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 .1مقدمة
بعد انقضاء ما يقارب  17عام على صدور القرار  1325و سبع أعوام على تشكيل االئتالف النسوي لتنفيذ القرار ،ارتأى
االئتالف ضرورة مراجعة الخطة االستراتيجية له مراعيا" بذلك التغيرات الواقعة على السياق الفلسطيني و االقليمي و الدولي.
حيث تم تحديد مجموعة من المؤثرات و التغيرات و التطورات التي تتطلب من االئتالف الوقوف عندها  ،و تصويب خطتها
بما ينسجم مع هذه المؤثرات و أبرزها:
▪

ففي العام  ،2015تم اصدار القرار  2242و هو المتمم للقرارات السابقة حول النساء ،السالم و األمن ،حيث يمثل
القرار ترجمة للقرار  1325الى مجموعة من االجراءات و االلتزامات نتيجة االجتماع التقييمي لمدى فاعلية القرار
في حماية المرأة ،فبالرغم من عدم استحضاره للحالة الفلسطينية تحت أطول احتالل في العصر الحديث ،اال أن
أعضاء االئتالف أعربوا عن االلتزام بالمسؤوليات المترتبة عليه وتوظيفه في خدمة توفير مساحة لالشتباك و
المطالبة بحماية المرأة الفلسطينية المستهدفة بسياسات االحتالل و مسائلته.

الحالة العربية و ما تمر به من أزمات سياسية و اجتماعية نتيجة التدخل االجنبي في المنطقة مما أدى الى اندالع
العنف و الظهور المكثف لعصابات تقوم على اساس العصبيات الدينية والطائفية والعشائرية ،و انتشار األسلحة بكافة
أشكالها ،هذا ما نأى الدول العربية عن دعم القضية الفلسطينية و النساء الفلسطينيات في مواجهة االحتالل االسرائيلي
انشغاال" بال قضايا االقليمية و الداخلية للدول .وهذا ما أثر كذلك على توجيه أنظار المنظمات الدولية و توجيه الجهود و
التمويل الى قضايا اخرى في العالم العربي ،و هذا ما يستدعى من االئتالف الوقوف عن هذه التحديات االقليمية و
تحديد دوراالئتالف في مناصرة المرأة العربية بشكل عام و النساء و الفتيات الفلسطينيات في اللجوء ،باالضافة الى
تكثيف الجهود لدحض االسباب الرئيسية وراء تردي وضع النساء و الفلسطينيات في األراضي المحتله.
اعتراف الرئيس األمريكي بالقدس عاصمة السرائيل و ما له من من تأثيرات على الصراع مع االحتالل ،و حالة
الترقب ال غير مسبوقة الى قرارات اخرى احادية الجانب ضمن ما أسماه الرئيس األمريكي صفقة القرن) ،و التي هدف
من خاللها الى تحويل الصراع في المنطقة نحو ايران ،و هذا ما نحجت بتحقيقه االدارة األمريكية السابقة .اال أن اثار
هذه التغيرات السريعة و موقف منظمة التحرير من " صفقة القرن" يستدعي وقفة جدية لجميع مؤسسات المجتمع
المدني الفلسطيني و المؤسسات الحقوقية و النسوية خاصة  ،لرصد أثارها المتوقعة على النسيج االجتماعي الفلسطيني
و على حالة حقوق االنسان في األراضي المحتلة عامة ،و على النساء و الفتيات الفلسطينيات خاصة.
هذا باالضافة الى ضرورة تسليط الضوء على قضايا العنف التي تتعرض لها النساء و الفتيات المقدسيات نتيجة القرار
المذكور و التطرف في استخدام القوة ضد المدنيين في المدينة ،و االنتهاكات و االعتداءات على األماكن الدينية المقدسة
و على الحريات الدينية فيها.
أما على المستوى الداخلي ،فان أبرز التطورات في السياق الفلسطيني تتمثل في المصالحة الوطنية بين األحزاب
السياسة الفلسطينية في الضفة الغربية و غزة و تشكيل حكومة الوفاق الوطني ،مما يمثل فرصة أمام االئتالف و
المؤسسات األعضاء فيه الى تكثيف الجهود و توحيدها نحو توفير الحماية للنساء و الفتيات الفلسطينيات و تفعيل دور
المرأة الفلسطينية في تحقيق أجندة السالم و األمن.

 .2تقييم الخطة السابقة – انجازات و تحديات
 2.1يرجى أضافة االنجازات من تقرير السكرتاريا ليشمل االنجازات التالية و التي تمت االشارة اليها في مقدمة الورشة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الضغط من خالل ال  unwomenلوقف االتفاقية مع السفير الفلسطيني حول تعزيز عمل المرأة االسرائيلية.
تشكيل لجنة الوفاق لتشمل أعضاء من األئتالف النسوي
مخاطبة المقرر العام و تقديم ورقة موقف حول تناول أثر االحتالل في الحد من امكانية تنفيذ القرار .
المشارة في تعبئة االستمارة الدولية حول القرار .2242
نسبة مشاركة النساء في المركزية  30%دون قرار رسمي بذلك
المشاركة في الشبكات االقليمية –رؤى.
حملة قضية اعتقال االطفال -عهد التميمي
مؤتمر الالجئات في االردن عام 2015
تسليط الضوء على قضايا االسيرات و طرح التوصيات من قبل لجنة سيداو

 2.2التحديات
التحديات الداخليه والخارجيه التي واجهتها و ما زالت المنظمات األهلية الفلسطينية و النسوية خاصة نحو تطبيق القرار
األممي رقم  1325بعنوان " النساء والسالم واالمن " و مجمل القرارات التابعة له حول تعزيز مكانة ودور المرأه في حفظ
السالم و األمن :
أوال" :االحتالل االسرائيلي وما بفرضه من سياسات و ممارسات على ارض الواقع و نسلط الضوء على ما يلي :
•
•

•

•

1

القيود والتهديدات امام تعبير المرأة عن رأيها في مختلف الظروف المكانيه والزمانيه .
سياسة هدم البيوت في القدس خاصة ،وما يترتب عليها من "التهجير القصري اما داخلي او خارجي  ،أعباء
وضغوطات نفسيه اقتصادية اجتماعية وجسدية  ،تفكبك وتجهيل وتشتيت لألسره بشكل عام وللمرأه والفتيات
بشكل خاص في حال حدوث مقاومه لمنع الهدم مما يعرض بعض افراد االسره لالعتقال او الضرب المبرح
وما يترتب عليه .واحيانا اخرى بتعرضون لالبعاد أوالشهاده في كثير من الحاالت " .
وضع الحواجز الدائمه و الثابته ونصب الحواجز المتنقله المتفرقه وما يترتب عليها من اثارسلبيه خطيره على
المدى القصير وعلى المدى البعيد خاصه النساء والفتيات مثل  :حدوث والدات او اجهاضات او وفيات على
الحواجز نتيجة منع أو صعوبة وتضييق الدخول عبر هذه الحواجز للوصول للمستشفيات وتلقي العالجات
الالزمه  ،اساءات لفظيه أو جسديه تتعرض لها النساء والفتيات من قبل المجندات والجنود وأحيانا اعتقاالت أو
استشهاد للنساء والفتيات على الحواجز مما يحد من تحركات وممارسة الحريات الفرديه لهن ،عالوة على فقد
التواصل العائلي و تفكيك وتشتيت للعائالت مما ينعكس سلبا وبشكل تلقائي على النساء في جميع مناحي الحياه
اليوميه وعلى المدى البعيد.
العدوان على غزه وما ترتب عليها من تدمير للبنيه التحتيه للقطاع وآثاره السلبيه على النساء والفتيات من تدمير
أو "اغالق" البيوت والمراكز التعليميه كالمدارس والجامعات والمرافق الصحيه كالمستشفيات والعيادات الطبيه
و الكرافانات ، 1تدمير للشوارع والطرقات مما ادى الى تفشي األمراض بين النساء وزياده في عدد الوفيات
واالعاقات الجزئيه أو الكامله عند النساء او من أحد افراد عائلتها  ،جماعية تجهيل النساء  ،تحملها مسؤولية
اإلعالة الكامله لعائلتها نتيجة استشهاد  ،اعتقال  ،عجز  ،او اإلبعاد القصري للمعيل الرئيسي لعائلتها بسبب

بيوت االيواء و أثرها على معدالت العنف االجتماعي

•

•

اغالق الحواجز بشكل كامل ومتواصل وهذا بالطبع يفوق قدرتها على تحمل هذه النتائج وما يشكل عليها من
اعباء نفسيه وجسديه وجنسيه (خوف  ،عنف  ،استغالل  ،احباط  ،امراض  ،وفاه )واقتصاديه اجتماعيه سياسيه
.
في سياسة للتطهير العرقي و الديمغرافي في القدس ،فرض اإلقامه الجبريه داخل ما يسمونه حدود القدس "
مركز الحياه " على النساء المقدسيات الحامالت للهويه المقدسيه والتي ال تعطيها حق المواطنه بل حق اإلقامه
فقط ولذلك فرض عليها تقديم طلب لم شمل لزوجها حامل هوية الضفه الغربيه أو اي هويه غير مقدسيه
وكذلك ألطفالها من هذا الزوج او العكس بالنسبه للزوج المقدسي والزوجه الحامله هويه غير مقدسيه وال تتم
الموافقه عليه إال بعد تسليم اوراق ثبوتيه لمكان السكن كعقود أجار وفواتير كهرباء وماء وضريبة األرنونا "
ضريبة بلديه " وتكون هذه اإلثباتات بشكل تراكمي ال تقل عن ثالث سنوات متتاليه وما يترتب عليه من
اجراءات تعسفيه قاهره مهينه للنساء تؤدي في بعض اآلحيان الى "سحب الهويه المقدسيه  ،او انقسام العائله
الى قسمين قسم يعيش في القدس وقسم يعيش مكان اقامته  ،وكثيرا ما يؤدي الى الطالق وتشتت العائله " .
وضع النساء الالجئات في مخيمات الشتات والمهجرات الحقا بسبب الحروب القائمه في دول اللجوء وما
يتعرضن له من انتهاكات لحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأه بشكل خاص وبأبسط بنوده حق العيش بأمان
بجميع اشكاله  ،وتوفير الحمايه لهن .

ثانيا" :التواطؤ الدولي و السياسي يشمل :
•
•
•
•

ازدواجية المعايير الدولية في مسائلة مرتكبي الجرائم االنسانية.
انحراف اإلهتمام الدولي حول قضايا المرأه في الضغط والمناصره نتيجة الواقع اإلقليمي والثورات العربيه .
ضمن محاولة لتصفية القضية الفلسطينية  ،اإلنحياز والتواطؤ الدولي والسياسي كتقليص دعم اآلنروا وأثره على
الجئات فلسطين ،و محاوالت التوطين لتهميش حق العودة و تهميش قضية القدس.
االنتقائية و االنحياز في تطبيق القرارات الدولية.

ثالثا" :ضعف على المستوى المحلي و الوطني و خاصة فيما يتعلق ب:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اسمرار االنقسام السياسي و الجغرافي و غياب القوانين المنظمة لألحزاب السياسية  ،مما يؤثر على تباين
القضايا البرامجية للنساء في الضفة و غزة.
غياب اإلراده السياسيه والسياسات لتطبيق قرار  1325واتفاقية سيداو ،بما فيها المماطلة في تعديل التشريعات
و القوانين المحلية المتعلقة بحماية النساء و الفتيات الفلسطينيات.
الثقافة الذكورية السائدة و تراجع االتجاهات المناصرة لحقوق النساء و المساواة و خاصة في جوانب لتعزيز
مشاركة النساء في مواقع صنع القرار و في مجال اإلعالم.
ضعف المشاركه اإلقتصاديه للمرأه وما يفرضه من تبعيات ماديه ثقافيه سياسيه واجتماعيه
ضعف الحركات اإلجتماعيه في فلسطين و غياب/تراجع العمل التطوعي
تغييب القيادات الشابه من النساء و عدم اتخاذ التدابير الالزمة لتمكينهن.
موسمية عمل المؤسسات النسويه و تبعثر جهوده
ضعف الحركة النسويه في توظيف ادوات المناصره الفعالة للضغط على المستوى الدولي مثل التوثيق لجرائم
الحرب وكتابة التقارير التي تظهر اإلنتهاكات بحق النساء .

 .3االطار االستراتيجي
عمد االئتالف النسوي للقرار  1325الى تطوير االطار االستراتيجي ،كاطار موجه للمؤسسات األعضاء فيه ،و مؤكدا" على
دور المؤسسات النسوية الفاعل في تطبيق القرار و منسجا" مع الرؤية الفلسطينية له و مع الخطة الوطنية لطبيق القرار
 1325و التي تم اصدارها في العام  ،2017و ذلك على اعتبار أن االئتالف ينسق جهود المؤسسات األعضاء بما يضمن
التكامل و التعاون لتنفبذ الخطة.
رؤية االئتالف :النساء الفلسطينيات تتوفر لديهن الحماية و الوقاية من انتهاكات االحتالل ،مع الحرص على تفعيل مسائلة
مرتكبي هذه االنتهاكات  ،و يشاركن بشكل فاعل في حفظ السلم األهلي.
األليات :تنظيم الصالت التضامنية مع االئتالفات النسوية العربية والدولية ،والعمل على إنشاء التحالفات والشبكات اإلقليمية والدولية
بموجب القرار لطلب التضامن أو إصدار النداءات وبيانات اإلدانة والشجب أو المطالبة بإجراء محاكمات لمجرمي الحرب أو لتنظيم
مؤتمرات وورش أو لتنظيم محاكم صورية لالحتالل أو مظاهرات وتحركات إلعالء صوت المرأة الفلسطينية وتقوية وضعها وتظهير
انتهاكات وعدوانية االحتالل وإدارة ظهره الستحقاقات السالم وقرارات الشرعية الدولية.

 3.1التوجهات االستراتيجية:
مع األخذ بعين االعتبار عدم تناول القرار بوضوح مع حالة النساء في ظل االحتالل األجنبي ،هذا باالضافة الى مجمل
التحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية و على وجه الخصوص انحراف التوجه الدولي نحو جبر الضرر دون التطرق
الجدي لحل األسباب الجذرية و الجوهرية التي أدت و ما زالت تعززمعاناة المرأة الفلسطينية و بشكل يومي و على راسها
االحتالل الكولونيالي االسرائلي في األراضي الفلسطينية ،تم االجماع على التوجهات الالستراتيجية التالية في تناول القرار
:1325
✓ ضرورة تطبيق القرار وفق المفهوم الفلسطيني له ،استنادا" الى سمات و طبيعة و مهام مرحلة التحرر الوطني
اضافة الى متطلبات مهام البناء و احتياجات التطوير و التشريع و المشاركة.
✓ شمل جميع النساء الفلسطينيات من الجئات و مهجرات و رازحات تحت االحتالل.
✓ تحديد و توحيد الخطاب برؤية االئتالف للمحددات و الثوابت الوطنية لحل الصراع و على رأسها انهاء االحتالل
و صوال" الى تحقيق السالم العادل و الشامل و األمن باالستاد الى الشرعية الدولية ،باعتبارها المسبب الرئيسي
النتهاكات حقوق النساء و الفتيات الفلسطينيات.

 3.2القضايا االستراتيجية
انسجاما" مع القضايا التي تضمنها القرار األممي  1325و جميع القرارا ت التابعة له ،و انسجاما" مع التوجهات الوطنية نحو
تطبيق القرار ،تم تحديد القضايا االستراتيجية التي سيدأب أعضاء االئتالف على تناولها و تكثيف الجهود نحوها و التي
تشمل:
القضية األولى :المساءلة و تشمل مساءلة االحتالل االسرائيلي عن مجمل الجرائم التي نفذها و ما زال ضد االنسان
الفلسطيني و بما فيه المرأة الفلسطينية  ،متجاوزا" جميع القوانين الدولية و منتهك" بشكل صارخ و معلن مجمل الحقوق التي
أقرتها االمم المتحدة في سياق حقوق االنسان .و التأكد من عدم افالته من العقاب.

القضية الثانية :الحماية و تشمل مطالبة جميع األطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني عامة
و النساء الفلسطينيات خاصة من جرائم االحتالل ،من خالل كبح اجراءاتة العسكرية في األراضي الفلسطينية و التي أثبت
استخامها المفرط للقوة و السالح.
القضية الثالثة :المشاركة و التي تشمل مشاركة النساء الفلسطينيات في جميع مجاالت و مراحل صنع القرار و منها اليات
المنع و ال سيما في محافل االمم المتحدة و األجهزة التنفيذية المرتبطة به ،اللجان الدولية و المحلية العاملة في ادارة وتسوية
الصراع مع االحتالل ،و اللجان الدولية و المحلية و األجهزة التابعة لها و الهادفة الى تحقيق السلم األهلي.
القضية الرابعة :الوقاية و جبر الضرر عن النساء و الفتيات الفلسطينيات و يشمل اتخاذ تدابير دولية و وطنية لوقف
االنتهاكات و االعتداءات على النساء و الفتيات الفلسطينيات و الحد من العنف الواقع عليها بمعالجة األسباب الرئيسية لها ،
اضافة الى جبر الضرر عن النساء و الفتيات الغزيات بشكل خاص نتيجة االعتداء الهمجى على قطاع غزة في العام  2014و
الذي ال تزال أثاره تتجلى في غياب الحقوق االجتماعية و االقتصادية و التي تشمل السكن ،الصحة و الصحة النفسية،
التعليم و األمن الغذائي.

 3.3األهداف االستراتيجية
تم تطوير األهداف االستراتيجية لالئتالف بما يضمن تكافل جهود المؤسسات األعضاء فيه نحو تحقيق رؤية االئتالف و
رسالته ،حيث تشكل األهداف مرجعا" للمؤسسات األعضاء في تطوير برامجها على مدار السنوات الثالث القادمة ،فتم تحديد
خمسة أهداف استراتيجية كما يلي:

االهداف االسترايجية لالئتالف النسوي الفلسطيني للقرار 1325
2020-2018
المساهمة في مساءلة االحتالل االسرائيلي ،و منع االفالت من العقاب و مساءلة المجتمع الدولي حول دوره ومسؤوليته
القانونية الدولية في حماية النساء الفلسطينيات من انتهاكات االحتالل بموجب االليات الدولية المختلفة
توفير الحماية للنساء و الفتيات الفلسطينيات من خالل انفاذ القرارات الشرعية الدولية و الوطنية و تحقيق العدالة الدولية
لهن بموجب القرار  1325و القرارات الالحقة لع و باالستناد الى القانون الدولي االنساني و اتفاقية جنيف و بروتوكوالتها
بشأن حماية لمدنيين في الحروب.
تعزيز تمثيل النساء الفلسطينيات في كافة مواقع صنع القرار للمساهمة في تحقيق أجندة المرأة و السالم و األمن على
المستويين الوطني و الدولي
وقف االنتهاكات المرتكبة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات و توثيقها و اتخاذ تدابير لتقديم مرتكبيه إلى العدالة.
جبر الضرر عن النساء و الفتيات الغزيات للتعافي نتيجة العدوان االسرائيلي على غزة و الحصار المتواصل

 3.4النتائج المرحلية و اليات العمل

الهدف االستراتيجي األول :المساهمة في مساءلة االحتالل االسرائيلي ،و منع االفالت من العقاب
و مساءلة المجتمع الدولي حول دوره ومسؤوليته القانونية الدولية في حماية النساء الفلسطينيات
من انتهاكات االحتالل بموجب االليات الدولية المختلفة
فيما يتناول الهدف االستراتيجي األول قضية المساءلة  ،فانه يعزز من توجهات االئتالف النسوي لتناول المسببات األساسية
للصراع و التي عززت انتهاكات حقوق النساء و الفتيات الفلسطينيات و المتمثلة في االحتالل الكولونيالي االسرائيلي
لألراضي الفلسطينية و ممارساته القمعية  ،حيث ستسعى المؤسسات األعضاء الى تحقيق النتائج المرحلية التالية:
 .1المساهمة في عمل اللجان الوطنية لالنخراط في الوالية الجنائية الدولية إلخضاع ومساءلة مرتكبي الجرائم اإلسرائيليين
ضد النساء والفتيات الفلسطينيات .و ذلك من خالل التنسيق والتعاون مع المؤسسات المختصة للمشاركة في تحضير الملفات
القضائية استنادا للوضع القانوني الجديد  ،تطوير نظم ومنهجيات الرصد والتوثيق وفق المعايير الدولية لتوثيق ونشر اثر االنتهاكات على
واقع النساء والفتيات من قبل االحتالل ،تنظيم حمالت المناصرة بالتعاون مع الحركات النسويه العالمية لتحشيد الرأي العام الدولي و
استمرار التنسيق والتشبيك مع المؤسسات النسوية والحقوقية التي تتمتع بصفة استشارية في المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم
المتحدة لتقديم مداخالت تتعلق بآثار االنتهاك على النساء الفلسطينيات .

 .2المساهمة الفاعلةفي مطالبة وحث الدول األعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب.و ذلك من
خالل متابعة الجهات الرسمية المختصة للمطالبة بدعوة المقررات الخاصات والمقررين الخاصين في مجال (العنف ضد المرأة) لزيارة
األراضي الفلسطينية ،متابعة تنفيذ جلسات استماع للنساء اللواتي تعرضن للعنف من قبل االحتالل في المؤتمرات الدولية واالقليمية المعنية
بالعنف ضد المراة ،اعداد مواد إعالمية (تقارير حاالت )مرئية ومكتوبة لنشرها في المناصرة الدولية واإلقليمية و المشاركة الفاعلة في
االئتالفات و المحافل االقليمية و العربية.

 .3تسليط الضوء على واقع المراة الفلسطينية الالجئة أينما وجدن ومطالبة الهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتها اتجاه حقوق
الالجئين و تطبيق القرار 194حق العودة و ذلك من خالل تحليل واقع النساء الفلسطينيات في اللجوء و خاصة في اعقاب
المرحلة الحالية للدول المستضيفة و انعكاسات الصراع الدائر على المخيمات في فلسطين ،التنسيق لعقد جلسات في مجلس
األمن حول نتائج التحليل ،تحليل دور المؤسسات الدولية التابعة لالمم المتحدة و التي تعنى بشؤون الجئي فلسطين في توفير
الحماية للمرأة الفلسطينية الالجئة أينا وجدت و دعم ومتابعة اشراك الالجئات في النقاشات الخاصة باللجان والهيئات المختصة
بمتابعة شؤون الالجئين الحياتية اليومية.

( .4مقترح نظرا" للعالقة المباشرة بين السالح و العنف ) تسليط الضوء على قضايا صناعة االسلحة في اسرائيل و تورط الشركات
العالمية في توريد االسلحة لدولة االحتالل و أثره على النساء الفلسطينيات من خالل عمل تحليل جندري ألثر السالح االسرائيلي على
النساء و الفتيات الفلسطينيات و فرص صنع السالم العادل.

الهدف االستراتيجي الثاني :توفير الحماية للنساء و الفتيات الفلسطينيات من خالل انفاذ القرارات
الشرعية الدولية و الوطنية و تحقيق العدالة الدولية لهن
و يستهدف هذا الهدف بشكل خاص النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن النتهاكات االحتالل االسرائلي الممنهج بشكل يومي
نتيجة تعرضهن لالعتقال  ،تواجدهن في مناطق التماس من المناطق المسمى بمناطق ج و في القدس و غزة ،حيث ستسعى
المؤسسات األعضاء في االئتالف الى تحقيق االنتائج المرحلية التالية:
 .1توف ر الحماية القانونية لألسيرات الفلسطينيات و ذلك من خالل توثيق االنتهاكات الواقعة عليهن و تهيئتهن لإلدالء
بشهاداتهن امام الهيئات الدولية المختصة على طريق مقاضاة االحتالل ،الضغط لتشكيل لجان تقصي حقائق لمتابعة انتهاكات
االحتالل داخل السجون و في مراكز التحقيق  ،تقييم عمل المنظمات الدولية العاملة بصفة مراقب دائم لعمل سجون  /معتقالت
االحتالل ،توفير الدعم القانوني و المعنوي لهن خالل و بعد انتهاء االعتقال.
 .2دعم وتمكين اللجان المحلية في المناطق المصنفة "ج" وقطاع غزة،والنساء الالتي تنتهك حقوقهن لزيادة وصولهن الى
اإلنصاف والعدالة  .و ذلك من خالل خلق عالقة تنسيق وتعاون بين مكونات االئتالف واللجان المحلية الفاعلة ،توفير
المعلومات للنساء حول اآلليات والهياكل التنفيذية الخاصة بحماية النساء تحت االحتالل وطرق الوصول اليها ،متابعة
المشاركة في مؤتمرات وندوات اقليمية ودولية وعرض شهادات حية للنساء المتضررات ،و تنفيذ انشطة اعالمية تسلط
الضوء على واقع االنتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات و خاصة في ظل التغول االستيطاني في هذه المناطق.
 .3تسليط الضوء على انتهاكات االحتالل للحقوق المدنيةو االجتماعية و الدينية للنساء و استخدام العنف و سياسة العقاب
الجماعي و االعتقاالت االدارية في مدينة القدس و أثر القرار الصهيوني باعتبار القدس عاصمة لدولة االحتالل على الصراع
في المدينة و النساء و الفتيات الفلسطينيات بشكل خاص .و ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية التي تصارع من أجل
بقاءها في المدينة المقدسة و مع المنظمات الدولية لتوفير الحماية لهن.
 .4تفعيل تطبيق االتفاقيات والمعاهدات الدولية ،التي تم االنضمام إليها واعتمادهم كمرجعية قانونية في المحاكم الوطنية و ذلك
من خالل استمرار و تفعيل حمالت المناصرة الوطنية بهدف ادماج اتفاقية سيداو في التشريعات الوطنية والمحاكم الوطنية،
و المشاركة الفاعلة في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار  1325واتفاقية سيداو بالتركيز على التوصية العامة
(،)30والمعاهدات الدولية األخرى.

الهدف االستراتيجي الثالث :زيادة تمثيل النساء الفلسطينيات في كافة مواقع صنع القرار للمساهمة في
تحقيق أجندة المرأة و السالم و األمن على المستويين الوطني و الدولي
في ظل مجمل التحديات التي تواجهها النساء الفلسطينيات في كافة المجاالت و ال سيما التحديات المتعلقة بمشاركتها الفعلية في
صنع القرار في قضايا األمن و السالم و على المستويين الدولي و الوطني ،وضع هذا الهدف لتعزيز مفهوم المشاركة و
اضفاء طابع المشاركة الحقيقية و الجدية في هذه القضايا ،حيث تمثلت األهداف المرحلية ضمن هذا الهدف ب:
 .1زيادة تمثيل النساء الفلسطينيات بنسبة ال تقل عن  ،30%وصوال" الى المناصفة ،في كافة مواقع صنع القرار على
المستوى الوطني بما فيها األحزاب السياسية ،لجان المصالحة ،و أية لجان تعنى بادارة و تسوية الصراع تفزرها منظمة
التحرير .و ذلك من خالل متابعة االنجازات و التوصيات السابقة في توثيق تجربة النساء في المفاوضات للضغط على
اللجنة التنفيذية للمطالبة بتمثيل النساء في كافة اللجان الوطنية المتعلقة باالمن والسلم على أرضية الشراكة.
 .2زيادة تمثيل النساء الفلسطينيات في الهيئات الدولية و االقليمية و في اللجان التابعة لها ،و ذلك من خالل الحمالت
االعالمية و حمالت الضغط لزيادة تمثيل النساء الفلسطينيات على المستوى الدبلوماسي و دعم القياديات الفلسطينية الشابة
لالنخراط في المنظمات و و الهيئات الدولية ذات العالقة.
 .3تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في لجان المصالحة بهدف تحقيق السلم األهلي و األمن االجتماعي و ذلك من خالل
التنسيق والتشبيك مع األحزاب السياسية واللجنة التنفيذية لتعزيز مشاركة النساء في كافة اللجان الوطنية المتعددة المحاور،
توعية المجتمع الفلسطيني و النساء الفلسطينيات خاصة حول دور النساء في جميع مراحل الصراع و في حل األزمات،
اضافة الى بناء قدرات و تأهيل مجموعة من الفلسطينيات الشابات في مجاالت التفاوض و حل النزاعات و و االعالميات
منهن في قضايا التسامح و السلم األهلي.
 .4تعزيز دور النساء في صنع القرار لقطاعي العدالة و األمن (جهاز الشرطة و األجهزة األمنية) و ذلك من خالل العمل
المباشر مع وحدات النوع االجتماعي و مشاركة قطاع االعالم للترويج و الضغط اتعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في
قطاعي العدالة و األمن ،و اعداد الدراسات الالزمة لحديد الفجوات و المؤثرات و تناول التوصيات في حمالت التوعية و
الضغط ذات العالقة.

الهدف االستراتيجي الرابع :وقف االنتهاكات ضد النساء والفتيات الفلسطينيات و اتخاذ تدابير لتقديم
مرتكبيه إلى العدالة
بهدف تعزيز الوقاية ،يسعى االئتالف النسوي للقرار  1325الى المساهمة في وقف االنتهاكات الواقعة ضد
النساء و الفتيات الفلسطينيات وفقا لإلجراءات الوطنية الفاعلة و من خالل تعزيز التعاون على الصعيدين
اإلقليمي والدولي و مع الهيئات ذات الصلة ،فيسعى االئتالف في المرحلة القادمة الى:
 .1القوانين و التشريعات المحلية تسهم في توفير األمن للنساء و الفتيات الفلسطينيات من خالل توحيد القوانين ذات الصلة
بالعنف الواقع على النساء و المطبقة في الضفة الغربية و قطاع غزة .و ذلك من خالل االئتالفات النسوية ذات العالقة و
عمليات الضغط.
 .2رفع مستوى الوعي بالقرارات التي تعنى بالمرأة والسالم واألمن وحقوق اإلنسان،للعاملين/ات والناشطين/ات في المجال
الحقوقي واإلنساني و ذلك من خالل تزويد العاملين/ات والناشطات بالهياكل التنفيذية القائمة بتعزيز امن النساء والفتيات وقت
النزاع وتحت االحتالل ،دعم وتقوية اللجان والناشطين/ات للمشاركة في جلسات األمم المتحدة المتعلقة بالنساء والنزاع و
متابعة التواصل ما بين مكونات االئتالف واللجان القاعدية،والناشطات لتبادل الخبرات والمعلومات.
 .3تمكين النساء والفتيات المتضررات من العدوان والحصار على قطاع غزة من خالل التنسيق والتشبيك مع المؤسسات
الحقوقية الفاعلة في مجال القانون الدولي اإلنساني ،و رفع وعي المنظمات الدولية العاملة في غزة حول أثر العدوان و
الحصار على النساء و الفتيات و المتابعة الحثيثية لتطوير برامج تعزز الوقاية من االنتهاكات.
 . 4التوثيق من زاوية المنظور النسوي لألثر المرتبط بعنف االحتالل و ارتباطه بارتفاع نسب العنف المحلي.

الهدف االستراتيجي الخامس:
غزة و الحصار المتواصل

جبر الضرر عن النساء و الفتيات الغزيات للتعافي نتيجة العدوان االسرائيلي على

األهداف الفرعية للنقاش في غزة

 .4مؤشرات األداء
الهدف االستراتيجي األول :المساهمة في مساءلة االحتالل االسرائيلي ،و منع االفالت من العقاب و مساءلة المجتمع الدولي حول دوره ومسؤوليته القانونية الدولية في حماية النساء
الفلسطينيات من انتهاكات االحتالل بموجب االليات الدولية المختلفة
مؤشرات األداء
 )1عدد القيادات االسرائيلية التي تمت ادانتهم باركاب جرائم في األراضي الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية
 )2القرارات المقترحة للتصويت (مشاريع القرار ات) أمام مجلس حقوق اإلنسان وهيئات األمم المتحدة المختلفة ،والمتعلقة بمساءلة االحتالل عن حقوق النساء و الفتيات الفلسطينيات.
 )3عددالدعوات الموجهة إلى المقررين الخاصين لزيارة األرض الفلسطينية من أجل رصد انتهاكات حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات،وعدد الدعوات التي تمت تلبيتها فعالً.

األهداف المرحلية /النتائج
المساهمة في عمل اللجان الوطنية لالنخراط في الوالية الجنائية الدولية
إلخضاع ومساءلة مرتكبي الجرائم اإلسرائيليين ضد النساء والفتيات
الفلسطينيات.

المساهمة الفاعلة في مطالبة وحث الدول األعضاء على تنفيذ تدابير محددة
لمكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب

تسليط الضوء على واقع المراة الفلسطينية الالجئة أينما وجدن ومطالبة
الهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتها اتجاه حقوق الالجئين و تطبيق القرار
194حق العودة
تسليط الضوء على قضايا صناعة االسلحة في اسرائيل و تورط الشركات

المؤشرات
•

عدد االنتهاكات االسرائيلية لحقوق النساء و الفتيات الفلسطينيات التي تم اعداد التقارير حولها
بمساهمة أعضاء االئتالف للتحقيق فيها من قبل اللجان و الهيئات الدولية ذات الصلة.

•

مدى تضمين الجرائم الواقعةعلى النساء والفتيات الفلسطينيات ضمن الملفات والمعلومات المرفوعة
أمام المحكمة الجنائية الدولية.

•

عدد المنظمات و الهيئات الدولية و االقليمية المشاركة لالئتالف و أعضاءه في حمالت الضغط

•

مدى تناول تقارير المنظمات الدولية (مكتب المنسق لعملية السالم في الشرق األوسط ،مكتب
المفوض السامي لحقوق االنسان ،األمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية) النتهاكات
االحتالل اإلسرائيلي لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات( .أالشارة للنساء الفلسطينيات).

•

عدد الجلسات الجانبية و االجتماعات الرسمية التي تم عقدها في مجلس األمن حول واقع امرأة
الفلسطينية الالجئة .
عدد الالجئات الفلسطينيات المشاركات في الجلسات
عدد التقارير و التحليالت الصادرة عن المنظمات النسوية حول صناعة و تجارة األسلحة في

•
•

اسرائيل و أثرها على النساء الفلسطينيات

العالمية في توريد االسلحة لدولة االحتالل و أثره على النساء الفلسطينيات

الهدف االستراتيجي الثاني :توفير الح ماية للنساء و الفتيات الفلسطينيات من خالل انفاذ القرارات الشرعية الدولية و الوطنية و تحقيق العدالة الدولية لهن
مؤشرات األداء
 )1حاالت العنف التي تتعرض لها الفتيات والنساء الفلسطينيات من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
 )2نسبة الفتيات والنساء الفلسطينيات اللواتي لم يتلقين الخدمات الصحية،بسبب عدم الحصول على تصاريح من االحتالل االسرائيلي للعالج في القدس وخارج غزة وخارج فلسطين ،من أصل
اللواتي قدمن للحصول على تصاريح للعالج في الخارج .و عدد الوفيات الناتجة عن ذلك

 )3نسبة التصويت لصالح دولة فلسطين في الق اررات المتعلقة بانهاء االحتالل و توفير الحماية للشعب الفلسطيني
 )4عدد جلسات المسائلة في مجلس حقوق االنسان
األهداف المرحلية /النتائج

توفر الحماية القانونية لألسيرات الفلسطينيات

المؤشرات
•

عدد االنتهاكات االسرائيلية لحقوق النساء و الفتيات الفلسطينيات في أسر الحتالل التي تم اعداد
ا لتقارير حولها بمساهمة أعضاء االئتالف للتحقيق فيها من قبل اللجان و الهيئات الدولية ذات
الصلة.

•

عدد لجان تقصي الحقائق التي زارت سجون و معتقالت االحتالل االسرائيلي للنساء و التقارير
الصادرة عنها

دعم وتمكين اللجان المحلية في المناطق المصنفة "ج" وقطاع غزة

•

عدد النساء اللواتي تعقدمن بشكوى أو قدمن شهادات لالليات الدولية حول انتهاكات
االسرائيلية التي تعرضن لها في هذه المناطق.

تسليط الضوء على انتهاكات االحتالل للحقوق المدنيةو االجتماعية و
الدينية للنساء و استخدام العنف و سياسة العقاب الجماعي و االعتقاالت

•

عدد االنتهاكات الموثقة للنساء و فتيات المقدسيات تعرضن للعنف من قبل االحتالل و عناصره
نتيجة مطلبتهن بحقوقهن الدينية و الوطنية و االجتماعية في المدينه المقدسة.

االدارية في مدينة القدس و أثر القرار الصهيوني باعتبار القدس
عاصمة لدولة االحتالل على الصراع في المدينة و النساء و الفتيات
الفلسطينيات بشكل خاص
تفعيل تطبيق االتفاقيات والمعاهدات الدولية ،التي تم االنضمام إليها
واعتمادهم كمرجعية قانونية في المحاكم الوطنية

•

عدد التوصيات التي تصدرها الدول في مجلس االمن لحماية الحقوق المدنية و السياسة و
االجتماعية للنساء و الفتيات المقدسيات

•

عدد قرارات المحاكم الفلسطينية في قضايا العنف الواقع على النساء على أساس النوع االجتماعي
المنسجمة مع االتفاقيات و المعاهدات الدولية ذات الصله.

الهدف االستراتيجي الثالث :زيادة تمثيل النساء الفلسطينيات في كافة مواقع صنع القرار للمساهمة في تحقيق أجندة المرأة و السالم و األمن على المستويين الوطني و
الدولي
مؤشرات األداء
 )1عدد البنود التي تتضمنها اتفاقيات المصالحة و التي تعنى يتعزيز الحماية للنساء و الفتيات الفلسطينيات
 )2عدد التشريعات و السياسات التي تم اقرارها لتعزيز مشاركة النساء في تحقيق السالم و األمن
 )3نسبة القياديات الفلسطينيات الشابات اللواتي تم تمكينهم للمشاركة الفاعلة في صنع القرار على المستوى الوطني و الدولي
األهداف المرحلية /النتائج

المؤشرات

زيادة تمثيل النساء الفلسطينيات بنسبة ال تقل عن  ،30%وصوال" الى
المناصفة ،في كافة مواقع صنع القرار على المستوى الوطني بما فيها
األحزاب السياسية ،لجان المصالحة ،و أية لجان تعنى بادارة و تسوية
الصراع تفزرها منظمة التحرير
زيادة تمثيل النساء الفلسطينيات في الهيئات الدولية و االقليمية و في
اللجان التابعة لها

تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في تحقيق السلم األهلي و األمن
االجتماعي

•

نسبة النساء العضوات في المجلس التشريعي.

•

نسبة النساء في المناصب العليا في هياكل منظمةالتحرير (المجلس الوطني،المجلس
المركزي،اللجنة التنفيذية).

•

نسبة النساء السفيرات اللواتي يمثلن دولة فلسطين من العدد الكلي للسفراء.

•

نسبة النساء المشاركات في البعثات الدبلوماسية لدولة فلسطين.

•

عدد النساء الفلسطينيات في المناصب العليا للمنظمات اإلقليمية والدولية.

•

نسبة النساء المشاركات في المفاوضات السياسية ولجان إعادة اإلعمار و المصالحة

تعزيز دور النساء في صنع القرار لقطاعي العدالة و األمن

•

نسبة النساء في المؤسسات األمنية.

•

نسبة النساء في قطاع العدل.

الهدف االستراتيجي الرابع  :وقف االنتهاكات ضد النساء والفتيات الفلسطينيات و اتخاذ تدابير لتقديم مرتكبيه إلى العدالة.
مؤشرات األداء
 )1عدد االنتهاكات الموثقة لحقوق النساء و الفتيات الفلسطينيات في سياق محاور القرار
 )2لجنة مكانة المرأة  /االلتزام بإصدار فقرة ضمن تقريرها حول النساء الفلسطينيات
المؤشرات
األهداف المرحلية /النتائج

القوانين و التشريعات المحلية تسهم في توفير األمن للنساء و الفتيات
الفلسطينيات
رفع مستوى الوعي بالقرارات التي تعنى بالمرأة والسالم واألمن
وحقوق اإلنسان،للعاملين/ات والناشطين/ات في المجال الحقوقي
واإلنساني
تمكين النساء والفتيات المتضررات من العدوان والحصار على قطاع
غزة .

•

عدد القوانين و التشريعات الفلسطينية و التي تسهم في حماية المرأة من العنف المبني
على النوع االجتماعي

•

نسبة العاملين/ات والناشطين/ات في المجال الحقوقي واإلنساني و اللذين لديهم
المعرفة و الوعي القرارات التي تعنى بالمرأة والسالم واألمن وحقوق اإلنسان.

•

نسبة المنظمات الدولية التي تتضمن تمكين وحماية المرأة ضمن أولوياتها و/أو لديها سياسات

واضحة الدماج قضايا حماية النساء و الفتيات الفلسطينيات ضمن جميع أولويات عملها.

الهدف االستراتيجي الخامس  :جبر الضرر عن النساء و الفتيات الغزيات للتعافي نتيجة العدوان االسرائيلي على غزة و الحصار المتواصل
مؤشرات األداء

األهداف المرحلية /النتائج

المؤشرات

•
•
•

 .5المتابعة و التقييم
في حين سيتم استكمال و تطوير هذا القسم بعد انهاء المشاورات مع مؤسسات غزة ،تم طرح االليات التالية خالل الورشة
 .1مناقشة الخطه في األطر الحاكمة في المؤسسات االعضاء
.2تطوير الخطط التنفيذية للمؤسسات األعضاء بما ينسجم مع االطار االستراتيجي لالئتالف و اولويات عمل المؤسسات األعضاء.
 .3تطوير مؤشرات للمخرجات المتةقعة على مستوى المؤسسات
 .4تقديم المؤسسات األعضاء تقرير انجاز ربعي لسكرتاريا االئتالف
 .5اعداد تقرير نصف سنوي جامع النجاز المؤسسات األعضاء
 .6المتابعة مع اللجنة الوطنية في متابعة األهداف و المؤشرات

