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 مصفوفة المؤشرات المقترحة من واقع اتفاقية سيداو 

 المؤشر 

 نوع المؤشر
 نوعي .1
 كمي .2

 مصدر المؤشر
سياسات  .1

وتشريعات 
 وقوانين

 سجالت ادارية .2
مسوحات  .3

 وتعدادات
سجالت+  .4

مسوحات 
 وتعدادات
 

 توفر البيانات
 متوفر .1
 غير متوفر .2
خارج نطاق عمل  .3

االحصاء 
 الفلسطيني

الجهة 
 المسئولة

االحصا .1
 ء

مؤسسا .2
ت 

 أخرى 

خر سنة لتوفر البيانات والمصدر آ
 بالتفصيل

 المرأة أمام القانون وفي الحياة العامة
 :2المادة 

 التمييز ضد المرأة، وتحقيقًا لذلك تتعهد بالقيام بما يلى: تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على 
 لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛ العمليها حتى اآلن، وكفالة التحقيق )أ ( إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج في

 لحظر كل تمييز ضد المرأة؛ غير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،)ب ( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية و 
 سسات العامة األخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛)ج( فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤ 

 أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا اإللتزام؛ تمييزي عمل  أي مباشرة  )د( االمتناع عن
 )هـ( إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،

 تشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين واألنظمة واألعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة.)و( إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك ال
 )ز( إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة 

 :3المادة 
المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان  منها، لكفالة تطور التشريعيوالثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك  واالقتصادية اعيةواالجتمتتخذ الدول األطراف في جميع الميادين، وال سيما الميادين السياسية  

 والحريات األساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل
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على المساواة بين الجنسين ويكون أي تمييز وارد قائم على  تشريع دستوري صريح ينص 2.1.1
 )أي بعض التمييزات االيجابية لردم الفجوات مثل الكوتة( أساس الهدف أو القصد

1 1 3 2  

نوع االجتماعي في القطاع لاألحكام الدستورية التي تنص على المساواة على اساس ا 2.1.2
 الخاص من غير ممثلي الدولة.

1 1 3 2  

  2 3 1 1 المتساوية في القطاعين العام والخاص تنص على الفرصوجود تشريعات  2.1.3
حقيق تاجراءات ايجابية او تدابير خاصة مؤقتة ل بإدخالأحكام دستورية وتشريعات تسمح  2.1.4

 المساواة الفعلية
1 1 3 2  

العنف ضد النساء مع و تشريعات خاصة تجرم كافة أشكال أتوفر قانون عقوبات  2.1.5
 عقوبات رادعة

1 1 3 2  

  2 3 1 1 أحكام قانونية تعتبر التعذيب وأشكال العنف األخرى انتهاكا لحقوق االنسان 2.1.6
  2 3 1 1 احكام قانونية تعترف بقانون المعاهدات وسيداو بشكل خاص 2.1.7
القوانين التي تتعارض مع ما ورد في احكام قانونية تمكن المحاكم والقضاة من ابطال  2.1.8

 االتفاقية أو ما ورد في التحفظات
1 1 3 2  

قواعد االثبات واإلجراءات القانونية التي تضمن التحقيقات الفعالة والمالحقة لمرتكبي  2.1.9
 اعمال العنف ضد النساء

1 1 3 2  

للمؤسسات المختلفة التي تلزم االبالغ عن أي لوائح الممارسات المهنية والنظم الداخلية  2.1.10
 تمييزية اتحاالت عنف او اجراء

1 1 3 2  

توفر الخدمات الطبية، القانونية وخدمات المالحقة القضائية بصورة مجانية مع ضمان  2.1.11
 على الوصول الى تلك الخدمات والفتيات قدرة النساء

1 1 3 2  

ولة عن أي عنف او فعل ؤ تجعل السلطات العامة والخاصة مس نظم ولوائح داخلية 2.1.12
 تمييزي ضد المرأة 

1 1 3 2  

إلدراج اتفاقية سيداو في التخطيط القطاعي وعبر القطاعي  التي تم عملهاالتدابير ماهية  2.1.13
 المرأة ووزارة شؤون من قبل مجلس الوزراء 

1 1 3 2  

صريح ينص على عكس المساواة في البرامج والتمويل عند بند لبالغ الموازنة  مدى شمول 2.1.14
 تاعداد الموازنا

1 1 3 2  

 احصاءات السكان 2017 1 1 3 2 والفئة العمرية والتوزيع الجغرافيعدد سكان فلسطين حسب الجنس  2.2.1
 والوضع والعمر الجنس بحسب الدولي الفقر خط دون  يعيشون  الذين السكان نسبة 2.2.2

 SDGs 1.1.1  (.ريفي/ حضري )  الجغرافي والموقع الوظيفي
2 4 1 1 

 البنك الدولي

 احصاءات الفقر 1 2 3 2األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع  2.2.3
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 SDGs 1.2.2 للتعاريف الوطنية
 أو تمييزية لممارسات شخصيا تعرضهم عن أبلغوا الذين  والفتيات )النساء(   السكان نسبة 2.2.4

 بموجب محظورة تمييزية خلفيات على بناء السابقة شهرا عشر االثني خالل تحرش
 SDGs 10.3.1اإلنسان   لحقوق  الدولي القانون 

2 3 2 1 
 

 بين للمساواة  المرصودة العامة المخصصات وتتبع تخصيص نظمل قيمة المخصصات 2.2.5
 SDGs 5.c.1المرأة   وتمكين الجنسين

2 2 2 2 
 

قديم الخدمات قيمة الموارد المالية والبشرية المخصصة لتطبيق االتفاقية اضافة الى ت 2.2.6
 التحقيق والمالحقة القضائيةاالستشارية وخدمات 

2 2  2 
 وزارة شؤون المرأة 

ما إذا كانت ثمة أطر قانونية قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد  المساواة وعدم  2.2.7
  SDGs 5.1.1التمييز على أساس الجنس

2 2 2 2 
 

 وزارة المالية والتخطيط 2 1 2 2 لتحقيق المساواة والحد من العنف من اجمالي الموازنةنسبة الموازنة المخصصة  2.2.8
  2 1 2 2 انتخابات الهيئات المحليةفي  "الكوتة" في القوائم االنتخابية ضمنالنساء  نسبة 2.2.9
     2 القضاة الذين تلقوا تدريبا في مجال حقوق االنسان والمعاهدات المتعلقة به نسبة 2.2.10
عضاء المجلس التشريعي والهيئات المحلية الذين تلقوا تدريبا في مجاالت: أ الوزراء،  نسبة 2.2.11

 2 2 4 2 حسب الجنس حقوق االنسان، اتفاقية سيداو، النوع االجتماعي
 وزارة شؤون المرأة 

اللواتي تعرضن إلجراءات تمييزية من قبل مؤسسة او فرد كونهن  والفتيات النساء  نسبة 2.2.12
 فقط نساء

2 3 2 1 
 

 المعنفات اللواتي تقدمن بشكوى او بالغ عنف الى السلطات والفتيات نسبة النساء  2.2.13
 وتلقين مساعدةرسميا  بها المعترف النزاعات تسوية آليات من غيرها أو المختصة

 مسح العنف 2011 1 1 3 2

الالتي تلقين تدريبا او توجيها في مجال التعامل مع العنف وتقديم  والفتياتنسبة النساء  2.2.14
 الشكاوى 

2 3 2 1  

اللواتي تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي على حواجز  والفتياتنسبة النساء  2.2.15
 االحتالل االسرائيلي

 مسح العنف 2011 1 1 3 2

سنة الذين تعرضوا  29و 18نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين  2.2.16
 SDGs 16.2.3 للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة

 مسح العنف 2011 1 2 3 2

 أبلغ التي الماضية شهرا عشر االثني خالل والفتياتمن النساء  العنف ضحايا نسبة 2.2.17
 تسوية آليات من غيرها أو المختصة السلطات إلى إيذاء من له تعرضوا عما ضحاياها

 مسح العنف 2011  1 1 3 2
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 .1SDGs 16.3رسميا     بها المعترف النزاعات
 ذوي  األشخاص ووضع والجنس بحسب العمر الجنسي أو البدني التحرش ضحايا نسبة 2.2.18

 SDGs 11.7.1 السابقة شهرا عشر االثني  خالل ومكان حدوثه اإلعاقة
 مسح العنف 2011 1 2 3 2

 من الجنسي للعنف تعرضن الالتي فوق  وما عشرة الخامسة في والفتيات النساء نسبة 2.2.19
 حدوث ومكان العمر بحسب السابقة،  شهراً  عشر االثني خالل العشير، غير أشخاص
 SDGs 5.2.2العنف  

 العنفمسح  2011 1 1 3 2

 SDGs والجنس العمر بحسب نسمة، ألف 100 000 لكل العمد القتل ضحايا عدد 2.2.20
16.1.1 

 مجلس القضاء األعلى 2015 2 1 2 2

 مجلس القضاء األعلى 2 2 2 2 عدد قضايا المحاكم المتعلقة بالتعذيب واالغتصاب 2.2.21
 مجلس القضاء األعلى 2 2 2 2 والفتيات النساءالمحاكم المتعلقة بالتمييز ضد عدد قضايا  2.2.22
و الدستور للخروج بتعديل تشريعي خاص أالقضايا التي استشهدت بها سيداو عدد  2.2.23

 بحقوق النساء
 مجلس القضاء األعلى 2 2 2 2

بالحق عدد الشكاوى الواردة للهيئة المستقلة لحقوق االنسان والتي تقدمن بها نساء تتعلق  2.2.24
 بالسالمة الجسدية

الهيئة المستقلة لحقوق  2014 2 1 2 2
 االنسان

عدد المستشفيات والمرافق الصحية التي تقدم خدمات للنساء المعنفات وكبار السن  2.2.25
 المعنفات واألطفال المعنفين جراء العنف المنزلي او االعتداءات الجنسية

 وزارة الصحة 2 2 2 2

  2 2 2 2 الطواقم من الشرطة، المدربة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساءعدد  2.2.26
ع في قضايا العنف االسري والعنف عدد وكالء النيابة المتخصصين في التحقيق والتراف 2.2.27

 د النساء واألطفالض
2 2 1 2 

 العامة  بيانات النيابة  2017

 مراكز الحماية المختلفة طلبا للحمايةعدد النساء والفتيات اللواتي دخلن  2.2.28
2 2 1 2 

الهيئة المستقلة لحقوق  2014
 وزارة التنمية االجتماعية+ اإلنسان

ن قبل الزوج مما ادى اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف م والفتياتنسبة النساء  2.2.29
 و االنفصالالى الطالق أ

2 3 2 1 
 

عمل التي تم عملها باللغة العربية للتعريف بحقوق العالنات او ورش اإلعدد النشرات و  2.2.30
 االنسان بشكل عام واتفاقية سيداو بشكل خاص

2 2 2 2 
 وزارة شؤون المرأة 

 2014 2 1 2 2 التي تم تدميرها خالل فترة العدوان على قطاع غزة المنازل عدد  2.2.31
خالل االعتداءات االسرائيلية الحربية قبل فترة  بشكل كلي عدد المباني التي تم تدميرها  2.2.32

 العدوان على قطاع غزة 
2 2 1 2 2014 

مكتب تنسيق الشؤون  2014  2 1 2 2 المصادرة لتطوير المستوطنات غير القانونية ) أراضي القدس الشرقية( راضينسبة األ 2.2.33
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 االراضي الفلسطينية المحتلهاالنسانية 
عدد المواطنين والمواطنات الذين يعيشون تحت الخطر الدائم في احتمال هدم منازلهم  2.2.34

 وتهجيرهم 
مكتب تنسيق الشؤون  2014 2 1 2 2

 االنسانية االراضي الفلسطينية المحتله
مكتب تنسيق الشؤون  2014 2 1 2 2 المهدمة في القدس والضفة  عدد المنازل  2.2.35

 االنسانية االراضي الفلسطينية المحتله
مكتب تنسيق الشؤون  2014 2 1 2 2  من قبل االحتالل في القدس  منازلهمعدد المشردين من االطفال والنساء بسبب هدم  2.2.36

 االنسانية االراضي الفلسطينية المحتله
من مساحة الضفة  إسرائيلالمسماة المناطق )ج( والتي تسيطر عليها  األراضينسبة   2.2.37

 الغربية 
مكتب تنسيق الشؤون  2014 2 1 2 2

 االنسانية االراضي الفلسطينية المحتله
مكتب تنسيق الشؤون  2014 2 1 2 2 عدد المنازل المهدمة في مناطق ج 2.2.38

 الفلسطينية المحتلهاالنسانية االراضي 
مكتب تنسيق الشؤون  2014 2 1 2 2 عدد األشخاص المهجرين بسبب هدم منازلهم من مناطق ج 2.2.39

 االنسانية االراضي الفلسطينية المحتله
مكتب تنسيق الشؤون  2014 2 1 2 2 لترحيل ساكنيها  إسرائيلعدد التجمعات البدوية التي تسعى  2.2.40

 االراضي الفلسطينية المحتلهاالنسانية 
 :4المادة 

نحو، اإلبقاء على معايير غير متكافئة أو  أي، ولكنه يجب أال يستتبع، على االتفاقيةتأخذ به هذه  الذيتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزًا بالمعنى إال يعتبر  -1
 كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة. منفصلة، 

 ، إجراًء تمييزيًا.االتفاقيةبما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه  ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية االمومة، -2
 

وجود احكام دستورية تمنح المساواة وتمنع التمييز على اساس النوع االجتماع وتعرف  4.1.1
 التدابير الخاصة المؤقتة ، وتسهل تبني تدابير خاصة مؤقتة في النظام القضائي المحلي

1 1 3 2  

  2 3 1 1 طبق على كل القطاعين العام والخاصتوجود تشريعات الفرص المتساوية و  4.1.2
 جراموجود بو اتخاذ تدابير خاصة على ع جوجود نظم الممارسة المهنية الداخلية التي تش 4.1.3

 تدقيق على اساس النوع االجتماعي لمراقبة تطبيق واتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة
1 1 3 2  

ساس أي التدابير الخاصة والتدقيق على عدد المؤسسات والهيئات التي تراقب على تبن 4.2.1
 النوع االجتماعي

2 2 2 2  

 مجلس القضاء األعلى 2 2 2 2 الخاصة المؤقتة التدابيرقضايا المحاكم لدفع السياسات والقوانين اتجاه عدد  4.2.2
 وزارة التنمية االجتماعية 2 1 4 2 بحسب االجتماعية، بالحماية الخاصة النظم/ الدنيا الحدود تشملهم الذين السكان نسبة 4.2.3
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 اإلعاقة ذوي  واألشخاص والمسنين العمل عن والعاطلين األطفال بين التمييز مع الجنس، 
 SDGsوالضعفاء  والفقراء العمل إصابات وضحايا الوالدة حديثي األطفال/  والحوامل
1.3.1 

) قوانين التمييز االيجابي لصالح الفئات المهمشة كالنساء  المؤقتةعدد التدابير الخاصة  4.2.4
مثل الصحة والتعليم والمرأة في اتخاذ القرار أو ذوي االعاقة( في القطاعات المختلفة 

 ..الخ

 مجلس القضاء األعلى 2 2 2 2

 :5المادة 
 :يليتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما  

أدوار نمطية  أو على من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر،  أيبكون  االعتقادخرى القائمة على )أ ( تغيير االنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات األ
 للرجل والمرأة؛

في جميع  األساسي عتباراال هيبكون تنشئة األطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهومًا أن مصلحة األطفال  واالعتراف )ب ( كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، 
 الحاالت.

االحكام الدستورية التي تمكن المحاكم من ابطال القوانين العرفية في حالة تناقضها توفر  5.1.1
 مع اتفاقية سيداو او حقوق االنسان

1 1 3 2 
 

يشمل  اف والممارسات التي تخرق حقوق االنسان بماالتي تمنع األعر  اتالتشريعتوفر  5.1.2
 من الجسدي الحماية من كافة اشكال العنفاأل

1 1 3 2 
 

  2 3 1 1 و مطلقينأبوين متزوجين ألف بالوصاية والمسؤولية المشتركة التشريعات التي تعتر توفر  5.1.3
  2 3 1 1 نظم الضمان االجتماعي التي تعترف بمساواة الحالة االجتماعية توفر  5.1.4
  2 3 1 1 طفالموارد المالية المخصصة لرعاية األالسياسات والتوفر  5.1.5
البرامج المجتمعية المبنية على حقوق االنسان والتي تهدف لدراسة االعراف واألنماط  5.1.6

 المجتمعية 
1 1 3 2 

 

  2 3 1 1 نوع االجتماعيلمدى تجسيد المناهج الدراسية لألدوار النمطية للعالقات على اساس ا 5.1.7
 وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2 2 2 2 عدد المساقات التي تدرس النوع االجتماعي  5.2.1
نسبة النساء والرجال الذين ينظرون الى دور المرأة في المجتمع على انه أقل اهمية من  5.2.2

 دور الرجل
2 3 2 1 

 

تدريب حول التربية االسرية ن خضعوا لتوعية او يالذ 29-15من  الشابات والشبان نسبة 5.2.3
 السليمة ومفاهيم االمومة واألبوة

2 3 2 1 
 

عدد البرامج التي تدمج الفتيان والفتيات في سن مبكرة في برامج النوع االجتماعي، حقوق  5.2.3
 االنسان، واتفاقية سيداو بشكل خاص

2 2 2 2 
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الرعاية غير مدفوعة  األجر، بحسب نسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال  5.2.4
   SDGs 5.4.1الجنس والعمر والمكان

2 3 1 1 
2012-2013 

 مسح استخدام الوقت
نسبة النساء اللواتي يعزى بقائهن خارج القوى العاملة إلى األعمال المنزلية ورعاية  5.2.5

 األطفال وكبار السن مقارنة بالرجال
2 3 1 1 

 مسح القوى العاملة 2017

 :6المادة 
 بالمرأة واستغالل بغاء المرأة. االتجارلمكافحة جميع أشكال  منها،  التشريعيبما في ذلك  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة،  

االحكام الدستورية المرتبطة بأحكام انفاذ تمنع االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي للنساء  6.1.1
 والفتيات

1 1 3 2 
 

  2 3 1 1 التشريعات القضائية التي تمنع االتجار واالستغالل الجنسي للنساء والفتيات 6.1.2
  2 3 1 1 التشريعات التي تفرض عقوبات رادعة للعنف ضد النساء واستغالل االطفال في الدعارة  6.1.3
جنسيا خاصة نقص  قولةالمنحول االمراض  نسبة النساء اللواتي يتوفر لديهن معلومات 6.2.1

 المناعة
2 3 1 1 

MICS 2014 

نسمة، بحسب الجنس والعمر وشكل  100, 000عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل  6.2.2
 SDGs 16.2.2االستغالل 

2 2 2  
الظاهرة ال تنطبق على فلسطين 

 0وتذكر بقيمة 
 2 2 2 2 و االستغالل الجنسي قيد التحقيق والمالحقة القضائيةأعدد القضايا الخاصة باالتجار  6.2.3
 2 2 2 2 واالستغالل الجنسي بالمرأة عدد المحتجزين والمحكومين في مجاالت االتجار  6.2.4

 :7المادة 
  : على قدم المساواة مع الرجل، الحق في وبوجه خاص تكفل للمرأة،  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،  

 )أ ( التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛
 وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛ )ب ( المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، 

 مات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.)ج( المشاركة في أية منظ
الترشح لالنتخابات الرئاسية، التشريعية في  التشريعات التي تنص على حق النساء 7.1.1

 والهيئات المحلية
1 1 3 2 

 

التشريعية، التصويت في االنتخابات الرئاسية،  التشريعات التي تنص على حق النساء في 7.1.2
 الهيئات المحلية

1 1 3 2 
 

لعضوية في الهيئات التشريعية، الهيئات المحلية الوصول الى المكاتب العامة ااتاحة  7.1.3
 ومتخذي القرار

1 1 3 2 
 

 لالحتياجات، وملبية للجميع شاملة القرار عملية صنع أن يعتقدون  الذين السكان نسبة 7.2.1
 SDGs 16.7.2 والتوزيع الجغرافي السكانية والفئة واإلعاقة الجنس والعمر بحسب

2 3 2 1 
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 SDGs المحلية والحكومات الوطنية البرلمانات في النساء تشغلها التي المقاعد نسبة 7.2.2
5.5.1 

2 2 1 2 
 تقرير المرأة والرجل  2016،2017

 نسبة تمثيل النساء في الهيئات المحلية 7.2.3
2 2 1 2 

االنتخابات المركزية ووزارة لجنة 
 الحكم المحلي

 نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب رئيس او نائب رئيس في الهيئات المحلية 7.2.4
2 2 1 2 

لجنة االنتخابات المركزية ووزارة 
 الحكم المحلي

التخطيط نسبة النساء اللواتي يترأسن اللجان المهتمة في المجالس كاللجنة المالية، لجنة  7.2.5
 .....ولجنة العطاءات الخ

2 2 1 2 
لجنة االنتخابات المركزية ووزارة 

 الحكم المحلي
 النساء في القوائم االنتخابية للمجلس التشريعي والهيئات المحلية والهيئات  نسبة  7.2.6

2 2 1 2 
ووزارة  لجنة االنتخابات المركزية

 الحكم المحلي
 الهيئات المحلية ودرجتهن الوظيفيةعدد العامالت في  7.2.7

2 2 1 2 
ووزارة  لجنة االنتخابات المركزية

 الحكم المحلي
 ديوان الموظفين العام 2 1 2 2 فأعلى( A)مدير  النساء في الحكومة والمناصب التنفيذية العليا في القطاع العامنسبة  7.2.8
 القوى العاملة     5.5.2SDGs  2 4 1 2 2017اإلدارية   المناصب في النساء نسبة 7.2.9
 احصاءات المرأة والرجل 2015 2 1 2 2 الوزيرات في الحكومة الفلسطينية نسبة 7.2.10
 النيابة العامة  2017  2 1 2 2 نسبة النساء العامالت وكيالت نيابة 7.2.11
 الشرطة   2015 2 1 2 2 نسبة النساء العامالت في الشرطة 7.2.12
 المركزيةلجنة االنتخابات  2011 2 1 2 2 نسبة مشاركة النساء في األحزاب السياسية 7.2.13
 تقرير الرجل والمرأة  2017، 2016 2 1 2 2 نسبة النساء المشاركات في مجالس الطلبة والحركات الطالبية 7.2.14

7.2.15 
 في( السكانية والفئات اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص والجنس، العمر، بحسب)  الوظائف نسبة

 والسلطة العامة، والخدمة والمحلية،  الوطنية التشريعية الهيئات)  العامة المؤسسات
 SDGs 16.7.1 الوطني المستوى  على التوزيع بمستويات مقارنة( القضائية

2 2 2 2 
 

7.2.16 
النساء اللواتي ادلين بأصواتهن في االنتخابات التشريعية وانتخابات الهيئات المحلية  نسبة

 واالنتخابات الرئاسية
2 2 1 2 

 لجنة االنتخابات المركزية

 لجنة االنتخابات المركزية 2 1 2 2 النساء المسجالت في سجل الناخبين نسبة 7.2.17

7.2.18 
التخطيط االنمائي عالي المستوى والتخطيط االستراتيجي نسبة النساء المشاركات في 

 للدولة
2 4 2 2 

 وزارة المالية والتخطيط

 مسح القوى العاملة   2017 1 1 3 2 نسبة النساء في النقابات العمالية والمهنية 7.2.19
  1 1 3 2 نسبة النساء اللواتي فزن بمناصب قيادية في النقابات 7.2.20



10 
 

7.2.21 
والعمر والحالة  األسيرات في سجون االحتالل االسرائيلي حسب نوع الحكمعدد 

 االجتماعية
2 2 1 2 

 هيئة شؤون األسرى والمعتقلين
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 : 8المادة 
 تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية. أيودون  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،

االحكام الدستورية واألفعال االيجابية والتدابير الخاصة المؤقتة التي تسهل وصول النساء  8.1.1
 الى التمثيل الدبلوماسي والترشح للمواقع الدولية

1 1 3 2  

  2 3 1 1 تنص على الفرص المتساوية في التمثيل الدبلوماسي والدوليالتشريعات التي  8.1.2
التي تضمن الشفافية في االختيار في التمثيل  ى ات البرلمانية واإلجراءات االخر االجراء 8.1.3

 الدبلوماسي والدولي والترشح
1 1 3 2  

الذي يقدم للنساء لتعزيز القدرة على المشاركة والتمثيل الدبلوماسي وإجراءات التدريب  8.1.4
 الترشح والتقدم 

1 1 3 2  

  2 3 1 1 واللوائح التي تضمن نفس الفرص للرجال والنساء في الترشح والتمثيل اتاالجراء 8.1.5
والمراقبة في الترشح البرامج التي تقدم للنساء لتطوير قدراتهن في مجال الضغط  8.1.6

 واالنتخاب لهيئات المعاهدات والمنظمات الدولية والتمثيل الدبلوماسي
1 1 3 2  

 وزارة الخارجية والمغتربين 2 2 2 2 عدد النساء اللواتي تقدمن بشكاوي لحرمانهن من حق المثيل الدبلوماسي 8.2.1
 وزارة التربية والتعليم العالي 2 1 2 2 والقانون  الدولية والشؤون الخارجيةالمساقات التعليمية في مجال الدراسات عدد  8.2.2
 احصاءات المرأة والرجل 2016 2 1 2 2 عدد السفيرات او القناصل من النساء 8.2.3
الذي سيتم تقديمهم من قبل دولة فلسطين لتمثيلها أمام اللجان المرشحات نسبة  8.2.4

 واالتفاقيات الخاصة بحقوق االنسانوالمعاهدات 
 وزارة الخارجية والمغتربين 2 1 2 2

 وزارة الخارجية والمغتربين 2 2 2 2 النساء المنتخبات لهيئات المعاهدات نسبة 8.2.5
 والمغتربينوزارة الخارجية  2 1 2 2 من اجمالي الممثلين في المنظمات الدولية الممثالت النساء نسبة 8.2.6
 وزارة الخارجية والمغتربين 2 1 2 2 النساء في السلك الدبلوماسي نسبة 8.2.7
 وزارة الخارجية والمغتربين 2 2 2 2 النساء في السلك الدبلوماسي اللواتي حصلن على تدريب خاص بعد التخرج نسبة 8.2.8
التعجيل في بذل الجهود النشاء المرصد الوطني لجمع البيانات المتعلقة "بالمراة السالم  8.2.9

واالمن" وضمان تمويل المرصد الوطني تمويال كافيًا، وآلية تنفيذ خطة العمل الوطنية 
  2000الصادر في عام  1325بشان قرار مجلس االمن 

 وزارة الخارجية والمغتربين 2 2 2 2

 :9المادة 
، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية أجنبيالزواج من  تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص أال يترتب على -1

 جنسية الزوج.أو أن تفرض عليها  الزوجة،أو أن تصبح بال جنسية، 
 تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. -2

  2 3 1 1المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها تمنح أحكام دستورية  9.1.1
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 أو االحتفاظ بها.
 الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهماالمرأة حقا مساويا لحق حكام قضائية تمنح أ 9.1.2

 
1 1 3 2 

 

القضايا التي نجحت فيها المرأة بتغيير أي قرار يتعلق بالجنسية ويتناقض مع المادة  عدد 9.2.1
  9رقم 

2 2 2 2 
 مجلس القضاء األعلى

 وزارة الداخلية 2 2 2 2 الزواج من غير مواطن بسبب  لم يتمكن من منح اطفالهن الجنسيةالنساء اللواتي  نسبة 9.2.2
 نسبة النساء المقدسيات اللواتي ألغت السلطات االسرائيلية اقامتهن 9.2.3

2 2 1 2 
مكتب تنسيق الشؤون االنسانية في 

 األراضي الفلسطينية
  1 1 4 2 نسبة الالجئات الفلسطينيات في الشتات 9.2.4

 : 13لمادة ا
 تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، وال سيما: لكيتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية 

 )أ( الحق في االستحقاقات العائلية ؛
  المالي؛ االئتمانر ذلك من أشكال ض المصرفية، والرهون العقارية وغي)ب( الحق في الحصول على القرو 

 )ج( الحق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
  2 3 1 1 حكام الدستورية التي تسمح لقانون التمييز ضد النساء للنقض في المحاكماأل 13.1.1
  2 3 1 1 )حسب الشريعة االسالمية(واالستحقاقات العائلية  تشريع يحدد حصة المرأة في الميراث 13.1.2
الموارد واألمالك على  الحق في السيطرةالرجل  وأحكام تمنح المرأة وتشريعات  13.1.3

 والحسابات البنكية
1 1 3 2 

 

 مؤسسة في حساب أو مصرفي حساب لهم الذين فأكثر سنة 15 )نساء(   البالغين نسبة 13.2.1
 SDGs 8.10.2متنقلة     مالية خدمات مقدم لدى أو أخرى  مالية

2 2 1 2 
 سلطة النقد

 التعداد 1 1 4 2 او مسكن لعقارعدد النساء المالكات  13.2.2
عدد القضايا في المحاكم والتي تختص بنقض أي بند يناهض ما يتعلق بأهلية المرأة  13.2.3

 القانونية وحقوقها في الرضى في الزواج والملكية وإدارة االمالك والعمل ..الخ
 مجلس القضاء األعلى 2 2 2 2

 سلطة النقد 2 1 2 2 و رهن عقاري أالنساء الحاصالت على قروض  نسبة 13.2.4
 مسح العنف 2011 1 1 3 2 اللواتي تعرضن لعنف اقتصادي  والفتياتنسبة النساء  13.2.5
 هيئة التقاعد والمعاشات 2 1 2 2 و معاش من احد افراد االسرة زوج او ابأاللواتي يستلمن راتب تقاعدي  ساءعدد الن 13.2.6
 مسح استخدام الوقت 2013-2012 1 1 3 2 في األنشطة الترفيهية والرياضية والفتيات نسبة الوقت الذي تقضيه النساء 13.2.7
 مجلس القضاء األعلى 2 2 2 2 في المحاكم والفتيات الميراث المرفوعة من قبل النساءعدد قضايا  13.2.8
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 : 15المادة 

 تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. -1
 ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وإدارة الممتلكات، ارسة تلك األهلية ، وتكفل للمرأة، بوجه خاصبينها وبينه في فرص ممأهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، وتساوي  تمنح الدول األطراف المرأة، في الشؤون المدنية،  -2

 وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراءات القضائية.
 .والغيهلتي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من األهلية القانونية للمرأة باطلة تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة ا -3
 تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. -4

 . القانون  مالمرأة والرجل على حد سواء اما ةالدستورية التي تضمن معامل األحكامعدد  - 15.1.1
 .القانون  مالمرأة والرجل على حد سواء اما ةمعاملعدد األحكام التي تضمن  -
 .القانون  مالمرأة والرجل على حد سواء اما ةمعاملعدد التشريعات التي تضمن  -

2 2    

 وإبطالالعقود والصفقات  إلبرامهلية القانونية التي تمنح المساواة في األ التشريعاتعدد  - 15.1.2
 كل ما يتناقض مع هذه االحكام من احكام عرفية وتقليدية.

العقود  إلبرامهلية القانونية التي تمنح المساواة في األ الدستورية عدد األحكام  -
 عرفية وتقليدية.كل ما يتناقض مع هذه االحكام من احكام  وإبطالوالصفقات 

2 2    

 في حقوق الحركة واختيار مكان السكن. ؤكد المساواة التي ت التشريعاتعدد  - 15.1.3
 في حقوق الحركة واختيار مكان السكن.  ؤكد المساواة التي ت الدستورية عدد األحكام -

2 2    

    1 1 بسهولة وبتكاليف منخفضةعلى الوصول الى الخدمات القانونية  والفتياتقدرة النساء  15.1.4
    1 1 والتحكيم النظامي  بالتحكيم الشرعيالتشريع الذي ينص على حق النساء في العمل  15.1.5
عليها   السيطرة أو/ و األراضي ملكية في الحقوق  في المساواة  للمرأة  القانوني اإلطار 15.1.6

SDGs 5.a.2 
  سلطة االراضي  1 1

 نسبة القاضيات  15.2.1
 نظامي -
 شرعي -
 كنسي. -

مجلس القضاء   2 2
 االعلى

 

  سلطة االراضي  2 2 نسبة النساء اللواتي يمتلكن منزلهن بصورة كاملة او مشتركة 15.2.2
  سلطة االراضي  2 2 نسبة األراضي اللواتي تمتلكها نساء بصورة كاملة او مشتركة 15.2.3
المتداولة في سوق األوراق المالية المملوكة من قبل نساء من اجمالي نسبة قيمة األسهم  15.2.4

 قيمة األسهم المتداولة
  سلطة النقد  2 2

  سلطة النقد  2 2 نسبة المنشآت المسجلة الفردية تحت ملكية النساء 15.2.5



14 
 

  سلطة النقد  2 2 عدد النساء الحاصالت على قروض أو تسهيالت ائتمانية مقارنة بالذكور 15.2.6
 اضافة مؤشرين • وزارة االقتصاد  2 2 نسبة النساء المساهمات في الشركات 15.2.7
  وزارة االقتصاد  2 2 نسبة النساء المفوضات بالتوقيع 15.2.8
 مؤشر جديد وزارة المواصالت  2 2 عدد النساء المالكات للسيارات والبرمنات 15.2.9

 أهلية المرأة في مجاالت العقود، الصكوك، البيع ...الخ. بإبطالالخاصة  قضاياالعدد  15.2.10
 أهلية المرأة في مجاالت العقود، الصكوك، البيع ...الخ. بإبطالالخاصة  االحكامعدد 

 

2 2    

 المرأة في األسرة والحياة العائلية
 : 16المادة 

 أة:والمر للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة  -1
 ؛)أ ( نفس الحق في عقد الزواج

 )ب ( نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل؛
 والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ )ج( نفس الحقوق 

 في األمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع األحوال، يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول؛ )د(نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، 
 لفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛)هـ( نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها وا

 وطني، وفي جميع األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول؛المفاهيم في التشريع ال )و( نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من األعراف،حين توجد هذه
 )ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم األسرة والمهنة ونوع العمل؛

 صرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض.)ح( نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والت
 امرًا إلزامياً  رسميمنها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل  التشريعي، وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية بما في ذلك قانونيأثر  أي ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه  -2

    1 1 أهلية قانونية مماثلة للرجل التشريعات التي تنص على امتالك المرأة  16.1.1
    1 1  تحدد السن االدنى لزواج الذكور واالناث. التي التشريعات 16.1.2
    1 1 التشريعات التي تنص على حق المرأة والرجل باختيار الشريك 16.1.3
    1 1 قانون يمنح المرأة الحق في البقاء في بيت الزوجية الى حين فسخ الزواج 16.1.4
    1 1 قانون يسمح للمرأة بعدم تغيير اسم العائلة ما بعد الزواج اذا اختارت ذلك 16.1.5
)بما يتوافق مع الشريعة  متساوية في الوصاية والحضانة لألطفال قانون يمنح المرأة حقوقاً  16.1.6

 اإلسالمية(
1 1    

يسمح للنساء بطلب الطالق بناء على العنف المنزلي او متعذر اصالحه مع  تشريع 16.1.7
 حكام تضمن الحق في الوصاية واألمالكأ

1 1    

    1 1 تشريعات تجرم اغتصاب االزواج  16.1.8
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    1 1 سري ضمن قوانين الطالق واألحوال الشخصيةحكام ذات عالقة باإلرشاد األأ 16.1.9
    1 1 االسريةوجود محاكم األسرة ومدة االجراءات القانونية في حل النزاعات  16.1.10
    1 1 النزاعات االسريةتوفير الموارد المالية بما يتعلق ببرامج االصالح واإلرشاد في محال  16.1.11
االتفاق على نقل هذا    1 1 وضع سياسات تخص التعليم االلزامي  16.1.12

 المؤشر
    1 1 في مجال األحوال الشخصية والحقوق المدنية والفتيات برامج التوعية القانونية للنساء 16.1.13
    1 1 برامج التوعية للنساء في مجال االنجاب وحرية االختيار بشأنه 16.1.14
 واإلرشادالجهات التي تقدم خدمات استشارية في مجاالت العالقات األسرية  توفر 16.1.15

 القانوني في قوانين األحوال الشخصية
1 1    

سنة والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين  24و  20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  16.2.1
   SDGs 5.3.1سنة 18عاما و  15قبل أن يبلغن 

2 2    

    2 2 عدد عقود الزواج المسجلة 16.2.2
    2 2 عاما 18للزواج ولمن هم دون  عدد عقود الزواج المسجلة لمن هم دون السن القانوني 16.2.3
 بحسب المدني،  السجل قيد في والداتهم ُسجلت الذين الخامسة سن دون  األطفال نسبة 16.2.4

 SDGs 16.9.1العمر 
2 2    

النساء المحتجزات أو رهن االعتقال في سجون االحتالل اللواتي على عالقة نسبة  16.2.5
 بأسرهن وأطفالهن

2 2    

    2 2 والخاصة بالمستحقات والمطالبات االسريةعدد قضايا المحاكم المتعلقة بالنزاعات  16.2.6
    2 2 عدد قضايا نفقة الزوجة واألطفال والتي تم الحكم فيها 16.2.7
    2 2 نسبة النساء اللواتي تعرضن لعنف جنسي من قبل الزوج  16.2.8
نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أشكال العنف من قبل احد أفراد  16.2.9

 العائلة الممتدة عدا الزوج
2 2    

الالتي تعرضن لعنف بدني نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق  16.2.10
أو جنسي أو نفسي من عشير حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهرًا السابقة، مصنفة 

   SDGs 5.2.1 بحسب شكل العنف والعمر

2 2    

    2 2 نسبة النساء اللواتي يستخدمن وسائل لتجنب أو تأخير حدوث حمل 16.2.11
تختص بنقض أي بند يناهض ما يتعلق بأهلية المرأة عدد القضايا في المحاكم والتي  16.2.12

 القانونية وحقوقها في الرضى في الزواج والملكية وإدارة االمالك والعمل ..الخ
2 2    
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    2 2 التفريق )الطالق( عدد حاالت  16.2.13
ضمن معايير الشريعة  قضايا الوصاية التي تم منح وصاية وحضانة األطفال للمرأة  نسبة  16.2.14

 اإلسالمية
2 2    

    2 2 الزواج باإلكراه عقود الزواج التي تم ابطالها بسبب  نسبة 16.2.15
اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن لعنف اقتصادي من قبل الزوج  متمثل النساء  نسبة 16.2.16

بطاقة االعتماد دون اذنها، التصرف بأمالكها الخاصة، يستغل ميراثها من أهلها بأخذ 
 دون اذنها

2 2    

 المرأة في التعليم
 :10المادة 

 تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: لكيمساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص  تكفل لها حقوقاً  لكيتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 
ولة في مرحلة ل على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفوااللتحاق بالدراسات والحصو  )أ( شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،

 ؛المهني، وكذلك في جميع أنواع التدريب العالي التقنيوالتعليم  والمهني والتقنيالحضانة وفي التعليم العام 
 لمناهج الدراسية، وفي اإلمتحانات، وفي مستويات مؤهالت المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛في ا التساوي )ب( 

حقيق هذا الهدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في ت ة دور المرأ عن  نمطيمفهوم  أي)ج(القضاء على 
 والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

 )د( التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية األخرى؛
 فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛ أي ي، وال سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق )هـ( التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو األمية الوظيف

 وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالتي تركن المدرسة قبل األوان؛ )و( خفض معدالت ترك الطالبات الدراسية،
 في فرص المشاركة النشطة في االلعاب الرياضية والتربية البدنية؛ التساوي )ز( 

 ظيم األسرة.)ح( إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تن
  2 3 1 1 لى أساس الجنسمحددة تمنع التمييز في التعليم ع تشريعات دستورية   10.1.1
  2 3 1 1 محددة تعزز المساواة بين الجنسين في الحصول على التعليم تشريعات دستورية 10.1.2
  2 3 1 1 دة للتعليم اإللزامي بين الجنسينمواد تحدد سن محد  تشريعات دستورية 10.1.3
  2 3 1 1 لمستوى محددعلى التعليم المجاني يؤكد  تشريع دستوري او قانوني  10.1.4
سين على تبين أتاحه فرصة الحصول على التعليم بالتساوي لكال الجن تشريعات دستورية 10.1.5

 جميع المستويات.
1 1 3 2  

سياسات توفر الحوافز لتسهيل وصول الذكور واإلناث  إلى التعليم مثل الكتب  توفر 10.1.6
المدرسية المجانية، الزي المدرسي، الوجبات، النقل، المنح الدراسية على المستويات 

 لتعليم الثانوي والتعليم الجامعيالمختلفة مثل ا
1 1 3 2  
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التمييز بين الجنسين في التعليم من خالل توفير برامج تعمل على التعزيز من تقليل توفر  10.1.7
 منح دراسية لإلناث

1 1 3 2  

  2 3 1 1 والفتيات ة للتدريب المهني والتقني للنساءر برامج خاصتوف 10.1.8
المساواة بين الجنسين في المناهج والكتب الدراسية والممارسات التعليمية في  مدى ادماج 10.1.9

 ارس والكليات والمعاهد والجامعاتالمد
1 1 3 2  

  2 3 1 1 ) خارج المدرسة( للذكور واإلناث برامج تعليم غير رسمي توفر 10.1.10
خال الصورة النمطية ألداور الجنسين وإدبرامج وتوعية لكال الجنسين من اجل إزالة توفر  10.1.11

 مفاهيم المساواة بين الجنسين
1 1 3 2  

  2 3 1 1 والبنات من المدارس  سياسات وبرامج للحد من تسرب األوالدتوفر  10.1.12
" التعليم من أجل التنمية المستدامة، بما في 2" تعليم المواطنة العالمية و "1مدى تعميم " 10.1.13

ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق االنسان، وذلك على جميع الصعد: في )أ( السياسات 
 التعليمية الوطنية، و )ب( المناهج الدراسية و )ج( تدريب المعلمين و )د( تقييم الطالب 

SDGs 4.7.1 
 

1 1 3 2  

الخدمة حول المساواة بين برامج توعية للمعلمين والمعلمات قبل الخدمة وأثناء توفر  10.1.14
 الجنسين

 
1 1 3 2  

)ب( التعليم االبتدائي )ج( التعليم  نسبة المعلمين في )أ( مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي 10.2.1
األقل على الحد األدنى من التدريب اإلعدادي )د( التعليم الثانوي الذين حصلوا على 

المنظَّم للمعلمين )مثل التدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة،  الالزم 
 SDGs 4.c.1 للتدريس على المستوى المناسب في بلد معين

2 2 1 2 
وزارة التربية والتعليم والتعليم  2015
 العالي

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 حسب الحالة التعليمية  واإلناثللذكور التوزيع النسبي  10.2.2
 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 (الجنس والفئة العمرية والمنطقة ) حضر ، ريف، مخيمااللتحاق بالتعليم حسب  معدل 10.2.3
المنح نسبة الفتيات الحاصالت على منح دراسية الستكمال تعليمهن العالي من اجمالي  10.2.4

 المقدمة من وزارة التربية والتعليم العالي او منح الرئيس
2 2 1 2 

 وزارة التربية والتعليم العالي

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 النسبة المئوية للفتيات الملتحقات بالتعليم من مجموع الملتحقين حسب المرحلة 10.2.5
وغير الرسمي والتدريب خالل االثني  التعليم الرسميمعدل مشاركة الشباب والكبار في  10.2.6

 SDGs  4.3.1 بحسب الجنس عشر شهرًا الماضية، 
2 3 1 1 

 احصاءات التعليم 2017

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 عدد الطلبه في المدارس حسب المرحلة والجنس  10.2.7
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 المدارس الحكومية حسب الجنسعدد الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في  10.2.8
2 2 1 2 

وزارة التربية والتعليم والتعليم  2015
 العالي

نسبة األطفال دون الخامسة الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في  10.2.9
 SDGs 4.2.1 مجاالت الصحة والتعلم والرفاه النفسي، بحسب الجنس

2 3 1 1 
 احصاءات التعليم 2017

نسبة األطفال والشباب: )أ(في الصف الثاني/الثالث )ب( في نهاية المرحلة االبتدائية،  10.2.10
)ج( في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي الذين يحققون على األقل الحد األدنى 

 SDGS ‘ الرياضيات، بحسب الجنس 2‘ القراء ة،’  1ة في ’ كفاءمن مستوى ال
4.1.1 

2 2 2 2 

 

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 ب الجنس والفئة العمرية والمنطقةمعدالت اإللمام بالقراءة والكتابة لكل حس 10.2.11
الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات حسب الجنس نسبة الشباب والبالغين  10.2.12

   4.4.1SDGsواالتصاالت بحسب نوع المهارة 
2 3 2 1 

المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت

نسبة اإلناث األميات خالل فئة عمرية محددة إلى الذكور األميين في نفس الفئة العمرية  10.2.13
 والمنطقة.

2 3 1 1 
 احصاءات التعليم 2017

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 حسب الجنس للطالب في كافة المراحل التعليمية  الرسوب ةنسب 10.2.14
 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 إلناث والذكور خالل مراحل التعليم المختلفةلالتسرب  لمعد 10.2.15
الفرع ) علمي ، أدبي، تجاري(. إلى عدد الذكور نسبة اإلناث الملتحقات بالثانوي حسب  10.2.16

 حسب المنطقة
2 3 1 1 

 احصاءات التعليم 2017

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 فعاًل في مؤسسات التعليم العالي حسب التخصص الملتحقاتو  المسجالت نسبة الطالبات 10.2.17
 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 الخريجات من مؤسسات التعليم العالي حسب التخصص نسبة الطالبات 10.2.18

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 الرسمي وغير الرسمي نسبة اإلناث في مؤسسات التدريب المهني 10.2.19

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 د المدارساإلى إجمالي اعد الخاصة بالبنات حسب المرحلة نسبة أعداد المدارس 10.2.20

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 نسبة  المدارس المختلطة الى مجموع المدارس 10.2.21

 الخاصة المدارس الحكومية التي تراعي احتياجات الطلبة من ذوي االحتياجاتنسبة  10.2.22
2 2 1 2 

وزارة التربية والتعليم والتعليم  2015
 العالي

المدارس التي تحصل على : )أ( الطاقة الكهربائية )ب( شبكة اإلنترنت ألغراض نسبة  10.2.23
تعليمية )ج( أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم  )د(هياكل أساسية ومواد مكيفة للطالب 
ذوي اإلعاقة )ه( مياه الشرب األساسية )و( مرافق صحية أساسية غير مختلطة )ز( 

ريف الواردة في مؤشر توفير المياه  وخدمات مرافق أساسية لغسل األيدي )وفق التعا
 SDGs 4.a.1   الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع(

2 2 1 2 

وزارة التربية والتعليم والتعليم  2015
 العالي
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البنات بالمراحل المختلفة إلى إجمالي الزيادة في عدد  الشعبنسبة الزيادة في عدد  10.2.24
 الشعب

2 3 1 1 
 احصاءات التعليم 2017

الذكور بالمراحل المختلفة إلى إجمالي الزيادة في عدد  الشعبنسبة الزيادة في عدد  10.2.25
 الشعب

2 3 1 1 
 احصاءات التعليم 2017

 احصاءات التعليم 2017 2 1 3 2 التعليمية التي تقدم برامج ومهارات خاصة للنساءنسبة المدارس والمؤسسات  10.2.26

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 نسبة الطلبة الملتحقين في برامج دراسات المرأة في الجامعات 10.2.27

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 عدد الطلبة في الجامعات والكليات حسب الجنس 10.2.28

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 المعلمين في المدارس حسب الجنس  عدد 10.2.29

 احصاءات التعليم 2017 1 1 3 2 ى حسب مجال الدراسة )التخصص( نهين دبلوم متوسط فأعلأنسبة النساء اللواتي  10.2.30

 وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2 2 3 2 التعليم العاليمؤسسات نسبة  النساء في مواقع صنع القرار في  10.2.31
  2 2 3 2 نسبة  النساء مدراء المدارس ونواب رؤساء الجامعات وأساتذة الجامعات 10.2.32
التقرير الرسمي االول لدولة   2014 2 1 2 2 حسب الجنساالحتالل  سلطاتعدد الطلبة الذين تعرضوا الى اعتداءات من قبل  10.2.33

 فلسطين حول اتفاقية سيداو
لدولة التقرير الرسمي االول   2014 2 1 2 2 حسب الجنس االحتالل سلطاتعدد المعلمين الذين تعرضوا الى اعتداءات من قبل  10.2.34

 فلسطين حول اتفاقية سيداو
سلطات عدد الموظفين من الهيئات التدريسية الذين تعرضوا الى اعتداءات من قبل  10.2.35

 االحتالل 
التقرير الرسمي االول لدولة   2014 2 1 2 2

 فلسطين حول اتفاقية سيداو
التقرير الرسمي االول لدولة   2014 2 1 2 2 االحتالل  سلطاتعدد المدارس التي تعرضت العتداء من قبل  10.2.36

 فلسطين حول اتفاقية سيداو
التقرير الرسمي االول لدولة  2014 2 1 2 2 بشكل كلي في غزة  عدد المدارس المتضررة من االعتداءات االسرائيلية  10.2.37

 اتفاقية سيداوفلسطين حول 
التقرير الرسمي االول لدولة  2014 2 1 2 2 المدنيين  للنازحينإيواء  التي استحدثت كمراكزعدد المدارس  10.2.38

 فلسطين حول اتفاقية سيداو
التقرير الرسمي االول لدولة  2014 2 1 2 2 هدافها من قبل قوات االحتالل المستخدمة كمراكز ايواء تالتي تم اسعدد المدارس  10.2.39

 فلسطين حول اتفاقية سيداو
التقرير الرسمي االول لدولة  2014 2 1 2 2 حسب الجنسعدد الشهداء من العاملين في وزارة التربية والتعليم  10.2.40

 فلسطين حول اتفاقية سيداو
التقرير الرسمي االول لدولة  2014 2 1 2 2 حسب الجنسعدد المصابين من العاملين في وزارة التربية والتعليم  10.2.41

 فلسطين حول اتفاقية سيداو
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10.2.42 
 حسب الجنس داخل المدارس ومحيطها من الطلبة  عدد الشهداء

التقرير الرسمي االول لدولة  2014 2 1 2 2
 اتفاقية سيداوفلسطين حول 

التقرير الرسمي االول لدولة  2014 2 1 2 2 حسب الجنس داخل المدارس ومحيطها  من الطلبة المصابين عدد  10.2.43
 فلسطين حول اتفاقية سيداو

التقرير الرسمي االول لدولة  2014 2 1 2 2 عدد مؤسسات التعليم العالي المتضررة من االعتداءات االسرائيلية  10.2.44
 فلسطين حول اتفاقية سيداو

  حسب نوع االعاقة عدد الطلبة المصابين  10.2.45
 
 

التقرير الرسمي االول لدولة  2014 2 1 2 2
 فلسطين حول اتفاقية سيداو

 العمللمرأة في ا
 :11المادة 
 تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سيما: لكيتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل  -1

 )أ ( الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
 العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون اإلستخدام؛)ب( الحق في التمتع بنفس فرص 

المتقدم  نيالمه، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنييب وإعادة التدريب )ج( الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية واألمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدر 
 والتدريب المتكرر؛

 القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛ ذي )د( الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل 
 د والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة األجر؛وال سيما في حاالت التقاع )هـ( الحق في الضمان االجتماعي،

 )و( الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب.
 في العمل، تتخذ الدول األطراف التدابير المناسبة: عليالفتوخيًا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقها  -2
 فين؛لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخال )أ(

 ية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات اإلجتماعية؛إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزايا إجتماع  )ب( 
كة من مرافق رعاية كة في الحياة العامة، والسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبلتشجيع توفير الخدمات اإلجتماعية المساندة الألزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين اإللتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشار  )ج(

 األطفال؛
 )د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

 لغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء.ن يتم تنقيحها أو إيجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأ -3
 

 
  2 3 1 1حق المرأة في العمل بنفس فرص العمل للرجال والنساء في  تشريعات دستورية تضمن 11.1.1



21 
 

 القطاعين العام والخاص.
  2 3 1 1 قانون او تشريع دستوري ينص على حق التمثيل النقابي والمفوضة الجماعية 11.1.2
  2 3 1 1  الحد االدنى لألجور ومتساوي لكافة االفرادقانون حول  11.1.3
المساواة في األجور والرواتب والعمل اإلضافي والمكافئات بين  ينص علىتشريع  11.1.4

 الجنسين.
1 1 3 2 

 

  2 3 1 1 فوعة والغير مدفوعة لكال الجنسيناإلجازة المد في المساواة واضح حول تشريع  11.1.5
ن المخاطر الوظيفية في الدستور تشريع خاص حول الحماية والتعويضات مان يوجد  11.1.6

 لكال الجنسين
1 1 3 2 

 

  2 3 1 1 لقة بإنهاء التوظيف لكال الجنسينحول الشروط المتع ةخاص ات دستوريةتشريع 11.1.7
العمل حول إجازة األمومة من حيث مدتها، ومع او بدون اجر،  يقانوندستوري و تشريع  11.1.8

 مع او بدون الوظيفة و فقدان االقدمية
1 1 3 2 

 

  2 3 1 1 ية من الفصل أثناء إجازة األمومةالحماتشريع دستوري يضمن  11.1.9
المخصص حول العناية باألطفال بالنسبة للمرأة العاملة، وحول الوقت قانوني تشريع  11.1.10

 للرضاعة الطبيعية للمرأة العاملة
1 1 3 2 

 

التي تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة في الضمان االجتماعي،  الدستورية التشريعات 11.1.11
 التقاعد، البطالة، المرض والعجز قانون 

1 1 3 2 
 

التحرشات الجنسية في مكان العمل السياسات والتشريعات التي تحمي المرأة  العاملة من  11.1.12
 لمرأة مع ضمان إجراءات عقابية ضد مرتكبي العنف ضد ا

1 1 3 2 
 

  2 3 1 1 المتعلقة في مكان وظروف العمل السياسات 11.1.13
السياسات المتعلقة في ظروف عمل مرنه للمرأة والعمل الجزئي من اجل التوفيق بين  11.1.14

 ومسؤوليات أسرتهامسؤوليات عملها 
1 1 3 2 

 

  2 3 1 1 رالسياسات المتعلقة في مساهمه الرجال والنساء في صناديق التقاعد واالدخا 11.1.15
  2 3 1 1 المتعلقة في دفع المعاش لألرامل السياسات 11.1.16
  2 3 1 1 لآلباء واألمهات واألرامل واحدة السياسات المتعلقة في  الضمان االجتماعي 11.1.17
  2 3 1 1 يع الصغيرة  والمشاريع التجارية برامج ودورات  لتأهيل المرأة  للمشاركة في المشار  11.1.18
أمام  برامج لزيادة مشاركة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات  من اجل  زيادة الفرصة 11.1.19

 المرأة الحصول على فرص عمل
1 1 3 2 

 

  2 3 1 1 حرة، المشاريع الصغيرة، الزراعة(برامج دعم للنساء العامالت في ) األعمال ال 11.1.20
  2 3 1 1 ء المتعرضات للعنف في مكان العملبرامج لدعم النسا 11.1.21
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  2 3 1 1 مثل الرعاية النهارية، الحضانات برامج للعناية بأطفال للنساء العامالت  11.1.22
  2 3 1 1 اء حول الحقوق االقتصادية للمرأة برامج توعية للنس 11.1.2
 العاملةمسح القوى  2017 1 1 3 2 حسب العالقة بقوة العمل والجنس  عدد السكان  11.2.1

سنة( خارج دائرة التعليم والعمالة  24و  15)الذين تتراوح أعمارهم بين نسبة الشباب  11.2.2
 SDGs  8.6.1 حسب الجنس مشتق من والتدريب

2 3 1 1 
 مسح القوى العاملة 2017

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 القوى العاملة حسب الفئة العمريةمعدالت مشاركة الذكور واإلناث في  11.2.3

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 مشاركة النساء في القوى العاملة حسب الفئة العمرية.نسبة  11.2.4

سنة والمنخرطين في سوق  17و  5النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  11.2.5
  SDGs 8.7.1  عمل األطفال وعددهم، بحسب الجنس والعمر

2 3 1 1 
 مسح القوى العاملة 2017

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 مدفوعة األجر حسب الفئة العمرية نسبة مشاركة النساء في األعمال 11.2.6

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 لذكور واإلناث حسب الفئة العمريةمعدالت البطالة بين ا 11.2.7

 مسح القوى العاملة SDGs 8.5.2  2 3 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2017معدل البطالة، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة  11.2.8

متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال العاملين، بحسب الوظيفة والعمر واألشخاص  11.2.9
 SDGs 8.5.1  ذوي اإلعاقة

2 3 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 مسح القوى العاملة 2017

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 لةالنسبة المئوية ألرباب العمل من الذكور واإلناث في القوى العام 11.2.10

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 اللواتي يرأسن أسر حسب العالقة بقوة العملنسبة النساء  11.2.11

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 ساعات العمل الفعلية للنساء حسب النشاط االقتصاديمعدل  11.2.12

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 العاملين حسب األنشطة االقتصادية والجنس. نسبة 11.2.13

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 حسب المهنة الرئيسية والجنس. ينالعامل نسبة 11.2.14

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 العمل من إجمالي عدد أرباب العملنسبة النساء أرباب  11.2.15

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 خاص من العاملين حسب الجنسنسبة العاملين لحسابهم ال 11.2.16

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 مجموع العاملين في القوى العاملةنسبة النساء العامالت في حسابهم الخاص من  11.2.17

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 جرأبدون  نسبة العاملينجر من إجمالي أدون نسبة النساء العامالت ب 11.2.18

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 حسب الحالة الزواجية ( عمل كامل) جر أنسبة النساء العامالت ب 11.2.19

 مسح القوى العاملة 2017 1 2 3 2 (عمل جزئي) جر أنسبة النساء العامالت ب 11.2.20

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 العامالت في القطاع الزراعينسبة النساء  11.2.21

 مسح القوى العاملة SDGs 8.3.1  2 3 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2017 نسبة العمالة غير الرسمية في غير العمالة الزراعية، بحسب الجنس 11.2.22

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 نساء العامالت في القطاع الصناعينسبة ال 11.2.23
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 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 الوظائف الحرف وما اليها من مهن نسبة النساء العامالت في 11.2.24

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 الت في مجال تكنولوجيا المعلوماتنسبة النساء العام 11.2.25

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 النساء العامالت في قطاع الخدماتنسبة  11.2.26

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 في الخدمات في الوظائف الكتابية العامالتنسبة النساء  11.2.27

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 اء العامالت في الوظائف المتخصصةنسبة النس 11.2.28

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 ينسبة مساهمه النساء في الناتج المحلي اإلجمال 11.2.29

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 النساء والرجال العاملون في القطاع العامنسبة  11.2.30

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 نسبة النساء المستخدمات العامالت بدون عقد مكتوب  11.2.31

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 نسبة النساء المستخدمات العامالت بعقد محدد المدة  11.2.32

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 مومة أو اجازة مرضيةاللواتي ال ينص عملهن على اجازة أنسبة النساء المستخدمات  11.2.33

شيكل وهو الحد  1450من نسبة النساء والرجال الذين متوسط أجرهم الشهري أقل  11.2.34
 األدنى لألجور

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 نسبة النساء المستخدمات بأجر والذي نص عملهن على تقاعد أو مكافأة نهاية خدمة 11.2.35

 وزارة العمل 2 2 2 2 الشكاوى المقدمة الى وزارة العمل حول التمييز ضد النساءعدد  11.2.36
  2 2 2 2 ات االناث اللواتي يحصلن على تقاعد أو مكافأة نهاية خدمةنسبة المتقاعد 11.2.37
سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج وتعرضن لعنف نفسي أو جسدي  64-19نسبة النساء  11.2.38

 أو جنسي في مكان العمل من قبل أفراد آخرين
 مسح العنف 2011 1 1 3 2

 وزارة االقتصاد الوطني 2 1 2 2 االناث المسجالت في السجل التجاري كمشاريع فرديةنسبة  
 وزارة االقتصاد الوطني 2 1 2 2 نسبة االناث المفوضات بالتوقيع في الشركات الجديدة المسجلة في الوزارة  
 االقتصاد الوطنيوزارة  2 1 2 2 نسبة االناث المسجالت في سجل ضمان االموال المنقولة 
 وزارة االقتصاد الوطني 2 1 2 2 عدد المالكين والمساهمين في الشركات الجديدة المسجلة حسب الجنس 

تقدم برامج  عدد المنظمات النسائية والمنظمات األهلية ومؤسسات المجتمع المحلي التي 11.2.39
 تمكين ودورات للنساء

2 2 2 2  

توى ثابتا من يحققون على األقل مس للسكان في فئة عمرية معينة الذينالنسبة المئوية  11.2.40
 تتناول )أ( األمية، )ب( المهارات الحسابية، بحسب الجنس   اوظيفيت الكفاءة في تصنيفا
SDGs 4.6.1 

2 3 2 1  

والمفاوضة الجماعية( استنادا زيادة في االمتثال لحقوق العمل )حرية تكوين الجمعيات  11.2.41
 شريعات الوطنية، بحسب الجنس ووضعإلى نصوص منظمة العمل الدولية والت

2 2 2 2  
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 SDGs 8.8.2 المهاجرين
 العاملةمسح القوى  2017 1 1 3 2  في المستوطنات االسرائيليةالفلسطينيين العاملين عدد النساء والرجال  11.2.42
% من الوظائف في الهيئات 5ذوات االعاقة اللواتي يعملن بموجب حصة عدد النساء  11.2.43

 الحكومية وغير الحكومية لالشخاص ذوي االعاقة.
     

 المساواة في الرعاية الصحية 
 : 12المادة 

أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من  -1
 المتعلقة بتنظيم األسرة.

 دة، موفرة لها خدمات مجانية عند اإلقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوال 1بالرغم من أحكام الفقرة  -2
 الرعاية خدمات على سنة 49 إلى 15 سن من النساء حصول تكفل وأنظمة قوانين 12.1.1

 SDGs 5.6.2واإلنجابية   الجنسية الصحة مجال في والتثقيف والمعلومات
1 1 2 2  

  2 3 1 1 الصحة االنجابية قبل الوضع وبعدهتوفر خدمات  12.1.2
  2 3 1 1 وجود سياسات حول االجهاض اآلمن  12.1.3
 توفر التي التغطية متوسط المعرَّفة باعتبارها)  األساسية الصحية الخدمات توفر تغطية 12.1.4

 وصحة اإلنجابيةالصحة  تشمل التي الكاشفة اإلجراءات إلى األساسية المستندة الخدمات
على  والقدرة المعدية غير واألمراض المعدية واألطفال واألمراض الجدد والمواليد األمهات

     (خصوصا حرمانا عموما واألكثر السكان بين إليها الوصول وإمكانية الخدمات توفير
SDGs 3.8.1 

1 1 2 2  

  2 3 1 1 واألمومة والرضاعةوجود سياسات وقوانين خاصة بإجازة الحمل  12.1.5
  2 3 1 1 بوةاألوجود سياسات وقوانين خاصة بإجازة  12.1.6
وجود سياسات تطويرية تتعلق بقدرة القطاع الصحي وتوفير الخدمات للتعامل مع النساء  12.1.7

 المعنفات وتقديم الرعاية الصحية والتقارير الطبية في هذا السياق
1 1 3 2  

  2 3 1 1 سياسات وقوانين تحد من تحديد جنس الجنينوجود  12.1.8
وجود سياسات وقوانين تتعلق بصحة المرأة في مكان العمل وعدم تعرضها ألي عوامل  12.1.9

 خطرة
1 1 3 2  

وجود سياسات وقوانين تمنع وتحد من الممارسات التقليدية التي تهدد صحة المرأة مثل  12.1.10
 اشراف طبيالختان، الوالدات دون 

1 1 3 2  

وجود برامج تقدم الخدمات االساسية للصحة االنجابية، والتثقيف في مجاالت الصحة  12.1.11
 ()مجاناً  االنجابية واألمراض المتناقلة جنسياً 

1 1 3 2  
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  2 3 1 1 ة المراهقينيوجود برامج صح 12.1.12
وتقدم كافة المكمالت الغذائية وتشمل مختلف وجود برامج تغذية للنساء في مرحلة الحمل  12.1.13

 المناطق الجغرافية دون تمييز
1 1 3 2  

وجود برامج توعوية تتعلق بالتوعية في ضرورة المساواة في الوصول الى الغذاء والتمييز  12.1.14
 االيجابي في حاالت الحمل والوالدة

1 1 3 2  

خاصة مثل االعاقة، االمراض المزمنة، النساء وجود خدمات صحية للنساء في حاالت  12.1.15
 المتأثرات بحاالت النزاع واللجوء

1 1 3 2  

 بصحة المرأة واألمراض المتناقلة جنسياً  لمواضيع تثقيفيةادماج المناهج التعليمية مدى  12.1.16
 وسبل الوقاية منها

1 1 3 2  

برامج األمومة والطفولة و  الرعاية الصحيةنسبة الموارد المخصصة من الميزانية لقطاع  12.2.1
 والصحة االنجابية

 وزارة الصحة 2016 2 1 2 2

 الحسابات الصحية الوطنية 2015 1 1 3 2 االنفاق على الصحة منحصة الفرد  12.2.2
 بأسعار واللقاحات األدوية على دائم بشكل الحصول يمكنهم الذين السكان )النساء( نسبة 12.2.3

 SDGs 3.b.1ميسورة   
2 4 2 1 

 

 وزارة الصحة 2017 2 1 2 2 األولوية والثانويةعدد مراكز الرعاية الصحية  12.2.4
 وزارة الصحة 2017 2 1 2 2 عدد مراكز االمومة والطفولة 12.2.5

 وزارة الصحة 2017 2 1 2 2 نسبة الطبيبات في وزارة الصحة من اجمالي األطباء 12.2.6

 وزارة الصحة SDGs 3.c.1 2 2 1 2 2017وتوزيعهم   الصحيين األخصائيين كثافة معدل 12.2.7
  2 2 3 2 فترة االنتظار للحصول على الرعاية 12.2.8
  2 2 3 2 و االهمالألبن مساعدة طبية وتعرضن للتجاهل نسبة النساء اللواتي ط 12.2.9

  2 2 3 2 و اهمالأواتي تعرضن للوفاة بسبب خطأ طبي النساء الل نسبة 12.2.10
 PECS 2017 1 1 3 2 متوسط المسافة المقطوعة من المسكن للوصول الى أقرب مركز صحي 12.2.11
 2017تعداد  1 1 3 2 المشموالت في التأمين الصحينسبة النساء  12.2.12
 2017تعداد  1 1 3 2 نسبة النساء ذوات االعاقة 12.2.13
 بشأن مستنيرة قرارات بأنفسهن يتخذن الالتي سنة 49 إلى 15 سن من النساء نسبة 12.2.14

اإلنجابية    بالصحة الخاصة والرعاية الحمل منع وسائل واستخدام الجنسية العالقات
SDGs 5.6.1 

2 3 2 1 
 

 احصاءات السكان  2015 1 1 3 2 الحياة مقابل الرجالالمتوقع للنساء للبقاء على قيد  العمر 12.2.15
 MICS 2014 1 1 3 2 الحمل األولمتوسط العمر عند  12.2.15
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 وزارة الصحة SDGs 3.1.1 2 2 1 2 2017النفاسية    الوفيات معدل 12.2.16
 وزارة الصحة 2015 2 1 2 2 نسبة الوالدات البيتية 12.2.17

 SDGs 3.1.2 2 3 1 1 MICS 2014مهرة   أخصائيون صحيون  عليها يشرف التي الوالدات نسبة 12.2.18

 امرأة  1 000 لكل( سنة 19 - 15 سنة و 14 - 10)  المراهقات لدى الوالدات معدل 12.2.19
 SDGs 3.7.2العمر   تلك في

2 3 1 1 
MICS 2014 

 وزارة الصحة 2017 2 1 2 2 العسكرية الحواجزعدد النساء اللواتي أجبرن على الوالدة على  12.2.20
 وزارة الصحة 2017 2 1 2 2 االسباب الخمس األولى لوفيات النساء 12.2.21
 وزارة الصحة 2017 2 1 2 2 بين النساء مراض انتشاراً أاكثر خمس  12.2.22
 SDGs 3.2.2 2 4 1 2 MICS 2014المواليد   وفيات معدل 12.2.23
 2017التعداد  2 1 2 2 معدل المواليد الخام حسب الجنس 12.2.24
 MICS 2014 2 1 2 2 حسب الجنس  وفيات األطفال الرضعمعدل  12.2.25
 MICS 2014 1 1 4 2 متوسط المواليد األحياء لكل امرأة  12.2.26

 وزارة الصحة 2015
 SDGs 2.1.1 2 4 1 2 MICS 2014التغذية  نقص انتشار معدل 12.2.27
 عن المعياري  االنحراف من نقطة 2 ->للعمر بالنسبة الطول)  النمو توقف انتشار معدل 12.2.28

الخامسة    سن دون  األطفال بين( العالمية الصحة لمنظمة الطفل نمو معايير متوسط
SDGs 2.2.1 

2 4 1 2 MICS 2014 

 االنحراف من نقطة 2 -> أو 2< +للطول بالنسبة الوزن ) التغذية سوء انتشار معدل 12.2.29
 سن دون  األطفال بين( العالمية الصحة لمنظمة الطفل نمو معايير متوسط عن المعياري 
        SDGs 2.2.2 ( الوزن  وزيادة الهزال) النوع بحسب الخامسة، 

2 4 1 2 MICS 2014 

 وزارة الصحة 2 2 2 2 الجنساضطراب نقص اليود حسب  12.2.30
  1 2 3 2 معدل استهالك الغذاء للفرد حسب الجنس 12.2.31
 2017تعداد  1 1 3 2 معدل الخصوبة 12.2.32
 األسرة تنظيم إلى حاجُتهن ُلبّيت الالتي( سنة 49 - 15) اإلنجاب  سن في النساء نسبة 12.2.33

 SDGs 3.7.1حديثة    بطرق 
2 3 1 1 MICS 2014 

 MICS 2014 1 1 3 2 معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل لدى النساء 12.2.34
  1 2 3 2 النساء اللواتي قمن بتحديد جنس المولود نسبة 12.2.35
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 MICS 2014 2 1 4 2 النساء اللواتي تلقين رعاية صحية اثناء الحمل وما بعد الوالدةنسبة  12.2.36
 وزارة الصحة 2017 2 1 2 2 المسجالت تحت فئة الحمل الخطرالنساء نسبة  12.2.37
 وزارة الصحة 2017 2 1 2 2 نسبة النساء اللواتي يحصلن على فيتامينات ومكمالت غذائية أثناء الحمل 12.2.38
 وزارة الصحة 2 2 2 2 منآالنساء المغتصبات اللواتي حصلن على اجهاض نسبة  12.2.39
وما بعد انقطاع  كبر سناً لدى النساء األ) هشاشة العظام  النساء اللواتي يعانين مننسبة  12.2.40

 (الطمث
 وزارة الصحة 2 2 2 2

وفيروس نقص المناعة )االيدز(  انتشار عدوى الجهاز التناسلي واألمراض المنتقلة جنسياً  12.2.41
 بين النساء

 وزارة الصحة 2 1 2 2

 مصاب غير شخص 1 000 لكل المناعة البشرية نقص بفيروس الجديدة اإلصابات عدد 12.2.42
 SDGs 3.3.1السكان  من الرئيسية والفئات والعمر الجنس السكان بحسب من

 وزارة الصحة 2017 2 1 2 2

عاما الالتي خضعن لعملية  49و  15نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  12.2.43
  SDGs 5.3.2األعضاء التناسلية، بحسب العمرتشويه /بتر 

2 4 2 2  

 وزارة الصحة 2017 2 2 2 2 و سرطان عنق الرحماللواتي يعانين من سرطان الثدي أ نسبة النساء 12.2.44
 المنزليمسح البيئة  SDGs 6.1.1  2 3 1 1 2015مأمونة  بطريقة الشرب مياه خدمات من يستفيدون  الذين السكان نسبة 12.2.45

    1 2 نسبة االناث اللواتي يستفدن من خدمات مياه الشرب بطريقة أمنة 
 فيها بما الصحي،  الصرف  لخدمات السليمة اإلدارة من يستفيدون  الذين السكان نسبة 12.2.46

 SDGs 6.2.1 والمياه بالصابون  اليدين غسل مرافق
 مسح البيئة المنزلي 2015 1 1 3 2

االناث اللواتي يستفدن من االدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي بما فيها نسبة  
 مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه

2 1    

 غير الصحي الصرف المأمونة، وخدمات غير المياه إلى المنسوب الوفيات معدل 12.2.47
 المياه توفير في مأمونة غير لخدمات التعرض)  الصحية المرافق إلى واالفتقار المأمونة
          SDGs 3.9.2 (للجميع الصحية والنظافة الصحي الصرف وخدمات

 وزارة الصحة 2017 2 2 2 2

    1 2 معدل الوفيات من الفتيات المنسوب الى المياه غير االمنة 
    1 2 معدل الوفيات من الفتيات المنسوب الى عدم توفر خدمات الصرف الصحي 
مشتق من  جنسال بحسب المميتة، وغير المميتة العمل إصابات معدالت في التواتر 12.2.48

SDGs 8.8.1 
 وزارة العمل 2 1 2 2

  2 1 2 2 نسبة الحوامل ضحايا العدوان على قطاع غزة 12.2.49
 والمعلومات الرعاية خدمات علىالحاصالت   سنة 49 إلى 15 سن من نسبة النساء 12.2.50

 واإلنجابية الجنسية الصحة مجال في والتثقيف
2 4 2 2  
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 وزارة الصحة 2015 2 1 2 2 عدد كتيبات صحة األم والطفل التي تم تعميمها 12.2.51
عدد االنتهاكات التي تعرضت لها جمعية الهالل األحمر الفلسطيني من قبل قوات  12.2.52

 االحتالل
2 2 1 2 2014 

 2014 2 1 2 2 نسبة النساء ضحايا العدوان على قطاع غزة  12.2.53
 2014 2 1 2 2 نسبة تراجع خدمات رعاية الحوامل خالل فترة العدوان على قطاع غزة 12.2.54
 2014 2 1 2 2 عدد النساء اللواتي توفين نتيجة التأخر في تلقي الرعاية الصحية خالل العدوان على غزة 12.2.55
 2014 2 1 2 2 أثناء العدوان على قطاع غزة عدد النساء اللواتي وضعن حملهن في المنزل 12.2.56
 2014 2 1 2 2 معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة أثناء العدوان على قطاع غزة  12.2.57
 2014 2 1 2 2 عدد اقسام الوالدة التي تعلق فيها العمل بسبب الدمار الذي لحق بالمستشفيات  12.2.58
عدد المراكز الصحية المدمرة خالل فترة العدوان على غزة )مستشفى , عيادة , مركز  12.2.59

 (للرعاية الصحية األولية , صيدلية
2 2 1 2 2014 

للمراة، بما في  واإلنجابيةتكثيف توفر المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية  12.2.60
 ذلك وسائل منع الحمل الحديثة بما يشمل النساء والفتيات الريفيات

1 1    

    2 1 عدد النساء والفتيات اللواتي تم حبسهن ومالحقتهن قضائيا بتهمة االجهاض  12.2.61
 المرأة في الريف

 : 14المادة 
ألسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات اإلقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير قتصاديًا تضع الدول األطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، واألدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إ -1

 المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه اإلتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها -2

 في:
 )أ ( المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع المستويات؛

 والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة؛ )ب ( الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح
 ؛يمباشرة من برامج الضمان اإلجتماع)ج( اإلستفادة بصورة 

 بكافة الخدمات المجتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛ ذلك ما يتصل منه بمحو األمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصاً  ، بما فيالرسميوغير  الرسمي)د(الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، 
 عمل لحسابهن الخاص ؛)هـ( تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو ال

 )و( المشاركة في جميع االنشطة المجتمعية ؛
 ح األراضي واإلصالح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،)ز( فرصة الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيالت التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصال

 صحية واإلمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصالت.)ح( التمتع بظروف معيشة مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان والمرفق ال
  2 3 1 1ضمان ان ال يتم استثناء المرأة الريفية من كافة المواد السابقة وفي مختلف المجاالت من  14.1.1
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 صنع القرار والمشاركة في الحياة العامة، التعليم، الصحة، العمل
المرأة لألراضي والموارد، وإلغاء أي قوانين عرفية وتقليدية ضمن ملكية التشريعات التي ت 14.1.2

تمنع المرأة من الحصول على حقها في ملكية األرض أو الميراث واإلصالحات الزراعية 
 والقوانين التي تحابي حصول الرجال على األرض

1 1 3 2  

بمعاملة متساوية مع الرجل في التشريعات واألحكام القانونية التي تضمن تمتع المرأة  14.1.3
 مجاالت اصالح وتسوية األراضي

1 1 3 2  

السياسات التي تضمن مشاركة المرأة الريفية في السياسات والتخطيط وبرامج تطوير  14.1.4
 الريف

1 1 3 2  

السياسات والبرامج التي تسهل من وصول المرأة الريفية الى خدمات االقراض،  14.1.5
 التكنولوجيا، والتسويق

1 1 3 2  

البرامج التي تدعم الجمعيات التعاونية وتقدم الخدمات التأهيلية وتنمية المهارات للمرأة  14.1.6
 الريفية

1 1 3 2  

البرامج التوعوية التي توفر خدمات حول جهات االقراض، والجهات الحكومية الخاصة  14.1.7
 بمشاريع المرأة 

1 1 3 2  

وصول المرأة الريفية الى الخدمات االساسية من صحة وتعليم وعمل اضافة الى  14.1.8
احتياجات النساء ذوات  ذن يتم اخلحياة العامة واتخاذ القرار على أالمشاركة الفاعلة في ا
 االعاقة بعين االعتبار

1 1 3 2  

 والعمر الجنس حسبب الوطني،  الفقر خط دون  يعيشون  الذين السكان )النساء( نسبة 14.2.1
 SDGs 1.2.1مشتق من 

 احصاءات الفقر 2017 1 1 3 2

 مسح البيئة التعليمي 2016 1 1 3 2 منة وشبكة صرف صحي في المناطق الريفيةنسبة المدارس المزودة بشبكة مياه آ 14.2.2
    2 2 صرف صحي في المناطق الريفيةنسبة المدارس المزودة بشبكة  
    2 2 الفتيات في المدارس المستخدمة بشبكة مياه امنةعدد  

 مسح البيئة للمرافق الصحية 2014 1 1 3 2 منة ودة بشبكة مياه آالمز  نسبة مراكز الرعاية الصحية 14.2.3
    2 2 شبكة صرف صحي في المناطق الريفيةنسبة المراكز المزودة ب 

او مسوح اسرية ذات  MICS 2014 1 1 3 2 عاما( في الريف 18دون سن نسبة الزواج المبكر للنساء )لمن هن  14.2.4
 صلة

 مسح العنف 2011 1 1 3 2 نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الريفية وتعرضن للعنف من قبل الزوج 14.2.5
 في مضمونة حقوق  لديهم أو زراعية أراضي يمتلكون  الذين المزارعين إجمالي نسبةأ.  14.2.6

 SDGs 5.a.1الجنس  بحسب الزراعية األراضي
2 4 2 2  
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 نوع وبحسب الزراعية، األراضي في الحقوق  أصحاب أو المالك بين المرأة  حصة. ب   14.2.7
 SDGs 5.a.1الحيازة    

2 4 2 2  

 لديهم الذين األرض،  لحيازة مضمونة حقوق  لديهم الذين البالغين السكان مجموع نسبة 14.2.8
 الجنس بحسب األرض مضمونة،  في حقوقهم يعتبرون  والذين قانونا بها معترف مستندات

  2.4.1SDGs     الحيازة ونوع

2 4 2 2  

    2 2 نسبة المراة بين المالك الذين يملكون الحيازات الزراعية/ النباتية /الحيوانية 
 في لالستعمال صالحة طريق من كيلومترين بعد على يعيشون  الذين الريف سكان نسبة 14.2.9

 SDGs 9.1.1الفصول  جميع
2 3 2 1  

لبلداتهن )خطط البلديات والمجالس  النساء اللواتي شاركن في عملية التخطيط نسبة 14.2.10
 المحلية والقروية(

 وزارة الحكم المحلي 2 2 4 2

التحتية في الريف  وتطوير البنىالمرأة الريفية  لتمكيننسبة الموارد المالية المخصصة  14.2.11
 والمناطق المهمشة

 وزارة الزراعة 2 1 2 2

 المسوح االقتصادية SDGs9.3.2 2 3 2 1مشتق من نسبة الصناعات الصغيرة في الريف التي لديها خط ائتمان  14.2.12
 الشعوب من كأفراد ومكانتهم الجنس بحسب االغذية، منتجي صغار ايرادات متوسط 14.2.13

 SDGs 2.3.2في الريف مشتق من  االصلية
2 3 2 1  

 MICS 2014 1 1 3 2 قمن باستخدام وسائل تنظيم األسرة في الريفعدد النساء اللواتي  14.2.14
 احصاءات التعليم 2017 1 1 2 2 النساء في الريف في المراحل التعليميةنسبة  14.2.15
 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 الحاصالت على تدريب مهني  في الريفالنساء  نسبة 14.2.16
 وزارة االقتصاد الوطني 2 1 2 2 في الريف المسجلة باسم نساء نسبة المؤسسات 14.2.17
 مسح القوى العاملة SDGS 8.5.2 2 3 1 1 2017في الريف مشتق من  والعمر الجنس بحسب البطالة،  معدل 14.2.18

مشتق من  في الريف الجنس بحسب الزراعية،  العمالة غير في الرسمية غير العمالة نسبة 14.2.19
SDGs 8.3.1 

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 في الريف حسب النشاط االقتصادي النساءنسبة  14.2.20

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 جر في الريف أنسبة العامالت بدون  14.2.21

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 العامالت بدون أجر في الزراعة في الريفنسبة النساء  14.2.22

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 فجوة االجور في الريف  14.2.23

 مسح القوى العاملة 2017 1 1 3 2 صاحبات عمل العامالت  في الريفالنساء  نسبة 14.2.24

  1 2 3 2 ائتمان او اقراض زراعي أو رهن عقاري  ممن لديهنفي الريف  نسبة النساء 14.2.25
  1 2 3 2الفاعالت في التخطيط المحلي، الوطني، واتخاذ القرار حسب  في الريفنسبة النساء  14.2.26
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 الفئة العمرية
مؤسسات التي تهتم الالفاعالت في مجال الجمعيات التعاونية، و  في الريفالنساء  نسبة 14.2.27

 خرى الزراعي، والمنظمات الزراعية الفاعلة األ بتطوير االنتاج
2 3 2 1  

  1 2 3 2 ، االنتاج، والتسويقالعملاللواتي تلقين تدريبا في مجاالت تطوير  في الريفالنساء  نسبة 14.2.28
نسبة الرجال والنساء والفتيان والفتيات في الريف الذين تلقوا تدريبا او توعية في مجاالت  14.2.29

 حقوق االنسان والنوع االجتماعي كنسبة من اجمالي سكان الريف
2 3 2 1  

 مسح البيئة المنزلي 2015 1 1 3 2 من للشرب آمصدر مياه نسبة المساكن في الريف التي يتوفر فيها  14.2.30
      نسبة االناث التي يتوفر لديها مصادر مياه آمنة للشرب 

 مسح البيئة المنزلي 2015 1 1 3 2 بشبكة كهرباء عامة نسبة المساكن في الريف المتصلة 14.2.31
 العمر بحسب المناسبة،  العام النقل وسائل لهم تتوافر الذين السكان ) النساء(  نسبة 14.2.32

 SDGs 11.2.1في الريف مشتق من   واألشخاص ذوي االعاقة والجنس
مسح الظروف االجتماعية  2015 1 1 3 2

 واالقتصادية
المسح األسري لتكنولوجيا  2014 1 1 3 2 نسبة النساء في الريف اللواتي يمتلكن هاتف نقال 14.2.33

 المعلومات واالتصاالت
المسح األسري لتكنولوجيا  SDGs 17.8.1 2 3 1 1 2014في الريف مشتق من  اإلنترنت يستخدمون  الذين نسبة االفراد )النساء( 14.2.34

 المعلومات واالتصاالت
  1 2 3 2 النساء الريفيات اللواتي يملكن مهارات في استخدام الكمبيوتر نسبة 14.2.35
 PECS  ،2017 1 1 3 2 متوسط المسافة المقطوعة من المسكن للوصول الى أقرب مركز صحي )في الريف( 14.2.36
  2 2 2 2 من قبل االحتالل االسرائيلي وتملكها نساءعدد االراضي الزراعية المصادرة  14.2.37
  2 2 2 2 عدد النساء المزارعات وإتالف المحاصيل الزراعية وسرقتها من قبل سلطات االحتالل 14.2.38
النساء التي لن تتمكن من الوصول الى االراضي الزراعية بسبب جدار الضم  نسبة 14.2.39

 والتوسع
2 3 2 1  

    2 2 نسبة االناث اللواتي يتجهن للتعليم الزراعي 

    2 2 لألرضملكية المراة الريفية  14.2.40
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