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 االئتالف النسوي االهلي  الفلسطيني لتطبيق اتفاقية سيداو 

2202 -  9201الخطة العملية لمتابعة العمل على االتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة  لالعوام  

 
 

 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

1/4/2019 
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 العمل على االتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأةالخطة العملية لمتابعة 

 2022 -2019لالعوام 

سواء على الصعيد الحكومي او الغير  فلسطينفي  االتفاقية الية المتابعة والمحاسبة لعملية تطبيقوالمؤسسات االعضاء في االئتالف  ومنهجته  ما بين  تنظيم العملالهدف العام:

 .والقطاع الخاص حكومي

 الخطة العملية، المخرجات، التدخالت واالنشطة والفترة الزمنية : 

 مكنتمستدام وم التفاقية سيداو فاعلاالئتالف النسوي االهلي  .المخرج االول 1

 البدو. –الزراعة  -الحقوق –خاصة في قطاع االعالم الئتالف ل جديدة عضويةاستقطاب  1.1 :التدخالت 

 ادماج الخطة العملية لمتابعة االتفاقية في خطط وبرامج المؤسسات االعضاء في االئتالف 1.2

 تنظيم حمالت ضغط ومناصرة   1.3

 الظل الثاني ريتنظيم العمل العداد تقري  1.4
 تنظيم العمل العداد تقرير المتابعة وتقديمه للجنة سيداو  1.5
 صفحة الكترونية خاصة باالئتالفانشاء  1.6

  تعزيز الوعي القاعدي والجماهيري باالتفاقية 1.7

الجهة المسؤولة  النشاطات الفترة الزمنية تدخالتال

 عن التنفيذ

 المستفيدين/ات الموزانة  الشركاء 

وية االئتالف مفتوحة عض1.1

للمؤسسات العاملة على اتفاقية  

 سيداو

 للمؤسساتفتح العضوية  - مستمر

  –االعالم  العاملة في قطاع

 .البدو –الزراعة  -الحقوق

عقد لقاءات مع المؤسسات  -

 للتعريف باالئتالف

االتحاد العام للمرأة  

 الفلسطينية

   مؤسسات االئتالف
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ادماج الخطة العملية لمتابعة   1.2

االتفاقية في خطط وبرامج المؤسسات  

 االعضاء في االئتالف 

 

 

 

توزيع المهام بين اعضاء  1.2.1 2020 -2019

 االئتالف بناءا على التخصص

 " اجتماع" 

 

انتداب شخص لمتابعة اعمال  1.2.2

 االئتالف من قبل كل مؤسسة  

 

اعتماد االنشطة الخاصة في   1.2.3

لكل   ةخطة االئتالف في الخطة التنفيذي 

مؤسسة عضو بناءا على االتفاق في  

 توزيع المهام

 

الالزمة   تخصيص الموازنة 1.2.4

 لالنشطة من قبل كل مؤسسة  

المؤسسات االعضاء  

 في االتئالف 

المؤسسات االعضاء في  

 االتئالف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظيم حمالت ضغط ومناصرة   .1.3

 حول: 

 المشاركة السياسية  -

نشر االتفاقية بالجريدة   -

 الرسمية. 

 تعريف التمييز -

حماية االسرة    اقرار قانون -

 من العنف

 الزواج رفع سن  -

تنفيذ االنضمام للبروتوكول  -

 االضافي لالتفاقية 

واقع النساء  دراسة حول  -

 الفلسطينيات الالجئات 

اربع مسيرات لالئتالف  1.3.1 2019-2020

 للضغط على صانعي القرار 

عقد اجتماعات من صانعي  1.3.2

 القرار

عقد اجتماعات مع فصائل   1.3.3

 م.ت.ف 

الضغط بتنفيذ حصة المرأة   1.3.4

% كحد ادنى في كافة  30

م.ت.ف ومؤسسات  اطر 

 الدولة 

حملة اعالمية باستخدام   1.3.5

االعالم المرئي والمسموع  

ووسائل التواصل  والمكتوب 

 االجتماعي

تنظيم حملة ضغط على وكالة   1.3.6

الغوث للالجئين لتحمل  

االتحاد العام للمرأة  

الفلسطينية ومؤسسات  

 االئتالف

مؤسسات االئتالف  

واالطر النسوية  

والمؤسسات الحقوقية  

 واالحزاب السياسية 
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لياتها تجاه حقوق المراة  مسؤ

 الالجئة 

اعداد تقرير المتابعة الى لجنة   .1.4

 سيداو

عقد لقاءات متتالية لالتفاق  .1.4.1 2019-2020

 على محاور التقرير  

تشكيل لجنة مصغرة من   .1.4.2

 االئتالف لكتابة التقرير 

اعداد التقرير وارساله الى   .1.4.3

 اللجنة 

االتحاد العام للمرأة  

الفلسطينية ومؤسسات  

 االئتالف

   مؤسسات االئتالف 

الظل   رتقري  إلعدادتنظيم العمل .1.5

 لجنة سيداو  موعرضه اماالثاني 
 

عقد اجتماع مع االئتالف  لتحديد  1.5.1 2020-2022

 الية العمل على اعداد تقرير الظل  

تشكيل لجنة مصغرة لكتابة  . 1.5.2

 التقرير

 جميع البيانات للتقرير 1.5.3

وارساله الى لجنة   أعداد التقرير 1.5.4

   سيداو

االتفاق على الوفد لعرض   1.5.5

 التقرير امام لجنة سيداو  

تجنيد الموارد المالية المرافقة  1.5.6

لكافة مراحل االعداد للتقرير وعرضه  

 امام اللجنة  

ترجمة التقرير من العربية الى  1.5.7

 االنجليزية

    

انشاء صفحة الكترونية خاصة   1.6

 باالئتالف

 

 

 

2019 -  

 مستمر

تجميع البيانات الخاصة بنشاطات  1.6.1

 االئتالف 

تزويد الجهة  لالية عمل  اعتماد1.6.2 

 المسؤولة بالبيانات 

 

تطوير البيانات الخاصة باالتفاقية  1.6.3

ومهام اللجنة والمواعيد المحددة  

سات والمناقشات لتقارير الظل واي  لللج

تعديالت تطرأ بناءا على توصيات لجنة  

 سيداو   

االتحاد العام للمرأة  

الفلسطينية  ) او من 

يتم االتفاق عليه ضمن 

 مؤسسات االتئالف( 

المؤسسات االعضاء في  

 االتئالف
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تفعيل وسائل التواصل   1.6.4

 االجتماعي بشان تطبيق االتفاقية

تعزيز الوعي القاعدي   1.7

 والجماهيري باالتفاقية 

   

 ورشات تثقيفية في المحافظات  1.7.1 2019-2022

 توعية بمواد باالتفاقية   1.7.2

القوانين  توعية بالفجوات ما بين 1.7.3

  الوطنية واالتفاقية 

 االتحاد العام للمرأة 

 -الفروع  -

   مؤسسات االئتالف 

  القدرات والمهارات المهنية لالئتالف قد تطورت .المخرج الثاني3

 حول مستوى المعرفة لالتفاقية ضمن كادرها  األعضاءمسح للمؤسسات   2.1 التدخالت

 حول اليات المتابعة والكتابة والتقديم امام لجنة سيداو ات/تدريب مدربينعن المؤسسات االعضاء  قد حضروا  ممثلين 2.2

الجهة المسؤولة عن  النشاطات الفترة الزمنية المخرجات

 التنفيذ

 المستفيدين/ات الموزانة  الشركاء 

مسح للمؤسسات   2.1

االعضاء حول مستوى 

المعرفة لالتفاقية ضمن  

 كادرها 

 

  

تحديد احتياجات المؤسسات في  2.1.1 2019-2020 

االئتالف حول االتفاقية وتنفيذها وكل ما  

يتعلق بها من قرارات دولية ومحلية  

 بشكل سنوي  

المؤسسات االعضاء   تشكيل لجنة من االئتالف  

 باالئتالف 

 

 

 

 

 

العاملين 

والعامالت في  

مؤسسات  

 االئتالف 

قد دورة تدريبية  .ع2.2

لتدريب مدربين للمؤسسات 

االعضاء  حول اليات المتابعة 

وتبادل لجنة سيداو  مع

 الخبرات

 

 

تطوير دليل تدريبي ثابت حول   2.2.1 2020

الموضوع يعتمد في جميع التدريبات 

 لتوحيد الخطاب والمصطلحات  

 

مؤسسات   مع اإلداريةالمتابعة  2.2.2

لترشيح المشاركات   االئتالف

للمشاركة في الدورة   والمشاركين

 التدريبية 

 

اختيار مدربين ومدربات للدورة   2.2.3

 سواء دوليا او محليا  

المتابعة في الترتيبات اللوجستية    2.2.4 

الخاصة في الحجوزات من تذاكر سفر، 

 فندق ، مبيت، ضيافة، مواصالت ، 

 

االتحاد العام للمرأة  

   الفلسطينية

 

     االئتالف مؤسسات
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الترتيبات الفنية من حيث توفير   2.2.5

 المواد التدربيبية 

رصد التقدم المحرز في   3.2

 تطبيق االتفاقية 

 
 

 

 2019من تاريخ 

 ومستمر

. جمع ونشر  البيانات المتعلقة   3.3.1

بتطورات العمل على االتفاقية في  

 فلسطين 

نشر البيانات عن واقع المرأة  3.3.2

 الفلسطينية الالجئة 

انشاء برنامج الكتروني يعمل  3.3.3

 على جمع القضايا المحزة 

المؤسسات االعضاء في   للنقاش

 االئتالف

المؤسسات   

المحلية واالقليمية  

المعنية في 

 الموضوع 

لث . المخرج الث2  دور االئتالف في متابعة نطبيق اتفاقية سيداو قد تعزز   

 . خطة موحدة لالئتالف للمتابعة مع الجهات الحكومية حول تطبيق اتفاقية سيداو قد تم اعداداها  3.1 التدخالت

   . لقاءات دورية تم تنظيمها بين االئتالف والوزارات ذات العالقة3.2

الجهة المسؤولة  النشاطات الفترة الزمنية المخرجات

 عن التنفيذ

 المستفيدين/ات الموزانة  الشركاء 

. خطة موحدة لالئتالف 3.1

للمتابعة مع الجهات الحكومية 

حول تطبيق اتفاقية سيداو قد تم 

   اعدادها

 

عقد لقاء مع وزارة شؤون  3.1.1 2019-2022

لالطالع  المرأة ووزارة الخارجية 

 على عملهم 

 

من كل   علومات متبادل ال 3.1.2

 عام 

 

وزارة المراة   اطالع. 3.1.3

على تقرير  ووزارة الخارجية

 لتطبيق االتفاقية المتابعة

االتحاد العام للمرأة  

 الفلسطينية  

 مؤسسات االئتالف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  الخارجية : وزارة

 المراة، 

 

 

 

 

 

 

الوزارات   

والمؤسسات  

 الحكومية 

 

 



7 
 

لقاءات دورية تم تنظيمها بين  3.2

 االئتالف والوزارات ذات العالقة 

عقد لقاءات دورية مع  3.2.1 مستمر

الوزارات ذات الشأن )  

الخارجية والمرأة والشؤون  

والعدل( لتبادل المعلومات 

 والتقارير وفحص االحتياجات 

 

عقد لقاءات دورية ما بين   3.2.2

ممثلين عن االئتالف ووزارة 

الخارجية من أجل المتابعة حول 

اوضاع النساء الفلسطينيات في 

الشتات في تقارير الدول العربية  

واالجنبية المقدمة الى لجنة  

 سيداو  

االتحاد العام للمرأة  

 الفلسطينية  

   االئتالف  مؤسسات

 عالقات لتبادل المعرفة والخبرات ما بين مؤسسات االعضاء والمؤسسات الفاعلة في اعداد التقارير الظل على المستوى االقليمي او الدوليشبكة  . المخرج الرابع4

 سيداو  -المؤسسات الدولية واالقليمية الفاعلة في العمل على اعداد ومتابعة تقارير الظلحول  قاعدة بيانات  4.1 التدخالت

 التشبيك مع مؤسسات نسوية لمتابعة اوضاع النساء الفلسطينيات الالجئات في تقارير الظل 4.2

 لجنة سيداو  تطورات العمل معمع هيئات االمم المتحدة  والمفوض السامي لحقوق االنسان لمتابعة  للمتابعة سنوية خطة 4.3

الجهة المسؤولة عن  النشاطات الفترة الزمنية المخرجات

 التنفيذ

 المستفيدين/ات الموزانة  الشركاء 

حول  قاعدة بيانات  4.1

المؤسسات الدولية واالقليمية 

الفاعلة في العمل على اعداد  

 سيداو  -ومتابعة تقارير الظل

 

 

تحديد الئحة باسماء   4.1.1 2019-2022

المؤسسات االقليمية والدولية  

الناشطة في مجال العمل على  

 سيداو  

 

المؤسسات   توزيع الئحة 4.1.2

على مؤسسات   الدولية

 االئتالف

 

تشكيل لجنة من االئتالف  4.1.3

 للمتابعة على تطوير الالئحة 

التحاد العام للمرأة  ا

 الفلسطينية

لجنة من االئتالف  

عة على تطوير ب للمتا

 الالئحة  

المؤسسات في   

الالئحة  

ومؤسسات  

 االئتالف
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التشبيك مع مؤسسات  4.2

لمتابعة عكس العربية نسوية 

اوضاع النساء الفلسطينيات 

 الالجئات في تقارير الظل

 

 

لتواصل مع المؤسسات النسوية   ا 4.2.1 مستمر

ناشطات نسويات لمتابعة عمل و

الحكومات على تغطية واقع النساء 

 الالجئات الفلسطينيات

 

وضع خطة متابعة مع فروع   4.3.2

االتحاد العام للمرأه الفلسطينية في الشتات  

للمتابعة حول عكس واقع النساء الالجئات  

 تالفلسطينيا

 

تقارير الحكومات    مراجعة 4.3.3

 ع النساءقطية وا غحول ت  ومراقبتها

 . الفلسطينيات الالجئات

 

عداد دراسة حول واقع النساء ا. 4.4.4

 الفلسطينيات الالجئات في بلدان الشتات 

االتحاد العام للمرأة  

 الفلسطينية  

النساء الفلسطينيت    مؤسسات االئتالف  

الالجئات في  

 الشتات 

خطة سنوية للمتابعة مع  4.4 

هيئات االمم المتحدة  

والمفوض السامي لحقوق 

االنسان لمتابعة اخبار 

والتواريخ الخاصة في لجنة  

 سيداو 

 

  

يئة االمم همع  اتعقد اجتماع 4.4.1 مستمر

المراة والمفوض السامي  ينالمتحدة لتمك

لالتفاق على الية التواصل بما يتعلق 

 والمتابعة معهم بلجنة سيداو 

 

 

اعداد خطة عمل مشتركة بين  4.4.3

االطراف الثالث حول متابعة العمل  

 لتطبيق اتفاقية سيداو  

االتحاد العام للمرأة  

 الفلسطينية

   مؤسسات االئتالف  

 معيقات االحتالل االسرائيلي في تطبيق اتفاقية سيداو  . المخرج الخامس5

 . توثيق انتهاكات االحتالل االسرائيلي الفردية والجماعية 5.1 التدخالت

 . استراتيجيه مقاومة لالحتالل االسرائيلية النهاء االحتالل لتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات 5.2

 وممارساته على الساحة الدولية . فضح سياسات االحتالل 5.3

الجهة المسؤولة عن  النشاطات الفترة الزمنية المخرجات

 التنفيذ

 المستفيدين/ات الموزانة  الشركاء 

. توثيق انتهاكات االحتالل 5.1

 االسرائيلي الفردية والجماعية 

رصد االنتهاكات االسرائيلية   .5.1.1 مستمر

الممارسة ضد النساء والفتيات  

   مؤسسات االئتالف  اتحاد المرأة الفلسطينية 



9 
 

) الضفة، القدس،   الفلسطينيات 

 قطاع غزة( 

اعداد تقرير بديل لتقرير  .5.1.2

 اسرائيل المقدم الى لجنة سيداو 

اعداد تقارير حول واقع النساء   .5.1.3

والفتيات في كل من مناطق ج،  

 القدس 

. استراتيجيه مقاومة 5.2

لالحتالل االسرائيلية النهاء 

االحتالل لتوفير الحماية للنساء 

 الفلسطينيات 

 

. دعم حمالت المقاطعة للبضائع 5.2.1 2019-2022

 االسرائيلية 

. تنظيم فعاليات ومسيرات ضد  5.3.2

 االحتالل 

. المطالبة في تشكيل لجنة تقصي  5.2.2

حقائق دولية حول الممارسات االسرائيلية 

 ضد االسيرات واالستيطان  

 

    

. فضح سياسات االحتالل 5.3

 وممارساته على الساحة الدولية 

نشر وتعميم التقارير التي اعدت  . 5.3.1 مستمر

حول االنتهاكات االسرائيلية ضد المرأة 

الفلسطينية عبر وسائل االعالم المختلفة  

 وتقديمها في المؤتمرات الدولية 

. ارسال التقارير الى المنظمات  5.3.2

الدولية وخاصة االمم المتحدة واالتحاد 

ولجنة   ولجنة حقوق االنساناالوروربي 

المرأة في االمم المتحدة والمقرر الخاص 

الى مبعوث االمين العام في االمم  

لجامعة العربية والجهات ذات  المتحدة، وا

 االختصاص 

. عقد جلسة استماع في مجلس  5.3.4

حقوق االنسان حول اوضاع المرأة  

 الفلسطينية تحت االحتالل 

االتحاد العام للمرأة  

 الفلسطينية

   مؤسسات االئتالف 

 


