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مقدمة
يسعدني ان اتشرف بكتابة هذه املقدمة لإلطار الشمولي الوطني لتوحيد اجلهود اخلاصة 
وعلى  يوما  تكن  لم  الفلسطينية  املرأة   .١٣٢٥ رقم:  الدولي  األمن  مجلس  قرار  بتطبيق 
الفلسطيني  الوطني  للنسيج  الراعية  دوما  كانت  بل  اتمع  على  ثقيال  عبئا  العصور  مر 
بـدور  الدولـة  في  والتنفيذي  السياسي  املسـتوى  إميـان  إنَ  وتراثه.  اصالته  على  واحملافظة 
شعبنا  ألطياف  املوحد  دورها  إلى  إضافةً  والبناء  ضال  النِ في  كشـريكة  الفلسطينية  املرأة 
الفلسطيني في بوتقةٍ واحدة حول الهوية والرؤية الوطنية فـي مواجهة االحتالل اإلسـرائيلي، 
وسياساته العدوانية، وما جنـم عن تلك السياسات من انتهاكاتٍ صارخة حلقوق اإلنسان، 
٢٠١٤؛  عام  غـزة  قطـاع  على  األخيـر  العـدوان  وحتى  بالنكسة،  مـروراً  النكبة،  من  ابتداء 
الذي تزامن مع إعداد هذا اإلطـار، قد أثـرى النضـال الوطني بقرارات السـلم واألمن، هذه 
القرارات جعلتنا على يقنيٍ تام بأن جهودنا الوطنية املنظمة، واملوحدة، قادرة على استيعاب 
والكفيلة  الفاعلة  احلماية  تأمني  وعلى  وحقوقهن،  ألولوياتهن  الفلسطينيات  النساء  رؤية 
بأن حتقق لهن الشعور باألمن اإلنساني بدايةً واملشاركة اإليجابية من خالل إبراز دورهن 

اجلوهري في العديد من املستويات احمللية واإلقليمية والدولية.
وآليات  قرارات  بتوطني  الفلسطيني  الكل  بدور  كذلك  نؤمن  اليقني،  هذا  من  مسافةٍ  وعلى 
التحرر  ناء،  البِ التنمية،  احلياة،  مسارات  مختلف  في  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الشرعية 
نا األُممي  واإلستقالل. هذا اإلميان الذي عزز من كون دولة فلسطني وكما سطرنا في خطابِ
في اجلمعية العامة لالُمم املتحدة إمنا هي امتداد مقدس ملوقف اتمع الفلسطيني في 
الوطن والشتات املنسجم مع مبادئ اإلنسانية والعدالة. تلك السمات اخلاصة التي أحاطت 
بكافة عناصـر ومـرجعيات النضال الوطني؛ الفردي واملؤسسي، إمنا جعلت من قرار مجلس 
األمن الدولي رقم: ١٣٢٥ بشأن املرأة واألمن والسالم، ورزمة القرارات املساندة له، أساساً 
القرار،  كامل  على  العمل  تستلزم  التي  املسارات  هذه  املسارات،  مختلف  في  لالنطالق 
والقرارات األُخـرى املساندة له، في شراكةٍ قطاعية استراتيجية تقود إلى تطوير املسؤوليات 
واإللتزامات املترتبة على أطرافه؛ وحتديداً على األمم املتحدة مصدرته، واآلليات الوطنية 
والدولة،  التحرير،  مبنظمة  ترتبط  سيادية  ومرجعيات  محلية  وائتالفاتٍ  وطنية  جلنة  من 

واحلكومة الفلسطينية.
ولغايات تنسيق اجلهد الذي ستشهده هذه املسارات، وللنهوض بسياقٍ وطنيّ موحد لتطبيق 
الوزارة  أعدت  له،  املساندة  القرارات  وجميع   ،١٣٢٥ رقم:  الدولي  األمن  مجلس  قرار 
وبإسنادٍ استشاريّ من اللجنة الوطنية وسائـر الشركاء، وبدعـمٍ من صندوق األُمـم املتـحدة 
للســكان، هذا اإلطار الشمولي الوطني لتوحيد اجلهود املشتركة والعمل ضمن رؤيةٍ واحدة 
وأهداف محددة تقود إلى تطبيقه في السياسات والتدابيـر احمللية. إن هذا اإلطار سيشكل 
مبضامينه ومبادءه ومرجعياته أساساً للعالقات التكاملية، والتنسيق بني الشركاء العاملون 
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على تطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم: ١٣٢٥، باإلشارة إلى اإلئتالف الوطني للقرار 
والذي سيفرد خطةً تنفيذية حتاكي محتواه، ليتكاتف مع هذا اجلهد اهتمامُ سائر الشركاء، 
عاً  مُجتَمِ سيوفر  الذي  األمر  املذكور،  القرار  تطبيق  تدعم  محلية  آلياتٍ  من  استحدث  وما 
مختلف  ضال  نِ أوجدها  التي  املكتسبات  وحماية  احلقوقية  الوجهة  لتطوير  هامة  نافذةً 
راك احلقوقي الفلسطيني املستجيب لقضايا املرأة، وسيـقود إلى ضبط  الفعاليات في احلِ
من  ماً  هِ مُ أمراً  يعتبر  ما  وهو  احلقوق،  تلك  أساس  على  الدولة  في  القرار  صانع  أولويات 
نواكب  أن  احلال  بطبيعة  لنا  أُريد  ما  إذا  فلسطينياً،  وتعميمه  نشره  على  العمل  الواجب 
إلى  لة،  الشامِ التنمية  م  ولوازِ اإلنسانية  العدالة  واستحقاقات  العصرية،  احلياة  متطلبات 
جانب حتررنا من هذا االحتالل البغيض الذي ما زال يغرس مجمل سياساته القهرية في 
الشرعية  مطالب  تلف  راً  تنكِ مُ الشريف  القُدس  وعاصمتها  الفلسطينية  دولتنا  رة  خاصِ

والعدالة؛ اإلنسانية الوطنية، اإلقليمية، والدولية.
الفلسطيني  الوطني  القرار  حامية  الفلسطينية  للمرأة  واد  والرفعة  لفلسطني  احلرية 

وحاضنة الهوية والتراث.

                                               وزيرة شؤون املرأة
                                                 هيفاء فهمي األغا
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منهجية العمل
إعتمدت منهجية العمل على مبدأ الشراكة التامة بني جميع االطراف سواء احلكومية واملتمثلة 
وخصوصا  االهلي  القطاع  ممثلي  مشاركة  خالل  من  أو  الرسمية  واملؤسسات  الوزارت  في 
املؤسسات التي تعمل في مجال املرأة وتهتم بتطبيق القرار الدولي ١٣٢٥، وذلك ضمن منهجية 
محددة إستندت إلى مجموعة من املراحل واخلطوات وباشراف اللجنة الوطنية العليا لتطبيق 

قرار ١٣٢٥، وذلك على النحو التالي: -

أوال: عقد لقاءات متهيدية مع وحدة التخطيط والسياسات التابعة لوزارة شؤون 
املرأة

املرأة  شؤون  لوزارة  التابعة  والسياسات  التخطيط  وحدة  مع  لقاءات  ثالثة  عقد  مت  حيث 
وذلك بهدف االطالع على رؤية الوزارة فيما يتعلق بعملية التحضير العداد االطار الوطني، 
باالضافة إلى االتفاق على خطة العمل والتحضير لعقد اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتطبيق 

قرار ١٣٢٥ والتي مت تشكيلها مبصادقة من مجلس الوزارء الفلسطيني عام ٢٠١٢  ١ .

ثانيا: اعداد منهجية العمل وخطة التنفيذ 

عدد  إلى  باالضافة  القطاعية  وعبر  الوطنية  اخلطط  من  لعدد  اولية  مراجعة  اجراء  مت 
املستوى  على   ١٣٢٥ القرار  وتوطني  بتطبيق  املتعلقة  واالبحاث  واملنشورات  االدبيات  من 
الفلسطيني، وذلك للمساعدة في اعداد منهجية العمل املقترحة باالضافة إلى خطة التنفيذ 

املرتبطة بعملية اعداد االطار الوطني لقرار١٣٢٥.

قرار  لتطبيق  العليا  الوطنية  اللجنة  على  العمل  وخطة  املنهجية  عرض  ثالثا: 
مجلس األمن ١٣٢٥

بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٦ مت عقد لقاء موسع مع الفريق الوطني للجنة العليا لتطبيق قرار ١٣٢٥، 
اي  ووضع  للتنفيذ  الزمني  واالطار  املقترحة  العمل  منهجية  على  اطالعهم  بهدف  وذلك 
االطار  باعداد  املرتبطة  اجلوانب  كافة  مناقشة  إلى  باالضافة  هذا   ، صلة  ذات  مالحظات 
مبا فيها استراتيجيات التنفيذ ومنهجيات العمل التي سيتم تنفيذها مع كافة الشركاء ومبا 

يضمن اعداد اطار وطني ميثل كافة االطراف ذي الصلة.
كذلك فقد مت اختيار جلنة مساندة مشكلة من اربعة اعضاء من ممثلي اللجنة الوطنية العليا 
عملية  مخرجات  ومراجعة  متواصل  بشكل  التنفيذ  عملية  ملتابعة  وذلك  التخطيط  وفريق 
التخطيط أوال باول، وقد عقدت اللجنة املساند عدة لقاءات باالضافة إلى مشاركتها بعملية 

املراجعة املتواصلة والنهائية لإلطار.
١  مت تشكيل اللجنة الوطنية لتطبيق قرار ١٣٢٥ مبصادقة من مجلس الوزارء الفلسطيني في العام ٢٠١٢ وبرئاسة وزارة شؤون املرأة 

وعضوية الوزارات الفلسطينية ذات العالقة ومؤسسات اتمع املدني واألهلي.  
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بالقرار  املرتبطة  والدولية  واالقليمية  احمللية  لألدبيات  مراجعة  اجراء  رابعا: 
الدولي ١٣٢٥

واألدبيات  الوثائق  من  للعديد  متكاملة  مراجعة  اجراء  املرحلة  هذه  خالل  مت  فقد  أيضا 
واملنشورات احمللية واالقليمية والدولية املرتبطة بتطبيق وتفعيل العمل بقرار مجلس األمن 
الدولي ١٣٢٥، باالضافة إلى االتفاقيات الدولية وتقارير املؤمترات العاملية واالستراتيجيات 
مت  التي  االدبيات  موضوعات  حيث  من  أما    ، باملرأة،  املتعلقة  القطاعية  وعبر  الوطنية 

مراجعتها فقد كانت على النحو التالي:

وآليات   بالقرار  واملرتبطة  األمن  مبجلس  اخلاصة  واالصدارات  واملعلومات  الوثائق 
تنفيذه.

القرار   تطبيق  باليات  املرتبطة  والدولية  االقليمة  واالصدارات  والدراسات  الوثائق 
وتوطينه على املستويات احمللية والدولية.

الوثائق والدراسات املنشورة فلسطينيا (حيث مت اعداد الكثير من الدراسات واملنشورات  
التي تتعلق بتطبيق القرار على املستوى الفلسطيني). 

خطط العمل والبرامج واالستراتيجيات املعدة للتنفيذ أو التي مت تنفيذها سابقا والتي  
تتضمن كافة التوجهات اخلاصة باالئتالفات املشكلة فلسطينيا أو املؤسسات احلقوقية 

والدولية الفلسطينية العاملة على تطبيق القرار.

أما من حيث محتوى االدبيات والوثائق والقرارت واالتفاقيات الدولية واخلطط االستراتيجية 
والقطاعية التي مت مراجعتها فكانت على النحو التالي:

نص القرار الدولي ١٣٢٥ املتلعق بحماية النساء أثناء الصراعات والنزاعات املسلحة . ١
وما تاله من قرارت دولية صادرة عن مجلس األمن (القرار١٨٢٠، القرار رقم ١٨٨٨، 

القرار رقم ١٩٦٠، القرار رقم ١٨٨٩).
على . ٢ القضاء  إتفاقية  أهمها   ومن  املتحدة  األمم  عن  الصادرة  الدولية  اإلتفاقية  نص 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ١٩٧٩.
بيجني . ٣ عمل  ومنهاج  وإعالن  بيجني  في  عقد  الذي  الرابع  الدولي  املؤمتر  توصيات 

.١٩٩٥

اخلطة الوطنية الفلسطينية لالعوام من ٢٠١١-٢٠١٣.. ١

االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بني اجلنسني ومتكني . ٢
املرأة (٢٠١٤-٢٠١٦).

االستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء لألعوام ٢٠١١ – ٢٠١٩.. ٣
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اإلستراتيجية االقليمية حلماية املرأة العربية ” األمن والسالم“ ٢٠١٢.. ٤
ورقة السياسات املتعلقة بتطبيق القرار ١٣٢٥، وزارة شؤون املرأة، ٢٠١٢.. ٥
تقرير حول ” رؤية االئتالف الوطني لتطبيق القرار ١٣٢٥ في احلالة الفلسطينية“ . ٦
١٠-٢١ . ٧ بتاريخ  عقدت  والتي  واخلمسون،  الثامنة  بالدورة  املتعلق  العام  االمني  تقرير 

آذار/مارس ٢٠١٤، متابعة نتائج املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة والدورة االستثنائية 
اجلنسني  بني  املساواة   :٢٠٠٠ عام  املرأة  املعنونة“  العامة  للجمعية  والعشرين  الثالثة 

والتنمية والسالم في القرن احلادي والعشرين.
منشورات ومواد تدريبية ذات عالقة بقرار ١٣٢٥، مؤسسة (مفتاح).. ٨
آذار/. ٩ الفلسطيني،  لالحصاء  املركزي  اجلهاز  الفلسطيني،  اتمع  في  العنف  مسح 

مارس ٢٠١٢.
 فلسطني في ارقام ٢٠١٣، اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني.. ١٠
في . ١١ العنف  مسح  لنتائج  وحتليل  (عرض  الفلسطيني  اتمع  في  النساء  ضد  العنف 

اتمع الفلسطيني، اعداد أ.د. محمد احلاج) يحيى مؤسسة مفتاح، ٢٠١٣.
شؤون . ١٢ وزارة  املسلحة“،  والنزاعات  السلم  واالسرة ”زمن  املرأة  ضد  العنف  مناهضة 

املرأة ٢٠١٠.
ادماج الرجال ضمن انشطة مناهضة العنف ضد املرأة في إطار قرار ١٣٢٥، صندوق . ١٣

االمم املتحدة للسكان ٢٠١٣.

خامسا: عقد لقاء مراجعة استراتيجية مع دوائر ووحدات الوزارة اتلفة

واقع  لتحليل  وذلك  للوزارة  التابعة  اتلفة  والوحدات  الدوائر  مسؤولي  مع  لقاء  عقد  مت 
الوزارة وقدراتها وامكاناتها واجنازاتها ذات الصلة بالعمل على القرار الدولي ١٣٢٥، حيث 
تضمنت الورشة استعراض ملخص للقرار ونقاش مهام كل وحدة وعالقتها بالقرار وحتليل 

جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات املتعلقة بالوزارة من جانب القرار املذكور.

سادسا: عقد لقاءات تخطيط استراتيجي مع ممثلي القطاع الرسمي واالهلي 

أيضا وبهدف اعداد هذا اإلطار فقد عقد(٤) ورشات تخطيط استراتيجي مبشاركة أعضاء 
ذات  التي  االطراف  كافة  ممثلي  إلى  باالضافة   ،١٣٢٥ قرار  لتطبيق  العليا  الوطنية  اللجنة 
مؤسسات  من  وعدد  الرسمية  املؤسسات  بعض  بينها  ومن   ١٣٢٥ الدولي  بالقرار  الصلة 
اللقاءات  هذه  تضمنت  حيث  الوطنية،  اللجنة  ضمن  املشاركة  غير  واالهلي  املدني  اتمع 
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إطالق عملية التخطيط االستراتيجي والتي شملت احملاور واجلوانب التالية:
مناقشة مضامني القرار واملالحظات املتعلقة بكيفية توطني القرار الدولي ١٣٢٥. 
والفرص   والضعف  القوة  جوانب  مراجعة  خالل  من  للواقع  حتليل  عملية  اجراء 

والتحديات.
حتديد الرؤية الوطنية املرتبطة بتطبيق القرار الدولي. 
حتديد األولويات والقضايا االستراتيجية. 
حتديد االهداف والتدخالت االستراتيجية. 
اعداد خطة املتابعة والتقييم 
 

سابعا: اعداد حتليل إستراتيجي 

مت اعداد حتليل للواقع في سياق القرار ١٣٢٥والذي تضمن العديد من القضايا واحملاور 
صناعة  في  واملشاركة  واحلماية  بالوقاية  املتعلقة  الوطني  اإلطار  تضمنها  التي  االساسية 
االحصائية  واملعلومات  واالدبيات  للوثائق  اتلفة  املراجعة  نتائج  على  بناءا  وذلك  القرار، 

املتعلقة بواقع املرأة الفلسطينية والتي ترتبط باحملاور املذكورة أعاله.

ثامنا: اعداد وصياغة اإلطار الوطني

ولقاءات  ورش  وعقد  والتحليل  املراجعة  عملية  من  االنتهاء  وبعد  املرحلة  هذه  تضمنت 
واالهلي  الرسمي  باإلطار  املتعلقة  األولية  الصياغة  باعداد  البدء  االستراتيجي  التخطيط 
الوطني  اإلطار  محتويات  تضمنت  حيث  الفلسطيني،  املستوى  على   ١٣٢٥ بالقرار  املرتبط 
رؤية  حتديد  إلى  باالضافة   ١٣٢٥ الدولي  القرار  وأهمية  الفلسطينية  املرأة  لواقع  حتليل 

اإلطار واالهداف والتدخالت االستراتيجية ونظام املتابعة والتقييم.

تاسعا: عرض مخرجات اإلطار الوطني على اللجنة الوطنية العليا

اخيرا فقد مت عرض االستراتيجية على أعضاء اللجنة الوطنية العليا لقرار ١٣٢٥ والذي 
وتعديالتهم  مالحظاتهم  وضع  بهدف  وذلك  واألهلي  الرسمي  القطاع  عن  ممثلني  يضم 
النهائي،  بشكله  اإلطار  على  املطلوبة  التعديالت  كافة  واستكمال  النهائية  وتوصياتهم 
ضمن  واألهلية  الرسمية  التوجهات  كافة  عن  معبرا  الوطني  اإلطار  يكون  أن  يضمن  ومبا 

إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة.
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أهمية القرار الدولي ١٣٢٥ على الصعيد الفلسطيني

ميثل قرار مجلس األمن الدولي ١٣٢٥ والذي مت تبنيه في ٣١ تشرين األول/ أكتوبر من العام 
٢٠٠٠ في جلسته رقم ٤٢١٣ بإجماع أعضائه اخلمسة عشر واخلاص باملرأة واألمن والسالم 
تعزيز  في  ودورها  املرأة  بواقع  ترتبط  والتي  الدولي  الصعيد  على  املهمة  القرارت  إحدى 
السلم الدولي وحمايتها من النزاعات والصراعات املسلحة وضمان حقوقها في املشاركة 
في صناعة القرار. جاء هذا القرار ليؤكد على أهمية مساهمة النساء في جميع اجلهود 
الرامية إلى حفظ السالم واألمن وتعزيزهما، وضرورة مشاركة املرأة في التاثير إيجابا في 
حل تلك النزاعات والصراعات وذلك مبا ينسجم مع املرجعيات القانونية كاتفاقيات حقوق 
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في حماية املدنيني أثناء النزاعات والصراعات املسلحة.

من  للعديد  تتويجا   -١٣٢٥ الدولي  القرار  ديباجة  نص  في  ورد  -وكما  القرار  هذا  جاء 
عمل  ومنهاج  وإعالن  سيدأو  إتفاقية  من  باملرأة  املتعلقة  واملؤمترات  واملقررات  االتفاقيات 
والعشرين  الثالثة  االستثنائية  للدورة  اخلتامية  الوثيقة  في  الواردة  االلتزامات  إلى  بيجني 
والتنمية  اجلنسني  بني  املساواة   ٢٠٠٠ عام  «املرأة  املعنونة  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 
والسالم في القرن احلادي والعشرين وبخاصة االلتزامات املتعلقة باملرأة والصراع املسلح. 
بالنزاعات  املرتبط  اجلنسي  بالعنف  واخلاص   ١٨٢٠ كالقرار  دولية  قرارات  من  تالها  وما 
والذي مت اعتماده في ١٩ يونيو ٢٠٠٨ والقرار املعزز للقرار السابق رقم ١٨٨٨ في سبتمبر 
حملاسبة  نظام  يقدم  والذي   ،٢٠١٠ عام  في  اقراره  مت  والذي   ١٩٦٠ رقم  والقرار   ٢٠٠٩
املسؤولني عن تنفيذ القرار ١٨٢٠ والقرار ١٨٨٩ والصادر في تشرين األول/اكتوبر من العام 
مؤشرات  ووضع  السالم  عمليات  في  املرأة  مشاركة  تعزيز  مبواصلة  يطالب  والذي   ٢٠٠٩
يستمد  القرار  هذا  ان  على  التاكيد  ميكن  كذلك   ،١٣٢٥ القرار  تنفيذ  في  التقدم  لقياس 
اهميته من مرجعيات تستند إلى االتفاقيات الدولية والقرارت الصادرة عن مجلس األمن 
والتي توفر اطار قانوني دولي يتعلق بكافة جوانب احتياجات املرأة وحقوقها اتلفة.  لذلك 

ميكن اإلشارة إلى أهمية هذا القرار على النحو التالي: -

ميثل القرار١٣٢٥ أول قرار صادر عن مجلس األمن الدولي والذي يتعلق بتوفير األمن  
واحلماية للنساء، ومن املعروف فان قرارات مجلس األمن تعتبر ملزمة قانونا للدول 
االعضاء ولها قوة تنفيذ، وان كانت تتاثر في بعض االحيان في توجهات الدول العظمى 
وموازين القوى اتلفة، كذلك فان الدول االعضاء في إطار هذا القرار متتلك حق 
املطالبة بارسال بعثات دولية ملراقبة تطبيق وتنفيذ القرار وما إلى ذلك من ضرورة أن 
يصدر مجلس األمن تقرير سنوي يوضح ما اجنز والعقبات التي تواجه إنفاذ القرار 

على املستوى الدولي.
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شمولية القرار لكافة القضايا املتعلقة باحتياجات النساء في العالم واملرتبطة باحلماية  
والتمكني واملشاركة في صناعة القرار، حيث أن هذا القرار قد اضاف مستويات جديدة 
من املشاركة تتعلق بادوار النساء ومساهماتهن في منع النزاعات وحلها واملشاركة في 
تعزيز األمن والسلم الدولي وزيادة متثيل املرأة على جميع املستويات في املؤسسات 

واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية.

للنساء   احلماية  توفير  ضرورة  على  ينص  والذي   ١٣٢٥ الدولي  القرار  تضمنه  ما 
والفتيات أثناء الصراعات والنزاعات املسلحة والذي ينسجم مع ما تتعرض له املرأة 
الفلسطينية من اعتداءات جراء االحتالل االسرائيلي وانتهاكاته اتلفة، حيث أكد 
اتلفة  النساء  حقوق  واحترام  والفتيات  للنساء  احلماية  توفير  ضرورة  على  القرار 
في  جاء  حيث  الصلة،  ذات  الدولية  واالتفاقيات  املتحدة  االمم  مبيثاق  ذلك  وربط 
ديباجة القرار ١٣٢٥ الصادر عن مجلس األمن ما نصه٢» وإذ يؤكد مجددا أيضا على 
احلاجة إلى التطبيق الكامل للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان 
املادة  في  تضمنه  وما  وبعدها،  الصراعات  أثناء  والفتاة  املرأة  حقوق  يحميان  اللذين 
أن  املسلح  الصراع  في  األطراف  جميع  إلى  يطلب   » ينص  والذي  القرار  من  التاسعة 
حتترم احتراما كامال القانون الدولي املنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن 
وخاصة باعتبارهن مدنيات، وال سيما االلتزامات املنطبقة على هذه األطراف مبوجب 
اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وبروتوكولها اإلضافي لعام ١٩٧٧، وإتفاقية الالجئني لعام 
١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
لعام ١٩٧٧، وبروتوكولها االختياري لعام ١٩٩٩، وإتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل 
في  تضع  وأن   ،٢٠٠٠ مايو  أيار/   ٢٥ املؤرخني  االختياريني  وبروتوكوليها   ،١٩٨٩ لعام 

االعتبار األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

إستناد القرار ١٣٢٥ على مجموعة من املرجعيات القانونية الدولية التي اشتملت على  
قضايا االحتالل األجنبي، األمر الذي ينطلق منه هذا اإلطار في تطبيق القرار على 
احلالة الفلسطينية، فعلى الرغم من أن القرار لم يشر إلى االحتالل األجنبي، إال أنه 
أكد أيضا على ضرورة توفير كافة اشكال احلماية للمرأة وعدم انتهاك ايا من حقوقها 
ومبا ينسجم مع نصوص القانون الدولي مؤكدا على التزامات الدول اجتاه ما ورد في 
إتفاقية جنيف وجميع االتفاقيات االخرى والتي حترم االعتداء على املرأة أو التعرض 
الي من حقوقها باملس أو االنتقاص أو االيذاء والذي ينطبق على االنتهاكات التي تتعلق 

بكل اشكال االعتداء كالنزاعات الداخلية أو احلروب وغيره. 

إمكانية اإلستفادة من القرار ١٣٢٥ واملطالبة بتطبيقة مبا يشمل كافة النساء والفتيات  

٢  نص القرار الدولي ١٣٢٥ الصادر عن مجلس األمن، الصادر بتاريخ ٣١ تشرين األول/ أكتوبر من العام ٢٠٠٠ في جلسته رقم 
.٤٢١٣
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مما  االحتالل٣،  حتت  ورازحات  وأسيرات  ومهجرات  الجئات  من  الفلسطينيات 
سينعكس إيجابا في وضع السياسات اخلاصة بتطبيق القرار وذلك من حيث التركيز 
الفلسطينيات  النساء  على  اإلسرائيلي  االحتالل  استمرار  عن  الناجمة  اآلثار  على 
املرأة  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات  ضد  واحملاسبة  واملساءلة  احلماية  توفير  ومسألة 

الفلسطينية.

ودوليا   محليا  االسرائيلية  االنتهاكات  بفضح  يتعلق  فيما  القرار  على  العمل  إمكانية 
وذلك من خالل إستخدام آليات الرصد والتوثيق لالنتهاكات التي ميارسها االحتالل 
اإلسرائيلي، وتنظيم حمالت التعبئة والضغط الدولية والتي تتضمن االستعانة بكافة 
الفلسطينيات.  للنساء  احلماية  بتوفير  املطالبة  سبيل  في  الدولية  واآلليات  الوسائل 
ومبا يشمل توثيق االنتهاكات ورفع التقارير إلى منظمات االمم املتحدة ذات العالقة 

وحتى مالحقة اسرائيل ومقاضاتها دوليا.

في   االعضاء  والدول  الدولي،  اتمع  على  مسؤولية  من  ومتنه  القرار  على  نص  ما 
مجلس األمن من ضرورة وضع حد لإلفالت من العقاب ومقاضاة املسؤولني عن اإلبادة 
اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، وبالتالي اإلستفادة من ذلك في 
مطالبة االمم املتحدة والدول االعضاء مبمارسة دورها وحتمل مسؤولياتها إجتاه ما 
ضد  واجلرائم  احلرب،  جرائم  وخصوصا  الفلسطينية  املرأة  ضد  جرائم  من  يرتكب 
واألطفال  النساء  وخصوصا  الفلسطيني  اتمع  استهدفت  التي  واإلبادة  اإلنسانية، 
كافة  استخدام  وبالتالي  غزة،  قطاع  على  األخيرة  الثالث  واحلروب  العدوان،  خالل 
اآلليات الدولية  التي تستهدف مالحقة قادة االحتالل االسرائيلي ومسؤوليه وذلك 
مبا ينسجم مع ما ورد ضمن البند احلادي عشر من القرار الدولي ١٣٢٥ والذي نص 
على ما يلي «يشدد على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية لإلفالت من العقاب 
احلرب،  وجرائم  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  اجلماعية  اإلبادة  عن  املسؤولني  ومقاضاة 
مبا في ذلك تلك املتعلقة مبا تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسي وغيره من 
أشكال العنف، ويؤكد، في هذا الصدد، ضرورة استثناء تلك اجلرائم من أحكام العفو 

والتشريعات ذات الصلة، حيثما أمكن».

للقرار أهمية أخرى فيما يتعلق مبفهوم املساواة واملشاركة في صناعة القرار، والذي  
للوصول  خالله  من  تسعى  والتي  العالم  مستوى  على  املرأة  نضاالت  أبرز  احدى  يعد 
القرار،  صناعة  في  الفاعلة  واملشاركة  والواجبات  احلقوق  في  املتكاملة  املساواة  إلى 
هذا باالضافة إلى ما أضافه القرار من مستويات جديدة تتعلق مبشاركة املرأة ضمن 

٣  ورقة سياسات ” تطبيق القرار ١٣٢٥ في األراضي الفلسطينية احملتلة“، وزارة شؤون املراة، تشرين ثان ٢٠١٢.
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اجلهود الدولية املبذولة في حتقيق األمن والسلم الدوليني واحلد من النزاعات احمللية 
والدولية وضرورة تعزيز مكانتها وتواجدها في في الهيئات واملنظمات الدولية وقوات 

حفظ السالم.

أخيرا فان ما تضمنه القرار من تاكيد على مفهوم حماية النساء والفتيات من كافة اشكال 
العنف خالل النزاعات والصراعات املسلحة والتاكيد على اهمية املساواة ومشاركة املرأة 
وزيادة متثيلها على املستوى الدولي واحمللي في كافة املؤسسات واآلليات الوطنية، باالضافة 
إلى ايجاد أدوار جديدة للمرأة على املستوى الدولي تتعلق مبشاركتها في حفظ األمن والسلم 
الدولي واملساهمة في حل النزاعات العاملية. يؤكد على أهمية القرار وشموليته واحاطته 
ملعظم اجلوانب املتعلقة باحتياجات املرأة والتي تسعى إلى حتقيق املساواة واملشاركة الكاملة 
في صناعة القرار وتوفير أقصى مستويات األمن واحلماية واملساءلة الدولية عن االنتهاكات 
اليها  حتتاج  التي  امللحة  القضايا  ابرز  إحدى  يعد  والذي  والفتيات،  النساء  ضد  واجلرائم 
وانتهاكاته  اإلسرائيلي  االحتالل  ونتائج  تبعات  من  تعاني  زالت  ما  والتي  الفلسطينية  املرأة 
وجرائمه ضد النساء والفتيات الفلسطينيات والتي تخالف ابسط قواعد القانون الدولي 
اإلنساني، والقانون الدولي حلقوق االنسان،  وما نصت عليه االتفاقيات والقرارات الدولية 
والتي تؤكد على ضرورة حماية املدنني وخصوصا النساء واالطفال خالل فترات النزاعات 

والصراعات واحلروب.

الهدف من إعداد اإلطار الوطني استراتيجي
شؤون  وزراة  قبل  من  مببادرة  إعدادها  مت  متكاملة  وطنية  إستراتيجية  اإلطار  هذا  ميثل 
املرأة وحتت رعاية وإشراف اللجنة الوطنية العليا لقرار ٥٢٣١، وبالشراكة مع كافة مكونات 
اتمع  ومؤسسات  واحلكومية  الرسمية  واجلهات  الوزارات  سواءا  الفلسطيني  اتمع 

املدني وخاصة املؤسسات النسوية الفلسطينية التي تعمل على القرار ١٣٢٥.
عمل  إطار  ضمن  واالهلية  الرسمية  الوطنية  اجلهود  توحيد  اإلستراتيجية  هذه  تستهدف 
الوطنية  التوجهات  عن  تعبر  واضحة  عمل  وخطة  موحدة  استراتيجية  ورؤية  مشترك 
مع  احمللي،  املستوى  على  وتوطينه   ١٣٢٥ الدولي  القرار  بتطبيق  املرتبطة  الفلسطينية 
االخذ بعني االعتبار خصوصية الواقع الفلسطيني ووجود االحتالل االسرائيلي وانتهاكاته 
قطاع  في  واملقيمات  واالسيرات  الالجئات  الفلسطينيات  والفتيات  النساء  ضد  املتواصلة 
غزة، ووالضفة الغربية، مبا فيها القدس. لذلك فان هذا اإلطار الوطني يستهدف حتقيق 

التوجهات واالستراتيجيات التالية:
بالعمل   يتعلق  فيما  واألهلي،  الرسمي  القطاعيني  بني  والتكامل  الشراكة  مبدأ  تكريس 

بني  ما  والتعاون  التنسيق  عبر   ،١٣٢٥ رقم:  الدولي  األمن  مجلس  قرار  تطبيق  على 
األهلية. الفعاليات  مختلف  إلى  وصوالً  الوطني،  واإلئتالف  العليا  الوطنية  اللجنة 
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الفلسطينية   املرأة  صمود  تعزيز  تستهدف  موحدة  وطنية  إستراتيجية  إلى  الوصول 
يتعلق  فيما  الفلسطيني  الكل  اداء  وتوحيد  اإلسرائيلي  االحتالل  سياسات  مواجهة  في 
وذلك  الفلسطينيات،  والفتيات  النساء  ضد  االسرائيلية  واالنتهاكات  اجلرائم  مبواجهة 
عبر استراتيجيات عمل مشتركة تستهدف توفير احلماية وتعزيز آليات املساءلة والتي 

تتضمن توثيق وفضح االنتهاكات االسرائيلية ومقاضاة مسؤوليه على املستوى الدولي.

جهود   تعزيز  خالل  من  وذلك  الدولي  املستوى  على  الفلسطينية  للمرأة  احلماية  توفير 
االمم  وهيئات  واحلقوقية  واملدنية  الرسمية  الفلسطينية  املؤسسات  كافة  بني  التعاون 
املتحدة واملنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية وكافة االئتالفات والتحالفات العاملية 
املهتمة بقضايا املرأة الفلسطينية وما تتعرض له من انتهاكات وجرائم جراء االحتالل 

االسرائيلي. 

األمن   وحفظ  النزاعات  حل  جهود  في  الفاعلة  املشاركة  من  الفلسطينية  املرأة  متكني 
والسلم الدولي، وضمان التمثيل الدبلوماسي على املستوى الدولي، والذي من شأنه أن 
يعزز من دورها ومكانتها في الهيئات الدولية ذات العالقة بصنع األمن والسالم، ويسهم 
على  الفلسطينية  واملرأة  عام  بشكل  الفلسطينية  القضية  متثيل  إجتاه  أدائها  تعزيز  في 

وجه اخلصوص.

دعم ومساندة املرأة الفلسطينية في الوصول إلى كافة مواقع صنع القرار على املستوى  
كافة  في  الفاعلة  ومساهمتها  مكانتها  وتعزيز  باملساواة  حقها  يضمن  والذي  الوطني 

القطاعات وااالت أسوة بالرجال.

تسليط الضوء على القرار الدولي ١٣٢٥ وما تاله من قرارت دولية اخرى تتعلق باملرأة  
كالقرار ١٨٢٠ والقرار رقم ١٨٨٨ والقرار رقم ١٨٨٩ والقرار رقم ٢١٢٢ والقرار ١٩٦٠ 
دولياً  قانونياً  اطاراً  توفر  والتي  الدولية  االتفاقيات  إلى  باالضافة  وغيره،   ٢٠١٠ عام 

يتعلق بكافة جوانب احتياجات املرأة وحقوقها اتلفة.
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املرجعيات العامة لالطار الوطني
املرأة  بقضايا  املرتبطة  الدولية  القانونية  املرجعيات  من  مجموعة  إلى  االشارة  ميكن 
االنساني،  الدولي  والقانون  الدولية  املؤمترات  ووثائق  الدولية  والقرارات  كاالتفاقيات 
والقانون الدولي حلقوق االنسان، باالضافة إلى القانون االساسي والتشريعات الفلسطينية 
اعداد  عملية  حتكم  والتي  باملرأة  املتعلقة  القطاعية  وعبر  القطاعية  العمل  واستراجتيات 

هذا االطار وهي على النحو التالي:

أوال: مرجعيات القرارات واالتفاقيات واملواثيق الدولية

القرارت الدولية الصادرة عن مؤسسات األمم املتحدة ذات الصلة، وعن مجلس األمن . ١
واملرتبطة بشكل مباشر بحماية املرأة في النزاعات والصراعات املسلحة ومن أهمها 
القرار الدولي ١٣٢٥ وما تاله من قرارت دولية صادرة عن مجلس األمن (القرار ١٨٢٠، 

القرار رقم ١٨٨٨، القرار رقم ١٩٦٠ والقرار ٢١٢٢، والقرار رقم ٢٨٨٩).
جميع . ٢ على  القضاء  إتفاقية  أهمها  ومن  املتحدة  االمم  عن  الصادرة  الدولية  اإلتفاقية 

أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ١٩٧٩.
ميثاق االمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سنة ١٩٤٨. . ٣
اإلنسان . ٤ حقوق  بحماية  واملتعلقة  الثالثة  وبروتوكوالتها   ١٩٤٩ الرابعة  جنيف  إتفاقية 

األساسية في حالة احلرب.
ومن . ٥ نيروبي)   ،١٩٨٠ كوبنهاجن   ،١٩٧٥ (مكسيكو  باملرأة  املتعلقة  الدولية  املؤمترات 

أهمها املؤمتر الدولي الرابع الذي عقد في بيجني وإعالن ومنهاج عمل بيجني ١٩٩٥.
إتفاقية احلقوق السياسية للمرأة.. ٦
اإلعالن العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة.. ٧

ثانيا: مرجعيات القوانني الفلسطينية ووثائق االستراتيجيات املتعلقة باملرأة

وثيقة إعالن االستقالل ١٩٨٨ والتي اقرت من قبل الس الوطني الفلسطيني.. ١
القانون االساسي لدولة فلسطني.. ٢
الوثيقة احلقوقية للمراة الفلسطينية لعام ٢٠٠٨.. ٣
اخلطة الوطنية الفلسطينية لالعوام من ٢٠١١-٢٠١٣.. ٤
االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بني اجلنسني ومتكني . ٥

املرأة (٢٠١٤-٢٠١٦).
االستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء لألعوام ٢٠١١ – ٢٠١٩.. ٦
اإلستراتيجية االقليمية حلماية املرأة العربية ” األمن والسالم“ ٢٠١٢.. ٧
وثائق املؤمترات الفلسطينية املتعلقة بتطبيق القرار ١٣٢٥.. ٨
ورقة السياسات املتعلقة بتطبيق القرار ١٣٢٥، وزارة شؤون املرأة، ٢٠١٢.. ٩
رؤية االحتاد العام للمرأة الفلسطينية لتطبيق القرار ١٣٢٥ في احلالة الفلسطينية.. ١٠
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حتليل الواقع في سياق القرار ١٣٢٥
الفترات  وخالل  تاريخيا  الفلسطينية  املرأة  لعبته  الذي  الكبير  الدور  إلى  االشارة  ميكن 
املتعاقبة من عشرينيات القرن املاضي وبدايات القرن الواحد والعشرين، حيث كان للنساء 
مواجهة  في  املبادرة  دور  أخذ  في  متثلت  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  في  فاعلة  مشاركة 
االحتالل االسرائيلي وممارساته وانتهاكاته اتلفة، وذلك عبر انشاء العديد من الروابط 
واالئتالفات واملؤسسات النسوية اتلفة، ففي عام ١٩٢٩ عقد أول مؤمتر نسائي فلسطيني 
في القدس انبثقت منه ”اللجنة التنفيذية جلمعية السيدات العربيات“، ثم أنشئ في العام 
احلقيقية  االنطالقة  أما  نابلس،  في  وآخر  القدس  في  العربي“  النسائي  نفسه ”االحتاد 
على مستوى مشاركة املرأة في احلياة السياسية فقد حصلت بعد تشكيل ”منظمة التحرير 
الفلسطينية  للمرأة  العام  ”االحتاد  تشكيل  أعقبه  والذي   ،١٩٦٤ العام  في  الفلسطينية“ 
في العام ١٩٦٥ وما تاله من تشكيٍ للهياكل النسائية االخرى“. حيث ساهمت املؤسسات 
الفلسطينية النسوية وباالضافة إلى املشاركة في الدور النضالي االسياسي ضد االحتالل 
والتي  حقوقها  عن  والدفاع  الفلسطينية  املرأة  واقع  حتسني  على  العمل  إلى  االسرائيلي 
عانت كحال النساء في اتمات العربية االخرى من الثقافة اتمعية السلبية والتميز في 
احلقوق بني اجلنسني والنظرة الدونية لدور املرأة وضعف مشاركتها اتمعية في احلياة 

العامة وعلى كافة املستويات. 

الفردية  واالعتبارية  املؤسسية  الوطنية  لآلليات  طاً  نشِ حضوراً  الفلسطيني  اتمع  شهدَّ 
اخلاصة بحقوق املرأة وقد جتسد ذلك بإنشاء االحتاد العام للمرأة الفلسطينية، والعديد 
من املؤسسات واالئتالفات والتحالفات النسوية، هذا إلى جانب استحداث وزارة شؤن املرأة 
الفلسطينية والتي تعتبر أداةً وطنية لتطوير السياسات احمللية اخلاصة بالنساء والفتيات 
الفلسطينيات، فيما شهدت هذه الفترة منوا في االنشطة والبرامج واخلدمات املقدمة من 
قبل املؤسسات النسائية الفلسطينية كحال منظمات العمل االهلي الفلسطيني وذلك نتيجة 
ازدياد حجم التمويل الدولي وخصوصا املوجهة لدعم قضايا متكني املرأة وتعزيز مشاركتها 

وعلى كافة املستويات واألصعدة.

على  الفلسطينية  املرأة  بواقع  يتعلق  فيما  حتسن  وجود  من  الرغم  فعلى  اخرى  جهة  من 
صعيد املشاركة املدنية والسياسية والدور الذي بدأت تلعبه النساء مجتمعيا وذلك نتيجة 
قبل  من  اتلفة  اخلدمات  وتقدمي  واملناصرة  والضغط  والتمكني  التوعية  الستراتيجيات 
مؤسسات اتمع املدني الفلسطيني ومن أهمها  املؤسسات النسوية لصالح املرأة وحقوقها 
بعض  مستوى  على  للنساء  اشراك  من  الفلسطينية  املرأة  واقع  شهده  ما  ان  إال  اتلفة، 
القطاعات ال يرقى إلى املستوى املطلوب وخصوصا فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني وتغيير 
االدوار اتمعية املتبادلة وفهم اتمع لطبيعة النوع االجتماعي وحق املرأة في املشاركة 
السياسية واملدنية الفاعلة وصناعة القرار واملساواة التامة ما بني الرجل واملرأة، األمر الذي 
يؤكد على ضرورة أن تبذل احلركة النسائية الفلسطينية وممثلي القطاع الرسمي واالهلي 
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اتمعية،  مشاركتها  وتعزيز  املرأة  واقع  حتسني  سبيل  في  اجلهود  من  املزيد  الفلسطيني 
وذلك عبر توحيد الرؤية والتوجهات واستراتيجيات العمل وتعزيز عملية التنسيق والتحالف 
ومبا ينعكس ايجابا على واقع املرأة وحصولها على حقوقها اتلفة. وال سيما وان النساء 
تشكل نصف عدد السكان في األرض الفلسطينية، حيث بلغ٤ كامل عدد السكان االجمالي 
في منتصف عام ٢٠١٥ حوالي ٤٫٦٨٢ مليون فرداً، منهم ٢٫٣٧٩ مليون ذكر اي ما نسبته 
(٥٠٫٨٪) مقابل ٢٫٣٠٣ مليون أنثى اي ما نسبته (٤٩٫٢٪) من اجمالي عدد عدد السكان. 

كذلك ما زالت املرأة الفلسطينة تواجه العديد من التحديات فباالضافة إلى إهتمام املرأة 
اشكاله  بكافة  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  ملواجهة  ونضالها  الفلسطينية 
والفتيات  النساء  تواجه  واجلنسي،  اجلسدي  أو  النفسي  أو  اللفظي  سواءا  ومستوياته 
املتواصلة  وانتهاكاته  بجرائمه  االسرائيلي  االحتالل  اخلصوص  وجه  على  الفلسطينيات 
واالطفال  النساء  االف  عشرات  ضحيتها  ذهب  والتي  السنني  عشرات  عبر  واملمتدة 
من  الفلسطينيات  للنساء  احلماية  توفير  يتطلب  مما  عام،  بوجه  الفلسطنينني  واملواطنني 
في  القاطنات  سواء  اتلفة  حقوقهن  ضد  املتواصلة  واالنتهاكات  عليهن  املمارس  العنف 
والنازحات  الالجئات  من  احملتلة  الفلسطينية  االرض  خارج  أو  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
مدينة  في  املقيمات  والنساء  االسيرات  إلى  باالضافة  حوصرن،  أو  رن  جّ هُ الالتي  وتلك 
القدس احملتلة واللواتي ما زلن بحاجة ماسة إلى توفير األمن احلماية والسيما مع تواصل 
إلى  باالضافة  هذا  الفلسطينية،  السيادية  القطاعات  كافة  على  االسرائيلية  السيطرة 
غزة  قطاع  على  الثالثة  االسرائيلية  احلروب  خالل  حصلت  التي  اإلنسانية  ضد  اجلرائم 
والتي كان آخرها احلرب االسرائيلية األخيره على القطاع والتي بدأت فعلياً يوم ٨ يوليو 
منهم٥٣٠  شهيد  ال٢١٤٧  يقارب  ما  ضحيتها٥  راح  والتي  يوما   ٥١ ملدة   ٨/٢٨ حتى   ٢٠١٤
طفل و ٣٠٢ إمرأة، باالضافة إلى ما يقارب ١٠٨٧٠ جريح منهم ٣٠٣ ٣ طفل و١٠١ ٢ إمرأة، 
بينما ثلث األطفال اجلرحى سيعانون من إعاقة دائمة. ضمن مجازر ابادة وجرائم حرب، 
وجرائم ضد اإلنسانية، مورست امام أعني العالم وسمعه، مما يستدعي توفير كافة أشكال 
احلماية للمواطنني الفلسطينني وخصوصا االطفال والنساء ومساءلة االحتالل االسرائيلي 
على جرائمه ومقاضاة قادته، ومجرميه امام احملكمة اجلنائية الدولية وغيرها من الهيئات 

واملؤسسات الدولية.

٤   اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، اسقاطات سكانية.
٥   تقريرا مفصل وشامل عن اخلسائر البشرية واملادية بني الفترة املمتدة من٨  يوليو إلى ٢٨  أغسطس، املرصد األورومتوسطي 

حلقوق اإلنسان بالتعاون مع وكالة الصحافة الفلسطينية.
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واقع املرأة الفلسطينية مبا يتعلق مبحور الوقاية واحلماية 
العنف املمارس من قبل االحتالل 

من  وذلك  الفلسطيني  اتمع  تواجه  التي  التحديات  أبرز  من  االسرائيلي  االحتالل  يعد 
خالل ما يقوم به من تدمير ممنهج للبنية التحتية واضعاف للمرافق اخلدماتية واعتداء على 
الدولي  القانون  مع  يتعارض  والذي  الفلسطينني  للمواطنني  االساسية  واحلقوق  احلريات 
اإلنساني، والقانون الدولي حلقوق االنسان، واالتفاقيات الدولية ومن بينها إتفاقية جنيف 
في  األساسية  اإلنسان  حقوق  بحماية  واملتعلقة  الثالثة  وبروتوكوالتها   ١٩٤٩ للعام  الرابعة 

حالة احلرب واالتفاقيات اخلاصة باملرأة كسيدأو وكوبنهاجن وغيرها.

 متس االنتهاكات االسرائيلية كافة فئات اتمع ومن بينها النساء كاحدى الشرائح املهمة 
والتي تشكل ما يقارب نصف اتمع الفلسطيني، كما ان هذه االنتهاكات ال تقتصر على 
قطاع محدد من النساء والفتيات الفلسطينيات بل متتد لتشمل النساء الالجئات واملهجرات 
واربعني  الثمانية  ومناطق  القدس،  فيها  مبا  الغربية،  والضفة  غزة،  قطاع  في  والقاطنات 
يعانني  واللواتي  الفلسطينيات  النساء  من  وغيرهن  واحملررات  االسيرات  إلى  باالضافة 
القانون  قواعد  أبسط  مع  تتعارض  والتي  الهمجية  وممارساته  االسرائيلي  االحتالل  من 
تتنوع  كذلك  الدولية.  واالتفاقيات  االنسان،  حلقوق  الدولي  والقانون  االنساني،  الدولي 
جرائم اسرائيل واعتداءاتها على حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات والتي تشمل القتل 
واإلبادة كما حدث في قطاع غزة خالل احلروب الثالث املاضية أو اإلعتداء على احلقوق 
التعليم،  أو  العمل  التنقل،  حرية  الشخصي،  باألمن  التمتع  احلياة،  في  كاحلق  األساسية 
هذا  وغيره.  والصناعية  التجارية  االنشطة  ممارسة  الصحية،  الرعاية  خلدمات  الوصول 
يتضمن  والذي  اإلسرائيلي  العسكري  االحتالل  قبل  من  املتواصلة  االنتهاكات  جانب  إلى 
االعتقال واحلجز التعسفي، التوغالت العسكرية املتكررة؛ وتدمير املمتلكات وهدم البيوت، 
فصل اتمعات الفلسطينية وعزلها وجتزئتها الخ. وجميعها تتعرض لها النساء وتعاني من 

أثارها بشكل مباشر وغير مباشر.

النساء  تعرضت   ٢٠٠٠ العام  خالل  وقعت  التي  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة  فخالل 
احلريات  من  واحلرمان  احلقوق  وانتهاك  املباشر  التهديد  انواع  كافة  إلى  الفلسطينيات 
االساسية، فقد اشار تقرير مؤسسة التضامن الدولي حلقوق اإلنسان مبناسبة يوم املرأة 
امرأة،   ٤٦٠ بلغ  األقصى  انتفاضة  خالل  استشهدن  الالتي  النساء  عدد  ٢٠١٠م أن  العاملي 
فلسطينيي  من  نساء  و٣  الغربية،  الضفة  من  امرأة  و١٣٩  غزة،  قطاع  من  امرأة   ٣١٨ منها 
.٤٨ هذا باالضافة إلى مئات االصابات واالعاقات وحاالت االعتقال واالعتداء على النساء 
وجرائم  حرب  جرائم  إلى  تصل  إنتهاكات  إلى  تعرض  فقد  غزة  قطاع  أما  ونفسيا،  جسديا 
ضد اإلنسانية، وإبادة وذلك كما حصل في احلرب الهمجية األولى٦ التي شنها  االحتالل 
اإلسرائيلي على قطاع غزة بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨ إلى ١٨ يناير ٢٠٠٩، والتي أسفرت 
) وإصابة ٤٣٣٦  عن استشهاد ١٤١٧ فلسطينياً على األقل (من بينهم ١١١ امرأة و٤١٢ طفالً

.http://ar.wikipedia.org/wiki ٦  املوقع االلكتروني ويكيبيديا
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شخص آخرين من بينهم مئات النساء واالطفال والتي نتجت عن استهداف مباشر للمدنيني 
وخصوصا االطفال والنساء وهدم للبيوت واملدارس واجلامعات ضمن جرائم، وإرهاب دولة 

غير مسبوقة. 

هذا باالضافة إلى احلرب الثانية والتي وقعت خالل العام ٢٠١٢ فيما سمي بعمود السحاب 
على قطاع غزة والتي ادت إلى إستشهاد ١٧٤ فلسطينيا من بينهم ٢١ امراة وفتاة واصابة 
١٠٤٦ فلسطينيا بجروح واعاقات مختلفة، من بينهم ١٠٥ نساء وذلك كما ورد ضمن تقرير 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (ocha) الذي صدر خالل العام ٢٠١٢، يترافق ذلك مع 
استمرار احلصار املفروض على قطاع غزة  منذ العام ٢٠٠٧ ولغاية اليوم وما جنم عنه من 
تضييق واغالق ومنع حلرية احلركة ووصول للخدمات الطبية واالغاثية ومنع األمن الغذائي 
ملا يقارب من ١,٦ مليون فلسطيني في قطاع غزة معظمهم من االطفال والفتيات والنساء 
والذي ظلوا معزولني عن بقية العالم ومحرومني من أبسط احلقوق االنسانية واالحتياجات 
املعيشية. واخيرا ما حصل خالل العدوان االسرائيلي الثالث حيث اعلنت إسرائيل، السلطة 
من  عنها  جنم  وما   ٢٠١٤ متوز  في  غزة  قطاع  على  احلرب  بدء  عن  باالحتالل،  القائمة 
وجود االالف من القتلى واجلرحى معظمهم من االطفال والنساء كما مت ذكره في الفقرات 
السابقة، باالضافة إلى تدمير شبه كامل للبنى التحتية واملرافق واملؤسسات واماكن العبادة. 
والذي لم يستثنى تدمير البيوت واملنازل املدنية للمواطنني حيث جاء في بيان اولي لوزارة 
سكنية  وحدة   ١٠٫٠٠٠ يقارب  ما  أن  احلرب  من  الثالثني  اليوم  وفي  الفلسطينية  اإلسكان 
دمرت بشكل كامل أو جزئي على قاطنيها واغلبهم من النساء واالطفال، مما يوضح حجم 
اجلرائم التي مورست بحق املدنيني واملرافق واملنازل والبنى التحتية في كافة مواقع قطاع 

غزة وأحيائه اتلفة.

وهذا ال يقتصر على النساء والفتيات في قطاع غزة وامنا ميتد إلى عموم النساء في االرض 
الفلسطينية كافة، حيث ورد في ديباجة تقرير جلنة وضع املرأة في االمم املتحدة في مارس 
من العام ٢٠١٤٧، «حتت محور حالة املرأة الفلسطينية ما يلي «(أعرب الس االقتصادي 
واالجتماعي في قراره ١٧/٢٠١٣ بشأن حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها عن 
بالغ القلق إزاء احلالة اخلطيرة للمرأة الفلسطينية في األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها 
القدس الشرقية. وطلب الس إلى األمني العام أن يواصل استعراض احلالة وأن يساعد 

النساء الفلسطينيات بجميع السبل املتاحة). 

في ذات السياق تفيد املعلومات االحصائية واملتعلقة باالنتهاكات االسرائيلية خالل الفترة 
في  الفلسطينية  االسر  نصف  حوالي  ان  إلى  للعام٢٠١٢٨،  املسح  هذا  اعداد  سبقت  التي 

٧  تقرير االمني العام املتعلق بالدورة الثامنة واخلمسون، والتي عقدت بتاريخ ١٠-٢١ آذار/مارس ٢٠١٤، متابعة نتائج املؤمتر 
العاملي الرابع املعني باملرأة والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة“ املرأة عام ٢٠٠٠: املساواة بني اجلنسني 

والتنمية والسالم في القرن احلادي والعشرين.
٨  مسح العنف في اتمع الفلسطيني، اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، آذار/مارس ٢٠١٢، كذلك جتدر االشارة إلى 

ان املعلومات الواردة ضمن هذا املسح متثل اخر مسح ميداني من قبل جهاز االحصاء املركزي والذي استهدف ظاهرة العنف 
على اتمع الفلسطيني والذي غطى اجلوانب اتلفة لهذه الظاهرة وخصوصا ضد النساء الفلسطينيات من قبل االحتالل 

االسرائيلي أو على املستوى الداخلي.
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قوات  قبل  من  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  لعنف  تعرضت  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
االحتالل/املستوطنني٩، حيث كانت النسبة االعلى في قطاع غزة والتي وصلت إلى ٤٩٫١٪، 
مقابل ٤٧٫٨٪ في الضفة الغربية، حوالي منهم ٦٪ من فئة الشباب ضمن الفئة العمرية من 
١٨-٢٩ عام تعرضوا إلى عنف نفسي منهم ١٫٤ من االناث، هذا عدا عن املستويات األخرى 

من العنف اجلسدي واجلنسي والتي ال يتسع اال لتفصيلها.

كذلك فقد ورد ضمن تقرير االمني العام لالمم املتحدة املذكور اعاله والذي غطى الفترة ما 
بني اكتوبر/٢٠١٢ إلى سبتمر/٢٠١٣ إلى وقوع ١٩ شهيد فلسطيني منهم اي حوالي اربعة 
امثال العدد املسجل خالل العام الذي سبق، في حني جرح ٤١٥٦ فلسطينيا في ذات الفترة 
منهم ٨٧ امراة و٢٠ فتاة ويعكس هذا ارتفاعا كبيرا في عدد اجلرحى خالل العام السابق 
الذي تال اعداد هذا التقرير، كذلك اصيب ١٥٦ فلسطينيا بجراح على يد املستوطنني منهم 
١٢ امراة و٦ فتيات خالل نفس الفترة مما يعكس حجم االنتهاكات املمارسة ضد اتمع 
املستوطنني  إلى  متتد  وامنا  االحتالل  على  تقتصر  ال  النساءوالتي  وخصوصا  الفلسطيني 
ممارسات  جانب  إلى  هذا  القدس،  فيها  مبا  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  على  املتواجدين 
يقارب  ما  يحتجز  االحتالل  يزال  ما  حيث  الفلسطينني  واالسيرات  األسرى  ضد  االحتالل 
٧٠٠٠ اسير منهم ٣٥٠ طفل و١٤ اسيرة باإلضافة إلى األسيرات احملررات واللواتي ما زلن 
يعانني من جراء فترات االعتقال واالسر واللواتي هن بحاجة إلى التاهيل واملساعدة والدعم 

النفسي واالجتماعي والدمج اتمعي مبختلف اشكاله ومستوياته.

ووفقا للدراسة االستقصائية١٠ بشأن الظروف االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذائي في 
عام ٢٠١٢ والذي يؤثر على جميع أفراد اتمع الفلسطيني والسيما النساء، يالحظ بان 
هنالك ارتفاع في معدالت انعدام األمن الغذائي بسبع نقاط مئوية مقارنة بالسنة السابقة 
االثار  إلى  يشير  مما  الغربية  الضفة  في  املائة  في  و١٤  غزة،  في  املائة  في   ٥٧ إلى  لتصل 
والسيما  املستويات،  كافة  وعلى  الفلسطيني  االقتصاد  على  اإلسرائيلي  لالحتالل  السلبية 
في ظل تواصل احلصار والتضييق اخلانق على قطاع غزة والذي يحول دون حتسني الواقع 
االقتصادي واملستويات املعيشية وخفض معدالت الفقر والعمل على زيادة االنتاجية ومعدل 
ان  يؤكد  الذي  األمر  أشكالها١١.  األمن الغذائيبمختلف  وحتسني فرص  للفرد  العام  الدخل 
النساء  فئات  بينها  ومن  الفلسطينني  السكان  واقع  على  كبيرا  تاثير  االسرائيلي  لالحتالل 
والتي ما زالت تعانني من اإلنتهاكات املتواصلة وجرائم االبادة والقتل والتدمير، مما يستدعي 
العمل على توفير األمن واحلماية للمراة الفلسطينية والعمل على محاسبة دولة االحتالل 
امام  ومجرميه  االحتالل  قادة  مثول  فيها  مبا  الدولية  الهيئات  امام  ومساءلتها  االسرائيلي 
تضمن  والتي  والدولية  االقليمية  اآلليات  جميع  استخدام  وعبر  الدولية  اجلنائية  احملكمة 
فضح ممارسات االحتالل وجرائمه ووضع اتع الدولي امام مسؤولياته املتعلقة في حماية 

املدنيني واألطفال والنساء الفلسطينيات على وجه اخلصوص.

٩
Socio-”،١٠  الفاو، واألونروا، وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة، واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

Economic and Food Security’’ Survey 2012: West Bank and Gaza Strip آب٢٠١٣./أغسطس.
١١  املصدر السابق: تقرير االمني العام املتعلق بالدورة الثامنة واخلمسون، والتي عقدت بتاريخ ١٠-٢١  آذار/مارس ٢٠١٤.
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العنف اتمعي ضد املرأة
جتدر االشارة إلى ان العنف يرتبط بكافة اشكال االساءة اللفظية والسلوكية التي قد تتعرض 
لها املرأة سواء على الصعيد النفسي أو اجلسدي أو اجلنسي، كما أن ممارسة العنف ترتبط 
بشكل مباشر بالسلوك االنساني الناجم عن االساءة من قبل شخص املعنف للضحية وكما 
هو معلوم فان تفسير وحتليل اسباب ودوافع سلوك االفراد التي تدفعهم ملمارسة العنف هو 
امر ليس باألمر الهني، وال سيما وان هنالك تفاوت كبير بني النظريات التي حتاول حتليل 

هذه الظاهرة وتفسير اسباب ممارسة هذا السلوك١٢.
 وعلى الرغم من انه من السهل مالحظة ان مشكلة العنف ضد النساء على وجه اخلصوص 
هي ظاهرة موجودة في كل اتمعات واجلماعات االثنية والعرقية وفي كل االجيال وفي 
كل املستويات االقتصادية وحتدث من قبل فئات مختلفة ومن كل االعمار ومن كل املستويات 
التعليمية وإن كانت بدرجات متفاوت. كذلك فان الدراسات واالبحاث العاملية التي حتاول 
دراسة ظواهر العنف ضد النساء تظهر ان هنالك فوارق في مستويات العنف في الكثير من 
واجلنسي  اجلسدي  للعنف  يتعرضن  اللواتي  النساء  نسب  حيث  من  وخصوصا  العالم  دول 
من قبل االزواج أو الشركاء أو ايا من االطراف ذات العالقة باملرأة، حتى ان هنالك فوارق 
حتليل  عملية  من  يجعل  مما   ،١٣ الواحدة  الدولة  نفس  في  اجريت  التي  النتائج  بعض  بني 
اسباب هذه الظاهرة امر اكثر صعوبة وتعقيدا. لكن وعلى الرغم من ذلك فان الدراسات 
تشير أيضا إلى وجود بعض املؤشرات املنفردة أو املترابطة والتي تدلل على مستويات عنف 
مختلفة بحق النساء والفتيات والتي قد ترتبط بنوع الثقافة اتمعية واملستوى التعليمي 
وغيرها  العاملة  القوى  ضمن  املرأة  مشاركة  ومدى  اجلغرافية  املنطقة  وطبيعة  واالكادميي 
من املؤشرات التي تدلل على مستويات مختلفة من ممارسة العنف والتي حاولت الدراسات 

واالحصاءات توضيحها ومحاولة فهم العالقة فيما بينها.
في ذات السياق وفي ما يتعلق بالواقع الفلسطيني فباالستناد إلى نتائج اخر مسح للعنف 
عام (٢٠١١)  الفلسطيني  لالحصاء  املركزي  اجلهاز  اجراه  والذي  الفلسطيني  اتمع  في 
يتبني وجود نسب ليست بالقليلة من النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن للعنف (داخل 
االسرة وخارجها) سواءا املتزوجات ام العازبات أو النساء كبار السن ولكن بنسب ومستويات 
النساء  من   ٪٣٧٫٠ ان  النتائج  اظهرت  املثال  سبيل  فعلى  ومتفاوتة،  مختلفة  مستويات 
املتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن الحد اشكال العنف من قبل ازواجهن خالل 
العام االخير من اجراء املسح منهم ٢٩٫٩٪ في الضفة الغربية مقابل ٥١٫٠٪ في قطاع غزة 
مما يؤكد على وجود نسب عنف مرتفعة من قبل الرجال ضد النساء١٤ ومن ضمن الدائرة 

الضيقة للنساء كاالزواج على وجه اخلصوص.
كذلك فقد بلغت أعلى نسبة عنف موجه من قبل االزواج ضد زوجاتهم في محافظة اريحا 
واالغوار في الضفة الغربية والتي وصلت إلى ما يقارب ٤٧٫٣٪ وادناها في محافظة رام 
حيث  من  تختلف  الفلسطنينية  واملدن  املناطق  ان  فكرة  من  يعزز  مما   ٪١٤٫٢ والبيرة  الله 

١٢   ادماج الرجال ضمن انشطة مناهضة العنف ضد املراة في اطار قرار ١٣٢٥، صندوق االمم املتحدة للسكان ٢٠١٣.
١٣  العنف ضد النساء في اتمع الفلسطيني (عرض وحتليل لنتائج مسح العنف في اتمع الفلسطيني، اعداد أ.د. محمد 

احلاج) يحيى مؤسسة مفتاح، ٢٠١٣ .
١٤  املصدر السابق



22

نسب حدوث مستويات ظاهرة العنف وحجمه بشكل كبير ومتفاوت، أيضا فان نسبة النساء 
بلغت              حيث  االعلى  كانت  ازواجهن  قبل  من  لعنف  تعرضن  واللوتي  ايمات  في  املقيمات 
االخير  العام  خالل   (٪٢٩٫٣) والريف  باحلضر(٣٨٫٢٪)  يقمن  باللواتي  مقارنة    (٪٤١٫٨  )

من اجراء املسح. 
أما فيما يتعلق بالعنف الذي تتعرض له النساء املتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج فيالحظ 
بواقع  اقل  عنف  ملستويات  يتعرضن  العاملة  القوى  ضمن  املشاركات  أي  العامالت  النساء  ان 
النساء  تعرض  نسب  مقارنة  ان  كما   ،(٪٣٨٫١) العامالت  غير  النساء  مقابل   (٢٥٫٧٪)
ذادت  كلما  انه  يتضح  العمرية  الفئات  مع  باملقارنة  الزواج  لهن  سبق  اللواتي  أو  املتزوجات 
سن املرأة كانت اقل عرضة للعنف املمارس بحقها، حيث بلغت اعلى نسبة عنف بني النساء 
املذكورات ضمن الفئة العمرية من ١٥-٢٤ ما نسبته (٤٠٫٩٪) والفئة االعلى عمريا من ٢٥-
٣٤ ما نسبته( ٤٠٫١٪) وهكذا مما يعني ان حمالت التوعية من الضروري ان تركز على النساء 
غير املشاركات ضمن القوى العاملة وضمن الفئات العمرية الشابة وباملقابل االزواج  حديثي 

الزواج ضمن ذات الفئات العمرية.
املعلومات  فتشير  الفلسطينيات  النساء  لها  تتعرض  التي  العنف  انوع  وبخصوص  أيضا 
االحصائية (مسح العنف) إلى ان العنف النفسي يعتبر اعلى انواع العنف املمارس ضد النساء 
املتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج (٥٨٫٦٪) مقايل (٢٣٫٥٪) جسدي، (١١٫٨٪) جنسي، 
(في  املبكر  الشباب  جيل  لدى  تزيد  الذكور  قبل  من  النساء  على  االعتداء  نسبة  فان  كذلك 
اصحاب  ومن  املتدنية  التعليمية  املستويات  ذوي  من  اعمارهم)  من  والثالثينات  العشرينات 

الدخل احملدود مقارنة من بفئة الذكور من اعمار ومستويات تعليمية واقتصادية اعلى.
الزواج  لهن  سبق  اواللواتي  املتزوجات  النساء  نسب  ان  النتائج  بينت  فقد  السياق  ذات  في 
وتعرضن لكافة انواع العنف اعلى لدى النساء في قطاع غزة مقارنة بالنساء بالضفة الغربية 
وهي اعلى لدى النساء في ايمات واملناطق احلضرية مقارنة مع النساء في املناطق الريفية 
على الرغم من ان االخيرة تقترب من نسب العنف في املناطق الريفية. كما بينت النتائج ان 
هنالك عالقة طردية بني الوضع االقتصادي املتدني وقلة دخل االسرة وزيادة مستويات العنف 
افراد  حجم  كبر  كلما  بحيث  للعنف  النساء  وتعرض  االسرة  حجم  بني  ايضا  طردية  وعالقة 

االسرة وكلما قل دخل االسرة زاد احتمال تعرض املرأة للعنف من قبل زوجها.
القانوني  لإلرشاد  املرأة  ملركز  فوفقاً  النساء  قتل  عنه  ينجم  الذي  بالعنف  يتعلق  فيما  أما 
خلفيات  على   ٢٠١٤١٥ عام  خالل  فلسطني  في  للقتل  تعرضت  أنثى   ٢٧ يوجد  واالجتماعي 
من  أكثر  بلغت  وبزيادة  غزة،  قطاع  في  أنثى  و١١  الغربية  الضفة  في  أنثى   ١٦ منها  مختلفة. 
الضعف عن العام ٢٠١٢ الذي شهد مقتل ١٣ أنثى في فلسطني. األمر الذي يشير إلى خطورة 
ما تتعرض له النساء من العنف اتمعي والذي ال ينحصر بشكل محدد وامنا ميتد ليشمل 

كافة انواع العنف سوءا اللفظي أو اجلسدي واجلنسي.

١٥  مركز املراة لالرشاد القانوني واالجتماعي، ٢٠١٥.
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واقع املرأة الفلسطينية مبا يتعلق مبحور املساواة واملشاركة 
تشير التقديرات الى أن عدد االناث في فلسطني قد بلغ ما يقارب١٦ ٢٫٣٠٣ مليون أنثى اي ما 
يعادل نسبة ٤٩٫٢٪ من عدد السكان مما يؤكد ان نصف اتمع الفلسطيني من النساء، وعلى 
الرغم من ذلك فما زالت املرأة الفلسطينية تواجه العديد من التحديات اتمعية واملرتبطة 
بالثقافة املوروثة وتلك النظرة التمييزية طبيعة األدوار والعالقات فيما بني املرأة والرجل، والتي 
متنعها من الوصول إلى مستويات مرضية من املساواة والتمثيل اتمعي واملشاركة احلقيقية 
في صناعة القرار، حيث يعود ذلك كما أشرنا إلى وجود العديد من االسباب ومن أهمها  ما 
التشريعات  وطبيعة  القانوني  والنظام  املوروثة  والتقاليد  والعادات  اتمعية  بالثقافة  يرتبط 
دورها  أخذ  على  املرأة  تشجع  ال  والتي  السلبي  التمييز  من  الكثير  تتضمن  والتي  السائدة 
ومكانتها فيما يتعلق بادارة الشان العام واملشاركة احلقيقية في صناعة القرار، فعلى الرغم من 
بعض املكتسبات القانونية التي حققت مبوجبها املرأة الفلسطينية قفزةً على صعيد املشاركة 
احلزبي  التصارع  ان  إال   ،٢٠٠٦/٢٠٠٥ االعوام  خالل  عقدت  التي  االنتخابات  في  السياسية 
واالنقسام الفلسطيني بني الضفة الغربية وقطاع غزة وتوقف عمل الس التشريعي وتاجيل 
موعد االنتخابات العامة واألُخرى احمللية على مستوى الضفة الغربية فقط، كان له تاثير سلبي 
على طبيعة املمارسة الدميقراطية الفلسطينية وتبدل في األولويات التي بالضرورة تنعكس على 
اهتمامات النساء والفتيات الفلسطينيات١٧. هذا إلى جانب توقف عجلة التشريع الفلسطيني 
مع  يتالئم  ومبا  والتطوير  التعديل  إلى  طويلة  فترات  ومنذ  بحاجة  هي  والتي  القوانني  وجمود 
واقع اتمع واحتياجات النساء اتلفة، والسيما في ما يتعلق بالقوانني التي تنضوي على 
قدر من التميز في احلقوق أو التي ال تتضمن توفير آليات مقبولة من احلماية اتمعية للمرأة 
والتي بحاجة إلى تعديل ومبا يضمن حتقيق العدالة واملساواة في احلقوق والواجبات واملشاركة 
اتمعية املتكافئة في ادارة الشأن العام الفلسطيني ما بني الرجال والنساء وعلى قدم املساواة.

غزة  وقطاع  القدس،  فيها  مبا  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيات  والفتيات  النساء  فان  لذلك 
ما زلن يخضعن للقوانني التمييزية على صعيد األسرة والتي حتكم الزواج والطالق وحضانة 
الشخصية.  االحوال  قانون  في  واملتمثلة  وغيرها  وامللكية  والنفقة  اإلرث  وقضايا  األطفال 
باالضافة إلى غيرها من القوانني كقانون العقوبات ومنظومة التشريعات الفلسطينية والتي 
متثل معيقا أمام توفير احلماية للمراة وضمان مشاركتها الفاعلة في احلياة العامة.  هذا إلى 
جانب الثقافة اتمعية والعادات والتقاليد التي تؤثر على مجمل حقوق املرأة املتعلقه بحقها 
في التعليم والعمل واملشاركة السياسية، واملساهمة اتمعية واالقتصادية الفاعلة واملتكافئة 

ما بني الرجال واالناث١٨.

١٦   تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشات، ٢٠٠٧.
١٧   جتدر اإلشارة إلى انه وخالل عملية اعداد هذا االطار شهدت الساحة الفلسطينية تاثيرات ايجابية من حيث توقيع املصاحلة 

الفلسطينية والتي جنم عنها تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رام احلمدالله والتي باشرت أعمالها في ٢ يونيو ٢٠١٤، 
بعد مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية، وذلك بعد ٧ سنوات من االنقسام الفلسطيني وبعد فشل عدة محاوالت لرأب الصدع 

بني الفصائل والقوى الفلسطينية. لذلك فانه من املبكر احلكم على نتائج انهاء عملية االنقسام ومدى تاثيرها على واقع املراة 
الفلسطينية وإن كان هنالك فرصة كبيرة لتوحيد العمل الفلسطيني وخصوصا بعد ما شهده قطاع غزة من إعالن للحرب من قبل 

الحتالل االسرائيلي في يوم ٨ يوليو ٢٠١٤.
١٨   وثيقة اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بني اجلنسني،٢٠١١-٢٠١٣.
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مشاركة املرأة في التعليم والقوى العاملة
على الرغم من أن معدالت التعليم بني االناث الفلسطينيات مرتفعة وتزيد عن نسب التحاق 
ظلت  العاملة  القوى  في  املرأة  مساهمة  ان  إال  اتلفة،  التعليم  مستويات  وضمن  الذكور 
ومشاركة  مهمة  قرارات  اتخاذ  تتضمن  والتي  الرئيسية  القطاعات  في  وخصوصا  محدود 
في صناعة القرار والتي ال تتناسب باي حال ممن األحوال مع حجم التمثيل السكاني للمراة 
بالتعليم  االناث  التحاق  مؤشرات  أن  من  الرغم  على  وهذا  بها،  املتعلق  اتمعي  والدور 
بنسبة  ارتفاعا  شهدت   ٢٠٠٩-٢٠١٤ من  االعوام  وخالل  فلسطني  في  والثانوي  األساسي 
االساسي  بالتعليم  املتلحقات  الفتيات  اعداد  تراوحت  حيث  الذكور،  عن  تصاعديا  تزيد 
والثانوي خالل العام ٢٠١٠/٢٠٠٩ الى ما يقارب ٥٥٧٫٠١٩ مقابل ٥٥٦٫٧٨٣ من الذكور 
مقابل  االناث  من   ٥٧٩٫٧٩٤ الى   ٢٠١٤/٢٠١٣ من  االعوام  في  لتصل  الفترة  نفس  ضمن 

٥٧١٫٩٠٨ من الذكور خالل نفس املدة.

 وهذا االمر ينطبق على نسب التحاق الفتيات بالتعليم اجلامعي فقد شهدت االعوام من 
٢٠٠٩-٢٠١٤ ارتفاعا في نسب االناث امللتحقني بالتعليم اجلامعي عن الذكور، حيث تراوحت 
اعداد الفتيات امللتحقات باجلامعات الفلسطينية للحصول على درجة البكالوريوس خالل 
العام ٢٠١٠/٢٠٠٩ الى ما يقارب ١٠٥٫٩٦٤ طالبة مقابل ٧٩٫٠٤٧ الف طالب من الذكور 
لتصل في االعوام من ٢٠١٤/٢٠١٣ الى ما يقارب ١٤٢٫١٢٤ الف طالبة  مقابل ٩٨٫٤٧٢ 
الف طالب في نفس الفترة١٩، االمر الذي يشير الى انه وعلى الرغم من ارتفاع نسب االلتحاق 
بالتعليم لدى اإلناث خالل العقد املاضي مقارنة بالذكور والتقدم احلاصل على مستويات 
التعليم االكادميي واجلامعي والتي ارتفعت حوالي ١٠٪ إال أن الفجوة بني الذكور واإلناث 

وفيما يتعلق بامية القراءة والكتابة ما زالت لصالح الذكور بفارق بلغ ٤٪.
معدالت معرفة القراءة والكتابة بني النساء والرجال ١٥ سنة فأكثر، ٢٠٠١-٢٠١٤ 

ان  إال  اناث،  بني  ما  مرتفعة  اجلامعي  بالتعليم  االلتحاق  نسب  أن  من  الرغم  وعلى  أيضا 
معظمهن ما زلن يلتحقن بتخصصات محدودة وذات طبيعة محددة وعلى مستويات ضيقة، 
الذكوري  والتوجيه  اتمعية  الثقافة  تاثير  بينها  من  االسباب  من  العديد  إلى  يعود  وهذا 
على  االناث  تشجيع  وعدم  االنسانية  التخصصات  ببعض  االلتحاق  على  يشجع  والذي 

١٩   املصدر السابق: فلسطني في ارقام ٢٠١٤، اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني.
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طبيعة  تناسب  ال  نظرهم  وجهة  من  والتي  العملية  والتخصصات  البرامج  ببعض  االلتحاق 
املرأة وال تكوينها النفسي أو اجلسدي وكل ما يتعلق بالفروق اجلندرية بني الرجل واملرأة، 
لذلك يالحظ ان االناث تلتحق في بعض التخصصات التقليدية كمجاالت الرعاية الصحية، 
التعليم  في  اإلناث  التحاق  معدل  ان  جانب  الى  هذا  احلياتية.  اإلنسانية  والعلوم  والتربية، 
والتدريب املهني والتقني يعد منخفضا وال يزيد عن ٩٫٥٪ مقارنة ب ١٤٫٦٪ للذكور، وذلك 
نتيجة غياب استراتيجية وطنية فلسطينية تشجع الكل الفلسطيني على االلتحاق بالتعليم 
املهني ومن بينها اإلناث مع ضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق 
العمل الفلسطيني، األمر الذي يوضح حجم التحديات التي تواجهها املرأة الفلسطينية على 

مستوى املشاركة واحلصول على املساواة وعلى كافة االصعدة واملستويات.
إلى  االشارة  فتجدر  الفلسطينيات  للنساء  االقتصادي  بالواقع  يتعلق  وفيما  أخرى  جهة  من 
ان نسبة األسر الفقيرة التي ترأسها أنثى في الضفة الغربية تبلغ ٢٢٫٥٪ أما نسب األسر 
 ،٢٠١١ للعام   ٪٢٩٫٧ تبلغ  حيث  االعلى  فتعتبر  غزة  قطاع  في  أنثى  ترأسها  التي  الفقيرة 
كذلك فقد بلغ معدل البطالة عند اإلناث ٣٨٫٠٪ في العام ٢٠١٤ مقابل ٢٤٫٠٪ عند الذكور 
ومدى  الفلسطينية  العاملة  القوى  في  اإلناث  مبشاركة  املرتبط  التباين  حجم  يوضح  مما 
الفرص املتوفرة لها للحصول على عمل مقارنة مبثيالتها من الذكور. ومن اجلدير بالذكر 
أن معدالت البطالة بني اإلناث كانت األعلى بني اإلناث احلاصالت على ١٣ سنة دراسية 

فأعلى حيث بلغت ٥٠٫٦٪ في العام ٢٠١٤.
نسبته  ما  بلغت   ٢٠١٤ العام  ففي  أيضا،  العاملة  القوى  في  اإلناث  مبشاركة  يتعلق  فيما 
١٩٫٤٪ من مجمل اإلناث في سن العمل مقابل ١٠٫٣٪ في العام ٢٠٠١ وهي رغم ذلك تعد 
نسبة ضعيفة جدا باملقارنة مع مستويات مشاركة النساء في القوى العاملة عامليا والتي تبلغ 
٥٣٪.  فيما ما زالت مشاركة الذكور تزيد بحوالي ٤ أضعاف عن مشاركة اإلناث، مع وجود 
فجوة في معدالت األجرة اليومية بني اإلناث والذكور، حيث بلغ معدل األجر اليومي لإلناث 

٨٠٫٩ شيقل وعند الذكور ١٠٥٫٨ شيقل في العام ٢٠١٤٢٠. 

نسبة املشاركة في القوى العاملة عند النساء والرجال ١٥ سنة فأكثر، ٢٠٠١-٢٠١٤

٢٠   املصدر السابق:بيان صحفي، يوم املرأة العاملي، اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، ٢٠١٥/٠٣/٠٨.
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التمثيل اتمعي واملشاركة في صناعة القرار
القرار  صناعة  في  ومشاركتها  العامة  احلياه  ادارة  في  ودورها  املرأة  مساواة  يخص  فيما 
اجلهاز  من  الواردة  فاملعلومات  القطاعات،  من  الكثير  في  محدودة  زالت  ما  انها  فيالحظ 
املشغل  يعتبران  والزراعة  اخلدمات  قطاعي  ان  إلى  تشير  الفلسطيني  لالحصاء  املركزي 

الرئيسي للنساء العامالت ومبا نسبته ٥٧٫٠٪ و٢٠٫٩٪ على التوالي خالل عام ٢٠١٤.
أيضا فمشاركة النساء في القطاع الصحي الفلسطيني على سبيل املثال ما زالت محدودة 
هي االخرى فتواجدها ال يتعدى ما نسبته ١٥٫٢٪ من األطباء البشريني املسجلني في نقابة 
أطباء  من  االناث  نسبة  ان  الى  باالضافة  هذا  الذكور،   ٪٨٤٫٤ مقابل  اإلناث،  من  األطباء 
األسنان املسجلني في النقابة ال تزيد عن ٢٩٫٥٪  مقارنة بـ ٧٠٫٥٪ من فئة الذكور خالل 

عام ٢٠١٣.
وال يختلف ذلك بالنسبة الى القطاعات االخرى فمشاركة املرأة في الهيئات احمللية ال تتعدى 
من  و٢٦٫٨٪   ،٢٠١٢ العام  في  ذكور   ٪٧٩٫٠ مقابل  الغربية  الضفة  في  اإلناث  من   ٪٢١٫٠
أعضاء مجالس الطلبة في اجلامعات الفلسطينية في فلسطني من اإلناث مقابل ٧٣٫٢٪  
من الذكور في العام ٢٠١١.  و٢٠٫٠٪ من الصحفيني في فلسطني إناث مقابل ٨٠٫٠٪ ذكور، 
وهناك ٤١٫٢٪ من املوظفني في القطاع العام إناث مقابل ٥٨٫٨٪ ذكور خالل عام ٢٠١٣. 

وأخيرا يالحظ ان ضعف مشاركة املرأة ال يقتصر على مستوى القطاعات التنموية اتلفة 
املتواجدات  النساء  متثيل  نسب  في  التحسن  فرغم  السياسي،  الشان  إلى  أيضا  ميتد  بل 
الكوتا،  مبدا  اعتماد  نتيجة  احمللية  الهيئات  في  وكعضوات  التشريعي  الس  في  كنائبات 
إال انه ومع ذلك يالحظ ان مشاركة املرأة ودورها في  ممارسة الشان السياسي واحلزبي 
التمثيل  مستوى  على  وحتى  الفلسطينية  واملصاحلة  املفاوضات  ووفود  في  املشاركة  أو 
على  الفلسطينيات  السفيرات  نسبة  تزد  فلم  مرضية  وغير  محدودة  زالت  ما  الدبلوماسي 
سبيل املثال عن ٥٫١٪ مقارنة مع ٩٤٫٩٪ من الرجال خالل عام ٢٠١٣. األمر الذي يعكس 
دورها  وطبيعة  احلقيقي  حجمها  مع  يتوافق  مبا  للمراة  اتمعي  التمثيل  ضعف  وبوضوح 
املشاركة  للمراة  تتيح  ال  محدودة  مستويات  ضمن  زالت  ما  والتي  اتمعية  ومشاركتها 
الفاعلة في ادارة الشان العام أو الوصول إلى املستويات القيادية العليا ضمن فرص متكافئة 

ومتساوية ما بني الرجال والنساء على وجه التحديد. 
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نتائج حتليل البيئة الداخلية واخلارجية 
الداخلية  بالبيئة  الصلة  ذات  والسلبية  االيجابية  املؤثرات  أهم  التحليل  عملية  تلخص 
واخلارجية التي تواجه القطاع الرسمي واالهلي واملرتبطة بتطبيق القرار ١٣٢٥ وتفعيله على 

احلالة الفلسطينيه ومبا ينسجم مع الرؤية واألهداف اإلستراجتية الوطنية الفلسطينية.

حتليل ابرز جوانب القوة والضعف

والبنية  الداخلية  بالبيئة  واملرتبطة  األساسية  والضعف  القوة  مجاالت  متثل  التي  وهي 
التشريعية والتنظيمية والبرامجية واملوارد والسياسات الداخلية والعالقات العامة املرتبطة 

بالواقع الفلسطيني والتي ميكن تلخيصها على النحو التالي:

أوال: حتليل نقاط القوة
وجود تطابق ما بني مرجعيات القانون الدولي وقرار ١٣٢٥ الصادر عن مجلس األمن . ١

الدولي التابع لالمم املتحدة املتعلق بتوفير احلماية للنساء وحقوق املرأة الفلسطينية 
ووجودها حتت االحتالل االسرائيلي.

انضمام فلسطني كعضو مراقب ضمن هيئات االمم املتحدة ومصادقتها على االتفاقيات . ٢
الدولية كإتفاقية جنيف وسيدأو وغيره.

عضوية فلسطني في عدد من الشبكات واالئتالفات على املستوى الدولي ومشاركتها . ٣
الفاعلة في تسليط الضوء على قضايا املرأة الفلسطينية في ظل االحتالل االسرائيلي.

استحداث اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم: ١٣٢٥ بقرار . ٤
املرأة  شؤون  وزارة  وبرئاسة   ٢٠١٢ العام  في  الفلسطيني  الوزارء  مجلس  عن  صادر 

وعضوية الوزارات الفلسطينية ذات العالقة ومؤسسات اتمع املدني واألهلي.  
١٣٢٥ . ٥ الدولي  القرار  محاور  على  بالعمل  يتعلق  ما  في  الفلسطينية  اخلبرات  تراكم 

باالضافة إلى آليات توطينه وتطبيقه على احلالة الفلسطينية.
وجود ائتالفات وطنية ومحلية تعمل على القرار الدولي ١٣٢٥ ضمن محاور التوعية . ٦

واملشاركة في صناعة القرار. 
انضمام فلسطني إلى احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم الدولية األخرى.. ٧

ثانيا: حتليل نقاط الضعف
النسوبة . ١ واالطر  واالئتالفات  واالهلي  الرسمي  القطاع  بني  موحدة  رؤية  وجود  عدم 

اتلفة فيما يتعلق بتفعيل القرار الدولي رقم ١٣٢٥.
اجلهود . ٢ تنسيق  يخص  فيما  واالهلي  الرسمي  القطاع  بني  ما  التواصل  آليات  ضعف 

والتعاون املشترك من اجل العمل على تطبيق القرار الدولي ١٣٢٥.
حيث . ٣ ١٣٢٥من  الدولي  بالقرار  يتعلق  فيما  واالهلي  الرسمي  اتمعي  الوعي  تباين 
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اهميته والعمل على تطبيقه وموائمته على الواقع الفلسطيني.
وجود مستويات من التنافس السلبي بني املؤسسات واالئتالفات النسوية العاملة على . ٤

القرار نتيجة تعدد االجسام واألطر التي تعمل على القرار.
ا صعوبة احلراك الرسمي الفلسطيني فيما يتعلق باستخدام اآلليات الدولية املرتبطة . ٥

االسرائيلي  االحتالل  دولة  مساءلة  تتضمن  والتي  الدولية  والقرارت  باالتفاقيات 
ومقاضاته ومقاضاة قادته، ومجرميه أمام احملاكم الدولية وفضح انتهاكاته ضد املرأة 

الفلسطينية. 
بفرص . ٦  ١٣٢٥ القرار  على  العمل  وارتباط  حكومي  دعم  أو  وطني  متويل  توافر  عدم 

التمويل املتوفرة من قبل املؤسسات الدولية واجلهات اخلارجية.
الفلسطينية . ٧ األرض  على  وجوا  وبحرا  برا  املطبق  اإلسرائيلي  واحلصار  االحتالل 

احملتلة، مبا فيها القدس.

حتليل ابرز جوانب الفرص والتهديدات

وهي التي تشير إلى واقع البيئة اخلارجية احمليطة والتي تؤثر على طبيعة العمل على القرار 
١٣٢٥ واملرتبطة أساسا بالواقع السياسي واالجتماعي، شبكة العالقات اخلارجية، فرص 

جتنيد األموال،..الخ، والتي ميكن تلخيصها على النحو التالي: 

ثالثا: حتليل الفرص املتاحة
فيما . ١ وخصوصا  االسرائيلي  االحتالل  مبواجهة  املرتبطة  الفلسطينية  القضية  عدالة 

يتعلق باالنتهاكات ضد املرأة الفلسطينية في ضوء القرار الدولي ١٣٢٥.
وضرورة . ٢  ١٣٢٥ الدولي  القرار  باهمية  يتعلق  فيما  واالقليمي  الدولي  االهتمام  تنامي 

العمل على تطبيقه وتفعيله.
من . ٣ بالعديد  واملتمثلة  الفلسطينية  املرأة  قضايا  مع  الدولي  التضامن  من  حالة  وجود 

املرأة  ١٣٢٥وبحالة  بالقرار  واملهتمه  والدولية  االقليمية  والتحالفات  االئتالفات 
الفلسطينية حتت االحتالل وحقها باألمن واحلماية.

وجود اهتمام من قبل العديد من املنظمات الدولية التابعة لالمم املتحدة وبعض جهات . ٤
التمويل فيما يخص العمل على القرار الدولي ١٣٢٥.

صدور تقارير دورية عن االمني العام لالمم املتحدة تتعلق بتطبيق قرار ١٣٢٥ وامكانية . ٥
اضافة فقرات تتناول  حالة املرأة الفلسطينية.

والقرار . ٦  ١٨٢٠ كالقرار   ١٣٢٥ لقرار  املكملة  الدولية  القرارات  من  العديد  صدور 
١٨٨٨ والقرار ١٨٨٩ والصادر في تشرين األول/اكتوبر من العام ٢٠٠٩ والذي يطالب 
مبواصلة تعزيز مشاركة املرأة في عمليات السالم ووضع مؤشرات لقياس التقدم في 

تنفيذ القرار ١٣٢٥ وصوالً إلى القرار رقم: ٢١٢٢.
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صدور العديد من القرارت من قبل جلنة املرأة التابعة لالمم املتحدة والتي تتناول حالة . ٧
املرأة الفلسطينية حتت االحتالل.

فيها . ٨ مبا  الدولي،  القانون  عليها  يعاقب  جرائم  هي  املرأة  ضد  ترتكب  التي  اجلرائم 
ميثاق روما املؤسس للمحكمة اجلنائية الدولية.

رابعا: حتليل ااطر والتهديدات 
توقف عمل الس التشريعي جراء أثار االنقسام الفلسطيني السابق مما يؤثر سلبا . ١

على الواقع القانوني والسياسات التشريعية املتعلقة بقضايا املرأة.
احترام . ٢ أو  الدولية  واالتفاقيات  القرارات  بتطبيق  االسرائيلي  االحتالل  التزام  عدم 

يتعلق  ما  وخاصة  االنسان،  حلقوق  الدولي  والقامزم   ، االنساني  الدولي  القانون  بنود 
باحلقوق اتلفة للمواطنني الفلسطينني .

االحتالل . ٣ لصالح  وانحيازه   الفلسطينية  احلالة  مع  الدولي  اتمع  تعامل  اذدواجية 
الدولي  اتمع  بجدية  الفلسطيني  اتمع  ثقة  عدم  إلى  يؤدي  والذي  االسرائيلي 

بالعمل على تطبيق القرار ١٣٢٥ وخصوصا فيما يتعلق باحلالة الفلسطينية.
االنحياز  والصمت الدولي عن املمارسات واالنتهاكات املتتالية ضد املرأة الفلسطينية . ٤

وحقوقها اتلفة من قبل االحتالل االسرائيلي.
اولويات . ٥ من  يغير  والذي  الداخلية  والنزاعات  بالصراعات  املرتبط  العربي  الواقع 

املانحني ويؤثر على توجهاتهم اجتاه التركيز على قضايا املرأة الفلسطينية من منظور 
القرار الدولي ١٣٢٥.

فئات النساء املستهدفة من اإلطار الوطني
في  املشاركة  وتعزيز  واحلماية  األمن  توفير  إلى  يهدف  الوطني  اإلطار  ان  من  الرغم  على 
هذا  ان  إال  تواجدهم،  اماكن  مختلف  في  الفلسطينيات  والفتيات  للنساء  القرار  صناعة 
على  وحتديدا  احملتلة  الفلسطينية  االرض  نطاق  ضمن  اساسي  بشكل  سيطبق  اإلطار 
مستوى الضفة الغربية مبا فيها القدس، وقطاع غزة، مع التاكيد على ان هذا اإلطار قد 
تضمن أيضا تدخالت تشمل النساء والفتيات الفلسطينيات بشكل عام وخصوصا في ما 
يتعلق مبحور احلماية وآليات مساءلة االحتالل اإلسرائيلي، وقادته، ومجرميه، والذي من 
املتوقع ان يكون له اثر على واقع املرأة الفلسطينية في مختلف اماكن تواجدها داخل االرض 
فيمكن  الوطني  اإلطار  يستهدفها  التي  بالفئات  يتعلق  ما  في  أما  وخارجها،  الفلسطينية 

االشارة اليها على النحو التالي:
النساء والفتيات الالجئات والنازحات داخل األرض الفلسطينية احمللتة وخارجها. 
النساء والفتيات الفلسطينيات املتواجدات داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. 
النساء والفتيات املقدسيات القاطنات داخل مدينة القدس وخارجها. 
النساء والفتيات األسيرات داخل السجون اإلسرائيلية أو احملررات. 
النساء والفتيات املتضررات من جراء اجلدار واحلصار اإلسرائيلي. 
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اإلطار  الوطني اإلستراتيجي

الرؤية
حماية النساء والفتيات الفلسطينيات من اعتداءات وانتهاكات االحتالل االسرائيلي 

ومساءلته دوليا، وضمان مشاركة املرأة دون متييز في كافة ااالت واملستويات 
املتعلقة بصنع القرار على املستوى احمللي والدولي.

األهداف والسياسات والتدخالت املقترحة
محاور ومجاالت االستراتيجية:

 الوقاية واحلماية.• 

 املساءلة.• 

املشاركة.• 

الهدف العام لالستراتيجية
توفير احلماية للمراة الفلسطينية ومتكينها من املشاركة الفاعلة في كافة مستويات 

صنع القرار وطنيا ودوليا.
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األهداف االستراتيجية
محور ومجال الوقاية واحلماية

الهدف االستراتيجي األول: تطوير آليات احلماية للنساء والفتيات الفلسطينيات . ١
في مواجهة انتهاكات االحتالل االسرائيلي.

السياسات  ذات الصلة

  السياسة االولى: حتسني نوعية خدمات الدعم االجتماعي والصحي والقانوني ١٫١
للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف من قبل االحتالل االسرائيلي.

التدخالت ذات الصلة
تطوير ومتابعه تنفيذ برامج التأهيل النفسي والصحي والدمج اتمعي للنساء . ١

والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
توفير برامج الدعم اإلجتماعي واالرشاد النفسي للنساء والفتيات الفلسطينيات في . ٢

قطاع غزة ممن تعرضن للعدوان اإلسرائيلي جراء احلرب األخيرة.
تقدمي الدعم واإلسناد القانوني للنساء والفتيات املتضررات جراء اجلدار . ٣

واالستيطان واللواتي يتعرضن لإلنتهاكات واإلعتداءات من قبل املستوطنني في سائر 
االراضي الفلسطينية.

توفير برامج الدعم واالرشاد القانوني للنساء والفتيات املقدسيات وحماية حقهن . ٤
ووجودهن كمواطنات فلسطينيات في مدينة القدس احملتلة.

سجون . ٥ في  الفلسطينيات  لألسيرات  القانوني  واإلسناد  واملناصرة  الدعم  تقدمي 
االحتالل اإلسرائيلي.

توفير الدعم القانوني واالجتماعي لذوي األسرى من النساء والفتيات ومتكينهم من . ٦
املشاركه السياسية واتمعيه الفاعله.

توفير خدمات الدعم، والتوجيه، والتمكني للنساء والفتيات احملررات.. ٧
توفير خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لصالح النساء والفتيات من أسر الشهداء . ٨

واجلرحى واملصابني جراء االعتداءات االسرائيلية.
االسيرات . ٩ واقع  على  الضوء  تسليط  تستهدف  ودولية  وطنية  مناصرة  حمالت  تنظيم 

الفلسطينيات داخل السجون االسرائيلية.
احلرب . ١٠ ظروف  في  والفتيات  النساء  واقع  حول  اتمعية  للتوعية  حمالت  إطالق 

والنزاعات املسلحة وكيفية التعامل معها.
توطني اإلجراءات التفصيليه ملقدمي اخلدمات للنساء ضحايا اإلنتهاكات اإلسرائيلية . ١١

في منظومة التحويل الوطني.
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اعداد دراسات بحثية حول اآلثار املادية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية املترتبة . ١٢
النساء  ضد  االسرائيلية  واالنتهاكات  اإلنسانية،  ضد  اجلرائم  احلرب،  جرائم  على 

والفتيات الفلسطينيات.
 السياسة الثانية: تعزيز القدرات املؤسسية والفردية لتمكني النساء والفتيات ١٫٢

املعرضات للعنف االسرائيلي من الوصول إلى املوارد واخلدمات.
التدخالت ذات الصلة

توفير كوادر وخبرات بشرية مؤهلة للتعامل مع حاالت العنف التي تتعرض لها النساء . ١
والفتيات من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

توفير قاعدة بيانات واضحة تسهل من عملية حتويل النساء والفتيات اللواتي تعرضن . ٢
للعنف االسرائيلي إلى اجلهات واملؤسسات اتصة بخدمات الدعم واالرشاد النفسي 

واالجتماعي والصحي والقانوني. 
املعلومات . ٣ وتبادل  الفعال  والتنسيق  الشراكة  مستويات  حتسني  تضمن  آليات  إيجاد 

اتلفة  اخلدمات  تقدم  التي  املدني  اتمع  ومؤسسات  الرسمية  املؤسسات  بني  ما 
للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف االسرائيلي. 

برامج . ٤ تقدم  التي  واملؤسسات  باخلدمات  التعريف  تستهدف  إعالمية  أنشطة  تنظيم 
وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني للنساء املستهدفات.

  السياسة الثالثة: تعزيز مقومات صمود النساء والفتيات الفلسطينيات في ١٫٣
مواجهة أثار االحتالل االسرائيلي.

التدخالت ذات الصلة
تطوير برامج تتعلق بالتمكني االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن . ١

لعنف االحتالل اإلسرائيلي وخاصة األسيرات احملررات والنساء في قطاع غزة.
 توفير برامج اغاثيه للنساء والفتيات في قطاع غزة ومتكينهن من مواجهة أثار احلروب . ٢

االسرائيلية.
واملناطق . ٣ واحلصار  اجلدار  االستيطان،  من  املتضررات  والفتيات  النساء  مساندة 

في  يساهم  مما  االقتصادي  والتمكني  والتعليمية  الصحية  اخلدمات  بتوفير  املهمشة 
دعم نضالهن وصمودهن.

االعاقة . ٤ وذوي  واجلرحى  الشهداء  وأسر  لعوائل  اإلقتصادي  التمكني  فرص  توفير 
الناجتة عن االعتداءات االسرائيلية من فئة النساء والفتيات الفلسطينيات. 

تدريب النساء والفتيات الالجئات خصوصا مبا يتعلق مبفاهيم حقوق اإلنسان والقانون . ٥
الدولي االنساني والقرارات واالتفاقيات الدولية املتعلقة بواقعهن كالجئات ونازحات 

واحتياجاتهن اتلفة.
إيجاد اليه للتعاون بني القطاع العام والقطاع اخلاص لدعم صمود املرأة.. ٦
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محور  ومجال املساءلة الدولية. ٢
الهدف االستراتيجي الثاني: مساءلة االحتالل االسرائيلي وفق اآلليات الدولية 

واالقليمية. 

السياسات والتدخالت ذات الصلة

السياسة األولى : تفعيل آليات املساءلة اإلقليمية والدولية لالحتالل اإلسرائيلي  ٢٫١
مبا يتعلق بواقع اإلنتهاكات ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.

التدخالت ذات الصلة
تفعيل دور اللجان الدولية اتلفة فيما يتعلق بتوفير احلماية للنساء والفتيات اللواتي . ١

يتعرضن للعنف االسرائيلي.
ارسال شكاوى فردية، وجماعية حور االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املرأة الفلسطينية.. ٢
دعوة املقررين التابعني لألمم املتحدة بهدف تفعيل اإلجراءات اخلاصة بحماية املرأة . ٣

ووضع تقارير حول وضع املرأة الفلسطينية وآليات احلماية واملساءلة الدولية.
متابعة عملية االنضمام واملصادقة على عموم االتفاقيات املرتبطة بحقوق املرأة. . ٤
بتحمل . ٥ الدولية  واملنظمات  املتحدة  االمم  هيئات  ملطالبة  دولية  ضغط  حملة  تنظيم 

مسؤولياتها اجتاه االنتهاكات التي تتعرض لها املرأة الفلسطينية وخصوصا في قطاع 
غزة.

دعوة مجلس األمن الدولي لعقد جلسة خاصة تتعلق بوضع املرأة الفلسطينية، وقضايا . ٦
األمن والسلم وتوفير احلماية الدولية لها.

املرأة . ٧ بحقوق  املتعلقة  االنتهاكات  حول  إحاطة  لتقدمي  االنسان  حقوق  مجلس  دعوة 
الفلسطينية والتي تتعرض لها جراء االعتداءات االسرائيلية املستمرة.

متابعة القرارات التي تصدر عن األمم املتحدة فيما يخص حالة املرأة الفلسطينية، . ٨
املعنية  الدولية  واملنظمات  الهيئات  على  والضغط  اتلفة  الدول  حث  تتطلب  والتي 

لتنفيذ هذه القرارات.
اصدار التقارير الدورية التي توثق وترصد انتهاكات االحتالل االسرائيلي على النساء . ٩

الدولية  املنظمات  إلى  وتوجيهها  غزة  قطاع  في  وخصوصا  الفلسطينيات  والفتيات 
واللجان التابعة لألمم املتحدة.

اعداد قاعدة بيانات توثق كافة انشطة هيئات االمم املتحدة واملنظمات الدولية التي . ١٠
تتعلق بكافة جوانب مساءلة االحتالل االسرائيلي دوليا. 

تعزيز عالقات التشبيك والتعاون الدولي وتبادل املعلومات مع املنظمات التابعة لالمم . ١١
العربية،  الدول  وجامعة  االسالمي  املؤمتر  ملنظمة  التابعة  الدوائر  واللجان/  املتحدة 
على  تعمل  والتي  والدولي  اإلقليمي  املستوى  على  والشبكات  االئتالفات  من  وغيرها 
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تفعيل القرار الدولي ١٣٢٥.
االحتالل . ١٢ انتهاكات  على  ودوليا  محليا  الضوء  تسليط  تستهدف  اعالمية  خطة  وضع 

حصلت  التي  اجلرائم  وخصوصا  الفلسطينيات  والفتيات  النساء  حلقوق  االسرائيلي 
في قطاع غزة جراء احلرب األخيرة. 

انضمام . ١٣ وإجرات  آليات  دراسة  تستهدف  وإقليمية  محلية  متخصصة  أنشطة  عقد 
احلماية  وتوفير  الفلسطينية  املرأة  واقع  على  واثرها  الدولية  لالتفاقيات  فلسطني 

الدولية لها.
إعداد دراسات وأبحاث ومنشورات تتعلق باليات مساءلة االحتالل االسرائيلي . ١٤

ومقاضاته ترتبط مبرجعيات قرار ١٣٢٥ واالتفاقيات الدولية االخرى ذات الصلة. 
تقدمي دولة فلسطني للتقارير الالزمة إلى هيئة املعاهدات حول التزامات دولة . ١٥

فلسطني بالقانون الدولي حلقوق االنسان.
التنسيق والتواصل مع وزارة اخلارجية الفلسطينية لتفعيل دور املمثليات والسفارات . ١٦

الفلسطينية للمساهمة في تسليط الضوء على معاناة النساء والفتيات الفلسطينيات.

السياسة الثانية: حتسني القدرات املؤسسية فيما يتعلق بآليات رصد وتوثيق ٢٫٢
إنتهاكات اإلحتالل اإلسرائيلي ضد املرأة الفلسطينية.

التدخالت ذات الصلة
التي . ١ االنتهاكات  توثيق  عملية  تطوير  تستهدف  موحدة  ومنهجية  نظام  ايجاد   

تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات ومبا ينسجم مع املعايير الدولية.

اعداد أدلة عمل توثق االجراءات التفصيلية املتعلقة باليات توثيق االنتهاكات ورفع . ٢
الشكاوى وغيره.

العالقة . ٣ ذات  الفلسطينية  املؤسسات  قدرات  بناء  تستهدف  تدريب  برامج  إعداد 
فيما يتعلق باليات ووسائل واساليب توثيق االنتهاكات وكتابة التقارير.

باحلقوق . ٤ واملتعلقة  الصلة  ذات  اجلوانب  في  الوعي  برفع  تتعلق  برامج  ايجاد 
والقانون الدولي والقرارت الدولية وخاصة القرار ١٣٢٥.

االعالم . ٥ قدرة  تطوير  تستهدف  ومحترفة  متخصصة  تدريب  برامج  ايجاد 
االنتهاكات  فضح  يخص   فيما  الدولي  العام  الراي  مخاطبة  على  الفلسطيني 

واجلرائم االسرائيلية. 
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 السياسة الثالثة: رصد وتوثيق إنتهاكات وإعتداءات اإلحتالل االسرائيلي ضد ٢٫٣
النساء والفتيات الفلسطينيات.

رصد وتوثيق االنتهاكات واجلرائم االنسانية االسرائيلية التي تستهدف املدنيني . ١
وخصوصا النساء والفتيات في قطاع غزة جراء احلرب االسرائيلية األخيرة.

رصد وتوثيق االنتهاكات املمارسة ضد النساء والفتيات جراء اإلعتداءات من قبل . ٢
االحتالل االسرائيلي واملستوطنني في سائر االرض الفلسطينية احملتلة.

الفلسطينيات . ٣ والفتيات  النساء  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات  وتوثيق  رصد 
املتضررات من جراء االستيطان وجدار الفصل العنصري.

جراء . ٤ املقدسيات  والفتيات  النساء  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات  وتوثيق  رصد 
ممارسات التهجير والطرد واملصادرة وسحب الهويات املقدسية.

االسرائيلية . ٥ السجون  في  الفلسطينيات  االسيرات  ضد  االنتهاكات  وتوثيق  رصد 
وأسرهن وزوجات الشهداء واجلرحى.

رصد وتوثيق عمليات االجتار بالنساء واالعتداء عليهن أو إجبارهن على ممارسة . ٦
كرمز  أو  كموضوع  استغاللهن  أو  ومهينة  ضاره  أعمال  أية  أو  الدعاره  أو  البغاء 

جنسي في أوقات احلروب أو النزاعات.
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   محور ومجال املشاركة.٣
الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز مشاركة املرأة الفلسطينية وإدماجها في عمليات صنع 

القرار على املستوى الوطني والدولي.

السياسات والتدخالت ذات الصلة

   السياسة االولى:  تطوير مشاركة املرأة الفلسطينية وزيادة متثيلها على املستوى ٣٫١
القيادي في املؤسسات والهيئات احلكومية والدبلوماسية واألطر السياسية اتلفة.

في . ١ الفلسطينية  املرأة  مشاركة  نسب  حول  مسح  تتضمن  بيانات  قاعدة  اعداد 
كافة مستويات صنع القرار ومن أهمها  (املناصب العليا في القطاع العام، األمن 
ومؤسسات  هيئات  والتفاوض،  املصاحلة  وفود  الدبلوماسية،  الهيئات  والقضاء، 

منظمة التحرير الفلسطينية..الخ).

بتعزيز . ٢ يتعلق  فيما  القرار  صانعي  على  للتاثير  ومناصرة  ضغط  حمالت  تنظيم 
والدفع  اتلفة،  السياسية  والهيئات  القيادية  األطر  في  ودمجها  املرأة  مشاركة 

قُدماً بتبني القوانني الالزمة لتحقيق ذلك.

تدريب وبناء قدرات النساء القيادات ليكونوا مؤهالت للمشاركة ضمن مستويات . ٣
التمثيل السياسي اتلفة.

القرار . ٤ صنع  عمليات  في  املرأة   مشاركة  مستويات  يوثق  سنوي  تقرير  اصدار 
ومدى التقدم احلاصل في متثيلها عبر القطاعات والهيئات القيادية والسياسية 

اتلفة.
   السياسة الثانية: زيادة متثيل املرأة في مواقع صنع القرار ومبا يضمن حتقيق ٣٫٢

الفرص املتكافئة في املشاركة وتولي املناصب اتلفه. 
بتعزيز . ١ يتعلق  فيما  القرار  صانعي  على  للتاثير  ومناصرة  ضغط  حمالت  تنظيم 

مشاركة املرأة وحتقيق تكافؤ الفرص في املستويات القيادية اتلفة سواءا في 
القطاع االهلي أو القطاع اخلاص 

تنفيذ برامج توعية وبناء قدرات تستهدف تعزيز وزيادة مشاركة املرأة السياسية . ٢
واتمعية وعلى كافة املستويات.

والعسكرية . ٣ واألمنية  الشرطية  املؤسسات  في  للعاملني  توعية  حمالت  تنظيم 
النساء  حماية  وآليات  للمرأة  اتمعية  املشاركة  باهمية  الوعي  زيادة  تستهدف 

والفتيات وخصوصا في أوقات النزاعات.
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ايجاد آليات تكفل استجابة اجلهات القضائية واألمنية الوطنية لالنتهاكات التي . ٤
متس حقوق النساء والفتيات فيما يتعلق بالعنف الداخلي.

التشغيل . ٥ إجراءات  وتفعيل  األمنية،  للسياسات  وطنية  واطر  عسكرية  أدلة  إيجاد 
املوحدة/ بروتوكوالت قوات األمن الوطني والتي تضمن اندماج النساء ضمن تلك 

الهيئات.

والتي . ٦ والعسكري،  األمني  اجلهاز  في  للعاملني  السلوك  قواعد  مدونات  إعداد 
تضمن وجود تدابير حلماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات وعلى كافة املستويات. 

توثيق مستويات مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في القطاع األهلي واخلاص . ٧
والهيئات التابعة للسلطة القضائية واملؤسسات األمنية والشرطية الفلسطينية.

   السياسة الثالثة:  تفعيل دور املرأة في احلفاظ على قيم السلم األهلي اتمعي ٣٫٣
وتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية. 

تنظيم حمالت توعية مجتمعية مبشاركة فاعلة من قبل النساء تستهدف ترسيخ . ١
ثقافة السلم األهلي واحلفاظ على قيم التعددية وحماية الترابط اتمعي. 

بقيم . ٢ يتعلق  مبا  اتلفة  الفلسطينية  واالجتاهات  االحزاب  من  النساء  تدريب 
النزاعات  وحل  التفاوض  ومهارات  واتمعي،  االهلي  السلم  ومفاهيم  املواطنة 

بالطرق السلمية..الخ.

ايجاد منابر للحوار الدائم ما بني النساء والفتيات من كافة املستويات التنظيمية . ٣
الوحدة  وتعزيز  املشترك  الفهم  تطوير  بهدف  وذلك  الفلسطينية  احلزبية  واألطر 

الوطنية. 

لضمان . ٤ والسياسية  احلزبية  واألطر  الرسمية  واملؤسسات  الهيئات  مع  التنسيق 
املصاحلة  تعزيز  تستهدف  التي  اتمعية  اجلهود  في  املرأة  مشاركة  تعزيز 

الفلسطينية الداخلية.

دعم املبادرات النسوية وخصوصا تلك املرتبطة بالفئات الشابة واملتعلقة بقضايا . ٥
السلم االهلي اتمعي ومفاهيم الوحدة الوطنية. 
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   السياسة الرابعة: زيادة متثيل املرأة الفلسطينية ومشاركتها في املؤسسات ٣٫٤
والهيئات الدولية واإلقليمية وضمن جهود حفظ األمن والسلم الدوليني.

والهيئات . ١ البعثات  ضمن  الفلسطينية  املرأة  إدماج  تستهدف  عمل  آليات  وضع 
الدولية واملشاركة في حفظ األمن والسلم الدولي.

ومنظمة . ٢ العربية  الدول  جامعة  في  املرأة  جلنة  مع  بالتعاون  عمل  برنامج  وضع 
في  الفلسطينيات  النساء  مشاركة  نسبة  ورفع  دمج  لغايات  االسالمي  املؤمتر 

االنشطة والفعاليات اإلقليمية والدولية.
الصلة . ٣ ذات  الدبلوماسية  والهيئات  الفلسطينية  اخلارجية  وزارة  مع  التنسيق 

اطبة االمني العام فيما يخص ترشيح نساء فلسطينيات للمشاركة في البعثات 
(كسفيرات  احلميدة  باملساعي  للقيام  وكمبعوثات  السالم  حفظ  وقوات  الدولية 
للسالم)، باإلضافة إلى غيرها من املؤسسات واإلئتالفات الدولية واألممية ذات 

الصلة.
ضمن . ٤ واالندماج  للمشاركة  يؤهلهن  مبا  القياديات  النساء  قدرات  وبناء  تدريب 

األمم  هيئة  مع  بالتعاون  الدوليني،  والسلم  األمن  وحفظ  النزاعات  حل  جهود 
املتحدة واملنظمات الدولية والهيئات واألطر العربية ذات العالقة.

خالل . ٥ من  واألمن  والسالم  املرأة  حول  واخلبرات  املعلومات  مشاركة 
والتي  واإلقليمية  الدولية  واملنظمات  النسائية  اموعات  مع  التشبيك والتعاون 
تعمل  في إطار قرار ١٣٢٥، ومبا يضمن املساهمة الفاعلة للمرأة للفلسطينية في 

جهود السلم واألمن الدولي.
اشراك املرأة ضمن اآلليات اإلقليمية الدولية الهادفة إلى مراقبة تنفيذ االتفاقيات . ٦

الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والنزاعات املسلحة وتلك املرتبطة بحماية املدنيني 
وبخاصة النساء واألطفال خالل احلروب أو النزاعات مبختلف اشكالها.

نظام املراقبة واملتابعة والتقييم

تعتبر عملية املتابعة والتقييم من املراحل املهمة لضمان جناح تنفيذ االهداف االستراتيجية 
املقترحة  التدخالت  جناح  مدى  من  التاكد  تستهدف  والتي  الوطني  االطار  ضمن  الواردة 
واملرتبطة مبحاور العمل ذات الصلة باالطار وهي محور الوقاية واحلماية، محور املساءلة، 

محور املشاركة.
من  وذلك  والنوعية  الكمية  املؤشرات  من  مجموعة  على  والتقييم  املتابعة  خطة  ستستند 
االطار  اهداف  تنفيذ  في  احلاصل  التقدم  مدى  قياس  تستهدف  واضحة  ادوات  خالل 
تقدمي  قبيل  من  املناسبة  التدابير  اتخاذ  وبالتالي  املطلوبة،  النتائج  إلى  وصوال  الوطني 
تقارير سنوية تتضمن بيانات واضحة ومحددة حول ماهية النتائج املتحققة، باالضافة إلى 
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حتديد النجاحات واالخفاقات والدروس املستفادة والتي ستوفر لصانعي القرار واألطراف 
حتقيق  ونسبة  جناحها  ومدى  التنفيذ  عملية  سير  حول  الضرورية  املعلومات  العالقة  ذات 

األهداف اإلستراتيجية املرتبطة باالطار الوطني ذات الصلة بالقرار الدولي ١٣٢٥.

اجلهات املسؤولة عن املتابعة والتقييم
قرار  لتطبيق  العليا  الوطنية  اللجنة  خالل  ومن  رئيسي  بشكل  املرأة  شؤون  وزارة  ستعمل 
اخلطة  لتنفيذ  دورية  وتقييم  متابعة  عملية  اجراء  على   ١٣٢٥ رقم:  الدولي  األمن  مجلس 
من خالل جمع بيانات ومعلومات كمية حول االجنازات املتحققة والتي ترتبط بشكل وثيق 

باملؤشرات الكمية والنوعية ذات الصلة.

مت  مبا  واملتعلقة  والتقييم  املتابعة  بخطة  املرتبطة  واملعلومات  البيانات  جمع  على  العمل  إن 
اجنازه وحتقيقه ضمن االطار الزمني احملدد، سيتحقق من خالل اآلتي:

االتفاق على نظام معتمد للرقابة والتقييم يتضمن مؤشرات محددة باالضافة إلى . ١
والتقييم  املتابعة  وحدة  قبل  من  اعداده  يتم  دوريا.  يحدث  للتقارير  موحد  منوذج 
باالعتماد على مؤشرات مصفوفة املتابعة والتقييم التي تضمنها االطار الوطني 
 ،١٣٢٥ بالقرار  الصلة  ذات  االستراتيجية  والتدخالت  باالهداف  ترتبط  والتي 
والتي من شانها ان تساعد األطراف ذات العالقة على اعتماد خطة رقابة وتقييم 

واضحة تتضمن ادوات محددة ومؤشرات قابلة للقياس.
ضمن . ٢ الوطني  باالطار  املرتبطة  والتدخالت  االنشطة  كافة  تنفيذ  عملية  توثيق 

دوري  وبشكل  التنفيذ  عن  املسؤولة  اجلهات  كافة  مع  بالتعاون  محدد  زمني  إطار 
ومبا يسهم في توفير البيانات األولية املرتبطة بعمليات التنفيذ.

االستراتيجية . ٣ باالهداف  املرتبطة  والنوعية  الكمية  والبيانات  املؤشرات  جمع 
وارد  هو  ما  مع  ينسجم  مبا  وذلك  الوطني،  االطار  ضمن  الواردة  والتدخالت 
إلى  باالضافة  هذا  والتقييم.  املتابعة  بخطة  املتعلقة  املؤشرات  مصفوفة  ضمن 
الصلة  ذات  واجلهات  األطراف  مع  احلاجة   حسب  وتقييم  متابعة  لقاءات  عقد 
املرتبطة بعملية التنفيذ من اجل تقييم عملية التنفيذ واملساعدة في جمع البيانات 

واملعلومات ذات الصلة. 
وحجم . ٤ التنفيذ  لعمليات  توصيف  تتضمن  التي  والسنوية  الدورية  التقارير  تطوير 

والنوعية  الكمية  الؤشرات  بيانات  إلى  باالضافة  املنفذة،  والتدخالت  االنشطة 
الواردة ضمن مصفوفة املتابعة والتقييم.

بتقارير . ٥ الفلسطيني  الوزراء  مجلس  على  بالتركيز  الصلة  ذات  األطراف  تزويد 
دورية حول التقدم احلاصل في موضوع تنفيذ االطار الوطني وذلك من قبل وزارة 

شؤون املرأة ووحدة املتابعة والتقييم التابعة لها.
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املؤشرات ذات العالقة
السياسات املقترحة

األهداف اإلستراتيجية
محاور االستراتيجية

١
 

.
صحي التي استهدفت النساء 

عدد برامج التأهيل النفسي وال
ضن للعنف من قبل االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكات 

والفتيات اللواتي يتعر
٢املستوطنني.
 

.
ضمن برامج الدعم 

ممن شاركن 
نسبة النساء والفتيات املستهدفات 

٣واالرشاد النفسي في قطاع غزة.
 

.
ضمن برامج الدعم 

شاركن 
والفتيات اللواتي 

نسبة النساء 
صحي واالسناد القانوني من ذوي االسيرات واسر الشهداء 

االجتماعي وال
صابني.

جلرحى وامل
٤وا

 
.

خدمات الدعم 
نسبة النساء والفتيات املقدسيات اللواتي تلقني 

٥واإلسناد القانوني.
 

.
صحي 

ضا النساء عن برامج الدعم االجتماعي والنفسي وال
مدى ر

خلدمة املقدمة.
والقانوني التي تلقينها ونوعية ا

 
.١٦

 
.

ضايا 
ق

شرح 
صرة املنفذة والتي تستهدف 

حمالت املنا
عدد 

٧االسيرات الفلسطينيات ومعاناتهن.
 

.
ضحايا 

خلدمات للنساء 
صيليه ملقدمي ا

مدى تطبيق اإلجراءات التف
٨اإلنتهاكات اإلسرائيليه في منظومة التحويل الوطني.

 
.

عدد الدراسات البحثية التي ترتبط باآلثار النفسية واالجتماعية 
ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.

صادية جراء االنتهاكات االسرائيلية 
٩واالقت

 
.

عبر القوانني 
عدد التقارير القانونية التي بحثت التغيرات 

حمللي. 
والتشريعات الفلسطينة الالزمة لتوطني قرار ١٣٢٥ على املستوى ا

حتسني نوعية
 السياسة االولى: 

 خدمات الدعم االجتماعي
صحي والقانوني للنساء

 وال
ضن

 والفتيات اللواتي يتعر
 للعنف من قبل االحتالل

االسرائيلي.

الهدف االستراتيجي 
األول: تطوير آليات 

حلماية للنساء 
ا

والفتيات الفلسطينيات 
في مواجهة انتهاكات 
االحتالل االسرائيلي.

محور ومجال الوقاية 
حلماية

وا

مصفوفة خطة املتابعة والتقييم
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املؤشرات ذات العالقة
السياسات املقترحة

األهداف اإلستراتيجية
محاور االستراتيجية

صحية والقانونية
خلدمات االجتماعية وال

صائيني النفسيني ومقدمي ا
 نسبة االخ

جتة عن االحتالل اإلسرائيلي.
الذين مت تاهيلهم للتعامل مع حاالت العنف النا

حتويل النساء
 وجود قاعدة بيانات شاملة بني كافة الشركاء تسهل من عملية 

صة.
ت
جلهات ا

ضن للعنف االسرائيلي إلى ا
والفتيات اللواتي تعر

 مدى فعالية وكفاءة قاعدة البيانات واستخدامها من قبل الشركاء.
حتسن مستويات الشراكة والتنسيق الفعال وتبادل املعلومات ما

ضمن 
 توفر آليات ت

 بني املؤسسات واألطراف التي تقدم خدمات الدعم واالرشاد النفسي واالجتماعي
صحي والقانوني.

 وال
خلدمات واملؤسسات التي تقدم

 عدد األنشطة اإلعالمية التي تستهدف التعريف با
برامج وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني للنساء املستهدفات.

 السياسة الثانية: تعزيز
 القدرات املؤسسية والفردية

 لتمكني النساء والفتيات
ضات للعنف االسرائيلي

 املعر
صول إلى املعلومات

 من الو
خلدمات.

وا

الهدف االستراتيجي 
األول: تطوير آليات 

حلماية للنساء 
ا

والفتيات الفلسطينيات 
في مواجهة انتهاكات 
االحتالل االسرائيلي.

محور ومجال الوقاية 
حلماية

وا

ضن لالنتهاكات
صت للنساء اللواتي يتعر

ص
صادي التي خ

 عدد برامج التمكني االقت
صار.

حل
اإلسرائيلية وا

صادي التي إستهدفت عوائل وأسر الشهداء واألسرى
 عدد برامج التمكني االقت

جتة عن االعتداءات االسرائيلية.
االعاقة النا جلرحى وذوي 

وا
خلدمة املقدمة

صادي ونوعية ا
ضا النساء والفتيات عن برامج التمكني االقت

 مدى ر
لهن.

 نسبة النساء املستفيدات من البرامج االغاثية والتي ساعدتهن على مواجهة اثار
حلرب االسرائيلية.

ا
ممن تلقني تدريب حول

ضمن برامج التوعية 
 عدد النساء والفتيات املشاركات 

مفاهيم حقوق اإلنسان والقانون الدولي االنساني والقرارت واالتفاقيات الدولية.

 السياسة الثالثة: تعزيز
صمود النساء

 مقومات 
 والفتيات الفلسطينيات

 في مواجهة آثار االحتالل
االسرائيلي.
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صادقة على االتفاقيات املرتبطة مبساءلة االحتالل اإلسرائيلي.
امل

تلفة
حملاكم الدولية ا

جلنائية وا
حملكمة ا

ضايا والدعاوى القانونية أمام ا
 عدد الق

ضاة االحتالل االسرائيلي.
 ملقا

ض لها املرأة
ضح االنتهاكات التي تتعر

ضغط الدولية التي تستهدف ف
 عدد حمالت ال

صا في قطاع غزة.
صو
الفلسطينية وخ

س حقوق االنسان والتي
س األمن الدولي ومجل

 عدد اإلجتماعات التي يعقدها مجل
ضد املرأة الفلسطينية.

والتي تتعلق باالنتهاكات 
جتاه النساء

 عدد التقارير الدولية التي تناولت االنتهاكات اإلسرائيلية املمارسة 
والفتيات الفلسطينيات.

مم املتحدة واملنظمات الدولية التي
 توافر قاعدة بيانات توثق كافة انشطة هيئات اال

تتعلق بجوانب مسائلة االحتالل االسرائيلي دوليا.
ضوء دوليا على انتهاكات االحتالل

 وجود خطة اعالمية تستهدف تسليط ال
حلقوق النساء والفتيات الفلسطينيات.

االسرائيلي 
مساءلة االحتالل  عدد الدراسات واالبحاث واملنشورات التي تناولت آليات 

ضاته دوليا.
االسرائيلي ومقا

 السياسة األولى: تفعيل آليات
 املساءلة اإلقليمية والدولية

 لالحتالل االسرائيلي مبا يتعلق
ضد النساء

 بواقع االنتهاكات 
والفتيات الفلسطينيات.

الهدف االستراتيجي 
الثاني: مساءلة االحتالل 
االسرائيلي وفق اآلليات 

الدولية واالقليمية. 

محور ومجال املساءلة 
الدولية

ض لها النساء
 توفر نظام ومنهجية موحدة لتطوير عملية توثيق االنتهاكات التي تتعر

والفتيات الفلسطينيات.
مدى كفاءة وفعالية نظام التوثيق ومبا ينسجم مع املعايير الدولية.

صيلية املتعلقة باليات توثيق االنتهاكات ومتابعة
 توفر دليل عمل يوثق االجراءات التف

الشكاوى وغيره.
  عدد املؤسسات واالفراد املستهدفني من خالل عملية بناء القدرات والتي تتعلق

باليات ووسائل واساليب توثيق االنتهاكات وكتابة التقارير وغيره.
 عدد املؤسسات واالفراد املستهدفني من خالل عملية بناء قدرات االعالم

الفلسطيني والقادرين على مخاطبة الراي العام الدولي.
ضا املستفيدين حول نوعية وكفاءة برامج بناء القدرات املنفذة.

مدى ر

حتسني
 السياسة الثانية: 

 القدرات املؤسيسة فيما يتعلق
صد وتوثيق انتهاكات

 بآليات ر
ضد

 االحتالل االسرائيلي 
النساء والفتيات الفلسطينيات.
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املؤشرات ذات العالقة
السياسات املقترحة

األهداف اإلستراتيجية
محاور االستراتيجية

ضد النساء
جلرائم االنسانية االسرائيلية 

 عدد التقارير التي توثق االنتهاكات وا
حلرب االسرائيلية األخيرة.

والفتيات في قطاع غزة جراء ا
ضد

 عدد التقارير التي توثق االنتهاكات االسرائيلية واعتداءات املستوطنني املمارسة 
ضي الفلسطينية.

النساء والفتيات في سائر االرا
ض لها النساء والفتيات املقدسيات.

عدد التقارير التي توثق االنتهاكات التي تتعر
ضد االسيرات الفلسطينيات وأسرهن وزوجات

 عدد التقارير التي توثق االنتهاكات 
جلرحى.

الشهداء وا
جتار بالنساء واالعتداء عليهن أو إجبارهن على

 عدد التقارير التي توثق عمليات اال
ضوع أو كرمز

ضاره ومهينة أو استغاللهن كمو
ممارسة البغاء أو الدعاره أو أية أعمال 

 
حلروب أو النزاعات.

جنسي في أوقات ا

صد وتوثيق
 السياسة الثالثة: ر

 انتهاكات واعتداءات اإلحتالل
ضد النساء

 االسرائيلي 
والفتيات الفلسطينيات.

الهدف االستراتيجي 
الثاني: مساءلة االحتالل 
االسرائيلي وفق اآلليات 

الدولية واالقليمية. 

محور ومجال املساءلة 
الدولية

حلكومية
ضمن املستويات القيادية في الوزارت واملؤسسات ا

 نسب النساء املشاركات 
والدبلوماسية والسياسية.

ضمن مسح حول نسب مشاركة املرأة الفلسطينية في كافة
 توافر قاعدة بيانات تت

صنع القرار.
مستويات 

حمللي
صانعي القرار ا

صرة التي تستهدف التاثير على 
ضغط واملنا

 عدد حمالت ال
فيما يتعلق مبشاركة املرأة.

صرة
ضغط واملنا

ضا املؤسسات واالطراف ذات العالقة حول جدوى حمالت ال
 مدى ر

املنفذة.
 نسب املستهدفني من برامج التوعية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة املرأة السياسية

تمعية وعلى كافة املستويات.
وا

ضمن مستويات التمثيل
 اعداد النساء اللواتي مت تاهيلهن كقياديات للمشاركة 

تلفة.
ا

صعيد مشاركة املرأة في القطاعات
صل على 

حلا
 عدد التقارير التي وثقت التقدم ا

تلفة.
تمعية ا

ا

 السياسة االولى: تطوير
 مشاركة املرأة الفلسطينية
 وزيادة متثيلها على املستوى

 القيادي في املؤسسات
حلكومية

 والهيئات ا
 والدبلوماسية واألطر

تلفة.
السياسية ا

الهدف االستراتيجي 
الثالث: تعزيز مشاركة 

املرأة الفلسطينية 
وإدماجها في عمليات 

صنع القرار على املستوى 
الوطني والدولي.

محور ومجال املشاركة
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املؤشرات ذات العالقة
السياسات املقترحة

األهداف اإلستراتيجية
محاور االستراتيجية

صنع القرار في القطاع
ضمن املستويات القيادية في مواقع 

 نسب النساء املشاركات 
ضائية واملؤسسات األمنية والشرطية

ص والهيئات التابعة للسلطة الق
خلا
 األهلي وا

الفلسطينية.
صانعي القرار في

صرة والتي تستهدف التاثير على 
ضغط واملنا

 عدد حمالت ال
ص.
خلا
القطاع االهلي وا

ضمن برامج التوعة وبناء القدرات التي تستهدف تعزيز
 عدد النساء املشاركات 

تمعية املدنية والسياسية.
مشاركتهن ا

 اعداد العاملني في املؤسسات الشرطية واألمنية والعسكرية الذين مت توعيتهم
تمعية للمراة وآليات حماية النساء والفتيات.

باهمية املشاركة ا
ضائية واألمنية الوطنية لالنتهاكات

جلهات الق
 توفر آليات واجراءات تكفل استجابة ا

س حقوق النساء والفتيات.
التي مت

ضمن اندماج النساء
 توفر أدلة عسكرية واطر وطنية للسياسات األمنية، والتي ت

ضمن تلك الهيئات.
ضمن

جلهاز األمني والعسكري، والتي ت
 وجود مدونات قواعد السلوك للعاملني في ا

حلماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات وعلى كافة املستويات.
 وجود تدابير 

 السياسة الثانية: زيادة متثيل
صنع القرار

 املرأة في مواقع 
ص
حتقيق الفر

ضمن 
 ومبا ي

 املتكافئة في املشاركة وتولي
تلفه.

صب ا
املنا

الهدف االستراتيجي 
الثالث: تعزيز مشاركة 

املرأة الفلسطينية 
وإدماجها في عمليات 

صنع القرار على املستوى 
الوطني والدولي.

محور ومجال املشاركة

تمعية املنفذة من قبل النساء والتي تستهدف ترسيخ ثقافة
 عدد حمالت التوعية ا

 السلم االهلي.
تلفة والتي تلقت

جتاهات الفلسطينية ا
 اعداد النساء املستهدفات من االحزاب واال

تمعي.
توعية حول قيم املواطنة ومفاهيم السلم ا

حلوار ما بني النساء والفتيات من كافة املستويات التنظيمية واالطر
 عدد لقاءات ا

حلزبية الفلسطينية.
ا

تمعي
ضايا السلم االهلي ا

 عدد املبادرات النسوية التي مت تبنيها واملتعلقة بق
ومفاهيم الوحدة الوطنية.

حلة
صا
ضا االطراف ذات العالقة حول مشاركة النساء والفتيات في جهود امل

 مدى ر
والوحدة الفلسطينية الداخلية.

 السياسة الثالثة: تفعيل دور
حلفاظ على قيم

 املرأة في ا
تمعي وتعزيز

 السلم األهلي ا
مفاهيم الوحدة الوطنية.

الهدف االستراتيجي 
الثالث: تعزيز مشاركة 

املرأة الفلسطينية 
وإدماجها في عمليات 

صنع القرار على املستوى 
الوطني والدولي.

محور ومجال املشاركة
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املؤشرات ذات العالقة
السياسات املقترحة

األهداف اإلستراتيجية
محاور االستراتيجية

ضمن املستويات القيادية في الهيئات الدولية واالقليمية
 نسب النساء املشاركات 

والنساء املمثالت على مستوى البعثات الدولية وقوات حفظ السالم.
 عدد النساء اللواتي مت ترشيحهن من قبل املؤسسات الرسمية الفلسطينية للمشاركة

ضمن الهيئات الدولية.
ضمن البعثات

 توفر آليات عمل وإجراءات محددة تستهدف ادماج املرأة الفلسطينية 
والهيئات الدولية واملشاركة في حفظ األمن والسلم الدولي.

ضمن
 عدد النساء اللواتي مت تدريبهن وبناء قدراتهن مبا يؤهلهن للمشاركة واالندماج 

جهود حل النزاعات وحفظ األمن والسلم الدوليني.
موعات

ضمن انشطة وفعاليات التشبيك والتعاون مع ا
 عدد النساء املشاركات 

النسائية واملنظمات الدولية واإلقليمية والتي تعمل في إطار قرار ١٣٢٥.

 السياسة الرابعة: زيادة متثيل
 املرأة الفلسطينية ومشاركتها
 في اآلليات والهيئات الدولية
ضمن جهود حفظ

 واالقليمية و
األمن والسلم الدوليني.

الهدف االستراتيجي 
الثالث: تعزيز مشاركة 

املرأة الفلسطينية 
وإدماجها في عمليات 

صنع القرار على املستوى 
الوطني والدولي.

محور ومجال املشاركة
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املالحق :-

ملحق رقم ١: الئحة ممثلي قيادة وفريق العمل التابع لوزارة شؤون املرأة.

املسمى الوظيفياإلسم
قيادة فريق العمل

مدير عام التخطيط والدراسات فاتنة وظائفي 
مستشار قانوني إسماعيل حماد 
مدير املشاريع فاطمه البطمه 
أعضاء فريق العمل

رئيس قسم في دائرة التخطيط سميره القواسمي
مدير دائرة الدراسات أمني عاصي 

مدير دائرة التخطيط سامي سحويل 
مدير في دائرة املتابعه والتقييم رزان بيضا

مدير دائرة الرقابه اإلدارية صمود ياسني 
رئيس قسم في العالقات الدوليه خلود حنتش 

مدير دائرة العالقات العربية رنده ذوابه 
موظف في دائرة الدراسات نوال حمد 

مستشار قانوني وفاء األعرج 
مدير دائرة الشكاوي الهام سامي 
مدير دائرة النوع اإلجتماعي نسرين عمر 

مدير في دائرة الشكاوي غاده املدموج 
وحدة القدس تأييد الدبعي

باحث اجتماعي دائرة التخطيطصابرين حمدان 
رئيس قسم االحصاءات عزيزه متيم عساف 
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ملحق رقم ٢: الئحة املؤسسات الرسمية واألهلية املشاركة ضمن جلسات 
التخطيط االستراتيجي

 الئحة املؤسسات الرسمية واألهلية املشاركة ضمن جلسات التخطيط االستراتيجي
رئيس مجلس اإلدارهملتقى سيدات الشيخ جراحامال القاسم

االحتاد العام لذوي اإلعاقهاشواق املدير 
االحتاد العام لذوي اإلعاقه وفاء محمد رشدي 

االحتاد العام لعمال وداد مناديل ادريس 
رئيسة االحتاد فلسطني 

مؤسسة املقدسي لتنمية غاده ندمي 
اتمع 

أخصائيه نفسيه أ 
الدائرة اإلجتماعية 

وحدة النوع االجتماعي األمانة العامة لس الوزراء ميسر ريان 

الهيئة املستقله حلقوق عائشه أحمد 
اإلنسان 

خبيرة النوع االجتماعي النيابه العامه هدي رومان 
رئيس نياية االستئناف النيابه العامه دارين صاحليه 
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ملحق رقم ٣: الئحة أعضاء وممثلي اللجنة الوطنية العليا لقرار ١٣٢٥ 

 الئحة أعضاء وممثلي اللجنة الوطنية العليا لقرار 1325
املسمى الوظيفياملؤسسةاالسم 

وزير شؤون املرأة وزارة شؤون املرأةد. هيفاء االغا ١
رئيس اللجنة

مستشار قانوني وزارة شؤون املرأةوفاء االعرج٢

مدير عام الشؤون احملليةديوان الرئاسةمحمد الزق٣
وحدة النوع االجتماعي األمانة العامة لس الوزراء ميسر ريان ٤
قطاع العالقات وزارة الشؤون اخلارجيةعمر عوض الله٥
مدير املشاريعوزارة الداخليةخالدة أبو صبح٦
رئيس وحدة النوع االجتماعيوزارة العدلسونا نصار٧
رئيس وحدة النوع االجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية  باسمة صبح٨
رئيس وحدة النوع االجتماعيوزارة األسرىجلوى بدر٩
   رئيس وحدة النوع االجتماعيوزارة التخطيطحكـــمت أبـو راس١٠
رئيس وحدة النوع االجتماعيوزارة اإلعالمنارميان عواد١١
اجلهاز املركزي لإلحصاء جواد الصالح١٢

الفلسطيني
مدير عام

اإلحتاد العام للمرأة رميا نزال١٣
الفلسطينية

عضو أمانة عامة

مركز الالرشاد  القانوني -١٤
واالجتماعي

-

عضو مجلس إدارةطاقم شؤون املرأةسامية بامية١٥
مدير مشاريعمؤسسة مفتاحجنوى ياغي١٦
ممثل عن منتدى املنظمات صباح سالمة١٧

األهلية ملناهضة العنف
منسقة مشاريع

مؤسسة احلقاشرف  ابو حية١٨
مدير تنفيذ القرارات احلكوميةاألمانة العامة لس الوزراءنفني سالمة١٩
احتاد جمعية  الشابات سهير رمضان ٢٠

املسيحيات
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