دولة فلسطين
وزارة شؤون المرأة

االجتماع الوزاري المتخصص للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس
كوفيد 19-على المرأة والفتاة
 17يونيو 2020
مداخلــة دولـــة فلسطين
وزارة شؤون المرأة

الواقع بظل جائحــة كورونــا

دراسة استطالعية عن أثر جائحة كوفيد 19-على العنف المبني على النوع االجتماعي في دولة فلسطين
فترة الحجر المنزلي (من  14إلى  24أبريل )2020
النتائج األساسية
نتيجة  1تعرضت  %55من النساء إلى درجات كبيرة من العنف االقتصادي والنفسي.

نتيجة  2تعرضت حوالي  %20من النساء إلى سلوكيات خطرة جدا من العنف.
نتيجة  3أكثر وسيلة إستخدمتها النساء لطلب المساعدة هي األهل بنسبة .%47
نتيجة  %70 4من النساء تتخوف من قطع مصدر الرزق.

نتيجة  %50 5من اإلناث تتخوف من فقدان وظائفهن.

دراسة استطالعية عن أثر جائحة كوفيد 19-على العنف المبني على النوع االجتماعي في دولة فلسطين
فترة الحجر المنزلي (من  14إلى  24أبريل )2020
النتائج األساسية
نتيجة 6

 %47من النساء ليس لديها القدرة على الوصول والحصول على الغذاء لمدة ثالث أشهر قادمة.

نتيجة 7

 %26من النساء ال تستطيع الوصول الى الخدمات الصحية في الوقت الحالي.

نتيجة 8

 %27من النساء ال تتوفر لديها خدمة إنترنت تلبي إحتياجات التعليم عن بعد.

نتيجة 9

حوالي  %12من األطفال تعرضوا للعنف غالبيتهم في قطاع غزة.

نتيجة 10

 %88من ذوي اإلعاقة تعرضوا للعنف.

نتيجة 11

 %25من النساء إلتزمن بالحجر المنزلي بنسبة  %100مقابل  %13للرجال.

دولة فلسطين
وزارة شؤون المرأة

وفقا لرسالــة الوزارة المتمثلــة ب :تطوير وتغيير السياسات والتشريعات
والقوانين وتحسين الخدمات بما يحقق المساواة بين الجنسين ،وتعزيز
التنسيق مع كافة المؤسسات الشريكة المحلية واالقليمية والدولية لضمان
توفير الوقاية والحماية ،والمشاركة ،والتمكين التنموي (اقتصاديا،
واجتماعيا ،وسياسيا ،وثقافيا ،وحقوقيا) وتعزيز ممارسة المرأة
الفلسطينية حقها في المسائلة“ تم إنجاز:

السياسات على مستوى كل من:

الصحــة
في اطار سعي وزارة شؤون المرأة لتطوير الخدمات الصحية للمرأة الفلسطينية فقد عملت الوزارة بالتنسيق
والتعاون مع وزارة الصحة على:

•اعادة تشغيل عيادات الصحة االنجابية وتحديدا رعاية الحمل
الخطر وإيجاد بدائل للمتابعة واإلشراف الصحي لهن.
•دعم وارشاد نفسي واجتماعي ل 1410حالــة من خالل
مراكز تواصل وخاليا الصحة النفسية والدعم واالرشاد
(بالتعاون مع شؤون المحافظات)
•توفير البيانات الخاصة بجائحة كورونا حسب الجنس.
•تجهيز غرف خاصة للمعنفات.
•تنظيم زيارات ميدانية للمرضى والتعرف على احتياجاتهم
وخصوصا من النساء

التعليم
• لتمكين المراة الفلسطينية في المجاالت التعليمية ،والقيادية،
ولتغيير االنماط التقليدية في المناهج ،ورفع الوعي بقضايا
النوع االجتماعي ،وتطوير سبل التعليم االلكتروني للنساء ،فقد
عملت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق هذه
الغاية بينهم ،وتكللت الجهود بتوقيع مذكرة تفاهم.

الحمايــة اإلجتمــاعيــة
لتطوير أنظمة عمل البيوت االمنة لتكون اكثر تحسسا الستقبال المعنفات ووجود نظام

رقابي على نظام تحويل ومسائلة لكل مخل او مخلة فقد تم تطوير قائمة باالجراءات
الواجب اتباعها بالشراكة مع وزارة التنمية االجتماعية وتلخصت باالتي :
• اقرار  14اجراء واعتمادها لتحويل النساء ضحايا العنف.
• تقديم تدخالت سياساتية حول العنف ومؤشراته واجراءات وزارة شؤون المرأة واليات
عملها .
• وضع مقترح لتعديل مراكز الحماية ومراكز الحاالت الخطرة.
• تم رصد والتعامل مع  82حالة عنف من خالل مراكز تواصل.

االسيرات واالسرى

تماشيا مع القرارات االممية والمسائلة الدولية ذات العالقة ولفضح انتهاكات
االحتالل االسرائيلي بحق اسيراتنا واسرانا البواسل في السجون والمعتقالت
االسرائيلية فقد تم تسليط الضوء على قضيتهم العادلة وضمن فعاليات يوم االسير
الفلسطيني من خالل:
•ورقة حول مؤشرات عنف االحتالل بحق االسيرات واالسرى.
• مقاالت حول االسيرة الفلسطينية في يوم االسير.
• التغريد عبر مواقع التواصل االجتماعي حول االسيرات و االسرى وقضايهم
العادلة.
•توجيه نداء لجميع المؤسسات الحقوقية والدولية والعربية حول االسيرات و
االسرى وقضاياهم العادلة وحمايتهم.

قطاع العدالة والحكم الرشيد
لتمكين وصول النساء للعدالة مع مرعاة قواعد الموائمة وبتنسيق مباشر

مع مدير عام الشرطة الفلسطينية وفضيلة قاضي القضاة والنائب العام
وضمانا لحماية النساء فقد تم عمل :
•تخصيص الرقم  114لوحدة حماية االسرة بالشرطة الفلسطينيــة.
•إنتداب قاضي شرعي بالمحاكم لمتابعة قضايا المشاهدة والنفقــة.
•إجراءات من نيابة حماية األسرة لضمان وصول النساء للعدالة وإنفاذ
القــانون.
•انجاز المسودة االولى لقانون حماية االسرة.
•عقد  40مؤتمر حالة في المحافظات مع شركاء نظام التحويل للبت
بحاالت العنف

الحكم المحــلي
للوصول لنساء مؤهالت اداريا وقياديا لتقلد مناصب صنع القرار في البلديات
والهيئات المحلية والمجالس القروية فقد تم بالتعاون ما بين وزارة شؤون المراة
ووزارة الحكم المحلي العمل على:
•تشكيل اكثر من  280لجنة ارشاد واسناد وتوجيه بالهيئات المحلية تضم قرابة

 1500فتاة وسيدة.
•توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الحكم المحلي حول اطر التعاون المشترك ورفع
الوعي بقضايا النوع االجتماعي ،وتطوير لجان االرشاد والتوجيه واالسناد.

العمل
وصوال الى العمل الالئق ومنشات قطاع العمل ملتزمة باالقوانين واللاوائح التنفذياة
والقاارارات ،دأباات وزارة شااؤون المااراة علااى حصااول العااامالت علااى حقااوقهن
وايجاد آليات لتعويض المتضاررات مان جائحاة كوروناا ) )COVID-19وتارويج
تسويق المنتوجات الريفية من خالل:
•التأكااد ماان أن القطاااع الخاااص ساايدفع  %50ماان الراتااب كحااد أدنااى للعااامالت
خااالل اإلغااالق نتيجااة جائحااة كورونااا ) )COVID-19وذلااك بالتعاااون مااع وزارة
العمل .
•استصدار قارار يقضاي بالساماح للنسااء العاامالت التاي لاديها أطفاال تحات سان
ال 10ساانوات العماال ماان البياات وعاان بعااد ،خااالل فتاارة االغااالق جائحااة كورونااا
) )COVID-19بالتعاون مع مجلس الوزراء.
•تعااويض العااامالت اللااواتي فقاادن رزقهاان وذلااك ماان خااالل صااندوق وقفااة عااز
وبالتعاون مع وزارة العمل.
•معالجدة  120شكوى مقدمة من العامالت بالمياومة ورياض األطفاال بالتعااون
مع وزارة العمل .

الزراعة
وصاااوال الاااى العمااال الالئاااق ومنشاااات قطااااع العمااال ملتزماااة باااالقوانين
واللوائح التنفذية والقارارات ،دأبات وزارة شاؤون الماراة علاى حصاول
العامالت على حقوقهن وايجاد آلياات لتعاويض المتضاررات مان جائحاة
كورونا ) )COVID-19وترويج تسويق المنتوجات الريفية من خالل:
•بناااء قاادرات العااامالت فااي قطاااع الزراعااة ورفااع قاادراتهن اإلنتاجيااة
بالتعاون مع وزارة الزراعة.
•توقيااع اتفاقيااة تعاااون مشااترك مااع وزارة الزراعااة حااول رفااع الااوعي
بقضايا النوع االجتماعي ،والتسويق وحقوق االنسان.
•دعم االسر الفقيرة ( حملة تساويق منتجاات االجباان ،زراعاة الحادائق)
وذلك بالتعاون مع االغاثة الزراعية الفلسطينية

الخدمات

لجان الطوارىء
تطوير خطة الطوارىء بين وزارة شؤون المراة والمؤسسات الحكومية والقوى
االمنية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لجائحة كورونا ))COVID-19
فلسطينيا
• إشراك اللجنة اإلستشارية لقوى األمن بعمليات الطوارىء.

• إشراك لجان تواصل بالمحافظات والبالغ عددها  17في المحافظات الشمالية
والجنوبية بفرق الطوارىء.
• إنشاء مجموعة عبر تطبيقات تكنولوجية لتبادل المعلومات حول األسر التي
بحاجة للعون والمساعدة و مساندتها زيارتهم ميدانيا

الوقايــة:
• توزيع طرود الكرامــة ل  550أسرة بالمحافظات الجنوبية.

• تعقيم  100مقر للمؤسسات النسوية بالمحافظات الجنوبية.

المؤسسات الدولية:
• تسليط الضوء على إنجازات وزارة شؤون المرأة ضمن

مؤتمر وزاري بتنظيم من األسكوا – بيروت
• وضع المجتمع الدولي بسياسات وإجراءات وتدابير الوزارة

االنية والمستقبلية ،بالتنسيق مع منتدى تنسيق المساعدات
التابع لمكتب رئيس الوزراء.

• اعداد التقرير الطوعي للقرار  1325مع المؤسسات
الشريكة والدولية.

اإلعالم:
•

•
•
•
•
•

حملة في اطار (تقوية المناعة الجسدية والنفسية) كل يوم
معلومة .
حملة يوم االسير واالسيرات.
مقاالت حول االسيرات واالسرى في سجون االحتالل.
تسليط الضوء على الصحفين والمضايقات التي يتعرضون
لها من قبل االحتالل االسرائيلي.
تغطية انشطة اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
زيارة االسر الفقيرة والمهمشة

دراسات وابحاث وتقارير
•

•

•

•
•

إنشاء اداة الكترونية تحت مسمى من يوميات فلسطينية توثق
كل ما تقوم به النساء لمواجهة الوباء.
استطالع رأي لمعرفة أثر األزمة الناجمة عن فيروس
كورونا المستجد ) ( COVID-19على قضايا العنف المبني
على النوع االجتماعي.
اعداد ورقة توجيهية ما بين الهيئة المستقلة لحقوق االنسان
ومكتب المفوض السامي في ظل جائحة كورونا.
اعداد ورقــة سياسات عن أثر فروس كورونا على النساء (
العنف ،العمل والتعليم)
اعداد تقرير عن االتجار بالعامالت والفتيات المهاجرات

التوصيـــات:
• التركيز على اإلنعاش والتمكين االقتصادي للنساء بالمرحلة
المستقبلية لما يحوي من دالالت إيجابية على تقليص العنف
االجتماعي والنفسي والقانوني والجسدي ،إذا ما تم تمكين
النساء اقتصاديا؛ ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• مطالبة المجتمع الدولي عبر االليات المتبعة ،بتحميل الدولة
القائمة باالحتالل مسؤولياتها تجاه العامالت داخل الخط
األخضر وتوفير الرعاية الصحية لهن ،ومنع تفشي الفيروس
بالمناطق التي يسيطرون عليها مثل مناطق "ج" والقدس بين
األسر الفلسطينية

التوصيـــات:
• تفعيل دور لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات
المسلحة.
• إنشاء صندوق عربي للتكافل االجتماعي كآلية إقليمية
للتضامن االجتماعي.
• تفعيل قرار مجلس األمن .1325

شكر ًا حلسن اس امتعمك

