
 

 

 

 

 

    والسياسات العمل مقاربة: فلسطين في االجتماعي النوع

 فلسطين -بيزيت جامعة 2019 أذار، 27-28

 مبنى ملحق الحقوق 243قاعة 

  

 يتناول المؤتمر السياسات وأليات العمل المؤسساتي القائمة حول قضايا النوع االجتماعي، ويسعى إلى مراجعة وتقييم

الفاعلة في مجال الحكومية وغير الحكومية من األطراف  ، والمنهجيات المتبعةالمستخدمة هيمالمفاواألطر التحليلية، 

تقوم  .التي تركز في عملها على قضايا النوع االجتماعي باإلضافة لبعض الجهات الممولة، تنمية أوضاع النساء

مية المطبقة فلسطينيا وبين تحقيق محاور المؤتمر بتحليل مدى الربط بين سياسات وممارسات النوع االجتماعي والتن

 . النوع االجتماعيمساواة العدالة االجتماعية و وتعزيزالفلسطيني صمود المجتمع 

يجمع المؤتمر بين أكاديميين/ات وناشطين/ات من خالل مداخالت في مواضيع وقضايا محددة تخص النوع 

 االجتماعي في فلسطين.

 
 

 البرنامج

 2019أذار،  27األربعاء،  –اليوم األول  
  

09:30 -
10:00 

 وتسجيل استقبال

10:00-
10:40 

 

 االفتتاحية الجلسة
 دكتور هنري جقمان، رئيس جامعة بيرزيت بالوكالة

 المرأة شؤون وزيرة اآلغا، هيفاء الدكتورة معالي
 فلسطين في للمرأة المتحدة االمم لهيئة الخاصة الممثلة جويمو، ماريس السيدة

 مدير البرامج في الوكالة اإلسبانية للتعاون االنمائي الدوليز، السيد جوردي لوبي
 والجلسات المؤتمر هدف حول تقديم: المرأة دراسات معهد مديرة ميعاري، لينة دكتورة

  



10:40-
20:11 

 
 

 والمنهجيات المفاهيم: األولى الجلسة
 جاد إصالح: الجلسة دارةإ

 
 عالمية تجارب -والممارسة النظرية بين التمكين مفهوم: كانديوتي دنيز -
 نقاش -

11:20- 
11:30 

 استراحة

11:30-  
13:00 

 الفلسطيني السياق في االجتماعي والنوع التنمية: الثانية الجلسة
 ردايدة فاطمة: الجلسة إدارة

 طبر ليندا: تعقيب
 
 فلسطين في المرأة ضد العنف قضايا على المؤثرة العالمية األطر إشكاليات: حمامي ريما -

 الفلسطيني السياق في والتحرير الصمود أجل من تنموي نموذج تحقيق ومعيقات آفاق: كتاب ينأيل -

  المعيشية األسر ديناميات على وأثرها غزة على المستمرة الحروب: الزبدة هالة -

 نقاش -

13:00-
13:30 

 غداء استراحة

13:30-
15:30 

 االجتماعي النوع تشكالت على وأثرها االقتصادية التبعية: الثالثة الجلسة
 جواد رانيا: الجلسة إدارة

 سلمي أميرة: تعقيب
 

 النساء على وأثرها الفلسطيني االقتصاد تبعية إشكاليات: البطمة سامية -

 العامالت النساء على وأثرها الفلسطينية األغوار في التصديرية الزراعة: عساف إيمان -

 في ثنايا االقتصاد غير الرسمي اديةاالقتص التبعية مقاومة اتيوإمكان آفاق: عواد أبو نداء -

 نقاش -

 

 

 2019 أذار، 28 الخميس، – الثاني اليوم

  

10:00-
11:30 

 
 

 وتحليل قراءة: والسياسات االستراتيجيات: الرابعة الجلسة
 عطايا محمود: الجلسة إدارة

 حسين سريدة: تعقيب
 
 الحكومي المستوى على فلسطين في االجتماعي بالنوع الخاصة والسياسات الخطط تطور: سحويل سامي -

  نقدية نظرة -المرأة حقوق ووثيقة النسوية الحركة: خريشة أمل -

 (2017-2011) المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة سياسات تحليل: عكر أبو بسمة -

 (الغربية والضفة غزة) فلسطينيا المطبقة االجتماعي النوع سياسات ونماذج السياسي اإلطار: جاد إصالح -

 شنقا -

  استراحة-11:30



11:45 

11:45- 
13:15 

 العمل وآليات االستراتيجيات -الخامسة الجلسة
 قسيس سمر: الجلسة إدارة

  المدبوح غادة: تعقيب
 
ريما نزال: خطاب حقوق المرأة العالمي ومدى مواءمته لواقع النساء الفلسطينيات: قراءة نقدية في اتفاقية  -

 1325سيداو وقرار 

 المرأة ضد العنف لمناهضة المرأة شؤون وزارة وإجراءات اتآلي: سامي إلهام -

 نموذجا التشريعات مواءمة لجنة: الوطنية اللجان عمل: عليان سهى -
 القوانين إصالح أمام والمعيقات االجتماعي، النوع مساواة تدعم التي القانونية اإلصالحات :البطمة ريم -

 االجتماعي النوع منظور من والتشريعات

 نقاش -

13:15-

14:00 
 غداء استراحة

14:00-
16:00 

 في النساء لقضايا الفلسطينية النسوية الحركة محاكاة حول حوارية جلسة: السادسة الجلسة
 الفلسطيني السياق

  دحو أبو رلى: الجلسة إدارة
 

 :النسوية والمنظمات واألطر الفلسطينية للمرأة العام االتحاد عن ممثالت

 الخليلي منى -ينيةالفلسط للمرأة العام االتحاد -

 خولة األزرق ،سعافين ختام البرغوثي، سهام -نسوية أطرممثالت عن  -

 نسوية منظماتممثالت عن  -

 نقاش وتوصيات -

 

 ختامية مالحظات   

 


