
 1325على صدور القرار األممي  مرور عشرون عاما   ةبمناسب

جمبع واتفاقية القضاء على  1325 قرار مجلس األمنالمرأة يبحث في الترابط بين اتحاد 
 التمييز ضد المرأةأشكال 

بط بين ار ت ال" خاص بحالة سينماريوم دراسي " سيداو مع ائتالف  1325عقد إئتالف  

ة ، وذلك في قاع"سيداو"القضاء على كافه أشكال التمييز ضد المرأه  ةواتفاقي  1325القرار

المحافظات ع باقي م تيم منصة مايكروسوفتمن خالل الهالل االحمر الفلسطيني في البيرة و 

 غزه واالردن ولبنان.  في قطاع  والشتات

ة عن المساوا  ات-دافعينالمبرنامج تمكين  ةمنسق "بتول مفرح" ةنساالولى اآل ةالجلس تأدار وقد 

 ةفي األمم المتحد أة المر  الشراكة مع هيئةبين الجنسين لدعم أجنده المراه واألمن والسالم ب 

  ة.ة النرويجي ي والممثل

  ومضات توعويةعرض ومن ثم تاله  الفلسطيني بالسالم الوطنياليوم الدراسي فتتح اوقد 

اآلليات أحد استخدامه ك ةهمي أ و  1325ممي األ القرارز ائ ركالتعريف ب و  1325بالقرار األممي 

  .ةالوطني  ةالنساء في عملية المصالح  همشاركواهمية لحقوق االنسان، الدولية 

 ةعن أهمي  نالفي ئتالواالفلسطينية  أة إنتصار الوزير رئيسه اإلتحاد العام للمر  ةالسيدوتحدثت 

واإلرتباط الواضح ما بين  همابعد ومافي حالة الصراع واالحتالل إستخدام األليات الدولية 

ة في صناعة القرار أ يؤكدان على حق المر  السيما أنهما ر(االتفاقية والقراالدوليتين )األداتين 



استعرضت و ، الفلسطينيةه أ لإلرتقاء بواقع المر  ةوأهمية وضع توجهات ملموسوالمشاركة السياسية 

اعتقال و منازل الهدم و أراضي اال ضمتوسيع االستيطان و بإجراءات االحتالل في كلمتها 

والمواطنات موجه التحية لعضو االمانة العامة في االتحاد المعتقلة ختام سعافين المواطنين 

ى على ركزت "الوزير" و وباقي المعتقالت والمعتقلين مطالبة باالفراج عن اسرى واسيرات الحرية. 

كما جاء في  من العقاب هت الفإعدم ضمان أهمية إستخدام األليات الدولية لمساءلة االحتالل و 

 .منوهة الى ربط القرار بالقرارات الدولية الصادرة عن الشرعية الدولية 1325القرار 

التناقض مع القوانين حالة و الفلسطيني لقانون األساسي ى الرئيسة اتحاد المرأة إ أشارت كما 

على عدد من االتفاقيات الدولية ومنها  2014رغم التوقيع عام والمستخدمة القائمة االخرى 

ولم حتى االن ة ومواءمتها نشر االتفاقي منوهة الى عدم يز ي كافه أشكال التم على أتفاقية القضاء

أشارت إلى عدم إقرار   كماالمواءمة بقرار من مجلس الوزراء،  ةتشكيل لجن ورغم يعمل ببنودها 

التي يحتاجها المجتمع بسبب انتشار د المسودات ي عدرغم تقديم من العنف  ةاالسر  ةقانون حماي 

 إقراره؟  ظاهرة العنف االجتماعي متسائلة عن الموعد الذي سيتم فيها

ظل الوتقديم تقارير التوعوية والتدريبية أنه تم تنفيذ عدد من االنشطه والفعاليات اوضحت و 

تمثل كافة الجهات تشكيل لجنه عليا للقرار قامت ب و   1325ان الدولة تبنت قرار و متابعه الو 

بعدم  هناك أستعصاءات وعقبات من اإلحتاللذات االختصاص بمشاركة المجتمع المدني وان 

حماية النساء، وإتاحه فرص ة تواجه الشرعية الدولية واستعصاءات داخلي قرارات تطبيق 



 ةفي السالم والمصالح  ة ودعم جهود المرأ  عدالة واالمنلا القرار في قطاع ةعفي صنا ةالمشارك

عين والمدافعات عن حقوق فلن نسمح بعدم اقرار القانون ونعمل لعقد مؤتمر للمداواكدت 

 .ةالسياسي  ةادنا للضغط على صناع القرار لتعزيز االر فالدعم لموقتجنيد االنسان و 

لتوطين االتفاقيات والقرارات  ةوزيرة شؤون المرأه عن الجهود الوطني أمال حمد الدكتوره وتحدثت 

. ةالتشريعات مع االتفاقيات الدولي  ةالجهد الحكومي مع كل الجهات على مواءموعن الدوليه 

اجراءات هن لمواجهة وتعزيز صمودتها وصون كرام ةحماي ل ة ووزاره شؤون المرأ  ةالحكوم يسعو 

عبر من جهة و  لحقوق االنسان ةه المستمر ت ات الدولية عن انتهاكاعبر القنو ومساءلته  اإلحتالل

 .لتطويرها من جانب آخرخطط وبرامج سياسات و تشريعات و وضع 

 1325اول دوله عربيه سلمت التقرير الطوعي للقرار بينت ان فلسطين وعن الخطط الوطنيه 

في المنطقة التي االولى فلسطين  دولةنيويورك منوهة إلى أن في ة دولة فلسطين عبر بعث 

والمجتمع  الحكومي قطاع لبين ا ةبالشراكاالستراتيجية ة تطوير الجيل الثاني للخطعملت على 

 ةالنرويجي وبدعم من الممثلية هيئة االمم المتحدة للمراة مع بالشراكة ها تم إطالقوأنه  المدني

بين النساء  ة ه الفلسطينية لتحقيق المساوا أ لمر امصالح  ةتضمن كاف ةضع أجندوبأن الوزارة ت 

 .والرجال .



 تحتيعالج الخصوصية الفلسطينية  1325طالبت مجلس االمن باصدار قرار يتبع قرار و 

اتجاه قراراتهم  المجتمع الدولي ومجلس االمن ان يتحمال المسؤوليةأن على الحتالل االجنبي و ا

وبينت اهمية تبني . على اتفاقية سيداوبدون تحفظ  ةصادقبالملسطين دوله ف منوهة إلى قيام

قانون حمايه االسره من العنف إذ يشكل إقرار القانون مطلبا وطنيا ونسويا ويشكل رافعة لحماية 

ابها عاستيو طوارئ  ةخط ب وضعنتائج وباء كورونا وجو  وختمت كلمتها بالحديث عنالمراة .

 .المستوى الوطنيعلى وتطبيقها 

بالتعبير في فلسطين للمراة المم المتحدة اهيئة مكتب جيموند مديرة ماريس السيدة بدورها بدأت 

اتفاقية و  1325قرار مجلس االمن العالقه بين سيمنار حول قاش ادتها بالمشاركة بن سععن 

ة ضمن مشروع تعزيز المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة بالشراكة ا المساو لتحقيق السيداو 

عمل من اجل رصد كل بدعم الممثلية النرويجية حيث يتم الاالتحاد العام للمراة الفلسطينية مع 

توقيع دولة فلسطين على اتفاقية القضاء مشيرة إلى أهمية التحديات التي تواجه المراة الفلسطينية 

 وتاكيد  التمييز بدون تحفظ وهو االمر الذي يؤكد اهمية حماية حقوق المراة اشكال  جميععلى 

استخدام االليات حقوق االنسان هي االساس و وأن االهداف العمل لتحقيق والمسؤوليات و  االلتزام

الحداث فرق في ظروف الشعب و لسالم تحقيق األية لن كمهما 1325السيداو و الخاصة ب الدولية 

ليه فعاله ضد المرأة آز ي مناهضه التمياتفاقية مؤكدة على أن  1325قرار استخدام  .الفلسطيني

هيئة  التزاممؤكدة على  على مستوى الحكومة والمجتمع ايجب تفعيلهلمكافحة التمييز ضد المراة 



يز تعز لالعمل نه يجب ألو وأتفاقيه سيداو  1325قرار مجلس األمن تبني ب األمم المتحدة للمرأة 

 .حقوق النساء

وعضو سكرتاريا ائتالف أعالم تام مديرة مؤسسة  فراج  سهيرالسيدة إدارة  -الجلسه الثانيه :

1325 . 

وكذلك قرر مجلس بها  الالحقةتوصيات اتفاقية السيداو والحول بدأت مديرة الجلسة في تقديم 

  .والقرارات الالحقة 1325االمن 

خدم توكيف فصب بينهما استخدام االليات الدولية واين ن افتتحت الجلسة بسؤال عن كيفية 

العصف الوطنية واالجتماعية منوهة إلى أهمية الجلسة لخوضها قضايانا بين عملية الربط 

التغيير وإحداث  نحو تحقيق المساواة والسياسي االجتماعي الذهني بما يخدم نضالنا التحرري 

 .للوصول لعدم التمييز

 االتحاد العام للمراة الفلسطينية ومنسقة ائتالف السيداو  منى الخليلي امينة سر

واتفاقية  1325بين قرار مجلس االمن   الترابط و السياق السياسي واالجتماعي تحدثت عن 

 ( .السيداو  )اشكال التمييز  جميعالقضاء على 

االهلي  تشكيل األتئالفمنوهة إلى كيفية  تأثير تطبيقها على المرأه وحقوق االنسانوربطت 

 مضيفة العمل علىموسسة  54عضويته  مشيرة إلى أنه يضم فيالنسوي لنطبيق االتفاقية 



للجنة المختصة في جنيف عن االئتالف  هامي دام االئتالف بتقالظل والمتابعة التي قتقارير 

 باالتفاقية.رشات رفع الوعي العديد من و  هتنظيمو 

ط نصوص االتفاقية بما ورد في الوثائق والمرجعيات القانونية بر قامت الخليلي ب من جانب آخر 

 .القانون االساسيالنسوية و يه قو قاعالن االستقالل والوثيقه الحالوطنية وعلى راسها 

توفير و  1325التالقي مع القرار ونقاط ث عن ميزات ومكونات االتفاقية ي ح من ثم انتقلت لل

األمن  وإحالل فتح الفرصه للمشاركه في صنع القراروب مساحه للعمل الوطني واالجتماعي 

، والتمكن والتحدث محليا ودولياعي والتواصل للس الفرصة  يعطي النساء، مبينة إلى أنه والسالم

انشاء ويسهل ، استقطاب الرأي العام العالميا و ر وحمايه حقوق المرأه محليا ودولي وي تطمن 

عالوة على مطالبتهما  حقوق االنسان والمساواه ، وان االساس هو دوليةاقليمية و تحالفات 

لخبرات المنصفة وتبادل االقوانين والمطالبة ب المساواه و رفض العنف و بالمشاركه في صنع القرار 

 .عتباراخذها باالوجهات نظر النساء يجب ان واالحتياجات و 

تحت حال النساء أضافت أن القرار ينطبق على التي  30صيه تو الالخليلي إلى تحدثت كما 

تتحدث عن حال اللالجين/ت  32التوصية وأن في الحروب والنزاعات االحتالل وكذلك 

 والجنسية واللجوء. 

  1325منسقة ائتالف في االتحاد و ريما نزال عضو االمانة العامة 



االتفاقية والقرار وبأن المسألة بحاجة إلى إلى أهمية النقاش المبدئي حول الترابط بين اشارت و 

 1325والمشاركة في النقاش الذي سيستكمل لدى نقاش الترابط بين القرار قتراحات تقديم اال

واتفاقية سيداو مع اهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين كاحد أنشطة المشروع بالشراكة 

النرويجية في فلسطين، منوهة ان اللحظة تخدم  مع هيئة االمم المتحدة للمرأة بدعم من الممثلية

التي أغلقت  1325وغيرها وصدور قرارات مكملة للقرار  30النقاشات بعد صدور التوصية 

  اقص في االتفاقية والقرار. و الن والثغرات و عديد الفجوات 

واعتبرت نزال أن األداتين معًا تشبهان برنامج الحركة النسائية واالتحاد حيث تزاوج االتفاقية 

 والقرار بين الحاجة للتحرر الوطني والتحرر االجتماعي ويخاطبان الخصوصية الفلسطينية. 

حاجه للتحرر واألمن والسالم والحاجه للمشاركه في  1325في القرار هذه االزدواجية جسدت 

حيث أشارت الى الصراع واالحتالل والمساواة في جسدت الربط التي  30ة توصي كذلك المن و األ

واستخدام جي و التشدد االيدولونوهت الى القرارات التي أضافت بعد المعاناة من  الحرب والسالم

في الحروب وهو ما أظهره انفجار الصراعات العربية مؤخرا كما جاء في لالنتقام  داة النساء كا

مستعرضة القرارات الصادرة اللحقة واالضافة النوعية التي أبرزتها  2122والقرار  30وصية الت 

العنف بوجود االحتالل المستجدات في القرارات والتوصيات بينت تصاعد وتيرة ن ة أوضح م

عنف وأن في المجتمع  ةوالسيطر  ةعالقات القو خلفية على والممارس القائم التمييز ضمن و 



قد هذه المقاربة مضيفة إلى أن  ي بسبب الذكورة واألبوية.االسر زاد من ارتفاع العنف االحتالل 

 .ما معاً استخدامهية كيف وتوضيح  القرارو بين االتفاقيه  العالقة ر تجسيقامت ب 

أمثلة على كيفية استخدام بنود االتفاقية في تفعيل االتفاقية كما يمكن نزال أعطت من ثم و 

 18تفاقية شارحة كيفية استخدام البند تطبيق االبما يمكن من خدمة استخدام القرار في العكس 

  –. 1325من االتفاقية في عقد جلسة استثنائية للبحث في معيقات تطبيق القرار 

 :االردن -ة الوطنية االردنيةاالمينة العامة للجنسلمى النمس 

نهاء ة والمطالبة بإبالمحافل الوطنيه والدولي بقوة القضيه الفلسطينيه  اهمية طرح  أكدت على

هاء االحتالل تبان  االّ  لاألمن والسالم ال يحصوان تحقيق  ةالوطني  وق حقالتجسيد االحتالل و 

 .ةحق المقاومو 

مهما واجه التطبيق من  1325عدم اسقاط النقاش حول على "النمس" أكدت من جانب آخر 

من ثم و  . الحداث تغيير مجتمعي هااستخدامو  ةالمداخل الممكن  خطط نقاش عقبات وكذلك 

هو االول الخطة  هدفمبينة أن  االردنية وأهدافها االربعة ةالخطقدمت السيدة النمس محاور 

   ة السائدة. ثقافالمواقف و العديل بهدف ت في القطاع العسكري واالمني  ةالمشارك

والشباب  ةدور المراه بالمجتمعات المحلي حسب الخطة االردنية فيتعلق ب  هدف الثانيأما ال

  ة.التنوع الفكري لمجابهه خطاب الكراهي ب مفهوم قبول االمن و لمواجهه التطرف 



  ة.يفضمن العنف وتقديم الخدمات للنساء الالجئات واالماكن الم ةالحماي  في :الهدف الثالث

انهاء العنف و االردن  ةواالهم باستراتجي  ة والمساوا  ة بدور المرا  ةير الثقافذتج  الهدف الرابع فيو 

  .عدم تجاهل العنفو  ةز وتطبيق اجندات االتجاهات المجتمعي ي والتمي

بين  –الربط والتحالفات وكذلك  المجتمع الدوليمع االخرى االرتباطات ونوهت الى االهتمام ب 

في د مكن يساعي –SDGsالتنمية المستدامة   ومع أهداف   1325 والقرار االممي سيداو اتفاقية 

  .التقدم

 التوصيات والمداخالت: وفي نهاية االجتماع قدمت سهير اسماعيل 

تشكيل دوريات دولية في مناطق ج تطالب ارسال رسالة لألمين العام لألمم المتحدة  •

واالغوار والبلدة القديمة في الخليل والقدس لحماية النساء الفلسطينيات من عنف االحتالل وذلك 

 .على عجل خوفا من تداعيات الوضع

 1325القرار  •تشكيل تحالف دولي للضغط على األمم المتحدة إليجاد اليات لتنفيذ

الضغط من اجل إلزام الدول في موضوع تجارة السالح ومتابعة الحصار على ترويجه  •

 .العنيفةو للجهات المتطرفة 



 ثقافة كراهيةتبادل الخبرات مع األردن خاصة والدول العربية حول كيفية التعامل مع  •

 .النساء والتطرف العنيف

االردنيات في إمكانية رفع قضية دولية إلجبار السلطة على نشر التشاور مع الخبيرات  •

 .اتفاقية سيداو

 تنفيذ حملة إعالمية شاملة للتعريف باتفاقية سيداو  •

 تنفيذ برامج تستهدف فيها المرأة العاملة في قطاع االمن  •

تشكيل تحالف نسوي إقليمي عربي للضغط على الدول من اجل احداث تغيرات فيما يتعلق  •

 .حقوق النساءب 

تفعيل المرصد الوطني الذي تشكل من وزارة المرأة في رصد انتهاكات االحتالل وإصدار  •

 التقارير الدولية حول ذلك وتعميم كيفية تقديم الشكاوى والتوثيق لهذا المرصد

 

 النهاية

 

 



 

 

 

 

 

 


