
 
 

النوع االجتماعي في فلسطین: مقاربة العمل والسیاسات    
27-28 أذار، 2019 جامعة بیزیت- فلسطین 

قاعة 243 مبنى ملحق الحقوق 

  

یتناول المؤتمر السیاسات وألیات العمل المؤسساتي القائمة حول قضایا النوع االجتماعي، ویسعى إلى مراجعة 
وتقییم األطر التحلیلیة، والمفاھیم المستخدمة، والمنھجیات المتبعة من األطراف الحكومیة وغیر الحكومیة الفاعلة 
في مجال تنمیة أوضاع النساء، باإلضافة لبعض الجھات الممولة التي تركز في عملھا على قضایا النوع 
االجتماعي. تقوم محاور المؤتمر بتحلیل مدى الربط بین سیاسات وممارسات النوع االجتماعي والتنمیة المطبقة 

فلسطینیا وبین تحقیق صمود المجتمع الفلسطیني وتعزیز العدالة االجتماعیة ومساواة النوع االجتماعي.  
یجمع المؤتمر بین أكادیمیین/ات وناشطین/ات من خالل مداخالت في مواضیع وقضایا محددة تخص النوع 

االجتماعي في فلسطین. 

البرنامج

الیوم األول – األربعاء، 27 أذار، 2019

 09:30
10:00-

استقبال وتسجیل

10-10:00
 :40

الجلسة االفتتاحیة 
دكتور ھنري جقمان، رئیس جامعة بیرزیت بالوكالة 

معالي الدكتورة ھیفاء اآلغا، وزیرة شؤون المرأة 
السیدة ماریس جویمو، الممثلة الخاصة لھیئة االمم المتحدة للمرأة في فلسطین 

السید جوردي لوبیز، مدیر البرامج في الوكالة اإلسبانیة للتعاون االنمائي الدولي 
دكتورة لینة میعاري، مدیرة معھد دراسات المرأة: تقديم حول ھدف المؤتمر والجلسات



20-10:40
 11:

الجلسة األولى: المفاھیم والمنھجیات 
إدارة الجلسة: إصالح جاد 

دنیز كاندیوتي: مفهوم التمكین بین النظریة والممارسة- تجارب عالمیة -
نقاش-

 -11:20
11:30

استراحة

  -11:30
13:00

الجلسة الثانیة: التنمیة والنوع االجتماعي في السیاق الفلسطیني 
إدارة الجلسة: فاطمة ردایدة 

تعقیب: لیندا طبر 

ریما حمامي: إشكالیات األطر العالمیة المؤثرة على قضایا العنف ضد المرأة في فلسطین -
أیلین كتاب: آفاق ومعیقات تحقیق نموذج تنموي من أجل الصمود والتحریر في السیاق الفلسطیني -
ھالة الزبدة: الحروب المستمرة على غزة وأثرھا على دینامیات األسر المعیشیة  -
نقاش-

13-13:00
:30

استراحة غداء

15-13:30
:30

الجلسة الثالثة: التبعیة االقتصادیة وأثرھا على تشكالت النوع االجتماعي 
إدارة الجلسة: رانیا جواد 

تعقیب: أمیرة سلمي 

سامیة البطمة: إشكالیات تبعیة االقتصاد الفلسطیني وأثرھا على النساء -
إیمان عساف: الزراعة التصدیریة في األغوار الفلسطینیة وأثرھا على النساء العامالت -
نداء أبو عواد: آفاق وإمكانیات مقاومة التبعیة االقتصادیة في ثنایا االقتصاد غیر الرسمي -
نقاش-

الیوم الثاني – الخمیس، 28 أذار، 2019



11-10:00
 :30

الجلسة الرابعة: االستراتیجیات والسیاسات: قراءة وتحلیل 
إدارة الجلسة: محمود عطایا 

تعقیب: سریدة حسین 

سامي سحویل: تطور الخطط والسیاسات الخاصة بالنوع االجتماعي في فلسطین على المستوى -
الحكومي 

أمل خریشة: الحركة النسویة ووثیقة حقوق المرأة- نظرة نقدیة  -
بسمة أبو عكر: تحلیل سیاسات المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة (2017-2011) -
إصالح جاد: اإلطار السیاسي ونماذج سیاسات النوع االجتماعي المطبقة فلسطینیا (غزة والضفة -

الغربیة) 
نقاش-

11-11:30
:45

استراحة 

 -11:45
13:15

الجلسة الخامسة- االستراتیجیات وآلیات العمل 
إدارة الجلسة: سمر قسیس 

تعقیب: غادة المدبوح  

ریما نزال: خطاب حقوق المرأة العالمي ومدى مواءمتھ لواقع النساء الفلسطینیات: قراءة نقدیة في -
اتفاقیة سیداو وقرار 1325 

إلھام سامي: آلیات وإجراءات وزارة شؤون المرأة لمناھضة العنف ضد المرأة -
سھى علیان: عمل اللجان الوطنیة: لجنة مواءمة التشریعات نموذجا -
ریم البطمة: اإلصالحات القانونیة التي تدعم مساواة النوع االجتماعي، والمعیقات أمام إصالح -

القوانین والتشریعات من منظور النوع االجتماعي 
نقاش-

14-13:15
:00

استراحة غداء

16-14:00
:00

الجلسة السادسة: جلسة حواریة حول محاكاة الحركة النسویة الفلسطینیة لقضایا النساء 
في السیاق الفلسطیني 

إدارة الجلسة: رلى أبو دحو  

ممثالت عن االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة واألطر والمنظمات النسویة: 
االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة- منى الخلیلي -
ممثالت عن أطر نسویة- سھام البرغوثي، ختام سعافین، خولة األزرق، ماجدة المصري، رندة -

سنیورة 
ممثالت عن منظمات نسویة -
نقاش وتوصیات -

   مالحظات ختامیة


