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 .1مقدمة:
منذ بداية العام  2021كان االهتمام بمتابعة شؤون االنتخابات في فلسطين من أبرز األحداث التي شهدتها
ار بعقد
الساحة الفلسطينية خالل الربع األول من العام المذكور ،خاصة بعد إصدار الرئيس محمود عباس قر ا
االنتخابات العامة بدءا باالنتخابات التشريعية في أيار وتليها الرئاسية والمجلس الوطني ،وما لحقه من حوارات
للفصائل في القاهرة لتأكيد ديمقراطية ونزاهة العملية االنتخابية وتعزيز إنشاء محكمة االنتخابات والتوافق حول
نقاط محددة للتأكيد على عقد االنتخابات في الموعد المحدد وبتوافق على اإلشكاليات لضمان عقد االنتخابات
بشكل يعزز من أن الوطن وحدة انتخابية واحدة .وكان الترتيب للعملية االنتخابية يسير وفقا للمخطط من تشكيل
قوائم وتسجيل مرشحين ومتابعة لألحزاب والفصائل الفلسطينية في مسألة تمثيل النساء والشباب في القوائم
االنتخابية والرقابة على سير اإلجراءات ومناقشة مسألة الدعاية والحمالت االنتخابية ،وتعزيز مشاركة الشباب
وال مستقلين لالنتخابات .ولعل أبرز ما شهدته هذه المرحلة هو مناشدات واحتداد في تشكيل القوائم من قبل
كثير من األسماء الجديدة واالحتفاظ بعدد من تمثيل القيادة
ا
األحزاب واالحتكام للعشائرية والفئوية ،مما أفرز
الحزبية .وبقيت االنتخابات وعقدها مرهون بمسألة شمول القدس في االنتخابات حيث اعتبرتها القيادة شرطا
لعقد االنتخابات التشريعية تحت ذريعة " ال انتخابات بدون القدس" .بحيث جاء قرار الغاء أو تأجيل عقد
االنتخابات التشريعية ألجل غير محدد باالستناد إلى عدم اكتمال شرط شمول القدس في االنتخابات .وفي بداية
أيلول أعلن مجلس الوزراء عن عقد انتخابات الهيئات المحلية وبتجزئتها على مرحلتين :المرحلة األولى في
كانون الثاني ،والمرحلة الثانية حددت ب 26آذار بعد جهود المجتمع المدني برفض تجزئة االنتخابات واعتباره
مظهر من مظاهر الفساد السياسي ،وذلك بسبب استخدام الحق القانوني لمجلس الوزراء بتجزئة االنتخابات
ا
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دون مشاورات أو تقديم مبررات ،وبالتالي حرم قطاع غزة مرة أخرى من ممارسة المواطنين/ات لحقهم االنتخابي
في االقتراع والترشح ،كذلك تم إجراء انتخابات الهيئات المحلية دون إجراء أي تعديل يخدم تمثيل وحضور
النساء والشباب في الهيئات المحلية .وكان من أبرز ما تم إنجازه بالتعاون ما بين لجنة االنتخابات ومؤسسات
المجتمع المدني إعداد مدونة السلوك حول العنف االنتخابي لضمان عدم ممارسة الضغط أو اإلكراه أو اإلجبار
على المرشحات والمرشحين الشباب أو ممارسة العنف اللفظي أو االعتداء .وأثناء الرصد اإلعالمي لحضور
النساء في الدعاية االنتخابية في المرحلة األولى من الدعاية ،شهدت هذه المرحلة نسبا منخفضة على مستوى
صفر على مستوى محافظتي أريحا واألغوار وطوباس وأعالها كانت محافظة بيت
ا
المحافظات بحيث كانت
لحم ،حيث وصلت إلى ما يقارب .%60
من جانب آخر كانت أحداث الشيخ جراح والبلدة القديمة في القدس وسلوان ،والتي تخللها محاوالت تهجير
قسري للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين من قبل االحتالل اإلسرائيلي واالعتداء على أصحاب المنازل في
األحياء المقدسية خاصة الشيخ جراح ،مما سجل انتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين المقدسيين ،رافقها تضامن
فلسطينيي أل  48ورفض سياسات التمييز العنصري الممارسة بحقهم كمواطنين في إسرائيل خاصة بعد الهجمات
المتكررة عليهم .وما رافقه من عدوان على قطاع غزة تسبب في استشهاد عدد كبير من العائالت الفلسطينية
جراء القصف بالصواريخ وهدم أبراج سكنية واستهداف تجمعات سكنية ،مما استدعى عقد جلسة
في قطاع غزةّ ،
طارئة لمجلس حقوق اإلنسان في  30أيار خرج عنها قرار بتشكيل لجنة تحقيق حول وضعية حقوق اإلنسان
في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي إسرائيل .وكانت لجنة التحقيق من التوصيات التي أجمعت
عليها مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية قدمت من خالل المداخالت الشفوية والكتابية .كما تكاتفت الجهود
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الميدانية من خالل المؤسسات لتقديم المساعدات اإلنسانية للعائالت في قطاع غزة لما آلت إليه تدهور الظروف
االقتصادية بشكل أكبر نتيجة العدوان ،من خالل توزيع معونات وطرود صحية وغذائية.
استمرت مؤسسات المجتمع المدني بمتابعة قضايا العجز المالي بالنسبة للسلطة الفلسطينية والفجوات التمويلية
لمراكز المسؤولية خاصة بما يتعلق بالفقراء والحماية االجتماعية .وفقا لتتبع االنفاق المالي خالل العام 2021
تم رصد فجوة تمويلية لبرنامج مكافحة الفقر والحماية االجتماعية لدى و ازرة التنمية االجتماعية حيث كانت
نسبة اإلنفاق الفعلي على و ازرة التنمية االجتماعية خالل  %5.8 2021من إجمالي النفقات العامة في فلسطين
تركز االنخفاض في النفقات التحويلية ،والتي تضم برنامج التحويالت النقدية لألسر الفقيرة ،والتي انخفض
اإلنفاق عليها إلى حد كبير ،بحيث تم دفع دفعة واحدة فقط من أصل أربع دفعات ،مخططة وبالحد األدنى،
األمر الذي ّمس باألمن المالي واالجتماعي لتلك األسر ،والتي تعاني من تهميش كبير في المجتمع الفلسطيني،
ويتركز  %76منها في قطاع غزة واستمرار ضعف اإلنفاق على شراء خدمات الحماية االجتماعية .بينما
شهدت و ازرة الصحة انخفاض في النفقات التطويرية والرأسمالية لدى و ازرة الصحة ،وارتفاع االنفاق لديها في
بند السلع والخدمات ،والذي يشمل بنود (شراء األدوية ،بما يشمل المستلزمات الطبية ،موظفي العقود ،النفقات
التشغيلية واللقاحات ،شراء الخدمة "التحويالت الطبية" المختلفة وجاءت حصة وزارة الصحة من النفقات العامة
.%14.4
شهدت الساحة الفلسطينية حدثا كان له األثر الكبير على حالة السلم األهلي بعد االعتداء العنيف على الناشط
نزار بنات أودى بحياته ،مما أدى إلى رفض الشارع الفلسطيني لهذه الحادثة ،والخروج لالحتجاج من خالل
مسيرات وتجمعات تم االعتداء عليها من قبل األجهزة األمنية ،وانعكس ذلك بتقييد للحريات العامة وحرية
التعبير ،كما تخللت األحداث االعتقاالت السياسية واالعتداءات على المتظاهرين المدنيين والصحافة خالل
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االحتجاجات .كما استمرت الجهات المتطرفة بالتحريض على المدافعين/ات عن حقوق االنسان خاصة
المطالبين بقرار قانون حماية االسرة من العنف ونشر اتفاقية "سيداو" ،ولم تقم الحكومة بأي إجراء للتعجيل
بإقرار القانون أو نشر االتفاقية.
واستمر االحتالل اإلسرائيلي واللوبي اإلسرائيلي بالهجوم على المؤسسات الفلسطينية ووصفها باإلرهاب ،حيث
خرج قرار عن الحكومة اإلسرائيلية بتجريم ست مؤسسات حقوقية فلسطينية ووصفها بمؤسسات إرهابية ،وهي
بهذا الشكل تمارس إسرائيل سياسة التضييق على مساحات عمل المجتمع المدني الفلسطيني ،وتقييد حضوره
إقليميا ودوليا ،وتضييق فرص التمويل مما يعيق فرص نشاطاته في المناصرة الدولية لفضح جرائم االحتالل،
والمطالبة بإنهاء االحتالل ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من اإلسرائيليين بحق الفلسطينيين تحت االحتالل.

 .2رؤية "مفتاح":
دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة ،يتمتع فيها الفلسطيني بحقوقه األساسية ،وتصان فيها حريته
وكرامته ،وتتمتع باالعتراف واالحترام الدوليين.

 .3رسالة "مفتاح":
تأسست المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في القدس في كانون أول من العام
 ،1998وتسعى إلى تفعيل مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح في المجتمع الفلسطيني بمكوناته المختلفة،
المعمق ،والتبادل
والتأثير في الرأي الرسمي والعام المحلي والدولي تجاه القضية الفلسطينية ،عبر الحوار الفاعل و ّ
الحر للمعلومات واألفكار ،والتشبيك المحلي والدولي.
ّ
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 .4األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي األول :تعزيز الحكم الصالح في فلسطين
❖ الهدف الفرعي  :1تعزيز مشاركة النساء والشباب في وضع السياسات واتخاذ القرار (القطاع العام
والحكم المحلي)
❖ الهدف الفرعي  :2المضي قدما في الضغط والمناصرة حول السياسات العامة بما يضمن العدالة
ّ
االجتماعية والمساواة
الهدف االستراتيجي الثاني :تعزيز الوحدة الوطنية وحشد التضامن الدولي تجاه الرواية الفلسطينية
❖ الهدف الفرعي  :1تشجيع الحوار السياسي الداخلي للوصول إلى توافق في اآلراء بشأن المواقف
السياسية الرئيسية الحتمية للفلسطينيين
❖ الهدف الفرعي  :2نشر الرواية التاريخية الفلسطينية كقضية عادلة

 .5مجاالت العمل لمؤسسة "مفتاح" انسجاما ً مع األهداف االستراتيجية
 تعزيز مشاركة المرأة السياسية دعم وتقوية القيادات الشابة أجندة المرأة السالم واألمن مناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي العدالة االجتماعية في السياسات المالية التمكين االقتصادي للمرأة حقوق االنسان والمناصرة الدولية -الحوار السياسي والرواية الفلسطينية
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 .6النتائج وفق األهداف االستراتيجية:
الهدف االستراتيجي األول :تعزيز الحكم الصالح في فلسطين
.1.1

تعزيز مشاركة النساء والشباب في وضع السياسات واتخاذ القرار (القطاع العام ،الحكم

المحلي ،ومنظمات المجتمع المدني)
 1.1.1تعزيز فرص وصول المرشحات والمرشحين الشباب إلى مقاعد المجلس التشريعي والهيئات
المحلية ،من خالل:
 عقدت "مفتاح" سلسلة من الورشات التدريبية المكثفة استهدفت  105مرشحات في القوائم االنتخابية فيكل من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ،بغية بناء وتنمية المهارات والقدرات القيادية للمرشحات
هن الحزبي أو التحالفات والتجمعات الديمقراطية للقوى المستقلة،
لدى القوائم االنتخابية سواء ضمن إطار ّ
وتزويد المشاركات بالمعرفة الالزمة بما يتعلق بقوانين االنتخابات والنظام االنتخابي لالنتخابات العامة،
وخاصة قرار بقانون رقم ( )1لسنة  2007بشأن االنتخابات العامة ،وتعديالته للعام  .2021وركز
التدريب على تمكين المرشحات من مهارات إعداد وتقديم خطاب البرامج االنتخابية ،والمناظرات
السياسية ،وفقا للبرنامج السياسي واالجتماعي لكل حزب أو فصيل سياسي أو القوائم المستقلة وتزويدهن
بالمهارات الالزمة إلدارة الحملة والدعاية االنتخابية ،ومهارات االستقطاب والوصول للجمهور
المستهدف .كما وشمل التدريب تمكين المرشحات من المهارات اإلعالمية الالزمة لتعزيز حضورهن
اإلعالمي وإدارة الحمالت الرقمية باستخدام منصات التواصل االجتماعي.
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 تنفيذ سلسلة من اللقاءات الحوارية ،لدعم وتقوية المجموعات الشبابية الناشطة لخوض االنتخاباتالتشريعية ،وتفعيل جهود المجموعات الشبابية الفاعلة والناشطة على الساحة الفلسطينية في التشبيك
والتنسيق فيما بينهم ،لتعزيز قدراتهم التنافسية في االنتخابات التشريعية ،لتجسير الفجوات بين هذه
المجموعات وخلق أرضية مشتركة تؤدي إلى توافقهم حول المبادئ والقيم الديمقراطية والمدنية قبيل
تشكيل قوائمهم االنتخابية لخوض االنتخابات التشريعية .ونتج عن هذه اللقاءات اتفاقا لتوحيد
المجموعات الشبابية الناشطة في قوائم انتخابية مستقلة ،وتبني إطار عام لبرنامج انتخابي تشكل
المبادئ واألسس الديمقراطية والمدنية ووثيقة االستقالل والحريات والحقوق المنصوص عليها في قانون
األساسي الفلسطيني مرجعية لتعاون وشراكة بين هذه المجموعات .كما ونجحت هذه الحوارات في فتح
قنوات اتصال مع أكاديميين وشخصيات عامة وناشطة ومؤسسات لدعم توجه الشباب في دمج القوائم
لضمان حضورهم في المجلس التشريعي القادم.

االنتخابات المحلية  - 2021المرحلة األولى:
 نفذت مؤسسة "مفتاح"  6ورش تدريبية متخصصة استهدفت من خاللها المرشحات من النساءوالمرشحين من الشباب من كال الجنسين النتخابات الهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية
والذين كانوا ضمن القوائم االنتخابية المسجلة النتخابات المرحلة األولى .حيث استهدفت "مفتاح" ما
مجموعه  42مرشحة و 38مرشحا/ة من الشباب والشابات ،وتناولت التدريبات التمكين المعرفي بقانون
االنتخابات ودعمهمّ /ن باآلليات واألدوات الممكنة في الحمالت االنتخابية واستخدام اإلعالم ووسائل
التواصل االجتماعي.
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 تنفيذ سلسلة من اللقاءات الجماهيرية ضمن الحملة التوعوية لدعم مشاركة الشباب والنساء ترشحاوانتخابا في العملية االنتخابية .شملت اللقاءات مناطق مختلفة من محافظات قطاع غزة والضفة الغربية
بما فيها القدس .وشملت اللقاءات على محاور أساسية في العملية االنتخابية منها القوانين التي تنظم
إ جراء االنتخابات التشريعية والمحلية ومراحل تشكيل القوائم والدعاية االنتخابية ،ورفع وعي
المواطنين/ات بأهمية االستناد إلى البرامج االنتخابية ومحتواها والتحذير من تداعيات االستقطاب بين
القوى االنتخابية المتنافسة على المقاعد ،باإلضافة إلى أهمية حضور النساء والشباب في القوائم
االنتخابية وتعزيز حظوظهم/ن للوصول إلى المجلس التشريعي لضمان تمثيلهم في مراكز صنع القرار
ورسم السياسات.

 1.1.2دعم وتمكين الشباب.
نفذت "مفتاح" مخيما شبابيا في كل من مدينتي رام هللا وغزة وبمشاركة  55( 100في الضفة الغربية
و 45في غزة) من الشباب الناشط بتمثيل  %48من الشابات من جميع محافظات الوطن ،حيث هدف
المخيم الشبابي إلى توفير منصة تفاعلية وحوارية تعمل على تمكين الشباب المشاركين بالمعارف
والمعلومات وتبادل الخبرات حول انتخابات الهيئات المحلية بما يساهم في تمكينهم ودعمهم كمرشحين
وكناخبين ،وتوفير فرص الحوار مع ممثلين من األحزاب السياسية ،والشخصيات القيادية ،وعضوات
هيئات محلية ،وممثلي المجتمع المدني ،ومتخصصين بشؤون االنتخابات واالتحادات الشبابية لدى
األطر والفصائل الفلسطينية ،وقد خرج عن المؤتمر رسائل حملها الشباب الفلسطيني تجاه توفير الفرص
الممكنة لتعزيز مشاركتهم ودعم تمثيلهم داخل الهيئات المحلية .إضافة إلى ما وجهه الداعمون من
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شخصيات فلسطينية وعضوات هيئات محلية وداعمين من المجتمع المدني للشباب من رسائل دعم
وتشجيع النخراط الشباب في االنتخابات.
 تمكين وتعزيز دور الشباب في رفع الوعي المجتمعي حول حقوق المواطنة والمشاركة السياسية للمرأةوالشباب وباألخص في االنتخابات .نفذت "مفتاح"  8تدريبات متخصصة 1في محافظات شمال
الضفة الغربية :جنين ،طوباس ،قلقيلية وطولكرم .استهدفت التدريبات  77من الشباب والشابات
بنسبة  %70لإلناث ،حيث تم تمكينهمّ /ن بالمعارف والمعلومات والمهارات واألدوات الالزمة ليقودوا

تنفيذ ورشات توعوية في المحافظات المذكورة ،بإشراف ومساندة من الفريق االستشاري الميداني

ل"مفتاح".
 1.1.3دعم وتمكين الحكم المحلي في مأسسة العمل بميثاق النوع االجتماعي 2في الهيئات المحلية ،نفذت
"مفتاح"  6ورش تدريبية متخصصة حول تفعيل العمل بميثاق النوع االجتماعي داخل الهيئات المحلية
والمتابعة على تطبيقه من قبل مديريات الحكم المحلي في المحافظات المختلفة في الضفة الغربية،
حيث استندت التدريبات إلى الالئحة التنفيذية لتطبيق الميثاق والدليل اإلرشادي التابع له .ونفذت
التدريبات على مستويين )1:استهداف العاملين في مديريات الحكم المحلي وباألخص التوجيه والرقابة
والنوع االجتماعي والسياسات والتخطيط )2.عضوات وأعضاء الهيئات المحلية والعاملين لدى الهيئات
المحلية وباألخص السياسات والتخطيط.

1

https://www.facebook.com/112704028762146/posts/4998353206863846/?d=n

 2هي وثيقة علمت على إعدادها وزارة الحكم المحلي وقامت على مراجعتها وتطويرها مؤسسة "مفتاح" بهدف مأسسة معايير المساواة بين الجنسين
في السياسات العامة واإلجراءات المعمول بها لدى وزارة الحكم المحلي بهدف تعميمها على الهيئات المحلية ومتابعة تنفيذها .وقامت "مفتاح" بإدخال
البنود الالزمة عليه ودعم مأسسته من خالل إعداد الئحة تنفيذية للعمل بالميثاق ودليل إرشادي لتنفيذ بنود الميثاق ولوائحه التنفيذية .إضافة إلى دليل
مؤشرات يساند عمل المجتمع المدني في الرقابة ومتابعة تنفيذ الميثاق في الهيئات المحلية.
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 1.1.4دعم وتمكين العاملين في الوظيفة العمومية (فرق إعداد الموازنات) من مأسسة العمل بمعايير
الشفافية الدولية للموازنات ودمج مؤشرات النوع االجتماعي والعدالة االجتماعية من خالل إصدار
موازنة المواطن للعام  ،2021نفذت "مفتاح" سلسلة تدريبات متخصصة ومتابعة تناولت إعداد موازنات
المواطن للعام  2021وإبراز مؤشرات النوع االجتماعي والعدالة االجتماعية استهدفت من خاللها فرق
إعداد الموازنات ل  5و ازرات جاءت على النحو التالي :و ازرة المالية ،3و ازرة التنمية االجتماعية ،4و ازرة
الصحة ، 5و ازرة التربية والتعليم 6وو ازرة الداخلية.7
 1.1.5تمكين مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة ومتابعة اإلجراءات واألنظمة المتعلقة بالنساء المعّنفات
في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ،نفذت "مفتاح" لقاءات تشاورية استهدفت المؤسسات العاملة
في برامج الحماية للمرأة ومناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي على استخدام الدليل المتخصص
الذي أعدته "مفتاح" حول تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة على تنفيذ نظام
المعنفات ،وستعمل "مفتاح" على متابعة استخدام الدليل من قبل
التحويل الوطني الخاص بالنساء
ّ

المؤسسات ذات العالقة خالل العام القادم .2022

 1.1.6التمكين االقتصادي للنساء ،استكملت "مفتاح" دعم مجموعات النساء من خالل تقديم مستلزمات ل
مدر للدخل تنوعت ما بين إنتاجية وخدماتية وحرفية.
تشغيل 18مشروعا ا
 1.1.7دعم  2100عائلة فقيرة ترأسها إمرأة من خالل طرود غذائية وصحية في مختلف محافظات
الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة كمساهمة لدعم العائالت في مواجهة تبعيات وتحديات

http://www.miftah.org/Publications/Books/CitizenBudget2021_General_Budget_for_the_Fiscal_Year2021.pdf 3
http://www.miftah.org/Publications/Books/CitizenBudget2021_Ministry_of_Social_Development_Ar.pdf 4
 5جاهزة للنشر بانتظار القرار من وزيرة الصحة بالنشر.
http://www.miftah.org/Publications/Books/CitizenBudget2021_Ministry_of_Education_Ar.pdf 6
 7تم االنتهاء منها وهي في التصميم ألغراض النشر.
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انتشار جائحة كورونا ،ومساعدات إغاثية مباشرة عقب العدوان األخير على قطاع غزة ،كمساهمة في
االستجابة للفئات المجتمعية المختلفة واألكثر فق ار في أوقات األزمات والكوارث .

.1.2
1.2.1

الضغط والمناصرة حول السياسات العامة بما يضمن العدالة االجتماعية والمساواة
رعاية سلسلة من الجلسات الحوارية خالل المرحلة التحضيرية لالنتخابات التشريعية التي تم تأجيل

عقدها ،خرج عنها عدد من المواقف التوافقية حول االنتخابات خاصة التشريعية منها :التأكيد على
دستورية الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني في التعبير عن الرأي واالختيار من خالل صندوق
االقتراع ،ودعم حضور وتمثيل النساء والشباب في القوائم االنتخابية والتأكيد على استقاللية لجنة القضاة
لمحكمة االنتخابات وتعزيز مبادئ احترام الحريات العامة والشفافية في نشر نتائج الحوارات في القاهرة.
 )2إصدار ونشر موقف توافقي خرج عن القوائم االنتخابية الشبابية المستقلة ،في اإلعالن عن إطارها
ّ
العام لبرامجها االنتخابية والتي تستند إلى مجموعة المبادئ واألسس الديمقراطية والمدنية ووثيقة
االستقالل والحريات والحقوق المنصوص عليها في قانون األساسي الفلسطيني ،إضافة إلى مجموعة
القيم التي توافقوا عليها وااللتزام بها خالل فترة العملية االنتخابية.
 1.2.2كما عقدت "مفتاح" عدداً من اللقاءات الحوارية ضمت ممثلي  24قائمة انتخابية من أصل  36قائمة
ترشحت للمنافسة على مقاعد المجلس التشريعي ،وتمحورت هذه اللقاءات حول أهمية رفع وعي القوائم
االنتخابية بأهمية تبني القيم الديمقراطية والمدنية ودمج أجندة وقضايا النساء والشباب في البرامج
االنتخابية ،كما وّفرت هذه الحوارات فرصة للجمهور لالطالع والتفاعل مع التوجهات العامة لهذه القوائم
في القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية ذات األولوية لدى الجمهور الفلسطيني من خالل بثها
مباشرة على صفحات التواصل االجتماعية.
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 1.2.3رعاية الحوار في الضفة الغربية وقطاع غزة حول القرار الحكومي بتجزئة االنتخابات المحلية .وقد
جمع اللقاء ممثلي الفصائل واألحزاب الفلسطينية ،وعددا من ممثلي المجتمع المدني ،تم خالله مشاركة
موقف المجتمع المدني تجاه قرار التجزئة لعقد االنتخابات باعتباره استغالال الستخدام الحكومة للقانون
الذي يتيح لها بتجزئة االنتخابات في حاالت الضرورة فقط على أن تكون الفترة الموجزة للمرحلتين هي
 4أسابيع ،إضافة إلى التأكيد على أن القرار جاء بغياب المشاورات مع المجتمع المدني ،ولم يتضمن
إدخال التوصيات المتعلقة بزيادة تمثيل النساء وخفض سن الترشح ،وهذا يعني استمرار إقصاء الشباب
أن التجزئة أدت إلى غياب قطاع غزة عن المشاركة في
والنساء عن الممارسة الديمقراطية الحقيقية ،و ّ
االنتخابات مما يغيب فرص مشاركة الكل الفلسطيني في االنتخابات .وقد تم اصدار موقف 8واحد من
المجتمع المدني بهذا الخصوص.
 1.2.4تقديم توصيات عملية حول أهمية تنسيق عالقات التعاون ما بين المجتمع المدني الفلسطيني
واألطراف الدولية ذات العالقة بأجندة المرأة السالم واألمن في فلسطين .خرجت التوصيات عن لقاء
ظمته "مفتاح" جمع ما بين القنصليات والمؤسسات الدولية القائمة في فلسطين وأعضاء االئتالف
نّ
النسوي لتطبيق قرار مجلس األمن  1325في فلسطين .وتركيز الحوار حول التحديات في مواءمة
الموجه لتنفيذ الخطط الوطنية واستراتيجيات العمل ذات الصلة
األولويات الوطنية مع أولويات الدعم
ّ
بأجندة المرأة السالم واألمن .وقد خرج اللقاء بعدة توصيات أهمها ،تنسيق عالقات التعاون ما بين
المجتمع المدني الفلسطيني واألطراف الدولية ذات العالقة بأجندة المرأة السالم واألمن في فلسطين.
ودعم التواجد النسوي الفلسطيني من على المنابر الدولية لمشاركة كافة التقارير المختصة باالنتهاكات

8

http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=15553&CategoryId=7
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الواقعة على النساء الفلسطينيات تحت االحتالل .والعمل على تنسيق الدعم ما بين المؤسسات الدولية
لما يخدم أولويات العمل بالنسبة لالئتالف النسوي في إطار اجندة المرأة السالم واألمن وخاصة محور
المناصرة الدولية .والضغط باتجاه ضمان العمل للمؤسسات النسوية بحرية ودون تقييد للمساحات
المدنية والحريات
 1.2.5متابعة المستجدات بشأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات ومناقشتها مع الشركاء من خالل
إعداد خارطة مسار اإلجراءات المشتركة ما بين األطراف المشاركة في النظام ،وتبع ذلك إعداد دليل
متابعة وتقييم خاص بمؤسسات المجتمع المدني ألداء الجهات ذات العالقة بالنظام من أجل مأسسة
ودعم دور مؤسسات المجتمع المدني في المساءلة .وتستكمل "مفتاح" الحوار مع أصحاب العالقة حول
هن في دائرة الخطر
سبل توحيد وتفعيل اإلجراءات ضمن نظام التحويل بما يخدم النساء المعنفات ومن ّ
في المجتمع الفلسطيني.
 1.2.6تدعم "مفتاح" سنويا منتدى مناهضة العنف بتنفيذ الخطة المشتركة الخاصة بحملة أل  16يوماً
9
الحيز العام
لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ركزت هذا العام على حقوق المرأة الفلسطينية في ّ

والخاص بالنظر إلى حقوق األسيرات الفلسطينيات والحريات العامة للنساء ،وساندت "مفتاح" أيضا
بإعداد رسائل الحملة والتنسيق للفعاليات المشتركة ،كما أطلقت المؤسسة رسائلها والمواد اإلعالمية
الخاصة بحملة أل 16يوما على منصات التواصل االجتماعي المختلفة.

9

http://www.miftah.org/Arabic/CampIndex2020.cfm?CID=1
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الهدف االستراتيجي الثاني :تعزيز الوحدة الوطنية وحشد التضامن الدولي تجاه الرواية الفلسطينية
.2.1

تشجيع الحوار السياسي الداخلي للوصول إلى توافق في اآلراء بشأن المواقف السياسية

 2.1.1رعاية الحوار حول القرار اإلسرائيلي بتجريم عمل ست مؤسسات فلسطينية حقوقية .وقد شارك فيه
مجموعة ممثلة من مؤسسات المجتمع المدني ،وخرج عنه موقف 10تحددت فيه مطالب على مستوى المؤسسات
أن المؤسسات
الدولية والمؤسسة الرسمية والبنوك المصرفية لتقييد القرار اإلسرائيلي وعدم التعامل معه ،خاصة و ّ
الست هي مؤسسات فلسطينية تمتثل للقوانين المحلية الفلسطينية .كما تم تشكيل عدد من اللجان ومنها لجنة
ّ
متابعة تقودها "مفتاح" بالتنسيق مع  3مؤسسات منها ائتالف أمان والمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية
(ريفورم) وجمعية المرأة العاملة للتنمية ،حيث قامت اللجنة بالترتيب لعدد من اللقاءات استهدفت المؤسسات
الدولية ،وعدد من الشخصيات الفلسطينية ضمن القائمة المشتركة بالداخل المحتل ،وممثلي السلك الدبلوماسي،
ومنها فريق و ازرة الخارجية اإليرلندية ،باإلضافة إلى عدد من الوزراء ضمن الحكومة الفلسطينية ،وممثلي االتحاد
األوروبي.

10

http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=26734&CategoryId=36
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.2.2

نشر الرواية التاريخية الفلسطينية كقضية عادلة

 2.2.1استكمال العمل على جمع توثيقات حقوق اإلنسان بفعل االحتالل والتوسع االستيطاني ومشاركة
نتائجها ضمن جلسات األمم المتحدة.
-

توثيق أكثر من  524استمارة وإفادة لالنتهاكات المرتكبة من قبل االحتالل خالل ستة شهور في
محافظات طوباس ،طولكرم ،قلقيلية وجنين ونابلس وسلفيت من خالل مجموعات شبابية ( )35مكنتها
"مفتاح" من المعلومات والمفاهيم الالزمة ودربتها على استخدام أدوات التوثيق الخاصة ب"مفتاح".
وركزت التوثيقات على معاناة الفلسطينيين وتحديدا النساء في المناطق والتجمعات الزراعية والبدوية
المهمشة في شمال الضفة الغربية ،والتي تعاني من استهداف وانتهاكات مستمرة من قبل االحتالل
واعتداءات المستوطنين .تم إصدار تقرير تحليلي لهذه التوثيقات ،11استند التقرير ألحكام القانون الدولي
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وقرار مجلس األمن الدولي ( )1325وتحديد األدوات القانونية
الممكن للجهات المعنية سواء على صعيد المجتمع المدني أو الجهات الرسمية استخدامها لتسليط
حرض أو قام
الضوء على هذه االنتهاكات لحماية وإنصاف الضحايا ،وأيضا لمساءلة من أمر أو ّ
بتنفيذ هذه االنتهاكات.

 رصد وتوثيق  167حالة انتهاك تنوعت ما بين انتهاكات بحق مريضات السرطان في قطاع غزة نتيجةالحصار والمنع من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج أو عدم توفر العالج في المستشفيات الفلسطينية.

http://www.miftah.org/arabic/PublicationDetails2020.cfm?id=226 11
http://www.miftah.org/Publications/Books/Settler_violence_against_Palestinian_Women_032022_En.pdf
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وحاالت انتهاك للنساء والفتيات الفلسطينيات نتيجة عنف المستوطنين في البلدة القديمة في الخليل.
وسيتم العمل الحقا على إعداد تقرير تحليلي حول هذه االنتهاكات الستثمارها ألغراض المناصرة الدولية
التفاقية القضاء على كافة أشكال
 متابعة انتهاكات االحتالل داخل مدينة القدس المحتلة باالستنادّ
التمييز من خالل دعم وتمكين ما يقارب من  25ناشطة حقوقية على توثيق انتهاكات حقوق المرأة
الفلسطينية في مدينة القدس ضمن المعايير الدولية ،حيث قمن بتوثيق االنتهاكات التي تتعرض لها
المرأة والفتاة المقدسية من قبل االحتالل اإلسرائيلي والمرتبطة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز
ضد المرأة في المواضيع التالية :الحقوق االقتصادية ،الحقوق الصحية ،الحقوق األسرية واألحوال
الشخصية ،الحق في التعليم والحق في المشاركة السياسية .وبناء على التوثيقات التي تم جمعها من
الميدان ،تم االنتهاء من دراستين حول الحقوق الصحية وأخرى حول الحق في التعليم ،ومسودات حول
الحقوق األسرية ،والحق في المشاركة السياسية ،والحقوق االقتصادية.
 تنظيم معرض افتراضي شمل استعراضا لتوثيق االنتهاكات لحقوق اإلنسان بفعل االحتالل اإلسرائيليّ
في مناطق القدس والخليل وقطاع غزة والذي جمعتها مجموعات الشباب المدافعين عن حقوق اإلنسان.
حيث استخدمت "مفتاح" تقنية أل  Virtual Realityفي استعراض االنتهاكات للمناطق المستهدفة ما
يساهم في استقطاب الجمهور المحلي والدولي لمتابعة هذه االنتهاكات وممارسات االحتالل ،إضافة
إلى مشاركة كافة التقارير واألوراق التي أصدرت ونشرت حول تداعيات االنتهاكات على مساحة الحقوق
والحريات بالنسبة للفلسطينيين وخاصة الحق في السكن ،وحرية الحركة ،والحق في التعليم في كل من
القدس والخليل ،إضافة إلى الحقوق الصحية والعمل بالنسبة للمزارعين والصيادين في قطاع غزة.
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إعداد مداخالت كتابة وشفوية

والمشاركة بها في جلسات أممية ضمن الصفة االستشارية التي

حصلت عليها "مفتاح" في المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة ،للوقوف على االعتداءات
اإلسرائيلية في القدس وقطاع غزة .وفي إطار الجلستين  46و 47والجلسة الخاصة  30لمجلس حقوق
اإلنسان باألمم المتحدة ،شاركت مفتاح تحت البند السابع حول حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية
المحتلة واألراضي العربية المحتلة األخرى ،من خالل مداخالت كتابية وشفوية بشأن انتهاكات حقوق
اإلنسان التي ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين خاصة بالقدس المحتلة .وسلطت
المداخالت الضوء على االنتهاكات المتعلقة بسياسات االحتالل وإجراءاته باتجاه التهجير القسري
لألهالي في حي الشيخ جراح ،وفي حي بطن الهوى في بلدة سلوان ،وغيرها من األحياء في القدس
المحتلة .وطالبت "مفتاح" أعضاء األمم المتحدة باتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة لوضع حد للممارسات
اإلسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسريا عن أرضهم ،ومحاسبة االحتالل من خالل دعم
التحقيق الدولي حول الوضع الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية.
كما شاركت "مفتاح" تحت البند رقم  3بشأن تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان المدنية منها والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية ،بالنيابة عن عدة مؤسسات ،وتركزت
المداخلة على حرية الرأي والتعبير ،خاصة بما يتعلق بحمالت التشهير والمالحقة التي تشنها دولة
االحتالل على المؤسسات والمدافعات والمدافعين عن حقوق اإلنسان المرتبطة بالشأن الفلسطيني.
كما شاركت "مفتاح" في الجلسة الخاصة بالدول األعضاء للجنة أجندة المرأة السالم واألمن في مجلس
األمن ،حيث خاطبت "مفتاح" أعضاء مجلـ ــس األمن الدولـ ــي في الجلسة المغلقة حول العدوان على
قطاع غزة وحي الشيخ جراح واالنتهاكات اإلسرائيلية الممنهجة في األرض الفلسطينية المحتلة ،ضمن
إطــار أجندة المرأة والسالم واألمن.

https://www.un.org/unispal/document/statement-submitted-to-the-human-rights-council-by-miftah-a-hrc-47- 12
ngo-217/
MIFTAH - 30th Special Session of the Human Rights Council on the grave human rights situation in the Occupied
Palestinian Territory, including East Jerusalem
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 2.2.2في ضيافة "مفتاح":

تعمل "مفتاح" على نشر مقابالت مع شخصيات قيادية وسياسية تناقش من خاللها التطورات واألوضاع الراهنة
على الساحة السياسية الفلسطينية والتحوالت في المسارات السياسية الدولية وتأثيرها على القضية الفلسطينية.
وأجريت خالل العام  2021اللقاءات الحوارية التالية:

أنطوان شلحت :تجاهل صفقة القرن وتأييد حل الدولتين أبرز ما قد يحمله بايدن للفلسطينيين
إدارة بايدن تتجه إلى 'معالجة الروح األمريكية'

مفتاح  -أنطوان شلحت :تجاهل صفقة القرن وتأييد حل الدولتين أبرز ما قد يحمله بايدن للفلسطينيين ><brإدارة
بايدن تتجه إلى 'معالجة الروح األمريكية)' (miftah.org

د .عزمي الشعيبي ،مستشار مجلس إدارة ائتالف 'أمان ':قراءة في المشهد الفلسطيني بعد إعادة العالقات مع

إسرائيل وفوز بايدن

مفتاح  -د .عزمي الشعيبي ،مستشار مجلس إدارة مؤسسة 'أمان>': <brقراءة في المشهد الفلسطيني بعد إعادة
العالقات مع إسرائيل وفوز بايدن)(miftah.org

هبة القدس أحيت دور
د .برنارد سابيال :أستاذ علم االجتماع وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني السابقّ :
وقدسيته.
افية المكان
الهوية
الشباب في حماية
ّ
الوطنية والتصاقهم بجغر ّ
ّ
ّ

افية المكان
الهوية
الوطنية والتصاقهم بجغر ّ
ّ
هبة القدس أحيت دور الشباب في حماية ّ
مفتاح  -د .برنارد سابيالّ :
وقدسيته)(miftah.org
ّ

سامي أبو شحادة :النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي :خطاب عرب األحزاب الصهيونية استهداف لتاريخنا
هبة الكرامة عززت الهوية الوطنية الفلسطينية وخلقت حالة غير مسبوقة
النضالي كحركة وطنية في الداخلّ /
من الوحدة الوطنية.
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مفتاح  -أبو شحادة :خطاب عرب األحزاب الصهيونية استهداف لتاريخنا النضالي كحركة وطنية في الداخل
)(miftah.org
آخر تطورات قضية الشيخ جراح :مقترح تسوية إسرائيلي في حي الشيخ جراح :حل أو مراوغة؟
مفتاح  -آخر تطورات قضية الشيخ جراح :مقترح تسوية إسرائيلي في حي الشيخ جراح :حل أو مراوغة؟
)(miftah.org
شعوان جبارين :ما يقترف من انتهاكات داخليا أكبر تهديد للقوة والمناعة الفلسطينية والنسيج الوطني
مفتاح  -شعوان جبارين :ما يقترف من انتهاكات داخليا أكبر تهديد للقوة والمناعة الفلسطينية والنسيج الوطني
)(miftah.org
 2.2.3االعالم المكتوب واالعالم الرقمي

 إعداد تقارير متخصصة مصورة خاصة لالنتهاكات اليومية 13التي تمارس في مدينة القدس المحتلة.14

 -إعداد حمالت عبر منصات التواصل االجتماعي

حول االنتهاكات اإلسرائيلية وعنف وإرهاب

المستوطنين.

 -اعداد تغطية لكافة األنشطة والتدخالت والحوارات والحمالت التي ترعاها وتنفذها "مفتاح"

 تفعيل العمل بمنصات التواصل االجتماعي  Facebook, Twitter, Instagramمن خالل اصدارمواد إعالمية مقروءة ومسموعة ومرئية وبأدوات وبمواد متنوعة ما بين تصاميم ،وافالم ،ومقابالت...الخ.

 13التهجير القسري ومصادرة األمالك في القدس
/https://fb.watch/9TtHQhXwDM
خطة تسوية وتسجيل األراضي في القدس
/https://fb.watch/9TtP1QzGph
https://www.youtube.com/watch?v=D3anS_8Lw-A 14
https://www.youtube.com/watch?v=I7ciF6gGWNA
https://www.youtube.com/watch?v=7a1MyP5KIm0
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إصدارات مفتاح خالل العام 2021
موازنة المواطن لو ازرة التربية والتعليم للعام 2021
موازنة المواطن/ة العامة للموازنة العامة 2021
موازنة المواطن لو ازرة التنمية االجتماعية للعام 2021
التقرير نصف السنوي لإلنفاق الفعلي المقارن  2021/2020لو ازرة التربية والتعليم
التقرير نصف السنوي لإلنفاق الفعلي المقارن  2021/2020لو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
التقرير نصف السنوي لإلنفاق الفعلي المقارن  2021/2020لو ازرة التنمية االجتماعية
التقرير نصف السنوي لإلنفاق الفعلي المقارن  2021/2020لو ازرة الصحة
تقرير مسح المؤسسات العاملة في تقديم الخدمات الصحية والقانونية والنفسية واالقتصادية للنساء ضحايا العنف
المبني على النوع االجتماعي (محافظات طولكرم ،وجنين ،وقلقيلية ،وطوباس)
تحليل انتهاكات الحقوق االجتماعية والثقافية المرصودة من قبل المدافعين الشباب عن حقوق اإلنسان خالل
العام 2021-2020
ورقة حقائق حول الشباب والحياة السياسية تتناول نسبا وأرقاما تستعرض الحضور والتمثيل المتدني للشباب في
مراكز صنع القرار وفي الهيئات المختلفة ضمن النظام السياسي الفلسطيني.
دليل تدريبي متخصص االنتخابات والمشاركة السياسية للمرأة والشباب
ورقة حقائق حول 'حضور النساء في القوائم والدعاية االنتخابية'  -االنتخابات المحلية في مرحلتها األولى
ورقة الحقائق :انتهاكات االحتالل االسرائيلي لحقوق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة
ورقة حقائق :رش المبيدات الكيماوية على األراضي الزراعية المحاذية للسياج الحدودي في قطاع غزة.
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أرقام وحقائق حول العدوان العسكري واالعتداءات االسرائيلية العسكرية على الفلسطينيين المدنيين في قطاع
غزة ،الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والداخل المحتل ( 1948خالل الفترة  21- 10آيار)2021

