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مقدمة
ينطلــق اإلطــار االســراتيجي لكســب التأييــد للرؤيــة النســوية الوطنيــة الفلســطينية لقــرار
مجلــس األمــن  -1325املــرأة الســام واألمــن ( ،)2024 – 2021مــن حق الشــعب الفلســطيني
يف إنهــاء االحتــال اإلرسائيــي ،وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عــى جميــع األرايض
التــي احتلتهــا إرسائيــل عــام  ،1967وضمــان حقــوق النســاء الفلســطينيات أينمــا
وُجــدن ،بمــا يف ذلــك حقهــن يف تقريــر مصريهــن .ولهــذا ،حكمـاً ،عالقـ ٌ
ـة وطيــد ٌة مــع حــق
النســاء الالجئــات يف العــودة ،وعــدم التمييــز ضدهــن ووصولهــن إىل العدالــة وحقهـ ّ
ـن يف تقريــر
املصــر ،وينطلــق االئتــاف يف ذلــك مــن قــرارات األُمــم املتحــدة املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية،
وقــرار مجلــس األمــن  ،1325والقــرارات الالحقــة لــه املتعلقــة بأجنــدة املــرأة الســام واألمــن.
إن حجــم االنتهــاكات التــي يواجههــا الفلســطينيون والفلســطينيات جــراء االحتــال اإلرسائيــي
االســتعماري طويــل األمــد جســيمة ،ويشــكل العديــد منهــا جرائــم حــرب وجرائــم ضــد
اإلنســانية ،ولهــا تأثــرٌ كبــرٌ عــى النســاء والفتيــات .مــن هــذا املنطلــق ،يــرى االئتــاف
ّ
أن لــه دورا ً أساســيا ً يف املســاهمة يف العمــل عــى التصــدي لهــذه االنتهــاكات مــن خــال هــذه
االســراتيجية ،بواســطة عــددٍ مــن األهــداف املبنيــة عــى التوثيــق والتحليــل النســوي ،والتحــرك
مــن أجــل إظهــار الحقائــق وفضــح انتهــاكات االحتــال ،والتصــدي لهــا عــر الضغــط الــدويل
لحــث املجتمــع الــدويل عــى تحمُّ ــل مســؤولياته.
وبالرغــم مــن أن القــرارات الســابقة ملجلــس األمــن تحــت أجنــدة املــرأة الســام واألمــن لــم
تـ ِ
ـأت أبــدا ً عــى ذكــر االحتــال ،بــل ركــزت فقــط عــى الحــروب والنزاعــات ،فإنــه كمــا جــاء
يف التوصيــة العامــة رقــم 30؛ املتعلقــة بوضــع املــرأة يف ســياق منــع نشــوب النزاعــات ويف
حــاالتالنــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع ،للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز
ضــد املــرأة ،التــي أشــار إليهــا مجلــس األمــن مــراراً ،فـ ّ
ـإن االحتــال األجنبــي هــو أيض ـا ً مــن
األوضــاع التــي تهــدد جوهريـا ً األمــن والســلم للنســاء والفتيــات ،وبالتــايل يقــع يف صلــب أجنــدة
املــرأة الســام واألمــن .وبهــذا ،ينظــر االئتــاف الفلســطيني ألجنــدة املــرأة الســام واألمــن
ـكل عــام ،وتحقيــق
كأداة مهمــة للتصــدي لالحتــال مــن أجــل إحــال ســا ٍم عــادل ،بشـ ٍ
ّ
ـكل خــاص.
أمــن النســاء الفلســطينيات وسـ
ـامهن ،بشـ ٍ
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يأتــي هــذا اإلطــار االســراتيجي وخطــة العمــل يف الوقــت ذاتــه الــذي يتــم فيــه تطويــر الجيــل
الثانــي للخطــة الوطنيــة الفلســطينية لألعــوام  ،2024 – 2021إذ ينضــم عــد ٌد مــن مؤسســات
االئتــاف النســوي األهــي إىل اللجنــة الوطنيــة العليــا لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن يف فلســطني.
ـع ملنظمــات
ومــن هــذا املنطلــق ،يركــز االئتــاف هنــا عــى الجوانــب املتعلقــة بــدوره كتجمُّ ـ ٍ
مجتمــع مدنــي فلســطينية.
أن هنــاك عــددا ً مــن االئتالفــات واألُطــر الفلســطينية التــي تعالــج عــددا ً
يؤكــد االئتــاف ّ
مــن الجوانــب املتعلقــة بحقــوق النســاء والفتيــات داخــل املجتمــع الفلســطيني ،منهــا:
موضــوع العنــف االجتماعــي واألُرسي ،ومــا يتعلــق بتعديــل الترشيعــات ،وإصــاح قطــاع
العدالــة ..إلــخ .واملؤسســات النســوية املنضويــة تحــت مظلــة االئتــاف النســوي لتطبيــق
القــرار األُممــي  1325هــي أيضـا ً جــز ٌء ال يتجــزأ مــن الحركــة الحقوقيــة يف فلســطني ،التــي
تعمــل عــى هــذه املواضيــع املتعــددة مــن خــال هــذه األُطــر .لذلــك ،وعــى رغــم قناعــة
املؤسســات أعضــاء االئتــاف النســوي بأهميــة معالجــة قضايــا العنــف املجتمعــي واألُرسي
وأهميــة تعديــل الترشيعــات وتخصيــص امليزانيــات لألجهــزة واآلليــات الضامنــة لحقــوق
النســاء ،وغــر ذلــك مــن مثــل هــذه األُمــور ،فإنــه حيــث ّ
إن لهــذه األمــور منتديــات أُخــرى
تعمــل عليهــا وتشــارك فيهــا الحركــة النســوية الفلســطينية ،ســركز اســراتيجية ائتــاف
 1325للمنــارصة ،أساسـاً ،عــى موضــوع االحتــال اإلرسائيــي وتأثــر انتهاكاتــه عــى
النســاء والفتيــات الفلســطينيات.
يؤكــد اإلطــار االســراتيجي أنــه عــى املجتمــع الــدويل إدراك اآلثــار املبــارشة وطويلــة األمــد
لالحتــال والتبعــات الجوهريــة عــى قــدرة الســلطة الفلســطينية وإمكاناتهــا حالي ـاً ،ودولــة
فلســطني املســتقلة مســتقبالً ،مــن أجــل ضمــان حقــوق النســاء ،األمــر الــذي أكدتــه العديــد
مــن هيئــات الخــراء الدوليــة .كمــا يجــدر هنــا تأكيــد العالقــة الوطيــدة بــن انتهــاكات
ـطينية داخليـ ٍ
ٍ
ـور حقوقيـ ٍ
ـة عــدة ،مثــل مــا أثبتتــه الدراســات
ـة فلسـ
اإلحتــال وتأثريهــا عــى أُمـ ٍ
العديــدة ،منهــا :العنــف املجتمعــي واألُرسي ،وإمكانيــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
تخصيــص املــوارد املاديــة والبرشيــة الالزمــة لضمــان فعاليــة عمــل األجهــزة واآلليــات
املتعلقــة بحقــوق النســاء وللحصــول والتمتــع بالخدمــات ،وذلــك بســبب اســتيالء إرسائيــل
عــى املصــادر ،ومــا إىل ذلــك.
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المنهجية
ت ـ ّم يف إعــداد هــذا اإلطــار االســراتيجي اإلســتناد إىل عــددٍ مــن املصــادر لجمــع املعلومــات والتعمُّ ــق يف التحليــل
واالســتفادة مــن تجــارب أُخــرى والتوافــق عــى التوجهــات .ويمكــن تقســيمها أساس ـا ً إىل مــا يــي:
 مراجعــة األدبيــات :عمــل الفريــق عــى مراجعــة مجموعـ ٍـة مــن األدبيــات الفلســطينية ،التــي أخرجتهــا مؤسســات
ـة خــال الســنوات املاضيــة ،إذ يمكــن تقســيمها إىل ثالثــة أنــواع مــن األدبيــات؛ بدايـ ً
االئتــاف ،خاصـ ً
ـة األدبيــات
ـارش بالرؤيــة الفلســطينية للقــرار  1325التــي قدمهــا االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية
املرتبطــة بشـ ٍ
ـكل مبـ ٍ
للمــرة األُوىل يف االجتمــاع التأســييس الــذي عُ قــد يف بلديــة البــرة عــام  ،2010الــذي ضــم  72مؤسســة نســوية
وحقوقيــة وعــددا ً 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 دراسـ ٌ
ـة أعدتهــا
املبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العاملــي والديمقراطيــة "مفتــاح" يف  2020بعنــوان «حاجــات وأولويــات
النســاء لتطبيــق القــرار  1325يف الضفــة وغــزة واللجــوء -تقريــر تحليــي» ،التــي كفلــت التشــاور مــع أكثــر مــن
 200ســيدة وفتــاة يف  21ورشــة مركــزة يف الضفــة الغربيــة وغــزة ودول الشــتات (األُردن ولبنــان) .هــذا إضافـ ً
ـة
ـة خاصـ ٍ
ـات دوليـ ٍ
إىل أدبيـ ٍ
ـة بتجــارب مقارنــة ،بمــا يف ذلــك توجهــات املنــارصة ملنظمــات غــر حكوميــة .ولقــد تــم
أيضـا ً الرجــوع إىل تقاريــر لألمــم املتحــدة وأدبيــات إقليميــة ،وكذلــك الورقــة املقدمــة مــن االتحــاد العــام للمــرأة
الفلســطينية إىل الجمعيــة العامــة لالئتــاف عــام  2018املبنيــة عــى اســتمار ٍة تمــت تعبئتهــا مــن مؤسســات
الســكرتاريا حــول تطبيقــات القــرار  1325يف فلســطني.
 املقابــات الوطنيــة :تــم يف املراحــل األُوىل مــن املشــاورات حــول األولويــات والتوجهــات االســراتيجية وتوجهــاتـس مــن عضــوات ســكرتاريا االئتــاف ،إىل جانــب تنظيــم مقابــات مــع املنســقات امليدانيــات
العمــل مقابلــة خمـ ٍ
لــ«مفتــاح» يف ك ٍّل مــن أريحــا واألغــوار وطولكــرم وجنــن والخليــل وغــزة .وتـ ّم التواصــل يف الســياق ذاتــه مــع
ممثلتــن لالتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية يف ك ٍّل مــن لبنــان وســوريا ،وإجــراء مقابلتــن معهمــا.
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 املقابــات اإلقليميــة والدوليــة :تمّ ــت مقابلــة ســت خبــرات يعملــن يف النطاقــن اإلقليمــي والــدويل ،اثنتــن لهمــاأدوا ٌر رئيسـ ٌ
ـة يف العمــل عــى أجنــدة املــرأة الســام واألمــن يف العــراق وتونــس ،واثنتــن لهمــا خــر ٌة يف العمــل يف
اإلطــار الــدويل ،واثنتــن لديهمــا خــر ٌة مقارنـ ٌ
ـة يف العمــل يف آســيا وأفريقيــا ،وثـ ٌ
ـاث مــن هــؤالء أيض ـا ً لديهـ ّ
ـن
خــر ٌة واسـ ٌ
ـعة يف العمــل عــى النطــاق اإلقليمــي يف الــدول العربيــة.
 ورشــات العمــل :قبــل صياغــة االســراتيجية ،نُظمــت ورشــة عمــل أوليــة مــع عضــوات اإلئتــاف للتباحــث يفاألولويــات واألدوات 1.ولقــد تــم بحــث مســودة اإلطــار االســراتيجي مــع األُطــر النســوية ورئيســات االتحــاد يف
الضفــة وغــزة والشــتات ،قبــل إعدادهــا بالصيغــة النهائيــة.
 التحليــل وتحديــد األولويــات :حيــث عمــل الفريــق باالســتناد إىل مــا ورد أعــاه يف تحليــل األولويــات ضمــناملحــاور األربعــة للقــرار ،حيــث كان التوافــق بــن املصــادر املتعــددة ركيــزة إعــداد الخطــة ،اســتند تقريــر
األولويــات هــذا إىل آراء مــا يزيــد عــن  200ســيدة وفتــاة يف  21ورشــة عمــل (املجموعــات املركــزة) ،وإىل آراء العــدد
ـات شــبه منظمـ ٍ
نفســه يف مقابـ ٍ
ـة فرديــة ،أُجريــت يف املناطــق املختلفــة (لبنــان ،األردن ،الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا
القــدس ،قطــاع غــزة).

 14-13 1أيلول/سبتمرب .2020
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االئتالف األهلي لتطبيق القرار والرؤية النسوية الفلسطينية للقرار 1325
ـوية دوليـ ٍ
ـة نسـ ٍ
يف العــام  ،2005تــم إصــدار مرســوم رئــايس أكــد دعــم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لتشــكيل هيئـ ٍ
ـة
لتفعيــل مشــاركة املــرأة الكاملــة واملتكافئــة يف جميــع جهــود حفــظ األمــن والســام وتعزيزهــا .تبعــت ذلــك مبــادرة
مؤسســة مفتــاح لتشــكيل ائتالفــات قاعديــة لقضايــا املــرأة واألمــن والســام منــذ العــام  2007حتــى العــام  ،2013عملــت
خاللهــا عــى التوعيــة وبنــاء القــدرات وتشــكيل التوجهــات املرتبطــة بتوطــن القــرار .ففــي ظــل حالــة االنقســام التــي
طــرأت منــذ العــام  ،2007وأدت إىل تزعــزع الســلم األهــي وارتفــاع وتــرة االنتهــاكات اإلرسائيليــة ،خاصـ ً
ـة 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 االحتــال االســتعماري الكولونيــايل لفلســطني.
ويف العــام  2010تمّ ــت بلــورة فكــرة إنشــاء ائتــاف نســوي لتطبيــق القــرار  ،1325بمــا ينســجم مــع الرؤيــة الوطنيــة
لتطبيقــه وحالــة النســاء تحــت االحتــال ،وتـ ّم تشــكيله يف  2010مــن قِ بَــل االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية ،وإطالقة
الحقـا ً يف العــام ذاتــه ،يف حــن تــم إطــاق شــبكة وصــال يف غــزة يف العــام  2008بهــدف 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
 2012القــايض بتشــكيل اللجنــة العليــا مــن بعــض الــوزارات ،التــي ضمّ ــت عــددا ً مــن مؤسســات االئتــاف األهــي،
لتبــدأ مرحلــة بنــاء الــراكات.
يف العــام  2015تــم إعــداد خطــة اســراتيجية خاصــة لعمــل االئتــاف النســوي لتطبيــق القــرار  1325بهــدف تفعيــل
العمــل ومســاءلة الــدول عــن تنفيــذ آليــات الوقايــة والحمايــة ،وصــوال ً إىل إنهــاء االحتــال ،ضمــن الرؤيــة الوطنيــة
التــي ارتكــزت إليهــا الخطــة« :حمايــة النســاء والفتيــات الفلســطينيات مــن اعتــداءات وانتهــاكات االحتــال اإلرسائيــي،
ومســاءلته دولي ـاً ،وضمــان مشــاركة املــرأة دون تمييــز يف كافــة املجــاالت واملســتويات املتعلقــة بصنــع القــرار عــى
املســتويني املحــي والــدويل».
ُ
كمــا تـ ّم رســميا ً إعــداد الخطــة األوىل لتنفيــذ القــرار يف فلســطني للســنوات  2019 -2017مــن اللجنــة الوطنيــة العليــا
لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن  .1325تبعــه إصــدار اإلطــار االســراتيجي لالئتــاف النســوي الوطنــي لقــرار مجلــس
األمــن  .)2020-2018( 1325واســتنتد اإلطــار االســراتيجي الســابق إىل األهــداف االســراتيجية التاليــة ،وضمــن رؤيتــة
املتمثلــة بـــ« :النســاء الفلســطينيات تتوفــر لديهــن الحمايــة والوقايــة مــن انتهــاكات االحتــال ،مــع الحــرص عــى
ـل يف حفــظ الســلم األهــي».
ـكل فاعـ ٍ
تفعيــل مســاءلة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات ،ويشــاركن بشـ ٍ
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األهداف االسرتاتيجية لالئتالف النسوي الفلسطيني للقرار 1325
2020-2018
املســاهمة يف مســاءلة االحتــال اإلرسائيــي ،ومنــع اإلفــات مــن العقــاب ،ومســاءلة املجتمــع الــدويل بشــأن دوره
ومســؤوليته القانونيــة الدوليــة يف حمايــة النســاء الفلســطينيات مــن انتهــاكات االحتــال بموجــب اآلليــات
الدوليــة املختلفــة.
توفــر الحمايــة للنســاء والفتيــات الفلســطينيات مــن خــال إنفــاذ القــرارات الرشعيــة الدوليــة والوطنيــة،
وتحقيــق العدالــة الدوليــة لهــن بموجــب القــرار  1325والقــرارات الالحقــة لــه ،وباالســتناد إىل القانــون الــدويل
اإلنســاني واتفاقيــة جنيــف وبروتوكوالتهــا بشــأن حمايــة املدنيــن يف الحــروب.
تعزيــز تمثيــل النســاء الفلســطينيات يف كافــة مواقــع صنــع القــرار للمســاهمة يف تحقيــق أجنــدة املــرأة الســام
واألمــن عــى املســتويني الوطنــي والــدويل.
وقــف االنتهــاكات املرتكبــة ضــد النســاء والفتيــات الفلســطينيات وتوثيقهــا ،واتخــاذ تدابــر لتقديــم مرتكبيهــا
إىل العدالــة.
جرب الرضر عن النساء والفتيات الغزيات للتعايف نتيجة العدوان اإلرسائييل عىل غزة والحصار املتواصل.

ً
ُنطلقــة مــن الرؤيــة الوطنيــة الفلســطينية لقــرار مجلــس األمــن  ،1325عمــدت قيــادات الحركــة النســوية
م
ٍ
ـة نسـ ٍ
الفلســطينية إىل بلــورة رؤيـ ٍ
ـطينية حــول توطــن القــرار ،يف ســياق أهميتــه مــن حيــث التقاطــع مــع
ـوية فلسـ
الربنامــج العــام للحركــة النســوية الفلســطينية الــذي يُــزاوج بــن البُعديــن الوطنــي واالجتماعــي ،مــع إدراك أثــر
التح ـوُّل الــذي يُحدثــه أحدهمــا عــى اآلخــر يف إطــار العالقــة الجدليــة التــي تربــط بينهمــا ،ومــن حيــث اتســاع
النطــاق الجغــرايف للقــرار ليكــون عامليـاً ،مخاطبـا ً جميــع نســاء العالــم وشــعوبه ،مــا يجمــع النســاء املضطهــدات
نتيجــة الــراع وباقــي نســاء العالــم لتشــكيل قــو ٍة ضاغطـ ٍ
ـة مــن خــال التحالفــات وشــبكات التضامــن النســوية
يف شــتى أنحــاء العالــم ،إضافـ ً
ـة إىل اشــتباك القــرار بقضايــا الســلم األهــي يف ظــل حالــة االنقســام الســيايس الــذي
ـال يف قطــاع غــزة مســت بالســلم األهــي يف شــتى املناطــق الفلســطينية (نــزال ،)2009 ،هــذا
أدى إىل عمليــات اقتتـ ٍ
ـة إىل االعــراف الــدويل باألثــر املدمــر للنزاعــات املســلحة عــى النســاء واألطفــال ،وهــي قضيـ ٌ
إضافـ ً
ـة تـ ّم تجاهلهــا
ســابقا ً يف قــرارات مجلــس األمــن الخاصــة بفلســطني (مثــل القــرارات ،194 ،338 ،242 :وغريهــا) ،وتأكيــد القــرار
 1325رضورة مشــاركة النســاء يف صنــع القــرار وكصانعــات للســام (عريقــات.)2018 ،
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فتأتــي هــذه الرؤيــة مش ـدِّد ًة عــى التقاطــع املبــارش بــن مشــاركة املــرأة الفلســطينية يف النضــال ضــد االحتــال
اإلرسائيــي ،وســعيها نحــو حقوقهــا الديمقراطيــة واالجتماعيــة يف العدالــة واملســاواة ،التــي ترتبــط ارتباطـا ً وثيقـا ً
باالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة ذات العالقــة باملــرأة ،بمــا فيهــا اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد املــرأة ،خاصــة التوصيــة رقــم  30املتعلقــة بــرورة التوافــق بــن الخطــط الوطنيــة للقــرار  1325مــع كامــل
بنــود االتفاقيــه ،آخــذ ًة بعــن االعتبــار ســياق النزاعــات ومــا بعدهــا وأثرهــا عــى تنفيــذ بنــود االتفاقيــة ،وهــو
مــا يؤكــد الرتابــط وفــق الرؤيــة النســوية الفلســطينية بــن البُعديــن الوطنــي واالجتماعــي ،وأكــدت أهميــة تعزيــز
التعــاون مــع منظمــات املجتمــع املدنــي واملنظمــات غــر الحكوميــة العاملــة عــى تنفيــذ جــدول أعمــال مجلــس
األمــن املتعلــق باملــرأة الســام واألمــن (عريقــات.)2018 ،
يف ظــل اعتمــاد الرؤيــة الفلســطينية للقــرار ،وتحديــد الفــرص املتمثلــة يف توفــر منــ ٍر حيــويٍّ لطــرح قضايــا
ـإن الحركــة النســوية الفلســطينية حــددت مجموعـ ً
النســاء الفلســطينيات ضمــن ســياق االحتــال ،فـ ّ
ـة مــن املآخــذ
ـاالت مفروضـ ٍ
عــى القــرار ،تمثلــت يف تعامــل القــرار مــع النــزاع والحــروب املســلحة كحـ ٍ
ـة ال يمكــن ملجلــس األمــن
ُ
الســيطرة عليهــا ،بالرغــم مــن إدراك تأثريهــا املدمــر ،فهــي لــم تســتند إىل البنــد الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة،
الــدي يُخوّلهــا التدخــل بالقــوة يف حــال تــم إســناد القــرار إليــه ،مــا يثــر تحفظـا ً حــول مــدى فاعليــة األُمــم املتحدة
ـكل خـ ٍّ
ـاص يف إنفــاذ قــرارات الرشعيــة الدوليــة ،كالقــرارات األُخــرى التــي تــم الرتاجــع عنهــا
ومجلــس األمــن بشـ ٍ
ُ
ســابقاً ،يف ظــل عــدم وضــوح ميكانيزميــات التطبيــق ومدتهــا الزمنيــة (نــزال )2009 ،حتــى إصــدار القــرار املتمّ ــم
رقــم  2242يف العــام  2015ليؤكــد رضورة إدمــاج أجنــدة املــرأة واألمــن والســام يف جميــع النقاشــات الجاريــة يف
مجلــس األمــن ،التــي تُجــرى أحيانـا ً تحــت البنــد الســابع مــن ميثــاق األُمــم املتحــدة ،كمــا عــزز هــذا القــرار أهميــة
دور املجتمــع املدنــي وأهميــة تمويلــه .ولقــد تـ ّم بنــا ًء عــى هــذا القــرار تأســيس مــا يُعــرف بمجموعــة العمــل غــر
الرســمية كآليـ ٍ
ـة للبحــث يف املــرأة الســام واألمــن يف أوضــاع البلــدان املختلفــة ،إال أنــه وحتــى تاريخــه ،لــم يتــم
البحــث يف وضــع فلســطني يف مجموعــة العمــل هــذه.
ٌ
دراســة أُخــرى صــدرت مــن املبــادرة الفلســطینیة لتعزیــز الحــوار العاملــي
ولقــد ســبقت هــذه الدراســة
والديمقراطيــة "مفتــاح" إث ـ َر إصــدار الدراســة العامليــة يف  2015لتقييــم التقــدم املحــرز يف تطبيــق أجنــدة املــرأة
الســام واألمــن عــى إثــر قــرار مجلــس األمــن  1325والقــرارات الالحقــة لــه .واســتندت هــذه الدراســة أيض ـا ً
ٍ
ـع مــن الناشــطات الفلســطينيات يف الضفــة الغربيــة ،بمــا فيهــا القــدس املحتلــة،
إىل مشـ
ـاورات مــع عــددٍ واسـ ٍ
ُ
وقطــاع غــزة .ولقــد أثمــرت هــذه املقابــات عــن دراسـ ٍ
ـة نــرت يف العــام  2017تضمنــت عــر اســراتيجيات
لتوجيــه العمــل يف مجــال أجنــدة املــرأة الســام واألمــن .وأهميــة هــذه الدراســة أن االســراتيجيات التــي تكرســها
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والتوجهــات فيهــا متفقــة تمامــا ً مــع التوجهــات يف االســراتيجية والخطــة هنــا ،األمــر الــذي يؤكــد مجــددا ً ّ
أن
املشــاورات املختلفــة تؤكــد األمــور ذاتهــا.
االستراتيجيات العشر للعمل على قضایا المرأة والسلم واألمن (مفتاح)2017 ،
أوالً:

االحتــال یشــكل هیمنــة كولونیالیــة وینبغــي اســتخدام هــذا التحلیــل ضمــن منظومــة متكاملــة
لحقــوق اإلنســان

ثانیاً:

االئتــاف الوطنــي والخطــة الوطنیــة إنجــاز مهــم یجــب االحتفــاء بــه واالســتمرار يف دعمــه
واملشــاركة فیــه

ثالثاً:

دور املؤسســات الدولیــة يف الضغــط عــى الهیئــات الدولیــة واملحاكــم واملحافــل الدولیــة ملحاكمــة
املســؤولین عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،ومســاءلة االحتــال اإلرسائــي وتحمیلــه مســؤولیاته،
اتخــاذ التدابیــر الدولیــة الالزمــة لذلــك

رابعاً:

االستمرار يف دعم مساهمات النساء يف املجتمعات املحلیة يف توثیق االنتهاكات

خامساً :الربــط الوثیــق بیــن العنــارص املختلفــة ملنظومــة حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاني عــن
مفاهیــم حقــوق املــرأة
سادساً :اإلشارة إىل قضایا املرأة والسلم واألمن يف املؤتمرات املحلیة واإلقلیمیة والدولیة
سابعاً :التخطیط لالتصال والتواصل عىل املستویات املختلفة
ثامناً:

إرشاك مؤسسات حقوق اإلنسان يف إثارة قضایا املرأة والسلم واألمن

تاسعاً :العدالة االنتقالیة تتطلب تخصصا وإمكانیات مادیة وتأییدا سیاسیا
عارشاً :اإلستمرار يف العمل عىل القضایا الداخلیة أمر يف غایة األهمیة
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المحرز
مالمح من التجربة الفلسطينية في تطبيق القرار  1325والتقدم
َ
بقلم :ريما نزال ،منسقة االئتالف
ال بــد ّ
أن املبــادرة ،التــي قدمهــا االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية يف عــام  2010إىل مكونــات الحركــة
ً
النســائية الفلســطينية ،مثّلــت خطــو ًة مُهمــة تســعى إىل توحيــد املفهــوم النســوي الفلســطيني عــى مفهــو ٍم
ـامل للقــرار  ،1325بعيــدا ً عــن التجزئــة واالســتخدامات االنتقائيــة والعشــوائية كمــا كانــت عليــه
موحـ ٍد شـ ٍ
تنظيمي
ـار
ٍّ
الحالــة مــا بــن عــام  2000وحتــى عــام  ،2010وكذلــك إىل تجميــع الجهــود النســوية ضمــن إطـ ٍ
يصنــع التأثــر ضمــن الخصوصيــة الفلســطينية؛ بمــا هــي حالــة النســاء الفلســطينيات تحــت االحتــال
العســكري الكولونيــايل اإلحــايل ،وممارســاته وانتهاكاتــه اليوميــة ،مــا أدى إىل مضاعفــة مركبــات العنــف
ضــد املــرأة الفلســطينية ،ليجعلهــا بــن فكــي كماشــة ،بــن عنــف االحتــال وتضييــق ســبل العيــش إث ـ َر
مصــادرة األرايض وبنــاء املســتوطنات والجــدران الفاصلــة والتهجــر والتطهــر العرقــي والعنــري وتقييــد
الحركــة وفصــل املناطــق عــن بعضهــا وتفكيــك وحدتهــا وتواصلهــا ،عــدا سياســة اإلعدامــات خــارج
القانــون وهــدم املنــازل واالعتقــال والحصــار ،مــن جانــب ،وبــن تصاعــد معــدالت العنــف االجتماعــي
ـب آخــر.
األبــوي بســبب التمييــز والثقافــة الســائدة ،مــن جانـ ٍ
وقــد ضاعــف مــن وطــأة انتهــاكات االحتــال وقــوع االنقســام الســيايس والجغــرايف عــام  ،2007وتع ُّ
طــل
أعمــال املجلــس الترشيعــي وشــلل العمليــة الترشيعيــة ،مــا زاد مــن حالــة انكشــاف املــرأة عــى الصعــد
املختلفــة :السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وزادت الحاجــة إىل تعزيــز الحمايــة لهــن وإيصالهــن
للعدالــة ،عــى قاعــدة القانــون الــدويل والقانــون الــدويل اإلنســاني.
وقــد مثّــل التوقيــع عــى املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة واالنضمــام إىل الــوكاالت املختلفــة ،بمــا فيهــا
ـة نوعيـ ً
التوقيــع واالنضمــام إىل اتفاقيــة «ســيداو» دون تحفــظ يف نيســان عــام  ،2014محطـ ً
ـة فارقــة ،مــا
َّ
وســع قاعــدة االشــتباك مــع االحتــال وممارســاته يف املحافــل النســوية عــى الســاحة الدوليــة ،وم ّكن النســاء
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 االئتــاف يف صيــف عــام  2010إثــر دعــوة االتحاد العــام للمــرأة الفلســطينية املؤسســات النســائية
إىل نقــاش رؤيــة االتحــاد لتطبيــق القــرار ،1325إذ حــرت  72مؤسســة نســوية وحقوقيــة وشــخصية
تبنــت الرؤيــة بعــد نقاشــها وإجــراء التعديــات الالزمــة عليهــا ،وصــوال ً إىل التوافــق عــى اختيــار
ســكرتاريةَ ،
توافـ َ
ـق عليهــا الحضــور مــن األُطــر النســوية والجمعيــات واملراكــز التــي لديهــا برامــج
لتطبيــق القــرار ملتابعــة تنفيــذ توجهــات الهيئــة العامــة باالســتناد إىل الرؤيــة ا ُمل َقــرة لتطبيــق القــرار عــى
حالــة املــرأة تحــت االحتــال ،مــن املراكــز واملؤسســات والجمعيــات العاملــة عــى القــرار ،وهــي :االتحــاد
ـق لالئتــاف ،وعضويــة املبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار
العــام للمــرأة الفلســطينية كرئيـ ٍ
ـس ومُنسـ ٍ
العاملــي والديمقراطيــة «مفتــاح» ،وطاقــم شــؤون املــرأة ،ومركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي،
وجمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة ،وجمعيــة الشــابات املســيحية ،ومركز الدراســات النســوية،
ـة الحقـ ٍ
ومؤسســة فلســطينيات ،ومركــز إعــام وتنميــة املــرأة «تــام» ،ويف مرحلـ ٍ
ـة َّ
توســع االئتــاف ليشــمل
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:
قــدم االتحــاد العــام للمــرأة إىل االجتمــاع التأســييس لالئتــاف مســودة رؤيــة نســوية ووطنيــة تنطلــق
مــن خصوصيــة واقــع املــرأة تحــت االحتــال ،ومــن ثــم قامــت الســكرتارية بوضــع الخطــة االســراتيجية
األُوىل لتجســيد الرؤيــة ضمــن ركائــز القــرار األربــع التــي نــص عليهــا القــرار ،ممثلـ ً
ـة باملشــاركة والوقايــة
والحمايــة واملســاءلة ،وفــق التوجهــات املقدمــة مــن االجتمــاع املوســع التأســييس ،فكانــت أول خطــة تصــدر
للتعامــل مــع القــرار يف فلســطني عــام  ،2013ومــن ثــم تـ ّم تجديدهــا وتطويرهــا عــام  ،2017واســتندت
إىل تطــورات الواقــع املوضوعــي واحتياجاتــه الذاتيــة ،ونحــن يف الطريــق إىل تجديــد اإلطــار االســراتيجي
للخطــة (.)2024 /2021
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تقييم االئتالف أعمالَه
ـي تجــاه
تميَّـ َز العمــل داخــل ســكرتارية االئتــاف بــروح الفريــق الواحــد ،وحمــل املســؤولية بشـ ٍ
ـكل جماعـ ٍّ
تطبيــق القــرار وااللتــزام بالرؤيــة املعتمــدة .وأبــدت مؤسســات االئتــاف حرصهــا عليــه وجديـ ً
ـة يف الحفــاظ
عــى كونــه جســما ً تنســيقيا ً للجهــود املبذولــة مــن مؤسســات االئتــاف ،وبمــا يضمــن التكامــل والتعــاون
ـل مشــركٍ وتنفيــذه
لتنفيــذ الخطــة باالســتناد إىل الرؤيــة العامــة .وتعثَّــر االئتــاف يف حصولــه عــى تمويـ ٍ
ـكل مشــرك ،لكنــه ثابــر عــى وضــع املؤسســات الدوليــة يف صــورة الخطــط والتجربــة ضمــن الســياقات
بشـ ٍ
السياســية واالجتماعيــة ،كمــا بــذل جهــدا ً جدي ـا ً يف تكريــس مبــدأ املشــاركة يف تنفيــذ املشــاريع والربامــج،
ً
خاصــة
وكذلــك التنســيق والتعــاون يف إطــار املشــاركة يف املؤتمــرات الدوليــة الخارجيــة ذات األهميــة،
االجتماعــات الدوريــة للجنــة املــرأة يف األُمــم املتحــدة ،ومجالــس حقــوق اإلنســان ،وعــى وجــه الخصــوص
اللجــان ذات العالقــة بالقــرار  1325الــذي يتقاطــع مــع جميــع اآلليــات التعاقديــة وغــر التعاقديــة.
وال يمكــن تقييــم أعمــال االئتــاف أو تطبيــق القــرار  1325يف الحالــة الفلســطينية املعقــدة ،آخذيــن يف االعتبار
بــذل االئتــاف الجهــود الالزمــة يف تطبيــق الخطــة وإدارة امللفــات ضمــن نصــوص القــرار ،وال يمكــن اكتمــال
التقييــم لــأداء دون تقييــم بنــود القــرار ذاتــه ارتباطـا ً بــاإلرادة الدوليــة لتطبيــق القــرارات الفلســطينية ذات
الصلــة ،خاصــة  338و 242و ،194واإلضــاءة عــى نظــام اتخــاذ القــرارات يف هيئــة األُمــم املتحــدة وإعاقتهــا
ـاض لقــرارات مجلــس األمــن.
بســبب نظــام حــق الفيتــو الــذي أصبــح بمثابــة أداة إجهـ ٍ
ال بــد مــن ّ
أن االئتــاف قــد انتبــه إىل نقــاط ضعــف القــرار ،كمــا التفــت إىل مواطــن قوتــه ،فالقــرار الصــادر
ـة مضافـ ٌ
ـة بمجلس األمــن ،ميّــز ٌة وقيمـ ٌ
ـة يف األُمــم املتحــدة ،ممثلـ ً
ـة تنفيذيـ ٍ
عــن أعــى هيئـ ٍ
ـة للقــرارات واملعاهدات
الدوليــة املتعلقــة باملــرأة ال يمكــن االســتهانة بهمــا ،ويف الوقــت نفســه تُكرســان يف الوعي الفلســطينية سياســة
ازدواجيــة املعايــر يف تطبيــق القــرارات الدوليــة ذات الصلــة بالقضيــة الفلســطينية ،ليصبــح عجــزا ً مزمن ـا ً
بســبب املوقــف األمريكــي املنحــاز إلرسائيــل ،وتشــكيله درعـا ً واقيـ ً
ـة لهــا مــن أن تطالهــا يــد العقــاب.
مــن جانــب آخــر ،ال شــك أن االئتــاف وهــو يتبنــى القــرار  1325قــد أدرك مفارقــة إحالــة مهمــة صنــع األمن
ـكل أدق املســاهمة يف تحقيقهمــا ،يف حــن أن املهمــة الصعبــة مــن مهام األمــم املتحدة
والســام إىل املــرأة ،أو بشـ ٍ
بامتيــاز منــذ تأسيســها وظــروف نشــأتها بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة  1945هــي مــن أجــل حفــظ األمــن
ـن مــن تصنيــف النســاء كأحــد القطاعــات املســتضعفة،
والســام الــدويل ،علم ـا ً أن الهيئــة الدوليــة عــى يقـ ٍ
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فكيــف تُحــال مهمــة شــائكة عجــز الرجــال عــن تحقيقهــا إىل القطــاع النســائي ا ُملهمــش غالبــاً ،آخذيــن
باالعتبــار أن القــرار اتُّخــذ ملناطــق نزاعــات يف العالــم اندلعــت فيهــا الرصاعــات العرقيــة والطائفيــة واإلثنيــة
واألهليــة يف التســعينيات مــن القــرن املــايض يف أوروبــا الرشقيــة ،ولــم يكــن يســتهدف املــرأة الفلســطينية
عــى وجــه الخصــوص ،وبذلــك خــا القــرار مــن اإلشــارة إىل واقــع النســاء تحــت االحتــال حتــى أتــت
التوصيــة  30مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لتشــر إىل االحتــال األجنبــي.
لقــد اســتتبع القــرار بثمانيــة قــرارات دوليــة مــن نســيج القــرار  ،1325لكنهــا لــم تُ ِضــف إليــه مــا يجــر
فجواتــه ،خاصــة يف حالــة النســاء تحــت االحتــال ،فيمــا أضافــت إليــه الكثــر حــول التطــرف العقــدي،
واإلرهــاب املعولــم وأثــره عــى األمــن والســام والهجــرة ووقــوع املــرأة تحــت طائلتــه ،خاصــة يف حالــة
الــراع العرقــي والطائفــي التــي انفجــرت يف بلــدان عــدة ،بمــا فيهــا الــدول العربيــة .كذلــك اســتتبع القــرار
ٍ
 1325بمــا أضــاف إىل مضامينــه آليـ ٍ
ـراءات تجعــل التقــدم املحــرز تحــت الرقابــة واملتابعــة كمــا
ـات وإجـ
جــاء يف القــرار  2493تاريــخ  29اكتوبــر  ،2019أي عشــية الذكــرى العرشيــن عــى صــدور القــرار ،لكنــه لــم
ي َُقـدِّم قــراءة تحليليــة ملــأزق التطبيــق وأزمتــه .ومــع ذلــك ،رأت املــرأة الفلســطينية يف القــرار مــن اإليجابيــات
ـة خاصـ ٍ
ـه لجميــع النســاء يف العالــم ،يســتلزم وضــع مقاربـ ٍ
ـرار موجـ ٍ
ـة تنطلــق مــن
مــا يجعلهــا تتبنــاه كقـ ٍ
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 ،فـ ّ
ـإن النظــرة يف بعــض مالمــح هــذا الواقــع
تفيــد يف توضيح توجهــات االســراتيجية.
يف عــام  ،1948تــم ترشيــد نحــو  800ألــف فلســطيني وفلســطينية مــن قراهــم ومدنهــم يف فلســطني التاريخيــة (وفق ـا ً
للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني) ،وأدت حــرب  1967إىل نــزوح عــدد إضــايف يفــوق  200ألــف فلســطيني
وفلســطينية ،يقطــن غالبيتهــم يف األردن .وتضاعــف عــدد الفلســطينيني يف الشــتات يف العالــم يف نهايــة عــام  2019إىل
نحــو  13,4مليــون نســمة ،مــا يشــر إىل تضاعــف عــدد الفلســطينيني أكثــر مــن  9مــرات منــذ أحــداث نكبــة .1948
ويعيــش الالجئــون والالجئــات مــن فلســطني يف دول اللجــوء تحــت أنظمــة قانونيــة مختلفــة تمنحهــم حقوق ـا ً بدرجـ ٍ
ـات
متغايــرة .ويف أيلول/ســبتمرب  ،2018أعلنــت الواليــات املتحــدة توقفهــا عــن دفــع تســديد حصتهــا -البالغــة نحــو -30%
ـوق متباينـ ٌ
مــن مجمــوع ميزانيــة تمويــل عمليــات األونــروا .ولقــد تبعــت ذلــك حقـ ٌ
ـة بــن دولـ ٍ
ـة وأُخــرى ،األمــر الــذي أدى
ـار حــا ٍّد يف الخدمــات التــي تقدمهــا األونــروا لالجئــن والالجئــات.
إىل انهيـ ٍ
ً
بعــد اتفــاق أوســلو عــام  ،1993أصبحــت الضفــة الغربيــة (مــا عــدا القــدس املحتلــة) مقســمة إىل ثــاث مناطــق ،يُشــار
إليهــا بمناطــق (أ ،ب ،ج) .ولقــد قامــت إرسائيــل بضــم األجــزاء مــن مدينــة القــدس التــي احتلتهــا عــام  ،1967مخالفـ ً
ـة
بذلــك القانــون الــدويل ،حيــث تمـ ّد الدولــة اإلرسائيليــة القائمــة باالحتــال ســيادتها األمنيــة واإلداريــة والقضائيــة عــى مــا
ســمي مناطــق (ج) وعــى القــدس الرشقيــة املحتلــة .ولقــد قامــت إرسائيــل بإقامــة جــدار فصــل عنــري ،وفرضت سلسـ ً
ـلة
مــن اإلجــراءات ،وتبنــت قوانــن تكــرس الفصــل العنــري عــى جانبــي حــدود عــام  ،1967تــم انتقادهــا مــن آليـ ٍ
ـات
مختلفـ ٍ
ـة لحقــوق اإلنســان ،مــن بينهــا لجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري .وتســتمر إرسائيــل يف التوســع االســتيطاني
االســتعماري يف كافــة الضفــة الغربيــة ،بمــا يف ذلــك توسـ ٌع ضخـ ٌم حــول القــدس الرشقيــة املحتلــة وداخلهــا ،تســعى مــن
خاللــه إىل فــرض سياســة األمــر الواقــع التــي تعقــد عمليــة الســام .ولقــد تــم انتقــاد هــذه اإلجــراءات مــرارا ً مــن هيئــات
حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة ،إضافـ ً
ـة إىل مجلــس األمــن ،بمــا يف ذلــك يف قــراره امللــزم رقــم  2334لعــام 2016
بخصــوص االســتيطان ،وأيضـا ً مــن االتحــاد األوروبــي.
ولقــد أعلــن رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي يف نهايــة  2019اعتزامــه ضــم أجــزاء إضافيــة مــن الضفــة الغربيــة يف األغــوار
ومناطــق أُخــرى ،وهــي خطــة منبثقــة عــن صفقــة القــرن ،وبتأييــد الواليــات املتحــدة هــذا املخطــط .وتصاعــدت حــدة
16

االئتالف النسوي الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس األمن 1325

عنــف املســتوطنني يف هــذه املناطــق ،األمــر الــذي أدى إىل تهجــر عــد ٍد مــن الســكان .كمــا قامــت الواليــات املتحــدة األمريكية
يف  2017/12/6بإعــان القــدس عاصمـ ً
ـة إلرسائيــل ،ونقــل الســفارة األمريكيــة إليهــا الحقـاً .ويمثــل هــذا اإلعــان انتهــاكا ً
مبــارشا ً ومتعمــدا ً اللتزامــات الواليــات املتحــدة بموجــب القانــون الــدويل والعديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن مجلــس
األمــن الــدويل امللزمــة ،بمــا فيهــا القــرار  2334بخصــوص االســتيطان.
هــذا ،وقــد فــرض االحتــال حصــارا ً بريـا ً وبحريـا ً وجويّـا ً عــى قطــاع غزة منــذ حزيران/يونيــو  ،2007وشـنّت حروبـا ً
عــدة عــى القطــاع يف  2008و ،2012وكان آخرهــا يف  2014ارتكبــت فيهــا انتهــاكات للقانــون الــدويل يصــل بعضهــا إىل
ـة عازلـ ً
ـة إىل حمــات هجــوم متكــررة .وأقــام االحتــال اإلرسائيــي منطقـ ً
جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية ،إضافـ ً
ـة
عــى طــول الرشيــط الحــدودي للقطــاع ،األمــر الــذي أدى إىل ســيطرة االحتــال اإلرسائيــي اإلضافيــة عــى نحــو  24%مــن
مســاحة القطــاع .وبالرغــم مــن ســحب االحتــال جنــوده من داخــل القطــاع بعــد اتفــاق أوســلو ،يجــدر التأكيــد أن القطاع
ال يــزال يُعـ ّد جــزءا ً مــن املنطقــة الفلســطينية املحتلــة بحســب القانــون الــدويل .ولقــد تفاقمــت عزلــة غــزة بســبب القيــود
التــي تفرضهــا الســلطات املرصيــة عــى معربهــا الوحيــد للمســافرين (رفــح) ،وكذلــك االنقســام الفلســطيني الداخــي،
وبســبب الحصــار وتفاقــم األوضــاع والتقليــص الكبــر يف خدمــات األونــروا بســبب انخفــاض ميزانيتهــا ،األمــر الناتــج عــن
عــدم وفــاء الــدول بالتزاماتهــا بتمويــل الوكالــة ،ويعيــش قطــاع غــزة يف حالــة شــبه انهيــار كامــل منــذ سـ ٍ
ـنوات عــدة.
بعــد االنتخابــات الفلســطينية عــام  ،2006تشــكلت حكومــة ترأســتها حركــة حمــاس ،وتبــع هــذا خــاف عــى الحكــم
بــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وحمــاس ،وفــرض حصــار دويل عــى الســلطة الوطنيــة ،تبعهمــا االنقســام الفلســطيني
يف العــام  ،2007وصاحبتــه إجــراءات وممارســات كان وال يــزال لهــا انعــكاس كبــر 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 الســام واألمــن.
مــن ناحيـ ٍ ُ
ـع جدی ـ ٍد النتهــاكات حقــوق اإلنســان وحقــوق
ـة أخــرى ،وبالرغــم مــن أن الثــورات العربیــة أدت إىل خلــق واقـ ٍ
املــرأة يف املنطقــة ،مــا أدى إىل حــرف االهتمــام الــدويل والتمویــل عــن فلســطني ،فإنــه يف الوقــت ذاتــه ازداد ارتبــاط الحركــة
دول عربيـ ٍ
ـة أُخــرى.
النســوية الفلســطينية العاملــة عــى أجنــدة املــرأة الســام واألمــن بمرادفاتهــا يف ٍ
ـر وضــع فلســطني الــدويل إثــر القــرار التاريخــي للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  19/67يف  29ترشيــن الثاني/
دوليـاً ،تغـ َّ َ
نوفمــر  ،2012وهــو تاريخ اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني .ولقــد أدى التصويــت إىل منــح فلســطني
كيان غــر عضــو إىل دولة غــر عضــو.
صفــة دولــة غــر عضــو يف األمــم املتحــدة الــذي يعنــي تغيــر مرتبــة فلســطني من ٍ
وإثــر هــذا ،أصبحــت فلســطني قــادر ًة عــى االنضمــام إىل منظمــات دوليــة واالنضمــام إىل اتفاقيــات دوليــة .ويف عــام 2014
انضمــت فلســطني إىل معظــم اتفاقيــات حقــوق اإلنســان األساســية ،ومــن دون ُّ
تحفــظ ،بمــا يف ذلــك اتفاقيــة القضــاء عــى
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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 واملشــا َركة الفاعلــة كدولــة يف املحافــل الدوليــة.
ـات يوميـ ً
إال أن الوضــع املشــتت واملــرذم واملعقــد للواقــع الفلســطيني يفــرض تحديـ ٍ
ـة ومخاطــر عــى أمــن وســامة النســاء
والفتيــات ،وكمــا جــاء يف دراســة األولويــات التــي ســبقت هــذا اإلطــار االســراتيجي ،حيــث تعمــل النســاء عــى توفــر
اســراتيجيات التأقلُــم التــي تنســجم مــع نمــط معيشــتها يف املــدن أو القــرى أو املخيمــات ،ودرجــة اقــراب الســكن مــن
مناطــق التمــاس والخطــر ،وتكــرار تعرضهــا للقصــف أو االجتياحــات ،وتختلــف اســراتيجيات التأقلــم املعيشــية باختــاف
توفــر مقومــات املعيشــة مــن مــوارد ،وباختــاف الحالــة االجتماعيــة الطبقيــة للنســاء.
واليــوم هنــاك تحديــات عــدة أساســية تواجــه املجتمــع الفلســطيني عامــة ،واملــرأة والفتــاة الفلســطينيتني خاصــة ،تعيــق
ـكل كبـ ٍر التقــدم يف تحقيــق األمــن والســام .فاالحتــال اإلرسائيــي املســتمر وطويــل األمــد يؤثــر عــى جميــع نواحــي
بشـ ٍ
ـكل كبــ ٍر عــى تقــدم النســاء والفتيــات يف
الحيــاة ،ويعيــق أي إمكانــات للتنميــة والتقــدم ،األمــر الــذي ينعكــس بشـ ٍ
ـراءات وممارسـ ٍ
ـات وإجـ ٍ
النواحــي املختلفــة مــن الحيــاة .وتقــوم ســلطات االحتــال بتبنــي سياسـ ٍ
ـات تمييزيــة وعنرصيــة
تشــكل تحدي ـا ً أساســيا ً ألمنهــن وســامتهن .كمــا أن هنــاك أشــكاال ً عــد ًة لعــدم املســاواة داخــل املجتمــع الفلســطيني،
تكرســها عــادات وتقاليــد وأفــكار نمطيــة لــأدوار املجتمعيــة ،وتدعمهــا شـ ٌ
ـبكة مــن القوانــن التمييزيــة ،يعــود بعضهــا
إىل العهــد العثمانــي أو االنتــداب الربيطانــي أو الحكــم األردنــي أو املــري .ويف الوقــت ذاتــه ،ينفــي اســتمرار االحتــال
إمكانيــة تطبيــق حــق العــودة وتقريــر املصــر للنســاء الالجئــات الفلســطينيات.
ً
عــاو ًة عــى ذلــك ،وبعــد انتشــار جائحــة كورونــا يف العالــم ،التــي شــكلت خطــرا للــدول املتقدمــة ،انتقــل الوضــع يف
فلســطني ليصبــح أكثــر انهيــارا ً وتعقيــدا ً وخطــور ًة يلعــب االحتــال فيــه النصيــب األكــر.
التوجهات االستراتيجية
اســتند االئتــاف يف تحديــد التوجهــات االســراتيجية إىل تحليــل البيئــة التاريخيــة لالحتــال االســتعماري الكولونيــايل،
وتحليــل القضايــا املرتتبــة عــى سياســات االحتــال وانتهاكاتــه املتواصلــة ،كمــا اســتند إىل دراســة تحديــد االحتياجــات
التــي نفذتهــا املبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العاملــي والديمقراطيــة "مفتــاح" يف  ،2020وعرضــت وحللــت آراء مــا
يزيــد عــى  200ســيدة وفتــاة يف  21ورشــة عمــل (املجموعــات املركــزة) ،وآراء العــدد نفســه يف مقابــات شــبه منظمــة
فرديــة أُجريــت يف املناطــق املختلفــة (لبنــان ،األردن ،الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس ،وقطــاع غــزة).
§هــذه االســراتيجية موجهــة ملنــارصة النســاء الفلســطينيات أينمــا تواجــدن ،بمــا يكفــل حمايــة حقوقهــن،
وعــى رأســها األمــن اإلنســاني.
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§االســراتيجية موجهــة نحــو املســاهمة يف إنهــاء جــذور الــراع املتمثلــة يف االحتــال اإلرسائيــي ،إىل جانــب
تفعيــل العمــل يف القــرارات الدوليــة ذات الصلــة ،ومنهــا القــرارات املرتبطــة بحــق تقريــر املصــر وحــق
العــودة.
§تقــوم اســراتيجية كســب التأييــد وخطــة العمــل املرافقــة لهــا عــى أســاس الرتابــط بــن املحــاور األربعــة
ألجنــدة املــرأة الســام واألمــن (املســاءلة ،املشــاركة ،الحمايــة الوقايــة).
§ترتكــز االســراتيجية إىل رضورة تفعيــل مســاءلة االحتــال ،وضمــان عــدم اإلفــات مــن العقاب عىل املســتويات
املختلفــة ،مــن خــال الضغــط عــى املجتمــع الــدويل عــر أدوات ومنابــر دوليــة ،ودعــم الجهــود الوطنيــة،
وذلــك باالســتناد إىل القانــون الــدويل.
§ يعتمــد االئتــاف نهــج اإلســهام بإدخــال التحليــل النســوي النتهــاكات االحتــال وآثارهــا عــى النســاء
والفتيــات الفلســطينيات ،يف التحــركات عــى املســتوى الــدويل مــن أجــل تعزيــز ضمــان مســاءلة االحتــال.
§يــرى االئتــاف أن إدمــاج الرؤيــة النســوية لعمليــة املصالحــة الوطنيــة يتطلــب ضمــان مشــاركة النســاء يف
صنــع القــرارات ،إضافـ ً
ـة إىل الوقايــة مــن أيّ تصعيــد.
اإلطار االستراتيجي :الرؤية ،الرسالة ،األهداف
رؤية االئتالف
النســاء الفلســطينيات تتوفــر لديهــن الحمايــة والوقايــة مــن انتهــاكات االحتــال ،مــع الحــرص عــى تفعيــل
ـل يف حفــظ الســلم األهــي.
ـكل فاعـ ٍ
مســاءلة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات ،ويشــاركن بشـ ٍ
رسالة االئتالف
الضغــط نحــو توفــر الحمايــة وتعزيــز ســبل الوقايــة للنســاء الفلســطينيات مــن انتهــاكات االحتــال ،مــع
ـل يف حفــظ الســلم
ـكل فاعـ ٍ
الحــرص عــى تفعيــل مســاءلة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات ،وعــى مشــاركتهن بشـ ٍ
األهــي ،وذلــك بتجنيــد الجهــود الوطنيــة والدوليــة نحــو تحقيــق األمــن والســام للنســاء الفلســطينيات.

19

االئتالف النسوي الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس األمن 1325

األهداف االستراتيجية ضمن المحاور األربعة
المحور األول :المساءلة
يشــكل موضــوع مســاءلة االحتــال عــى انتهــاكات قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاني ،بمــا يف ذلك
جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية بحــق الشــعب الفلســطيني ،محــورا ً أساســيا ً يف هذا اإلطــار االســراتيجي،
ـة حكوميـ ٍ
ـات دوليـ ٍ
ـات وهيئـ ٍ
ـة ومؤسسـ ٍ
ـدول منفــرد ٍة ومنظمـ ٍ
ـات
إذ ســيعمل االئتــاف عــى مطالبــة املجتمــع الــدويل كـ ٍ
بــأن يضطلعــوا بمســؤولياتهم لرفــع الحصانــة عــن االحتــال ومســاءلته عــى الجرائــم ،ووقــف العمــل بمعايــر
مزدوجــة واالنتقائيــة يف تطبيــق القــرارات والقانــون الــدويل ،بــل ضمــان احــرام القانــون الــدويل ،بمــا يف ذلــك
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،والقانــون الــدويل اإلنســاني (خاصــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة) ،وقانــون الجرائــم
الــدويل .وســيقوم االئتــاف مــن خــال عــددٍ مــن األدوات بكســب التأييــد واملنــارصة لــه يف املحافــل الدوليــة.
يف األعــوام األخــرة ،نظــر عــد ٌد كبــرٌ مــن آليــات األمــم املتحــدة وأجســامها يف سياســات االحتــال اإلرسائيــي
املمنهجــة واملتتابعــة والخطــرة ،وصــدرت العديــد مــن القــرارات واآلراء التــي توضــح ّ
أن سياســات االحتــال
وإجراءاتــه تشــكل انتهـ ٍ
ـاكات للقانــون الــدويل ،يصــل الكثــر منهــا إىل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية ،األمــر
الــذي يجعلهــا جرائــم يمكــن املقاضــاة عليهــا أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،وتــويص بتدابــر محــددة يجــب
اتخاذهــا .ولقــد تفاعلــت الحركــة الحقوقيــة ،بمــا فيهــا الحركــة النســوية ،مــع هــذه اآلليــات بتقديــم التقاريــر
البديلــة ،وتقديــم املداخــات الشــفهية واملكتوبــة وإصــدار البيانــات والدراســات ،الــذي ســاهم يف زيــادة تســليط
الضــوء عــى هــذه االنتهــاكات مــن منحــى حقوقــي يســتند إىل القانــون الــدويل وزيــادة الضغــط.
وتكمــن أهميــة هــذه التوصيــات يف أنهــا تُبــن ّ
أن التحليــل الــذي تقدمــه الحركــة الحقوقيــة يف فلســطني ،بمــا فيهــا
ـي ســلي ٌم تدعمــه آليــات حقــوق اإلنســان املشــكلة مــن خــراء .كمــا تُشــكل
الحركــة النســوية ،هــو تحلي ـ ٌل قانونـ ٌّ
هــذه التوصيــات والقــرارات مراجــع قانونيــة يمكــن االســتناد إليهــا يف عمــل االئتــاف واملؤسســات األعضــاء ملســاءلة
االحتــال ومســاءلة الــدول األعضــاء يف األُمــم املتحــدة بخصــوص عــدم تحركهــا بصــدد انتهــاكات االحتــال.
ومــن أمثلــة ذلــك ،بســبب العمــل الحقوقــي ودور الدبلوماســية الفلســطينية الدوليــة ،تــم التوصــل إىل عــددٍ مــن
اإلنجــازات والقــرارات املهمــة ،يُذكــر منهــا قــرار مجلــس األمــن ( 2334ديســمرب  )2016الــذي أدان االســتيطان
اإلرسائيــي ،ولقــد تــم تحقيــق هــذا القــرار بســبب تغيــر السياســة األمريكيــة ملوقفهــا يف عهــد الرئيــس أوبامــا،
حيــث كانــت أمريــكا ســابقا ً تعــارض مثــل هــذه القــرارات التــي تديــن االســتيطان وتســتخدم حــق الفيتــو ،إال
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أنــه يف القــرار  2334تــم تغيــر التصويــت األمريكــي إىل امتنــاع ،األمــر الــذي ســمح بتبنــي مجلــس األمــن القــرار.
وأكــد القــرار أن إنشــاء إرسائيــل املســتوطنات يف األرض الفلســطينية املحتلــة منــذ عــام  ،1967بمــا فيهــا القــدس
الرشقيــة ،ليســت لــه أيّ رشعيــة قانونيــة ،ويشــكل انتهــاكا ً صارخـا ً بموجــب القانــون الــدويل ،وعقبــة كــرى أمــام
تحقيــق حــل الدولتــن وإحــال الســام العــادل والدائــم والشــامل ،حســب مــا جــاء يف القــرار .وطلــب مجلــس
ـو كامــل ،جميــع النشــاطات االســتيطانية يف األرض الفلســطينية
األمــن مــن االحتــال أن يوقــف فــوراً ،وعــى نحـ ٍ
املحتلــة ،بمــا فيهــا القــدس الرشقيــة ،وأن يحــرم جميــع التزاماتــه القانونيــة .أهميــة هــذا القــرار تكمــن يف طلــب
مجلــس األمــن مــن األمــن العــام لألمــم املتحــدة تقديــم تقاريــر دوريــة كل  3أشــهر بشــأن تنفيــذ القــرار .لذلــك،
يوفــر هــذا القــرار قاعــد ًة 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 االســراتيجية.
وأحــد اإلنجــازات األُخــرى هــو قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم  36/31عــام  2016الــذي أدان إنشــاء
املســتوطنات والتوســع بهــا ،وطلــب مــن الــدول عــدم اتخــاذ أي إجــراءات تعــرف بتوســيع املســتوطنات أو
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
أن يقــوم بإعــداد قائمــة تفنــد الكيانــات التجاريــة التــي تقــوم بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش بتمكــن عمليــة
إنشــاء ونمــو املســتوطنات اإلرسائيليــة وتيســرها واالســتفادة منـــها يف األرض الفلســطينية املحتلــة .ويطلــب القــرار
تجديــد وتحديــث املعلومــات دوريـاً .ولقــد تــم بالفعــل نــر القائمــة للمــرة األُوىل عــام  ،2018وتقــوم املؤسســات
الحقوقيــة اآلن بالضغــط مــن أجــل اإلبقــاء عــى تحديــث القائمــة ،ومســاءلة الــدول عــن مــا تتخــذه مــن إجــراءات
مســاءلة بنــا ًء عــى هــذه القائمــة.
وال بــد مــن مالحظــة التصويــت الــذي وقــع يف املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي عــى مــدار عامــن عــى التــوايل
( 2019و )2020حــول «حالــة املــرأة الفلســطينية وتقديــم املســاعدة لهــا» الــذي طالــب بتشــديد القــرار عــى
رضورة توفــر الحمايــة للشــعب الفلســطيني ،خاصـ ً
ـة النســاء واألطفــال ،وتوفــر الدعــم للمــرأة القابعــة تحــت
االحتــال ،وحصــل عــى أغلبيــة  44صوت ـا ً مــن أصــل  54صوت ـاً ،فيمــا كان قــد حصــل يف عــام  2019عــى 41
صوت ـاً.
ـرارات شـ ٍ
ـرارات تحمــل يف طياتهــا آليـ ٍ
ٍ
ٍ
ـات
ـاجبة إىل قـ
وبالتــايل ،تُبــن تلــك النمــاذج أنــه يمكــن االنتقــال مــن قـ
يمكــن اســتخدامها يف مســاءلة االحتــال مــن خــال أنشــطة متابعــة ،وأيض ـا ً مســاءلة الــدول عــن التدابــر التــي
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تتخذهــا لتنفيــذ هــذه القــرارات .وبالرغــم مــن ّ
أن القــرارات صــدرت مــن أجســام سياســية لألمــم املتحــدة (أي
ليســت جهــات مشــكلة مــن خــراء مســتقلني) ،فـ ّ
ـإن التوقعــات بالنجــاح يف تمريرهــذه القــرارات كانــت أقــل ،إال
ٍ
أدوات
أنــه جــرى التوصــل إىل تبنــي هــذه القــرارات بســبب مجهــودات الضغــط واملنــارصة ،وهــي تشــكل اليــوم
مهمـ ً
ـة للمتابعــة.
بــدأت حــركات التضامــن العامليــة مــع الشــعب الفلســطيني التحــرك عملي ـاً ،بمــا يف ذلــك مــن خــال التواجــد يف
فلســطني بشــكل مجموعــات حمايــة دوليــة غــر رســمية ،األمــر الذي عــزز من إيمــان الحركــة النســوية الفلســطينية
بأهميــة األثــر الــذي تُحدثــه حــركات التضامــن الــدويل والرســالة التــي توصلهــا مــن خــال معايشــتها انتهــاكات
االحتــال ،بمــا يُشــجّ ع النســاء الفلســطينيات عــى تفعيــل األدوات واآلليــات للوصــول إىل املزيــد مــن التضامــن
الــدويل املســتند يف تحركاتــه إىل رؤيــة الحركــة النســوية الفلســطينية.
ولقــد تزايــد تواجــد املؤسســات النســوية الفلســطينية يف املحافــل الدوليــة العديــدة .وهنــاك العديــد مــن األمثلــة
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 املداخــات يف مجلــس حقــوق اإلنســان ،والتقــت وتواصلــت
مــع املقرريــن الخاصــن لحقــوق اإلنســان التابعــن لألُمــم املتحــدة ،بمــا يف ذلــك املقــرر الخــاص حــول حقــوق
اإلنســان يف األرايض الفلســطينية املحتلــة واملقــررة الخاصــة حــول العنــف ضــد املــرأة التــي زارت املناطــق املحتلــة،
وســجلت يف تقريرهــا عــام ّ 2017
أن عنــف االحتــال ســبب رئيــي للعنــف االجتماعــي ،وعــدد مــن املقرريــن
الخاصــن حــن نظرهــم يف الوضــع يف فلســطني .وإضافـ ً
ـة إىل هــذا ،جــرى تقديــم العديــد مــن املداخــات وتنظيــم
االجتماعــات والنشــاطات يف مجلــس حقــوق اإلنســان ،وتــم تقديــم املداخــات امــام مجلــس األمــن يف جلســة مراجعة
التقــدم املحــرز يف تنفيــذ أجنــدة املــرأة األمــن والســام ،وأيض ـا ً 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 غــر حكوميــة إقليميــة .ويف
هــذه اللقــاءات ،قدمــت املؤسســات الفلســطينية خربتهــا ورؤيتهــا ،بمــا يف ذلــك يف مجــال املــرأة الســام واألمــن،
وتبادلــت الخــرات ،وبنــت العالقــات.
ً
كمــا ازداد منــذ عــددٍ مــن الســنوات أيضـا العمــل املهنــي للمؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية ،بمــا يف ذلــك الحركــة
النســوية ،باخــراق مسـ ٍ
ـاحات جديــد ٍة عــى املســتوى الــدويل ،منهــا مــن خــال محاكــم وطنيــة يف دول مختلفــة
ملحاســبة املســؤولني اإلرسائيليــن عــى جرائمهــم ،أو العمــل مــع برملانــات ملنــع اســترياد منتجــات مــن املســتوطنات،
أو الضغــط عــى املحكمــة الجنائيــة الدوليــة لفتــح ملفــات تحقيــق حــول جرائــم االحتــال ،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 االحتــال املســتمرة للقانــون الــدويل وخطــورة الوضــع.
وقــد يكــون اســتنتاج مقــرر األُمــم املتحــدة الخــاص حــول األرض الفلســطينية املحتلــة مايــكل لينــك يف تقريــره
ـة قويـ ً
لعــام  2019داللـ ً
ـة توضــح أُسســس هــذا اإلطــار املرتكــز إىل وجــوب مســاءلة االحتــال ومســاءلة املجتمــع
ـاءلة حقيقيـ ٍ
الــدويل .يقــول املقــرر الخــاص« :لقــد أبــدى املجتمــع الــدويل إحجام ـا ً شــديدا ً عــن فــرض أيّ مسـ ٍ
ـة
عــى إرسائيــل الحتاللهــا الدائــم وانتهاكاتهــا الخطــرة للقانــون الــدويل .وإزاء العــدد الكبــر مــن القــرارات التــي
أرصت فيهــا هيئــات األمــم املتحــدة عــى أن توقــف إرسائيــل احتاللهــا ،وتضــع حــدا ً ملرشوعهــا االســتيطاني،
وترتاجــع عــن ضمهــا القــدس الرشقيــة ،وتحــرم جميــع التزاماتهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان ،وتحقــق يف جرائــم
الحــرب (املزعومــة) ،وتيــر عــودة الالجئــن الفلســطينيني ،وتزيــل عراقيلهــا التــي تعــرض اإلعمــال الكامــل لحــق
الفلســطينيني يف تقريــر املصــر ،ال تــزال إرسائيــل تقــاوم بشــدة التوجيهــات الدوليــة .وكانــت إرسائيــل محقــة
يف تقديرهــا أن املجتمــع الــدويل -وال ســيما الــدول الصناعيــة الغربيــة -يفتقــر إىل اإلرادة السياســية لفــرض ح ـ ٍّد
إلفالتهــا مــن العقــاب .ونتيجـ ً
ـة لذلــك ،فــإن إرسائيــل نــادرا ً مــا واجهــت عواقــب رادعــة لســلوكها الــرس» (تقريــر
املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية املحتلــة منــذ عــام  ،1967ترشيــن األول/
أكتوبــر  ،2019الفقــرة .)59
ولعــل املــؤرشات الخطــرة ملــدى اســتعداد املجتمــع الــدويل إلفــات ارسائيــل مــن العقــاب تمثلــت بالتواطــؤ العربــي.
فلقــد اعلنــت ك ٌّل مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة والبحريــن يف صيــف  2020التطبيــع مــع إرسائيــل ،كمــا ّ
أن
ودول عربيـ ٍ
ـة أُخــرى ،مــا يُضعــف القضيــة
ـن بــن دولــة االحتــال
ٍ
هنــاك مــؤرشات عــى مباحثــات قائمــة منــذ زمـ ٍ
الفلســطينية والدعــم الرســمي العربــي لهــا ،وإمكانــات أخــذ الــدول العربيــة مواقــف حاســمة لدعــم مســاءلة
إرسائيــل يف املحافــل الدوليــة.
ً
مــن ناحيــة الجهــات املســؤولة التــي يحددهــا هــذا اإلطــار االســراتيجي ،فهــي دولــة االحتــال أساسـا ،واملجتمــع
ـدول منفــرد ٍة وجهـ ٍ
ـات دوليــة كــدول منفــردة وأجســام دوليــة تجمــع عــدد مــن الــدول ،وذلــك إلخفاقهــا
الــدويل كـ ٍ
يف مســاءلة االحتــال وحمايــة النســاء الفلســطينيات والوقايــة مــن خــال التحــرك لوقــف االنتهــاكات قبــل حدوثهــا.
ٍ
جهــات متعــدد ٍة أدوارهــا ،مــن بينهــا وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن
كمــا ترتكــز االســراتيجية إىل رضورة لعــب
الفلســطينيني (األونــروا) والســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية والفصائــل الفلســطينية املختلفــة.
ويف العمــل عــى كســب التأييــد ،ســيتم أخــذ املســتجدات السياســية بعــن االعتبــار ،وانعكاســاتها عــى وضــع املــرأة
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والفتــاة الفلســطينيتني ،وبالتــايل عــى األجنــدة النســوية ،والتحــرك حولهــا حســبما لــزم.
ّ
ٍ
ناحيــة أُخــرى ،إن عــدم تمتــع الالجئــن والالجئــات الفلســطينيني والفلســطينيات بحقهــم/ن يف العــودة
مــن
ً
وفقـا لقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة ،بســبب اســتمرار االحتــال اإلرسائيــي ،يتســبب يف تحديـ ٍ
ـات يف الوصــول
ـة خــال معيشـ ّ
ـكالت حياتيـ ٍ
إىل العدالــة واملســاواة ،ويضعــه النســاء أمــام مشـ ٍ
ـتهن يف بلــدان اللجــوء يف الشــتات.
ً
ومــن هــذا املنطلــق ،هنــاك رضورة ملحــاكاة هــذه األوضــاع والعمــل عليهــا ،انطالق ـا مــن أهميــة معالجــة حقــوق
ٍ
النســاء الفلســطينيات أينمــا وُجــدن .وهــذا التوجــه االســراتيجي يفــرض بالــرورة التطــرق إىل جهـ ٍ
ـتهدفة
ـات مسـ
ـل جديــدة .لذلــك ،تركــز االســراتيجية والخطــة عــى مســؤولية الــدول املضيفــة لالجئــات
مختلفــة ،وآليــات عمـ ٍ
الفلســطينيات لضمــان التمتــع بحقوقهــن االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وأهمهــا الوصــول إىل العدالــة.
تســتند اســراتيجية الضغــط واملنــارصة وخطــة العمــل إىل اســتخدام اآلليــات الدوليــة مــن أجــل ضمــان احــرام
قانــون حقــوق اإلنســان الــدويل والقانــون اإلنســاني الــدويل وقانــون الجرائــم الــدويل ،إضافــة إىل اإليمــان بالرتابــط
الوثيــق بــن أجنــدة املــرأة الســام واألمــن والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وتطبيــق أجنــدة التنميــة املســتدامة
 .2030وســتتم االســتفادة مــن املنابــر الدوليــة املرتبطــة بهــذه األُطــر واآلليــات مــن أجــل العمــل عــى تنفيــذ
االســراتيجية وخطــة العمــل.
اآلليات الدولية التي سوف يتم الرتكيز عىل استخدامها:
ســيتم تحقيــق هــذا مــن خــال التفاعــل مــع أجســام األمــم املتحــدة وآلياتهــا ،التــي تشــمل اآلليــات املتعلقــة
بحقــوق اإلنســان تحديــداً 1،ومجلــس حقــوق اإلنســان ،واالســتعراض الــدوري الشــامل ،واآلليــات غــر
التعاقديــة (اإلجــراءات الخاصــة) 2،ومجلــس األمــن بمــا يتعلــق بأجنــدة املــرأة الســام واألمــن ،وأيض ـا ً
3
بمــا يتعلــق بفلســطني تحديــداً ،واملجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم املتحــدة.
كمــا أكــدت تقاريــر متابعــة الخطــة الوطنيــة الســابقة لتطبيــق القــرار عــدم تضمــن أثــر االنتهــاكات اإلرسائيليــة
عــى النســاء والفتيــات ضمــن امللفــات املقدمــة إىل محكمــة الجنايــات الدوليــة ،وضمــن تقاريــر اللجنــة الرباعيــة
الدوريــة ملجلــس األمــن.
 - 1لجنــة 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.
 - 2املقــرر الخــاص املعنــي بــاألرض الفلســطينية املحتلــة ،املقــررة الخاصــة املعنيــة بالعنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه ،الفريــق العامــل املعنــي بالتمييــز ضــد النســاء
والفتيــات ،املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ،املقــررة الخاصــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املقــرر الخــاص املعنــي بحقــوق
اإلنســان للمهاجريــن (للبحــث يف أوضــاع الالجئــن يف الــدول املضيفــة).
 - 3لجنة وضع املرأة ،املنتدى السيايس رفيع املستوى املرتبط بأجندة التنمية املستدامة لعام .2030
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األهداف االستراتيجية ضمن محور المساءلة:
 1.1تعزيــز جهــود مؤسســات االئتــاف يف املســاءلة عــن االنتهــاكات الواقعــة عــى النســاء والفتيــات
الفلســطينيات تحــت االحتــال العســكري اإلرسائيــي.
 1.2دمــج قضايــا النســاء الفلســطينيات الالجئــات يف جهــود املنــارصة والتضامــن الــدويل املوجهــة
ملتابعــة وضعيــة املــرأة الفلســطينية تحــت االحتــال ويف الشــتات.
المحور الثاني :المشاركة
تتجــى أهميــة هــذا املحــور بالنســبة للنســاء الفلســطينيات يف مــدى التأثــر املتوقــع إحداثــه نتيجــة املشــاركة
النســوية يف جهــود صنــع الســام العــادل واملصالحــة الوطنيــة ،التــي تتمثــل يف حمايــة النســاء الفلســطينيات
ووقايتهـ ّ
ـن مــن انتهــاكات االحتــال اإلرسائيــي وتصاعدهــا املســتمر عــى مــدار  80عامـاً ،ومنــع إفــات مرتكبيهــا
مــن العقــاب ،إىل جانــب االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا النســاء الفلســطينيات نتيجــة االنقســام الداخــي ،وعــى
مــدار  14ســنة .
ٍ
مستويات عد ٍة تشمل:
فتأتي أهمية مشاركة النساء يف صنع القرار عىل
§املســاهمة يف الضغــط نحــو إنهــاء االحتــال والحــد مــن انتهاكاتــه وجرائمــه ضــد النســاء الفلســطينيات
ـن ووقايتهـ ّ
وحمايتهـ ّ
ـن مــن تبعــات االحتــال وسياســته التمييزيــة ،إىل جانــب مســاءلة االحتــال عــى هــذه
االنتهــاكات والجرائــم.
§املســاهمة يف الضغــط نحــو إنهــاء االنقســام  ،باعتبــاره الســبب الرئيــي الداخــي يف زيــادة املعانــاة الشــاملة،
ويف انتهــاك حقــوق النســاء وحرياتهـ ّ
ـن ،وغيــاب األمــن اإلنســاني والســلم األهــي.
§الضغــط نحــو تطبيــق حــق الجئــات فلســطني يف تقريــر املصــر وحقهــن يف العــودة ،إىل جانــب الضغــط عــى
الــدول املضيفــة واملجتمــع الــدويل لحمايــة األمــن االنســاني مــن خــال ضمــان الحقــوق املدنيــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة للنســاء الفلســطينيات يف الشــتات.
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يُع ـ ّد االحتــال اإلرسائيــي لــأرايض الفلســطينية الســبب الجــذري الرئيــي يف انتهــاك أمــن النســاء الفلســطينيات
وحقوقهــن ،وذلــك مــن خــال األثريــن االجتماعــي واالقتصــادي املرتتبَــن عــى سياســاته العنرصيــة 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
ـال وإهانـ ٍ
ـان مــن الحقــوق والحريــات التــي كفلتهــا املواثيــق والقوانــن
ـل واعتقـ ٍ
املبــارشة يف امليــدان مــن قتـ ٍ
ـة وحرمـ ٍ
ّ
الدوليــة .ومــن هنــا ،فــإن مشــاركتهن عــى مســتوى صنــع القــرار الفلســطيني ويف مراكــز صنــع قــرار يف الهيئــات
الدوليــة س ـتُمثل قــو ًة ضاغطـ ً
ـة إقليمي ـا ً ودولي ـا ً نحــو إنهــاء االحتــال ،والح ـ ّد مــن جرائمــه وانتهاكاتــه ،وحمايــة
النســاء الفلســطينيات ووقايتهــن مــن تبعــات اســتمرار االنتهــاكات وتصعيدهــا ،إىل جانــب املســاهمة يف فضــح
االحتــال وسياســاته وانتهاكاتــه ومســاءلته دوليّـاً.
أثبتــت الدراســات أن اختــال فــرض آليــات حمايــة النســاء املتــررات مــن نتائــج االنقســام واالنتهــاكات الواقعــة
عليهــن؛ املرتبطــة بأمنهـ ّ
ـن الشــخيص ،وحقهــن يف الحيــاة ويف حريــة التعبــر والســفر والتنقــل ،جــاء نتيجــة تعطــل
الجهــات الترشيعيــة وتقاعــس الجهــات التنفيذيــة .ومــن هنــا ،عمــدت الحركــة النســوية ،إىل جانــب املؤسســات
الحقوقيــة واملؤسســات العامة/الــوزارات التــي تُعنــى بشــؤون املــرأة ،إىل تحديــد مجموعـ ٍ
ـة مــن االســراتيجيات
مــن أجــل الحــد مــن أثــر االنقســام عــى النســاء الفلســطينيات ،وتفعيــل دور النســاء يف إنهــاء االنقســام بتعزيــز
ّ
ـاركتهن يف صنــع القــرار .وتتمثــل هــذه االســراتيجيات يف العمــل عــى إنهــاء االنقســام ،وذلــك مــن خــال
مشـ
تشــكيل قــو ٍة ضاغطـ ٍ
ـة عــى أطــراف االنقســام؛ مــن خــال زيــادة مشــاركة النســاء يف صنــع القــرار ضمــن منظمــة
التحريــر واألحــزاب السياســية ،وتشــكيل ائتــاف نســوي ضاغــط عــى أطــراف االنقســام واألحــزاب السياســية،
والعمــل مــن أجــل الدفــاع عــن النســاء وحمايتهــن مــن تبعــات االنقســام ،إىل جانــب الحــد مــن آثــار االنقســام عــى
النســاء ووقايتهـ ّ
ـن منهــا؛ مــن خــال تشــكيل شــبكات حمايــة لهــن ،وتعزيــز لغــة الحــوار ،والبحــث يف الفــرص
ٍ
املتاحــة لتحقيــق العدالــة االنتقاليــة .كمــا قــام االتحــاد العــام للمــرأة بتنظيــم وقفـ ٍ
ـبوعية يف الضفــة وغــزة
ـة أُسـ
ً
للمطالبــة بتطبيــق االتفاقيــات املوقعــة بــن القــوى السياســية الســتعادة الوحــدة الوطنيــة ،عــاوة 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
وفقـا ً ملعيشــة النســاء والفتيــات ،وإجمــايل الحقــوق املدنيــة واالجتماعيــة التــي يتمتعــن بهــا ،ووفقـا ً للبلــد املضيف،
ـإن للنســاء املقيمــات يف املخيمــات نصيب ـا ً
فكمــا جــاء يف دراســة تحديــد االحتياجــات األوليــة للنســاء يف األردن ،فـ ّ
أكــر مــن انتهــاك أمنهـ ّ
ـن اإلنســاني بفعــل قســاوة الظــروف املعيشــية ،والبيئــة غــر اآلمنــة يف املخيمــات ،وحالــة
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تهديــد األمــن والســلم ناتجـ ٌ
ـة عــن البنيــة التحتيــة واالكتظــاظ وصعوبــة الحصــول عــى الخدمــات .أمــا القانــون
ر
األردنــي ،فــا يميــز بــن ابــن مخي ـ ٍم يحمــل الجنســية وأُردنــي ،لكــن الحريــات األمنيــة يف املخيــم أضيــق بكث ـ ٍ
مــن الحريــات يف أي منطقـ ٍ
ـة أُخــرى نتيجــة الرقابــة األمنيــة املشــددة ،إىل جانــب ثقافــة التهميــش ووصمــة ابــن
ـي يمتلــك جميــع الحقــوق والحريــات ،والالجــئ الــذي يتلقى
املخيــم ،حيــث هنــاك فصـ ٌل تــا ٌّم بــن أي شـ ٍ
ـخص أردنـ ٍّ
املعونــات .ويــزداد هــذا النصيــب مــن التمييــز للنســاء مــن حملــة وثيقــة الســفر املؤقتــة (الغزيــة أو املرصيــة)،
ويــزداد أكثــر لالجئــات القادمــات مــن ســوريا.
ً
أمــا يف لبنــان ،فيبقــى األمــن اإلنســاني لالجئــات الفلســطينيات هنــاك منتهــكا يف ضــوء القوانــن اللبنانيــة املعمــول
بهــا ،التــي تحــرم الالجئــن ليــس فقــط مــن حقوقهــم السياســية ،وإنمــا مــن الحقــوق املدنيــة ومــا يتبعهــا مــن
ـوق اجتماعيـ ٍ
ـة واقتصاديــة .تعيــش الالجئــات الفلســطينيات يف لبنــان يف نطــاق مخيمـ ٍ
ـات تفتقــر إىل أبســط
حقـ ٍ
ُ
مقومــات الحيــاة ،التــي يحتاجهــا اإلنســان .تضــاف إليهــا القيــود عــى الحركــة والتنقــل والعــزل عــن املجتمــع
اللبنانــي ،والتمييــز الــذي يتعــرض لــه الالجئــون يف لبنــان ،واملحــارصة يف حيــاة ضيقــة .وهنــاك تراجـ ٌع ملمـ ٌ
ـوس 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
ـات ورصاعـ ٍ
الســلم املجتمعــي وانــدالع صدامـ ٍ
ـات داخــل املخيــم .تــرى النســاء الفلســطينيات يف الشــتات أن املطالبــة
ّ
بحقهــن يف تقريــر املصــر وكفالــة حــق العــودة تتطلــب مشــاركتهن عــى مســتوى صنــع القــرار الفلســطيني،
ومــن خــال املشــاركة الفاعلــة ضمــن األحــزاب السياســية واملشــاركة الفاعلــة يف املنابــر الدوليــة ،أمــا يف ســبيل
توفــر الحمايــة والوقايــة للنســاء يف مخيمــات اللجــوء ،فـ ّ
ـإن مشــاركة النســاء يف صنــع القــرار عــى مســتوى اللجــان
الشــعبية رضورة ملحــة .أمــا بخصــوص ضمانــات حمايــة النســاء الفلســطينيات يف قوانــن وأنظمــة الــدول املضيفة،
خاصـ ً
ـة 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 ،خاصـ ً
ـة وكالــة
الغــوث ،ويف عمليــات حفــظ األمــن.
يف ســوريا ،عــرت املقابــات عــن ّ
أن الحقــوق للنســاء مرهونــة بالقوانــن الســورية ،إذ تخضع جميع األنشــطة النســائية
االجتماعيــة لرقابــة األجهــزة والدوائــر املعنيــة يف ســوريا ،وهــي الرقابــة ذاتهــا املفروضــة عــى جميــع الفصائــل،
إذن أليّ نشـ ٍ
ـائي جماهــريٍّ أو فتــح مقـ ٍّر جديــد ،بمــا يف ذلــك الخضــوع لــروط التمويــات
ـاط نسـ ٍّ
كالحصــول عــى ٍ
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املرصفيــة املعتمــدة يف ســوريا .ويعطــي قانــون العمــل والقوانــن املدنيــة ،التــي تتعلــق بمشــاركة املــرأة بالحيــاة
العامــة ،املــرأة املســاواة املطلقــة مــع الرجــل .كمــا عــرت عضـ ٌو يف االتحــاد العــام عــن ّ
أن تراجــع الحركــة الوطنيــة
الفلســطينية أدى إىل تراجــع الحركــة النســوية الفلســطينية ،وقــد ظهــر هــذا جلي ـا ً عنــد انــدالع األزمــة الســورية يف
ـية واجتماعيـ ً
ـة وسياسـ ً
ـة واقتصاديـ ً
العــام  ،2011التــي انعكســت عــى الحالــة الفلســطينية بأشــكال مختلفــة ،أمنيـ ً
ـة
ـكان إىل آخر
وثقافيــة ،وعانــت املــرأة الفلســطينية منــذ انــدالع األزمــة خصوصـاً ،جــراء نزوحهــا أكثــر مــن مــر ٍة مــن مـ ٍ
ـع مــن املحافظــات،
بحثـا ً عــن املناطــق اآلمنــة نســبياً .وبالرغــم مــن تراجــع الحــروب املســلحة يف دمشــق وعــددٍ واسـ ٍ
فـ ّ
ـإن آثــار األزمــة ال تــزال تــرزح بثقلهــا ،والوضــع يــزداد ســوءاً ،الســيما يف ظــل الحصــار املفــروض عــى ســوريا،
ويف ظــل انتشــار وبــاء كورونــا ،ومعظــم هــذه األعبــاء تقــع عــى عاتــق املــرأة ،مــا جعــل النســاء أبــرز ضحايــا
الحــروب واالنقســام .وســط كل هــذا التدهــور االقتصــادي واالجتماعــي واإلنســاني ،لــم يُلحَ ــظ دو ٌر ملنظمــة التحريــر
ممثلـ ً
ـة سياسـ ٍ
ـة بدائــرة شــؤون الالجئــن أو الصنــدوق القومــي ،الفتقــار الوجــود الفلســطيني يف ســوريا إىل مرجعيـ ٍ
ـية
ٍ
ـطينية تعالــج مشــاكل النــاس يف املخيمــات ،ولــم تتمكــن الحركــة النســوية يف ســوريا ،ســواء يف اتحاداتهــا
فلسـ
ُ
الرســمية ،أو املنظمــات األهليــة ،أو األطــر النســائية التابعــة للتنظيمــات الفلســطينية ،مــن تنســيق جهودهــا ضمــن
مهمــات الخــط الوطنــي واملهمــات الخاصــة باملــرأة وبرامجهــا وخططهــا وضعــف قاعدتهــا الجماهرييــة.
اســتنادا ً إىل توجــه االئتــاف نحــو تعزيــز مشــاركة النســاء مــن منظــور املنابــر التــي ترتبــط بعنــارص الوقايــة
والحمايــة واملســاءلة ،علم ـا ً أن العضــوات يعملــن ضمــن منابــر أُخــرى لتعزيــز املشــاركة يف املجــاالت االجتماعيــة
واالقتصاديــة األُخــرى ،التــي تُعتــر مكملـ ً
ـة ملــا جــاء يف هــذه االســراتيجية ،وبنــا ًء عليــه يرتكــز تحليــل هــذا
ـات مرتبطـ ٍ
املحــور إىل املشــاركة يف اللجــان واملواقــع التــي تؤثــر يف عمليـ ٍ
ـة بصنــع الســام واألمــن ،وتؤثــر يف تعزيــز
حمايــة النســاء الفلســطينيات ووقايتهـ ّ
ـن مــن هــذه االنتهــاكات ،وقــد تــم تحديــد بعــض هــذه املواقــع لتشــمل:
لجــان املفاوضــات ،واألحــزاب السياســية ،ولجــان املصالحــة ،وقطــاع األمــن ،وقطــاع العدالــة ،ومراكــز التمثيــل
الفلســطيني (دبلومــايس ،بعثــات دوليــة) ،ولجــان اإلعمــار ،واللجــان الشــعبية ،وكذلــك عمليــات التخطيــط الوطنيــة
وخطــط الــدول املســتضيفة لالجئــات الفلســطينيات ،وبالتحديــد يف لبنــان واألردن وســوريا.
وبينمــا تشــارك النســاء عــى مســتوى النشــاطات القاعديــة ،ويف األحيــاء التــي تكــون فيهــا مواجهــات أو مناطــق
تمــاس مــع املســتوطنني ،وتتعــرض لــأذى والتهديــد واملخاطــر أثنــاء الدفــاع عــن منزلهــا وأبنائهــا ،وتشــارك يف
ـاج وحش ـ ٍد ومنــارصة ،جــاء قــرار املجلــس املركــزي الفلســطيني
أنشــطة مؤسســات املجتمــع املدنــي مــن احتجـ ٍ
بتحديــد الحــ ّد األدنــى مــن مشــاركة النســاء بنســبة  %30يف جميــع مؤسســات منظمــة التحريــر والدولــة
ٍ
ـتويات عــدة ،بــدءا ً مــن املشــاركة عــى
الفلســطينية ،مؤكــدا ً أهميــة وضــع أُســس لهــذه املشــاركة عــى مسـ
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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  ،1325إىل جانــب
مــدى تضمــن قضايــا الحمايــة وضمانــات الوقايــة للنســاء يف ســياق املصالحــة الوطنيــة.
تاريخيــاً ،كانــت مشــاركة النســاء يف منظمــة التحريــر ضعيفــة ،خاصـ ً
ـة يف مواقــع التأثــر عــى صنــع القــرار،
ففــي املجلــس الوطنــي ويف الــدورة  23املنعقــدة يف نيســان  2018بلغــت نســبة تمثيــل النســاء  %11فقــط مــن
األعضــاء ،و %5,4مــن املجلــس املركــزي ،و %7يف اللجنــة التنفيذيــة ،مــن دون أي تمثيــل للنســاء يف مكتــب رئاســة
املجلــس املش ـ َّكل مــن  5أعضــاء .كمــا تغيــب النســاء عــن قيــادة دوائــر عمــل املنظمــة ومؤسســاتها واتحاداتهــا
الشــعبية ،فيمــا عــدا دائــرة الدبلوماســية والسياســات العامــة التــي ترتأســها حنــان عــراوي ،واالتحــاد العــام
للمــرأة الفلســطينية الــذي ترتأســه انتصــار الوزيــر .أمــا بالنســبة لفصائل/أحــزاب منظمــة التحريــر ،فــا تتــوىل
النســاء قيــادة أي حــزب ،وتمثــل النســاء يف املتوســط أقــل مــن  ٪20مــن أعضــاء اللجــان املركزيــة للفصائــل
واألحــزاب السياســية ،وأقــل مــن  %15مــن أعضــاء املكاتــب السياســية.
ويف املؤسســة الرســمية (الســلطة الوطنيــة) تظهــر فجــو ٌة واضحـ ٌ
ـة يف مشــاركة النســاء يف مواقــع صنــع القــرار ،إذ
بلغــت نســبة النســاء األعضــاء يف مجلــس الــوزراء  ،%13,6وانخفضــت نســبة تمثيــل النســاء يف الســلك الدبومــايس إىل
 ،%11,2إذ ينعكــس انخفــاض مشــاركة املــرأة يف العمــل الدبلومــايس عــى السياســة الخارجيــة الفلســطينية وتنفيذها.
أمــا يف قطاعــي العدالــة واألمــن ،فـ ّ
ـإن مشــاركة النســاء يف مواقــع صنــع القــرار محــدودة جــداً ،حيــث تشــكل
النســاء يف رئاســة املؤسســات األمنيــة نحــو  %6فقــط ،إذ توجــد امــرأة واحــدة يف منصــب رئيــس مؤسســة أمنيــة
(جهــاز الخدمــات الطبيــة العســكرية) للعــام  ،2019كمــا تشــكل النســاء العامــات يف األجهــزة األمنيــة مــا نســبته
 %6,2فقــط خــال عــام .2019
تمثــل النســاء نســبة  %8مــن وكالء النيابــة يف الضفــة الغربيــة ،و %11,6مــن رؤســاء النيابــة ،إال أنــه ال توجــد
نســاء يف منصــب مســاعد النائــب العــام أو منصــب النائــب العــام للعــام  .2018وبلغــت نســبة القاضيــات العامالت
يف املحاكــم يف فلســطني  ،%18,0إذ بلغــت نســبة القاضيــات يف محكمــة الصلــح  ،%26,9وال توجــد قاضيــات يف
محكمــة جرائــم الفســاد ومحكمــة قــايض القضــاة.
أمــا يف لجــان املصالحــة ،فــإن مشــاركة النســاء يف وفــود الحــوار إلنهــاء االنقســام واملصالحــة شــملت  4نســاء يف آخر
جولــة حــوار عُ قــدت يف القاهــرة عــام  ،2017جميعهـ ّ
ـن مــن أحــزاب اليســار ،يف حــن تـ ّم العمــل مــن خــال لجنــة
وفــاق النســوية عــى تقديــم الرؤيــة النســوية مــن خــال عــرض أوراق حقائــق حــول ملفــات املصالحــة الوطنيــة
الثالثــة :الحريــات العامــة ،ومنظمــة التحريــر الفلســطينية ،واملصالحــة املجتمعيــة ،بهــدف إعــاء صــوت النســاء
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يف القاعــدة املجتمعيــة يف محافظــات الضفــة الغربيــة (بمــا فيهــا القــدس) وقطــاع غــزة إزاء ملفات املصالحــة
الوطنيــة الثالثــة .كمــا أكــدت املقابــات أن مشــاركة النســاء يف لجــان اإلعمــار معدومــة ،كمــا يف لجــان وبرامــج
التعويضــات التــي يتــم العمــل عليهــا مــع مؤسســات دوليــة ،مثــل صنــدوق األُمــم املتحــدة اإلنمائــي وغــره ،مــا
أثــر عــى مراعــاة التدخــات الحتياجــات النســاء.
ـة شــاملةٌ
تــ ّم تطويــر الرؤيــة النســوية إلعــادة اإلعمــار يف العــام  ،2019وع ّرفــت إعــادة اإلعمــار بأنهــا مجموعـ ٌ
مــن اإلجــراءات والسياســات والخطــط واالتفاقيــات الهادفــة إىل إنهــاء االحتــال ،وتحقيــق املصالحــة الوطنيــة
الفلســطينية ،وضمــان عــدم العــودة إىل االنقســام الداخــي ،وإعــادة بنــاء دولــة فلســطني وتحقيــق العدالــة ،وجــر
الــرر عــن الضحايــا ،مــن خــال املرتكــزات التاليــة .1 :القيــادة الوطنيــة لعمليــة إعــادة اإلعمــار .2 .تحمُّ ــل
االحتــال التكلفــة ومســؤولية إعــادة اإلعمــار .3 .امللكيــة القوميــة لعمليــة اإلعمــار .4 .إنشــاء عقــد اجتماعــي
وســيايس فلســطيني جديــد ،كمــا أكــدت الرؤيــة النســوية.
وبنــا ًء عــى دراســة تحديــد االحتياجــات يف الشــتات ،تبـ ّ
ـن 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 ،فتبــن وجــود ضعــف يف «املفاهيــم الداعمــة لحقــوق املــرأة لــدى القيــادات النســوية
يف املخيمــات ،إذ تخضــع لذهنيــة الحركــة املقيــدة ،فينحــر ســقف املطالــب يف املســاعدات العينيــة» بعيــدا ً عــن
املدخــل التنمــوي الحقوقــي ،كمــا تتســع املشــاركة مــع التقــدم يف الســن ،حيــث الســيدات فــوق  40عامـا ً يشــاركن
ـكل أوســع ،وقــد عــرت الشــابات عــن أنه ومــع وجــود بعــض التغيــر فــإن «مشــاركة املــرأة يف اللجان الشــعبية
بشـ ٍ
ـع مــن الوقــت لحضــور اللقــاءات أو االجتماعــات ،وبســبب العــادات والتقاليــد التي
بنســبة قليلــة ،لعــدم وجــود متسـ ٍ
تُعـ ُّد امليــزان لســلوك املــرأة ،والتخــوف مــن إدراك املــرأة لحقوقهــا ،ألن ذلــك ال يتناســب مــع الســلطة الذكوريــة.
أمــا يف ســوريا ،فبالرغــم مــن اســتمرار بعــض املنظمــات واملؤسســات غــر األهليــة يف العمــل وصعــود مؤسســات
جديــدة بفعــل الحاجــة والــرورة ،فــإن ذللــك ينحــر يف مجــال اإلغاثــة أو التعليــم أو برامــج الحمايــة ،غــر ّ
أن
مجمــوع هــذه الربامــج أخفقــت يف التعبــر عــن املصالــح املبــارشة ملختلــف الرشائــح النســوية ،وكل هــذه الربامــج
ـة خاصـ ً
كانــت بمبــادرات فرديــة ،وتعكــس همومـا ً تنظيميـ ً
ـة بالفصائــل التــي تقــف خلــف هــذه املؤسســات .ولــم
تنجــح هــذه الربامــج يف النفــاذ إىل داخــل الهَ ـ ّم النســائي الفلســطيني ،بــكل معطياتــه االجتماعيــة واالقتصاديــة
والسياســية والثقافيــة ،وجــاء ضعــف تمثيــل النســاء يف األحــزاب السياســية ،ال ســيما الهيئــات العليــا ،حيــث
صناعــة القــرار ،كأحــد مســببات هــذه اإلشــكاالت.
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االهداف االستراتيجية ضمن محور المشاركة:
 :1.1مشــاركة وتمثيــل النســاء الفلســطينيات (يف الوطــن والشــتات) يف مراكــز صنــع القــرار ضمــن
جهــود تحقيــق األمــن والســام.
المحور الثالث :الحماية
ـاط متعــدد ٍة مــن االنتهــاكات التــي تهــدد أمنهـ ّ
تتعــرض النساءالفلســطينيات منــذ احتــال فلســطني إىل أنمـ ٍ
ـن
اإلنســاني ،وذلــك مــن خــال االعتــداءات املبــارشة عليهــن ،إىل جانــب االعتــداء مــن خــال السياســات التمييزيــة
والعنرصيــة عــى مصــادر الحيــاة لهــن .ونلخــص هــذه األنمــاط كاآلتــي:
أنماط االعتداءات املبارشة عىل النساء والفتيات ،ومنها:
منــذ عــام  2014حتــى منتصــف العــام  ،2020قتلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي  333امــرأة فلســطينية و206
فتيــات فلســطينيات مــن بــن  3133فلســطينياً .وتعرضــت  6,755مــن النســاء ،و 1,461مــن الفتيــات و20,436
مــن األوالد إىل إصابــات بأعــرة االحتــال.
منــذ آذار /مــارس  2018حتــى منتصــف ُ ،2020قتــل  215متظاهــرا ً فلســطينيا ً يف قطــاع غــزة عــى أيــدي قــوات
االحتــال اإلرسائيــي خــال مســرات العــودة الكــرى األخــرة ،بمــا يف ذلــك  44طفــاً وثــاث ســيدات ،وجُ ــرح
 19173فلســطينياً ،بينهــم  4,987طفـ ً
ـا و 864امــرأة.
4
حرمــان األســرات الفلســطينيات يف معتقــات االحتــال اإلرسائيــي ،وعددهــن  43أســرة يف نهايــة العــام (،)2019
بشــكل روتينــي مــن تفســر حقوقهــن وســبب اعتقالهــن ،كمــا تُحتجــز األســرات الفلســطينيات عــدة أيــام أثنــاء
ـة وعقليـ ٍ
االســتجواب ،يتعرضــن فيهــا للتعذيــب وســوء املعاملــة ،مــا يتســبب يف معانــا ٍة بدنيـ ٍ
ـة شــديدة .فتشــمل
أســاليب االســتجواب املوثقــة العزلــة املطولــة عــن العالــم الخارجــي ،وظــروف األُرس الالإنســانية  ،واالســتخدام
املفــرط لعصابــات العينــن واألصفــاد ،والحرمــان مــن النــوم ،والحرمــان مــن الطعــام واملــاء فــرات طويلــة،
والحرمــان مــن الوصــول إىل املراحيــض ،والحرمــان مــن الوصــول إىل االســتحمام أو تغيــر املالبــس أياما ً أو أســابيع.
كمــا يتــم الضغــط عليهــن مــن خــال الــراخ والشــتم .وعــى مــدى الســنوات الخمســن املاضيــة ،تــم اعتقــال و/
أو احتجــاز مــا يقــدر بـــ  10,000امــرأة فلســطينية بموجــب أوامــر عســكرية إرسائيليــة.
 - 4بما يف ذلك قارصات ،و 16أُماً ،و 8سجينات مصابات ،و 12سجينة مريضة ،و 4معتقالت اعتقال إداري من دون تهمة أو محاكمة.
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أنماط االعتداءات املبارشة عىل مصادر الحياة نتيجة السياسات التمييزية العنرصية ،ومنها:
حصار قطاع غزة منذ العام :2007
§حيــث أكــدت  ٪61مــن النســاء يف غــزة أن الحصــار وانقطــاع الكهربــاء ســاهما يف ارتفــاع معــدل العنــف
املنــزيل ضدهــن.
ً
§وضــع النقــص املســتمر للطاقــة تحديـ ٍ
ـات إضافيــة للمزارعــن واملزارعــات ممــن لديهــم/ن يف األســاس
ً
تكاليــف مدخــات زراعيــة مرتفعــة ،فارتفــع معــدل بطالــة املزارعــات إىل  ٪42عــام  2017مقارنــة بـــ٪10
عــام  ،2007فأثّــر انعــدام األمــن الغذائــي عــى  ٪70مــن ســكان غــزة البالــغ عددهــم مليونَــي نســمة.
§اســتهدف االحتــال اإلرسائيــي بيئــة غــزة باســتمرار ،وذلــك مــن خــال 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
 %70مــن املعــدات املتعلقــة بامليــاه والــرف الصحــي ،مــا أدى إىل القــدرة عــى تنفيــذ خدمــات الــرف
الصحــي لنحــو  ٪25مــن ســكان غــزة ،ويتــم ترصيــف الــرف الصحــي غــر املعالــج يف الطبيعــة ،علم ـا ً
ّ
أن  ٪51مــن األُرس ال تصلهــا شــبكة الــرف الصحــي ،ويعانــون مــن تراكــم امليــاه امللوثــة حــول منازلهــم.
§ونتــج عــن ذلــك ارتفــاع نســبة األمــراض املرتبطــه بامليــاه ،بمــا يف ذلــك تلــوث امليــاه وميــاه الــرف
الصحــي غــر املعالجــة ،ونــدرة امليــاه الســتخدامات النظافــة الشــخصية ،مُسـ ً
ـببة أمــراض األطفــال ،وازداد
تشــوه األطفــال حديثــي الــوالدة يف غــزة بنســبة ( ٪60مــن  40حالــة بــن كل  1000مولــود جديــد عــام
 2006إىل  100حالــة لــكل  1000مولــود جديــد عــام  ،2015وتضاعفــت نســبة األشــخاص الذيــن يعانــون
مــن صعوبــات (يف الســمع ،التواصــل ،الرتكيــز )..يف قطــاع غــزة مــن  ٪3,7إىل  ٪6,1بــن عامــي 2007
و ،2017وارتفــاع نســبة اإلنــاث ذوات اإلعاقــة بنســبة  ٪72بحلــول عــام  ،2018ارتفــاع انتشــار مــرض
الرسطــان ،وهــو الســبب األعــى للوفيــات بــن النســاء .فبــن عامــي  2012و ،2016ارتفــع عــدد حــاالت
الرسطــان لــكل  100,000فــرد بنســبة  ،٪22فيمــا زاد عــدد النســاء اللواتــي أبلغــن عــن حــاالت جديــدة مــن
الرسطــان بنســبة .٪32
§ارتفــاع تركيــز املعــادن الثقيلــة يف بعــض العينــات للرتبــة الزراعيــة كان أعــى  114مــرة مــن املعتــاد،
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 (مرتــن يف
الســنة) منــذ العــام  ،2014مــا أثّــر عــى األرايض الزراعيــة عــى جانــب غــزة مــن الســياج ،بمســاحة ال تقــل
عــن  2200دونــم مــن األرايض الزراعيــة ،مــا يــر باملحاصيــل ألكثــر مــن  210مــزارع ،وبشــكل منهجــي،
وفــرض سياســات االحتــال اإلرسائيــي قيــودا ً عــى الوصــول إىل املناطــق العســكرية «العازلــة» ،وبالتــايل
تدمــر  ٪35مــن األرايض الزراعيــة .فعــى ســبيل املثــال ،الوصــول إىل املنطقــة املحظــورة عســكريا ً يحتــاج
قطــع  500مــر عــن الســياج مــن جهــة غــزة ،فيمــا تمتــد املســافة إىل  1500مــر مــن الجانــب اآلخــر مــن
الســياج ،مــا أثّــر عــى جــودة املحاصيــل وتــرُّ ر مصــادر الدخــل ،والتســبب باألمــراض.
§نــزوح العائــات نتيجــة العــدوان املتواصــل عــى القطــاع ،حيــث إنــه حتــى العــام  2018أفــاد مكتــب تنســيق
الشــؤون اإلنســانية أن  22000فلســطيني ( 4,162عائلــة) ال يزالــون نازحــن عــن منازلهــم (مقارنــة بـــ
 100,000يف عــام  ،)2015ويعيشــون يف مالجــئ صغــرة مكتظــة ،وأماكــن مســتأجرة ،ومنــازل متــررة أو
مجــددة جزئي ـا ً  ،أو يقيمــون مــع عائــات مضيفــة ،مــا أدى إىل زيــادة تعــرض العائــات ملخاطــر الســامة
ولتأثــرات الطقــس ،وتعريــض الخصوصيــة للخطــر ،وزيــادة مســتوى العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي
داخــل األرسة يف العائــات النازحــة إىل  ٪49ضــد النســاء و ٪42ضــد 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 غــر قانونيــة بموجــب القانــون الــدويل ،يُســمح للفلســطينيني
بالبنــاء يف أقــل مــن  ٪1مــن املنطقــة (ج) ،يف حــن أن  ٪8,5مــن املنطقــة (ج) تمــت املوافقــة عــى البنــاء فيهــا
لصالــح املســتعمرات االرسائيليــة ،مــا أجــر الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة (ج) والقــدس الرشقيــة
عــى البنــاء مــن دون ترصيــح مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم الســكنية واملعيشــية.
 أثــرت السياســات اإلرسائيليــة عــى قــدرة املنظمــات الفلســطينية والدوليــة عــى تقديــم الدعــم القانونــي،
عندمــا يتعلــق األمــر باألوامــر العســكرية اإلرسائيليــة بهــدم البنــاء الفلســطيني يف املناطــق (ج) يف غضــون
 96ســاعة مــن إصــدار أمــر اإلزالــة والســماح باالســتيالء عــى الهيــاكل «املتنقلــة» مــن دون ســابق إنــذار.
ـان يف الضفــة الغربيــة 3762 ،منهــا خــال
منــذ عــام  ،2009هدمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي  6505مبـ ٍ
الســنوات .2019-2014
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ـي يف املناطــق
ـكل رئيـ ٍّ
التهجــر القــري لـــ  10000فلســطيني ،نصفهــم مــن األطفــال (البنــات واألوالد) ،بشـ ٍ
املصنفــة كمنطقــة (ج) يف الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة ،إذ بلــغ عــدد أوامــر الهــدم املعلقــة  13000أمــر
حتــى أيلــول  ،2019وتســتهدف  80تجمع ـا ً يف الضفــة الغربيــة ،بمــا فيهــا القــدس الرشقيــة ،بمــا يف ذلــك
 40مدرســة فلســطينية.
ً
تشــمل اآلثــار املتعــددة لعمليــات الهــدم العائــات الفلســطينية ،خاصــة عــى النســاء واألطفــال ،مــن
الصدمــات النفســية ،وانفصــال األرسة ،وفقــدان ســبل العيــش ،وتقييــد الوصــول إىل الخدمــات األساســية ،بمــا
يف ذلــك الصحــة والتعليــم .وهــي ال تؤثــر فقــط عــى العائــات النازحــة ،ولكــن أيضـا ً عــى ســكان املناطــق
املحيطــة بهــا .ووفقـا َ لتقاريــر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ،تــرر نحــو  117000فلســطيني/ة مــن
عمليــات الهــدم هــذه ،مــن خــال تدمــر مالجــئ الحيوانــات وخزانــات امليــاه والطــرق الزراعيــة وعمليــات
اإلجــاء املؤقــت خــال التدريبــات العســكرية.
ٌ
النــزوح القــري مــن خــال نظــام إلغــاء حــق اإلقامــة هــو خــرق واضــحٌ التفاقيــة جنيــف الرابعــة ،ويهــدف
إىل تغيــر الرتكيبــة الســكانية للقــدس الرشقيــة لصالــح املســتعمرين اإلرسائيليــن .فبــن عامــي  1967و،2018
قامــت إرسائيــل بتهجــر أكثــر مــن  14,643فلســطينيا ً داخلي ـا ً مــن خــال هــذا النظــام ،وفصلــت العائــات
الفلســطينية ،وصدمــت النســاء واألطفــال ،مُنتهكـ ً
ـة املــادة ( 5أ) مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة ،مــا ّ
رســخ املمارســات األبويــة يف املجتمــع .ووفقــا ً للقانــون اإلرسائيــي ،يمكــن إلغــاء
وضــع اإلقامــة يف القــدس بســبب الفشــل يف إظهــار «الحــد األدنــى مــن االلتــزام بالــوالء لدولــة إرسائيــل»،
وهــذا مــا يهــدد حــق الفلســطينيني يف املقاومــة وفق ـا ً للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية،
والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للعــام  ،1966إضافـ ً
ـة إىل قــرار الجمعية
العامــة لألُمــم املتحــدة الــذي يتنــاول «أهميــة اإلعمــال العاملــي لحــق الشــعوب يف تقريــر املصــر ،ورسعــة منــح
االســتقالل للبلــدان والشــعوب املســتعمرة ،مــن أجــل ضمــان ومراعــاة فعاليــة حقــوق اإلنســان».
ـح التفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تحظــر
هــدم املســاكن كأحــد تدابــر العقــاب الجماعــي ،يف انتهــاكٍ واضـ ٍ
اســتخدام العقــاب الجماعــي أو أي إجــراء آخــر مــن أشــكال الرتهيــب .ويتــم ذلــك عــن طريــق إبطــال
إرسائيــل إقامــة جميــع أفــراد أرسة (املنفــذ) الفلســطيني ،مــا يــؤدي إىل طــرد زوجــات وأفــراد أرسة أيّ رجــل
يقــع ضحيــة عمليــات قتــل أو اعتقــال خــارج نطــاق القضــاء .وقــد تــم تطبيــق عقوبــات جماعيــة مماثلــة
مــن خــال عمليــات هــدم املنــازل ،حيــث تــم هــدم  77منــزال ً بــن  2019-2014كإجــراء عقابــي ،مــا أدى
إىل ترشيــد  430فلســطينياً ،بمــا يف ذلــك نحــو  107نســاء و 200طفــل.
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سياسة الفصل العنصري وإقامة جدار الفصل العنصري:
ـل
حيــث أثــر جــدار الفصــل العنــري عــى جميــع مجــاالت الحيــاة لألُرسالفلســطينية ،ملــا فرضــه مــن فصـ ٍ
ـل عــن املحيــط االجتماعــي ،وخســارة األرايض ،التــي مثلــت مصــدر رزق أساســياً ،نتيجــة
للعائــات ،وفصـ ٍ
ُ
املصــادرة ،وفقــدان فــرص العمــل يف الســوق اإلرسائيــي ،مــا رفــع نســبة البطالــة والفقــر ،وفصــل األرس عــن
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة ،وانتشــار الحواجــز العســكرية ،والبوابــات ،التــي تعــرض النســاء والفتيــات
الفلســطينيات للمزيــد مــن العنــف املبــارش.
أمــا يف دول الشــتات ،فتأثّــرت حقــوق الالجئــات الفلســطينيات وأوضاعهـ ّ
ـن بقــرارات وسياســات ك ٍّل مــن
لجنــة األُمــم املتحــدة للتوفيــق ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني ،فقــد أنشــأت األمــم املتحــدة
نظامـا ً فريــدا ً للتعامــل مــع الالجئــن الفلســطينيني ميّزهــم عــن باقــي الالجئــن يف العالــم ،وذلــك مــن خــال
تأســيس نظــام حمايــة ومســاعدة خــاص ،حيــث تــم بموجــب قرارهــا رقــم ( 194الــدورة  )3لعــام 1948
إنشــاء لجنــة التوفيــق التابعــة لألُمــم املتحــدة  ،UNCCPالتــي تســعى إىل تقريــر وضــع القــدس يف نظــام
دويل دائــم ،وتقريــر حــق الالجئــن يف العــودة إىل ديارهــم ،حيــث عجــزت لجنــة األمــم املتحــدة للتوفيــق
حــول فلســطني عــن تحقيــق مهامهــا ،فلــم تتــم إعــادة توطــن الالجئــن .وتوقفــت هــذه اللجنــة فعليـا ً بعــد
ـباب سياسـ ٍ
ـنوات قليلـ ٍ
سـ ٍ
ـية يف جوهرهــا.
ـة مــن تشــكيلها ألسـ ٍ
وبشــأن دور األونــروا ،أفــادت دراســة تحديــد االحتياجــات ّ
أن األونــروا ال تعتــر الحمايــة ضمــن تفويــض عملهــا
ـات آمنـ ٍ
أثنــاء االنقســام والحــروب ،وهــي تعمــل عــى توفــر مــا يمكــن منهــا مــن خــال توفــر خدمـ ٍ
ـة يف مجــاالت
الصحــة والتعليــم والتدريــب والعمــل ،إضافــة إىل املراكــز االجتماعيــة وعمليــات اإلغاثــة.
ً
ً
ّ
إن وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن أو غريهــا مــن الهيئــات الدوليــة ال تمتلــك تفويض ـا رصيح ـا لحمايــة حقــوق
ً
اإلنســان األساســية لجميــع الالجئــن الفلســطينيني ،أو أهليــة البحــث عــن حلــول دائمــة وفق ـا للقانــون الــدويل.
وتُعنــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الصــادرة يف العــام  1949بحمايــة األشــخاص املدنيــن مــن كال الجنســن يف وقــت
الحــرب ،وبالرغــم مــن ّ
أن هــذه االتفاقيــة لــم تـ ِ
ـأت عــى ذكــر الالجئــن والالجئــات بصــور ٍة رصيحــة ،فإنهــم
يســتفيدون مــن الحمايــة طاملــا كانــوا مــن املدنيــن املعنيــن بأحكامهــا ،عــى رغــم عــدم كفايــة هــذه املعاهــدة
بشــكل خــاص ،إال ّ
أن االحتــال اإلرسائيــي
بشــكل عــام ،والالجئــات
لتوفــر الحمايــة لالجئــن الفلســطينيني
ٍ
ٍ
ً
رفــض تطبيــق هــذه االتفاقيــة عــى أســاس قانونــي ،وذلــك نفيـا لصبغــة االحتــال الحربــي لتواجدهــا يف األرايض
الفلســطينية.
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ومــع تراجــع خدمــات األونــروا ،ترتاجــع قــدرة هــذه الخدمــات عــى توفــر 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
ـات ّ
اإلرصار عــى الشــكوى ،كمــا أشــارت املشــاركات يف مجموعــة قياديــات نســويات يف األردن ،مضيفـ ٍ
أن أهــم تعديــل
بمــا يخــص الحمايــة هــو تعديــل قانــون الجنســية للمــرأة .وفيمــا يخــص العنــف املبنــي عــى الجنــس واملتولــد
يف مخيمــات اللجــوء ،فإنــه مــن الصعــب القــول ّ
إن هنــاك أدوات أو أســاليب ناجعــة للحمايــة .وتــرى املشــاركات يف
مجموعــة القياديــات النســويات يف األردن أنــه مــن الــروري «ايجــاد وســيلة لحمايــة املــرأة مــن العنــف املوجــه
لهــا ،ألنــه مــن الصعــب ذهــاب املعنفــة إىل مركــز الرشطــة للشــكوى» ،مثــل :ســيارات اإلســعاف األويل ،وتدريــب
املرشفــن عــى التعامــل مــع الحــاالت وملــن تتوجــه يف مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات الحكوميــة.
األهداف االستراتيجية ضمن محور الحماية
 3.1تعزيــز املنــارصة الدوليــة والنســوية تجــاه حمايــة النســاء والفتيــات الفلســطينيات
ّ
بحقهــن تحــت االحتــال العســكري
مــن االنتهــاكات والسياســات التمييزيــة املمارســة
اإلرسائييل.
 3.2تدعيــم الجهــود الوطنيــة نحــو توفــر الحمايــة للنســاء الفلســطينيات يف الــدول املضيفــة
ّ
وتمكينهــن مــن الوصــول إىل العدالــة.
لالجئــات،
المحور الرابع :الوقاية
مــن منطلــق الرؤيــة الوطنيــة لجــذور الــراع ،املتمثلــة باالحتــال االســتعماري التاريخــي لفلســطني الــذي نتــج
عنــه رصاع داخــي عــى هيئــة انقســام ســيايس ،انعكــس بواقعــه عــى النســاء الفلســطينيات ،كمــا انبثــق عنــه
تهجــر ولجــوء الفلســطينيني والفلســطينيات إىل دول مجــاورة (لبنــان وســوريا واألردن) ،فـ ّ
ـإن توجُّ ــه االئتــاف
األهــي باألســاس هــو العمــل عــى إنهــاء جــذور الــراع وبنــاء الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس.
وفيمــا يتــم التعامــل ضمــن محــاور القــرار األُخــرى بهــذا االتجــاه ،عمــد االئتــاف إىل تخصيــص محــور الوقايــة
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نحــو تطويــر ســبل الوقايــة مــن تع ـ ُّرض النســاء الفلســطينيات للمزيــد مــن االنتهــاكات ،التــي تشــكل خطــرا ً
عــى أمنهـ ّ
ـن اإلنســاني يف ظــل اســتمرار االحتــال وتصعيــد سياســاته التمييزيــة والقمعيــة والعنرصيــة ،ويف ظــل
التخوفــات القائمــة مــن اســتمرار االنقســام الداخــي وتصعيــد تداعياتــه ،أو نشــوء رصاعــات داخليــة جديــدة قــد
ـاني للنســاء.
تُهــدد األمــن اإلنسـ ّ
يف التتبُّــع التاريخــي للسياســات وممارســات االحتــال اإلرسائيــي يف األرايض الفلســطينية ،م ـ ّرت القضيــة بالعديــد
مــن املنعطفــات التــي أثّــرت عــى مســار العمــل نحــو إنهــاء االحتــال مــن خــال الرتكيــز عــى قضايــا وانتهــاكات
وسياســات احتالليــة هدفــت إىل تعزيــز الوجــود االســتعماري يف فلســطني ،مُنتهكـ ً
ـة حقــوق الشــعب الفلســطيني،
ـة القانــون الــدويل ،ومُنتهكـ ً
ومُنتهكـ ً
ـة االتفاقيــات املربمــة مــع منظمــة التحريــر ،كان أبرزهــا انتهــاج سياســة
ـار عــى غــزة امتــد أكثــر
الضــم لــأرايض الفلســطينية يف حــدود  ،1967وسياســة العقوبــات الجماعيــة ،مــن حصـ ٍ
مــن عــر ســنوات ،وانتهــاج سياســات الفصــل العنــري ،مثــل :إقامــة جــدار الفصــل العنــري ،وسياســات
التخطيــط التمييزيــة ،مثــل :الهــدم والرتحيــل والتهجــر القــري ،وسياســات ارتبطــت بعســكرة املجتمــع اإلرسائييل
واســتعراض القــوة واســتخدامها ضــد الفلســطينيني والفلســطينيات ،وغريهــا .وبينمــا تُغــذي هــذه السياســات
ّ
فــإن تطبيقهــا يرتجَ ــم إىل إجــراءات تبــدأ بترشيــع قوانــن تعســفية تســند إليهــا تعليمــات
بعضهــا بعضــاً،
وإجــراءات تنتهــك حقــوق اإلنســان الفلســطيني ،وتُهــدد األمــن اإلنســاني للفلســطينيني نســا ًء ورجــاالً .ومــن هنــا،
يــرى االئتــاف رضورة إيجــاد آليـ ٍ
ـات للوقايــة مــن اآلثــار املرتتبــة عــى تطبيــق السياســات القائمــة واإلجــراءات
املنطويــة عليهــا ،إىل جانــب رضورة إيجــاد آليــات إنــذار مبكــرة للتوجهــات اإلرسائيليــة نحــو التصعيــد ،واســتخدام
هــذه اإلنــذارات للتأكــد مــن التدخــل الرسيــع عــى املســتويني الــدويل والوطنــي للتصــدي أليّ تصعيــد.
وقــد أكــدت دراســة تحديــد االحتياجــات رضورة العمــل ضمــن محــور الوقايــة ،بالرتكيــز عــى مناطــق االحتــكاك
ـكل خــاص ،إذ دعــت النســاء يف الضفــة الغربيــة إىل إيجــاد
املبــارش مــع االحتــال ،وعــى فئــة الفتيــات والنســاء بشـ ٍ
ـل للوقايــة عــى غــرار بعثــة ( )TIPHيف الخليــل
آليــات وقايــة دوليــة لتوثيــق االنتهــاكات يف هــذه املناطــق كمدخـ ٍ
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
والفتيــات ،التــي كان لهــا أثــر ،وإن كان محــدوداً ،يف الســابق ،مثــل مجموعــات مرافقــة ملجموعــات الطالبــات يف
طريقهــن إىل املدرســة.
أمــا يف قطــاع غــزة ،فأكــدت دراســة االحتياجــات رضورة إيجــاد خطــط طــوارئ ورصــد موازنــات لهــا يف حــال
التعــرض لهجمــات االحتــال ،عــى غــرار الهجمــات الســابقة التــي تُعــ ّرض أمــن النســاء إىل الخطــر املبــارش
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بقصــف املنــازل ثــم أماكــن النــزوح ،وغــر املبــارش مــن خــال تدمــر مصــادر معيشــتهن واملــوارد الحياتيــة
كمصــادر امليــاه والطاقــة.
وإضافـ ً
ـة 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
(الســر يف مجموعــات ،اســتخدام أجهــزة الخلــوي للتصويــرُّ ،
التنقــل يف مناطــق مكشــوفة ،ويف أوقــات تواجــد
اآلخريــن ،تنظيــم مجموعــات حراســة مجتمعيــة ،وغــر ذلــك مــن التقنيــات) للتقليــل مــن االنتهــاكات واملخاطــر،
وكذلــك مهــارات االحتمــاء مــن القصــف وحمايــة األطفــال والتعامــل مــع الغــاز املســيل للدمــوع وغــره .كمــا
أوصــت الدراســة بنــر الوعــي املجتمعــي لــكال الجنســن حــول كــر املألــوف وتقبُّــل التغيريألهــداف الوقايــة ،مــن
خــال اســتهداف طلبــة املــدارس يف حمــات التوعيــة ،وفتــح منابــر حواريــة لطلبــة الجامعــات حــول أمــن املــرأة
وســامتها ،وتقديــم الدعــم النفــي واالجتماعــي والصحــي لألســرات ،وتســليط الضــوء مــن اإلعــام عــى قضايــا
املــرأة واألمــن والســام.
أمــا عــى الصعيــد الداخــي ،فقــد أثبتــت تجربــة االنقســام النتائــج العقيمــة لغيــاب لغــة الحــوار ،واســتبدالها
باســتخدام القــوة والتحايــل عــى ســيادة القانــون ،ومــا أنتجــه ذلــك مــن تهديـ ٍ
ـدات ألمــن النســاء نتيجــة انهيــار
ً
ً
املنظومــة االجتماعيــة واألمنيــة ،حيــث أثبتــت الدراســات ّ
أن االنقســام خ َّلــف مجموعــة معقــدة مــن اإلشــكاالت
التــي شــملت ازديــاد معــدالت العنــف الجســدي والنفــي والطــاق والجرائــم االجتماعيــة ،إىل جانــب التعــدي عــى
الحقــوق والحريــات العامــة ،مــا خ ّلــف حالـ ً
ـة مــن الخــوف والقلــق وعــدم الشــعور باألمــان .وقــد شــملت هــذه
اإلشــكاالت مجموعـ ً
ـة مــن االنتهــاكات املبــارشة عــى املســتوى االجتماعــي للنســاء ،طــال حقهــن يف الحيــاة والصحــة
والتعليــم والعمــل والســكن ،وغريهــا مــن االنتهــاكات التــي وثقتهــا الدراســات والبحــوث امليدانيــة .ونتيجـ ً
ـة لهــذه
التجربــة ،وحرصــا ً عــى وقايــة النســاء مــن اآلثــار املرتتبــة عــى اســتمرار االنقســام واالنتهــاكات الواقعــة عــى
النســاء ،وحرصـا ً عــى منــع انفجــار األزمــة مــر ًة أُخــرى ،يــرى االئتــاف األهــي رضورة العمــل عــى تعزيــز لغــة
ـار ضمــن نظــا ٍم للعدالــة االنتقاليــة يشــمل النســاء،
الحــوار يف املجتمــع الفلســطيني ومــا يعززهــا؛ مــن إعــادة إعمـ ٍ
ُ
ـات داخليـ ٍ
ـق باالنقســام الســيايس أو نشــوء أي نزاعـ ٍ
ـة أخرى.
ـذار مبكـ ٍ
إىل جانــب إيجــاد آليــات إنـ ٍ
ـر أليّ تصعيـ ٍد متعلـ ٍ
ويف مخيمــات اللجــوء ،تنبــع أهميــة الوقايــة يف كل بلـ ٍد مضيـ ٍ
ـف مــن الســياق املحــي وخصوصياتــه ،إال أنها اشــركت
ُ
يف أثــر ضيــق املســاحة املعيشــية والخدمــات املقدمــة يف املخيمــات وحيــز الحــراك ضمنهــا .ففــي األردن ،أكــدت
املشــاركات يف دراســة تحديــد االحتياجــات ّ
أن 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.
يف لبنــان ،تعمــل بعــض املؤسســات النســوية يف املخيمــات يف مجــاالت الوقايــة والحمايــة يف ظــل تفــاوت أدوار
اللجــان الشــعبية ،فأكــدت نتائــج دراســة االحتياجــات ّ
ر مــن التدخــات ،إذ تُمثّــل الوقايــة
أن الحاجــة أوســع بكث ـ ٍ
ـة ملحـ ً
مــن انتهــاكات األمــن اإلنســاني حاجـ ً
ـة لنســاء املخيمــات وفتياتهــا ،إىل جانــب خلــل آليــات تطبيــق القوانــن
وضعفهــا ،وضعـ ٍ
ـف يف وعــي املــرأة بحقوقهــا ومعرفتهــا بأهميــة هــذه القوانــن ،فتضطــر النســاء لالحتــكام إىل
ـاق ومـ ٍ
العــادات والتقاليــد والعشــائرية يف قضايــا األحــوال الشــخصية مــن عنـ ٍ
ـراث وغريهــا.
ـف وطـ ٍ
األهداف االستراتيجية ضمن محور الوقاية
 4.1تعزيــز دور مؤسســات االئتــاف بمطالبــة املجتمــع الــدويل باتخــاذ التدابــر الوقائيــة تجــاه
واقــع النســاء الفلســطينيات.
 4.2املساهمة يف الوقاية من تصاع ٍد يف حدة األزمة الناتجة عن االنقسام الداخيل.
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النتائج ،المخرجات ،األنشطة الرئيسة
 1.1تعزيــز جهــود مؤسســات االئتــاف يف املســاءلة عــن االنتهــاكات الواقعــة عــى النســاء والفتيــات الفلســطينيات تحــت
االحتــال العســكري اإلرسائيــي
النتائج
 1.1.1عدد
متزايد من
الدول يف مناطق
مختلفة من
العالم داعمة أكثر
ملطالب النساء
الفلسطينيات
برفع الحصانة
عن االحتالل
اإلرسائييل ،ومنع
اإلفالت من
العقاب.

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

األنشطة الرئيسة
 1.1.1.1رصد انتهاكات االحتالل من حيث تأثريها
عىل النساء والفتيات ،ودعم عمل املؤسسات الحقوقية
العاملة عىل رصد االنتهاكات.

 1.1.1.2بناء شبكة داعمة دولية ملؤسسات نسوية
§مخاطبات كل من:
 .1مجموعة العمل الدولية للمنظمات غري الحكومية للمرأة والسالم واألمن:
وحقوقية وشبكات متخصصة بأجندة املرأة السالم
تحالف عريض من  19مؤسسة دولية من أه ّم املؤسسات العاملة حول موضوع واألمن ونقابات دولية ومؤسسات التضامن مع
املرأة السالم واألمن.
الشعب الفلسطيني ،وتفعيلها يف الضغط عىل املجتمع
والحرية).
للسالم
الدولية
( .2رابطة النساء
ً
الدويل من خالل الضغط عىل الدول منفردة أو من
 .3مساواة.
خالل األمم املتحده.
 .4التحالف 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  5-3أوراق مواقــف وتوزيــع إصــدارات االئتــاف عــى نطــاق واســع
وبشــكل دوري ســنوياً.
§تقارير إعالمية (مكتوبة ومرئية) يف اإلعالم الدويل البديل.
§املخاطبات واملراسالت مع جهات اإلعالم الدويل البديل.

 1.1.1.3استقطاب جهات اإلعالم البديل الدولية
وتفعيلها يف نرش انتهاكات االحتالل.

§دراســة تحليــل خطــط الــدول واألقاليــم املوجهــة للخــارج ،وتحديــد  1.1.1.4مطالبة الدول الثالث بأن تدعم من خالل
خططها الوطنية للمرأة والسالم واألمن اسرتاتيجية
فــرص التأثــر نحــو تضمــن قضايــا خطــة االئتــاف.
§مراســات ومخاطبــات املؤسســات النســوية الفاعلــة يف الــدول ذات وخطة االئتالف الفلسطيني للقرار  ،1325وتقوم
بالتحرك دوليا ً بمقتىض هذا الدعم.
األولويــة.
§تقريــر تحليــل توصيــات لجــان اآلليــات الدوليــة ،وتحديــد الــدول  1.1.1.5استخدام توصيات لجان اآلليات الدولية
يف املتابعة (من خالل الشبكات ووزارة الخارجية
الثالثــة ذات األولويــة يف ســنوات االســراتيجية.
والسفارات) من حيث ضمان مساءلة واحرتام الدول
§مخاطبات الدول من خالل وزارة الخارجية واملمثليات.
األخرى لهذه التوصيات يف عالقتها مع دولة االحتالل.
 1.1.1.6مطالبة الدول الثالثة باتخاذ تدابري ،امتثاال ً
§قائمة بالتدابري املقرتحة لكل دولة.
§مخاطبــات أعضــاء مجلــس األمــن املؤيديــن واملمثليــة الفلســطينية يف اللتزاماتها بموجب القانون الدويل ذات الصلة ،من
نيويــورك ،مــن أجــل وضــع فلســطني عــى أجنــدة فريــق الخــراء غــر أجل ضمان احرتام القانون الدويل وتنفيذ توصيات
لجان التحقيق الدولية املستقلة.
الرســمي ملجلــس األمــن حــول املــرأة الســام واألمــن يف .2021
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النتائج
1.1.2
أجسام
وهيئات
وآليات دولية
ً
استجابة
أكثر
ملساءلة
االحتالل حول
انتهاكات
حقوق
النساء ،وعدم
اإلفالت من
العقاب.

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

األنشطة الرئيسة
 1.1.2.1رفع وعي
أجسام وهيئات
وآليات دولية بأثر
انتهاكات االحتالل عىل
النساء الفلسطينيات.

 1.1.2.2استخدام
§ 4تقارير موازية للجان اآلليات التعاقدية.
§مخاطبــات وتقاريــر ربعيــة مقدمــة للمقــرر الخــاص حــول انتهــاكات االحتــال وأثرهــا عــى أمــن النســاء ،إلدراج اآلليات الدولية
قضايــا النســاء يف تقريــره الــدوري ملجلــس حقــوق اإلنســان (تحــت البنــد الســابع).
املختلفة للضغط
§لقاء جانبي ( )side eventأو االنضمام إىل لقاء يتم التنسيق له من إحدى هذه الجهات سنوياً.
نحو املساءلة حول
§مداخلة شفوية سنويا ً يف جلسةٍ واحد ٍة ملجلس حقوق اإلنسان سنويا ً عىل ح ٍّد أقىص.
انتهاكات االحتالل.
§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
2
§تقارير سنوية للمقررين الخاصني (آليات اإلجراءات الخاصة).
§مداخالت مكتوبة وشفوية يف مجلس حقوق اإلنسان عند عرض تقرير املقررين الخاصني.
§اجتماعــات مــع آليــات اإلجــراءات الخاصــة بحقــوق اإلنســان (اجتماعــات فرديــة أو مشــركة لعــدد منهــم –
بتســهيل مــن مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان).
ٍ
كإئتــاف ،أو مــن خــال
§مداخلــة جلســة لجنــة وضــع املــرأة ســنويا ً بحســب أجنــدة أعمــال اللجنــة ،إمــا
ٍ
مؤسســات رشيكــةٍ أو داعمــة.
املؤسســات األعضــاء ،أو مــن خــال
ـواز ســنويا ً لتســليط الضــوء عــى وضــع النســاء الفلســطينيات أينمــا تواجــدن مــن ناحيــة أجنــدة
§ اجتمــاع مـ ٍ
املــرأة الســام واألمــن ،وفــق تركيــز املوضوعــات الســنوي.
§وثيقــة حــول املوضــوع إلظهــار أثــر إجــراءات االحتــال ،بمــا يف ذلــك املســتوطنات ،عــى الزراعــة الفلســطينية
والتغذيــة مــن منطلــق التحليــل النســوي يف ســياق املؤتمــر العاملــي عــن النظــم الغذائيــة.
§تقرير بديل حني تقديم إرسائيل تقريرها الطوعي حول تطبيق أجندة التنمية املستدامة.
مــواز ( )side eventمــن أجــل إظهــار أثــر االحتــال وإجراءاتــه عــى تنميــة النســاء
§وســيتم تنظيــم لقــاء
ٍ
والفتيــات.
§التقارير الدورية لألمني العام حول قرارات مجلس األمن (منها قرار  2334حول املستوطنات).
§تقريــر تحليــل الفــرص ،خاصـ ً
ـة مــن ناحيــة العالقــات الدبلوماســية ودعــم الــدول للقضيــة الفلســطينية مــن أجــل
التواصــل مســبقا ً مــع الــدول التــي ســتقوم برئاســة مجلــس األمــن.

 - 1لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املرشفة عىل تطبيق اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،لجنة حقوق الطفل املرشفة عىل تطبيق اتفاقية حقوق الطفل ،لجنة الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية املرشفة عىل تطبيق العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،لجنة التمييز العنرصي املرشفة عىل تطبيق اتفاقية القضاء عىل التمييز العنرصي.
 - 2املقرر 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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شبكات داعمةٍ
ٍ
§مخاطبــات مجلــس األمــن باســتخدام املالحظــات والتوصيــات مــن اللجــان التعاقدية  1.1.3.1التعاون مع
 1.1.3كلمة
ٍ
ودول حليفة.
ومؤسسات أُخرى
«االحتالل» مدرجة
ٍ
وغــر التعاقديــة ،يف الضغــط عــى مجلــس األمــن إلدراج كلمــة االحتــال نتيجــة
كأحد األوضاع
توثيــق أثــره عــى تهديــد األمــن اإلنســاني للنســاء.
 1.1.3.2التعاون مع وزارة
أمن
التي تهدد
الفلسطينية.
السفارات
مخاطبات
§
الخارجية الفلسطينية والشبكات
ّ
وسالمهن،
النساء
الداعمة واملؤسسات والدول الحليفة
الحروب
مثل
من أجل إدماج أجندة املرأة السالم
والنزاعات األُخرى،
واألمن يف القرارات املقبلة والنقاشات
وذلك ضمن
واالستعراضات املتعلقة بفلسطني.
قرارات مجلس
 1.1.3.3االستفادة من السفارات
األمن القادمة
الفلسطينية يف الخارج من أجل التواصل
تحت أجندة املرأة
مع الجالية الفلسطينية للضغط عىل
واألمن والسالم.
الدول التي يُقيمون فيها من أجل دعم
اسرتاتيجية االئتالف وتحركاته.
§تقارير االنتهاكات الربعية.
 1.1.4جهود
املؤسسات العاملة §حمالت الضغط من خالل الشبكة وأعضائها.
عىل 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.
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 1.1.4.1تزويد املؤسسات الحقوقية
بتقارير وتوثيقات النتهاكات حقوق
النساء الفلسطينيات.
 .1.1.4.2تحريك الشبكة الداعمة
ومستندها لتقديم دعاوى وطنية
يف الدول ،ملحاسبة منتهكي حقوق
النساء الفلسطينيات والقانون
الدويل ،وللضغط عىل الحكومات
ملقاطعة الرشكات الداعمة لالحتالل،
واتخاذ تدابري عقابية.
 1.1.4.3تقديم التحليل حول
تأثري االنتهاكات عىل النساء للجان
الوطنية الفلسطينية للمقاطعة،
ً
خاصة الحملة النسائية للمقاطعة
والحملة املوازية لها يف لبنان.
 1.1.4.4التفاعل مع ممثيل السلطة
الفلسطينية/م.ت.ف يف املحافل
ٍ
بمعلومات
الدولية وتزويدهم
وتحليل بشأن االنتهاكات التي
ٍ
تستهدف أو تؤثر عىل النساء من
أجل إثارتها يف املنابر الدولية.
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 1.2دمــج قضايــا النســاء الفلســطينيات الالجئــات يف جهــود املنــارصة والتضامــن الــدويل املوجهــة ملتابعــة وضعيــة املــرأة
الفلســطينية تحــت االحتــال ويف الشــتات
النتائج

املخرجات

األنشطة الرئيسة

§تقريــران للتدريبــات حــول اآلليــات الدوليــة يف ك ٍّل مــن :لبنــان واألردن  1.2.1.1تنظيم تدريبات للمنظمات النسوية يف لبنان
واألردن وسوريا ومرص بشأن اآلليات الدولية.
وســوريا ومــر.
§خطــة عمــل ســنوية الســتهداف اآلليــات الدوليــة ضمــن جهــود  1.2.1.2يف إطار عمل االئتالف ،استخدام اآلليات
الدولية املختلفة للضغط عىل الهيئات الدولية
الضغــط واملنــارصة ملســاءلة االحتــال.
§تقاريــر نصــف ســنوية بشــأن وضعيــة النســاء الفلســطينيات يف نحو مساءلة االحتالل عن حالة اللجوء للنساء
الفلسطينيات ،وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
الشــتات.
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 2.1تعزيــز مشــاركة وتمثيــل 1النســاء الفلســطينيات (يف الوطــن والشــتات) يف مراكــز صنــع القــرار ضمــن جهــود تحقيــق
األمــن والســام
النتائج

األنشطة الرئيسة

املخرجات

 2.1.1.1مخاطبــة أطــراف املصالحــة لزيــادة
§نُظمت لقاءات نصف سنوية للمساءلة مع أطراف املصالحة.
 2.1.1ارتفعت
§أُصــدرت ورقــة حقائــق ســنوية بشــأن عمليــة إعــادة اإلعمار ومشــاركة مشــاركة النســاء يف لجــان املصالحــة.
مشاركة النساء
النســاء يف لجــان املصالحــة ،وتســليط الضــوء عــى أثــر تغييب النســاء.
وتمثيلهن يف لجان §ورقــة موقــف بشــأن الرؤيــة النســوية الشــاملة لــدور املــرأة يف تحقيــق  2.1.1.2مخاطبــة أطــراف املصالحــة لتضمــن
املصالحة الوطنية.
الرؤيــة النســوية يف ملفاتهــا.
الســلم األهــي.
§ورقة موقف بشأن تضمني الرؤية النسوية لعملية إعادة اإلعمار.
 2.1.1.3مخاطبــة املؤسســات الفلســطينية
ـأن
ـ
بش
ـة
ـ
والدولي
§ لقــاءات متابعــة ســنوية مــع املؤسســات الفلســطينية
والدوليــة العاملــة يف مجــال إعــادة اإلعمــار
تضمــن الرؤيــة النســوية إلعــادة اإلعمــار.
لتضمــن الرؤيــة النســوية وإرشاك النســاء يف
تحديــد االحتياجــات وتصميــم التدخــات.
§رؤية نسوية موحدة للجان املرأة داخل األحزاب.
 2.1.2ارتفعت
§ورقة موقف حول الرؤية.
مشاركة النساء
§تقرير تقدير احتياجات وخطة بناء قدرات.
الفلسطينيات
§ 16لقا ًء مفتوحا ً بشأن املشاركة السياسية والعمل الحزبي.
ّ
وتمثيلهن يف
§فيديــو قصــر يوثــق تجــارب ناجحــة للنســاء يف العمــل الحزبــي (بمــا
مواقع صنع
يشــمل الشــابات).
القرار يف األحزاب
§ 18مناظــرة فكريــة تجمــع الشــباب والشــابات مــع ُ
صنــاع القــرار
السياسية( ،كما يف
داخــل األحــزاب بشــأن املشــاركة السياســية الفاعلــة.
يف اللجان الشعبية
واألُطر الحزبية يف
الشتات).

 2.1.2.1تطويــر رؤيــة نســوية موحــدة للجــان
املــرأة بشــأن املشــاركة يف األحــزاب السياســية.
 2.1.2.2بنــاء قــدرات الكــوارد النســوية داخــل
األحــزاب ،وتمكينهـ ّ
ـن يف مجــاالت العمــل الحزبــي
والنســوي.
 2.1.2.3توعيــة الشــابات الفلســطينيات يف
الجامعــات واملخيمــات وغريهــا حــول املشــاركة
السياســية والعمــل الحزبــي.
 2.1.2.4تفعيــل دور اإلعــام الرســمي وغــر
الرســمي يف رفــع الوعــي حــول املشــاركة
السياســية.
 2.1.2.5توثيــق وعــرض النمــاذج الناجحــة
للنســاء يف العمــل الحزبــي القاعــدي ،وتأثريهــن يف
دعــم قضايــا الحــزب والنســاء.
 2.1.2.6مخاطبــة صنــاع القــرار يف األحــزاب
السياســية ومســاءلتهم حــول االلتــزام بنســبة
الـــ %30يف مواقــع صنــع القــرار داخــل األحــزاب.

 - 1تمثيل النساء يعني وجود رجال يحملون قضايا النساء وقادرين عىل تضمينها وراغبني يف ذلك ،حسب مواقعهم يف صنع القرار.
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 2.1.3ارتفعت
مشاركة النساء
الفلسطينيات
ّ
وتمثيلهن يف
مواقع صنع
القرار التابعة
ملنظمة التحرير،
ّ
فيهن
(بمن
الفلسطينيات يف
الشتات).

§تقريــر تحليــل دوائــر املنظمــة ولجانهــا واتحاداتهــا ،يشــمل التقييــم
وتحديــد األولويــات.
§ 3تدريبــات متخصصــة يف مجــاالت التقاطــع بــن اللجــان والدوائــر،
وتدريــب متخصــص حســب اختصــاص الدوائــر واللجــان التــي تحـدَّد
كأولويــة.
§قائمة املستقالت من ذوات الكفاءة.
§ 6لقــاءات مــع قيــادات املجلســن الوطنــي واملركــزي واللجنــة
التنفيذيــة.
§ 10ورشات عمل للدوائر واللجان ذات األولوية.

 2.1.4ارتفعت
مشاركة النساء
ّ
وتمثيلهن يف
مواقع صنع
القرار يف قطاعي
األمن والعدالة.

§ 4-3مذكرات تفاهم.
§ 16-12ورشة عمل يف األكاديميات.
§تدريبات متخصصة .4/3
ّ
وتمثيلهن يف قطاع األمن.
§ورقة حقائق حول مشاركة النساء
ّ
وتمثيلهن يف قطاع العدالة.
§ورقة حقائق حول مشاركة النساء
ّ
وتمثيلهن يف قطاع العدل.
§ورقة موقف حول مشاركة النساء
§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.

 2.1.3.1اســتقطاب وتأهيــل كــوادر نســوية
لقيــادة الدوائــر واللجــان الدائمــة واالتحــادات
الشــعبية ذات األولويــة للنســاء مــن منظــور
عالقتهــا باملــرأة واألمــن والســام.
 2.1.3.2مخاطبــة قيــادة وأعضــاء املجلســن
الوطنــي واملركــزي للضغــط نحــو تق ُّلــد النســاء
مواقــع صنــع قــرار متخصصــة ضمــن الدوائــر
واالتحــادات ذات األولويــة ،إىل جانــب االلتــزام
بنســبة الـــ %30كحــد أدنــى يف املجلســن الوطني
واملركــزي واللجنــة التنفيذيــة.
 2.1.3.3رفــع وعــي صنــاع القــرار داخــل دوائــر
املنظمــة ولجانهــا واتحاداتهــا بشــأن قضايــا املــرأة
واألمــن والســام.

 2.1.4.1رفــع الوعــي واملعرفــة لــدى طالبــات
وطــاب األكاديميــات األمنيــة (عســكرية ورشطيــة)
بشــأن قضايــا املــرأة واألمــن والســام.
 2.1.4.2تقديــم تدريبــات متخصصــة لطالبــات
األكاديميــات األمنيــة (عســكرية ورشطيــة) حــول
املهــارات القياديــة واملهنيــة الالزمــة لتق ُّلــد مواقــع
صنــع القــرار.
 2.1.4.3مخاطبــة صنــاع القــرار يف وزارة الداخلية
وقــوى األمــن لزيــادة نســبة مشــاركة النســاء عــى
مســتوى صنــع القــرار داخــل املنظومــة األمنيــة
بنســبة  %30كحــد أدنــى.
 2.1.4.4رفــع وعــي ُ
صنــاع القــرار يف األجهــزة
األمنيــة حــول قضايــا املــرأة الســام واألمــن.
 2.1.4.5مخاطبــة صنــاع القــرار ضمــن منظومــة
العدالــة (مجلــس القضــاء األعــى ،مكتــب الرئيــس،
وزارة العــدل.)...
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 2.1.5ارتفعت
مشاركة النساء
الفلسطينيات
ّ
وتمثيلهن 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
الــدويل والتأثــر يف قضايــا املــرأة واألمــن والســام (تجــارب دوليــة
وإقليميــة وفلســطينية) ،ويســلط الضــوء عــى التحديــات.
§قائمة املرشحات ِ
وس َيهن الذاتية.
§مراسلتان مع األمني العام.
§لقاء سنوي مع وزارة الخارجية للضغط واملساءلة.

 2.1.5.1تقييــم تجربــة النســاء الفلســطينيات يف
مراكــز التمثيــل الــدويل ،وتســليط الضــوء عــى
ّ
قدرتهــن عــى التأثــر يف قضايــا املــرأة الســام
واألمــن.
 2.1.5.2تأهيــل نســاء فلســطينيات للمشــاركة يف
مراكــز التمثيــل الــدويل ،والتأثــر يف طــرح قضايــا
املــرأة الســام واألمــن.
 2.1.5.3مخاطبــة النســاء الفلســطينيات يف مراكــز
التمثيــل الــدويل ملمارســة الضغــط الــدويل حــول
املــرأة واألمــن والســام.
 2.1.5.4مخاطبــة األمــن العــام لألمــم املتحــدة
وحثــه عــى تعيــن نســاء فلســطينيات مبعوثــات
خاصــات للقيــام باملســاعي الحميــدة وســفريات
للنوايــا الحســنة.
 2.1.5.5تدريــب الفلســطينيات يف الشــتات
ّ
وتمكينهــن للمشــاركة يف قــوات حفــظ
(لبنــان)
األمــن والســام.
 2.1.5.6مخاطبــة ُ
صنــاع القــرار يف وزارة
الخارجيــة لزيــادة نســبة النســاء يف التمثيــل
الــدويل إىل  %30كحــ ٍّد أدنــى.
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 3.1تعزيــز املنــارصة الدوليــة والنســوية تجــاه حمايــة النســاء والفتيــات الفلســطينيات مــن االنتهــاكات والسياســات
التمييزيــة املما َرســة بحقهـ ّ
ـن تحــت االحتــال العســكري اإلرسائيــي
النتائج
 3.1.1املجتمع الدويل
من دول وهيئات مُتحم ٌل
مسؤولياته يف حماية
النساء الفلسطينيات من
انتهاكات االحتالل.

املخرجات

األنشطة الرئيسة

§تقاريــر حمــات الضغــط عــى م.ت.ف مــن  3.1.1.1مطالبــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية /م.ت.ف بالضغــط
أجــل مطالبتهــا بأخــذ دورهــا يف الضغــط عــى املجتمــع الــدويل مــن أجــل االضطــاع بــدوره يف الهيئــات
عــى املجتمــع الــدويل مــن أجــل االضطــاع واألجســام والــوكاالت الدوليــة.
بــدوره يف الهيئــات واألجســام والــوكاالت
 3.1.1.2العمــل بالتنســيق مــع التمثيــل الــدويل والبعثــات
الدوليــة.
الدبلوماســية الفلســطينية ،خاصــة يف جنيــف ونيويــورك ،للعمــل
§تقاريــر وشــهادات موثقــة النتهــاكات
االحتــال وأثرهــا عــى النســاء والفتيــات عــى تقديــم تقاريــر مؤسســات االئتــاف ومواقفهــا ومقرتحاتهــا.
 3.1.1.3دعــم املؤسســات الفلســطينية والدوليــة العاملــة عــى
الفلســطينيات.
§تقريــر حمــات الضغــط عــى الــدول ،متابعــة أعمــال املحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن أجــل مواصلــة
بالرشاكــة مــع الشــبكة الدوليــة الداعمــة ،التحقيــق وتقديــم لوائــح اتهــام تتعلــق بجرائــم االحتــال ،مــن
باالســتناد إىل التقريــر ا ُملعــد ضمــن محــور خــال تقديــم التحليــل النســوي لهــا مــن أجــل تســليط الضــوء عــى
املســاءلة.
آثــار سياســات االحتــال وإجراءاتــه عــى النســاء الفلســطينيات.
 3.1.1.4مطالبــة الــدول بتفعيــل توصيــات املحكمــة الجنائيــة
الدوليــة الــواردة يف قرارهــا االستشــاري حــول الجــدار الفاصــل.

 3.1.2املؤسسات التنفيذية §حمــات ضغــط مــن خــال الشــبكة  3.1.2.1الضغــط عــى الــدول مــن أجــل تحمُّ ــل مســؤولياتها بدعــم
الداعمــة.
يف األمم املتحدة واملؤسسات
األونــروا مادي ـاً ،ووقــف الهجــوم املتواصــل مــن بعــض الــدول عــى
األونــروا ،مــن أجــل تمكــن األونــروا مــن تحمُّ ــل مســؤولياتها.
الدولية تتحمل مسؤولياتها §مخاطبات األونروا والصليب األحمر.
يف حماية النساء
 3.1.2.2مطالبــة األونــروا بتحمُّ لهــا دورهــا يف حمايــة النســاء
انتهاكات
من
الفلسطينيات
ً
(خاصــة يف قطــاع غــزة واألغــوار).
الالجئــات داخــل فلســطني
االحتالل.
 3.1.2.3مطالبــة الصليــب األحمــر الــدويل بتحملــه دوره يف حمايــة
األســرات الفلســطينيات وعائــات األرسى ّ
وحقهـ ّ
ـم/ن يف األمــن خــال
الزيــارات.
§مخاطبــات مجلــس األمــن ضمــن الجلســات  3.1.3.1مطالبــة مجلــس األمــن بإرســال لجــان تحقيــق دوليــة
 3.1.3توفري حماية دولية
املذكــورة ســابقاً.
متخصصــة.
مؤقتة يف الضفة الغربية ،بما
فيها القدس املحتلة ،وقطاع §مخاطبــات الســلطة الوطنيــة وتوثيــق  3.1.3.2مطالبــة الســلطة الوطنيــة بالضغــط عــى مجلــس األمــن
اللقــاءات.
والــدول املنخرطــة يف دوراتــه إلرســال قــوات أمــن دوليــة للمراقبــة
غزة ،من خالل قوات دولية
تشارك
من قِ بَل مجلس األمن
يف مناطــق التمــاس.
فيها النساء (مطا َلبة مجلس
األمن بإرسال لجان تحقيق).
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 3.2تدعيــم الجهــود الوطنيــة نحــو توفــر الحمايــة للنســاء الفلســطينيات يف الــدول املضيفــة لالجئــات ،وتمكينهـ ّ
ـن مــن
الوصــول إىل العدالــة ،بمــا ال يتعــارض مــع حــق العــودة وحــق تقريــر املصــر
النتائج
 3.2.1املجتمع الدويل
مُتحم ٌل مسؤولياته يف
توفري الحماية للنساء
الفلسطينيات الالجئات يف
الشتات.

املخرجات

األنشطة الرئيسة

§دراســة تحليليــة حــول البيئــة املمكنــة لحمايــة الالجئــات  3.2.1.1إعــداد دراســة تحليليــة حــول البيئــة
الفلســطينيات.
املمكنــة لحمايــة الالجئــات الفلســطينيات يف األردن
ولبنــان وســوريا ومــر.
§تقريــر تدريــب الرصــد لــكل مخيــم يف لبنــان واألردن وســوريا  3.1.2.1رصــد أوضــاع الالجئــات الفلســطينيات يف
ومــر.
الــدول املضيفــة.
§تقريــر رصــد انتهــاكات حقــوق الفلســطينيات وأمنهــن  2.1.2.3تدريــب النســاء يف دول اللجــوء عــى
اإلنســاني يف كل دولــة.
الرصــد.

 4.1تعزيز دور مؤسسات االئتالف بمطالبة املجتمع الدويل باتخاذ التدابري الوقائية تجاه واقع النساء الفلسطينيات
النتائج
 4.1.1املجتمع الدويل
يتصدى برسعةٍ وفاعليةٍ
إلرسائيل من أجل وقف أيّ
تصعي ٍد يف االنتهاكات.

املخرجات

األنشطة الرئيسة

§شــبكة داعمــة متعــددة األطــراف للتحــرك الرسيــع يف حالــة  4.1.1.1بنــاء شــبكة داعمــة دوليــة ملؤسســات
التصاعــد يف انتهــاكات االحتــال.
نســوية وحقوقيــة وشــبكات متخصصــة بأجنــدة
§نظــام إنــذار مبكــر مطــور ومفعــل الســتخدامه للوقايــة مــن املــرأة الســام واألمــن ،ونقابــات دولية ومؤسســات
أيّ تصعيــد يف انتهــاكات االحتــال.
التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني.
 4.1.1.2العمــل عــى تطويــر نظــام إنــذار مبكــر
وآليــة عمــل مــن أجــل الوقايــة مــن أي تصاعـ ٍد يف
انتهــاكات قــوات االحتــال واملســتعمرين ،ووضــع
آليــة لتحريــك اإلنــذار املبكــر.

§فرق الرقابة متعددة األطراف مفعلة.
 4.1.2آليات الوقاية
§آليات الوقاية موثقة.
يف مناطق التماس ويف
املناطق الحساسة إىل حني §تنظيم تدريبات سنوية لفرق الرقابة والوقاية.
§ 6-5لقاءات توعوية سنوياً.
ما تتوفر حماية دولية
مفعلة.
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 4.1.2.1تكثيــف الجهــود لتجنيــد حمــات
التضامــن الــدويل أو فــرق الرقابــة املشــركة ملــا
توفــره مــن وقايــة ،وإن كانــت غــر رســمية.
 4.1.2.2زيــادة الوعــي واملعرفــة حــول آليــات
الوقايــة مــن انتهــاكات االحتــال يف املجتمــع
الفلســطيني.
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 4.2املساهمة يف الوقاية من أيّ تصاع ٍد يف حدة األزمة الناتجة عن االنقسام الداخيل
النتائج
 4.2.1تدابري
منع العودة إىل
االنقسام مفعلة.

املخرجات

األنشطة الرئيسة

 4.2.1.1املســاهمة يف تطويــر القوانــن الناظمــة
§مسودة قانون األحزاب السياسية ،بما فيها فصائل املقاومة.
§ورقة سياسات حول التعديالت املقرتحة للقانون.
لعمــل األحــزاب السياســية ،بمــا فيهــا فصائــل
§فيلــم قصــر يوثــق تجربــة توثيــق جمــوع الضحايــا واملترضريــن مــن املقاومــة.
االنقســام.
§تقريــر حملــة الضغــط عــى أطــراف االنقســام لالعتــذار مــن الشــعب  4.2.1.2توثيــق لجمــوع الضحايــا واملترضريــن،
الفلســطيني عــن ســنوات االنقســام الداخــي ومخرجاتهــا.
لغايــات التخليــد ورفــع مســتوى الوعــي االخالقــي
بشــأن املــايض.
 4.2.1.3تنظيــم حملــة للضغــط عــى أطــراف
االنقســام لالعتــذار مــن الشــعب الفلســطيني عــن
ســنوات االنقســام الداخــي.

 4.2.2نظام
إنذار مبكر
مطور ومفعل
حول أيّ تصعي ٍد
متعلق باالنقسام
ٍ
الفلسطيني
الداخيل.

§نظــام إنــذار مبكــر مــن أجــل الوقايــة مــن أيّ تصاعــ ٍد يف األزمــة  4.2.2.1تطويــر نظــام إنــذار مبكــر مــن أجــل
الناتجــة عــن االنقســام الفلســطيني ،وآليــة لتحريــك اإلنــذار املبكــر الوقايــة مــن تصاعــد األزمــة الناتجــة مــن
مطــورة ومفعلــة.
االنقســام الفلســطيني ووضــع آليــة لتحريــك
§ 10مــن الرســائل املوجهــة تــم تطويرهــا ونرشهــا مــن خــال اإلعــام اإلنــذار املبكــر.
(مــن خــال توثيــق حــاالت فرديــة وجماعيــة ،وتتبــع نتائــج االنقســام
وأثــره عــى مختلــف أطيــاف املجتمــع وقطاعاتــه).
 4.2.2.2إصــدار بيانـ ٍ
ـات للــرأي العــام الفلســطيني
حــن الحاجــة للدعــوة إىل رضورة االحتــكام إىل
الحــوار.
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المالحق
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الملحق األول :الخطة التنفيذية التوجيهية للسنة األولى
محور املساءلة
الهــدف االســراتيجي  :1.1تعزيــز جهــود مؤسســات االئتــاف يف املســاءلة عــن االنتهــاكات الواقعــة عــى النســاء
والفتيــات الفلســطينيات تحــت االحتــال العســكري اإلرسائيــي.
النشاط

الربع
األول

الربع
الثاني

الربع
الثالث

الربع
الرابع

 .1رصد انتهاكات االحتالل من حيث تأثريها عىل النساء والفتيات ،ودعم عمل املؤسسات الحقوقية العاملة عىل رصد االنتهاكات
 1.1تشــكيل لجنــة تنســيق للتوثيــق (مــن داخــل االئتــاف وخارجــه ،أو مــن خــال املرصــد الوطنــي)
وإعــداد دليــل الرصــد والتوثيــق املوحــد.
 1.2تنفيــذ التدريــب يف مجــال الرصــد ،خاصـ ً
ـة عــى مســتوى القاعــدة يف كل محافظــة ،وربــط التدريــب
بمحــاور االســراتيجية ( 16تدريبـاً).

 1.3رفــع الوعــي باألطــر القانونيــة ذات العالقــة بتحديــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان ( 16لقــا ًء توعويّـا َ
عــى مســتوى املحافظــات).
 1.4رفع الوعي بأجندة املرأة السالم واألمن واسرتاتيجية االئتالف (حملة إعالمية).
 1.5تدريب النساء عىل تقديم الشهادات الحية ( 10-5سيدات من كل محافظة).
 1.6إعداد تقرير انتهاكات شهري (من خالل اللجنة التنسيقية).
ً
 .2بناء الشبكة الدولية وتفعيلها يف الضغط عىل املجتمع الدويل من خالل الضغط عىل الدول منفردة أو من خالل األمم املتحدة
 2.1مســح املؤسســات النســوية والحقوقيــة والشــبكات املتخصصــة بأجنــدة املــرأة الســام واألمــن
والنقابــات الدوليــة ومؤسســات التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني.
ـس متينــةٍ للحصــول عــى
 2.2التواصــل مــع املؤسســات الحقوقيــة الدوليــة إلنشــاء رشاكات عــى أُسـ ٍ
تأييدهــا ودعمهــا.
 2.3استقطاب جهات اإلعالم البديل الدولية وتفعيلها يف نرش انتهاكات االحتالل.
واسع من خالل الشبكة.
نطاق
 2.4نرش وتوزيع مواقف االئتالف واملواد التي يصدرها عىل
ٍ
ٍ
 2.5تحليــل خطــط الــدول واألقاليــم التــي وضعــت خطط ـا ً موجهـ ً
ـة للخــارج لتطبيــق القــرار ،1325
وتحديــد فــرص التأثــر نحــو تضمــن قضايــا خطــة االئتــاف ،وتحديــد الــدول ذات األولويــة
للســنوات األربــع املقبلــة.
 6.2بحث وتحديد مؤسسات وشبكات أُخرى ،والتواصل معها لالنضمام إىل الشبكة.
 2.7التشبيك مع املؤسسات النسوية الفاعلة يف الدول ذات األولوية.
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 .3رفع وعي أجسام وهيئات وآليات دولية بأثر انتهاكات االحتالل عىل النساء الفلسطينيات
 3.1إصــدار دليــل يوضــح اآلليــات الدوليــة يف األمــم املتحــدة التــي يمكــن اســتخدامها يف صــدد العمــل
عــى أجنــدة املــرأة الســام واألمــن.
 3.2بنــاء قــدرات املؤسســات النســوية عــى اســتخدام اآلليــات الدوليــة للمســاءلة (باســتخدام الدليــل)،
(  4تدريبــات بواقــع  12يوم ـاً).
ً
 .3.3تأســيس آليــة داخليــة لالئتــاف (مثــا مجموعــة عمــل) وتأســيس آليــة تنســيق مــع مكتــب
املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يف رام اللــه مــن أجــل مراقبــة الفــرص املتاحــة دولي ـا ً خــال
آليــات األُمــم املتحــدة.
 .4استخدام اآلليات الدولية املختلفة للضغط نحو املساءلة حول انتهاكات االحتالل
لجان اآلليات التعاقدية
 .1مراجعة املالحظات والتوصيات الختامية للجان اآلليات التعاقدية لتقارير االحتالل.
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.
 .2إعــداد التقريــر املــوازي التفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،ومخاطبــة
األعضــاء والعضــوات لتزويدهـ ّ
ـم/ن بتقاريــر االنتهــاكات وتحليلهــا( ،موعــد تقديــم التقريــر أكتوبــر
.)2021
 .3متابعة وتوثيق مالحظات اللجان وتوصياتها ،وإدراجها يف التحليالت واملخاطبات املستقبلية.
مجلس حقوق اإلنسان
 .4تزويــد املقــرر الخــاص ملجلــس حقــوق اإلنســان بتقاريــر دوريــة حــول انتهــاكات االحتــال
وأثرهــا عــى أمــن النســاء.
 .5مخاطبــة املقــرر الخــاص إلدراج قضايــا النســاء يف تقريــره الــدوري ملجلــس حقــوق اإلنســان
(تحــت البنــد الســابع).
 .6حضور جلسة واحدة للمجلس سنويا ً عىل ح ٍّد أقىص (بالتزامن مع التقرير املوازي).
 .7التنسيق مع باقي مؤسسات حقوق اإلنسان وتنظيم عقد لقاء جانبي ( ،)side eventأو االنضمام إىل
لقا ٍء يتم التنسيق له من إحدى هذه الجهات (بالتزامن مع التقرير املوازي).
 .8عقــد اجتماعــات جانبيــة مــع ممثــي الحكومــات ،وعقــد اجتماعــات مــع منظمــات غــر حكوميــة
وشــبكات (بالتزامــن مــع التقريــر املــوازي).
 .9تحليل نتائج املجلس وتوصياته.
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اإلجراءات الخاصة
 .10تقديم التقارير الدورية للمقررين الخاصني.
 .11االجتماع مع املقررين الخاصني.
 .12تقديــم مداخلــةٍ مكتوبــةٍ وشــفويةٍ يف مجلــس حقــوق اإلنســان عنــد عــرض تقريــر املقرريــن
الخاصــن (عنــد تحديــد مواعيــد الجلســات).
 .13التنسيق املتواصل مع مكتب املفوض السامي لتسهيل إرسال املداخالت.
ـي بالتمييــز ضــد النســاء والفتيــات إىل
 .14حــث الســلطة الوطنيــة عــى دعــوة الفريــق العامــل املعنـ ّ
زيــارة فلســطني.
 .15عقــد اجتماعــات مــع أطــراف اإلجــراءات الخاصــة بحقــوق اإلنســان (اجتماعــات فرديــة أو مشــركة
1
ـهيل مــن مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان).
لعــددٍ منهــم –بتسـ ٍ
املجلس االقتصادي واالجتماعي -لجنة وضع املرأة
 .16التحضــر وحضــور جلســة لجنــة وضــع املــرأة وتقديــم املداخــات بحســب أجنــدة أعمــال اللجنــة،
ـاف أو مــن خــال املؤسســات األعضــاء ،أو مــن خــال مؤسسـ ٍ
إمــا كائتـ ٍ
ـات رشيكــةٍ أو داعمــة
( 26-16آذار يف نيويــورك).
 .17تقديم مداخلة خالل الجلسة الرسمية املواضيعية.
ـبكات دوليــةٍ تعمــل يف مجــال املــرأة الســام واألمــن ،وبنــاء عالقـ ٍ
ـات وشـ ٍ
 .18االجتمــاع مــع مؤسسـ ٍ
ـات
معهــا لتنســيق العمــل والجهــود مســتقبالً يف ســياق جلســات لجنــة وضــع املــرأة.
املنتدى السيايس رفيع املستوى
ٍ
 .19يف ســياق املؤتمــر العاملــي عــن النظــم الغذائيــة ،ســيتم التنســيق والتشــارك مــع مؤسسـ ٍ
وجهات
ـات
فلســطينيةٍ ذات عالقــة  ،وإصــدار وثيقــةٍ حــول املوضــوع ،إلظهــار أثــر إجــراءات االحتــال ،بمــا
يف ذلــك املســتوطنات ،عــى الزراعــة الفلســطينية والتغذيــة مــن منطلــق التحليــل النســوي (18-16
حزيــران).
مجلس األمن
 .20تقديــم التقاريــر الدوريــة لألمــن العــام حــول قــرارات مجلــس األمــن (منهــا قــرار  2334حــول
املســتوطنات).
ً
خاصــة مــن ناحيــة العالقــات الدبلوماســية ،ودعــم هــذه الــدول القضيــة
 .21تحليــل الفــرص،
الفلســطينية ،مــن أجــل التواصــل مُســبقا ً مــع الــدول التــي ســتقوم برئاســة مجلــس األمــن يف
األشــهر التــي ســتتم فيهــا مناقشــة تقريــر املســتوطنات والقــرار .2334

 -1ســيقوم االئتــاف خــال جلســة مجلــس حقــوق اإلنســان يف  ،2021بالتنســيق مــع مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان ،باالجتمــاع مــع املقــرر الخــاص حــول
ـر خـ ٍّ
ـاص
انتهــاكات إرسائيــل يف األرض الفلســطينية املحتلــة يف جنيــف ،مــن أجــل تســليط الضــوء عــى أثــر االنتهــاكات عــى النســاء والفتيــات ،والطلــب منــه إصــدار تقريـ ٍ
حــول املوضــوع ،إضافـ ً
ـة إىل إدمــاج التحليــل النســوي يف جميــع التقاريــر املســتقبلية.
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 .22عقد اجتماعات وإمداد ممثيل الدول باملعلومات والتحليل النسوي.
 .23التواصــل مســبقا ً مــع ممثــي الــدول التــي ســتتوىل رئاســة املجلــس حــن يتــم تقديــم تقريــر
األمــن العــام حــول القــرار  ،2334مــن أجــل إقناعهــم بفتــح الجلســة لكلمــات مــن املجتمــع
املدنــي.
2

 .24بنــاء عالقــة والتواصــل مــع الســكرتارية التــي تعــد التقاريــر الدوريــة بخصــوص القــرار 2334
ـكل دوري ،وذلــك بالتنســيق مــع املمثليــة
مــن أجــل تزويدهــا باملعلومــات والتحليــل النســوي بشـ ٍ
الفلســطينية يف نيويــورك.
 .5التعــاون مــع وزارة الخارجيــة الفلســطينية والشــبكات الداعمــة واملؤسســات والــدول الحليفــة مــن أجــل إدمــاج أجنــدة املــرأة الســام
واألمــن يف القــرارات املقبلــة والنقاشــات واالســتعراضات املتعلقــة بفلســطني
 .1إعداد ورقة موقف موجهة للجهات الفلسطينية بشأن إدخال كلمة االحتالل.
 .2إعــداد ورقــة موقــف موجهــة ملجلــس األمــن باســتخدام املالحظــات والتوصيــات مــن اللجــان
التعاقديــة وغــر التعاقديــة ،يف الضغــط عــى مجلــس األمــن إلدراج كلمــة االحتــال نتيجــة توثيــق
أثــره عــى تهديــد األمــن اإلنســاني للنســاء.
 .3اســتخدام توصيــات لجــان اآلليــات الدوليــة يف املتابعــة (مــن خــال الشــبكات ووزارة الخارجيــة
والســفارات) مــن حيــث ضمــان مســاءلة الــدول األُخــرى واحرتامهــا هــذه التوصيــات يف عالقتهــا
مــع دولــة االحتــال.
 .4التنسيق مع املؤسسات الحقوقية لتوحيد أدوات الرصد والتوثيق واملحتويات.
 .5إعــداد تقاريــر دوريــة شــهرية حــول أثــر االنتهــاكات ،باســتخدام اآلليــات واألدوات املتفــق عليهــا
للتوثيــق.

 .6تقديــم التحليــل حــول تأثــر االنتهــاكات عــى النســاء للجــان الوطنيــة الفلســطينية للمقاطعــة ،خاصـ ً
ـة الحملــة النســائية للمقاطعــة
والحملــة املوازيــة لهــا يف لبنــان
 .1إعــداد تقريــر تحليــي حــول أثــر عمــل الــركات الداعمــة لالحتــال (بحســب قائمــة األمــم
املتحــدة) ،بمــا فيهــا رشكات تزويــد قــوات االحتــال باألســلحة املســتخدمة يف االنتهــاكات ضــد
منظــور نســوي.
الفلســطينيات ،مــن
ٍ

 .7التفاعــل مــع ممثــي الســلطة الفلســطينية/م.ت.ف يف املحافــل الدوليــة وتزويدهــم بمعلومـ ٍ
ـل بشــأن االنتهــاكات التــي
ـات وتحليـ ٍ
تســتهدف أو تؤثــر عــى النســاء مــن أجــل إثارتهــا يف املنابــر الدوليــة
 .1تنظيم اللقاءات واملشاركة يف أنشطة اللجنة العليا لتطبيق القرار.
 .2املشاركة يف التقارير.
 - 2ســيقوم االئتــاف تحديــدا ً بالتواصــل مســبقا ً مــع ممثــي الــدول التــي ســتتوىل رئاســة املجلــس حــن يتــم تقديــم تقريــر األمــن العــام حــول القــرار  ،2334مــن أجــل
إقناعهــم بفتــح الجلســة لكلمـ ٍ
ـات مــن املجتمــع املدنــي .وهــذه الــدول هــي (بحســب مواعيــد الجلســات التــي ســيتم فيهــا النظــر يف تقاريــر األمــن العــام) :جنــوب أفريقيــا
(كانــون األول/ديســمرب  ،)2020الواليــات املتحــدة األمريكيــة (آذار/مــارس  ،)2021أســتونيا (حزيران/يونيــو  ،)2021إيرلنــدا (أيلول/ســبتمرب  ،)2021النيجــر
(كانــون األول/ديســمرب .)2021
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الهــدف االســراتيجي  :1.2دمــج قضايــا النســاء الفلســطينيات الالجئــات يف جهــود املنــارصة والتضامــن الــدويل
املوجهــة ملتابعــة وضعيــة املــرأة الفلســطينية تحــت االحتــال ويف الشــتات.
8

تنظيم تدريبات للمنظمات النسوية حول اآلليات الدولية ،يف األردن ولبنان وسوريا ومرص
 .1تحديد املؤسسات املستهدفة ،والتعاقد مع مدربني.
 .2تنفيذ التدريب يف الدول األربع.

 .9يف إطــار عمــل االئتــاف ،اســتخدام اآلليــات الدوليــة املختلفــة للضغــط عــى الهيئــات الدوليــة نحــو مســاءلة االحتــال عــن حالــة
اللجــوء للنســاء الفلســطينيات وتطبيــق القــرارات الدوليــة ذات الصلــة
 .1إعــداد التقاريــر الفرعيــة املرتبطــة باآلليــات الدوليــة أعــاه ،بهــدف تضمــن قضايــا الفلســطينيات
يف الشــتات.

محور املشاركة
الهــدف االســراتيجي :تعزيــز مشــاركة وتمثيــل النســاء الفلســطينيات (يف الوطــن والشــتات) يف مراكــز صنــع
القــرار ضمــن جهــود تحقيــق األمــن والســام.
3

 .1مخاطبة أطراف املصالحة لزيادة مشاركة النساء يف لجان املصالحة
 .1إعداد ورقة موقف حول مشاركة النساء يف لجان املصالحة.
 .2مخاطبة أطراف املصالحة لتضمني الرؤية النسوية يف ملفاتها
ّ
رؤيتهن يف ملفات املصالحة.
 .1إعداد ورقة حقائق حول مشاركة النساء ،وتضمني
 .3مخاطبــة املؤسســات الفلســطينية والدوليــة العاملــة يف مجــال إعــادة اإلعمــار لتضمــن الرؤيــة النســوية وإرشاك النســاء يف تحديــد
االحتياجــات وتصميــم التدخــات
 .1إعداد ورقة حقائق سنوية حول عملية إعادة وأثر تغييب الرؤية النسوية.
 .2إعداد أوراق موقف حول الرؤية النسوية إلعادة اإلعمار.
 .4تطوير رؤية نسوية موحدة للجان املرأة حول املشاركة يف األحزاب السياسية
 .1تنظيــم لقــاءات تجمــع لجــان املــرأة يف األحــزاب السياســية لبلــورة الرؤيــة املوحــدة حــول املشــاركة
يف صنــع القــرار.
ّ
 .5بناء قدرات الكوارد النسوية داخل األحزاب وتمكينهن يف مجاالت العمل الحزبي والنسوي
 .1تحديــد االحتياجــات الفنيــة للكــوادر النســوية داخــل األحــزاب ،وتطويــر خطــة بنــاء قــدرات
وتمكــن.
 .2مشاركة صناع القرار بورقة املوقف حول الرؤية املوحدة.
 .3تنظيم جلسات مساءلة مع صناع القرار داخل األحزاب.
 - 3تمثيل النساء يعني وجود رجال يحملون قضايا النساء وقادرين عىل تضمينها وراغبني يف ذلك ،حسب مواقعهم يف صنع القرار.
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 .6اســتقطاب وتأهيــل كــوادر نســوية لقيــادة دوائــر منظمــة التحريــر (لجانهــا الدائمــة) واالتحــادات الشــعبية ذات األولويــة للنســاء
مــن منظــور عالقتهــا باملــرأة واألمــن والســام
 .1تحليــل وتحديــد الدوائــر (اللجــان الدائمــة) واالتحــادات الشــعبية ضمــن هيــاكل منظمــة التحريــر،
ذات األولويــة للنســاء وتقييــم متطلبــات تفعيــل عملهــا وتطويــره.
 .7رفع الوعي واملعرفة لدى طالبات وطالب األكاديميات األمنية (عسكرية ورشطية) بشأن قضايا املرأة واألمن والسالم
 .1إعداد مذكرة تفاهم مع إدارات األكاديميات األمنية (عسكرية ورشطية).
 .8تقييــم تجربــة النســاء الفلســطينيات يف مراكــز التمثيــل الــدويل ،وتســليط الضــوء عــى قدرتهـ ّ
ـن عــى التأثــر يف قضايــا املــرأة واألمــن
والســام
 .1توثيــق تجربــة النســاء الفلســطينيات يف مراكــز التمثيــل الــدويل ،وتســليط الضــوء عــى قدرتهـ ّ
ـن
عــى التأثــر يف قضايــا املــرأة واألمــن والســام ،وتقييمهــا.
 .9مخاطبة النساء الفلسطينيات يف مراكز التمثيل الدويل ملمارسة الضغط الدويل حول املرأة واألمن والسالم
 .1مراسالت ولقاءات دورية.

محور الحماية
الهــدف االســراتيجي  :3.1تعزيــز املنــارصة الدوليــة والنســوية تجــاه حمايــة النســاء والفتيــات الفلســطينيات
مــن االنتهــاكات والسياســات التمييزيــة املما َرســة بحقهـ ّ
ـن تحــت االحتــال العســكري اإلرسائيــي.
 .1مطالبــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية/م.ت.ف بالضغــط عــى املجتمــع الــدويل مــن أجــل االضطــاع بــدوره يف الهيئــات واألجســام
والــوكاالت الدوليــة
ـن دوليــةٍ للمراقبــة يف مناطق
 .2مطالبــة الســلطة الوطنيــة بالضغــط عــى مجلــس األمــن والــدول املنخرطــة يف دوراتــه إلرســال قــوات أمـ ٍ
التمــاس
 .1إعــداد تقريــر تحليــل وورقــة حقائــق حــول دور منظمــة التحريــر يف الضغــط عــى املجتمــع الــدويل
مــن أجــل االضطــاع بــدوره يف حمايــة النســاء الفلســطينيات.
 .2العمــل بالتنســيق مــع التمثيــل الــدويل والبعثــات الدبلوماســية الفلســطينية ،خاصــة يف جنيــف
ونيويــورك ،للعمــل عــى تقديــم تقاريــر مؤسســات االئتــاف ومواقفهــا ومقرتحاتهــا.
 .3مطالبــة الــدول الثالثــة باتخــاذ تدابــر ،امتثــاال ً اللتزاماتهــا بموجــب القانــون الــدويل ذات الصلــة ،مــن أجــل ضمــان احــرام القانــون
الــدويل وتنفيــذ توصيــات لجــان التحقيــق الدوليــة املســتقلة
 .1إعداد قائمة بالتدابري املطلوبة من الدول (لكل دولة عىل حدة).
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 .2االتصال بممثليات ،وتأمني الدعم من قِ بَل الشبكة النسوية الداعمة.
 .3اســتخدام توصيــات املراجعــة الدوريــة الشــاملة لالحتــال (مــن خــال الشــبكات ووزارة الخارجيــة
والســفارات) مــن حيــث ضمــان مســاءلة الــدول األُخــرى واحرتامهــا هــذه التوصيــات يف عالقتهــا
مــع دولــة االحتــال.
 .4التنســيق مــع أعضــاء مجلــس األمــن املؤيديــن واملمثليــة الفلســطينية يف نيويــورك ،وبدعــ ٍم مــن
الشــبكة النســوية الداعمــة ،مــن أجــل وضــع فلســطني عــى أجنــدة فريــق الخــراء غــر الرســمي
ملجلــس األمــن حــول املــرأة الســام واألمــن يف .2021
 .4دعــم املؤسســات الفلســطينية والدوليــة العاملــة عــى متابعــة أعمــال املحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن أجــل مواصلــة التحقيــق
وتقديــم لوائــح اتهــام تتعلــق بجرائــم االحتــال مــن خــال:
 .1تقديــم التحليــل النســوي لهــا مــن أجــل تســليط الضــوء عــى آثــار سياســات االحتــال وإجراءاتــه
عــى النســاء الفلســطينيات.
 .5مطالبة الدول بتفعيل توصيات املحكمة الجنائية الدولية الواردة يف قرارها االستشاري بشأن الجدار الفاصل
 .1إعــداد دراســة تحليليــة حــول الــدول املؤثــرة ووســائل الضغــط عليهــا لتفعيــل توصيــات املحكمــة
الجنائيــة الدوليــة الــواردة يف قرارهــا االستشــاري بشــأن الجــدار الفاصــل.
 .6الضغــط عــى الــدول مــن أجــل تحمــل مســؤولياتها بدعــم األونــروا ماديـاً ،ووقــف الهجــوم املتواصــل مــن بعــض الــدول عــى األونــروا
مــن أجــل تمكينهــا مــن تحمــل مســؤولياتها
 .1إعــداد فيلــم قصــر حــول عمــل األونــروا يســلط الضــوء عــى خدمــات الحمايــة للنســاء والفتيــات
الفلســطينيات ،وعــى الواقــع املعيــي للنســاء والفتيــات الفلســطينيات الالجئــات يف دول الشــتات.
ً
(خاصة يف قطاع غزة واألغوار)
 .7مطالبة األونروا بتحملها دورها يف حماية النساء الالجئات داخل فلسطني
 .1رصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا الالجئــات الفلســطينيات يف غــزة واألغــوار (يمكــن
ـار تحليــي ٍّ مــن منظــور
االســتناد إىل دراســة “مفتــاح” والبنــاء عليهــا) ،ووضعهــا ضمــن إطـ ٍ
وســائل الحمايــة ودور األونــروا.
 .8مطالبة مجلس األمن بإرسال لجان تحقيق دولية متخصصة
 . 1تقديم االنتهاكات واملطالبات ضمن مداخالت جلسات مجلس األمن والتقارير الدورية.

الهــدف االســراتيجي  :3.2تدعيــم الجهــود الوطنيــة نحــو توفــر الحمايــة للنســاء الفلســطينيات يف الــدول
املضيفــة لالجئــات واملطالبــة بحقهــن يف العــودة وتقريــر املصــر
 .1إعــداد دراســة تحليليــة حــول البيئــة املمكنــة لحمايــة الالجئــات الفلســطينيات يف األردن ولبنــان
وســوريا ومــر.
 .2رصد متواصل ألوضاع الالجئات الفلسطينيات يف الدول املضيفة.
 .3تدريب النساء يف دول اللجوء عىل الرصد والتوثيق.
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محور الوقاية
الهــدف االســراتيجي  :4.1تعزيــز دور مؤسســات االئتــاف بمطالبــة املجتمــع الــدويل باتخــاذ التدابــر الوقائيــة
تجــاه واقــع النســاء الفلســطينيات

 .1العمــل عــى تطويــر نظــام إنــذار مبكــر وآليــة عمــل مــن أجــل الوقايــة مــن أيّ تصاعـ ٍد يف انتهــاكات قــوات االحتــال واملســتعمرين،
ووضــع آليــةٍ لتحريــك اإلنــذار املبكــر
ـر وآليــة عمــل مــن أجــل الوقايــة مــن أيّ تصاعـ ٍد
ـذار مبكـ ٍ
 .1التعاقــد مــع خبــر/ة لتطويــر نظــام إنـ ٍ
يف انتهــاكات قــوات االحتــال واملســتعمرين ،ووضــع آليــة لتحريــك اإلنــذار املبكــر.
 .2زيادة الوعي واملعرفة بشأن آليات الوقاية من انتهاكات االحتالل يف املجتمع الفلسطيني
 .1إعــداد دليــل الوقايــة ،باالســتناد إىل التجــارب الســابقة ،واســتحداث آليــات تنســجم مــع حالــة كل
منطقــة ،عــى أن تشــمل القوانــن واإلجــراءات اإلرسائليــة املســتخدمة يف إطــار ارتــكاب االنتهــاكات،
وكيفيــة التصــدي لهــا بــأرسع وقـ ٍ
ـت ممكــن.

الهدف االسرتاتيجي  :4.2املساهمة يف الوقاية من أيّ تصاع ٍد يف حدة األزمة الناتجة عن االنقسام الداخيل.
 .1املساهمة يف تطوير القوانني الناظمة لعمل األحزاب السياسية ،بما فيها فصائل املقاومة
 .1عمل مراجعة للقوانني الناظمة لعمل األحزاب السياسية ،بما فيها فصائل املقاومة.
 .2التوثيق لجموع الضحايا واملترضرين ،لغاية التخليد ،وكذلك رفع مستوى الوعي األخالقي بشأن املايض
 .1تشكيل لجنة استشارية للتوثيق.
 .2تحديد آلية التوثيق ومحتواه.
 .3إصدار بيانات للرأي العام الفلسطيني حني الحاجة للدعوة إىل االحتكام للحوار
 .1إصدار بيانات عند الرضورة.
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الملحق الثاني :خطة عمل توجيهية ألربع سنوات
النشاط الرئييس

1.1.1.1
رصد انتهاكات االحتالل من
حيث تأثريها عىل النساء
والفتيات ،ودعم عمل
املؤسسات الحقوقية العاملة
عىل رصد االنتهاكات.

األنشطة الفرعية

ً
خاصة عىل مستوى القاعدة ،وربط
 .1التدريب عىل الرصد،
هذا التدريب بمحاور االسرتاتيجية.
 .2رفع الوعي باألُطر القانونية ذات العالقة بتحديد
انتهاكات حقوق اإلنسان.

2021

2022

2023

2024

 .3رفع الوعي بأجندة املرأة السالم واألمن واسرتاتيجية
االئتالف.
 .4تشكيل لجنة تنسيق للتوثيق (من داخل االئتالف
وخارجه ،أو من خالل املرصد الوطني).
 .5تدريب النساء عىل تقديم الشهادات الحية.

1.1.1.2
تفعيل الشبكة الدولية يف
الضغط عىل املجتمع الدويل؛
من خالل الضغط عىل الدول
منفرد ًة ،أو من خالل األُمم
املتحدة.

 .6تنظيم مؤتمر دويل حول التضامن النسوي يف قضايا املرأة
السالم واألمن يف فلسطني.
 .7تنظيم حملة ضغط دولية سنويا ً لكسب التأييد من خالل
الشبكة.
 .8نرش وتوزيع مواقف االئتالف واملواد التي يُصدرها عىل
واسع من خالل الشبكة.
نطاق
ٍ
ٍ
ً
 .9تحليل خطط الدول واألقاليم التي وضعت خططا ً
موجهة
للخارج لتطبيق القرار  ،1325وتحديد 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
 ،1325وتقوم بالتحرك دوليا ً
بمقتىض هذا الدعم.

ٍ
مؤسسات نسويةٍ فاعلةٍ يف الدول
 .10التواصل وبناء عالقةٍ مع
املختارة.
 .11تزويد املؤسسات النسوية يف هذه الدول بالتقارير
والبيانات والشواهد حول انتهاكات االحتالل.
 .12متابعة استخدام القضاء املحيل يف الدول الثالث ملساءلة
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.
1.1.1.5
مطالبة الدول الثالثة باتخاذ
تدابري ،امتثاال ً اللتزاماتها
بموجب القانون الدويل ذات
الصلة ،من أجل ضمان
احرتام القانون الدويل وتنفيذ
توصيات لجان التحقيق
الدولية املستقلة.
1.1.2.1
رفع وعي أجسام وهيئات
وآليات دولية بأثر انتهاكات
االحتالل عىل النساء
الفلسطينيات.

 .1إعداد تقرير تحليل توصيات لجان اآلليات الدولية،
وتحديد الدول الثالث ذات األولوية يف سنوات
االسرتاتيجية.

 .2مخاطبات الدول من خالل وزارة الخارجية والسفارات
واملمثليات.

 .1إعداد قائمة بالتدابري املقرتحة لكل دولةٍ باالستناد إىل
تقرير التحليل.
 .2مخاطبة أعضاء مجلس األمن املؤيدين واملمثلية
الفلسطينية يف نيويورك ،من أجل وضع فلسطني عىل
أجندة فريق الخرباء غري الرسمي ملجلس األمن حول املرأة
السالم واألمن يف .2021
دليل يوضح اآلليات الدولية يف األمم املتحدة التي
 .1إصدار ٍ
يمكن استخدامها يف صدد العمل عىل أجندة املرأة السالم
واألمن.
 .2بناء قدرات املؤسسات النسوية عىل استخدام اآلليات
الدولية للمسائلة (باستخدام الدليل).
 .3تأسيس آليةٍ داخليةٍ لالئتالف (مثالً مجموعة عمل)،
تنسيق مع مكتب املفوض السامي لحقوق
وتأسيس آلية
ٍ
اإلنسان يف رام الله من أجل مراقبة الفرص املتاحة دوليا ً
من خالل آليات األمم املتحدة.

1.1.2.2
استخدام اآلليات الدولية
املختلفة للضغط من أجل
املساءلة بشأن انتهاكات
االحتالل.
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لجان اآلليات التعاقدية.

 .5إعداد  4تقارير موازية للجان اآلليات التعاقدية،
ّ
لتزويدهم/ن بتقارير
ومخاطبة األعضاء والعضوات
وتحليل االنتهاكات.
املواعيــد الســتقبلية املعروفــة التــي يتوجــب عــى
دولــة االحتــال أن تُقــدِّم فيهــا تقاريرهــا الدوريــة
لآلليــات التعاقديــة (التــي يتوجــب أن تشــمل احــرام
االتفاقيــات يف فلســطني املحتلــة).

اتفاقية
القضاء عىل
كافة أشكال
التمييز ضد
املرأة.

العهد
الدويل
للحقوق
االقتصادية
واالجتماعية
والثقافية.

 اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــداملــرأة :موعــد تقديــم التقريــر املقبــل هــو نوفمــر/
ترشيــن الثانــي .2021
 اتفاقيــة حقــوق الطفــل :التاريــخ ال يــزال غــرمعــروف.
 العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــةوالثقافيــة :موعــد تقديــم التقريــر املقبــل هــو
أكتوبر/ترشيــن األول .2024
 اتفاقيــة القضــاء عــى التمييــز العنــري :موعــدتقديــم التقريــر املقبــل غــر معــروف (املالحظــات
الختاميــة األخــرة صــدرت يف يناير/كانــون
الثانــي .)2020
 .6متابعة وتوثيق مالحظات وتوصيات اللجان وإدراجها يف
التحليالت واملخاطبات املستقبلية.
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مجلس حقوق اإلنسان.

 .7تزويــد املقــرر الخــاص ملجلــس حقــوق اإلنســان
بتقاريــر دوريــةٍ حــول انتهــاكات االحتــال وأثرهــا
عــى أمــن النســاء.
 .8مخاطبــة املقــرر الخــاص إلدراج قضايــا النســاء يف
تقريــره الــدوري ملجلــس حقــوق اإلنســان (تحــت
البنــد الســابع).
 .9حضــور جلســةٍ واحــد ٍة للمجلــس ســنويا ً كحــ ٍّد
أقــى.
 .10التنســيق مــع باقــي مؤسســات حقــوق اإلنســان،
وتنظيــم عقــد لقــاء جانبــي ( )side eventأو
االنضمــام إىل لقــاء يتــم التنســيق لــه مــن إحــدى هــذه
الجهــات
ٍ
اجتماعــات جانبيــةٍ مــع ممثــي الحكومــات،
 .11عقــد
منظمــات غــر حكوميــةٍ
ٍ
ٍ
اجتماعــات مــع
وعقــد
وشــبكات.
 .12تحليل نتائج املجلس وتوصياته.

االستعراض الدوري الشامل.

 .13التنســيق مــع مؤسســات حقــوق اإلنســان إلعــداد
تقريــر ظــ ٍّل لالســتعراض الــدوري الشــامل للدولــة
القائمــة باالحتــال.
ســيجري االســتعراض الــدوري الشــامل إلرسائيــل
يف نيســان -أيــار  .2023ولقــد جــرى االســتعراض
األخــر إلرسائيــل يف كانــون الثانــي .2018
 .41تحليــل نتائــج وتوصيــات االســتعراض الــدوري
الشــامل لالحتــال يف العــام .2018
 .15تزويــد الــدول املشــاركة يف االســتعراض بتقاريــر
حــول االنتهــاكات املرتبطــة بالنســاء الفلســطينيات
وطنــي أشــمل).
تقريــر
(كجــز ٍء مــن
ٍّ
ٍ
 .16املشــاركة يف االســتعراض الــدوري املتعلــق بإرسائيــل
يف  ،2023وســيبدأ بالتحضــر لهــذه املشــاركة ضمــن
إطــار هــذه االســراتيجية.
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اإلجراءات الخاصة.

 .17تقديم التقارير الدورية للمقررين الخاصني.
 .18االجتماع مع املقررين الخاصني.
 .19تقديــم مداخلــةٍ مكتوبــةٍ وشــفويةٍ يف مجلــس حقــوق
اإلنســان عنــد عــرض تقريــر املقرريــن الخاصــن.
 .20التنســيق املتواصــل مــع مكتــب املفــوض الســامي
لتســهيل إرســال املداخــات.
 .21حــث الســلطة الوطنيــة عــى دعــوة الفريــق العامــل
املعنــي بالتمييــز ضــد النســاء والفتيــات لزيــارة
فلســطني.

املجلس االقتصادي
واالجتماعي-
لجنة وضع املرأة.

ٍ
اجتماعــات مــع اإلجــراءات الخاصــة بحقــوق
 .22عقــد
اإلنســان (اجتماعــات فرديــة أو مشــركة لعــددٍ منهــم،
بتســهيل مــن مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق
ٍ
اإلنســان).
 .23حضــور جلســات لجنــة وضــع املــرأة ســنوياً ،وتقديــم
املداخــات بحســب أجنــدة أعمــال اللجنــة ،إمــا
ٍ
كائتــاف أو مــن خــال املؤسســات األعضــاء ومــن
ٍ
مؤسســات رشيكــةٍ أو داعمــة.
خــال
ـواز يف  2021لتســليط الضــوء عــى
ـاع ُمـ ٍ
 .24تنظيــم اجتمـ ٍ
وضــع النســاء الفلســطينيات أينمــا وُجــدن مــن ناحية
أجنــدة املــرأة الســام واألمــن ،خاصـ ً
ـة مــن منطلــق
موضــوع العنــف ضــد النســاء والفتيــات واملشــاركة
الفعالــة.
 .25تقديم مداخلة خالل الجلسة الرسمية املواضيعية.
ٍ
آليــات لجمــع املعلومــات وإعــداد التقريــر
 .26تنظيــم
املــوازي ضمــن منهــاج عمــل بيجــن.
ـات وشـ ٍ
 .27االجتمــاع مــع مؤسسـ ٍ
ـبكات دوليــةٍ تعمــل يف
مجــال املــرأة الســام واألمــن ،وبنــاء العالقــات معهــا
لتنســيق العمــل والجهــود مســتقبالً يف ســياق جلســات
لجنــة وضــع املــرأة.
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املنتدى السيايس
رفيع املستوى.

 .28يف ســياق املؤتمــر العاملــي عــن النظــم الغذائيــة ،ســيتم
وجهات فلســطينيةٍ
ٍ
التنســيق والتشــارك مــع مؤسسـ ٍ
ـات
ذات عالقــة ،وإصــدار وثيقــةٍ حــول املوضــوع إلظهــار
أثــر إجــراءات االحتــال ،بمــا يف ذلــك املســتوطنات
عــى الزراعــة الفلســطينية والتغذيــة مــن منطلــق
التحليــل النســوي.
ـل حــن تقديــم إرسائيــل تقريرهــا
ـر بديـ ٍ
 .29إعــداد تقريـ ٍ
الطوعــي حــول تطبيــق أجنــدة التنميــة املســتدامة
(التاريــخ غــر معــروف ،إال أنــه يمكــن املبــارشة
بإعــداد التقريــر).
 .30حضــور املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى يف الســنة
التــي تقــدم فيهــا إرسائيــل تقريرهــا الطوعــي ،وســيتم
ـواز ( )side eventمــن أجــل إظهــار
تنظيــم لقــا ٍء مـ ٍ
أثــراالحتــالوإجراءاتــهعــىتنميــةالنســاءوالفتيــات.
 .31التعــاون مــع الســلطة الوطنيــة حــن إعــداد تقريرهــا
الطوعــي املقبــل ،مــن أجــل إظهــار أثــر انتهــاكات
االحتــال عــى التقــدُّم التنمــوي للنســاء والفتيــات.

مجلس األمن.

 .32تقديــم التقاريــر الدوريــة لألمــن العــام حــول قــرارات
مجلــس األمــن (منهــا قــرار  2334حــول املســتوطنات).
ً
خاصــة مــن ناحيــة العالقــات
 .33تحليــل الفــرص،
الدبلوماســية ودعــم هــذه الــدول للقضيــة الفلســطينية
مــن أجــل التواصــل مســبقا ً مــع الــدول التــي ســتقوم
برئاســة مجلــس األمــن يف األشــهر التــي ســتتم فيهــا
مناقشــة تقريــر املســتوطنات والقــرار .2334
 .34عقــد اجتماعــات ،وإمــداد ممثــي الــدول باملعلومــات
والتحليــل النســوي.
 .35التواصــل مســبقا ً مــع ممثــي الــدول التــي ســتتوىل
رئاســة املجلــس حــن يتــم تقديــم تقريــر األمــن
العــام حــول القــرار  2334مــن أجــل إقناعهــم بفتــح
الجلســة لكلمـ ٍ
ـات مــن املجتمــع املدنــي.
بنــاء عالقــة مــع الســكرتارية التــي تعــد التقاريــر
الدوريــة بخصــوص القــرار  2334والتواصــل معهــا،
مــن أجــل تزويدهــا باملعلومــات والتحليــل النســوي
بشــكل دوريّ  ،وذلــك بالتنســيق مــع املمثليــة
ٍ
الفلســطينية يف نيويــورك.
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ٍ
شبكات
 1.1.3.1التعاون مع
داعمةٍ
ٍ
ومؤسسات أُخرى
ودول حليفة.
ٍ

 .1إعــداد ورقــة موقف موجهــة ملجلــس األمن ،باســتخدام
املالحظــات والتوصيــات مــن اللجــان التعاقديــة وغــر
التعاقديــة يف الضغــط عــى مجلــس األمــن إلدراج كلمــة
االحتــال نتيجــة توثيــق أثــره عــى تهديــد األمــن
اإلنســاني للنســاء.
 .2التحضــر قبــل جلســة مجلســة األمــن والحــوار
املفتــوح حــول أجنــدة املــرأة الســام واألمــن لضمــان
ٍ
قرارات
اإلشــارة إىل «االحتــال” ،وإدخــال الكلمــة يف أي
مســتقبليةٍ ملجلــس األمــن حــول أجنــدة املــرأة الســام
واألمــن.

 1.1.3.2التعاون مع وزارة
الخارجية الفلسطينية
والشبكات الداعمة
واملؤسسات والدول الحليفة
من أجل إدماج أجندة
املرأة السالم واألمن يف
القرارات املقبلة والنقاشات
واالستعراضات املتعلقة
بفلسطني.
 1.1.3.3االستفادة من
السفارات الفلسطينية يف
الخارج من أجل التواصل
مع الجاليات الفلسطينية
من أجل الضغط عىل الدول
التي يُقيمون فيها من أجل
دعم اسرتاتيجية االئتالف
وتح ُّركاته.

 .1إعــداد ورقــة موقــف موجهــةٍ للجهــات الفلســطينية
حــول إدخــال كلمــة االحتــال.
 .2تنظيــم لقــاءات مــع وزارة الخارجيــة الفلســطينية
والشــبكات الداعمــة واملؤسســات والــدول الحليفــة
مــن أجــل إدمــاج أجنــدة املــرأة الســام واألمــن
يف القــرارات املقبلــة والنقاشــات واالســتعراضات
املتعلقــة بفلســطني ،والضغــط مــن أجــل إدراج كلمــة
االحتــال.
 .1إرسال ورقة موقف للسفارات الفلسطينية.

 .2تنظيــم لقــاءات فرديــة مــع ســفراء فلســطني
وســفريا تها .
 .3إعــداد خطــة عمــل ســنوية ملتابعــة عمــل الســفارات يف
هــذا املجــال.
 .4االتصــال بممثليــات ،وتأمــن الدعــم مــن الشــبكة
النســوية الداعمــة.
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 1.1.4.1االتصال مع عددٍ
مبدئي من هذه املؤسسات،
ٍّ
اجتماع افرتايضٍّ من
وتنسيق
ٍ
أجل بدء العمل عىل تأسيس
هذه الشبكة ،وستكون هذه
الشبكة إحدى األدوات التي
سيستخدمها االئتالف.

 .1التواصل مع ك ٍّل من:
§مجموعــة العمــل الدوليــة للمنظمــات غــر الحكومية
للمــرأة والســام واألمــن :تحالــف عريــض مــن 19
مؤسســة دوليــة مــن أهــم املؤسســات العاملــة يف
موضــوع املــرأة الســام واألمــن.
§(رابطة النساء الدولية للسالم والحرية)  -التنسيق
مبارش ًة.
§مساواة.
§التحالف النسوي للحقوق.
ٍ
ٍ
وشبكات أُخرى ،والتواصل معها
مؤسسات
 .2بحث وتحديد
لالنضمام إىل الشبكة.

 1.1.4.2م ّد الشبكة النسوية
ً
خاصة املؤسسات
الداعمة،
املوجودة منها يف نيويورك،
ٍ
بمعلومات مستمر ٍة حول
التطورات يف فلسطني،
والطلب منها )1 :استخدامها
يف مداخالتها أمام مجلس
األمن )2 .الضغط من أجل
املوافقة عىل تناول وضع
النساء الفلسطينيات من
خالل عمل فريق العمل.
 1.1.4.3استقطاب جهات
اإلعالم البديل الدولية،
وتفعيلها يف نرش انتهاكات
االحتالل.
 1.1.5.1تزويد املؤسسات
الفلسطينية الحقوقية
ٍ
وتوثيقات النتهاكات
بتقارير
حقوق النساء الفلسطينيات.
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عمل سنويةٍ مع الشبكة.
 .1إعداد خطة ٍ
 .2إعداد تقارير دورية ،وفق خطة العمل ،ومشاركتها مع
الشبكة.

 .1مســح جهــات اإلعــام البديلــة املحايــدة ،أو يمكــن
تحييدهــا.
 .2التواصل والتشبيك معها.
 .3إمداد جهات اإلعالم البديلة بالتقارير الدورية.
 .1التنســيق مــع املؤسســات الحقوقيــة لتوحيــد أدوات
الرصــد والتوثيــق واملحتويــات.
 .2إعداد تقارير دورية حول أثر االنتهاكات باستخدام آليات
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
عىل الحكومات ملقاطعة
الرشكات الداعمة لالحتالل،
واتخاذ تدابري عقابية.

ٍ
حمالت ضاغطة.
 .1تزويد الشبكة بالتقرير وتنظيم

تقريــر تحليــي ٍّ حــول أثــر عمــل الــركات
 1.1.5.3تقديم التحليل حول  .1إعــداد
ٍ
تأثري االنتهاكات عىل النساء
الداعمــة لالحتــال (بحســب قائمــة األُمــم
للجان الوطنية الفلسطينية
املتحــدة) ،بمــا فيهــا رشكات تزويــد قــوات
ً
خاصة الحملة
للمقاطعة،
االحتــال باألســلحة املســتخدمة يف االنتهــاكات
والحملة
للمقاطعة
النسائية
منظــور نســويّ .
ضــد الفلســطينيات مــن
ٍ
املوازية لها يف لبنان.
 .1تنظيم اللقاءات.
 1.1.5.4التفاعل مع ممثيل
السلطة الفلسطينية/م.ت.ف  .2املشاركة يف التقارير.
يف املحافل الدولية ،وتزويدهم
ٍ
وتحليل حول
بمعلومات
ٍ
االنتهاكات التي تستهدف
أو تؤثر عىل النساء ،من أجل
إثارتها يف املنابر الدولية.
 1.2.1.1تنظيم تدريبات
للمنظمات النسوية حول
اآلليات الدولية ،يف األردن
ولبنان وسوريا.
 1.2.1.2يف إطار عمل
االئتالف ،استخدام اآلليات
الدولية املختلفة للضغط
عىل الهيئات الدولية من أجل
مساءلة االحتالل عن حالة
اللجوء للنساء الفسطينيات
وتطبيق القرارات الدولية ذات
الصلة.

 .1تحديد املؤسسات املستهدفة ،والتعاقد مع مدربني.
 .2تنفيذ التدريب يف الدول الثالث.

 .1إعــداد التقاريــر الفرعيــة املرتبطــة باآلليــات الدوليــة
أعــاه بهــدف تضمــن قضايــا الفلســطينيات يف
الشــتات (االســتناد إىل  1.2.1.1و.)2.2.1.1
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النشاط الرئييس

األنشطة الفرعية

 2.1.1.1مخاطبة أطراف
املصالحة لزيادة مشاركة
النساء يف لجان املصالحة.

 .3إعــداد ورقــة موقــف حــول مشــاركة النســاء يف لجــان
املصالحــة.

 2.1.1.2مخاطبة أطراف
املصالحة لتضمني الرؤية
النسوية يف ملفاتها

 .4إعــداد ورقــة حقائــق حــول مشــاركة النســاء،
ّ
رؤيتهــن يف ملفــات املصالحــة.
وتضمــن

 2.1.1.3مخاطبة املؤسسات
الفلسطينية والدولية
العاملة يف مجال إعادة
اإلعمار لتضمني الرؤية
النسوية وإرشاك النساء يف
تحديد االحتياجات وتصميم
التدخالت.
 2.1.2.1تطوير رؤيةٍ
نسويةٍ موحَّ د ٍة للجان املرأة
بشأن املشاركة يف األحزاب
السياسية.

 .5تنظيم لقاءات مساءلة نصف سنوية مع أطراف املصالحة
ملساءلتها بشأن تضمني الرؤية النسوية.
 .1إعــداد ورقــة حقائــق ســنوية حــول عمليــة إعــادة
اإلعمــار ،وأثــر تغييــب الرؤيــة النســوية.
 .2إعــداد أوراق موقــف حــول الرؤيــة النســوية إلعــادة
اإلعمــار.
 .8تنظيــم لقــاءات مــع املؤسســات الفلســطينية والدوليــة
العاملــة يف مجــال إعــادة اإلعمــار ،ومســاءلتها بشــأن
تضمــن الرؤيــة النســوية إلعــادة اإلعمــار.
 .1تنظيــم لقــاءات تجمــع لجــان املــرأة يف األحــزاب
السياســية لبلــورة الرؤيــة املوحــدة حــول املشــاركة يف
صنــع القــرار.
 .2تطويــر ورقــة موقــف موحــدة للجــان املــرأة يف
األحــزاب السياســية حــول رؤيتهــا ملشــاركة النســاء يف
مواقــع صنــع القــرار.

 2.1.2.2بناء قدرات الكوارد
النسوية داخل األحزاب،
ّ
وتمكينهن يف مجاالت العمل
الحزبي والنسوي.
 2.1.2.3توعية الشابات
الفلسطينيات يف الجامعات
واملخيمات وغريهما حول
املشاركة السياسية والعمل
الحزبي.
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 .3تحديــد االحتياجــات الفنيــة للكــوادر النســوية داخــل
األحــزاب ،وتطويــر خطــة بنــاء قــدرات وتمكــن.
 .4تنظيم تدريبات وفق خطة بناء القدرات.
تنظيــم لقــاءات مفتوحــة تســتهدف الشــابات
باألســاس بشــأن أهميــة املشــاركة السياســة وماهيــة
العمــل الحزبــي.

2021

2022

2023

2024
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 2.1.2.4تفعيل دور اإلعالم
الرسمي وغري الرسمي يف
رفع الوعي بشأن املشاركة
السياسية.

 .1إعــداد ورقــة حقائــق حــول تنــاول اإلعــام الرســمي
وغــر الرســمي لقضايــا املــرأة واألمــن والســام.

 .2إعــداد ورقــة موقــف ،ومخاطبــة وزارة اإلعــام
والوســائل غــر الرســمية.
 .3إنشــاء منصــةٍ إعالميــةٍ تفاعليــةٍ لنــر قضايــا املــرأة
واألمــن والســام.
 2.1.2.5توثيق وعرض
النماذج الناجحة للنساء
يف العمل الحزبي القاعدي،
وتأثريهن يف دعم قضايا
الحزب والنساء.

 .1إعــداد فيديــو قصــر حــول النمــاذج الناجحــة للنســاء
يف العمــل الحزبــي القاعــدي وتأثريهــن يف دعــم قضايــا
الحــزب والنســاء.

 2.1.2.6مخاطبة ُ
صناع
القرار يف األحزاب السياسية،
ومساءلتهم بشأن االلتزام
بنسبة الـ %30يف مواقع
صنع القرار داخل األحزاب.

ٍ
مناظــرات فكريــةٍ تجمــع الشــابات مــن
 .1تنظيــم
الكــوادر ومــن خــارج الكــوادر الحزبيــة مــع ُ
صنــاع
القــرار يف األحــزاب.

 .2مشاركة ُ
صناع القرار بورقة املوقف.
 .3تنظيــم جلســات مســاءلة مــع ُ
صنــاع القــرار داخــل
األحــزاب.
 2.1.3.1استقطاب وتأهيل
كوادر نسوية لقيادة دوائر
منظمة التحرير (اللجان
الدائمة) واتحاداتها الشعبية
ذات األولوية للنساء من
منظور عالقتها باملرأة واألمن
والسالم.

 .1تحليــل وتحديــد دوائــر منظمــة التحريــر (اللجــان
الدائمــة) واالتحــادات الشــعبية ضمــن هيــاكل منظمــة
التحريــر ،ذات األولويــة للنســاء ،وتقييــم متطلبــات
تفعيــل عملهــا وتطويــره.
 .2تطويــر برنامــج بنــاء قــدرات كــوارد نســائية لقيــادة
دوائــر منظمــة (اللجــان الدائمــة) واالتحــادات
الشــعبية ذات األولويــة ،اســتنادا ً إىل نتائــج التحليــل
الســابق.

69

االئتالف النسوي الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس األمن 1325

 2.1.3.2مخاطبة قيادة
َ
املجلسني الوطني
وأعضاء
واملركزي للضغط من أجل
تق ُّلد النساء مواقع صنع
قرار متخصصة ضمن دوائر
املنظمة واالتحادات ذات
األولوية ،إىل جانب االلتزام
بنسبة الـ %30كح ٍّد أدنى يف
َ
املجلسني الوطني واملركزي
واللجنة التنفيذية.
 2.1.3.3رفع وعي صناع
القرار داخل دوائر منظمة
التحرير ولجانها واتحاداتها
بشأن قضايا املرأة واألمن
والسالم.
 2.1.4.1رفع الوعي
واملعرفة لدى طالبات
وطالب األكاديميات األمنية
(عسكرية ورشطية) بشأن
قضايا املرأة واألمن والسالم.
ٍ
تدريبات
 2.1.4.2تقديم
متخصصةٍ لطالبات
األكاديميات األمنية
(عسكرية ورشطية) حول
املهارات القيادية واملهنية
الالزمة لتق ُّلد مواقع صنع
القرار.
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 .3تحديــد مجموعــة مــن املســتقالت ذوات الكفــاءة،
ومــن ذوات التوجهــات النســوية ،لعضويــة املجلــس
الوطنــي ،وتوثيــق خرباتهــن.
 .4إعداد ورقة موقف حول تق ُّلد النساء مواقع صنع قرار
متخصصة استنادا ً إىل املراحل السابقة.
َ
املجلســن
 .5تنظيــم لقــاءات مــع قيــادة وأعضــاء
الوطنــي واملركــزي للضغــط مــن أجــل تق ُّلــد النســاء
مواقــع صنــع قــرار متخصصــة اســتنادا ً إىل املراحــل
الســابقة.
 .1تنظيــم ورشــات عمــل يف مجــال إدمــاج قضايــا املــرأة
واألمــن والســام داخــل الدوائــر (اللجــان الدائمــة)
ذات األولويــة.
 .2تنظيــم لقــاءات فرديــة ُ
لصنــاع القــرار يف دوائــر
املنظمــة ولجانهــا ملتابعــة إدراج قضايــا املــرأة واألمــن
والســام.
 .1إعــداد مذكــرة تفاهــم مــع إدارات األكاديميــات األمنيــة
(العســكرية والرشطيــة).
 .2تنظيــم ورشــة عمــل ســنوية لطــاب وطالبــات
األكاديميــات األمنيــة (عســكرية ورشطيــة) بشــأن
قضايــا املــرأة واألمــن والســام.
 .1تقديــم تدريبــات متخصصــة حــول مهــارات القيــادة
والتخطيــط واإلدارة لطالبــات األكاديميــات.
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 2.1.4.3مخاطبة ُ
صناع
القرار يف وزارة الداخلية
وقوى األمن لزيادة نسبة
مشاركة النساء عىل مستوى
صنع القرار داخل املنظومة
األمنية بنسبة  %30كح ٍّد
أدنى ُ
صناع القرار ضمنمنظومة العدالة (مجلس
القضاء األعىل ،مكتب رئيس
السلطة الوطنية ،وزارة
العدل.)..
 2.1.5.1تقييم تجربة النساء
الفلسطينيات يف مراكز
التمثيل الدويل ،وتسليط
ّ
قدرتهن عىل
الضوء عىل
التأثري يف قضايا املرأة واألمن
والسالم.
 2.1.5.2تأهيل نساء
فلسطينيات للمشاركة يف
مراكز التمثيل الدويل والتأثري
يف طرح قضايا املرأة واألمن
والسالم.

ّ
وتمثيلهن يف
 .1إعداد ورقتي حقائق حول مشاركة النساء
قطاعَ ي األمن والعدالة.
ّ
 .2إعداد ورقتي موقف حول مشاركة النساء وتمثيلهن يف
قطاعَ ي األمن والعدالة.
ٍ
لقاءات توعويةٍ ُ
لصناع القرار ضمن منظومتي
 .3تنظيم
األمن والعدالة حول قضايا املرأة واألمن والسالم.
 .4تنظيم لقاءات سنوية ملساءلة صناع القرار ضمن
منظومتي األمن والعدالة حول االلتزام بنسبة ،%30
وآلية اختيار املرشحات لتق ُّلد مناصب صنع القرار.
 .1توثيق تجربة النساء الفلسطينيات يف مراكز التمثيل
ّ
قدرتهن عىل التأثري يف قضايا
الدويل ،وتسليط الضوء عىل
املرأة واألمن والسالم وتقييمها.
 .2إعداد فيلم وثائقي ينرش التجارب الناجحة يف التأثري يف
قضايا املرأة واألمن والسالم.
 .1تحليل الفجوات املرتبطة بقدرة النساء الفلسطينيات
يف مراكز التمثيل الدويل عىل طرح قضايا املرأة واألمن
والسالم والتأثري بشأن ذلك.
 .2البناء عىل التحليل يف تطوير خطة تأهيل نساء
فلسطينيات للمشاركة يف مراكز التمثيل الدويل.
 .3تنفيذ التدريبات ضمن خطة التأهيل يف فلسطني
والشتات.

 2.1.5.3مخاطبة النساء
الفلسطينيات يف مراكز
التمثيل الدويل ملمارسة
الضغط الدويل بشأن املرأة
واألمن والسالم.

 .1مراسالت ولقاءات دورية.
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 2.1.5.4مخاطبة األمني
العام لألمم املتحدة وحثه
ٍ
فلسطينيات
عىل تعيني نسا ٍء
ٍ
ٍ
خاصات للقيام
مبعوثات
 .2مراسلة األمني العام وتزويده بالقائمة .
ٍ
وسفريات
باملساعي الحميدة،
للنوايا الحسنة.

 .1إعــداد قائمــة مرشــحات تشــمل التجــارب الناجحــة،
وسـ َ
ـطينيات مؤثـ ٍ
ٍ
ِ
ـرات يف مجــال
ـرا ً ذاتيــة لنســا ٍء فلسـ
للمــرأة الســام واألمــن.

 2.1.5.5تدريب وتمكني
الفلسطينيات يف الشتات
(لبنان) للمشاركة يف قوات
حفظ األمن والسالم.
 2.1.5.6مخاطبة ُ
صناع
القرار يف وزارة الخارجية
لزيادة نسبة النساء يف
التمثيل الدويل إىل  %30كح ٍّد
أدنى.
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 .1مسح احتياجات تدريبية.
 .2تنظيم التدريب.
 .1تنظيــم لقــاءات مــع ُ
صنــاع القــرار يف وزارة الخارجية،
وتزويدهــم بالقائمــة املقرتحــة.
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النشاط الرئييس

 3.1.1.1مطالبة السلطة
الوطنية الفلسطينية/
م.ت.ف بالضغط عىل
املجتمع الدويل من أجل
االضطالع بدوره يف الهيئات
واألجسام والوكاالت الدولية.

األنشطة الفرعية

 .3إعــداد تقريــر تحليــل وورقــة حقائــق حــول دور
منظمــة التحريــر يف الضغــط عــى املجتمــع الــدويل
مــن أجــل اضطالعــه بــدوره يف حمايــة النســاء
الفلســطينيات.

2021

2022

2023

2024

 .4إعــداد ورقــة موقــف تدعــو منظمــة التحريــر إىل
الضغــط عــى املجتمــع الــدويل لتوفــر الحمايــة
للنســاء الفلســطينيات.

 3.1.1.2العمل بالتنسيق
مع البعثات الدبلوماسية
ً
خاصة يف جنيف
الفلسطينية،
ٍ
لقــاءات مــع البعثــات الدبلوماســية
ونيويورك ،للعمل عىل تقديم  .5تنظيــم
ً
خاصــة يف جنيــف ونيويــورك.
الفلســطينية،
تقارير مؤسسات االئتالف
 .6تزويــد البعثــات بتقاريــر حــول االنتهــاكات اإلرسائيلية
ومواقفها ومقرتحاتها.
وأثرهــا عــى النســاء.
 3.1.1.3متابعة وتعزيز عمل
منظمة التحرير عىل مساءلة
االحتالل عن انتهاكاته بحق
النساء.
 3.1.1.4دعم املؤسسات
الفلسطينية والدولية العاملة
عىل متابعة أعمال املحكمة
الجنائية الدولية من أجل
مواصلة التحقيق وتقديم
لوائح اتهام تتعلق بجرائم
االحتالل.

 .1إعــداد ورقــة موقــف حــول دور منظمــة التحريــر
يف مســاءلة االحتــال عــى انتهاكاتــه ألمــن النســاء
الفلســطينيات.
 .2إدخال موضوع املساءلة ضمن اللقاءات السابقة.
 .1تقديــم التحليــل النســوي لهــا مــن أجــل تســليط
الضــوء عــى آثــار سياســات االحتــال وإجراءاتــه عــى
النســاء الفلســطينيات.
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 3.1.1.5مطالبة الدول
بتفعيل توصيات املحكمة
الجنائية الدولية الواردة يف
قرارها االستشاري حول
الجدار الفاصل.

 .1إعــداد دراســةٍ تحليليــةٍ حــول الــدول املؤثــرة ووســائل
الضغــط عليهــا لتفعيــل توصيــات املحكمــة الجنائيــة
الدوليــة الــواردة يف قرارهــا االستشــاري حــول الجــدار
الفاصــل.
 .2التنســيق مــع منظمــة التحريــر واملؤسســات الحقوقيــة
والشــبكة الداعمــة لتنظيــم حملــةٍ دوليــةٍ ملطالبــة
الــدول بتفعيــل توصيــات املحكمــة الجنائيــة الدوليــة
الــواردة يف قرارهــا االستشــاري بشــأن الجــدار
الفاصــل.
 .3العمــل إىل جانــب املنظمــة واملؤسســات الحقوقيــة
والشــبكة الداعمــة عــى تنظيــم حملــةٍ دوليــةٍ للمطالبة
بتفعيــل توصيــات املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــواردة
يف قرارهــا االستشــاري حــول الجــدار الفاصــل.

 3.1.2.1الضغط عىل الدول
من أجل تحمُّ ل مسؤولياتها
بدعم األونروا مادياً ،ووقف
الهجوم املتواصل من بعض
الدول عىل األونروا من
أجل تمكينها من تحمُّ ل
مسؤولياتها.

ر حــول عمــل األونــروا يســلط
 .1إعــداد فيلــ ٍم قصــ ٍ
الضــوء عــى خدمــات الحمايــة للنســاء والفتيــات
الفلســطينيات وعــى الواقــع املعيــي للنســاء والفتيــات
الفلســطينيات الالجئــات يف دول الشــتات.
 .2إعــداد ورقــة موقــف ملطالبــة الــدول بتحمُّ ــل
مســؤولياتها يف دعــم األونــروا ،واســتخدامها يف
التدخــات واملداخــات ضمــن اآلليــات الدوليــة.
 .3تفعيــل الشــبكة الداعمــة لتضمــن دعــم األونــروا يف
حمالتهــا للضغــط عــى الــدول فــرادى.

 3.1.2.2مطالبة األونروا
بتحمُّ لها دورها يف حماية
النساء الالجئات داخل
ً
(خاصة يف قطاع
فلسطني
غزة واألغوار).

 .1رصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا
الالجئــات الفلســطينيات يف غــزة واألغــوار (يُمكــن
االســتناد إىل دراســة “مفتــاح” والبنــاء عليهــا)،
ـار تحلي ـي ٍّ مــن منظــور وســائل
ووضعهــا ضمــن إطـ ٍ
الحمايــة ودور األونــروا.
 .2مســح رضــا الالجئــات الفلســطينيات مــن خدمــات
األونــروا.
ـار حــواريٍّ مــع
 .3اســتخدام نتائــج املســح يف فتــح مسـ ٍ
األونــروا.
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 3.1.2.3مطالبة الصليب
األحمر الدويل بتحمُّ ل
دوره يف حماية األسريات
الفلسطينيات وعائالت
ّ
وحقهم/هن يف األمن
األرسى
خالل الزيارات.
 3.1.3.1مطالبة مجلس
األمن بإرسال لجان تحقيق
دولية متخصصة.

ـارن بــن األدوار املنوطــة بالصليــب
 .1إعــداد تقريـ ٍ
ـر مقـ ٍ
األحمــر وعملــه عــى أرض الواقــع ،وتســليط الضــوء
عــى معيقــات عملــه.
 .2إدخــال قضايــا األســرات وعائــات األرسى ضمــن
املراســات ومخاطبــات اآلليــات الدوليــة.
 . 1تقديــم االنتهــاكات واملطالبــات ضمــن مداخــات
جلســات مجلــس األمــن والتقاريــر الدوريــة.
 .2مخاطبــة منظمــة التحريــر للضغــط مــن أجــل إرســال
لجــان تحقيــق دوليــة (بالتــوازي مــع .)1.1.1.3

 3.2.1.1إعداد دراسةٍ تحليليةٍ
حول البيئة املمكنة لحماية
الالجئات الفلسطينيات يف
األردن ولبنان وسوريا.

 .1التعاقد مع ثالثة استشاريني.
 .2إعداد الدراسة.

 3.2.1.2رصد أوضاع
الالجئات الفلسطينيات يف
الدول املضيفة.

 .1تدريب النساء يف دول اللجوء عىل الرصد.
ـر نصــف ســنويّ  ،واســتخدام التقريــر يف
 .2إعــداد تقريـ ٍ
العمــل ضمــن اآلليــات الدوليــة.
 .3مشاركة النتائج ضمن الشبكة الداعمة.

 3.2.1.3تدريب النساء يف
دول اللجوء عىل الرصد.

 3.2.1.4إثارة مطالب النساء
الفلسطينيات يف الشتات
بحقهن يف العودة وتقرير
املصري.

 .1تدريــب العاملــن والعامــات يف املنظمــات غــر
الحكوميــة عــى الرصــد والتوثيــق النتهــاكات حقــوق
املــرأة يف مخيمــات الشــتات.
ضمــن األنشــطة املذكــورة ســابقا ،وليســت نشــاطا
مســتقل
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النشاط الرئييس

 4.1.1.1بناء شبكة
داعمة دولية ملؤسسات
نسوية وحقوقية وشبكات
متخصصة بأجندة املرأة
السالم واألمن والنقابات
الدولية ومؤسسات التضامن
مع الشعب الفلسطيني.

األنشطة الفرعية

 .1مسح املؤسسات النسوية والحقوقية والشبكات
املتخصصة بأجندة املرأة السالم واألمن والنقابات الدولية
ومؤسسات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
 .2التواصل مع املؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلنشاء
ٍ
سس متينةٍ للحصول عىل تأييدها ودعمها.
رشاكات عىل أ ُ ٍ
 .3وضع آليةٍ لتحريك الشبكة الداعمة الدولية حني الحاجة
مبكر حول أيّ تصاعُ ٍد يف انتهاكات
إنذار
ٍ
يف حال وجود ٍ
االحتالل.
 .4التواصل املستمر مع أعضاء الشبكة لتقديم الدعم لهم
تحليل منطل ٍِق من أجندة املرأة السالم واألمن،
يف تقديم
ٍ
إلدماجه يف تحركاتهم الدولية.

 4.1.1.2العمل عىل تطوير
عمل
مبكر وآلية
إنذار
نظام
ٍ
ٍ
ٍ
من أجل الوقاية من أيّ
تصاعُ ٍد يف انتهاكات قوات
االحتالل واملستعمرين،
ووضع آليةٍ لتحريك اإلنذار
املبكر.

 4.1.1.3تكثيف الجهود
لتجنيد حمالت التضامن
الدويل ،أو فِ َرق الرقابة
املشرتكة ملا توفره من وقاية،
وإن كانت غري رسمية.
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مبكر وآلية
إنذار
ٍ
 .1التعاقد مع خبري/ة لتطوير نظام ٍ
عمل من أجل الوقاية من أيّ تصاعُ ٍد يف انتهاكات قوات
ٍ
االحتالل واملستعمرين ،ووضع آليةٍ لتحريك اإلنذار املبكر.
 .2تفعيل التحرك والتدخل الرسيع مع الهيئات الرسمية
للمجتمع الدويل بموجب اإلنذار املبكر من خالل وزارة
ٍ
مؤرشات للتصعيد
الخارجية الفلسطينية يف حال وجود
مكان وحول أيّ موضوع.
من قبل االحتالل يف أيّ
ٍ
 .1االستناد إىل مسح املؤسسات الدولية ،ودعوة املتضامنني
إىل املشاركة يف فِ َرق الرقابة.
 .2التنسيق مع لجان الحماية الشعبية لتفعيل دور
املتضامنني الدوليني وإدماجهم يف فِ َرق الرقابة والحماية.

2021

2022

2023
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 4.1.1.4زيادة الوعي
واملعرفة بشأن آليات الوقاية
من انتهاكات االحتالل يف
املجتمع الفلسطيني.

 .3إعــداد دليــل الوقايــة ،باالســتناد إىل التجارب الســابقة،
واســتحداث آليـ ٍ
ـات تنســجم مــع حالــة كل منطقــة،
عــى أن تشــمل القوانــن واإلجــراءات اإلرسائيليــة
املســتخدمة يف إطــار ارتــكاب االنتهــاكات ،وكيفيــة
التصــدي لهــا بــأرسع وقـ ٍ
ـت ممكــن.
 .4تدريــب املتضامنــن/ات الدوليــن حــول آليــات
الوقايــة ،والتوثيــق.
 .5تنظيــم لقــاءات توعويــة يف مناطــق االحتــكاك
والتمــاس حــول االنتهــاكات وآليــات الوقايــة ،لتشــمل
رفــع املعرفــة بشــأن القوانــن واإلجــراءات اإلرسائيليــة
املســتخدمة يف إطــار ارتــكاب االنتهــاكات ،وكيفيــة
ٍ
وقــت ممكــن.
التصــدي لهــا بــأرسع

 4.2.1.1تنظيم حملة تفعيل
الضغط املجتمعي من أجل
إقرار الدستور الفلسطيني
الجديد (مع مراعاة
مالحظات املجتمع املدني).

 .3تنظيم حملةٍ إعالميةٍ للتعريف بالدستور الجديد.
 .4تنظيــم نــدوات توعيــةٍ للشــباب والشــابات حــول
الدســتور.
 .5تدريــب مجموعــةٍ مــن املتطوعــن لتفعيــل الضغــط
املجتمعــي.
 .6تنظيــم وقفـ ٍ
ـات ميدانيــةٍ للضغــط مــن أجــل إقــرار
الدســتور الجديــد.
 .7إعداد ورقة موقف بشأن إقرار الدستور الجديد.
ٍ
لقــاءات مــع ُ
صنّــاع القــرار ملتابعــة إقــرار
 .8تنظيــم
الدســتور.

 4.2.1.2املساهمة يف تطوير
القوانني الناظمة لعمل
األحزاب السياسية ،بما فيها
فصائل املقاومة.

 .9إجــراء مراجعــةٍ للقوانــن الناظمــة لعمــل األحــزاب
السياســية ،بمــا فيهــا فصائــل املقاومــة.
ٍ
مشــاورات مــع املجتمــع املدنــي وقيــادات
 .10تنظيــم
األحــزاب والفصائــل مــن أجــل تطويــر القوانــن ،بمــا
ـات وعقوبـ ٍ
يكفــل تضمــن التزامـ ٍ
ـات تكفــان االســتناد
إىل لغــة الحــوار يف فـ ّ
ـض الخالفــات الداخليــة.
 .11إعــداد ورقــة سياسـ ٍ
ـات حــول التعديــات والتطــورات
املقرتحــة.
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 4.2.1.3توثيق جُ موع
لغايات
الضحايا واملترضرين،
 .11تجنيــد املتطوعــن واملتطوعــات ،وتنظيــم عمليــة
الوعي
مستوى
التخليد ورفع
التوثيــق (مــن املؤرخــن والباحثــن والطلبــة
األخالقي بشأن املايض.
واألكاديميــن).
 .12تحديد آلية التوثيق ومحتواه.

ر حــول عمليــة التوثيــق كمقدمــةٍ
 .12إعــداد فيلــ ٍم قصــ ٍ
ملوضــوع التخليــد ورفــع مســتوى الوعــي األخالقــي.
 4.2.1.3تنظيم حملةٍ
للضغط عىل أطراف االنقسام
لالعتذار من الشعب
الفلسطيني عن سنوات
االنقسام الداخيل.
إنذار
 4.2.2.1تطوير نظام
ٍ
مبكر من أجل الوقاية من
ٍ
تصاعُ ٍد يف األزمة الناتجة
عن االنفصال الفلسطيني،
ووضع آليةٍ لتحريك اإلنذار
املبكر.

 .1تصميم الحملة.
 .2اســتقطاب املؤسســات النســوية واملجتمعيــة للمشــاركة
يف الحملــة.
 .3تنفيذ أنشطة الحملة.
ـر
ـذار مبكـ ٍ
 .1التعاقــد مــع خبــر/ة لتطويــر نظــام إنـ ٍ
عمــل مــن أجــل الوقايــة مــن أيّ تصاعُ ــ ٍد يف
وآليــة
ٍ
األزمــة الناتجــة عــن االنفصــال الفلســطيني ،ووضــع
آليــةٍ لتحريــك اإلنــذار املبكــر.
 .2تفعيــل التحــ ُّرك والتدخــل الرسيــع مــع الهيئــات
الرســمية بموجــب اإلنــذار املبكــر ،وتفعيــل تحــ ُّرك
لجان الحماية ومؤسساتها.
 .3التدخــل الرسيــع مــع أطــراف االنقســام وأصحــاب
ٍ
ـؤرشات للفلتــان األمنــى الــذي
القــرار يف حــال وجــود مـ
قــد يــؤدي إىل تفاقــم أزمــة االنقســام.
 .4تطوير رسائل موجهة حول آثار االنقسام.

ٍ
بيانات
 4.2.2.2إصدار
للرأي العام الفلسطيني حني
الحاجة للدعوة إىل رضورة
االحتكام إىل الحوار.
 4.3.1.1الرصد والتوثيق
املتواصالن لوضعية النساء
الفلسطينيات يف اللجوء.
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ٍ
بيانات عند الرضورة.
 .1إصدار

ضمن جهود النشاط.3.2.1.2 :
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الملحق الثالث :إطار المتابعة والتتقييم
الهدف /النتيجة

الهدف االسرتاتيجي :1.1
تعزيز جهود مؤسسات
االئتالف يف املساءلة
عن االنتهاكات الواقعة
عىل النساء والفتيات
الفلسطينيات تحت
االحتالل العسكري
اإلرسائييل.

املؤرشات

 .1ازداد عدد التوصيات الصادرة
عن هيئات األمم املتحدة لصالح
فلسطني.

حدود املؤرشات

التوصيات الصادرة عن اآلليات
التعاقدية وغري التعاقدية 4 :آليات
تعاقدية لحقوق اإلنسان ،مجلس حقوق
اإلنسان ،االستعراض الدوري الشامل.

تقارير تحليل
نتائج الجلسات.

تقارير تحليل
التقارير الصادرة عن املقررين
 .2ارتفع عدد التقارير الصادرة عن
اآلليات غري التعاقدية ،التي سلطت الخاصني الستة ،إضافة إىل تقارير لجنة للتقارير.
وضع املرأة وتقارير منهاج عمل بيجني،
الضوء عىل انتهاكات االحتالل
وتقارير املنتدى السيايس رفيع املستوى.
اإلرسائييل بحق النساء والفتيات
الفلسطينيات.
 .3ارتفع عدد القرارات الصادرة
عن مجلس األمن لصالح نساء
فلسطني وفتياتها.

القرارات املرتبطة بالبند السابع ،إىل
جانب القرارات املرتبطة بأجندة املرأة
واألمن والسالم.

سيتم تحديده
ضمن خطة السنة
األوىل.
سيتم تحديده
ضمن خطة السنة
األوىل.

تقارير تحليل
نتائج الجلسات.

سيتم تحديده
ضمن خطة السنة
األوىل.

تقرير التحليل
السنوي وتقارير
الشبكة الداعمة.

حسب نتائج
تقرير التحليل
األويل.

 .5ازداد عدد التوصيات الصادرة
من الدول يف االستعراض الدوري
الشامل لصالح فلسطني.

االستعراض الدوري الشامل إلرسائيل يف
العام .2023

تقرير تحليل
جلسة املراجعة
الدورية الشاملة.

حسب نتائج
التحليل.

 1.1ارتفع عدد الدول التي تصوت
لصالح فلسطني يف املطالبات
بفرض عقوبات.

التصويت ضمن جلسات مجلس األمن،
واللجان املرتبطة باملحكمة الجنائية
الدولية.

تقرير تحليل
ضمن السنة
وبشكل
األوىل،
ٍ
دوريّ .

تقرير التحليل يف
السنة األوىل.

 1.2ازداد عدد املحاكمات الوطنية
(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.

الدول التي تتخذ تدابري ضمن قائمة
 .4ازداد عدد الدول التي اتخذت
تدابري محددة ملساءلة االحتالل عىل التدابري املقرتحة من االئتالف.
انتهاكاته لحقوق النساء والفتيات
الفلسطينيات.

 1.1.1عدد متزايد
من الدول يف مناطق
مختلفة من العالم داعمة
أكثر ملطالب النساء
الفلسطينيات برفع
الحصانة عن االحتالل
اإلرسائييل ،ومنع إفالته
من العقاب.

ُّ
التحقق
آلية

خط األساس
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 1.1.2أجسام وهيئات
وآليات دولية أكثر
ً
استجابة ملساءلة االحتالل
بشأن انتهاكات حقوق
النساء وعدم اإلفالت من
العقاب.

 1.3عدد التوصيات الصادرة عن
اآلليات التعاقدية وغري التعاقدية
املطالبة بفرض عقوبات عىل
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
وبشكل
األُوىل،
ٍ
دوريّ .

تقرير التحليل يف
السنة األوىل.

 1.1.3كلمة «االحتالل»
مدرجة كأحد األوضاع
التي تهدد أمن النساء
ّ
وسالمهن ،مثل الحروب
والنزاعات األخرى ،وذلك
ضمن قرارات مجلس
األمن القادمة تحت أجندة
املرأة واألمن والسالم.

 1.4عدد الدول (التي توجه خططها
الوطنية نحو الخارج) التي
أدرجت مصطلح االحتالل
ضمن تقاريرها وتوجهاتها نحو
إنهاء االحتالل وحماية النساء
الفلسطينيات.

الدول التي توجه خططها الوطنية
لتطبيق القرار  1325إىل 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.

 1.1.4شبكة داعمة
دولية ملؤسسات نسوية
وحقوقية وشبكات
متخصصة بأجندة املرأة
السالم واألمن ،ونقابات
دولية ومؤسسات
التضامن مع الشعب
الفلسطيني.

 1.5التغطية الجغرافية ملؤسسات
الشبكة موسعة.

التغطية الجغرافية تشمل جميع
األقاليم والدول فرادى.

خطة الشبكة.

 1.6عدد الحمالت التي تشارك فيها
مؤسسات الشبكة.

عدد حمالت التضامن مع الشعب
الفلسطيني التي تنظمها الشبكة أو
املؤسسات األعضاء فيها بشكل فردي،
أو ضمن حمالت موسعة متخصصة.

حسب نتائح
املسح يف السنة
األوىل.
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تقاريراملتابعة مع
الشبكة.
قائمة املؤسسات
املشاركة.
تقارير الحمالت
والتغطيات
اإلعالمية.
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 1.1.5جهود املؤسسات
العاملة عىل 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  ،2012ووفق
ٍ
التزامات يف القانون الدويل
لحقوق اإلنسان والقانون
الدويل مدعمة بقضايا
املرأة واألمن والسالم.
الهدف االسرتاتيجي :1.2
دمج قضايا النساء
الفلسطينيات الالجئات يف
جهود املنارصة والتضامن
الدويل املوجهة ملتابعة
وضعية املرأة الفلسطينية
تحت االحتالل ويف الشتات.
 1.2.1النساء
الفلسطينيات الالجئات
يساهمن يف جهود
املنارصة والتضامن الدويل
املوجهة ملساءلة االحتالل.

 1.7عدد اإلفادات وامللفات التي
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

 1.8عدد التقارير املدعمة حول
انتهاكات االحتالل اإلرسائييل
وأثرها عىل النساء الفلسطينيات
املقدمة للمؤسسات.

التقارير املقدمة للمؤسسات الفلسطينية التقارير.
جلسات التنسيق.
حول االنتهاكات عامة ،وحول أثر
تجارة األسلحة واالستيطان عىل النساء
الفلسطينيات ،خاصة.

-

 1.9عدد التوصيات والقرارات الصادرة
لصالح الالجئات الفلسطينيات
ضمن آليات األمم املتحدة.

عــدد التوصيــات والقــرارات ضمــن تقارير تحليل
جميــع جهــود الضغــط واملنــارصة نتائج الجلسات
والتدخالت ضمن
الدوليــة املذكــورة أعــاه.
الجهود .1.1

تقارير تحليل
التدخالت السابقة
الذكر يف .1.1

 1.11عدد 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
1
تعزيز مشاركة وتمثيل
النساء الفلسطينيات (يف
الوطن والشتات) يف مراكز
صنع القرار ضمن جهود
تحقيق األمن والسالم.

 1.12تضمني قضايا املرأة واألمن
والسالم يف خطط ُ
صناع القرار
وتوجهاتهم.
 2.12تضمني الرؤية النسوية
للمصالحة الوطنية.
 2.12مشاركة النساء يف مواقع صنع
القرار ال تقل عن .%30

 2.1.1ارتفعت مشاركة
ّ
وتمثيلهن يف لجان
النساء
املصالحة الوطنية.

 2.4نسبة النساء يف لجان املصالحة.
 2.5درجة تضمني قضايا النساء
والفتيات ضمن عمل لجان
املصالحة.

 2.1.2ارتفعت مشاركة
النساء الفلسطينيات
ّ
وتمثيلهن يف مواقع
صنع القرار يف األحزاب
السياسية( ،كما يف اللجان
الشعبية واألُطر الحزبية يف
الشتات).

 6.6نسبة النساء يف مواقع صنع القرار
يف األحزاب السياسية ارتفعت.
 2.7تضمني قضايا املرأة واألمن
والنساء ضمن أجندات عمل
األحزاب.

 2.1.3ارتفعت مشاركة
النساء الفلسطينيات
ّ
وتمثيلهن يف مواقع صنع
القرار التابعة ملنظمة
التحرير( ،بمن فيها
الفلسطينيات يف الشتات).

2.8

نسبة النساء يف مواقع صنع
القرار التابعة للمنظمة ارتفعت.

2.9

عدد الفلسطينيات يف الشتات
العضوات يف دوائر واتحادات
منظمة التحرير.

 2.10ت ّم تضمني قضايا املرأة واألمن
والنساء ضمن أجندات دوائر
املنظمة واتحاداتها ومؤسساتها.

تضمني القضايا والرؤية من خالل
النساء املشاركات يف صنع القرار و/أو
الرجال حاميل هذه الرؤية.
مواقع صنع القرار تشمل منظمة
التحرير واألحزاب والفصائل
الفلسطينية وقطاعي األمن والعدالة،
ومواقع التمثيل الدويل.
نسبة مشاركة نساء فاعالت ومؤثرات
ممثالت ألطراف املصالحة.
التضمني يمكن أن يكون من خالل
رجال حاملني لقضايا النساء والفتيات.

ملفات املصالحة
الوطنية.
تحليالت دورية.
ملفات لجان
املفاوضات.
التحليالت
وتقاريراملتابعة
الدورية.
أوراق الحقائق
وأوراق املوقف.

مندوبات عن
حزب فدا.

نسبة مشاركة نساء فاعالت ومؤثرات
يف األحزاب السياسية:
التضمني يمكن أن يكون من خالل
رجال حاملني قضايا املرأة واألمن
ٍ
والسالم.

فصائل/أحزاب
منظمة التحرير:
نسبة النساء
 %20من أعضاء
اللجان املركزية،
وأقل من %15
من أعضاء املكاتب
السياسية.

املواقع عىل مستوى مشاركة يف املجلسني هيكلية املنظمة.
الوطني واملركزي واللجنة التنفيذية،
ورئاسة املجلس الوطني ،وقيادة الدوائر صفحة املنظمة.
واالتحادات الشعبية.
نتائج اجتماعات.
يف االتحاد العام للمرأة ،إىل جانب
الدوائر التي تُعنى بقضايا الالجئني
الخطط وتقارير
واملفاوضات.
التنفيذ.
أجندات تشمل خطط العمل والتوجهات
االسرتاتيجية.

املجلس الوطني:
 %5,4 ،%11يف
املجلس املركزي،
 %7يف اللجنة
التنفيذية 0 ،يف
مكتب رئاسة
املجلس .دوائر
ومؤسسات
املنظمة واتحاداتها
الشعبية :عدد .2
سيتم تحديده
ضمن تحليل
عمل الدوائر
واالتحادات.

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

انظر/ي التحليل
املفصل يف امللحق
األول.
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 2.1.4ارتفعت مشاركة
ّ
وتمثيلهن يف مواقع
النساء
صنع القرار يف قطاعي
األمن والعدالة.

 2.11نسبة النساء يف مواقع التمثيل
 2.1.5ارتفعت مشاركة
الدويل للمنظمة ارتفعت.
النساء الفلسطينيات
ّ
وتمثيلهن يف مراكز التمثيل  2.12تضمني قضايا املرأة واألمن
والسالم ضمن أجندات مراكز
الدويل (سفارات وبعثات).
التمثيل الدويل.

رئاسة املؤسسات
األمنية نحو
( %6عدد ،)1
العامالت يف
األجهزة األمنية:
.%6,2
وكيالت النيابة يف
الضفة الغربية:
 %11,6 ،%8من
رؤساء النيابة،
 0يف 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.
البعثات الدولية والسفارات.

النساء يف السلك
تقرير توثيق
املشاركة والتجربة الدبومايس:
.%11.2
يف السنة األُوىل،
تقارير دورية
تضمني القضايا
تحليلية صادرة
سيتم تحليله يف
عن االئتالف،
دراسة السنة
أوراق املوقف.
األوىل.
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الهدف االسرتاتيجي :3.1
تعزيز املنارصة الدولية
والنسوية تجاه حماية النساء
والفتيات الفلسطينيات
من االنتهاكات والسياسات
التمييزية املما َرسة بحقه ّن
تحت االحتالل العسكري
اإلرسائييل.
 3.1.1املجتمع الدويل
ٍ
وهيئات متحم ٌل
دول
من ٍ
مسؤولياته يف حماية
النساء الفلسطينيات من
انتهاكات االحتالل.

 1.3انخفض عدد حاالت االنتهاكات
املبارشة عىل النساء الفلسطينيات
(حسب أنماط االنتهاك).

عنف جسدي ،عنف نفيس،
انتهاكات الحقوق والحريات ،عنف
اقتصادي.

 3.2عدد امللفات التي تقدمتها منظمة
التحرير للمحاكم الدولية التي
تضمنت أثر االنتهاكات عىل
األمن االنساني النساء والفتيات
الفلسطينيات (التحليل النسوي) .

متابعات وملفات جديدة.
التقارير السنوية لألنروا واإلعالم.

تقارير التوثيق.

انظر/ي تحليل
محور الحماية.

امللفات ولقاءات
التنسيق.

0

 3.3مستوى انخفاض العجز يف موازنة
األونروا.
 3.1.2املؤسسات
التنفيذية لألمم املتحدة
واملؤسسات الدولية
ذات الصلة تتحمل
مسؤولياتها يف حماية
النساء الفلسطينيات من
انتهاكات االحتالل.

 3.4نسبة رضا الالجئات الفلسطينيات
من خدمات الحماية والتمكني التي
تقدمها األونروا.
 3.5مستوى التزام منظمة الصليب
األحمر بدورها يف حماية األسريات
وعائالت األرسى خالل الزيارات قد
تحسن.

فلسطني (خاصة غزة ومناطق
التماس).

دراسة قياس
الرضا.
املتابعات املكتوبة
مع األونروا وفقا ً
لنتائج الدراسة.
التقارير السنوية
لألونروا.
تقرير التحليل
للصليب األحمر يف
السنة الثانية.
املتابعات املكتوبة
مع الصليب
األحمر حول
حماية األسريات.
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التحليل يف السنة
األوىل (قياس
الرضا).

حسب نتائج
التحليل.
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 3.1.3توفري حماية دولية
مؤقتة يف الضفة الغربية،
بما فيها القدس املحتلة،
وقطاع غزة ،من خالل
قوات دولية من قِ بَل
مجلس األمن تشارك فيها
النساء (مطا َلبة مجلس
األمن بإرسال لجان
تحقيق).
الهدف االسرتاتيجي :3.2
تدعيم الجهود الوطنية
نحو توفري الحماية
للنساء الفلسطينيات يف
الدول املضيفة لالجئات،
ّ
وتمكينهن من الوصول
ّ
حقهن يف العودة وحق
إىل
تقرير املصري.

 3.6عدد مطالبات منظمة التحرير
املقدمة إىل مجلس األمن لتوفري
الحماية.

مؤرش يرتبط بالعملية من مطالبةٍ إىل
ٍ
قرارات وتوصيات ،وانتها ًء بالتنفيذ.

تحليل
املراسالت الرسمية بحاجةٍ إىل
ٍ
ضمن السنة
ملنظمة التحرير
ووزارة الخارجية .األُوىل.

ُّ 3.7
توفر قوات حماية دولية يف مناطق
التماس.

تقاريراملتابعة
الدورية.

0

يف دول الشتات الثالث :األُردن وسوريا
 3.8عدد التدابري املتخذة
بقرار دويل ٍّ
ٍ
نحو حماية الالجئات الفلسطينيات ولبنان.
يف الشتات.

تقرير تحليل
البيئة لكل دولة.

التحليل يف السنة
األُوىل.

أوراق الحقائق.

عكس هذا الدعم دولياً.

خطط الدول
املوجهة للخارج.
نتائج تحليل
التصويت امام
الهيئات الدولية.

 4.1.1املجتمع الدويل
يتصدى برسعةٍ وفاعليةٍ
إلرسائيل من أجل وقف أيّ
تصعي ٍد يف االنتهاكات.

 4.2عدد املواقف التي تتخذها الدول
لصد أي تصعيد.

يتم قياسه عند حاالت التصعيد بنا ًء عىل
مؤرشات نظام اإلنذار املبكر.

تحليل املواقف
الدولية يف حاالت
التصعيد.

 4.1.2آليات الوقاية يف
مناطق التماس ،ويف
املناطق الحساسة ،إىل
حني ما تتوفر حماية
دولية مفعلة.

 4.3عدد املناطق التي طورت آليات
وقاية وفعّ لتها يف مواجهة
االنتهاكات.

بشكل خاص.
مناطق التماس
ٍ

التقاريرامليدانية
وتقاريرالرصد.

الهدف االسرتاتيجي :4.1
تعزيز دور مؤسسات
االئتالف بمطالبة املجتمع
الدويل باتخاذ التدابري
الوقائية تجاه واقع النساء
الفلسطينيات.

 4.1عدد الدول التي تدعم خطة
االئتالف ورؤيته.

التحليل يف السنة
األوىل.

تقارير السنة
األوىل.
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الهدف االسرتاتيجي :4.2

يف حال العودة إىل االنقسام فقط.

التقارير امليدانية
وتقارير الرصد.

 4.2.1تدابري منع العودة
إىل االنقسام مفعلة.

 4.5عدد التدابري املتعلقة بالعدالة
االنتقالية ،التي تم تبنيها
وتنفيذها.

االعتذار للشعب الفلسطيني.
تخليد ذكرى الضحايا.

اإلعالنات
الرسمية.

 4.2.2نظام إنذار مبكر
مطور ومفعّ ل بشأن أيّ
متعلق باالنقسام
تصعي ٍد
ٍ
الفلسطيني الداخيل.

 4.6نظام اإلنذار املبكر موثق ومفعل.

(يشمل ً
أدلة وتعيينات وظيفية للمتابعة ،النظام والتقارير
الصادرة عنه.
وغريهما).

املساهمة يف وقاية النساء
الفلسطينيات من أيّ
تصاع ٍد يف حدة األزمة
الناتجة عن االنقسام
الداخيل.
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 4.4عدد النساء املترضرات نتيجة
العودة إىل االنقسام الداخيل.

-

0

املؤتمرات
الصحافية.

0
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الملحق الرابع :معلومات داعمة حول اآلليات الدولية
 .1آليات حقوق اإلنسان
هنــاك نوعــان مــن اآلليــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي يمكــن اســتخدامها بشــأن أجنــدة املــرأة الســام
واألمــن ،ولتقديــم معلومـ ٍ
ـات محــدد ٍة عــن النســاء الفلســطينيات .فمــن ناحيــة ،هنــاك اآلليــات التعاقديــة (املعروفــة
ُ
ٌ
أيضـا ً بلجــان املعاهــدات) ،ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك آليـ ٌ
ـات مرتبطــة بمجلــس حقــوق اإلنســان ،بمــا يف ذلــك بنــو ٌد
محـدَّد ٌة عــى أجنــدة املجلــس ،واالســتعراض الــدوري الشــامل ،إضافـ ً
ـة إىل مــا يُعــرف باآلليــات غــر التعاقديــة مــن
مقرريــن خاصــن ومجموعــات العمــل.
اآلليات التعاقدية
ً
خلفيــة متعلقــة بالفــرص ذات العالقــة باالســراتيجية :املعاهــدات وثائــق ملزمــة قانون ـا .وحــن املصادقــة
عــى معاهــدات حقــوق اإلنســان ،تقبــل الــدول أنواعـا ً مختلفــة مــن االلتزامــات حــول مــا يجــب أن تفعلــه إلحقــاق
هــذه الحقــوق .وتقــوم لجــا ٌن مش ـ َّكلة ،وفــق كل معاهــدة ،بمراقبــة كيفيــة ترجمــة الــدول الحقــوق املنصــوص
ـع فعـيّ .وأعضــاء هــذه اللجــان هــم خــراء مســتقلون (أي أنهــم ليســوا ممثلــن للــدول).
عليهــا يف املعاهــدة إىل واقـ ٍ
ُّ
ـكل دوريٍّ مــن الــدول بحســب جــدول أعمــال
أمــا مــن حيــث آليــة عملهــا ،فتقــوم اللجــان بتس ـلم التقاريــر بشـ ٍ
ُ
ً
ُ
يتــم وضعــه لسـ ٍ
ـنوات مســبقة .ويمكــن للمنظمــات غــر الحكوميــة أن تقــدم تقاريــر بديلــة لتوضيــح األمــور
وإضافــة التحليــل وتســليط الضــوء عــى جوانــب معينــة ،وتصحيــح معلومـ ٍ
ـات وردت يف تقريــر الدولــة .وتقــوم
ً
اللجنــة بعــد ذلــك بإرســال قائمــة أسـ ٍ
ـئلة إىل الدولــة لالســتيضاح وطلــب املعلومــات اإلضافيــة ،وكثــرا مــا تقــوم
لجــان املعاهــدات ببنــاء هــذه األســئلة عــى أســاس املعلومــات الــواردة مــن املنظمــات غــر الحكوميــة .وبعــد هــذا
ـات ختاميـ ٍ
يجــري حــوا ٌر بــن اللجنــة املعنيــة والحكومــة ،ومــن ثــم يتــم إصــدار مالحظـ ٍ
ـة وتوصيــات .وتتــم إعــادة
ً
الــدورة مــن جديــد بعــد عــددٍ مــن الســنوات ،حيــث تقــوم اللجــان بمراقبــة تطبيــق االتفاقيــة ،وأيض ـا مراقبــة
التقــدم املحــرز يف تنفيــذ التوصيــات الســابقة.
ً
يتضــح مــن هــذا أن هــذه اآلليــات توفــر مسـ ٍ
ـاحات مهمــة مــن أجــل محاســبة االحتــال كلمــا تمّ ــت مراجعــة تقارير
إرسائيــل أمــام هــذه اآلليــات ،إذ إنّهــا ملزمـ ٌ
ً
ـة قانون ـا بحســب القانــون الــدويل بتطبيــق قانــون حقــوق اإلنســان
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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غيــاب املعلومــات مــن تقريــر الدولــة ،فـ ّ
ـإن اآلليــات التعاقديــة تتط ـ ّرق يف مالحظاتهــا الختاميــة والتوصيــات إىل
الوضــع يف فلســطني .ويُبنــى هــذا أساسـا ً عــى املعلومــات التــي تُقدمهــا املنظمــات غــر الحكوميــة لهــذه اآلليــات
بشــكل تقاريــر موازيــة .ولقــد نجحــت املنظمــات الفلســطينية والدوليــة ،بمــا فيهــا املنظمــات النســوية ،يف إبــراز
العديــد مــن جوانــب انتهــاكات االحتــال وآثارهــا عــى النســاء الفلســطينيات؛ مــن خــال تقاريرهــا املوازيــة ،ولقــد
ر مــن هــذه املعلومــات (انظــر/ي روابــط التوصيــات الســابقة مــن لجــان
أخــذت لجــان املعاهــدات بعــددٍ كب ـ ٍ
املعاهــدات حــول إرسائيــل وانتهاكاتهــا يف فلســطني يف امللحــق).
ولقــد بــدأت مؤخــرا ً جميــع هــذه اآلليــات بالنظــر يف موضــوع املــرأة الســام 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 وســامها أينمــا وُجــدت.
ومــن املهــم اإلشــارة هنــا تحديــدا ً إىل ّ
أن لجنــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة تتطلــب مــن الــدول
تقديــم املعلومــات حــول كيفيــة تطبيقهــا أجنــدة املــرأة الســام واألمــن مــن منطلــق اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة
ـكل خـ ٍّ
ـاص اســتنادا ً إىل التوصيــة العامــة رقــم  30املتعلقــة بوضــع املــرأة يف ســياق
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (بشـ ٍ
منــع نشــوب النزاعــات ،ويف حــاالتالنــزاع ،ومــا بعــد انتهــاء النــزاع ،للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى كافــة أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة) .وتتطلــب اللجنــة إدمــاج هــذه املعلومــات يف تقريــر الدولــة ،وأيض ـا ً يُتوقــع مــن املنظمــات
غــر الحكوميــة إدمــاج هــذه املعلومــات أو الرتكيــز عليهــا أساسـا ً يف تقاريرهــا املوازيــة.
مــن ناحيـ ٍ
ـة أُخــرى ،لقــد صــدر ســابقا ً عــد ٌد مــن التوصيــات الختاميــة املتعلقــة بتنفيــذ الــدول املضيفــة لالجئــات
الفلســطينيات .ولقــد ركــز عــد ٌد منهــا عــى حقــوق الفلســطينيات يف الجنســية والعمــل وعــدم التمييــز يف مجـ ٍ
ـاالت
أُخــرى .كمــا ســتقوم هــذه الــدول الحق ـا ً بتقديــم تقاريرهــا حــول تطبيــق االتفاقيــات والتقــدم املحــرز يف تنفيــذ
التوصيــات.
مجلس حقوق اإلنسان
ـة دوليـ ٌ
ـة حكوميـ ٌ
خلفيــة متعلقــة بالفــرص ذات العالقــة باالســراتيجية :مجلــس حقــوق اإلنســان هــو هيئـ ٌ
ـة
داخــل منظومــة األُمــم املتحــدة ،يتألــف مــن  47دولــة ،ويتــم انتخابهــم كل  5ســنوات مــن الجمعيــة العموميــة.
ومســؤولية املجلــس الرئيســية هــي تعزيــز جميــع حقــوق اإلنســان وحمايتهــا يف كافــة أنحــاء العالــم ،وال يرتبــط
عملــه بتنفيــذ اتفاقيــات حقــوق اإلنســان تحديــداً .ويشــارك يف الجلســات ممثلــو الــدول بصفتهــم الرســمية (أي
ليــس كخــراء يف مجــال حقــوق اإلنســان) .ويمتلــك املجلــس صالحيــة مناقشــة كل املواضيــع املتعلقــة بحقــوق
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اإلنســان ،ويعقــد جلســاته يف مكتــب األُمــم املتحــدة يف جنيــف.
يجتمــع املجلــس دوري ـاً ،وهنــاك بعــض البنــود الثابتــة يف الــدورات ،منهــا :نقــاش تقاريــر اإلجــراءات الخاصــة
ـة بنـ ٌد ثابـ ٌ
ـنوات طويلـ ٍ
(حــول مواضيــع وبلــدان) .ويوجــد منــذ سـ ٍ
ـت (البنــد رقــم  )7حــول 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.
ـات خاصـ ٍ
ـة غــر عاديـ ٍ
ويمكــن للمجلــس أن ينعقــد يف جلسـ ٍ
ـورات خطــرة (مث ـاً ت ـ ّم عقــد جلسـ ٍ
ـة ملناقشــة تطـ ٍ
ـة
ّ
حــول غــزة) .ويقــوم املجلــس بتبنــي قــرارات ،ويقــوم بمراجعــة تنفيذهــا بحســب املقتــى .ويمكــن للمنظمــات
غــر الحكوميّــة ذات الصفــة االستشــارية لــدى املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي حضــور الجلســات وتقديــم
املعلومــات الشــفهية والخطيــة ،وأن تشــارك يف املناقشــات ،والحــوارات التفاعليّــة ،ومناقشــات الخــراء يف االجتماعــات
غــر الرســميّة ،كمــا يمكــن تنظيــم لقــاءات جانبيــة ( )side eventحــول قضايــا تتع ّلــق بعمــل املجلــس.
وال يقتــر تدخــل املنظمــات الفلســطينية عــى جــدول األعمــال املتعلــق بفلســطني ،بــل يمكــن التدخــل تحــت
جــداول أعمــال أُخــرى ،بحســب املعلومــات املتوفــرة (مث ـاً يمكــن تقديــم معلومــات حــول العنــف ضــد املــرأة،
أو حقــوق األطفــال ..إلــخ) .ويقــع تحــت مظلــة املجلــس عــد ٌد مــن اآلليــات الخاصــة مــن املقرريــن الخاصــن
املواضيعيــن ومجموعــات العمــل يقدمــون تقاريــر ،بمــا يف ذلــك تقاريــر ســنوية (انظــري ادنــاه).
االستعراض الدوري الشامل
خلفيــة متعلقــة ُ
بالفــرص ذات العالقــة باالســراتيجية :االســتعراض الــدوري الشــامل هــو آليــة ملجلــس حقوق
ُ
اإلنســان ،يتــم مــن خاللهــا اســتعراض ســجالت حقــوق اإلنســان لجميــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة البالــغ
عددهــا  193دولــة .ويتــم هــذا مــر ًة كل أربــع ســنوات .ويقــوم باالســتعراض مــا يُســمى «الفريــق العامــل املعنــي
باالســتعراض الــدوري الشــامل» ،ويتألــف هــذا مــن جميــع أعضــاء مجلــس حقــوق اإلنســان البالغــن  47عضــواً،
ويمكــن ألي دولـ ٍ
ـو يف األُمــم املتحــدة أن تشــارك يف املناقشــات /الحــوار مــع الدولــة قيــد االســتعراض.
ـة عضـ ٍ
ـق مــن ثــاث دول ،يُعــرف باســم «الرتويــكا» ،يتــوىل القيــام بمهمــة املقــرر.
ويتــم تســهيل االســتعراض مــن خــال فريـ ٍ
ـة مــن خــال إجــراء قرعـ ٍ
ويتــم اختيــار الرتويــكا الخاصــة بــكل دولـ ٍ
ـة رسيــة .ويســتند االســتعراض إىل عــد ٍد 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 غــر الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
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ـات تفاعليـ ٍ
ويُجـ َرى االســتعراض مــن خــال مناقشـ ٍ
ـة بــن الدولــة قيــد االســتعراض وغريهــا مــن الــدول األعضــاء
يف األمــم املتحــدة ،ويمكــن للمنظمــات غــر الحكوميــة أن تقــدم معلومــات يمكــن إضافتهــا إىل تقريــر «أصحــاب
املصلحــة اآلخريــن» الــذي يجــري النظــر فيــه أثنــاء االســتعراض .ويمكــن ألي دولـ ٍ
ـة تشــارك يف املناقشــات التفاعلية
أن تشــر إىل املعلومــات التــي تقدمهــا تلــك املنظمــات أثنــاء االســتعراض.
كمــا يمكــن للمنظمــات غــر الحكوميــة أن تحــر الجلســات التــي يتــم فيهــا عــرض نتائج االســتعراض يف جلســات
مجلــس حقــوق اإلنســان ،وتســتطيع تقديــم املعلومــات واملداخــات الشــفهية .بعــد االســتعراض ،يتــم الخــروج
ـة نهائيـ ٍ
بوثيقـ ٍ
ـة تحمــل ملخــص التوصيــات التــي قدمتهــا الحكومــات املختلفــة .وتقــوم الدولــة قيــد االســتعراض
باإلعــان عــن التوصيــات التــي تقبلهــا أو تلــك التــي ترفضهــا ،أو التــي تأخذهــا قيــد املالحظــة.
اآلليات غير التعاقدية (اإلجراءات الخاصة)
خلفيــة متعلقــة بالفــرص ذات العالقــة باالســراتيجية :اإلجــراءات الخاصــة ملجلــس حقــوق اإلنســان مجموعـ ٌ
ـة
مــن الخــراء املســتقلني يف مجــال حقــوق اإلنســان املكلفــن بتقديــم تقاريــر والتدخــل بشــأن حقــوق اإلنســان مــن
ـي أو خـ ٍّ
ـايس يف آليــات األمــم املتحــدة
ـدان مُحـدَّدة .ونظــام اإلجــراءات الخاصــة عنــرٌ أسـ ٌّ
ـور مواضيعـ ٍّ
منظـ ٍ
ـاص ببلـ ٍ
لحقــوق اإلنســان ،ويغطــي جميــع حقــوق اإلنســان املدنيــة والسياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة.
وال ترتبــط اإلجــراءات الخاصــة بمتابعــة تطبيــق اتفاقيـ ٍ
ـة معينــة ،أي أنــه ،عــى ســبيل املثــال ،تقــوم املقــررة
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
التقاريــر ،كمــا تقــوم بإجــراء بعثــات للــدول وإصــدار تقاريــر حــول البعثــة .ويمكــن لآلليــات هــذه اســتالم
البالغــات واملعلومــات حــول حــاالت االنتهــاكات ،ويمكنهــا التدخــل مبــارش ًة لــدى الحكومــات بشــأنها ،بمــا يف ذلــك
ـداءات عاجلـ ً
ـة حــن الحاجــة .وتتعلــق هــذه التدخــات بانتهـ ٍ
مــن خــال توجيــه رســائل تتضمــن نـ ٍ
ـاكات لحقــوق
اإلنســان حدثــت فعـاً ،أو يجــري ارتكابهــا ،أو يوجــد احتمــا ٌل كبـرٌ لحدوثهــا .ويمكــن أن تتعلــق التدخــات هــذه
ـاكات مرتبطـ ٍ
بانتهـ ٍ
ـة بالقوانــن واملمارســة .وتقــوم اإلجــراءات هــذه بتقديــم تقاريــر ســنوية أمــام مجلــس حقــوق
اإلنســان ،وتتــم مناقشــة هــذه التقاريــر خــال جلســات املجلــس.

90

االئتالف النسوي الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس األمن 1325

 .2المجلس االقتصادي واالجتماعي

هــو الجهــاز الرئيــي لتنســيق األعمــال االقتصاديــة واالجتماعيــة لألُمــم املتحــدة ،ومــا يتصــل بهــا مــن أعمــال
الــوكاالت املتخصصــة ( 14وكالــة متخصصــة) واملؤسســات األُخــرى .ويف املجلــس  9لجــان «فنيــة» ،وخمــس لجــان
إقليميــة .وتُع ـ ّد لجنــة وضــع املــرأة إحــدى هــذه اللجــان .وتقــوم الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بانتخــاب 54
دولــة لعضويــة املجلــس لفـ ٍ
ـرات متداخلــة ،مــدة ك ٍّل منهــا ثــاث ســنوات.
لجنة وضع المرأة ()Commission on the Status of Women – CSW
ـة متعلقـ ٌ
خلفيـ ٌ
ـة بالفــرص ذات العالقــة باالســراتيجية :لجنــة وضــع املــرأة هــي إحــدى لجــان املجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي ،وهــي بذلــك مشـ َّكلة مــن الـــ  54دولــة (أي أن عضويتهــا هي عضويــة املجلــس االقتصادي
واالجتماعــي نفســها) .تعقــد اللجنــة اجتماع ـا ً عام ـا ً ســنويا ً يمكــن أن تحــره املنظمــات غــر الحكوميــة .ويتــم
يف هــذا االجتمــاع عقــد جلســات عامــة وجلســات جانبيــة مواضيعيــة تنظمهــا األمــم املتحــدة ،ويمكــن أن تحرضهــا
املنظمــات غــر الحكوميــة ،وتقديــم الكلمــات والتدخــات فيهــا .ويمكــن أيضـا ً للمنظمــات غــر الحكوميــة تنظيــم
جلســات موازيــة ( .)side eventوتبنــت اللجنــة مؤخــرا ً آليـ ً
ـة لعقــد التشــاورات حــول مواضيــع محــددة ســنوياً،
األمــر الــذي يســمح لالئتــاف بالتفاعــل مــع هــذه املواضيــع بحســب اســراتيجيته .يف عــام  2020تمــت مراجعــة
تطبيــق منهــاج عمــل بيجــن وعالقتــه بأجنــدة التنميــة املســتدامة .ويف عــام  ،2021ســيتم الرتكيــز عــى موضوع
املشــاركة الفعالــة وصنــع القــرار ،وأيضـا ً القضــاء عــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات مــن أجــل تحقيــق
املســاواة ،وبهــذا سيشــكل هــذا املوضــوع مدخــاً مهمــا ً لالئتــاف للرتكيــز عــى عــددٍ مــن النواحــي املتعلقــة
بحقــوق املــرأة الفلســطينية تحــت االحتــال .أمــا يف عــام  ،2022فســيتم الرتكيــز عــى املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة
مــن منطلــق التغـ ُّ
ـر املناخــي والعوامــل البيئيــة .يف عــام  ،2023ســيتم الرتكيــز عــى الفجــوة املعلوماتيــة يف عــر
التكنولوجيــا .يف عــام  2024ســيتم الرتكيــز عــى موضــوع الفقــر .وإضافـ ً
ـة إىل هــذا ،تقــوم اللجنة كل  5ســنوات
بمراجعــة اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا ،والتحديــات يف تنفيــذ منهــاج عمــل بيجــن مــن قبــل جميــع الــدول
ـات دوليـ ٍ
(وال يرتبــط هــذا باملصادقــة عــى اتفاقيـ ٍ
ـة حــول حقــوق املــرأة) .يُذكــر أن الفقــرات  149-131مــن
إعــان ومنهــاج عمــل بيجــن تتعلــق تحديــدا ً بالنســاء خــال النزاعــات ،وتشــر إىل االحتــال األجنبــي،
كمــا يشــر اإلعــان يف عــددٍ مــن الفقــرات األُخــرى إىل االحتــال األجنبــي .وتتــم املراجعــة بنــا ًء عــى تقاريــر
ـة نهائيـ ٍ
الــدول واملجتمــع املدنــي وأجســام وآليــات األُمــم املتحــدة ،ويتــم الخــروج بوثيقـ ٍ
ـة بعــد املراجعــة.
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المنتدى السياسي رفيع المستوى
ـة متعلقـ ٌ
خلفيـ ٌ
ـة بالفــرص ذات العالقــة باالســراتيجية :ينعقــد املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى ســنويا ً تحــت
مظلــة املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي .ويتــم خــال املنتــدى تقديــم تقاريــر وطنيــة طوعيــة مــن عــد ٍد مــن الــدول.
وهــذه التقاريــر طوعيــة ،أي أنهــا تختلــف عــن التقاريــر التــي تقـدَّم لنظــام حقــوق اإلنســان لألُمــم املتحــدة مــن حيــث
ـة بتقديــم التقاريــر .لذلــك ،ال توجــد رزنامـ ٌ
إنــه ال توجــد إلزاميـ ٌ
ـي محــد ٌد
ـة محــدد ٌة لهــذه التقاريــر ،وال يوجــد شــك ٌل إلزامـ ٌّ
ملحتــوى هــذه التقاريــر .ويمكــن للمنظمــات غــر الحكوميــة حضــور املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى وإصــدار تقاريــر
ـاءات جانبيـ ٍ
بديلــة وتنظيــم لقـ ٍ
ـة موازيــة.

 .3مجلس األمن
ـة متعلقـ ٌ
خلفيـ ٌ
ـة بالفــرص ذات العالقــة باالســراتيجية :يتحمــل مجلــس األمــن املســؤولية الرئيســية يف األُمــم املتحــدة
عــن صــون الســلم واألمــن الدوليــن .ويتشــكل مجلــس األمــن مــن  15عضــواً 5 ،منهــم أعضــاء دائمــون (أمريــكا،
ـو لديــه صـ ٌ
ـوت واحــد ،واألعضــاء الدائمــون الخمســة يتمتعــون بحــق
بريطانيــا ،فرنســا ،الصــن ،روســيا) .وكل عضـ ٍ
ـة غــر متاحـ ٍ
ـات مغلقـ ٍ
ـات مفتوحــة ،أو جلسـ ٍ
«الفيتــو» .ينعقــد املجلــس إمــا بشــكل جلسـ ٍ
ـة للجهــور .ويتــم تغيــر الرئاســة
ـكل دوريّ  .وبعــد تبنــي املجلــس القــرار  1325حــول املــرأة الســام واألمــن عــام  ،2000قــام
وانتخــاب العضويــة بشـ ٍ
ـات سـ ٍ
ـرارات إضافيـ ٍ
ـة تحــت األجنــدة ذاتهــا .منــذ عــام  ،2015بــدأ املجلــس بعقــد جلسـ ٍ
املجلــس بتبنــي تســعة قـ ٍ
ـنوية
مفتوحـ ٍ
ـة يف شــهر أكتوبــر ملراجعــة التق ـدُّم املحــرز يف تطبيــق أجنــدة املــرأة الســام واألمــن .ويف هــذه الجلســات تتــم
ـة تق ـدَّم بشــكل تقاريــر طوعيـ ٍ
ـة طوعيـ ٍ
ـتعراضات وطنيـ ٍ
ٍ
ـة مــن الــدول .ويمكــن للمنظمــات غــر الحكوميــة
مناقشــة اسـ
ً
ً
ً
إصــدار التقاريــر البديلــة ،وأيض ـا تقديــم الكلمــات أمــام املجلــس .وأيض ـا ،تباع ـا للقــرار  2242ملجلــس األمــن حــول
املــرأة الســام واألمــن ( )2015تــم يف عــام  2016تأســيس فريــق الخــراء غــر الرســمي ملجلــس األمــن حــول املــرأة
الســام واألمــن ( ،)UN Security Council Informal Expert Group on Women, Peace and Securityويتــم يف
ـاع محــددة .ولقــد تــم مــن خــال هــذه اآلليــة البحــث مــرارا ً يف أوضــاع عــد ٍد مــن
جلســات هــذا الفريــق البحــث يف أوضـ ٍ
الــدول العربيــة ،مثــل اليمــن وســوريا وليبيــا ،إال أنــه لــم يتــم بحــث الوضــع يف فلســطني حتــى اآلن.
يقــوم مجلــس األمــن أيضـا ً ببحــث أوضــاع بلــدان .والوضــع يف الــرق األوســط ،الــذي يتــم مــن خاللــه بحــث الوضــع
يف فلســطني ،هــو إحــدى األجنــدات املســتمرة ملجلــس األمــن .وإضافـ ً
ـة إىل ذلــك ،يف بعــض القــرارات التــي يصدرهــا ،مثــل
القــرار  2334الــذي أصــدره املجلــس حــول املســتوطنات (انظــر/ي أعــاه) ،يقــوم املجلــس بالطلــب مــن األمــن العــام
بتقديــم تقاريــر دوريــة للمجلــس (يف حالــة القــرار  ،2334يتــم تقديــم التقاريــر كل ثالثــة أشــهر يف مــارس/آذار،
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يونيو/حزيــران ،ســبتمرب/أيلول ،وديســمرب/كانون األول) .ويتــم إعــداد التقاريــر مــن قبــل مكتــب األمــن العــام يف
ـة ملجلــس األمــن ،إال ّ
ـة مفتوحـ ٍ
الســكرتارية .ويتــم بعــد ذلــك نقــاش التقاريــر هــذه يف جلسـ ٍ
أن الجلســة املفتوحــة ال تعنــي
بالــرورة الســماح للمنظمــات غــر الحكوميــة بإلقــاء الكلمــات ،ولكــن يمكــن لهــا الحضــور فقــط.
إمكانيــة تقديــم املنظمــات غــر الحكوميــة للكلمــات أمــام املجلــس هــي عمليــة غــر منتظمــة ،وال يمكــن معرفتها مســبقاً،
ألن القــرار يف هــذا يعــود إىل رئيــس املجلــس ،يف الوقــت الــذي تتــم فيــه مناقشــة التقريــر أو القــرار املحــدد .لذلــك ،فـ ّ
ـإن
الوســيلة الوحيــدة لضمــان الســماح للمنظمــات غــر الحكوميــة بتقديــم الكلمــة أمــام املجلــس هــي مــن خــال التأثــر
عــى الرئيــس .ومــن هنــا ،تكمــن أهميــة معرفــة الدولــة التــي ســتقوم برئاســة مجلــس األمــن ،لضمــان إمكانيــة تفاعــل
املجلــس مبــارش ًة مــع منظمــات املجتمــع املدنــي مــن خــال الســماع ملداخالتهــا مبــارش ًة (انظــر/ي أدنــاه قائمــة الــدول
التــي ســتتوىل رئاســة مجلــس األمــن).
ُ
ً
دول بــدال منهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.
تنتهــي كل ســنة عضويــة  5دول ،ويتــم انتخــاب عضويــة ٍ 5
وفيمــا يــي قائمــة الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن (إضافـ ً
ـة إىل األعضــاء الدائمــن) حتــى نهايــة  ،2021مــع اإلشــارة
إىل ســنة انتهــاء العضويــة:
الدول األعضاء في مجلس األمن التي ستتولى الرئاسة حتى نهاية :2021
الدول التي ستنتهي عضويتها مع نهاية  2020هي:
بلجيكا ،الدومينيكان ،أملانيا ،أندونيسيا ،جنوب أفريقيا.
الدول التي ستنتهي عضويتها مع نهاية  2021هي:
أستونيا ،النيجر ،سانت فينسنت وجزر غرينادين ،تونس ،فيتنام.
الدول التي ستمتد عضويتها من  2022-2021هي:
النرويج ،املكسيك ،كينيا ،إيرلندا ،الهند.
الدول التي ستتوىل رئاسة مجلس األمن هي (بحسب الشهر):
النيجــر (أيلول/ســبتمرب  ،)2020روســيا (ترشيــن األول/أكتوبــر  ،)2020ســانت فنســنت وجــزر غريناديــن (ترشيــن الثانــي/
نوفمــر ،)2020 جنــوب أفريقيــا (كانــون األول/ديســمرب  ،)2020تونــس (كانــون الثاني/ينايــر  ،)2021بريطانيــا (شــباط/
فربايــر  ،)2021الواليــات املتحــدة األمريكيــة (آذار/مــارس  ،)2021فيتنــام (نيســان/أبريل  ،)2021الصــن (أيار/مايو ،)2021
أســتونيا (حزيران/يونيــو  ،)2021فرنســا (تموز/يوليــو  ،)2021الهنــد (آب/أغســطس  ،)2021إيرلندا (أيلول/ســبتمرب ،)2021
كينيــا (ترشيــن األول/أكتوبــر  ،)2021املكســيك (ترشيــن الثاني/نوفمــر ،)2021 النيجر(كانــون األول/ديســمرب .)2021
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األدوات
لتســهيل العمــل مــن خــال اآلليــات العديــدة عــى املســتوى الــدويل ،وكمــا اتضــح ســابقاً ،ســرتكز االســراتيجية
إىل اســتخدام األدوات األساســية التاليــة:
 إعــداد التقاريــر املوازيــة والبيانــات واملعلومــات املكتوبــة والبيانــات :تقــدم هــذه إىل اآلليــات الدوليــةوأجســام األُمــم املتحــدة ،خاصـ ً
ـة أمــام اللجــان املرشفــة عــى تطبيــق املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
ـراءات فنيـ ٍ
ولتقديــم هــذه التقاريــر ،يجــب اتبــاع إجـ ٍ
ـة 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 أيض ـا ً تقديــم املعلومــات إىل الهيئــات غــر التعاقديــة ،خاصــة
املقرريــن الخاصــن ومجموعــات العمــل ذات العالقــة ،يف أيّ وقـ ٍ
ـت مــن الســنة ،إال أنــه يجــب أيض ـا ً اتبــاع
ـة وهيكليـ ٍ
آليـ ٍ
ـة لتقديــم املعلومــات .ولتســهيل هــذا العمــل ،مــن الــروري التنســيق مــع مكتــب املفــوض
ـل داخليـ ٍ
ـة داخــل االئتــاف مــن أجــل متابعــة
الســامي لحقــوق اإلنســان يف فلســطني ،وتشــكيل آليــة عمـ ٍ
هــذا الجــزء مــن فعاليــات االئتــاف ،مــن حيــث متابعــة املواعيــد ،وتنســيق تحضــر التقاريــر واملداخــات،
وتنســيق تقديمهــا بالشــكل الســليم .ويمكــن أيض ـا ً إصــدار تقاريــر موازيـ ٍ
ـة أو بيانـ ٍ
ـات لتقديمهــا يف إطــار
املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى ولجنــة وضــع املــرأة.
ـة عــاد ًة للتحضــر والتنســيق املسـ َ
 حضــور الجلســات وتقديــم املداخــات الشــفهية :بحاجـ ٍـبقني ،لذلــك من
ـة أو محليـ ٍ
ـة أو إقليميـ ٍ
ـات دوليـ ٍ
الــروري القيــام بذلــك بالتعــاون مــع مؤسسـ ٍ
ـة ذات خــر ٍة يف هــذا املجــال.
وال تســمح جميــع األجســام بتقديــم املداخــات الشــفهية ،وإنمــا يقتــر هــذا يف العديــد مــن األجســام عــى
املؤسســات التــي تتمتــع بالصفــة االستشــارية لــدى املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لألُمــم املتحــدة ،األمــر
الــذي ال يمتلكــه االئتــاف ،وإنمــا تمتلكــه بعــض املؤسســات األعضــاء فيــه .لذلــك ،يمكــن التنســيق لحضــور
ـات حقوقيـ ٍ
الجلســات وتقديــم املداخــات مــن خــال املؤسســات األعضــاء هــذه ،أو مــن خــال مؤسسـ ٍ
ـة
ـبكات نسـ ٍ
ٍ
ـات أو شـ ٍ
ـطينية أُخــرى تتمتــع بهــذه الصفــة ،أو مــن خــال مؤسسـ ٍ
ـوية إقليميــة ،أو مــن خــال
فلسـ
ـبكات دوليـ ٍ
ـات أو شـ ٍ
مؤسسـ ٍ
ـة داعمــة (انظــر/ي أدنــاه).
 تنظيــم لقــاءات جانبيــة ( :)side eventsخــال جلســات مجلــس حقــوق اإلنســان ولجنــة وضــع املــرأةواملنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى ألجنــدة التنميــة املســتدامة ،يمكــن عقــد اجتماعـ ٍ
ـات عــى هامــش جلســات
هــذه األجســام واآلليــات والهيئــات ذات العالقــة .ويمكــن اســتخدام عقــد اللقــاءات الجانبيــة هــذه لتســليط
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الضــوء مــن منظــور االئتــاف عــى أحـ ٍ
ـاع محــددة ،وتأثريهــا عــى النســاء والفتيــات
ـداث أو عــى أوضـ ٍ
الفلســطينيات .وقــد تكــون هــذه آليـ ً
ـة مفيــد ًة للرتكيــز عــى وضــع النســاء والفتيــات الفلســطينيات أينمــا
وُجــدن .وتتبــع إجــراءات عقــد هــذه الجلســات إجـ ٍ
ـراءات محــددة ،كمــا يمكــن عقــد هــذه اللقــاءات كائتــاف،
ُ
أو بالرشاكــة بــن االئتــاف واملؤسســات األعضــاء ،أو بالرشاكــة مــع مؤسســات حقوقيــة فلســطينية أخــرى ،أو
ـبكات دوليـ ٍ
ـات أو شـ ٍ
بالرشاكــة مــع مؤسسـ ٍ
ـة داعمــة.
ـات متواصلـ ٍ
 عقــد اجتماعــات مــع ممثــي الحكومــات :مــن املفيــد جــدا ً عقــد اجتماعـ ٍـة مــع ممثــي
الحكومــات .وســيقوم االئتــاف بتبنــي آليـ ٍ
ـة ثالثيــة األبعــاد لتحقيــق هــذا )1 :االجتمــاع مــع املمثليــات
والســفارات يف فلســطني مــن خــال لقـ ٍ
ـاءات مبــارش ٍة معهــم )2 .يف عواصــم هــذه الــدول مــن خــال تواصــل
االئتــاف مــع الســفارات/املمثليات الفلســطينية فيهــا )3 .يف نيويــورك مــن خــال املمثليــة الفلســطينة يف
نيويــورك ،أو يف جنيــف مــن خــال املمثليــة الفلســطينية هنــاك .والهــدف مــن هــذه اللقــاءات ،خاصـ ً
ـة يف
إطــار األجســام املشــكلة مــن ممثــي الحكومــات هــو التأثــر عــى توجُّ هاتهــم يف التصويــت حــول القــرارات
ذات العالقــة ،ومــن أجــل متابعــة تطبيــق النتائــج والتوصيــات مــن قبــل بلدانهــم.
ومــن املهــم الرتكيــز يف هــذه اللقــاءات ليــس فقــط عــى الــدول الغربيــة ،أو دول أُوروبــا الرشقيــة ،وإنمــا أيض ـا ً

دول مــن آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة .وأهميــة هــذا التنويــع هــي ّ
أن تصويــت هــذه البلــدان قــد يكــون يف
غايــة األهميــة أو حاســماً؛ مــن حيــث إنــه يتــم تبنــي القــرارات يف معظــم األحيــان بأغلبيـ ٍ
ـة بســيطة (مثـاً يف مجلس
حقــوق اإلنســان ،واملجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ،ولجنــة وضــع املــرأة ،وأيضـا ً يف مجلــس األمــن ،مــا لــم تتــم
معارضــة القــرار واســتخدام حــق الفيتــو يف التصويــت مــن قبــل أحــد األعضــاء الدائمــن) .ويف بعــض األحيــان،
توجَ ــد دول لديهــا اهتمــا ٌم محــد ٌد بمواضيــع معينــة (مثـاً حريــة الــرأي ،أو التنميــة املســتدامة ،أو املدافعــن عــن
حقــوق اإلنســان ..إلــخ) ،وبذلــك يتــم التوجــه إليهــا أساس ـا ً للتنســيق األويل.
ٍ
مداخــات يف الجلســة.
وتلعــب رئاســة مجلــس األمــن دورا ً مهمــا ً لضمــان تقديــم املنظمــات غــر الحكوميــة
لذلــك ،فلقــاء ممثليــات الــدول التــي تــرأس مجلــس األمــن يف األوقــات املختلفــة هــو يف غايــة األهميــة .وأيضــا ً
مــن الــروريّ يف مجلــس األمــن عقــد االجتماعــات مــع كافــة األعضــاء مــن أجــل ضمــان تصويتهــم اإليجابــي
عــى القــرارات (خاصــة األعضــاء غــر الدائمــن) .إذن ،يتضــح أنــه ســيختلف اختيــار الــدول باختيــار املوضــوع.
وإضافـ ً
ـة إىل هــذا ،فــإن هنــاك بعــض الــدول التــي تدعــم فلســطني تقليدي ـاً .وملعرفــة هــذه التفاصيــل وتقديــر
األولويــات ،مــن املفيــد التنســيق مــع ممثــي فلســطني يف الهيئــات الدوليــة .كمــا يمكــن التنســيق مســبقا ً مــن خــال
الشــبكة الداعمــة (انظــر/ي أدنــاه).
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 عقــد اجتماعــات مبــارشة مــع خــراء حقــوق اإلنســان :للتباحــث معهــم بشــأن كيفيــة تناولهــم وضــعالنســاء الفلســطينيات ضمــن عملهــم .ويجــب عــدم االفــراض ّ
أن كافــة آليــات حقــوق اإلنســان املكونــة مــن
الخــراء لديهــا خــر ٌة معمَّ قـ ٌ
ـة يف الوضــع يف فلســطني ،أو يف وضــع النســاء الفلســطينيات أينمــا وُجــدن ،أو يف
تأثــر انتهــاكات االحتــال عــى النســاء والفتيــات الفلســطينيات .ويمكــن عقــد عــددٍ مــن هــذه اللقــاءات عــى
هامــش مجلــس حقــوق اإلنســان ،خاصـ ً
ـة حينمــا تقــوم هــذه اآلليــات بتقديــم تقاريرهــا .عــى ســبيل املثــال،
يمكــن عقــد لقــا ٍء مــع املقــرر الخــاص حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة ،ومناقشــة
أثــر االحتــال عــى النســاء ،والطلــب مــن املقــرر الخــاص إدمــاج التحليــل النســوي يف تقاريــره ،وتحديــدا ً
ـي يُر ّكــز عــى انتهــاكات االحتــال اإلرسائيــي عــى حقــوق النســاء.
ـر مواضيعـ ٍّ
إصــدار تقريـ ٍ
ـوية دوليـ ٍ
ـبكة نسـ ٍ
 تشــكيل شـ ٍـة داعمــة :هنــاك عــد ٌد مــن املنظمــات غــر الحكوميــة والشــبكات املتخصصــة يف
موضــوع املــرأة الســام واألمــن ،التــي مــن الــرري بنــاء الــراكات معهــا .وســيقوم االئتــاف ببنــاء تحالـ ٍ
ـف
أو شـ ٍ
ـكل دوريٍّ وحــن الحاجــة .الهــدف مــن هــذه الشــبكة
ـبكة مــن هــذه املنظمــات يتــم االلتجــاء إليهــا بشـ ٍ
ســيكون مبدئيـا ً مــا يــي )1 :تنســيق الجهــود دوليـاً ،وتســهيل وصــول االئتــاف إىل املنصــات واآلليــات الدوليــة
نطاق واســع.
حــن الحاجــة وبحســب األصــول )2 .نــر وتوزيــع مواقــف االئتــاف واملــواد التــي يصدرهــا عــى
ٍ
 )3الضغــط عــى الحكومــات حــن الحاجــة للتصويــت لدعــم مطالــب االئتــاف يف املنصــات واآلليــات الدوليــة.
ـاع افــرايضٍّ
ســيقوم االئتــاف يف  2021باالتصــال مــع عــددٍ مبدئـ ٍّ
ـي مــن هــذه املؤسســات ،وتنســيق اجتمـ ٍ
مــن أجــل بــدء العمــل عــى تأســيس هــذه الشــبكة .وســتكون هــذه الشــبكة إحــدى األدوات التــي
سيســتخدمها االئتــاف .وســيتم الرتكيــز بدايـ ً
ـة عــى االتصــال مــع الجهــات التاليــة ،وســتقوم عضــوات
ـات نسـ ٍ
ـبكات أو مؤسسـ ٍ
ٍ
ـوية أُخــرى يمكــن إضافتهــا إىل هــذه الشــبكة:
االئتــاف باقــراح شـ
ـف عريـ ٌ
 مجموعــة العمــل الدوليــة للمنظمــات غــر الحكوميــة للمــرأة والســام واألمــن :تحالـ ٌـض مــن  19مؤسســة دوليــة مــن
أهــم املؤسســات العاملــة حــول موضــوع املــرأة الســام واألمن:
The NGO Working Group on Women, Peace and Security ،https//:www.womenpeacesecurity.org/
 ( WILPFرابطــة النســاء الدوليــة للســام والحريــة) ،وهــي أيض ـا ً موجــود ٌة يف مجموعــة العمــل أعــاه ،ولكــن مــن املفيــدالتنســيق معهــا مبارش ًة أيضـاً ،ألن لهــا اهتمامـا ً كبــرا ً بفلســطنيhttps://www.wilpf.org/our-members/#middleeast :

/https://www.musawah.org/international-advocacy MUSAWAH -

 -التحالف النسوي للحقوقhttp://feministallianceforrights.org/ Feminist Alliance for Rights :
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