
 1325التقرير المقدم الجتماع المجلس االداري حول العمل بالقرار 

أمام استعراض أنشطة  نكون فاننا  1325استعراض االنشطة المنجزة على صعيد القرار  عندمقدمة: 
برئاسة االتحاد، حيث تركز العمل على جملة محاور منها تقوية   1325االئتالف الوطني لتطبيق القرار 

وهي: طاقم شؤون المرأة ومفتاح   مؤسسات 10لذي توسع ليضم في عضويته ااالئتالف وتعزيز دوره 
لنسوية والهيئة المستقلة لحقوق المواطن  ومركز االرشاد القانون وجمعية المراة العاملة ومركز الدراسات ا

. كما يشارك االتحاد في اللجنة  سيحية ومؤسسة تام االعالميةومؤسسة فلسطينيات وجمعية الشابات ىالم
الئحة  ، وقد عمل االئتالف على وضع 2012الوطنية العليا المشكلة بمرسوم من مجلس الوزراء في عام 

وضبط م اعماله يتنظاقترحت مسودتها من قبل لجنة القرار في االتحاد واالمانة العامة من اجل  داخلية
 ثالث ال بموجبها خالل السنواتللعمل صالحياته والعالقات البينية كما قام االئتالف بوضع حطة عمل 

كوادر  استهدفت كما قام االتحاد بعقد دورتين تدريبيتن مركزيتين التي . 2017و  2015القادمة ما بين 
، كما اولى االتحاد  فروع لمتابعة تطورات العمل على القرار في ضوء المرحلة الوطنية العامةالفي االتحاد 

بخصوص  والمذكرات الموجهة للهيئات الدولية االعالمية اصدار المواقف جهدا اعالميا من اجل متابعة 
تمرات اقليمية ومحلية ودولية عالوة على في مؤ  االتحاد مشاركةتحت االحتالل كما تمت واقع النساء 

 في قطاع غزة وشارك بمشاركة مؤسسات االئتالف في مؤتمراتها.مؤتمرات ل هتنظيم 

عقد االئتالف اجتماعاته وفقا للضرورة النشاطية بعيدا عن الدورية بقدر انتظام اجتماعات االئتالف: اوال: 
، وقد توسع االئتالف ليصبح مشكال من عشر ومتابعتهاالمهام العملية  عقد االجتماعات ما حكمت

 مؤسسات.  

تحاد في اللجنة يشارك االاللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس االمن برئاسة وزيرة المرأة:  ثانيا:
المرأة الطاقم ومفتاح ومركز  ،ة هياهلينسوية مع اربعة مؤسسات  1325تطبيق القرار لالوطنية العليا 

التخطيط،  وثمانية وزارات وهي: وزارة المرأة، لالرشاد القانوني واالجتماعي ومنتدى مناهضة العنف
 الخارجية، االسرى، الشؤون االجتماعية، العدل، مجلس الوزراء، مكتب الرئيس. 



تتقاطع الى حد  على وضع االدبيات والمفاهيم الخاصة بالقرار واستخداماته، وهي الوطنية عملت اللجنة 
بعيد مع مفاهيم االئتالف واالتحاد. ومن ثم اتجهت الى وضع وثيقة اطار للقرار استغرق وضعها سنة  

شارك االتحاد فيه بورقة عمل حول   2013كما نظمت اللجنة الوطنية مؤتمرا في نهاية عام  كاملة تقريبا.
 .قدمتها االخت نهاية محمد التجربة الفلسطينية في تطبيق القرار

ءلة والمحاسبة، تم اقرار االئتالف الوطني التوجه نحو التوثيق لخدمة هدف المساالستمارة التوثيقية: مع 
تشكيل فريق عمل واسع لوضع رؤية حول التوثيق ووضع بنود االستمارة لتكون صالحة من الزاوية 

ياسها في ذات الوقت  الوطنية والنسوية وقادرة على قياس االثر الذي يحدثه االحتالل على المرأة وق
 النعكاس االثر بشكل مختلف على النساء..

والمؤسسات الحقوقية والخبراء:   1325لقد تشكل الفريق من المؤسسات النسوية العاملة على القرار 
االتحاد العام والطاقم ومركز االرشاد ومفتاح ومؤسسة الحق والهيئة المستقلة لحقوق المواطن ووزارة 

 وخبراء حقوقيين. الخارجية 

الجئات والنساء قرب الجدار  ثيق االنتهاكات ضد المقدسيات والوبالنتيجة وضعت استمارات لتو 
 تناسب ما لم يرد تحت البنود استمارات الخمس.سادسة  والمستوطنات والنساء في غزة واستمارة عامة 

  على استقبال االستمارات واجريت فقد تم تاهيل كمبيوتر االتحاد ليكون قادرا  التوثيقمن جانب أخير حول 
 بالتعاون مع المكتب المركزي لالحصاء. تأهيله عمليات فنية ل عليه

القرار لصالح  مع ارتقاء استخداملدى االتحاد تسب أهمية جدية ال شك ان التدريب اكالدورات التدريبية: 
 : دورتين تدريبيتينوعلى هذا الصعيد تم تنظيم المحاسبة والمساءلة.. 

ايام بالتعاون   3التي استمرت لمدة وااللتقاء بالضحايا تعبئة االستمارات  وكيفية دورة على التوثيقولى األ
منهم خمسة من   32مشاركة من  ضمت المشترك 1325مع مفتاح في اطار مشروع مأسسة القرار 

 االتحاد.



ادخال االستمارات في الحاسوب: وهي دورة تقنية استهدفت تمكين العضوات اللواتي  دور ة الدورة الثانية: 
الذي تم تجهيزه لتوثيق االنتهاكات والتي شارك  جهاز الحاسوب في معنيات بادخال االستمارات  سيصبحن

وقد شاركت جميع الفروع  في إطار مشروع المأسسة المشترك مع مفتاح. عضوة من االتحاد  20فيها 
باستثناء اريحا السباب تتعلق بهن، وقد تباينت عملية االستفادة بين الفروع بسبب عدم التوحد في انتقاء  

 العضوات المناسبات لطبيعة الدورة ومتطلباتها. 

في  حول تحليل الصراع: وهي دورة عن كيفية تحديد العوامل المؤدية للصراع و الثالثة: تدريبية الدورة ال
والتواصل وفرز الفاعلين في وضع الحلول وضع الحلول له بالتركيز على توسيع التحالفات والشبكات 

في الدورة ثالثة عضوات من االمانة العامة )رضا نتيل   وية قادرة على التغيير، وقد شاركلتشكيل جبهة ق
 ومنى الخليلي وريما نزال(. 

في االمم   ها لجنة المرأةت : وهي دورة متقدمة نظم الم للمرأةحول االمن والس دورة خارجيةالدورة الرابعة: 
تشهد تحوالت اجتماعية وديمقراطية وهي لبنان واالردن  المتحدة في عمان استهدفت ثمانية دول عربية 

عرض التجارب المختلفة  و  1325فلسطين حول ركائز القرار  ومصر والعراق وليبيا وتونس إضافة إلى
حول استخدامات القرار وقد تم اشراك اختين من االتحاد من الضفة الغربية ريما نزال واالحت نوال زقوت  

من  كذلك معبر رفح ولم تتمكن  اغالق من غزة لكن لالسف لم تتمكن االحت نوال من المشاركة بسبب 
 عبور الجسر من الضفة الغربية.   

من  وصالحياته الئتالف لتنظيم عمل ا وضع الئحة داخلية ى لإت الحاجة منذ البداية برز  الداخلية: الالئحة
تم عمل الئحة داخلية في عام  ، فمنذ تشكيل االئتالف وعليه .أجل ضبط العالقة بين المؤسسات الشريكة

من اجل ضبط االشكاالت التي برزت خالل العمل وبما  2015تطويرها في عام  جرى ومن ثم ، 2011
. حيث تم تنقيح وتعديل الالئحة بعد ان قدمت جميع  يخدم تمتين بنية االئتالف وتعزيز الثقة بين أطرافه.

 .  2015المؤسسات تعديالتها وجرى التوافق عليها مؤخرا في نيسان 

وبعد ان قام الجميع بوضع خطط مجتزأة على صعيد المؤسسة   2014مع بداية عام : االستراتيجية الخطة
 كير بعمل خطة لالئتالف يمكن للجميع استخدامها وتعبر عن االحتياجات انبثق التف



في اجتماع عقد في الهالل االحمر دعي اليها االئتالف   1325خطة عمل القرار  اطلقت اطالق الخطة: 
 . حيث تم اقرارها بشكلها النهائي وبعد استيعاب المالحظات وفروعنا في المحافظات

 المؤتمرات 

في اعقاب الحرب على غزة بالتعاون مع مفتاح،   2014: وعقد في شهر تشرين الثاني عام  مؤتمر غزة
  . تحت عنوان المساءلة والمحاسبة

  المساهمة في المؤتمرات المحلية:

 مشاركة بالحضور: مؤتمر الطاقم

 .مل من قبل االخت رضا نتيل ام عمرقدمت ورقة ع  -مؤتمر تام

وورقة عمل من  من قبل االخت رئيسة االتحاد مؤتمر جمعية الشابات المسيحية وقدمت كلمة في االفتتاح  
في اعداد البيان عالم في االتحاد ة االن ت لجوساهممن قبل منى الخليلي قبل االخت ريما نزال وادارة جلسة 

 صادر عن المؤتمر.ال الختامي

   مؤتمر وزارة المراة وتم تقديم ورقة عمل من قبل االخت نهاية محمد. 

 ات الخارجية: مؤتمر ال

وقد ساهم عدد من االخوات "ختام ومنى وام عمر وفايزة" وتم تقديم ورقة عمل   :عمان في الطاقممؤتمر  
 من قبل االخت منى.

تم   2014لالمين العام لالمم المتحدة حول الحرب على غزة في حزيران  : تم رفع مذكرتين احداهاالمذكرات
في الذكرى الرابعة عشرة لصدور القرار  والثانية الى لجنة المرأة في هيئة االمم المتحدةتسليمها لمكتبه في غزة، 

1325  . 

 2014و   2013تم اصدار بيانين في ذكرى القرار في تشرين االول :  والمواقف البيانات



 بالدولة الفلسطينية. السويد  لة شكر للسيدة مارغو والستروم وزيرة خارجية السويد حول اعترافرسا

المذكرة ت به تلي 2014مؤتمر صحافي واحد خالل شهر تموز  ت االمانة العامةالمؤتمر الصحافي: عقد
 .العداء العنصري للنساءحول ارتفاع وتيرة من قبل االخت ام جهاد الموجه لالمين العام لالمم المتحدة 

الضغط عليها ومطالبته بحول منع اسرائيل دخول اللجنة الى غزة رسالة الى رئيس مجلس حقوق االنسان 
 تمكين اللجنة من دخول غزةو 

 تنظيم جلسة استماع لالخ شعوان جبارين مدير "مؤسسة الحق"  بشأن لجنة التحقيق الدولية .

من حيث المبدأ خطة االئتالف هي خطة االتحاد وسيعمل على تنفيذها مع الشركاء ضمن   الخطة القادمة:
 ركائز القرار االربعة: الحماية والمساءلة والوقاية والمشاركة.

 توجهات الخطة مطابقة لخطة االئتالف 

 زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في لجان األمن والسالمالمشاركة: 

المساهمة في إلزام ومساءلة  المجتمع الدولي حول دوره ومسؤوليته القانونية  اسبة: المساءلة والمح
 . الدولية اتجاه حماية النساء الفلسطينيات من انتهاكات االحتالل

 المطالبة بتوفير الحماية الدولية والوطنية للنساء والفتيات الفلسطينياتالحماية: 

ليمي والدولي، مع الهيئات ذات الصلة، لوقف االنتهاكات  ضد  تعاون على الصعيدين اإلقتعزيز الالوقاية: 
 النساء والفتيات الفلسطينيات  لترويج تدابير لتقديم مرتكبيه إلى العدالة،وفقا لإلجراءات الوطنية الفاعلة .

   1325االئتالف مرجع أساسي للجهات  المهتمة دوليا وإقليميا ومحليا  بعالقة القرار تقوية االئتالف: 
 بالنساء والفتيات الفلسطينيات.  

 : 1325المشاركة في اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار 



صدر مرسوم عن الحكومة بتشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة العمل بموجب القرار من   2012في عام 
ارات الحكومية والمؤسسات النسوية ومن بينها االتحاد العام للمرأة الذي فرز االخت ريما نزال للمتابعة  الوز 

 عن االتحاد.

وقد قامت اللجنة بوضع ورقة السياسات الخاصة بالقرار وتم اعداد وثيقة الخطة الخاصة بالقرار وجدير 
 والتعاون بين جميع االطراف.  بالذكر ان العمل في اطار اللجنة تميز بالحيوية والتكامل 


