
 

 

  
  

                                                     

  (مفتاح)  –المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة 

  بالتنسیق والتعاون مع  أوكسفام

  بناء السلم واألمن   عزیز مشاركة النساء فيت

2019- 2020  
  

 :ةعامّ  ةخلفیّ
  

 الفلسطینیة   المبادرة ھ خالل من  تھدف  والذي ، فلسطین في الصالح الحكم تعزیز االستراتیجي ھدفھا  ضمن
ً  المضيّ  إلى (مفتاح) والدیمقراطیة العالمي الحوار لتعمیق  العامة السیاسات  حول والمناصرة الضغط في  قدما

 بالسیاسات للتأثیر  القرار اعصنّ  مع حوار جلسات تنظیم  خالل من والمساواة االجتماعیة  العدالة یضمن بما
 ، المواطنین حقوق وحمایة  االجتماعیة العدالة حقاقإ لضمان شةالمھمّ  والفئات والشباب النساء لمساندة العامة
 1325 األممي القرار  ومنھا الصلة،  ذات األممیة والقراراتاإلنسان   حقوق مبادئ لىإ باالستناد وذلك

 المتواصل الدعم على الماضیة السنوات خالل (مفتاح) عملت)، سیداو(  اتفاقیةمن  35و32و 30التوصیات و
 وصوالً  2012 فيھ  عن اإلعالن من ابتداءً  فلسطین في 1325 األمن مجلس قرار لتطبیق نسويال  لالئتالف

عن  شموليّ   بشكلٍ  1325 األممي القرار لتطبیق والمناصرة الضغط خطة   إعداد  إلى الحمایة ایشمل  صر 
  والمشاركة والمساءلة. 

  

  ) Conflict and Fragility(اإلقلیمي  برنامج  ال  من خاللو،    2020- 2019  العام  خالل    (مفتاح)  تستكمل
یُ  مؤسسةالذي  قبل  من  ومنھا و  مأوكسفا  دار  المدني  المجتمع  مؤسسات  بین  ما  بالشراكة  فلسطین  في  ینفذ 

مطلب الحركة  دعم اعي، جمعیة الثقافة والفكر الحر، نوني واالجتماالق  المرأة لإلرشادمركز  ، (مفتاح)مؤسسة 
اإل بوجود  الوطن النسویة  السیاسیة  األرادة  لمساءلة  الحقیقیة  والدولیة  بیة  العالقة  ذات  الحمای طراف  ة  توفیر 

المساھمة باإلضافة إلى  ،  في المنطقةاألمن والسلم  تحقیق    في الجھود الرامیة إلى  ھندمجللنساء الفلسطینیات و
  ة فیما یتعلق ببناء التحالفات على المستوى اإلقلیمي والدولي.  وّ في تحقیق النتائج المرج

  التدخالت: 

  ة: المرجوّ  لألھدافللوصول  على تنفیذ سلسلة من األنشطة (مفتاح)ستعمل 



 

 

األممي   .1 القرار  لتطبیق  النسوي  واالئتالف  المدني  المجتمع  مؤسسات  دور  تفعیل  في   1325زیادة 
مستویات اتخاذ القرار،     ة السیاسیة للمرأة وتعزیز تمثیلھن في  الضفة وقطاع غزة في دعمھا المشارك

   وھي تتمحور باآلتي:سیما فیما یتعلق بموضوع أجندة النساء الفلسطینیات في قضایا األمن والسالم. 
باتجاه    الفلسطینیات اإلصالح  الضغط  النساء  بحمایة  العالقة  ذات  خالل  ، القانوني  من    وذلك 

والكنسیة  الشرعیة  المحاكم  داخل  بھا  المعمول  واإلجراءات  السیاسات  لمجموعة  مراجعة 
 ً غزة،     استنادا وقطاع  الغربیة  الضفة  من  كل  في  الشخصیة  لألحوال  بھا  المعمول  للقوانین 
بقوانین األحوال   بھدف   المتعلقة  المحاكم  داخل  الحقوق واإلجراءات  في  الفجوات  الوقوف على 

وخاصة    ، والتي تشكل تحدیات لوصول النساء والشابات والفتیات للعدالة   ، سطینالشخصیة في فل
المشتركة  واألموال  والحضانة  والوصایة  والطالق  والوالیة  الزواج  بسن  المتعلقة  المواد   ،في 

 والخروج بسیاسات عامة بدیلة  تضمن الحمایة للنساء والفتیات.
خطة  لبناء  استراتیجیة  والمناصرة    توجھات  القرار   لصالحالضغط  لتطبیق  النسوي  االئتالف 

مجموعة من الدراسات والتقاریر حول إلى  ، باالستناد  2023  -2020في فلسطین    1325األممي  
    .2007في فلسطین منذ  1325الدروس المستفادة من تفعیل القرار األممي 

  

المحلي،   .2 المستوى  على  التحالفات  وبناء  التشبیك  دائرة  توسیع  في  المدني  المجتمع  دور  تعزیز 
على دوائر صنع القرار في المستویات المختلفة للضغط باتجاه تمثیل النساء    للتأثیروالدولي  اإلقلیمي  

 وم بالتالي: سوف تق (مفتاح)فإن والسلم، األمن في مراكز صنع القرار ضمن الجھود الرامیة لتحقیق 
  

ال  االئتالف  الظلّ دعم  تقریر  كتابة  في  والمساھمة  (سیداو)  اتفاقیة  لتطبیق  األھلي  حول    نسوي 
الفلسطینیات (مادة   للنساء  السیاسیة  في  7المشاركة  في جنیفا  لجنة (سیداو)  إلى  لرفعھا   (2020  

  ومن خالل التنسیق والتعاون مع االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة. 
لقرار مجلس األمن    التدریبي  الدلیل  في    1325مراجعة وتحدیث  إعداده  تم  لیضم    2009والذي 

 (مفتاح) التقریر التحلیلي الذي أعدّتھ  إلى  وباالستناد    30،32،35التوصیات العامة التفاقیة سیداو: 
 حول عالقة التوصیات بواقع النساء الفلسطینیات.  2018في 

ل  األھلي  السلم  حول  دلیل  بالتوعیة  إعداد  المعنیة  المدني  المجتمع  ومؤسسات  (وفاق)  لجنة  دعم 
 والتثقیف بضرورة حمایة قیم ومبادئ السلم األھلي وتمتین النسیج االجتماعي الفلسطیني.

 تنظیم حملة إعالمیة للضغط باتجاه إقرار قانون عصري ومتطور لحمایة األسرة من العنف. 
 

باتجاه .3 الدولیة  الضغط  اآللیات  الرسمیة    تفعیل  الجھات  توفیر لمساءلة  اتجاه  مسؤولیاتھا  تحمل  في 
الفلسطینیة   للمرأة  الممارسة  الحمایة  االنتھاكات  االسرائیليووقف  االحتالل  من  وغیاب   ، ضدھا 

 منظومة قانونیة وطنیة تعزز من مشاركتھا في الحیاة العامة. 
اق المناصرة والضغط نحو  وتوسیع نط دعم دور مؤسسات المجتمع المدني ولجنة (وفاق) لتعزیز  

الوطنیة من خالل  المصالحة  إلى تحقیق   ً الوطنیة وصوال المصالحة  لجان  في  النساء  تمثیل  رفع 
ملفات  من  النساء  موقف  حول  المجتمعیة  والتوعیة  القرار  صانعي  مع  الحوار  طاوالت  تنظیم 

 تمعیة.المصالحة الوطنیة؛ ملف الحریات، وملف منظمة التحریر وملف  المصالحة المج
تطویر ورقة مفاھمیة حول مشاركة النساء الفلسطینیات في إعادة اإلعمار في قطاع غزة بحیث   

والمحور الثاني المتعلق باالحتالل االسرائیلي والعدوان   ، تشمل المحور الداخلي المتعلق باالقتتال 
 المتكرر والحصار المستمر على القطاع.



 

 

الفلسطینیات جراء االحتالل االسرائیلي    النساء  لھا  تتعرض  التي  االنتھاكات  تقریر حول  إعداد 
(كوفید   كورونا  جائحة  مكافحة  في  الطوارئ  حالة  إعالن  القدس  19  –أثناء  محافظتي  لتغطي   (

 والخلیل باإلضافة إلى  األغوار الجنوبیة والشمالیة.


