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مقدمة
يسعدين ان اتشرف بكتابة هذه املقدمة لإلطار الشمويل الوطين لتوحيد اجلهود اخلاصة بتطبيق قرار جملس األمن الدويل رقم:
 .5231املرأة الفلسطينية مل تكن يوما وعلى مر العصور عبئا ثقيال على اجملتمع بل كانت دوما الراعية للنسيج الوطين
الفلسطيين وااحماظةة على اصالت وتراث  .إ َن إميـان املسـتوى السياسي والتنفيذي يف الدولـة بـدور املرأة الفلسطينية كشـريكة يف
النِضال والبناء إضاظةً إىل دورها املوحد ألطياف ععبنا الفلسطيين يف بوتقة واحدة حول اهلوية والرؤية الوطنية ظـي مواجهة
االحتالل اإلسـرائيلي ،وسياسات العدوانية ،وما جنـم عن تلك السياسات من انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان ،ابتداء من
النكبة ،مـروراً بالنكسة ،وحىت العـدوان األخيـر على قطـاع غـزة عام 3152؛ الذي تزامن مع إعداد هذا اإلطـار ،قد أثـرى النضـال

الوطين بقرارات السـلم واألمن ،هذه القرارات جعلتنا على يقني تام بأن جهودنا الوطنية املنةمة ،واملوحدة ،قادرة على استيعاب
رؤية النساء الفلسطينيات ألولوياهتن وحقوقهن ،وعلى تأمني احلماية الفاعلة والكفيلة بأن حتقق هلن الشعور باألمن اإلنساين
بدايةً واملشاركة اإلجيابية من خالل إبراز دورهن اجلوهري يف العديد من املستويات ااحملية واإلقليمية والدولية.
وعلى مساظة من هذا اليقني ،نؤمن كذلك بدور الكل الفلسطيين بتوطني قرارات وآليات الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان يف
خمتلف مسارات احلياة ،التنمية ،البِناء ،التحرر واإلستقالل .هذا اإلميان الذي عزز من كون دولة ظلسطني وكما سطرنا يف خطابِنا
األُممي يف اجلمعية العامة لالُمم املتحدة إمنا هي امتداد مقدس ملوقف اجملتمع الفلسطيين يف الوطن والشتات املنسجم مع مبادئ
اإلنسانية والعدالة .تلك السمات اخلاصة اليت أحاطت بكاظة عناصـر ومـرجعيات النضال الوطين؛ الفردي واملؤسسي ،إمنا جعلت
من قرار جملس األمن الدويل رقم 5231 :بشأن املرأة واألمن والسالم ،ورزمة القرارات املساندة ل  ،أساساً لالنطالق يف خمتلف

املسارات ،هذه املسارات اليت تستلزم العمل على كامل القرار ،والقرارات األُخـرى املساندة ل  ،يف عراكة قطاعية اسرتاتيجية تقود
إىل تطوير املسؤوليات واإللتزامات املرتتبة على أطراظ ؛ وحتديداً على األمم املتحدة مصدرت  ،واآلليات الوطنية من جلنة وطنية
وائتالظات حملية ومرجعيات سيادية ترتبط مبنةمة التحرير ،والدولة ،واحلكومة الفلسطينية.

وطين موحد لتطبيق قرار جملس األمن الدويل رقم:
ولغايات تنسيق اجلهد الذي ستشهده هذه املسارات ،وللنهوض بسياق ّ
استشاري من اللجنة الوطنية وسائـر الشركاء ،وبدعـم من صندوق
 ،5231ومجيع القرارات املساندة ل  ،أعدت الوزارة وبإسناد
ّ
األُمـم املتـحدة للســكان ،هذا اإلطار الشمويل الوطين لتوحيد اجلهود املشرتكة والعمل ضمن رؤية واحدة وأهداف حمددة تقود إىل
تطبيق يف السياسات والتدابيـر ااحملية .إن هذا اإلطار سيشكل مبضامين ومبادءه ومرجعيات أساساً للعالقات التكاملية ،والتنسيق
بني الشركاء العاملون على تطبيق قرار جملس األمن الدويل رقم ،5231 :باإلعارة إىل اإلئتالف الوطين للقرار والذي سيفرد
اهتمام سائر الشركاء ،وما استحدث من آليات حملية تدعم تطبيق القرار
خطةً تنفيذية حتاكي حمتواه ،ليتكاتف مع هذا اجلهد
ُ
املذكور ،األمر الذي سيوظر ُجمتَ ِمعاً ناظذةً هامة لتطوير الوجهة احلقوقية ومحاية املكتسبات اليت أوجدها نِضال خمتلف الفعاليات يف
احلِراك احلقوقي الفلسطيين املستجيب لقضايا املرأة ،وسيـقود إىل ضبط أولويات صانع القرار يف الدولة على أساس تلك احلقوق،
وهو ما يعترب أمراً ُم ِهماً من الواجب العمل على نشره وتعميم ظلسطينياً ،إذا ما أُريد لنا بطبيعة احلال أن نواكب متطلبات احلياة
العصرية ،واستحقاقات العدالة اإلنسانية ولوا ِزم التنمية ِ
الشاملة ،إىل جانب حتررنا من هذا االحتالل البغيض الذي ما زال يغرس
خاصرة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها ال ُقدس الشريف م ِ
جممل سياسات القهرية يف ِ
تنكراً ملختلف مطالب الشرعية والعدالة؛
ُ
اإلنسانية الوطنية ،اإلقليمية ،والدولية.
احلرية لفلسطني والرظعة واجملد للمرأة الفلسطينية حامية القرار الوطين الفلسطيين وحاضنة اهلوية والرتاث.

وزيرة شؤون المرأة
هيفاء فهمي األغا
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منهجية العمل
إعتمدت منهجية العمل على مبدأ الشراكة التامة بين جميع االطراف سواء الحكومية والمتمثلة في الوزارت والمؤسسات
الرسمية أو من خالل مشاركة ممثلي القطاع االهلي وخصوصا المؤسسات التي تعمل في مجال المرأة وتهتم بتطبيق

القرار الدولي  ،5331وذلك ضمن منهجية محددة إستندت إلى مجموعة من المراحل والخطوات وباشراف اللجنة الوطنية
العليا لتطبيق قرار  ،5331وذلك على النحو التالي- :
أوال :عقد لقاءات تمهيدية مع وحدة التخطيط والسياسات التابعة لوزارة شؤون المرأة
حيث

تثثم عقثد ثالثثثة لقثثاءات مثع وحثثدة التخطثيط والسياسثثات التابعثثة لثو ازرة شثثؤون المثرأة وذلثثك بهثثدف االطثالع علثثى رؤيثثة

الثثو ازرة فيمثثا يتعلثثق بعمليثثة التحضثثير العثثداد االطثثار الثثوطني ،باالضثثافة إلثثى االتفثثاق علثثى خطثثة العمثثل والتحضثثير لعقثثد
اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قثرار  5331والتثي تثم تشثكيلها بمصثادقة مثن مجلثس الثوزارء الفلسثطيني عثام 3153
1

.

ثانيا :اعداد منهجية العمل وخطة التنفيذ
تم اجراء مراجعة اولية لعدد من الخطط الوطنية وعبر القطاعية باالضافة إلى عدد من االدبيات والمنشورات واالبحا
المتعلقة بتطبيق وتوطين القرار  5331على المستوى الفلسطيني ،وذلك للمساعدة في اعداد منهجية العمل المقترحة
باالضافة إلى خطة التنفيذ المرتبطة بعملية اعداد االطار الوطني لقرار.5331
ثالثا :عرض المنهجية وخطة العمل على اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس األمن 2215
بتاريخ  3154/3/32تم عقد لقاء موسع مع الفريق الوطني للجنة العليا لتطبيق قرار  ،5331وذلك بهدف اطالعهم على
منهجيثثة العمثثل المقترحثثة واالطثثار الزمنثثي للتنفيثثذ ووضثثع اا مالحظثثات ذات صثثلة  ،هثثذا باالضثثافة إلثثى مناقشثثة كافثثة
الجوانب المرتبطة باعداد االطار بما فيها استراتيجيات التنفيذ ومنهجيات العمل التي سيتم تنفيذها مثع كافثة الشثركاء وبمثا

يضمن اعداد اطار وطني يمثل كافة االطراف ذا الصلة.
كثثذلك فقثثد تثثم اختيثثار لجنثثة مسثثاندة مشثثكلة مثثن اربعثثة اعضثثاء مثثن ممثلثثي اللجنثثة الوطنيثثة العليثثا وفريثثق التخطثثيط وذلثثك
لمتابعثثة عمليثثة التنفيثثذ بشثثكل متواصثثل ومراجعثثة مخرجثثات عمليثثة التخطثثيط أوال بثثاول ،وقثثد عقثثدت اللجنثثة المسثثاند عثثدة
لقاءات باالضافة إلى مشاركتها بعملية المراجعة المتواصلة والنهائية لإلطار.
رابعا :اجراء مراجعة لألدبيات المحلية واالقليمية والدولية المرتبطة بالقرار الدولي 2215
أيضثثا فقثثد تثثم خثثالل هثثذا المرحلثثة اج ثراء مراجعثثة متكاملثثة للعديثثد مثثن الوثثثائق واألدبيثثات والمنشثثورات المحليثثة واالقليميثثة
والدوليثثة المرتبطثثة بتطبيثثق وتفعيثثل العمثثل بق ثرار مجلثثس األمثثن الثثدولي  ،5331باالضثثافة إلثثى االتفاقيثثات الدوليثثة وتقثثارير
المؤتمرات العالمية واالستراتيجيات الوطنيثة وعبثر القطاعيثة المتعلقثة بثالمرأة ، ،أمثا مثن حيث

موضثوعات االدبيثات التثي

تم مراجعتها فقد كانت على النحو التالي:
 الوثائق والمعلومات واالصدارات الخاصة بمجلس األمن والمرتبطة بالقرار وآليات تنفيذا.
 1تم تشكيل اللجنة الوطنية لتطبيق قرار  5331بمصادقة من مجلس الوزارء الفلسطيني في العام  3153وبرئاسة وزارة شؤون المرأة
وعضوية الوزارات الفلسطينية ذات العالقة ومؤسسات المجتمع المدني واألهلي.
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 الوثائق والدراسات واالصدارات االقليمة والدولية المرتبطة باليات تطبيق القرار وتوطينه على المستويات المحلية
والدولية.

 الوثائق والدراسات المنشورة فلسطينيا (حي

تم اعداد الكثير من الدراسات والمنشورات التي تتعلق بتطبيق القرار

على المستوى الفلسطيني).
 خطط العمل والبرامج واالستراتيجيات المعدة للتنفيذ أو التي تم تنفيذها سابقا والتي تتضمن كافة التوجهات الخاصة
باالئتالفات المشكلة فلسطينيا أو المؤسسات الحقوقية والدولية الفلسطينية العاملة على تطبيق القرار.
أما من حي

محتوى االدبيات والوثائق والقرارت واالتفاقيات الدولية والخطط االستراتيجية والقطاعية التي تم مراجعتها

فكانت على النحو التالي:

 .4نص القرار الدولي  4201المتلعق بحماية النساء أثناء الصراعات والنزاعات المسلحة وما تالا من قرارت
دولية صادرة عن مجلس األمن (القرار ،4802القرار رقم  ،4888القرار رقم  ،4692القرار رقم .)4886
 .0نص اإلتفاقية الدولية الصادرة عن األمم المتحدة ومن أهمها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة (سيداو) .4616
 .2توصيات المؤتمر الدولي الرابع الذا عقد في بيجين واعالن ومنهاج عمل بيجين .4661
 .4الخطة الوطنية الفلسطينية لالعوام من .0242-0244
 .0االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة (.)0249-0241
 .2االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء لألعوام .0246 – 0244
 .1اإلستراتيجية االقليمية لحماية المرأة العربية " األمن والسالم" .0240
 .1ورقة السياسات المتعلقة بتطبيق القرار  ،4201و ازرة شؤون المرأة.0240 ،
 .9تقرير حول " رؤية االئتالف الوطني لتطبيق القرار  4201في الحالة الفلسطينية"
 .1تقرير االمين العام المتعلق بالدورة الثامنة والخمسون ،والتي عقدت بتاريخ  04-42آذار/مارس ،0241
متابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
المعنونة” المرأة عام  :٠٢٢٢المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم في القرن الحادا والعشرين.
 .8منشورات ومواد تدريبية ذات عالقة بقرار  ،4201مؤسسة (مفتاح).
 .6مسح العنف في المجتمع الفلسطيني ،الجهاز المركزا لالحصاء الفلسطيني ،آذار/مارس .0240
 .42فلسطين في ارقام  ،0242الجهاز المركزا لالحصاء الفلسطيني.
 .44العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني (عرض وتحليل لنتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني،
اعداد أ.د .محمد الحاج) يحيى مؤسسة مفتاح.0242 ،
 .40مناهضة العنف ضد المرأة واالسرة "زمن السلم والنزاعات المسلحة" ،و ازرة شؤون المرأة .0242
 .42ادماج الرجال ضمن انشطة مناهضة العنف ضد المرأة في إطار قرار  ،4201صندوق االمم المتحدة
للسكان .0242
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خامسا :عقد لقاء مراجعة استراتيجية مع دوائر ووحدات الوزارة المختلفة
تم عقد لقاء مع مسؤولي الدوائر والوحدات المختلفة التابعة للو ازرة وذلك لتحليل واقع الثو ازرة وقثدراتها وامكاناتهثا وانجازاتهثا
ذات الصلة بالعمثل علثى القثرار الثدولي  ،5331حيث

تضثمنت الورشثة اسثتعراض ملخثص للقثرار ونقثاك مهثام كثل وحثدة

وعالقتها بالقرار وتحليل جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات المتعلقة بالو ازرة من جانب القرار المذكور.
سادسا :عقد لقاءات تخطيط استراتيجي مع ممثلي القطاع الرسمي واالهلي
أيضا وبهدف اعداد هذا اإلطثار فقثد عقثد( )4ورشثات تخطثيط اسثتراتيجي بمشثاركة أعضثاء اللجنثة الوطنيثة العليثا لتطبيثق
قرار  ،5331باالضثافة إلثى ممثلثي كافثة االطثراف التثي ذات الصثلة بثالقرار الثدولي  5331ومثن بينهثا بعثض المؤسسثات
الرسمية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني واالهلي غير المشاركة ضمن اللجنة الوطنيثة ،حيث

تضثمنت هثذا اللقثاءات

إطالق عملية التخطيط االستراتيجي والتي شملت المحاور والجوانب التالية:
 مناقشة مضامين القرار والمالحظات المتعلقة بكيفية توطين القرار الدولي .5331
 اجراء عملية تحليل للواقع من خالل مراجعة جوانب القوة والضعف والفرص والتحديات.
 تحديد الرؤية الوطنية المرتبطة بتطبيق القرار الدولي.
 تحديد األولويات والقضايا االستراتيجية.
 تحديد االهداف والتدخالت االستراتيجية.
 اعداد خطة المتابعة والتقييم.
سابعا :اعداد تحليل إستراتيجي
تم اعداد تحليل للواقع في سياق القرار 5331والذا تضمن العديد من القضثايا والمحثاور االساسثية التثي تضثمنها اإلطثار
الثثوطني المتعلقثثة بالوقايثثة والحمايثثة والمش ثثاركة فثثي صثثناعة القثثرار ،وذلثثك بن ثثاءا علثثى نتثثائج المراجعثثة المختلفثثة للوثثثائق
واالدبيات والمعلومات االحصائية المتعلقة بواقع المرأة الفلسطينية والتي ترتبط بالمحاور المذكورة أعالا.
ثامنا :اعداد وصياغة اإلطار الوطني
تضمنت هذا المرحلة وبعد االنتهاء من عملية المراجعة والتحليل وعقد ورك ولقاءات التخطيط االسثتراتيجي البثدء باعثداد
الصثثياغة األوليثثة المتعلقثثة باإلطثثار الرسثثمي واالهلثثي الم ثرتبط بثثالقرار  5331علثثى المسثثتوى الفلسثثطيني ،حي ث

تضثثمنت

محتويات اإلطار الوطني تحليل لواقثع المثرأة الفلسثطينية وأهميثة القثرار الثدولي  5331باالضثافة إلثى تحديثد رؤيثة اإلطثار
واالهداف والتدخالت االستراتيجية ونظام المتابعة والتقييم.
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تاسعا :عرض مخرجات اإلطار الوطني على اللجنة الوطنية العليا
اخي ار فقد تم عرض االستراتيجية على أعضاء اللجنة الوطنية العليا لقرار  5331والذا يضم ممثلين عن القطاع الرسمي
واألهلي وذلك بهدف وضع مالحظاتهم وتعديالتهم وتوصثياتهم النهائيثة واسثتكمال كافثة التعثديالت المطلوبثة علثى اإلطثار

بشثثكله النهثثائي ،وبمثثا يضثثمن أن يكثثون اإلطثثار الثثوطني معب ث ار عثثن كافثثة التوجهثثات الرسثثمية واألهليثثة ضثثمن إسثثتراتيجية
وطنية شاملة ومتكاملة.
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أهمية القرار الدولي  2215على الصعيد الفلسطيني
يمثل قرار مجلس األمن الدولي  4201والذا تم تبنيه في  24تشرين األول /أكتوبر من العام  0222في جلسته رقم
 1042بإجماع أعضائه الخمسة عشر والخاص بالمرأة واألمن والسالم إحدى القرارت المهمة على الصعيد الدولي والتي
ترتبط بواقع المرأة ودورها في تعزيز السلم الدولي وحمايتها من النزاعات والصراعات المسلحة وضمان حقوقها في
المشاركة في صناعة القرار .جاء هذا القرار ليؤكد على أهمية مساهمة النساء في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السالم
واألمن وتعزيزهما ،وضرورة مشاركة المرأة في التاثير إيجابا في حل تلك النزاعات والصراعات وذلك بما ينسجم مع
المرجعيات القانونية كاتفاقيات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في حماية المدنيين أثناء النزاعات والصراعات

المسلحة.
جاء هذا القرار -وكما ورد في نص ديباجة القرار الدولي  -4201تتويجا للعديد من االتفاقيات والمقررات والمؤتمرات المتعلقة
بالمرأة من إتفاقية سيدأو واعالن ومنهاج عمل بيجين إلى االلتزامات الواردة في الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثة
والعشرين للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنونة "المرأة عام  0222المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم في القرن
الحادا والعشرين وبخاصة االلتزامات المتعلقة بالمرأة والصراع المسلح .وما تالها من ق اررات دولية كالقرار 4802
والخاص بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والذا تم اعتمادا في  46يونيو  0228والقرار المعزز للقرار السابق رقم
 4888في سبتمبر  0226والقرار رقم  4692والذا تم اق اررا في عام  ،0242والذا يقدم نظام لمحاسبة المسؤولين
عن تنفيذ القرار  4802والقرار  4886والصادر في تشرين األول/اكتوبر من العام  0226والذا يطالب بمواصلة تعزيز

مشاركة المرأة في عمليات السالم ووضع مؤشرات لقياس التقدم في تنفيذ القرار  ،4201كذلك يمكن التاكيد على ان هذا
القرار يستمد اهميته من مرجعيات تستند إلى االتفاقيات الدولية والقرارت الصادرة عن مجلس األمن والتي توفر اطار
قانوني دولي يتعلق بكافة جوانب احتياجات المرأة وحقوقها المختلفة .لذلك يمكن اإلشارة إلى أهمية هذا القرار على
النحو التالي- :


يمثل القرار 4201أول قرار صادر عن مجلس األمن الدولي والذا يتعلق بتوفير األمن والحماية للنساء ،ومن
المعروف فان ق اررات مجلس األمن تعتبر ملزمة قانونا للدول االعضاء ولها قوة تنفيذ ،وان كانت تتاثر في بعض
االحيان في توجهات الدول العظمى وموازين القوى المختلفة ،كذلك فان الدول االعضاء في إطار هذا القرار تمتلك
حق المطالبة بارسال بعثات دولية لمراقبة تطبيق وتنفيذ القرار وما إلى ذلك من ضرورة أن يصدر مجلس األمن

تقرير سنوا يوضح ما انجز والعقبات التي تواجه إنفاذ القرار على المستوى الدولي.


شمولية القرار لكافة القضايا المتعلقة باحتياجات النساء في العالم والمرتبطة بالحماية والتمكين والمشاركة في
صناعة القرار ،حي

أن هذا القرار قد اضاف مستويات جديدة من المشاركة تتعلق بادوار النساء ومساهماتهن في

منع النزاعات وحلها والمشاركة في تعزيز األمن والسلم الدولي وزيادة تمثيل المرأة على جميع المستويات في
المؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية.



ما تضمنه القرار الدولي  4201والذا ينص على ضرورة توفير الحماية للنساء والفتيات أثناء الصراعات والنزاعات
المسلحة والذا ينسجم مع ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من اعتداءات جراء االحتالل االسرائيلي وانتهاكاته
المختلفة ،حي

أكد القرار على ضرورة توفير الحماية للنساء والفتيات واحترام حقوق النساء المختلفة وربط ذلك

بميثاق االمم المتحدة واالتفاقيات الدولية ذات الصلة ،حي
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جاء في ديباجة القرار  4201الصادر عن مجلس

األمن ما نصه "2واذ يؤكد مجددا أيضا على الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي

لحقوق اإلنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعدها ،وما تضمنه في المادة التاسعة من
الق ارر والذي ينص " يطلب إلى جميع األطراف في الصراع المسلح أن تحترم احتراما كامال القانون الدولي
المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات ،وال سيما االلتزامات المنطبقة على

هذه األطراف بموجب اتفاقيات جنيف لعام  9191وبروتوكولها اإلضافي لعام  ،9111واتفاقية الالجئين لعام

 9199وبروتوكولها لعام  ،9191واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ،9111
وبروتوكولها االختياري لعام  ،9111واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام  ،9191وبروتوكوليها االختياريين
المؤرخين  59أيار /مايو  ،5222وأن تضع في االعتبار األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية.


إستناد القرار  4201على مجموعة من المرجعيات القانونية الدولية التي اشتملت على قضايا االحتالل األجنبي،

األمر الذا ينطلق منه هذا اإلطار في تطبيق القرار على الحالة الفلسطينية ،فعلى الرغم من أن القرار لم يشر إلى

االحتالل األجنبي ،إال أنه أكد أيضا على ضرورة توفير كافة اشكال الحماية للمرأة وعدم انتهاك ايا من حقوقها وبما
ينسجم مع نصوص القانون الدولي مؤكدا على التزامات الدول اتجاا ما ورد في إتفاقية جنيف وجميع االتفاقيات

االخرى والتي تحرم االعتداء على المرأة أو التعرض الا من حقوقها بالمس أو االنتقاص أو االيذاء والذا ينطبق
على االنتهاكات التي تتعلق بكل اشكال االعتداء كالنزاعات الداخلية أو الحروب وغيرا.


إمكانية اإلستفادة من القرار  4201والمطالبة بتطبيقة بما يشمل كافة النساء والفتيات الفلسطينيات من الجئات

ومهجرات وأسيرات ورازحات تحت االحتالل ،3مما سينعكس إيجابا في وضع السياسات الخاصة بتطبيق القرار
وذلك من حي

التركيز على اآلثار الناجمة عن استمرار االحتالل اإلسرائيلي على النساء الفلسطينيات ومسألة

توفير الحماية والمساءلة والمحاسبة ضد االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية.


إمكانية العمل على القرار فيما يتعلق بفضح االنتهاكات االسرائيلية محليا ودوليا وذلك من خالل إستخدام آليات
الرصد والتوثيق لالنتهاكات التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي ،وتنظيم حمالت التعبئة والضغط الدولية والتي

تتضمن االستعانة بكافة الوسائل واآلليات الدولية في سبيل المطالبة بتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات .وبما يشمل
توثيق االنتهاكات ورفع التقارير إلى منظمات االمم المتحدة ذات العالقة وحتى مالحقة اسرائيل ومقاضاتها دوليا.


ما نص على القرار وتمنه من مسؤولية على المجتمع الدولي ،والدول االعضاء في مجلس األمن من ضرورة وضع

حد لإلفالت من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب ،وبالتالي
اإلستفادة من ذلك في مطالبة االمم المتحدة والدول االعضاء بممارسة دورها وتحمل مسؤولياتها إتجاا ما يرتكب من
جرائم ضد المرأة الفلسطينية وخصوصا جرائم الحرب ،والجرائم ضد اإلنسانية ،واإلبادة التي استهدفت المجتمع
الفلسطيني وخصوصا النساء واألطفال خالل العدوان ،والحروب الثال

األخيرة على قطاع غزة ،وبالتالي استخدام

كافة اآلليات الدولية التي تستهدف مالحقة قادة االحتالل االسرائيلي ومسؤوليه وذلك بما ينسجم مع ما ورد ضمن
البند الحادا عشر من القرار الدولي  4201والذا نص على ما يلي "يشدد على مسؤولية جميع الدول عن وضع
نهاية لإلفالت من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب ،بما

في ذلك تلك المتعلقة بما تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسي وغيره من أشكال العنف ،ويؤكد ،في هذا
الصدد ،ضرورة استثناء تلك الجرائم من أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة ،حيثما أمكن".

 2نص القرار الدولي  5331الصادر عن مجلس األمن ،الصادر بتاريخ  35تشرين األول /أكتوبر من العام  3111في جلسته رقم
.4353
 3ورقة سياسات " تطبيق القرار  5331في األراضي الفلسطينية المحتلة" ،وزارة شؤون المراة ،تشرين ثان .3153
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للقرار أهمية أخرى فيما يتعلق بمفهوم المساواة والمشاركة في صناعة القرار ،والذا يعد احدى أبرز نضاالت المرأة
على مستوى العالم والتي تسعى من خالله للوصول إلى المساواة المتكاملة في الحقوق والواجبات والمشاركة الفاعلة

في صناعة القرار ،هذا باالضافة إلى ما أضافه القرار من مستويات جديدة تتعلق بمشاركة المرأة ضمن الجهود
الدولية المبذولة في تحقيق األمن والسلم الدوليين والحد من النزاعات المحلية والدولية وضرورة تعزيز مكانتها
وتواجدها في في الهيئات والمنظمات الدولية وقوات حفظ السالم.
أخي ار فان ما تضمنه القرار من تاكيد على مفهوم حماية النساء والفتيات من كافة اشكال العنف خالل النزاعات
والصراعات المسلحة والتاكيد على اهمية المساواة ومشاركة المرأة وزيادة تمثيلها على المستوى الدولي والمحلي في كافة
المؤسسات واآلليات الوطنية ،باالضافة إلى ايجاد أدوار جديدة للمرأة على المستوى الدولي تتعلق بمشاركتها في حفظ
األمن والسلم الدولي والمساهمة في حل النزاعات العالمية .يؤكد على أهمية القرار وشموليته واحاطته لمعظم الجوانب
المتعلقة باحتياجات المرأة والتي تسعى إلى تحقيق المساواة والمشاركة الكاملة في صناعة القرار وتوفير أقصى مستويات

األمن والحماية والمساءلة الدولية عن االنتهاكات والجرائم ضد النساء والفتيات ،والذا يعد إحدى ابرز القضايا الملحة
التي تحتاج اليها المرأة الفلسطينية والتي ما زالت تعاني من تبعات ونتائج االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه ضد

النساء والفتيات الفلسطينيات والتي تخالف ابسط قواعد القانون الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي لحقوق االنسان ،وما
نصت عليه االتفاقيات والق ار ارت الدولية والتي تؤكد على ضرورة حماية المدنين وخصوصا النساء واالطفال خالل فترات
النزاعات والصراعات والحروب.
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الهدف من إعداد اإلطار الوطني
يمثل هذا اإلطار إستراتيجية وطنية متكاملة تم إعدادها بمبادرة من قبل وزراة شؤون المرأة وتحت رعاية واشراف اللجنة
الوطنية العليا لقرار  ،4201وبالشراكة مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني سواءا الو ازرات والجهات الرسمية والحكومية
ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات النسوية الفلسطينية التي تعمل على القرار .4201

تستهدف هذا اإلستراتيجية توحيد الجهود الوطنية الرسمية واالهلية ضمن إطار عمل مشترك ورؤية استراتيجية موحدة

وخطة عمل واضحة تعبر عن التوجهات الوطنية الفلسطينية المرتبطة بتطبيق القرار الدولي  4201وتوطينه على
المستوى المحلي ،مع االخذ بعين االعتبار خصوصية الواقع الفلسطيني ووجود االحتالل االسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة
ضد النساء والفتيات الفلسطينيات الالجئات واالسيرات والمقيمات في قطاع غزة ،ووالضفة الغربية ،بما فيها القدس .لذلك

فان هذا اإلطار الوطني يستهدف تحقيق التوجهات واالستراتيجيات التالية:

 تكث ث ثريس مب ث ثثدأ الشث ث ثراكة والتكام ث ثثل ب ث ثثين القط ث ثثاعيين الرس ث ثثمي واألهل ث ثثي ،فيم ث ثثا يتعل ث ثثق بالعم ث ثثل عل ث ثثى تطبي ث ثثق قث ث ث ارر
مجلث ث ثثس األمث ث ثثن الث ث ثثدولي رقث ث ثثم ،4201 :عبث ث ثثر التنسث ث ثثيق والتعث ث ثثاون مث ث ثثا بث ث ثثين اللجنث ث ثثة الوطنيث ث ثثة العليث ث ثثا واإلئث ث ثثتالف
الوطني ،وصوالً إلى مختلف الفعاليات األهلية.
 الوص ث ثثول إل ث ثثى إس ث ثثتراتيجية وطني ث ثثة موح ث ثثدة تس ث ثثتهدف تعزي ث ثثز ص ث ثثمود المث ث ثرأة الفلس ث ثثطينية ف ث ثثي مواجه ث ثثة سياس ث ثثات
االحث ث ثثتالل اإلس ث ث ثرائيلي وتوحيث ث ثثد اداء الكث ث ثثل الفلسث ث ثثطيني فيمث ث ثثا يتعلث ث ثثق بمواجهث ث ثثة الج ث ث ثرائم واالنتهاكث ث ثثات االس ث ث ثرائيلية
ض ث ث ثثد النس ث ث ثثاء والفتي ث ث ثثات الفلس ث ث ثثطينيات ،وذل ث ث ثثك عب ث ث ثثر اس ث ث ثثتراتيجيات عم ث ث ثثل مش ث ث ثثتركة تس ث ث ثثتهدف ت ث ث ثثوفير الحماي ث ث ثثة
وتعزيث ث ثثز آليث ث ثثات المسث ث ثثاءلة والتث ث ثثي تتضث ث ثثمن توثيث ث ثثق وفضث ث ثثح االنتهاكث ث ثثات االس ث ث ثرائيلية ومقاضث ث ثثاة مسث ث ثثؤوليه علث ث ثثى
المستوى الدولي.
 تث ثثوفير الحمايث ثثة للم ث ثرأة الفلسث ثثطينية علث ثثى المسث ثثتوى الث ثثدولي وذلث ثثك مث ثثن خث ثثالل تعزيث ثثز جهث ثثود التعث ثثاون بث ثثين كافث ثثة
المؤسسث ث ثثات الفلسث ث ثثطينية الرسث ث ثثمية والمدنيث ث ثثة والحقوقيث ث ثثة وهيئث ث ثثات االمث ث ثثم المتحث ث ثثدة والمنظمث ث ثثات الدوليث ث ثثة والبعثث ث ثثات
الدبلوماسث ثثية وكافث ثثة االئتالفث ثثات والتحالفث ثثات العالميث ثثة المهتمث ثثة بقضث ثثايا الم ث ثرأة الفلسث ثثطينية ومث ثثا تتعث ثثرض لث ثثه مث ثثن
انتهاكات وجرائم جراء االحتالل االسرائيلي.
 تمك ث ثثين المث ث ثرأة الفلس ث ثثطينية م ث ثثن المش ث ثثاركة الفاعل ث ثثة ف ث ثثي جه ث ثثود ح ث ثثل الن ازع ث ثثات وحف ث ثثظ األم ث ثثن والس ث ثثلم ال ث ثثدولي،
وض ث ثثمان التمثي ث ثثل الدبلوماس ث ثثي عل ث ثثى المس ث ثثتوى ال ث ثثدولي ،وال ث ثثذا م ث ثثن ش ث ثثأنه أن يع ث ثثزز م ث ثثن دوره ث ثثا ومكانته ث ثثا ف ث ثثي
الهيئ ث ث ثثات الدولي ث ث ثثة ذات العالق ث ث ثثة بص ث ث ثثنع األم ث ث ثثن والس ث ث ثثالم ،ويس ث ث ثثهم ف ث ث ثثي تعزي ث ث ثثز أدائه ث ث ثثا إتج ث ث ثثاا تمثي ث ث ثثل القض ث ث ثثية
الفلسطينية بشكل عام والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص.
 دعث ثثم ومسث ثثاندة الم ث ثرأة الفلسث ثثطينية فث ثثي الوصث ثثول إلث ثثى كافث ثثة مواقث ثثع صث ثثنع الق ث ثرار علث ثثى المسث ثثتوى الث ثثوطني والث ثثذا
يضمن حقها بالمساواة وتعزيز مكانتها ومساهمتها الفاعلة في كافة القطاعات والمجاالت أسوة بالرجال.
 تسث ثثليط الضث ثثوء علث ثثى الق ث ثرار الث ثثدولي  4201ومث ثثا تث ثثالا مث ثثن ق ث ثرارت دوليث ثثة اخث ثثرى تتعلث ثثق ب ث ثالمرأة كث ثثالقرار 4802
والقث ث ثرار رق ث ثثم  4888والقث ث ثرار رق ث ثثم  4886والقث ث ثرار رق ث ثثم  0400والقث ث ثرار  4692ع ث ثثام  0242وغيث ث ثرا ،باالض ث ثثافة
ثار قانونيث ث ثاً دوليث ث ثاً يتعل ث ثثق بكاف ث ثثة جوان ث ثثب احتياج ث ثثات المث ث ثرأة وحقوقه ث ثثا
إل ث ثثى االتفاقيث ث ثات الدولي ث ثثة والت ث ثثي ت ث ثثوفر اط ث ث اً
المختلفة.
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المرجعيات العامة لالطار الوطني
يمكن االشارة إلى مجموعة من المرجعيات القانونية الدولية المرتبطة بقضايا المرأة كاالتفاقيات والق اررات الدولية
ووثائق المؤتمرات الدولية والقانون الدولي االنساني ،والقانون الدولي لحقوق االنسان ،باالضافة إلى القانون
االساسي والتشريعات الفلسطينية واستراتجيات العمل القطاعية وعبر القطاعية المتعلقة بالمرأة والتي تحكم عملية
اعداد هذا االطار وهي على النحو التالي:

أوال :مرجعيات الق اررات واال تفاقيات والمواثيق الدولية
 .1القرارت الدولية الصادرة عن مؤسسات األمم المتحدة ذات الصلة ،وعن مجلس األمن والمرتبطة بشكل
مباشر بحماية المرأة في النزاعات والصراعات المسلحة ومن أهمها القرار الدولي  4201وما تالا من قرارت
دولية صادرة عن مجلس األمن (القرار  ،4802القرار رقم  ،4888القرار رقم  4692والقرار ،0400
والقرار رقم .)0886
 .1اإلتفاقية الدولية الصادرة عن االمم المتحدة ومن أهمها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
(سيداو) .4616
 .9ميثاق االمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة .4618
 .1إتفاقية جنيف ال اربعة  1949وبروتوكوالتها الثالثة والمتعلقة بحماية حقوق اإلنسان األساسية في حالة
الحرب.
 .8المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة (مكسيكو  ،4611كوبنهاجن  ،4682نيروبي) ومن أهمها المؤتمر الدولي
الرابع الذا عقد في بيجين واعالن ومنهاج عمل بيجين .4661
 .6إتفاقية الحقوق السياسية للمرأة.
 .42اإلعالن العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

ثانيا :مرجعيات القوانين الفلسطينية ووثائق االستراتيجيات المتعلقة بالمرأة
 .41وثيقة إعالن االستقالل  4688والتي اقرت من قبل المجلس الوطني الفلسطيني.
 .41القانون االساسي لدولة فلسطين.
 .49الوثيقة الحقوقية للمراة الفلسطينية لعام .0228
 .41الخطة الوطنية الفلسطينية لالعوام من .0242-0244
 .48االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة (.)0249-0241
 .46االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء لألعوام .0246 – 0244
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 .02اإلستراتيجية االقليمية لحماية المرأة العربية " األمن والسالم" .0240
 .04وثائق المؤتمرات الفلسطينية المتعلقة بتطبيق القرار .4201
 .00ورقة السياسات المتعلقة بتطبيق القرار  ،4201و ازرة شؤون المرأة.0240 ،
 .02رؤية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية لتطبيق القرار  4201في الحالة الفلسطينية.

تحليل الواقع في سياق القرار 2215
يمكن االشارة إلى الدور الكبير الذا لعبته المرأة الفلسطينية تاريخيا وخالل الفترات المتعاقبة من عشرينيات القرن
الماضي وبدايات القرن الواحد والعشرين ،حي

كان للنساء مشاركة فاعلة في الحركة الوطنية الفلسطينية تمثلت

في أخذ دور المبادرة في مواجهة االحتالل االسرائيلي وممارساته وانتهاكاته المختلفة ،وذلك عبر انشاء العديد من
الروابط واالئتالفات والمؤسسات النسوية المختلفة ،ففي عام  4606عقد أول مؤتمر نسائي فلسطيني في القدس
انبثقت منه "اللجنة التنفيذية لجمعية السيدات العربيات" ،ثم أنشئ في العام نفسه "االتحاد النسائي العربي" في
القدس وآخر في نابلس ،أما االنطالقة الحقيقية على مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية فقد حصلت بعد
تشكيل "منظمة التحرير الفلسطينية" في العام  ،4691والذا أعقبه تشكيل "االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في
تشكي للهياكل النسائية االخرى" .حي
العام  4691وما تالا من
ٍ

ساهمت المؤسسات الفلسطينية النسوية

وباالضافة إلى المشاركة في الدور النضالي االسياسي ضد االحتالل االسرائيلي إلى العمل على تحسين واقع
المرأة الفلسطينية والدفاع عن حقوقها والتي عانت كحال النساء في المجتمات العربية االخرى من الثقافة
المجتمعية السلبية والتميز في الحقوق بين الجنسين والنظرة الدونية لدور المرأة وضعف مشاركتها المجتمعية في
الحياة العامة وعلى كافة المستويات.
شهد المجتمع الفلسطيني حضو اًر ِ
َّ
نشطاً لآلليات الوطنية المؤسسية واالعتبارية الفردية الخاصة بحقوق المرأة وقد
تجسد ذلك بإنشاء االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،والعديد من المؤسسات واالئتالفات والتحالفات النسوية ،هذا إلى
جانب استحدا

و ازرة شؤن المرأة الفلسطينية والتي تعتبر أداةً وطنية لتطوير السياسات المحلية الخاصة بالنساء

والفتيات الفلسطينيات ،فيما شهدت هذا الفترة نموا في االنشطة والبرامج والخدمات المقدمة من قبل المؤسسات
النسائية الفلسطينية كحال منظمات العمل االهلي الفلسطيني وذلك نتيجة ازدياد حجم التمويل الدولي وخصوصا
الموجهة لدعم قضايا تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها وعلى كافة المستويات واألصعدة.
من جهة اخرى فعلى الرغم من وجود تحسن فيما يتعلق بواقع المرأة الفلسطينية على صعيد المشاركة المدنية
والسياسية والدور الذا بدأت تلعبه النساء مجتمعيا وذلك نتيجة الستراتيجيات التوعية والتمكين والضغط
والمناصرة وتقديم الخدمات المختلفة من قبل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومن أهمها

المؤسسات

النسوية لصالح المرأة وحقوقها المختلفة ،إال ان ما شهدا واقع المرأة الفلسطينية من اشراك للنساء على مستوى
بعض القطاعات ال يرقى إلى المستوى المطلوب وخصوصا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتغيير االدوار
المجتمعية المتبادلة وفهم المجتمع لطبيعة النوع االجتماعي وحق المرأة في المشاركة السياسية والمدنية الفاعلة
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وصناعة الق ارر والمساواة التامة ما بين الرجل والمرأة ،األمر الذا يؤكد على ضرورة أن تبذل الحركة النسائية
الفلسطينية وممثلي القطاع الرسمي واالهلي الفلسطيني المزيد من الجهود في سبيل تحسين واقع المرأة وتعزيز
مشاركتها المجتمعية ،وذلك عبر توحيد الرؤية والتوجهات واستراتيجيات العمل وتعزيز عملية التنسيق والتحالف
وبما ينعكس ايجابا على واقع المرأة وحصولها على حقوقها المختلفة .وال سيما وان النساء تشكل نصف عدد
السكان في األرض الفلسطينية ،حي

بلغ 4كامل عدد السكان االجمالي في منتصف عام  0241حوالي  1.980مليون

فرداً ،منهم  0.216مليون ذكر اا ما نسبته ( )%12.8مقابل  0.222مليون أنثى اا ما نسبته ( )%16.0من اجمالي
عدد عدد السكان.

كذلك ما زالت المرأة الفلسطينة تواجه العديد من التحديات فباالضافة إلى إهتمام المرأة الفلسطينية ونضالها
لمواجهة العنف القائم على أساس النوع االجتماعي بكافة اشكاله ومستوياته سواءا اللفظي أو النفسي أو الجسدا
والجنسي ،تواجه النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه الخصوص االحتالل االسرائيلي بجرائمه وانتهاكاته
المتواصلة والممتدة عبر عشرات السنين والتي ذهب ضحيتها عشرات االف النساء واالطفال والمواطنين
الفلسطنينين بوجه عام ،مما يت طلب توفير الحماية للنساء الفلسطينيات من العنف الممارس عليهن واالنتهاكات
المتواصلة ضد حقوقهن المختلفة سواء القاطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة أو خارج االرض الفلسطينية
المحتلة من الالجئات والنازحات وتلك الالتي ُه ّجرن أو حوصرن ،باالضافة إلى االسيرات والنساء المقيمات في

مدينة القدس المحتلة واللواتي ما زلن بحاجة ماسة إلى توفير األمن الحماية والسيما مع تواصل السيطرة
االسرائيلية على كافة القطاعات السيادية الفلسطينية ،هذا باالضافة إلى الجرائم ضد اإلنسانية التي حصلت خالل
الحروب االسرائيلية الثالثة على قطاع غزة والتي كان آخرها الحرب االسرائيلية األخيرا على القطاع والتي بدأت
فعلياً يوم  8يوليو  0241حتى  8/08لمدة  14يوما والتي راح ضحيتها 5ما يقارب ال 0411شهيد منهم122
طفل و  220إمرأة ،باالضافة إلى ما يقارب  42812جريح منهم  2 222طفل و 0 424إمرأة ،بينما ثل
األطفال الجرحى سيعانون من إعاقة دائمة .ضمن مجازر ابادة وجرائم حرب ،وجرائم ضد اإلنسانية ،مورست
امام أعين العالم وسمعه ،مما يستدعي توفير كافة أشكال الحماية للمواطنين الفلسطينين وخصوصا االطفال
والنساء ومساءلة االحتالل االسرائيلي على جرائمه ومقاضاة قادته ،ومجرميه امام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها
من الهيئات والمؤسسات الدولية.

واقع المرأة الفلسطينية بما يتعلق بمحور الوقاية والحماية
العنف الممارس من قبل االحتالل
يعد االحتالل االسرائيلي من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني وذلك من خالل ما يقوم به من تدمير
ممنهج للبنية التحتية واضعاف للمرافق الخدماتية واعتداء على الحريات والحقوق االساسية للمواطنين الفلسطينين
 4الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،اسقاطات سكانية.

 5تقريرا مفصل وشامل عن الخسائر البشرية والمادية بين الفترة الممتدة من  8يوليو إلى  28أغسطس ،المرصد
األورومتوسطي لحقوق اإلنسان بالتعاون مع وكالة الصحافة الفلسطينية.
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والذا يتعارض مع القانون الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي لحقوق االنسان ،واالتفاقيات الدولية ومن بينها
إتفاقية جنيف الرابعة للعام  4616وبروتوكوالتها الثالثة والمتعلقة بحماية حقوق اإلنسان األساسية في حالة
الحرب واالتفاقيات الخاصة بالمرأة كسيدأو وكوبنهاجن وغيرها.
تمس االنتهاكات االسرائيلية كافة فئات المجتمع ومن بينها النساء كاحدى الشرائح المهمة والتي تشكل ما يقارب
نصف المجتمع الفلسطيني ،كما ان هذا االنتهاكات ال تقتصر على قطاع محدد من النساء والفتيات الفلسطينيات
بل تمتد لتشمل النساء الالجئات والمهجرات والقاطنات في قطاع غزة ،والضفة الغربية ،بما فيها القدس ،ومناطق
الثمانية واربعين باالضافة إلى االسيرات والمحررات وغيرهن من النساء الفلسطينيات واللواتي يعانين من االحتالل
االسرائيلي وممارساته الهمجية والتي تتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي االنساني ،والقانون الدولي لحقوق
االنسان ،واالتفاقيات الدولية .كذلك تتنوع جرائم اسرائيل واعتداءاتها على حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات
والتي تشمل القتل واإلبادة كما حد

في قطاع غزة خالل الحروب الثال

الماضية أو اإلعتداء على الحقوق

األساسية كالحق في الحياة ،التمتع باألمن الشخصي ،حرية التنقل ،العمل أو التعليم ،الوصول لخدمات الرعاية
الصحية ،ممارسة االنشطة التجارية والصناعية وغيرا .هذا إلى جانب االنتهاكات المتواصلة من قبل االحتالل
العسكرا اإلسرائيلي والذا يتضمن االعتقال والحجز التعسفي ،التوغالت العسكرية المتكررة؛ وتدمير الممتلكات
وهدم البيوت ،فصل المجتمعات الفلسطينية وعزلها وتجزئتها الخ .وجميعها تتعرض لها النساء وتعاني من أثارها
بشكل مباشر وغير مباشر.
فخالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي وقعت خالل العام  2111تعرضت النساء الفلسطينيات إلى كافة انواع
التهديد المباشر وانتهاك الحقوق والحرمان من الحريات االساسية ،فقد اشار تقرير مؤسسة التضامن الدولي
لحقوق اإلنسان بمناسبة يوم المرأة العالمي 2111م أن عدد النساء الالتي استشهدن خالل انتفاضة األقصى بلغ
 461امرأة ،منها  318امرأة من قطاع غزة ،و 139امرأة من الضفة الغربية ،و 3نساء من فلسطينيي  .48هذا
باالضافة إلى مئات االصابات واالعاقات وحاالت االعتقال واالعتداء على النساء جسديا ونفسيا ،أما قطاع غزة
فقد تعرض إلى إنتهاكات تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،وابادة وذلك كما حصل في الحرب
الهمجية األولى 6التي شنها االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة بتاريخ  27ديسمبر  2118إلى  18يناير
 ،2119والتي أسفرت عن استشهاد  1417فلسطينياً على األقل (من بينهم  111امرأة و 412طفالً) واصابة
 4336شخص آخرين من بينهم مئات النساء واالطفال والتي نتجت عن استهداف مباشر للمدنيين وخصوصا
االطفال والنساء وهدم للبيوت والمدارس والجامعات ضمن جرائم ،وارهاب دولة غير مسبوقة.
هذا باالضافة إلى الحرب الثانية والتي وقعت خالل العام  0240فيما سمي بعمود السحاب على قطاع غزة والتي
ادت إلى إستشهاد  ٤٧١فلسطينيا من بينهم  04امراة وفتاة واصابة  4219فلسطينيا بجروح واعاقات مختلفة ،من
بينهم  ٤٢١نساء وذلك كما ورد ضمن تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )ochaالذا صدر خالل العام
 ،0240يترافق ذلك مع استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام  0221ولغاية اليوم وما نجم عنه
 6الموقع االلكتروني ويكيبيديا .http://ar.wikipedia.org/wiki
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من تضييق واغالق ومنع لحرية الحركة ووصول للخدمات الطبية واالغاثية ومنع األمن الغذائي لما يقارب من
 4,9مليون فلسطيني في قطاع غزة معظمهم من االطفال والفتيات والنساء والذا ظلوا معزولين عن بقية العالم
ومحرومين من أبسط الحقوق االنسانية واالحتياجات المعيشية .واخي ار ما حصل خالل العدوان االسرائيلي الثال
حي

اعلنت إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،عن بدء الحرب على قطاع غزة في تموز  0241وما نجم عنها

من وجود االالف من القتلى والجرحى معظمهم من االطفال والنساء كما تم ذكرا في الفقرات السابقة ،باالضافة
إلى تدمير شبه كامل للبنى التحتية والمرافق والمؤسسات واماكن العبادة .والذا لم يستثنى تدمير البيوت والمنازل
المدنية للمواطنين حي

جاء في بيان اولي لو ازرة اإلسكان الفلسطينية وفي اليوم الثالثين من الحرب أن ما يقارب

 42.222وحدة سكنية دمرت بشكل كامل أو جزئي على قاطنيها واغلبهم من النساء واالطفال ،مما يوضح حجم
الجرائم التي مورست بحق المدنيين والمرافق والمنازل والبنى التحتية في كافة مواقع قطاع غزة وأحيائه المختلفة.
وهذا ال يقتصر على النساء والفتيات في قطاع غزة وانما يمتد إلى عموم النساء في االرض الفلسطينية كافة،
حي

ورد في ديباجة تقرير لجنة وضع المرأة في االمم المتحدة في مارس من العام " ،70241تحت محور حالة

المرأة الفلسطينية ما يلي "(أعرب المجلس االقتصادا واالجتماعي في ق اررا  41/0242بشأن حالة المرأة
الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها عن بالغ القلق إزاء الحالة الخطيرة للمرأة الفلسطينية في األرض الفلسطينية
المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية .وطلب المجلس إلى األمين العام أن يواصل استعراض الحالة وأن يساعد
النساء الفلسطينيات بجميع السبل المتاحة).
في ذات السياق تفيد المعلومات االحصائية والمتعلقة باالنتهاكات االسرائيلية خالل الفترة التي سبقت اعداد هذا
المسح للعام ،82112إلى ان حوالي نصف االسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعرضت لعنف
بشكل مباشر وغير مباشر من قبل قوات االحتالل/المستوطنين ،9حي

كانت النسبة االعلى في قطاع غزة والتي

وصلت إلى  ،%16.4مقابل  %11.8في الضفة الغربية ،حوالي منهم  %9من فئة الشباب ضمن الفئة العمرية
من  06-48عام تعرضوا إلى عنف نفسي منهم  4.1من االنا  ،هذا عدا عن المستويات األخرى من العنف
الجسدا والجنسي والتي ال يتسع المجال لتفصيلها.
كذلك فقد ورد ضمن تقرير االمين العام لالمم المتحدة المذكور اعالا والذا غطى الفترة ما بين اكتوبر0240/
إلى سبتمر 0242/إلى وقوع  46شهيد فلسطيني منهم اا حوالي اربعة امثال العدد المسجل خالل العام الذا
سبق ،في حين جرح  1419فلسطينيا في ذات الفترة منهم  81امراة و 02فتاة ويعكس هذا ارتفاعا كبي ار في عدد
الجرحى خالل العام السابق الذا تال اعداد هذا التقرير ،كذلك اصيب  419فلسطينيا بجراح على يد المستوطنين
منهم  40امراة و 9فتيات خالل نفس الفترة مما يعكس حجم االنتهاكات الممارسة ضد المجتمع الفلسطيني
 7تقرير االمين العام المتعلق بالدورة الثامنة والخمسون ،والتي عقدت بتاريخ  35-51آذار/مارس  ،3154متابعة نتائج المؤتمر العالمي
الرابع المعني بالمرأة والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة” المرأة عام  :٠٢٢٢المساواة بين الجنسين والتنمية
والسالم في القرن الحادي والعشرين.
 8مسح العنف في المجتمع الفلسطيني ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،آذار/مارس  ،3153كذلك تجدر االشارة إلى ان المعلومات الواردة
ضمن هذا المسح تمثل اخر مسح ميداني من قبل جهاز االحصاء المركزي والذي استهدف ظاهرة العنف على المجتمع الفلسطيني والذي غطى
الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة وخصوصا ضد النساء الفلسطينيات من قبل االحتالل االسرائيلي أو على المستوى الداخلي.
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وخصوصا النساءوالتي ال تقتصر على االحتالل وانما تمتد إلى المستوطنين المتواجدين على األرض الفلسطينية
المحتلة ،بما فيها القدس ،هذا إلى جانب ممارسات االحتالل ضد األسرى واالسيرات الفلسطينين حي

ما يزال

االحتالل يحتجز ما يقارب  1222اسير منهم  212طفل و 41اسيرة باإلضافة إلى األسيرات المحررات واللواتي
ما زلن يعانين من جراء فترات االعتقال واالسر واللواتي هن بحاجة إلى التاهيل والمساعدة والدعم النفسي
واالجتماعي والدمج المجتمعي بمختلف اشكاله ومستوياته.
ووفقا للدراسة االستقصائية

10

بشأن الظروف االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذائي في عام  ٠٢٤٠والذا يؤثر

على جميع أفراد المجتمع الفلسطيني والسيما النساء ،يالحظ بان هنالك ارتفاع في معدالت انعدام األمن الغذائي
بسبع نقاط مئوية مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى  ١٧في المائة في غزة ،و ٤١في المائة في الضفة الغربية مما
يشير إلى االثار السلبية لالحتالل اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني وعلى كافة المستويات ،والسيما في ظل
تواصل الحصار والتضييق الخانق على قطاع غزة والذا يحول دون تحسين الواقع االقتصادا والمستويات
المعيشية وخفض معدالت الفقر والعمل على زيادة االنتاجية ومعدل الدخل العام للفرد وتحسين فرص األمن
الغذائيبمختلف أشكالها .11األمر الذا يؤكد ان لالحتالل االسرائيلي تاثير كبي ار على واقع السكان الفلسطينين
ومن بينها فئات النساء والتي ما زالت تعانين من اإلنتهاكات المتواصلة وجرائم االبادة والقتل والتدمير ،مما
يستدعي العمل على توفير األمن والحماية للمراة الفلسطينية والعمل على محاسبة دولة االحتالل االسرائيلي
ومساءلتها امام الهيئات الدولية بما فيها مثول قادة االحتالل ومجرميه امام المحكمة الجنائية الدولية وعبر
استخدام جميع اآلليات االقليمية والدولية والتي تضمن فضح ممارسات االحتالل وجرائمه ووضع المجتع الدولي
امام مسؤولياته المتعلقة في حماية المدنيين واألطفال والنساء الفلسطينيات على وجه الخصوص.
العنف المجتمعي ضد المرأة
تجدر االشارة إلى ان العنف يرتبط بكافة اشكال االساءة اللفظية والسلوكية التي قد تتعرض لها المرأة سواء على
الصعيد النفسي أو الجسدا أو الجنسي ،كما أن ممارسة العنف ترتبط بشكل مباشر بالسلوك االنساني الناجم عن
االساءة من قبل شخص المعنف للضحية وكما هو معلوم فان تفسير وتحليل اسباب ودوافع سلوك االفراد التي
تدفعهم لممارسة العنف هو امر ليس باألمر الهين ،وال سيما وان هنالك تفاوت كبير بين النظريات التي تحاول
تحليل هذا الظاهرة وتفسير اسباب ممارسة هذا السلوك.12
وعلى الرغم من انه من السهل مالحظة ان مشكلة العنف ضد النساء على وجه الخصوص هي ظاهرة موجودة
في كل المجتمعات والجماعات االثنية والعرقية وفي كل االجيال وفي كل المستويات االقتصادية وتحد

من قبل

فئات مختلفة ومن كل االعمار ومن كل المستويات التعليمية وان كانت بدرجات متفاوت .كذلك فان الدراسات
واالبحا

العالمية التي تحاول دراسة ظواهر العنف ضد النساء تظهر ان هنالك فوارق في مستويات العنف في

 10الفاو ،واألونروا ،وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة ،والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني“Socio-،
 Economic and Food Security’’ Survey 2012: West Bank and Gaza Stripآب/.٠٢٠٢أغسطس.
 11المصدر السابق :تقرير االمين العام المتعلق بالدورة الثامنة والخمسون ،والتي عقدت بتاريخ  35-51آذار/مارس .3154
 12ادماج الرجال ضمن انشطة مناهضة العنف ضد المراة في اطار قرار  ،5331صندوق االمم المتحدة للسكان .3153

17

الكثير من دول العالم وخصوصا من حي

نسب النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدا والجنسي من قبل

االزواج أو الشركاء أو ايا من االطراف ذات العالقة بالمرأة ،حتى ان هنالك فوارق بين بعض النتائج التي اجريت
في نفس الدولة الواحدة  ،13مما يجعل من عملية تحليل اسباب هذا الظاهرة امر اكثر صعوبة وتعقيدا .لكن
وعلى الرغم من ذلك فان الدراسات تشير أيضا إلى وجود بعض المؤشرات المنفردة أو المترابطة والتي تدلل على
مستويات عنف مختلفة بحق النساء والفتيات والتي قد ترتبط بنوع الثقافة المجتمعية والمستوى التعليمي واالكاديمي
وطبيعة المنطقة الجغرافية ومدى مشاركة المرأة ضمن القوى العاملة وغيرها من المؤشرات التي تدلل على
مستويات مختلفة من ممارسة العنف والتي حاولت الدراسات واالحصاءات توضيحها ومحاولة فهم العالقة فيما
بينها.
في ذات السياق وفي ما يتعلق بالواقع الفلسطيني فباالستناد إلى نتائج اخر مسح للعنف في المجتمع الفلسطيني
والذا اجراا الجهاز المركزا لالحصاء الفلسطيني عام ( )0244يتبين وجود نسب ليست بالقليلة من النساء
الفلسطينيات اللواتي يتعرضن للعنف (داخل االسرة وخارجها) سواءا المتزوجات ام العازبات أو النساء كبار السن
ولكن بنسب ومستويات مستويات مختلفة ومتفاوتة ،فعلى سبيل المثال اظهرت النتائج ان  %21.2من النساء
المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن الحد اشكال العنف من قبل ازواجهن خالل العام االخير من
اجراء المسح منهم  %06.6في الضفة الغربية مقابل  %14.2في قطاع غزة مما يؤكد على وجود نسب عنف
مرتفعة من قبل الرجال ضد النساء
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ومن ضمن الدائرة الضيقة للنساء كاالزواج على وجه الخصوص.

كذلك فقد بلغت أعلى نسبة عنف موجه من قبل االزواج ضد زوجاتهم في محافظة اريحا واالغوار في الضفة
الغربية والتي وصلت إلى ما يقارب  %11.2وادناها في محافظة رام اهلل والبيرة  %41.0مما يعزز من فكرة ان
المناطق والمدن الفلسطنينية تختلف من حي

نسب حدو مستويات ظاهرة العنف وحجمه بشكل كبير ومتفاوت،

أيضا فان نسبة النساء المقيمات في المخيمات واللوتي تعرضن لعنف من قبل ازواجهن كانت االعلى حي

بلغت

(  )%14.8مقارنة باللواتي يقمن بالحضر( )%28.0والريف ( )%06.2خالل العام االخير من اجراء المسح.
أما فيما يتعلق بالعنف الذا تتعرض له النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج فيالحظ ان النساء
العامالت أا المشاركات ضمن القوى العاملة يتعرضن لمستويات عنف اقل بواقع ( )01.1%مقابل النساء غير
العامالت ( ،)%28.4كما ان مقارنة نسب تعرض النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج بالمقارنة مع
الفئات العمرية يتضح انه كلما ذادت سن المرأة كانت اقل عرضة للعنف الممارس بحقها ،حي

بلغت اعلى نسبة

عنف بين النساء المذكورات ضمن الفئة العمرية من  01-41ما نسبته ( )%12.6والفئة االعلى عمريا من
 21-01ما نسبته(  ) %12.4وهكذا مما يعني ان حمالت التوعية من الضرورا ان تركز على النساء غير
المشاركات ضمن القوى العاملة وضمن الفئات العمرية الشابة وبالمقابل االزواج حديثي الزواج ضمن ذات
الفئات العمرية.
 13العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني (عرض وتحليل لنتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني ،اعداد أ.د .محمد الحاج)
يحيى مؤسسة مفتاح. 3153 ،
 14المصدر السابق
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أيضا وبخصوص انوع العنف التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات فتشير المعلومات االحصائية (مسح العنف)
إلى ان العنف النفسي يعتبر اعلى انواع العنف الممارس ضد النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج
( )%18.9مقايل ( )%02.1جسدا )%44.8( ،جنسي ،كذلك فان نسبة االعتداء على النساء من قبل الذكور
تزيد لدى جيل الشباب المبكر (في العشرينات والثالثينات من اعمارهم) من ذوا المستويات التعليمية المتدنية
ومن اصحاب الدخل المحدود مقارنة من بفئة الذكور من اعمار ومستويات تعليمية واقتصادية اعلى.
في ذات السياق فقد بينت النتائج ان نسب النساء المتزوجات اواللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن لكافة انواع
العنف اعلى لدى النساء في قطاع غزة مقارنة بالنساء بالضفة الغربية وهي اعلى لدى النساء في المخيمات
والمناطق الحضرية مقارنة مع النساء في المناطق الريفية على الرغم من ان االخيرة تقترب من نسب العنف في
المناطق الريفية .كما بينت النتائج ان هنالك عالقة طردية بين الوضع االقتصادا المتدني وقلة دخل االسرة
وزيادة مستويات العنف وعالقة طردية ايضا بين حجم االسرة وتعرض النساء للعنف بحي

كلما كبر حجم افراد

االسرة وكلما قل دخل االسرة زاد احتمال تعرض المرأة للعنف من قبل زوجها.
أما فيما يتعلق بالعنف الذا ينجم عنه قتل النساء فوفقاً لمركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي يوجد  01أنثى
تعرضت للقتل في فلسطين خالل عام 0241
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على خلفيات مختلفة .منها  49أنثى في الضفة الغربية و44

أنثى في قطاع غزة ،وبزيادة بلغت أكثر من الضعف عن العام  0240الذا شهد مقتل  42أنثى في فلسطين.
األمر الذا يشير إلى خطورة ما تتعرض له النساء من العنف المجتمعي والذا ال ينحصر بشكل محدد وانما
يمتد ليشمل كافة انواع العنف سوءا اللفظي أو الجسدا والجنسي.

واقع المرأة الفلسطينية بما يتعلق بمحور المساواة والمشاركة
تشير التقديرات الى أن عدد االنا

في فلسطين قد بلغ ما يقارب

16

 0.222مليون أنثى اا ما يعادل نسبة

 %16.0من عدد السكان مما يؤكد ان نصف المجتمع الفلسطيني من النساء ،وعلى الرغم من ذلك فما زالت
المرأة الفلسطينية تواجه العديد من التحديات المجتمعية والمرتبطة بالثقافة الموروثة وتلك النظرة التمييزية طبيعة
األدوار والعالقات فيما بين المرأة والرجل ،والتي تمنعها من الوصول إلى مستويات مرضية من المساواة والتمثيل
المجتمعي والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار ،حي

يعود ذلك كما أشرنا إلى وجود العديد من االسباب ومن

أهمها ما يرتبط بالثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد الموروثة والنظام القانوني وطبيعة التشريعات السائدة والتي
تتضمن الكثير من التمييز السلبي والتي ال تشجع المرأة على أخذ دورها ومكانتها فيما يتعلق بادارة الشان العام
والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار ،فعلى الرغم من بعض المكتسبات القانونية التي حققت بموجبها المرأة
الفلسطينية قفزةً على صعيد المشاركة السياسية في االنتخابات التي عقدت خالل االعوام  ،0229/0221إال ان

التصارع الحزبي واالنقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتوقف عمل المجلس التشريعي وتاجيل

موعد االنتخابات العامة واألُخرى المحلية على مستوى الضفة الغربية فقط ،كان له تاثير سلبي على طبيعة
15مركز المراة لالرشاد القانوني واالجتماعي.3151 ،
 16تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات.0221 ،
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الممارسة الديمقراطية الفلسطينية وتبدل في األولويات التي بالضرورة تنعكس على اهتمامات النساء والفتيات
الفلسطينيات .17هذا إلى جانب توقف عجلة التشريع الفلسطيني وجمود القوانين والتي هي بحاجة ومنذ فترات
طويلة إلى التعديل والتطوير وبما يتالئم مع واقع المجتمع واحتياجات النساء المختلفة ،والسيما في ما يتعلق
بالقوانين التي تنضوا على قدر من التميز في الحقوق أو التي ال تتضمن توفير آليات مقبولة من الحماية
المجتمعية للمرأة والتي بحاجة إلى تعديل وبما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة
المجتمعية المتكافئة في ادارة الشأن العام الفلسطيني ما بين الرجال والنساء وعلى قدم المساواة.
لذلك فان النساء والفتيات الفلسطينيات في الضفة الغربية بما فيها القدس ،وقطاع غزة ما زلن يخضعن للقوانين
التمييزية على صعيد األسرة والتي تحكم الزواج والطالق وحضانة األطفال وقضايا اإلر والنفقة والملكية وغيرها
والمتمثلة في قانون االحوال الشخصية .باالضافة إلى غيرها من القوانين كقانون العقوبات ومنظومة التشريعات
الفلسطينية والتي تمثل معيقا أمام توفير الحماية للمراة وضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة .هذا إلى
جانب الثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد التي تؤثر على مجمل حقوق المرأة المتعلقه بحقها في التعليم والعمل
والمشاركة السياسية ،والمساهمة المجتمعية واالقتصادية الفاعلة والمتكافئة ما بين الرجال واالنا .18
مشاركة المرأة في التعليم والقوى العاملة
عل ثى الثثرغم مثثن أن مع ثثدالت التعل ثثيم بثثين االنثثا

الفلسثثطينيات مرتفعثثة وتزي ثثد عثثن نسثثب التحثثاق ال ثثذكور وض ثثمن

مستويات التعليم المختلفة ،إال ان مساهمة المرأة في القوى العاملة ظلت محدود وخصوصا في القطاعات الرئيسثية
والتي تتضمن اتخاذ ق اررات مهمة ومشاركة فثي صثناعة القثرار والتثي ال تتناسثب بثاا حثال ممثن األحثوال مثع حجثم
التمثيثثل السثثكاني للم ثراة والثثدور المجتمعثثي المتعلثثق بهثثا ،وهثثذا علثثى الثثرغم مثثن أن مؤش ثرات التحثثاق االنثثا

بثثالتعليم

األساسثثي والث ثثانوا ف ثثي فلسث ثطين وخثثالل االعث ثوام م ثثن  0241-0226ش ثثهدت ارتفاع ثثا بنس ثثبة تزي ثثد تص ثثاعديا ع ثثن
الثثذكور ،حي ث

تراوحثثت اعثثداد الفتيثثات المتلحقثثات بثثالتعليم االساسثثي والثثثانوا خثثالل العثثام  0242/0226الثثى مثثا

يقثثارب  111.246مقابثثل  119.182مثثن الثثذكور ضثثمن نفثثس الفت ثرة لتصثثل فثثي االعثوام مثثن  0241/0242الثثى
 116.161من االنا

مقابل  114.628من الذكور خالل نفس المدة.

وهذا االمر ينطبق على نسب التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي فقد شهدت االعوام من  0241-0226ارتفاعا
في نسب االنا

الملتحقين بالتعليم الجامعي عن الذكور ،حي

تراوحت اعداد الفتيات الملتحقات بالجامعات

الفلسطينية للحصول على درجة البكالوريوس خالل العام  0242/0226الى ما يقارب  421.691طالبة مقابل
 16.211الف طالب من الذكور لتصل في االعوام من  0241/0242الى ما يقارب  410.401الف طالبة
مقابل  68.110الف طالب في نفس الفترة ،19االمر الذا يشير الى انه وعلى الرغم من ارتفاع نسب االلتحاق
 17تجدددر ااشددارة إلددى اندده وخددالل عمليددة اعددداد هددذا االطددار شددهدت السدداحة الفلسددطينية تدداثيرات ايجابيددة مددن حي د توقيددع المصددالحة
الفلسطينية والتي نجم عنها تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسدة الددكتور رام الحمددا والتدي باشدرت أعمالهدا فدي  3يونيدو  ،3154بعدد
مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية ،وذلك بعد  2سنوات من االنقسام الفلسطيني وبعد فشل عدة محاوالت لرأب الصدد بدين الفصدائل
والقوى الفلسطينية .لذلك فانه من المبكر الحكم على نتائج انهاء عملية االنقسام ومدى تاثيرها على واقع المراة الفلسطينية وإن كان هنالدك
فرصة كبيرة لتوحيد العمل الفلسطيني وخصوصا بعد ما شهده قطا غزة من إعالن للحرب من قبل الحتالل االسرائيلي في يوم  8يوليدو
.3154
 18وثيقة ااستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين.3153-3155،
 19المصدر السابق :فلسطين في ارقام  ،3154الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني.
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خالل العقد الماضي مقارنة بالذكور والتقدم الحاصل على مستويات التعليم االكاديمي

بالتعليم لدى اإلنا

والجامعي والتي ارتفعت حوالي  %42إال أن الفجوة بين الذكور واإلنا

وفيما يتعلق بامية القراءة والكتابة ما

زالت لصالح الذكور بفارق بلغ .%1
معدالت معرفة القراءة والكتابة بين النساء والرجال  25سنة فأكثر1022-1002 ،

أيضا وعلى الرغم من أن نسب االلتحاق بالتعليم الجامعي مرتفعة ما بين انا  ،إال ان معظمهن ما زلن يلتحقن
بتخصصات محدودة وذات طبيعة محددة وعلى مستويات ضيقة ،وهذا يعود إلى العديد من االسباب من بينها
تاثير الثقافة المجتمعية والتوجيه الذكورا والذا يشجع على االلتحاق ببعض التخصصات االنسانية وعدم تشجيع
االنا

على االلتحاق ببعض البرامج والتخصصات العملية والتي من وجهة نظرهم ال تناسب طبيعة المرأة وال

تكوينها النفسي أو الجسدا وكل ما يتعلق بالفروق الجندرية بين الرجل والمرأة ،لذلك يالحظ ان االنا

تلتحق في

بعض التخصصات التقليدية كمجاالت الرعاية الصحية ،والتربية ،والعلوم اإلنسانية الحياتية .هذا الى جانب ان
معدل التحاق اإلنا

في التعليم والتدريب المهني والتقني يعد منخفضا وال يزيد عن  %6.1مقارنة ب %41.9

للذكور ،وذلك نتيجة غياب استراتيجية وطنية فلسطينية تشجع الكل الفلسطيني على االلتحاق بالتعليم المهني ومن
بينها اإلنا

مع ضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني ،األمر الذا

يوضح حجم التحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية على مستوى المشاركة والحصول على المساواة وعلى كافة
االصعدة والمستويات.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالواقع االقتصادا للنساء الفلسطينيات فتجدر االشارة إلى ان نسبة األسر الفقيرة التي
ترأسها أنثى في الضفة الغربية تبلغ  %00.1أما نسب األسر الفقيرة التي ترأسها أنثى في قطاع غزة فتعتبر
االعلى حي

تبلغ  %06.1للعام  ،0244كذلك فقد بلغ معدل البطالة عند اإلنا

مقابل  %01.2عند الذكور مما يوضح حجم التباين المرتبط بمشاركة اإلنا

 %28.2في العام 0241

في القوى العاملة الفلسطينية ومدى

الفرص المتوفرة لها للحصول على عمل مقارنة بمثيالتها من الذكور .ومن الجدير بالذكر أن معدالت البطالة
بين اإلنا

كانت األعلى بين اإلنا

الحاصالت على  42سنة دراسية فأعلى حي

بلغت  %12.9في العام

.0241
فيما يتعلق بمشاركة اإلنا
اإلنا

في القوى العاملة أيضا ،ففي العام  2014بلغت ما نسبته  %46.1من مجمل

في سن العمل مقابل  %42.2في العام  0224وهي رغم ذلك تعد نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع
21

مستويات مشاركة النساء في القوى العاملة عالميا والتي تبلغ  .%12فيما ما زالت مشاركة الذكور تزيد بحوالي
 1أضعاف عن مشاركة اإلنا  ،مع وجود فجوة في معدالت األجرة اليومية بين اإلنا
األجر اليومي لإلنا

والذكور ،حي

بلغ معدل

 82.6شيقل وعند الذكور  421.8شيقل في العام .200241

نسبة المشاركة في القوى العاملة عند النساء والرجال  51سنة فأكثر1052 -1005 ،

التمثيل المجتمعي والمشاركة في صناعة القرار
فيما يخص مساواة المرأة ودورها في ادارة الحياا العامة ومشاركتها في صناعة القرار فيالحظ انها ما زالت
محدودة في الكثير من القطاعات ،فالمعلومات الواردة من الجهاز المركزا لالحصاء الفلسطيني تشير إلى ان
قطاعي الخدمات والزراعة يعتبران المشغل الرئيسي للنساء العامالت وبما نسبته  %11.2و %02.6على التوالي
خالل عام .0241
أيضا فمشاركة النساء في القطاع الصحي الفلسطيني على سبيل المثال ما زالت محدودة هي االخرى فتواجدها ال
يتعدى ما نسبته  %41.0من األطباء البشريين المسجلين في نقابة األطباء من اإلنا  ،مقابل  %81.1الذكور،
هذا باالضافة الى ان نسبة االنا

من أطباء األسنان المسجلين في النقابة ال تزيد عن  %06.1مقارنة بث

 %12.1من فئة الذكور خالل عام .0242
وال يختلف ذلك بالنسبة الى القطاعات االخرى فمشاركة المرأة في الهيئات المحلية ال تتعدى  %04.2من اإلنا
في الضفة الغربية مقابل  %16.2ذكور في العام  ،0240و %09.8من أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات
الفلسطينية في فلسطين من اإلنا
فلسطين إنا

مقابل  %12.0من الذكور في العام  .0244و %02.2من الصحفيين في

مقابل  %82.2ذكور ،وهناك  %14.0من الموظفين في القطاع العام إنا

مقابل  %18.8ذكور

خالل عام .0242
وأخي ار يالحظ ان ضعف مشاركة المرأة ال يقتصر على مستوى القطاعات التنموية المختلفة بل يمتد أيضا إلى
الشان السياسي ،فرغم التحسن في نسب تمثيل النساء المتواجدات كنائبات في المجلس التشريعي وكعضوات في
الهيئات المحلية نتيجة اعتماد مبدا الكوتا ،إال انه ومع ذلك يالحظ ان مشاركة المرأة ودورها في ممارسة الشان
السياسي والحزبي أو المشاركة في ووفود المفاوضات والمصالحة الفلسطينية وحتى على مستوى التمثيل
الدبلوماسي ما زالت محدودة وغير مرضية فلم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات على سبيل المثال عن %1.4
 20المصدر السابق:بيان صحفي ،يوم المرأة العالمي ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني.3151/13/18 ،
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مقارنة مع  %61.6من الرجال خالل عام  .0242األمر الذا يعكس وبوضوح ضعف التمثيل المجتمعي للمراة
بما يتوافق مع حجمها الحقيقي وطبيعة دورها ومشاركتها المجتمعية والتي ما زالت ضمن مستويات محدودة ال
تتيح للمراة المشاركة الفاعلة في ادارة الشان العام أو الوصول إلى المستويات القيادية العليا ضمن فرص متكافئة
ومتساوية ما بين الرجال والنساء على وجه التحديد.

نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية
تلخص عملية التحليل أهم المؤثرات االيجابية والسثلبية ذات الصثلة بالبيئثة الداخليثة والخارجيثة التثي تواجثه القطثاع
الرسمي واالهلي والمرتبطة بتطبيق القرار  1325وتفعيله على الحالة الفلسطينيه وبما ينسجم مع الرؤية واألهثداف
اإلستراتجية الوطنية الفلسطينية.

تحليل ابرز جوانب القوة والضعف
وهي التي تمثل مجاالت القوة والضعف األساسية والمرتبطة بالبيئة الداخلية والبنية التشريعية والتنظيمية
والبرامجية والموارد والسياسات الداخلية والعالقات العامة المرتبطة بالواقع الفلسطيني والتي يمكن تلخيصها على
النحو التالي:
أوال :تحليل نقاط القوة
 .4وجود تطابق ما بين مرجعيات القانون الدولي وقرار  4201الصادر عن مجلس األمن الدولي التابع لالمم
المتحدة المتعلق بتوفير الحماية للنساء وحقوق المرأة الفلسطينية ووجودها تحت االحتالل االسرائيلي.
 .0انضمام فلسطين كعضو مراقب ضمن هيئات االمم المتحدة ومصادقتها على االتفاقيات الدولية كإتفاقية
جنيف وسيدأو وغيرا.
 .2عضوية فلسطين في عدد من الشبكات واالئتالفات على المستوى الدولي ومشاركتها الفاعلة في تسليط
الضوء على قضايا المرأة الفلسطينية في ظل االحتالل االسرائيلي.
 .1استحدا

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم 4201 :بقرار صادر عن مجلس

الوزارء الفلسطيني في العام  0240وبرئاسة و ازرة شؤون المرأة وعضوية الو ازرات الفلسطينية ذات العالقة
ومؤسسات المجتمع المدني واألهلي.
 .1تراكم الخبرات الفلسطينية في ما يتعلق بالعمل على محاور القرار الدولي  4201باالضافة إلى آليات
توطينه وتطبيقه على الحالة الفلسطينية.
 .9وجود ائتالفات وطنية ومحلية تعمل على القرار الدولي  4201ضمن محاور التوعية والمشاركة في صناعة
القرار.
 .1انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية األخرى.
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ثانيا :تحليل نقاط الضعف
 .4عدم وجود رؤية موحدة بين القطاع الرسمي واالهلي واالئتالفات واالطر النسوبة المختلفة فيما يتعلق بتفعيل
القرار الدولي رقم .4201
 .0ضعف آليات التواصل ما بين القطاع الرسمي واالهلي فيما يخص تنسيق الجهود والتعاون المشترك من
اجل العمل على تطبيق القرار الدولي .4201
 .2تباين الوعي المجتمعي الرسمي واالهلي فيما يتعلق بالقرار الدولي 4201من حي

اهميته والعمل على

تطبيقه وموائمته على الواقع الفلسطيني.
 .1وجود مستويات من التنافس السلبي بين المؤسسات واالئتالفات النسوية العاملة على القرار نتيجة تعدد
االجسام واألطر التي تعمل على القرار.
 .1ا صعوبة الحراك الرسمي الفلسطيني فيما يتعلق باستخدام اآلليات الدولية المرتبطة باالتفاقيات والقرارت
الدولية والتي تتضمن مساءلة دولة االحتالل االسرائيلي ومقاضاته ومقاضاة قادته ،ومجرميه أمام المحاكم
الدولية وفضح انتهاكاته ضد المرأة الفلسطينية.
 .9عدم توافر تمويل وطني أو دعم حكومي وارتباط العمل على القرار  4201بفرص التمويل المتوفرة من قبل
المؤسسات الدولية والجهات الخارجية.
 .1االحتالل والحصار اإلسرائيلي المطبق ب ار وبح ار وجوا على األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس.

تحليل ابرز جوانب الفرص والتهديدات
وهي التي تشير إلى واقثع البيئثة الخارجيثة المحيطثة والتثي تثؤثر علثى طبيعثة العمثل علثى القثرار  4201والمرتبطثة
أساسا بالواقع السياسي واالجتماعي ،شبكة العالقات الخارجية ،فرص تجنيد األموال..،الخ ،والتثي يمكثن تلخيصثها
على النحو التالي:
ثالثا :تحليل الفرص المتاحة
 .4عدالة القضية الفلسطينية المرتبطة بمواجهة االحتالل االسرائيلي وخصوصا فيما يتعلق باالنتهاكات ضد
المرأة الفلسطينية في ضوء القرار الدولي .4201
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 .0تنامي االهتمام الدولي واالقليمي فيما يتعلق باهمية القرار الدولي  4201وضرورة العمل على تطبيقه
وتفعيله.
 .2وجود حالة من التضامن الدولي مع قضايا المرأة الفلسطينية والمتمثلة بالعديد من االئتالفات والتحالفات
االقليمية والدولية والمهتمه بالقرار 4201وبحالة المرأة الفلسطينية تحت االحتالل وحقها باألمن والحماية.
 .1وجود اهتمام من قبل العديد من المنظمات الدولية التابعة لالمم المتحدة وبعض جهات التمويل فيما يخص
العمل على القرار الدولي .4201
 .1صدور تقارير دورية عن االمين العام لالمم المتحدة تتعلق بتطبيق قرار  4201وامكانية اضافة فقرات
تتناول حالة المرأة الفلسطينية.
 .9صدور العديد من الق اررات الدولية المكملة لقرار  4201كالقرار  4802والقرار  4888والقرار 4886
والصادر في تشرين األول/اكتوبر من العام  0226والذا يطالب بمواصلة تعزيز مشاركة المرأة في عمليات
السالم ووضع مؤشرات لقياس التقدم في تنفيذ القرار  4201وصوالً إلى القرار رقم.0400 :
 .1صدور العديد من القرارت من قبل لجنة المرأة التابعة لالمم المتحدة والتي تتناول حالة المرأة الفلسطينية
تحت االحتالل.
 .8الجرائم التي ترتكب ضد المرأة هي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي ،بما فيها ميثاق روما المؤسس
للمحكمة الجنائية الدولية.

رابعا :تحليل المخاطر والتهديدات
 .4توقف عمل المجلس التشريعي جراء أثار االنقسام الفلسطيني السابق مما يؤثر سلبا على الواقع القانوني
والسياسات التشريعية المتعلقة بقضايا المرأة.
 .0عدم التزام االحتالل االسرائيلي بتطبيق الق اررات واالتفاقيات الدولية أو احترام بنود القانون الدولي االنساني ،
والقامزم الدولي لحقوق االنسان ،وخاصة ما يتعلق بالحقوق المختلفة للمواطنين الفلسطينين .
 .2اذدواجية تعامل المجتمع الدولي مع الحالة الفلسطينية وانحيازا لصالح االحتالل االسرائيلي والذا يؤدا إلى
عدم ثقة المجتمع الفلسطيني بجدية المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق القرار  4201وخصوصا فيما يتعلق
بالحالة الفلسطينية.
 .1االنحياز والصمت الدولي عن الممارسات واالنتهاكات المتتالية ضد المرأة الفلسطينية وحقوقها المختلفة من
قبل االحتالل االسرائيلي.
 .1الواقع العربي المرتبط بالصراعات والنزاعات الداخلية والذا يغير من اولويات المانحين ويؤثر على
توجهاتهم اتجاا التركيز على قضايا المرأة الفلسطينية من منظور القرار الدولي .4201
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فئات النساء المستهدفة من اإلطار الوطني
على الرغم من ان اإلطار الوطني يهدف إلى توفير األمن والحماية وتعزيز المشاركة في صناعة القرار للنساء
والفتيات الفلسطينيات في مختلف اماكن تواجدهم ،إال ان هذا اإلطار سيطبق بشكل اساسي ضمن نطاق االرض
الفلسطينية المحتلة وتحديدا على مستوى الضفة الغربية بما فيها القدس ،وقطاع غزة ،مع التاكيد على ان هذا
اإلطار قد تضمن أيضا تدخالت تشمل النساء والفتيات الفلسطينيات بشكل عام وخصوصا في ما يتعلق بمحور
الحماية وآليات مساءلة االحتالل اإلسرائيلي ،وقادته ،ومجرميه ،والذا من المتوقع ان يكون له اثر على واقع
المرأة الفلسطينية في مختلف اماكن تواجدها داخل االرض الفلسطينية وخارجها ،أما في ما يتعلق بالفئات التي
يستهدفها اإلطار الوطني فيمكن االشارة اليها على النحو التالي:


النساء والفتيات الالجئات والنازحات داخل األرض الفلسطينية المحلتة وخارجها.



النساء والفتيات الفلسطينيات المتواجدات داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.



النساء والفتيات المقدسيات القاطنات داخل مدينة القدس وخارجها.



النساء والفتيات األسيرات داخل السجون اإلسرائيلية أو المحررات.



النساء والفتيات المتضررات من جراء الجدار والحصار اإلسرائيلي.
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اإلطار اإلستراتيجي
الرؤية
حماية النساء والفتيات الفلسطينيات من اعتداءات وانتهاكات االحتالل االسرائيلي ومساءلته دوليا،
وضمان مشاركة المرأة دون تمييز في كافة المجاالت والمستويات المتعلقة بصنع القرار على
المستوى المحلي والدولي.
األهداف والسياسات والتدخالت المقترحة
محاور ومجاالت االستراتيجية :الوقاية والحماية ،المساءلة ،المشاركة.

الهدف العام لالستراتيجية
تث ث ث ث ث ثثوفير الحمايث ث ث ث ث ثثة للم ث ث ث ث ث ثراة الفلسث ث ث ث ث ثثطينية وتمكينهث ث ث ث ث ثثا مث ث ث ث ث ثثن المشث ث ث ث ث ثثاركة الفاعلث ث ث ث ث ثثة فث ث ث ث ث ثثي كافث ث ث ث ث ثثة
مستويات صنع القرار وطنيا ودوليا.
األهداف االستراتيجية
محور ومجال الوقاية والحماية
الهدف االستراتيجي األول :تطوير آليات الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات في مواجهة
انتهاكات االحتالل االسرائيلي.

السياسات والتدخالت ذات الصلة
السياسة االولى :تحسين نوعية خدمات الدعم االجتماعي والصحي والقانوني للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن

للعنف من قبل االحتالل االسرائيلي.

التدخالت ذات الصلة
 .4تطوير ومتابعه تنفيذ برامج التأهيل النفسي والصحي والدمج المجتمعي للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن
للعنف من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
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 .0توفير برامج الدعم اإلجتماعي واالرشاد النفسي للنساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة ممن
تعرضن للعدوان اإلسرائيلي جراء الحرب األخيرة.

 .2تقديم الدعم واإلسناد القانوني للنساء والفتيات المتضررات جراء الجدار واالستيطان واللواتي يتعرضن
لإلنتهاكات واإلعتداءات من قبل المستوطنين في سائر االراضي الفلسطينية.
 .1توفير برامج الدعم واالرشاد القانوني للنساء والفتيات المقدسيات وحماية حقهن ووجودهن كمواطنات
فلسطينيات في مدينة القدس المحتلة.

 .1تقديم الدعم والمناصرة واإلسناد القانوني لألسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
 .9توفير الدعم القانوني واالجتماعي لذوا األسرى من النساء والفتيات وتمكينهم من المشاركه السياسية
والمجتمعيه الفاعله.
 .1توفير خدمات الدعم ،والتوجيه ،والتمكين للنساء والفتيات المحررات.

 .8توفير خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لصالح النساء والفتيات من أسر الشهداء والجرحى والمصابين
جراء االعتداءات االسرائيلية.
 .6تنظيم حمالت مناصرة وطنية ودولية تستهدف تسليط الضوء على واقع االسيرات الفلسطينيات داخل
السجون االسرائيلية.

 .42إطالق حمالت للتوعية المجتمعية حول واقع النساء والفتيات في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة
وكيفية التعامل معها.
 .44توطين اإلجراءات التفصيليه لمقدمي الخدمات للنساء ضحايا اإلنتهاكات اإلسرائيلية في منظومة
التحويل الوطني.

 .40اعداد دراسات بحثية حول اآلثار المادية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة على جرائم الحرب،
الجرائم ضد اإلنسانية ،واالنتهاكات االسرائيلية ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.

السياسة الثانية :تعزيز القدرات المؤسسية والفردية لتمكين النساء والفتيات المعرضات للعنف االسرائيلي من
الوصول إلى الموارد والخدمات.

التدخالت ذات الصلة
 .4تث ث ثثوفير ك ث ث ثوادر وخب ث ث ثرات بش ث ث ثرية مؤهلث ث ثثة للتعامث ث ثثل مث ث ثثع حث ث ثثاالت العنث ث ثثف التث ث ثثي تتعث ث ثثرض لهث ث ثثا النسث ث ثثاء
والفتيات من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
 .0تث ثثوفير قاعث ثثدة بيانث ثثات واضث ثثحة تسث ثثهل مث ثثن عمليث ثثة تحويث ثثل النسث ثثاء والفتيث ثثات الل ث ثواتي تعرضث ثثن للعنث ثثف
االس ث ث ثرائيلي إلث ث ثثى الجهث ث ثثات والمؤسسث ث ثثات المختصث ث ثثة بخث ث ثثدمات الث ث ثثدعم واالرشث ث ثثاد النفسث ث ثثي واالجتمث ث ثثاعي
والصحي والقانوني.
 .2إيجث ث ثثاد آليث ث ثثات تضث ث ثثمن تحسث ث ثثين مسث ث ثثتويات الش ث ث ثراكة والتنسث ث ثثيق الفعث ث ثثال وتبث ث ثثادل المعلومث ث ثثات مث ث ثثا بث ث ثثين
المؤسس ث ثثات الرس ث ثثمية ومؤسس ث ثثات المجتم ث ثثع الم ث ثثدني الت ث ثثي تق ث ثثدم الخ ث ثثدمات المختلف ث ثثة للنس ث ثثاء والفتي ث ثثات

اللواتي يتعرضن للعنف االسرائيلي.
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 .1تنظث ث ثثيم أنشث ث ثثطة إعالميث ث ثثة تسث ث ثثتهدف التعريث ث ثثف بالخث ث ثثدمات والمؤسسث ث ثثات التث ث ثثي تقث ث ثثدم ب ث ث ثرامج وخث ث ثثدمات
الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني للنساء المستهدفات.

السياســـــــة الثالثـــــــة :تعزيـــــــز مقومـــــــات صـــــــمود النســـــــاء والفتيـــــــات الفلســـــــطينيات فـــــــي مواجهـــــــة أثـــــــار
االحتالل االسرائيلي.

التدخالت ذات الصلة
 .4تط ث ثثوير بث ث ثرامج تتعل ث ثثق ب ث ثثالتمكين االقتص ث ثثادا واالجتم ث ثثاعي للنس ث ثثاء والفتي ث ثثات اللث ث ثواتي يتعرض ث ثثن لعن ث ثثف
االحتالل اإلسرائيلي وخاصة األسيرات المحررات والنساء في قطاع غزة.
 .0تث ث ثثوفير ب ث ث ثرامج اغاثيث ث ثثه للنسث ث ثثاء والفتيث ث ثثات فث ث ثثي قطث ث ثثاع غ ث ث ثزة وتمكيث ث ثثنهن مث ث ثثن مواجهث ث ثثة أثث ث ثثار الحث ث ثثروب
االسرائيلية.
 .2مس ث ث ثثاندة النس ث ث ثثاء والفتي ث ث ثثات المتض ث ث ثثررات م ث ث ثثن االس ث ث ثثتيطان ،الج ث ث ثثدار والحص ث ث ثثار والمن ث ث ثثاطق المهمش ث ث ثثة
بت ث ث ثثوفير الخ ث ث ثثدمات الص ث ث ثثحية والتعليمي ث ث ثثة والتمك ث ث ثثين االقتص ث ث ثثادا مم ث ث ثثا يس ث ث ثثاهم ف ث ث ثثي دع ث ث ثثم نض ث ث ثثالهن
وصمودهن.
 .1ت ث ثثوفير ف ث ثثرص التمك ث ثثين اإلقتص ث ثثادا لعوائ ث ثثل وأس ث ثثر الش ث ثثهداء والجرح ث ثثى وذوا االعاق ث ثثة الناتج ث ثثة ع ث ثثن
االعتداءات االسرائيلية من فئة النساء والفتيات الفلسطينيات.
 .1تث ثثدريب النسث ثثاء والفتيث ثثات الالجئث ثثات خصوصث ثثا بمث ثثا يتعلث ثثق بمفث ثثاهيم حقث ثثوق اإلنسث ثثان والقث ثثانون الث ثثدولي
االنسث ث ث ثثاني والق ث ث ث ث ارارت واالتفاقيث ث ث ثثات الدوليث ث ث ثثة المتعلقث ث ث ثثة ب ث ث ث ثواقعهن كالجئث ث ث ثثات ونازحث ث ث ثثات واحتياجث ث ث ثثاتهن
المختلفة.
 .9إيجاد اليه للتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لدعم صمود المرأة.
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محور ومجال المساءلة الدولية
الهدف االستراتيجي الثاني :مساءلة االحتالل االسرائيلي وفق اآلليات الدولية واالقليمية.

السياسات والتدخالت ذات الصلة
السياسة األولى  :تفعيل آليات المساءلة اإلقليمية والدولية لالحتالل اإلسرائيلي بما يتعلق بواقع اإل نتهاكات
ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.

التدخالت ذات الصلة
 .4تفعيث ث ث ثثل دور اللجث ث ث ثثان الدوليث ث ث ثثة المختلفث ث ث ثثة فيمث ث ث ثثا يتعلث ث ث ثثق بتث ث ث ثثوفير الحمايث ث ث ثثة للنسث ث ث ثثاء والفتيث ث ث ثثات الل ث ث ث ثواتي
يتعرضن للعنف االسرائيلي.
 .0ارسال شكاوى فردية ،وجماعية حور االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المرأة الفلسطينية.
 .2دعوة المقررين التابعين لألمم المتحدة بهدف تفعيل اإلجراءات الخاصة بحماية المرأة ووضع تقارير
حول وضع المرأة الفلسطينية وآليات الحماية والمساءلة الدولية.
 .1متابعة عملية االنضمام والمصادقة على عموم االتفاقيات المرتبطة بحقوق المرأة.
 .1تنظث ثثيم حملث ثثة ضث ثثغط دوليث ثثة لمطالبث ثثة هيئث ثثات االمث ثثم المتحث ثثدة والمنظمث ثثات الدوليث ثثة بتحمث ثثل مسث ثثؤولياتها
اتجاا االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة.
 .9دعث ثثوة مجلث ثثس األمث ثثن الث ثثدولي لعقث ثثد جلسث ثثة خاصث ثثة تتعلث ثثق بوضث ثثع الم ث ثرأة الفلسث ثثطينية ،وقضث ثثايا األمث ثثن
والسلم وتوفير الحماية الدولية لها.
 .1دعث ثثوة مجلث ثثس حقث ثثوق االنسث ثثان لتقث ثثديم إحاطث ثثة حث ثثول االنتهاكث ثثات المتعلقث ثثة بحقث ثثوق الم ث ثرأة الفلسث ثثطينية
والتي تتعرض لها جراء االعتداءات االسرائيلية المستمرة.
 .8متابع ث ثثة القث ث ث اررات الت ث ثثي تص ث ثثدر ع ث ثثن األم ث ثثم المتح ث ثثدة فيم ث ثثا يخ ث ثثص حال ث ثثة المث ث ثرأة الفلس ث ثثطينية ،والت ث ثثي
تتطلث ث ثثب ح ث ث ث

الث ث ثثدول المختلفث ث ثثة والضث ث ثثغط عل ث ث ثى الهيئث ث ثثات والمنظمث ث ثثات الدوليث ث ثثة المعنيث ث ثثة لتنفيث ث ثثذ هث ث ثثذا

الق اررات.
 .6اصث ثثدار التقث ثثارير الدوريث ثثة التث ثثي توثث ثثق وترصث ثثد انتهاكث ثثات االحث ثثتالل االس ث ثرائيلي علث ثثى النسث ثثاء والفتيث ثثات
الفلسث ثثطينيات وخصوصث ثثا فث ثثي قطث ثثاع غ ث ثزة وتوجيههث ثثا إلث ثثى المنظمث ثثات الدوليث ثثة واللجث ثثان التابعث ثثة لألمث ثثم
المتحدة.
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 .42اع ث ثثداد قاع ث ثثدة بيان ث ثثات توث ث ثثق كاف ث ثثة انش ث ثثطة هيئ ث ثثات االم ث ثثم المتح ث ثثدة والمنظم ث ثثات الدولي ث ثثة الت ث ثثي تتعل ث ثثق
بكافة جوانب مساءلة االحتالل االسرائيلي دوليا.
 .44تعزي ث ث ثثز عالق ث ث ثثات التش ث ث ثثبيك والتع ث ث ثثاون ال ث ث ثثدولي وتب ث ث ثثادل المعلوم ث ث ثثات م ث ث ثثع المنظم ث ث ثثات التابع ث ث ثثة لالم ث ث ثثم
المتحث ث ثثدة واللجث ث ثثان /الث ث ثثدوائر التابعث ث ثثة لمنظمث ث ثثة المث ث ثثؤتمر االسث ث ثثالمي وجامعث ث ثثة الث ث ثثدول العربيث ث ثثة ،وغيرهث ث ثثا
مث ث ثثن االئتالفث ث ثثات والشث ث ثثبكات علث ث ثثى المسث ث ثثتوى اإلقليمث ث ثثي والث ث ثثدولي والتث ث ثثي تعمث ث ثثل علث ث ثثى تفعيث ث ثثل الق ث ث ثرار
الدولي .4201
 .40وضث ثثع خطث ثثة اعالميث ثثة تسث ثثتهدف تسث ثثليط الضث ثثوء محليث ثثا ودوليث ثثا علث ثثى انتهاكث ثثات االحث ثثتالل االس ث ثرائيلي
لحق ث ثثوق النسث ث ثثاء والفتيث ث ثثات الفلسث ث ثثطينيات وخصوصث ث ثثا الج ث ث ثرائم التث ث ثثي حصث ث ثثلت فث ث ثثي قطث ث ثثاع غ ث ث ثزة ج ث ث ثراء
الحرب األخيرة.
 .42عق ث ث ثثد أنش ث ث ثثطة متخصص ث ث ثثة محلي ث ث ثثة واقليمي ث ث ثثة تس ث ث ثثتهدف د ارس ث ث ثثة آلي ث ث ثثات واجث ث ث ثرات انض ث ث ثثمام فلس ث ث ثثطين
لالتفاقيات الدولية واثرها على واقع المرأة الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية لها.
 .41إعداد دراسات وأبحا

ومنشورات تتعلق باليات مساءلة االحتالل االسرائيلي ومقاضاته ترتبط بمرجعيات

قرار  4201واالتفاقيات الدولية االخرى ذات الصلة.
 .41تقديم دولة فلسطين للتقارير الالزمة إلى هيئة المعاهدات حول التزامات دولة فلسطين بالقانون الدولي
لحقوق االنسان.
 .49التنسث ث ثثيق والتواصث ث ثثل مث ث ثثع و ازرة الخارجيث ث ثثة الفلسث ث ثثطينية لتفعيث ث ثثل دور الممثليث ث ثثات والسث ث ثثفارات الفلسث ث ثثطينية
للمساهمة في تسليط الضوء على معاناة النساء والفتيات الفلسطينيات.

السياسة الثانية :تحسين القدرات المؤسسية فيما يتعلق بآليات رصد وتوثيق إنتهاكات اإلحتالل
اإلسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية.
التدخالت ذات الصلة
.4

ايجث ث ثثاد نظث ث ثثام ومنهجيث ث ثثة موحث ث ثثدة تسث ث ثثتهدف تطث ث ثثوير عمليث ث ثثة توثيث ث ثثق االنتهاكث ث ثثات التث ث ثثي تتعث ث ثثرض لهث ث ثثا
النساء والفتيات الفلسطينيات وبما ينسجم مع المعايير الدولية.

 .0اعث ثثداد أدلث ثثة عمث ثثل توثث ثثق االج ث ثراءات التفصث ثثيلية المتعلقث ثثة باليث ثثات توثيث ثثق االنتهاك ث ثثات ورفث ثثع الش ث ثثكاوى
وغيرا.
 .2إع ث ث ثثداد بث ث ث ثرامج ت ث ث ثثدريب تس ث ث ثثتهدف بن ث ث ثثاء ق ث ث ثثدرات المؤسس ث ث ثثات الفلس ث ث ثثطينية ذات العالق ث ث ثثة فيم ث ث ثثا يتعل ث ث ثثق
باليات ووسائل واساليب توثيق االنتهاكات وكتابة التقارير.
 .1ايج ث ثثاد بث ث ثرامج تتعل ث ثثق برف ث ثثع ال ث ثثوعي ف ث ثثي الجوان ث ثثب ذات الص ث ثثلة والمتعلق ث ثثة ب ث ثثالحقوق والق ث ثثانون ال ث ثثدولي
والقرارت الدولية وخاصة القرار .4201
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 .1ايج ث ث ثثاد بث ث ث ثرامج ت ث ث ثثدريب متخصص ث ث ثثة ومحترف ث ث ثثة تس ث ث ثثتهدف تط ث ث ثثوير ق ث ث ثثدرة االع ث ث ثثالم الفلس ث ث ثثطيني عل ث ث ثثى
مخاطبة الراا العام الدولي فيما يخص فضح االنتهاكات والجرائم االسرائيلية.

السياسة الثالثة :رصد وتوثيق إنتهاكات واعتداءات اإلحتالل االسرائيلي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.
 .4رص ث ث ث ث ث ثثد وتوثي ث ث ث ث ث ثثق االنتهاك ث ث ث ث ث ثثات والجث ث ث ث ث ث ثرائم االنس ث ث ث ث ث ثثانية االسث ث ث ث ث ث ثرائيلية الت ث ث ث ث ث ثثي تس ث ث ث ث ث ثثتهدف الم ث ث ث ث ث ثثدنيين
وخصوصا النساء والفتيات في قطاع غزة جراء الحرب االسرائيلية األخيرة.
 .0رص ث ث ث ثثد وتوثي ث ث ث ثثق االنتهاك ث ث ث ثثات الممارس ث ث ث ثثة ض ث ث ث ثثد النس ث ث ث ثثاء والفتي ث ث ث ثثات جث ث ث ث ثراء اإلعت ث ث ث ثثداءات م ث ث ث ثثن قب ث ث ث ثثل
االحتالل االسرائيلي والمستوطنين في سائر االرض الفلسطينية المحتلة.
 .2رصث ث ث ث ث ث ث ثثد وتوثيث ث ث ث ث ث ث ثثق االنتهاكث ث ث ث ث ث ث ثثات التث ث ث ث ث ث ث ثثي تتعث ث ث ث ث ث ث ثثرض لهث ث ث ث ث ث ث ثثا النسث ث ث ث ث ث ث ثثاء والفتيث ث ث ث ث ث ث ثثات الفلسث ث ث ث ث ث ث ثثطينيات
المتضررات من جراء االستيطان وجدار الفصل العنصرا.
 .1رص ث ث ث ث ث ثثد وتوثي ث ث ث ث ث ثثق االنتهاك ث ث ث ث ث ثثات الت ث ث ث ث ث ثثي تتع ث ث ث ث ث ثثرض له ث ث ث ث ث ثثا النس ث ث ث ث ث ثثاء والفتي ث ث ث ث ث ثثات المقدس ث ث ث ث ث ثثيات جث ث ث ث ث ث ثراء
ممارسات التهجير والطرد والمصادرة وسحب الهويات المقدسية.
 .1رص ث ث ث ث ث ثثد وتوثيث ث ث ث ث ث ثثق االنتهاكث ث ث ث ث ث ثثات ض ث ث ث ث ث ثثد االسث ث ث ث ث ث ثثيرات الفلسث ث ث ث ث ث ثثطينيات ف ث ث ث ث ث ثثي السث ث ث ث ث ث ثثجون االس ث ث ث ث ث ث ثرائيلية
وأسرهن وزوجات الشهداء والجرحى.
 .9رصث ث ث ث ثثد وتوثيث ث ث ث ثثق عمليث ث ث ث ثثات االتجث ث ث ث ثثار بالنسث ث ث ث ثثاء واالعتث ث ث ث ثثداء علث ث ث ث ثثيهن أو إجبث ث ث ث ثثارهن علث ث ث ث ثثى ممارسث ث ث ث ثثة
البغث ث ث ث ث ثثاء أو الث ث ث ث ث ثثدعارا أو أيث ث ث ث ث ثثة أعمث ث ث ث ث ثثال ضث ث ث ث ث ثثارا ومهينث ث ث ث ث ثثة أو اسث ث ث ث ث ثثتغاللهن كموضث ث ث ث ث ثثوع أو كرمث ث ث ث ث ثثز
جنسي في أوقات الحروب أو النزاعات.
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محور ومجال المشاركة
الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية وادماجها في عمليات صنع القرار
على المستوى الوطني والدولي.
السياسات والتدخالت ذات الصلة
السياســـــــــة االولـــــــــى :تطـــــــــوير مشـــــــــاركة المـــــــــرأة الفلســـــــــطينية وزيـــــــــادة تمثيلهـــــــــا علـــــــــى المســـــــــتوى
القيادي في المؤسسات والهيئات الحكومية والدبلوماسية واألطر السياسية المختلفة.
 .4اع ث ثثداد قاع ث ثثدة بيان ث ثثات تتض ث ثثمن مس ث ثثح ح ث ثثول نس ث ثثب مش ث ثثاركة المث ث ثرأة الفلس ث ثثطينية ف ث ثثي كاف ث ثثة مس ث ثثتويات
ص ث ث ثثنع القث ث ث ثرار وم ث ث ثثن أهمه ث ث ثثا (المناص ث ث ثثب العلي ث ث ثثا ف ث ث ثثي القط ث ث ثثاع الع ث ث ثثام ،األم ث ث ثثن والقض ث ث ثثاء ،الهيئ ث ث ثثات
الدبلوماسية ،وفود المصالحة والتفاوض ،هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية..الخ).
 .0تنظث ثثيم حمث ثثالت ضث ثثغط ومناص ث ثرة للتث ثثاثير علث ثثى صث ثثانعي الق ث ثرار فيمث ثثا يتعلث ثثق بتعزيث ثثز مشث ثثاركة الم ث ثرأة
ودمجه ث ثثا ف ث ثثي األط ث ثثر القيادي ث ثثة والهيئ ث ثثات السياس ث ثثية المختلف ث ثثة ،وال ث ثثدفع قُث ث ثدماً بتبن ث ثثي القث ث ثوانين الالزم ث ثثة
لتحقيق ذلك.
 .2ت ث ث ثثدريب وبن ث ث ثثاء ق ث ث ثثدرات النس ث ث ثثاء القي ث ث ثثادات ليكونث ث ث ثوا م ث ث ثثؤهالت للمش ث ث ثثاركة ض ث ث ثثمن مس ث ث ثثتويات التمثي ث ث ثثل
السياسي المختلفة.
 .1اص ث ثثدار تقري ث ثثر س ث ثثنوا يوث ث ثثق مس ث ثثتويات مش ث ثثاركة المث ث ثرأة ف ث ثثي عملي ث ثثات ص ث ثثنع القث ث ث ارر وم ث ثثدى التق ث ثثدم
الحاصل في تمثيلها عبر القطاعات والهيئات القيادية والسياسية المختلفة.

السياســـة الثانيـــة :زيـــادة تمثيـــل المـــرأة فـــي مواقـــع صـــنع القـــرار وبمـــا يضـــمن تحقيـــق الفـــرص المتكافئـــة فـــي
المشاركة وتولي المناصب المختلفه.
 .4تنظث ثثيم حمث ثثالت ضث ثثغط ومناص ث ثرة للتث ثثاثير علث ثثى صث ثثانعي الق ث ثرار فيمث ثثا يتعلث ثثق بتعزيث ثثز مشث ثثاركة الم ث ثرأة
وتحقي ث ثثق تك ث ثثافؤ الف ث ثثرص ف ث ثثي المس ث ثثتويات القيادي ث ثثة المختلف ث ثثة سث ث ثواءا ف ث ثثي القط ث ثثاع االهل ث ثثي أو القط ث ثثاع
الخاص
 .0تنفي ث ثثذ ب ث ث ثرامج توعيث ث ثثة وبن ث ثثاء قث ث ثثدرات تسث ث ثثتهدف تعزي ث ثثز وزيث ث ثثادة مشث ث ثثاركة المث ث ثرأة السياسث ث ثثية والمجتمعيث ث ثثة
وعلى كافة المستويات.
 .2تنظيم حمالت توعية للعاملين في المؤسسات الشرطية واألمنية والعسكرية تستهدف زيادة الوعي باهمية
للمرة وآليات حماية النساء والفتيات وخصوصا في أوقات النزاعات.
المشاركة المجتمعية أ

33

 .1ايجاد آليات تكفل استجابة الجهات القضائية واألمنية الوطنية لالنتهاكات التي تمس حقوق النساء
والفتيات فيما يتعلق بالعنف الداخلي.
 .1إيجاد أدلة عسكرية واطر وطنية للسياسات األمنية ،وتفعيل إجراءات التشغيل الموحدة /بروتوكوالت
قوات األمن الوطني والتي تضمن اندماج النساء ضمن تلك الهيئات.
 .9إعداد مدونات قواعد السلوك للعاملين في الجهاز األمني والعسكرا ،والتي تضمن وجود تدابير لحماية
حقوق اإلنسان للنساء والفتيات وعلى كافة المستويات.
 .1توثيق مستويات مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في القطاع األهلي والخاص والهيئات التابعة
للسلطة القضائية والمؤسسات األمنية والشرطية الفلسطينية.

السياســــة الثالثــــة :تفعيــــل دور المــــرأة فــــي الحفــــاظ علــــى قــــيم الســــلم األهلــــي المجتمعــــي وتعزيــــز مفــــاهيم
الوحدة الوطنية.
 .4تنظ ث ثثيم حمث ث ثالت توعي ث ثثة مجتمعي ث ثثة بمش ث ثثاركة فاعل ث ثثة م ث ثثن قب ث ثثل النس ث ثثاء تس ث ثثتهدف ترس ث ثثيخ ثقاف ث ثثة الس ث ثثلم
األهلي والحفاظ على قيم التعددية وحماية الترابط المجتمعي.
 .0تث ثثدريب النسث ثثاء مث ثثن االح ث ثزاب واالتجاهث ثثات الفلسث ثثطينية المختلفث ثثة بمث ثثا يتعلث ثثق بقث ثثيم المواطنث ثثة ومفث ثثاهيم
السلم االهلي والمجتمعي ،ومهارات التفاوض وحل النزاعات بالطرق السلمية..الخ.
 .2ايجث ث ثثاد منث ث ثثابر للح ث ث ثوار الث ث ثثدائم مث ث ثثا بث ث ثثين النسث ث ثثاء والفتيث ث ثثات مث ث ثثن كافث ث ثثة المسث ث ثثتويات التنظيميث ث ثثة واألطث ث ثثر
الحزبية الفلسطينية وذلك بهدف تطوير الفهم المشترك وتعزيز الوحدة الوطنية.
 .1التنس ث ثثيق م ث ثثع الهيئ ث ثثات والمؤسس ث ثثات الرس ث ثثمية واألط ث ثثر الحزبي ث ثثة والسياس ث ثثية لض ث ثثمان تعزي ث ثثز مش ث ثثاركة
المرأة في الجهود المجتمعية التي تستهدف تعزيز المصالحة الفلسطينية الداخلية.
 .1دعث ثثم المبث ثثادرات النسث ثثوية وخصوصث ثثا تلث ثثك المرتبطث ثثة بالفئث ثثات الشث ثثابة والمتعلقث ثثة بقضث ثثايا السث ثثلم االهلث ثثي
المجتمعي ومفاهيم الوحدة الوطنية.

السياســــــة الرابعــــــة:زيادة تمثيــــــل المــــــرأة الفلســــــطينية ومشــــــاركتها فــــــي المؤسســــــات والهيئــــــات الدوليــــــة
واإلقليمية وضمن جهود حفظ األمن والسلم الدوليين.
 .4وضث ث ث ثثع آليث ث ث ثثات عمث ث ث ثثل تسث ث ث ثثتهدف إدمث ث ث ثثاج الم ث ث ث ثرأة الفلسث ث ث ثثطينية ضث ث ث ثثمن البعثث ث ث ثثات والهيئث ث ث ثثات الدوليث ث ث ثثة
والمشاركة في حفظ األمن والسلم الدولي.
 .0وضث ث ثثع برنث ث ثثامج عمث ث ثثل بالتعث ث ثثاون مث ث ثثع لجنث ث ثثة الم ث ث ثرأة فث ث ثثي جامعث ث ثثة الث ث ثثدول العربيث ث ثثة ومنظمث ث ثثة المث ث ثثؤتمر
االس ث ث ثثالمي لغاي ث ث ثثات دم ث ث ثثج ورف ث ث ثثع نس ث ث ثثبة مش ث ث ثثاركة النس ث ث ثثاء الفلس ث ث ثثطينيات ف ث ث ثثي االنش ث ث ثثطة والفعالي ث ث ثثات
اإلقليمية والدولية.
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 .2التنسثثيق مثثع و ازرة الخارجيثثة الفلسثثطينية والهيئثثات الدبلوماسثثية ذات الصثثلة لمخاطبثثة االمثثين العثثام فيمثثا
يخثثص ترشثثيح نسثثاء فلسثثطينيات للمشثثاركة فثثي البعثثثات الدوليثثة وق ثوات حفثثظ السثثالم وكمبعوث ثات للقيثثام
بالمساعي الحميدة (كسفيرات للسالم) ،باإلضافة إلى غيرها من المؤسسات واإلئتالفثات الدوليثة واألمميثة
ذات الصلة.
 .4ت ث ث ثثدريب وبن ث ث ثثاء ق ث ث ثثدرات النس ث ث ثثاء القيادي ث ث ثثات بم ث ث ثثا ي ث ث ثثؤهلهن للمش ث ث ثثاركة واالن ث ث ثثدماج ض ث ث ثثمن جه ث ث ثثود ح ث ث ثثل
الن ازع ث ثثات وحف ث ثثظ األم ث ثثن والسث ث ثلم ال ث ثثدوليين ،بالتع ث ثثاون م ث ثثع هيئ ث ثثة األم ث ثثم المتح ث ثثدة والمنظم ث ثثات الدولي ث ثثة
والهيئات واألطر العربية ذات العالقة.
 .0مشث ث ثثاركة المعلومث ث ثثات والخب ث ث ثرات حث ث ثثول الم ث ث ثرأة والسث ث ثثالم واألمث ث ثثن مث ث ثثن خث ث ثثالل التشث ث ثثبيك والتعث ث ثثاون مث ث ثثع
المجموع ث ثثات النس ث ثثائية والمنظم ث ثثات الدولي ث ثثة واإلقليمي ث ثثة والت ث ثثي تعم ث ثثل ف ث ثثي إط ث ثثار قث ث ثرار  ،4201وبم ث ثثا
يضمن المساهمة الفاعلة للمرأة للفلسطينية في جهود السلم واألمن الدولي.
 .2اش ث ث ثراك الم ث ث ثرأة ضث ث ثثمن اآلليث ث ثثات اإلقليميث ث ثثة الدولي ث ث ثثة الهادفث ث ثثة إلث ث ثثى مراقبث ث ثثة تنفيث ث ثثذ االتفاقيث ث ثثات الدولي ث ث ثثة
المتعلق ث ثثة بحق ث ثثوق اإلنس ث ثثان والن ازع ث ثثات المس ث ثثلحة وتل ث ثثك المرتبط ث ثثة بحماي ث ثثة الم ث ثثدنيين وبخاص ث ثثة النس ث ثثاء
واألطفال خالل الحروب أو النزاعات بمختلف اشكالها.
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نظام المراقبة والمتابعة والتقييم
تعتبر عملية المتابعة والتقييم من المراحل المهمة لضمان نجاح تنفيذ االهداف االستراتيجية الواردة ضمن االطار
الوطني والتي تستهدف التاكد من مدى نجاح التدخالت المقترحة والمرتبطة بمحاور العمل ذات الصلة باالطار
وهي محور الوقاية والحماية ،محور المساءلة ،محور المشاركة.
ستستند خطة المتابعة والتقييم على مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية وذلك من خالل ادوات واضحة
تستهدف قياس مدى التقدم الحاصل في تنفيذ اهداف االطار الوطني وصوال إلى النتائج المطلوبة ،وبالتالي اتخاذ
التدابير المناسبة من قبيل تقديم تقارير سنوية تتضمن بيانات واضحة ومحددة حول ماهية النتائج المتحققة،
باالضافة إلى تحديد النجاحات واالخفاقات والدروس المستفادة والتي ستوفر لصانعي القرار واألطراف ذات
العالقة المعلومات الضرورية حول سير عملية التنفيذ ومدى نجاحها ونسبة تحقيق األهداف اإلستراتيجية المرتبطة
باالطار الوطني ذات الصلة بالقرار الدولي .4201

الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم
ستعمل و ازرة شؤون المرأة بشكل رئيسي ومن خالل اللجنثة الوطنيثة العليثا لتطبيثق قثرار مجلثس األمثن الثدولي رقثم:
 4201عل ثثى اجث ثراء عملي ثثة متابع ثثة وتقي ثثيم دوري ثثة لتنفي ثثذ الخط ثثة م ثثن خ ثثالل جم ثثع بيان ثثات ومعلوم ثثات كمي ثثة ح ثثول
االنجازات المتحققة والتي ترتبط بشكل وثيق بالمؤشرات الكمية والنوعية ذات الصلة.
إن العمل على جمع البيانات والمعلومات المرتبطة بخطة المتابعثة والتقيثيم والمتعلقثة بمثا تثم انجثازا وتحقيقثه ضثمن
االطار الزمني المحدد ،سيتحقق من خالل اآلتي:
 .4االتفثاق علثثى نظثام معتمثثد للرقابثة والتقيثثيم يتضثمن مؤشثرات محثددة باالضثثافة إلثى نمثثوذج موحثد للتقثثارير
يحثثد

دوريثثا .يثثتم اعثثدادا مثثن قبثثل وحثثدة المتابعثثة والتقيثثيم باالعتمثثاد علثثى مؤش ثرات مصثثفوفة المتابعثثة

والتقييم التي تضمنها االطار الوطني والتي ترتبط باالهداف والتدخالت االسثتراتيجية ذات الصثلة بثالقرار
 ،4201والتثثي مثثن شثثانها ان تسثثاعد األط ثراف ذات العالقثثة علثثى اعتمثثاد خطثثة رقابثثة وتقيثثيم واضثثحة
تتضمن ادوات محددة ومؤشرات قابلة للقياس.
 .0توثي ثثق عملي ثثة تنفي ثثذ كاف ثثة االنش ثثطة والت ثثدخالت المرتبط ثثة باالط ثثار ال ثثوطني ض ثثمن إط ثثار زمن ثثي مح ثثدد
بالتعثثاون مثثع كافثثة الجهثثات المسثثؤولة عثثن التنفيثثذ وبشثثكل دورا وبمثثا يسثثهم فثثي تثثوفير البيانثثات األوليثثة
المرتبطة بعمليات التنفيذ.
 .2جمثثع المؤش ثرات والبيانثثات الكميثثة والنوعيثثة المرتبطثثة باالهثثداف االسثثتراتيجية والتثثدخالت ال ثواردة ضثثمن
االطثثار الثثوطني ،وذلثثك بمثثا ينسثثجم مثثع مثثا هثثو وارد ضثثمن مصثثفوفة المؤش ثرات المتعلقثثة بخطثثة المتابعثثة
والتقييم .هذا باالضافة إلى عقد لقاءات متابعة وتقييم حسب الحاجة مع األطراف والجهات ذات الصلة
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المرتبطثثة بعمليثثة التنفي ثثذ مثثن اجثثل تقيثثيم عمليثثة التنفيثثذ والمسثثاعدة فثثي جمثثع البيانثثات والمعلومثثات ذات
الصلة.
 .1تطثثوير التق ثثارير الدوري ثثة والسثثنوية الت ثثي تتض ثثمن توصثثيف لعملي ثثات التنفي ثثذ وحج ثثم االنش ثثطة والت ثثدخالت
المنفذة ،باالضافة إلى بيانات الؤش ارت الكمية والنوعية الواردة ضمن مصفوفة المتابعة والتقييم.
 .1تزويد األطراف ذات الصلة بالتركيز على مجلس الوزراء الفلسطيني بتقارير دورية حثول التقثدم الحاصثل
في موضوع تنفيذ االطار الوطني وذلك من قبل و ازرة شؤون المرأة ووحدة المتابعة والتقييم التابعة لها.

37

مصفوفة خطة المتابعة والتقييم
#
4

محاور االستراتيجية
محور ومجال الوقاية

والحماية

السياسات المقترحة

األهداف اإلستراتيجية

المؤشرات ذات العالقة

الهدف االستراتيجي األول :تطوير

السياسة االولى :تحسين نوعية خدمات  .4عدد برامج التأهيل النفسي والصحي التي

الدعم االجتماعي والصحي والقانوني

استهدفت

الفلسطينيات في مواجهة انتهاكات

للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف

يتعرضن للعنف من قبل االحتالل

آليات الحماية للنساء والفتيات
االحتالل االسرائيلي.

من قبل االحتالل االسرائيلي.

النساء

والفتيات

اللواتي

اإلسرائيلي وانتهاكات المستوطنين.

 .0نسبة النساء والفتيات المستهدفات ممن
شاركن ضمن برامج الدعم واالرشاد
النفسي في قطاع غزة.
 .2نسبة النساء والفتيات اللواتي شاركن
ضمن برامج الدعم االجتماعي والصحي

واالسناد القانوني من ذوا االسيرات
واسر الشهداء والجرحى والمصابين.
 .1نسبة النساء والفتيات المقدسيات اللواتي
تلقين خدمات الدعم واإلسناد القانوني.

 .1مدى رضا النساء عن برامج الدعم
االجتماعي والنفسي والصحي والقانوني
التي تلقينها ونوعية الخدمة المقدمة.
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#

محاور االستراتيجية

األهداف اإلستراتيجية

المؤشرات ذات العالقة

السياسات المقترحة

 .9عدد حمالت المناصرة المنفذة والتي
تستهدف

قضايا

االسيرات

شرح

اإلجراءات

التفصيليه

الفلسطينيات ومعاناتهن.

 .1مدى

تطبيق

لمقدمي
اإلنتهاكات

الخدمات

للنساء

ضحايا

في

منظومة

اإلسرائيليه

التحويل الوطني.

 .8عدد الدراسات البحثية التي ترتبط باآلثار
النفسية واالجتماعية واالقتصادية جراء
االنتهاكات

االسرائيلية

ضد

النساء

والفتيات الفلسطينيات.

 .6عدد التقارير القانونية التي بحثت
التغيرات

عبر

القوانين

والتشريعات

الفلسطينة الالزمة لتوطين قرار 4201
على المستوى المحلي.
السياسة الثانية :تعزيز القدرات

المؤسسية والفردية لتمكين النساء

والفتيات المعرضات للعنف االسرائيلي

من الوصول إلى المعلومات والخدمات.
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نسث ث ث ث ث ثثبة االخصث ث ث ث ث ثثائيين النفسث ث ث ث ث ثثيين ومقث ث ث ث ث ثثدمي
الخث ث ثثدمات االجتماعيث ث ثثة والصث ث ثثحية والقانونيث ث ثثة
ال ث ث ثثذين تث ث ث ثثم تث ث ث ثثاهيلهم للتعام ث ث ثثل مث ث ث ثثع حث ث ث ثثاالت
العنف الناتجة عن االحتالل اإلسرائيلي.

#

محاور االستراتيجية

السياسات المقترحة

األهداف اإلستراتيجية

المؤشرات ذات العالقة
وجث ث ث ثثود قاعث ث ث ثثدة بيانث ث ث ثثات شث ث ث ثثاملة بث ث ث ثثين كافث ث ث ثثة
الش ث ثثركاء تس ث ثثهل م ث ثثن عملي ث ثثة تحوي ث ثثل النس ث ثثاء

والفتيث ث ث ث ث ث ث ثثات الل ث ث ث ث ث ث ث ثواتي تعرضث ث ث ث ث ث ث ثثن للعنث ث ث ث ث ث ث ثثف
االسرائيلي إلى الجهات المختصة.
م ث ث ث ث ثثدى فعالي ث ث ث ث ثثة وكف ث ث ث ث ثثاءة قاع ث ث ث ث ثثدة البيان ث ث ث ث ثثات
واستخدامها من قبل الشركاء.

ت ث ث ث ثثوفر آلي ث ث ث ثثات تض ث ث ث ثثمن تحس ث ث ث ثثن مس ث ث ث ثثتويات
الش ث ث ث ث ث ث ث ثراكة والتنسث ث ث ث ث ث ث ثثيق الفعث ث ث ث ث ث ث ثثال وتبث ث ث ث ث ث ث ثثادل
المعلومث ث ثثات مث ث ثثا بث ث ثثين المؤسسث ث ثثات واألط ث ث ثراف
التث ثثي تقث ثثدم خث ثثدمات الث ثثدعم واالرشث ثثاد النفسث ثثي
واالجتماعي والصحي والقانوني.

ع ث ث ثثدد األنش ث ث ثثطة اإلعالمي ث ث ثثة الت ث ث ثثي تس ث ث ثثتهدف

التعريث ثثف بالخ ث ثثدمات والمؤسسث ثثات التث ثثي تق ث ثثدم
بث ث ث ث ث ث ث ث ث ثرامج وخ ث ث ث ث ث ث ث ث ثثدمات ال ث ث ث ث ث ث ث ث ثثدعم النفس ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي
واالجتمث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاعي والقث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثانوني للنسث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاء
المستهدفات.

السياسة الثالثة :تعزيز مقومات صمود

النساء والفتيات الفلسطينيات في مواجهة

آثار االحتالل االسرائيلي.
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عدد برامج التمكين االقتصادا التي
خصصت للنساء اللواتي يتعرضن لالنتهاكات
اإلسرائيلية والحصار.

#

محاور االستراتيجية

األهداف اإلستراتيجية

المؤشرات ذات العالقة

السياسات المقترحة

عدد برامج التمكين االقتصادا التي إستهدفت
عوائل وأسر الشهداء واألسرى والجرحى وذوا
االعاقة الناتجة عن االعتداءات االسرائيلية.

مدى رضا النساء والفتيات عن برامج التمكين
االقتصادا ونوعية الخدمة المقدمة لهن.
نسبة النساء المستفيدات من البرامج االغاثية

والتي ساعدتهن على مواجهة اثار الحرب
االسرائيلية.

ع ث ث ثثدد النس ث ث ثثاء والفتي ث ث ثثات المش ث ث ثثاركات ض ث ث ثثمن
ب ث ث ثرامج التوعيث ث ثثة ممث ث ثثن تلقث ث ثثين تث ث ثثدريب ح ث ث ثثول
مف ث ث ثثاهيم حق ث ث ثثوق اإلنس ث ث ثثان والق ث ث ثثانون ال ث ث ثثدولي
االنساني والقرارت واالتفاقيات الدولية.

0

محــــــــــــــــــور ومجــــــــــــــــــال الهدف االستراتيجي الثاني :مساءلة
المساءلة الدولية

االحتالل االسرائيلي وفق اآلليات

الدولية واالقليمية.

السياسة األولى :تفعيل آليات المساءلة

المصث ث ث ث ث ثثادقة علث ث ث ث ث ثثى االتفاقيث ث ث ث ث ثثات المرتبطث ث ث ث ث ثثة

اإلقليمية والدولية لالحتالل االسرائيلي بما بمساءلة االحتالل اإلسرائيلي.

يتعلق بواقع االنتهاكات ضد النساء
والفتيات الفلسطينيات.

ع ث ث ث ثثدد القض ث ث ث ثثايا وال ث ث ث ثثدعاوى القانوني ث ث ث ثثة أم ث ث ث ثثام
المحكم ث ث ث ث ث ثثة الجنائي ث ث ث ث ث ثثة والمح ث ث ث ث ث ثثاكم الدولي ث ث ث ث ث ثثة
المختلفة لمقاضاة االحتالل االسرائيلي.
ع ث ث ث ث ثثدد حم ث ث ث ث ثثالت الض ث ث ث ث ثثغط الدولي ث ث ث ث ثثة الت ث ث ث ث ثثي
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#

محاور االستراتيجية

األهداف اإلستراتيجية

المؤشرات ذات العالقة

السياسات المقترحة

تس ث ثثتهدف فض ث ثثح االنتهاك ث ثثات الت ث ثثي تتع ث ثثرض
له ث ث ث ثثا المث ث ث ث ثرأة الفلس ث ث ث ثثطينية وخصوص ث ث ث ثثا ف ث ث ث ثثي

قطاع غزة.

عث ث ث ثثدد اإلجتماعث ث ث ثثات التث ث ث ثثي يعقث ث ث ثثدها مجلث ث ث ثثس
األمث ث ث ثثن الث ث ث ثثدولي ومجلث ث ث ثثس حقث ث ث ثثوق االنسث ث ث ثثان
والتث ثثي والتث ثثي تتعلث ثثق باالنتهاكث ثثات ضث ثثد الم ث ثرأة
الفلسطينية.

عث ث ث ث ث ثثدد التقث ث ث ث ث ثثارير الدوليث ث ث ث ث ثثة التث ث ث ث ث ثثي تناولث ث ث ث ث ثثت
االنتهاكث ث ث ث ثثات اإلس ث ث ث ث ثرائيلية الممارسث ث ث ث ثثة تجث ث ث ث ثثاا
النساء والفتيات الفلسطينيات.
ت ث ث ثوافر قاع ث ث ثثدة بيان ث ث ثثات توثث ث ثثق كاف ث ث ثثة انش ث ث ثثطة
هيئث ث ثثات االمث ث ثثم المتحث ث ثثدة والمنظمث ث ثثات الدوليث ث ثثة
التث ث ث ثثي تتعل ث ث ث ثثق بجوان ث ث ث ثثب مس ث ث ث ثثائلة االح ث ث ث ثثتالل
االسرائيلي دوليا.
وج ث ث ث ثثود خط ث ث ث ثثة اعالمي ث ث ث ثثة تس ث ث ث ثثتهدف تس ث ث ث ثثليط

الضث ث ث ثثوء دوليث ث ث ثثا علث ث ث ثثى انتهاكث ث ث ثثات االحث ث ث ثثتالل
االس ث ث ث ث ث ث ثرائيلي لحقث ث ث ث ث ث ثثوق النسث ث ث ث ث ث ثثاء والفتيث ث ث ث ث ث ثثات
الفلسطينيات.
عث ثثدد الد ارسث ثثات واالبحث ثثا
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والمنشث ثثورات التث ثثي

#

محاور االستراتيجية

السياسات المقترحة

األهداف اإلستراتيجية

المؤشرات ذات العالقة
تناولث ث ث ث ث ث ث ثثت آلي ث ث ث ث ث ث ث ثثات مس ث ث ث ث ث ث ث ثثاءلة االح ث ث ث ث ث ث ث ثثتالل
االسرائيلي ومقاضاته دوليا.

السياسة الثانية :تحسين القدرات

المؤسيسة فيما يتعلق بآليات رصد

وتوثيق انتهاكات االحتالل االسرائيلي
ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.

توفر نظام ومنهجية موحدة لتطوير عملية

توثيق االنتهاكات التي تتعرض لها النساء
والفتيات الفلسطينيات.
مدى كفاءة وفعالية نظام التوثيق وبما ينسجم
مع المعايير الدولية.

توفر دليل عمل يوثق االجراءات التفصيلية
المتعلقة باليات توثيق االنتهاكات ومتابعة
الشكاوى وغيرا.
ع ث ثثدد المؤسس ث ثثات واالفث ث ثراد المس ث ثثتهدفين م ث ثثن

خث ث ثثالل عمليث ث ثثة بنث ث ثثاء القث ث ثثدرات والتث ث ثثي تتعلث ث ثثق

بالي ث ث ث ث ث ث ث ثثات ووسث ث ث ث ث ث ث ث ثثائل واس ث ث ث ث ث ث ث ثثاليب توثيث ث ث ث ث ث ث ث ثثق
االنتهاكات وكتابة التقارير وغيرا.
عث ث ثثدد المؤسسث ث ثثات واالف ث ث ثراد المسث ث ثثتهدفين مث ث ثثن
خث ث ث ث ث ثثالل عمليث ث ث ث ث ثثة بنث ث ث ث ث ثثاء قث ث ث ث ث ثثدرات االعث ث ث ث ث ثثالم
الفلس ث ثثطيني والق ث ثثادرين عل ث ثثى مخاطب ث ثثة الث ث ثراا

العام الدولي.
مدى رضا المستفيدين حول نوعية وكفاءة
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#

محاور االستراتيجية

السياسات المقترحة

األهداف اإلستراتيجية

المؤشرات ذات العالقة
برامج بناء القدرات المنفذة.

السياسة الثالثة :رصد وتوثيق انتهاكات

واعتداءات اإلحتالل االسرائيلي ضد
النساء والفتيات الفلسطينيات.

عدد التقارير التي توثق االنتهاكات والجرائم
االنسانية االسرائيلية ضد النساء والفتيات في

قطاع غزة جراء الحرب االسرائيلية األخيرة.

عدد التقارير التي توثق االنتهاكات االسرائيلية
واعتداءات المستوطنين الممارسة ضد النساء
والفتيات في سائر االراضي الفلسطينية.

عدد التقارير التي توثق االنتهاكات التي

تتعرض لها النساء والفتيات المقدسيات.
عدد التقارير التي توثق االنتهاكات ضد
االسيرات الفلسطينيات وأسرهن وزوجات
الشهداء والجرحى.

عدد التقارير التي توثق عمليات االتجار

بالنساء واالعتداء عليهن أو إجبارهن على
ممارسة البغاء أو الدعارا أو أية أعمال ضارا
ومهينة أو استغاللهن كموضوع أو كرمز

جنسي في أوقات الحروب أو النزاعات.
2

محــــــــــــــــــور ومجــــــــــــــــــال

الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز

السياسة االولى :تطوير مشاركة المرأة
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نسب النساء المشاركات ضمن المستويات

#

محاور االستراتيجية
المشاركة

األهداف اإلستراتيجية
مشاركة المرأة الفلسطينية وادماجها

في عمليات صنع القرار على
المستوى الوطني والدولي.

المؤشرات ذات العالقة

السياسات المقترحة
الفلسطينية وزيادة تمثيلها على المستوى

القيادية في الوزارت والمؤسسات الحكومية

القيادا في المؤسسات والهيئات

والدبلوماسية والسياسية.

الحكومية والدبلوماسية واألطر السياسية

توافر قاعدة بيانات تتضمن مسح حول نسب

المختلفة.

مشاركة المرأة الفلسطينية في كافة مستويات
صنع القرار.
عدد حمالت الضغط والمناصرة التي تستهدف

التاثير على صانعي القرار المحلي فيما يتعلق
بمشاركة المرأة.
مدى رضا المؤسسات واالطراف ذات العالقة
حول جدوى حمالت الضغط والمناصرة
المنفذة.

نسب المستهدفين من برامج التوعية التي
تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة السياسية
والمجتمعية وعلى كافة المستويات.
اعداد النساء اللواتي تم تاهيلهن كقياديات

للمشاركة ضمن مستويات التمثيل المختلفة.

عدد التقارير التي وثقت التقدم الحاصل على
صعيد مشاركة المرأة في القطاعات المجتمعية
المختلفة.
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#

محاور االستراتيجية

األهداف اإلستراتيجية

السياسات المقترحة
السياسة الثانية :زيادة تمثيل المرأة في

مواقع صنع القرار وبما يضمن تحقيق
الفرص المتكافئة في المشاركة وتولي
المناصب المختلفه.

المؤشرات ذات العالقة
نسث ثثب النسث ثثاء المشث ثثاركات ضث ثثمن المسث ثثتويات
القيادي ثثة ف ثثي مواق ثثع ص ثثنع القث ثرار ف ثثي القط ثثاع

األهل ث ثثي والخ ث ثثاص والهيئ ث ثثات التابع ث ثثة للس ث ثثلطة
القضث ث ث ثثائية والمؤسسث ث ث ثثات األمنيث ث ث ثثة والشث ث ث ثثرطية
الفلسطينية.
ع ث ث ثثدد حم ث ث ثثالت الض ث ث ثثغط والمناصث ث ث ثرة والت ث ث ثثي

تسث ثثتهدف الت ث ثثاثير علث ثثى ص ث ثثانعي الق ث ثرار ف ث ثثي
القطاع االهلي والخاص.
ع ث ث ث ثثدد النس ث ث ث ثثاء المش ث ث ث ثثاركات ض ث ث ث ثثمن بث ث ث ث ثرامج
التوع ثثة وبن ثثاء الق ثثدرات الت ثثي تس ثثتهدف تعزيثثثز
مشاركتهن المجتمعية المدنية والسياسية.

اعث ث ثثداد العث ث ثثاملين فث ث ثثي المؤسسث ث ثثات الشث ث ثثرطية

واألمنيثثة والعسثثكرية الثثذين تثثم تثثوعيتهم باهميثثة
المش ث ثثاركة المجتمعي ث ثثة للمث ث ثراة وآلي ث ثثات حماي ث ثثة
النساء والفتيات.

توفر آليات واجراءات تكفل استجابة الجهات
القضائية واألمنية الوطنية لالنتهاكات التي
تمس حقوق النساء والفتيات.
ت ثثوفر أدل ثثة عس ثثكرية واط ثثر وطني ثثة للسياس ثثات
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#

محاور االستراتيجية

السياسات المقترحة

األهداف اإلستراتيجية

المؤشرات ذات العالقة
األمنيثثة ،والتثثي تضثثمن انثثدماج النسثثاء ضثثمن
تلك الهيئات.

وجود مدونات قواعد السلوك للعاملين في
الجهاز األمني والعسكرا ،والتي تضمن وجود
تدابير لحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات
وعلى كافة المستويات.
السياسة الثالثة :تفعيل دور المرأة في

الحفاظ على قيم السلم األهلي المجتمعي

وتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية.

عث ث ثثدد حم ث ث ثثالت التوعيث ث ثثة المجتمعي ث ث ثثة المنف ث ث ثثذة

مث ث ثثن قبث ث ثثل النسث ث ثثاء والتثث ث ثي تسث ث ثثتهدف ترس ث ث ثثيخ
ثقافة السلم االهلي.
اع ث ث ثثداد النس ث ث ثثاء المس ث ث ثثتهدفات م ث ث ثثن االحث ث ث ثزاب
واالتجاه ث ث ث ثثات الفلس ث ث ث ثثطينية المختلف ث ث ث ثثة والت ث ث ث ثثي
تلق ث ثثت توعي ث ثثة ح ث ثثول ق ث ثثيم المواطن ث ثثة ومفث ث ثثاهيم
السلم المجتمعي.

ع ث ث ث ثثدد لق ث ث ث ثثاءات الحث ث ث ث ثوار م ث ث ث ثثا ب ث ث ث ثثين النس ث ث ث ثثاء
والفتي ث ث ثثات م ث ث ثثن كاف ث ث ثثة المس ث ث ثثتويات التنظيمي ث ث ثثة
واالطر الحزبية الفلسطينية.

ع ث ث ثثدد المب ث ث ثثادرات النس ث ث ثثوية الت ث ث ثثي ت ث ث ثثم تبنيه ث ث ثثا
والمتعلق ث ثثة بقض ث ثثايا الس ث ثثلم االهل ث ثثي المجتمع ث ثثي
ومفاهيم الوحدة الوطنية.
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#

محاور االستراتيجية

السياسات المقترحة

األهداف اإلستراتيجية

المؤشرات ذات العالقة
م ث ث ثثدى رض ث ث ثثا االطث ث ث ثراف ذات العالق ث ث ثثة ح ث ث ثثول
مش ث ث ث ث ثثاركة النس ث ث ث ث ثثاء والفتي ث ث ث ث ثثات ف ث ث ث ث ثثي جه ث ث ث ث ثثود
المصالحة والوحدة الفلسطينية الداخلية.

السياسة الرابعة :زيادة تمثيل المرأة
الفلسطينية ومشاركتها في اآلليات

نس ث ث ث ث ث ث ث ثثب النس ث ث ث ث ث ث ث ثثاء المش ث ث ث ث ث ث ث ثثاركات ض ث ث ث ث ث ث ث ثثمن
المس ث ث ثثتويات القيادي ث ث ثثة ف ث ث ثثي الهيئ ث ث ثثات الدولي ث ث ثثة

والهيئات الدولية واالقليمية وضمن جهود

واالقليمي ث ثثة والنس ث ثثاء المم ث ثثثالت عل ث ثثى مس ث ثثتوى

حفظ األمن والسلم الدوليين.

البعثات الدولية وقوات حفظ السالم.

عث ثثدد النسث ثثاء الل ث ثواتي تث ثثم ترشث ثثيحهن مث ثثن قبث ثثل

المؤسسث ث ثثات الرس ث ث ثثمية الفلس ث ث ثثطينية للمش ث ث ثثاركة
ضمن الهيئات الدولية.
تث ث ث ث ثثوفر آليث ث ث ث ثثات عمث ث ث ث ثثل واج ث ث ث ث ثراءات محث ث ث ث ثثددة
تسث ث ثثتهدف ادمث ث ثثاج الم ث ث ثرأة الفلسث ث ثثطينية ضث ث ثثمن
البعثث ث ثثات والهيئث ث ثثات الدوليث ث ثثة والمش ث ث ثثاركة فث ث ثثي

حفظ األمن والسلم الدولي.
ع ث ث ثثدد النس ث ث ثثاء اللث ث ث ثواتي ت ث ث ثثم ت ث ث ثثدريبهن وبن ث ث ثثاء
قث ث ثثدراتهن بمث ث ثثا يث ث ثثؤهلهن للمشث ث ثثاركة واالنث ث ثثدماج

ض ث ثثمن جه ث ثثود ح ث ثثل الن ازع ث ثثات وحف ث ثثظ األم ث ثثن
والسلم الدوليين.
عث ث ث ثثدد النسث ث ث ثثاء المشث ث ث ثثاركات ضث ث ث ثثمن انشث ث ث ثثطة
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#

محاور االستراتيجية

األهداف اإلستراتيجية

المؤشرات ذات العالقة

السياسات المقترحة

وفعالي ث ث ث ث ث ث ث ثثات التش ث ث ث ث ث ث ث ثثبيك والتع ث ث ث ث ث ث ث ثثاون م ث ث ث ث ث ث ث ثثع
المجموع ث ث ثثات النس ث ث ثثائية والمنظم ث ث ثثات الدوليث ث ث ثثة

واإلقليمي ث ث ثثة والت ث ث ثثي تعم ث ث ثثل ف ث ث ثثي إط ث ث ثثار قث ث ث ثرار
.4201
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المالحق -:
ملحق رقم  :2الئحة ممثلي قيادة وفريق العمل التابع لوزارة شؤون المرأة.
#

المسمى الوظيفي

اإلسم

قيادة فريق العمل
 .4فاتنة وظائفي

مدير عام التخطيط والدراسات

 .0إسماعيل حماد

مستشار قانوني

 .2فاطمه البطمه

مدير المشاريع

أعضاء فريق العمل
 .1سميرا القواسمي

رئيس قسم في دائرة التخطيط

 .1أمين عاصي

مدير دائرة الدراسات

 .9سامي سحويل

مدير دائرة التخطيط

 .1رزان بيضا

مدير في دائرة المتابعه والتقييم

 .8صمود ياسين

مدير دائرة الرقابه اإلدارية

 .6خلود حنتك

رئيس قسم في العالقات الدوليه

 .42رندا ذوابه

مدير دائرة العالقات العربية

 .44نوال حمد

موظف في دائرة الدراسات

 .40وفاء األعرج

مستشار قانوني

 .42الهام سامي

مدير دائرة الشكاوا

 .41نسرين عمر

مدير دائرة النوع اإلجتماعي

 .41غادا المدموج

مدير في دائرة الشكاوا

51

وحدة القدس

 .49تأييد الدبعي

اجتماعي دائرة التخطيط

 .41صابرين حمدان

باح

 .48عزيزا تميم عساف

رئيس قسم االحصاءات

ملحق رقم  :1الئحة المؤسسات الرسمية واألهلية المشاركة ضمن جلسات التخطيط االستراتيجي
الئحة أعضاء وممثلي اللجنة الوطنية العليا لقرار 2215
#

االسم

المسمى الوظيفي

المؤسسة

.4

فاتنة وظائفي

و ازرة شؤون المرأة

مدير عام تخطيط وسياسات

.0

محمد الزق

ديوان الرئاسة

مدير عام الشؤون المحلية

.2

حياة بزار

األمانة العامة لمجلس الوزراء

رئيس وحدة النوع االجتماعي

.1

عمر عوض اهلل

و ازرة الشؤون الخارجية

قطاع العالقات

.1

خالدة أبو صبح

و ازرة الداخلية

مدير المشاريع

.9

سونا نصار

و ازرة العدل

رئيس وحدة النوع االجتماعي

و ازرة الشؤون االجتماعية

رئيس وحدة النوع االجتماعي

.8

جلوى بدر

و ازرة األسرى

رئيس وحدة النوع االجتماعي

.6

شهيناز أبو عزة

و ازرة التخطيط

رئيس وحدة النوع االجتماعي

و ازرة اإلعالم

رئيس وحدة النوع االجتماعي

الجهاز المركزا لإلحصاء

مدير عام

 .40ريما نزال

اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية

عضو أمانة عامة

 .42سامية بامية

طاقم شؤون المرأة

عضو مجلس إدارة

 .41ناصر الريس

مؤسسة الحق

مستشار قانوني

 .41نجوى ياغي

مؤسسة مفتاح

مدير مشاريع

ممثل عن منتدى المنظمات

منسقة مشاريع

.1

صباح الشرشير

 .42ناريمان عواد
.44

.49
.41

جواد الصالح

صباح سالمة
مها أبو دية

 .48نفين سالمة

الفلسطيني

األهلية لمناهضة العنف
مركز المرأة لإلرشاد القانوني

مدير عام

واإلجتماعي
األمانة العامة لمجلس الوزراء

مدير تنفيذ الق اررات الحكومية

الئحة المؤسسات الرسمية واألهلية المشاركة ضمن جلسات التخطيط االستراتيجي
 .46امال القاسم

ملتقى سيدات الشيخ جراح
51

رئيس مجلس اإلدارا

الئحة أعضاء وممثلي اللجنة الوطنية العليا لقرار 2215
#

االسم

المسمى الوظيفي

المؤسسة

 .02اشواق المدير

االتحاد العام لذوا اإلعاقه

 .04وفاء محمد رشدا

االتحاد العام لذوا اإلعاقه

 .00وداد مناديل ادريس

االتحاد العام لعمال فلسطين

رئيسة االتحاد

 .02غادا نديم

مؤسسة المقدسي لتنمية

أخصائيه نفسيه أ الدائرة

المجتمع

اإلجتماعية

 .01ميسر ريان

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وحدة النوع االجتماعي

 .01عائشه أحمد

الهيئة المستقله لحقوق اإلنسان

 .09هدا رومان

النيابه العامه

خبيرة النوع االجتماعي

 .01دارين صالحيه

النيابه العامه

رئيس نياية االستئناف
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