
 
 

  مفتاح –المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة 

  بالتنسیق والتعاون مع  األوكسفام

  بناء السلم واألمن   عزیز مشاركة النساء فيت

2017-2018   
 

  خلفیة عامة: 

تھدف من خاللھ المبادرة  الذي و ، الحكم الصالح في فلسطین تعزیزھدفھا االستراتیجي ضمن  
المضي قدما في الضغط والمناصرة حول لى إ العالمي والدیمقراطیة "مفتاح"الفلسطینیة لتعمیق الحوار 

 تنظیم جلسات حوار مع صناع القرار السیاسات العامة بما یضمن العدالة االجتماعیة والمساواة من خالل
بالسیاسات العامة لمساندة النساء والشباب والفئات المھمشة لضمان احقاق العدالة االجتماعیة للتاثیر 

، ومنھا الصلةوالقرارات األممیة ذات  وحمایة حقوق المواطنین وذلك باالستناد الى مبادىء حقوق االنسان
الدعم المتواصل لالئتالف خالل السنوات الماضیة على مفتاح "سیداو"، عملت  واتفاقیة 1325القرار األممي 

وصوال إلى إعداد  2012من اإلعالن عنھ في  في فلسطین ابتداءً  1325الوطني لتطبیق قرار مجلس األمن 
 2015العام التي توافقت علیھا الحركة النسویة في   1325خطة الضغط والمناصرة لتطبیق القرار األممي 

لتطبیق  دعم األجندة النسویة الفلسطینیة "مفتاح" تواصلو .وتم تبنیھ في الخطط الوطنیة ذات العالقة
منسجمة تأتي والتي االتفاقیات والقرارات الدولیة ذات العالقة بتحقیق األمن والسالم للنساء الفلسطینیات، 

حمایة النساء والفتیات الفلسطینیات من اعتداءات وانتھاكات االحتالل "المتعلقة ب  الوطنیة  ؤیاالرو
ومساءلتھ دولیا، وضمان مشاركة المرأة دون تمییز في كافة المجاالت والمستویات المتعلقة اإلسرائیلي 

   بصنع القرار على المستوى المحلي والدولي".
 

 Conflict and(اإلقلیمي برنامج ال من خاللو  2018- 2017األعوام خالل " مفتاح" تستكمل
Fragility( والذي ینفذ في فلسطین بالشراكة ما بین مؤسسات  مأوكسفا الذي یدار من قبل مؤسسة

نوني واالجتماعي، جمعیة الثقافة والفكر االق المرأة لإلرشادالمجتمع المدني ومنھا مؤسسة مفتاح، مركز 
طراف ذات یة والدولیة الحقیقیة لمساءلة األرادة السیاسیة الوطنمطلب الحركة النسویة بوجود اإل لدعم الحر، 

، في المنطقةاألمن والسلم تحقیق  في الجھود الرامیة إلى ھندمجالحمایة للنساء الفلسطینیات و توفیرالعالقة ب
  باإلضافة إلى المساھمة في تحقیق النتائج المرجوة فیما یتعلق ببناء التحالفات على المستوى اإلقلیمي والدولي. 



 
  التدخالت:

  المرجوة: لألھدافللوصول  على تنفیذ سلسلة من األنشطة مفتاحستعمل 

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

 .   سیما فیما یتعلق بموضوع أجندة النساء الفلسطینیات في قضایا األمن والسالم
لعضوات لجنة الظل في مرافقة قیادات سیاسیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة توفیر فرص مرافقة  

 ).في الضفة الغربیة 3في القطاع،  4(
 إعداد ورقة تعكس تجربة المرافقة تتضمن مداخالت من القیادات السیاسیة (ذكورا وإناثا). 
الضفة الغربیة وقطاع غزة، على مھارات القیادة تدریب أعضاء لجنة الظل على لمدة ثالثة أیام في  

  في الجھود الرامیة لبناء السالم. وساطة وتعزیز دورھن التحویلیة لمدة یومین، ومھارات ال
 

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

  سوف تقوم بالتالي: مفتاحفإن والسلم، األمن في مراكز صنع القرار ضمن الجھود الرامیة لتحقیق 
أبعاد، جامعة الدول العربیة،  مع الشركاء ذوي العالقة ( األقلیمي والدولي التنسیق العالياستكمال  

) WILPF، الرابطة النسویة الدولیة للحریة والسالمWPPشبكة كرامة، برنامج المرأة للسالم 
لیتم  في فلسطین تتمحور حول انتھاكات حقوق النساء والفتیات في مخیمات اللجوء لترتیب فعالیة

الفنیة التابعة (اللجنة CSW   للجنة واقع المرأة )62( على ھامش برنامج الدورة السنویةتنظیمھا 
عرض التقریر النھائي ، ل2018آذار ، وذلك في للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة)

ي مخیمات اللجوء في فلسطین ومشاركة حول انتھاكات حقوق اإلنسان للنساء والفتیات الالجئات ف
 المؤسسات ذوي العالقة على المستوى االقلیمي والدولي. 

 
اآللیات الدولیة لمساءلة الجھات الرسمیة وإسرائیل في تحمل مسؤولیاتھا اتجاه  تفعیل الضغط باتجاه .3

 توفیر الحمایة للمرأة الفلسطینیة ووقف االنتھاكات الممارسة بحقھا. 
تنظیم عدد من اجتماعات الطاولة المستدیرة للجنة الظل النسویة لتطویر (أجندة المرأة) من خالل  

 ات من كافة األطر والتنظیمات الفلسطینیة. لقاءات تجمع النساء الفلسطینی
لوضعھا على طاولة التفاوض حول المصالحة الوطنیة تطویر األجندة النسویة حول األمن والسالم  

باالعتماد على نتائج وتوصیات الرؤیا النسویة التي استندت على الدراسة الدولیة للقرار األممي 
 /الفلسطیني على النساء الفلسطینیات. ونتائج دراسة أثر االنقسام الفلسطیني 1325

لبلورة األجندة النسویة بمشاركة النساء الفلسطینیات في المنفى (األردن،  القاھرةعقد اجتماع في   
 ). ، مصرلبنان

  


