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مقدمة العمل بالقرار  1325في السياق الوطني:
ال بد وأن المبادرة التي قدمها االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في عام  2010الى الحركة النسائية الفلسطينية،
بما هي أطر وجمعيا ت ومراكز متخصصة ،كانت خطوة ذات شأن لكونها األولى التي سعت الى تجميع الجهد
النسوي وتوحيده من أجل العمل بحيثيات القرار  ،1325بديال لبعض التطبيقات التي تناولتها بعض المراكز
والجمعيات بشكل انتقائي ومجت أز دون رؤية شاملة تستند الى خصوصية الحالة الفلسطينية تحت االحتالل
العسكري الكولونيالي اإلحاللي وانتهاكاته اليومية التي أدت إلى مضاعفة أشكال العنف ضد المرأة الفلسطينية،
ممثلة بسياسة مصادرة األراضي لبناء المستوطنات والجدار والتهجير والتطهير العرقي والعنصري ،إضافة الى
سياسة القتل وهدم المنازل واالعتقال والحصار وتقييد حرية الحركة والتطهير العرقي والتهجير وبناء الجدار
عبر ممارسة سحب الهويات في القدس ومختلف اإلجراءات الهادفة إلى التطهير العرقي والديمغرافي وعزل

المناطق عن بعضها البعض ،لتفكيك الوحدة الجغرافية وتحويل البالد إلى معازل وكونتونات غير متصلة مع
بعضها البعض ،عالوة على تاثيرها على المجتمع ككل وعلى النساء والفتيات الفلسطينيات بعناوينهن المختلفة
تبعا الثر االنتهاكات ،النساء المقدسيات والغزيات والمهجرات والقاطنات قرب الجدار والمستوطنات واألسيرات.
وقد ضاعف من وطأة أثر انتهاكات االحتالل وقوع االنقسام السياسي والجغ ارفي عام  ،2007وشلل دور المجلس
التشريعي وعدم تطبيق االتفاقات الموقعة بين القوى السياسية لتجسيد المصالحة الوطنية مما زاد من حالة انكشاف
المرأة على الصعد المختلفة ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وزاد الحاجة إلى تعزيز الحماية لهن ،على قاعدة
القانون الدولي والقانون الدولي االنساني.
وقد مثل التوقيع على المعاهدات واالتفاقيات الدولية واالنضمام الى الوكاالت المختلفة بما فيها التوقيع واالنضمام إلى
اتفاقية "سيداو" دون تحفظ في نيسان عام  ،2014محطة نوعية فارقة ،لتوسيع قاعدة االشتباك مع االحتالل
وممارساته على الساحة الدولية بما يمكن من مساءلته على جرائمه المرتكبة ،بالترابط مع الق اررات الفلسطينية ذات
الصلة ،وحق الشعوب في نقرير مصيرها.

لمحة عن تاسيس االئتالف
تشكل االئتالف في صيف عام 2011إثر دعوة االتحاد العام للمراة الفلسطينية للمؤسسات النسائية الى نقاش رؤية
االتحاد لتطبيق القرار ،1325حيث حضر  72مؤسسة وشخصية الذين قاموا بتبني الرؤية بعد نقاشها واجراء
التعديالت الالزمة عليها وصوال إلى التوافق على اختيار سكرتارية من الجمعية العامة لالئتالف من المؤسسات التي
لديها برامج لتطبيق القرار مهمتها تنفيذ توجهات الهيئة العامة باالستناد الى الرؤية المقرة لتطبيق القرار على حالة
المرأة تحت االحتالل ،من المراكز والمؤسسات والجمعيات العاملة على القرار وهي :االتحاد العام للمراة الفلسطينية
ومؤسسة "مفتاح" وطاقم شؤون المرأة و مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي وجمعية الشابات المسيحية ومركز
الدراسات النسوية وفلسطينيات ومركز إعالم وتنمية المرأة "تام" والهيئة المستقله لحقوق المواطن برئاسة االتحاد العام
للمرأة ،وفي مرحلة الحقة توسع االئتالف ليشمل اربع مؤسسات في قطاع غزة وهي مركز شؤون المراة جمعية الثقافة
والفكر الحر ومركز األبحاث واالستشارات القانونية للمراة ومركز الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية.

على مدار الفترة الماضية انتظم عمل االئتالف بعقد اكثر من  22اجتماعا؛ بمعدل اجتماع كل ثالثة اشهر ،اثنين
منهم في غزة ،عدا عن االجتماعات بواسطة الروابط التقنية ،مع مالحظة نقص في بيانات االنتظام االجتماعات في
الفترة االولى للتأسيس.
عدد أعضاء السكرتاريا  15مؤسسة في الضفة وقطاع غزة والخارج بينما يبلغ عدد الجمعية العمومية ( ) بعد
اقتصارها على عضوية المؤسسات .ينظم العمل فيما بينهم الئحة داخلية تم التوافق عليها بين مؤسسات االئتالف.
الرؤية والخطط.
قدم ا التحاد العام للمرأة إلى االجتماع التأسيسي لالئتالف مسودة رؤية نسوية ووطنية تنطلق من خصوصية واقع المرأة
تحت االحتالل وتم المصادقة عليها بعد إجراء التعديالت المقدمة من الهيئة العامة التي أسست االئتالف ،ومن ثم
قامت السكرتارية بوضع الخطة االستراتيجية استناداً الى الرؤية وركائز القرار والتوجهات المقدمة من الجمعية العامة

في عام  2013ومن ثم تم تجديدها وتطويرها في عام  2017بناء على التجربة العملية والمستجدات.
تقييم االئتالف ألعماله

تميز العمل داخل سكرتارية االئتالف بروح الفريق الواحد وحمل المسؤولية بشكل جماعي اتجاه تطبيق القرار وااللتزام
بالرؤية المعتمدة .وأبدت مؤسسات االئتالف حرصها عليه وجدية في الحفاظ على كونه جسم تنسيقي للجهود المبذولة
وبما يضمن التكامل والتعاون لتنفيذ الخطة باالستناد إلى الرؤية العامة .بينما تعثر االئتالف في حصوله على تمويل
مشترك وتنفيذه بشكل مشترك ،لكنه ثابر على وضع المؤسسات التمويلية وخاصة "مجموعة الكس" من جهة وكذلك
كرس مبدأ المشاركة في تطبيق المشاريع والبرامج وكذلك
تبادل المعرفة بين االعضاء بصور المشاريع المتحصلة بما ّ
التشارك في التنسيق والتعاون في إطار المشاركة في المؤتمرات الدولية الخارجية ذات االهمية ،وخاصة اجتماعات
لجنة المرأة في االمم المتحدة ومجالس حقوق االنسان على وجه الخصوص .وال بد من مالحظة أن مستوى فعالية
أعضاء االئتالف في تنفيذ الخطة تميزت بالتباين تبعاً للتخصص واإلمكانيات والبرامج ،مع أخد االعتبار إلى أن

االئتالف قد سعى قدر االمكان في تطبيق الخطة لتجسيد التخصص في الملفات وتوزيعها على اطراف االئتالف وفقا

لموضوعات الخطة.
انجازات مؤسسات االئتالف على صعيد تطبيق الخطة

يتضمن التقرير انجازات مؤسسات سكرتاريا االئتالف النسوي لتطبيق القرار  1325وما قامت به أيضا مؤسسات
أعضاء في الجمعية العامة لالئتالف ،باالستناد إلى االستمارة المقترحة من قبل االتحاد العام للمرأة بما يجسد محاور
الخطة.
المؤتمرات:
عقدت مؤسسات االئتالف خمسة مؤتمرات ما بين عام  2011و عام  ،2018قّدمت فيها عديد أوراق العمل ،التي
تناولت القرار وتطبيقه من مختلف االبعاد بالتركيز على المحور الوطني على وجه الخصوص .وشكلت المؤتمرات
محطات هامة لتطوير استخدام القرار خاصة على الصعيد السياسي الخارجي ،حيث شكلت خطوة انضمام منظمة
التحرير الفلسطينية الى االتفاقيات والمعاهدات والوكاالت الدولية عام  2014على أثر حصول فلسطين على
العضوية المراقبة كدولة تحت االحتالل ،وكان أيضا لتبني سياسة تدويل القضية الفلسطينية خطوة ذات شأن النخراط
القطاعات الجماهيرية ومنها المرأة في تفعيل البعد السياسي الخارجي ،من الجانب والمنظور النسوي ،وتجسيد المفهوم
وكسب التضامن النسوي خالل المؤتمرات الخارجية والمحافل الدولية ونسج العالقات وبناء التحالفات.

أوال :المؤتمر االول المنظم عام  2011في رام هللا بالمشاركة مع مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان لطرح الرؤية
والمسؤوليات المختلفة لتطبيق القرار على الصعيد المحلي الرسمي والدولي بما فيها مسؤوليات المنظمات الدولية.
ثانياً :مؤتمر اثر االنتهاكات على المرأة في غزة في اعقاب الحرب  2012حيث تركز البحث على مفهوم المساعدات
االغاثية واحتياجات المرأة الخاصة في ظروف الحرب.

ثالثا :مؤتمر بيت لحم الدولي عام  2013الذي تركزت اوراقه على األبعاد التضامنية واهمية الشبكات العالمية في
نصرة المرأة الفلسطينية وحمايتها والتوعية حول حملة مقاطعة اسرائيل.
رابعا :مؤتمر عمان االقليمي الخاص بقضايا المرأة الالجئة ( )2015الذي تعرض للبحث في أثر الحروب الداخلية
على الهجرة في الدول العربية بحضور نساء من الدول المضيفة للجوء الفلسطيني وكذلك البحث في تجارب تطبيق
القرار  1325في الدول المشاركة للمؤتمر وفي حالة المرأة الفلسطينية الخاصة وتجربتها الفريدة..كما سعى المؤتمر
الى التشبيك بين الالجئات الفلسطينيات والمراكز النسوية العربية.

خامساً :كان للمشاركة السياسية للنساء والمصالحة وإنهاء االنقسام والتوعية بالقرار  1325والتدريب على اليات

المناصرة والضغط والرصد والتوثيق؛ مساحة كبيرة من االنشطة والحمالت الداعية للحفاظ على النسيج المجتمعي

والسلم االهلي التي نشطت بها غالبة مكونات االئتالف في الضفة وغزة.
سادساً :المؤتمر الختامي لتعزيز الوعي بالقرار  1325رام هللا آذار  2018الذي ركز على المناصرة الدولية

باالرتكاز على التوثيق والمنظومة الدولية الحقوقية ومعوقات تطبيق القرار والحماية والمستجدات االجتماعية والسياسية

في تطبيق القرار وتجديد الخطة.
سابعاً :مؤتمرات وورشات عمل منظمة من قبل لجنة المرأة في االمم المتحدة :في عمان وغزة ورام هللا واريحا بتركيزها
على المستجدات ومعالجتها .منها ما استهدف االئتالف ومنها استهدف حضور المؤسسات النسوية واالئتالف.

ثامناً :مشاركات نسوية متفرقة في المؤتمرات الخارجية الخاصة وفي تدريبات تتعلق بالقرار ضمن دعوات خاصة.
تاسعاً :االيام المفتوحة المنظمة من قبل لجنة المرأة في االمم المتحدة :تم عقد خمسة ايام مفتوحة بالتعاون والتنسيق
مع االئتالف تخصصت في البحث في الحالة الفلسطينية وتقديم شهادات وإحاطة بالقرار ومستجداته السياسية .تم

استضافة مكتب المفوض السامي في فلسطين والمنسق الدولي لعمليات السالم في الشرق االوسط ومنسق العمليات
السياسية في االمم المتحدة.
عاش اًر :لم ينحصر الجهد على تطبيق الخطة على عمل بل شاركت المؤسسات النسوية على تنظيم المؤتمرات والورش
الهداف متعددة في معظمها تركز على رفع الوعي واالحاطة بالمستجدات ذات الصلة بتخصص وأهداف المؤسسة

النسوية.
التدريب والتوعية
حققت مؤسسات االئتالف نزول افضل بمحور التوعية نحو القاعدة النسوية ،بما وسع قاعدة المعرفة بالقرار
واستهدافاته بشمولها كوادر االطر والجمعيات النسوية وكذلك الوصول الى مناطق التماس مع االحتالل ،حيث نفذت
الفعاليات واالنشطة التوعوية التدريبية في كافة المحافظات في المدن والريف والمناطق المهمشة والمخيمات في
الضفة والقطاع شارك فيها غالبية المؤسسات المكونة لالئتالف .استهدفت عمليات التوعية عموما المؤسسات النسوية
والشابات في الجامعات والمدارس الثانوية وإشراك الشباب وكذلك االسيرات المحررات والنساء في المناطق المهمشة
وخاصة المحاطة بالمستوطنات في الضفة وفي غزة.

وبالتدقيق في تقارير مكونات االئتالف يتم لمس أن الجميع الفعاليات المشتركة او المنفردة ،ركزت على نشر التوعية
بالقرار والتي شملت أكثر من  3500امرأة باالضافة الى إشراك الشباب والرجال في المناطق الجغرافية المختلفة
والجامعات الفلسطينية ،اضافة الى تدريب أرفع للكوادر القيادية بربط القرار 1325مع القانون الدولي لحقوق االنسان
والقانون الدولي االنساني شملت أكثر من  120كادر من النساء والرجال ،أوصلت المفهوم الى أكثر من  90موقعاً
جغ ارفيا جديدا.

تم تنفيذ  12ورشة توعوية بالقرار في المدارس الثانوية في المدن والقرى والمخيمات حضرها  300مشاركة.
تم تنظيم ايام دراسية حول القرار  1325واالسيرات وصدور كتاب تحت اسم "األسيرات المحررات بين الواقع
والمأمول".
استهداف برامج توعوية وتدريبية الفراد الشرطة وبالتحديد استهداف وحدات النوع االجتماعي في المحافظات ووحدات
حماية االسرة والطفل ،حول تطبيق قرار مجلس االمن  1325باالرتباط مع مواضيع الحماية والمشاركة والتوثيق من
اربع مؤسسات وكانت النتائج ايجابية.

تم عقد عدد من ورشات رفع الوعي والتعريف بالقرار  1325في عدد من الجامعات في الضفة الغربية وغزة تميزت
بطرح القضايا االكثر عمقا وتخصصاً المترابطة مع القانون الدولي االنساني.
بلغت حصيلة بناء وتمكين الكادر الهادف الى توسيع القيادات النسوية القادرة على نقل الوعي والتدريبات الى القاعدة
 90عضوة شملت مختلف المؤسسات المشاركة.
تدريب  15عضوة على رفع التقارير للمؤسسات الدولية والمساهمة في إعداد تقرير ظل حول لم الشمل واالسيرات
ضمن التوصية  30من اتفاقية السيداو.
تم تنفيذ حلقة دراسية لمدة يومين مع االستشارية الدولية د.فانيسا فار والوقوف على آليات الضغط والمناصرة على
المستوى الدولي وربط اتفاقية سيداو وعالقتها بالقرار الدولي  1325والتوصية العامة  30التفاقية سيداو
بلغت مشاركة نسبة الفئات الشابة في الفعاليات بشكل عام نسبة  %30في غالبية االنشطة.
المناصرة والمساءلة

المساءلة :هدف المساءلة ضمن خطة االئتالف وبموجب ركائز القرار المعتمدة ينصب على العمليات والخطوات
ومساهمات النساء الفلسطينيات في محاسبة االحتالل على انتهاكاته بحقها ،وفق نص القرار  1325الخاص الداعي
إلى عدم إفالت مرتكبي الجرائم من العقاب والمساءلة.
ومن جانب آخر ،ال يمكن القيام بالمساءلة دون بناء نظام رصد وتوثيق وتطوير عملية التوثيق لدى مؤسسات
االئتالف لتظهير خصوصية العنف ضد المرأة تحت االحتالل واألثر المختلف للعنف عليها بسبب الجنس .ومن أجل
تقديم اوراق حقائق وحاالت من أجل القيام بعمليات الضغط والمناصرة على الصعيدين الوطني والدولي ،والتعرف
على آليات تقديم الشكاوي وصوال للمحاسبة من خالل التدريب على آليات وأدوات الرصد والتوثيق الخاصة بمفهوم
االنتهاك وكيفية الرصد واالدوات الدولية.
وكنتاج للتوجه ،عملت اكثرية مؤسسات االئتالف وخاصة المؤسسات التي تندرج في برامج وأهدافها المساءلة
والمناصرة على المؤسسات الدولية المعنية مثل لجنة حقوق االنسان ولجنة المرأة في االمم المتحدة وكذلك االمين العام
لالمم المتحدة باعتباره الجهة التي اصدرت القرار وكذلك التوجه نحو المحافل النسوية االقليمية والدولية بعمليات
المناصرة ،المعني بالرقابة والمتابعة.

األنشطة المتعلقة بالمناصرة:
تم توجيه عدد واسع من البيانات والمذكرات والرسائل للالمين العام لالمم المتحدة عبر مكتبه في رام هللا وفي غزة ،في
ذكرى القرار واثناء اشتداد الحرب والعدوان والحصار على غزة .تم تنظيم عدد من الوقفات امام مقر االمم المتحده
وتم تسليم مذكرات خاصة باوضاع االسيرات والمقدسيات والغزيات.
تقديم االئتالف مطالعة في االجتماع لدى زيارة المقررة الخاصة للعنف في االمم المتحدة الى فلسطين في الضفة وغزة
حول معيقات االحتالل لتطبيق القرار  1325في فلسطين.
اعداد ورقة حول مفهوم االئتالف للمناصرة الدولية تعتبر مرجعية لعمل االئتالف.
اللقاء مع مديرة البرامج "السيدة ماري نويل" لالحاطة باالتفاقية مع اسرائيل بقضايا المرأة والتي احرزت نجاحا ممثال
بايقاف االتفاقية.
تقديم عروض في مجلس حقوق االنسان في المناسبات المختلفة خاصة في اجتماعات المجلس الدورية في حزيران
من كل عام.

التشبيك مع مكتب المفوضية لحقوق االنسان وعقد اجتماع مابين المفوضية واعضاء االئتالف الوطني للقرار االممي
.1325
عقد اجتماعات مع سفيرة الممثلية النرويجية لالحاطة بخطة االئتالف وخطة دولة النرويج حول القرار.
تم دعوة االئتالف الى  5ايام مفتوحه مع لجنة المرأة في االمم المتحدة بحضور ممثل االمين العام لالمم المتحدة
ورق بالمطالب في اللقاءات ووضع االستخالصات.
اومن ينوب عنه وتم تقديم أ ا
توقف االئتالف أمام تقرير االمين العام بمناسبة مرور  15سنة على القرار ومراجعة الفقرة الخاصة بالنساء
الفلسطينيات وتقديم اقتراحات بتطويرها وصوال الى وضع ورقة تحت اسم "االستراتيجيات العشر للعمل بالقرار "1325
حضور عدد من مؤسسات االئتالف سنويا اجتماعات لجنة وضعية المراة في مقر االمم المتحدة وتنظيم ورشات عمل
في ذكرى صدور القرار حول اجندة االمن والسالم وتطبيق القرار  1325يتم فيها المشاركة مع المنظمات النسوية
العربية.

تنظيم جولة ميدانية الى سكاريا شارك بها  15ممثلية وقنصلية تم تسليط الضوء على صعوبات الحركة والتعليم
والصحة.
تم اعداد أوراق حقائق حول واقع االحتالل وسياساته العدوانية على األرض لغايات العرض في الورشة الجانبية
المنظمة في مجلس حقوق االنسان في جنيف وأوراق حول الوضع القانوني واالجتماعي ومعيقات وصول النساء
الناجيات للعدالة االجتماعية.
اعدت لجنة من مؤسسات االئتالف خطة للمناصرة الدولية لالستناد اليها كمرجعية لالئتالف.
التوثيق:
احتل الرصد والتوثيق الخاص بانتهاكات االحتالل حي از واسعا من برامج المؤسسات كضرورة لعملية المساءلة ،انطالقاً

من أهمية البيانات في إحداث التغيير كونها تح ّسن عملية المساءلة والضغط وكذلك تعزز المصداقية لدى استخدامها
وفيما يلي نعرض أهم ما قام به االئتالف على صعيد التوثيق:
تم توثيق  120إفادة وتجميع  20قصة بعد التدريب على كتابتها الدراجها ضمن كتيب توثيق ،نشر بعضها على
مواقع المؤسسات.

تم توثيق  80حالة بعد انجاز التدريب على التوثيق واستهدافاته في مناطق التماس.
انجاز دراسة حول حق السكن والكرافانات في غزة.
دراسة اثر انتهاكات االحتالل على المرأة.
دراسة اثر االنتهاكات في المناطق ج.
تقرير اثر االنتهاكات االحتالل على المرأة خاصة بالجدار وهدم البيوت والتهجير القسري.
كتاب اثر االحتالل اثناء العدوان على غزة في عام .2014
دراسة حول األسيرات بين الواقع والمأمول.
الدليل التدريبي حول التوثيق وآليات المناصرة.
كما اصدرت لجنة المرأة في فلسطين دراسة حول أثر االحتالل في مناطق االغوار .
تم انجاز بحث كيفي عن تجربة النساء الفلسطينيات في عملية المفاوضات.
المساءلة المحلية:

ظمت جلسات ولقاءات مساءلة لصناع القرار (ممثلي االحزاب والحكومة و م ت ف) حول مواءمة
بموجب برامج ن ّ
القوانين وشراكة النساء في كافة مواقع صنع القرار ومنها لجان المصالحة والسلم االهلي .تمخضت الضغوط عن
مشاركة  4نساء في وفد المصالحة االخير اكتوبر. 2017 /
من خالل اللقاءات التلفزيونية واالذاعية بمشاركة الو ازرات الخدمية على وجه الخصوص تم اثارة الواقع الصحي للنساء
في المناطق المهمشة والمحاصرة بالمستوطنات وكذلك واقع المدارس فيها.
المشاركة في مراكز صنع القرار والمساءلة المحلية ذات الصلة باألمن والسالم المجتمعي
ال تكاد مؤسسة من مؤسسات االئتالف لم تعمل على صعيد تعزيز المشاركة السياسية ،بدءا من نشر الوعي باهمية
المشاركة في المؤسسات االمنية المتخصصة بالحماية أو في لجان المصالحة ،كما مارس االئتالف الضغط الدماج
النساء في البنى القيادية لالجهزة األمنية ،واستهدفت االنشطة تدريب وحدات النوع االجتماعي في جهاز الشرطة على
القرار  1325والمنظومة الحقوقية ذات الصلة بالقانون الدولي االنساني وكذلك االطالع على البيانات المتعلقة
باالنتهاكات االجتماعية لدى الشرطة.

كما ركزت بعض مؤسسات االئتالف منفردة ومجتمعة على المطالبة بانهاء االنقسام والمصالحة واشراك النساء في
لجان المصالحة ،حيث انتظمت الوقفة االسبوعية للضغط لتطبيق االتفاقيات الموقعة خاصة في قطاع غزة وتم توجيه
مذكرات الى الفصائل الفلسطينية والى رئاسة المجلس الوطني للمطالبة بمشاركة الم أرة في لجان المصالحة وتم تنظيم
ندوات ولقاءات واثيرت القضية بالمؤتمرات عدا عن اصدار البيانات ذات العالقة بالموضوع الداخلي.
تم تنظيم حملة ضغط ومناصرة لتعزيز المشاركة في قطاع غزة تركزت على المشاركة في لجان المصالحة والنقابات
والبلديات.
تعزيز دور النساء في صنع القرار في قطاع العدالة واالمن
التنسيق والتشبيك مع مؤسسات االئتالف للمشاركة في عمليات التوعية حول آليات المساءلة النتهكات االحتالل.
عقد تدريبات للجان الحماية المشكلة في رفح وخانيونس والعمل على دمجهن مع مزودي الخدمات الحكومية وغير
الحكومية لتقديم الخدمات.
عقد لقاءات مع جهاز الشرطة للتباحث في مواقع القرار وتزويد االئتالف بالوثائق الخاصة ببيانات العنف ضد المرأة
وقوننة اجراءات الحماية.

عقد ورشة جانبية في جنيف حول الترابط بين عنف االحتالل والعنف االجتماعي على خلفية القرار وعقبات وصول
النساء للحماية.
االعالم
•

نظم العديد من اللقاءات االعالمية في الضفة وغزة (تلفزيونية وإذاعية ووسائل التواصل االجتماعي وأفالم) في

إطار حملة للتوعية بالقرار وآليات تطبيقه ،تم خاللها إشراك الشابات والشباب وصناع القرار .كما تم انتاج  4سبوتات
إعالمية داعمة لفكرة المشاركة تحت اسم "عين عليها" حول الفجوات بين النص النظري والتطبيق والعقبات التي تقف
في وجه المشاركة السياسية ضمن مفهوم القرار  1325على صعيد مساءلة المؤسسات المحلية والتزاماتها الخدماتية.

 -2العالقة مع اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار  1325عالقة تنسيق تعاون وتشاور وإسناد متبادل حيث ان
عدد من عضوات سكرتاريا االئتالف ممثالت في اللجنة الوطنية العليا .

العالقات والشبكات االقليمية:
شبكة كرامة العربية ،االتحاد النسائي العربي ،واالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ،شبكة "مينا" لتطبيق القرار 1325
في المنطقة العربية.
الموازنات :عالج كل مكون من االئتالف تمويل فعالياته وانشطته المتعلقه بتطبيق بالقرار ضمن موازنته.

انتهى

