
ضمن جهود المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في الدفع باتجاه تعزيز تنفيذ أجندة المرأة السالم واألمن في

فلسطين أطلقت "مفتاح" بالشراكة مع االئتالف النسوي في تفعيل قرار مجلس األمن 1325 في فلسطين، واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية

الجيل الثاني لخطته االستراتيجية للضغط والمناصرة لألعوام (2021 – 2024).  تميزت الخطة االستراتيجية  بالتعبير عن احتياجات وأولويات

النساء الفلسطينيات  ضمن عناصر القرار 1325؛ المشاركة، الحماية، المساءلة والوقاية واألمن االنساني وذلك  في جميع أماكن تواجدهن؛ في

فلسطين والمنفى؛  وبالمشاورات الكاملة مع مؤسسات المجتمع المدني.  تشكل الخطة االستراتيجية للضغط والمناصرة مسار للتوجهات

التنفيذية لالئتالف النسوي  والتي من شانها أن تساهم في دفع جهود المرأة الفلسطينية في  مساءلة االحتالل اإلسرائيلي عن االنتهاكات

والجرائم ضد االنسانية الممارسة في فلسطين المحتلة، و مطالبة المجتمع الدولي برفع الحصانة عن اسرائيل ومنع اإلفالت من العقاب،

ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية الدولية في حماية النساء الفلسطينيات بموجب اآلليات الدولية. وباشرت "مفتاح"

كخطوة اولى في دعم تنفيذ االستراتيجية باصدار تقرير رصد انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء الفلسطينيات من االحتالل االسرائيلي خالل

جائحة كورونا شملت القدس ومحافظة الخليل، واألغوار الجنوبية والشمالية وأبرز التقرير افادات عدد من النساء  والتي سجلت حقائق انعكاس

ممارسات االحتالل على النساء الفلسطينيات في المناطق وفي ظل اإلغالق بسبب حالة الطوارىء

یأتي العدد الثامن من النشرة نصف السنویة في ظل ظروف صحیة واقتصادیة وسیاسیة
صعبة تمر بها فلسطین المحتلة، بالرغم من ذلك استطاعت "مفتاح" أن تحرز العدید من

الإنجازات التي نسعد أن نقدمها لأصدقائنا وشرکائنا من خلال هذه النشرة.

إطالق الجيل الثاني من الخطة االستراتيجية للضغط والمناصرة لالئتالف النسوي لتطبيق قرار مجلس
األمن 1325 في فلسطين لألعوام 2024-2021
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الصفحة األولى

 سلمت "مفتاح" أوراقًا مطلبيًة لوزارة المالية  تناولت المطالبة بزيادة مخصصات اإلنفاق على

البرامج المحددة لدى مراكز المسؤولية في القطاع االجتماعي وبما يساهم في زيادة فرص

المواطن في الوصول والحصول وتوفر الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية، بما يعزز

منظور العدالة االجتماعية في السيسات المالية. وجاءت األوراق المطلبية كنتيجة لسلسة

المشاورات والجلسات الحوارية ضمت ممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية، ومن خالل

متابعة ورصد اإلنفاق الحكومي ضمن مراكز المسؤولية في القطاع االجتماعي. كما جاءت

في إطار متابعة السياسات المالية للحكومة الفلسطينية خالل حالة الطوارىء، إضافة لتنفيذ

تحليل اقتصادي واجتماعي للسياسات المالية الضريبية .

طالبت هذه األوراق المقدمة لوزارة المالية بزيادة مخصصات برنامج التدريب المهني والتقني

لدى وزارة التربية والتعليم، والذي يعتبر مدخًال مهمًا لتقليل نسب البطالة المرتفعة بين النساء

والشباب والتي بلغت 52%، وزيادة مخصصات برنامج اإلدماج والحماية لدى وزارة التنمية

االجتماعية، والذي صمم لتعزيز حماية الفئات المجتمعية الضعيفة ومنها النساء اللواتي

تعرضن للعنف، في حين يحظى هذا البرنامج بحوالي 6% من مجمل موازنة الوزارة فقط. كما

طالبت بزيادة مخصصات برنامج الخدمات والرعاية الصحية الثانوية والثالثية لدى وزارة الصحة

والتي تسعى من خالله الوزارة إلى تقديم خدمات صحية شاملة ومستدامة.

"مفتاح"  تقدم مطالبات لوزارة المالية بما يساند في زيادة فرص المواطن الفلسطيني بالوصول
للخدمات الحكومية سواء  االجتماعية أو الصحية أو التعليمية.

https://www.facebook.com/miftahpal
http://www.miftah.org/arabic/
https://youtu.be/dxE_84FVdvA
https://youtu.be/-aEmWNdk7aI


تستكمل "مفتاح العمل على حملة التوعية باالنتخابات والمشاركة السياسية من خالل تنفيذ سلسلة من اللقاءات التوعوية  في
محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة كافة. حيث لعب الشباب النشطاء دوراً فاعًال في إدارة عدد من اللقاءات والتي تركزت حول
المشاركة السياسية للمرأة ضمن النظم االنتخابية، بعد أن كانوا قد تلقوا عدة تدريبات بهذا الخصوص. أّن فكرة اللقاءات هي تطبيق
عملي للتدريبات النظرية؛ فمن ناحية هي تمّكن الشباب من الجنسين من لعب دور قيادي في مواقعهم، ومن ناحية ثانية هي فرصة
للوصول إلى شرائح شبابية بالعادة يكون التواصل معها صعب، للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي وجمهور الناخبين تجاه حقوق
المواطنة والمشاركة السياسية، ومنها أهمية االنتخابات كنهج ديمقراطي في التداول السلمي للسلطة، والمساهمة بتشكيل وعي

مجتمعي داعم لدمج المرأة والشباب في إدارة الشأن العام والسياسي.

ضمن مساعي "مفتاح" في نشر الرواية الفلسطينية كقضية عادلة باالستناد إلى اتفاقيات حقوق اإلنسان بما فيها  تطبيقات االتفاقية

الخاصة بمناهضة التمييز ضد المرأة "سيداو" في القدس، باشرت "مفتاح" العمل مع مجموعة  من المؤسسات األهلية الفلسطينية  لمتابعة

واقع المرأة المقدسية  من تحديات وممارسات تمييزية تفرض واقع مركب يتسم بتراجع وضعية الحقوق واتساع الفجوات القانونية وزيادة

ممارسة السياسات التمييزية بالنسبة للمرأة المقدسية. حيث تعمل "مفتاح" على إصدار تقارير متخصصة تستند إلى اتفاقية "سيداو" في

استعراض وإبراز حقائق ترتبط بصراع المرأة المقدسية اليومية في مواجهتها مع االحتالل وممارساته والصراع بما يخلفه هذا الواقع من  بنى 

 قانونية واجتماعية واقتصادية تشكل نزاعًا مستمراً بالنسبة لوصول النساء المقدسيات للحماية والعدالة.

الصفحة الثانية
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مفتاح تستعد لتسليط الضوء على تطبيق اتفاقية سيداو في القدس المحتلة

توسيع دائرة الحوار لتشمل فروع االتحاد العام لطلبة فلسطين في الشتات

في إطار تدخالت برنامج دعم وتقوية القيادات الشابة عملت "مفتاح" على توسيع

جلسات الحوار الهادفة إلعادة تفعيل االتحاد العام لطلبة فلسطين، وتم استكمال هذه

الجلسات بحضور ممثلين عن فروع االتحاد العام في الشتات ومن ضمنها لبنان وسوريا

وتركيا ومصر وتونس والجزائر، لمناقشة التعديالت المقترحة على دستور االتحاد

وتنسيق الفعاليات بما يخدم تسريع انعقاد المؤتمر العام لتجديد شرعية االتحاد

وتفعيله، انطالقًا من أهمية االتحاد في تمثيل الشباب الفلسطيني والحفاظ على

وحدته، حيث يعتبر المنصة الممثلة للشباب ضمن أطر منظمة التحرير الفلسطينية.

"مفتاح"  تستكمل حمالت التوعية حول االنتخابات ومن خالل مجموعة الشباب

توثيقات الشباب المدافعين عن حقوق االنسان تدفع منظمة الصحة العالمية بالتعهد بمتابعة إنشاء
مختبرات علمية لفحص التربة في غزة

ضمن مساعي "مفتاح" في نشر الرواية  الفلسطينية باالستناد إلى اتفاقيات حقوق اإلنسان، دعمت المؤسسة مجموعة "الشباب

المدافعين عن حقوق االنسان" باستعراض التقرير التحليلي السنوي والذي يحوي أبرز نتائج توثيقات الشباب خالل 2019-2020 وتحليلها

القانوني بموجب القانون الدولي. جمع االستعراض حضور كبير وعالي المستوى من المؤسسات الدولية والوطنية. ومن أبرز التوصيات التي

تم األخذ بها هي تعهد منظمة الصحة العالمية بمتابعة موضوع إنشاء مختبرات علمية لفحص التربة الزراعية في قطاع غزة التي تتعرض

لمواد كيماوية مجهولة المكونات من قبل طائرات االحتالل.

"مفتاح" تدعم  مجموعة النشطاء الشباب والفاعالت النسويات  ضمن منصة "شوفونا" في مساءلة
القيادات السياسية

مفتاح تدعم مجموعة النشطاء الشباب والفاعالت النسويات ضمن منصة "شوفونا" في مساءلة

القيادات السياسية حول تراجع تمثيل النساء وإقصاء الشباب عن حوارات المصالحة الوطنية من

خالل رعاية باص المصالحة الوطنية، حيث قامت المنصة بجولة ما بين مكاتب األمناء العامين

للفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تبعها إطالق استراتيجية "شوفونا" نحو 

 تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تمثيل النساء والشباب في مراكز صنع القرار وقيادة

الشأن العام والحوارات الوطنية.

https://www.facebook.com/miftahpal
http://www.miftah.org/arabic/
http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=15449&CategoryId=10
http://www.miftah.org/arabic/Docs/Reports/2020/Miftah/Factsheet_Violations_Monitored_by_Palestinian_Youth_as_Human_Rights_Defenders_Gaza_Strip_2019_2020_Ar.pdf
https://www.facebook.com/shufuna2020
https://www.facebook.com/shufuna2020
https://www.facebook.com/shufuna2020
https://www.facebook.com/shufuna2020
https://www.facebook.com/shufuna2020
http://www.miftah.org/Publications/Books/Sufuna_Strategy_Towards_the_Integration_of_Palestinian_Women_and_Increasing_their_Representation_in_National_Reconciliation.pdf


"مفتاح" وضمن دورها في تسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية والعنف المركب الواقع عليها من قبل االحتالل أوًال والمجتمع ثانيًا، 
 كان لها جملة من التدخالت جاءت خالل النصف الثاني من العام 2020 ومنها حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "نعم
إلقرار قانون حماية األسرة" و"الحماية حق والمساءلة واجب"  و"العنف بياكلني وبياكلك" حيث أنتجت سلسلة حلقات حوارية تلفزيونية بثت
عبر فضائية "وطن" فتح من خاللها الحوار على عدة جوانب مرتبطة بإقرار قانون حماية األسرة من العنف: الموقف الرسمي، وموقف األديان،

وأبعاد القانون كوسيلة للحماية والوقاية، والقانون ما بين الهوية الحقوقية والنظرة المجتمعية.  
كما أعدت " مفتاح" ضمن تدخالتها ورقة حقائق  بعنوان"مخطط ضم األغوار الفلسطينية" والتي تستعرض أبرز الحقائق والمعلومات الخاصة
بمخطط الضم اإلسرائيلي لألغوار الفلسطينية المحتلة وربط اآلثار المتوقعة لعملية الضم على النساء الفلسطينيات. باإلضافة إلعداد مواد
إعالمية توضح انتشار ظاهرة العنف في فلسطين لرفع الوعي بأهمية وجود قوانين حامية ورادعة للعنف بكافة أشكاله. كما دعم الموظفون

والموظفات  في "مفتاح" نشاطات الحملة.

توسيع دائرة الحوار لتشمل فروع االتحاد العام لطلبة فلسطين في الشتات

الصفحة الثالثة
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في ضيافة مفتاح 

تعمل "مفتاح" على نشر مقابالت مع شخصیات قیادیة وسیاسیة تناقش من خاللها التطورات واألوضاع الراهنة على الساحة السیاسیة
الفلسطینیة والتحوالت في المسارات السیاسیة الدولية وتأثيرها على القضية الفلسطينية. وأجرت خالل النصف الثاني من عام 2020 اللقاءات

الحوارية التالية:

مراقبون ومحللون: د.غسان الخطيب، خليل شاهين، ود.هنيدة غانم: االنتخابات
األمريكية األخيرة أحدثت متغيرات مهمة ستنعكس  نتائجها على الساحتين
الفلسطينية واإلسرائيلية، كما ستؤدي إلى تغييرات ملموسة في السياسات
األميركية، وفي العالقات الدولية لإلدارة الجديدة، إضافة إلى انعكاساتها على األوضاع
الداخلية األميركية ذاتها، وتبدل أولويات هذه اإلدارة في التعاطي مع العديد من

الملفات خارجيًا وداخليًا، خاصة فيما يتعلق بملف الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

مرجعيات مقدسية: حاتم عبد القادر، راسم عبيدات، اسماعيل مسلماني، مدحت
ديبة، مازن الجعبري، زياد الحموري، وفؤاد أبو أحمد: تحدثوا عن كيف تم استغالل
جائحة كورونا لتكريس سياسة االحتالل العنصرية تجاه المقدسيين من خالل
اإلجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، وتوظيف هذه اإلجراءات بما

يخدم مصالح االحتالل في المدينة.

زكريا عودة: منسق االئتالف األهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس: تحدث عن

سياسات االحتالل تجاه حقوق المقدسيين االجتماعية والصحية واالقتصادية،

خاصة في موضوع السكن والذي شهد تصعيداً خطيراً خالل الفترة الماضية، في

إشارة إلى االرتفاع الكبير في أعداد المنازل التي تم هدمها سواء عن طريق طواقم

بلدية االحتالل أو عن طريق الهدم الذاتي تحت التهديد.

مشاركة متعددة األوجه في حملة الـ 16 يوم لمنهاضة العنف ضد المرأة

https://www.facebook.com/miftahpal
http://www.miftah.org/arabic/
https://www.facebook.com/watch/112704028762146/3491683387535838
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15474&CategoryId=19
http://www.miftah.org/Arabic/Campaign1.cfm
http://www.miftah.org/Arabic/Campaign1.cfm
http://www.miftah.org/Arabic/Campaign1.cfm
http://www.miftah.org/Arabic/CatIndex.cfm?CategoryID=16
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15467&CategoryId=16
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15456&CategoryId=16
http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=15453&CategoryId=16
http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=15449&CategoryId=10
http://www.miftah.org/Arabic/CatIndex.cfm?CategoryID=16
http://www.miftah.org/Arabic/CatIndex.cfm?CategoryID=16
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15467&CategoryId=16
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15467&CategoryId=16
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15467&CategoryId=16
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15456&CategoryId=16
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15467&CategoryId=16
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15467&CategoryId=16
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15467&CategoryId=16
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15467&CategoryId=16
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15467&CategoryId=16
http://www.miftah.org/Arabic/Campaign1.cfm
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الصفحة الثالثة

إصدارات مفتاح خلال العام 2020

مقارنة مساهمات القطاع الخاص والشركات الكبرى
باإلعفاءات الضريبية خالل أزمة كورونا 'صندوق

وقفة عز'

رصد اإلنفاق الحكومي على سياسات مكافحة الفقر
COVID-19 خالل أزمة

اإلنفاق الحكومي على التعليم اإللكتروني في وزارة
(COVID-19) التربية والتعليم خالل أزمة كورونا

أثر جائحة كورونا (كوفيد19) على خدمات وزارة
الصحة الفلسطينية

واقع المشاركة السياسية والتبعات االقتصادية
بالنسبة للنساء الفلسطينيات في ظل حاله الطوارئ

دراسة حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضد النساء
الفلسطينيات في الضفة الغربية في اآلونة األخيرة

وخالل حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي فايروس
كورونا المستجد (كوفيد-19)

تحليل انتهاكات الحقوق االجتماعية والثقافية
المرصودة من قبل المدافعين الشباب عن حقوق

اإلنسان خالل العام 2019

المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية - توصيات
المادة 7 من اتفاقية سيداو وما بعد تقديم تقرير الدولة

تقرير مسح المؤسسات العاملة في تقديم الخدمات
الصحية والقانونية والنفسية واالقتصادية للنساء

ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي

دراسة تشخيصية حول جدوى التمويل الدولي المقدم
ألجندة المرأة والسالم واألمن

دراسات نوعية

أستراتيجيات وطنية:

االستراتيجية الوطنية نحو إدماج المرأة الفلسطينية
وزيادة نسبة تمثيلها في حوارات المصالحة

الوطنية ومراكز صنع القرار – شوفونا

ااإلطار االستراتيجي للدعم والمناصرة: االئتالف
النسوي الوطني الفلسطيني لقرار مجلس األمن

1325 المرأة والسالم واألمن 2024-2021

القرار األممي 1325: يتضمن توصيات اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"؛

35،32،30

الدليل اإلرشادي "قضايا السلم األهلي": نحو تمتين
النسيج االجتماعي في ظل حالة االنقسام الداخلي

أدلة تدريبية:

الصفحة الرابعة

https://www.facebook.com/miftahpal
http://www.miftah.org/arabic/
http://www.miftah.org/Publications/Books/Comparison_between_the_Contributions_of_the_Privet_Sector_and_Large_Companies_Regarding_Tax_Exemptions_COVID19_WaqfetIzz.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/Government_Spending_on_Antipoverty_Policies_During_COVID19_Ar.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/Government_Spending_on_Remote_Learning_at_the_Ministry_of_Education_During_COVID19_Ar.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/The_Impact_of_COVID-19_Pandemic_on_Public_Health_Services.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/The_reality_of_political_participation_and_economic_implications_for_Palestinian_women_during_the_state_of_emergency_Ar.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/Analytical_Report_on_the_Violations_of_Social_and_Cultural_Rights_as_monitored_by_the_YHRDs_2019_Ar.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/Analytical_Report_on_the_Violations_of_Social_and_Cultural_Rights_as_monitored_by_the_YHRDs_2019_Ar.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/Diagnostic_Study_on_International_Funds_for_Women_Peace_and_Security_Agenda_Ar.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/Sufuna_Strategy_Towards_the_Integration_of_Palestinian_Women_and_Increasing_their_Representation_in_National_Reconciliation.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/A_guide_on_issues_of_civic_peace_in_Palestine_2020.pdf


الصفحة الثالثة

النشرة نصف السنوية - العدد الثامن (تموز - كانون األول 2020)

إصدارات مفتاح خلال العام 2020

أبرز االنتهاكات التي رصدها الشباب الفلسطينيمخطط ضم األغوار الفلسطينية وأثره على النساء
كمدافعين عن حقوق اإلنسان في قطاع غزة 2019-

2020

 أبرز االنتهاكات التي رصدها الشباب الفلسطيني
كمدافعين عن حقوق اإلنسان في الخليل والقدس

2020 - 2019

واقع المشاركة السياسية للمرأة والشباب في لسياق
الفلسطيني: القوانين االنتخابية المحلية والعامة

تقرير اإلنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية ذات
العالقة بالقطاع االجتماعي خالل العام 2019

اإلنفاق الفعلي المقارن على مراكز المسؤولية ذات
العالقة بالقطاع االجتماعي لعام 2020-2019

تقرير اإلنفاق الفعلي على وزارة التنمية االجتماعية
خالل العام 2019

تقرير اإلنفاق الفعلي على وزارة التربية والتعليم
العالي خالل العام  2019

تقرير اإلنفاق الفعلي على وزارة الصحة خالل العام
2019

الصفحة الخامسة

أوراق حقائق:

في الذكرى ال72 للنكبة الفلسطينية: الالجئون
الفلسطينيون

اليوم العالمي للعمال: أبرز مؤشرات واقع سوق العمل
والمنشآت في دولة  فلسطين

سياسية الحبس المنزلي وآثاره على النساء يوم األسير الفلسطيني: األسرى في حقائق وأرقام

يوم األرض: المستوطنات اإلسرائيلية

کل عام وأنتم بخیر

https://www.facebook.com/miftahpal
http://www.miftah.org/arabic/
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15474&CategoryId=19
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15475&CategoryId=19
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15476&CategoryId=19
http://www.miftah.org/Publications/Books/InfoGraphic_on_Women_and_Youth_Political_Representation_within_the_Applied_National_and_Local_Electoral_Systems_in_Palestine.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/Actual_Spending_on_Key_Ministries_within_the_Social_Sector_in_2019.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/The_Actual_Spending_on_Key_Ministries_within_the_Social_Sector_in_2019_2020_AR.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/Actual_Spending_on_the_MoSD_in_2019.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/Actual_Spending_on_the_MoEHE_in_2019.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/Actual_Spending_on_the_MoH_in_2019.pdf
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15422&CategoryId=19
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15420&CategoryId=19
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15419&CategoryId=19
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15415&CategoryId=19
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15413&CategoryId=19

