
 

 

عقد ستة لقاءات مع الوحدات حول آليات 
 الحماية الدولية والمحلية وااللتزام الحكومي

 
عقد ثالثة لقاءات حول كيفية توثيق 

 االنتهاكات

تدريب كادر وحدات 
النوع االجتماعي 
على آليات الحماية 
الدولية والمحلية 
لحقوق المرأة 

وااللتزامات الحكومية 
المرتبطة بحقوق 

 المرأة
مراجعة الخطة       

النصفية 
الوطنية لالستراتيجية 

لمناهضة العنف 
 ضد المرأة

تعزيز الثقافة المجتمعية المناهضة للعنف : 3.3سياسة   
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االعالم  العالقات العامة واالعالم 
التنسيق /والتاثير  

Q4+Q3 
 

   يوم  بكافة انشطتها 02حملة 
  سيتم تحديد االنشطة وفق اللجنة

 المشكبة من قبل الوزارة في حينه

والدولية  لمناهضة تنفيذ الحملية الوطنية 
العنف  ضد المرأة وتأثيره على المجتمع مع 

 االخذ بعين االعتبار النساء ذوات االعاقة

رفع الوعي 
المجتمعي حول 
ظاهرة العنف ضد 
المرأة واهمية 

 حمايتها 
فريق عمل من  

االدارات المختلفة في 
 الوزارة

االدارة العامة 
للتاثير 

دائرة / واالعالم
التنسيق 
 والجمعيات

Q3   مؤتمر للخروج باربعة  اوارق
قراءة نقدية حول االتفاقيات 

 الدولية الخاصة بالمراة
 بزار نسوي في مدينة رام اهلل. 
  اغنية مع قيديو كليب لمناهضة

 .العنف ضد المراة

 الثامن من اذار 

االدارة العامة  المحافظات  
للتاثير 

دائرة / واالعالم
التنسيق 
 والجمعيات

العام طوال 
3102 

نواة لمجموعة من الرجال من مرتكبي 
العنف سابقا لنبذ العنف ومناصرة ودعم 

 حقوق النساء 
عقد شراكات مع مركز ضحايا العنف 

 ومراكز تواصل

رفع وعي الرجال لمناهضة العنف ضد 
 النساء 
 00ورشة عمل في  00عقد  .0

 محافظة
ورش عمل في مراكز  2عقد  .3

 (النزالء) االصالح والتاهيل
محافظة   00ورشة في  00عقد  .2

لمن انهو محكومياتهم من النزالء 
 .على خلفية العنف 

كفالة وصول النساء للعدالة : 1.6السياسة   
 مكتب الوكيل 

 الدائرة القانونية 
 

 Q4 وحدة الشكاوي 
 

من الشكاوى تم حلها او تحويلها  01
 لجهات االختصاص

 
تقرير سنوى تحليلي حول القضايا االكثر 

 استقبال الشكاوى من كافة المحافظات وحلها 
 

نشر تقرير سنوى تحليلي حول القضايا 
 االكثر الحاحا

تطوير نظام شكاوي 
حساس للنوع 
 االجتماعي 
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 الحاحا
 

 برتوكول موقع من الثالث اطراف

 
اعداد مذكرة تفاهم و برتكول جماعي للشركاء 

مراجعة مذكرات )الثالث في تقديم الخدمات 
(التفاهم بين الشؤون والشرطة   

 Us aid 
 

 المؤسسات المستهدفة 

 الشكاوي 
 االعالم 
 التدريب 

Q2 
 

 
 
 

Q1 
 
 
 
 مستمر 

تدريب مدربات في القطاعات  -
 –الشرطة  –الصحة )الثالث 
حول العنف ونظام (الشؤون 

 التحويل والنوع االجتماعي
خطة عمل نظام التحويل في  -

 جميع القطاعات
االشراف على اليات التحويل  -

الصحة )في القطاعات الثالث 
وتقديم ( الشؤون  –الشرطة  –

 تقريرين

متابعة تفعيل نظام التحويل الوطني لخدمات 
 النساء المعنفات 

 

تطوير وانفاذ النظام 
 الوطني للتحويل 

 -الرصد   
 االستقبال

Q2  ومراجعة اليات عقد ورشة عمل حول متابعة  اليات مقرة الدارة الحالة
 ادارة الحالة

 الدائرة القانونية 
دائرة تسجيل 
 الجمعيات  

مسودة سياسات للمؤسسات التي تقدم  Q3 الشكاوى وحدة
 خدمات مناهضة العنف 

مراجعة سياسات عمل مؤسسات المجتمع 
المدني التي تقدم خدمات مناهضة العنف 

 والتي تعمل وفق نظام التحويل
 Q3 الشكاوي  الدراسات 

 
 

 مستمر 

مؤشرات واضحة لمتابعة نظام 
 التحويل

 
شخص من مقدمي  011فريق من  

–تطوير مؤشرات للقياس لنظام التحويل 
 ووضع اليات جمع البيانات

تدريب مقدمي الخدمات  في القطاعات 
نظام التحويل،  -الثالث على الرعاية الذاتية

تدريب وتاهيل 
مقدمي الخدماتفي 

مجال العنف المبيني 
على النوع 
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الخدمات في الصحة والشؤون 
 والشرطة مدربين

 االجتماعي  واالشراف المهني 

إعتماد لجنة مراجعة الحاالت الخطرة من .     
 قبل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف

تعمـيم الشخصية االعتبارية للجنة، . 3
ومنتدبيها، على مختلف مواقع المسؤولية، 

الصفة الشرعية والتي تخولهم  إلكساب هؤالء
من مباشرة مهام المراجعة دون أي قيوٍد، أو 

 .معيقات
عقد اجتماع العضاء اللجنة للموافقة على .2

 .توصيات الحالة التي تم دراستها واعتمادها
عرض التوصيات على اعضاء اللجنة .4

 .الوطنية لمناهضة العنف واعتمادها
 .االتفاق على حالة دراسية جديدة. 1
 وضع خطة مستقبلية لعمل اللجنة .2
نظام مراجعة الحاالت الخطرة أداًة لمتابعة . 2

وتقييم مدى اإللتزام بتطبيق نظام التحويل 
.الوطني  

إيجاد نظام وطني 
حول الحاالت 

.الحرجة  

وزارة التربية والتعليم، وزارة  
الصحة، وزارة االعالم، 
وزارة الشؤون الجتماعية، 

ووزارة الداخلية، وزارة العدل، 
  ممثل عن منتدى مناهضة

العنف، مستشارة اللجنة 
   un women\الوطنية  

 التخطيط والسياسات
 مكتب الوكيل 

 الشؤون القانونية 

  مستمرة 
لجنة فنية مصغرة من الشركاء لمراجعة 

 الخطة االستراتيجية
 

 اعداد النظام الداخلي

عقد لقاء موسع مع الشركاء ذوي  -
 الخبرة في اللجنة 

انشاء لجنة فنية مصغرة من  -
الشركاء لمراجعة الخطة 

 .االستراتيجية

تفعيل اللجنة الوطنية 
لمناهضة العنف 

 ضد المرأة
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تطوير النظام الداخلي للجنة  - 
واضافة . الوطنية لمناهضة العنف

مؤسسات عليه وفق اليات مجلس 
 الوزراء 

 عدل وزارة ال 
 مجلس الوزراء

الشؤون 
 القانونية

تطوير التشريعات ذات العالقة إلزالة أي بنود  عدد التشريعات التي سيتم تطويرها مستمرة 
قانون العقوبات، قانون )تمييزية ضد النساء 

 (.حماية االسرة من العنف

 

الدائرة القانونية  التخطيط والسياسات 
  

Q2  حملة اعالمية مستدامة 
  تدريبية واحدة لجمهور دورة

 .المنتفعات من النساء 

رفع وعي النساء حول االليات القضاء 
 والتقاضي في فلسطين 

متابعة دعم وصول 
 النساء للقضاء 

فضح االنتهاكات االسرائيلية التي تعنف النساء ال سيما في المناطق ج: 4.3سياسة   
وحدة +العالقات الدولية  

جميع االدارات + القدس  
التاثير واالعالم 

 واالتصال
Q3 - ،بعث دعوات مترجمة  ، مراسالت

منظمة  21ايميالت اتصاالت وارسالها ل 
ومؤسسة دولية ومكاتب األمم المتحدة 

 .والممثليات والقناصل واألطراف الشريكة
مؤسسة على األقل في  41مشاركة  -

الحملة الدولية لرصد االنتهاكات 
  اهتلقي الدعم منو  اإلسرائيلية

حملة دولية تعرض االنتهاكات التي -
تتعرض لها النساء في المناطق المهمشة 

 والبعيدة النائية مناطق ج كما القدس 

تنفيذ حملة دولية 
حول حقوق المرأة 
الفلسطينية عامة 
والمرأة المقدسية 

 خاصة 

 السياسة رقم 4 تعزيز الثقافة المجتمعية المناهضة للعنف 
متابعة تفعيل نظام       

التحويل الوطني 
لخدمات النساء 

 المعنفات 
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حملة توعية حول       
العنف  وحق النساء 

في الوصول الى 
 كافة الخدمات 

الوزارات ومؤسسات  
 المجتمع المدني

التخطيط 
 والسياسات

Q0 0.  اقرار الخطة التنفيذية الوطنية
 0231للقرار 

على   التنفيذي عرض االطار .3
اللجنة الوطنية العليا من اجل 

 اقراره
فرز لجنة فنية ممثلة من  .2

المجتمع المدني  والوزارات 
الحكوميةووزارة شؤون المراة 

 للمتابعة تنفيذ االنشطة

متابعة إقرار االطار التنفيذي لتطبيق قرار 
  0231مجلس االمن 

متابعة تنفيذ قرار 
مجلس االمن 

0231  

وتفعيل اللجنة الوطنية لقرار بناء قدرات      
0231 

 زيادة مشاركة النساء في اتخاذ القرار : الهدف االستراتيجي
اجراء التدابير الالزمة لزيادة نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار: السياسة   
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في  ورجال  نساءمن ال Q2+Q3 31 دائرة التدريب  مكتب الوكيل  
مواقع صنع القرار لديهم 
 الوعي القانوني الكافي

من القضاة العاملين في  31
بقضايا لديهم وعي المحاكم 

 النوع االجتماعي

 بناء القدرات القيادية و االدارية للنساء
والرجال  واالستفادة من التجارب والخبرات 

 المحلية واالقليمية والدولية
حاكم بناء قدرات القضاة العاملين في الم
 بقضايا النوع االجتماعي 

  

دعم وصول النساء 
 لمواقع صنع القرار 

  التخطيط والسياسات 
 العالقات الدولية

 

Q3  -  الترويج لالستراتيجية الخاصة
بالمشاركة السياسية للمرأة من 

خالل عرض خاص 
تنفيذ )باالستراتيجيات المختلفة 

والمشاركة  0231القرار 
الوزارة التي أعدتها ( السياسية

لتلقي الدعم في األولويات 
 .الوطنية المطروحة

إعداد قاعدة بيانات خاصة  -
بالمنظمات والمؤسسات األجنبية 
التي تعنى بتعزيز إدماج النساء 

وزيادة مشاركتهن في مواقع صنع 
 القرار والسياسة 

 

التأكد من تمثيل 
النساء في كافة 
اللجان صاحبة 

الشأن والقرار في 
الرسمية المؤسسات 

واألهلية بشرط توفر 
الوعي ألبعاد النوع 
 االجتماعي بينهن

 مراكز تواصل  
 

GIZ  

المشاريع  دائرة  
 التخطيط والسياسات 

دائرة التاثير 
 واالعالم والتواصل

Q2  
 

Q3+Q4 

لمشروع لكادر عمل ورشة عمل تعريف ل  -
  الوزارة

ايجاد التقاطع ما بين خطة الوزارة وعبر 
 خطة المشروعالقطاعية مع 

تنفيذ برنامج توعية 
مجتمعية حول اهمية 
مشاركة النساء في 
 مواقع صنع القرار

بناء القدرات القيادية للنساء في المؤسسات  2السياسة   
جميع المؤسسات الحكومية  

 الشريكة وغير الشريكة
 التخطيط والسياسات 

 
Q3  وضع خطة تنفيذية الستراتيجية

 .للمراةالمشاركة السياسية 
تشخيص دورية  متابعة استراتيجية المشاركة السياسية

لوضعية النساء في 
وحدة النوع االجتماعي   مواقع صنع القرار

في ديوان الموظفين 
نساء في مواقع صنع القرار  .Q3+Q4 0 دائرة التدريب  بناء القدرات القيادية و االدارية للنساء في 
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 العام 
 الموارد المالية والبشرية

لديهم الوعي القانوني الكافي 
وعندهم قدرة على االدارة 

 الفاعلة 

:مواقع صنع القرار على  المواضيع التالية  
 .االتصال والتواصل -
 ادارة الوقت -
 الوعي القانوني  -
 االدارة الفاعلة  -
 القيادة  -

في جميع المؤسسات 
في المجتمع  ة المؤثر 

  

زيادة مشاركة المرأة في قطاع العمل : الهدف االستراتيجي  
كفالة العمل االئق للنساء العامالت : السياسة  

 ورقة سياساتية حول الميراث  Q4 التخطيط والسياسات   
 يتبعها حملة اعالمية للعام الذي يليه 

مراجعة وتعديل  وضع سياسة لحصول المرأة على ميراثها 
 القوانين والتشريعات 

 وزارة العدل  
 وزارة العمل

 مجلس الوزراء

تطوير التشريعات ذات العالقة إلزالة أي بنود  عدد التشريعات التي سيتم تطويرها مستمرة  الشؤون القانونية
قانون العمل، العقوبات، )تمييزية ضد النساء 

 (.الخدمة المدنية ، التقاعد
الوكيلمكتب    قرار بقانون لتعديل القوانين النقابية والعمالية قانون لتعديل القوانين النقابية والعمالية Q3 الدائرة القانونية  
 التخطيط والسياسات  

 
اربع اجتماعات مع  مكاتب تعاون   -  Q3 العالقات الدولية 

دولي وقنصليات تم المبادرة والتباحث 
 .االقتصاديمعها في في مجال التمكين 

اعداد وتطوير قاعدة بيانات خاصة -
بالمنظمات األجنبية والدولية التي تعنى 

بالتمكين االقتصادي للمرأة  ، في مواضيع 
مثل التدريب المهني والتعليم التقني ، 

االتصاالت والتكنولوجيا ، الزراعة والمشاريع 
 .الصغيرة 

تطوير برامج  -
التدريب المهني 

 للنساء
توفير الدعم  -

لمشاريع في عدة 
 مجاالت 

 دائرة المشاريع 
دائرة التخطيط 

 والدراسات

 دائرة التدريب 
 دائرة الجمعيات

Q2 -  دورة تدريبية على قانون
 الجمعيات 

 كتابة المشاريع -

بناء قدرات النساء العامالت في الجمعيات 
 النسوية
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 كتابة التقارير -
 السعي لتوفير فرص عمل للنساء : السياسة الثانية 

 وزارة الزراعة 
 مراكز تواصل 

 دائرة المشاريع 
 التخطيط والسياسات

 

Q3+Q4  مشاريع مدرة للدخل للنساء في المناطق
 المهمشة

االعداد لمشاريع  مدرة للدخل للنساء في 
المناطق المهمشة بتنسيق بين وزارة الزراعة 

 ووزارة المراة 

توفير تمويل اضافي 
لدعم مشاريع صغيرة 
 للنساء في الزراعة

 زيادة القدرة التنافسية لمنتجات المرأة والجمعيات النسوية على المستوى الوطني واالسواق العالمية واالقليمية( : 3)السياسة 
مراكز تواصل     

 وزارة االقتصاد الوطني
 وزارة الخارجية 

الجمعيات و المؤسسات  
 التخطيط النسوية 

  Q2 العالقات الدولية 
 
 
 
Q4 

مسح  لالسواق المحتملة  -
 الستيعاب منتوجات النساء

اجتماعات مع  3 عقد -
 الجمعيات النسوية 

دليل يحتوي على الدول التي  -
 تسوق المنتجات الفلسطينية دوليا 

إعداد قاعدة بيانات عن األسواق اإلقليمية   -
والدولية للترويج للمنتوجات الفلسطينية للنساء 

 الفلسطينيات
التشبيك مع األطراف الفاعلة والحكومات  -

العاملة في التسويق لفتح باب األسواق محليًا 
 .ودوليًا 

التشبيك مع األسواق 
 المحلية والخارجية

العالقات العامة  
 واالعالم

 دائرة المشارع
 مؤسسة أصالة

مؤسسة اظهرت التزاما وشاركت بالبزار Q1 31 دائرة الجمعيات  دعوة مجموعة من الجمعيات النسوية من انحاء  
 الوطن القامة بازار

إقامة بازار للمنتجات 
 النسوية 

 

 وصول المراة الفلسطينية الى الخدمات االساسية : الهدف االستراتيجي 
 (تعليم ، صحة، رياضة، ثقافة، مياه، صرف صحي، سكن، مياهمباني عامة) ونوعا بما يتالئم  مع احتياجات النوع االجتماعيتطوير الخدمات االساسية في المناظق المهمشة كما : 0السياسة 

 خمس وزارات من وزارات الدولة الفلسطينية  Q3+q4 التخطيط والسياسات وحدة النوع االجتماعي  
 
 
 
 
 

تعزيز المعرفة بقضية 
حقوق النساء ذوات 

اإلعاقة من أجل 
تضمين النساء ذوات 
اإلعاقة ضمن خطط 

 هذه الوحدات
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  Q1 التخطيط والسياسات وحدة النوع االجتماعي  
 
 
 
 
 

ورشة عمل بهدف بحث آفاق الشراكة 
والتعاونوالتشبيك ألجل اإلرتقاء بقضية 

األشخاص ذوي اإلعاقة عامة والنساء على وجه 
 الربع األول، التخطيط والسياسات. الخصوص

المباني تعديالت في 

العامة ومراجعة 

مالئمة تصاميم 

المباني الجديدة لتالئم 

احتياجات النساء 

والرجال واألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

التخطيط   
 والسياسات

Q2+q3   دراسة اولية حول األدوار والمسؤوليات
المنوطةبالمؤسسات الحكومية ومدى التزامها بهذه 

 .األدوار

 

تطوير معايير وأنظمة 
ووسائل وتشريعات 

النقل العامة لتكون 
مستجيبة إلحتياجات 
الجنسين وموائمة 
لألشخاص ذوي 

 .اإلعاقة

 
 


