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مقدمة 

ــرار  ــطينية لق ــة الفلس ــوية الوطني ــة النس ــد للرؤي ــب التأيي ــرتاتيجي لكس ــار االس ــق اإلط ينطل

مجلــس األمــن 1325- املــرأة الســالم واألمــن )2021 – 2024(، مــن حق الشــعب الفلســطيني 

يف إنهــاء االحتــالل اإلرسائيــيل، وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عــى جميــع األرايض 

ــا  ــطينيات أينم ــاء الفلس ــوق النس ــان حق ــام 1967، وضم ــل ع ــا إرسائي ــي احتلته الت

ُوجــدن، بمــا يف ذلــك حقهــن يف تقريــر مصريهــن. ولهــذا، حكمــاً، عالقــٌة وطيــدٌة مــع حــق 

النســاء الالجئــات يف العــودة، وعــدم التمييــز ضدهــن ووصولهــن إىل العدالــة وحقهــّن يف تقريــر 

املصــري، وينطلــق االئتــالف يف ذلــك مــن قــرارات األُمــم املتحــدة املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية، 

وقــرار مجلــس األمــن 1325، والقــرارات الالحقــة لــه املتعلقــة بأجنــدة املــرأة الســالم واألمــن.

إن حجــم االنتهــاكات التــي يواجههــا الفلســطينيون والفلســطينيات جــراء االحتــالل اإلرسائيــي 

ــد  ــم ض ــرب وجرائ ــم ح ــا جرائ ــد منه ــكل العدي ــيمة، ويش ــد جس ــل األم ــتعماري طوي االس

ــالف  ــرى االئت ــق، ي ــذا املنطل ــن ه ــات. م ــاء والفتي ــى النس ــريٌ ع ــريٌ كب ــا تأث ــانية، وله اإلنس

أّن لــه دوراً أساســياً يف املســاهمة يف العمــل عــى التصــدي لهــذه االنتهــاكات مــن خــالل هــذه 

االســرتاتيجية، بواســطة عــدٍد مــن األهــداف املبنيــة عــى التوثيــق والتحليــل النســوي، والتحــرك 

مــن أجــل إظهــار الحقائــق وفضــح انتهــاكات االحتــالل، والتصــدي لهــا عــرب الضغــط الــدويل 

ــؤولياته. ــل مس ــى تحمُّ ــدويل ع ــع ال ــث املجتم لح

ــم  ــن ل ــالم واألم ــرأة الس ــدة امل ــت أجن ــن تح ــس األم ــابقة ملجل ــرارات الس ــن أن الق ــم م وبالرغ

تــأِت أبــداً عــى ذكــر االحتــالل، بــل ركــزت فقــط عــى الحــروب والنزاعــات، فإنــه كمــا جــاء 

ــات ويف  ــوب النزاع ــع نش ــياق من ــرأة يف س ــع امل ــة بوض ــم 30؛ املتعلق ــة رق ــة العام يف التوصي

حــاالت  النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز 

ضــد املــرأة، التــي أشــار إليهــا مجلــس األمــن مــراراً، فــإّن االحتــالل األجنبــي هــو أيضــاً مــن 

األوضــاع التــي تهــدد جوهريــاً األمــن والســلم للنســاء والفتيــات، وبالتــايل يقــع يف صلــب أجنــدة 

املــرأة الســالم واألمــن. وبهــذا، ينظــر االئتــالف الفلســطيني ألجنــدة املــرأة الســالم واألمــن 

كأداة مهمــة للتصــدي لالحتــالل مــن أجــل إحــالل ســالٍم عــادل، بشــكٍل عــام، وتحقيــق 

أمــن النســاء الفلســطينيات وســالمهّن، بشــكٍل خــاص.
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يأتــي هــذا اإلطــار االســرتاتيجي وخطــة العمــل يف الوقــت ذاتــه الــذي يتــم فيــه تطويــر الجيــل 

الثانــي للخطــة الوطنيــة الفلســطينية لألعــوام 2021 – 2024، إذ ينضــم عــدٌد مــن مؤسســات 

االئتــالف النســوي األهــي إىل اللجنــة الوطنيــة العليــا لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن يف فلســطني. 

ــات  ــٍع ملنظم ــدوره كتجمُّ ــة ب ــب املتعلق ــى الجوان ــا ع ــالف هن ــز االئت ــق، يرك ــذا املنطل ــن ه وم

مجتمــع مدنــي فلســطينية.

ــدداً  ــج ع ــي تعال ــطينية الت ــر الفلس ــات واألُط ــن االئتالف ــدداً م ــاك ع ــالف أّن هن ــد االئت يؤك

ــا:  ــطيني، منه ــع الفلس ــل املجتم ــات داخ ــاء والفتي ــوق النس ــة بحق ــب املتعلق ــن الجوان م

ــاع  ــالح قط ــات، وإص ــل الترشيع ــق بتعدي ــا يتعل ــي واألرُسي، وم ــف االجتماع ــوع العن موض

ــق  ــوي لتطبي ــالف النس ــة االئت ــت مظل ــة تح ــوية املنضوي ــات النس ــخ. واملؤسس ــة.. إل العدال

القــرار األُممــي 1325 هــي أيضــاً جــزٌء ال يتجــزأ مــن الحركــة الحقوقيــة يف فلســطني، التــي 

ــة  ــم قناع ــى رغ ــك، وع ــر. لذل ــذه األُط ــالل ه ــن خ ــددة م ــع املتع ــذه املواضي ــى ه ــل ع تعم

ــا العنــف املجتمعــي واألرُسي  ــة معالجــة قضاي املؤسســات أعضــاء االئتــالف النســوي بأهمي

ــوق  ــة لحق ــات الضامن ــزة واآللي ــات لألجه ــص امليزاني ــات وتخصي ــل الترشيع ــة تعدي وأهمي

النســاء، وغــري ذلــك مــن مثــل هــذه األُمــور، فإنــه حيــث إّن لهــذه األمــور منتديــات أُخــرى 

تعمــل عليهــا وتشــارك فيهــا الحركــة النســوية الفلســطينية، ســرتكز اســرتاتيجية ائتــالف 

1325 للمنــارصة، أساســاً، عــى موضــوع االحتــالل اإلرسائيــيل وتأثــري انتهاكاتــه عــى 

ــطينيات. ــات الفلس ــاء والفتي النس

يؤكــد اإلطــار االســرتاتيجي أنــه عــى املجتمــع الــدويل إدراك اآلثــار املبــارشة وطويلــة األمــد 

لالحتــالل والتبعــات الجوهريــة عــى قــدرة الســلطة الفلســطينية وإمكاناتهــا حاليــاً، ودولــة 

فلســطني املســتقلة مســتقبالً، مــن أجــل ضمــان حقــوق النســاء، األمــر الــذي أكدتــه العديــد 

ــاكات  ــني انته ــدة ب ــة الوطي ــد العالق ــا تأكي ــدر هن ــا يج ــة. كم ــرباء الدولي ــات الخ ــن هيئ م

اإلحتــالل وتأثريهــا عــى أُمــوٍر حقوقيــٍة فلســطينيٍة داخليــٍة عــدة، مثــل مــا أثبتتــه الدراســات 

ــطينية  ــة الفلس ــلطة الوطني ــة الس ــي واألرُسي، وإمكاني ــف املجتمع ــا: العن ــدة، منه العدي

ــات  ــزة واآللي ــل األجه ــة عم ــان فعالي ــة لضم ــة الالزم ــة والبرشي ــوارد املادي ــص امل تخصي

املتعلقــة بحقــوق النســاء وللحصــول والتمتــع بالخدمــات، وذلــك بســبب اســتيالء إرسائيــل 

ــك. عــى املصــادر، ومــا إىل ذل
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المنهجية

ــل  ــق يف التحلي ــّم يف إعــداد هــذا اإلطــار االســرتاتيجي اإلســتناد إىل عــدٍد مــن املصــادر لجمــع املعلومــات والتعمُّ ت

ــرى والتوافــق عــى التوجهــات. ويمكــن تقســيمها أساســاً إىل مــا يــي: واالســتفادة مــن تجــارب أُخ

- مراجعــة األدبيــات: عمــل الفريــق عــى مراجعــة مجموعــٍة مــن األدبيــات الفلســطينية، التــي أخرجتهــا مؤسســات 

االئتــالف، خاصــًة خــالل الســنوات املاضيــة، إذ يمكــن تقســيمها إىل ثالثــة أنــواع مــن األدبيــات؛ بدايــًة األدبيــات 

ــة الفلســطينية للقــرار 1325 التــي قدمهــا االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية  ــارٍش بالرؤي املرتبطــة بشــكٍل مب

ــذي ضــم 72 مؤسســة نســوية  ــرية عــام 2010، ال ــة الب ــد يف بلدي ــذي ُعق ــاع التأســييس ال ــرة األُوىل يف االجتم للم

وحقوقيــة وعــدداً مــن الشــخصيات االعتباريــة، والدراســات التحليلية بشــأن محــاور القــرار وأدوات تطبيقــه، ثانياً: 

األدبيــات املرتبطــة بمخرجــات العمــل ضمــن محــاور القــرار، التــي تشــمل الخطــط الســابقة وتقاريــر اإلنجــاز 

وغريهــا مــن تقاريــر الرصــد واإلحصــاءات، ولعــل أبــزر األدبيــات التــي اســتندت إليهــا الخطــة دراســٌة أعدتهــا 

ــات  ــات وأولوي ــوان »حاج ــاح" يف 2020 بعن ــة "مفت ــي والديمقراطي ــوار العامل ــق الح ــطينية لتعمي ــادرة الفلس املب

النســاء لتطبيــق القــرار 1325 يف الضفــة وغــزة واللجــوء- تقريــر تحليــي«، التــي كفلــت التشــاور مــع أكثــر مــن 

200 ســيدة وفتــاة يف 21 ورشــة مركــزة يف الضفــة الغربيــة وغــزة ودول الشــتات )األُردن ولبنــان(. هــذا إضافــًة 

إىل أدبيــاٍت دوليــٍة خاصــٍة بتجــارب مقارنــة، بمــا يف ذلــك توجهــات املنــارصة ملنظمــات غــري حكوميــة. ولقــد تــم 

أيضــاً الرجــوع إىل تقاريــر لألمــم املتحــدة وأدبيــات إقليميــة، وكذلــك الورقــة املقدمــة مــن االتحــاد العــام للمــرأة 

ــات  ــن مؤسس ــا م ــت تعبئته ــتمارٍة تم ــى اس ــة ع ــام 2018 املبني ــالف ع ــة لالئت ــة العام ــطينية إىل الجمعي الفلس

الســكرتاريا حــول تطبيقــات القــرار 1325 يف فلســطني.

املقابــالت الوطنيــة: تــم يف املراحــل األُوىل مــن املشــاورات حــول األولويــات والتوجهــات االســرتاتيجية وتوجهــات   -

العمــل مقابلــة خمــٍس مــن عضــوات ســكرتاريا االئتــالف، إىل جانــب تنظيــم مقابــالت مــع املنســقات امليدانيــات 

لــ»مفتــاح« يف كلٍّ مــن أريحــا واألغــوار وطولكــرم وجنــني والخليــل وغــزة. وتــّم التواصــل يف الســياق ذاتــه مــع 

ممثلتــني لالتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية يف كلٍّ مــن لبنــان وســوريا، وإجــراء مقابلتــني معهمــا.
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املقابــالت اإلقليميــة والدوليــة: تّمــت مقابلــة ســت خبــريات يعملــن يف النطاقــني اإلقليمــي والــدويل، اثنتــني لهمــا   -

أدواٌر رئيســٌة يف العمــل عــى أجنــدة املــرأة الســالم واألمــن يف العــراق وتونــس، واثنتــني لهمــا خــربٌة يف العمــل يف 

ــا، وثــالٌث مــن هــؤالء أيضــاً لديهــّن  ــٌة يف العمــل يف آســيا وأفريقي اإلطــار الــدويل، واثنتــني لديهمــا خــربٌة مقارن

خــربٌة واســعٌة يف العمــل عــى النطــاق اإلقليمــي يف الــدول العربيــة.

ورشــات العمــل: قبــل صياغــة االســرتاتيجية، نُظمــت ورشــة عمــل أوليــة مــع عضــوات اإلئتــالف للتباحــث يف   -

األولويــات واألدوات.1 ولقــد تــم بحــث مســودة اإلطــار االســرتاتيجي مــع األُطــر النســوية ورئيســات االتحــاد يف 

الضفــة وغــزة والشــتات، قبــل إعدادهــا بالصيغــة النهائيــة.

ــن  ــات ضم ــل األولوي ــاله يف تحلي ــا ورد أع ــتناد إىل م ــق باالس ــل الفري ــث عم ــات: حي ــد األولوي ــل وتحدي التحلي  -

ــر  ــتند تقري ــة، اس ــداد الخط ــزة إع ــددة ركي ــادر املتع ــني املص ــق ب ــث كان التواف ــرار، حي ــة للق ــاور األربع املح

األولويــات هــذا إىل آراء مــا يزيــد عــن 200 ســيدة وفتــاة يف 21 ورشــة عمــل )املجموعــات املركــزة(، وإىل آراء العــدد 

نفســه يف مقابــالٍت شــبه منظمــٍة فرديــة، أُجريــت يف املناطــق املختلفــة )لبنــان، األردن، الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا 

القــدس، قطــاع غــزة(.

1   13-14 أيلول/سبتمرب 2020.
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االئتالف األهلي لتطبيق القرار والرؤية النسوية الفلسطينية للقرار 1325

ــٍة  ــٍة نســويٍة دولي ــة الفلســطينية لتشــكيل هيئ ــايس أكــد دعــم الســلطة الوطني ــم إصــدار مرســوم رئ يف العــام 2005، ت

ــادرة  ــك مب ــت ذل ــا. تبع ــالم وتعزيزه ــن والس ــظ األم ــود حف ــع جه ــة يف جمي ــة واملتكافئ ــرأة الكامل ــاركة امل ــل مش لتفعي

مؤسســة مفتــاح لتشــكيل ائتالفــات قاعديــة لقضايــا املــرأة واألمــن والســالم منــذ العــام 2007 حتــى العــام 2013، عملــت 

خاللهــا عــى التوعيــة وبنــاء القــدرات وتشــكيل التوجهــات املرتبطــة بتوطــني القــرار. ففــي ظــل حالــة االنقســام التــي 

طــرأت منــذ العــام 2007، وأدت إىل تزعــزع الســلم األهــي وارتفــاع وتــرية االنتهــاكات اإلرسائيليــة، خاصــًة يف قطــاع غــزة، 

ازداد اهتمــام الحركــة النســوية يف القــرار والرغبــة يف تطبيقــة لضمــان مشــاركة النســاء يف عمليــات املصالحــة الوطنيــة 

وضمــان مســاءلة منتهكــي حقــوق النســاء الفلســطينيات، ضمــن ســياق االحتــالل االســتعماري الكولونيــايل لفلســطني.

ويف العــام 2010 تّمــت بلــورة فكــرة إنشــاء ائتــالف نســوي لتطبيــق القــرار 1325، بمــا ينســجم مــع الرؤيــة الوطنيــة 

لتطبيقــه وحالــة النســاء تحــت االحتــالل، وتــّم تشــكيله يف 2010 مــن ِقبـَـل االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، وإطالقة 

الحقــاً يف العــام ذاتــه، يف حــني تــم إطــالق شــبكة وصــال يف غــزة يف العــام 2008 بهــدف تطبيــق القــرار، وعملــت عــى 

جوانــب التوثيــق والدرســات وإعــداد أوراق الحقائــق وغريهــا.

إال أن الوثيقــة الرســمية األُوىل التــي صــدرت بشــأن تطبيــق القــرار كانــت املرســوم الصــادر عــن مجلــس الــوزراء عــام 

ــت عــدداً مــن مؤسســات االئتــالف األهــي،  ــوزارات، التــي ضّم ــا مــن بعــض ال ــة العلي 2012 القــايض بتشــكيل اللجن

لتبــدأ مرحلــة بنــاء الــرشاكات.

يف العــام 2015 تــم إعــداد خطــة اســرتاتيجية خاصــة لعمــل االئتــالف النســوي لتطبيــق القــرار 1325 بهــدف تفعيــل 

ــة  ــة الوطني ــالل، ضمــن الرؤي ــاء االحت ــة، وصــوالً إىل إنه ــة والحماي ــات الوقاي ــذ آلي ــدول عــن تنفي العمــل ومســاءلة ال

التــي ارتكــزت إليهــا الخطــة: »حمايــة النســاء والفتيــات الفلســطينيات مــن اعتــداءات وانتهــاكات االحتــالل اإلرسائيــي، 

ــى  ــرار ع ــع الق ــة بصن ــتويات املتعلق ــاالت واملس ــة املج ــز يف كاف ــرأة دون تميي ــاركة امل ــان مش ــاً، وضم ــاءلته دولي ومس

املســتويني املحــي والــدويل«.

كمــا تــّم رســمياً إعــداد الخطــة األُوىل لتنفيــذ القــرار يف فلســطني للســنوات 2017- 2019 مــن اللجنــة الوطنيــة العليــا 

لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن 1325. تبعــه إصــدار اإلطــار االســرتاتيجي لالئتــالف النســوي الوطنــي لقــرار مجلــس 

األمــن 1325 )2018-2020(. واســتنتد اإلطــار االســرتاتيجي الســابق إىل األهــداف االســرتاتيجية التاليــة، وضمــن رؤيتــة 

ــالل، مــع الحــرص عــى  ــاكات االحت ــة مــن انته ــة والوقاي ــر لديهــن الحماي ــة بـــ: »النســاء الفلســطينيات تتوف املتمثل

تفعيــل مســاءلة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات، ويشــاركن بشــكٍل فاعــٍل يف حفــظ الســلم األهــي«.
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األهداف االسرتاتيجية لالئتالف النسوي الفلسطيني للقرار 1325
2020-2018

املســاهمة يف مســاءلة االحتــالل اإلرسائيــيل، ومنــع اإلفــالت مــن العقــاب، ومســاءلة املجتمــع الــدويل بشــأن دوره 

ــات  ــب اآللي ــالل بموج ــاكات االحت ــن انته ــطينيات م ــاء الفلس ــة النس ــة يف حماي ــة الدولي ــؤوليته القانوني ومس

الدوليــة املختلفــة.

ــة،  ــة والوطني ــة الدولي ــرارات الرشعي ــاذ الق ــالل إنف ــن خ ــطينيات م ــات الفلس ــاء والفتي ــة للنس ــري الحماي توف

وتحقيــق العدالــة الدوليــة لهــن بموجــب القــرار 1325 والقــرارات الالحقــة لــه، وباالســتناد إىل القانــون الــدويل 

ــروب. ــني يف الح ــة املدني ــأن حماي ــا بش ــف وبروتوكوالته ــة جني ــاني واتفاقي اإلنس

تعزيــز تمثيــل النســاء الفلســطينيات يف كافــة مواقــع صنــع القــرار للمســاهمة يف تحقيــق أجنــدة املــرأة الســالم 

واألمــن عــى املســتويني الوطنــي والــدويل.

وقــف االنتهــاكات املرتكبــة ضــد النســاء والفتيــات الفلســطينيات وتوثيقهــا، واتخــاذ تدابــري لتقديــم مرتكبيهــا 

إىل العدالــة.

جرب الرضر عن النساء والفتيات الغزيات للتعايف نتيجة العدوان اإلرسائييل عى غزة والحصار املتواصل.

ــوية  ــة النس ــادات الحرك ــدت قي ــن 1325، عم ــس األم ــرار مجل ــطينية لق ــة الفلس ــة الوطني ــن الرؤي ــًة م ُمنطلق

الفلســطينية إىل بلــورة رؤيــٍة نســويٍة فلســطينيٍة حــول توطــني القــرار، يف ســياق أهميتــه مــن حيــث التقاطــع مــع 

الربنامــج العــام للحركــة النســوية الفلســطينية الــذي يُــزاوج بــني البُعديــن الوطنــي واالجتماعــي، مــع إدراك أثــر 

ل الــذي يُحدثــه أحدهمــا عــى اآلخــر يف إطــار العالقــة الجدليــة التــي تربــط بينهمــا، ومــن حيــث اتســاع  التحــوُّ

النطــاق الجغــرايف للقــرار ليكــون عامليــاً، مخاطبــاً جميــع نســاء العالــم وشــعوبه، مــا يجمــع النســاء املضطهــدات 

نتيجــة الــراع وباقــي نســاء العالــم لتشــكيل قــوٍة ضاغطــٍة مــن خــالل التحالفــات وشــبكات التضامــن النســوية 

يف شــتى أنحــاء العالــم، إضافــًة إىل اشــتباك القــرار بقضايــا الســلم األهــي يف ظــل حالــة االنقســام الســيايس الــذي 

أدى إىل عمليــات اقتتــاٍل يف قطــاع غــزة مســت بالســلم األهــي يف شــتى املناطــق الفلســطينية )نــزال، 2009(، هــذا 

إضافــًة إىل االعــرتاف الــدويل باألثــر املدمــر للنزاعــات املســلحة عــى النســاء واألطفــال، وهــي قضيــٌة تــّم تجاهلهــا 

ســابقاً يف قــرارات مجلــس األمــن الخاصــة بفلســطني )مثــل القــرارات: 242، 338، 194، وغريهــا(، وتأكيــد القــرار 

1325 رضورة مشــاركة النســاء يف صنــع القــرار وكصانعــات للســالم )عريقــات، 2018(.
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دًة عــى التقاطــع املبــارش بــني مشــاركة املــرأة الفلســطينية يف النضــال ضــد االحتــالل  فتأتــي هــذه الرؤيــة مشــدِّ

اإلرسائيــي، وســعيها نحــو حقوقهــا الديمقراطيــة واالجتماعيــة يف العدالــة واملســاواة، التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 

ــز  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي ــة ذات العالقــة باملــرأة، بمــا فيهــا اتفاقي ــات واملعاهــدات الدولي باالتفاقي

ضــد املــرأة، خاصــة التوصيــة رقــم 30 املتعلقــة بــرضورة التوافــق بــني الخطــط الوطنيــة للقــرار 1325 مــع كامــل 

ــة، وهــو  ــود االتفاقي ــذ بن ــار ســياق النزاعــات ومــا بعدهــا وأثرهــا عــى تنفي ــه، آخــذًة بعــني االعتب ــود االتفاقي بن

مــا يؤكــد الرتابــط وفــق الرؤيــة النســوية الفلســطينية بــني البُعديــن الوطنــي واالجتماعــي، وأكــدت أهميــة تعزيــز 

التعــاون مــع منظمــات املجتمــع املدنــي واملنظمــات غــري الحكوميــة العاملــة عــى تنفيــذ جــدول أعمــال مجلــس 

األمــن املتعلــق باملــرأة الســالم واألمــن )عريقــات، 2018(.

ــا  ــرح قضاي ــويٍّ لط ــرٍب حي ــري من ــة يف توف ــرص املتمثل ــد الف ــرار، وتحدي ــطينية للق ــة الفلس ــاد الرؤي ــل اعتم يف ظ

النســاء الفلســطينيات ضمــن ســياق االحتــالل، فــإّن الحركــة النســوية الفلســطينية حــددت مجموعــًة مــن املآخــذ 

عــى القــرار، تمثلــت يف تعامــل القــرار مــع النــزاع والحــروب املســلحة كحــاالٍت مفروضــٍة ال يمكــن ملجلــس األمــن 

الســيطرة عليهــا، بالرغــم مــن إدراك تأثريهــا املدمــر، فهــي لــم تســتند إىل البنــد الســابع مــن ميثــاق األُمــم املتحــدة، 

الــدي يُخّولهــا التدخــل بالقــوة يف حــال تــم إســناد القــرار إليــه، مــا يثــري تحفظــاً حــول مــدى فاعليــة األُمــم املتحدة 

ومجلــس األمــن بشــكٍل خــاصٍّ يف إنفــاذ قــرارات الرشعيــة الدوليــة، كالقــرارات األُخــرى التــي تــم الرتاجــع عنهــا 

ســابقاً، يف ظــل عــدم وضــوح ميكانيزميــات التطبيــق ومدتهــا الزمنيــة )نــزال، 2009( حتــى إصــدار القــرار امُلتّمــم 

رقــم 2242 يف العــام 2015 ليؤكــد رضورة إدمــاج أجنــدة املــرأة واألمــن والســالم يف جميــع النقاشــات الجاريــة يف 

مجلــس األمــن، التــي تُجــرى أحيانــاً تحــت البنــد الســابع مــن ميثــاق األُمــم املتحــدة، كمــا عــزز هــذا القــرار أهميــة 

دور املجتمــع املدنــي وأهميــة تمويلــه. ولقــد تــّم بنــاًء عــى هــذا القــرار تأســيس مــا يُعــرف بمجموعــة العمــل غــري 

ــدان املختلفــة، إال أنــه وحتــى تاريخــه، لــم يتــم  ــٍة للبحــث يف املــرأة الســالم واألمــن يف أوضــاع البل الرســمية كآلي

البحــث يف وضــع فلســطني يف مجموعــة العمــل هــذه.

ــي  ــوار العامل ــز الح ــطینیة لتعزی ــادرة الفلس ــن املب ــدرت م ــرى ص ــٌة أُخ ــة دراس ــذه الدراس ــبقت ه ــد س ولق

والديمقراطيــة "مفتــاح" إثــَر إصــدار الدراســة العامليــة يف 2015 لتقييــم التقــدم املحــرز يف تطبيــق أجنــدة املــرأة 

ــه. واســتندت هــذه الدراســة أيضــاً  ــة ل ــرارات الالحق ــس األمــن 1325 والق ــرار مجل ــر ق الســالم واألمــن عــى إث

ــة،  ــدس املحتل ــا الق ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــطينيات يف الضف ــطات الفلس ــن الناش ــٍع م ــدٍد واس ــع ع ــاوراٍت م إىل مش

ــرتاتيجيات  ــرش اس ــت ع ــام 2017 تضمن ــٍة نُــرشت يف الع ــن دراس ــالت ع ــذه املقاب ــرت ه ــد أثم ــزة. ولق ــاع غ وقط

لتوجيــه العمــل يف مجــال أجنــدة املــرأة الســالم واألمــن. وأهميــة هــذه الدراســة أن االســرتاتيجيات التــي تكرســها 



11

االئتالف النسوي الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس األمن 1325  

ــدداً أّن  ــد مج ــذي يؤك ــر ال ــا، األم ــة هن ــرتاتيجية والخط ــات يف االس ــع التوجه ــاً م ــة تمام ــا متفق ــات فيه والتوجه

ــا. ــور ذاته ــد األم ــة تؤك ــاورات املختلف املش

االستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم واألمن )مفتاح، 2017( 

ــة  ــل ضمــن منظومــة متكامل ــة وینبغــي اســتخدام هــذا التحلی ــة كولونیالی ــالل یشــكل هیمن االحت أوالً: 

ــان ــوق اإلنس لحق

ــه  ــتمرار يف دعم ــه واالس ــاء ب ــب االحتف ــم یج ــاز مه ــة إنج ــة الوطنی ــي والخط ــالف الوطن االئت ثانیاً: 

ــه ــاركة فی واملش

ــة  ــة ملحاكم ــل الدولی ــم واملحاف ــة واملحاك ــات الدولی ــى الهیئ ــط ع ــة يف الضغ ــات الدولی دور املؤسس ثالثاً: 

ــه مســؤولیاته،  ــي وتحمیل ــالل اإلرسائ ــاكات حقــوق اإلنســان، ومســاءلة االحت املســؤولین عــن انته

ــك ــة لذل ــة الالزم ــر الدولی ــاذ التدابی اتخ

االستمرار يف دعم مساهمات النساء يف املجتمعات املحلیة يف توثیق االنتهاكات رابعاً: 

الربــط الوثیــق بیــن العنــارص املختلفــة ملنظومــة حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاني عــن  خامساً: 

مفاهیــم حقــوق املــرأة

اإلشارة إىل قضایا املرأة والسلم واألمن يف املؤتمرات املحلیة واإلقلیمیة والدولیة سادساً: 

التخطیط لالتصال والتواصل عى املستویات املختلفة سابعاً: 

إرشاك مؤسسات حقوق اإلنسان يف إثارة قضایا املرأة والسلم واألمن ثامناً: 

العدالة االنتقالیة تتطلب تخصصا وإمكانیات مادیة وتأییدا سیاسیا تاسعاً: 

اإلستمرار يف العمل عى القضایا الداخلیة أمر يف غایة األهمیة عارشاً: 
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مالمح من التجربة الفلسطينية في تطبيق القرار 1325 والتقدم المحَرز

بقلم: ريما نزال، منسقة االئتالف

ــة  ــات الحرك ــام 2010 إىل مكون ــطينية يف ع ــرأة الفلس ــام للم ــاد الع ــا االتح ــي قدمه ــادرة، الت ــد أّن املب ال ب

النســائية الفلســطينية، مثّلــت خطــوًة ُمهمــًة تســعى إىل توحيــد املفهــوم النســوي الفلســطيني عــى مفهــوٍم 

موحــٍد شــامٍل للقــرار 1325، بعيــداً عــن التجزئــة واالســتخدامات االنتقائيــة والعشــوائية كمــا كانــت عليــه 

الحالــة مــا بــني عــام 2000 وحتــى عــام 2010، وكذلــك إىل تجميــع الجهــود النســوية ضمــن إطــاٍر تنظيميٍّ 

ــة النســاء الفلســطينيات تحــت االحتــالل  ــة الفلســطينية؛ بمــا هــي حال ــع التأثــري ضمــن الخصوصي يصن

ــة، مــا أدى إىل مضاعفــة مركبــات العنــف  العســكري الكولونيــايل اإلحــاليل، وممارســاته وانتهاكاتــه اليومي

ضــد املــرأة الفلســطينية، ليجعلهــا بــني فكــي كماشــة، بــني عنــف االحتــالل وتضييــق ســبل العيــش إثــَر 

مصــادرة األرايض وبنــاء املســتوطنات والجــدران الفاصلــة والتهجــري والتطهــري العرقــي والعنــري وتقييــد 

ــارج  ــات خ ــة اإلعدام ــدا سياس ــا، ع ــا وتواصله ــك وحدته ــا وتفكي ــن بعضه ــق ع ــل املناط ــة وفص الحرك

ــي  ــف االجتماع ــدالت العن ــد مع ــني تصاع ــب، وب ــن جان ــار، م ــال والحص ــازل واالعتق ــدم املن ــون وه القان

األبــوي بســبب التمييــز والثقافــة الســائدة، مــن جانــٍب آخــر.

ــل  وقــد ضاعــف مــن وطــأة انتهــاكات االحتــالل وقــوع االنقســام الســيايس والجغــرايف عــام 2007، وتعطُّ

ــة انكشــاف املــرأة عــى الصعــد  ــة، مــا زاد مــن حال ــة الترشيعي أعمــال املجلــس الترشيعــي وشــلل العملي

ــن  ــن وإيصاله ــة له ــز الحماي ــة إىل تعزي ــة، وزادت الحاج ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــة: السياس املختلف

ــدويل اإلنســاني. ــون ال ــدويل والقان ــون ال ــة، عــى قاعــدة القان للعدال

ــا  ــا فيه ــة، بم ــوكاالت املختلف ــام إىل ال ــة واالنضم ــات الدولي ــدات واالتفاقي ــى املعاه ــع ع ــل التوقي ــد مثّ وق

التوقيــع واالنضمــام إىل اتفاقيــة »ســيداو« دون تحفــظ يف نيســان عــام 2014، محطــًة نوعيــًة فارقــة، مــا 

ــع قاعــدة االشــتباك مــع االحتــالل وممارســاته يف املحافــل النســوية عــى الســاحة الدوليــة، ومّكن النســاء  وسَّ

مــن اســتخدام اآلليــات الدوليــة بمــا يمكــن مــن مســاءلته عــى جرائمــه املرتكبــة وفضحهــا، بالرتابــط مــع 

القانــون الــدويل اإلنســاني، ومــع القــرارات الفلســطينية ذات الصلــة وحــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا.
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لمحة عن تأسيس االئتالف النسوي األهلي لتطبيق القرار 1325 

تشــكل االئتــالف يف صيــف عــام 2010  إثــر دعــوة االتحاد العــام للمــرأة الفلســطينية املؤسســات النســائية 

إىل نقــاش رؤيــة االتحــاد لتطبيــق القــرار1325، إذ حــرضت 72 مؤسســة نســوية وحقوقيــة وشــخصية 

ــار  ــى اختي ــق ع ــوالً إىل التواف ــا، وص ــة عليه ــالت الالزم ــراء التعدي ــها وإج ــد نقاش ــة بع ــت الرؤي تبن

ــج  ــا برام ــي لديه ــز الت ــات واملراك ــوية والجمعي ــر النس ــن األُط ــور م ــا الحض ــَق عليه ــكرتارية، تواَف س

لتطبيــق القــرار ملتابعــة تنفيــذ توجهــات الهيئــة العامــة باالســتناد إىل الرؤيــة امُلَقــرة لتطبيــق القــرار عــى 

حالــة املــرأة تحــت االحتــالل، مــن املراكــز واملؤسســات والجمعيــات العاملــة عــى القــرار، وهــي: االتحــاد 

العــام للمــرأة الفلســطينية كرئيــٍس وُمنســٍق لالئتــالف، وعضويــة املبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار 

العاملــي والديمقراطيــة »مفتــاح«، وطاقــم شــؤون املــرأة، ومركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، 

وجمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة، وجمعيــة الشــابات املســيحية، ومركز الدراســات النســوية، 

ــع االئتــالف ليشــمل  ومؤسســة فلســطينيات، ومركــز إعــالم وتنميــة املــرأة »تــام«، ويف مرحلــٍة الحقــٍة توسَّ

أربــع مؤسســات يف قطــاع غــزة، وهــي: مركــز شــؤون املــرأة، وجمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر، ومركــز 

األبحــاث واالستشــارات القانونيــة للمــرأة، ومركــز الدراســات النســوية التنمويــة الفلســطينية. 

الرؤية والخطط:

ــق  ــة تنطل ــوية ووطني ــة نس ــودة رؤي ــالف مس ــييس لالئت ــاع التأس ــرأة إىل االجتم ــام للم ــاد الع ــدم االتح ق

مــن خصوصيــة واقــع املــرأة تحــت االحتــالل، ومــن ثــم قامــت الســكرتارية بوضــع الخطــة االســرتاتيجية 

األُوىل لتجســيد الرؤيــة ضمــن ركائــز القــرار األربــع التــي نــص عليهــا القــرار، ممثلــًة باملشــاركة والوقايــة 

والحمايــة واملســاءلة، وفــق التوجهــات املقدمــة مــن االجتمــاع املوســع التأســييس، فكانــت أول خطــة تصــدر 

للتعامــل مــع القــرار يف فلســطني عــام 2013، ومــن ثــم تــّم تجديدهــا وتطويرهــا عــام 2017، واســتندت 

ــة، ونحــن يف الطريــق إىل تجديــد اإلطــار االســرتاتيجي  إىل تطــورات الواقــع املوضوعــي واحتياجاتــه الذاتي

ــة )2021/ 2024(. للخط
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تقييم االئتالف أعماَله

تميَّــَز العمــل داخــل ســكرتارية االئتــالف بــروح الفريــق الواحــد، وحمــل املســؤولية بشــكٍل جماعــيٍّ تجــاه 

تطبيــق القــرار وااللتــزام بالرؤيــة املعتمــدة. وأبــدت مؤسســات االئتــالف حرصهــا عليــه وجديــًة يف الحفــاظ 

عــى كونــه جســماً تنســيقياً للجهــود املبذولــة مــن مؤسســات االئتــالف، وبمــا يضمــن التكامــل والتعــاون 

ــذه  ــٍل مشــرتٍك وتنفي ــه عــى تموي ــر االئتــالف يف حصول ــة العامــة. وتعثَّ ــذ الخطــة باالســتناد إىل الرؤي لتنفي

بشــكٍل مشــرتك، لكنــه ثابــر عــى وضــع املؤسســات الدوليــة يف صــورة الخطــط والتجربــة ضمــن الســياقات 

ــذ املشــاريع والربامــج،  ــدأ املشــاركة يف تنفي ــاً يف تكريــس مب ــة، كمــا بــذل جهــداً جدي السياســية واالجتماعي

ــًة  ــة، خاص ــة ذات األهمي ــة الخارجي ــرات الدولي ــاركة يف املؤتم ــار املش ــاون يف إط ــيق والتع ــك التنس وكذل

ــم املتحــدة، ومجالــس حقــوق اإلنســان، وعــى وجــه الخصــوص  ــة املــرأة يف األُم ــة للجن االجتماعــات الدوري

ــات التعاقديــة وغــري التعاقديــة. ــع اآللي ــذي يتقاطــع مــع جمي اللجــان ذات العالقــة بالقــرار 1325 ال

 وال يمكــن تقييــم أعمــال االئتــالف أو تطبيــق القــرار 1325 يف الحالــة الفلســطينية املعقــدة، آخذيــن يف االعتبار 

بــذل االئتــالف الجهــود الالزمــة يف تطبيــق الخطــة وإدارة امللفــات ضمــن نصــوص القــرار، وال يمكــن اكتمــال 

التقييــم لــألداء دون تقييــم بنــود القــرار ذاتــه ارتباطــاً بــاإلرادة الدوليــة لتطبيــق القــرارات الفلســطينية ذات 

الصلــة، خاصــة 338 و242 و194، واإلضــاءة عــى نظــام اتخــاذ القــرارات يف هيئــة األُمــم املتحــدة وإعاقتهــا 

بســبب نظــام حــق الفيتــو الــذي أصبــح بمثابــة أداة إجهــاٍض لقــرارات مجلــس األمــن.

ال بــد مــن أّن االئتــالف قــد انتبــه إىل نقــاط ضعــف القــرار، كمــا التفــت إىل مواطــن قوتــه، فالقــرار الصــادر 

عــن أعــى هيئــٍة تنفيذيــٍة يف األُمــم املتحــدة، ممثلــًة بمجلس األمــن، ميـّـزٌة وقيمــٌة مضافــٌة للقــرارات واملعاهدات 

الدوليــة املتعلقــة باملــرأة ال يمكــن االســتهانة بهمــا، ويف الوقــت نفســه تُكرســان يف الوعي الفلســطينية سياســة 

ازدواجيــة املعايــري يف تطبيــق القــرارات الدوليــة ذات الصلــة بالقضيــة الفلســطينية، ليصبــح عجــزاً مزمنــاً 

بســبب املوقــف األمريكــي املنحــاز إلرسائيــل، وتشــكيله درعــاً واقيــًة لهــا مــن أن تطالهــا يــد العقــاب.

مــن جانــب آخــر، ال شــك أن االئتــالف وهــو يتبنــى القــرار 1325 قــد أدرك مفارقــة إحالــة مهمــة صنــع األمن 

والســالم إىل املــرأة، أو بشــكٍل أدق املســاهمة يف تحقيقهمــا، يف حــني أن املهمــة الصعبــة مــن مهام األمــم املتحدة 

بامتيــاز منــذ تأسيســها وظــروف نشــأتها بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة 1945 هــي مــن أجــل حفــظ األمــن 

والســالم الــدويل، علمــاً أن الهيئــة الدوليــة عــى يقــنٍي مــن تصنيــف النســاء كأحــد القطاعــات املســتضعفة، 
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ــن  ــاً، آخذي ــش غالب ــائي امُلهم ــاع النس ــا إىل القط ــن تحقيقه ــال ع ــز الرج ــائكة عج ــة ش ــال مهم ــف تُح فكي

باالعتبــار أن القــرار اتُّخــذ ملناطــق نزاعــات يف العالــم اندلعــت فيهــا الراعــات العرقيــة والطائفيــة واإلثنيــة 

ــم يكــن يســتهدف املــرأة الفلســطينية  ــة، ول ــا الرشقي ــة يف التســعينيات مــن القــرن املــايض يف أوروب واألهلي

ــت  ــى أت ــالل حت ــت االحت ــاء تح ــع النس ــارة إىل واق ــن اإلش ــرار م ــال الق ــك خ ــوص، وبذل ــه الخص ــى وج ع

التوصيــة 30 مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لتشــري إىل االحتــالل األجنبــي. 

لقــد اســتتبع القــرار بثمانيــة قــرارات دوليــة مــن نســيج القــرار 1325، لكنهــا لــم تُِضــف إليــه مــا يجــر 

ــري حــول التطــرف العقــدي،  ــه الكث ــا أضافــت إلي ــالل، فيم ــة  النســاء تحــت االحت ــه، خاصــة يف حال فجوات

ــة  ــة يف حال ــه، خاص ــت طائلت ــرأة تح ــوع امل ــرة ووق ــالم والهج ــن والس ــى األم ــره ع ــم وأث ــاب املعول واإلره

الــراع العرقــي والطائفــي التــي انفجــرت يف بلــدان عــدة، بمــا فيهــا الــدول العربيــة. كذلــك اســتتبع القــرار 

ــا  ــة كم ــة واملتابع ــت الرقاب ــرز تح ــدم املح ــل التق ــراءاٍت تجع ــاٍت وإج ــه آلي ــاف إىل مضامين ــا أض 1325 بم

جــاء يف القــرار 2493 تاريــخ 29 اكتوبــر 2019، أي عشــية الذكــرى العرشيــن عــى صــدور القــرار، لكنــه لــم 

يَُقــدِّم قــراءة تحليليــة ملــأزق التطبيــق وأزمتــه. ومــع ذلــك، رأت املــرأة الفلســطينية يف القــرار مــن اإليجابيــات 

مــا يجعلهــا تتبنــاه كقــراٍر موجــٍه لجميــع النســاء يف العالــم، يســتلزم وضــع مقاربــٍة خاصــٍة تنطلــق مــن 

الواقــع املعيــش.
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السياق العام

الواقع الفلسطيني وانعكاساته على أجندة المرأة واألمن والسالم

بالرغــم مــن أنــه يســتحيل تفصيــل الواقــع الفلســطيني الحــايل بســبب تعقــده، فــإّن النظــرة يف بعــض مالمــح هــذا الواقــع 

تفيــد يف توضيح توجهــات االســرتاتيجية. 

يف عــام 1948، تــم ترشيــد نحــو 800 ألــف فلســطيني وفلســطينية مــن قراهــم ومدنهــم يف فلســطني التاريخيــة )وفقــاً 

ــطيني  ــف فلس ــوق 200 أل ــايف يف ــدد إض ــزوح ع ــرب 1967 إىل ن ــطيني(، وأدت ح ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك للجه

ــام 2019 إىل  ــة ع ــم يف نهاي ــتات يف العال ــطينيني يف الش ــدد الفلس ــف ع ــم يف األردن. وتضاع ــن غالبيته ــطينية، يقط وفلس

ــة 1948.  ــداث نكب ــذ أح ــرات من ــن 9 م ــر م ــطينيني أكث ــدد الفلس ــف ع ــري إىل تضاع ــا يش ــمة، م ــون نس ــو 13,4 ملي نح

ويعيــش الالجئــون والالجئــات مــن فلســطني يف دول اللجــوء تحــت أنظمــة قانونيــة مختلفــة تمنحهــم حقوقــاً بدرجــاٍت 

متغايــرة. ويف أيلول/ســبتمرب 2018، أعلنــت الواليــات املتحــدة توقفهــا عــن دفــع تســديد حصتهــا -البالغــة نحــو 30%- 

مــن مجمــوع ميزانيــة تمويــل عمليــات األونــروا. ولقــد تبعــت ذلــك حقــوٌق متباينــٌة بــني دولــٍة وأُخــرى، األمــر الــذي أدى 

ــات.  ــي تقدمهــا األونــروا لالجئــني والالجئ ــاٍر حــادٍّ يف الخدمــات الت إىل انهي

بعــد اتفــاق أوســلو عــام 1993، أصبحــت الضفــة الغربيــة )مــا عــدا القــدس املحتلــة( مقســمًة إىل ثــالث مناطــق، يُشــار 

إليهــا بمناطــق )أ، ب، ج(. ولقــد قامــت إرسائيــل بضــم األجــزاء مــن مدينــة القــدس التــي احتلتهــا عــام 1967، مخالفــًة 

بذلــك القانــون الــدويل، حيــث تمــّد الدولــة  اإلرسائيليــة القائمــة باالحتــالل ســيادتها األمنيــة واإلداريــة والقضائيــة عــى مــا 

ســمي مناطــق )ج( وعــى القــدس الرشقيــة املحتلــة. ولقــد قامــت إرسائيــل بإقامــة جــدار فصــل عنــري، وفرضت سلســلًة 

ــاٍت  مــن اإلجــراءات، وتبنــت قوانــني تكــرس الفصــل العنــري عــى جانبــي حــدود عــام 1967، تــم انتقادهــا مــن آلي

مختلفــٍة لحقــوق اإلنســان، مــن بينهــا لجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري. وتســتمر إرسائيــل يف التوســع االســتيطاني 

االســتعماري يف كافــة الضفــة الغربيــة، بمــا يف ذلــك توســٌع ضخــٌم حــول القــدس الرشقيــة املحتلــة وداخلهــا، تســعى مــن 

خاللــه إىل فــرض سياســة األمــر الواقــع التــي تعقــد عمليــة الســالم. ولقــد تــم انتقــاد هــذه اإلجــراءات مــراراً مــن هيئــات 

حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة، إضافــًة إىل مجلــس األمــن، بمــا يف ذلــك يف قــراره امللــزم رقــم 2334 لعــام 2016 

بخصــوص االســتيطان، وأيضــاً مــن االتحــاد األوروبــي. 

ــة يف األغــوار  ــة مــن الضفــة الغربي ــة 2019 اعتزامــه ضــم أجــزاء إضافي ــوزراء اإلرسائيــي يف نهاي ــن رئيــس ال ولقــد أعل

ومناطــق أُخــرى، وهــي خطــة منبثقــة عــن صفقــة القــرن، وبتأييــد الواليــات املتحــدة هــذا املخطــط. وتصاعــدت حــدة 
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عنــف املســتوطنني يف هــذه املناطــق، األمــر الــذي أدى إىل تهجــري عــدٍد مــن الســكان. كمــا قامــت الواليــات املتحــدة األمريكية 

يف 2017/12/6 بإعــالن القــدس عاصمــًة إلرسائيــل، ونقــل الســفارة األمريكيــة إليهــا الحقــاً. ويمثــل هــذا اإلعــالن انتهــاكاً 

مبــارشاً ومتعمــداً اللتزامــات الواليــات املتحــدة بموجــب القانــون الــدويل والعديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن مجلــس 

األمــن الــدويل امللزمــة، بمــا فيهــا القــرار 2334 بخصــوص االســتيطان. 

هــذا، وقــد فــرض االحتــالل حصــاراً بريــاً وبحريــاً وجويّــاً عــى  قطــاع غزة منــذ حزيران/يونيــو 2007، وشــنّت حروبــاً 

عــدة عــى القطــاع يف 2008 و2012، وكان آخرهــا يف 2014 ارتكبــت فيهــا انتهــاكات للقانــون الــدويل يصــل بعضهــا إىل 

جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، إضافــًة إىل حمــالت هجــوم متكــررة. وأقــام االحتــالل اإلرسائيــي منطقــًة عازلــًة 

عــى طــول الرشيــط الحــدودي للقطــاع، األمــر الــذي أدى إىل ســيطرة االحتــالل اإلرسائيــي اإلضافيــة عــى نحــو %24 مــن 

مســاحة القطــاع. وبالرغــم مــن ســحب االحتــالل جنــوده من داخــل القطــاع بعــد اتفــاق أوســلو، يجــدر التأكيــد أن القطاع  

ال يــزال يُعــّد جــزءاً مــن املنطقــة الفلســطينية املحتلــة بحســب القانــون الــدويل. ولقــد تفاقمــت عزلــة غــزة بســبب القيــود 

ــك االنقســام الفلســطيني الداخــي،  ــد للمســافرين )رفــح(، وكذل ــة عــى معربهــا الوحي ــا الســلطات املري ــي تفرضه الت

وبســبب الحصــار وتفاقــم األوضــاع والتقليــص الكبــري يف خدمــات األونــروا بســبب انخفــاض ميزانيتهــا، األمــر الناتــج عــن 

عــدم وفــاء الــدول بالتزاماتهــا بتمويــل الوكالــة، ويعيــش قطــاع غــزة يف حالــة شــبه انهيــار كامــل منــذ ســنواٍت عــدة. 

بعــد االنتخابــات الفلســطينية عــام 2006، تشــكلت حكومــة  ترأســتها حركــة حمــاس، وتبــع هــذا خــالف عــى الحكــم 

بــني الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وحمــاس، وفــرض حصــار دويل عــى الســلطة الوطنيــة، تبعهمــا االنقســام الفلســطيني 

يف العــام 2007،  وصاحبتــه إجــراءات وممارســات كان وال يــزال لهــا انعــكاس كبــري عــى النســاء والفتيــات الفلســطينيات، 

مــا فــرض نفســه عــى أجنــدة الحركــة النســوية الفلســطينية، األمــر الــذي يســتوجب العمــل عــى هــذه األجنــدة ضمــن 

إطــار العمــل عــى أجنــدة املــرأة الســالم واألمــن. 

مــن ناحيــٍة أُخــرى، وبالرغــم مــن أن الثــورات العربیــة أدت إىل خلــق واقــٍع جدیــٍد النتهــاكات حقــوق اإلنســان وحقــوق 

املــرأة يف املنطقــة، مــا أدى إىل حــرف االهتمــام الــدويل والتمویــل عــن فلســطني، فإنــه يف الوقــت ذاتــه ازداد ارتبــاط الحركــة 

النســوية الفلســطينية العاملــة عــى أجنــدة املــرأة الســالم واألمــن بمرادفاتهــا يف دوٍل عربيــٍة أُخــرى.

َ وضــع فلســطني الــدويل إثــر القــرار التاريخــي للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 19/67 يف 29 ترشيــن الثاني/ دوليــاً، تغــريَّ

ــح فلســطني  ــت إىل من ــد أدى التصوي ــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني. ولق ــوم العامل نوفمــرب 2012، وهــو تاريخ الي

صفــة دولــة غــري عضــو يف األمــم املتحــدة الــذي يعنــي تغيــري مرتبــة فلســطني من كياٍن غــري عضــو إىل دولة غــري عضــو. 

وإثــر هــذا، أصبحــت فلســطني قــادرًة عــى االنضمــام إىل منظمــات دوليــة واالنضمــام إىل اتفاقيــات دوليــة. ويف عــام 2014 

ــظ، بمــا يف ذلــك اتفاقيــة القضــاء عــى  انضمــت فلســطني إىل معظــم اتفاقيــات حقــوق اإلنســان األساســية، ومــن دون تحفُّ
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كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، لتكــون الدولــة العربيــة األوىل والوحيــدة حتــى اآلن التــي تصــادق أو تنضــم إىل االتفاقيات 

مــن دون تحفــظ. وبــدأت فلســطني تقديــم تقاريرهــا لآلليــات الدوليــة واملشــاَركة الفاعلــة كدولــة يف املحافــل الدوليــة.

إال أن الوضــع املشــتت واملــرشذم واملعقــد للواقــع الفلســطيني يفــرض تحديــاٍت يوميــًة ومخاطــر عــى أمــن وســالمة النســاء 

ــات، وكمــا جــاء يف دراســة األولويــات التــي ســبقت هــذا اإلطــار االســرتاتيجي، حيــث تعمــل النســاء عــى توفــري  والفتي

ــم التــي تنســجم مــع نمــط معيشــتها يف املــدن أو القــرى أو املخيمــات، ودرجــة اقــرتاب الســكن مــن  اســرتاتيجيات التأقلُ

مناطــق التمــاس والخطــر، وتكــرار تعرضهــا للقصــف أو االجتياحــات، وتختلــف اســرتاتيجيات التأقلــم املعيشــية باختــالف 

توفــر مقومــات املعيشــة مــن مــوارد، وباختــالف الحالــة االجتماعيــة الطبقيــة للنســاء.

واليــوم هنــاك تحديــات عــدة أساســية تواجــه املجتمــع الفلســطيني عامــة، واملــرأة والفتــاة الفلســطينيتني خاصــة، تعيــق 

بشــكٍل كبــرٍي التقــدم يف تحقيــق األمــن والســالم. فاالحتــالل اإلرسائيــي املســتمر وطويــل األمــد يؤثــر عــى جميــع نواحــي 

ــات يف  ــاء والفتي ــدم النس ــى تق ــرٍي ع ــكٍل كب ــس بش ــذي ينعك ــر ال ــدم، األم ــة والتق ــات للتنمي ــق أي إمكان ــاة، ويعي الحي

النواحــي املختلفــة مــن الحيــاة. وتقــوم ســلطات االحتــالل بتبنــي سياســاٍت وإجــراءاٍت وممارســاٍت تمييزيــة وعنريــة 

ــاك أشــكاالً عــدًة لعــدم املســاواة داخــل املجتمــع الفلســطيني،  ــا أن هن ــاً أساســياً ألمنهــن وســالمتهن. كم تشــكل تحدي

تكرســها عــادات وتقاليــد وأفــكار نمطيــة لــألدوار املجتمعيــة، وتدعمهــا شــبكٌة مــن القوانــني التمييزيــة، يعــود بعضهــا 

ــداب الربيطانــي أو الحكــم األردنــي أو املــري. ويف الوقــت ذاتــه، ينفــي اســتمرار االحتــالل  إىل العهــد العثمانــي أو االنت

إمكانيــة تطبيــق حــق العــودة وتقريــر املصــري للنســاء الالجئــات الفلســطينيات. 

ــع يف  ــل الوض ــة، انتق ــدول املتقدم ــراً لل ــكلت خط ــي ش ــم، الت ــا يف العال ــة كورون ــار جائح ــد انتش ــك، وبع ــى ذل ــالوًة ع ع

ــرب. ــب األك ــه النصي ــالل في ــب االحت ــورًة يلع ــداً وخط ــاراً وتعقي ــر انهي ــح أكث ــطني ليصب فلس

التوجهات االستراتيجية
ــايل،  ــتعماري الكولوني ــالل االس ــة لالحت ــة التاريخي ــل البيئ ــرتاتيجية إىل تحلي ــات االس ــد التوجه ــالف يف تحدي ــتند االئت اس

ــد االحتياجــات  ــة، كمــا اســتند إىل دراســة تحدي ــه املتواصل ــة عــى سياســات االحتــالل وانتهاكات ــا املرتتب ــل القضاي وتحلي

التــي نفذتهــا  املبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العاملــي والديمقراطيــة "مفتــاح" يف 2020، وعرضــت وحللــت آراء مــا 

ــاة يف 21 ورشــة عمــل )املجموعــات املركــزة(، وآراء العــدد نفســه يف مقابــالت شــبه منظمــة  يزيــد عــى 200 ســيدة وفت

فرديــة أُجريــت يف املناطــق املختلفــة )لبنــان، األردن، الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة(. 

هــذه االســرتاتيجية  موجهــة ملنــارصة النســاء الفلســطينيات أينمــا تواجــدن، بمــا يكفــل حمايــة حقوقهــن، 	§

وعــى رأســها األمــن اإلنســاني.
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ــة يف االحتــالل اإلرسائيــي، إىل جانــب 	§ االســرتاتيجية موجهــة نحــو املســاهمة يف إنهــاء جــذور الــراع املتمثل

ــق  ــري وح ــر املص ــق تقري ــة بح ــرارات املرتبط ــا الق ــة، ومنه ــة ذات الصل ــرارات الدولي ــل يف الق ــل العم تفعي

العــودة. 

تقــوم اســرتاتيجية كســب التأييــد وخطــة العمــل املرافقــة لهــا عــى أســاس  الرتابــط بــني املحــاور األربعــة 	§

ألجنــدة املــرأة الســالم واألمــن )املســاءلة، املشــاركة، الحمايــة الوقايــة(. 

ترتكــز االســرتاتيجية إىل رضورة تفعيــل مســاءلة االحتــالل، وضمــان عــدم اإلفــالت مــن العقاب عى املســتويات 	§

املختلفــة، مــن خــالل الضغــط عــى املجتمــع الــدويل عــرب أدوات ومنابــر دوليــة، ودعــم الجهــود الوطنيــة، 

وذلــك باالســتناد إىل القانــون الــدويل.

ــاء 	§ ــى النس ــا ع ــالل وآثاره ــاكات االحت ــوي النته ــل النس ــال التحلي ــهام بإدخ ــج اإلس ــالف نه ــد االئت  يعتم

ــالل. ــاءلة االحت ــان مس ــز ضم ــل تعزي ــن أج ــدويل م ــتوى ال ــى املس ــركات ع ــطينيات، يف التح ــات الفلس والفتي

يــرى االئتــالف أن إدمــاج الرؤيــة النســوية لعمليــة املصالحــة الوطنيــة يتطلــب ضمــان مشــاركة النســاء يف 	§

صنــع القــرارات، إضافــًة إىل الوقايــة مــن أّي تصعيــد.

 اإلطار االستراتيجي: الرؤية، الرسالة، األهداف

رؤية االئتالف
النســاء الفلســطينيات تتوفــر لديهــن الحمايــة والوقايــة مــن انتهــاكات االحتــالل، مــع الحــرص عــى تفعيــل 

مســاءلة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات، ويشــاركن بشــكٍل فاعــٍل يف حفــظ الســلم األهــي.

رسالة االئتالف
الضغــط نحــو توفــري الحمايــة وتعزيــز ســبل الوقايــة للنســاء الفلســطينيات مــن انتهــاكات االحتــالل، مــع 

الحــرص عــى تفعيــل مســاءلة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات، وعــى مشــاركتهن بشــكٍل فاعــٍل يف حفــظ الســلم 

األهــي، وذلــك بتجنيــد الجهــود الوطنيــة والدوليــة نحــو تحقيــق األمــن والســالم للنســاء الفلســطينيات.
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األهداف االستراتيجية ضمن المحاور األربعة

المحور األول: المساءلة

يشــكل موضــوع مســاءلة االحتــالل عــى انتهــاكات قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاني، بمــا يف ذلك 

جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية  بحــق الشــعب الفلســطيني، محــوراً أساســياً يف هذا اإلطــار االســرتاتيجي، 

إذ ســيعمل االئتــالف عــى مطالبــة املجتمــع الــدويل كــدوٍل منفــردٍة ومنظمــاٍت دوليــٍة حكوميــٍة ومؤسســاٍت وهيئــاٍت 

بــأن يضطلعــوا بمســؤولياتهم لرفــع الحصانــة عــن االحتــالل ومســاءلته عــى الجرائــم، ووقــف العمــل بمعايــري 

ــك  ــا يف ذل ــدويل، بم ــون ال ــل ضمــان احــرتام القان ــدويل، ب ــون ال ــق القــرارات والقان ــة يف تطبي مزدوجــة واالنتقائي

القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، والقانــون الــدويل اإلنســاني )خاصــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، وقانــون الجرائــم 

الــدويل. وســيقوم االئتــالف مــن خــالل عــدٍد مــن األدوات بكســب التأييــد واملنــارصة لــه يف املحافــل الدوليــة.

ــي  ــالل اإلرسائي ــات االحت ــامها يف سياس ــدة وأجس ــم املتح ــات األم ــن آلي ــريٌ م ــدٌد كب ــر ع ــرية، نظ ــوام األخ يف األع

ــالل  ــات االحت ــح أّن سياس ــي توض ــرارات واآلراء الت ــن الق ــد م ــدرت العدي ــرية، وص ــة والخط ــة واملتتابع املمنهج

وإجراءاتــه تشــكل انتهــاكاٍت للقانــون الــدويل، يصــل الكثــري منهــا إىل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، األمــر 

الــذي يجعلهــا جرائــم يمكــن املقاضــاة عليهــا أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتــويص بتدابــري محــددة يجــب 

ــة، بمــا فيهــا الحركــة النســوية، مــع هــذه اآلليــات بتقديــم التقاريــر  ــت الحركــة الحقوقي اتخاذهــا. ولقــد تفاعل

ــة، وتقديــم املداخــالت الشــفهية واملكتوبــة وإصــدار البيانــات والدراســات، الــذي ســاهم يف زيــادة تســليط  البديل

الضــوء عــى هــذه االنتهــاكات مــن منحــى حقوقــي يســتند إىل القانــون الــدويل وزيــادة الضغــط. 

وتكمــن أهميــة هــذه التوصيــات يف أنهــا تُبــني أّن التحليــل الــذي تقدمــه الحركــة الحقوقيــة يف فلســطني، بمــا فيهــا 

الحركــة النســوية، هــو تحليــٌل قانونــيٌّ ســليٌم تدعمــه آليــات حقــوق اإلنســان املشــكلة مــن خــرباء. كمــا تُشــكل 

هــذه التوصيــات والقــرارات مراجــع قانونيــة يمكــن االســتناد إليهــا يف عمــل االئتــالف واملؤسســات األعضــاء ملســاءلة 

االحتــالل ومســاءلة الــدول األعضــاء يف األُمــم املتحــدة بخصــوص عــدم تحركهــا بصــدد انتهــاكات االحتــالل.

ــة ذلــك، بســبب العمــل الحقوقــي ودور الدبلوماســية الفلســطينية الدوليــة، تــم التوصــل إىل عــدٍد مــن  ومــن أمثل

ــذي أدان االســتيطان  ــس األمــن 2334 )ديســمرب 2016( ال اإلنجــازات والقــرارات املهمــة، يُذكــر منهــا قــرار مجل

اإلرسائيــي، ولقــد تــم تحقيــق هــذا القــرار بســبب تغيــري السياســة األمريكيــة ملوقفهــا يف عهــد الرئيــس أوبامــا، 

حيــث كانــت أمريــكا ســابقاً تعــارض مثــل هــذه القــرارات التــي تديــن االســتيطان وتســتخدم حــق الفيتــو، إال 
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أنــه يف القــرار 2334 تــم تغيــري التصويــت األمريكــي إىل امتنــاع، األمــر الــذي ســمح بتبنــي مجلــس األمــن القــرار. 

وأكــد القــرار أن إنشــاء إرسائيــل املســتوطنات يف األرض الفلســطينية املحتلــة منــذ عــام 1967، بمــا فيهــا القــدس 

الرشقيــة، ليســت لــه أّي رشعيــة قانونيــة، ويشــكل انتهــاكاً صارخــاً بموجــب القانــون الــدويل، وعقبــة كــربى أمــام 

تحقيــق حــل الدولتــني وإحــالل الســالم العــادل والدائــم والشــامل، حســب مــا جــاء يف القــرار. وطلــب مجلــس 

األمــن مــن االحتــالل  أن يوقــف فــوراً، وعــى نحــٍو كامــل، جميــع النشــاطات االســتيطانية يف األرض الفلســطينية 

املحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الرشقيــة، وأن يحــرتم جميــع التزاماتــه القانونيــة. أهميــة هــذا القــرار تكمــن يف طلــب 

مجلــس األمــن مــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة تقديــم تقاريــر دوريــة كل 3 أشــهر بشــأن تنفيــذ القــرار. لذلــك، 

يوفــر هــذا القــرار قاعــدًة للتفاعــل الــدوري مــن املؤسســات الحقوقيــة، بمــا فيهــا املؤسســات النســوية، مــع مجلس 

األمــن حــول املوضــوع، ليظهــر أثــر االســتيطان واملســتوطنني عــى حقــوق الفلســطينيني عامــة، وحقــوق النســاء 

خاصــة، وهــذا مــا ســتتم االســتفادة منــه يف هــذه االســرتاتيجية. 

ــاء  ــذي أدان إنش ــام 2016 ال ــم 36/31 ع ــان رق ــوق اإلنس ــس حق ــرار مجل ــو ق ــرى ه ــازات األُخ ــد اإلنج وأح

ــتوطنات أو  ــيع املس ــرتف بتوس ــراءات تع ــاذ أي إج ــدم اتخ ــدول ع ــن ال ــب م ــا، وطل ــع به ــتوطنات والتوس املس

تشــييد الجــدار أو تســاعد عــى ذلــك، بمــا يشــمل التجــارة مــع املســتوطنات، بمــا يتفــق مــع التزامــات الــدول 

بحســب القانــون الــدويل. وتكمــن أهميــة هــذا القــرار يف أنــه طلــب مــن مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان 

ــة  ــني عملي ــارش بتمك ــري مب ــارش أو غ ــكل مب ــوم بش ــي تق ــة الت ــات التجاري ــد الكيان ــة تفن ــداد قائم ــوم بإع أن يق

إنشــاء ونمــو املســتوطنات اإلرسائيليــة وتيســريها واالســتفادة منـــها يف األرض الفلســطينية املحتلــة. ويطلــب القــرار 

تجديــد وتحديــث املعلومــات دوريــاً. ولقــد تــم بالفعــل نــرش القائمــة للمــرة األُوىل عــام 2018، وتقــوم املؤسســات 

الحقوقيــة اآلن بالضغــط مــن أجــل اإلبقــاء عــى تحديــث القائمــة، ومســاءلة الــدول عــن مــا تتخــذه مــن إجــراءات 

مســاءلة  بنــاًء عــى هــذه القائمــة. 

وال بــد مــن مالحظــة التصويــت الــذي وقــع يف املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي عــى مــدار عامــني عــى التــوايل 

ــى  ــرار ع ــديد الق ــب بتش ــذي طال ــا« ال ــاعدة له ــم املس ــطينية وتقدي ــرأة الفلس ــة امل ــول »حال )2019 و2020( ح

ــت  ــة تح ــرأة القابع ــم للم ــري الدع ــال، وتوف ــاء واألطف ــًة النس ــطيني، خاص ــعب الفلس ــة للش ــري الحماي رضورة توف

ــاً، فيمــا كان قــد حصــل يف عــام 2019 عــى 41  ــاً مــن أصــل 54 صوت ــة 44 صوت االحتــالل، وحصــل عــى أغلبي

ــاً. صوت

ــاٍت  ــا آلي ــل يف طياته ــراراٍت تحم ــاجبٍة إىل ق ــراراٍت ش ــن ق ــال م ــن االنتق ــه يمك ــاذج أن ــك النم ــني تل ــايل، تُب وبالت

يمكــن اســتخدامها يف مســاءلة االحتــالل مــن خــالل أنشــطة متابعــة، وأيضــاً مســاءلة الــدول عــن التدابــري التــي 
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ــذ هــذه القــرارات. وبالرغــم مــن أّن القــرارات صــدرت مــن أجســام سياســية لألمــم املتحــدة )أي  تتخذهــا لتنفي

ليســت جهــات مشــكلة مــن خــرباء مســتقلني(، فــإّن  التوقعــات بالنجــاح يف تمريرهــذه القــرارات كانــت أقــل، إال 

أنــه جــرى التوصــل إىل تبنــي هــذه القــرارات بســبب مجهــودات الضغــط واملنــارصة، وهــي تشــكل اليــوم أدواٍت 

مهمــًة للمتابعــة.  

بــدأت حــركات التضامــن العامليــة مــع الشــعب الفلســطيني التحــرك عمليــاً، بمــا يف ذلــك مــن خــالل التواجــد يف 

فلســطني بشــكل مجموعــات حمايــة دوليــة غــري رســمية، األمــر الذي عــزز من إيمــان الحركــة النســوية الفلســطينية 

بأهميــة  األثــر الــذي تُحدثــه حــركات التضامــن الــدويل والرســالة التــي توصلهــا مــن خــالل معايشــتها انتهــاكات 

ــن  ــن التضام ــد م ــول إىل املزي ــات للوص ــل األدوات واآللي ــى تفعي ــطينيات ع ــاء الفلس ــّجع النس ــا يُش ــالل، بم االحت

الــدويل املســتند يف تحركاتــه إىل رؤيــة الحركــة النســوية الفلســطينية.

ــة  ــاك العديــد مــن األمثل ــة العديــدة. وهن ولقــد تزايــد تواجــد املؤسســات النســوية الفلســطينية يف املحافــل الدولي

عــى ذلــك، يُذكــر منهــا تقديــم العديــد مــن املؤسســات التقاريــر إىل هيئــات حقــوق اإلنســان، بمــا يف ذلــك إىل لجنــة 

القضــاء عــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وقدمــت املداخــالت يف مجلــس حقــوق اإلنســان، والتقــت وتواصلــت 

ــم املتحــدة، بمــا يف ذلــك املقــرر الخــاص حــول حقــوق  مــع املقرريــن الخاصــني لحقــوق اإلنســان التابعــني لألُم

اإلنســان يف األرايض الفلســطينية املحتلــة واملقــررة الخاصــة حــول العنــف ضــد املــرأة التــي زارت املناطــق املحتلــة، 

ــن  ــن املقرري ــدد م ــي، وع ــف االجتماع ــيس للعن ــبب رئي ــالل س ــف االحت ــام 2017 أّن عن ــا ع ــجلت يف تقريره وس

الخاصــني حــني نظرهــم يف الوضــع يف فلســطني. وإضافــًة إىل هــذا، جــرى تقديــم العديــد مــن املداخــالت وتنظيــم 

االجتماعــات والنشــاطات يف مجلــس حقــوق اإلنســان، وتــم تقديــم املداخــالت امــام مجلــس األمــن يف جلســة مراجعة 

التقــدم املحــرز يف تنفيــذ أجنــدة املــرأة األمــن والســالم، وأيضــاً العمــل عــى أجنــدة التنميــة املســتدامة وإضافــة 

التحليــل النســوي. وشــاركت الحركــة النســوية يف العديــد مــن االجتماعــات اإلقليميــة التــي يتــم تنظيمهــا مــن قبــل 

األمــم املتحــدة )اإلســكوا، عــى ســبيل املثــال( أو جامعــة الــدول العربيــة أو منظمــات غــري حكوميــة إقليميــة. ويف 

هــذه اللقــاءات، قدمــت املؤسســات الفلســطينية خربتهــا ورؤيتهــا، بمــا يف ذلــك يف مجــال املــرأة الســالم واألمــن، 

وتبادلــت الخــربات، وبنــت العالقــات. 

كمــا ازداد منــذ عــدٍد مــن الســنوات أيضــاً العمــل املهنــي للمؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية، بمــا يف ذلــك الحركــة 

ــة يف دول مختلفــة  ــدويل، منهــا مــن خــالل محاكــم وطني ــدٍة عــى املســتوى ال النســوية، باخــرتاق مســاحاٍت جدي

ملحاســبة املســؤولني اإلرسائيليــني عــى جرائمهــم، أو العمــل مــع برملانــات ملنــع اســترياد منتجــات مــن املســتوطنات، 

أو الضغــط عــى املحكمــة الجنائيــة الدوليــة لفتــح ملفــات تحقيــق حــول جرائــم االحتــالل، وغريهــا مــن مثــل هــذه 
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التحــركات. ولقــد نجحــت العديــد مــن هــذه املحــاوالت بفضــل مؤسســات وطنيــة أو دوليــة أو شــخصيات داعمــة. 

كمــا أنــه يف الوقــت ذاتــه إن لــم تنجــح بعــض املحــاوالت يف تحقيــق الغايــات األساســية لهــا ألســباب مختلفــة، فلقــد 

نجحــت يف إثــارة الضجــة وزيــادة الوعــي حــول انتهــاكات االحتــالل املســتمرة للقانــون الــدويل وخطــورة الوضــع. 

ــة مايــكل لينــك يف تقريــره  ــم املتحــدة الخــاص حــول األرض الفلســطينية املحتل وقــد يكــون اســتنتاج مقــرر األُم

لعــام 2019 داللــًة قويــًة توضــح أُسســس هــذا اإلطــار املرتكــز إىل وجــوب مســاءلة االحتــالل ومســاءلة املجتمــع 

ــٍة  الــدويل. يقــول املقــرر الخــاص: »لقــد أبــدى املجتمــع الــدويل إحجامــاً شــديداً عــن فــرض أّي مســاءلٍة حقيقي

عــى إرسائيــل الحتاللهــا الدائــم وانتهاكاتهــا الخطــرية للقانــون الــدويل. وإزاء العــدد الكبــري مــن القــرارات التــي 

ــتيطاني،  ــا االس ــداً ملرشوعه ــع ح ــا، وتض ــل احتالله ــف إرسائي ــى أن توق ــدة ع ــم املتح ــات األم ــا هيئ أرصت فيه

وترتاجــع عــن ضمهــا القــدس الرشقيــة، وتحــرتم جميــع التزاماتهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان، وتحقــق يف جرائــم 

الحــرب )املزعومــة(، وتيــر عــودة الالجئــني الفلســطينيني، وتزيــل عراقيلهــا التــي تعــرتض اإلعمــال الكامــل لحــق 

ــة  ــل محق ــت إرسائي ــة. وكان ــات الدولي ــدة التوجيه ــاوم بش ــل تق ــزال إرسائي ــري، ال ت ــر املص ــطينيني يف تقري الفلس

ــة- يفتقــر إىل اإلرادة السياســية لفــرض حــدٍّ  ــة الغربي ــدول الصناعي ــدويل -وال ســيما ال يف تقديرهــا أن املجتمــع ال

إلفالتهــا مــن العقــاب. ونتيجــًة لذلــك، فــإن إرسائيــل نــادراً مــا واجهــت عواقــب رادعــة لســلوكها الــرشس« )تقريــر 

املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية املحتلــة منــذ عــام 1967، ترشيــن األول/ 

ــرة 59(. ــر 2019، الفق أكتوب

ولعــل املــؤرشات الخطــرة ملــدى اســتعداد املجتمــع الــدويل إلفــالت ارسائيــل مــن العقــاب تمثلــت بالتواطــؤ العربــي. 

ــا أّن  ــل، كم ــع إرسائي ــع م ــف 2020 التطبي ــن يف صي ــدة والبحري ــة املتح ــارات العربي ــن اإلم ــت كلٌّ م ــد اعلن فلق

هنــاك مــؤرشات عــى مباحثــات قائمــة منــذ زمــٍن بــني دولــة االحتــالل ودوٍل عربيــٍة أُخــرى، مــا يُضعــف القضيــة 

ــاءلة  ــم مس ــمة لدع ــف حاس ــة مواق ــدول العربي ــذ ال ــات أخ ــا، وإمكان ــي له ــمي العرب ــم الرس ــطينية والدع الفلس

ــة.  ــل يف املحافــل الدولي إرسائي

مــن ناحيــة الجهــات املســؤولة التــي يحددهــا هــذا اإلطــار االســرتاتيجي، فهــي دولــة االحتــالل أساســاً، واملجتمــع 

الــدويل كــدوٍل منفــردٍة وجهــاٍت دوليــة كــدول منفــردة وأجســام دوليــة تجمــع عــدد مــن الــدول، وذلــك إلخفاقهــا 

يف مســاءلة االحتــالل وحمايــة النســاء الفلســطينيات والوقايــة مــن خــالل التحــرك لوقــف االنتهــاكات قبــل حدوثهــا. 

ــني  ــغيل الالجئ ــوث وتش ــة غ ــا وكال ــن بينه ــا، م ــددٍة أدواره ــاٍت متع ــب جه ــرتاتيجية إىل رضورة لع ــز االس ــا ترتك كم

الفلســطينيني )األونــروا( والســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية والفصائــل الفلســطينية املختلفــة.  

ويف العمــل عــى كســب التأييــد، ســيتم أخــذ املســتجدات السياســية بعــني االعتبــار، وانعكاســاتها عــى وضــع املــرأة 
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والفتــاة الفلســطينيتني، وبالتــايل عــى األجنــدة النســوية، والتحــرك حولهــا حســبما لــزم. 

ــودة  ــم/ّن يف الع ــطينيات بحقه ــطينيني والفلس ــات الفلس ــني والالجئ ــع الالجئ ــدم تمت ــرى، إن ع ــٍة أُخ ــن ناحي م

وفقــاً لقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة، بســبب اســتمرار االحتــالل اإلرسائيــي، يتســبب يف تحديــاٍت يف الوصــول 

ــدان اللجــوء يف الشــتات.  ــٍة خــالل معيشــتهّن يف بل ــة واملســاواة، ويضعــه النســاء أمــام مشــكالٍت حياتي إىل العدال

ومــن هــذا املنطلــق، هنــاك رضورة ملحــاكاة هــذه األوضــاع والعمــل عليهــا، انطالقــاً مــن أهميــة معالجــة حقــوق 

النســاء الفلســطينيات أينمــا ُوجــدن. وهــذا التوجــه االســرتاتيجي يفــرض بالــرضورة التطــرق إىل جهــاٍت مســتهدفٍة 

ــات  ــة لالجئ ــدول املضيف ــك، تركــز االســرتاتيجية والخطــة عــى مســؤولية ال ــدة. لذل ــٍل جدي ــات عم ــة، وآلي مختلف

ــة. ــة واالقتصاديــة، وأهمهــا الوصــول إىل العدال ــع بحقوقهــن االجتماعي الفلســطينيات لضمــان التمت

تســتند اســرتاتيجية الضغــط واملنــارصة وخطــة العمــل إىل اســتخدام اآلليــات الدوليــة مــن أجــل ضمــان احــرتام 

قانــون حقــوق اإلنســان الــدويل والقانــون اإلنســاني الــدويل وقانــون الجرائــم الــدويل، إضافــة إىل اإليمــان بالرتابــط 

الوثيــق بــني أجنــدة املــرأة الســالم واألمــن والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، وتطبيــق أجنــدة التنميــة املســتدامة 

ــذ  ــى تنفي ــل ع ــل العم ــن أج ــات م ــر واآللي ــذه األُط ــة به ــة املرتبط ــر الدولي ــن املناب ــتفادة م ــتتم االس 2030. وس

االســرتاتيجية وخطــة العمــل.   

اآلليات الدولية التي سوف يتم الرتكيز عى استخدامها: 

ســيتم تحقيــق هــذا مــن خــالل التفاعــل مــع أجســام األمــم املتحــدة وآلياتهــا، التــي تشــمل اآلليــات املتعلقــة 

ــات غــري  ــدوري الشــامل، واآللي ــداً،1 ومجلــس حقــوق اإلنســان، واالســتعراض ال بحقــوق اإلنســان تحدي

ــدة املــرأة الســالم واألمــن، وأيضــاً  ــق بأجن التعاقديــة )اإلجــراءات الخاصــة(،2 ومجلــس األمــن بمــا يتعل
ــس االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم املتحــدة.3 ــداً، واملجل ــق بفلســطني تحدي بمــا يتعل

كمــا أكــدت تقاريــر متابعــة الخطــة الوطنيــة الســابقة لتطبيــق القــرار عــدم تضمــني أثــر االنتهــاكات اإلرسائيليــة 

عــى النســاء والفتيــات ضمــن امللفــات املقدمــة إىل محكمــة الجنايــات الدوليــة، وضمــن تقاريــر اللجنــة الرباعيــة 

الدوريــة ملجلــس األمــن.

1   - لجنــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة املرشفــة عــى تطبيــق اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، لجنــة حقــوق الطفــل املرشفــة 
عــى تطبيــق اتفاقيــة حقــوق الطفــل، لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة املرشفــة عــى تطبيــق العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، 

لجنــة التمييــز العنــري املرشفــة عــى تطبيــق اتفاقيــة القضــاء عــى التمييــز العنــري.
2  - املقــرر الخــاص املعنــي بــاألرض الفلســطينية املحتلــة، املقــررة الخاصــة املعنيــة بالعنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه، الفريــق العامــل املعنــي بالتمييــز ضــد النســاء 
والفتيــات، املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، املقــررة الخاصــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، املقــرر الخــاص املعنــي بحقــوق 

اإلنســان للمهاجريــن )للبحــث يف أوضــاع الالجئــني يف الــدول املضيفــة(.
3  - لجنة وضع املرأة، املنتدى السيايس رفيع املستوى املرتبط بأجندة التنمية املستدامة لعام 2030.
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األهداف االستراتيجية ضمن محور المساءلة:

تعزيــز جهــود مؤسســات االئتــالف يف املســاءلة عــن االنتهــاكات الواقعــة عــى النســاء والفتيــات   1.1

الفلســطينيات تحــت االحتــالل العســكري اإلرسائيــيل.

دمــج قضايــا النســاء الفلســطينيات الالجئــات يف جهــود املنــارصة والتضامــن الــدويل املوجهــة   1.2

ملتابعــة وضعيــة املــرأة الفلســطينية تحــت االحتــالل ويف الشــتات.

المحور الثاني: المشاركة

ــاركة  ــة املش ــه نتيج ــع إحداث ــري املتوق ــدى التأث ــطينيات يف م ــاء الفلس ــبة للنس ــور بالنس ــذا املح ــة ه ــى أهمي تتج

ــطينيات  ــاء الفلس ــة النس ــل يف حماي ــي تتمث ــة، الت ــة الوطني ــادل واملصالح ــالم الع ــع الس ــود صن ــوية يف جه النس

ووقايتهــّن مــن انتهــاكات االحتــالل اإلرسائيــي وتصاعدهــا املســتمر عــى مــدار 80 عامــاً، ومنــع إفــالت مرتكبيهــا 

مــن العقــاب، إىل جانــب  االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا النســاء الفلســطينيات نتيجــة االنقســام الداخــي، وعــى 

مــدار 14 ســنة .

فتأتي أهمية مشاركة النساء يف صنع القرار عى مستوياٍت عدٍة تشمل:  

ــاء الفلســطينيات 	§ ــد  النس ــه ض ــه وجرائم ــن انتهاكات ــالل والحــد م ــاء االحت ــط نحــو إنه املســاهمة يف الضغ

وحمايتهــّن ووقايتهــّن مــن تبعــات االحتــالل وسياســته التمييزيــة، إىل جانــب مســاءلة االحتــالل عــى هــذه 

ــم.   ــاكات والجرائ االنته

املســاهمة يف الضغــط نحــو إنهــاء االنقســام ، باعتبــاره الســبب الرئيــيس الداخــي يف زيــادة املعانــاة الشــاملة، 	§

ويف انتهــاك حقــوق النســاء وحرياتهــّن، وغيــاب األمــن اإلنســاني والســلم األهــي.

الضغــط نحــو تطبيــق حــق الجئــات فلســطني يف تقريــر املصــري وحقهــن يف العــودة، إىل جانــب الضغــط عــى 	§

الــدول املضيفــة واملجتمــع الــدويل لحمايــة  األمــن االنســاني مــن خــالل ضمــان الحقــوق املدنيــة واالجتماعيــة 

واالقتصاديــة للنســاء الفلســطينيات يف الشــتات.
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يُعــّد االحتــالل اإلرسائيــي لــألرايض الفلســطينية الســبب الجــذري الرئيــيس يف انتهــاك أمــن النســاء الفلســطينيات 

وحقوقهــن، وذلــك مــن خــالل األثريــن االجتماعــي واالقتصــادي املرتتبَــني عــى سياســاته العنريــة التــي شــملت 

االعتــداء املتواصــل عــى  مبــدأ الســيادة الفلســطينية، وسياســات الضــم، وسياســات العقوبــات الجماعية، وسياســات 

العســكرة واســتعراض القــوة، وسياســات الفصــل العنــري وغريهــا، هــذا إىل جانــب األثــر املرتتــب عــى إجراءاتــه 

املبــارشة يف امليــدان مــن قتــٍل واعتقــاٍل وإهانــٍة وحرمــاٍن مــن الحقــوق والحريــات التــي كفلتهــا  املواثيــق والقوانــني 

الدوليــة. ومــن هنــا، فــإن مشــاركتهّن عــى مســتوى صنــع القــرار الفلســطيني ويف مراكــز صنــع قــرار يف الهيئــات 

الدوليــة ســتُمثل قــوًة ضاغطــًة إقليميــاً ودوليــاً  نحــو إنهــاء االحتــالل، والحــّد مــن جرائمــه وانتهاكاتــه، وحمايــة 

ــح  ــاهمة يف فض ــب املس ــا، إىل جان ــاكات وتصعيده ــتمرار االنته ــات اس ــن تبع ــن م ــطينيات ووقايته ــاء الفلس النس

االحتــالل وسياســاته وانتهاكاتــه ومســاءلته دوليّــاً. 

أثبتــت الدراســات أن اختــالل فــرض آليــات حمايــة النســاء املتــرضرات مــن نتائــج االنقســام واالنتهــاكات الواقعــة 

عليهــن؛ املرتبطــة بأمنهــّن الشــخيص، وحقهــن يف الحيــاة ويف حريــة التعبــري والســفر والتنقــل، جــاء نتيجــة تعطــل 

ــا، عمــدت الحركــة النســوية، إىل جانــب املؤسســات  ــة.  ومــن هن ــة وتقاعــس الجهــات التنفيذي الجهــات الترشيعي

ــرتاتيجيات  ــن االس ــٍة م ــد مجموع ــرأة، إىل تحدي ــؤون امل ــى بش ــي تُعن ــوزارات الت ــات العامة/ال ــة واملؤسس الحقوقي

مــن أجــل الحــد مــن أثــر االنقســام عــى النســاء الفلســطينيات، وتفعيــل دور النســاء يف إنهــاء االنقســام بتعزيــز 

ــالل  ــن خ ــك م ــام، وذل ــاء االنقس ــى إنه ــل ع ــرتاتيجيات يف العم ــذه االس ــل ه ــرار. وتتمث ــع الق ــاركتهّن يف صن مش

تشــكيل قــوٍة ضاغطــٍة عــى أطــراف االنقســام؛ مــن خــالل زيــادة مشــاركة النســاء يف صنــع القــرار ضمــن منظمــة 

ــر واألحــزاب السياســية، وتشــكيل ائتــالف نســوي ضاغــط عــى أطــراف االنقســام واألحــزاب السياســية،  التحري

والعمــل مــن أجــل الدفــاع عــن النســاء وحمايتهــن مــن تبعــات االنقســام، إىل جانــب الحــد مــن آثــار االنقســام عــى 

النســاء ووقايتهــّن منهــا؛ مــن خــالل تشــكيل شــبكات حمايــة لهــن، وتعزيــز لغــة الحــوار، والبحــث يف الفــرص 

املتاحــة لتحقيــق العدالــة االنتقاليــة. كمــا قــام االتحــاد العــام للمــرأة بتنظيــم وقفــٍة أُســبوعيٍة يف الضفــة وغــزة 

للمطالبــة بتطبيــق االتفاقيــات املوقعــة بــني القــوى السياســية الســتعادة الوحــدة الوطنيــة، عــالوًة عــى مخاطبــة 

االتحــاد رئيــس املجلــس الوطنــي الفلســطيني مــن أجــل مشــاركة املــرأة يف املصالحــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالجئــات فلســطني يف الشــتات )لبنــان وســوريا واألردن(، فتتمايــز أشــكال انتهــاك األمن اإلنســاني 

وفقــاً ملعيشــة النســاء والفتيــات، وإجمــايل الحقــوق املدنيــة واالجتماعيــة التــي يتمتعــن بهــا، ووفقــاً للبلــد املضيف، 

ــاً  ــة للنســاء يف األردن، فــإّن للنســاء املقيمــات يف املخيمــات نصيب فكمــا جــاء يف دراســة تحديــد االحتياجــات األولي

أكــرب مــن انتهــاك أمنهــّن اإلنســاني بفعــل قســاوة الظــروف املعيشــية، والبيئــة غــري اآلمنــة يف املخيمــات، وحالــة 
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تهديــد األمــن والســلم ناتجــٌة عــن البنيــة التحتيــة واالكتظــاظ وصعوبــة الحصــول عــى الخدمــات. أمــا القانــون 

األردنــي، فــال يميــز بــني ابــن مخيــٍم يحمــل الجنســية وأُردنــي، لكــن الحريــات األمنيــة يف املخيــم أضيــق بكثــرٍي 

مــن الحريــات يف أي منطقــٍة أُخــرى نتيجــة الرقابــة األمنيــة املشــددة، إىل جانــب ثقافــة التهميــش ووصمــة ابــن 

املخيــم، حيــث هنــاك فصــٌل تــامٌّ بــني أي شــخٍص أردنــيٍّ يمتلــك جميــع الحقــوق والحريــات، والالجــئ الــذي يتلقى 

املعونــات. ويــزداد هــذا النصيــب مــن التمييــز للنســاء مــن حملــة وثيقــة الســفر املؤقتــة )الغزيــة أو املريــة(، 

ويــزداد أكثــر لالجئــات القادمــات مــن ســوريا.

أمــا يف لبنــان، فيبقــى األمــن اإلنســاني لالجئــات الفلســطينيات هنــاك منتهــكاً يف ضــوء القوانــني اللبنانيــة املعمــول 

بهــا، التــي تحــرم الالجئــني ليــس فقــط مــن حقوقهــم السياســية، وإنمــا مــن الحقــوق املدنيــة ومــا يتبعهــا مــن 

ــط  ــر إىل أبس ــاٍت تفتق ــاق مخيم ــان يف نط ــطينيات يف لبن ــات الفلس ــش الالجئ ــة. تعي ــٍة واقتصادي ــوٍق اجتماعي حق

ــاة، التــي يحتاجهــا اإلنســان. تُضــاف إليهــا القيــود عــى الحركــة والتنقــل والعــزل عــن املجتمــع  مقومــات الحي

اللبنانــي، والتمييــز الــذي يتعــرض لــه الالجئــون يف لبنــان، واملحــارصة يف حيــاة ضيقــة. وهنــاك تراجــٌع ملمــوٌس يف 

الخدمــات التــي تقدمهــا األونــروا... ويف هــذه البيئــة ينتهــك أمــن وســلم النســاء والفتيــات الالجئــات بالعديــد مــن 

الصــور واألشــكال، بمــا فيهــا الحــس بانعــدام األمــن عنــد تحــدي الظــروف املعيشــية الصعبــة التــي فرضهــا واقــع 

اللجــوء، بفعــل االســتغالل يف العمــل، والتحــرش، والتعنيــف، واملضايقــات عــى الحواجــز، يُضــاف إليهــا هشاشــة 

الســلم املجتمعــي وانــدالع صدامــاٍت ورصاعــاٍت داخــل املخيــم. تــرى النســاء الفلســطينيات يف الشــتات أن املطالبــة 

ــطيني،  ــرار الفلس ــع الق ــتوى صن ــى مس ــاركتهّن ع ــب مش ــودة تتطل ــق الع ــة ح ــري وكفال ــر املص ــن يف تقري بحقه

ــة، أمــا يف ســبيل  ــر الدولي ــة يف املناب ــة ضمــن األحــزاب السياســية واملشــاركة الفاعل ومــن خــالل املشــاركة الفاعل

توفــري الحمايــة والوقايــة للنســاء يف مخيمــات اللجــوء، فــإّن مشــاركة النســاء يف صنــع القــرار عــى مســتوى اللجــان 

الشــعبية رضورة ملحــة. أمــا بخصــوص ضمانــات حمايــة النســاء الفلســطينيات يف قوانــني وأنظمــة الــدول املضيفة، 

خاصــًة يف الجوانــب املرتبطــة باألحــوال الشــخصية وتقديــم خدمــات الرعايــة والحمايــة، فإنهــا تتطلــب مشــاركة 

الالجئــات يف صنــع القــرار عــى مســتوى إعــداد الخطــط الوطنيــة لهــذه الــدول، لتشــمل حمايــة الجئــات فلســطني، 

كمــا تتطلــب املشــاركة يف صنــع القــرار عــى مســتوى الهيئــات الدوليــة العاملــة يف هــذه املناطــق، خاصــًة وكالــة 

الغــوث، ويف عمليــات حفــظ األمــن.

يف ســوريا، عــربت املقابــالت عــن أّن الحقــوق للنســاء مرهونــة بالقوانــني الســورية، إذ تخضع جميع األنشــطة النســائية 

ــل،  ــع الفصائ ــى جمي ــة ع ــا املفروض ــة ذاته ــي الرقاب ــوريا، وه ــة يف س ــر املعني ــزة والدوائ ــة األجه ــة لرقاب االجتماعي

كالحصــول عــى إذٍن ألّي نشــاٍط نســائيٍّ جماهــرييٍّ أو فتــح مقــرٍّ جديــد، بمــا يف ذلــك الخضــوع لــرشوط التمويــالت 
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ــاة  ــرأة بالحي ــاركة امل ــق بمش ــي تتعل ــة، الت ــني املدني ــل والقوان ــون العم ــي قان ــوريا. ويعط ــدة يف س ــة املعتم املرفي

العامــة، املــرأة املســاواة املطلقــة مــع الرجــل. كمــا عــربت عضــٌو يف االتحــاد العــام عــن أّن تراجــع الحركــة الوطنيــة 

الفلســطينية أدى إىل تراجــع الحركــة النســوية الفلســطينية، وقــد ظهــر هــذا جليــاً عنــد انــدالع األزمــة الســورية يف 

العــام 2011، التــي انعكســت عــى الحالــة الفلســطينية بأشــكال مختلفــة، أمنيــًة واقتصاديــًة وسياســيًة واجتماعيــًة 

وثقافيــة، وعانــت املــرأة الفلســطينية منــذ انــدالع األزمــة خصوصــاً، جــراء نزوحهــا أكثــر مــن مــرٍة مــن مــكاٍن إىل آخر 

بحثــاً عــن املناطــق اآلمنــة نســبياً. وبالرغــم مــن تراجــع الحــروب املســلحة يف دمشــق وعــدٍد واســٍع مــن املحافظــات، 

فــإّن آثــار األزمــة ال تــزال تــرزح بثقلهــا، والوضــع يــزداد ســوءاً، الســيما يف ظــل الحصــار املفــروض عــى ســوريا، 

ــا  ــرز ضحاي ــاء أب ــل النس ــا جع ــرأة، م ــق امل ــى عات ــع ع ــاء تق ــذه األعب ــم ه ــا، ومعظ ــاء كورون ــار وب ــل انتش ويف ظ

الحــروب واالنقســام. وســط كل هــذا التدهــور االقتصــادي واالجتماعــي واإلنســاني، لــم يُلَحــظ دوٌر ملنظمــة التحريــر 

ممثلــًة بدائــرة شــؤون الالجئــني أو الصنــدوق القومــي، الفتقــار الوجــود الفلســطيني يف ســوريا إىل مرجعيــٍة سياســيٍة 

ــا  ــواء يف اتحاداته ــوريا، س ــوية يف س ــة النس ــن الحرك ــم تتمك ــات، ول ــاس يف املخيم ــاكل الن ــج مش ــطينيٍة تعال فلس

الرســمية، أو املنظمــات األهليــة، أو األُطــر النســائية التابعــة للتنظيمــات الفلســطينية، مــن تنســيق جهودهــا ضمــن 

مهمــات الخــط الوطنــي واملهمــات الخاصــة باملــرأة وبرامجهــا وخططهــا وضعــف قاعدتهــا الجماهرييــة. 

اســتناداً إىل توجــه االئتــالف نحــو تعزيــز مشــاركة النســاء مــن منظــور املنابــر التــي ترتبــط بعنــارص الوقايــة 

والحمايــة واملســاءلة، علمــاً أن العضــوات يعملــن ضمــن منابــر أُخــرى لتعزيــز املشــاركة يف املجــاالت االجتماعيــة 

ــذا  ــل ه ــز تحلي ــه يرتك ــاًء علي ــرتاتيجية، وبن ــذه االس ــاء يف ه ــا ج ــًة مل ــرب مكمل ــي تُعت ــرى، الت ــة األُخ واالقتصادي

املحــور إىل املشــاركة يف اللجــان واملواقــع التــي تؤثــر يف عمليــاٍت مرتبطــٍة بصنــع الســالم واألمــن، وتؤثــر يف تعزيــز 

حمايــة النســاء الفلســطينيات ووقايتهــّن مــن هــذه االنتهــاكات، وقــد تــم تحديــد بعــض هــذه املواقــع لتشــمل: 

ــل  ــة، ومراكــز التمثي لجــان املفاوضــات، واألحــزاب السياســية، ولجــان املصالحــة، وقطــاع األمــن، وقطــاع  العدال

الفلســطيني )دبلومــايس، بعثــات دوليــة(، ولجــان اإلعمــار، واللجــان الشــعبية، وكذلــك عمليــات التخطيــط الوطنيــة 

ــان واألردن وســوريا. ــد يف لبن ــات الفلســطينيات، وبالتحدي ــدول املســتضيفة لالجئ وخطــط ال

وبينمــا تشــارك النســاء عــى مســتوى النشــاطات القاعديــة، ويف األحيــاء التــي تكــون فيهــا مواجهــات أو مناطــق 

تمــاس مــع املســتوطنني، وتتعــرض لــألذى والتهديــد واملخاطــر أثنــاء الدفــاع عــن منزلهــا وأبنائهــا، وتشــارك يف 

أنشــطة مؤسســات املجتمــع املدنــي مــن احتجــاٍج وحشــٍد ومنــارصة، جــاء قــرار املجلــس املركــزي الفلســطيني 

ــة  ــر والدول ــة التحري ــات منظم ــع مؤسس ــبة 30% يف جمي ــاء بنس ــاركة النس ــن مش ــى م ــّد األدن ــد الح بتحدي

ــى  ــاركة ع ــن املش ــدءاً م ــدة، ب ــتوياٍت ع ــى مس ــاركة ع ــذه املش ــس له ــع أُس ــة وض ــداً  أهمي ــطينية، مؤك الفلس
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املســتوى القاعــدي حتــى  مســتوى صنــع القــرار، ومــن هــذا الســياق يقــدم التحليــل التــايل مــدى مشــاركة النســاء 

الفلســطينيات يف هــذه املســتويات املتعــددة ويف إطــار املواقــع واملنابــر املتعلقــة بحــدود القــرار 1325، إىل جانــب 

ــة. ــة للنســاء يف ســياق املصالحــة الوطني ــات الوقاي ــة وضمان ــا الحماي مــدى تضمــني قضاي

ــرار،  ــع الق ــى صن ــري ع ــع التأث ــًة يف مواق ــة، خاص ــر ضعيف ــة التحري ــاء يف منظم ــاركة النس ــت مش ــاً، كان تاريخي

ففــي املجلــس الوطنــي ويف الــدورة 23 املنعقــدة يف نيســان 2018 بلغــت نســبة تمثيــل النســاء 11% فقــط مــن 

األعضــاء، و5,4% مــن املجلــس املركــزي، و7% يف اللجنــة التنفيذيــة، مــن دون أي تمثيــل للنســاء يف مكتــب رئاســة 

املجلــس املشــكَّل مــن 5 أعضــاء. كمــا تغيــب النســاء عــن قيــادة دوائــر عمــل املنظمــة ومؤسســاتها واتحاداتهــا 

ــان عــرشاوي، واالتحــاد العــام  ــي ترتأســها حن ــرة الدبلوماســية والسياســات العامــة الت ــا عــدا دائ الشــعبية، فيم

للمــرأة الفلســطينية الــذي ترتأســه انتصــار الوزيــر. أمــا بالنســبة لفصائل/أحــزاب منظمــة التحريــر، فــال تتــوىل 

ــل  ــة للفصائ ــان املركزي ــاء اللج ــن أعض ــن 20٪ م ــل م ــط أق ــاء يف املتوس ــل النس ــزب، وتمث ــادة  أي ح ــاء قي النس

واألحــزاب السياســية، وأقــل مــن 15% مــن أعضــاء املكاتــب السياســية.

ــع القــرار، إذ  ــة( تظهــر فجــوٌة واضحــٌة يف مشــاركة النســاء يف مواقــع صن ويف املؤسســة الرســمية )الســلطة الوطني

بلغــت نســبة النســاء األعضــاء يف مجلــس الــوزراء 13,6%، وانخفضــت نســبة تمثيــل النســاء يف الســلك الدبومــايس إىل 

11,2%، إذ ينعكــس انخفــاض مشــاركة املــرأة يف العمــل الدبلومــايس عــى السياســة الخارجيــة الفلســطينية وتنفيذها. 

ــكل  ــث تش ــداً، حي ــدودة ج ــرار مح ــع الق ــع صن ــاء يف مواق ــاركة النس ــإّن مش ــن، ف ــة واألم ــي العدال ــا يف قطاع أم

النســاء يف رئاســة املؤسســات األمنيــة نحــو 6% فقــط، إذ توجــد امــرأة واحــدة يف منصــب رئيــس مؤسســة أمنيــة 

)جهــاز الخدمــات الطبيــة العســكرية( للعــام 2019، كمــا تشــكل النســاء العامــالت يف األجهــزة األمنيــة مــا نســبته 

6,2% فقــط خــالل عــام 2019.

ــة، و11,6% مــن رؤســاء النيابــة، إال أنــه ال توجــد  ــل النســاء نســبة 8% مــن وكالء النيابــة يف الضفــة الغربي تمث

نســاء يف منصــب مســاعد النائــب العــام أو منصــب النائــب العــام للعــام 2018. وبلغــت نســبة القاضيــات العامالت 

ــات يف  ــد قاضي ــح 26,9%، وال توج ــة الصل ــات يف محكم ــبة القاضي ــت نس ــطني 18,0%، إذ بلغ ــم يف فلس يف املحاك

محكمــة جرائــم الفســاد ومحكمــة قــايض القضــاة.

أمــا يف لجــان املصالحــة، فــإن مشــاركة النســاء يف وفــود الحــوار إلنهــاء االنقســام واملصالحــة شــملت 4 نســاء يف آخر 

جولــة حــوار ُعقــدت يف القاهــرة عــام 2017، جميعهــّن مــن أحــزاب اليســار، يف حــني تــّم العمــل مــن خــالل لجنــة 

وفــاق النســوية عــى تقديــم الرؤيــة النســوية مــن خــالل عــرض أوراق حقائــق حــول ملفــات املصالحــة الوطنيــة 

الثالثــة: الحريــات العامــة، ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، واملصالحــة  املجتمعيــة، بهــدف إعــالء صــوت النســاء 
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ــة  ــزة إزاء ملفات املصالح ــاع غ ــدس( وقط ــا الق ــا فيه ــة )بم ــة الغربي ــات الضف ــة يف محافظ ــدة املجتمعي يف القاع

ــة. كمــا أكــدت املقابــالت أن مشــاركة النســاء يف لجــان اإلعمــار معدومــة، كمــا يف لجــان وبرامــج  ــة الثالث الوطني

التعويضــات التــي يتــم العمــل عليهــا مــع مؤسســات دوليــة، مثــل صنــدوق األُمــم املتحــدة اإلنمائــي وغــريه، مــا 

أثــر عــى مراعــاة التدخــالت الحتياجــات النســاء.

ــاملٌة  ــٌة ش ــا مجموع ــار بأنه ــادة اإلعم ــت إع ــام 2019، وعّرف ــار يف الع ــادة اإلعم ــوية إلع ــة النس ــر الرؤي ــّم تطوي ت

ــة  ــة الوطني ــق املصالح ــالل، وتحقي ــاء االحت ــة إىل إنه ــات الهادف ــط واالتفاقي ــات والخط ــراءات والسياس ــن اإلج م

الفلســطينية، وضمــان عــدم العــودة إىل االنقســام الداخــي، وإعــادة بنــاء دولــة فلســطني وتحقيــق العدالــة، وجــرب 

ــل  ــار. 2. تحمُّ ــادة اإلعم ــة إع ــة لعملي ــادة الوطني ــة: 1. القي ــزات التالي ــالل املرتك ــن خ ــا، م ــن الضحاي ــرضر ع ال

ــي  ــد اجتماع ــاء عق ــار. 4. إنش ــة اإلعم ــة لعملي ــة القومي ــار. 3. امللكي ــادة اإلعم ــؤولية إع ــة ومس ــالل التكلف االحت

ــوية.  ــة النس ــدت الرؤي ــا أك ــد، كم ــطيني جدي ــيايس فلس وس

وبنــاًء عــى دراســة تحديــد االحتياجــات يف الشــتات، تبــنّي أنــه ال يوجــد تمثيــل نســائي لالجئــات يف اللجان الشــعبية 

ولجــان األحيــاء يف املخيمــات الفلســطينية يف لبنــان، وعــى صعيــد الدولــة اللبنانيــة فهــي ال تعتمــد نظــام الكوتــا 

مــن األســاس. أمــا يف األردن، فتبــني وجــود ضعــف يف »املفاهيــم الداعمــة لحقــوق املــرأة لــدى القيــادات النســوية 

ــداً عــن  ــة« بعي ــدة، فينحــر ســقف املطالــب يف املســاعدات العيني ــة الحركــة املقي يف املخيمــات، إذ تخضــع لذهني

املدخــل التنمــوي الحقوقــي، كمــا تتســع املشــاركة مــع التقــدم يف الســن، حيــث الســيدات فــوق 40 عامــاً يشــاركن 

بشــكٍل أوســع، وقــد عــربت الشــابات عــن أنه ومــع وجــود بعــض التغيــري فــإن »مشــاركة املــرأة يف اللجان الشــعبية 

بنســبة قليلــة، لعــدم وجــود متســٍع مــن الوقــت لحضــور اللقــاءات أو االجتماعــات، وبســبب العــادات والتقاليــد التي 

تُعــدُّ امليــزان لســلوك املــرأة، والتخــوف مــن إدراك املــرأة  لحقوقهــا، ألن ذلــك ال يتناســب مــع الســلطة الذكوريــة. 

أمــا يف ســوريا، فبالرغــم مــن اســتمرار بعــض املنظمــات واملؤسســات غــري األهليــة يف العمــل وصعــود مؤسســات 

جديــدة بفعــل الحاجــة والــرضورة، فــإن ذللــك ينحــر يف مجــال اإلغاثــة أو التعليــم أو برامــج الحمايــة، غــري أّن 

مجمــوع هــذه الربامــج أخفقــت يف التعبــري عــن املصالــح املبــارشة ملختلــف الرشائــح النســوية، وكل هــذه الربامــج 

كانــت بمبــادرات فرديــة، وتعكــس همومــاً تنظيميــًة خاصــًة بالفصائــل التــي تقــف خلــف هــذه املؤسســات. ولــم 

ــة  ــة واالقتصادي ــه االجتماعي ــكل معطيات ــّم النســائي الفلســطيني، ب ــاذ إىل داخــل الَه تنجــح هــذه الربامــج يف النف

ــث  ــا، حي ــات العلي ــيما الهيئ ــية، ال س ــزاب السياس ــاء يف األح ــل النس ــف تمثي ــاء ضع ــة، وج ــية والثقافي والسياس

صناعــة القــرار، كأحــد مســببات هــذه اإلشــكاالت.
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االهداف االستراتيجية ضمن محور المشاركة:

1.1: مشــاركة وتمثيــل النســاء الفلســطينيات )يف الوطــن والشــتات( يف مراكــز صنــع القــرار ضمــن 

جهــود تحقيــق األمــن والســالم.

المحور الثالث: الحماية

ــّن  ــدد أمنه ــي ته ــاكات الت ــن االنته ــددٍة م ــاٍط متع ــطني إىل أنم ــالل فلس ــذ احت ــطينيات من ــرض النساءالفلس تتع
ــداء مــن خــالل السياســات التمييزيــة  ــداءات املبــارشة عليهــن، إىل جانــب االعت اإلنســاني، وذلــك مــن خــالل االعت

ــي: ــاط كاآلت ــذه األنم ــص ه ــن. ونلخ ــاة له ــادر الحي ــى مص ــة ع والعنري

أنماط االعتداءات املبارشة عى النساء والفتيات، ومنها:
ــي 333 امــرأة فلســطينية و206  ــت قــوات االحتــالل اإلرسائي ــى منتصــف العــام 2020، قتل ــذ عــام 2014 حت من
فتيــات فلســطينيات مــن بــني 3133 فلســطينياً.  وتعرضــت 6,755 مــن النســاء، و1,461 مــن الفتيــات و20,436 

مــن األوالد إىل إصابــات بأعــرية االحتــالل.
منــذ آذار/ مــارس 2018 حتــى منتصــف 2020، ُقتــل 215 متظاهــراً فلســطينياً يف قطــاع  غــزة عــى أيــدي قــوات 
ــرح  ــيدات، وُج ــالث س ــالً وث ــك 44 طف ــا يف ذل ــرية، بم ــربى األخ ــودة الك ــريات الع ــالل مس ــي خ ــالل اإلرسائي االحت

19173 فلســطينياً، بينهــم 4,987 طفــاًل و864 امــرأة.
حرمــان  األســريات الفلســطينيات يف معتقــالت االحتــالل اإلرسائيــي، وعددهــن 43 أســرية يف نهايــة العــام )2019(،4 
بشــكل روتينــي مــن تفســري حقوقهــن وســبب اعتقالهــن، كمــا تُحتجــز األســريات الفلســطينيات عــدة أيــام أثنــاء 
ــٍة شــديدة. فتشــمل  ــٍة وعقلي ــاٍة بدني ــة، مــا يتســبب يف معان االســتجواب، يتعرضــن فيهــا للتعذيــب وســوء املعامل
ــتخدام  ــانية ، واالس ــروف األرُس الالإنس ــي، وظ ــم الخارج ــن العال ــة ع ــة املطول ــة العزل ــتجواب املوثق ــاليب االس أس
ــة،  ــرتات طويل ــاء ف ــام وامل ــن الطع ــان م ــوم، والحرم ــن الن ــان م ــاد، والحرم ــني واألصف ــات العين ــرط لعصاب املف
والحرمــان مــن الوصــول إىل املراحيــض، والحرمــان مــن الوصــول إىل االســتحمام أو تغيــري املالبــس أياماً أو أســابيع. 
كمــا يتــم الضغــط عليهــن مــن خــالل الــراخ والشــتم. وعــى مــدى الســنوات الخمســني املاضيــة، تــم اعتقــال و/ 

أو احتجــاز مــا يقــدر بـــ 10,000 امــرأة فلســطينية بموجــب أوامــر عســكرية إرسائيليــة.

4  - بما يف ذلك قارصات، و16 أُماً، و8 سجينات مصابات، و12 سجينة مريضة، و4 معتقالت اعتقال إداري من دون تهمة أو محاكمة.
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أنماط االعتداءات املبارشة عى مصادر الحياة نتيجة السياسات التمييزية العنرصية، ومنها:

حصار قطاع غزة منذ العام 2007:

ــف 	§ ــاء ســاهما يف ارتفــاع معــدل العن ــث أكــدت 61٪ مــن النســاء يف غــزة أن الحصــار وانقطــاع الكهرب حي

املنــزيل ضدهــن.

ــاس 	§ ــم/ن يف األس ــن لديه ــات مم ــني واملزارع ــًة للمزارع ــاٍت إضافي ــة تحدي ــتمر للطاق ــص املس ــع النق وض

تكاليــف مدخــالت زراعيــة مرتفعــة، فارتفــع معــدل بطالــة املزارعــات إىل 42٪ عــام 2017 مقارنــًة بـــ٪10 

ــي نســمة. ــغ عددهــم مليونَ ــي عــى 70٪ مــن ســكان غــزة البال ــر انعــدام األمــن الغذائ عــام 2007، فأثّ

اســتهدف االحتــالل اإلرسائيــي بيئــة غــزة باســتمرار، وذلــك مــن خــالل تلويــث الرتبــة وامليــاه، وتقييــد أي 	§

تطــور، ورسقــة املــوارد الطبيعيــة الفلســطينية املوجــودة عــى الســاحل. 

حظــر دخــول املــواد واملعــدات التــي صنفتهــا إرسائيــل كمــواد »مزدوجــة االســتخدام«، التــي تشــمل نحــو 	§

ــاه والــرف الصحــي، مــا أدى إىل القــدرة عــى تنفيــذ خدمــات الــرف  70% مــن املعــدات املتعلقــة باملي

الصحــي لنحــو 25٪ مــن ســكان غــزة، ويتــم تريــف الــرف الصحــي غــري املعالــج يف الطبيعــة، علمــاً 

أّن 51٪ مــن األرُس ال تصلهــا شــبكة الــرف الصحــي، ويعانــون مــن تراكــم امليــاه امللوثــة حــول منازلهــم.

ــرف 	§ ــاه ال ــاه ومي ــوث املي ــك تل ــا يف ذل ــاه، بم ــه باملي ــراض املرتبط ــبة األم ــاع نس ــك  ارتف ــن ذل ــج ع ونت

الصحــي غــري املعالجــة، ونــدرة امليــاه  الســتخدامات النظافــة الشــخصية، ُمســببًة أمــراض األطفــال، وازداد 

ــام  ــد ع ــود جدي ــني كل 1000 مول ــة ب ــن 40 حال ــبة 60٪ )م ــزة بنس ــوالدة يف غ ــي ال ــال حديث ــوه األطف تش

2006 إىل 100 حالــة لــكل 1000 مولــود جديــد عــام 2015، وتضاعفــت نســبة األشــخاص الذيــن يعانــون 

ــي 2007  ــني عام ــن 3,7٪ إىل 6,1٪ ب ــزة م ــاع غ ــز..( يف قط ــل، الرتكي ــمع، التواص ــات )يف الس ــن صعوب م

ــرض  ــار م ــاع انتش ــام 2018، ارتف ــول ع ــبة 72٪ بحل ــة بنس ــاث ذوات اإلعاق ــبة اإلن ــاع نس و2017، وارتف

ــاالت  ــدد ح ــع ع ــي 2012 و2016، ارتف ــني عام ــاء. فب ــني النس ــات ب ــى للوفي ــبب األع ــو الس ــان، وه الرط

الرطــان لــكل 100,000 فــرد بنســبة 22٪، فيمــا زاد عــدد النســاء اللواتــي أبلغــن عــن حــاالت جديــدة مــن 

ــبة ٪32. ــان بنس الرط

ــاد، 	§ ــن املعت ــرة م ــى 114 م ــة كان أع ــة الزراعي ــات للرتب ــض العين ــة يف بع ــادن الثقيل ــز املع ــاع تركي ارتف

حيــث يعتمــد تركيــز املعــادن الثقيلــة املحــددة عــى نــوع املــواد املتفجــرة ونســيج الرتبــة، نتيجــة الغــارات 
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اإلرسائيليــة عــى القطــاع، وقيــام الجيــش اإلرسائيــي بالــرش الجــوي الــدوري ملبيــدات األعشــاب )مرتــني يف 

الســنة(  منــذ العــام 2014، مــا أثـّـر عــى األرايض الزراعيــة عــى جانــب غــزة مــن الســياج، بمســاحة ال تقــل 

عــن 2200 دونــم مــن األرايض الزراعيــة، مــا يــرض باملحاصيــل ألكثــر مــن 210 مــزارع، وبشــكل منهجــي، 

ــايل  ــة«، وبالت ــكرية »العازل ــق العس ــول إىل املناط ــى الوص ــوداً ع ــي قي ــالل اإلرسائي ــات االحت ــرض سياس وف

ــاج  ــة املحظــورة عســكرياً يحت ــال، الوصــول إىل املنطق ــة. فعــى ســبيل املث تدمــر 35٪ مــن األرايض الزراعي

قطــع 500 مــرت عــن الســياج مــن جهــة غــزة، فيمــا تمتــد املســافة إىل 1500 مــرت مــن الجانــب اآلخــر مــن 

ر مصــادر الدخــل، والتســبب باألمــراض. الســياج، مــا أثّــر عــى جــودة املحاصيــل وتــرضُّ

نــزوح العائــالت نتيجــة العــدوان املتواصــل عــى القطــاع، حيــث إنــه حتــى العــام 2018 أفــاد مكتــب تنســيق 	§

ــة بـــ  ــم )مقارن ــن منازله ــون نازحــني ع ــة( ال يزال الشــؤون اإلنســانية أن 22000 فلســطيني )4,162 عائل

100,000 يف عــام 2015(، ويعيشــون يف مالجــئ صغــرية مكتظــة، وأماكــن مســتأجرة، ومنــازل متــرضرة أو 

مجــددة جزئيــاً ، أو يقيمــون مــع عائــالت مضيفــة، مــا أدى إىل زيــادة تعــرض العائــالت ملخاطــر الســالمة 

ولتأثــريات الطقــس، وتعريــض الخصوصيــة للخطــر، وزيــادة مســتوى العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي 

داخــل األرسة  يف العائــالت النازحــة إىل 49٪ ضــد النســاء و42٪ ضــد األطفــال.

سياسات تهدف إلى النقل القسري للسكان الفلسطينيين، وتشمل الحرمان من اإلقامة، وهدم 
المنازل، وتقسيم المناطق والتخطيط التمييزي، ومصادرة األراضي ومنع االستخدام، واإلجراءات 

غير الحكومية بموافقة الدولة، وغيرها من العقوبات الجماعية، من بين ُأمورٍ ُأخرى.
عــى الرغــم مــن أن املســتعمرات اإلرسائيليــة غــري قانونيــة بموجــب القانــون الــدويل، يُســمح للفلســطينيني 	§

بالبنــاء يف أقــل مــن 1٪ مــن املنطقــة )ج(، يف حــني أن 8,5٪ مــن املنطقــة )ج( تمــت املوافقــة عــى البنــاء فيهــا 

لصالــح املســتعمرات االرسائيليــة، مــا أجــرب الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة )ج( والقــدس الرشقيــة 

عــى البنــاء مــن دون تريــح مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم الســكنية واملعيشــية.

ــي، 	§ ــم الدعــم القانون ــة عــى تقدي ــة عــى قــدرة املنظمــات الفلســطينية والدولي  أثــرت السياســات اإلرسائيلي

ــاء الفلســطيني يف املناطــق )ج( يف غضــون  ــة بهــدم البن ــق األمــر باألوامــر العســكرية اإلرسائيلي عندمــا يتعل

ــة« مــن دون ســابق إنــذار.  96 ســاعة مــن إصــدار أمــر اإلزالــة والســماح باالســتيالء عــى الهيــاكل »املتنقل

منــذ عــام 2009، هدمــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــي 6505 مبــاٍن يف الضفــة الغربيــة، 3762 منهــا خــالل 	§

ــنوات  2019-2014. الس
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التهجــري القــري لـــ 10000 فلســطيني، نصفهــم مــن األطفــال )البنــات واألوالد(، بشــكٍل رئيــيسٍّ يف املناطــق 	§

املصنفــة كمنطقــة )ج( يف الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة، إذ بلــغ عــدد أوامــر الهــدم املعلقــة 13000 أمــر 

حتــى أيلــول 2019، وتســتهدف 80 تجمعــاً يف الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الرشقيــة، بمــا يف ذلــك 

40 مدرســة فلســطينية.

ــن 	§ ــال، م ــاء واألطف ــى النس ــًة ع ــطينية، خاص ــالت الفلس ــدم العائ ــات اله ــددة لعملي ــار املتع ــمل اآلث تش

الصدمــات النفســية، وانفصــال األرسة، وفقــدان ســبل العيــش، وتقييــد الوصــول إىل الخدمــات األساســية، بمــا 

يف ذلــك الصحــة والتعليــم. وهــي ال تؤثــر فقــط عــى العائــالت النازحــة، ولكــن أيضــاً عــى ســكان املناطــق 

املحيطــة بهــا. ووفقــاَ لتقاريــر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، تــرضر نحــو 117000 فلســطيني/ة مــن 

عمليــات الهــدم هــذه، مــن خــالل تدمــري مالجــئ الحيوانــات وخزانــات امليــاه والطــرق الزراعيــة وعمليــات 

اإلجــالء املؤقــت خــالل التدريبــات العســكرية.

النــزوح القــري مــن خــالل نظــام إلغــاء حــق اإلقامــة هــو خــرٌق واضــٌح التفاقيــة جنيــف الرابعــة، ويهــدف 	§

إىل تغيــري الرتكيبــة الســكانية للقــدس الرشقيــة لصالــح املســتعمرين اإلرسائيليــني. فبــني عامــي 1967 و2018، 

قامــت إرسائيــل بتهجــري أكثــر مــن 14,643 فلســطينياً داخليــاً مــن خــالل هــذا النظــام، وفصلــت العائــالت 

ــكال  ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض ــن اتفاقي ــادة 5 )أ( م ــًة امل ــال، ُمنتهك ــاء واألطف ــت النس ــطينية، وصدم الفلس

ــاء  ــن إلغ ــي، يمك ــون اإلرسائي ــاً للقان ــع. ووفق ــة يف املجتم ــات األبوي ــخ املمارس ــا رّس ــرأة، م ــد امل ــز ض التميي

ــل«،  ــة إرسائي ــوالء لدول ــزام بال ــى مــن االلت ــار »الحــد األدن وضــع اإلقامــة يف القــدس بســبب الفشــل يف إظه

وهــذا مــا يهــدد حــق الفلســطينيني يف املقاومــة وفقــاً للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، 

والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للعــام 1966، إضافــًة إىل قــرار الجمعية 

العامــة لألُمــم املتحــدة الــذي يتنــاول »أهميــة اإلعمــال العاملــي لحــق الشــعوب يف تقريــر املصــري، ورسعــة منــح 

االســتقالل للبلــدان والشــعوب املســتعمرة، مــن أجــل ضمــان ومراعــاة فعاليــة حقــوق اإلنســان«.

هــدم املســاكن كأحــد تدابــري العقــاب الجماعــي، يف انتهــاٍك واضــٍح التفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تحظــر 	§

ــال  ــق إبط ــن طري ــك ع ــم ذل ــب. ويت ــكال الرتهي ــن أش ــر م ــراء آخ ــي أو أي إج ــاب الجماع ــتخدام العق اس

إرسائيــل إقامــة جميــع أفــراد أرسة )املنفــذ( الفلســطيني، مــا يــؤدي إىل طــرد زوجــات وأفــراد أرسة أّي رجــل 

يقــع ضحيــة عمليــات قتــل أو اعتقــال خــارج نطــاق القضــاء. وقــد تــم تطبيــق عقوبــات جماعيــة مماثلــة 

مــن خــالل عمليــات هــدم املنــازل، حيــث تــم هــدم 77 منــزالً بــني 2014-2019 كإجــراء عقابــي، مــا أدى 

إىل ترشيــد 430 فلســطينياً، بمــا يف ذلــك نحــو 107 نســاء و200 طفــل.
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سياسة الفصل العنصري وإقامة جدار الفصل العنصري: 

حيــث أثــر جــدار الفصــل العنــري عــى جميــع مجــاالت الحيــاة لألرُسالفلســطينية، ملــا فرضــه مــن فصــٍل 	§

ــت مصــدر رزق أساســياً، نتيجــة  ــي مثل ــط االجتماعــي، وخســارة األرايض، الت للعائــالت، وفصــٍل عــن املحي

املصــادرة، وفقــدان فــرص العمــل يف الســوق اإلرسائيــي، مــا رفــع نســبة البطالــة والفقــر، وفصــل األرُس عــن 

الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، وانتشــار الحواجــز العســكرية، والبوابــات، التــي تعــرض النســاء والفتيــات 

الفلســطينيات للمزيــد مــن العنــف املبــارش. 

ــن 	§ ــات كلٍّ م ــرارات وسياس ــّن بق ــطينيات وأوضاعه ــات الفلس ــوق الالجئ ــرت حق ــتات، فتأثّ ــا يف دول الش أم

لجنــة األُمــم املتحــدة للتوفيــق ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني، فقــد أنشــأت األمــم املتحــدة 

نظامــاً فريــداً للتعامــل مــع الالجئــني الفلســطينيني ميّزهــم عــن باقــي الالجئــني يف العالــم، وذلــك مــن خــالل 

تأســيس نظــام حمايــة ومســاعدة خــاص، حيــث تــم بموجــب قرارهــا رقــم 194 )الــدورة 3( لعــام 1948 

ــم املتحــدة UNCCP، التــي تســعى إىل تقريــر وضــع القــدس يف نظــام  ــة التوفيــق التابعــة لألُم إنشــاء لجن

ــق  ــدة للتوفي ــم املتح ــة األم ــزت لجن ــث عج ــم، حي ــودة إىل دياره ــني يف الع ــق الالجئ ــر ح ــم، وتقري دويل دائ

حــول فلســطني عــن تحقيــق مهامهــا، فلــم تتــم إعــادة توطــني الالجئــني. وتوقفــت هــذه اللجنــة فعليــاً بعــد 

ســنواٍت قليلــٍة مــن تشــكيلها ألســباٍب سياســيٍة يف جوهرهــا. 

وبشــأن دور األونــروا، أفــادت دراســة تحديــد االحتياجــات أّن األونــروا ال تعتــرب الحمايــة ضمــن تفويــض عملهــا 

أثنــاء االنقســام والحــروب، وهــي تعمــل عــى توفــري مــا يمكــن منهــا مــن خــالل توفــري خدمــاٍت آمنــٍة يف مجــاالت 

الصحــة والتعليــم والتدريــب والعمــل، إضافــة إىل املراكــز االجتماعيــة وعمليــات اإلغاثــة.

إّن وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني أو غريهــا مــن الهيئــات الدوليــة ال تمتلــك تفويضــاً رصيحــاً لحمايــة حقــوق 

ــول دائمــة وفقــاً للقانــون الــدويل.  ــة البحــث عــن حل اإلنســان األساســية لجميــع الالجئــني الفلســطينيني، أو أهلي

وتُعنــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الصــادرة يف العــام 1949 بحمايــة األشــخاص املدنيــني مــن كال الجنســني يف وقــت 

ــم  ــة، فإنه ــورٍة رصيح ــات بص ــني والالجئ ــر الالجئ ــى ذك ــأِت ع ــم ت ــة ل ــذه االتفاقي ــن أّن ه ــم م ــرب، وبالرغ الح

يســتفيدون مــن الحمايــة طاملــا كانــوا مــن املدنيــني املعنيــني بأحكامهــا، عــى رغــم عــدم كفايــة هــذه املعاهــدة 

ــي  ــالل اإلرسائي ــاص، إال أّن االحت ــكٍل خ ــات بش ــام، والالجئ ــكٍل ع ــطينيني بش ــني الفلس ــة لالجئ ــري الحماي لتوف

رفــض تطبيــق هــذه االتفاقيــة عــى أســاس قانونــي، وذلــك نفيــاً لصبغــة االحتــالل الحربــي لتواجدهــا يف األرايض 

ــطينية. الفلس
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ومــع تراجــع خدمــات األونــروا، ترتاجــع قــدرة هــذه الخدمــات عــى توفــري الحمايــة، وهــذا مــا ســلطت الضــوء 

عليــه الالجئــات يف لبنــان، ويجــب الضغــط عــى الــدول لتحمــل التزاماتهــا املاليــة نحــو األونــروا، والضغــط نحــو 

توســيع برامــج حمايــة للنســاء الالجئــات يف الشــتات.

ويف األردن تصبــح الجرائــم املســتمرة عــادات طبيعيــة يف املخيــم، لعــدم تدخــل الحكومــة إال يف الحــاالت الجنائيــة أو 

اإلرصار عــى الشــكوى، كمــا أشــارت املشــاركات يف مجموعــة قياديــات نســويات يف األردن، مضيفــاٍت أّن أهــم تعديــل 

بمــا يخــص الحمايــة هــو تعديــل قانــون الجنســية للمــرأة. وفيمــا يخــص العنــف املبنــي عــى الجنــس واملتولــد 

يف مخيمــات اللجــوء، فإنــه مــن الصعــب القــول إّن هنــاك أدوات أو أســاليب ناجعــة للحمايــة. وتــرى املشــاركات يف 

مجموعــة القياديــات النســويات يف األردن أنــه مــن الــرضوري »ايجــاد وســيلة لحمايــة املــرأة مــن العنــف املوجــه 

لهــا، ألنــه مــن الصعــب ذهــاب املعنفــة إىل مركــز الرشطــة للشــكوى«، مثــل: ســيارات اإلســعاف األويل، وتدريــب 

املرشفــني عــى التعامــل مــع الحــاالت وملــن تتوجــه يف مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات الحكوميــة.

األهداف االستراتيجية ضمن محور الحماية

تعزيــز املنــارصة الدوليــة والنســوية تجــاه حمايــة النســاء والفتيــات الفلســطينيات   3.1

ــكري  ــالل العس ــت االحت ــّن تح ــة بحقه ــة املمارس ــات التمييزي ــاكات والسياس ــن االنته م

اإلرسائييل. 

ــة  ــدول املضيف ــطينيات يف ال ــاء الفلس ــة للنس ــري الحماي ــو توف ــة نح ــود الوطني ــم الجه تدعي  3.2

ــة. ــول إىل العدال ــن الوص ــّن م ــات، وتمكينه لالجئ

المحور الرابع: الوقاية
مــن منطلــق الرؤيــة الوطنيــة لجــذور الــراع، املتمثلــة باالحتــالل االســتعماري التاريخــي لفلســطني الــذي نتــج 

ــه  ــق عن ــا انبث ــة انقســام ســيايس، انعكــس بواقعــه عــى النســاء الفلســطينيات، كم ــه رصاع داخــي عــى هيئ عن

ــالف  ــه االئت ــإّن توجُّ ــوريا واألردن(، ف ــان وس ــاورة )لبن ــطينيات إىل دول مج ــطينيني والفلس ــوء الفلس ــري ولج تهج

األهــي باألســاس هــو العمــل عــى إنهــاء جــذور الــراع وبنــاء الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس. 

وفيمــا يتــم التعامــل ضمــن محــاور القــرار األُخــرى بهــذا االتجــاه، عمــد االئتــالف إىل تخصيــص محــور الوقايــة 
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ــي تشــكل خطــراً  ــاكات، الت ــد مــن االنته ــاء الفلســطينيات للمزي ــة مــن تعــرُّض النس ــر ســبل الوقاي نحــو تطوي

عــى أمنهــّن اإلنســاني يف ظــل اســتمرار االحتــالل وتصعيــد سياســاته التمييزيــة والقمعيــة والعنريــة، ويف ظــل 

التخوفــات القائمــة مــن اســتمرار االنقســام الداخــي وتصعيــد تداعياتــه، أو نشــوء رصاعــات داخليــة جديــدة قــد 

تُهــدد األمــن اإلنســانّي للنســاء.

ــع التاريخــي للسياســات وممارســات االحتــالل اإلرسائيــي يف األرايض الفلســطينية، مــّرت القضيــة بالعديــد  يف التتبُّ

مــن املنعطفــات التــي أثـّـرت عــى مســار العمــل نحــو إنهــاء االحتــالل مــن خــالل الرتكيــز عــى قضايــا وانتهــاكات 

وسياســات احتالليــة هدفــت إىل تعزيــز الوجــود االســتعماري يف فلســطني، ُمنتهكــًة حقــوق الشــعب الفلســطيني، 

ــة  ــاج سياس ــا انته ــر، كان أبرزه ــة التحري ــع منظم ــة م ــات املربم ــًة االتفاقي ــدويل، وُمنتهك ــون ال ــًة القان وُمنتهك

الضــم لــألرايض الفلســطينية يف حــدود 1967، وسياســة العقوبــات الجماعيــة، مــن  حصــاٍر عــى غــزة امتــد أكثــر 

ــل: إقامــة جــدار الفصــل العنــري، وسياســات  مــن عــرش ســنوات، وانتهــاج سياســات الفصــل العنــري، مث

التخطيــط التمييزيــة، مثــل: الهــدم والرتحيــل والتهجــري القــري، وسياســات ارتبطــت بعســكرة املجتمــع اإلرسائيي 

ــات  ــذه السياس ــذي ه ــا تُغ ــا. وبينم ــطينيات، وغريه ــطينيني والفلس ــد الفلس ــتخدامها ض ــوة واس ــتعراض الق واس

ــات  ــا تعليم ــند إليه ــفية تس ــني تعس ــع قوان ــدأ بترشي ــراءات تب ــم إىل إج ــا يرتَج ــإّن تطبيقه ــاً، ف ــا بعض بعضه

وإجــراءات تنتهــك حقــوق اإلنســان الفلســطيني، وتُهــدد األمــن اإلنســاني للفلســطينيني نســاًء ورجــاالً. ومــن هنــا، 

ــق السياســات القائمــة واإلجــراءات  ــة عــى تطبي ــار املرتتب ــة مــن اآلث ــاٍت للوقاي يــرى االئتــالف رضورة إيجــاد آلي

املنطويــة عليهــا، إىل جانــب رضورة إيجــاد آليــات إنــذار مبكــرة للتوجهــات اإلرسائيليــة نحــو التصعيــد، واســتخدام 

هــذه اإلنــذارات للتأكــد مــن التدخــل الريــع عــى املســتويني الــدويل والوطنــي للتصــدي ألّي تصعيــد.

وقــد أكــدت دراســة تحديــد االحتياجــات رضورة العمــل ضمــن محــور الوقايــة، بالرتكيــز عــى مناطــق االحتــكاك 

املبــارش مــع االحتــالل، وعــى فئــة الفتيــات والنســاء بشــكٍل خــاص، إذ دعــت النســاء يف الضفــة الغربيــة إىل إيجــاد 

آليــات وقايــة دوليــة لتوثيــق االنتهــاكات يف هــذه املناطــق كمدخــٍل للوقايــة عــى غــرار بعثــة )TIPH( يف الخليــل 

قبــل أن يتــم إقصاؤهــا، كمــا دعــت إىل إيجــاد مجموعــات الوقايــة الشــعبية والدوليــة والرقابــة والحمايــة الدوليــة 

الشــعبية، بمــا فيهــا وفــود التضامــن واملنــارصة، لتســاهم يف إضعــاف أثــر التهديــدات عــى األمــن اإلنســاني للنســاء 

ــات يف  ــات الطالب ــة ملجموع ــات مرافق ــل مجموع ــابق، مث ــدوداً، يف الس ــر، وإن كان مح ــا أث ــي كان له ــات، الت والفتي

طريقهــن إىل املدرســة. 

أمــا يف قطــاع غــزة، فأكــدت دراســة االحتياجــات رضورة إيجــاد خطــط طــوارئ ورصــد موازنــات لهــا يف حــال 

ــارش  ــر املب ــاء إىل الخط ــن النس ــّرض أم ــي تُع ــابقة الت ــات الس ــرار الهجم ــى غ ــالل، ع ــات االحت ــرض لهجم التع
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ــة  ــوارد الحياتي ــتهن وامل ــادر معيش ــري مص ــالل تدم ــن خ ــارش م ــري املب ــزوح، وغ ــن الن ــم أماك ــازل ث ــف املن بقص

ــة. ــاه والطاق ــادر املي كمص

وإضافــًة إىل ذلــك، أظهــرت نتائــج دراســة تحديــد االحتياجــات أنــه يف ظــل ضعــف أو غيــاب األطــر واملؤسســات 

الرســمية والشــعبية التــي تعمــل عــى الوقايــة، تُســتخدم املعرفــة كأحــد مقومــات الوقايــة يف مناطــق التمــاس ويف 

املناطــق النائيــة وطــرق املســتوطنات ويف املخيمــات، كمــا تُســتخدم مهــارات التعامــل مــع ضعــف األمــن اإلنســاني 

ــد  ــات تواج ــوفة، ويف أوق ــق مكش ــل يف مناط ــر، التنقُّ ــوي للتصوي ــزة الخل ــتخدام أجه ــات، اس ــري يف مجموع )الس

اآلخريــن، تنظيــم مجموعــات حراســة مجتمعيــة، وغــري ذلــك مــن التقنيــات( للتقليــل مــن االنتهــاكات واملخاطــر، 

ــا  ــريه. كم ــوع وغ ــيل للدم ــاز املس ــع الغ ــل م ــال والتعام ــة األطف ــف وحماي ــن القص ــاء م ــارات االحتم ــك مه وكذل

أوصــت الدراســة بنــرش الوعــي املجتمعــي لــكال الجنســني حــول كــر املألــوف وتقبُّــل التغيريألهــداف الوقايــة، مــن 

خــالل اســتهداف طلبــة املــدارس يف حمــالت التوعيــة، وفتــح منابــر حواريــة لطلبــة الجامعــات حــول أمــن املــرأة 

وســالمتها، وتقديــم الدعــم النفــيس واالجتماعــي والصحــي لألســريات، وتســليط الضــوء مــن اإلعــالم عــى قضايــا 

املــرأة واألمــن والســالم. 

ــتبدالها  ــوار، واس ــة الح ــاب لغ ــة لغي ــج العقيم ــام النتائ ــة االنقس ــت تجرب ــد أثبت ــي، فق ــد الداخ ــى الصعي ــا ع أم

باســتخدام القــوة والتحايــل عــى ســيادة القانــون، ومــا أنتجــه ذلــك مــن تهديــداٍت ألمــن النســاء نتيجــة انهيــار 

ــكاالت  ــن اإلش ــدًة م ــًة معق ــف مجموع ــام خلَّ ــات أّن االنقس ــت الدراس ــث أثبت ــة، حي ــة واألمني ــة االجتماعي املنظوم

التــي شــملت ازديــاد معــدالت العنــف الجســدي والنفــيس والطــالق والجرائــم االجتماعيــة، إىل جانــب التعــدي عــى 

الحقــوق والحريــات العامــة، مــا خّلــف حالــًة مــن الخــوف والقلــق وعــدم الشــعور باألمــان. وقــد شــملت هــذه 

اإلشــكاالت مجموعــًة مــن االنتهــاكات املبــارشة عــى املســتوى االجتماعــي للنســاء، طــال حقهــن يف الحيــاة والصحــة 

والتعليــم والعمــل والســكن، وغريهــا مــن االنتهــاكات التــي وثقتهــا الدراســات والبحــوث امليدانيــة. ونتيجــًة لهــذه 

ــى  ــة ع ــاكات الواقع ــام واالنته ــتمرار االنقس ــى اس ــة ع ــار املرتتب ــن اآلث ــاء م ــة النس ــى وقاي ــاً ع ــة، وحرص التجرب

النســاء، وحرصــاً عــى منــع انفجــار األزمــة مــرًة أُخــرى، يــرى االئتــالف األهــي رضورة العمــل عــى تعزيــز لغــة 

الحــوار يف املجتمــع الفلســطيني ومــا يعززهــا؛ مــن إعــادة إعمــاٍر ضمــن نظــاٍم للعدالــة االنتقاليــة يشــمل النســاء، 

إىل جانــب إيجــاد آليــات إنــذاٍر مبكــٍر ألّي تصعيــٍد متعلــٍق باالنقســام الســيايس أو نشــوء أي نزاعــاٍت داخليــٍة أُخرى. 

ويف مخيمــات اللجــوء، تنبــع أهميــة الوقايــة يف كل بلــٍد مضيــٍف مــن الســياق املحــي وخصوصياتــه، إال أنها اشــرتكت 

ــدت  ــي األُردن، أك ــا. فف ــراك ضمنه ــز الح ــات وحي ــة يف املخيم ــات املقدم ــية والخدم ــاحة املعيش ــق املس ــر ضي يف أث

املشــاركات يف دراســة تحديــد االحتياجــات أّن الوقايــة تتمثــل يف زيــادة املعرفــة ورفــع وعــي النســاء يف املخيمــات 
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بشــأن أســاليب الوقايــة ومهاراتهــا، ومنهــا مهــارات الدفــاع عــن النفــس وكــر حواجــز الخــوف.

ــاوت أدوار  ــل تف ــة يف ظ ــة والحماي ــاالت الوقاي ــات يف مج ــوية يف املخيم ــات النس ــض املؤسس ــل بع ــان، تعم يف لبن

اللجــان الشــعبية، فأكــدت نتائــج دراســة االحتياجــات أّن الحاجــة أوســع بكثــرٍي مــن التدخــالت، إذ تُمثـّـل الوقايــة 

مــن انتهــاكات األمــن اإلنســاني حاجــًة ملحــًة لنســاء املخيمــات وفتياتهــا، إىل جانــب خلــل آليــات تطبيــق القوانــني 

ــكام إىل  ــة هــذه القوانــني، فتضطــر النســاء لالحت ــا بأهمي ــا ومعرفته ــرأة بحقوقه ــا، وضعــٍف يف وعــي امل وضعفه

العــادات والتقاليــد والعشــائرية يف قضايــا األحــوال الشــخصية مــن عنــٍف وطــالٍق ومــرياٍث وغريهــا.

األهداف االستراتيجية ضمن محور الوقاية

ــاه  ــة تج ــري الوقائي ــاذ التداب ــدويل باتخ ــع ال ــة املجتم ــالف بمطالب ــات االئت ــز دور مؤسس تعزي  4.1

ــطينيات. ــاء الفلس ــع النس واق

املساهمة يف الوقاية من تصاعٍد يف حدة األزمة الناتجة عن االنقسام الداخيل.  4.2 
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1.1 تعزيــز جهــود مؤسســات االئتــالف يف املســاءلة عــن االنتهــاكات الواقعــة عــى النســاء والفتيــات الفلســطينيات تحــت 
االحتــالل العســكري اإلرسائيــيل

األنشطة الرئيسةاملخرجاتالنتائج

1.1.1  عدد 

متزايد من 

الدول يف مناطق 

مختلفة من 

العالم داعمة أكثر 

ملطالب النساء 

الفلسطينيات 

برفع الحصانة 

عن االحتالل 

اإلرسائييل، ومنع 

اإلفالت من 

العقاب. 

آلية  وأدوات الرصد والتوثيق  موحدة وموثقة.	§
16 تدريباً )16 محافظة( يف مجال الرصد والتوثيق.	§
لجنة تنسيقية لعملية الرصد والتوثيق مفعلة.	§

1.1.1.1 رصد انتهاكات االحتالل من حيث تأثريها 

عى النساء والفتيات، ودعم عمل املؤسسات الحقوقية 

العاملة عى رصد االنتهاكات.

مخاطبات كل من:	§
1. مجموعة العمل الدولية للمنظمات غري الحكومية للمرأة والسالم واألمن: 

تحالف عريض من 19 مؤسسة دولية من أهّم املؤسسات العاملة حول موضوع 
املرأة السالم واألمن.

2. )رابطة النساء الدولية للسالم والحرية(.
3. مساواة. 

4. التحالف النسوي للحقوق.
قائمة بمؤسسات وشبكات أُخرى، والتواصل معها لالنضمام إىل الشبكة.	§
خطة عمل سنوية مع الشبكة .	§
تقارير دورية ووفق خطة العمل ومشاركتها مع الشبكة.	§
موتمر دويل حول التضامن النسوي يف قضايا املرأة واألمن والسالم.	§
بلــورة 3-5 أوراق مواقــف وتوزيــع إصــدارات االئتــالف عــى نطــاق واســع 	§

وبشــكل دوري ســنوياً.

1.1.1.2 بناء  شبكة داعمة دولية ملؤسسات نسوية 

وحقوقية وشبكات متخصصة بأجندة املرأة السالم 

واألمن ونقابات دولية ومؤسسات التضامن مع 

الشعب الفلسطيني، وتفعيلها يف الضغط عى املجتمع 

الدويل من خالل الضغط عى الدول منفردًة أو من 

خالل األمم املتحده.

تقارير إعالمية )مكتوبة ومرئية( يف اإلعالم الدويل البديل.	§
املخاطبات واملراسالت مع جهات اإلعالم الدويل البديل.	§

1.1.1.3 استقطاب جهات اإلعالم البديل الدولية  

وتفعيلها يف نرش انتهاكات االحتالل.

ــد 	§ ــارج، وتحدي ــة للخ ــم املوجه ــدول واألقالي ــط ال ــل خط ــة تحلي دراس
ــالف. ــة االئت ــا خط ــني قضاي ــو تضم ــري نح ــرص التأث ف

مراســالت ومخاطبــات املؤسســات النســوية الفاعلــة يف الــدول ذات 	§
األولويــة.

1.1.1.4  مطالبة الدول الثالث بأن تدعم من خالل 
خططها الوطنية للمرأة والسالم واألمن اسرتاتيجية 

وخطة االئتالف الفلسطيني للقرار 1325، وتقوم 
بالتحرك دولياً بمقتىض هذا الدعم.

ــدول 	§ ــد ال ــة، وتحدي ــات الدولي ــان اآللي ــات لج ــل توصي ــر تحلي تقري
ــرتاتيجية. ــنوات االس ــة يف س ــة ذات األولوي الثالث

مخاطبات الدول من خالل وزارة الخارجية واملمثليات.	§

1.1.1.5 استخدام توصيات لجان اآلليات الدولية 
يف املتابعة )من خالل الشبكات ووزارة الخارجية 

والسفارات( من حيث ضمان مساءلة واحرتام الدول 
األخرى لهذه التوصيات يف عالقتها مع دولة االحتالل.

قائمة بالتدابري املقرتحة لكل دولة.	§
ــطينية يف 	§ ــة الفلس ــن واملمثلي ــن املؤيدي ــس األم ــاء مجل ــات أعض مخاطب

نيويــورك، مــن أجــل وضــع فلســطني عــى أجنــدة فريــق الخــرباء غــري 
الرســمي ملجلــس األمــن حــول املــرأة الســالم واألمــن يف 2021.

1.1.1.6 مطالبة الدول الثالثة باتخاذ تدابري، امتثاالً 
اللتزاماتها بموجب القانون الدويل ذات الصلة، من 
أجل ضمان احرتام القانون الدويل وتنفيذ توصيات 

لجان التحقيق الدولية املستقلة.

النتائج، المخرجات، األنشطة الرئيسة
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األنشطة الرئيسةاملخرجاتالنتائج

  1.1.2

أجسام 

وهيئات 

وآليات دولية 

أكثر استجابًة 

ملساءلة 

االحتالل حول 

انتهاكات 

حقوق 

النساء، وعدم 

اإلفالت من 

العقاب.

دليل اآلليات الدولية.	§
5 تقارير للتدريبات حول اآلليات الدولية )فلسطني، لبنان، سوريا، األردن، مر(.	§
خطة عمل سنوية الستهداف اآلليات الدولية.	§
تقرير مراجعة وتحليل املالحظات والتوصيات ألربع لجان تعاقدية.1	§

1.1.2.1 رفع وعي 

أجسام وهيئات 

وآليات دولية بأثر 

انتهاكات االحتالل عى 

النساء الفلسطينيات.

4 تقارير موازية للجان اآلليات التعاقدية.	§
مخاطبــات وتقاريــر ربعيــة مقدمــة للمقــرر الخــاص حــول انتهــاكات االحتــالل وأثرهــا عــى أمــن النســاء، إلدراج 	§

قضايــا النســاء يف تقريــره الــدوري ملجلــس حقــوق اإلنســان )تحــت البنــد الســابع(. 
لقاء جانبي )side event( أو االنضمام إىل لقاء يتم التنسيق له من إحدى هذه الجهات سنوياً.	§
مداخلة شفوية سنوياً يف جلسٍة واحدٍة ملجلس حقوق اإلنسان سنوياً عى حدٍّ أقىص.	§
تقرير ظل لالستعراض الدوري الشامل للدولة القائمة باالحتالل.	§
تقاريــر حــول االنتهــاكات املرتبطــة بالنســاء الفلســطينيات )كجــزء مــن تقريــر وطنــي أشــمل( مقدمــة للــدول 	§

املشــاركة يف االســتعراض.
تقرير تحليل نتائج وتوصيات االستعراض الدوري الشامل لالحتالل يف العام 2018.	§
مشاركة يف االستعراض الدوري املتعلق بإرسائيل يف 2023.	§
تقارير سنوية للمقررين الخاصني )آليات اإلجراءات الخاصة(.2	§
مداخالت مكتوبة وشفوية يف مجلس حقوق اإلنسان عند عرض تقرير املقررين الخاصني.	§
ــم –	§ ــدد منه ــرتكة لع ــة أو مش ــات فردي ــان )اجتماع ــوق اإلنس ــة بحق ــراءات الخاص ــات اإلج ــع آلي ــات م اجتماع

ــان(. ــوق اإلنس ــامي لحق ــوض الس ــب املف ــن مكت ــهيل م بتس
ــالل 	§ ــن خ ــالٍف، أو م ــا كإئت ــة، إم ــال اللجن ــدة أعم ــب أجن ــنوياً بحس ــرأة س ــع امل ــة وض ــة لجن ــة جلس مداخل

ــة. ــٍة أو داعم ــاٍت رشيك ــالل مؤسس ــن خ ــاء، أو م ــات األعض املؤسس
ــدة 	§ ــة أجن ــا تواجــدن مــن ناحي  اجتمــاع مــواٍز ســنوياً لتســليط الضــوء عــى وضــع النســاء الفلســطينيات أينم

ــز املوضوعــات  الســنوي. ــرأة الســالم واألمــن، وفــق تركي امل
وثيقــة حــول املوضــوع إلظهــار أثــر إجــراءات االحتــالل، بمــا يف ذلــك املســتوطنات، عــى الزراعــة الفلســطينية 	§

ــق التحليــل النســوي يف ســياق املؤتمــر العاملــي عــن النظــم الغذائيــة. والتغذيــة مــن منطل
تقرير بديل حني تقديم إرسائيل تقريرها الطوعي حول تطبيق أجندة التنمية املستدامة.	§
ــاء 	§ ــة النس ــى تنمي ــه ع ــالل وإجراءات ــر االحت ــار أث ــل إظه ــن أج ــواٍز )side event( م ــاء م ــم لق ــيتم تنظي وس

ــات. والفتي
التقارير الدورية لألمني العام حول قرارات مجلس األمن )منها قرار 2334 حول املستوطنات(.	§
تقريــر تحليــل الفــرص، خاصــًة مــن ناحيــة العالقــات الدبلوماســية ودعــم الــدول للقضيــة الفلســطينية مــن أجــل 	§

التواصــل مســبقاً مــع الــدول التــي ســتقوم برئاســة مجلــس األمــن.

1.1.2.2  استخدام 

اآلليات الدولية 

املختلفة للضغط 

نحو املساءلة حول 

انتهاكات االحتالل.

1 -  لجنة القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة املرشفة عى تطبيق اتفاقية القضاء عى كافة أشكال التمييز ضد املرأة، لجنة حقوق الطفل املرشفة عى تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، لجنة الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية املرشفة عى تطبيق العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لجنة التمييز العنري املرشفة عى تطبيق اتفاقية القضاء عى التمييز العنري.

2  - املقرر الخاص املعني باألرض الفلسطينية املحتلة، املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، الفريق العامل املعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، املقرر الخاص املعني بحالة 
املدافعني عن حقوق اإلنسان، املقررة الخاصة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين )للبحث يف أوضاع الالجئني يف الدول املضيفة(.
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1.1.3 كلمة 
»االحتالل« مدرجة 

كأحد األوضاع 
التي تهدد أمن 

النساء وسالمهّن، 
مثل الحروب 

والنزاعات األُخرى، 
وذلك ضمن 

قرارات مجلس 
األمن القادمة 

تحت أجندة املرأة 
واألمن والسالم. 

مخاطبــات مجلــس األمــن باســتخدام املالحظــات والتوصيــات مــن اللجــان التعاقدية 	§
ــة  ــالل نتيج ــة  االحت ــن إلدراج كلم ــس األم ــى مجل ــط ع ــة، يف الضغ ــري التعاقدي وغ

توثيــق أثــره عــى تهديــد األمــن اإلنســاني للنســاء.
مخاطبات السفارات الفلسطينية.	§

1.1.3.1 التعاون مع شبكاٍت داعمٍة 
ومؤسساٍت أُخرى ودوٍل حليفة.

1.1.3.2 التعاون مع وزارة 
الخارجية الفلسطينية والشبكات 

الداعمة واملؤسسات والدول الحليفة 
من أجل إدماج أجندة املرأة السالم 

واألمن يف القرارات املقبلة والنقاشات 
واالستعراضات املتعلقة بفلسطني.

1.1.3.3 االستفادة من السفارات 
الفلسطينية يف الخارج من أجل التواصل 

مع الجالية الفلسطينية للضغط عى 
الدول التي يُقيمون فيها من أجل دعم 

اسرتاتيجية االئتالف وتحركاته.

1.1.4 جهود 
املؤسسات العاملة 

عى محاسبة 
االحتالل من خالل 
املحكمة الجنائية 
الدولية ومحاكم 

وطنية، ومن خالل  
مقاطعة الرشكات 

الداعمة لالحتالل 
)بحسب قائمة 
األمم املتحدة(، 

ووقف تزويد قوات 
االحتالل باألسلحة 

املستخدمة يف 
االنتهاكات، وفق 

معاهدة تجارة 
األسلحة 2012، 
ووفق التزامات 

يف القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان 
والقانون الدويل 
مدعمة بقضايا 

املرأة واألمن 
والسالم.

تقارير االنتهاكات الربعية.	§
حمالت الضغط من خالل الشبكة وأعضائها.	§

1.1.4.1 تزويد املؤسسات الحقوقية 
بتقارير وتوثيقات النتهاكات حقوق 

النساء الفلسطينيات.

1.1.4.2. تحريك الشبكة الداعمة 
ومستندها لتقديم دعاوى وطنية 

يف الدول، ملحاسبة منتهكي حقوق 
النساء الفلسطينيات والقانون 

الدويل، وللضغط عى الحكومات 
ملقاطعة الرشكات الداعمة لالحتالل، 

واتخاذ تدابري عقابية.

1.1.4.3  تقديم التحليل حول 
تأثري االنتهاكات عى النساء للجان  

الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، 
خاصًة الحملة النسائية للمقاطعة 

والحملة املوازية لها يف لبنان.

1.1.4.4 التفاعل مع ممثي السلطة 
الفلسطينية/م.ت.ف يف املحافل 

الدولية وتزويدهم  بمعلوماٍت 
وتحليٍل بشأن االنتهاكات التي 

تستهدف أو تؤثر عى النساء من 
أجل إثارتها يف املنابر الدولية. 
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1.2 دمــج قضايــا النســاء الفلســطينيات الالجئــات يف جهــود املنــارصة والتضامــن الــدويل املوجهــة ملتابعــة وضعيــة املــرأة 
الفلســطينية تحــت االحتــالل ويف الشــتات

األنشطة الرئيسةاملخرجاتالنتائج

تقريــران للتدريبــات حــول اآلليــات الدوليــة يف كلٍّ مــن: لبنــان واألردن 	§
وســوريا ومــر.

ــود 	§ ــن جه ــة ضم ــات الدولي ــتهداف اآللي ــنوية الس ــل س ــة عم خط
الضغــط واملنــارصة ملســاءلة االحتــالل.

ــطينيات يف 	§ ــاء الفلس ــة النس ــأن وضعي ــنوية بش ــف س ــر نص تقاري
ــتات. الش

1.2.1.1 تنظيم تدريبات للمنظمات النسوية يف لبنان 
واألردن وسوريا ومر بشأن اآلليات الدولية.

1.2.1.2 يف إطار عمل االئتالف، استخدام اآلليات 
الدولية املختلفة للضغط عى الهيئات الدولية 

نحو مساءلة االحتالل عن حالة اللجوء للنساء 
الفلسطينيات، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
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2.1  تعزيــز مشــاركة وتمثيــل1 النســاء الفلســطينيات )يف الوطــن والشــتات( يف مراكــز صنــع القــرار ضمــن جهــود تحقيــق 
األمــن والســالم

األنشطة الرئيسةاملخرجاتالنتائج

2.1.1 ارتفعت 

مشاركة النساء 

وتمثيلهن يف لجان 

املصالحة الوطنية.

نُظمت لقاءات نصف سنوية للمساءلة مع أطراف املصالحة.	§
أُصــدرت ورقــة حقائــق ســنوية بشــأن عمليــة إعــادة اإلعمار ومشــاركة 	§

النســاء يف لجــان املصالحــة، وتســليط الضــوء عــى أثــر تغييب النســاء.
ورقــة موقــف بشــأن الرؤيــة النســوية الشــاملة لــدور املــرأة يف تحقيــق 	§

الســلم األهــي.
ورقة موقف بشأن تضمني الرؤية النسوية لعملية إعادة اإلعمار.	§
 لقــاءات متابعــة ســنوية مــع املؤسســات الفلســطينية والدوليــة بشــأن 	§

تضمــني الرؤيــة النســوية إلعــادة اإلعمــار.

2.1.1.1 مخاطبــة أطــراف املصالحــة لزيــادة 

مشــاركة النســاء يف لجــان املصالحــة.

ــني  ــة لتضم ــراف املصالح ــة  أط 2.1.1.2 مخاطب

ــا. ــوية يف ملفاته ــة النس الرؤي

الفلســطينية  املؤسســات  مخاطبــة   2.1.1.3

اإلعمــار  إعــادة  مجــال  يف  العاملــة  والدوليــة 

النســاء يف  النســوية وإرشاك  الرؤيــة  لتضمــني 

التدخــالت. وتصميــم  االحتياجــات  تحديــد 

2.1.2 ارتفعت 

مشاركة النساء 

الفلسطينيات 

وتمثيلهّن يف  

مواقع صنع 

القرار يف األحزاب 

السياسية، )كما يف 

يف اللجان الشعبية 

واألُطر الحزبية يف 

الشتات(.

رؤية نسوية موحدة للجان املرأة داخل األحزاب.	§
ورقة موقف حول الرؤية.	§
تقرير تقدير احتياجات وخطة بناء قدرات.	§
16 لقاًء مفتوحاً بشأن املشاركة السياسية والعمل الحزبي.	§
فيديــو قصــري يوثــق تجــارب ناجحــة للنســاء يف العمــل الحزبــي )بمــا 	§

يشــمل الشــابات(.
ــرار 	§ ــاع الق ــع ُصن ــابات م ــباب والش ــع الش ــة تجم ــرة فكري 18 مناظ

ــة. ــية الفاعل ــاركة السياس ــأن املش ــزاب بش ــل األح داخ

ــان  ــدة للج ــوية موح ــة نس ــر رؤي 2.1.2.1 تطوي

ــية. ــزاب السياس ــاركة يف األح ــأن املش ــرأة بش امل

ــل  ــوية داخ ــوارد النس ــدرات الك ــاء ق 2.1.2.2 بن

ــي  ــل الحزب ــاالت العم ــّن يف مج ــزاب، وتمكينه األح

ــوي. والنس

يف  الفلســطينيات  الشــابات  توعيــة   2.1.2.3

ــاركة  ــول املش ــا ح ــات وغريه ــات واملخيم الجامع

السياســية والعمــل الحزبــي.

2.1.2.4 تفعيــل دور اإلعــالم  الرســمي وغــري 

املشــاركة  حــول  الوعــي  رفــع  يف  الرســمي 

السياســية.

الناجحــة  النمــاذج  وعــرض  توثيــق   2.1.2.5

للنســاء يف العمــل الحزبــي القاعــدي، وتأثريهــن يف 

ــاء. ــزب والنس ــا الح ــم قضاي دع

2.1.2.6 مخاطبــة صنــاع القــرار يف األحــزاب 

ــبة  ــزام بنس ــول االلت ــاءلتهم ح ــية ومس السياس

الـــ30% يف مواقــع صنــع القــرار داخــل األحــزاب.

1 - تمثيل النساء يعني وجود رجال يحملون قضايا النساء وقادرين عى تضمينها وراغبني يف ذلك، حسب مواقعهم يف صنع القرار.



45

االئتالف النسوي الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس األمن 1325  

2.1.3 ارتفعت 

مشاركة النساء 

الفلسطينيات 

وتمثيلهّن يف 

مواقع صنع 

القرار التابعة 

ملنظمة التحرير، 

)بمن فيهّن 

الفلسطينيات يف 

الشتات(.

ــم 	§ ــا، يشــمل التقيي ــا واتحاداته ــر املنظمــة ولجانه ــل دوائ ــر تحلي تقري
ــات. ــد األولوي وتحدي

ــر، 	§ ــان والدوائ ــني اللج ــع ب ــاالت التقاط ــة يف مج ــات متخصص 3 تدريب
د  وتدريــب متخصــص حســب اختصــاص الدوائــر واللجــان التــي تحــدَّ

كأولويــة.
قائمة املستقالت من ذوات الكفاءة.	§
6 لقــاءات مــع قيــادات املجلســني الوطنــي واملركــزي واللجنــة 	§

التنفيذيــة.
10 ورشات عمل للدوائر واللجان ذات األولوية.	§

2.1.3.1  اســتقطاب وتأهيــل كــوادر نســوية 

ــادات  ــة واالتح ــان الدائم ــر واللج ــادة الدوائ لقي

الشــعبية ذات األولويــة للنســاء مــن منظــور 

عالقتهــا باملــرأة واألمــن والســالم.

املجلســني  2.1.3.2 مخاطبــة قيــادة وأعضــاء 

ــاء  ــد النس ــو تقلُّ ــط نح ــزي للضغ ــي واملرك الوطن

ــر  ــن الدوائ ــة ضم ــرار متخصص ــع ق ــع صن مواق

واالتحــادات ذات األولويــة، إىل جانــب االلتــزام 

بنســبة الـــ30% كحــد أدنــى يف املجلســني الوطني 

ــة. ــة التنفيذي ــزي واللجن واملرك

2.1.3.3 رفــع وعــي صنــاع القــرار داخــل دوائــر 

املنظمــة ولجانهــا واتحاداتهــا بشــأن قضايــا املــرأة 

واألمــن والســالم.

2.1.4 ارتفعت 

مشاركة النساء 

وتمثيلهّن يف 

مواقع صنع 

القرار يف قطاعي 

األمن والعدالة.

3-4  مذكرات تفاهم.	§
12-16 ورشة عمل يف األكاديميات.	§
تدريبات متخصصة 4/3.	§
ورقة حقائق حول مشاركة النساء وتمثيلهّن يف قطاع األمن.	§
ورقة حقائق حول مشاركة النساء وتمثيلهّن يف قطاع العدالة.	§
ورقة موقف حول مشاركة النساء وتمثيلهّن يف قطاع العدل.	§
أربعة لقاءات توعوية لصناع القرار ضمن منظومة العدالة.	§
أربعة لقاءات توعوية  لصناع القرار ضمن منظومة األمن.	§
أربعة لقاءات مساءلة ضمن منظومة العدل.	§
أربعة لقاءات مساءلة ضمن منظومة األمن.	§

ــات  ــدى طالب ــة ل ــي واملعرف ــع الوع 2.1.4.1 رف

وطــالب األكاديميــات األمنيــة )عســكرية ورشطيــة( 

ــالم. ــن والس ــرأة واألم ــا امل ــأن قضاي بش

ــات  ــة لطالب ــات متخصص ــم تدريب 2.1.4.2  تقدي

ــول  ــة( ح ــكرية ورشطي ــة )عس ــات األمني األكاديمي

ــد مواقــع  املهــارات القياديــة واملهنيــة الالزمــة لتقلُّ

صنــع القــرار.

 2.1.4.3 مخاطبــة صنــاع القــرار يف وزارة الداخلية 

وقــوى األمــن لزيــادة نســبة مشــاركة النســاء عــى 

ــة  ــة األمني ــل املنظوم ــرار داخ ــع الق ــتوى صن مس

بنســبة 30% كحــد أدنــى.

ــزة  ــرار يف األجه ــاع الق ــي ُصن ــع وع 2.1.4.4 رف

ــن. ــالم واألم ــرأة الس ــا امل ــول قضاي ــة ح األمني

2.1.4.5 مخاطبــة صنــاع القــرار ضمــن منظومــة 

العدالــة )مجلــس القضــاء األعــى، مكتــب الرئيــس، 

وزارة العــدل...(.
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2.1.5 ارتفعت 

مشاركة النساء 

الفلسطينيات 

وتمثيلهّن يف 

مراكز التمثيل 

الدويل )سفارات 

وبعثات(.

تقرير توثيق.	§
تقرير تقييم.	§
خطة تأهيل نساء فلسطينيات للمشاركة يف مراكز التمثيل الدويل.	§
ثالثة تدريبات متخصصة سنوياً.	§
فيلــم وثائقــي يســتعرض التجــارب الناجحــة لنســاء يف مراكــز التمثيــل 	§

ــة  ــارب دولي ــالم )تج ــن والس ــرأة واألم ــا امل ــري يف قضاي ــدويل والتأث ال
ــات. ــى التحدي ــوء ع ــلط الض ــطينية(، ويس ــة وفلس وإقليمي

قائمة املرشحات وِسرَيهن الذاتية.	§
مراسلتان مع األمني العام.	§
لقاء سنوي مع وزارة الخارجية للضغط واملساءلة.	§

ــطينيات يف  ــاء الفلس ــة النس ــم تجرب 2.1.5.1 تقيي

ــى   ــوء ع ــليط الض ــدويل، وتس ــل ال ــز التمثي مراك

ــالم  ــرأة الس ــا امل ــري يف قضاي ــى التأث ــّن ع قدرته

ــن. واألم

ــاركة يف  ــطينيات للمش ــاء فلس ــل نس 2.1.5.2 تأهي

مراكــز التمثيــل الــدويل، والتأثــري يف طــرح قضايــا 

املــرأة الســالم واألمــن.

2.1.5.3 مخاطبــة النســاء الفلســطينيات يف مراكــز 

ــول  ــدويل ح ــط ال ــة الضغ ــدويل ملمارس ــل ال التمثي

املــرأة واألمــن والســالم.

ــدة  ــم املتح ــام لألم ــني الع ــة األم 2.1.5.4 مخاطب

ــات  ــطينيات مبعوث ــاء فلس ــني نس ــى تعي ــه ع وحث

ــفريات  ــدة وس ــاعي الحمي ــام باملس ــات للقي خاص

ــنة. ــا الحس للنواي

الشــتات  يف  الفلســطينيات  تدريــب   2.1.5.5

ــظ  ــوات حف ــاركة يف ق ــّن للمش ــان( وتمكينه )لبن

األمــن والســالم.

وزارة  يف  القــرار  ُصنــاع  مخاطبــة   2.1.5.6

الخارجيــة لزيــادة نســبة النســاء يف التمثيــل 

أدنــى. كحــدٍّ   %30 إىل  الــدويل 
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ــات  ــاكات والسياس ــن االنته ــطينيات م ــات الفلس ــاء والفتي ــة النس ــاه حماي ــوية تج ــة والنس ــارصة الدولي ــز املن 3.1   تعزي
ــيل ــكري اإلرسائي ــالل العس ــت االحت ــّن تح ــة بحقه ــة املماَرس التمييزي

األنشطة الرئيسةاملخرجاتالنتائج

3.1.1 املجتمع الدويل 

من دول وهيئات ُمتحمٌل 

مسؤولياته يف حماية 

النساء الفلسطينيات من 

انتهاكات االحتالل.

تقاريــر حمــالت الضغــط عــى م.ت.ف مــن 	§
ــط  ــا يف الضغ ــذ دوره ــا بأخ ــل مطالبته أج
عــى املجتمــع الــدويل مــن أجــل االضطــالع 
ــوكاالت  ــام وال ــات واألجس ــدوره يف الهيئ ب

ــة. الدولي
النتهــاكات 	§ موثقــة  وشــهادات  تقاريــر 

ــات  ــاء والفتي ــى النس ــا ع ــالل وأثره االحت
الفلســطينيات.

تقريــر حمــالت الضغــط عــى الــدول، 	§
ــة،  ــة الداعم ــبكة الدولي ــع الش ــة م بالرشاك
باالســتناد إىل التقريــر امُلعــد ضمــن محــور 

ــاءلة. املس

3.1.1.1 مطالبــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية/ م.ت.ف بالضغــط 

ــات  ــدوره يف الهيئ ــالع ب ــل االضط ــن أج ــدويل م ــع ال ــى املجتم ع

ــة. ــوكاالت الدولي ــام وال واألجس

والبعثــات  الــدويل  التمثيــل  مــع  بالتنســيق  العمــل   3.1.1.2

ــل  ــورك، للعم ــف ونيوي ــة يف جني ــطينية، خاص ــية الفلس الدبلوماس

ــا. ــا ومقرتحاته ــالف ومواقفه ــات االئت ــر مؤسس ــم  تقاري ــى تقدي ع

ــى  ــة ع ــة العامل ــطينية والدولي ــات الفلس ــم  املؤسس 3.1.1.3 دع

ــة  ــل مواصل ــن أج ــة م ــة الدولي ــة الجنائي ــال املحكم ــة أعم متابع

ــن  ــالل، م ــم االحت ــق بجرائ ــام تتعل ــح اته ــم لوائ ــق وتقدي التحقي

خــالل تقديــم التحليــل النســوي لهــا مــن أجــل تســليط الضــوء عــى 

ــطينيات. ــاء الفلس ــى النس ــه ع ــالل وإجراءات ــات االحت ــار سياس آث

3.1.1.4 مطالبــة الــدول بتفعيــل توصيــات املحكمــة الجنائيــة 

ــل. ــدار الفاص ــول الج ــاري ح ــا االستش ــواردة يف قراره ــة ال الدولي

3.1.2 املؤسسات التنفيذية 

يف األمم املتحدة واملؤسسات 

الدولية تتحمل مسؤولياتها 

يف حماية النساء 

الفلسطينيات من انتهاكات 

االحتالل. 

الشــبكة 	§ خــالل  مــن  ضغــط  حمــالت 
الداعمــة.

مخاطبات األونروا والصليب األحمر.	§

ــل مســؤولياتها بدعــم  3.1.2.1 الضغــط عــى الــدول مــن أجــل تحمُّ

األونــروا ماديــاً، ووقــف الهجــوم املتواصــل مــن بعــض الــدول عــى 

ــل مســؤولياتها. األونــروا، مــن أجــل تمكــني األونــروا مــن تحمُّ

لهــا دورهــا يف حمايــة النســاء  3.1.2.2 مطالبــة األونــروا بتحمُّ

ــوار(. ــزة واألغ ــاع غ ــًة يف قط ــطني )خاص ــل فلس ــات داخ الالجئ

ــة  ــه دوره يف حماي ــدويل بتحمل ــر ال ــب األحم ــة الصلي 3.1.2.3 مطالب

األســريات الفلســطينيات وعائــالت األرسى وحّقهــم/ّن يف األمــن خــالل 

الزيــارات.

3.1.3 توفري حماية دولية 

مؤقتة يف الضفة الغربية، بما 

فيها القدس املحتلة، وقطاع 

غزة، من خالل قوات دولية 

من ِقبَل مجلس األمن تشارك 

فيها النساء )مطاَلبة مجلس 

األمن بإرسال لجان تحقيق(.

مخاطبــات مجلــس األمــن ضمــن الجلســات 	§
املذكــورة ســابقاً.

وتوثيــق 	§ الوطنيــة  الســلطة  مخاطبــات 
اللقــاءات.

ــة  ــق دولي ــان تحقي ــال لج ــن بإرس ــس األم ــة مجل 3.1.3.1 مطالب

ــة. متخصص

ــن  ــس األم ــى مجل ــط ع ــة بالضغ ــلطة الوطني ــة الس 3.1.3.2 مطالب

والــدول املنخرطــة يف دوراتــه إلرســال قــوات أمــن دوليــة للمراقبــة 

ــاس.  ــق التم يف مناط
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3.2  تدعيــم الجهــود الوطنيــة نحــو توفــري الحمايــة للنســاء الفلســطينيات يف الــدول املضيفــة لالجئــات، وتمكينهــّن مــن 
الوصــول إىل العدالــة، بمــا ال يتعــارض مــع حــق العــودة وحــق تقريــر املصــري

األنشطة الرئيسةاملخرجاتالنتائج

3.2.1 املجتمع الدويل 

ُمتحمٌل مسؤولياته يف 

توفري الحماية للنساء 

الفلسطينيات الالجئات يف 

الشتات.

ــات 	§ ــة الالجئ ــة لحماي ــة املمكن ــول البيئ ــة ح ــة تحليلي دراس
الفلســطينيات.

ــة  ــول البيئ ــة ح ــة تحليلي ــداد دراس 3.2.1.1 إع

املمكنــة لحمايــة الالجئــات الفلســطينيات يف األردن 

ــر. ــوريا وم ــان وس ولبن

تقريــر تدريــب الرصــد لــكل مخيــم يف لبنــان واألردن وســوريا 	§
ومــر.

تقريــر رصــد انتهــاكات حقــوق الفلســطينيات وأمنهــن 	§
اإلنســاني يف كل دولــة.

3.1.2.1 رصــد أوضــاع الالجئــات الفلســطينيات يف 

الــدول املضيفــة. 

2.1.2.3 تدريــب النســاء يف دول اللجــوء عــى 

الرصــد.

  4.1  تعزيز دور مؤسسات االئتالف بمطالبة املجتمع الدويل باتخاذ التدابري الوقائية تجاه واقع النساء الفلسطينيات

األنشطة الرئيسةاملخرجاتالنتائج

4.1.1 املجتمع الدويل 

يتصدى برسعٍة وفاعليٍة 

إلرسائيل من أجل وقف أّي 

تصعيٍد يف االنتهاكات.

ــة 	§ ــع يف حال ــرك الري ــراف للتح ــددة األط ــة متع ــبكة داعم ش
ــالل. ــاكات االحت ــد يف انته التصاع

نظــام إنــذار مبكــر مطــور ومفعــل الســتخدامه للوقايــة مــن 	§
ــالل. ــاكات االحت ــد يف انته أّي تصعي

ــات  ــة ملؤسس ــة دولي ــبكة داعم ــاء ش 4.1.1.1 بن

ــدة  ــة بأجن ــبكات متخصص ــة وش ــوية وحقوقي نس

املــرأة الســالم واألمــن، ونقابــات دولية ومؤسســات 

ــطيني. ــعب الفلس ــع الش ــن م التضام

4.1.1.2 العمــل عــى تطويــر نظــام إنــذار مبكــر 

وآليــة عمــل مــن أجــل الوقايــة مــن أي تصاعــٍد يف 

انتهــاكات قــوات االحتــالل واملســتعمرين، ووضــع 

آليــة لتحريــك اإلنــذار املبكــر.

4.1.2 آليات الوقاية 

يف مناطق التماس ويف 

املناطق الحساسة  إىل حني 

ما تتوفر حماية دولية 

مفعلة.

فرق الرقابة متعددة األطراف مفعلة.	§
آليات الوقاية موثقة.	§
تنظيم تدريبات سنوية لفرق الرقابة والوقاية.	§
5-6 لقاءات توعوية سنوياً.	§

حمــالت  لتجنيــد  الجهــود  تكثيــف   4.1.2.1

ــا  ــرتكة مل ــة املش ــرق الرقاب ــدويل أو ف ــن ال التضام

ــمية. ــري رس ــت غ ــة، وإن كان ــن وقاي ــره م توف

ــات  ــول آلي ــة ح ــي واملعرف ــادة الوع 4.1.2.2 زي

الوقايــة مــن انتهــاكات االحتــالل يف املجتمــع 

الفلســطيني.
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4.2  املساهمة يف الوقاية من أّي تصاعٍد يف حدة األزمة الناتجة عن االنقسام الداخيل

األنشطة الرئيسةاملخرجاتالنتائج

4.2.1 تدابري 

منع العودة إىل 

االنقسام مفعلة.

مسودة قانون األحزاب السياسية، بما فيها فصائل املقاومة.	§
ورقة سياسات حول التعديالت املقرتحة للقانون.	§
فيلــم قصــري يوثــق تجربــة توثيــق جمــوع الضحايــا واملترضريــن مــن 	§

االنقســام.
تقريــر حملــة الضغــط عــى أطــراف االنقســام لالعتــذار مــن الشــعب 	§

الفلســطيني عــن ســنوات االنقســام الداخــي ومخرجاتهــا.

ــة  ــني الناظم ــر القوان ــاهمة يف تطوي 4.2.1.1 املس

ــل  ــا فصائ ــا فيه ــية، بم ــزاب السياس ــل األح لعم

ــة. املقاوم

ــن،  ــا واملترضري ــوع الضحاي ــق لجم 4.2.1.2 توثي

لغايــات التخليــد ورفــع مســتوى الوعــي االخالقــي 

بشــأن املــايض.

ــراف  ــى أط ــط ع ــة للضغ ــم حمل 4.2.1.3 تنظي

االنقســام لالعتــذار مــن الشــعب الفلســطيني عــن 

ــي. ــام الداخ ــنوات االنقس س

4.2.2 نظام 

إنذار مبكر 

مطور ومفعل 

حول أّي تصعيٍد 

متعلٍق باالنقسام 

الفلسطيني 

الداخيل.

ــة 	§ ــٍد يف األزم ــن أّي تصاع ــة م ــل الوقاي ــن أج ــر م ــذار مبك ــام إن نظ
ــر  ــذار املبك ــك اإلن ــة لتحري ــطيني، وآلي ــام الفلس ــن االنقس ــة ع الناتج

ــة. ــورة ومفعل مط
10 مــن الرســائل املوجهــة تــم تطويرهــا ونرشهــا مــن خــالل اإلعــالم 	§

)مــن خــالل توثيــق حــاالت فرديــة وجماعيــة، وتتبــع نتائــج االنقســام 
وأثــره عــى مختلــف أطيــاف املجتمــع وقطاعاتــه(.

ــل  ــن أج ــر م ــذار مبك ــام إن ــر نظ 4.2.2.1 تطوي

الناتجــة مــن  الوقايــة مــن تصاعــد األزمــة 

االنقســام الفلســطيني ووضــع آليــة لتحريــك 

ــر. ــذار املبك اإلن

4.2.2.2 إصــدار بيانــاٍت للــرأي العــام الفلســطيني 

حــني الحاجــة للدعــوة إىل رضورة االحتــكام إىل 

ــوار. الح
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المالحق
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الملحق األول: الخطة التنفيذية التوجيهية للسنة األولى

محور املساءلة

الهــدف االســرتاتيجي 1.1: تعزيــز جهــود مؤسســات االئتــالف يف املســاءلة عــن االنتهــاكات الواقعــة عــى النســاء 

والفتيــات الفلســطينيات تحــت االحتــالل العســكري اإلرسائيــيل.

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع 
األول

النشاط

رصد انتهاكات االحتالل من حيث تأثريها عى النساء والفتيات، ودعم عمل املؤسسات الحقوقية العاملة عى رصد االنتهاكات  .1

تشــكيل لجنــة تنســيق للتوثيــق )مــن داخــل االئتــالف وخارجــه، أو مــن خــالل املرصــد الوطنــي(   1.1
وإعــداد دليــل الرصــد والتوثيــق املوحــد.

تنفيــذ التدريــب يف مجــال الرصــد، خاصــًة عــى مســتوى القاعــدة يف كل محافظــة، وربــط التدريــب   1.2
بمحــاور االســرتاتيجية )16 تدريبــاً(.

رفــع الوعــي باألطــر القانونيــة ذات العالقــة بتحديــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان )16 لقــاًء توعويـّـاَ   1.3
عــى مســتوى املحافظــات(.

رفع الوعي بأجندة املرأة السالم واألمن واسرتاتيجية االئتالف )حملة إعالمية(.  1.4

تدريب النساء عى تقديم الشهادات الحية )5-10 سيدات من كل محافظة(.  1.5

إعداد تقرير انتهاكات شهري )من خالل اللجنة التنسيقية(.  1.6

بناء الشبكة الدولية وتفعيلها يف الضغط عى املجتمع الدويل من خالل الضغط عى الدول منفردًة أو من خالل األمم املتحدة  .2

ــن  ــالم واألم ــرأة الس ــدة امل ــة بأجن ــبكات املتخصص ــة والش ــوية والحقوقي ــات النس ــح املؤسس مس  2.1
ــطيني. ــعب الفلس ــع الش ــن م ــات التضام ــة ومؤسس ــات الدولي والنقاب

ــٍة للحصــول عــى  ــٍس متين ــة إلنشــاء رشاكات عــى أُس ــة الدولي التواصــل مــع املؤسســات الحقوقي  2.2
ــا.  ــا ودعمه تأييده

استقطاب جهات اإلعالم البديل الدولية وتفعيلها يف نرش انتهاكات االحتالل.  2.3

نرش وتوزيع مواقف االئتالف واملواد التي يصدرها عى نطاٍق واسٍع من خالل الشبكة.  2.4

تحليــل خطــط الــدول واألقاليــم التــي وضعــت خططــاً موجهــًة للخــارج لتطبيــق القــرار 1325،   2.5
ــة  ــدول ذات األولوي ــد ال ــالف، وتحدي ــة االئت ــا خط ــني قضاي ــو تضم ــري نح ــرص التأث ــد ف وتحدي

ــة. ــع املقبل ــنوات األرب للس

6.2  بحث وتحديد مؤسسات وشبكات أُخرى، والتواصل معها لالنضمام إىل الشبكة.

التشبيك مع املؤسسات النسوية الفاعلة يف الدول ذات األولوية.  2.7
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رفع وعي أجسام وهيئات وآليات دولية بأثر انتهاكات االحتالل عى النساء الفلسطينيات  .3

إصــدار دليــل يوضــح اآلليــات الدوليــة يف األمــم املتحــدة التــي يمكــن اســتخدامها يف صــدد العمــل   3.1
عــى أجنــدة املــرأة الســالم واألمــن.

بنــاء قــدرات املؤسســات النســوية عــى اســتخدام اآلليــات الدوليــة  للمســاءلة )باســتخدام الدليــل(،   3.2
) 4 تدريبــات بواقــع 12 يومــاً(.

ــب  ــع مكت ــيق م ــة تنس ــيس آلي ــل( وتأس ــة عم ــالً مجموع ــالف )مث ــة لالئت ــة داخلي ــيس آلي تأس  .3.3
املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يف رام اللــه مــن أجــل مراقبــة الفــرص املتاحــة دوليــاً خــالل 

ــدة.  ــم املتح ــات األُم آلي

استخدام اآلليات الدولية املختلفة للضغط نحو املساءلة حول انتهاكات االحتالل  .4

لجان اآلليات التعاقدية

مراجعة املالحظات والتوصيات الختامية للجان اآلليات التعاقدية لتقارير االحتالل.  .1
لجنــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة املرشفــة عــى تطبيــق اتفاقيــة القضــاء عــى   
كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، لجنــة حقــوق الطفــل املرشفــة عــى تطبيــق اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل، لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة املرشفــة عــى تطبيــق العهــد الــدويل 
ــق  ــى تطبي ــة ع ــري املرشف ــز العن ــة التميي ــة، لجن ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي للحق

ــري. ــز العن ــى التميي ــاء ع ــة القض اتفاقي

ــة  ــرأة، ومخاطب ــد امل ــز ض ــكال التميي ــة أش ــى كاف ــاء ع ــة القض ــوازي التفاقي ــر امل ــداد التقري إع  .2
األعضــاء والعضــوات لتزويدهــم/ّن بتقاريــر االنتهــاكات وتحليلهــا، )موعــد تقديــم التقريــر أكتوبــر 

.)2021

متابعة وتوثيق مالحظات اللجان وتوصياتها، وإدراجها يف التحليالت واملخاطبات املستقبلية.  .3

مجلس حقوق اإلنسان

ــالل  ــاكات االحت ــول انته ــة ح ــر دوري ــان بتقاري ــوق اإلنس ــس حق ــاص ملجل ــرر الخ ــد املق تزوي  .4
ــاء. ــن النس ــى أم ــا ع وأثره

ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــدوري ملجل ــره ال ــاء يف تقري ــا النس ــاص إلدراج قضاي ــرر الخ ــة املق مخاطب  .5
ــابع(. ــد الس ــت البن )تح

حضور جلسة واحدة للمجلس سنوياً عى حدٍّ أقىص )بالتزامن مع التقرير املوازي(.  .6

التنسيق مع باقي مؤسسات حقوق اإلنسان وتنظيم عقد لقاء جانبي )side event(، أو االنضمام إىل   .7
لقاٍء يتم التنسيق له من إحدى هذه الجهات )بالتزامن مع التقرير املوازي(.

عقــد اجتماعــات جانبيــة مــع ممثــي الحكومــات، وعقــد اجتماعــات مــع منظمــات غــري حكوميــة   .8
ــوازي(. ــر امل ــع التقري ــن م ــبكات )بالتزام وش

تحليل نتائج املجلس وتوصياته.   .9 
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اإلجراءات الخاصة 

تقديم التقارير الدورية للمقررين الخاصني.  .10

االجتماع مع املقررين الخاصني.   .11

ــن  ــر املقرري ــرض تقري ــد ع ــان عن ــوق اإلنس ــس حق ــفويٍة يف مجل ــٍة وش ــٍة مكتوب ــم مداخل تقدي  .12
ــات(. ــد الجلس ــد مواعي ــد تحدي ــني )عن الخاص

13.  التنسيق املتواصل مع مكتب املفوض السامي لتسهيل إرسال املداخالت.

ــات إىل  ــّي بالتمييــز ضــد النســاء والفتي ــة عــى دعــوة الفريــق العامــل املعن حــث الســلطة الوطني  .14
ــطني. ــارة فلس زي

عقــد اجتماعــات مــع أطــراف اإلجــراءات الخاصــة بحقــوق اإلنســان )اجتماعــات فرديــة أو مشــرتكة   .15
لعــدٍد منهــم –بتســهيٍل مــن مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان(.1

املجلس االقتصادي واالجتماعي- لجنة وضع املرأة

التحضــري وحضــور جلســة لجنــة وضــع املــرأة وتقديــم املداخــالت بحســب أجنــدة أعمــال اللجنــة،   .16
ــة   ــٍة أو داعم ــاٍت رشيك ــالل مؤسس ــن خ ــاء، أو م ــات األعض ــالل املؤسس ــن خ ــالٍف أو م ــا كائت إم

ــورك(. )16-26 آذار يف نيوي

تقديم مداخلة خالل الجلسة الرسمية املواضيعية.  .17

االجتمــاع مــع مؤسســاٍت وشــبكاٍت دوليــٍة تعمــل يف مجــال املــرأة الســالم واألمــن، وبنــاء عالقــاٍت   .18
ــرأة. ــة وضــع امل ــا لتنســيق العمــل والجهــود مســتقبالً يف ســياق جلســات لجن معه

املنتدى السيايس رفيع املستوى

يف ســياق املؤتمــر العاملــي عــن النظــم الغذائيــة، ســيتم  التنســيق والتشــارك مــع مؤسســاٍت وجهاٍت   .19
فلســطينيٍة ذات عالقــة ، وإصــدار وثيقــٍة حــول املوضــوع، إلظهــار أثــر إجــراءات االحتــالل، بمــا 
يف ذلــك املســتوطنات، عــى الزراعــة الفلســطينية والتغذيــة مــن منطلــق التحليــل النســوي )18-16 

حزيــران(.

مجلس األمن

تقديــم التقاريــر الدوريــة لألمــني العــام حــول قــرارات مجلــس األمــن )منهــا قــرار 2334 حــول   .20
ــتوطنات(. املس

ــة  ــدول القضي ــذه ال ــم ه ــية، ودع ــات الدبلوماس ــة العالق ــن ناحي ــًة م ــرص، خاص ــل الف تحلي  .21
ــن يف  ــس األم ــة مجل ــتقوم برئاس ــي س ــدول الت ــع ال ــبقاً م ــل ُمس ــل التواص ــن أج ــطينية، م الفلس

ــرار 2334. ــتوطنات والق ــر املس ــة تقري ــا مناقش ــتتم فيه ــي س ــهر الت األش

 1- ســيقوم االئتــالف خــالل جلســة مجلــس حقــوق اإلنســان يف 2021، بالتنســيق مــع مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، باالجتمــاع مــع املقــرر الخــاص حــول 
انتهــاكات إرسائيــل يف األرض الفلســطينية املحتلــة يف جنيــف، مــن أجــل تســليط الضــوء عــى أثــر االنتهــاكات عــى النســاء والفتيــات، والطلــب منــه إصــدار تقريــٍر خــاصٍّ 

حــول املوضــوع، إضافــًة إىل إدمــاج التحليــل النســوي يف جميــع التقاريــر املســتقبلية.
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22.  عقد اجتماعات وإمداد ممثي الدول باملعلومات والتحليل النسوي.2

ــر  ــم تقري ــم تقدي ــني يت ــس ح ــة املجل ــتتوىل رئاس ــي س ــدول الت ــي ال ــع ممث ــبقاً م ــل مس التواص  .23 
ــع  ــن املجتم ــات م ــة لكلم ــح الجلس ــم بفت ــل إقناعه ــن أج ــرار 2334، م ــول الق ــام ح ــني الع األم

ــي. املدن

بنــاء عالقــة والتواصــل مــع الســكرتارية التــي تعــد التقاريــر الدوريــة بخصــوص القــرار 2334   .24
مــن أجــل تزويدهــا باملعلومــات والتحليــل النســوي بشــكٍل دوري، وذلــك بالتنســيق مــع املمثليــة 

ــورك. ــطينية يف نيوي الفلس

التعــاون مــع وزارة الخارجيــة الفلســطينية والشــبكات الداعمــة واملؤسســات والــدول الحليفــة مــن أجــل إدمــاج أجنــدة املــرأة الســالم   .5
واألمــن يف القــرارات املقبلــة والنقاشــات واالســتعراضات املتعلقــة بفلســطني

إعداد ورقة موقف موجهة للجهات الفلسطينية بشأن إدخال كلمة االحتالل.   .1

ــان  ــن اللج ــات م ــات والتوصي ــتخدام املالحظ ــن باس ــس األم ــة ملجل ــف موجه ــة موق ــداد ورق إع  .2
التعاقديــة وغــري التعاقديــة، يف الضغــط عــى مجلــس األمــن إلدراج كلمــة االحتــالل نتيجــة توثيــق 

ــاء. ــاني للنس ــن اإلنس ــد األم ــى تهدي ــره ع أث

ــة  اســتخدام توصيــات لجــان اآلليــات الدوليــة يف املتابعــة )مــن خــالل الشــبكات ووزارة الخارجي  .3
والســفارات( مــن حيــث ضمــان مســاءلة الــدول األُخــرى واحرتامهــا هــذه التوصيــات يف عالقتهــا 

ــة االحتــالل. مــع دول

التنسيق مع املؤسسات الحقوقية لتوحيد أدوات الرصد والتوثيق واملحتويات.  .4

إعــداد تقاريــر دوريــة  شــهرية حــول أثــر االنتهــاكات، باســتخدام اآلليــات واألدوات املتفــق عليهــا   .5
ــق. للتوثي

تقديــم التحليــل حــول تأثــري االنتهــاكات عــى النســاء للجــان الوطنيــة الفلســطينية للمقاطعــة، خاصــًة الحملــة النســائية للمقاطعــة   .6
والحملــة املوازيــة لهــا يف لبنــان

ــم  ــة األم ــب قائم ــالل )بحس ــة لالحت ــرشكات الداعم ــل ال ــر عم ــول أث ــي ح ــر تحلي ــداد تقري إع  .1
ــد  ــاكات ض ــتخدمة يف االنته ــلحة املس ــالل باألس ــوات االحت ــد ق ــا رشكات تزوي ــا فيه ــدة(، بم املتح

ــوي. ــوٍر نس ــن منظ ــطينيات، م الفلس

ــي  ــاكات الت ــأن االنته ــٍل بش ــاٍت وتحلي ــم بمعلوم ــة وتزويده ــل الدولي ــطينية/م.ت.ف يف املحاف ــلطة الفلس ــيل الس ــع ممث ــل م التفاع  .7
ــة  ــر الدولي ــا يف املناب ــل إثارته ــن أج ــاء م ــى النس ــر ع ــتهدف أو تؤث تس

تنظيم اللقاءات واملشاركة يف أنشطة اللجنة العليا لتطبيق القرار.  .1
املشاركة يف التقارير.  .2

2 - ســيقوم االئتــالف تحديــداً بالتواصــل مســبقاً مــع ممثــي الــدول التــي ســتتوىل رئاســة املجلــس حــني يتــم تقديــم تقريــر األمــني العــام حــول القــرار 2334، مــن أجــل 
إقناعهــم بفتــح الجلســة لكلمــاٍت مــن املجتمــع املدنــي. وهــذه الــدول هــي )بحســب مواعيــد الجلســات التــي ســيتم فيهــا النظــر يف تقاريــر األمــني العــام(: جنــوب أفريقيــا 
)كانــون األول/ديســمرب 2020(، الواليــات املتحــدة األمريكيــة )آذار/مــارس 2021(، أســتونيا )حزيران/يونيــو 2021(، إيرلنــدا )أيلول/ســبتمرب 2021(، النيجــر 

)كانــون األول/ديســمرب 2021(.
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الهــدف االســرتاتيجي 1.2: دمــج قضايــا النســاء الفلســطينيات الالجئــات يف جهــود املنــارصة والتضامــن الــدويل 

املوجهــة ملتابعــة وضعيــة املــرأة الفلســطينية تحــت االحتــالل ويف الشــتات.

تنظيم تدريبات للمنظمات النسوية حول اآلليات الدولية، يف األردن ولبنان وسوريا ومرص  8

تحديد املؤسسات املستهدفة، والتعاقد مع مدربني.  .1

تنفيذ التدريب يف الدول األربع.    .2

يف إطــار عمــل االئتــالف، اســتخدام اآلليــات الدوليــة املختلفــة للضغــط عــى الهيئــات الدوليــة نحــو مســاءلة االحتــالل عــن حالــة   .9
ــة ــة ذات الصل ــرارات الدولي ــق الق ــطينيات وتطبي ــاء الفلس ــوء للنس اللج

إعــداد التقاريــر الفرعيــة املرتبطــة باآلليــات الدوليــة أعــاله، بهــدف تضمــني قضايــا الفلســطينيات   .1
ــتات. يف الش

محور املشاركة 

الهــدف االســرتاتيجي: تعزيــز مشــاركة وتمثيــل3 النســاء الفلســطينيات )يف الوطــن والشــتات( يف مراكــز صنــع 

القــرار ضمــن جهــود تحقيــق األمــن والســالم.

مخاطبة أطراف املصالحة لزيادة مشاركة النساء يف لجان املصالحة  .1

إعداد ورقة موقف حول مشاركة النساء يف لجان املصالحة.  .1

مخاطبة أطراف املصالحة لتضمني الرؤية النسوية يف ملفاتها  .2

إعداد ورقة حقائق حول مشاركة النساء، وتضمني رؤيتهّن يف ملفات املصالحة.  .1

مخاطبــة املؤسســات الفلســطينية والدوليــة العاملــة يف مجــال إعــادة اإلعمــار لتضمــني الرؤيــة النســوية وإرشاك النســاء يف تحديــد   .3
ــالت ــم التدخ ــات وتصمي االحتياج

إعداد ورقة حقائق سنوية حول عملية إعادة وأثر تغييب الرؤية النسوية.  .1

إعداد أوراق موقف حول الرؤية النسوية إلعادة اإلعمار.  .2

تطوير رؤية نسوية موحدة للجان املرأة حول املشاركة  يف األحزاب السياسية  .4

تنظيــم لقــاءات تجمــع لجــان املــرأة يف األحــزاب السياســية لبلــورة الرؤيــة املوحــدة حــول املشــاركة   .1
يف صنــع القــرار.

بناء قدرات الكوارد النسوية داخل األحزاب وتمكينهّن يف مجاالت العمل الحزبي والنسوي  .5

ــدرات  ــاء ق ــة بن ــر خط ــزاب، وتطوي ــل األح ــوية داخ ــوادر النس ــة للك ــات الفني ــد االحتياج تحدي  .1
ــني. وتمك

مشاركة صناع القرار بورقة املوقف حول الرؤية املوحدة.  .2

تنظيم جلسات مساءلة مع صناع القرار داخل األحزاب.   .3

3 - تمثيل النساء يعني وجود رجال يحملون قضايا النساء وقادرين عى تضمينها وراغبني يف ذلك، حسب مواقعهم يف صنع القرار.
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اســتقطاب وتأهيــل كــوادر نســوية لقيــادة دوائــر منظمــة التحريــر )لجانهــا الدائمــة( واالتحــادات الشــعبية ذات األولويــة للنســاء   .6
مــن منظــور عالقتهــا باملــرأة واألمــن والســالم

تحليــل وتحديــد الدوائــر )اللجــان الدائمــة( واالتحــادات الشــعبية ضمــن هيــاكل منظمــة التحريــر،    .1 
ذات األولويــة للنســاء وتقييــم متطلبــات تفعيــل عملهــا وتطويــره.

رفع الوعي واملعرفة لدى طالبات وطالب األكاديميات األمنية )عسكرية ورشطية( بشأن قضايا املرأة واألمن والسالم  .7

إعداد مذكرة تفاهم مع إدارات األكاديميات األمنية )عسكرية ورشطية(.  .1

تقييــم تجربــة النســاء الفلســطينيات يف مراكــز التمثيــل الــدويل، وتســليط الضــوء عــى  قدرتهــّن عــى التأثــري يف قضايــا املــرأة واألمــن   .8
والســالم

توثيــق تجربــة النســاء الفلســطينيات يف مراكــز التمثيــل الــدويل، وتســليط الضــوء عــى قدرتهــّن   .1
ــا. ــالم، وتقييمه ــن والس ــرأة واألم ــا امل ــري يف قضاي ــى التأث ع

مخاطبة النساء الفلسطينيات يف مراكز التمثيل الدويل ملمارسة الضغط الدويل حول املرأة واألمن والسالم  .9

مراسالت ولقاءات دورية.  .1

محور الحماية 

الهــدف االســرتاتيجي 3.1: تعزيــز املنــارصة الدوليــة والنســوية تجــاه حمايــة النســاء والفتيــات الفلســطينيات 

مــن االنتهــاكات والسياســات التمييزيــة املماَرســة بحقهــّن تحــت االحتــالل العســكري اإلرسائيــيل.

مطالبــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية/م.ت.ف بالضغــط عــى املجتمــع الــدويل مــن أجــل االضطــالع بــدوره يف الهيئــات واألجســام   .1
والــوكاالت الدوليــة

مطالبــة الســلطة الوطنيــة بالضغــط عــى مجلــس األمــن والــدول املنخرطــة يف دوراتــه إلرســال قــوات أمــٍن دوليــٍة للمراقبــة يف مناطق   .2
التمــاس

إعــداد تقريــر تحليــل وورقــة حقائــق حــول دور منظمــة التحريــر يف الضغــط عــى املجتمــع الــدويل   .1
مــن أجــل االضطــالع بــدوره يف حمايــة النســاء الفلســطينيات.

ــف  ــة يف جني ــطينية، خاص ــية الفلس ــات الدبلوماس ــدويل والبعث ــل ال ــع التمثي ــيق م ــل بالتنس العم  .2
ــا. ــا ومقرتحاته ــالف ومواقفه ــات االئت ــر مؤسس ــم تقاري ــى تقدي ــل ع ــورك، للعم ونيوي

مطالبــة الــدول الثالثــة باتخــاذ تدابــري، امتثــاالً اللتزاماتهــا بموجــب القانــون الــدويل ذات الصلــة، مــن أجــل ضمــان احــرتام القانــون   .3
الــدويل وتنفيــذ توصيــات لجــان التحقيــق الدوليــة املســتقلة

إعداد قائمة بالتدابري املطلوبة من الدول )لكل دولة عى حدة(.   .1
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االتصال بممثليات، وتأمني الدعم من ِقبَل الشبكة النسوية الداعمة.   .2

اســتخدام توصيــات املراجعــة الدوريــة الشــاملة لالحتــالل )مــن خــالل الشــبكات ووزارة الخارجيــة   .3
والســفارات( مــن حيــث ضمــان مســاءلة الــدول األُخــرى واحرتامهــا هــذه التوصيــات يف عالقتهــا 

مــع دولــة االحتــالل.

ــن  ــٍم م ــورك، وبدع ــطينية يف نيوي ــة الفلس ــن واملمثلي ــن املؤيدي ــس األم ــاء مجل ــع أعض ــيق م التنس  .4
الشــبكة النســوية الداعمــة، مــن أجــل وضــع فلســطني عــى أجنــدة فريــق الخــرباء غــري الرســمي 

ــن يف 2021. ــالم واألم ــرأة الس ــول امل ــن  ح ــس األم ملجل

ــق  ــة التحقي ــل مواصل ــن أج ــة م ــة الدولي ــة الجنائي ــال املحكم ــة أعم ــى متابع ــة ع ــة العامل ــطينية والدولي ــات الفلس ــم  املؤسس دع  .4
ــالل: ــن خ ــالل م ــم االحت ــق بجرائ ــام تتعل ــح اته ــم لوائ وتقدي

تقديــم التحليــل النســوي لهــا مــن أجــل تســليط الضــوء عــى آثــار سياســات االحتــالل وإجراءاتــه   .1
عــى النســاء الفلســطينيات.

مطالبة الدول بتفعيل توصيات املحكمة الجنائية الدولية الواردة يف قرارها االستشاري بشأن الجدار الفاصل  .5

إعــداد دراســة تحليليــة حــول الــدول املؤثــرة ووســائل الضغــط عليهــا لتفعيــل توصيــات املحكمــة   .1
ــواردة يف قرارهــا االستشــاري بشــأن الجــدار الفاصــل. ــة ال ــة الدولي الجنائي

الضغــط عــى الــدول مــن أجــل تحمــل مســؤولياتها بدعــم األونــروا ماديــاً، ووقــف الهجــوم املتواصــل مــن بعــض الــدول عــى األونــروا   .6
مــن أجــل تمكينهــا مــن تحمــل مســؤولياتها

إعــداد فيلــم قصــري حــول عمــل األونــروا يســلط الضــوء عــى خدمــات الحمايــة للنســاء والفتيــات   .1
ــتات. ــات يف دول الش ــطينيات الالجئ ــات الفلس ــاء والفتي ــي للنس ــع املعي ــى الواق ــطينيات، وع الفلس

مطالبة األونروا بتحملها دورها يف حماية النساء الالجئات داخل فلسطني )خاصًة يف قطاع غزة واألغوار(   .7

رصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا الالجئــات الفلســطينيات يف غــزة واألغــوار )يمكــن   .1
ــور  ــن منظ ــيٍّ م ــاٍر تحلي ــن إط ــا ضم ــا(، ووضعه ــاء عليه ــاح” والبن ــة “مفت ــتناد إىل دراس االس

ــروا. ــة ودور األون ــائل الحماي وس

مطالبة مجلس األمن بإرسال لجان تحقيق دولية متخصصة  .8

تقديم االنتهاكات واملطالبات ضمن مداخالت جلسات مجلس األمن والتقارير الدورية.  . 1

ــدول  ــطينيات يف ال ــاء الفلس ــة للنس ــري الحماي ــو توف ــة نح ــود الوطني ــم الجه ــرتاتيجي 3.2: تدعي ــدف االس اله

ــري ــر املص ــودة وتقري ــن يف الع ــة بحقه ــات واملطالب ــة لالجئ املضيف
ــان  ــطينيات يف األردن ولبن ــات الفلس ــة الالجئ ــة لحماي ــة املمكن ــول البيئ ــة ح ــة تحليلي ــداد دراس إع  .1

ــر. ــوريا وم وس

رصد متواصل ألوضاع الالجئات الفلسطينيات يف الدول املضيفة.  .2

تدريب النساء يف دول اللجوء عى الرصد والتوثيق.  .3
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محور الوقاية

الهــدف االســرتاتيجي 4.1: تعزيــز دور مؤسســات االئتــالف بمطالبــة املجتمــع الــدويل باتخــاذ التدابــري الوقائيــة 

تجــاه واقــع النســاء الفلســطينيات
العمــل عــى تطويــر نظــام إنــذار مبكــر وآليــة عمــل مــن أجــل الوقايــة مــن أّي تصاعــٍد يف انتهــاكات قــوات االحتــالل واملســتعمرين،   .1

ووضــع آليــٍة لتحريــك اإلنــذار املبكــر

التعاقــد مــع خبــري/ة لتطويــر نظــام إنــذاٍر مبكــٍر وآليــة عمــل مــن أجــل الوقايــة مــن أّي تصاعــٍد   .1
يف انتهــاكات قــوات االحتــالل واملســتعمرين، ووضــع آليــة لتحريــك اإلنــذار املبكــر.

زيادة الوعي واملعرفة بشأن آليات الوقاية من انتهاكات االحتالل يف املجتمع الفلسطيني  .2

إعــداد دليــل الوقايــة، باالســتناد إىل التجــارب الســابقة، واســتحداث آليــات تنســجم مــع حالــة كل   .1
منطقــة، عــى أن تشــمل القوانــني واإلجــراءات اإلرسائليــة املســتخدمة يف إطــار ارتــكاب االنتهــاكات، 

وكيفيــة التصــدي لهــا بــأرسع وقــٍت ممكــن. 

الهدف االسرتاتيجي 4.2: املساهمة يف الوقاية من أّي تصاعٍد يف حدة األزمة الناتجة عن االنقسام الداخيل.

املساهمة يف تطوير القوانني الناظمة لعمل األحزاب السياسية، بما فيها فصائل املقاومة  .1

عمل مراجعة للقوانني الناظمة لعمل األحزاب السياسية، بما فيها فصائل املقاومة.  .1

التوثيق لجموع الضحايا واملترضرين، لغاية التخليد، وكذلك رفع مستوى الوعي األخالقي بشأن املايض  .2

تشكيل لجنة استشارية للتوثيق.  .1

تحديد آلية التوثيق ومحتواه.  .2

إصدار بيانات للرأي العام الفلسطيني حني الحاجة للدعوة إىل االحتكام للحوار  .3

1. إصدار بيانات عند الرضورة.
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الملحق الثاني: خطة عمل توجيهية ألربع سنوات

2021202220232024األنشطة الفرعيةالنشاط الرئييس
1.1.1.1

رصد انتهاكات االحتالل من 
حيث تأثريها عى النساء 

والفتيات، ودعم عمل 
املؤسسات الحقوقية العاملة 

عى رصد االنتهاكات.

التدريب عى الرصد، خاصًة عى مستوى القاعدة، وربط   .1
هذا التدريب بمحاور االسرتاتيجية.

رفع الوعي باألُطر القانونية ذات العالقة بتحديد   .2
انتهاكات حقوق اإلنسان.

رفع الوعي بأجندة املرأة السالم واألمن واسرتاتيجية   .3
االئتالف.

تشكيل لجنة تنسيق للتوثيق )من داخل االئتالف   .4
وخارجه، أو من خالل املرصد الوطني(.

تدريب النساء عى تقديم الشهادات الحية.  .5

1.1.1.2
تفعيل الشبكة الدولية يف 

الضغط عى املجتمع الدويل؛  
من خالل الضغط عى الدول 

منفردًة، أو من خالل األُمم 
املتحدة.

تنظيم مؤتمر دويل حول التضامن النسوي يف قضايا املرأة   .6
السالم واألمن يف فلسطني.

تنظيم حملة ضغط دولية سنوياً لكسب التأييد من خالل   .7
الشبكة.

نرش وتوزيع مواقف االئتالف واملواد التي يُصدرها عى   .8
نطاٍق واسٍع من خالل الشبكة.

تحليل خطط الدول واألقاليم التي وضعت خططاً موجهًة   .9
للخارج لتطبيق القرار 1325، وتحديد الدول ذات 

األولوية للسنوات األربع املقبلة.

1.1.1.3
مطالبة الدول الثالث بأن 
تدعم من خالل خططها 
الوطنية للمرأة والسالم 

واألمن اسرتاتيجية وخطة 
االئتالف الفلسطيني للقرار 

1325، وتقوم بالتحرك دولياً 
بمقتىض هذا الدعم.

التواصل وبناء عالقٍة مع مؤسساٍت نسويٍة فاعلٍة يف الدول   .10
املختارة.

تزويد املؤسسات النسوية يف هذه الدول بالتقارير   .11
والبيانات والشواهد حول انتهاكات االحتالل.

متابعة استخدام القضاء املحي يف الدول الثالث ملساءلة   .12
االحتالل.
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1.1.1.4
استخدام توصيات لجان 

اآلليات الدولية يف املتابعة 
)من خالل الشبكات ووزارة 
الخارجية والسفارات(، من 
حيث ضمان مساءلة الدول 

األُخرى واحرتامها هذه 
التوصيات يف عالقتها مع 

دولة االحتالل.

إعداد تقرير تحليل توصيات لجان اآلليات الدولية،   .1
وتحديد الدول الثالث ذات األولوية يف سنوات 

االسرتاتيجية.

مخاطبات الدول من خالل وزارة الخارجية والسفارات   .2
واملمثليات.

1.1.1.5
مطالبة الدول الثالثة باتخاذ 

تدابري، امتثاالً اللتزاماتها 
بموجب القانون الدويل ذات 

الصلة، من أجل ضمان 
احرتام القانون الدويل وتنفيذ 

توصيات لجان التحقيق 
الدولية املستقلة.

إعداد قائمة بالتدابري املقرتحة لكل دولٍة باالستناد إىل   .1
تقرير التحليل.

مخاطبة أعضاء مجلس األمن املؤيدين واملمثلية   .2
الفلسطينية يف نيويورك، من أجل وضع فلسطني عى 

أجندة فريق الخرباء غري الرسمي ملجلس األمن حول املرأة 
السالم واألمن يف 2021.

1.1.2.1
رفع وعي أجسام وهيئات 

وآليات دولية بأثر انتهاكات 
االحتالل عى النساء 

الفلسطينيات.

إصدار دليٍل يوضح اآلليات الدولية يف األمم املتحدة التي   .1
يمكن استخدامها يف صدد العمل عى أجندة املرأة السالم 

واألمن.

بناء قدرات املؤسسات النسوية عى استخدام اآلليات   .2
الدولية  للمسائلة )باستخدام الدليل(.

تأسيس آليٍة داخليٍة لالئتالف )مثالً مجموعة عمل(،   .3
وتأسيس آلية تنسيٍق مع مكتب املفوض السامي لحقوق 
اإلنسان يف رام الله من أجل مراقبة الفرص املتاحة دولياً 

من خالل آليات األمم املتحدة. 

1.1.2.2
استخدام اآلليات الدولية 

املختلفة للضغط من أجل 
املساءلة بشأن انتهاكات 

االحتالل.

مراجعة املالحظات والتوصيات الختامية للجان اآلليات   .4
التعاقدية املذكورة. 
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إعداد 4 تقارير موازية للجان اآلليات التعاقدية، لجان اآلليات التعاقدية.  .5
ومخاطبة األعضاء والعضوات لتزويدهم/ّن  بتقارير 

وتحليل االنتهاكات. 
اتفاقية 

القضاء عى 
كافة أشكال 
التمييز ضد 

املرأة.

العهد 
الدويل 

للحقوق 
االقتصادية 
واالجتماعية 

والثقافية.

ــى  ــب ع ــي يتوج ــة الت ــتقبلية املعروف ــد الس املواعي

ــة  ــا الدوري ــا تقاريره ــدِّم فيه ــالل أن تُق ــة االحت دول

ــرتام  ــمل اح ــب أن تش ــي يتوج ــة )الت ــات التعاقدي لآللي

ــة(. ــطني املحتل ــات يف فلس االتفاقي

ــد  ــز ض ــكال التميي ــة أش ــى كاف ــاء ع ــة القض اتفاقي  -
املــرأة: موعــد تقديــم التقريــر املقبــل هــو نوفمــرب/

ترشيــن الثانــي 2021.

اتفاقيــة حقــوق الطفــل: التاريــخ ال يــزال غــري   -
معــروف.

ــة  ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــدويل للحق ــد ال العه  -
والثقافيــة: موعــد تقديــم التقريــر املقبــل هــو 

.2024 األول  أكتوبر/ترشيــن 

اتفاقيــة القضــاء عــى التمييــز العنــري: موعــد   -
تقديــم التقريــر املقبــل غــري معــروف )املالحظــات 
يناير/كانــون  يف  صــدرت  األخــرية  الختاميــة 

ــي 2020(. الثان

متابعة وتوثيق مالحظات وتوصيات اللجان وإدراجها يف   .6
التحليالت واملخاطبات املستقبلية.
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ــان مجلس حقوق اإلنسان. ــوق اإلنس ــس حق ــاص ملجل ــرر الخ ــد املق تزوي  .7
ــا  ــالل وأثره ــاكات االحت ــول انته ــٍة ح ــر دوري بتقاري

ــاء. ــن النس ــى أم ع

ــاء يف  ــا النس ــاص إلدراج قضاي ــرر الخ ــة املق مخاطب  .8
ــت  ــان )تح ــوق اإلنس ــس حق ــدوري ملجل ــره ال تقري

ــابع(. ــد الس البن

حضــور جلســٍة واحــدٍة للمجلــس ســنوياً كحــدٍّ   .9
أقــىص.

ــان،  ــوق اإلنس ــات حق ــي مؤسس ــع باق ــيق م التنس  .10
أو   )side event( جانبــي  لقــاء  عقــد  وتنظيــم 
االنضمــام إىل لقــاء يتــم التنســيق لــه مــن إحــدى هــذه 

ــات  الجه

ــات،  ــي الحكوم ــع ممث ــٍة م ــاٍت جانبي ــد اجتماع عق  .11
وعقــد اجتماعــاٍت مــع منظمــاٍت غــري حكوميــٍة 

وشــبكات.

تحليل نتائج املجلس وتوصياته.   .12

ــداد االستعراض الدوري الشامل. ــان إلع ــوق اإلنس ــات حق ــع مؤسس ــيق م التنس  .13
ــة  ــامل للدول ــدوري الش ــتعراض ال ــلٍّ لالس ــر ظ تقري

ــالل.  ــة باالحت القائم
ســيجري االســتعراض الــدوري الشــامل إلرسائيــل 
يف نيســان- أيــار 2023. ولقــد جــرى االســتعراض 

األخــري إلرسائيــل يف كانــون الثانــي 2018.

تحليــل نتائــج وتوصيــات االســتعراض الــدوري   .41
.2018 العــام  يف  لالحتــالل  الشــامل 

تزويــد الــدول املشــاركة يف االســتعراض بتقاريــر   .15
ــطينيات  ــاء الفلس ــة بالنس ــاكات املرتبط ــول االنته ح

ــمل(.  ــيٍّ أش ــٍر وطن ــن تقري ــزٍء م )كج

ــل  ــق بإرسائي ــدوري املتعل ــتعراض ال ــاركة يف االس املش  .16
يف 2023، وســيبدأ بالتحضــري لهــذه املشــاركة ضمــن 

ــرتاتيجية. ــذه االس ــار ه إط
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تقديم التقارير الدورية للمقررين الخاصني.اإلجراءات الخاصة.  .17

االجتماع مع املقررين الخاصني.   .18

ــٍة مكتوبــٍة وشــفويٍة يف مجلــس حقــوق  تقديــم مداخل  .19
ــني. ــن الخاص ــر املقرري ــرض تقري ــد ع ــان عن اإلنس

ــامي  ــوض الس ــب املف ــع مكت ــل م ــيق املتواص التنس  .20
ــالت. ــال املداخ ــهيل إرس لتس

ــل  ــق العام ــوة الفري ــى دع ــة ع ــلطة الوطني ــث الس ح  .21
ــارة  ــات لزي ــاء والفتي ــد النس ــز ض ــي بالتميي املعن

ــطني. فلس

ــوق  ــة بحق ــراءات الخاص ــع اإلج ــاٍت م ــد اجتماع عق  .22
اإلنســان )اجتماعــات فرديــة أو مشــرتكة لعــدٍد منهــم، 
ــوق  ــامي لحق ــوض الس ــب املف ــن مكت ــهيٍل م بتس

ــان(. اإلنس

املجلس االقتصادي 
واالجتماعي- 

لجنة وضع املرأة.

حضــور جلســات لجنــة وضــع املــرأة ســنوياً، وتقديــم   .23
املداخــالت بحســب أجنــدة أعمــال اللجنــة، إمــا 
ــن  ــاء وم ــات األعض ــالل املؤسس ــن خ ــالٍف أو م كائت

ــة. ــٍة أو داعم ــاٍت رشيك ــالل مؤسس خ

تنظيــم اجتمــاٍع ُمــواٍز يف 2021 لتســليط الضــوء عــى   .24
وضــع النســاء الفلســطينيات أينمــا ُوجــدن مــن ناحية 
ــق  ــن منطل ــًة م ــن، خاص ــالم واألم ــرأة الس ــدة امل أجن
ــاركة  ــات واملش ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــوع العن موض

ــة. الفعال

تقديم مداخلة خالل الجلسة الرسمية املواضيعية.  .25

ــر  ــداد التقري ــات وإع ــع املعلوم ــاٍت لجم ــم آلي تنظي  .26
ــني. ــل بيج ــاج عم ــن منه ــوازي ضم امل

ــل يف  ــٍة تعم ــبكاٍت دولي ــاٍت وش ــع مؤسس ــاع م االجتم  .27
مجــال املــرأة الســالم واألمــن، وبنــاء العالقــات معهــا 
لتنســيق العمــل والجهــود مســتقبالً يف ســياق جلســات 

ــرأة. ــع امل ــة وض لجن
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املنتدى السيايس 
رفيع املستوى.

يف ســياق املؤتمــر العاملــي عــن النظــم الغذائيــة، ســيتم    .28
التنســيق والتشــارك مــع مؤسســاٍت وجهاٍت فلســطينيٍة 
ذات عالقــة،  وإصــدار وثيقــٍة حــول املوضــوع إلظهــار 
ــتوطنات  ــك املس ــا يف ذل ــالل، بم ــراءات االحت ــر إج أث
ــق  ــن منطل ــة م ــطينية والتغذي ــة الفلس ــى الزراع ع

ــوي. ــل النس التحلي

إعــداد تقريــٍر بديــٍل حــني تقديــم إرسائيــل تقريرهــا   .29
ــتدامة  ــة املس ــدة التنمي ــق أجن ــول تطبي ــي ح الطوع
ــارشة  ــن املب ــه يمك ــروف، إال أن ــري مع ــخ غ )التاري

ــر(. ــداد التقري بإع

ــنة  ــتوى يف الس ــع املس ــيايس رفي ــدى الس ــور املنت حض  .30
التــي تقــدم فيهــا إرسائيــل تقريرهــا الطوعــي، وســيتم 
ــار  ــل إظه ــن أج ــواٍز )side event( م ــاٍء م ــم لق تنظي
ــات. ــاء والفتي ــة النس ــى تنمي ــه ع ــالل وإجراءات ــر االحت أث

التعــاون مــع الســلطة الوطنيــة حــني إعــداد تقريرهــا   .31
ــاكات  ــر انته ــار أث ــل إظه ــن أج ــل، م ــي املقب الطوع

ــات. ــاء والفتي ــوي للنس ــدُّم التنم ــى التق ــالل ع االحت

تقديــم التقاريــر الدوريــة لألمــني العــام حــول قــرارات مجلس األمن.  .32
مجلــس األمــن )منهــا قــرار 2334 حــول املســتوطنات(.

تحليــل الفــرص، خاصــًة مــن ناحيــة العالقــات   .33
الدبلوماســية ودعــم هــذه الــدول للقضيــة الفلســطينية 
مــن أجــل التواصــل مســبقاً مــع الــدول التــي ســتقوم 
برئاســة مجلــس األمــن يف األشــهر التــي ســتتم فيهــا 

ــرار 2334. ــتوطنات والق ــر املس ــة تقري مناقش

ــات  ــدول باملعلوم ــي ال ــداد ممث ــات، وإم ــد اجتماع عق  .34
ــوي. ــل النس والتحلي

ــتتوىل  ــي س ــدول الت ــي ال ــع ممث ــبقاً م ــل مس التواص  .35
ــني  ــر األم ــم تقري ــم تقدي ــني يت ــس ح ــة املجل رئاس
العــام حــول القــرار 2334 مــن أجــل إقناعهــم بفتــح 

ــي. ــع املدن ــن املجتم ــاٍت م ــة لكلم الجلس

ــر  ــد التقاري ــي تع ــكرتارية الت ــع الس ــة م ــاء عالق بن  
ــة بخصــوص القــرار 2334 والتواصــل معهــا،  الدوري
ــوي  ــل النس ــات والتحلي ــا باملعلوم ــل تزويده ــن أج م
املمثليــة  مــع  بالتنســيق  وذلــك  دورّي،  بشــكٍل 

نيويــورك. الفلســطينية يف 
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1.1.3.1 التعاون مع شبكاٍت 
داعمٍة ومؤسساٍت أُخرى 

ودوٍل حليفة.

إعــداد ورقــة موقف موجهــة ملجلــس األمن، باســتخدام   .1
املالحظــات والتوصيــات مــن اللجــان التعاقديــة وغــري 
التعاقديــة يف الضغــط عــى مجلــس األمــن إلدراج كلمــة  
ــن  ــد األم ــى تهدي ــره ع ــق أث ــة توثي ــالل نتيج االحت

ــاء. ــاني للنس اإلنس

التحضــري قبــل جلســة مجلســة األمــن والحــوار   .2
املفتــوح حــول أجنــدة املــرأة الســالم واألمــن لضمــان 
اإلشــارة إىل »االحتــالل”، وإدخــال الكلمــة يف أي قراراٍت 
مســتقبليٍة ملجلــس األمــن حــول أجنــدة املــرأة الســالم 

ــن. واألم

1.1.3.2 التعاون مع وزارة 
الخارجية الفلسطينية 

والشبكات الداعمة 
واملؤسسات والدول الحليفة 

من أجل إدماج أجندة 
املرأة السالم واألمن يف 

القرارات املقبلة والنقاشات 
واالستعراضات املتعلقة 

بفلسطني.

ــطينية  ــات الفلس ــٍة للجه ــف موجه ــة موق ــداد ورق إع  .1
ــالل. ــة االحت ــال كلم ــول إدخ ح

ــطينية  ــة الفلس ــع  وزارة الخارجي ــاءات م ــم لق تنظي  .2
ــة  ــدول الحليف ــات وال ــة واملؤسس ــبكات الداعم والش
ــن  ــالم واألم ــرأة الس ــدة امل ــاج أجن ــل إدم ــن أج م
املقبلــة والنقاشــات واالســتعراضات  القــرارات  يف 
املتعلقــة بفلســطني، والضغــط مــن أجــل إدراج كلمــة 

ــالل. االحت

1.1.3.3 االستفادة من 
السفارات الفلسطينية يف 
الخارج من أجل التواصل 

مع الجاليات الفلسطينية 
من أجل الضغط عى الدول 
التي يُقيمون فيها من أجل 

دعم اسرتاتيجية االئتالف 
وتحرُّكاته.

إرسال ورقة موقف للسفارات الفلسطينية.  .1

فلســطني   مــع ســفراء  فرديــة  لقــاءات  تنظيــم   .2
. تها وســفريا

إعــداد خطــة عمــل ســنوية ملتابعــة عمــل الســفارات يف   .3
هــذا املجــال.

ــبكة  ــن الش ــم م ــني الدع ــات، وتأم ــال بممثلي االتص  .4
الداعمــة.  النســوية 
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1.1.4.1 االتصال مع عدٍد 
مبدئيٍّ من هذه املؤسسات، 

وتنسيق اجتماٍع افرتايضٍّ من 
أجل بدء العمل عى تأسيس 
هذه الشبكة، وستكون هذه 
الشبكة إحدى األدوات التي 

سيستخدمها االئتالف. 

التواصل مع كلٍّ من:  .1
مجموعــة العمــل الدوليــة للمنظمــات غــري الحكومية 	§

للمــرأة والســالم واألمــن: تحالــف عريــض مــن 19 
ــة يف  ــات العامل ــم املؤسس ــن أه ــة م ــة دولي مؤسس

موضــوع املــرأة الســالم واألمــن.
)رابطة النساء الدولية للسالم والحرية( - التنسيق 	§

مبارشًة. 
مساواة.	§
التحالف النسوي للحقوق.	§

بحث وتحديد مؤسساٍت وشبكاٍت أُخرى، والتواصل معها   .2
لالنضمام إىل الشبكة.

1.1.4.2 مّد الشبكة النسوية 
الداعمة، خاصًة املؤسسات 
املوجودة منها يف نيويورك، 

بمعلوماٍت مستمرٍة حول 
التطورات يف فلسطني، 

والطلب منها: 1( استخدامها 
يف مداخالتها أمام مجلس 

األمن. 2( الضغط من أجل 
املوافقة عى تناول وضع 
النساء الفلسطينيات من 

خالل عمل فريق العمل.

إعداد خطة عمٍل سنويٍة مع الشبكة.   .1

إعداد تقارير دورية، وفق خطة العمل، ومشاركتها مع   .2
الشبكة.

1.1.4.3 استقطاب جهات 
اإلعالم البديل الدولية، 

وتفعيلها يف نرش انتهاكات 
االحتالل.

ــن  ــدة، أو يمك ــة املحاي ــالم البديل ــات اإلع ــح جه مس  .1
تحييدهــا.

التواصل والتشبيك معها.  .2

إمداد جهات اإلعالم البديلة بالتقارير الدورية.   .3

1.1.5.1 تزويد املؤسسات 
الفلسطينية الحقوقية 

بتقارير وتوثيقاٍت النتهاكات 
حقوق النساء الفلسطينيات.

ــد أدوات  ــة لتوحي ــات الحقوقي ــع املؤسس ــيق م التنس  .1
الرصــد والتوثيــق واملحتويــات.

إعداد تقارير دورية حول أثر االنتهاكات باستخدام آليات   .2
التوثيق وأدواته املتفق عليهما.
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1.1.5.2تحريك الشبكة 
الداعمة  ومستندها  لتقديم 

دعاوى وطنية يف الدول، 
ملحاسبة منتهكي حقوق 

النساء الفلسطينيات 
والقانون الدويل، وللضغط 

عى الحكومات ملقاطعة 
الرشكات الداعمة لالحتالل، 

واتخاذ تدابري عقابية.

تزويد الشبكة بالتقرير وتنظيم حمالٍت ضاغطة.  .1

1.1.5.3  تقديم التحليل حول 
تأثري االنتهاكات عى النساء 
للجان  الوطنية الفلسطينية 

للمقاطعة، خاصًة الحملة 
النسائية للمقاطعة والحملة 

املوازية لها يف لبنان.

ــرشكات  ــل ال ــر عم ــول أث ــيٍّ ح ــٍر تحلي ــداد تقري إع  .1

األُمــم  قائمــة  )بحســب  لالحتــالل  الداعمــة 

قــوات  تزويــد  رشكات  فيهــا  بمــا  املتحــدة(، 

ــاكات  ــتخدمة يف االنته ــلحة املس ــالل باألس االحت

ضــد الفلســطينيات مــن منظــوٍر نســوّي.

1.1.5.4 التفاعل مع ممثيل 
السلطة الفلسطينية/م.ت.ف 
يف املحافل الدولية، وتزويدهم  

بمعلوماٍت وتحليٍل حول 
االنتهاكات  التي تستهدف 

أو تؤثر عى النساء، من أجل 
إثارتها يف املنابر الدولية. 

تنظيم اللقاءات.   .1
املشاركة يف التقارير.  .2

1.2.1.1 تنظيم تدريبات 
للمنظمات النسوية حول 
اآلليات الدولية، يف األردن 

ولبنان وسوريا.

تحديد املؤسسات املستهدفة، والتعاقد مع مدربني.  .1

تنفيذ التدريب يف الدول الثالث.  .2

1.2.1.2 يف إطار عمل 
االئتالف، استخدام اآلليات 

الدولية املختلفة للضغط 
عى الهيئات الدولية من أجل 

مساءلة االحتالل عن حالة 
اللجوء  للنساء الفسطينيات 

وتطبيق القرارات الدولية ذات 
الصلة.

ــة  ــات الدولي ــة املرتبطــة باآللي ــر الفرعي إعــداد التقاري  .1
أعــاله بهــدف تضمــني قضايــا الفلســطينيات يف 

و2.2.1.1(.  1.2.1.1 إىل  )االســتناد  الشــتات 
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2021202220232024األنشطة الفرعيةالنشاط الرئييس
2.1.1.1 مخاطبة أطراف 
املصالحة لزيادة مشاركة 
النساء يف لجان املصالحة.

إعــداد ورقــة موقــف حــول مشــاركة النســاء يف لجــان   .3
ــة. املصالح

2.1.1.2 مخاطبة  أطراف 
املصالحة لتضمني الرؤية 

النسوية يف ملفاتها

إعــداد ورقــة حقائــق حــول مشــاركة النســاء،   .4
املصالحــة. ملفــات  يف  رؤيتهــّن  وتضمــني 

تنظيم لقاءات مساءلة نصف سنوية مع أطراف املصالحة   .5
ملساءلتها بشأن تضمني الرؤية النسوية.

2.1.1.3 مخاطبة املؤسسات 
الفلسطينية والدولية 

العاملة يف مجال إعادة 
اإلعمار لتضمني الرؤية 

النسوية وإرشاك النساء يف 
تحديد االحتياجات وتصميم 

التدخالت.

ــادة  ــة إع ــول عملي ــنوية ح ــق س ــة حقائ ــداد ورق إع  .1
اإلعمــار، وأثــر تغييــب الرؤيــة النســوية.

ــادة  ــوية إلع ــة النس ــول الرؤي ــف ح ــداد أوراق موق إع  .2
ــار. اإلعم

تنظيــم لقــاءات مــع املؤسســات الفلســطينية والدوليــة   .8
ــة يف مجــال إعــادة اإلعمــار، ومســاءلتها بشــأن  العامل

ــار. ــادة اإلعم ــوية إلع ــة النس ــني الرؤي تضم

2.1.2.1 تطوير رؤيٍة 
دٍة للجان املرأة  نسويٍة موحَّ
بشأن املشاركة يف األحزاب 

السياسية.

ــزاب  ــرأة يف األح ــان امل ــع لج ــاءات تجم ــم لق تنظي  .1
السياســية لبلــورة الرؤيــة املوحــدة حــول املشــاركة يف 

ــرار. ــع الق صن

تطويــر ورقــة موقــف موحــدة للجــان املــرأة يف   .2
األحــزاب السياســية حــول رؤيتهــا ملشــاركة النســاء يف 

ــرار. ــع الق ــع صن مواق

2.1.2.2 بناء قدرات الكوارد 
النسوية داخل األحزاب، 

وتمكينهّن  يف مجاالت العمل 
الحزبي والنسوي.

تحديــد االحتياجــات الفنيــة للكــوادر النســوية داخــل   .3
ــني. ــدرات وتمك ــاء ق ــة بن ــر خط ــزاب، وتطوي األح

تنظيم تدريبات وفق خطة بناء القدرات.  .4

2.1.2.3 توعية الشابات 
الفلسطينيات يف الجامعات 

واملخيمات وغريهما حول 
املشاركة السياسية والعمل 

الحزبي.

الشــابات  تســتهدف  مفتوحــة  لقــاءات  تنظيــم   
ــة  ــة املشــاركة السياســة وماهي باألســاس بشــأن أهمي

الحزبــي. العمــل 
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2.1.2.4 تفعيل دور اإلعالم  
الرسمي وغري الرسمي يف 

رفع الوعي بشأن املشاركة 
السياسية.

إعــداد ورقــة حقائــق حــول تنــاول اإلعــالم الرســمي   .1
ــالم. ــن والس ــرأة واألم ــا امل ــمي لقضاي ــري الرس وغ

اإلعــالم  وزارة  ومخاطبــة  موقــف،  ورقــة  إعــداد   .2
الرســمية. غــري  والوســائل 

إنشــاء منصــٍة إعالميــٍة تفاعليــٍة لنــرش قضايــا املــرأة   .3
ــالم. ــن والس واألم

2.1.2.5 توثيق وعرض 
النماذج الناجحة للنساء 

يف العمل الحزبي القاعدي، 
وتأثريهن يف دعم قضايا 

الحزب والنساء.

إعــداد فيديــو قصــري حــول النمــاذج الناجحــة للنســاء   .1
يف العمــل الحزبــي القاعــدي وتأثريهــن يف دعــم قضايــا 

الحــزب والنســاء.

2.1.2.6 مخاطبة ُصناع 
القرار يف األحزاب السياسية، 

ومساءلتهم بشأن االلتزام 
بنسبة الـ30% يف مواقع 

صنع القرار داخل األحزاب.

تنظيــم مناظــراٍت فكريــٍة تجمــع الشــابات مــن   .1
ــاع  ــة مــع ُصن الكــوادر ومــن خــارج الكــوادر الحزبي

القــرار يف األحــزاب.

مشاركة ُصناع القرار بورقة املوقف.  .2

ــل  ــرار داخ ــاع الق ــع ُصن ــاءلة م ــات مس ــم جلس تنظي  .3
ــزاب. األح

2.1.3.1  استقطاب وتأهيل 
كوادر نسوية لقيادة دوائر 

منظمة التحرير )اللجان 
الدائمة( واتحاداتها الشعبية 

ذات األولوية للنساء من 
منظور عالقتها باملرأة واألمن 

والسالم.

ــان  ــر )اللج ــة التحري ــر منظم ــد دوائ ــل وتحدي تحلي  .1
الدائمــة( واالتحــادات الشــعبية  ضمــن هيــاكل منظمــة 
ــات  ــم متطلب ــاء، وتقيي ــة للنس ــر، ذات األولوي التحري

ــره. ــا وتطوي ــل عمله تفعي

تطويــر برنامــج بنــاء قــدرات كــوارد نســائية لقيــادة   .2
واالتحــادات  الدائمــة(  )اللجــان  منظمــة  دوائــر 
ــل  ــج التحلي ــتناداً إىل نتائ ــة، اس ــعبية ذات األولوي الش

ــابق. الس
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2.1.3.2 مخاطبة قيادة 
وأعضاء املجلَسني الوطني 
واملركزي للضغط من أجل 

تقلُّد النساء مواقع صنع 
قرار متخصصة ضمن دوائر 

املنظمة واالتحادات ذات 
األولوية، إىل جانب االلتزام 

بنسبة الـ30% كحدٍّ أدنى يف 
املجلَسني الوطني واملركزي 

واللجنة التنفيذية.

تحديــد مجموعــة مــن املســتقالت ذوات الكفــاءة،   .3
ــس  ــة املجل ــوية، لعضوي ــات النس ــن ذوات التوجه وم

الوطنــي، وتوثيــق خرباتهــن.

إعداد ورقة موقف حول تقلُّد النساء مواقع صنع قرار   .4
متخصصة استناداً إىل املراحل السابقة.

تنظيــم لقــاءات مــع  قيــادة وأعضــاء املجلَســني   .5
ــد النســاء  الوطنــي واملركــزي للضغــط مــن أجــل تقلُّ
ــرار متخصصــة اســتناداً إىل املراحــل  ــع ق مواقــع صن

ــابقة. الس

2.1.3.3  رفع وعي صناع 
القرار داخل دوائر منظمة 

التحرير ولجانها واتحاداتها 
بشأن قضايا املرأة واألمن 

والسالم.

تنظيــم ورشــات عمــل يف مجــال إدمــاج قضايــا املــرأة   .1
ــة(  ــان الدائم ــر )اللج ــل الدوائ ــالم داخ ــن والس واألم

ــة. ذات األولوي

ــر  ــرار يف دوائ ــاع الق ــة لُصن ــاءات فردي ــم لق تنظي  .2
املنظمــة ولجانهــا ملتابعــة إدراج قضايــا املــرأة واألمــن 

ــالم. والس

2.1.4.1 رفع الوعي 
واملعرفة لدى طالبات 

وطالب األكاديميات األمنية 
)عسكرية ورشطية( بشأن 
قضايا املرأة واألمن والسالم.

إعــداد مذكــرة تفاهــم مــع إدارات األكاديميــات األمنيــة   .1
ــة(. ــكرية والرشطي )العس

تنظيــم ورشــة عمــل ســنوية لطــالب وطالبــات   .2
ــأن  ــة( بش ــكرية ورشطي ــة )عس ــات األمني األكاديمي

قضايــا املــرأة واألمــن والســالم.

2.1.4.2  تقديم تدريباٍت 
متخصصٍة لطالبات 
األكاديميات األمنية 

)عسكرية ورشطية( حول 
املهارات القيادية واملهنية 
الالزمة لتقلُّد مواقع صنع 

القرار.

تقديــم تدريبــات متخصصــة حــول مهــارات القيــادة   .1
والتخطيــط واإلدارة لطالبــات األكاديميــات.
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2.1.4.3 مخاطبة ُصناع 
القرار يف وزارة الداخلية 

وقوى األمن لزيادة نسبة 
مشاركة النساء عى مستوى 

صنع القرار داخل املنظومة 
األمنية بنسبة 30% كحدٍّ 
أدنى -ُصناع القرار ضمن 
منظومة العدالة )مجلس 

القضاء األعى، مكتب رئيس 
السلطة الوطنية، وزارة 

العدل..(.

إعداد ورقتي حقائق حول مشاركة النساء وتمثيلهّن يف   .1
قطاَعي األمن والعدالة. 

إعداد ورقتي موقف حول مشاركة النساء وتمثيلهّن يف    .2
قطاَعي األمن والعدالة.

تنظيم لقاءاٍت توعويٍة لُصناع القرار ضمن منظومتي   .3
األمن والعدالة حول قضايا املرأة واألمن والسالم.

تنظيم لقاءات سنوية ملساءلة صناع القرار ضمن   .4
منظومتي األمن والعدالة حول االلتزام بنسبة %30، 

وآلية اختيار املرشحات لتقلُّد مناصب صنع القرار.

2.1.5.1 تقييم تجربة النساء 
الفلسطينيات يف مراكز 
التمثيل الدويل، وتسليط 

الضوء عى  قدرتهّن عى 
التأثري يف قضايا املرأة واألمن 

والسالم.

توثيق تجربة النساء الفلسطينيات يف مراكز التمثيل   .1
الدويل، وتسليط الضوء عى قدرتهّن عى التأثري يف قضايا 

املرأة واألمن والسالم وتقييمها.

إعداد فيلم وثائقي ينرش التجارب الناجحة يف التأثري يف   .2
قضايا املرأة واألمن والسالم.

2.1.5.2 تأهيل نساء 
فلسطينيات للمشاركة يف 

مراكز التمثيل الدويل والتأثري 
يف طرح قضايا املرأة واألمن 

والسالم.

تحليل الفجوات املرتبطة بقدرة النساء الفلسطينيات   .1
يف مراكز التمثيل الدويل عى طرح قضايا املرأة واألمن 

والسالم والتأثري بشأن ذلك.

البناء عى التحليل يف تطوير خطة تأهيل نساء   .2
فلسطينيات للمشاركة يف مراكز التمثيل الدويل.

تنفيذ التدريبات ضمن خطة التأهيل يف فلسطني   .3
والشتات.

2.1.5.3 مخاطبة النساء 
الفلسطينيات يف مراكز 
التمثيل الدويل ملمارسة 

الضغط الدويل بشأن املرأة 
واألمن والسالم.

مراسالت ولقاءات دورية.  .1
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2.1.5.4 مخاطبة األمني 
العام لألمم املتحدة وحثه 

عى تعيني نساٍء فلسطينياٍت 
مبعوثاٍت خاصاٍت للقيام 

باملساعي الحميدة، وسفرياٍت 
للنوايا الحسنة.

ــة،  ــارب الناجح ــمل التج ــحات تش ــة مرش ــداد قائم إع  .1
ــراٍت يف مجــال  ــة لنســاٍء فلســطينياٍت مؤث ــرَياً ذاتي وِس

ــن. ــالم واألم ــرأة الس للم

مراسلة األمني العام وتزويده بالقائمة .  .2

2.1.5.5 تدريب وتمكني 
الفلسطينيات يف الشتات 

)لبنان( للمشاركة يف قوات 
حفظ األمن والسالم. 

 

مسح احتياجات تدريبية.  .1

تنظيم التدريب.  .2

2.1.5.6 مخاطبة ُصناع 
القرار يف وزارة الخارجية 

لزيادة نسبة النساء يف 
التمثيل الدويل إىل 30% كحدٍّ 

أدنى.

تنظيــم لقــاءات مــع ُصنــاع القــرار يف وزارة الخارجية،   .1
وتزويدهــم بالقائمــة املقرتحــة.
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2021202220232024األنشطة الفرعيةالنشاط الرئييس
3.1.1.1 مطالبة السلطة 

الوطنية الفلسطينية/
م.ت.ف بالضغط عى 

املجتمع الدويل من أجل 
االضطالع بدوره يف الهيئات 

واألجسام والوكاالت الدولية.

3.1.1.2 العمل بالتنسيق 
مع البعثات الدبلوماسية 

الفلسطينية، خاصًة يف جنيف 
ونيويورك، للعمل عى تقديم 

تقارير مؤسسات االئتالف 
ومواقفها ومقرتحاتها.

ــول دور  ــق ح ــة حقائ ــل وورق ــر تحلي ــداد تقري إع  .3
ــدويل  ــع ال ــى املجتم ــط ع ــر يف الضغ ــة التحري منظم
مــن أجــل اضطالعــه بــدوره يف حمايــة النســاء 

الفلســطينيات.

ــر إىل  ــة التحري ــو منظم ــف تدع ــة موق ــداد ورق إع  .4
الضغــط عــى املجتمــع الــدويل لتوفــري الحمايــة 

الفلســطينيات. للنســاء 

الدبلوماســية  البعثــات  مــع  لقــاءاٍت  تنظيــم   .5
ونيويــورك. جنيــف  يف  خاصــةً  الفلســطينية، 

تزويــد البعثــات بتقاريــر حــول االنتهــاكات اإلرسائيلية   .6
وأثرهــا عــى النســاء.

3.1.1.3 متابعة وتعزيز عمل 
منظمة التحرير عى مساءلة 
االحتالل عن انتهاكاته بحق 

النساء.

ــر  ــة التحري ــول دور منظم ــف ح ــة موق ــداد ورق إع  .1
ــاء  ــن النس ــه ألم ــى انتهاكات ــالل ع ــاءلة االحت يف مس

الفلســطينيات.

إدخال موضوع املساءلة ضمن اللقاءات السابقة.  .2

3.1.1.4 دعم  املؤسسات 
الفلسطينية والدولية العاملة 

عى متابعة أعمال املحكمة 
الجنائية الدولية من أجل 
مواصلة التحقيق وتقديم 

لوائح اتهام تتعلق بجرائم 
االحتالل.  

ــليط  ــل تس ــن أج ــا م ــوي له ــل النس ــم التحلي تقدي  .1
الضــوء عــى آثــار سياســات االحتــالل وإجراءاتــه عــى 

ــطينيات. ــاء الفلس النس
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3.1.1.5 مطالبة الدول 
بتفعيل توصيات املحكمة 

الجنائية الدولية الواردة يف 
قرارها االستشاري حول 

الجدار الفاصل.

إعــداد دراســٍة تحليليــٍة حــول الــدول املؤثــرة ووســائل   .1
الضغــط عليهــا لتفعيــل توصيــات املحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة الــواردة يف قرارهــا االستشــاري حــول الجــدار 

الفاصــل.

التنســيق مــع منظمــة التحريــر واملؤسســات الحقوقيــة   .2
ــة  ــٍة ملطالب ــٍة دولي ــم حمل ــة لتنظي ــبكة الداعم والش
الــدول بتفعيــل توصيــات املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
الجــدار  بشــأن  االستشــاري  قرارهــا  يف  الــواردة 

ــل. الفاص

ــة  ــات الحقوقي ــة واملؤسس ــب املنظم ــل إىل جان العم  .3
والشــبكة الداعمــة عــى تنظيــم حملــٍة دوليــٍة للمطالبة 
بتفعيــل توصيــات املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــواردة 

ــل.  ــدار الفاص ــول الج ــاري ح ــا االستش يف قراره

3.1.2.1 الضغط عى الدول 
ل مسؤولياتها  من أجل تحمُّ
بدعم األونروا مادياً، ووقف 
الهجوم املتواصل من بعض 

الدول عى األونروا من 
ل  أجل تمكينها من تحمُّ

مسؤولياتها.

ــلط  ــروا يس ــل األون ــول عم ــرٍي ح ــٍم قص ــداد فيل إع  .1
ــات  ــاء والفتي ــة للنس ــات الحماي ــى خدم ــوء ع الض
الفلســطينيات وعــى الواقــع املعيــي للنســاء والفتيــات 

الفلســطينيات الالجئــات يف دول الشــتات.

ــل  بتحمُّ الــدول  ملطالبــة  موقــف  ورقــة  إعــداد   .2
يف  واســتخدامها  األونــروا،  دعــم  يف  مســؤولياتها 
الدوليــة. اآلليــات  ضمــن  واملداخــالت  التدخــالت 

ــروا يف  ــم األون ــني دع ــة لتضم ــبكة الداعم ــل الش تفعي  .3
ــرادى. ــدول ف ــى ال ــط ع ــا للضغ حمالته

3.1.2.2 مطالبة األونروا 
لها دورها يف حماية  بتحمُّ

النساء الالجئات داخل 
فلسطني )خاصًة يف قطاع 

غزة واألغوار(.

رصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا   .1
ــن  ــوار )يُمك ــزة واألغ ــطينيات يف غ ــات الفلس الالجئ
االســتناد إىل دراســة “مفتــاح” والبنــاء عليهــا(، 
ووضعهــا ضمــن إطــاٍر تحليــيٍّ مــن منظــور وســائل 

الحمايــة ودور األونــروا.

ــات  ــن خدم ــطينيات م ــات الفلس ــا الالجئ ــح رض مس  .2
ــروا. األون

اســتخدام نتائــج املســح يف فتــح مســاٍر حــواريٍّ مــع   .3
ــروا.  األون
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3.1.2.3 مطالبة الصليب 
ل  األحمر الدويل بتحمُّ

دوره يف حماية األسريات 
الفلسطينيات وعائالت 

األرسى وحقهم/هّن يف األمن 
خالل الزيارات.

إعــداد تقريــٍر مقــارٍن بــني األدوار املنوطــة بالصليــب   .1
ــوء  ــليط الض ــع، وتس ــى أرض الواق ــه ع ــر وعمل األحم

ــه. ــات عمل ــى معيق ع
 

ــن  ــالت األرسى ضم ــريات وعائ ــا األس ــال قضاي إدخ  .2
الدوليــة.  اآلليــات  ومخاطبــات  املراســالت 

3.1.3.1 مطالبة مجلس 
األمن بإرسال لجان تحقيق 

دولية متخصصة.

تقديــم االنتهــاكات واملطالبــات ضمــن مداخــالت   . 1
الدوريــة. والتقاريــر  األمــن  جلســات مجلــس 

 

مخاطبــة منظمــة التحريــر للضغــط مــن أجــل إرســال   .2
ــع 1.1.1.3(. ــوازي م ــة )بالت ــق دولي ــان تحقي لج

3.2.1.1 إعداد دراسٍة تحليليٍة 
حول البيئة املمكنة لحماية 

الالجئات الفلسطينيات يف 
األردن ولبنان وسوريا.

التعاقد مع ثالثة استشاريني.  .1
إعداد الدراسة.   .2

3.2.1.2 رصد أوضاع 
الالجئات الفلسطينيات يف 

الدول املضيفة. 

تدريب النساء يف دول اللجوء عى الرصد.  .1

إعــداد تقريــٍر نصــف ســنوّي، واســتخدام التقريــر يف   .2
ــة. ــات الدولي ــن اآللي ــل ضم العم

مشاركة النتائج ضمن الشبكة الداعمة.  .3

3.2.1.3 تدريب النساء يف 
دول اللجوء عى الرصد.

املنظمــات غــري  والعامــالت يف  العاملــني  تدريــب    .1
ــة عــى الرصــد والتوثيــق النتهــاكات حقــوق  الحكومي

ــتات. ــات الش ــرأة يف مخيم امل

3.2.1.4 إثارة مطالب النساء 
الفلسطينيات يف الشتات 
بحقهن يف العودة وتقرير 

املصري.

ــاطا  ــت نش ــابقا، وليس ــورة س ــطة املذك ــن األنش ضم  
مســتقل
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2021202220232024األنشطة الفرعيةالنشاط الرئييس
4.1.1.1 بناء شبكة 

داعمة دولية ملؤسسات 
نسوية وحقوقية وشبكات 

متخصصة بأجندة املرأة 
السالم واألمن والنقابات 

الدولية ومؤسسات التضامن 
مع الشعب الفلسطيني.

مسح املؤسسات النسوية والحقوقية والشبكات   .1
املتخصصة بأجندة املرأة السالم واألمن والنقابات الدولية 

ومؤسسات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

التواصل مع املؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلنشاء   .2
رشاكاٍت عى أُسٍس متينٍة للحصول عى تأييدها ودعمها. 

وضع آليٍة لتحريك الشبكة الداعمة الدولية حني الحاجة   .3
يف حال وجود إنذاٍر مبكٍر حول أّي تصاُعٍد يف انتهاكات 

االحتالل.
التواصل املستمر مع أعضاء الشبكة لتقديم الدعم لهم   .4
يف تقديم تحليٍل منطِلٍق من أجندة املرأة السالم واألمن، 

إلدماجه يف تحركاتهم الدولية.

4.1.1.2 العمل عى تطوير 
نظام إنذاٍر مبكٍر وآلية عمٍل 

من أجل الوقاية من أّي 
تصاُعٍد يف انتهاكات قوات 

االحتالل واملستعمرين، 
ووضع آليٍة لتحريك اإلنذار 

املبكر.

التعاقد مع خبري/ة لتطوير نظام إنذاٍر مبكٍر وآلية   .1
عمٍل من أجل الوقاية من أّي تصاُعٍد يف انتهاكات قوات 

االحتالل واملستعمرين، ووضع آليٍة لتحريك اإلنذار املبكر.

تفعيل التحرك والتدخل الريع مع الهيئات الرسمية   .2
للمجتمع الدويل بموجب اإلنذار املبكر من خالل وزارة 

الخارجية الفلسطينية يف حال وجود مؤرشاٍت للتصعيد 
من قبل االحتالل يف أّي مكاٍن وحول أّي موضوع.

4.1.1.3 تكثيف الجهود 
لتجنيد حمالت التضامن 

الدويل، أو ِفَرق الرقابة 
املشرتكة ملا توفره من وقاية، 

وإن كانت غري رسمية.

االستناد إىل مسح املؤسسات الدولية، ودعوة املتضامنني   .1
إىل املشاركة يف ِفَرق الرقابة.

التنسيق مع لجان الحماية الشعبية لتفعيل دور   .2
املتضامنني الدوليني وإدماجهم يف ِفَرق الرقابة والحماية.
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4.1.1.4 زيادة الوعي 
واملعرفة بشأن آليات الوقاية 

من انتهاكات االحتالل يف 
املجتمع الفلسطيني.

إعــداد دليــل الوقايــة، باالســتناد إىل التجارب الســابقة،   .3
ــة،  ــة كل منطق ــع حال ــجم م ــاٍت تنس ــتحداث آلي واس
عــى أن تشــمل القوانــني واإلجــراءات اإلرسائيليــة 
ــة  ــاكات، وكيفي ــكاب االنته ــار ارت ــتخدمة يف إط املس

ــن.  ــٍت ممك ــأرسع وق ــا ب ــدي له التص

آليــات  الدوليــني حــول  املتضامنــني/ات  تدريــب   .4
والتوثيــق. الوقايــة، 

االحتــكاك  مناطــق  يف  توعويــة  لقــاءات  تنظيــم   .5
والتمــاس حــول االنتهــاكات وآليــات الوقايــة، لتشــمل 
رفــع املعرفــة بشــأن القوانــني واإلجــراءات اإلرسائيليــة 
ــة  ــاكات، وكيفي ــكاب االنته ــار ارت ــتخدمة يف إط املس

ــن. ــٍت ممك ــأرسع وق ــا ب ــدي له التص

4.2.1.1 تنظيم حملة تفعيل 
الضغط املجتمعي من أجل 
إقرار الدستور الفلسطيني 

الجديد )مع مراعاة 
مالحظات املجتمع املدني(.

تنظيم حملٍة إعالميٍة للتعريف بالدستور الجديد.  .3

ــول  ــابات ح ــباب والش ــٍة للش ــدوات توعي ــم ن تنظي  .4
الدســتور.

ــط  ــل الضغ ــني لتفعي ــن املتطوع ــٍة م ــب مجموع تدري  .5
املجتمعــي.

ــرار  ــل إق ــن أج ــط م ــٍة للضغ ــاٍت ميداني ــم وقف تنظي  .6
الدســتور الجديــد.

إعداد ورقة موقف بشأن إقرار الدستور الجديد.  .7

ــرار  ــة إق ــرار ملتابع ــاع الق ــع ُصنّ ــاءاٍت م ــم لق تنظي  .8
الدســتور.

4.2.1.2 املساهمة يف تطوير 
القوانني الناظمة لعمل 

األحزاب السياسية، بما فيها 
فصائل املقاومة.

ــزاب  ــل األح ــة لعم ــني الناظم ــٍة للقوان ــراء مراجع إج  .9
ــة. ــل املقاوم ــا فصائ ــا فيه ــية، بم السياس

ــادات  ــي وقي ــع املدن ــع املجتم ــاوراٍت م ــم مش تنظي  .10
األحــزاب والفصائــل مــن أجــل تطويــر القوانــني، بمــا 
يكفــل تضمــني التزامــاٍت وعقوبــاٍت تكفــالن االســتناد 

ــة. ــات الداخلي ــّض الخالف ــوار يف ف ــة الح إىل لغ

إعــداد ورقــة سياســاٍت حــول التعديــالت والتطــورات   .11
ــة.  املقرتح
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4.2.1.3 توثيق ُجموع 
الضحايا واملترضرين، لغايات 
التخليد ورفع مستوى الوعي 

األخالقي بشأن املايض.

تحديد آلية التوثيق ومحتواه.  .12

تجنيــد املتطوعــني واملتطوعــات، وتنظيــم عمليــة   .11
والطلبــة  والباحثــني  املؤرخــني  )مــن  التوثيــق 

واألكاديميــني(.

ــٍة  ــق كمقدم ــة التوثي ــول عملي ــرٍي ح ــٍم قص ــداد فيل إع  .12
ــي. ــي األخالق ــتوى الوع ــع مس ــد ورف ــوع التخلي ملوض

4.2.1.3 تنظيم حملٍة 
للضغط عى أطراف االنقسام 

لالعتذار من الشعب 
الفلسطيني عن سنوات 

االنقسام الداخيل.

تصميم الحملة.  .1

اســتقطاب املؤسســات النســوية واملجتمعيــة للمشــاركة   .2
ــة. يف الحمل

تنفيذ أنشطة الحملة.  .3

4.2.2.1 تطوير نظام إنذاٍر 
مبكٍر من أجل الوقاية من 
تصاُعٍد يف األزمة الناتجة 

عن االنفصال الفلسطيني، 
ووضع آليٍة لتحريك اإلنذار 

املبكر.

ــٍر  ــذاٍر مبك ــام إن ــر نظ ــري/ة لتطوي ــع خب ــد م التعاق   .1
ــٍد يف  ــن أّي تصاُع ــة م ــل الوقاي ــن أج ــٍل م ــة عم وآلي
األزمــة الناتجــة عــن االنفصــال الفلســطيني، ووضــع 

ــر. ــذار املبك ــك اإلن ــٍة لتحري آلي

ــات  ــع الهيئ ــع م ــل الري ــرُّك والتدخ ــل التح تفعي  .2
ــرُّك  ــل تح ــر، وتفعي ــذار املبك ــب اإلن ــمية بموج الرس

لجان الحماية ومؤسساتها. 

ــاب  ــام  وأصح ــراف االنقس ــع أط ــع  م ــل الري التدخ  .3
القــرار يف حــال وجــود مــؤرشاٍت للفلتــان األمنــى الــذي 

قــد يــؤدي إىل تفاقــم أزمــة االنقســام.

تطوير رسائل موجهة حول آثار االنقسام.  .4

4.2.2.2 إصدار بياناٍت 
للرأي العام الفلسطيني حني 

الحاجة للدعوة إىل رضورة 
االحتكام إىل الحوار.

إصدار بياناٍت عند الرضورة.   .1

4.3.1.1 الرصد والتوثيق 
املتواصالن لوضعية النساء 

الفلسطينيات يف اللجوء.

ضمن جهود النشاط: 3.2.1.2.  
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الملحق الثالث: إطار المتابعة والتتقييم

قحدود املؤرشاتاملؤرشاتالهدف/ النتيجة خط األساسآلية التحقُّ
الهدف االسرتاتيجي 1.1:

تعزيز جهود مؤسسات 
االئتالف يف املساءلة 

عن االنتهاكات الواقعة 
عى النساء والفتيات 

الفلسطينيات تحت 
االحتالل العسكري 

اإلرسائييل.

ازداد عدد التوصيات الصادرة   .1
عن هيئات األمم املتحدة لصالح 

فلسطني.

التوصيات الصادرة عن اآلليات 
التعاقدية وغري التعاقدية: 4 آليات 

تعاقدية لحقوق اإلنسان، مجلس حقوق 
اإلنسان، االستعراض الدوري الشامل.

تقارير تحليل 
نتائج الجلسات.

سيتم تحديده 
ضمن خطة السنة 

األوىل.

ارتفع عدد التقارير الصادرة عن   .2
اآلليات غري التعاقدية، التي سلطت 

الضوء عى انتهاكات االحتالل 
اإلرسائيي بحق النساء والفتيات 

الفلسطينيات. 

التقارير الصادرة عن املقررين 
الخاصني الستة، إضافة إىل تقارير لجنة 
وضع املرأة وتقارير منهاج عمل بيجني، 
وتقارير املنتدى السيايس رفيع املستوى. 

تقارير تحليل 
للتقارير.

سيتم تحديده 
ضمن خطة السنة 

األوىل.

ارتفع عدد القرارات الصادرة   .3
عن مجلس األمن لصالح نساء 

فلسطني وفتياتها.

القرارات املرتبطة بالبند السابع، إىل 
جانب القرارات املرتبطة بأجندة املرأة 

واألمن والسالم.

تقارير تحليل 
نتائج الجلسات.

سيتم تحديده 
ضمن خطة السنة 

األوىل.

ازداد عدد الدول التي اتخذت   .4
تدابري محددة ملساءلة االحتالل عى 
انتهاكاته لحقوق النساء والفتيات 

الفلسطينيات.

الدول التي تتخذ تدابري ضمن قائمة 
التدابري املقرتحة من االئتالف.

تقرير التحليل 
السنوي وتقارير 
الشبكة الداعمة. 

حسب نتائج 
تقرير التحليل 

األويل.

ازداد عدد التوصيات الصادرة   .5
من الدول يف االستعراض الدوري 

الشامل لصالح فلسطني.

االستعراض الدوري الشامل إلرسائيل يف 
العام 2023.

تقرير تحليل 
جلسة املراجعة 

الدورية الشاملة.

حسب نتائج 
التحليل.

1.1.1  عدد متزايد 
من الدول يف مناطق 

مختلفة من العالم داعمة 
أكثر ملطالب النساء 
الفلسطينيات برفع 

الحصانة عن االحتالل 
اإلرسائييل، ومنع إفالته 

من العقاب.

ارتفع عدد الدول التي تصوت   1.1
لصالح فلسطني يف املطالبات 

بفرض عقوبات.

التصويت ضمن جلسات مجلس األمن، 
واللجان املرتبطة باملحكمة الجنائية 

الدولية.

تقرير تحليل 
ضمن السنة 

األوىل، وبشكٍل 
دورّي.

تقرير التحليل يف 
السنة األوىل.

ازداد عدد املحاكمات الوطنية   1.2
)للدول الثالث( ملنتهكي حقوق 
النساء والفتيات الفلسطينيات 

التي تجرم وتفرض عقوبات.

الدول الثالث التي يتم تقديم دعاوى 
فيها ملحاكمة مرتكبي جرائم الحرب. 

تقرير التحليل 
السنوي وتقارير 
الشبكة الداعمة.

حسب نتائج 
تقرير التحليل 

للسنة األوىل.
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1.1.2  أجسام وهيئات 
وآليات دولية أكثر 

استجابًة ملساءلة االحتالل 
بشأن انتهاكات حقوق 

النساء وعدم اإلفالت من 
العقاب.

عدد التوصيات الصادرة عن   1.3
اآلليات التعاقدية وغري التعاقدية 

املطالبة بفرض عقوبات عى 
منتهكي حقوق النساء والفتيات 

الفلسطينيات يف تزايد.

التوصيات ضمن نتائج جلسات اآلليات 
التعاقدية، وضمن تقارير اآلليات غري 

التعاقدية املقدمة أمام هيئات األمم 
املتحدة.

تقرير تحليل 
ضمن السنة 

األُوىل، وبشكٍل 
دورّي.

تقرير التحليل يف 
السنة األوىل.

1.1.3 كلمة »االحتالل« 
مدرجة كأحد األوضاع 
التي تهدد أمن النساء 

وسالمهّن، مثل الحروب 
والنزاعات األخرى، وذلك 

ضمن قرارات مجلس 
األمن القادمة تحت أجندة 

املرأة واألمن والسالم. 

عدد الدول )التي توجه خططها   1.4
الوطنية نحو الخارج( التي 
أدرجت  مصطلح االحتالل 

ضمن تقاريرها وتوجهاتها نحو 
إنهاء االحتالل وحماية النساء 

الفلسطينيات.

الدول التي توجه خططها الوطنية 
لتطبيق القرار 1325 إىل الخارج، 

ومنها: بريطانيا وإيرلندا وكندا وغريها، 
وتوجهاتها نحو إنهاء االحتالل، وحماية 

النساء الفلسطينيات ضمن الخطط 
الوطنية.

تقرير مراجعة 
سنوية للخطط 
الوطنية للدول 

التي توجه 
خططها إىل 

الخارج.

تقرير التحليل يف 
السنة الثانية.

1.1.4 شبكة داعمة 
دولية ملؤسسات نسوية 

وحقوقية وشبكات 
متخصصة بأجندة املرأة 
السالم واألمن، ونقابات 

دولية ومؤسسات 
التضامن مع الشعب 

الفلسطيني.

التغطية الجغرافية ملؤسسات   1.5
الشبكة موسعة.

عدد الحمالت التي تشارك فيها   1.6
مؤسسات الشبكة.

التغطية  الجغرافية تشمل جميع 
األقاليم والدول فرادى.

عدد حمالت التضامن مع الشعب 
الفلسطيني التي تنظمها الشبكة أو 

املؤسسات األعضاء فيها بشكل فردي، 
أو ضمن حمالت موسعة متخصصة.

خطة الشبكة.

تقاريراملتابعة مع 
الشبكة.

قائمة املؤسسات 
املشاركة.

تقارير الحمالت 
والتغطيات 

اإلعالمية.

حسب نتائح 
املسح يف السنة 

األوىل. 
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1.1.5 جهود املؤسسات 
العاملة عى محاسبة 

االحتالل من خالل 
املحكمة الجنائية الدولية 

ومحاكم وطنية، ومن 
خالل مقاطعة الرشكات 

الداعمة لالحتالل 
)بحسب قائمة األمم 

املتحدة(، ووقف تزويد 
قوات االحتالل باألسلحة 
املستخدمة يف االنتهاكات 

وفق معاهدة تجارة 
األسلحة 2012، ووفق 

التزاماٍت يف القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان والقانون 

الدويل مدعمة بقضايا 
املرأة واألمن والسالم.

عدد اإلفادات وامللفات التي   1.7
تضمنت التحليل النسوي 

النتهاكات حقوق الفلسطينيني 
والفلسطينيات.

امللفات واإلفادات املقدمة للمحكمة 
الجنائية الدولية عن طريق وزارة 

الخارجية واملؤسسات الحقوقية.

تحليل اإلفادات 
وامللفات ضمن 

اللقاءات 
التنسيقية 

ومراجعة الوثائق.

0

عدد التقارير املدعمة حول   1.8
انتهاكات االحتالل اإلرسائيي 

وأثرها عى النساء الفلسطينيات 
املقدمة للمؤسسات.

 

التقارير املقدمة للمؤسسات الفلسطينية 
حول االنتهاكات عامة، وحول أثر 

تجارة األسلحة واالستيطان عى النساء 
الفلسطينيات، خاصة.

التقارير.
جلسات التنسيق.

-

الهدف االسرتاتيجي 1.2: 

دمج قضايا النساء 
الفلسطينيات الالجئات يف 
جهود املنارصة والتضامن 

الدويل املوجهة ملتابعة 
وضعية املرأة الفلسطينية 
تحت االحتالل ويف الشتات.

1.9 عدد التوصيات والقرارات الصادرة 
لصالح الالجئات الفلسطينيات 

ضمن آليات األمم املتحدة.

ــن  ــرارات ضم ــات والق ــدد التوصي ع
ــارصة  ــط واملن ــود الضغ ــع جه جمي

ــاله. ــورة أع ــة املذك الدولي

تقارير تحليل 
نتائج الجلسات 

والتدخالت ضمن 
الجهود 1.1.

تقارير تحليل  
التدخالت السابقة 

الذكر يف 1.1.

1.2.1 النساء 
الفلسطينيات الالجئات 

يساهمن يف جهود 
املنارصة والتضامن الدويل 
املوجهة ملساءلة االحتالل.

1.11 عدد التدخالت ضمن أدوات 
الضغط واملنارصة الدولية التي 

استعرضت وضعية النساء 
الالجئات يف الشتات.

التدخالت تشمل التحليل النسوي 
النتهاكات االحتالل واملداخالت 

والجلسات والتقارير التي تناولت 
وضعية املرأة الفلسطينية يف الشتات.

توثيق التدخالت 
ضمن األدوات 

املستخدمة.

-
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الهدف االسرتاتيجي 2.1: 

تعزيز مشاركة وتمثيل1 
النساء الفلسطينيات )يف 

الوطن والشتات( يف مراكز 
صنع القرار ضمن جهود 

تحقيق األمن والسالم.

تضمني قضايا املرأة واألمن   1.12
والسالم يف خطط ُصناع القرار 

وتوجهاتهم.
تضمني الرؤية النسوية   2.12

للمصالحة الوطنية.
مشاركة النساء يف مواقع صنع   2.12

القرار ال تقل عن %30.

تضمني القضايا والرؤية من خالل 
النساء املشاركات يف صنع القرار و/أو 

الرجال حامي هذه الرؤية.

مواقع صنع القرار تشمل منظمة 
التحرير واألحزاب والفصائل 

الفلسطينية وقطاعي األمن والعدالة، 
ومواقع التمثيل الدويل.  

أوراق الحقائق. 

ملفات املصالحة 
الوطنية.

تحليالت دورية. 

ملفات لجان  
املفاوضات. 

انظر/ي التحليل 
املفصل يف امللحق 

األول.

2.1.1 ارتفعت مشاركة 
النساء وتمثيلهّن يف لجان 

املصالحة الوطنية.

نسبة النساء يف لجان املصالحة.  2.4
درجة تضمني قضايا النساء   2.5

والفتيات ضمن عمل لجان 
املصالحة.

نسبة مشاركة نساء فاعالت  ومؤثرات 
ممثالت ألطراف املصالحة.

التضمني يمكن أن يكون من خالل 
رجال حاملني لقضايا النساء والفتيات.

التحليالت 
وتقاريراملتابعة 

الدورية.
أوراق الحقائق 
وأوراق املوقف.

مندوبات عن 
حزب فدا.

2.1.2  ارتفعت مشاركة 
النساء الفلسطينيات 

وتمثيلهّن يف مواقع 
صنع القرار يف األحزاب 

السياسية، )كما يف اللجان 
الشعبية واألُطر الحزبية يف 

الشتات(.

نسبة النساء يف مواقع صنع القرار   6.6
يف األحزاب السياسية ارتفعت.

تضمني قضايا املرأة واألمن   2.7
والنساء ضمن أجندات عمل 

األحزاب.

نسبة مشاركة نساء فاعالت  ومؤثرات 
يف األحزاب السياسية:

 التضمني يمكن أن يكون من خالل 
رجاٍل حاملني قضايا املرأة واألمن 

والسالم.

فصائل/أحزاب 
منظمة التحرير: 

نسبة النساء 
20% من أعضاء 
اللجان املركزية، 
وأقل من %15 

من أعضاء املكاتب 
السياسية.

2.1.3 ارتفعت مشاركة 
النساء الفلسطينيات 

وتمثيلهّن يف مواقع صنع 
القرار التابعة ملنظمة 

التحرير، )بمن فيها 
الفلسطينيات يف الشتات(.

نسبة النساء يف مواقع صنع   2.8
القرار التابعة للمنظمة ارتفعت.

عدد الفلسطينيات يف الشتات   2.9
العضوات يف دوائر واتحادات 

منظمة التحرير.

تّم تضمني قضايا املرأة واألمن   2.10
والنساء ضمن أجندات دوائر 

املنظمة واتحاداتها ومؤسساتها.

املواقع عى مستوى مشاركة يف املجلسني 
الوطني واملركزي واللجنة التنفيذية، 

ورئاسة املجلس الوطني، وقيادة الدوائر 
واالتحادات الشعبية. 

يف االتحاد العام للمرأة، إىل جانب 
الدوائر التي تُعنى بقضايا الالجئني 

واملفاوضات.

أجندات تشمل خطط العمل والتوجهات 
االسرتاتيجية.

هيكلية املنظمة.

صفحة املنظمة.

نتائج اجتماعات. 

الخطط وتقارير 
التنفيذ.

املجلس الوطني: 
11%، 5,4% يف 
املجلس املركزي، 

7% يف اللجنة 
التنفيذية،  0 يف 

مكتب رئاسة 
املجلس. دوائر 

ومؤسسات 
املنظمة واتحاداتها 

الشعبية: عدد 2.
سيتم تحديده 
ضمن تحليل 
عمل الدوائر 
واالتحادات. 

1 - تمثيل النساء يعني وجود رجال يحملون قضايا النساء وقادرين عى تضمينها وراغبني يف ذلك، حسب مواقعهم يف صنع القرار.
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2.1.4 ارتفعت مشاركة 
النساء وتمثيلهّن يف مواقع 

صنع القرار يف قطاعي 
األمن والعدالة.

رئاسة املؤسسات 
األمنية نحو 

6% )عدد 1(، 
العامالت يف 

األجهزة األمنية: 
.%6,2

وكيالت النيابة يف 
الضفة الغربية: 

8%، 11,6% من 
رؤساء النيابة، 

0 يف منصب 
مساعد النائب 

العام. القاضيات 
العامالت يف 

املحاكم يف 
فلسطني: 
 ،%18,0

القاضيات يف 
محكمة الصلح: 

 0 ،%26,9
قاضيات يف 

محكمة جرائم 
الفساد ومحكمة 

قايض القضاة.

2.1.5 ارتفعت مشاركة 
النساء الفلسطينيات 

وتمثيلهّن يف مراكز التمثيل 
الدويل )سفارات وبعثات(.

نسبة النساء يف مواقع التمثيل   2.11
الدويل للمنظمة ارتفعت.

تضمني قضايا املرأة واألمن   2.12
والسالم ضمن أجندات مراكز 

التمثيل الدويل.

تقرير توثيق البعثات الدولية والسفارات. 
املشاركة والتجربة 

يف السنة األُوىل، 
تقارير دورية 

تحليلية صادرة 
عن االئتالف، 
أوراق املوقف.

النساء يف السلك 
الدبومايس: 

 .%11.2

تضمني القضايا 
سيتم تحليله يف 

دراسة السنة 
األوىل.
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الهدف االسرتاتيجي 3.1:

تعزيز املنارصة الدولية 
والنسوية تجاه حماية النساء 

والفتيات الفلسطينيات 
من االنتهاكات والسياسات 
التمييزية املماَرسة بحقهّن 

تحت االحتالل العسكري 
اإلرسائييل. 

انخفض عدد حاالت االنتهاكات   1.3
املبارشة عى النساء الفلسطينيات 

)حسب أنماط االنتهاك(.

عنف جسدي، عنف نفيس،
انتهاكات الحقوق والحريات، عنف 

اقتصادي.

انظر/ي تحليل تقارير التوثيق. 
محور الحماية.

3.1.1 املجتمع الدويل 
من دوٍل وهيئاٍت متحمٌل 

مسؤولياته يف حماية 
النساء الفلسطينيات من 

انتهاكات االحتالل. 

عدد امللفات التي تقدمتها منظمة   3.2
التحرير للمحاكم الدولية  التي 

تضمنت أثر االنتهاكات عى 
األمن االنساني  النساء والفتيات 

الفلسطينيات )التحليل النسوي( .

مستوى انخفاض العجز يف موازنة   3.3
األونروا.

متابعات وملفات جديدة.

التقارير السنوية لألنروا واإلعالم.

امللفات ولقاءات 
التنسيق.

0

3.1.2 املؤسسات 
التنفيذية لألمم املتحدة 

واملؤسسات الدولية 
ذات الصلة تتحمل 

مسؤولياتها يف حماية 
النساء الفلسطينيات من 

انتهاكات االحتالل.

نسبة رضا الالجئات الفلسطينيات   3.4
من خدمات الحماية والتمكني التي 

تقدمها األونروا.

مستوى التزام منظمة الصليب   3.5
األحمر بدورها يف حماية األسريات 

وعائالت األرسى خالل الزيارات قد 
تحسن.

فلسطني )خاصة غزة ومناطق 
التماس(.

دراسة قياس 
الرضا.

املتابعات املكتوبة 
مع األونروا وفقاً 
لنتائج الدراسة.

التقارير السنوية 
لألونروا.

تقرير التحليل 
للصليب األحمر يف 

السنة الثانية.

املتابعات املكتوبة 
مع الصليب 
األحمر حول 

حماية األسريات.

التحليل يف السنة 
األوىل )قياس 

الرضا(.

حسب نتائج 
التحليل.
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3.1.3 توفري حماية دولية 
مؤقتة يف الضفة الغربية، 
بما فيها القدس املحتلة، 

وقطاع غزة، من خالل 
قوات دولية من ِقبَل 

مجلس األمن تشارك فيها 
النساء )مطاَلبة مجلس 

األمن بإرسال لجان 
تحقيق(.

عدد مطالبات منظمة التحرير   3.6
املقدمة إىل مجلس األمن لتوفري 

الحماية.

ر قوات حماية دولية يف مناطق  توفُّ  3.7
التماس.

مؤرش يرتبط بالعملية من مطالبٍة إىل 
قراراٍت وتوصيات، وانتهاًء بالتنفيذ.

املراسالت الرسمية 
ملنظمة التحرير 

ووزارة الخارجية.

تقاريراملتابعة 
الدورية.

بحاجٍة إىل تحليٍل 
ضمن السنة 

األُوىل.

0

الهدف االسرتاتيجي 3.2: 

تدعيم الجهود الوطنية 
نحو توفري الحماية 

للنساء الفلسطينيات يف 
الدول املضيفة لالجئات، 
وتمكينهّن من الوصول 

إىل حقهّن يف العودة وحق 
تقرير املصري.

عدد التدابري املتخذة بقراٍر دويلٍّ   3.8
نحو حماية الالجئات الفلسطينيات 

يف الشتات.

يف دول الشتات الثالث: األُردن وسوريا 
ولبنان.

تقرير تحليل 
البيئة لكل دولة.

أوراق الحقائق.

التحليل يف السنة 
األُوىل.

الهدف االسرتاتيجي 4.1: 

تعزيز دور مؤسسات 
االئتالف بمطالبة املجتمع 

الدويل  باتخاذ التدابري 
الوقائية تجاه واقع النساء 

الفلسطينيات.

عدد الدول التي تدعم خطة   4.1
االئتالف ورؤيته.  

خطط الدول عكس هذا الدعم دولياً.
املوجهة للخارج.

نتائج تحليل 
التصويت امام 

الهيئات الدولية.

التحليل يف السنة 
األوىل. 

4.1.1 املجتمع الدويل 
يتصدى برسعٍة وفاعليٍة 

إلرسائيل من أجل وقف أّي 
تصعيٍد يف االنتهاكات.

عدد املواقف التي تتخذها الدول   4.2
لصد أي تصعيد. 

يتم قياسه عند حاالت التصعيد بناًء عى 
مؤرشات نظام اإلنذار املبكر.

تحليل املواقف 
الدولية يف حاالت 

التصعيد.

4.1.2 آليات الوقاية يف 
مناطق التماس، ويف 

املناطق الحساسة، إىل 
حني ما تتوفر حماية 

دولية مفعلة.

عدد املناطق التي طورت آليات   4.3
وقاية وفّعلتها يف مواجهة 

االنتهاكات.

التقاريرامليدانية مناطق التماس بشكٍل خاص.
وتقاريرالرصد.

تقارير السنة 
األوىل. 
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الهدف االسرتاتيجي 4.2: 

املساهمة يف وقاية النساء 
الفلسطينيات من أّي 
تصاعٍد يف حدة األزمة 
الناتجة عن االنقسام 

الداخيل.

عدد النساء املترضرات نتيجة   4.4
العودة إىل االنقسام الداخي.

التقارير امليدانية يف حال العودة إىل االنقسام فقط.
وتقارير الرصد.

-

4.2.1 تدابري منع العودة 
إىل االنقسام مفعلة.

عدد التدابري املتعلقة بالعدالة   4.5
االنتقالية، التي تم تبنيها 

وتنفيذها.

االعتذار للشعب الفلسطيني.
تخليد ذكرى الضحايا.

اإلعالنات 
الرسمية.

املؤتمرات 
الصحافية. 

0

4.2.2 نظام إنذار مبكر 
مطور ومفّعل  بشأن أّي 
تصعيٍد متعلٍق باالنقسام 

الفلسطيني الداخيل.

نظام اإلنذار املبكر موثق ومفعل.  )يشمل أدلًة وتعيينات وظيفية للمتابعة، 4.6 
وغريهما(.

النظام والتقارير 
الصادرة عنه.

0
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الملحق الرابع: معلومات داعمة حول اآلليات الدولية

1. آليات حقوق اإلنسان
ــالم  ــرأة الس ــدة امل ــأن أجن ــتخدامها بش ــن اس ــي يمك ــان الت ــوق اإلنس ــة بحق ــات املتعلق ــن اآللي ــان م ــاك نوع هن

واألمــن، ولتقديــم معلومــاٍت محــددٍة عــن النســاء الفلســطينيات. فمــن ناحيــة، هنــاك اآلليــات التعاقديــة )املعروفــة 

أيضــاً بلجــان املعاهــدات(، ومــن ناحيــة أُخــرى هنــاك آليــاٌت مرتبطــٌة بمجلــس حقــوق اإلنســان، بمــا يف ذلــك بنــوٌد 

دٌة عــى أجنــدة املجلــس، واالســتعراض الــدوري الشــامل، إضافــًة إىل مــا يُعــرف باآلليــات غــري التعاقديــة مــن  محــدَّ

مقرريــن خاصــني ومجموعــات العمــل. 

اآلليات التعاقدية
ــة  ــاً. وحــني املصادق ــق ملزمــة قانون ــة متعلقــة بالفــرص ذات العالقــة باالســرتاتيجية: املعاهــدات وثائ خلفي

عــى معاهــدات حقــوق اإلنســان، تقبــل الــدول أنواعــاً مختلفــة مــن االلتزامــات حــول مــا يجــب أن تفعلــه إلحقــاق 

ــدول الحقــوق املنصــوص  ــة ترجمــة ال ــة كيفي هــذه الحقــوق. وتقــوم لجــاٌن مشــكَّلة، وفــق كل معاهــدة، بمراقب

عليهــا يف املعاهــدة إىل واقــٍع فعــيّ. وأعضــاء هــذه اللجــان هــم خــرباء مســتقلون )أي أنهــم ليســوا ممثلــني للــدول(. 

أمــا مــن حيــث آليــة عملهــا، فتقــوم اللجــان بتســلُّم التقاريــر بشــكٍل دوريٍّ مــن الــدول بحســب جــدول أعمــال 

ــور  ــح األُم ــًة لتوضي ــر بديل ــدم تقاري ــة أن تُق ــري الحكومي ــات غ ــن للمنظم ــبقة. ويمك ــنواٍت مس ــه لس ــم وضع يت

ــة. وتقــوم  ــر الدول ــح معلومــاٍت وردت يف تقري ــة، وتصحي ــل وتســليط الضــوء عــى جوانــب معين ــة التحلي وإضاف

اللجنــة بعــد ذلــك بإرســال قائمــة أســئلٍة إىل الدولــة لالســتيضاح وطلــب املعلومــات اإلضافيــة، وكثــرياً مــا تقــوم 

لجــان املعاهــدات ببنــاء هــذه األســئلة عــى أســاس املعلومــات الــواردة مــن املنظمــات غــري الحكوميــة. وبعــد هــذا 

يجــري حــواٌر بــني اللجنــة املعنيــة والحكومــة، ومــن ثــم يتــم إصــدار مالحظــاٍت ختاميــٍة وتوصيــات. وتتــم إعــادة 

ــة  ــة، وأيضــاً مراقب ــة تطبيــق االتفاقي الــدورة مــن جديــد بعــد عــدٍد مــن الســنوات، حيــث تقــوم اللجــان بمراقب

التقــدم املحــرز يف تنفيــذ التوصيــات الســابقة. 

يتضــح مــن هــذا أن هــذه اآلليــات توفــر مســاحاٍت مهمــًة مــن أجــل محاســبة االحتــالل كلمــا تّمــت مراجعــة تقارير 

ــا ملزمــٌة قانونــاً بحســب القانــون الــدويل بتطبيــق قانــون حقــوق اإلنســان  إرسائيــل أمــام هــذه اآلليــات، إذ إنّه

الــدويل يف املنطقــة الفلســطينية املحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الرشقيــة. يُذكــر أن إرسائيــل ترفــض تقديــم التقاريــر 

واملعلومــات بشــأن تطبيقهــا التزاماتهــا يف األرض املحتلــة، األمــر الــذي تنتقــده اآلليــات التعاقديــة، إال أنــه عــى رغــم 
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ــات إىل  ــة والتوصي ــة تتطــّرق يف مالحظاتهــا الختامي ــات التعاقدي ــة، فــإّن اآللي ــاب املعلومــات مــن تقريــر الدول غي

الوضــع يف فلســطني. ويُبنــى هــذا أساســاً عــى املعلومــات التــي تُقدمهــا املنظمــات غــري الحكوميــة لهــذه اآلليــات 

بشــكل تقاريــر موازيــة. ولقــد نجحــت املنظمــات الفلســطينية والدوليــة، بمــا فيهــا املنظمــات النســوية، يف إبــراز 

العديــد مــن جوانــب انتهــاكات االحتــالل وآثارهــا عــى النســاء الفلســطينيات؛ مــن خــالل تقاريرهــا املوازيــة، ولقــد 

ــات الســابقة مــن لجــان  ــط التوصي ــرٍي مــن هــذه املعلومــات )انظــر/ي رواب أخــذت لجــان املعاهــدات بعــدٍد كب

املعاهــدات حــول إرسائيــل وانتهاكاتهــا يف فلســطني يف امللحــق(. 

ولقــد بــدأت مؤخــراً جميــع هــذه اآلليــات بالنظــر يف موضــوع املــرأة الســالم واألمــن مــن منطلــق التــزام الــدول 

يف تطبيــق املعاهــدات ذات العالقــة. لذلــك، هنــاك أهميــة اســتخدام اآلليــات التعاقديــة مــن أجــل تقديــم املعلومــات 

والتحليــل حــول أمــن املــرأة الفلســطينية وســالمها أينمــا ُوجــدت.

ومــن املهــم اإلشــارة هنــا تحديــداً إىل أّن لجنــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة تتطلــب مــن الــدول 

تقديــم املعلومــات حــول كيفيــة تطبيقهــا أجنــدة املــرأة الســالم واألمــن مــن منطلــق اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة 

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )بشــكٍل خــاصٍّ اســتناداً إىل التوصيــة العامــة رقــم 30 املتعلقــة بوضــع املــرأة يف ســياق 

منــع نشــوب النزاعــات، ويف حــاالت  النــزاع، ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى كافــة أشــكال 

التمييــز ضــد املــرأة(. وتتطلــب اللجنــة إدمــاج هــذه املعلومــات يف تقريــر الدولــة، وأيضــاً يُتوقــع مــن املنظمــات 

غــري الحكوميــة إدمــاج هــذه املعلومــات أو الرتكيــز عليهــا أساســاً يف تقاريرهــا املوازيــة. 

مــن ناحيــٍة أُخــرى، لقــد صــدر ســابقاً عــدٌد مــن التوصيــات الختاميــة املتعلقــة بتنفيــذ الــدول املضيفــة لالجئــات 

الفلســطينيات. ولقــد ركــز عــدٌد منهــا عــى حقــوق الفلســطينيات يف الجنســية والعمــل وعــدم التمييــز يف مجــاالٍت 

أُخــرى. كمــا ســتقوم هــذه الــدول الحقــاً بتقديــم تقاريرهــا حــول تطبيــق االتفاقيــات والتقــدم املحــرز يف تنفيــذ 

التوصيــات.  

مجلس حقوق اإلنسان 

خلفيــة متعلقــة بالفــرص ذات العالقــة باالســرتاتيجية: مجلــس حقــوق اإلنســان هــو هيئــٌة حكوميــٌة دوليــٌة 

ــة.  ــة العمومي ــة، ويتــم انتخابهــم كل 5 ســنوات مــن الجمعي ــم املتحــدة، يتألــف مــن 47 دول داخــل منظومــة األُم

ومســؤولية املجلــس الرئيســية هــي تعزيــز جميــع حقــوق اإلنســان وحمايتهــا يف كافــة أنحــاء العالــم، وال يرتبــط 

ــو الــدول بصفتهــم الرســمية )أي  ــات حقــوق اإلنســان تحديــداً. ويشــارك يف الجلســات ممثل ــذ اتفاقي ــه بتنفي عمل

ــوق  ــة بحق ــع املتعلق ــة كل املواضي ــة مناقش ــس صالحي ــك املجل ــان(. ويمتل ــوق اإلنس ــال حق ــرباء يف مج ــس كخ لي
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اإلنســان، ويعقــد جلســاته يف مكتــب األُمــم املتحــدة يف جنيــف. 

ــدورات، منهــا: نقــاش تقاريــر اإلجــراءات الخاصــة  ــة يف ال ــود الثابت ــاك بعــض البن ــاً، وهن يجتمــع املجلــس دوري

)حــول مواضيــع وبلــدان(. ويوجــد منــذ ســنواٍت طويلــٍة بنــٌد ثابــٌت )البنــد رقــم 7( حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان 

يف األرض الفلســطينة املحتلــة )تعارضــه إرسائيــل والواليــات املتحــدة(. ويتــم تحــت هــذا البنــد بحــث األوضــاع يف 

فلســطني، بمــا يف ذلــك تقريــر املقــرر الخــاص حــول حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة. 

ويمكــن للمجلــس أن ينعقــد يف جلســٍة غــري عاديــٍة ملناقشــة تطــوراٍت خطــرية )مثــالً تــّم عقــد جلســاٍت خاصــٍة 

حــول غــزة(. ويقــوم املجلــس بتبنــي قــرارات، ويقــوم بمراجعــة تنفيذهــا بحســب املقتــىض. ويمكــن للمنّظمــات 

ــم  ــات وتقدي ــور الجلس ــي حض ــادي واالجتماع ــس االقتص ــدى املجل ــارية ل ــة االستش ــة ذات الصف ــري الحكوميّ غ

املعلومــات الشــفهية والخطيــة، وأن تشــارك يف املناقشــات، والحــوارات التفاعليـّـة، ومناقشــات الخــرباء يف االجتماعــات 

ــق بعمــل املجلــس. غــري الرســميّة، كمــا يمكــن تنظيــم لقــاءات جانبيــة )side event( حــول قضايــا تتعّل

ــت  ــل تح ــن التدخ ــل يمك ــطني، ب ــق بفلس ــال املتعل ــدول األعم ــى ج ــطينية ع ــات الفلس ــل املنظم ــر تدخ وال يقت

جــداول أعمــال أُخــرى، بحســب املعلومــات املتوفــرة )مثــالً يمكــن تقديــم معلومــات حــول العنــف ضــد املــرأة، 

ــن الخاصــني  ــات الخاصــة مــن املقرري ــس عــدٌد مــن اآللي ــة املجل ــخ(. ويقــع تحــت مظل ــال.. إل أو حقــوق األطف

ــاه(. ــري ادن ــنوية )انظ ــر س ــك تقاري ــا يف ذل ــر، بم ــون تقاري ــل يقدم ــات العم ــني ومجموع املواضيعي

االستعراض الدوري الشامل

خلفيــة متعلقــة بالُفــرص ذات العالقــة باالســرتاتيجية: االســتعراض الــدوري الشــامل هــو آليــة ملجلــس حقوق 

اإلنســان، يتــم مــن خاللهــا اســتعراض ســجالت حقــوق اإلنســان لجميــع الــدول األعضــاء يف األُمــم املتحــدة البالــغ 

عددهــا 193 دولــة. ويتــم هــذا مــرًة كل أربــع ســنوات. ويقــوم باالســتعراض مــا يُســمى »الفريــق العامــل املعنــي 

باالســتعراض الــدوري الشــامل«، ويتألــف هــذا مــن جميــع أعضــاء مجلــس حقــوق اإلنســان البالغــني 47 عضــواً، 

ويمكــن ألي دولــٍة عضــٍو يف األُمــم املتحــدة أن تشــارك يف املناقشــات/ الحــوار مــع الدولــة قيــد االســتعراض.

ويتــم تســهيل االســتعراض مــن خــالل فريــٍق مــن ثــالث دول، يُعــرف باســم »الرتويــكا«، يتــوىل القيــام بمهمــة املقــرر. 

ويتــم اختيــار الرتويــكا الخاصــة بــكل دولــٍة مــن خــالل إجــراء قرعــٍة رسيــة. ويســتند االســتعراض إىل عــدٍد مــن الوثائق، 

هــي: 1( معلومــات مقدمــة مــن الدولــة قيــد االســتعراض بشــكل »تقريــر وطنــي«. 2( معلومــات واردة يف تقاريــر اآلليــات 

املســتقلة لحقــوق اإلنســان وهيئــات املعاهــدات وكيانــات األُمــم املتحــدة األُخــرى. 3( معلومــات مــن مــا يســمى »أصحــاب 

املصلحــة اآلخريــن«، مــن بينهــم املنظمــات غــري الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان. 
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ويُجــَرى االســتعراض مــن خــالل مناقشــاٍت تفاعليــٍة بــني الدولــة قيــد االســتعراض وغريهــا مــن الــدول األعضــاء 

ــة أن تقــدم معلومــات يمكــن إضافتهــا إىل تقريــر »أصحــاب  يف األمــم املتحــدة، ويمكــن للمنظمــات غــري الحكومي

املصلحــة اآلخريــن« الــذي يجــري النظــر فيــه أثنــاء االســتعراض. ويمكــن ألي دولــٍة تشــارك يف املناقشــات التفاعلية 

أن تشــري إىل املعلومــات التــي تقدمهــا تلــك املنظمــات أثنــاء االســتعراض. 

كمــا يمكــن للمنظمــات غــري الحكوميــة أن تحــرض الجلســات التــي يتــم فيهــا عــرض نتائج االســتعراض يف جلســات 

ــم الخــروج  ــم املعلومــات واملداخــالت الشــفهية. بعــد االســتعراض، يت ــس حقــوق اإلنســان، وتســتطيع تقدي مجل

بوثيقــٍة نهائيــٍة تحمــل ملخــص التوصيــات التــي قدمتهــا الحكومــات املختلفــة. وتقــوم الدولــة قيــد االســتعراض 

باإلعــالن عــن التوصيــات التــي تقبلهــا أو تلــك التــي ترفضهــا، أو التــي تأخذهــا قيــد املالحظــة.

 

اآلليات غير التعاقدية )اإلجراءات الخاصة(

خلفيــة متعلقــة بالفــرص ذات العالقــة باالســرتاتيجية: اإلجــراءات الخاصــة ملجلــس حقــوق اإلنســان مجموعــٌة 

مــن الخــرباء املســتقلني يف مجــال حقــوق اإلنســان املكلفــني بتقديــم تقاريــر والتدخــل بشــأن حقــوق اإلنســان مــن 

منظــوٍر مواضيعــيٍّ أو خــاصٍّ ببلــداٍن ُمحــدَّدة. ونظــام اإلجــراءات الخاصــة عنــٌر أســايسٌّ يف آليــات األمــم املتحــدة 

لحقــوق اإلنســان، ويغطــي جميــع حقــوق اإلنســان املدنيــة والسياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة.

ــررة  ــوم املق ــال، تق ــبيل املث ــى س ــه، ع ــة، أي أن ــٍة معين ــق اتفاقي ــة تطبي ــة بمتابع ــراءات الخاص ــط اإلج وال ترتب

الخاصــة حــول العنــف ضــد املــرأة بمتابعــة املوضــوع يف جميــع الــدول، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت تلــك الــدول 

صادقــت عــى اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة أم ال. وتقــوم اإلجــراءات الخاصــة بتقديــم 

ــتالم  ــذه اس ــات ه ــن لآللي ــة. ويمك ــول البعث ــر ح ــدار تقاري ــدول وإص ــات لل ــراء بعث ــوم بإج ــا تق ــر، كم التقاري

البالغــات واملعلومــات حــول حــاالت االنتهــاكات، ويمكنهــا التدخــل مبــارشًة لــدى الحكومــات بشــأنها، بمــا يف ذلــك 

مــن خــالل توجيــه رســائل تتضمــن نــداءاٍت عاجلــًة حــني الحاجــة. وتتعلــق هــذه التدخــالت بانتهــاكاٍت لحقــوق 

اإلنســان حدثــت فعــالً، أو يجــري ارتكابهــا، أو يوجــد احتمــاٌل كبــريٌ لحدوثهــا. ويمكــن أن تتعلــق التدخــالت هــذه 

بانتهــاكاٍت مرتبطــٍة بالقوانــني واملمارســة. وتقــوم اإلجــراءات هــذه بتقديــم تقاريــر ســنوية أمــام مجلــس حقــوق 

اإلنســان، وتتــم مناقشــة هــذه التقاريــر خــالل جلســات املجلــس.
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2. المجلس االقتصادي واالجتماعي
ــم املتحــدة، ومــا يتصــل بهــا مــن أعمــال  ــة لألُم ــة واالجتماعي هــو الجهــاز الرئيــيس لتنســيق األعمــال االقتصادي

الــوكاالت املتخصصــة )14 وكالــة متخصصــة( واملؤسســات األُخــرى. ويف املجلــس 9 لجــان »فنيــة«، وخمــس لجــان 

ــّد لجنــة وضــع املــرأة إحــدى هــذه اللجــان. وتقــوم الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بانتخــاب 54  إقليميــة. وتُع

دولــة لعضويــة املجلــس لفــرتاٍت متداخلــة، مــدة كلٍّ منهــا ثــالث ســنوات. 

)Commission on the Status of Women – CSW( لجنة وضع المرأة

ــس  ــان املجل ــدى لج ــي إح ــرأة ه ــع امل ــة وض ــرتاتيجية: لجن ــة باالس ــرص ذات العالق ــٌة بالف ــٌة متعلق خلفي

االقتصــادي واالجتماعــي، وهــي بذلــك مشــكَّلة مــن الـــ 54 دولــة )أي أن عضويتهــا هي عضويــة املجلــس االقتصادي 

واالجتماعــي نفســها(. تعقــد اللجنــة اجتماعــاً عامــاً ســنوياً يمكــن أن تحــرضه املنظمــات غــري الحكوميــة. ويتــم 

يف هــذا االجتمــاع عقــد جلســات عامــة وجلســات جانبيــة مواضيعيــة تنظمهــا األمــم املتحــدة، ويمكــن أن تحرضهــا 

املنظمــات غــري الحكوميــة، وتقديــم الكلمــات والتدخــالت فيهــا. ويمكــن أيضــاً للمنظمــات غــري الحكوميــة تنظيــم 

جلســات موازيــة )side event(. وتبنــت اللجنــة مؤخــراً آليــًة لعقــد التشــاورات حــول مواضيــع محــددة ســنوياً، 

األمــر الــذي يســمح لالئتــالف بالتفاعــل مــع هــذه املواضيــع بحســب اســرتاتيجيته. يف عــام 2020 تمــت مراجعــة 

تطبيــق منهــاج عمــل بيجــني وعالقتــه بأجنــدة التنميــة املســتدامة. ويف عــام 2021، ســيتم الرتكيــز عــى موضوع 

املشــاركة الفعالــة وصنــع القــرار، وأيضــاً القضــاء عــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات مــن أجــل تحقيــق 

ــة  ــي املتعلق ــن النواح ــدٍد م ــى ع ــز ع ــالف للرتكي ــاً لالئت ــالً مهم ــوع مدخ ــذا املوض ــكل ه ــذا سيش ــاواة، وبه املس

بحقــوق املــرأة الفلســطينية تحــت االحتــالل. أمــا يف عــام 2022، فســيتم الرتكيــز عــى املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة 

مــن منطلــق التغــريُّ املناخــي والعوامــل البيئيــة. يف عــام 2023، ســيتم الرتكيــز عــى الفجــوة املعلوماتيــة يف عــر 

التكنولوجيــا. يف عــام 2024 ســيتم الرتكيــز عــى موضــوع الفقــر. وإضافــًة إىل هــذا، تقــوم اللجنة كل 5 ســنوات 

ــدول  ــع ال ــل جمي ــن قب ــني م ــل بيج ــاج عم ــذ منه ــات يف تنفي ــا، والتحدي ــم تحقيقه ــي ت ــازات الت ــة اإلنج بمراجع

ــن  ــرات 131-149 م ــر أن الفق ــرأة(. يُذك ــوق امل ــول حق ــٍة ح ــاٍت دولي ــى اتفاقي ــة ع ــذا باملصادق ــط ه )وال يرتب

ــي،  ــالل األجنب ــداً بالنســاء خــالل النزاعــات، وتشــري إىل االحت ــق تحدي إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني تتعل

كمــا يشــري اإلعــالن يف عــدٍد مــن الفقــرات األُخــرى إىل االحتــالل األجنبــي. وتتــم املراجعــة بنــاًء عــى تقاريــر 

الــدول واملجتمــع املدنــي وأجســام وآليــات األُمــم املتحــدة، ويتــم الخــروج بوثيقــٍة نهائيــٍة بعــد املراجعــة.  



92

االئتالف النسوي الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس األمن 1325  

المنتدى السياسي رفيع المستوى

ــت  ــنوياً تح ــتوى س ــع املس ــيايس رفي ــدى الس ــد املنت ــرتاتيجية: ينعق ــة باالس ــرص ذات العالق ــٌة بالف ــٌة متعلق خلفي

مظلــة املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي. ويتــم خــالل املنتــدى تقديــم تقاريــر وطنيــة طوعيــة مــن عــدٍد مــن الــدول. 

وهــذه التقاريــر طوعيــة، أي أنهــا تختلــف عــن التقاريــر التــي تقــدَّم لنظــام حقــوق اإلنســان لألُمــم املتحــدة مــن حيــث 

إنــه ال توجــد إلزاميــٌة بتقديــم التقاريــر. لذلــك، ال توجــد رزنامــٌة محــددٌة لهــذه التقاريــر، وال يوجــد شــكٌل إلزامــيٌّ محــدٌد 

ملحتــوى هــذه التقاريــر. ويمكــن للمنظمــات غــري الحكوميــة حضــور املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى وإصــدار تقاريــر 

بديلــة وتنظيــم لقــاءاٍت جانبيــٍة موازيــة.
 

3. مجلس األمن
خلفيــٌة متعلقــٌة بالفــرص ذات العالقــة باالســرتاتيجية: يتحمــل مجلــس األمــن املســؤولية الرئيســية يف األُمــم املتحــدة 

ــكا،  ــون )أمري ــاء دائم ــم أعض ــواً، 5 منه ــن 15 عض ــن م ــس األم ــكل مجل ــني. ويتش ــن الدولي ــلم واألم ــون الس ــن ص ع

ــق  ــون بح ــة يتمتع ــون الخمس ــاء الدائم ــد، واألعض ــوٌت واح ــه ص ــٍو لدي ــيا(. وكل عض ــني، روس ــا، الص ــا، فرنس بريطاني

»الفيتــو«. ينعقــد املجلــس إمــا بشــكل جلســاٍت مفتوحــة، أو جلســاٍت مغلقــٍة غــري متاحــٍة للجهــور. ويتــم تغيــري الرئاســة 

وانتخــاب العضويــة بشــكٍل دورّي. وبعــد تبنــي املجلــس القــرار 1325 حــول املــرأة الســالم واألمــن عــام 2000، قــام 

املجلــس بتبنــي تســعة قــراراٍت إضافيــٍة تحــت األجنــدة ذاتهــا. منــذ عــام 2015، بــدأ املجلــس بعقــد جلســاٍت ســنويٍة 

ــم  ــدة املــرأة الســالم واألمــن. ويف هــذه الجلســات تت مفتوحــٍة يف شــهر أكتوبــر ملراجعــة التقــدُّم املحــرز يف تطبيــق أجن

مناقشــة اســتعراضاٍت وطنيــٍة طوعيــٍة تقــدَّم بشــكل تقاريــر طوعيــٍة مــن الــدول. ويمكــن للمنظمــات غــري الحكوميــة 

ــة، وأيضــاً تقديــم الكلمــات أمــام املجلــس. وأيضــاً، تباعــاً للقــرار 2242 ملجلــس األمــن حــول  إصــدار التقاريــر البديل

ــرأة  ــس األمــن حــول امل ــق الخــرباء غــري الرســمي ملجل ــم يف عــام 2016 تأســيس فري ــرأة الســالم واألمــن )2015( ت امل

الســالم واألمــن )UN Security Council Informal Expert Group on Women, Peace and Security(، ويتــم يف 

جلســات هــذا الفريــق البحــث يف أوضــاٍع محــددة. ولقــد تــم مــن خــالل هــذه اآلليــة البحــث مــراراً يف أوضــاع عــدٍد مــن 

الــدول العربيــة، مثــل اليمــن وســوريا وليبيــا، إال أنــه لــم يتــم بحــث الوضــع يف فلســطني حتــى اآلن.  

يقــوم مجلــس األمــن أيضــاً ببحــث أوضــاع بلــدان. والوضــع يف الــرشق األوســط، الــذي يتــم مــن خاللــه بحــث الوضــع 

يف فلســطني، هــو إحــدى األجنــدات املســتمرة ملجلــس األمــن. وإضافــًة إىل ذلــك، يف بعــض القــرارات التــي يصدرهــا، مثــل 

القــرار 2334 الــذي أصــدره املجلــس حــول املســتوطنات )انظــر/ي أعــاله(، يقــوم املجلــس بالطلــب مــن األمــني العــام 

ــارس/آذار،  ــهر يف م ــة أش ــر كل ثالث ــم التقاري ــم تقدي ــرار 2334، يت ــة الق ــس )يف حال ــة للمجل ــر دوري ــم تقاري بتقدي
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يونيو/حزيــران، ســبتمرب/أيلول، وديســمرب/كانون األول(. ويتــم إعــداد التقاريــر مــن قبــل مكتــب األمــني العــام يف 

الســكرتارية. ويتــم بعــد ذلــك نقــاش التقاريــر هــذه يف جلســٍة مفتوحــٍة ملجلــس األمــن، إال أّن الجلســة املفتوحــة ال تعنــي 

بالــرضورة الســماح للمنظمــات غــري الحكوميــة بإلقــاء الكلمــات، ولكــن يمكــن لهــا الحضــور فقــط. 

إمكانيــة تقديــم املنظمــات غــري الحكوميــة للكلمــات أمــام املجلــس هــي عمليــة غــري منتظمــة، وال يمكــن معرفتها مســبقاً، 

ألن القــرار يف هــذا يعــود إىل رئيــس املجلــس، يف الوقــت الــذي تتــم فيــه مناقشــة التقريــر أو القــرار املحــدد. لذلــك، فــإّن 

الوســيلة الوحيــدة لضمــان الســماح للمنظمــات غــري الحكوميــة بتقديــم الكلمــة أمــام املجلــس هــي مــن خــالل التأثــري 

عــى الرئيــس. ومــن هنــا، تكمــن أهميــة معرفــة الدولــة التــي ســتقوم برئاســة مجلــس األمــن، لضمــان إمكانيــة تفاعــل 

املجلــس مبــارشًة مــع منظمــات املجتمــع املدنــي مــن خــالل الســماع ملداخالتهــا مبــارشًة )انظــر/ي أدنــاه قائمــة الــدول 

التــي ســتتوىل رئاســة مجلــس األمــن(.

تنتهــي كل ســنة عضويــة 5 دول، ويتــم انتخــاب عضويــة 5 دوٍل بــدالً منهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألُمــم املتحــدة. 

وفيمــا يــي قائمــة الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن )إضافــًة إىل األعضــاء الدائمــني( حتــى نهايــة 2021، مــع اإلشــارة 

إىل ســنة انتهــاء العضويــة:

الدول األعضاء في مجلس األمن التي ستتولى الرئاسة حتى نهاية 2021:
الدول التي ستنتهي عضويتها مع نهاية 2020 هي:  	

بلجيكا، الدومينيكان، أملانيا، أندونيسيا، جنوب أفريقيا.

الدول التي ستنتهي عضويتها مع نهاية 2021 هي:  	

أستونيا، النيجر، سانت فينسنت وجزر غرينادين، تونس، فيتنام.

الدول التي ستمتد عضويتها من 2021-2022 هي:  	

النرويج، املكسيك، كينيا، إيرلندا، الهند. 

الدول التي ستتوىل رئاسة مجلس األمن هي )بحسب الشهر(:  	

النيجــر )أيلول/ســبتمرب 2020(، روســيا )ترشيــن األول/أكتوبــر 2020(، ســانت فنســنت وجــزر غريناديــن )ترشيــن الثانــي/

نوفمــرب 2020(، جنــوب أفريقيــا )كانــون األول/ديســمرب 2020(، تونــس )كانــون الثاني/ينايــر 2021(، بريطانيــا )شــباط/

فربايــر 2021(، الواليــات املتحــدة األمريكيــة )آذار/مــارس 2021(، فيتنــام )نيســان/أبريل 2021(، الصــني )أيار/مايو 2021(، 

أســتونيا )حزيران/يونيــو 2021(، فرنســا )تموز/يوليــو 2021(، الهنــد )آب/أغســطس 2021(، إيرلندا )أيلول/ســبتمرب 2021(، 

كينيــا )ترشيــن األول/أكتوبــر 2021(، املكســيك )ترشيــن الثاني/نوفمــرب 2021(، النيجر)كانــون األول/ديســمرب 2021(. 
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األدوات

لتســهيل العمــل مــن خــالل اآلليــات العديــدة عــى املســتوى الــدويل، وكمــا اتضــح ســابقاً، ســرتتكز االســرتاتيجية 

إىل اســتخدام األدوات األساســية التاليــة:

إعــداد التقاريــر املوازيــة والبيانــات واملعلومــات املكتوبــة والبيانــات: تقــدم هــذه إىل اآلليــات الدوليــة   -

وأجســام األُمــم املتحــدة، خاصــًة أمــام اللجــان املرشفــة عــى تطبيــق املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان. 

ولتقديــم هــذه التقاريــر، يجــب اتبــاع إجــراءاٍت فنيــٍة مــن حيــث موعــد تقديــم املعلومــات، وشــكل املعلومات، 

ومحتويــات التقاريــر املقدمــة، مــا يتطلــب رضورة معرفــة هــذه التفاصيــل والتقيُّــد بهــا لضمــان قبــول هــذه 

التقاريــر مــن الهيئــات ذات العالقــة. ويمكــن أيضــاً تقديــم املعلومــات إىل الهيئــات غــري التعاقديــة، خاصــة 

ــاع  املقرريــن الخاصــني ومجموعــات العمــل ذات العالقــة، يف أّي وقــٍت مــن الســنة، إال أنــه يجــب أيضــاً اتب

ــب املفــوض  ــم املعلومــات. ولتســهيل هــذا العمــل، مــن الــرضوري التنســيق مــع مكت ــٍة لتقدي ــٍة وهيكلي آلي

ــة  ــل متابع ــن أج ــالف م ــل االئت ــٍة داخ ــٍل داخلي ــة عم ــكيل آلي ــطني، وتش ــان يف فلس ــوق اإلنس ــامي لحق الس

هــذا الجــزء مــن فعاليــات االئتــالف، مــن حيــث متابعــة املواعيــد، وتنســيق تحضــري التقاريــر واملداخــالت، 

وتنســيق تقديمهــا بالشــكل الســليم. ويمكــن أيضــاً إصــدار تقاريــر موازيــٍة أو بيانــاٍت لتقديمهــا يف إطــار 

املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى ولجنــة وضــع املــرأة.

حضــور الجلســات وتقديــم املداخــالت الشــفهية: بحاجــٍة عــادًة للتحضــري والتنســيق املســبَقني، لذلــك من   -

الــرضوري القيــام بذلــك بالتعــاون مــع مؤسســاٍت دوليــٍة أو إقليميــٍة أو محليــٍة ذات خــربٍة يف هــذا املجــال. 

وال تســمح جميــع األجســام بتقديــم املداخــالت الشــفهية، وإنمــا يقتــر هــذا يف العديــد مــن األجســام عــى 

املؤسســات التــي تتمتــع بالصفــة االستشــارية لــدى املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لألُمــم املتحــدة، األمــر 

الــذي ال يمتلكــه االئتــالف، وإنمــا تمتلكــه بعــض املؤسســات األعضــاء فيــه. لذلــك، يمكــن التنســيق لحضــور 

ــٍة  ــاٍت حقوقي ــالل مؤسس ــن خ ــذه، أو م ــاء ه ــات األعض ــالل املؤسس ــن خ ــالت م ــم املداخ ــات وتقدي الجلس

فلســطينيٍة أُخــرى تتمتــع بهــذه الصفــة، أو مــن خــالل مؤسســاٍت أو شــبكاٍت نســويٍة إقليميــة، أو مــن خــالل 

مؤسســاٍت أو شــبكاٍت دوليــٍة داعمــة )انظــر/ي أدنــاه(. 

تنظيــم لقــاءات جانبيــة )side events(: خــالل جلســات مجلــس حقــوق اإلنســان ولجنــة وضــع املــرأة   -

واملنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى ألجنــدة التنميــة املســتدامة، يمكــن عقــد اجتماعــاٍت عــى هامــش جلســات 

هــذه األجســام واآلليــات والهيئــات ذات العالقــة. ويمكــن اســتخدام عقــد اللقــاءات الجانبيــة هــذه لتســليط 
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ــات  ــاء والفتي ــى النس ــا ع ــددة، وتأثريه ــاٍع مح ــى أوض ــداٍث أو ع ــى أح ــالف ع ــور االئت ــن منظ ــوء م الض
ــدًة للرتكيــز عــى وضــع النســاء والفتيــات الفلســطينيات أينمــا  ــًة مفي الفلســطينيات. وقــد تكــون هــذه آلي
ُوجــدن. وتتبــع إجــراءات عقــد هــذه الجلســات إجــراءاٍت محــددة، كمــا يمكــن عقــد هــذه اللقــاءات كائتــالف، 
أو بالرشاكــة بــني االئتــالف واملؤسســات األعضــاء، أو بالرشاكــة مــع مؤسســات حقوقيــة فلســطينية أُخــرى، أو 

بالرشاكــة مــع مؤسســاٍت أو شــبكاٍت دوليــٍة داعمــة.  

ــي  ــع ممث ــٍة م ــاٍت متواصل ــد اجتماع ــداً عق ــد ج ــن املفي ــات: م ــيل الحكوم ــع ممث ــات م ــد اجتماع عق  -

ــات  ــع املمثلي ــاع م ــذا: 1( االجتم ــق ه ــاد لتحقي ــة األبع ــٍة ثالثي ــي آلي ــالف بتبن ــيقوم االئت ــات. وس الحكوم

والســفارات يف فلســطني مــن خــالل لقــاءاٍت مبــارشٍة معهــم. 2( يف عواصــم هــذه الــدول مــن خــالل تواصــل 

ــطينة يف  ــة الفلس ــالل املمثلي ــن خ ــورك م ــا. 3( يف نيوي ــطينية فيه ــفارات/املمثليات الفلس ــع الس ــالف م االئت

ــاءات، خاصــًة يف  ــاك. والهــدف مــن هــذه اللق ــة الفلســطينية هن ــف مــن خــالل املمثلي ــورك، أو يف جني نيوي

هاتهــم يف التصويــت حــول القــرارات  إطــار األجســام املشــكلة مــن ممثــي الحكومــات هــو التأثــري عــى توجُّ

ــم.  ــل بلدانه ــات مــن قب ــج والتوصي ــق النتائ ــة، ومــن أجــل متابعــة تطبي ذات العالق

ومــن املهــم الرتكيــز يف هــذه اللقــاءات ليــس فقــط عــى الــدول الغربيــة، أو دول أُوروبــا الرشقيــة، وإنمــا أيضــاً 

دول مــن آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة. وأهميــة هــذا التنويــع هــي أّن تصويــت هــذه البلــدان قــد يكــون يف 

غايــة األهميــة أو حاســماً؛ مــن حيــث إنــه يتــم تبنــي القــرارات يف معظــم األحيــان بأغلبيــٍة بســيطة )مثــالً يف مجلس 

حقــوق اإلنســان، واملجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، ولجنــة وضــع املــرأة، وأيضــاً يف مجلــس األمــن، مــا لــم تتــم 

معارضــة القــرار واســتخدام حــق الفيتــو يف التصويــت مــن قبــل أحــد األعضــاء الدائمــني(. ويف بعــض األحيــان، 

توَجــد دول لديهــا اهتمــاٌم محــدٌد بمواضيــع معينــة )مثــالً حريــة الــرأي، أو التنميــة املســتدامة، أو املدافعــني عــن 

حقــوق اإلنســان.. إلــخ(، وبذلــك يتــم التوجــه إليهــا أساســاً للتنســيق األويل.

ــة.  ــالٍت يف الجلس ــة مداخ ــري الحكومي ــات غ ــم املنظم ــان تقدي ــاً لضم ــن دوراً مهم ــس األم ــة مجل ــب رئاس وتلع

ــاً  ــة. وأيض ــة األهمي ــو يف غاي ــة ه ــات املختلف ــن يف األوق ــس األم ــرتأس مجل ــي ت ــدول الت ــات ال ــاء ممثلي ــك، فلق لذل

مــن الــرضورّي يف مجلــس األمــن عقــد االجتماعــات مــع كافــة األعضــاء مــن أجــل ضمــان تصويتهــم اإليجابــي 

عــى القــرارات )خاصــة األعضــاء غــري الدائمــني(.  إذن، يتضــح أنــه ســيختلف اختيــار الــدول باختيــار املوضــوع. 

ــاً. وملعرفــة هــذه التفاصيــل وتقديــر  ــاك بعــض الــدول التــي تدعــم فلســطني تقليدي وإضافــًة إىل هــذا، فــإن هن
األولويــات، مــن املفيــد التنســيق مــع ممثــي فلســطني يف الهيئــات الدوليــة. كمــا يمكــن التنســيق مســبقاً مــن خــالل 

ــاه(.  الشــبكة الداعمــة )انظــر/ي أدن
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عقــد اجتماعــات مبــارشة مــع خــرباء حقــوق اإلنســان: للتباحــث معهــم بشــأن كيفيــة تناولهــم وضــع   -

ــة مــن  ــات حقــوق اإلنســان املكون النســاء الفلســطينيات ضمــن عملهــم. ويجــب عــدم االفــرتاض أّن كافــة آلي

ــدن، أو يف  ــا ُوج ــطينيات أينم ــاء الفلس ــع النس ــطني، أو يف وض ــع يف فلس ــٌة يف الوض ق ــربٌة معمَّ ــا خ ــرباء لديه الخ

تأثــري انتهــاكات االحتــالل عــى النســاء والفتيــات الفلســطينيات. ويمكــن عقــد عــدٍد مــن هــذه اللقــاءات عــى 

هامــش مجلــس حقــوق اإلنســان، خاصــًة حينمــا تقــوم هــذه اآلليــات بتقديــم تقاريرهــا. عــى ســبيل املثــال، 

يمكــن عقــد لقــاٍء مــع املقــرر الخــاص حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة، ومناقشــة 

ــداً  ــره، وتحدي ــوي يف تقاري ــل النس ــاج التحلي ــاص إدم ــرر الخ ــن املق ــب م ــاء، والطل ــى النس ــالل ع ــر االحت أث

ــز عــى انتهــاكات االحتــالل اإلرسائيــي عــى حقــوق النســاء. إصــدار تقريــٍر مواضيعــيٍّ يُرّك

تشــكيل شــبكٍة نســويٍة دوليــٍة داعمــة: هنــاك عــدٌد مــن املنظمــات غــري الحكوميــة والشــبكات املتخصصــة يف   -

موضــوع املــرأة الســالم واألمــن، التــي مــن الــرضري بنــاء الــرشاكات معهــا. وســيقوم االئتــالف ببنــاء تحالــٍف 

أو شــبكٍة مــن هــذه املنظمــات يتــم االلتجــاء إليهــا بشــكٍل دوريٍّ وحــني الحاجــة. الهــدف مــن هــذه الشــبكة 

ســيكون مبدئيــاً مــا يــي: 1( تنســيق الجهــود دوليــاً، وتســهيل وصــول االئتــالف إىل املنصــات واآلليــات الدوليــة 

حــني الحاجــة وبحســب األصــول. 2( نــرش وتوزيــع مواقــف االئتــالف واملــواد التــي يصدرهــا عــى نطاٍق واســع. 

3( الضغــط عــى الحكومــات حــني الحاجــة للتصويــت لدعــم مطالــب االئتــالف يف املنصــات واآلليــات الدوليــة. 

ســيقوم االئتــالف يف 2021 باالتصــال مــع عــدٍد مبدئــيٍّ مــن هــذه املؤسســات، وتنســيق اجتمــاٍع افــرتايضٍّ 

ــي  ــدى األدوات الت ــبكة إح ــذه الش ــتكون ه ــبكة. وس ــذه الش ــيس ه ــى تأس ــل ع ــدء العم ــل ب ــن أج م

سيســتخدمها االئتــالف. وســيتم الرتكيــز بدايــًة عــى االتصــال مــع الجهــات التاليــة، وســتقوم عضــوات 

ــبكة: ــذه الش ــا إىل ه ــن إضافته ــرى يمك ــويٍة أُخ ــاٍت نس ــبكاٍت أو مؤسس ــرتاح ش ــالف باق االئت

- مجموعــة العمــل الدوليــة للمنظمــات غــري الحكوميــة للمــرأة والســالم واألمــن: تحالــٌف عريــٌض مــن 19 مؤسســة دوليــة مــن 
أهــم املؤسســات العاملــة حــول موضــوع املــرأة الســالم واألمن:

The NGO Working Group on Women, Peace and Security ،https//:www.womenpeacesecurity.org/ 
- WILPF )رابطــة النســاء الدوليــة للســالم والحريــة(، وهــي أيضــاً موجــودٌة يف مجموعــة العمــل أعــاله، ولكــن مــن املفيــد 
 https://www.wilpf.org/our-members/#middleeast :التنســيق معهــا مبارشًة أيضــاً، ألن لهــا اهتمامــاً كبــرياً بفلســطني

/https://www.musawah.org/international-advocacy MUSAWAH -

http://feministallianceforrights.org/  Feminist Alliance for Rights :التحالف النسوي للحقوق -


