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 مقدمة
الدويل رقم:  األمناخلاصة بتطبيق قرار جملس  إلطار الشمويل الوطين لتوحيد اجلهودلين ان اتشرف بكتابة هذه املقدمة يسعد

ا ثقيال على اجملتمع بل كانت دوما الراعية للنسيج الوطين يوما وعلى مر العصور عبئ . املرأة الفلسطينية مل تكن5231
يف شـريكة ك  َن إميـان املسـتوى السياسي والتنفيذي يف الدولـة بـدور املرأة الفلسطينيةإ وااحماظةة على اصالت  وتراث . الفلسطيين

ظـي مواجهة  حول اهلوية والرؤية الوطنية طياف ععبنا الفلسطيين يف بوتقة  واحدةألد وحدورها امل إىلالِنضال والبناء إضاظًة 
االحتالل اإلسـرائيلي، وسياسات  العدوانية، وما جنـم عن تلك السياسات من انتهاكات  صارخة حلقوق اإلنسان، ابتداء من 

د أثـرى النضـال ؛ الذي تزامن مع إعداد هذا اإلطـار، ق3152ة عام النكبة، مـروراً بالنكسة، وحىت العـدوان األخيـر على قطـاع غـز 
، هذه القرارات جعلتنا على يقني  تام بأن جهودنا الوطنية املنةمة، واملوحدة، قادرة على استيعاب األمنالوطين بقرارات السـلم و 

اإلنساين  األمنرؤية النساء الفلسطينيات ألولوياهتن وحقوقهن، وعلى تأمني احلماية الفاعلة والكفيلة بأن حتقق هلن الشعور ب
 ًة واملشاركة اإلجيابية من خالل إبراز دورهن اجلوهري يف العديد من املستويات ااحملية واإلقليمية والدولية.بداي

نؤمن كذلك بدور الكل الفلسطيين بتوطني قرارات وآليات الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان يف  وعلى مساظة  من هذا اليقني،
حرر واإلستقالل. هذا اإلميان الذي عزز من كون دولة ظلسطني وكما سطرنا يف خطابِنا خمتلف مسارات احلياة، التنمية، الِبناء، الت

اأُلممي يف اجلمعية العامة لالُمم املتحدة إمنا هي امتداد مقدس ملوقف اجملتمع الفلسطيين يف الوطن والشتات املنسجم مع مبادئ 
ـر ومـرجعيات النضال الوطين؛ الفردي واملؤسسي، إمنا جعلت تلك السمات اخلاصة اليت أحاطت بكاظة عناص اإلنسانية والعدالة.

يف خمتلف  نطالقورزمة القرارات املساندة ل ، أساسًا لال ،والسالم األمنبشأن املرأة و  5231الدويل رقم:  األمنمن قرار جملس 
ة ل ، يف عراكة  قطاعية اسرتاتيجية تقود املسارات، هذه املسارات اليت تستلزم العمل على كامل القرار، والقرارات اأُلخـرى املساند

تطوير املسؤوليات واإللتزامات املرتتبة على أطراظ ؛ وحتديدًا على األمم املتحدة مصدرت ، واآلليات الوطنية من جلنة وطنية  إىل
 وائتالظات  حملية ومرجعيات سيادية ترتبط مبنةمة التحرير، والدولة، واحلكومة الفلسطينية.

الدويل رقم:  األمنق اجلهد الذي ستشهده هذه املسارات، وللنهوض بسياق  وطيّن موحد لتطبيق قرار جملس ولغايات تنسي
، ومجيع القرارات املساندة ل ، أعدت الوزارة وبإسناد  استشارّي من اللجنة الوطنية وسائـر الشركاء، وبدعـم  من صندوق 5231

 إىللتوحيد اجلهود املشرتكة والعمل ضمن رؤية  واحدة وأهداف حمددة تقود  الوطين هذا اإلطار الشمويل األُمـم املتـحدة للســكان،
ومرجعيات  أساساً للعالقات التكاملية، والتنسيق  سيشكل مبضامين  ومبادءهإن هذا اإلطار . تطبيق  يف السياسات والتدابيـر ااحملية

اإلئتالف الوطين للقرار والذي سيفرد  إىل، باإلعارة 5231 :الدويل رقم األمنبني الشركاء العاملون على تطبيق قرار جملس 
حملية تدعم تطبيق القرار  اجلهد اهتماُم سائر الشركاء، وما استحدث من آليات  مع هذا  ليتكاتف ،خطًة تنفيذية حتاكي حمتواه

ات اليت أوجدها ِنضال خمتلف الفعاليات يف ناظذًة هامة لتطوير الوجهة احلقوقية ومحاية املكتسبِمعاً تَ الذي سيوظر جمُ  األمراملذكور، 
ضبط أولويات صانع القرار يف الدولة على أساس تلك احلقوق،  إىلاحِلراك احلقوقي الفلسطيين املستجيب لقضايا املرأة، وسيـقود 

ل أن نواكب متطلبات احلياة ظلسطينياً، إذا ما أُريد لنا بطبيعة احلا نشره وتعميم وهو ما يعترب أمراً ُمِهماً من الواجب العمل على 
الذي ما زال يغرس  البغيض جانب حتررنا من هذا االحتالل إىلالعصرية، واستحقاقات العدالة اإلنسانية ولوازِم التنمية الشاِملة، 

ة؛ جممل سياسات  القهرية يف خاِصرة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها الُقدس الشريف ُمتنِكرًا ملختلف مطالب الشرعية والعدال
 .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
والمتمثلة في الوزارت والمؤسسات  االطراف سواء الحكومية جميع بين التامة الشراكة مبدأ علىالعمل  منهجية عتمدتإ

وتهتم بتطبيق  المرأةمن خالل مشاركة ممثلي القطاع االهلي وخصوصا المؤسسات التي تعمل في مجال أو الرسمية 
مجموعة من المراحل والخطوات وباشراف اللجنة الوطنية  إلىستندت إضمن منهجية محددة  وذلك ،5331القرار الدولي 

 -التالي: وذلك على النحو ، 5331العليا لتطبيق قرار 

 المرأةمع وحدة التخطيط والسياسات التابعة لوزارة شؤون  تمهيدية أوال: عقد لقاءات

 رؤيثثة علثثى االطثالع بهثثدف وذلثثك المثرأة شثثؤون لثوزارة التابعثثة السياسثثاتو  التخطثيط وحثثدة مثع لقثثاءات ثالثثثة عقثد حيث  تثثم
لعقثثد  والتحضثثير االتفثثاق علثثى خطثثة العمثثل إلثثى باالضثثافة ،فيمثثا يتعلثثق بعمليثثة التحضثثير العثثداد االطثثار الثثوطني الثثوزارة

  3153 عثام لفلسثطينيا الثوزارء مجلثس مثن والتثي تثم تشثكيلها بمصثادقة 5331العليا لتطبيق قثرار  الوطنية اجتماع اللجنة
1 . 

 ثانيا: اعداد منهجية العمل وخطة التنفيذ 

عدد من االدبيات والمنشورات واالبحا   إلىتم اجراء مراجعة اولية لعدد من الخطط الوطنية وعبر القطاعية باالضافة 
 المقترحة العمل ةعلى المستوى الفلسطيني، وذلك للمساعدة في اعداد منهجي 5331المتعلقة بتطبيق وتوطين القرار 

 .5331التنفيذ المرتبطة بعملية اعداد االطار الوطني لقرار خطة إلى باالضافة

 2215 األمن مجلس قرار لتطبيق العليا الوطنية ثالثا: عرض المنهجية وخطة العمل على اللجنة

وذلك بهدف اطالعهم على ، 5331تم عقد لقاء موسع مع الفريق الوطني للجنة العليا لتطبيق قرار  32/3/3154بتاريخ 
مناقشثثثة كافثثثة  إلثثثى منهجيثثثة العمثثثل المقترحثثثة واالطثثثار الزمنثثثي للتنفيثثثذ ووضثثثع اا مالحظثثثات ذات صثثثلة ، هثثثذا باالضثثثافة

الجوانب المرتبطة باعداد االطار بما فيها استراتيجيات التنفيذ ومنهجيات العمل التي سيتم تنفيذها مثع كافثة الشثركاء وبمثا 
 يمثل كافة االطراف ذا الصلة. يضمن اعداد اطار وطني

وذلثثك  وفريثثق التخطثثيطمشثثكلة مثثن اربعثثة اعضثثاء مثثن ممثلثثي اللجنثثة الوطنيثثة العليثثا  مسثثاندة لجنثثة كثثذلك فقثثد تثثم اختيثثار
وقثثثد عقثثدت اللجنثثثة المسثثثاند عثثثدة  ،بشثثكل متواصثثثل ومراجعثثثة مخرجثثثات عمليثثة التخطثثثيط أوال بثثثاول التنفيثثثذ عمليثثثة لمتابعثثة
 طار.النهائية لإلالمتواصلة و المراجعة  ركتها بعمليةمشا إلىباالضافة لقاءات 

 2215المرتبطة بالقرار الدولي  ألدبيات المحلية واالقليمية والدوليةرابعا: اجراء مراجعة ل

أيضثثا فقثثد تثثم خثثالل هثثذا المرحلثثة اجثثراء مراجعثثة متكاملثثة للعديثثد مثثن الوثثثائق واألدبيثثات والمنشثثورات المحليثثة واالقليميثثة 
االتفاقيثثات الدوليثثة وتقثثارير  إلثثىباالضثثافة  ،5331الثثدولي  األمثثنرتبطثثة بتطبيثثق وتفعيثثل العمثثل بقثثرار مجلثثس والدوليثثة الم

موضثوعات االدبيثات التثي مثن حيث  ، ، أمثا  المرأةالمؤتمرات العالمية واالستراتيجيات الوطنيثة وعبثر القطاعيثة المتعلقثة بث
 تم مراجعتها فقد كانت على النحو التالي:

 
 والمرتبطة بالقرار وآليات تنفيذا. األمنلمعلومات واالصدارات الخاصة بمجلس الوثائق وا 

                                                           
 المرأة شؤون وزارة وبرئاسة 3153 العام في الفلسطيني الوزارء جلسم من مصادقةب 5331 قرار لتطبيق الوطنية اللجنةتم تشكيل  1 

 .  واألهلي المدني المجتمع ومؤسسات العالقة ذات الفلسطينية الوزارات وعضوية
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  وتوطينه على المستويات المحلية القرار تطبيق المرتبطة باليات االقليمة والدولية واالصدارات  والدراساتالوثائق
 والدولية.

  والمنشورات التي تتعلق بتطبيق القرار  )حي  تم اعداد الكثير من الدراسات المنشورة فلسطينياالوثائق والدراسات
  على المستوى الفلسطيني(.

  التي تم تنفيذها سابقا والتي تتضمن كافة التوجهات الخاصة أو خطط العمل والبرامج واالستراتيجيات المعدة للتنفيذ
 القرار. المؤسسات الحقوقية والدولية الفلسطينية العاملة على تطبيقأو باالئتالفات المشكلة فلسطينيا 

 مراجعتها تم والقرارت واالتفاقيات الدولية والخطط االستراتيجية والقطاعية التي والوثائق االدبيات أما من حي  محتوى
 :التالي النحو على فكانت

 

من قرارت المتلعق بحماية النساء أثناء الصراعات والنزاعات المسلحة وما تالا  4201 الدولي نص القرار .4
 (.4886، القرار رقم 4692 رقم ، القرار4888 رقم ، القرار4802قرارال) األمنجلس دولية صادرة عن م

 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء إتفاقية أهمها الدولية الصادرة عن األمم المتحدة ومن  تفاقيةنص اإل .0
 .4616 )سيداو( المرأة

عالنو  بيجين في عقد الذا الرابع الدولي توصيات المؤتمر .2  .4661بيجين  ملع ومنهاج ا 
 .0242-0244 الفلسطينية لالعوام من لخطة الوطنيةا .4
 .(0249-0241) المرأة وتمكين الجنسين ينب والعدالة المساواة لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية .0
 .0246 – 0244 لألعوام النساء ضد العنف الوطنية لمناهضة االستراتيجية .2
 .0240" والسالم األمن"  العربية المرأة لحماية االقليمية اإلستراتيجية .1
 .0240 ،المرأة شؤون وزارة ،4201 القرار بتطبيق المتعلقة السياسات ورقة .1
 الفلسطينية"  الحالة في 4201 القرار لتطبيق االئتالف الوطني تقرير حول " رؤية .9
 ،0241 مارس/آذار 04-42 بتاريخ عقدت والتي والخمسون، الثامنة بالدورة المتعلق العام االمين تقرير .1

 العامة للجمعية والعشرين الثالثة االستثنائية والدورة المرأةب المعني الرابع العالمي المؤتمر نتائج متابعة
 .والعشرين الحادا القرن في والسالم والتنمية الجنسين بين المساواة: ٠٢٢٢ عام المرأة” لمعنونةا

 (.مفتاح) مؤسسة ،4201 بقرار عالقة ذات تدريبية ومواد منشورات .8
 .0240 مارس/آذار الفلسطيني، لالحصاء المركزا الجهاز الفلسطيني، المجتمع في العنف مسح .6

 .الفلسطيني لالحصاء المركزا جهازال ،0242 ارقام في فلسطين  .42
 الفلسطيني، المجتمع في العنف مسح لنتائج وتحليل عرض) الفلسطيني المجتمع في النساء ضد العنف .44

 .0242 مفتاح، مؤسسة يحيى( الحاج محمد. د.أ اعداد
 .0242 المرأة، وزارة شؤون واالسرة "زمن السلم والنزاعات المسلحة" المرأةمناهضة العنف ضد  .40
، صندوق االمم المتحدة 4201قرار  إطارفي  المرأةاج الرجال ضمن انشطة مناهضة العنف ضد ادم .42

 .0242للسكان 
 

http://www.mopad.pna.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=6:2011-05-10-063457&catid=10:outlines&Itemid=137
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 خامسا: عقد لقاء مراجعة استراتيجية مع دوائر ووحدات الوزارة المختلفة

وامكاناتهثا وانجازاتهثا اتها تم عقد لقاء مع مسؤولي الدوائر والوحدات المختلفة التابعة للوزارة وذلك لتحليل واقع الثوزارة وقثدر 
، حيث  تضثمنت الورشثة اسثتعراض ملخثص للقثرار ونقثاك مهثام كثل وحثدة 5331بالعمثل علثى القثرار الثدولي  ذات الصلة

 وعالقتها بالقرار وتحليل جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات المتعلقة بالوزارة من جانب القرار المذكور.
 

 اتيجي مع ممثلي القطاع الرسمي واالهلي سادسا: عقد لقاءات تخطيط استر 

 لتطبيثق العليثا الوطنيثة ورشثات تخطثيط اسثتراتيجي بمشثاركة أعضثاء اللجنثة( 4دف اعداد هذا اإلطثار فقثد عقثد)أيضا وبه
المؤسسثات ومثن بينهثا بعثض  5331قرار الثدولي ممثلثي كافثة االطثراف التثي ذات الصثلة بثال إلثىباالضثافة ، 5331قرار 

حيث  تضثمنت هثذا اللقثاءات الوطنيثة، من مؤسسات المجتمع المدني واالهلي غير المشاركة ضمن اللجنة الرسمية وعدد 
 عملية التخطيط االستراتيجي والتي شملت المحاور والجوانب التالية: إطالق

  5331مناقشة مضامين القرار والمالحظات المتعلقة بكيفية توطين القرار الدولي. 

 جوانب القوة والضعف والفرص والتحديات. اجعةمن خالل مر  اجراء عملية تحليل للواقع 

 .تحديد الرؤية الوطنية المرتبطة بتطبيق القرار الدولي 

 .تحديد األولويات والقضايا االستراتيجية 

 .تحديد االهداف والتدخالت االستراتيجية 

 .اعداد خطة المتابعة والتقييم 

 سابعا: اعداد تحليل إستراتيجي 

 اإلطثاروالذا تضمن العديد من القضثايا والمحثاور االساسثية التثي تضثمنها 5331 القرار سياق للواقع فيتم اعداد تحليل 
المختلفثثثة للوثثثثائق مراجعثثثة نتثثثائج العلثثثى  وذلثثثك بنثثثاءاالثثثوطني المتعلقثثثة بالوقايثثثة والحمايثثثة والمشثثثاركة فثثثي صثثثناعة القثثثرار، 

 المذكورة أعالا.لسطينية والتي ترتبط بالمحاور الف المرأةالدبيات والمعلومات االحصائية المتعلقة بواقع وا
 

 ثامنا: اعداد وصياغة اإلطار الوطني

تضمنت هذا المرحلة وبعد االنتهاء من عملية المراجعة والتحليل وعقد ورك ولقاءات التخطيط االسثتراتيجي البثدء باعثداد 
علثثى المسثثتوى الفلسثثطيني، حيثث  تضثثمنت  5331الرسثثمي واالهلثثي المثثرتبط بثثالقرار  باإلطثثارالصثثياغة األوليثثة المتعلقثثة 

 اإلطثارتحديثد رؤيثة  إلثىباالضثافة  5331الفلسثطينية وأهميثة القثرار الثدولي  المثرأةالوطني تحليل لواقثع  اإلطارمحتويات 
 المتابعة والتقييم. نظامواالهداف والتدخالت االستراتيجية و 
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 العليا : عرض مخرجات اإلطار الوطني على اللجنة الوطنيةتاسعا

القطاع الرسمي  ن عنممثلي الذا يضمو  5331اخيرا فقد تم عرض االستراتيجية على أعضاء اللجنة الوطنية العليا لقرار 
 اإلطثاراسثتكمال كافثة التعثديالت المطلوبثة علثى و  واألهلي وذلك بهدف وضع مالحظاتهم وتعديالتهم وتوصثياتهم النهائيثة

ضثثمن إسثثتراتيجية هليثثة الثثوطني معبثثرا عثثن كافثثة التوجهثثات الرسثثمية واأل طثثاراإليكثثون  أنوبمثثا يضثثمن  ،بشثثكله النهثثائي
 .وطنية شاملة ومتكاملة
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 على الصعيد الفلسطيني 2215الدولي  القرار أهمية
 

 رقم في جلسته 0222من العام تشرين األول/ أكتوبر  24في والذا تم تبنيه  4201الدولي  األمنيمثل قرار مجلس 
إحدى القرارت المهمة على الصعيد الدولي والتي والسالم  األمنو  المرأةالخاص بعضائه الخمسة عشر و بإجماع أ 1042

لحة وضمان حقوقها في ايتها من النزاعات والصراعات المسالسلم الدولي وحمفي تعزيز ودورها  المرأةترتبط بواقع 
حفظ السالم  إلىة النساء في جميع الجهود الرامية جاء هذا القرار ليؤكد على أهمية مساهم .المشاركة في صناعة القرار

ينسجم مع وذلك بما في حل تلك النزاعات والصراعات مشاركة المرأة في التاثير إيجابا وتعزيزهما، وضرورة  األمنو 
 راعاتات والصاإلنساني في حماية المدنيين أثناء النزاعالدولي اتفاقيات حقوق اإلنسان والقانون ك المرجعيات القانونية

 .ةالمسلح

 المتعلقةالمقررات والمؤتمرات االتفاقيات و من لعديد تتويجا ل -4201ورد في نص ديباجة القرار الدولي  وكما-جاء هذا القرار 
عالنو أو سيد إتفاقيةمن  المرأةب  الثالثة االستثنائية للدورة الختامية الوثيقة في الواردة االلتزامات إلى بيجين عمل ومنهاج ا 

 القرن في والسالم والتنمية الجنسين بين المساواة 0222 عام المرأة" المعنونة المتحدة لألمم العامة للجمعية ينوالعشر 
 4802وما تالها من قرارات دولية كالقرار  المسلح. والصراع المرأةب المتعلقة االلتزامات وبخاصة والعشرين الحادا

 رقم المعزز للقرار السابق والقرار 0228يونيو  46في  تم اعتماداوالذا  والخاص بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات
 المسؤولين لمحاسبة نظام والذا يقدم ،0242 عام والذا تم اقرارا في 4692 رقم والقرار 0226 سبتمبر في 4888

 تعزيز لةبمواص يطالب والذا 0226والصادر في تشرين األول/اكتوبر من العام  4886 القرارو  4802 القرار تنفيذ عن
ذلك يمكن التاكيد على ان هذا ك، 4201القرار  تنفيذ في التقدم لقياس مؤشرات ووضع السالم عمليات في المرأة مشاركة

والتي توفر اطار  األمناالتفاقيات الدولية والقرارت الصادرة عن مجلس  إلىالقرار يستمد اهميته من مرجعيات تستند 
على  أهمية هذا القرار إلىلذلك يمكن اإلشارة   وحقوقها المختلفة. المرأةياجات تعلق بكافة جوانب احتي قانوني دولي

 -التالي: النحو 

  ومن والحماية للنساء،  األمنيتعلق بتوفير والذا الدولي  األمن مجلس عن صادر قرار أول 4201قراراليمثل
وان كانت تتاثر في بعض  ،قوة تنفيذلها و  ا للدول االعضاءملزمة قانونتعتبر  األمنقرارات مجلس ان فالمعروف 
في إطار هذا القرار تمتلك االعضاء الدول كذلك فان  ،المختلفة لدول العظمى وموازين القوىاتوجهات  االحيان في
 األمن ذلك من ضرورة أن يصدر مجلس إلىالقرار وما وتنفيذ تطبيق بة بارسال بعثات دولية لمراقبة حق المطال

 .على المستوى الدولي القرار إنفاذ تواجه التي والعقبات جزان ما يوضح سنوا تقرير
 مكين والمشاركة في بالحماية والت رتبطةشمولية القرار لكافة القضايا المتعلقة باحتياجات النساء في العالم والم

 ن فيومساهماته النساء من المشاركة تتعلق بادوار جديدة مستوياتهذا القرار قد اضاف  حي  أنصناعة القرار، 
 في مستوياتال جميع على المرأة تمثيل زيادةو  دوليال موالسل األمنتعزيز منع النزاعات وحلها والمشاركة في 

 .والدولية واإلقليمية الوطنية واآلليات المؤسسات
  اتالنزاعالصراعات و أثناء  نساء والفتياتتوفير الحماية للضرورة  والذا ينص على 4201لقرار الدولي اما تضمنه 

 اتهوانتهاكاالحتالل االسرائيلي  من اعتداءات جراءالفلسطينية  المرأةمع ما تتعرض له  والذا ينسجم ةلمسلحا
وربط ذلك احترام حقوق النساء المختلفة توفير الحماية للنساء والفتيات و ضرورة  حي  أكد القرار على ،المختلفة

الصادر عن مجلس  4201ي  جاء في ديباجة القرار حذات الصلة، بميثاق االمم المتحدة واالتفاقيات الدولية 
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ذ" 2ما نصه األمن  الدولي والقانون الدولي اإلنساني للقانون الكامل التطبيق إلى على الحاجة أيضا مجددا يؤكد وا 
وما تضمنه في المادة التاسعة من  وبعدها، الصراعات أثناء والفتاة المرأة حقوق يحميان اللذين اإلنسان لحقوق

 الدولي القانون كامال احتراما تحترم أن المسلح الصراع في األطراف جميع إلى يطلبر والذي ينص " القرا
 على المنطبقة االلتزامات سيما وال مدنيات، باعتبارهن وخاصة وحمايتهن والفتيات النساء حقوق على المنطبق

تفاقيةو  ،9111 لعام اإلضافي وبروتوكولها 9191 لعام جنيف اتفاقيات بموجب األطراف هذه  لعام الالجئين ا 
تفاقيةو  ،9191 لعام وبروتوكولها 9199  ،9111 لعام المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء ا 

تفاقيةو  ،9111 لعام االختياري وبروتوكولها  االختياريين وبروتوكوليها ،9191 لعام الطفل لحقوق المتحدة األمم ا 
 للمحكمة األساسي روما نظام من الصلة ذات األحكام االعتبار في ضعت وأن ،5222 مايو/ أيار 59 المؤرخين
 الدولية. الجنائية

  على مجموعة من المرجعيات القانونية الدولية التي اشتملت على قضايا االحتالل األجنبي،  4201إستناد القرار
 إلىيشر أن القرار لم  الرغم من فعلى الذا ينطلق منه هذا اإلطار في تطبيق القرار على الحالة الفلسطينية، األمر

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

نطبق يااليذاء والذا أو االنتقاص أو من حقوقها بالمس  التعرض الاأو  المرأةداء على االعت االخرى والتي تحرم
 الحروب وغيرا. أو النزاعات الداخلية على االنتهاكات التي تتعلق بكل اشكال االعتداء ك

 نيات من الجئات الفلسطيوالفتيات يشمل كافة النساء بما والمطالبة بتطبيقة  4201 إمكانية اإلستفادة من القرار
السياسات الخاصة بتطبيق القرار  في وضعإيجابا ، مما سينعكس 3ومهجرات وأسيرات ورازحات تحت االحتالل

على النساء الفلسطينيات ومسألة اإلسرائيلي التركيز على اآلثار الناجمة عن استمرار االحتالل وذلك من حي  
 الفلسطينية. المرأةالتي تتعرض لها  لة والمحاسبة ضد االنتهاكاتالحماية والمساءتوفير 

  فضح االنتهاكات االسرائيلية محليا ودوليا وذلك من خالل إستخدام آليات يتعلق ب فيماالعمل على القرار إمكانية
وتنظيم حمالت التعبئة والضغط الدولية والتي يلي، اإلسرائاالحتالل التي يمارسها نتهاكات لالتوثيق الرصد وال

وبما يشمل  ليات الدولية في سبيل المطالبة بتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات.اآلالوسائل و كافة ب تتضمن االستعانة
 ومقاضاتها دوليا. منظمات االمم المتحدة ذات العالقة وحتى مالحقة اسرائيل إلىتوثيق االنتهاكات ورفع التقارير 

 وضع من ضرورة األمندول االعضاء في مجلس الالمجتمع الدولي، و لية على و من مسؤ وتمنه القرار  ما نص على 
الحرب، وبالتالي  وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية اإلبادة عن المسؤولين ومقاضاة العقاب من لإلفالت حد

ما يرتكب من تجاا إتحمل مسؤولياتها بممارسة دورها و  اإلستفادة من ذلك في مطالبة االمم المتحدة والدول االعضاء
استهدفت المجتمع التي بادة واإل ، والجرائم ضد اإلنسانية،جرائم الحربالفلسطينية وخصوصا  المرأة جرائم ضد
وبالتالي استخدام  ،قطاع غزة رة علىيوب الثال  األخالحر العدوان، و خالل  واألطفاللنساء وخصوصا ا الفلسطيني

وذلك بما ينسجم مع ما ورد ضمن ومسؤوليه لي مالحقة قادة االحتالل االسرائي كافة اآلليات الدولية  التي تستهدف
 وضع عن الدول جميع مسؤولية على يشدد"والذا نص على ما يلي  4201البند الحادا عشر من القرار الدولي 

 بما الحرب، وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية اإلبادة عن المسؤولين ومقاضاة العقاب من لإلفالت نهاية
 هذا في ويؤكد، العنف، أشكال من وغيره جنسي عنف من والفتيات النساء له تتعرض بما ةالمتعلق تلك ذلك في

 أمكن". حيثما الصلة، ذات والتشريعات العفو أحكام من الجرائم تلك استثناء ضرورة الصدد،

                                                           
رقم  جلسته في 3111 العام من أكتوبر/ األول تشرين 35الصادر عن مجلس األمن، الصادر بتاريخ  5331نص القرار الدولي  2 

4353. 

 .3153 ثان "، وزارة شؤون المراة، تشرينالمحتلة الفلسطينية األراضي في 5331 القرار تطبيقرقة سياسات " و 3 
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 المرأةاالت فيما يتعلق بمفهوم المساواة والمشاركة في صناعة القرار، والذا يعد احدى أبرز نضأهمية أخرى  للقرار 
 والمشاركة الفاعلةالمساواة المتكاملة في الحقوق والواجبات  إلىلوصول من خالله لتسعى والتي  على مستوى العالم
جهود ال ضمن المرأةمشاركة تتعلق بمستويات جديدة  ما أضافه القرار من إلىهذا باالضافة  ،في صناعة القرار

تعزيز مكانتها ضرورة والحد من النزاعات المحلية والدولية و لدوليين والسلم ا األمنالدولية المبذولة في تحقيق 
 .وقوات حفظ السالم الدولية والمنظماتوتواجدها في في الهيئات 

خالل النزاعات من كافة اشكال العنف والفتيات من تاكيد على مفهوم حماية النساء  ما تضمنه القرارفان  أخيرا
وزيادة تمثيلها على المستوى الدولي والمحلي في كافة  المرأةهمية المساواة ومشاركة والصراعات المسلحة والتاكيد على ا

ايجاد أدوار جديدة للمرأة على المستوى الدولي تتعلق بمشاركتها في حفظ  إلىالمؤسسات واآلليات الوطنية، باالضافة 
القرار وشموليته واحاطته لمعظم الجوانب أهمية يؤكد على والسلم الدولي والمساهمة في حل النزاعات العالمية.  األمن

ر أقصى مستويات توفيتحقيق المساواة والمشاركة الكاملة في صناعة القرار و  إلىوالتي تسعى  المرأةالمتعلقة باحتياجات 
حة الذا يعد إحدى ابرز القضايا المل، و والمساءلة الدولية عن االنتهاكات والجرائم ضد النساء والفتيات الحمايةو  األمن

ضد  وانتهاكاته وجرائمهاإلسرائيلي االحتالل تبعات ونتائج من التي ما زالت تعاني و الفلسطينية  المرأة التي تحتاج اليها
ما و  اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق االنسان، القانون الدولي ابسط قواعد الفلسطينيات والتي تخالف والفتيات النساء 

خالل فترات النساء واالطفال خصوصا حماية المدنين و ؤكد على ضرورة والتي تالدولية ت االتفاقيات والقرارانصت عليه 
 .والحروبوالصراعات النزاعات 
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 الهدف من إعداد اإلطار الوطني
شراف اللجنة  المرأةمتكاملة تم إعدادها بمبادرة من قبل وزراة شؤون  وطنيةإستراتيجية  اإلطاريمثل هذا  وتحت رعاية وا 
كافة مكونات المجتمع الفلسطيني سواءا الوزارات والجهات الرسمية والحكومية  وبالشراكة مع ،4201لقرار العليا  الوطنية

 .4201طينية التي تعمل على القرار النسوية الفلسوخاصة المؤسسات مؤسسات المجتمع المدني و 
ار عمل مشترك ورؤية استراتيجية موحدة تستهدف هذا اإلستراتيجية توحيد الجهود الوطنية الرسمية واالهلية ضمن إط

وتوطينه على  4201تعبر عن التوجهات الوطنية الفلسطينية المرتبطة بتطبيق القرار الدولي  واضحةوخطة عمل 
وانتهاكاته المتواصلة بعين االعتبار خصوصية الواقع الفلسطيني ووجود االحتالل االسرائيلي  مع االخذ ،المستوى المحلي

لذلك  ، بما فيها القدس.والضفة الغربيةقطاع غزة، و الفلسطينيات الالجئات واالسيرات والمقيمات في لفتيات واضد النساء 
 الوطني يستهدف تحقيق التوجهات واالستراتيجيات التالية: اإلطارفان هذا 

 ر تكثثثثثريس مبثثثثثدأ الشثثثثثراكة والتكامثثثثثل بثثثثثين القطثثثثثاعيين الرسثثثثثمي واألهلثثثثثي، فيمثثثثثا يتعلثثثثثق بالعمثثثثثل علثثثثثى تطبيثثثثثق قثثثثثرا
، عبثثثثثثر التنسثثثثثثثيق والتعثثثثثثاون مثثثثثثثا بثثثثثثين اللجنثثثثثثة الوطنيثثثثثثثة العليثثثثثثا واإلئثثثثثثثتالف 4201 الثثثثثثثدولي رقثثثثثثم: األمثثثثثثنمجلثثثثثثس 
 .مختلف الفعاليات األهلية إلى، وصواًل الوطني

  مواجهثثثثثة سياسثثثثثات فثثثثثي الفلسثثثثثطينية  المثثثثثرأةتعزيثثثثثز صثثثثثمود  تسثثثثثتهدفإسثثثثثتراتيجية وطنيثثثثثة موحثثثثثدة  إلثثثثثىالوصثثثثثول
 ةاالسثثثثثثرائيلينتهاكثثثثثثات االجثثثثثثرائم و الني فيمثثثثثثا يتعلثثثثثثق بمواجهثثثثثثة الفلسثثثثثثطيكثثثثثثل الوتوحيثثثثثثد اداء  االحثثثثثثتالل اإلسثثثثثثرائيلي

تثثثثثثثوفير الحمايثثثثثثثة اسثثثثثثثتراتيجيات عمثثثثثثثل مشثثثثثثثتركة تسثثثثثثثتهدف وذلثثثثثثثك عبثثثثثثثر  ضثثثثثثثد النسثثثثثثثاء والفتيثثثثثثثات الفلسثثثثثثثطينيات،
علثثثثثثثى  ومقاضثثثثثثاة مسثثثثثثؤوليهاالسثثثثثثرائيلية االنتهاكثثثثثثات وفضثثثثثثح توثيثثثثثثق وتعزيثثثثثثز آليثثثثثثات المسثثثثثثاءلة والتثثثثثثي تتضثثثثثثمن 

 .المستوى الدولي
 التعثثثثثاون بثثثثثين كافثثثثثة جهثثثثثود تعزيثثثثثز ير الحمايثثثثثة للمثثثثثرأة الفلسثثثثثطينية علثثثثثى المسثثثثثتوى الثثثثثدولي وذلثثثثثك مثثثثثن خثثثثثالل تثثثثثوف

البعثثثثثثثات وهيئثثثثثثات االمثثثثثثم المتحثثثثثثدة والمنظمثثثثثثات الدوليثثثثثثة و الحقوقيثثثثثثة و والمدنيثثثثثثة  رسثثثثثثميةالالفلسثثثثثثطينية  المؤسسثثثثثثات
لفلسثثثثثطينية ومثثثثثا تتعثثثثثرض لثثثثثه مثثثثثن ا المثثثثثرأةوكافثثثثثة االئتالفثثثثثات والتحالفثثثثثات العالميثثثثثة المهتمثثثثثة بقضثثثثثايا الدبلوماسثثثثثية 

 االحتالل االسرائيلي.  جراءانتهاكات وجرائم 
 الثثثثثثدولي موالسثثثثثثل األمثثثثثثن وحفثثثثثثظفثثثثثثي جهثثثثثثود حثثثثثثل النزاعثثثثثثات الفاعلثثثثثثة المشثثثثثثاركة  مثثثثثثنالفلسثثثثثثطينية  المثثثثثثرأة تمكثثثثثثين ،

فثثثثثي ومكانتهثثثثثا يعثثثثثزز مثثثثثن دورهثثثثثا والثثثثثذا مثثثثثن شثثثثثأنه أن  وضثثثثثمان التمثيثثثثثل الدبلوماسثثثثثي علثثثثثى المسثثثثثتوى الثثثثثدولي،
القضثثثثثثثية  مثيثثثثثثثلويسثثثثثثثهم فثثثثثثثي تعزيثثثثثثثز أدائهثثثثثثثا إتجثثثثثثثاا توالسثثثثثثثالم،  األمثثثثثثثنذات العالقثثثثثثثة بصثثثثثثثنع لدوليثثثثثثثة الهيئثثثثثثثات ا

 .على وجه الخصوصالفلسطينية  المرأةالفلسطينية بشكل عام و 
  والثثثثذا  علثثثثى المسثثثثتوى الثثثثوطنيكافثثثثة مواقثثثثع صثثثثنع القثثثثرار  إلثثثثىالوصثثثثول الفلسثثثثطينية فثثثثي  المثثثثرأةدعثثثثم ومسثثثثاندة

 .تها ومساهمتها الفاعلة في كافة القطاعات والمجاالت أسوة بالرجالنتعزيز مكاو يضمن حقها بالمساواة 
  4802كثثثثالقرار  المرأةومثثثثا تثثثثالا مثثثثن قثثثثرارت دوليثثثثة اخثثثثرى تتعلثثثثق بثثثث 4201تسثثثثليط الضثثثثوء علثثثثى القثثثثرار الثثثثدولي 

باالضثثثثثثافة  ،وغيثثثثثثرا 0242عثثثثثثام  4692 والقثثثثثثرار 0400والقثثثثثثرار رقثثثثثثم  4886 رقثثثثثثم والقثثثثثثرار 4888 رقثثثثثثم والقثثثثثثرار
 وحقوقهثثثثثثا المثثثثثثرأة احتياجثثثثثثات جوانثثثثثثب بكافثثثثثثة يتعلثثثثثثق اً دوليثثثثثث اً قانونيثثثثثث اً اطثثثثثثار  تثثثثثثوفر والتثثثثثثي الدوليثثثثثثة اتاالتفاقيثثثثثث إلثثثثثثى

 .المختلفة
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الوطني العامة لالطار المرجعيات  

االتفاقيات والقرارات الدولية ك المرأةبقضايا المرتبطة  الدولية مجموعة من المرجعيات القانونية إلىيمكن االشارة 
القانون  إلىباالضافة والقانون الدولي لحقوق االنسان، ، والقانون الدولي االنساني لدوليةووثائق المؤتمرات ا

التي تحكم عملية و  المرأةالقطاعية وعبر القطاعية المتعلقة باالساسي والتشريعات الفلسطينية واستراتجيات العمل 
 االطار وهي على النحو التالي: اعداد هذا

 تفاقيات والمواثيق الدوليةأوال: مرجعيات القرارات واال 

المرتبطة بشكل و  األمنعن مجلس عن مؤسسات األمم المتحدة ذات الصلة، و الصادرة القرارت الدولية  .1
وما تالا من قرارت  4201 الدولي القرارأهمها من و في النزاعات والصراعات المسلحة  المرأة بحمايةمباشر 

، 0400والقرار  4692 رقم ، القرار4888 رقم ار، القر 4802 القرار) األمندولية صادرة عن مجلس 
 .(0886والقرار رقم 

 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء إتفاقية أهمهاومن الصادرة عن االمم المتحدة الدولية  تفاقيةاإل .1
 .4616 )سيداو(

  .4618 سنة اإلنسان لحقوق العالمي عالناإلميثاق االمم المتحدة و  .9
 حالة في األساسية اإلنسان حقوق والمتعلقة بحماية ةوبروتوكوالتها الثالث 1949بعة جنيف الرا إتفاقية .1

 الحرب.
 الدولي المؤتمر أهمها ومن نيروبي( ،4682 كوبنهاجن ،4611 )مكسيكو المرأةب المتعلقة الدولية المؤتمرات .8

عالنو  بيجين في دعق الذا الرابع  .4661 بيجين عمل ومنهاج ا 
 .الحقوق السياسية للمرأة إتفاقية .6

 العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. عالناإل .42

 المرأةووثائق االستراتيجيات المتعلقة ب الفلسطينية ثانيا: مرجعيات القوانين

 .الفلسطيني الوطني المجلس قبل من اقرت والتي 4688 االستقالل إعالن وثيقة .41
 .فلسطين لدولة االساسي القانون .41
 .0228 لعام الفلسطينية للمراة الحقوقية الوثيقة .49
 .0242-0244 الفلسطينية لالعوام من لخطة الوطنيةا .41
 .(0249-0241) المرأة وتمكين الجنسين بين والعدالة المساواة لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية .48
 .0246 – 0244 لألعوام النساء ضد العنف لمناهضةالوطنية  االستراتيجية .46

http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://www.mopad.pna.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=6:2011-05-10-063457&catid=10:outlines&Itemid=137
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 .0240" والسالم األمن"  العربية المرأة لحماية االقليمية اإلستراتيجية .02
 .4201 القرار بتطبيق المتعلقة ينيةالفلسط المؤتمرات وثائق .04
 .0240 ،المرأة شؤون وزارة ،4201 القرار بتطبيق المتعلقة السياسات ورقة .00
 .الفلسطينية الحالة في 4201 القرار لتطبيق الفلسطينية للمرأة العام االتحاد رؤية .02

 2215واقع في سياق القرار تحليل ال

عشرينيات القرن خالل الفترات المتعاقبة من تاريخيا و الفلسطينية  مرأةاللدور الكبير الذا لعبته ا إلىيمكن االشارة 
، حي  كان للنساء مشاركة فاعلة في الحركة الوطنية الفلسطينية تمثلت وبدايات القرن الواحد والعشرينالماضي 

انشاء العديد من  وذلك عبر ،في مواجهة االحتالل االسرائيلي وممارساته وانتهاكاته المختلفة المبادرةفي أخذ دور 
 القدس في فلسطيني نسائي مؤتمر أول عقد 4606 عام ، ففيالروابط واالئتالفات والمؤسسات النسوية المختلفة

 في" العربي النسائي االتحاد" نفسه العام في أنشئ ثم ،"العربيات السيدات لجمعية التنفيذية اللجنة" منه انبثقت
 بعد حصلت قدف السياسية الحياة في المرأة مشاركة مستوى على لحقيقيةا نابلس، أما االنطالقة في وآخر القدس
في  الفلسطينية للمرأة العام االتحاد" تشكيل أعقبه والذا ،4691 العام في" الفلسطينية التحرير منظمة" تشكيل
ية المؤسسات الفلسطينية النسو ساهمت حي   ".اكل النسائية االخرىلهيمن تشكٍي ل تالاوما  4691العام 

العمل على تحسين واقع  إلىالمشاركة في الدور النضالي االسياسي ضد االحتالل االسرائيلي  إلىوباالضافة 
الثقافة ي المجتمات العربية االخرى من والتي عانت كحال النساء فوالدفاع عن حقوقها الفلسطينية  المرأة

في  مشاركتها المجتمعيةضعف و  المرأةونية لدور التميز في الحقوق بين الجنسين والنظرة الدو السلبية المجتمعية 
  .الحياة العامة وعلى كافة المستويات

شهدَّ المجتمع الفلسطيني حضورًا نِشطًا لآلليات الوطنية المؤسسية واالعتبارية الفردية الخاصة بحقوق المرأة وقد 
 إلىهذا ، واالئتالفات والتحالفات النسويةالعديد من المؤسسات تجسد ذلك بإنشاء االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، و 

بالنساء  والتي تعتبر أداًة وطنية لتطوير السياسات المحلية الخاصةالفلسطينية  المرأةوزارة شؤن استحدا  جانب 
من قبل المؤسسات في االنشطة والبرامج والخدمات المقدمة  انمو هذا الفترة شهدت ، فيما والفتيات الفلسطينيات

وخصوصا  الدوليدياد حجم التمويل نتيجة از فلسطينية كحال منظمات العمل االهلي الفلسطيني وذلك النسائية ال
 .صعدةشاركتها وعلى كافة المستويات واألوتعزيز م المرأةالموجهة لدعم قضايا تمكين 

لمدنية الفلسطينية على صعيد المشاركة ا المرأةمن جهة اخرى فعلى الرغم من وجود تحسن فيما يتعلق بواقع 
والسياسية والدور الذا بدأت تلعبه النساء مجتمعيا وذلك نتيجة الستراتيجيات التوعية والتمكين والضغط 

المؤسسات  أهمها والمناصرة وتقديم الخدمات المختلفة من قبل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومن 
على مستوى  من اشراك للنساءالفلسطينية  لمرأةاما شهدا واقع ان إال وحقوقها المختلفة،  المرأةالنسوية لصالح 

المساواة بين الجنسين وتغيير االدوار ب وخصوصا فيما يتعلقالمطلوب المستوى  إلىال يرقى بعض القطاعات 
الفاعلة في المشاركة السياسية والمدنية  المرأةوحق وفهم المجتمع لطبيعة النوع االجتماعي  المجتمعية المتبادلة
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الحركة النسائية أن تبذل  يؤكد على ضرورةالذا  األمر، المرأةوالمساواة التامة ما بين الرجل و  روصناعة القرا
وتعزيز  المرأةتحسين واقع سبيل جهود في وممثلي القطاع الرسمي واالهلي الفلسطيني المزيد من الالفلسطينية 

وتعزيز عملية التنسيق والتحالف العمل الرؤية والتوجهات واستراتيجيات وذلك عبر توحيد  ،مشاركتها المجتمعية
تشكل نصف عدد ان النساء وال سيما و  المختلفة. وحصولها على حقوقها المرأةلى واقع وبما ينعكس ايجابا ع

مليون  980.1حوالي  0241في منتصف عام  االجماليعدد السكان كامل  4بلغحي   ،السكان في األرض الفلسطينية
من اجمالي  (%16.0) اا ما نسبته مليون أنثى 0.222( مقابل %12.8)اا ما نسبته ر مليون ذك 0.216فردًا، منهم 

  .عدد عدد السكان

الفلسطينية ونضالها  المرأةإهتمام  إلىالفلسطينة تواجه العديد من التحديات فباالضافة  المرأةكذلك ما زالت 
الجسدا أو النفسي أو توياته سواءا اللفظي بكافة اشكاله ومسالقائم على أساس النوع االجتماعي  لمواجهة العنف

والجنسي، تواجه النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه الخصوص االحتالل االسرائيلي بجرائمه وانتهاكاته 
النساء واالطفال والمواطنين  الفعشرات االمتواصلة والممتدة عبر عشرات السنين والتي ذهب ضحيتها 

طلب توفير الحماية للنساء الفلسطينيات من العنف الممارس عليهن واالنتهاكات الفلسطنينين بوجه عام، مما يت
 خارج االرض الفلسطينيةأو المتواصلة ضد حقوقهن المختلفة سواء القاطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة 

المقيمات في االسيرات والنساء  إلىباالضافة  ،حوصرنأو  وتلك الالتي ُهّجرن من الالجئات والنازحات المحتلة
الحماية والسيما مع تواصل السيطرة  األمنتوفير  إلىواللواتي ما زلن بحاجة ماسة المحتلة مدينة القدس 

التي حصلت خالل  ضد اإلنسانية جرائمال إلىهذا باالضافة االسرائيلية على كافة القطاعات السيادية الفلسطينية، 
 والتي بدأتقطاع العلى  األخيرا الحرب االسرائيليةخرها ي كان آعلى قطاع غزة والت ةثالثالحروب االسرائيلية ال

 122منهمشهيد  0411ما يقارب ال 5راح ضحيتهايوما والتي  14لمدة  08/8حتى  0241 يوليو 8 يوم فعلياً 
 ثل  بينما إمرأة، 0 424و طفل 2 222 جريح منهم 42812ما يقارب  إلىباالضافة  ،إمرأة 220طفل و 
 ستمور  ، وجرائم ضد اإلنسانية،مجازر ابادة وجرائم حرب ضمن .دائمة إعاقة من سيعانون الجرحى األطفال
للمواطنين الفلسطينين وخصوصا االطفال الحماية كافة أشكال ، مما يستدعي توفير وسمعه العالمأعين امام 

 وغيرها الدولية الجنائية مةالمحك امام ، ومجرميهة قادتهومقاضاعلى جرائمه االحتالل االسرائيلي لة لنساء ومساءوا
 الدولية. والمؤسسات الهيئات من

 الحماية و الوقاية الفلسطينية بما يتعلق بمحور  المرأةواقع 

 العنف الممارس من قبل االحتالل 
تدمير وذلك من خالل ما يقوم به من  المجتمع الفلسطينييعد االحتالل االسرائيلي من أبرز التحديات التي تواجه 

 االساسية للمواطنين الفلسطينيناعتداء على الحريات والحقوق ة و اتيبنية التحتية واضعاف للمرافق الخدمللممنهج 

                                                           
 اسقاطات سكانية. الفلسطيني، لالحصاء المركزي الجهاز 4 

المرصد ، أغسطس  28 إلى يوليو  8والمادية بين الفترة الممتدة منالبشرية قريرا مفصل وشامل عن الخسائر ت 5 

 .لسطينيةوكالة الصحافة الفبالتعاون مع  األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ومن بينها واالتفاقيات الدولية  اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق االنسان،القانون الدولي والذا يتعارض مع 
 حالة في األساسية اإلنسان حقوق بحماية تعلقةوالم ةالثالث وبروتوكوالتها 4616 الرابعة للعام جنيف إتفاقية
 .اوكوبنهاجن وغيرهأو كسيد المرأةب واالتفاقيات الخاصة الحرب

كاحدى الشرائح المهمة والتي تشكل ما يقارب  ومن بينها النساءكافة فئات المجتمع االنتهاكات االسرائيلية  تمس 
الفلسطينيات والفتيات صر على قطاع محدد من النساء ، كما ان هذا االنتهاكات ال تقتالفلسطيني نصف المجتمع

ومناطق  ، بما فيها القدس،يةوالضفة الغربقطاع غزة، القاطنات في لتشمل النساء الالجئات والمهجرات و بل تمتد 
النساء الفلسطينيات واللواتي يعانين من االحتالل  االسيرات والمحررات وغيرهن من إلىباالضافة  اربعينالثمانية و 

، والقانون الدولي لحقوق القانون الدولي االنسانيأبسط قواعد التي تتعارض مع الهمجية و االسرائيلي وممارساته 
الفلسطينيات والفتيات حقوق النساء على واعتداءاتها  اسرائيلجرائم تتنوع كذلك . واالتفاقيات الدولية االنسان،

اإلعتداء على الحقوق أو ل الحروب الثال  الماضية حد  في قطاع غزة خال بادة كماواإلالقتل  والتي تشمل
لرعاية خدمات ا، الوصول لالتعليمأو التنقل، العمل الشخصي، حرية  األمنالتمتع بكالحق في الحياة،  األساسية
االحتالل  جانب االنتهاكات المتواصلة من قبل إلىهذا . ة، ممارسة االنشطة التجارية والصناعية وغيراالصحي

متكررة؛ وتدمير الممتلكات العسكرية التوغالت ، الالتعسفي االعتقال والحجزيتضمن والذا  إلسرائيليالعسكرا ا
وجميعها تتعرض لها النساء وتعاني من أثارها . الخ تهاوتجزئ هاالمجتمعات الفلسطينية وعزلفصل ، وهدم البيوت

 بشكل مباشر وغير مباشر.

كافة انواع  إلىتعرضت النساء الفلسطينيات  2111وقعت خالل العام فخالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي 
مؤسسة التضامن الدولي التهديد المباشر وانتهاك الحقوق والحرمان من الحريات االساسية، فقد اشار تقرير 

غ أن عدد النساء الالتي استشهدن خالل انتفاضة األقصى بل م2111العالمي  المرأةلحقوق اإلنسان بمناسبة يوم 
هذا  .48نساء من فلسطينيي  3امرأة من الضفة الغربية، و 139امرأة من قطاع غزة، و 318امرأة، منها  461

، أما قطاع غزة مئات االصابات واالعاقات وحاالت االعتقال واالعتداء على النساء جسديا ونفسيا إلىباالضافة 
بادة وذلك كما حصلية، وجرائم ضد اإلنسانجرائم حرب  إلىإنتهاكات تصل  إلى فقد تعرض الحرب  في وا 

 يناير 18 إلى 2118 ديسمبر 27 بتاريخ غزة قطاع على اإلسرائيلياالحتالل   شنها التي 6األولى الهمجية
صابة( طفالً  412امرأة و 111 بينهم من) األقل على فلسطينياً  1417 استشهاد عن أسفرتالتي ، و 2119  وا 
صوصا تجت عن استهداف مباشر للمدنيين وخواالطفال والتي ن شخص آخرين من بينهم مئات النساء 4336

رهابوالمدارس والجامعات ضمن جرائماالطفال والنساء وهدم للبيوت   . دولة غير مسبوقة ، وا 

فيما سمي بعمود السحاب على قطاع غزة والتي  0240خالل العام والتي وقعت الحرب الثانية  إلىهذا باالضافة 
 من بجروح واعاقات مختلفة، فلسطينيا 4219امراة وفتاة واصابة  04من بينهم  فلسطينيا ٤٧١إستشهاد  إلىادت 
الذا صدر خالل العام  (ocha) اإلنسانية الشؤون تنسيق نساء وذلك كما ورد ضمن تقرير مكتب ٤٢١ بينهم

وما نجم عنه  ولغاية اليوم 0221، يترافق ذلك مع استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة  منذ العام 0240
                                                           

 .http://ar.wikipedia.org/wikiالموقع االلكتروني ويكيبيديا  6 
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لما يقارب من  الغذائي األمنلخدمات الطبية واالغاثية ومنع واغالق ومنع لحرية الحركة ووصول لتضييق من 
بقية العالم  عن معزولينوالذا ظلوا معظمهم من االطفال والفتيات والنساء  غزة قطاع في فلسطيني مليون 4,9

. واخيرا ما حصل خالل العدوان االسرائيلي الثال  لمعيشيةومحرومين من أبسط الحقوق االنسانية واالحتياجات ا
نجم عنها ما و  0241عن بدء الحرب على قطاع غزة في تموز  إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل،حي  اعلنت 

ء كما تم ذكرا في الفقرات السابقة، باالضافة وجود االالف من القتلى والجرحى معظمهم من االطفال والنسامن 
والذا لم يستثنى تدمير البيوت والمنازل دمير شبه كامل للبنى التحتية والمرافق والمؤسسات واماكن العبادة. ت إلى

وفي اليوم الثالثين من الحرب أن ما يقارب الفلسطينية اولي لوزارة اإلسكان  بيانالمدنية للمواطنين حي  جاء في 
مما يوضح حجم  ،ها واغلبهم من النساء واالطفالجزئي على قاطنيأو وحدة سكنية دمرت بشكل كامل  42.222

 وأحيائه المختلفة.والمرافق والمنازل والبنى التحتية في كافة مواقع قطاع غزة  نيالجرائم التي مورست بحق المدني

، كافة ينيةاالرض الفلسطعموم النساء في  إلى والفتيات في قطاع غزة وانما يمتد تصر على النساءقوهذا ال ي
 تحت محور حالة" ،02417 من العام مارس في المتحدةفي االمم  المرأة وضع تقرير لجنةفي ديباجة  حي  ورد

 المرأة حالة بشأن 0242/41قرارا  في واالجتماعي االقتصادا لسلمجا أعرب)" ما يلي الفلسطينية المرأة
 الفلسطينية األرض الفلسطينية في للمرأة الخطيرة الحالة إزاء القلق بالغ عن إليها المساعدة وتقديم الفلسطينية
 يساعد وأن الحالة استعراض يواصل العام أن األمين إلى لسلمجا وطلب. الشرقية القدس فيها بما المحتلة،
  .(المتاحة السبل بجميع الفلسطينيات النساء

لتي سبقت اعداد هذا خالل الفترة اتفيد المعلومات االحصائية والمتعلقة باالنتهاكات االسرائيلية  في ذات السياق
تعرضت لعنف  ان حوالي نصف االسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ،21128المسح للعام

والتي  ، حي  كانت النسبة االعلى في قطاع غزة9/المستوطنينمن قبل قوات االحتاللوغير مباشر بشكل مباشر 
من فئة الشباب ضمن الفئة العمرية  %9ي منهم حوالفي الضفة الغربية،  %11.8، مقابل %16.4 إلىوصلت 

العنف من  خرىالمستويات األ عنهذا عدا  ،من االنا  4.1عنف نفسي منهم  إلىعام تعرضوا  06-48من 
 .والتي ال يتسع المجال لتفصيلها الجسدا والجنسي

 0240رة ما بين اكتوبر/حدة المذكور اعالا والذا غطى الفتلالمم المتكذلك فقد ورد ضمن تقرير االمين العام 
فلسطيني منهم اا حوالي اربعة امثال العدد المسجل خالل العام الذا شهيد  46وقوع  إلى 0242سبتمر/ إلى

فتاة ويعكس هذا ارتفاعا كبيرا في عدد  02امراة و 81فلسطينيا في ذات الفترة منهم  1419سبق، في حين جرح 
فلسطينيا بجراح على يد المستوطنين  419، كذلك اصيب ذا التقريرذا تال اعداد هلالجرحى خالل العام السابق ا

خالل نفس الفترة مما يعكس حجم االنتهاكات الممارسة ضد المجتمع الفلسطيني  فتيات 9امراة و 40منهم 

                                                           
 العالمي المؤتمر نتائج متابعة، 3154 مارس/آذار 35-51، والتي عقدت بتاريخ والخمسون الثامنة الدورةتقرير االمين العام المتعلق ب 7 

 والتنمية الجنسين بين المساواة :٠٢٢٢ عام المرأة” المعنونة العامة لجمعيةل والعشرين الثالثة االستثنائية والدورة بالمرأة المعني الرابع

 .والعشرين الحادي القرن في والسالم

ان المعلومات الواردة  إلىتجدر االشارة كذلك ، 3153 مارس/آذار الفلسطيني، لالحصاء المركزي الجهاز الفلسطيني، المجتمع في العنف مسح 8 

مسح ميداني من قبل جهاز االحصاء المركزي والذي استهدف ظاهرة العنف على المجتمع الفلسطيني والذي غطى ضمن هذا المسح تمثل اخر 

 على المستوى الداخلي.أو الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة وخصوصا ضد النساء الفلسطينيات من قبل االحتالل االسرائيلي 
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 المستوطنين المتواجدين على األرض الفلسطينية إلىوالتي ال تقتصر على االحتالل وانما تمتد نساءوخصوصا ال
واالسيرات الفلسطينين حي  ما يزال  األسرىجانب ممارسات االحتالل ضد  إلى، هذا لة، بما فيها القدسالمحت

سيرات المحررات واللواتي األ إلىضافة اسيرة باإل 41طفل و 212اسير منهم  1222ما يقارب االحتالل يحتجز 
لتاهيل والمساعدة والدعم النفسي ا إلىمن جراء فترات االعتقال واالسر واللواتي هن بحاجة  ما زلن يعانين

 .والدمج المجتمعي بمختلف اشكاله ومستوياته واالجتماعي

والذا يؤثر  ٠٢٤٠ عام في الغذائي األمنو  واالقتصادية االجتماعية الظروف بشأن 10االستقصائية للدراسة ووفقا
 الغذائي األمن انعدام معدالت فييالحظ بان هنالك ارتفاع  ،على جميع أفراد المجتمع الفلسطيني والسيما النساء

الغربية مما  الضفة في المائة في ٤١و غزة، في المائة في ١٧ إلى لتصل السابقة مقارنة بالسنة مئوية نقاط بسبع
والسيما في ظل  ،المستوياتلالحتالل اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني وعلى كافة االثار السلبية  إلىيشير 

المستويات الواقع االقتصادا و تحسين والذا يحول دون ق الخانق على قطاع غزة تواصل الحصار والتضيي
 األمنفرص  تحسينزيادة االنتاجية ومعدل الدخل العام للفرد و العمل على و  الفقر خفض معدالتو المعيشية 

الفلسطينين  الذا يؤكد ان لالحتالل االسرائيلي تاثير كبيرا على واقع السكان األمر. 11بمختلف أشكالهاالغذائي
وجرائم االبادة والقتل والتدمير، مما  ومن بينها فئات النساء والتي ما زالت تعانين من اإلنتهاكات المتواصلة

االحتالل االسرائيلي دولة والحماية للمراة الفلسطينية والعمل على محاسبة  األمنعلى توفير يستدعي العمل 
الدولية وعبر  ائيةالجنول قادة االحتالل ومجرميه امام المحكمة بما فيها مثامام الهيئات الدولية  اومساءلته

الدولية والتي تضمن فضح ممارسات االحتالل وجرائمه ووضع المجتع الدولي و االقليمية استخدام جميع اآلليات 
 على وجه الخصوص.النساء الفلسطينيات حماية المدنيين واألطفال و امام مسؤولياته المتعلقة في 

 المرأةتمعي ضد العنف المج
سواء على  المرأة تتعرض لهاان العنف يرتبط بكافة اشكال االساءة اللفظية والسلوكية التي قد  إلىتجدر االشارة 

، كما أن ممارسة العنف ترتبط بشكل مباشر بالسلوك االنساني الناجم عن الجنسيأو الجسدا أو نفسي الصعيد ال
هو معلوم فان تفسير وتحليل اسباب ودوافع سلوك االفراد التي االساءة من قبل شخص المعنف للضحية وكما 

وال سيما وان هنالك تفاوت كبير بين النظريات التي تحاول  ،هينال األمربتدفعهم لممارسة العنف هو امر ليس 
 .12السلوك ممارسة هذاتفسير اسباب تحليل هذا الظاهرة و 

ف ضد النساء على وجه الخصوص هي ظاهرة موجودة وعلى الرغم من انه من السهل مالحظة ان مشكلة العن 
في كل المجتمعات والجماعات االثنية والعرقية وفي كل االجيال وفي كل المستويات االقتصادية وتحد  من قبل 

ن كانتفئات مختلفة ومن كل االعمار ومن كل المستويات التعليمية  . كذلك فان الدراسات تفاوتبدرجات م وا 
التي تحاول دراسة ظواهر العنف ضد النساء تظهر ان هنالك فوارق في مستويات العنف في واالبحا  العالمية 

                                                           
Socio“-الفلسطيني، لإلحصاء المركزي والجهاز والزراعة، األغذية ظمةومن العالمي األغذية وبرنامج واألونروا، الفاو، 10 

Economic and Food Security’’ Survey 2012: West Bank and Gaza Strip أغسطس/.٠٢٠٢آب. 

 .3154 مارس/آذار  35-51، والتي عقدت بتاريخ والخمسون الثامنة الدورةالمصدر السابق: تقرير االمين العام المتعلق ب 11 

 .3153 للسكان المتحدة االمم صندوق ،5331 قرار اطار في المراة ضد العنف مناهضة انشطة ضمن الرجال ادماج 12 
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سدا والجنسي من قبل النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجالكثير من دول العالم وخصوصا من حي  نسب 
تائج التي اجريت ، حتى ان هنالك فوارق بين بعض النالمرأةايا من االطراف ذات العالقة بأو الشركاء أو  االزواج

لكن  امر اكثر صعوبة وتعقيدا. لظاهرةمما يجعل من عملية تحليل اسباب هذا ا ،13 في نفس الدولة الواحدة
المترابطة والتي تدلل على أو وجود بعض المؤشرات المنفردة  إلىوعلى الرغم من ذلك فان الدراسات تشير أيضا 

قد ترتبط بنوع الثقافة المجتمعية والمستوى التعليمي واالكاديمي بحق النساء والفتيات والتي  مختلفة مستويات عنف
ضمن القوى العاملة وغيرها من المؤشرات التي تدلل على  المرأةوطبيعة المنطقة الجغرافية ومدى مشاركة 

مستويات مختلفة من ممارسة العنف والتي حاولت الدراسات واالحصاءات توضيحها ومحاولة فهم العالقة فيما 
 ا.بينه

نتائج اخر مسح للعنف في المجتمع الفلسطيني  إلىباالستناد ف يتعلق بالواقع الفلسطينيفي ذات السياق وفي ما 
( يتبين وجود نسب ليست بالقليلة من النساء 0244والذا اجراا الجهاز المركزا لالحصاء الفلسطيني عام )

النساء كبار السن أو اءا المتزوجات ام العازبات الفلسطينيات اللواتي يتعرضن للعنف )داخل االسرة وخارجها( سو 
من النساء  %21.2، فعلى سبيل المثال اظهرت النتائج ان ومتفاوتة مستويات مختلفةنسب ومستويات ولكن ب

اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن الحد اشكال العنف من قبل ازواجهن خالل العام االخير من أو المتزوجات 
في قطاع غزة مما يؤكد على وجود نسب عنف  %14.2في الضفة الغربية مقابل  %06.6اجراء المسح منهم 

 .ومن ضمن الدائرة الضيقة للنساء كاالزواج على وجه الخصوص 14مرتفعة من قبل الرجال ضد النساء

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

، بشكل كبير ومتفاوت مستويات ظاهرة العنف وحجمه نسب حدو  من حي  تختلفالمناطق والمدن الفلسطنينية 
واجهن كانت االعلى حي  بلغت أيضا فان نسبة النساء المقيمات في المخيمات واللوتي تعرضن لعنف من قبل از 

 ( خالل العام االخير من اجراء المسح. %06.2( والريف )%28.0(  مقارنة باللواتي يقمن بالحضر)14.8%) 

اللواتي سبق لهن الزواج فيالحظ ان النساء أو أما فيما يتعلق بالعنف الذا تتعرض له النساء المتزوجات 
( مقابل النساء غير 01.1لمستويات عنف اقل بواقع )% نة يتعرضالعامالت أا المشاركات ضمن القوى العامل

اللواتي سبق لهن الزواج بالمقارنة مع أو (، كما ان مقارنة نسب تعرض النساء المتزوجات %28.4العامالت )
كانت اقل عرضة للعنف الممارس بحقها، حي  بلغت اعلى نسبة  المرأةالفئات العمرية يتضح انه كلما ذادت سن 

( والفئة االعلى عمريا من %12.6ما نسبته ) 01-41بين النساء المذكورات ضمن الفئة العمرية من عنف 
( وهكذا مما يعني ان حمالت التوعية من الضرورا ان تركز على النساء غير %12.4ما نسبته)  01-21

ضمن ذات الزواج  حديثي المشاركات ضمن القوى العاملة وضمن الفئات العمرية الشابة وبالمقابل االزواج 
 الفئات العمرية.

                                                           
 (الحاج محمد. د.أاعداد  الفلسطيني، المجتمع في العنف مسح لنتائج وتحليل عرض) الفلسطيني المجتمع في النساء ضد العنف 13

 . 3153مؤسسة مفتاح،  يحيى
 المصدر السابق 14
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أيضا وبخصوص انوع العنف التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات فتشير المعلومات االحصائية )مسح العنف( 
اللواتي سبق لهن الزواج أو ان العنف النفسي يعتبر اعلى انواع العنف الممارس ضد النساء المتزوجات  إلى
ان نسبة االعتداء على النساء من قبل الذكور فكذلك  ،( جنسي%44.8( جسدا، )%02.1( مقايل )18.9%)

( من ذوا المستويات التعليمية المتدنية لعشرينات والثالثينات من اعمارهمتزيد لدى جيل الشباب المبكر )في ا
 مستويات تعليمية واقتصادية اعلى.ومن اصحاب الدخل المحدود مقارنة من بفئة الذكور من اعمار و 

ن الزواج وتعرضن لكافة انواع نساء المتزوجات اواللواتي سبق لهسياق فقد بينت النتائج ان نسب الفي ذات ال
العنف اعلى لدى النساء في قطاع غزة مقارنة بالنساء بالضفة الغربية وهي اعلى لدى النساء في المخيمات 

الخيرة تقترب من نسب العنف في والمناطق الحضرية مقارنة مع النساء في المناطق الريفية على الرغم من ان ا
الك عالقة طردية بين الوضع االقتصادا المتدني وقلة دخل االسرة نالمناطق الريفية. كما بينت النتائج ان ه

وزيادة مستويات العنف وعالقة طردية ايضا بين حجم االسرة وتعرض النساء للعنف بحي  كلما كبر حجم افراد 
 للعنف من قبل زوجها. المرأةاحتمال تعرض االسرة وكلما قل دخل االسرة زاد 

 أنثى 01 يوجد واالجتماعي القانوني لإلرشاد المرأة لمركز أما فيما يتعلق بالعنف الذا ينجم عنه قتل النساء فوفقاً 
 44و الغربية الضفة في أنثى 49 منها. مختلفة خلفيات على 024115 عام خالل فلسطين في للقتل تعرضت

 .فلسطين في أنثى 42 مقتل شهد الذا 0240 العام عن الضعف من أكثر بلغت بزيادةو  غزة، قطاع في أنثى
خطورة ما تتعرض له النساء من العنف المجتمعي والذا ال ينحصر بشكل محدد وانما  إلىالذا يشير  األمر

 الجسدا والجنسي.أو يمتد ليشمل كافة انواع العنف سوءا اللفظي 

 المساواة والمشاركة  ربمحو  لقيتع بما الفلسطينية المرأة واقع
 اا ما يعادل نسبة أنثى مليون 0.222 16تشير التقديرات الى أن عدد االنا  في فلسطين قد بلغ ما يقارب

 وعلى الرغم من ذلك فما زالت النساء، من الفلسطيني المجتمع من عدد السكان مما يؤكد ان نصف 16.0%
طبيعة  وتلك النظرة التمييزيةالمجتمعية والمرتبطة بالثقافة الموروثة ت العديد من التحديا تواجهالفلسطينية  المرأة

التمثيل من المساواة و  مرضيةمستويات  إلىالتي تمنعها من الوصول و  األدوار والعالقات فيما بين المرأة والرجل،
من االسباب ومن وجود العديد  إلىكما أشرنا ذلك يعود ، حي  في صناعة القرارالمجتمعي والمشاركة الحقيقية 

ي والنظام القانوني وطبيعة التشريعات السائدة والتما يرتبط بالثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد الموروثة  أهمها 
 أخذ دورها ومكانتها فيما يتعلق بادارة الشان العامعلى  المرأةشجع تي ال تواليز السلبي يتتضمن الكثير من التم

 التي حققت بموجبها المرأة القانونية ، فعلى الرغم من بعض المكتسباتعة القراروالمشاركة الحقيقية في صنا
ان إال ، 0221/0229عقدت خالل االعوام  في االنتخابات التيالمشاركة السياسية  على صعيدقفزًة الفلسطينية 

شريعي وتاجيل عمل المجلس التوتوقف طاع غزة االنقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقالتصارع الحزبي و 
طبيعة على  كان له تاثير سلبي ،الضفة الغربية فقطمستوى  علىلمحلية موعد االنتخابات العامة واأُلخرى ا

                                                           
 .3151مركز المراة لالرشاد القانوني واالجتماعي، 15 

 .0221تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات،  16 
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وتبدل في األولويات التي بالضرورة تنعكس على اهتمامات النساء والفتيات الفلسطينية الممارسة الديمقراطية 
جانب توقف عجلة التشريع الفلسطيني وجمود القوانين والتي هي بحاجة ومنذ فترات  إلىهذا  .17الفلسطينيات

والتطوير وبما يتالئم مع واقع المجتمع واحتياجات النساء المختلفة، والسيما في ما يتعلق التعديل  إلىطويلة 
قبولة من الحماية التي ال تتضمن توفير آليات مأو بالقوانين التي تنضوا على قدر من التميز في الحقوق 

تعديل وبما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة  إلىالمجتمعية للمرأة والتي بحاجة 
 في ادارة الشأن العام الفلسطيني ما بين الرجال والنساء وعلى قدم المساواة. ةالمجتمعية المتكافئ

 للقوانينيخضعن ما زلن  غزةقطاع و  بما فيها القدس، الغربية ةالضف فيوالفتيات الفلسطينيات  النساء لذلك فان
وغيرها  والملكية والنفقة اإلر  وقضايا األطفال وحضانة والطالق تحكم الزواج والتي األسرة صعيد علىالتمييزية 

شريعات غيرها من القوانين كقانون العقوبات ومنظومة الت إلىباالضافة . والمتمثلة في قانون االحوال الشخصية
 إلىهذا  والتي تمثل معيقا أمام توفير الحماية للمراة وضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة. الفلسطينية 

 التعليم والعمل المتعلقه بحقها في المرأةؤثر على مجمل حقوق ت التيوالتقاليد والعادات جانب الثقافة المجتمعية 
 .18واالقتصادية الفاعلة والمتكافئة ما بين الرجال واالنا  جتمعيةموالمساهمة ال ،والمشاركة السياسية

 التعليم والقوى العاملةفي  المرأةمشاركة 
وتزيثثثد عثثثن نسثثثب التحثثثاق الثثثذكور وضثثثمن  معثثثدالت التعلثثثيم بثثثين االنثثثا  الفلسثثثطينيات مرتفعثثثةأن ى الثثثرغم مثثثن علثثث

وخصوصا في القطاعات الرئيسثية محدود  ظلتفي القوى العاملة  المرأةان مساهمة إال مستويات التعليم المختلفة، 
حجثم مثع بثاا حثال ممثن األحثوال ال تتناسثب التثي والتي تتضمن اتخاذ قرارات مهمة ومشاركة فثي صثناعة القثرار و 

بثثالتعليم  التحثثاق االنثثا  وهثثذا علثثى الثثرغم مثثن أن مؤشثثرات، المتعلثثق بهثثا المجتمعثثي والثثدورلمثثراة التمثيثثل السثثكاني ل
بنسثثثبة تزيثثثد تصثثثاعديا عثثثن  شثثثهدت ارتفاعثثثا 0241-0226خثثثالل االعثثثوام مثثثن طين و لسثثثاألساسثثثي والثثثثانوا فثثثي ف

الثثى مثثا  0226/0242حيثث  تراوحثثت اعثثداد الفتيثثات المتلحقثثات بثثالتعليم االساسثثي والثثثانوا خثثالل العثثام  ،الثثذكور
الثثى  2024/1024مثثن الثثذكور ضثثمن نفثثس الفتثثرة لتصثثل فثثي االعثثوام مثثن  119.182مقابثثل  111.246يقثثارب 

 من الذكور خالل نفس المدة. 628.114من االنا  مقابل  611.611
ارتفاعا  1024-0226وهذا االمر ينطبق على نسب التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي فقد شهدت االعوام من  

في نسب االنا  الملتحقين بالتعليم الجامعي عن الذكور، حي  تراوحت اعداد الفتيات الملتحقات بالجامعات 
طالبة مقابل  421.691الى ما يقارب  0226/0242للحصول على درجة البكالوريوس خالل العام  الفلسطينية
  الف طالبة 401.104الى ما يقارب  2024/1024لتصل في االعوام من  الف طالب من الذكور 16.211

االلتحاق  من ارتفاع نسب يشير الى انه وعلى الرغم ، االمر الذا19في نفس الفترةالف طالب  110.68مقابل 

                                                           
تجدددر ااشددارة إلددى اندده وخددالل عمليددة اعددداد هددذا االطددار شددهدت السدداحة الفلسددطينية تدداثيرات ايجابيددة مددن حيدد  توقيددع المصددالحة  17 

 بعدد ،3154 يونيدو 3 فديلسطينية والتي نجم عنها تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسدة الددكتور رام الحمددا والتدي باشدرت أعمالهدا الف

 الفصدائل بدين الصدد  لرأب محاوالت عدة فشل وبعد الفلسطيني االنقسام من سنوات 2 عدوذلك ب الفلسطينية، الفصائل كافة مع مشاورات

لذلك فانه من المبكر الحكم على نتائج انهاء عملية االنقسام ومدى تاثيرها على واقع المراة الفلسطينية وإن كان هنالدك  .الفلسطينيةوالقوى 

 يوليدو 8 يوم فرصة كبيرة لتوحيد العمل الفلسطيني وخصوصا بعد ما شهده قطا  غزة من إعالن للحرب من قبل الحتالل االسرائيلي في

3154. 

 .3153-3155،الجنسين بين والعدالة المساواة لتعزيز القطاعية عبر الوطنية ةااستراتيجي وثيقة 18 

 الفلسطيني. لالحصاء المركزي الجهاز ،4315 ارقام في المصدر السابق: فلسطين 19 
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الحاصل على مستويات التعليم االكاديمي  مقارنة بالذكور والتقدم الماضي العقد خالل اإلنا  بالتعليم لدى
 وفيما يتعلق بامية القراءة والكتابة ما واإلنا  الذكور بين الفجوة أنإال  %42 حوالي ارتفعت والتي والجامعي

 .%1 بلغ بفارق الذكور لصالح زالت
 
 

  1022-1002سنة فأكثر،  25ة القراءة والكتابة بين النساء والرجال معدالت معرف
 

 

 نلتحقما زلن ي هنمعظمان إال  ،مرتفعة ما بين انا  الجامعي بالتعليم االلتحاق نسب نأ أيضا وعلى الرغم من
العديد من االسباب من بينها  ىإلوهذا يعود  ،وعلى مستويات ضيقةوذات طبيعة محددة محدودة  تخصصاتب

وعدم تشجيع االنسانية بعض التخصصات والذا يشجع على االلتحاق بالثقافة المجتمعية والتوجيه الذكورا تاثير 
وال  المرأةطبيعة والتي من وجهة نظرهم ال تناسب  عمليةاللتحاق ببعض البرامج والتخصصات العلى االنا  ا

 في ، لذلك يالحظ ان االنا  تلتحقالمرأةا يتعلق بالفروق الجندرية بين الرجل و الجسدا وكل مأو تكوينها النفسي 
 هذا الى جانب ان. الحياتية اإلنسانية والعلوم والتربية، الصحية، الرعاية مجاالتبعض التخصصات التقليدية ك

 %41.9ب  مقارنة %6.1 والتقني يعد منخفضا وال يزيد عن المهني والتدريب التعليم في اإلنا  التحاق معدل
ومن وذلك نتيجة غياب استراتيجية وطنية فلسطينية تشجع الكل الفلسطيني على االلتحاق بالتعليم المهني ، للذكور

الذا  األمرالعمل الفلسطيني،  سوق ومتطلبات ضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجاتبينها اإلنا  مع 
سطينية على مستوى المشاركة والحصول على المساواة وعلى كافة الفل المرأةحجم التحديات التي تواجهها  يوضح

 االصعدة والمستويات.
 التي الفقيرة األسر نسبة ان إلىفيما يتعلق بالواقع االقتصادا للنساء الفلسطينيات فتجدر االشارة من جهة أخرى و 

فتعتبر  غزة قطاع في أنثى ترأسها التي الفقيرة األسر نسب أما %00.1في الضفة الغربية تبلغ  أنثى ترأسها
 0241في العام  %28.2، كذلك فقد بلغ معدل البطالة عند اإلنا  0244 للعام %06.1 االعلى حي  تبلغ

اإلنا  في القوى العاملة الفلسطينية ومدى عند الذكور مما يوضح حجم التباين المرتبط بمشاركة  %01.2مقابل 
. ومن الجدير بالذكر أن معدالت البطالة بمثيالتها من الذكور الفرص المتوفرة لها للحصول على عمل مقارنة

في العام  %12.9سنة دراسية فأعلى حي  بلغت  42بين اإلنا  كانت األعلى بين اإلنا  الحاصالت على 
0241. 

من مجمل  %46.1بلغت ما نسبته  2014فيما يتعلق بمشاركة اإلنا  في القوى العاملة أيضا، ففي العام 
وهي رغم ذلك تعد نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع  0224في العام  %42.2سن العمل مقابل  اإلنا  في
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.  فيما ما زالت مشاركة الذكور تزيد بحوالي %12مستويات مشاركة النساء في القوى العاملة عالميا والتي تبلغ 
والذكور، حي  بلغ معدل  أضعاف عن مشاركة اإلنا ، مع وجود فجوة في معدالت األجرة اليومية بين اإلنا  1

  .024120شيقل في العام  421.8شيقل وعند الذكور  82.6األجر اليومي لإلنا  

 1052 -1005سنة فأكثر،  51نسبة المشاركة في القوى العاملة عند النساء والرجال 

 
 

 قرارلصناعة ا التمثيل المجتمعي والمشاركة في
ومشاركتها في صناعة القرار فيالحظ انها ما زالت في ادارة الحياا العامة  ودورها المرأة فيما يخص مساواة

 ان إلىفي الكثير من القطاعات، فالمعلومات الواردة من الجهاز المركزا لالحصاء الفلسطيني تشير محدودة 
التوالي  على %02.6و %11.2 نسبته وبما العامالت للنساء الرئيسي يعتبران المشغل والزراعة الخدمات قطاعي

 .0241خالل عام 
 

الصحي الفلسطيني على سبيل المثال ما زالت محدودة هي االخرى فتواجدها ال  أيضا فمشاركة النساء في القطاع
الذكور،  %81.1 مقابل اإلنا ، من األطباء نقابة في المسجلين البشريين األطباء من %41.0يتعدى ما نسبته 

 بث مقارنة  %06.1ال تزيد عن  النقابة في المسجلين األسنان أطباء نسبة االنا  منهذا باالضافة الى ان 
 .0242من فئة الذكور خالل عام  12.1%

 اإلنا  من %04.2وال يختلف ذلك بالنسبة الى القطاعات االخرى فمشاركة المرأة في الهيئات المحلية ال تتعدى 
 الجامعات في الطلبة مجالس أعضاء من %09.8و ،0240 العام في ذكور %16.2 مقابل الغربية الضفة في

 في الصحفيين من %02.2و.  0244 العام في من الذكور  %12.0 مقابل من اإلنا  فلسطين في الفلسطينية
 ذكور %18.8 مقابل إنا  العام القطاع في الموظفين من %14.0 وهناك ذكور، %82.2 مقابل إنا  فلسطين
 . 0242 عام خالل

 إلىأيضا المختلفة بل يمتد لقطاعات التنموية ال يقتصر على مستوى ا المرأةحظ ان ضعف مشاركة وأخيرا يال
كنائبات في المجلس التشريعي وكعضوات في  المتواجداترغم التحسن في نسب تمثيل النساء ف ،الشان السياسي

ممارسة الشان  ودورها في  المرأةة مشاركانه ومع ذلك يالحظ ان إال ، محلية نتيجة اعتماد مبدا الكوتاالهيئات ال
 التمثيلمستوى على ووفود المفاوضات والمصالحة الفلسطينية وحتى  المشاركة فيأو السياسي والحزبي 

 %1.4 عنعلى سبيل المثال  الفلسطينيات السفيرات نسبة تزد فلمما زالت محدودة وغير مرضية الدبلوماسي 
                                                           

 .18/13/1315 ،الفلسطيني لالحصاء المركزي العالمي، الجهاز المرأة يومصحفي،  المصدر السابق:بيان 20 
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الذا يعكس وبوضوح ضعف التمثيل المجتمعي للمراة  األمر .0242خالل عام  من الرجال %61.6 مع مقارنة
بما يتوافق مع حجمها الحقيقي وطبيعة دورها ومشاركتها المجتمعية والتي ما زالت ضمن مستويات محدودة ال 

ة المستويات القيادية العليا ضمن فرص متكافئ إلىالوصول أو تتيح للمراة المشاركة الفاعلة في ادارة الشان العام 
 ومتساوية ما بين الرجال والنساء على وجه التحديد. 

 نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية 
التثي تواجثه القطثاع  والخارجيثة الداخليثة تلخص عملية التحليل أهم المؤثرات االيجابية والسثلبية ذات الصثلة بالبيئثة

لة الفلسطينيه وبما ينسجم مع الرؤية واألهثداف وتفعيله على الحا 1325الرسمي واالهلي والمرتبطة بتطبيق القرار 

 اإلستراتجية الوطنية الفلسطينية.

 والضعف القوة تحليل ابرز جوانب

التنظيمية التشريعية و البنية بالبيئة الداخلية و األساسية والمرتبطة والضعف وهي التي تمثل مجاالت القوة 
والتي يمكن تلخيصها على المرتبطة بالواقع الفلسطيني  عامةوالعالقات الوالبرامجية والموارد والسياسات الداخلية 

 النحو التالي:
 أوال: تحليل نقاط القوة

الدولي التابع لالمم  األمنالصادر عن مجلس  4201وجود تطابق ما بين مرجعيات القانون الدولي وقرار  .4
 تحت االحتالل االسرائيلي.الفلسطينية ووجودها  المرأةالمتحدة المتعلق بتوفير الحماية للنساء وحقوق 

 إتفاقيةانضمام فلسطين كعضو مراقب ضمن هيئات االمم المتحدة ومصادقتها على االتفاقيات الدولية ك .0
 وغيرا.أو جنيف وسيد

عضوية فلسطين في عدد من الشبكات واالئتالفات على المستوى الدولي ومشاركتها الفاعلة في تسليط  .2
 ة في ظل االحتالل االسرائيلي.الفلسطيني المرأةالضوء على قضايا 

مجلس  بقرار صادر عن 4201الدولي رقم:  األمنلتطبيق قرار مجلس اللجنة الوطنية العليا  استحدا  .1
 العالقة ذات الفلسطينية الوزارات وعضوية المرأة شؤون وزارة وبرئاسة 0240 الوزارء الفلسطيني في العام

 .  واألهلي المدني المجتمع ومؤسسات
آليات  إلىباالضافة  4201لخبرات الفلسطينية في ما يتعلق بالعمل على محاور القرار الدولي تراكم ا .1

 توطينه وتطبيقه على الحالة الفلسطينية.
ضمن محاور التوعية والمشاركة في صناعة  4201وجود ائتالفات وطنية ومحلية تعمل على القرار الدولي  .9

 القرار.
 الدولية والمحاكم الدولية األخرى. ةئيمحكمة الجناال إلىانضمام فلسطين  .1
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 ضعفال ثانيا: تحليل نقاط

عدم وجود رؤية موحدة بين القطاع الرسمي واالهلي واالئتالفات واالطر النسوبة المختلفة فيما يتعلق بتفعيل  .4
 .4201 رقم القرار الدولي

والتعاون المشترك من ضعف آليات التواصل ما بين القطاع الرسمي واالهلي فيما يخص تنسيق الجهود  .0
 .4201القرار الدولي تطبيق اجل العمل على 

من حي  اهميته والعمل على 4201لي تباين الوعي المجتمعي الرسمي واالهلي فيما يتعلق بالقرار الدو  .2
 على الواقع الفلسطيني.وموائمته تطبيقه 

املة على القرار نتيجة تعدد وجود مستويات من التنافس السلبي بين المؤسسات واالئتالفات النسوية الع .1
 االجسام واألطر التي تعمل على القرار.

القرارت الفلسطيني فيما يتعلق باستخدام اآلليات الدولية المرتبطة باالتفاقيات و الرسمي صعوبة الحراك ا  .1
كم أمام المحا ومقاضاة قادته، ومجرميه االحتالل االسرائيلي ومقاضاتهدولة لة الدولية والتي تتضمن مساء

 الفلسطينية.  المرأةانتهاكاته ضد الدولية وفضح 
المتوفرة من قبل  تمويلبفرص ال 4201وارتباط العمل على القرار دعم حكومي أو عدم توافر تمويل وطني  .9

 جهات الخارجية.المؤسسات الدولية وال
 .بما فيها القدس المحتلة، الحصار اإلسرائيلي المطبق برا وبحرا وجوا على األرض الفلسطينيةاالحتالل و  .1

 والتهديدات الفرص تحليل ابرز جوانب

والمرتبطثة  4201والتثي تثؤثر علثى طبيعثة العمثل علثى القثرار واقثع البيئثة الخارجيثة المحيطثة  إلىوهي التي تشير 

والتثي يمكثن تلخيصثها  ..الخ،،األموالتجنيد فرص  ،العالقات الخارجيةشبكة  أساسا بالواقع السياسي واالجتماعي،

 النحو التالي:  على

 ثالثا: تحليل الفرص المتاحة
مواجهة االحتالل االسرائيلي وخصوصا فيما يتعلق باالنتهاكات ضد ب الفلسطينية المرتبطة قضيةالعدالة  .4

 .4201 الدولي الفلسطينية في ضوء القرار المرأة
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 رة العمل على تطبيقهوضرو  4201تنامي االهتمام الدولي واالقليمي فيما يتعلق باهمية القرار الدولي  .0
 وتفعيله.

الفلسطينية والمتمثلة بالعديد من االئتالفات والتحالفات  المرأةوجود حالة من التضامن الدولي مع قضايا  .2
 .والحماية األمنالفلسطينية تحت االحتالل وحقها ب المرأةوبحالة 4201االقليمية والدولية والمهتمه بالقرار 

المنظمات الدولية التابعة لالمم المتحدة وبعض جهات التمويل فيما يخص  وجود اهتمام من قبل العديد من .1
 .4201العمل على القرار الدولي 

وامكانية اضافة فقرات  4201صدور تقارير دورية عن االمين العام لالمم المتحدة تتعلق بتطبيق قرار  .1
 الفلسطينية. المرأةتتناول  حالة 

 4886 والقرار 4888 والقرار 4802 كالقرار 4201كملة لقرار صدور العديد من القرارات الدولية الم .9
 عمليات في المرأة مشاركة تعزيز بمواصلة يطالب والذا 0226 العام من اكتوبر/األول تشرين في والصادر
 .0400القرار رقم:  إلىوصواًل  4201 القرار تنفيذ في التقدم لقياس مؤشرات ووضع السالم

الفلسطينية  المرأةالتابعة لالمم المتحدة والتي تتناول حالة  المرأةقبل لجنة  صدور العديد من القرارت من .1
 تحت االحتالل.

الجرائم التي ترتكب ضد المرأة هي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، بما فيها ميثاق روما المؤسس  .8
 للمحكمة الجنائية الدولية.

 

 رابعا: تحليل المخاطر والتهديدات 

مما يؤثر سلبا على الواقع القانوني جراء أثار االنقسام الفلسطيني السابق لس التشريعي توقف عمل المج .4
 .المرأةوالسياسات التشريعية المتعلقة بقضايا 

، قانون الدولي االنساني البنود احترام أو عدم التزام االحتالل االسرائيلي بتطبيق القرارات واالتفاقيات الدولية  .0
 لفلسطينين .المختلفة للمواطنين ا حقوقالبوخاصة ما يتعلق االنسان، والقامزم الدولي لحقوق 

 إلىاذدواجية تعامل المجتمع الدولي مع الحالة الفلسطينية وانحيازا  لصالح االحتالل االسرائيلي والذا يؤدا  .2
علق وخصوصا فيما يت 4201عدم ثقة المجتمع الفلسطيني بجدية المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق القرار 

 بالحالة الفلسطينية.
الفلسطينية وحقوقها المختلفة من  المرأةعن الممارسات واالنتهاكات المتتالية ضد الدولي االنحياز  والصمت  .1

 قبل االحتالل االسرائيلي.
الواقع العربي المرتبط بالصراعات والنزاعات الداخلية والذا يغير من اولويات المانحين ويؤثر على  .1

 .4201الفلسطينية من منظور القرار الدولي  المرأةالتركيز على قضايا توجهاتهم اتجاا 
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 الوطني اإلطار من تهدفةالمس النساء فئات
والحماية وتعزيز المشاركة في صناعة القرار للنساء  األمنتوفير  إلىعلى الرغم من ان اإلطار الوطني يهدف 

االرض يطبق بشكل اساسي ضمن نطاق سطار هذا اإل انإال لف اماكن تواجدهم، والفتيات الفلسطينيات في مخت
 مع التاكيد على ان هذاوقطاع غزة،  بما فيها القدس، مستوى الضفة الغربيةعلى وتحديدا  المحتلة الفلسطينية
ما يتعلق بمحور النساء والفتيات الفلسطينيات بشكل عام وخصوصا في شمل تدخالت تأيضا تضمن اإلطار قد 
والذا من المتوقع ان يكون له اثر على واقع  اإلسرائيلي، وقادته، ومجرميه،لة االحتالل ءليات مساآالحماية و 

أما في ما يتعلق بالفئات التي  داخل االرض الفلسطينية وخارجها، في مختلف اماكن تواجدها الفلسطينية المرأة
 يستهدفها اإلطار الوطني فيمكن االشارة اليها على النحو التالي:

 وخارجها. المحلتة تيات الالجئات والنازحات داخل األرض الفلسطينيةالنساء والف 

  داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.النساء والفتيات الفلسطينيات المتواجدات 

 القاطنات داخل مدينة القدس وخارجها. النساء والفتيات المقدسيات 

  المحررات.أو األسيرات داخل السجون اإلسرائيلية النساء والفتيات 

 الجدار والحصار اإلسرائيلي.جراء لنساء والفتيات المتضررات من ا 
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 ستراتيجياإلطار اإل
 

 ةالرؤي

 دوليا، ومساءلته االسرائيلي االحتالل وانتهاكات اعتداءات من الفلسطينيات والفتيات النساء حماية
 على القرار بصنع المتعلقة والمستويات المجاالت كافة في تمييز دون المرأة مشاركة وضمان
 .والدولي المحلي المستوى

 األهداف والسياسات والتدخالت المقترحة
 

 : الوقاية والحماية، المساءلة، المشاركة.محاور ومجاالت االستراتيجية

 

 

 الهدف العام لالستراتيجية
تثثثثثثثثثثثثوفير الحمايثثثثثثثثثثثثة للمثثثثثثثثثثثثراة الفلسثثثثثثثثثثثثطينية وتمكينهثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثن المشثثثثثثثثثثثثاركة الفاعلثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثي كافثثثثثثثثثثثثة 

 ار وطنيا ودوليا.مستويات صنع القر 
 

 األهداف االستراتيجية
 محور ومجال الوقاية والحماية

: تطوير آليات الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات في مواجهة الهدف االستراتيجي األول
 انتهاكات االحتالل االسرائيلي.

 

 السياسات والتدخالت ذات الصلة

للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن والقانوني والصحي اعي السياسة االولى: تحسين نوعية خدمات الدعم االجتم
 للعنف من قبل االحتالل االسرائيلي.

 
 

 التدخالت ذات الصلة
تطوير ومتابعه تنفيذ برامج التأهيل النفسي والصحي والدمج المجتمعي للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن  .4

 .للعنف من قبل االحتالل اإلسرائيلي
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واالرشاد النفسي للنساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة ممن جتماعي اإلتوفير برامج الدعم  .0
 تعرضن للعدوان اإلسرائيلي جراء الحرب األخيرة.

يتعرضن المتضررات جراء الجدار واالستيطان واللواتي تقديم الدعم واإلسناد القانوني للنساء والفتيات  .2
 االراضي الفلسطينية. لإلنتهاكات واإلعتداءات من قبل المستوطنين في سائر

توفير برامج الدعم واالرشاد القانوني للنساء والفتيات المقدسيات وحماية حقهن ووجودهن كمواطنات  .1
 فلسطينيات في مدينة القدس المحتلة.

 تقديم الدعم والمناصرة واإلسناد القانوني لألسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل اإلسرائيلي. .1
ة من النساء والفتيات وتمكينهم من المشاركه السياسي األسرىلذوا واالجتماعي  القانونيتوفير الدعم  .9

 الفاعله.والمجتمعيه 
 توفير خدمات الدعم، والتوجيه، والتمكين للنساء والفتيات المحررات. .1
والجرحى والمصابين الشهداء من أسر فتيات النساء و التوفير خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لصالح  .8

 .عتداءات االسرائيليةجراء اال
تنظيم حمالت مناصرة وطنية ودولية تستهدف تسليط الضوء على واقع االسيرات الفلسطينيات داخل  .6

 السجون االسرائيلية.
لنساء والفتيات في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة حول واقع ا إطالق حمالت للتوعية المجتمعية .42

 وكيفية التعامل معها.
في منظومة  ساء ضحايا اإلنتهاكات اإلسرائيليةيليه لمقدمي الخدمات للنتوطين اإلجراءات التفص .44

 .التحويل الوطني
، جرائم الحرباعداد دراسات بحثية حول اآلثار المادية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة على  .40

 االنتهاكات االسرائيلية ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.و  الجرائم ضد اإلنسانية،
 

 
السياسة الثانية: تعزيز القدرات المؤسسية والفردية لتمكين النساء والفتيات المعرضات للعنف االسرائيلي من 

 والخدمات. الموارد إلىالوصول 
 

 التدخالت ذات الصلة
تثثثثثثثوفير كثثثثثثثوادر وخبثثثثثثثرات بشثثثثثثثرية مؤهلثثثثثثثة للتعامثثثثثثثل مثثثثثثثع حثثثثثثثاالت العنثثثثثثثف التثثثثثثثي تتعثثثثثثثرض لهثثثثثثثا النسثثثثثثثاء  .4

 سرائيلي.والفتيات من قبل االحتالل اإل
تثثثثثوفير قاعثثثثثدة بيانثثثثثات واضثثثثثحة تسثثثثثهل مثثثثثن عمليثثثثثة تحويثثثثثل النسثثثثثاء والفتيثثثثثات اللثثثثثواتي تعرضثثثثثن للعنثثثثثف  .0

الجهثثثثثثات والمؤسسثثثثثثات المختصثثثثثثة بخثثثثثثدمات الثثثثثثدعم واالرشثثثثثثاد النفسثثثثثثي واالجتمثثثثثثاعي  إلثثثثثثىاالسثثثثثثرائيلي 
 والصحي والقانوني. 

لومثثثثثثات مثثثثثثا بثثثثثثين يجثثثثثثاد آليثثثثثثات تضثثثثثثمن تحسثثثثثثين مسثثثثثثتويات الشثثثثثثراكة والتنسثثثثثثيق الفعثثثثثثال وتبثثثثثثادل المعإ .2
المؤسسثثثثثات الرسثثثثثمية ومؤسسثثثثثات المجتمثثثثثع المثثثثثدني التثثثثثي تقثثثثثدم الخثثثثثدمات المختلفثثثثثة للنسثثثثثاء والفتيثثثثثات 

 اللواتي يتعرضن للعنف االسرائيلي. 
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عالميثثثثثثثة تسثثثثثثتهدف التعريثثثثثثف بالخثثثثثثثدمات والمؤسسثثثثثثات التثثثثثثي تقثثثثثثثدم بثثثثثثرامج وخثثثثثثثدمات إتنظثثثثثثيم أنشثثثثثثطة  .1
 ات.الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني للنساء المستهدف

 
 

ـــــــار  ـــــــات الفلســـــــطينيات فـــــــي مواجهـــــــة أث ـــــــز مقومـــــــات صـــــــمود النســـــــاء والفتي ـــــــة: تعزي السياســـــــة الثالث
 االحتالل االسرائيلي.

 التدخالت ذات الصلة
تطثثثثثوير بثثثثثرامج تتعلثثثثثق بثثثثثالتمكين االقتصثثثثثادا واالجتمثثثثثاعي للنسثثثثثاء والفتيثثثثثات اللثثثثثواتي يتعرضثثثثثن لعنثثثثثف  .4

 ساء في قطاع غزة.االحتالل اإلسرائيلي وخاصة األسيرات المحررات والن
ب و والفتيثثثثثثات فثثثثثثي قطثثثثثثاع غثثثثثثزة وتمكيثثثثثثنهن مثثثثثثن مواجهثثثثثثة أثثثثثثثار الحثثثثثثر  اغاثيثثثثثثه للنسثثثثثثاءتثثثثثثوفير بثثثثثثرامج   .0

 االسرائيلية.
الجثثثثثثثدار والحصثثثثثثثار والمنثثثثثثثاطق المهمشثثثثثثثة االسثثثثثثثتيطان، مسثثثثثثثاندة النسثثثثثثثاء والفتيثثثثثثثات المتضثثثثثثثررات مثثثثثثثن  .2

نضثثثثثثثثالهن  بتثثثثثثثثوفير الخثثثثثثثثدمات الصثثثثثثثثحية والتعليميثثثثثثثثة والتمكثثثثثثثثين االقتصثثثثثثثثادا ممثثثثثثثثا يسثثثثثثثثاهم فثثثثثثثثي دعثثثثثثثثم
 وصمودهن.

الناتجثثثثثثة عثثثثثثن وذوا االعاقثثثثثثة  جرحثثثثثثىوالتثثثثثثوفير فثثثثثثرص التمكثثثثثثين اإلقتصثثثثثثادا لعوائثثثثثثل وأسثثثثثثر الشثثثثثثهداء  .1
  من فئة النساء والفتيات الفلسطينيات.االعتداءات االسرائيلية 

تثثثثثدريب النسثثثثثاء والفتيثثثثثات الالجئثثثثثات خصوصثثثثثا بمثثثثثا يتعلثثثثثق بمفثثثثثاهيم حقثثثثثوق اإلنسثثثثثان والقثثثثثانون الثثثثثدولي  .1
ن كالجئثثثثثثثثثات ونازحثثثثثثثثثات واحتياجثثثثثثثثثاتهن هت واالتفاقيثثثثثثثثثات الدوليثثثثثثثثثة المتعلقثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثواقعار االنسثثثثثثثثثاني والقثثثثثثثثثرا

 المختلفة.
 إيجاد اليه للتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لدعم صمود المرأة. .9
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 محور ومجال المساءلة الدولية
 واالقليمية.  : مساءلة االحتالل االسرائيلي وفق اآلليات الدوليةالهدف االستراتيجي الثاني

 

 السياسات والتدخالت ذات الصلة

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

 التدخالت ذات الصلة
يثثثثثثثثة للنسثثثثثثثثاء والفتيثثثثثثثثات اللثثثثثثثثواتي تفعيثثثثثثثثل دور اللجثثثثثثثثان الدوليثثثثثثثثة المختلفثثثثثثثثة فيمثثثثثثثثا يتعلثثثثثثثثق بتثثثثثثثثوفير الحما .4

 .يتعرضن للعنف االسرائيلي
 ارسال شكاوى فردية، وجماعية حور االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المرأة الفلسطينية. .0

 تقارير ووضع المرأة بحماية الخاصة المتحدة بهدف تفعيل اإلجراءات لألمم التابعين المقررين دعوة .2
 .الدولية والمساءلة لحمايةا وآليات الفلسطينية المرأة وضع حول

  .المرأةاالتفاقيات المرتبطة بحقوق عموم متابعة عملية االنضمام والمصادقة على  .1
تنظثثثثثيم حملثثثثثة ضثثثثثغط دوليثثثثثة لمطالبثثثثثة هيئثثثثثات االمثثثثثم المتحثثثثثدة والمنظمثثثثثات الدوليثثثثثة بتحمثثثثثل مسثثثثثؤولياتها  .1

 الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة. المرأةاتجاا االنتهاكات التي تتعرض لها 
 األمثثثثنالفلسثثثثطينية، وقضثثثثايا  المثثثثرأةالثثثثدولي لعقثثثثد جلسثثثثة خاصثثثثة تتعلثثثثق بوضثثثثع  األمثثثثندعثثثثوة مجلثثثثس  .9

 والسلم وتوفير الحماية الدولية لها.
الفلسثثثثثطينية  المثثثثثرأةحاطثثثثثة حثثثثثول االنتهاكثثثثثات المتعلقثثثثثة بحقثثثثثوق إدعثثثثثوة مجلثثثثثس حقثثثثثوق االنسثثثثثان لتقثثثثثديم  .1

 .المستمرة والتي تتعرض لها جراء االعتداءات االسرائيلية
الفلسثثثثثثطينية، والتثثثثثثي  المثثثثثثرأةابعثثثثثثة القثثثثثثرارات التثثثثثثي تصثثثثثثدر عثثثثثثن األمثثثثثثم المتحثثثثثثدة فيمثثثثثثا يخثثثثثثص حالثثثثثثة مت .8

لتنفيثثثثثثذ هثثثثثثذا المعنيثثثثثثة الدوليثثثثثثة  نظمثثثثثثاتالهيئثثثثثثات والمى الضثثثثثثغط علثثثثثثتتطلثثثثثثب حثثثثثث  الثثثثثثدول المختلفثثثثثثة و 
 .القرارات

ت كثثثثات االحثثثثتالل االسثثثثرائيلي علثثثثى النسثثثثاء والفتيثثثثااالتثثثثي توثثثثثق وترصثثثثد انته الدوريثثثثة التقثثثثارير اصثثثثدار .6
المنظمثثثثثات الدوليثثثثثة واللجثثثثثان التابعثثثثثة لألمثثثثثم  إلثثثثثىالفلسثثثثثطينيات وخصوصثثثثثا فثثثثثي قطثثثثثاع غثثثثثزة وتوجيههثثثثثا 

 .المتحدة
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يثثثثثة التثثثثثي تتعلثثثثثق اعثثثثثداد قاعثثثثثدة بيانثثثثثات توثثثثثثق كافثثثثثة انشثثثثثطة هيئثثثثثات االمثثثثثم المتحثثثثثدة والمنظمثثثثثات الدول .42
 االحتالل االسرائيلي دوليا.  بكافة جوانب مساءلة

لثثثثثثثثدولي وتبثثثثثثثثادل المعلومثثثثثثثثات مثثثثثثثثع المنظمثثثثثثثثات التابعثثثثثثثثة لالمثثثثثثثثم تعزيثثثثثثثز عالقثثثثثثثثات التشثثثثثثثثبيك والتعثثثثثثثثاون ا .44
وغيرهثثثثثثا  العربيثثثثثثة، الثثثثثثدول وجامعثثثثثثة االسثثثثثثالمي المثثثثثثؤتمر التابعثثثثثثة لمنظمثثثثثثة الثثثثثثدوائر/ المتحثثثثثثدة واللجثثثثثثان

 تعمثثثثثثثل علثثثثثثثى تفعيثثثثثثثل القثثثثثثثراروالتثثثثثثثي  يمثثثثثثثن االئتالفثثثثثثثات والشثثثثثثثبكات علثثثثثثثى المسثثثثثثثتوى اإلقليمثثثثثثثي والثثثثثثثدول
 .4201 الدولي

 االسثثثثرائيلي االحثثثثتالل انتهاكثثثثات دوليثثثثا علثثثثىمحليثثثثا و  الضثثثثوء تسثثثثليط وضثثثثع خطثثثثة اعالميثثثثة تسثثثثتهدف .40
النسثثثثثثاء والفتيثثثثثثات الفلسثثثثثثطينيات وخصوصثثثثثثا الجثثثثثثرائم التثثثثثثي حصثثثثثثلت فثثثثثثي قطثثثثثثاع غثثثثثثزة جثثثثثثراء  لحقثثثثثثوق

 الحرب األخيرة. 
جثثثثثثثثرات انضثثثثثثثمام دراسثثثثثثثثة تسثثثثثثثتهدف قليميثثثثثثثثةا  و  محليثثثثثثثة متخصصثثثثثثثثة أنشثثثثثثثطة عقثثثثثثثد .42  فلسثثثثثثثثطين آليثثثثثثثات وا 

 .لهاالدولية الفلسطينية وتوفير الحماية  أةالمر  واقع على واثرها الدولية لالتفاقيات

بحا  ومنشورات تتعلق باليات مساءلة االحتالل االسرائيلي ومقاضاته ترتبط بمرجعيات أعداد دراسات و إ .41
 واالتفاقيات الدولية االخرى ذات الصلة.  4201قرار 

فلسطين بالقانون الدولي هيئة المعاهدات حول التزامات دولة  إلىتقديم دولة فلسطين للتقارير الالزمة  .41
 لحقوق االنسان.

التنسثثثثثثيق والتواصثثثثثثل مثثثثثثع وزارة الخارجيثثثثثثة الفلسثثثثثثطينية لتفعيثثثثثثل دور الممثليثثثثثثات والسثثثثثثفارات الفلسثثثثثثطينية  .49
 للمساهمة في تسليط الضوء على معاناة النساء والفتيات الفلسطينيات.

 

إنتهاكات اإلحتالل ثيق ليات رصد وتو آة فيما يتعلق بيسسة الثانية: تحسين القدرات المؤسالسيا
 .الفلسطينية المرأةضد  سرائيلياإل

 التدخالت ذات الصلة
ايجثثثثثثاد نظثثثثثثام ومنهجيثثثثثثة موحثثثثثثدة تسثثثثثثتهدف تطثثثثثثوير عمليثثثثثثة توثيثثثثثثق االنتهاكثثثثثثات التثثثثثثي تتعثثثثثثرض لهثثثثثثثا   .4

 الفلسطينيات وبما ينسجم مع المعايير الدولية. والفتيات النساء
لقثثثثثة باليثثثثثات توثيثثثثثق االنتهاكثثثثثات ورفثثثثثع الشثثثثثكاوى اعثثثثثداد أدلثثثثثة عمثثثثثل توثثثثثثق االجثثثثثراءات التفصثثثثثيلية المتع .0

 وغيرا.
 يتعلثثثثثثثق فيمثثثثثثثا المؤسسثثثثثثثات الفلسثثثثثثثطينية ذات العالقثثثثثثثة قثثثثثثثدرات إعثثثثثثثداد بثثثثثثثرامج تثثثثثثثدريب تسثثثثثثثتهدف بنثثثثثثثاء .2

 التقارير. وكتابة االنتهاكات توثيق واساليب ووسائل باليات
نون الثثثثثثدولي والقثثثثثا بثثثثثثالحقوق ذات الصثثثثثثلة والمتعلقثثثثثة الجوانثثثثثب فثثثثثيفثثثثثع الثثثثثثوعي ايجثثثثثاد بثثثثثرامج تتعلثثثثثثق بر  .1

 .4201وخاصة القرار الدولية  والقرارت
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ايجثثثثثثثاد بثثثثثثثثرامج تثثثثثثثدريب متخصصثثثثثثثثة ومحترفثثثثثثثثة تسثثثثثثثتهدف تطثثثثثثثثوير قثثثثثثثثدرة االعثثثثثثثالم الفلسثثثثثثثثطيني علثثثثثثثثى  .1
 مخاطبة الراا العام الدولي فيما يخص  فضح االنتهاكات والجرائم االسرائيلية. 

 
 

 رائيلي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.عتداءات اإلحتالل االسا  نتهاكات و إالسياسة الثالثة: رصد وتوثيق 
المثثثثثثثثثثثثثثدنيين  تسثثثثثثثثثثثثثتهدفرصثثثثثثثثثثثثثد وتوثيثثثثثثثثثثثثثق االنتهاكثثثثثثثثثثثثثثات والجثثثثثثثثثثثثثرائم االنسثثثثثثثثثثثثثثانية االسثثثثثثثثثثثثثرائيلية التثثثثثثثثثثثثثثي  .4

 وخصوصا النساء والفتيات في قطاع غزة جراء الحرب االسرائيلية األخيرة.
رصثثثثثثثثثد وتوثيثثثثثثثثثق االنتهاكثثثثثثثثثات الممارسثثثثثثثثثة ضثثثثثثثثثد النسثثثثثثثثثاء والفتيثثثثثثثثثات جثثثثثثثثثراء اإلعتثثثثثثثثثداءات مثثثثثثثثثن قبثثثثثثثثثل  .0

 .المحتلة حتالل االسرائيلي والمستوطنين في سائر االرض الفلسطينيةاال
 الفلسثثثثثثثثثثثثثثثثثطينيات والفتيثثثثثثثثثثثثثثثثات النسثثثثثثثثثثثثثثثثاء لهثثثثثثثثثثثثثثثثا تتعثثثثثثثثثثثثثثثثثرض التثثثثثثثثثثثثثثثثي االنتهاكثثثثثثثثثثثثثثثثات رصثثثثثثثثثثثثثثثثد وتوثيثثثثثثثثثثثثثثثثق .2

 وجدار الفصل العنصرا. االستيطان من جراء المتضررات
رصثثثثثثثثثثثثثد وتوثيثثثثثثثثثثثثثق االنتهاكثثثثثثثثثثثثثات التثثثثثثثثثثثثثي تتعثثثثثثثثثثثثثرض لهثثثثثثثثثثثثثا النسثثثثثثثثثثثثثاء والفتيثثثثثثثثثثثثثات المقدسثثثثثثثثثثثثثيات جثثثثثثثثثثثثثراء  .1

 الهويات المقدسية. والمصادرة وسحبهجير والطرد ممارسات الت
 فثثثثثثثثثثثثثثي السثثثثثثثثثثثثثثجون االسثثثثثثثثثثثثثثرائيليةالفلسثثثثثثثثثثثثثثطينيات رصثثثثثثثثثثثثثثد وتوثيثثثثثثثثثثثثثثق االنتهاكثثثثثثثثثثثثثثات ضثثثثثثثثثثثثثثد االسثثثثثثثثثثثثثثيرات  .1

 .والجرحى الشهداء زوجاتو  وأسرهن
إجبثثثثثثثثثثارهن علثثثثثثثثثثى ممارسثثثثثثثثثثة أو رصثثثثثثثثثثد وتوثيثثثثثثثثثثق عمليثثثثثثثثثثات االتجثثثثثثثثثثار بالنسثثثثثثثثثثاء واالعتثثثثثثثثثثداء علثثثثثثثثثثيهن  .9

كرمثثثثثثثثثثثثثز أو اسثثثثثثثثثثثثثتغاللهن كموضثثثثثثثثثثثثثوع أو نثثثثثثثثثثثثثة أيثثثثثثثثثثثثثة أعمثثثثثثثثثثثثثال ضثثثثثثثثثثثثثارا ومهيأو الثثثثثثثثثثثثثدعارا أو البغثثثثثثثثثثثثثاء 
 النزاعات.أو جنسي في أوقات الحروب 

 
 

 



33 
 

 

 محور ومجال المشاركة
دماجها المرأة: تعزيز مشاركة الثالث الهدف االستراتيجي  القرار صنع عمليات في الفلسطينية وا 

 على المستوى الوطني والدولي.

 السياسات والتدخالت ذات الصلة

ـــــــــى:  تطـــــــــوير ـــــــــى المســـــــــتوى  المـــــــــرأةمشـــــــــاركة  السياســـــــــة االول الفلســـــــــطينية وزيـــــــــادة تمثيلهـــــــــا عل
 القيادي في المؤسسات والهيئات الحكومية والدبلوماسية واألطر السياسية المختلفة.

الفلسثثثثثطينية فثثثثثي كافثثثثثة مسثثثثثتويات  المثثثثثرأةاعثثثثثداد قاعثثثثثدة بيانثثثثثات تتضثثثثثمن مسثثثثثح حثثثثثول نسثثثثثب مشثثثثثاركة  .4
والقضثثثثثثثاء، الهيئثثثثثثثات  األمثثثثثثثنالعثثثثثثثام، )المناصثثثثثثثب العليثثثثثثثا فثثثثثثثي القطثثثثثثثاع  أهمهثثثثثثثا صثثثثثثثنع القثثثثثثثرار ومثثثثثثثن 

 الدبلوماسية، وفود المصالحة والتفاوض، هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية..الخ(.
 المثثثثثرأةتنظثثثثثيم حمثثثثثالت ضثثثثثغط ومناصثثثثثرة للتثثثثثاثير علثثثثثى صثثثثثانعي القثثثثثرار فيمثثثثثا يتعلثثثثثق بتعزيثثثثثز مشثثثثثاركة  .0

دمًا بتبنثثثثثثي القثثثثثثوانين الالزمثثثثثثة المختلفثثثثثثة، والثثثثثثدفع قُثثثثثثودمجهثثثثثثا فثثثثثثي األطثثثثثثر القياديثثثثثثة والهيئثثثثثثات السياسثثثثثثية 
 لتحقيق ذلك.

تثثثثثثثثدريب وبنثثثثثثثثاء قثثثثثثثثدرات النسثثثثثثثثاء القيثثثثثثثثادات ليكونثثثثثثثثوا مثثثثثثثثؤهالت للمشثثثثثثثثاركة ضثثثثثثثثمن مسثثثثثثثثتويات التمثيثثثثثثثثل  .2
 السياسي المختلفة.

ر ومثثثثثدى التقثثثثثثدم فثثثثثي عمليثثثثثات صثثثثثنع القثثثثثرا  المثثثثثرأةاصثثثثثدار تقريثثثثثر سثثثثثنوا يوثثثثثثق مسثثثثثتويات مشثثثثثاركة  .1
 قيادية والسياسية المختلفة.عبر القطاعات والهيئات الالحاصل في تمثيلها 

 

تحقيـــق الفـــرص المتكافئـــة فـــي  مواقـــع صـــنع القـــرار وبمـــا يضـــمنفـــي  المـــرأة السياســـة الثانيـــة: زيـــادة تمثيـــل
 . المشاركة وتولي المناصب المختلفه

 المثثثثثرأةتنظثثثثثيم حمثثثثثالت ضثثثثثغط ومناصثثثثثرة للتثثثثثاثير علثثثثثى صثثثثثانعي القثثثثثرار فيمثثثثثا يتعلثثثثثق بتعزيثثثثثز مشثثثثثاركة  .4
القطثثثثثاع أو القطثثثثثاع االهلثثثثثي فثثثثثي المختلفثثثثثة سثثثثثواءا  المسثثثثثتويات القياديثثثثثةفثثثثثي وتحقيثثثثثق تكثثثثثافؤ الفثثثثثرص 

 الخاص 
السياسثثثثثثية والمجتمعيثثثثثثة  المثثثثثثرأةمشثثثثثثاركة وزيثثثثثثادة تسثثثثثثتهدف تعزيثثثثثثز وبنثثثثثثاء قثثثثثثدرات تنفيثثثثثثذ بثثثثثثرامج توعيثثثثثثة  .0

 وعلى كافة المستويات.
ي باهمية تستهدف زيادة الوع والعسكرية يةاألمنالشرطية و  تنظيم حمالت توعية للعاملين في المؤسسات .2

 .النزاعات أوقات ليات حماية النساء والفتيات وخصوصا فيآة و أالمشاركة المجتمعية للمر 
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ية الوطنية لالنتهاكات التي تمس حقوق النساء األمنايجاد آليات تكفل استجابة الجهات القضائية و  .1
 والفتيات فيما يتعلق بالعنف الداخلي.

إجراءات التشغيل الموحدة/ بروتوكوالت تفعيل ية، و مناألواطر وطنية للسياسات  أدلة عسكريةيجاد إ .1
 اندماج النساء ضمن تلك الهيئات.تضمن والتي الوطني  األمنقوات 

تدابير لحماية والتي تضمن وجود ، ي والعسكرااألمنللعاملين في الجهاز  مدونات قواعد السلوكعداد إ .9
 . وعلى كافة المستويات حقوق اإلنسان للنساء والفتيات

التابعة  والهيئات القطاع األهلي والخاص في القرار صنع مواقع في النساء مستويات مشاركةيق توث .1
 ية والشرطية الفلسطينية.األمنللسلطة القضائية والمؤسسات 

 

فــــي الحفــــاظ علــــى قــــيم الســــلم األهلــــي المجتمعــــي وتعزيــــز مفــــاهيم  المــــرأةالسياســــة الثالثــــة:  تفعيــــل دور 
 الوحدة الوطنية. 

الت توعيثثثثثة مجتمعيثثثثثة بمشثثثثثاركة فاعلثثثثثة مثثثثثن قبثثثثثل النسثثثثثاء تسثثثثثتهدف ترسثثثثثيخ ثقافثثثثثة السثثثثثلم تنظثثثثثيم حمثثثثث .4
 هلي والحفاظ على قيم التعددية وحماية الترابط المجتمعي. األ

تثثثثثدريب النسثثثثثاء مثثثثثن االحثثثثثزاب واالتجاهثثثثثات الفلسثثثثثطينية المختلفثثثثثة بمثثثثثا يتعلثثثثثق بقثثثثثيم المواطنثثثثثة ومفثثثثثاهيم  .0
 .وحل النزاعات بالطرق السلمية..الخالتفاوض  السلم االهلي والمجتمعي، ومهارات

طثثثثثثر ايجثثثثثثاد منثثثثثثابر للحثثثثثثوار الثثثثثثدائم مثثثثثثا بثثثثثثين النسثثثثثثاء والفتيثثثثثثات مثثثثثثن كافثثثثثثة المسثثثثثثتويات التنظيميثثثثثثة واأل .2
 المشترك وتعزيز الوحدة الوطنية.  الحزبية الفلسطينية وذلك بهدف تطوير الفهم

 ان تعزيثثثثثثز مشثثثثثثاركةواألطثثثثثثر الحزبيثثثثثثة والسياسثثثثثثية لضثثثثثثم رسثثثثثثميةال التنسثثثثثثيق مثثثثثثع الهيئثثثثثثات والمؤسسثثثثثثات .1
 الجهود المجتمعية التي تستهدف تعزيز المصالحة الفلسطينية الداخلية.في  المرأة

 االهلثثثثي السثثثثلم بقضثثثثايا والمتعلقثثثثة الشثثثثابة المرتبطثثثثة بالفئثثثثات تلثثثثك وخصوصثثثثا النسثثثثوية المبثثثثادرات دعثثثثم .1
  الوطنية. الوحدة ومفاهيم المجتمعي

 

هيئــــــات الدوليــــــة وال مؤسســــــاتا فــــــي الومشــــــاركته يةالفلســــــطين المــــــرأةزيادة تمثيــــــل السياســــــة الرابعــــــة:
 السلم الدوليين.و  األمنقليمية وضمن جهود حفظ واإل

الفلسثثثثثثثثثطينية ضثثثثثثثثثمن البعثثثثثثثثثثات والهيئثثثثثثثثثات الدوليثثثثثثثثثة  المثثثثثثثثثرأةدمثثثثثثثثثاج إوضثثثثثثثثثع آليثثثثثثثثثات عمثثثثثثثثثل تسثثثثثثثثثتهدف  .4
 .والسلم الدولي األمنوالمشاركة في حفظ 

 المثثثثثثثؤتمر ومنظمثثثثثثة العربيثثثثثثثة الثثثثثثدول جامعثثثثثثثة فثثثثثثي المثثثثثثثرأة لجنثثثثثثة بالتعثثثثثثاون مثثثثثثثع عمثثثثثثثل برنثثثثثثامج وضثثثثثثع .0
 والفعاليثثثثثثثثات االنشثثثثثثثثطة فثثثثثثثثي الفلسثثثثثثثطينيات النسثثثثثثثثاء مشثثثثثثثثاركة نسثثثثثثثثبة ورفثثثثثثثع دمثثثثثثثثج لغايثثثثثثثثات االسثثثثثثثالمي

 .اإلقليمية والدولية
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ذات الصثثثلة لمخاطبثثثة االمثثثين العثثثام فيمثثثا سثثثية ية والهيئثثثات الدبلوماالتنسثثثيق مثثثع وزارة الخارجيثثثة الفلسثثثطين .2
للقيثثام  اتوكمبعوثثثالسثثالم ثثثات الدوليثثة وقثثوات حفثثظ للمشثثاركة فثثي البعفلسثثطينيات ترشثثيح نسثثاء يخثثص 

غيرها من المؤسسات واإلئتالفثات الدوليثة واألمميثة  إلى، باإلضافة للسالم(كسفيرات ) بالمساعي الحميدة
 ذات الصلة.

تثثثثثثثدريب وبنثثثثثثثاء قثثثثثثثدرات النسثثثثثثثاء القياديثثثثثثثات بمثثثثثثثا يثثثثثثثؤهلهن للمشثثثثثثثاركة واالنثثثثثثثدماج ضثثثثثثثمن جهثثثثثثثود حثثثثثثثل  .4
مثثثثثم المتحثثثثثثدة والمنظمثثثثثات الدوليثثثثثثة بالتعثثثثثثاون مثثثثثع هيئثثثثثثة األ ،الثثثثثدوليينلم والسثثثثثث األمثثثثثنالنزاعثثثثثات وحفثثثثثثظ 

 والهيئات واألطر العربية ذات العالقة.
والتعثثثثثثاون مثثثثثثع  مثثثثثثن خثثثثثثالل التشثثثثثثبيك األمثثثثثثنوالسثثثثثثالم و  المثثثثثثرأة حثثثثثثولمشثثثثثثاركة المعلومثثثثثثات والخبثثثثثثرات  .0

بمثثثثثا ، و 4201قثثثثثرار  إطثثثثثارفثثثثثي   التثثثثثي تعمثثثثثلو اإلقليميثثثثثة و  المجموعثثثثثات النسثثثثثائية والمنظمثثثثثات الدوليثثثثثة
 .الدولي األمنفي جهود السلم و للفلسطينية يضمن المساهمة الفاعلة للمرأة 

مراقبثثثثثثثة تنفيثثثثثثثذ االتفاقيثثثثثثثات الدوليثثثثثثثة  إلثثثثثثثىالدوليثثثثثثثة الهادفثثثثثثثة ضثثثثثثثمن اآلليثثثثثثثات اإلقليميثثثثثثثة  المثثثثثثثرأةراك اشثثثثثثث .2
المتعلقثثثثثة بحقثثثثثوق اإلنسثثثثثان والنزاعثثثثثات المسثثثثثلحة وتلثثثثثك المرتبطثثثثثة بحمايثثثثثة المثثثثثدنيين وبخاصثثثثثة النسثثثثثاء 

 النزاعات بمختلف اشكالها.أو ل الحروب واألطفال خال
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 والمتابعة والتقييم نظام المراقبة

تعتبر عملية المتابعة والتقييم من المراحل المهمة لضمان نجاح تنفيذ االهداف االستراتيجية الواردة ضمن االطار 
محاور العمل ذات الصلة باالطار الوطني والتي تستهدف التاكد من مدى نجاح التدخالت المقترحة والمرتبطة ب

 وهي محور الوقاية والحماية، محور المساءلة، محور المشاركة.

ستستند خطة المتابعة والتقييم على مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية وذلك من خالل ادوات واضحة 
 المطلوبة، وبالتالي اتخاذ النتائج إلىتستهدف قياس مدى التقدم الحاصل في تنفيذ اهداف االطار الوطني وصوال 

 ،تتضمن بيانات واضحة ومحددة حول ماهية النتائج المتحققة سنوية تقارير تقديم قبيل من المناسبة التدابير
واألطراف ذات  القرار لصانعي تحديد النجاحات واالخفاقات والدروس المستفادة والتي ستوفر إلىباالضافة 

اتيجية المرتبطة اإلستر  ومدى نجاحها ونسبة تحقيق األهداف التنفيذ عملية سير حول الضرورية العالقة المعلومات
 .4201لقرار الدولي باالطار الوطني ذات الصلة با

 
 الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم

الثدولي رقثم:  األمثناللجنثة الوطنيثة العليثا لتطبيثق قثرار مجلثس رئيسي ومن خالل  بشكل المرأة شؤون وزارة ستعمل
الخطثثثة مثثثن خثثثالل جمثثثع بيانثثثات ومعلومثثثات كميثثثة حثثثول  دوريثثثة لتنفيثثثذ وتقيثثثيم متابعثثثة اجثثثراء عمليثثثةعلثثثى  4201

 ؤشرات الكمية والنوعية ذات الصلة.االنجازات المتحققة والتي ترتبط بشكل وثيق بالم

ضثمن  زا وتحقيقثهانجثا تثم بمثاوالمتعلقثة  والتقيثيم على جمع البيانات والمعلومات المرتبطة بخطة المتابعثة إن العمل
 :سيتحقق من خالل اآلتي، االطار الزمني المحدد

 للتقثثارير موحثد نمثثوذج إلثىيتضثمن مؤشثثرات محثددة باالضثثافة والتقيثثيم  رقابثةلل معتمثثد نظثام االتفثاق علثثى .4
مؤشثثثرات مصثثثفوفة المتابعثثثة  باالعتمثثثاد علثثثىيثثثتم اعثثثدادا مثثثن قبثثثل وحثثثدة المتابعثثة والتقيثثثيم دوريثثثا.  يحثثد 

ضمنها االطار الوطني والتي ترتبط باالهداف والتدخالت االسثتراتيجية ذات الصثلة بثالقرار والتقييم التي ت
وتقيثثثيم واضثثثحة  رقابثثثةذات العالقثثثة علثثثى اعتمثثثاد خطثثثة  ، والتثثثي مثثثن شثثثانها ان تسثثثاعد األطثثثراف4201

 .تتضمن ادوات محددة ومؤشرات قابلة للقياس
باالطثثثار الثثثوطني ضثثثمن إطثثثار زمنثثثي محثثثدد توثيثثثق عمليثثثة تنفيثثثذ كافثثثة االنشثثثطة والتثثثدخالت المرتبطثثثة  .0

وليثثة تثثوفير البيانثثات األ وبمثثا يسثثهم فثثيبشثثكل دورا و بالتعثثاون مثثع كافثثة الجهثثات المسثثؤولة عثثن التنفيثثذ 
 المرتبطة بعمليات التنفيذ.

جمثثثع المؤشثثثرات والبيانثثثات الكميثثثة والنوعيثثثة المرتبطثثثة باالهثثثداف االسثثثتراتيجية والتثثثدخالت الثثثواردة ضثثثمن  .2
، وذلثثك بمثثا ينسثثجم مثثع مثثا هثثو وارد ضثثمن مصثثفوفة المؤشثثرات المتعلقثثة بخطثثة المتابعثثة االطثثار الثثوطني

مع األطراف والجهات ذات الصلة قاءات متابعة وتقييم حسب الحاجة  عقد ل إلىوالتقييم. هذا باالضافة 
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ات المرتبطثثثة بعمليثثثة التنفيثثثذ مثثثن اجثثثل تقيثثثيم عمليثثثة التنفيثثثذ والمسثثثاعدة فثثثي جمثثثع البيانثثثات والمعلومثثثات ذ
 الصلة. 

تثثثدخالت عمليثثثات التنفيثثثذ وحجثثثم االنشثثثطة والالتثثثي تتضثثثمن توصثثثيف ل والسثثثنوية الدوريثثثة التقثثثارير تطثثثوير .1
 صفوفة المتابعة والتقييم.ت الكمية والنوعية الواردة ضمن مبيانات الؤشرا إلىباالضافة  ،المنفذة

 الحاصثل التقثدم حثول دورية رالفلسطيني بتقاري الوزراء بالتركيز على مجلستزويد األطراف ذات الصلة  .1
 .ووحدة المتابعة والتقييم التابعة لها المرأة شؤون وزارة قبل من تنفيذ االطار الوطني وذلك موضوع في
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 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم
 

 ذات العالقة المؤشرات المقترحة السياسات األهداف اإلستراتيجية محاور االستراتيجية #
 الوقاية ومجال محور 4

 والحماية
 : تطويرالهدف االستراتيجي األول

 والفتيات للنساء الحماية آليات
 انتهاكات مواجهة في الفلسطينيات

 .االسرائيلي االحتالل

 خدمات نوعية تحسين :السياسة االولى
 والقانوني والصحي االجتماعي الدعم
 للعنف يتعرضن اللواتي والفتيات للنساء
 .االسرائيلي االحتالل قبل من

التي  والصحي النفسي التأهيل دد برامجع .4
 اللواتي والفتيات استهدفت النساء

 االحتالل قبل من للعنف يتعرضن
 .وانتهاكات المستوطنين اإلسرائيلي

نسبة النساء والفتيات المستهدفات ممن  .0
شاركن ضمن برامج الدعم واالرشاد 

 النفسي في قطاع غزة.
 شاركن اللواتي والفتيات النساء نسبة .2

االجتماعي والصحي  الدعم برامج ضمن
 االسيرات ذوا من القانوني واالسناد
 .والمصابين والجرحى الشهداء واسر

النساء والفتيات المقدسيات اللواتي  نسبة .1
 القانوني. واإلسناد تلقين خدمات الدعم

 الدعم برامج عن النساء رضا مدى .1
 والصحي والقانوني والنفسي االجتماعي

 .المقدمة الخدمة ونوعية تلقينها التي
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 ذات العالقة المؤشرات المقترحة السياسات األهداف اإلستراتيجية محاور االستراتيجية #
عدد حمالت المناصرة المنفذة والتي  .9

تستهدف شرح قضايا االسيرات 
 الفلسطينيات ومعاناتهن.

مدى تطبيق اإلجراءات التفصيليه  .1
لمقدمي الخدمات للنساء ضحايا 
اإلنتهاكات اإلسرائيليه في منظومة 

 التحويل الوطني.
عدد الدراسات البحثية التي ترتبط باآلثار  .8

الجتماعية واالقتصادية جراء النفسية وا
االنتهاكات االسرائيلية ضد النساء 

 والفتيات الفلسطينيات.
التي بحثت  القانونية عدد التقارير .6

 التغيرات عبر القوانين والتشريعات
 4201 قرار لتوطين الالزمة الفلسطينة

 . المحلي المستوى على
 القدرات تعزيز :الثانية السياسة
 النساء لتمكين والفردية المؤسسية
 االسرائيلي للعنف المعرضات والفتيات

 .والخدمات المعلومات إلى الوصول من

نسثثثثثثثثثثثثبة االخصثثثثثثثثثثثثائيين النفسثثثثثثثثثثثثيين ومقثثثثثثثثثثثثدمي 
الخثثثثثثثدمات االجتماعيثثثثثثثة والصثثثثثثثحية والقانونيثثثثثثثة 
الثثثثثثثثذين تثثثثثثثثم تثثثثثثثثاهيلهم للتعامثثثثثثثثل مثثثثثثثثع حثثثثثثثثاالت 

 العنف الناتجة عن االحتالل اإلسرائيلي.
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 ذات العالقة المؤشرات المقترحة السياسات األهداف اإلستراتيجية محاور االستراتيجية #
فثثثثثثثثة وجثثثثثثثثود قاعثثثثثثثثدة بيانثثثثثثثثات شثثثثثثثثاملة بثثثثثثثثين كا

الشثثثثثركاء تسثثثثثهل مثثثثثن عمليثثثثثة تحويثثثثثل النسثثثثثاء 
والفتيثثثثثثثثثثثثثثثثثات اللثثثثثثثثثثثثثثثثثواتي تعرضثثثثثثثثثثثثثثثثثن للعنثثثثثثثثثثثثثثثثثف 

 الجهات المختصة. إلىاالسرائيلي 
مثثثثثثثثثثثدى فعاليثثثثثثثثثثثة وكفثثثثثثثثثثثاءة قاعثثثثثثثثثثثدة البيانثثثثثثثثثثثات 

 واستخدامها من قبل الشركاء. 
تثثثثثثثثثوفر آليثثثثثثثثثثات تضثثثثثثثثثمن تحسثثثثثثثثثثن مسثثثثثثثثثثتويات 
الشثثثثثثثثثثثثثثثثثراكة والتنسثثثثثثثثثثثثثثثثثيق الفعثثثثثثثثثثثثثثثثثال وتبثثثثثثثثثثثثثثثثثادل 
المعلومثثثثثثات مثثثثثثا بثثثثثثين المؤسسثثثثثثات واألطثثثثثثراف 

تثثثثي تقثثثثدم خثثثثدمات الثثثثدعم واالرشثثثثاد النفسثثثثي ال
 واالجتماعي والصحي والقانوني. 

عثثثثثثثدد األنشثثثثثثثطة اإلعالميثثثثثثثة التثثثثثثثي تسثثثثثثثتهدف 
 تقثثثثثدم التثثثثثي والمؤسسثثثثثات بالخثثثثثدمات التعريثثثثثف
 النفسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدعم وخثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدمات بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرامج

 للنسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاء والقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثانوني واالجتمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاعي
 .المستهدفات

 صمود مقومات تعزيز :الثالثة السياسة
 مواجهة في الفلسطينيات توالفتيا النساء

 .االسرائيلي االحتالل ثارآ

 االقتصادا التي التمكين برامج عدد
 لالنتهاكات يتعرضن اللواتي للنساء خصصت
 .والحصار اإلسرائيلية
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االقتصادا التي إستهدفت  التمكين برامج عدد

 وذوا والجرحى واألسرى الشهداء وأسر عوائل
 .سرائيليةاال االعتداءات عن الناتجة االعاقة
 التمكين والفتيات عن برامج النساء رضا مدى

 .لهن المقدمة الخدمة االقتصادا ونوعية
نسبة النساء المستفيدات من البرامج االغاثية 
والتي ساعدتهن على مواجهة اثار الحرب 

 االسرائيلية.
عثثثثثثثدد النسثثثثثثثاء والفتيثثثثثثثات المشثثثثثثثاركات ضثثثثثثثمن 
بثثثثثثثرامج التوعيثثثثثثثة ممثثثثثثثن تلقثثثثثثثين تثثثثثثثدريب حثثثثثثثول 

قثثثثثثثثوق اإلنسثثثثثثثثان والقثثثثثثثثانون الثثثثثثثثدولي مفثثثثثثثثاهيم ح
 االنساني والقرارت واالتفاقيات الدولية.

 
محــــــــــــــــــور ومجــــــــــــــــــال  0

 المساءلة الدولية
 

: مساءلة الهدف االستراتيجي الثاني
االحتالل االسرائيلي وفق اآلليات 

 الدولية واالقليمية. 
 

 المساءلة آليات تفعيل :األولى السياسة
 بما رائيلياالس لالحتالل والدولية اإلقليمية
 النساء ضد االنتهاكات بواقع يتعلق

 .الفلسطينيات والفتيات

بطثثثثثثثثثثثثة المصثثثثثثثثثثثثادقة علثثثثثثثثثثثثى االتفاقيثثثثثثثثثثثثات المرت
 بمساءلة االحتالل اإلسرائيلي.

لقضثثثثثثثثثايا والثثثثثثثثثدعاوى القانونيثثثثثثثثثة أمثثثثثثثثثام عثثثثثثثثثدد ا
المحكمثثثثثثثثثثثثثثة الجنائيثثثثثثثثثثثثثثة والمحثثثثثثثثثثثثثثاكم الدوليثثثثثثثثثثثثثثة 

 المختلفة لمقاضاة االحتالل االسرائيلي. 
وليثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثي عثثثثثثثثثثثدد حمثثثثثثثثثثثالت الضثثثثثثثثثثثغط الد
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تسثثثثثثتهدف فضثثثثثثح االنتهاكثثثثثثات التثثثثثثي تتعثثثثثثرض 

الفلسثثثثثثثثثثطينية وخصوصثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثي  المثثثثثثثثثثرأةلهثثثثثثثثثثا 
 قطاع غزة.

عثثثثثثثثدد اإلجتماعثثثثثثثثات التثثثثثثثثي يعقثثثثثثثثدها مجلثثثثثثثثس 
الثثثثثثثثدولي ومجلثثثثثثثثس حقثثثثثثثثوق االنسثثثثثثثثثان  األمثثثثثثثثن

والتثثثثي والتثثثثي تتعلثثثثق باالنتهاكثثثثات ضثثثثد المثثثثرأة 
 الفلسطينية.

 تناولثثثثثثثثثثثثت التثثثثثثثثثثثثي الدوليثثثثثثثثثثثثة التقثثثثثثثثثثثثارير عثثثثثثثثثثثثدد
 تجثثثثثثثثثثثاا الممارسثثثثثثثثثثثة اإلسثثثثثثثثثثثرائيلية االنتهاكثثثثثثثثثثثات

 .والفتيات الفلسطينيات النساء
تثثثثثثثوافر قاعثثثثثثثدة بيانثثثثثثثات توثثثثثثثثق كافثثثثثثثة انشثثثثثثثطة 
هيئثثثثثثات االمثثثثثثم المتحثثثثثثدة والمنظمثثثثثثات الدوليثثثثثثة 
التثثثثثثثثثي تتعلثثثثثثثثثق بجوانثثثثثثثثثب مسثثثثثثثثثائلة االحثثثثثثثثثتالل 

 االسرائيلي دوليا.
 تسثثثثثثثثثليط وجثثثثثثثثثود خطثثثثثثثثثة اعالميثثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثتهدف

 االحثثثثثثثثتالل انتهاكثثثثثثثثات دوليثثثثثثثثا علثثثثثثثثى الضثثثثثثثثوء
والفتيثثثثثثثثثثثثثثات  النسثثثثثثثثثثثثثثاء لحقثثثثثثثثثثثثثثوق االسثثثثثثثثثثثثثثرائيلي
 الفلسطينيات.

عثثثثثدد الدراسثثثثثات واالبحثثثثثا  والمنشثثثثثورات التثثثثثي 
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تناولثثثثثثثثثثثثثثثثثت آليثثثثثثثثثثثثثثثثثات مسثثثثثثثثثثثثثثثثثاءلة االحثثثثثثثثثثثثثثثثثتالل 

 .دوليا االسرائيلي ومقاضاته
 القدرات تحسين :الثانية السياسة
 رصد لياتآب يتعلق فيما المؤسيسة
 االسرائيلي االحتالل انتهاكات وتوثيق
 .الفلسطينيات والفتيات النساء ضد

 عملية موحدة لتطوير ومنهجية نظام توفر
 النساء لها تتعرض التي االنتهاكات توثيق

 الفلسطينيات. والفتيات
 ينسجم وبما مدى كفاءة وفعالية نظام التوثيق

 .الدولية المعايير مع
توفر دليل عمل يوثق االجراءات التفصيلية 
المتعلقة باليات توثيق االنتهاكات ومتابعة 

 الشكاوى وغيرا.
المؤسسثثثثثات واالفثثثثثراد المسثثثثثتهدفين مثثثثثن  عثثثثثدد 

 القثثثثثثدرات والتثثثثثثي تتعلثثثثثثق عمليثثثثثثة بنثثثثثثاءخثثثثثثالل 
 توثيثثثثثثثثثثثثثثثثثثق واسثثثثثثثثثثثثثثثثثثاليب ووسثثثثثثثثثثثثثثثثثثائل باليثثثثثثثثثثثثثثثثثثات
 التقارير وغيرا. وكتابة االنتهاكات

المؤسسثثثثثثات واالفثثثثثثراد المسثثثثثثتهدفين مثثثثثثن  عثثثثثثدد
قثثثثثثثثثثثثدرات االعثثثثثثثثثثثثثالم  عمليثثثثثثثثثثثثة بنثثثثثثثثثثثثاءخثثثثثثثثثثثثالل 

الفلسثثثثثثطيني والقثثثثثثادرين علثثثثثثى مخاطبثثثثثثة الثثثثثثراا 
 العام الدولي.
لمستفيدين حول نوعية وكفاءة مدى رضا ا
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 برامج بناء القدرات المنفذة.

 انتهاكات وتوثيق رصد: الثالثة السياسة
 ضد االسرائيلي اإلحتالل واعتداءات

 .الفلسطينيات والفتيات النساء

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

 .األخيرة االسرائيلية الحرب اءجر  غزة قطاع
االسرائيلية  االنتهاكات عدد التقارير التي توثق

 النساء ضد واعتداءات المستوطنين الممارسة
 .الفلسطينية االراضي سائر في والفتيات

 التي االنتهاكات عدد التقارير التي توثق
 المقدسيات. والفتيات النساء لها تتعرض

 ضد تهاكاتاالن عدد التقارير التي توثق
 وزوجات وأسرهن الفلسطينيات االسيرات
 .والجرحى الشهداء

 االتجار عمليات عدد التقارير التي توثق
 على إجبارهنأو  عليهن واالعتداء بالنساء
 ضارا أعمال أيةأو  الدعاراأو  البغاء ممارسة
 كرمزأو  كموضوع استغاللهنأو  ومهينة
 .النزاعاتأو  الحروب أوقات في جنسي

 
2 

نسب النساء المشاركات ضمن المستويات  المرأة مشاركة تطوير االولى: السياسة: تعزيز الثالث الهدف االستراتيجيحــــــــــــــــــور ومجــــــــــــــــــال م
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 المشاركة

 
دماجها المرأةمشاركة   الفلسطينية وا 

على  القرار صنع عمليات في
 المستوى الوطني والدولي.

 

 المستوى على تمثيلها وزيادة الفلسطينية
 المؤسسات والهيئات في القيادا

 السياسية واألطر اسيةوالدبلوم الحكومية
 .المختلفة

القيادية في الوزارت والمؤسسات الحكومية 
 والدبلوماسية والسياسية.

 نسب حول مسح تتضمن بيانات توافر قاعدة
 مستويات كافة في الفلسطينية المرأة مشاركة
 القرار. صنع
 التي تستهدف والمناصرة الضغط حمالت عدد

يتعلق  المحلي فيما القرار صانعي على التاثير
 .المرأة بمشاركة

ؤسسات واالطراف ذات العالقة ممدى رضا ال
حول جدوى حمالت الضغط والمناصرة 

 المنفذة.
التي  التوعية نسب المستهدفين من برامج

 السياسية المرأة مشاركة تعزيز إلىتهدف 
 .المستويات كافة وعلى والمجتمعية
اللواتي تم تاهيلهن كقياديات  ءاعداد النسا

 .المختلفة التمثيل مستويات ضمن للمشاركة
التقدم الحاصل على  عدد التقارير التي وثقت

القطاعات المجتمعية  في المرأة صعيد مشاركة
 .المختلفة
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 في المرأة تمثيل زيادة :الثانية السياسة

 تحقيق يضمن وبما القرار صنع مواقع
 وتولي المشاركة في المتكافئة الفرص

 .المختلفه المناصب

نسثثثثب النسثثثثاء المشثثثثاركات ضثثثثمن المسثثثثتويات 
 القطثثثاع فثثثي القثثثرار صثثثنع مواقثثثعالقياديثثثة فثثثي 

 للسثثثثثلطة التابعثثثثثة والهيئثثثثثات والخثثثثثاص األهلثثثثثي
 والشثثثثثثثثرطية يثثثثثثثثةاألمن والمؤسسثثثثثثثثات القضثثثثثثثثائية
 .الفلسطينية

عثثثثثثثثدد حمثثثثثثثثالت الضثثثثثثثثغط والمناصثثثثثثثثرة والتثثثثثثثثي 
فثثثثثي  تسثثثثثتهدف التثثثثثاثير علثثثثثى صثثثثثانعي القثثثثثرار

 القطاع االهلي والخاص.
عثثثثثثثثثدد النسثثثثثثثثثاء المشثثثثثثثثثاركات ضثثثثثثثثثمن بثثثثثثثثثرامج 

 التثثثثي تسثثثثتهدف تعزيثثثثز القثثثثدرات التوعثثثثة وبنثثثثاء
 .والسياسية المدنية المجتمعية مشاركتهن

الشثثثثثثثرطية  اعثثثثثثثداد العثثثثثثثاملين فثثثثثثثي المؤسسثثثثثثثات
الثثذين تثثثم تثثوعيتهم باهميثثثة  والعسثثثكرية يثثةاألمنو 

حمايثثثثثثة  المشثثثثثثاركة المجتمعيثثثثثثة للمثثثثثثراة وآليثثثثثثات
 ء والفتيات.النسا

توفر آليات واجراءات تكفل استجابة الجهات 
ية الوطنية لالنتهاكات التي األمنالقضائية و 

 تمس حقوق النساء والفتيات.
واطثثثر وطنيثثثة للسياسثثثات  أدلثثثة عسثثثكريةتثثثوفر 
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انثثثدماج النسثثثاء ضثثثمن تضثثثمن والتثثثي يثثثة، األمن

 تلك الهيئات.
للعاملين في  مدونات قواعد السلوكوجود 
والتي تضمن وجود ، ي والعسكراناألمالجهاز 

 تدابير لحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات
 . وعلى كافة المستويات

 في المرأة دور تفعيل الثالثة: السياسة
 المجتمعي األهلي السلم قيم على الحفاظ
 .الوطنية الوحدة مفاهيم وتعزيز

عثثثثثثثدد حمثثثثثثثالت التوعيثثثثثثثة المجتمعيثثثثثثثة المنفثثثثثثثذة 
ي تسثثثثثثثتهدف ترسثثثثثثثيخ مثثثثثثثن قبثثثثثثثل النسثثثثثثثاء والتثثثثثثث

 ثقافة السلم االهلي. 
اعثثثثثثثداد النسثثثثثثثاء المسثثثثثثثتهدفات مثثثثثثثن االحثثثثثثثزاب 
واالتجاهثثثثثثثثثثات الفلسثثثثثثثثثثطينية المختلفثثثثثثثثثثة والتثثثثثثثثثثي 
تلقثثثثثثت توعيثثثثثثة حثثثثثثول قثثثثثثيم المواطنثثثثثثة ومفثثثثثثاهيم 

 السلم المجتمعي.
عثثثثثثثثثدد لقثثثثثثثثثاءات الحثثثثثثثثثوار مثثثثثثثثثا بثثثثثثثثثين النسثثثثثثثثثاء 
والفتيثثثثثثثات مثثثثثثثن كافثثثثثثثة المسثثثثثثثتويات التنظيميثثثثثثثة 

 واالطر الحزبية الفلسطينية.
 التثثثثثثثي تثثثثثثثم تبنيهثثثثثثثا النسثثثثثثثوية المبثثثثثثثادرات عثثثثثثثدد

 المجتمعثثثثثي االهلثثثثثي السثثثثثلم بقضثثثثثايا والمتعلقثثثثثة
 .الوطنية الوحدة ومفاهيم
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مثثثثثثثدى رضثثثثثثثا االطثثثثثثثراف ذات العالقثثثثثثثة حثثثثثثثول 

جهثثثثثثثثثثثود فثثثثثثثثثثثي  نسثثثثثثثثثثثاء والفتيثثثثثثثثثثثاتال مشثثثثثثثثثثثاركة
 والوحدة الفلسطينية الداخلية. المصالحة

 المرأة تمثيل زيادة :الرابعة السياسة
 اآلليات في ركتهاومشا الفلسطينية
 جهود وضمن واالقليمية الدولية والهيئات

 .الدوليين والسلم األمن حفظ

ضثثثثثثثثثثثثثثثثثمن  النسثثثثثثثثثثثثثثثثثاء المشثثثثثثثثثثثثثثثثثاركاتنسثثثثثثثثثثثثثثثثثب 
 الدوليثثثثثثثة المسثثثثثثثتويات القياديثثثثثثثة فثثثثثثثي الهيئثثثثثثثات

الممثثثثثثالت علثثثثثى مسثثثثثتوى النسثثثثثاء و  واالقليميثثثثثة
 البعثات الدولية وقوات حفظ السالم.

عثثثثدد النسثثثثاء اللثثثثواتي تثثثثم ترشثثثثيحهن مثثثثن قبثثثثل 
مؤسسثثثثثثثات الرسثثثثثثثمية الفلسثثثثثثثطينية للمشثثثثثثثاركة ال

 ضمن الهيئات الدولية.
جثثثثثثثثثثثراءات محثثثثثثثثثثثددة  تثثثثثثثثثثثوفر آليثثثثثثثثثثثات عمثثثثثثثثثثثل وا 

الفلسثثثثثثطينية ضثثثثثثمن  المثثثثثثرأةتسثثثثثثتهدف ادمثثثثثثاج 
البعثثثثثثثثات والهيئثثثثثثثات الدوليثثثثثثثة والمشثثثثثثثاركة فثثثثثثثي 

 .والسلم الدولي األمنحفظ 
عثثثثثثثثدد النسثثثثثثثثاء اللثثثثثثثثواتي تثثثثثثثثم تثثثثثثثثدريبهن وبنثثثثثثثثاء 
ج قثثثثثثدراتهن بمثثثثثثا يثثثثثثؤهلهن للمشثثثثثثاركة واالنثثثثثثدما

 األمثثثثثنضثثثثثمن جهثثثثثود حثثثثثل النزاعثثثثثات وحفثثثثثظ 
 والسلم الدوليين.

عثثثثثثثثدد النسثثثثثثثثاء المشثثثثثثثثاركات ضثثثثثثثثمن انشثثثثثثثثطة 
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 ذات العالقة المؤشرات المقترحة السياسات األهداف اإلستراتيجية محاور االستراتيجية #
والتعثثثثثثثثثثثثثثثثثثاون مثثثثثثثثثثثثثثثثثثع  التشثثثثثثثثثثثثثثثثثثبيك وفعاليثثثثثثثثثثثثثثثثثثات

 المجموعثثثثثثثثات النسثثثثثثثثائية والمنظمثثثثثثثثات الدوليثثثثثثثثة
قثثثثثثثثرار  إطثثثثثثثثار فثثثثثثثثي تعمثثثثثثثثلالتثثثثثثثثي و اإلقليميثثثثثثثة و 

4201. 
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 -: المالحق

 .المرأة شؤون زارةو ل التابع العمل فريققيادة و  ممثلي الئحة: 2 رقم ملحق
 

 المسمى الوظيفي اإلسم #

 قيادة فريق العمل

 مدير عام التخطيط والدراسات  فاتنة وظائفي   .4

 مستشار قانوني  إسماعيل حماد   .0

 مدير المشاريع  فاطمه البطمه   .2

 أعضاء فريق العمل

 رئيس قسم في دائرة التخطيط  سميرا القواسمي  .1

 اسات مدير دائرة الدر  أمين عاصي   .1

 مدير دائرة التخطيط  سامي سحويل   .9

 مدير في دائرة المتابعه والتقييم  رزان بيضا  .1

 مدير دائرة الرقابه اإلدارية  صمود ياسين   .8

 رئيس قسم في العالقات الدوليه  خلود حنتك   .6

 مدير دائرة العالقات العربية  رندا ذوابه   .42

 موظف في دائرة الدراسات  نوال حمد   .44

 مستشار قانوني  األعرج  وفاء  .40

 مدير دائرة الشكاوا  الهام سامي   .42

 مدير دائرة النوع اإلجتماعي  نسرين عمر   .41

 مدير في دائرة الشكاوا  غادا المدموج   .41
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 وحدة القدس  تأييد الدبعي  .49

 باح  اجتماعي دائرة التخطيط صابرين حمدان   .41

 رئيس قسم االحصاءات  عزيزا تميم عساف   .48

 

 ضمن جلسات التخطيط االستراتيجي الرسمية واألهلية المشاركة الئحة المؤسسات :1 مرق ملحق
 

 2215الئحة أعضاء وممثلي اللجنة الوطنية العليا لقرار  
 المسمى الوظيفي المؤسسة سم اال #
 مدير عام تخطيط وسياسات المرأةوزارة شؤون  فاتنة وظائفي  .4
 شؤون المحليةمدير عام ال ديوان الرئاسة محمد الزق  .0
 رئيس وحدة النوع االجتماعي األمانة العامة لمجلس الوزراء حياة بزار  .2
 قطاع العالقات  الخارجية الشؤون وزارة عمر عوض اهلل  .1
 مدير المشاريع وزارة الداخلية خالدة أبو صبح  .1
 رئيس وحدة النوع االجتماعي وزارة العدل سونا نصار  .9
 رئيس وحدة النوع االجتماعي االجتماعيةوزارة الشؤون  صباح الشرشير   .1
 رئيس وحدة النوع االجتماعي األسرىوزارة  جلوى بدر  .8
 رئيس وحدة النوع االجتماعي وزارة التخطيط شهيناز أبو عزة  .6

 رئيس وحدة النوع االجتماعي وزارة اإلعالم ناريمان عواد  .42
 لإلحصاء المركزا الجهاز جواد الصالح  .44

 الفلسطيني
 مدير عام

 عضو أمانة عامة اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال  .40
 عضو مجلس إدارة المرأةطاقم شؤون  سامية بامية  .42
 مستشار قانوني مؤسسة الحق الريس ناصر  .41
 مدير مشاريع مؤسسة مفتاح نجوى ياغي  .41
49.  

 صباح سالمة
ممثل عن منتدى المنظمات 

 األهلية لمناهضة العنف
 مشاريع منسقة

41.  
 بو ديةمها أ

لإلرشاد القانوني  المرأةمركز 
 واإلجتماعي

 مدير عام

 مدير تنفيذ القرارات الحكومية األمانة العامة لمجلس الوزراء نفين سالمة  .48
 ضمن جلسات التخطيط االستراتيجي الرسمية واألهلية المشاركة الئحة المؤسسات 

 رئيس مجلس اإلدارا ملتقى سيدات الشيخ جراح امال القاسم  .46
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 2215الئحة أعضاء وممثلي اللجنة الوطنية العليا لقرار  
 المسمى الوظيفي المؤسسة سم اال #
  االتحاد العام لذوا اإلعاقه اشواق المدير   .02

  االتحاد العام لذوا اإلعاقه  وفاء محمد رشدا   .04

 رئيسة االتحاد  االتحاد العام لعمال فلسطين  وداد مناديل ادريس   .00

مؤسسة المقدسي لتنمية  غادا نديم   .02
 المجتمع 

أخصائيه نفسيه أ الدائرة 
 اإلجتماعية 

 وحدة النوع االجتماعي   عامة لمجلس الوزراءاألمانة ال ميسر ريان   .01

  الهيئة المستقله لحقوق اإلنسان  عائشه أحمد   .01

 خبيرة النوع االجتماعي  النيابه العامه  هدا رومان   .09

 رئيس نياية االستئناف  النيابه العامه  دارين صالحيه   .01

 

 

 

 

 


