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  ملخص تنفیذي
  

الذكرى المئویة  یصادفالذي  ول السلم واألمن أهمیة خاصة هذا العامتتخذ قرارات األمم المتحدة ح
، 1967عام ال، والذكرى الخمسین الحتالل الضفة الغربیة وقطاع غزة 1917عام اللوعد بلفور 

  .1325على صدور القرار األممي  ماً عا 17ومرور ما یقارب 
  

أنشطة التوعیة في المرأة الفلسطینیة شاركت العدید من المؤسسات النسویة الفلسطینیة ووزارة شؤون 
بخطة عمل وطنیة تبحث تنفیذه  ،مؤخراً  ،، توجهبالقرار، وتشكل تحالف نسوي فلسطیني لدعم تنفیذ

  .والمساءلة ،والمشاركة ،تناولت ثالثة محاور هي الحمایةو على المستوى الفلسطیني، 
  

مع التركیز  ،فلسطینیاً  1325األمن تحاول هذه الورقة تسلیط الضوء على آلیات متابعة قرار مجلس 
على أولویات العمل مع المؤسسات الدولیة والبعثات الدبلوماسیة العاملة في فلسطین والمجتمع الدولي 

لتعزیز التضامن مع النساء الفلسطینیات كنساء یعشن تحت احتالل  ،المناصرة للقضیة الفلسطینیة
  .طویل األمد

  
ى تحسن ملموس في مشاركة النساء في قضایا تخص السلم أدى نضال النساء الفلسطینیات إل
عماله  1325تبني الحركة النسویة الفلسطینیة القرار  ،واألمن، ومن أهم هذه اإلنجازات وآلیاته، وإ

  .ه، وتشكیل ائتالف وطني موسع للعمل على تنفیذمنذ البدایة تقریباً  ،وتفعیله
  

ضرورة ضمان حمایة "، تنص على 2011عام التوافقت الحركة النسویة على رؤیة وطنیة محددة 
النساء والفتیات الفلسطینیات تحت االحتالل وفي مناطق اللجوء والشتات، من خالل إطالق طاقاتهن 

قامة الدولة الفلسطینیة المستقلة ذات السیادة بعاصمتها القدس  ،للمشاركة الفعالة في إنهاء االحتالل وإ
، یؤكد على دعم 2005لسنة ) 24(رسوم رئاسي رقم ، وصدور م"وضمان حق عودة الالجئین

للمرأة في جمیع الجهود الرامیة  والمتكافئةَ  الكاملةَ  المشاركةَ  ها،السلطة الوطنیة الفلسطینیة ومؤسسات
وتتبنى فلسطین مجموعة من اإلجراءات  . اموالعمل على تطبیقه ،إلى حفظ السالم واألمن وتعزیزهما

، 1325تراتیجیات والقوانین، التي تتقاطع مع محاور القرار األممي والقرارات والسیاسات واالس
شراكهن في الوصول إلى مواقع  والسیما في مجال إعمال الجهود الرسمیة لتمكین النساء، وحمایتهن وإ
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، وأبرز 2011-2008صنع القرار، وعلى سبیل المثال، المصادقة على خطة اإلصالح والتنمیة 
دي للمرأة وتوفیر األمان، وزیادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، محاورها التمكین االقتصا

قرار االستراتیجیة الوطنیة لمناهضة العنف ضد و  المشاركة السیاسیة، ومناهضة العنف ضد المرأة، وإ
ونتیجة لنضال النساء الفلسطینیات، صادقت فلسطین على مجموعة   .2019- 2011المرأة 

للنساء في االنتخابات الرئاسیة والتشریعیة والهیئات المحلیة، كإقرار  یالً التشریعات التي تضمن تمث
كما تم التوقیع على عدد من   .2005عام ال% 20كوتا للنساء في المجلس التشریعي بالقوائم النسبیة 

منها اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، والعمل على إعداد  ،االتفاقیات الدولیة
قریر الرسمي األولي لدولة فلسطین حول االتفاقیة، من خالل المشاورات الوطنیة مع جمیع الت

األطراف في الضفة الغربیة وقطاع غزة، مع العلم أن المؤسسات النسویة بقیادة االتحاد العام للمرأة 
لحمایة ، إال أن التحدیات ما زالت كبیرة في مجالي اقامت بإعداد تقریر الظل أیضاً  ،الفلسطینیة

من وتیرة انتهاكاته لحقوق اإلنسان الفلسطیني في  اإلسرائیليوالمساءلة، في الوقت الذي زاد االحتالل 
  .الضفة الغربیة وقطاع غزة

  
في الواقع اإلقلیمي، أدت الثورات العربیة إلى خلق واقع جدید النتهاكات حقوق اإلنسان وحقوق المرأة 

م الدولي والتمویل وحتى قضایا المناصرة والتأیید لدول أخرى في المنطقة، ما أدى إلى حرف االهتما
تكاتفت الجهود النسویة العربیة، وتكونت تحالفات جدیدة حول  هنفس في المنطقة، ولكن في الوقت

تكمن أهمیتها في إمكانیات بناء قوة ضغط نسویة عربیة على المستوى  ،المرأة العربیة والسلم واألمن
تاحة المجا ل أمام الفلسطینیات لنقل خبراتهن، والتضامن مع النساء العربیات اللواتي یعانین الدولي، وإ

  .من غیاب األمن والسلم في دولهن
  

 "منـــع النــزاع، والوصــول إلى العدالــة، وتحقیــق الســالم"أجریت المــراجعـة الدولیــة بعنــوان 
)Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace( والمتعلقة ،

على صدوره، بتوصیة من األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون،  عاماً  15بعد  1325بالقرار 
منه لحقیقة أن إصدار القرار ال یكفي لتنفیذه، وأن هناك ضرورة للمتابعة والمساءلة حول ما  إدراكاً 

  .ویات الوطنیةفي مجال تطبیق القرار على المست ،وما یمكن أن یتم ،تم
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استشارة دول وحكومات  تشارك في المراجعة الدولیة العدید من الفعالیات واللجان االستشاریة، وتم
وشاركت فلسطین في اللجنة االستشاریة للدراسة ممثلة بالسیدة مها أبو دیة،   .ومجتمع مدني

قدت بعض الناشطات انت ،وعلى الرغم من ذلك . واستجابت عدد من الناشطات لالستمارة الدولیة
معاناة المرأة الفلسطینیة تحت االحتالل ى لإ ،بالتفصیل ،الفلسطینیات المراجعة لكونها لم تشرْ 

وتطالب بإنهائه، واعتبرن أن هذا القصور یعود  ،اإلسرائیلي، ولم تندد بممارسات االحتالل اإلسرائیلي
رج معادلة المساءلة الدولیة عن الجرائم التي تعتبر إسرائیل خا ،عالقات القوة المسیطرة عالمیاً ى لإ

وهذا بالتحدید ما أشارت إلیه  . وبحق الشعب الفلسطیني برمته ،التي ترتكبها بحق النساء واألطفال
المراجعة الدولیة ذاتها، عندما استعرضت الضغوط التي تعرضت لها الحركة النسویة العالمیة أثناء 

  .بین األطراف المختلفة اً یوسط صیاغة تتخذ موقفاً ى لإ، حیث توصلن 1325قرار الالنقاشات حول 
واستمرار المدافعین األصلیین عن  ،"العمل الدؤوب"لكن المراجعة الدولیة نفسها تشیر إلى أهمیة 

، حیث أن تغییر ودولیاً  ووطنیاً  حقوق المرأة في الدفع بجدول أعمال المرأة والسلم واألمن محلیاً 
ثارة القضایا المحوریةموازین القوى یتطلب االستم   .رار في بناء التحالفات وإ

  
إغفالها لبعض القراءات المحلیة حول أنواع وأسباب  ،أیضاً  ،من االنتقادات الموجهة للدراسة الدولیة

وطرق إنهاء النزاعات المسلحة، وتركیزها على التوجهات الغربیة لحل النزاعات المتمثلة في التمثیل 
غفال الحلول التي یتم تطویرها محلیاً في قوى األمن وقوات حفظ  ، بما في ذلك توجهات السالم، وإ

  .التنمیة المجتمعیة، ولجان تقصي الحقائق، واإلصالح وفق المعاییر المجتمعیة المحلیة
  

انتقدت المشاركات تجاهـل الدراسـة للقضـایا التـي أدت إلـى حـدوث تغییـر نـوعي فـي العنـف ضـد  ،أیضاً 
وازدیـاد عـدد الالجئـات والالجئـین ) النسـاء إنجـازاتواالنقضـاض علـى  ،اعیـةاالغتصابات الجم(النساء 

 ،ات، وقضــیة إقحــام الــدین فــي السیاســة، وتــدفق الســالح علــى منــاطق النزاعــات والحــروب/المهــاجرین
 .2014وعدم احترام الدول المنتجة للسالح لمعاهدة تجارة األسلحة 
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  مرأة والسلم واألمناالستراتیجیات العشر للعمل على قضایا ال
  

االحتالل یشكل هیمنة كولونیالیة وینبغي استخدام هذا التحلیل ضمن منظومة متكاملة لحقوق  .أوالً 
  اإلنسان

جزء من منظومة متكاملة من حقوق اإلنسان،  ،والقرارات الالحقة له ،1325القرار األممي 
ل في العالم، وضعف الضغط ولكن غیاب اآللیات والتدابیر الدولیة إلنهاء االحتالل األطو 

 وبخاصة ،معاناة المدنیین نمبادرات السالم الدولیة، ویتجاهال انالدولي الرسمي والشعبي، یعیق
مختلفة ومتعددة االتجاهات إلعادة االعتبار  النساء واألطفال، األمر الذي یتطلب جهوداً 

  .الدولیة للشرعیة الدولیة، والخروج من حالة اإلحباط وعدم الثقة بالمرجعیات
  

إن إثارة أي قضیة نسویة دون وضعها في سیاق التحلیل االستعماري، وباالستناد إلى القانون 
هو ضیاع للجهود، وحرف األنظار عن أسباب  ،، ومنظومة حقوق اإلنساناإلنسانيالدولي 

هذا األمر ینطبق على المؤسسات   .المعاناة الحقیقیة التي تمنع التطور الطبیعي ألي مجتمع
في التعامل مع القضایا  هذات النسویة، وعلى المؤسسات الدولیة التي یجب أن تستخدم التحلیل

إلى قضایا نضالیة، األمر الذي  ،الفلسطینیة، وتحویل فهمها للقضایا من مجرد قضایا إنسانیة
یتطلب أن تنخرط الناشطات الفلسطینیات في النقاشات والحوارات العامة والدولیة حول توجهات 

  .لدعم وأولویاتها
  

االئتالف الوطني والخطة الوطنیة إنجاز مهم یجب االحتفاء به واالستمرار في دعمه  .ثانیاً 
  والمشاركة فیه

 ،كمبادرة عمل علیا بقیادة االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة 1325قرار لبدأ االئتالف النسوي ل
التي تم  1325لقرار األممي فالخطة الوطنیة لتطبیق ا  .ومشاركة مؤسسات أهلیة فاعلة

هي بدایة لهذا التكامل  ،1325إعدادها من اللجنة الوطنیة العلیا لتطبیق قرار مجلس األمن 
والتشارك بین مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومیة، وهي مهمة جمیع األطراف 

ألدوار والمسؤولیات لفترة زمنیة محددة، وهناك توزیع واضح ل المشاركة، حیث أنها تحدد أهدافاً 
لتنفیذ أو االشتراك في تنفیذ بعض هذه األهداف واألنشطة من خالل توفیر التمویل الالزم لها، 
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كما أن هناك   .أنه یجب دعوة المؤسسات الدولیة لالشتراك في تمویل الخطة ومتابعتها علماً 
  .جهودًا لتطویر خطة متابعة، ومتابعة هذا أمر في غایة األهمیة

  
دور المؤسسات الدولیة في الضغط على الهیئات الدولیة والمحاكم والمحافل الدولیة لمحاكمة  .ثالثاً 

ومساءلة االحتالل اإلسرائیلي وتحمیله  ،المسؤولین عن انتهاكات حقوق اإلنسان
  خاذ التدابیر الدولیة الالزمة لذلكمسؤولیاته، واتّ 

یة الدور الذي تقوم به المؤسسات تتفق جمیع الناشطات والقیادیات الفلسطینیات على أهم
 ،الدولیة والمانحة في تعزیز السلم واألمن للمرأة الفلسطینیة، سواء المؤسسات الدولیة الحقوقیة

على أنهم  ،والهیئة العامة لألمم المتحدة، أو الممولین والمانحین ،وعلى رأسها مجلس األمن
لتمویل لصالح النساء، أو أنشطة الجهات األقدر على إحداث التغییرات من خالل سیاسات ا

فقد قامت المؤسسات الدولیة بأدوار مهمة في دعم الشعب الفلسطیني  . الضغط والمناصرة
ومساندته في العدید من القضایا الحقوقیة واإلغاثة والمساعدات اإلنسانیة، إال أن التجربة 

ى لإألسباب التي أدت دون معالجة ا "تضمید الجرح"أثبتت عدم جدوى االستمرار في إجراءات 
  .إلصابةا

  
 انؤكدیوهشاشة الوضع االقتصادي والسیاسي واالجتماعي،  ،إن تكرار االنتهاكات واالعتداءات

وفي الوقت الذي یزداد فیه تضامن  . على عدم جدوى نمط الدعم المقدم للفلسطینیین حالیاً 
الدعم لبلدانها الشعوب مع القضیة الفلسطینیة، بات من الضروري أن تستجیب أنماط 

  .األصلیة
  

ؤدي إلى إهدار الموارد تإن المساعدات بدون وقفة جادة ضد االنتهاكات كمطاردة السراب، وس
ضعاف قدرة الفلسطینیین والفلسطینیات على االستجابة لالحتیاجات  ،والمصادر المتاحة وإ

  .الطبیعیة في مجتمعهم
  

ة قضایا المرأة والسلم واألمن في تقاریرها أمام المؤسسات الداعمة العدید من الخیارات إلثار 
الع العالم على معاناة الرسمیة، وفي مخاطبتها لبرلماناتها وهیئاتها الحاكمة، وفي تسهیل اطّ 

الع وسائل الفلسطینیین من خالل المشاركة في المحافل الدولیة المختلفة، ومن خالل إطّ 
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كما   .املین والعامالت في هذه المؤسساتاإلعالم األجنبیة على التجارب والشهادات الحیة للع
لمفاهیم الثقافیة لأن على المؤسسات الداعمة مسؤولیة إیصال الروایة الفلسطینیة الحقیقیة، وفقًا 

  .في الدول المختلفة
  

  االستمرار في دعم مساهمات النساء في المجتمعات المحلیة في توثیق االنتهاكات .رابعاً 
وفي الحدیث  ،یكن عضوات ناشطات في توثیق االنتهاكات یمكن للنساء الفلسطینیات أن

عن تجاربهن الیومیة للعالم أجمع بلغة إنسانیة یفهمها العالم، وتساهم في إبراز الواقع 
هو أمر  ،اإلنساني والحقوقي للمعاناة تحت االحتالل، فاالستمرار في أنشطة التوعیة والتوثیق

خلق حركة ى لإي متناثرة ال ولن تؤدّ  اً دة وجهودأن تدریبات محدو  في غایة األهمیة، علماً 
إذا لم یرتبط األمر  مجتمعیة واعیة بمضامین القضایا المتعلقة بالسلم واألمن، وتحدیداً 

  .بقضایا تخص النساء وواقع حیاتهن الیومیة
  

ینبغي أال تقتصر التوعیة على النساء في القاعدة، بل یجب أن تبدأ بالنساء العامالت في 
ات النسویة، وأن تكون جمیع قرارات المرأة والسلم واألمن جزءًا من عملها الیومي، المؤسس

وأن تساهم النساء في القاعدة مساهمة فعالة في أنشطة المناصرة وحمالت التوعیة 
وهذا األمر یتطلب  . كمتحدثات وناطقات رسمیات حول معاناتهن الیومیة ومعاناة أسرهن

من النساء  وتحدیداً  ،لقاعدة، واستقطاب عضوات وناشطات جددبناء ثقة بقدرات النساء في ا
  .الشابات اللواتي یمكنهن ضخ دماء جدیدة وأفكار جدیدة حول ما یمكن عمله

  
الربط الوثیق بین العناصر المختلفة لمنظومة حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني  .خامساً 

  عن مفاهیم حقوق المرأة
والقرارات الالحقة له، هو مجرد عالمة  1325قرار الوعي بأن  النساء الفلسطینیات على

كما أنهن على وعي بارتباط القرار  . فارقة ضمن نضال عالمي إلقرار حقوق النساء
والقرارات المشابهة باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي وقعت علیها 

وهي كثیرة  ،جهود المحلیة للنساء الفلسطینیات، وعلى المجتمع الدولي دعم الفلسطین سابقاً 
تاحة المجال أمام بروز هذه اإلنجازات والنجاحات كما یتم الحدیث عن  ومتنوعة، وإ
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تتراجع إمكانیات  ،االنتهاكات، وبدون توفر دعم مادي ومعنوي لإلنجازات النسویة الفلسطینیة
  .حلیات ووطنیاتالنساء على اكتساب الخبرة، وعلى إثبات أنفسهن كقائدات م

  
  اإلشارة إلى قضایا المرأة والسلم واألمن في المؤتمرات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة .سادساً 

هناك مشاركة فلسطینیة نشطة في العدید من المؤتمرات واللقاءات اإلقلیمیة والدولیة التي 
 ،لقاءات جیدةهذه ال . أو قضایا تخصصیة ومهنیة ،أو حقوق اإلنسان ،تتعلق بقضایا المرأة

ما یحدث على أرض الواقع، ولكنها جهود مبعثرة بسبب عدم بالتعریف في ما تساهم  وغالباً 
وجد دقة في تالتنسیق بین الوفود المختلفة، ووجود مواقف متنوعة من بعض القضایا، وال 

  .و المعلوماتاإلحصاءات أ
  

من الضروري فتح الباب إن تنسیق الجهود على المستوى الدولي أمر في غایة األهمیة، و 
أمام النساء الفلسطینیات للمشاركة في اجتماعات دولیة وتقدیم معاناة النساء الفلسطینیات، 

بحیث تقوم القیادیات الحالیات بدور  ،وتوسیع نطاق التمثیل لیضمن قیادات شابة وناشئة
ن خالل التجربة إرشادي وتدریبي للقیادات الشابة، وتشجیعهن على تمثیل المرأة الفلسطینیة م

المباشرة المدعومة بالخبرة، في حین أن التمثیل الشعبي والرسمي، أمران في غایة األهمیة، 
  .من المهارات التي ال تكتسب إال من خالل التجربة العملیة مختلفاً  ویتطلبان نوعاً 

  
  التخطیط لالتصال والتواصل على المستویات المختلفة .سابعاً 

مثل  ؛استعمال أدوات المناصرة الفعالة للترویج لقضایاهن عالمیاً ضعف الحركة النسویة في 
یرجع  ،التوثیق لجرائم الحرب، وكتابة التقاریر التي تظهر االنتهاكات اإلسرائیلیة بحق النساء

  .ضعف اإلمكانات المادیة والخبرات العملیة: من أهمها ،عدة أسبابى لإ
مهنیة بجمیع القضایا المتعلقة بالضغط  ال یتوقع من جمیع المؤسسات أن تكون على خبرة

والمناصرة، كما ال یتوقع من الجمیع أن یكون على خبرة قانونیة متخصصة بتوثیق 
عداد الملفات للمحاكم الدولیة لذا ینبغي على كل مؤسسة أن تقرر الدور الذي   .االنتهاكات وإ

  .وبقدرات مهنیة عالیة ،یمكنها القیام به على أفضل وجه
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ن الرسالة الفلسطینیة حول المرأة والسلم واألمن مضمون قوي، ویمكن أن یكون إن مضمو 
 القوةب، ولكن تعمیم الرسالة واالفتراض بأنها تصل للجمیع مما هو علیه حالیاً  أكثر تأثیراً 

مثل الجمعیة العامة لألمم  ؛فالجهات الرسمیة . هو تعمیم خاطئ هوالمضمون نفس هانفس
معینة من الخطاب، ولغة رسمیة وآلیات تواصل  تتطلب طرقاً  ،ومجلس األمن ،المتحدة

إلى جانب إعداد قائمة  ،سنة أو أكثر، األمر الذي یتطلبى لإیصل  محددة، قد تتطلب إعداداً 
عداد أجندة تواصل ذات تواریخ  بالقضایا ذات األهمیة، تحدید أولویات هذه القضایا، وإ

ماهیري، من الضروري استخدام أدوات حدیثة وفي التضامن الشعبي والج . ومضامین محددة
مثل خرائط المعلومات لرصد االنتهاكات، ووسائل اإلعالم االجتماعي المختلفة،  ؛للتواصل

براز الجانب اإلنساني من خالل الصور واألفالم ،والتوثیق بالكامیرات   .وإ
  

  منإشراك مؤسسات حقوق اإلنسان في إثارة قضایا المرأة والسلم واأل .ثامناً 
ما زالت مؤسسات حقوق اإلنسان ال تولي األهمیة الكافیة لخصوصیة قضایا المرأة في رصدها 

 ،النتهاكات حقوق اإلنسان، وال تولي أهمیة الستخدام أدوات المرأة في قضایا السلم والحرب
على مؤسسات  ،لذا  .على الرغم من أهمیتها وتأثیرها ،والقرارات الالحقة 1325قرار الوتحدیدا 

وتخصیص  ،قضایا النوع االجتماعي في جمیع تقاریرهاى لإن اإلشارة ضمّ حقوق اإلنسان أن تُ 
على المؤسسات النسویة وناشطات  ه،ذات وفي الوقت  .تقاریر عن القضایا المهمة والملحة

ل حقوق المرأة التضامن مع مؤسسات حقوق اإلنسان في جمیع القضایا الحقوقیة، وتحمّ 
من  ،ا حقوق المرأة في جمیع التقاریر والوثائق الصادرة عن هذه المؤسساتمسؤولیة إثارة قضای

، وتدفع باتجاه التواصل بین جمیع النشطاء خالل جلسات عمل ومائدة مستدیرة تعقد دوریاً 
  .والمعنین بقضایا اإلنسان والعدالة االجتماعیة

  
ذا ما ال بد من فحص ما إذا كان التوثیق یصلح كشهادات في المحاكم الدول یة واإلقلیمیة، وإ

هذه الخبرة تمتلكها بعض مؤسسات حقوق  . كان یصلح كجزء من كتابة التاریخ الفلسطیني
وتتطلب خبرة في القانون الدولي اإلنساني، ومن هنا تكمن أهمیة التكامل في العمل  ،اإلنسان

  .والتخصص
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مكانیات مادیة وتأ العدالة االنتقالیة تتطلب تخصصاً  .تاسعاً    اً سیاسی اً ییدوإ
ســـواء علـــى الصـــعید  ،بشـــكل كـــاٍف  ،الممثلیـــات والســـفارات الفلســـطینیة إشـــراكلـــم یـــتم حتـــى اآلن 

هنــــاك الكثیـــر ممــــا یمكــــن للدبلوماســـیة الفلســــطینیة أن تقــــوم بـــه فــــي هــــذا  . الرســـمي أو الشــــعبي
ــــه النســــاء الفلســــطینیاتتمعلومــــات حــــول مــــا  إتاحــــةالمجــــال، ســــواء مــــن خــــالل   مــــن تعــــرض ل

ـــة فلســـطین ،تانتهاكـــا ـــدعم الرســـمي والشـــعبي، فعلـــى ســـفراء دول إتاحـــة  ،أو مـــن خـــالل تجنیـــد ال
مــن  ،لــه نتعرضـیالفـرص للنســاء الفلسـطینیات لمخاطبــة الشـعوب والحكومــات المختلفــة حـول مــا 

ومـن خـالل دعـوة النسـاء األقـرب لمخاطبـة هـذه  ،خالل التمثیل األهلي في جمیع الوفـود الرسـمیة
مـا ،ل معرفة جیدة بلغاتها وثقافتهـاما من خالإ ،المجتمعات بـة تهـم هـذه مـن خـالل امـتالك تجر  وإ

  .المجتمعات بالتحدید
  

  االستمرار في العمل على القضایا الداخلیة أمر في غایة األهمیة .عاشراً 
ال یمكن إیقاف العمل في قضایا المشاركة النسویة في صنع القرار، وفي لجان المصالحة، 

سواء في األحزاب السیاسیة، أو  ؛، وفي التمثیل الدیمقراطيوفي أي مفاوضات للسالم
وعلى الرغم من أن العدید من إنجازات النساء الفلسطینیات  . االنتخابات المحلیة، أو التشریعیة

إن أكبر ف، )اموغیره ...، ووثیقة األحزاب ،مثل الكوتا(كان في مجال المشاركة السیاسیة 
تجسد في عدم تمثیلها بنسبة كافیة في المصالحة الوطنیة على التحدیات التي تواجهها النساء ت

بینما ال یمكن التركیز على  . سبیل المثال، أو في إعداد كوادر نسائیة لطواقم المفاوضات
حشد الدعم الخارجي دون إثبات جدارة النساء بهذا األمر، بما في ذلك استمرار عملهن على 

  . ینفصل عن األمن من ممارسات االحتاللفاألمن الداخلي ال . القضایا الداخلیة
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العمل على قضایا المرأة والسلم واألمن هو مسؤولیة مشتركة للجهات الدولیة الفاعلة في 
فالمطلوب من الجهات  ،المنطقة، وللمؤسسات النسویة الفلسطینیة الرسمیة واألهلیة، وعلیه

  :الدولیة
  

 شعب الفلسطیني یجب أن یكون من دعم النضال الوطني للمرأة الفلسطینیة وال
فالتمویل والدعم المادي الذي یركز على اإلغاثة   .أولویات المؤسسات الدولیة
ویزید من هشاشة  ،، فهو یعزز التبعیةلم یعد كافیاً  ،والمساعدات اإلنسانیة فقط

  .المجتمع
 ل ودعم تمثیلها في المحاف ،حشد الدعم الدولي ومناصرة قضایا المرأة الفلسطینیة

  .الدولیة
 إضفاء طابع حقوقي ضمن معاییر القانون الدولي اإلنساني، وقانون حقوق اإلنسان، 

  .على جمیع المشاریع التي تنفذ في فلسطین، وضمان حساسیتها للنوع االجتماعي
  توفیر الدعم الكافي للنساء الفلسطینیات لالستمرار واستدامة العمل في قضایا السلم

االستمرار في دعم وتمویل أنشطة التوعیة  الحتالل، وتحدیداً واألمن في إطار إنهاء ا
بقرارات حقوق اإلنسان، وأنشطة الضغط والمناصرة، واالستثمار في برامج تستهدف 

  .النساء الشابات
 ودعم جهود التخصص والتكامل بین  ،توفیر التمویل الكافي للخطة الوطنیة

لضوء على قضایا السلم واألمن المؤسسات النسویة ووزارة شؤون المرأة، وتسلیط ا
  .للمرأة الفلسطینیة في شتى المحافل الدولیة

  إتاحة المزید من الفرص للنساء الفلسطینیات لمخاطبة شعوب وحكومات العالم حول
مع توفیر فرص مشاركة للقیادات الشابة، والتأكید بشكل  ،قضایاهن النسویة والوطنیة

االحتالل األجنبي، في كافة النصوص  دائم على تضمین المرأة الفلسطینیة تحت
  .األمن، والسلمو والوثائق والقرارات المتعلقة بأجندات المرأة، 

 من خالل توفیر الدعم السیاسي والتمویل  ،دعم قدرات النساء على الضغط والمناصرة
  .والتدریب
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  تزوید المؤسسات النسویة ومؤسسات حقوق اإلنسان بتقییمها ألنشطة توثیق
في أنشطة  ، وكیفیة االستفادة من التقاریر المنتجة محلیاً القائمة حالیاً االنتهاكات 

  .الضغط والمناصرة في دولها
 من االستعانة بخبراء دولیین في كل مرة یتم  بدالً  ء أهمیة للتقاریر المنتجة محلیاً یالإ

فیها إعداد تقاریر دولیة، وترك العمل في القضایا الداخلیة للمؤسسات والناشطات 
وعدم استخدام االختالفات واالنقسام كذریعة بعدم  ،لسطینیات، فهن أدرى بواقعهنالف

  .وجود شراكة حول قضایا المرأة والسلم واألمن
  دعم الشراكة بین المؤسسات النسویة ومؤسسات حقوق اإلنسان، ودعم التقاریر التي

  .تتناول حقوق اإلنسان من منظور النوع االجتماعي
  

  :ت النسویة والحقوقیة الفلسطینیةالمطلوب من المؤسسا
  ،التركیز على تفعیل دور و عدم عزل قضایا النساء عن مجمل قضایا النضال الوطني

 اإلعالم، وتجدید آلیات العمل في الضغط ولمناصرة الستقطاب جمهور المساندین محلیاً 
  .اً ودولی

 القاعدة بالخطة  العمل على تنفیذ الخطة بالتكامل ما بین المؤسسات، وتعریف النساء في
  .ومتابعة تنفیذها

 تطویر استراتیجیات عمل مع المؤسسات النسویة الدولیة الناشطة والمؤثرة في دولها المانحة، 
خاذ قرارات تمویل وقرارات وتطویر آلیات المناصرة التي تدعم المؤسسات المانحة في اتّ 

  .لفلسطینيسیاسیة في المحافل الدولیة لصالح المرأة الفلسطینیة والشعب ا
  العمل ضمن معاییر حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، واعتباره مرجعیة لكافة أنواع

األنشطة في فلسطین، وعدم التعامل مع قضایا المرأة بمعزل عن حقوق اإلنسان، وحق 
  .الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره

 تاحة المجال للشابات لل تدرب على مخاطبة العالم توحید الخطاب النسوي الفلسطیني، وإ
  .وتمثیل قضایاهن في المحافل الدولیة

 وتوزیع األدوار بین الجهات الرسمیة  ،التعرف على المستویات المختلفة للضغط والمناصرة
  .ممثلة بوزارة شؤون المرأة، والجهات األهلیة ممثلة بالمؤسسات النسویة والقاعدیة



 
 

14

 دون االستمرار في النضال الداخلي من  هایاال یمكن إسماع صوت المرأة الفلسطینیة وقضا
یجاد مكان على طاولة المفاوضات والمساهمة الفعلیة أجل إقرار حقوق النساء فلسطینیاً  ، وإ

  .في إنهاء االنقسام
 وزیادة مصداقیتها لدى الجهات  ،زیادة الخبرة في توثیق االنتهاكات ضمن المعاییر الدولیة

ثیق قویة، والتزام الموضوعیة والبعد عن تسییس القضایا باع منهجیات بحث وتو الدولیة باتّ 
  .الحقوقیة، واستخدام لغة عاطفیة للتوثیق

  التخصص والتكامل بین األدوار، ودعم جهود مؤسسات حقوق اإلنسان، لتناول جمیع
 .القضایا من منظور النوع االجتماعي
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  مقدمة

  
 تحت النساء حالة تناول في قصوره من الرغم وعلى ،1325 األمن مجلس قرار صدور منذ

 الذي فالقرار تشغلهن، التي القضایا من للعدید متنفساً  فیه الفلسطینیات النساء وجدت االحتالل،
 النساء وتحدیات واهتمامات طموحات تالمس بلغة یتحدث ،العالمیة النسویة للحركة نصراً  یعتبرا

 لمنظومة صارخة انتهاكات من نینویعا ،األمد طویل احتالل ظل تحت یعشن كنساء الفلسطینیات
 وأ الخاصة الحیاة في سواء ؛النساء على العسكریة االحتالل ممارسات تداعیات منو  ،اإلنسان حقوق

 من متعددة بأشكال مروراً  ،االجتماعي النوع على المبني والعنف ،األسري العنف من بدءاً  العامة،
 القرارات في والمشاركة ،واالقتصادیة لسیاسیةا المشاركة ذلك في بما ،العامة الحیاة في التهمیش
 خاصة أهمیة واألمن السلم حول المتحدة مماأل قرارات تكتسب  .والمجتمعي سلموال منباأل المرتبطة

 الضفة الحتالل الخمسین والذكرى ،1917 عامال بلفور لوعد المئویة الذكرى یصادف الذي العام هذا
 المتعلقة القضایاإثارة  في لالستمرار ضرورة هناكن أ حیث ،1967 عامال غزة وقطاع الغربیة

 الفلسطینیة والمرأة ،عام بشكل االحتالل تحت الواقع الفلسطیني الشعب ضدنسان اإل حقوق انتهاكاتب
  .عام مئة من أكثر منذ متواصلة جهود من كجزء ،خاص بشكل

  
 ،الدولي المجتمع قبل منباإلنصاف  یشعر ال ،عام بشكل ،الفلسطیني الشعب أن لالقو  عن غني

 من طویالً  الفلسطینیون عانى  .يسرائیلاإل االحتاللإنهاء  اتجاه الالزمة التدابیر خاذاتّ  عدم بسبب
 ممثالً  ينساناإل الدولي والقانون ،نساناإل لحقوق الدولي القانون لتطبیق الدولیة الرقابة آلیات غیاب

 المتحدة األمم بقرارات المتمثلة الدولیة الشرعیة قرارات نفیذت أو ،وبروتوكوالتها جنیف باتفاقیات
 وقرارات ،194 العامة الجمعیة قرار ذلك في بما ،األمن مجلس عن أو العامة الجمعیة عن الصادرة
 وطالب ،االستیطان أدان الذي 2334 قرار حتى 338 قرارو  242 قرار من اً بدء ؛األمن مجلس
في  المتحدةاألمم  قرارات على ،كبیر بشكل ،تؤثر الحالیة یةمقلیواإل الدولیة التغیرات أن كما  .بوقفه
 دولیة ومؤسسات المتحدة األمم واجهتها التي الضغوطات من سلسلة استعراض ویمكن 1،المجالهذا 
 العدوان بعد "نجولدستو  تقریر" الحقائق تقصي تقریر أو ،والتوسع الضم جدار مثل قضایا في أخرى

                                                
بیرة لسحب تقریر یصف ممارسات االحتالل لضغوطات ك )األسكوا(تعرضت اللجنة الدولیة لجنوب شرق آسیا  ،هذه الورقة إعدادأثناء  1

أوامر بسحب  بإصداراستقالة مدیرة األسكوا الدكتورة ریما خلف، وقام األمین العام لألمم المتحدة ى لإما أدى  ،بالتمییز العنصري اإلسرائیلي
  .اإلسرائیليحتالل ضغوط مشابهة تتعرض لها أي محاوالت لرفع الصوت ضد ممارسات اال  .التقریر من على موقع األسكوا
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 ما غالباً  التي المتكررة المحاوالت من غیرها أو ،2008/2009 عاملا غزة قطاع على يسرائیلاإل
إصدار  في سواء ،المصیر تقریر في وحقه االحتالل،بإنهاء  الفلسطیني الشعب طموح تلبیة في تفشل

 التحدیات حجم على یدل الذي األمر لالحتالل، مساءلةإجراءات  باتخاذ التنفیذ متابعة أو القرارات
 والسلم مناأل جنداتأ خالل من النسویة ركةالحإنجازات  یجعلو  ،عام بشكل ینسطینیالفل تواجه التي

 علىاإلنجازات  من تاریخ وجود عدم من الرغم علىو  ،ولكن  .المعاییر ازدواجیة لسیاسة تحتكم
 الوطني نضالال في األساسیة االستراتیجیات دىإح الدولي للمجتمع االحتكام یبقى ،الدولیة الساحة
 .الفلسطیني يوالنسو 

  
 التوعیةأنشطة في  الفلسطینیة المرأة شؤون ووزارة الفلسطینیة النسویة المؤسسات من العدید شاركت

 عمل بخطة مؤخراً  توج القرار، تنفیذ لدعم فلسطیني نسوي تحالف لشكَّ وتَ  ،1325 األمن مجلس قرارب
 حول فقط دولة 54 من دةواح فلسطین تعتبر حیث ،الفلسطیني المستوى على تنفیذه تبحث وطنیة
 محاور ثالثة تناولت استراتیجیة وطنیة خطة بعمل تقوم التي ،العراق بعد عربیة دولة وثاني ،العالم
  .الورقة هذه في الحقاً  استعراضها یتم وسوف ،والمساءلة والمشاركة الحمایة هي
  

قلیمو  محلیاً  ،یاتالفلسطین النساء تنشط ،القرار صدور منذ الماضیة عشر الستة األعوام لخال  ،یاً إ
 واقع أرض على تواجدهنوإلثبات  ،حقوقهن عن للدفاع كآلیة استخدامه ومحاولة ،بالقرار للتوعیة
 الكثیر عمل یتم لمو  ،والحمایة المشاركة محوري على األنشطة هذه ركزتو   .والسالم األمن صناعة

 في محدودة والمؤسسات النسویة الحركة جهود تبقى حیث ،أهمیته من الرغم على لةالمساء مجال في
  .المجال هذا
  

 )2008( 1820 قرار :العالقة ذات واألمن والسالم المرأة أجندة وقرارات )2000 عامال( 1325 قرار
 )2013( 2122و )2013( 2106و )2010( 1960و )2009( 1889و )2009( 1888و
 النسویة للقضایا التأیید وحشد المناصرة قضایا في ،محدودة بصورة ت،استخدم 2،)2015( 2242و

 النزاع، منع" الدولیة المراجعة غرار علىو   .عام بشكل الفلسطینیة وللقضیة ،تحدیداً  الفلسطینیة
ما فی ،الدولیة المتابعة آلیات على الضوء تسلیط الورقة هذه تحاول ،"السالم وضمان العدالة وتحویل
 المستوى على اآلن حتىإنجازه  تم ام على التعرف خالل من ،1325 األمن مجلس بقرار یتعلق

                                                
  .الذي یستعرض أهم ما تحتویه هذه القرارات 2ي ملحق /انظر 2
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 والبعثات الدولیة المؤسسات مع العمل وفي ،داخلیاً  تحدیاتوال ثغرات،ال وتحدید ،سطینيالفل
 الناشئة االتجاهاتو  ،الفلسطینیة للقضیة المناصر الدولي والمجتمع فلسطین في العاملة الدبلوماسیة

ى لإ الورقة تهدف كما  .مدید احتالل تحت یعشن كنساء الفلسطینیات النساء مع التضامن تعزز التي
 ذات والقرارات 1325 األمن مجلس قرار استخدام في تساعد عملیة اقتراحاتو  عمل اتأولویب لخروجا

 ،االحتالل تحت الفلسطینیات النساء حمایةو  ،االحتاللإنهاء  باتجاه للضغط كأداة ،العالقة
 القنوات خالل من االحتالل جرائم عن ؤولینالمس ومساءلة ،المشروعة حقوقهن على هنحصولو 

 وضع تتناول لم التي للقرار الدولیة لمراجعةى الإ ،باألساس ،تستند الورقة هذه  .والحقوقیة الدولیة
 تبذلها التي الجهود بذكر أو االحتالل، تحت تهامعانا بذكر سواء ؛خاص بشكل الفلسطینیة المرأة

 مع تتشابه الفلسطینیة التجربة كانتن إ و  ،1325 بقرار علقیتما في  الفلسطینیة النسویة الحركة
 علیها ركزت التي المحاور إلىالورقة  تستند كما . العالم وحول المنطقة في أخرى دول تجارب
 واسعة تشاركیة عملیة عن نتجت التي ،1325 قرارال حول النسوي االئتالف وخطة الوطنیة الخطة
 ،والمشاركة ،الحمایة هي ة،الثالث الوطنیة الخطة محاور  .المعنیة األطراف بین كبیر وتوافق

 .والمساءلة الحمایة يمحور  في ،خاص بشكل ،الورقة هذه وتقع ،والمساءلة
  

إلثارة  ةالعدید محاوالتهن أو معاناتهن أو الفلسطینیات النساء واقع تفاصیل تتناول ال الورقة هذه
 من العدید فهناك الدولي، أو يقلیماإل أو لمحليا الصعید على هنتخّص  التي واألمن السلم قضایا

 الدراسات من العدید یوجد كما 3،بالتفصیل القضایا هذه تناولت التي والمتخصصة القیمة الدراسات
 تقدیم تحاول الورقة هذه  4.الفلسطیني الواقع في للقرار القانوني التحلیل تناولت التي العمل وأوراق
 وتقدم العدیدة،باإلنجازات  وتحتفي اآلن، حتىإنجازه  تم لما ساتیةسیا واستراتیجیة شمولیة نظرة

 أساسي بشكل موجهة وهي  .الحرب مجرمي ومحاسبة النساء حمایة مجالي في محددة اقتراحات
 وحقوق المرأة حقوق وناشطات وناشطي ،فلسطین في العاملة الدبلوماسیة والبعثات الدولیة للمؤسسات

 ،اآلن حتى بذلت التي الجهود ةالورق تثمن ،جهة فمن  .1325 لقرارل نيالوط واالئتالف ،نساناإل
 هذه لتعزیز مجاالت إلى تشیر أخرى جهة ومن ،العمل هذا كفاءة وزیادة الستمرار اقتراحات وتقدم

 الحكومة على للضغط والشعبیة الدبلوماسیة الجهود في استثمارها ذلك من واألهم ،وتكاملها الجهود
                                                

لواقع السلم واألمن للمرأة الفلسطینیة،  مفصالً  التي تشمل تحلیالً  1325وثیقة الخطة االستراتیجیة لقرار مجلس األمن  ،ي مثالً /انظر 3
التي تناولت مفهوم الحمایة في  ،)2014( ودراسة اغیغورین وسعادة ،)2015(وفداء البرغوثي وأشرف حمدان  ،)2016(ودراسة نادر سعید 
  .األراضي الفلسطینیة

  .)بدون تاریخ نشر(وفاطمة المؤقت  ،)2012(ورندة سنیورة  ،)2012(زینة الجالد  ،ي مثالً /انظر 4
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 ومطالبة ،النساء وبخاصة ،الفلسطینیین حقوق انتهاكات على ومساءلتها ،االحتاللنهاء إل یةسرائیلاإل
 الممارسات على يسرائیلاإل االحتالل اتجاه الالزمة التدابیر باتخاذ والحقوقیة الدولیة القانونیة الجهات

  .خاص بشكل الفلسطینیات والفتیات والنساء ،عام بشكل الفلسطیني بالشعب المتعلقة واالنتهاكات
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  المنهجیة
 ،الماضیة عشرة الست السنوات في صدرت التي دبیاتلأل واسعة مراجعة شملت العمل منهجیة
 فلسطینیاتال القیادیات من مجموعة مع ومقابالت 1325،5 لقرارل الدولیة لمراجعةى الإإضافة 
 اطالع وعلى طویلة، لسنوات واألمن السلمو  بالمرأة تتعلق قضایا لىعالعمل في  ساهمن اللواتي

 من مجموعة مع مركزة عمل مجموعات ثالث بتنفیذ قمنا كما .والتحدیات اتنجاز واإل بالتطورات
 1325 قرارالب والتعریف التوعیة على تدریبات تلقین میدانیات ناشطات وهن ،الثاني الصف قیادات

 مجموعة بمقابلة قمنا ،ذلكى لإإضافة   .النتهاكاتا توثیقإمكانیات  زیادة بهدف ؛الالحقة والقرارات
 على دیللتأك ،المجال في ناشطة دولیة ومؤسساتإنسان  حقوق مؤسسات في والعامالت العاملین من
 یمكن ما على كان واالهتمام العمل تركیز أن التوضیح الضروري منو   .المستقبل في عمله یمكن ما

 اتنجاز اإل من العدید وفیها ،غنیة تجربة هي التي لماضیةا التجربة تقییم ولیس ،مستقبالً  عمله
  .والتحدیات

  
  "السالم وضمان العدالة وتحویل النزاع، منع" الدولیة المراجعة قضایا ألهم سریع استعراض

 أن لحقیقة منهإدراكًا  ،مون كي بان المتحدة لألمم العام األمین من بتوصیة الدولیة المراجعة جاءت
 في ،یتم أن یمكن وما ،تم ما حول والمساءلة للمتابعة ضرورة وهناك ،لتنفیذه یكفي ال القرارإصدار 

 حیث ،أیضاً  الفلسطیني الواقع في صحیح األمر هذا  .الوطنیة المستویات على القرار تطبیق مجال
 ةمتابع أهمیة على ،المرأة ونشؤ  ووزارة المدني المجتمع ومؤسسات الفلسطینیة النسویة الحركة توافقت
 قریباً  استخدامها سیتم وتقییم متابعة خطة تطویر على والعمل الوطنیة، الخطة تبني خالل من التنفیذ

 1325 القرار"" أنب الفلسطینیات الناشطاتحدى إ علیه أكدت الذي األمر الخطة، تنفیذ متابعة في
 على وترجمته ،یذللتنف لیاتآ وضع جداً  مهم ولكن ،إنجاز ذاته بحد 6فالتوقیع ،بالتوقیع حظي نإ و 
  ."لتطبیقه والصعوبات التحدیات كافة وتذلیل ،الواقع رضأ
  

ى لإاإلشارة  مع ،استخالصاتها وأهم ،الدولیة المراجعة في ورد لما سریع استعراض یلي ما وفي
 للرؤیة توضیح مع الحقاً  إلیهااإلشارة تم تس القضایا هذه أن علما ،الفلسطینیة التجربة مع لتقاطعاتا

                                                
   http://iknowpolitics.org/sites/default/files/global_study_on_1325_ar.pdf  :رابط المراجعة الدولیة 5
وهو ما قامت به السلطة  ،یتم تبنیه وااللتزام بتطبیقه ،هو قرار مجلس أمن 1325قرار الأن  علماً  ،هذا االقتباس حرفي: مالحظة الباحثة 6

  .الفلسطینیة
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 ،االحتالل وضد ،ووطنیة اجتماعیة مستویات عدة على یناضلن الفلسطینیات فالنساء حولها، یةالنسو 
  .والمجتمعي الوطني النسیج ولحفظ ،االنقسام وضد

  
 وحكومات دول استشارة توتم ،االستشاریة واللجان الفعالیات من العدید الدولیة المراجعة في شارك

 دیة، أبو مها بالسیدة ممثلة للدراسة االستشاریة اللجنة في فلسطین وشاركت ،مدني ومجتمع
 بعض انتقدت ،ذلك من الرغم وعلى  .الدولیة لالستمارة الناشطات بعض من العدید واستجابت
 تحت الفلسطینیة المرأة معاناةى لإ ،بالتفصیل ،تشر لم لكونها المراجعة الفلسطینیات الناشطات
 هذا أن واعتبرن ه،إنهائب وتطالب ،يسرائیلاإل االحتالل بممارسات تندد ولم ي،سرائیلاإل االحتالل
 ،ذاتها الدولیة المراجعة هیلإ أشارت الذي األمر ،عالمیاً  المسیطرة القوة عالقاتى لإ یعود القصور
 قرارال حول النقاشات أثناء العالمیة النسویةة الحرك لها تعرضت التي الضغوط استعرضت عندما

 الدولیة المراجعة لكن  .المختلفة األطراف بین اً یوسط موقفاً  تتخذ صیاغةى لإ توصلن حیث ،1325
 الدفع في المرأة حقوق عن األصلیین المدافعین واستمرار ،"الدؤوب العمل" أهمیة إلى تشیر ،نفسها

قلیمیاً  محلیاً  واألمن والسلم المرأة أعمال بجدول  االستمرار یتطلب القوى موازین تغییرن إ  .ودولیاً  وإ
ثارة  التحالفات ناءب في   .المحوریة القضایاوإ
  

 وأسباب أنواع حول المحلیة القراءات لبعضإغفالها  ،أیضاً  ،الدولیة للدراسة الموجهة االنتقادات من
 التمثیل في المتمثلة لنزاعاتا لحل الغربیة التوجهات على وتركیزها المسلحة، النزعاتإنهاء  وطرق

غفال  السالم، حفظ وقوات ،األمن وىق في  توجهات ذلك في بما ،محلیاً  تطویرها یتم التي الحلولوإ
  .المحلیة المجتمعیة المعاییر وفق واإلصالح الحقائق، تقصي ولجان المجتمعیة، التنمیة

  
 في نوعي تغییر حدوث إلى أدت التي للقضایا الدراسة تجاهل المشاركات، الناشطات انتقدت ،أیضاً 
 عدد وازدیاد )النساء اتإنجاز  على واالنقضاض ،جماعیةال االغتصابات( النساء ضد العنف

 مناطق على السالح وتدفق السیاسة، في الدین إقحام وقضیة ات،/المهاجرین والالجئین الالجئات
 .2014 األسلحة تجارة لمعاهدة للسالح المنتجة الدول احترام وعدم ،والحروب النزاعات
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  :على الدولیة المراجعة ركزت
  

 الحدیثة الحروب طبیعة في تغیراتإلى  الدولیة المراجعة أشارت حیث ،النزاع طبیعة تغیر .1
 العسكریةاالعتداءات  ففي ،واسعاً  تدمیراً  وتحدث متطورة، تكنولوجیات تستخدم التي
 استخدام وتم العسكریة، التكنولوجیات أحدث استخدام تم ،غزة قطاع على المتتالیة یةسرائیلاإل

 الذي غزة قطاع حیاة واقع مع تتوافق ال التي )التسلح( العسكرة من مسبوقة غیر مستویات
 خارج أطراف فیها تشارك الحدیثة الحروب أن كما  .العالم في سكانیة كثافة أعلى فیهوجد ت

 یزید الذي األمر الوطني،اإلجماع  بقرارات تلتزم ال مسلحة مجموعات أي ؛الدول إطار
 الحالة في  .حرب نشوب تمنع فاوضاتم أو هدنة، اتفاقاتى لإ التوصل صعوبة

 ورؤى فكریة لوجیاتیو أید ذات سیاسیة فصائل شكل على المجموعات هذه تتعدد ،الفلسطینیة
 غیر النساء  .المسلحة المقاومة مجموعات تتعدد كما ،مختلفة سیاسیة وبرامج متعددة وطنیة

 یساهمن ال وبالتالي ،يالفلسطین السیاسي للنظام المتعددة الهیاكل في كاٍف  بشكل ممثالت
 الوقت في  .الفلسطیني الوطني المشروع حول علیها متفق رؤیة لبلورة وطنیة جهود أي في
 الحروبإیصال  في تستخدم ،المجتمعيواإلعالم  ،الحدیثةاإلعالم  وسائل أصبحت ه،نفس
 سراأل تعیشه الواقع ذاه واالجتماعیة، النفسیة الحروب أضرار تعمیم وبالتالي ،بیت لكل

 خالل من أو فلسطین، أنحاء في األرض على یجري ما متابعة خالل من یومیاً  الفلسطینیة
  .الشقیقة العربیة الدول في یحدث ما متابعة

  
 ممارسات تغیر مع" أنه إلى الدولیة المراجعة أشارت حیث ،الجذریة األسباب طبیعة تغیر .2

 المفترضة الجذریة األسباب من العدید كذلك تغیرت فقد العالم، أنحاء بعض في الحرب
 سیاسیة أو قومیة حروباً  الثانیة العالمیة الحرب تلت التي الحروب كانت حین في ،للحروب

 ،األصل في عرقیة أو دینیة الیوم حروب من العدید أن إال سیاسیة، أیدیولوجیات على قائمة
 ،اً تطرف ورهاص أكثر في وتكون ،الهویة إثبات حركات سیاسة نطاق في تحدیداً  تقع وهي

 من العدید أشارت ،وفلسطینیاً   .وحقوقها المرأة ضد أفعال ردود ولها ،للغایة محافظةً 
 متعددة ألشكال الفلسطینیون تعرض حیث ،الدولیة التجربة في تشابه وجود إلى الناشطات
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 على يسرائیلاإل العدوان رهاآخ كان ،االحتالل قبل من 7المفتوحة والحروب االعتداءات من
 العسكریة االعتداءات من مرتفعة وتیرة استمرارى لإإضافة  ،2014 العام في غزة اعقط

حكام المستمرة،  في األمل وفقدان ،الدیني التعصب زیادة إلى أدى الذي األمر الحصار، وإ
 إلىإضافة  المرأة، لحقوق المناصرة غیر العامة الثقافة على السیطرة من حالة وخلق ،السالم

عالء  ،الحزبي التعصب  والعشائریة، الفئویة وزیادة الوطنیة، المصلحة على الحزب شأنوإ
 ،الجماهیریة القواعد وتهمیش ،القائد نموذج وغیاب المجتمعیة، الشراكة ثقافة وغیاب

 الحزبیة القیادات في التجدید وعدم الخاصة، المصالح مع تتعارض ال التي النخبة واصطفاء
 على الذكوریة والسیطرة التشریعیة، المؤسسة وغیاب ،ینالقوان تفعیل وعدم والجماهیریة،

 .المجتمع
 

 وعرقیة دینیة جماعات رتظه حیث ،للدول التابعة غیر الجماعات وظهور الدول هشاشة .3
 االتفاقات علیهانطبق ت ال الجماعات هذه  .محددة جغرافیة مناطق في األمور بزمام تأخذ
 وعادة  .نساناإل حقوق وقانون ،ينساناإل الدولي قانونال في حالیاً  المقرة والمعاییر الدول بین
 ،فلسطینیاً   .مباشرة تنتهكها تكن لم نإ ،النساء لحقوق مناصرة غیر الجماعات هذه تكون ما

                                                
تم إمطار قطاع غزة  ،2012و 2008التي تلت حربین في العام  ،2014 عامالخالل الحرب على قطاع غزة ) 2015(ة روي وفقا لسار  7

ین من الذخائر، وتوازي بتأثیرها هزة أرضیة متوسطة القوة ،كم مربع 365الذي تبلغ مساحته  منزل قد  170,000كما أن حوالي  . بطنّ
رت في  5,000وكذلك حوالي  ،منها لم تعد صالحة للسكن 19,000ن تضررت أو تدمرت خالل القتال؛ بحیث أ وحدة سكنیة كانت قد ُدمّ

في   .أیام 7شخص مشرد، ظلوا في مرافق األونروا لمدة  50,000كان هناك  ،خالل الحربو   .تم إعادة بنائهاتولم  ،هجمات سابقة
، یعیشون مع "نازحین على مدى طویل"ظلوا مشردین أو ) معظمهم من األطفال(شخص  100,000، ما یصل إلى 2015یونیو /حزیران

فقد ُجرح  ،ومن حیث اإلصابات  .والبعض عادوا إلى أنقاض منازلهم السابقة ،أو في مساكن مؤقتة أو شقق لإلیجار ،أقاربهم أو أصدقائهم
 10لقد عانى حوالي   ).عدد الجرحى بالمئة من إجمالي 62یشّكلون معًا (طفل  3,400و ،امرأة 3,500شخص، بینهم  11,200أكثر من 

بعض الناس تكبدوا إصابات بسبب األبنیة المتداعیة بعد أن عادوا إلى منازلهم و بالمئة من مجمل المصابین من فقدان األهلیة بشكل دائم، 
  .لوقتلء عملیات بتر توفیرًا ونظرًا لمقتضیات الحرب، والعدد الهائل من الجرحى، ونقص الموارد، اضطرّ األطباء إلجرا  .المدمرة جزئیاً 

إن عبء العنایة   .طفل فلسطیني قد أصبحوا أیتاماً  1,500كما أن   .ونتیجة لذلك، فإن العدید من فاقدي األهلیة لدیهم اآلن أطراف مبتورة
وال بد أن   .وارد تحت تصرفهموالعائلة الموسعة، ولیس لدیهم إال القلیل من الم ،یقع على عاتق أفراد العائلة ،بالجرحى واألطفال األیتام

مدرسة بالكامل، ولحقت أضرار بـ  26كما تم تدمیر  . طفل بحاجة إلى دعم سیكولوجي مباشر 400,000نضیف إلى ذلك ما ال یقل عن 
اإلسالمیة  مؤسسة للتعلیم العالي، بما فیها الجامعة 11كما لحقت أضرار بما ال یقل عن   ).مدرسة تابعة لألونروا 83تشمل (مدرسة  122

كما أن قطاع الرعایة الصحیة قد عانى   .بالمئة من المدارس مضطرة اآلن ألن تعمل على مناوبتین 90ووفقًا لألونروا، فإن   .في غزة
؛ ، بما فیها مستشفى الوفاء، وهو المستشفى الوحید المختص في غزة بإعادة التأهیل  24فقد تم تدمیر  أضرارًا جسیمة أیضًا مرفقًا طبیًا

مركزًا للرعایة الصحیة األولیة من أصل  42، وكذلك 32مستشفى من أصل  17إضافة إلى ذلك، لحقت أضرار بـ   .وأمراض الشیخوخة
فّذ خالل عملیة  ،أیضاً  ،ویجب أن نضیف  .منها بالكامل 8، تم تدمیر 97 ُ ، استمرار الضرر "الواقي السور"إلى التدمیر واسع النطاق الذي ن

  .قطعة من الذخائر التي لم تنفجر 7,000ین عما ال یقل عن والتهدید الناجم
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 أحادي االنسحاب بعد غزة قطاع عن الغربیة الضفة فصل مثل االحتالل ممارسات أدت
 بین الجغرافي التواصل ومنع علیه، الحصارإحكام إلى  ،2005 عامال غزة قطاع من الجانب
 ،والتوسع الضم جدار بناءو  نفسها، الغربیة الضفة مناطق وبین ،غزةقطاع و  الغربیة الضفة

 فلسطین تقسیمإلى  دىأما  ،حصارالو  عسكریةال حواجزال زیادةو  ،االستیطان وتیرة تسارعو 
 المجتمع أفراد بین سيوالسیا واالقتصادي واالجتماعي الجغرافي التواصل منعو  ،جغرافیاً 
 الضفة في سلطتین وجود على انعكس الذي مراأل ،تماماً  الفلسطینیة المناطق عزلو  الواحد،
 ،الدیمقراطي العمل لیاتآ وعطل الفلسطیني، الوطني المشروع وأضعف غزة، وقطاع الغربیة
 روالتطو  8،االجتماعي النسیج تفكك على وانعكس ،غزة في حماس سلطة تمركز من وعزز

  .المصیریة القضایا حول التفكیر لطریقة الطبیعي
  

 تحدیات تواجه المختلفة النساء مجموعات وأن ،متنوع العالم أنعلى  الدولیة المراجعة ركزت .4
 الدولة في فحتى  .فقط رمزیاً  ولیس ،حقیقیاً  النساء تمثیل یكون أن یستوجب ما ،مختلفة
 هذه جمیع تمثیل ویجب متعددة، ظرن ووجهات مختلفة، نساء مجموعات توجد ،الواحدة
 في األمر هذا ،فلسطینیاً   .الوطنیة واألمن السلم قضایا وفي ،السالم مفاوضات في الجهات

 للنساء بالنسبة األمر وكذلك ،غزة من نساءإال  غزة قطاع نساء یمثل ال حیث ،األهمیة غایة
 ذلك وغیر ،إعاقة من تعاني ياللوات والنساء الشابات والنساء ،والشتات ،والخلیل ،القدس في
 في ذلك في بما ،التمثیل في النسبیة الرمزیة عن االبتعاد ویجب ،التنوع أشكال من

 في الدولیة والمشاركات والمفاوضات، السیاسیة واألحزاب ،الرسمیة واألطر المؤسسات
 األهم نولك ومهارات، قدرات بناء یتطلب األمر هذا  .التمثیل أشكال من وغیرها ،المؤتمرات

 وجدیدة شابة قیادات أمام المجال وفتح التمثیل، في للتنوع وتقبالً  فهماً  یتطلب ،ذلك من
  .للظهور

  
 یعني السالم كان مضت، لعقود" أنه إلى الدولیة المراجعة أشارت حیث ،السالم طبیعة تغیر .5

 قإطال وقف وكان  .للحكم كطریقة الرسمیة السیاسة واستعادة ،األسلحة أصوات إسكات
                                                

مركز  إعدادمن  ،ومستوى الضرر الواقع على النساء الفلسطینیات ،العمل على دراسة حول اآلثار المترتبة على االنقسام ،حالیاً  ،یجري 8
وزیادة  ،والتفكك األسري ،یة من ازدیاد حاالت الطالقالعدید من اآلثار المجتمع الدراسة وترصد . )أوراد(ربي للبحوث والتنمیة عالعالم ال

 ،واستخدام المخدرات ،والتسول ،وانتشار السرقة ،والقتل ،مثل معدالت االنتحار ؛إلى انتشار اآلفات والسلوكیات الخطیرة ،معاناة النساء
  .اإلنترنتعلى  واإلدمان
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 اً إقرار  هناك ولكن  .السالم لعملیات الرئیسي التركیز محور یمثالن ،القوات وتسریح ،النار
 بصورة یعني السالم وأصبح ،"العنف غیاب" من اً كثیر  أبعد اً شیئ یمثل السالم بأن ،الیوم

 ومحاولة ،الحرب بعد ما فترة فينسان اإل بحقوق اً والتزام ،شاملة سیاسیة عملیة متزایدة
 یؤمنَّ  المناطق شتى في الفلسطینیات النساء لعل  .والمصالحة العدالة قضایا مع ملالتعا
 استخدام دون ،لها یتعرضن التي االحتالل لعنف المتعددة األشكال لظ في األمر بهذا

 وهدم اً وتهجیر  وتنكیالً  اعتقاالت االحتالل ممارسات تشمل حیث ،بالضرورة لألسلحة مباشر
 استخدام منع یكفي ال ،لذا  .والقتلاإلصابات  إلىإضافة  ،واجزالح على اً ومنع ،بیوت

 حتى ومقاطعتها ،إسرائیل مع األسلحة وصفقات تجارة على قیود فرض یجب بل ،األسلحة
 المعابر، إغالق مثل ،العسكریة غیر األشكال ذلك في بما ،االحتالل أشكال جمیعإنهاء 

  .االستعماریة السیطرة أشكال من وغیرها ...، االقتصادیة والهیمنة الحدود، على والسیطرة
  

 ،للعدالة المجرمین وتقدیم والمساءلة المحاسبة تعني كانت طالما التي 9االنتقالیة لعدالةا .6
 ارتكبوها، التي الجرائم على قانونیاً  تهمومحاسب للمحاكمة المجرمین بتقدیم عقابیاً  طابعاً  وتأخذ
 إحالل أو المصالحة عملیة تعنیه وما العقاب، بعد ما مرحلة األخیرة السنوات في تعني باتت

نظر كان قرون، مدى على" هأن الدولیة المراجعة في ورد حیث ،داخلي أمن من السالم ُ ى لإ ی
 األنظمة عززت كما  .الضحایا ضد جرائم یرتكبون الذین المجرمین عقاب أنها على لعدالةا

  .للعدالة العقابیة المفاهیم العالم، حول انینالقو  معظم أساس تشكل التي االستعماریة القانونیة
 االبتعاد المرء یستطیع ال یة،نساناإل ضد والجرائم الحرب لجرائم الشنیعة الطبیعة إلى وبالنظر

 وبالنسبة . ابالعق من اإلفالت مبدأ قبول یعني هذا ألن اً نظر  العقابیة، المفاهیم عن اً كلی
  .واحدٍ  وبصوٍت  وضوح بكل هنظر  وجهة عن ليالدو  المجتمع عبَّر فقد الجنسي، للعنف
 الضرر جبر إلى بالدعوة للعدالة العقابیة الجوانب تعزیز تم األخیرة، اآلونة في ولكن،

 الحروب في  .الذكرى على الحفاظو  ،الحقیقة عن الجماعي البحث ذلك في بما ،والمصالحة
                                                

الناشطات  فإحدىلدولیة، وهو موضوع نقاش وجدل واسع في الواقع الفلسطیني، في المراجعة ا واسعاً  حیزاً  موضوع العدالة االنتقالیة أخذ 9
على خلفیة تسویات  اآلخر، وقبول إسرائیلألنه ینحو باتجاه عالقات تطبیع مع  ،مفهوم العدالة االنتقالیة غیر مقبول فلسطینیاً "تجد أن 

 ال یمكن"ناشطة أخرى ترى أنه  . "طار الصراعات الداخلیةإرمین في سلمیة، ومصطلح العدالة االنتقالیة یقصد تحقیق تسویة ومحاسبة المج
طار الصراع إموضوع سابق ألوانه في  وهو ،اإلنسانالحدیث عن العدالة االنتقالیة في ظل استمرار االحتالل وانتهاكاته الجسیمة لحقوق 

ما فیها التعرف على تجارب دولیة مثل تجربة یوغوسالفیا ب ،دراسة موسعة حول الموضوع إجراءتم اقتراح  ،لذا".  اإلسرائیليالفلسطیني 
لجنة الحقیقة والمصالحة في (أو جنوب أفریقیا ونموذج العدالة االنتقالیة المستند إلى مبدأ العفو  ،)المحكمة الجنائیة الدولیة(أو روندا  ،السابقة

  .لتحدیات، باتجاه بلورة موقف نسوي فلسطینيوا واإلمكانیات، واستطالع التوجهات الفلسطینیة الحالیة )جنوب أفریقیا
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نَظر األهلیة، ُ  تلعب ولكي ،المحلیة المجتمعات افيلتع اً أساسی اً أمر  باعتباره النهج هذا إلى ی
 غیر زال ما النقاش هذا أن القول عن غني  10.التعافي عملیة في تحویلیاً  اً دور  العدالة
مكانیات ،مستمرا زال ما حتاللفاال  .الفلسطینیة الساحة على مطروح  الحقائق تقصي لجان وإ

 أن الضروري من  .یاً دول محاصرتها یتم ،حقائق تقصي لجنة وجود حالة في وحتى محدودة،
 عن "الغطاء رفع"و "الحصانة رفع" الفلسطیني المضمون في االنتقالیة العدالة تتضمن

 ممارسات اعتبار وبالتالي ،األمد طویل ونیاليلكو  كاحتالل يسرائیلاإل االحتالل ممارسات
 ودجه زالت ما ه،نفس الوقت في  11.الجنائي الدولي القانون وفق "حرب كجرائم" االحتالل

 االنتقالیة العدالة موضوع  .كاٍف  بشكل فیها النساء تشارك وال متعثرة، الوطنیة المصالحة
 المتخصصة، الجهود من المزید تتطلب ،لها النسویة والرؤیة الفلسطیني، السیاق في وشكلها
 12.ألولویاتا وتحدید

  
 یوجد ال أنه لماً ع االنتقالیة، العدالة لتحقیق الفلسطینیین النشطاء جمیع لدى طموح هناك

 ،یوجد الو  الفلسطیني، المضمون في االنتقالیة العدالة تعنیه لما علیه متفق فلسطیني تعریف
 االنتقالیة، للعدالة الحدیثة المفاهیم حول نسوي أو وطني داخلي فلسطیني نقاش ،حالیاً 

 یدالصع على سواء ؛به تبادر أن النساء تستطیع أمر وهو فلسطین، في تطبیقها وقصور
 والقدرة الذاتیة والقناعات الجهود من الكثیر یتطلب كانن إ و  ،دولیاً  أو ،یاً إقلیم أو ،الداخلي

 1325 قرارال حول الوطني لالئتالف الوطنیة الخطة تضمنت  .العام الرأي في التأثیر على
 ثقافة لمكافحة محددة تدابیر تنفیذ على األعضاء الدول لحث الكفیلة واألسالیب اآللیات"

 ومساءلة إلخضاع ،الدولیة الجنائیة المحكمة في االنخراط كمتابعة 13،العقاب من اإلفالت
                                                

ى لإ ،فعلیاً  ،یؤدي ما ،(subjective)أن مفهوم العدالة هو مفهوم ذاتي وشخصي  هوإلى أن المعیق األساسي  ،هنا ،اإلشارةیمكن  10
بین  ا التباین واضحاً كان هذ ،حتى أثناء مناقشة المسودات األولى لهذه الورقة . آخراختالف شاكلة ومفهوم العدالة من شخص إلى 

  .بین أطیاف الشعب الفلسطیني الناشطات النسویات، وهو بالتأكید أكثر تبایناً 
إلى جانب جرائم ضد اإلنسانیة وجرائم العدوان وجرائم (تم تقنین هذه االنتهاكات كجرائم حرب في نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة  11

  .القانون الدولي بفعل القانون الدولي الجنائي، وینظم هذا الشق من )اإلبادة الجماعیة
 "العدالة االنتقالیة صمام أمان المصالحة الفلسطینیة"مركز الفلسطیني للعدالة االنتقالیة بعنوان ي ورقة العمل الصادرة عن ال/نظرا 12
 ،2007تلت االنقسام في حزیران  ات الجسیمة التيكضحایا االنتهاى لإالتي تناولت موضوع لجان تقصي الحقائق واالستماع  ،)2014(

  .هموتأهیل والتعویض وجبر الضرر، وضمان عالج المصابین
یجب اإلشارة إلى وجود عدد من معیقات  ،في سیاق رفع الحصانة ومناهضة ثقافة اإلفالت من العقاب في إطار القانون الدولي الجنائي 13

إن ف، )الشرط األول لفتح تحقیق(الستیفاء معاییر االختصاص القانوني للمحكمة  لالنتهاكات فبینما یوجد توثیق كاٍف   .الوصول إلى العدالة
من الممكن أن  ،وهي شروط قبول القضیة ومصالح العدالة ،"نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة"من  53الشروط األخرى الواردة في المادة 
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 یةقلیماإل الشبكات في االئتالف تمثیل تعزیز جانب إلى یین،سرائیلاإل الحرب جرائم مرتكبي
 في المساهمة في المتمثل االستراتیجي الهدف :تحقیقى لإ وصوالً  بالمرأة، تعنى التي العربیة

 النساء حمایة اتجاه الدولیة القانونیة ومسؤولیته دوره حول الدولي المجتمع ومساءلة إلزام
 دراسة ویتطلب ،السهل باألمر لیس هذا ولكن  ."االحتالل انتهاكات من الفلسطینیات
 القانون في المتخصصات بعض لیهإ أشارت الذي األمر ،الموضوع حول متخصصة

  14.ينساناإل الدولي والقانون
 

 أشارت حیث ،العسكرة لعملیة وال ،الوقایة/النزاعات منع) PREVENTION( على یزالترك .7
 قد ،النزاعات لتسویة وحیدة كوسیلة القوة استخدام على العتمادا" أن إلى الدولیة المراجعة

عادة علیها، والحفاظ ،دورة العنف خلق إلى ذاته، حد في یؤدي،  السبب، ولهذا . هاإنتاج وإ
 یجب العسكریة االستجابة أن على التأكید كررن ،العالم أنحاء تىش من ،النساء فإن

 النظام تأكید زیادة بضرورة ت النساءجادل فقد الذكر، سبق وكما  .بحرص استخدامها
 الموارد من المزید وتخصیص العنیفة، غیر الوسائل خالل من والحمایة المنع على العالمي

 ،الوضوح من بد فال المدنیین، حمایة أجل من حتى القوة، استخدام تم إذا  .المسعى لهذا
 قالسیا في مهم مفهوم العسكرة ال المنع"  .تحقیقها ویمكن واضحة أهداف وجود ومن
 ،الفلسطینیة والمؤسسات النسویة الحركة قبل من الحراك بسیاق یرتبط مفهوم وهو ،طینيالفلس

 من مختلفة ودولإسرائیل  بین سلحةاأل شراء اتفاقیات بشأن الالزمة التدابیر باتخاذ ومطالبتها
ن العالم،  من فهو ،الفلسطینیات النساء قبل من باإلجماع بالضرورة یحظى ال المفهوم كان وإ

قلیمو  مجتمعي حوار بفتح یبادرن أن الفلسطینیات للنساء یمكن التي القضایا   .حوله يإ
  
  
  
  

                                                                                                                                            
فتح تحقیق من قبل محاكم ) 1 :من نظام روما 17وفق المادة  ،تتضمن ،فشروط قبول القضیة . في وجه الوصول إلى العدالة اً تشكل معیق

فلم یتم استخدامها من قبل المحكمة التخاذ قرار عدم فتح تحقیق، إال  ،أما مصالح العدالة . درجة خطورة الوضع) 2 . باالنتهاكات إسرائیلیة
خر هو تسلیم آمعیق   .إذا ما تم الرجوع إلى طاولة المفاوضاتللعدالة  اً من الممكن اعتبار فتح تحقیق معیق ،على سبیل المثال ،أنه

  ).مقابلة مع تمارا التمیمي(وجد شرطة دولیة مخولة باعتقال المتهمین لمحاكمتهم تالمتهمین، حیث أنه ال 
 .)2016(والتمیمي، تمارا  ،)2012(وسنیورة، رندة  ،)نشر بدون تاریخ(فاطمة  ،المؤقت :ي مثالً /انظر 14
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  2000 عامال القرار صدور منذ الفلسطیني الواقع في التغیرات
 لم الذي 1325 قرارال في قصور إلى ،دوماً  ،إلشارةى الإ الفلسطینیات والقیادیات الناشطات میلت

 وباألخص ،ينساناإل الدولي القانون لمنظومة وفقاً  مسلح نزاع كحالة الحتاللى الإ مباشرة یشر
 حالة شكلت التي الثانیة االنتفاضة بدایة مع تزامن القرار صدور أن علماً  ،األربعة جنیف اتفاقیات
 للبنى وتدمیر ،المدنیین على اعتداء من ذلك صاحب وما ،االحتالل مع ومتصاعد مستمر صراع
 النساء معاناة وازدیاد ،غزة قطاع على تام شبه وحصار السالم، لعملیة شلل من ذلك تبع ما ،التحتیة

 إحدى  .لخلیلوا القدس في البیوت وهدم والتهجیر االستیطان منو  ،الجدار وقرب الحواجز على
 في القرار قیمةى لإ فلسطینیات كنسویات نلتفت لم ،حینها في" :قائلة األمر هذاى لإ أشارت القیادیات

  .االحتالل جراءالفلسطینیات  النساء معاناة مع عاتاالنز  من نومعاناته العالم في النساء حالة تطابق
 مع الصراع یعالج ولم ،االحتالل تتح النساء وضع یعالج لم القرار كونى لإ یعود السبب لربما

 انتباهنا یلفت لم ،السبب لهذا  .النساء فیه بما الفلسطیني الشعب لحقوق انتهاك هدفه الذي االحتالل
 التصعیدأن  مؤكدمن ال كنول ،االحتالل بممارسات القرار حینها نربط ولم ،األزمة أوج في نناأ رغم
 النساء تقف لم ،ذلك من الرغم وعلى  ."بالقرار مامنااهت درجة على الحقاً  ثرأ االحتالل قبل من

  :أهمها من ،اتإنجاز  لتحقیق ناضلن ولكن ،عاجزات الفلسطینیات
  

 عماله ،وآلیاته ؛1325 القرار الفلسطینیة النسویة الحركة تبني  ،تقریباً  البدایة منذ وتفعیله وإ
 على النسویة الحركة قتتواف  .القرار تنفیذ على للعمل موسع وطني ائتالف بتشكیل وقمن
 حمایة ضمان ضرورة" على تنصو  ،2011 عامال علیها التوافق تم محددة وطنیة رؤیة

 إطالق خالل من والشتات، اللجوء مناطق وفي االحتالل تحت الفلسطینیات والفتیات النساء
قامة االحتاللإنهاء  في الفعالة للمشاركة طاقاتهن  السیادة ذات المستقلة الفلسطینیة الدولة وإ

 15."الالجئین عودة حق وضمان ،القدس بعاصمتها
 الفلسطینیة الوطنیة السلطة دعم على یؤكد ،2005 لسنة )24( رقم رئاسي مرسوم صدور 

 السالم حفظ إلى الرامیة الجهود جمیع في للمرأة والمتكافئةَ  الكاملةَ  المشاركةَ  ها،ومؤسسات
 .امتطبیقه على والعمل ،وتعزیزهما ،واألمن

 التي والقوانین، واالستراتیجیات والسیاسات والقرارات اإلجراءات من مجموعة فلسطین نيتب 
 لتمكین الرسمیة الجهود إعمال مجال في والسیما ،1325 األممي القرار محاور مع تتقاطع

                                                
  .1325 الفلسطینیة لمتابعة تطبیق القرار األممي االستراتیجیةتنفیذي للخطة ال الملخص 15
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شراكهن حمایتهنو  النساء،  المثال سبیل على القرار، صنع مواقع إلى الوصول في وإ
 التمكین وه محاورها وأبرز ،2011-2008 تنمیةوال الحاإلص خطة على المصادقة

 المشاركةو  القرار، صنع مواقع في المرأة اركةمش زیادةو  األمان، وتوفیر ،للمرأة االقتصادي
قرار ،المرأة ضد العنف مناهضةو  السیاسیة،  ضد العنف لمناهضة الوطنیة االستراتیجیة وإ

 .2019-2011 المرأة
 تضمن التي التشریعات مجموعة على فلسطین صادقت ،طینیاتالفلس النساء لنضال نتیجة 

 في للنساء كوتا كإقرار المحلیة، والهیئات والتشریعیة الرئاسیة االنتخابات في للنساء تمثیالً 
 .2005 عامال %20 النسبیة بالقوائم التشریعي المجلس

 المرأة ضد التمییز الأشك كافة على القضاء اتفاقیة منها ،الدولیة االتفاقیات من عدد توقیع 
 حول فلسطین لدولة األولي الرسميلتقریر اإعداد على  والعمل ،2014 أبریل/نیسان في

 وقطاع الغربیة الضفة في األطراف جمیع مع الوطنیة التشاورات خالل من وذلك ،االتفاقیة
إعداد ب امتق ،الفلسطینیة للمرأة العام االتحاد بقیادة ،النسویة المؤسسات أن العلم مع  .غزة

 .أیضاً  الظل تقریر
 لتعزیز تعهد میثاق على الفلسطینیة السیاسیة األحزاب معظم وقعت ،2010 عامال في 

 زیادة خالل من ،%30 عن یقل ال بما ،السیاسي القرار صنع في الفلسطینیة المرأة مشاركة
 القوائم في اءالنس عدد وزیادة والتنظیمات، األحزاب داخل القرار صنع مراكز في النساء عدد

 االنتخابات هذه قوائم في النساء وتقدیم والتشریعیة، والمحلیة البلدیة للمجالس االنتخابیة
 .للنساء النجاح فرص زیادة لضمان

 عدد حیث من ،فیها المرأة مشاركة بنسبة یتعلق ما في نسبیاً  تطوراً  القضائیة السلطة شهدت 
 اإلجمالیة نسبتهن بلغت حین ففي العدل؛ اتباتوك ،والنظامیة الشرعیة المحاكم في قاضیاتال

 القضاة، مجموع من %15.6 لتصبح 2013 عامال في ارتفعت ،2008 عامال في 11.7%
 القاضیات عدد زدادا وقد غزة، قطاع في %8.8و ،الغربیة الضفة في %16.9 بلغت حیث
 في واحدة قاضیة توجد حیث العلیا؛ المحاكم في عنه البدایة ومحكمة الصلح محكمة في

 الرغم وعلى  .غزة قطاع في العلیا المحكمة في واثنتان ،الغربیة الضفة في العلیا المحكمة
 نسبة بلغت حیث الماضیة، باألعوام مقارنة القاضیات عدد في ملحوظة زیادة هناك أن من

 ثالث كوهنا  .2006 عامال في غزة قطاع في %4.2و ،الغربیة الضفة في %7 القاضیات
 أول تعیین 2015 عامال شهد كما . الغربیة الضفة في الشرعیة المحاكم في یاتقاض نساء
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 مقارنة نسبیاً  ارتفاعاً  ،أیضاً  ،مةاالع النیابة شهدتو   .الغربیة الضفة في شرعیتین مأذونتین
 الضفة في خاصةوب فیها، النساء مشاركة ومستویات نسب یخص ما في األخرى بالقطاعات

 وكالء الرجال من %83.6 بنسبة مقارنة ،%16.4 حوالي 2013 ملعاا بلغت إذ الغربیة،
 من %95 مقابل %5 حوالي 2008 عامال في النسبة هذه كانت حین في العامة، النیابة
  16.الرجال من %82.8 مقابل %17.2 القضاة نسبة بلغت ،2017 العام في  .الرجال

 ،306 بلغ ،2014 عامال في الفلسطینیة الشرطة كوادر في العامالت النساء عددكما أن 
  .امرأة 256 آنذاك عددهن بلغ حیث ،2011 عامال في علیه كان عما ،رجالً  7660 مقابل

 اً محامی 3235 أصل من محامیة 783 النظامیة المحاكم في المزاوالت لمحامیات عدد بلغو 
 محاكمال في مزاوالً  اً محامی 890 أصل من ،غزة قطاع في 139 عددهن بلغ حین في ،مزاوالً 

 .2015 للعام وذلك ،النظامیة
 والعمل والقنصلي، الدبلوماسي السلك إلى النساء دخول ازدیاد األخیرة اآلونة في لوحظ قد 

 2013 للعام الخارجیة وزارة في العامالت اإلناث نسبة بلغت فقد ،عام بشكل الدولي
 كما  .2017 املعا %)5.8( منهن الدبلوماسیات نسبة وتبلغ العاملین، مجموع من %)28(

هناك و  امرأة، )44( فلسطین لدولة التابعة والممثلیات السفارات في العامالت النساء عدد بلغ
 وتقوم الخارج، في فلسطینیات سفیرات )4(و ،فلسطین في الخارجیة وزارة مقر في سفیرتان

 المهني ملللع والتأهیل التدریب برامج من العدید وتنفیذ بتنظیم الفلسطینیة الخارجیة وزارة
 االنضمام على وتشجیعهن ،الرجل مع المساواة قدم وعلى ،ساءالن تستهدف التي ،الدبلوماسي

 .الدولیة لهیئاتا بوظائفاللتحاق ا أو ،السلك هذا إلى
 قامتو  17،الفلسطینیة للمرأة العام االتحاد برئاسة 1325 قرارال حول الوطني االئتالف تشكل 

 من للقرار العلیا الوطنیة اللجنة تشكیل قرار بإصدار 2012 عامال الفلسطینیة الحكومة
 وقامت ،الفلسطینیة المرأة شؤون وزارة برئاسة وحقوقیة نسویة ومنظمات حكومیة مؤسسات

 تتكونو   .2019 -2017 لألعوام وطنیة وخطة االستراتیجيطار اإل بوضع الوطنیة اللجنة
 في وبخاصة ،الفلسطینیات والفتیات ءالنسا حمایة تعزیز :وهي ،محاور ثالثة من الخطة هذه

 من اإلفالت ومنع يسرائیلاإل االحتالل مساءلة ؛يسرائیلاإل االحتالل انتهاكات مواجهة
                                                

  .2017الثامن من آذار  ،فياالفلسطیني، بیان صح لإلحصاءالجهاز المركزي  16
ة على الرؤیة ینشأ بین المؤسسات الفلسطینیة النسویة والحقوقیة والشخصیات االعتباریة الناشطة الموافق ،هو جسم تنسیقي وتنفیذي ضاغط 17

هم في اي تست، وعضویته مفتوحة أمام جمیع المؤسسات والمبادرات واللجان الشعبیة والمؤسسات القاعدیة ال1325الفلسطینیة النسویة للقرار 
  .النضال ضد االحتالل
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 اآللیات بموجب الفلسطینیات والفتیات النساء على الواقع الضرر جبر جانب إلى العقاب،
 المستوى على القرار نعص عملیات في الفلسطینیات النساء مشاركة تعزیزو  والوطنیة، الدولیة
 األهداف لهذه للوصول ةمحدد عمل وآلیات سیاسات تشمل الخطة  .والدولي المحلي

 الخطة،إعداد  في التشاركیة العملیة عالیاً  نَّ ثمَّ  مقابلتهن تمت اللواتي النساءو   .االستراتیجیة
 المرأة مشاركة زیادة المشاركة محوریتضمن و   .التنفیذ لمتابعة وخطة ،محددة أهداف ووجود
 المحلیة المستویات على القرار صنع مواقع منها المقدمة وفي األصعدة، جمیع على
 اللجان أو ،عام بشكل السالم وصنع الصراع حل لجان في سواء والدولیة، یةقلیمواإل

 العدالة قضایا في دورها وتعزیز االجتماعي، واألمن األهلي السلم بتحقیق الخاصة
 جماح كبحب یعنیان اللذان والمساءلة، الحمایة امحور أما   .خاص بشكل واإلنصاف
 التعسفي االستعمال وتحریم والتهدید، القوة استخدام وحظر واالحتاللیة، العسكریة اإلجراءات

 هذه بمنع الكفیلة التدابیر اتخاذ خالل من ،العرفي الدولي القانون علیه ینص بما ،لهما
یجاد اإلجراءات  تلك توثق التي التقاریرإعداد  الخطة تضمنت فقد ة،المناسب اآللیات وإ
یجاد حدوثها، وتواكب االنتهاكات  المعنیة لجهاتى الإ التقاریر هذه لتقدیم المناسبة اآللیات وإ
 18."عنها القانونیةلة ءالمسا لضمان المتحدة األمم في المسؤولة

  
 السلم تخص قضایا في اءالنس مشاركة في ملموس تحسن وجود على وغیرها المؤشرات هذه تدلل

 انتهاكاته وتیرة من يسرائیلاإل االحتالل زاد الذي الوقت في ةكبیر  زالت ما التحدیات أن إال ،واألمن
 في القمع/العنف وتیرة اشتداد من بدءاً  ،غزة وقطاع الغربیة ةالضف في الفلسطینينسان اإل لحقوق

 أحد الفلسطیني االنقسام كان غزة قطاع من الجانب أحادي بانسحاب مروراً  ،الثانیة االنتفاضة
غالق ،غزة قطاع على مشدد حصارى لإإضافة  المباشرة، تداعیاته  حروب وثالث للحدود، تام شبه وإ

 والبقاء االستمرار ومقومات التحتیة البنیة تدمیر فیها تم ،2014و 2012و 2008 األعوام في قاسیة
 ألسباب متعثرة 2014 حرب بعد اإلعمارإعادة  هودج زالت وما  .المحلیة المجتمعات من العدید في

 یمارسها التي والضغوط القطاع، واجهه الذي الدمار حجم مقابل في التعهدات ضآلة منها ،متعددة
 على الممارسة والضغوطات التعهدات، هذه لسحب الدولي المجتمع على يسرائیلاإل االحتالل

 هذه  .البناء مواد إدخال على المفروضة والقیود والحصار القطاع، في العاملة الدولیة المؤسسات
  .الفلسطینیات النساء تواجهها لتيا والوطنیة االجتماعیة التحدیات من تزید جمیعاً  األمور

                                                
  1325 الفلسطینیة لمتابعة تطبیق القرار األممي االستراتیجیةالملخص تنفیذي للخطة  18
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 واستمرار الجدار بناء وبأثر ،االستیطان وتیرة بارتفاع سوءاً  األوضاع زادت ،الغربیة الضفة في

 طوال ،الفلسطیني الصعید علىو   .االقتصادي والحصار الخلیل، في المتفجر االستیطاني الوضع
 تمثیل وتراجع ،المحلیة االنتخابات عقد یتم ولم ،واحدة مرة إال التشریعیة االنتخابات تعقد لم الفترة هذه

 الرغم على اآلن حتى الوطنیة المصالحة جهود وفشلت ،السیاسیة لألحزاب القیادیة المواقع في النساء
  19.إلتمامها ةالحثیث الجهود من
  

  یةقلیمواإل العربیة التغیرات
 المرأة وحقوقنسان اإل حقوق النتهاكات جدید واقع خلق إلى العربیة الثورات أدت ،يقلیماإل الواقع في
 أخرى لدول والتأیید المناصرة قضایا وحتى والتمویل الدولي االهتمام حرف إلى أدى ما ،المنطقة في
 حول جدیدة تحالفات وتكونت العربیة، النسویة الجهودفت تتكا هنفس الوقت في ولكن ،المنطقة في

ى لإإضافة  ،1325 للقرار )MENA( وائتالف كرامة شبكة مثل ؛واألمن والسلم العربیة المرأة
 واألمن المرأة بقضایا العربیة الجامعة تهتم كما  .وسوریا والعراق األردن في الوطنیة لتحالفاتا

 األمن :العربیة المرأة حمایة" حول تنفیذیة عمل وخطة یةإقلیم راتیجیةاستإعداد ب قامتف ،والسلم
 تحت هنفس العام في عمان األردنیة العاصمة في يإقلیم مؤتمر عقدو  ،2015 عامفي ال "والسلم
 المجتمع من مؤسسات ممثالت وحضرته ،"وتحدیات آفاق ... 1325 القرار على عاماً  15" عنوان
 توافقن ومصر، ولبنان وسوریا والعراق واألردن فلسطین :هي عربیة دول ست من قادمات المدني

 بسبب الالجئات قضایا إثارةى لإ واإلشارة الدولي المجتمع مخاطبة أهمها من ،عدة قضایا على
 ،دولیاً  الالجئات العربیات النساء قضایا إلثارة وذلك ،"الداخلیة النزاعات"و "يسرائیلاإل االحتالل"

لزمة اآللیات وضعب والمطالبة  والمعیقات تطبیقه ومراقبة ،1325 قرارال لتطبیق الزمنیة الجداولو  المُ
 وزاري تمرمؤ  عقد كما  .القرار بنصوص االلتزام عدم ومحاسبة لمساءلة آلیات ووضع تعترضه، التي
 المجتمع یطالب عربي إعالن عنه صدر ،"العربیة المنطقة في والسالم األمن وتحقیق المرأة" حول

 یتنكر الذي االحتالل لةءومسا ،الفلسطینیة المرأة حمایة على العملب الدولیة والمنظمات دوليال
 لحمایة ينساناإل الدولي بالقانون یلتزم وال ،السالم عملیة واستحقاقات الدولیة الشرعیة لقرارات

  .الطارئة والحاالت والصراعات الحروب في المدنیین

                                                
التي انطلقت " اً واحد اً ، علماً واحد اً ، شعبداً واح اً وطن ... النساء یردن"مبادرة مؤسسة مفتاح  ،لى سبیل المثال ال الحصرع ،من هذه الجهود 19

  .2012 الناشطة منذ العام "نساء ضد االنقسام في قطاع غزة"، وحملة 2015في الضفة الغربیة وقطاع غزة في حزیران 
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 قوة وبناء شعبي،ال تضامنال نحو زخم بناء إمكانیة في تكمن العربیة والمطالبات التحالفات هذه أهمیة
 خبراتهن، لنقل الفلسطینیات أمام المجال تتیح كما الدولي، المستوى على عربیة نسویة ضغط

 لهذه یمكن  .دولهن في والسلم األمن غیاب من یعانین اللواتي العربیات النساء مع والتضامن
 المختلفة الدول مطالبة في وتساهم ،والدولي العربي یینالمستو  على أثراً  تحدث أن التحالفات
 .للنساء والسلم األمن تحقیق تجاه بالتزاماتها
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  واألمن والسلم المرأة قضایا على لعملل العشر ستراتیجیاتاال
  

 لحقوق متكاملة ظومةمن ضمن التحلیل هذا استخدام ینبغي ،الیةیكولون هیمنة یشكل االحتالل .أوالً 
  نساناإل 

 ،ویطالب ،نساناإل حقوق من متكاملة منظومة من جزء ،له الالحقة تاوالقرار  1325 القرار
 النساء بحمایة یتعلق ما في الدولي القانون باحترام األعضاء الدول جمیع ،واضح بشكل

 على المنطبق الدولي للقانون الكامل االحترام على ،التاسع بنده في القرار أكد حیث ،واألطفال
 على القضاء اتفاقیة ذلك في بما ،مدنیات باعتبارهن خاصةبو  ،وحمایتهن والفتیات النساء حقوق
 وتحویل النزاع، منع" الدولیة المراجعة غرار علىو   .1979 النساء ضد التمییز شكالأ جمیع

 حمایة تعزیز دصعی على الطبیعي التطور ضمن هذه المراجعة تأتي ،"السالم وضمان ،العدالة
 طویل تاریخ بعد ،السالم وحفظ صنع في مشاركتهن وتعزیز المسلحة النزاعات في النساء حقوق

 الحقوق كفل الذي المتحدة األمم بمیثاق بدءاً  الدولي، القانون في المرأة حقوق كفالة من
 نباإلعال ومروراً  الجنس، ذلك في بما ،أسس أي على تمییز دون جمیعاً  للناس والحریات
 بالعهدینو  ،سواء حد على والنساء للرجال والحریات الحقوق كفل الذينسان اإل لحقوق العالمي
 وصوالً  ،والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة والحقوق والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاصین الدولیین

 بحق" نساءلل تعترف التي للمرأة، السیاسیة الحقوق اتفاقیة ؛بالنساء الخاصة االتفاقیات إلى
 وممارسة ،العامة المناصب وبتقلد ،المنتخبة والهیئات االنتخابات جمیع في والترشح التصویت

 جنسیة اتفاقیةو  ،"تمییز أي دون الرجال وبین بینهن التساوي بشرط العامة الوظائف جمیع
 أشكال یعجم على القضاء واتفاقیة 20،الزواج لسن األدنى والحد ،بالزواج الرضا اتفاقیةو  المرأة،
 مباشرة تتناول ال أنهامن  رغمعلى ال والتي ،1979 العام في اعتمدت التي المرأة ضد التمییز
 في القیادي نودوره النساء مشاركة أهمیة على شددت إنهاف ،والنزاع المرأة حقوق نبی الربط

 عجمی على بالقضاء تلتزم التي 1992 عامال في 19 رقم العامة صیةالتو  وكذلك المجتمع،
 النزاعات منع في النساء بوضع تتعلق التي 30 رقم العامة والتوصیة المرأة، ضد العنف أشكال

 ضد التمییز على للقضاء المحددة االلتزامات تبین والتي ،النزاع بعد وما النزاع حاالت وفي
 اقیةواتف ،اللجوء وطالبات الالجئات قضایا تتناول التي 32 رقم والتوصیة 21،النزاعات في المرأة

                                                
  ".ل النساء والنزاع المسلحورقة حقائق حو ) "2012(مؤسسة المیزان  20
  .)2015(المراجعة الدولیة  21



 
 

34

 تدل القرارات من المجموعة هذه  .الدولیة الجنائیة كمةبالمح الخاص روما ونظام الطفل، وقحق
 على یؤكدو  ،الفلسطینیة والمرأة الفلسطیني الشعب حقوق یدعم وقوي واسع إطار وجود على
 االحتاللنهاء إل دولیةال بیرتداالو  اآللیات غیاب ولكن ،هئإنها وضرورة االحتالل شرعیة عدم
 ،الدولیة لسالما مبادرات انعیقی والمجتمعي، الشعبي الدولي الضغط وضعف ،العالم في طولاأل

 مختلفة اً جهود یتطلب الذي األمر واألطفال، النساء وبخاصة ،المدنیین معاناة نویتجاهال
 الثقة وعدم اإلحباط حالة من والخروج الدولیة، للشرعیة االعتبار إلعادة االتجاهات ومتعددة

  .الدولیة لمرجعیاتبا
  

 والمفاهیم التعریفات تتعدد ،واألمن للسلم هنممفهو  عن الفلسطینیات الناشطات سؤال عند
 حسب الحمایة احتیاجاتو  الشخصیة، التجربة حسب التنوع هذا من الرغم وعلى ،ركبی بشكل
 النوع وحسب ،البعض بعضها من القریبة القرى بین أو ،ذاتها المدینة داخل في وحتى ،المكان

 تنتهك وجمیعها ،نفسها هي القمعیة وممارساته االحتالل هیمنة إنف 22،والعمر ،االجتماعي
 عن البحث في الجهود تفتیت ثالعب من  .آخر شعب وجود تنكرو  ،یةنساناإل المعاییر أبسط

 ئویجز  ،الجهود ویشتت ،القضایا هذه مع التضامن یضعف ما ،المعاناة أشكال في االختالفات
 عن الحصار كرفع فردیة، مساعدات أو إغاثیة تدخالت شكل على الحلول یظهرو  اة،المعان
  .واحدة أسرة شمل لم أو للعالج، تصریح امرأة إعطاء أو هناك، أو هنا حاجز إزالة أو قریة،

 ،الضحیة بصورة الفلسطینیة والمرأة الفلسطیني الشعب یظهر للمعاناة فردیة أشكال على التركیز
 وبالتالي المصیر، تقریر في شعب وحق وطنیة، حقوق أجل من المناضلة ةصور  من بدالً 

 كأحد لالحتالل متكامل تحلیل تقدیم الضروري من  .الوطني المستوى على والسلم األمن تحقیق
 حقوق من متكاملة منظومة من أساسي ءجز  هو ممارساته جمیع رفض وأن ،عماراالست أشكال

 تجلیات هي هوممارسات ،األساسیة القضیة هو نفسه فاالحتالل  .االجتماعیة والعدالةنسان اإل
طار لممارسات  وبالتالي یته،إنسان من ویجرده ،حتلم شعب وجود ینكر استعماري فكري وإ

 الحواجز على مرأةا حقوق تنتهك عندما ،المثال سبیل على  .الطبیعیة حقوقه من یجرده
 التحلیل إعادة یجب الزراعیة، أراضیهن أو لبیوتهن الوصول من النساء تمنع أو االحتاللیة،

 في التحلیل هذا توحید أهمیة نتكم  .هئإنها وضرورة االحتالل، شرعیة عدم وهو العام، لإلطار

                                                
 .)2014( رفائیل إغیغورین ولونا سعادة 22
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 إحدى  .أشكالها تعددتن إ و  واحدة فالمعاناة ،وخارجیاً  داخلیاً  التضامن من أشكال خلق
  :قالت الناشطات

 إمكانیة هناك ولیس والقدس، والضفة غزة بین واحد هو والسلم منواأل المرأة لمفهوم بالنسبة"
 وطن هو التاليبو  ،والقدس غزة واحتالل الغربیة الضفة راضيأ واحتالل 1967 بعد للتجزئة

 والضفة غزة تحریر ،الثالث المناطق هذه في إال سالم ال :عندي المفهوم هذا ذاً إ ،محتل واحد
  ."والقدس

  
  :قالت غزة من ناشطة  .المختلفة لمناطقل خصوصیة وجود عدم هذا یعني ال

 یقصف دق لحظةي في أ ألنه ،ال :قالت ؟باألمن تشعرین هل النساء بعض لتأس وعندما"
 النار، بمرمى یكون قد ابني لحظة يأب بجانبي، سیارة تقصف أو ،جنبي اللي البیت أو بیتي،

 على رایحة ناأو  ،لي راتب خرآ قد یكون هذا الراتب لحظة يأب شغلي، من طردأ قد لحظة يأب
 بكل موجودة غیر واألمن االستقرار فكرة وبالتالي ،حكومة موظفة كنت لو حتى اآللي الصراف
  ."خرى آلإ مكان من درجتها تختلف هي طبعاً  ،المستویات كل وعلى ،الفلسطینیة الحالة

  
  :قالت الخلیل من ناشطة

 رصد لجنة كانت فعندما ازدیاد،في  لاالحتال  عنف وتیرة زالت ام الخلیل في "ج" مناطق في"
 من له تتعرض وما ،قضایاها طرح تتجنب كانت النساء الرجال، على فقط تقتصر االنتهاكات
أصبحت  ،نساء فیها الدولي التعاون بعثة أصبحت وعندما تحكي، النساء كانت ما ،انتهاكات

  ."انتهاكات من له تتعرض بما تصرح النساء
  

  :قالت القدس من ناشطة
 القدس تهوید جلأ من االحتالل إجراءات وتكثیف رقيع تطهیر من المقدسیة المرأة )تعاني("

 ضوتعرّ  ،األصلیین سكانها من القدس تفریغ ومحاولة ،لألقصى المتكررة واالقتحامات
هانات النتهاكات النساء من المرابطات  التماس خطوط على النساء ومعاناة ،متكرر وتنكیل وإ

 وتوسیع األراضي ومصادرة الرزق مصادر وفقدان ،الجدار من القریبة لمناطقوا االحتالل مع
 ثرأو  ،لهن حمایة توفر وعدم ،واألمان باألمن النساء شعور عدم على ثرأ هذا كل ،االستیطان

 كل تتعرض فالنساء ،للنساء حمایة دیوجِ  ال االنتهاكات من الهائل الحجم هذا . حیاتهن على
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 تتوفر نأ یجب بموجبه الذي القرار وجود من الرغمعلى  ،لحقوقهن متكررة النتهاكات یوم
  ."النساء حمایة یتضمن كونه ،الحمایة

  
 إثارة وأن ،يسرائیلاإل لالحتالل تداعیات ،بالطبع ،أنها نجد ،جمیعاً  القضایا هذه تحلیل عند لكن
 الدولي قانونال إلى وباالستناد ،االستعماري التحلیل سیاق في وضعها دون نسویة قضیة أي
 المعاناة أسباب عن األنظار وحرف ،للجهود ضیاع هو ،نساناإل حقوق ومنظومة ي،نساناإل

 المؤسسات على فقط ینطبق ال األمر هذا  .مجتمع ألي الطبیعي التطور تمنع التي الحقیقیة
 يف هذات التحلیل استخدام علیها یتوجب التي الدولیة المؤسسات على ،أیضاً  ،ولكن ،النسویة
 قضایا إلى یةإنسان قضایا مجرد من للقضایا فهمها وتحویل ،الفلسطینیة القضایا مع التعامل
 تسییس حول العام النقاش في الفلسطینیات الناشطات تنخرط أن یتطلب الذي األمر نضالیة،

  .عام بشكل الفلسطیني والمجتمع المرأة مصالح یخدم بما ،وأولویاته الدعم
  

 اإلجابات في التنوع الفتاً  كان ،واألمن للسلم مفهومهم عن الناشطاتو  القیادیات سؤال عند
 فاألمن ،محددة بنود ضمن أو ،محدد تعریف في المفهوم هذا حصر وصعوبة ،كبیرة لدرجة
 سبیل على ،األسري العنف من تعاني فامرأة اجاتهن،یاحت حسب للنساء مختلفة أشیاء یعني

 التي والمرأة العنف، نسبة زیادة في االحتالل به یقوم الذي الدور رةبالضرو  ترى ال ،المثال
 كسبب االحتالل بالضرورة ترى ال ،عمل إیجاد زوجها أو هي تسطیع ال التي أو الفقر تعاني

 ألرضها، الوصول من والممنوعة الشهید وأم واألسیرة المحاصرة والمرأة ،إفقارها في أساسي
 أشكال وجمیع ،السیاسي هاحزب في والمهمشة ،تتخاباناال في المشاركة عدم من تعاني والتي

 حول متكامل تحلیلطار إ ضمن وضعها یتم ال ،لیهاإ اإلشارة تتم التي واألمن للسلم االفتقاد
 ،حولها النضال یضعف ما ،وتفتیتها القضایا تجزئةتم ت ،المقابل في  .االستعماریة الهیمنة
 إضعافى لإإضافة   .نابلس قرى في امرأة معاناة عن بعیدة غزة قطاع في امرأة قضیة ویجعل

 علیها، العمل ینبغي التي القضایا وتعدد الجهود، تفتیت ،أیضاً  ،یتم ،النضال وتجزئة التضامن
 ،سطحیاً  القضایا هذه تداول یصبح والمشاركة، والتكامل األدوار وتوزیع التخصص غیاب وفي

  .الحقاً  هیلإ نشیر الذي األمر ،الحقیقي تأثیرلل إمكانیة ودون
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  :من المطلوب
 ودعم ،الفلسطینیة المرأة قضایا ومناصرة ،الدولي الدعم حشد

  .الدولیة المحافل في تمثیلها
 واستدامة لالستمرار الفلسطینیات للنساء الكافي الدعم توفیر
 .االحتاللإنهاء  إطار في واألمن السلم قضایا في العمل

 الدولیة المؤسسات

 على التركیزو  طني،الو  النضال ایاقضب النساء قضایا ربط
 الضغط في العمل لیاتآ وتجدید اإلعالم دور تفعیل

 .ودولیاً  محلیاً  المساندین جمهور الستقطاب لمناصرةاو 

 والحقوقیة النسویة المؤسسات

 تسعى التي والبعثات والمؤتمرات اللجان في النساء تمثیل
 ،المفاوضات لجان ذلك في بما ،واألمن السلم إلحالل

  .والعربیة الدولیة والمؤتمرات ،والمصالحة

  الفلسطینیة السلطة مؤسسات

  
 ادعمه في واالستمرار ابه االحتفاء یجب ةمهم اتإنجاز ..  الوطنیة والخطة الوطني االئتالف .ثانیاً 

  ابه والمشاركة
 ،سطینیةالفل للمرأة العام االتحاد بقیادة أهلي عمل كمبادرة 1325 قرارلل النسوي االئتالف بدأ

 والقیادات الفلسطینیة المؤسسات بمشاركةو  ،الفلسطینیة النسویة األطر جمیع من واسع وبتمثیل
 على تنفیذها محاولةو  استراتیجیة خطة بعمل األهلیة بصیغته االئتالف قامو   .الفاعلة النسویة
 ،به زاموااللت ،1325 قرارلل فلسطین تبنيو  ،المرأة شؤون وزارة انضمام معو   .الواقع أرض

عداد و   التي التشاركیة لطریقةى الإإضافة  االئتالف، عمل أهمیة ادتدز ا ه،لتنفیذ وطنیة خطةإ
 "تشاركیة" إلى التحول هو ،حالیاً  االئتالف یواجه الذي التحديو   .الوطنیة الخطةإعداد  فیها تم
 خالله نم یمكنها ،محددة مجاالت في للتخصص المختلفة المؤسسات دعم بمعنى ؛التنفیذ في

 المشاریع وازدواجیة التمویل على المنافسة تجنبو  بأكمله، لالئتالف قیمة ذات فائدة تقدیم
رهاق   .هانفس والمعلومات األنشطة بتكرار القاعدة في النساء وإ
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 لتطبیق العلیا الوطنیة اللجنة قبل من هاإعداد تم التي األممي القرار لتطبیق الوطنیة الخطة
 المدني المجتمع مؤسسات بین والتشارك التكامل لهذا بدایة هي ،1325 األمن مجلس قرار

 زمنیة لفترة أهدافاً  تحدد أنها حیث ،المشاركة األطراف جمیع مهمة وهي الحكومیة، والمؤسسات
 هذه بعض تنفیذ في االشتراك أو لتنفیذ والمسؤولیات لألدوار واضح توزیع هناكو  محددة،

 المؤسسات دعوة یجب أنه علما لهم، الالزم التمویل یرتوف خالل من ،واألنشطة األهداف
 تمثل الوطنیة الخطة أن مع األخذ بعین االعتبار ،ومتابعتها الخطة تمویل في لالشتراك الدولیة
 .التمویل في االزدواجیة تفادي یتم بحیث ،الممولین أولویات لتحدید فرصة

  
 من ولكن  .األهمیة غایة في أمر وهذا ،وتنفیذ ةمتابع خطة لتطویر اً جهود هناك نأ كما

 بالمؤسسات خاصة مناصرة خطة عن بدیالً  لیست الوطنیة الخطة أن إلى اإلشارة الضروري
 خطة تطویر الضروري من ،لذا  .والدولي يقلیمواإل المحلي المستوى على األهلیة النسویة

 مثل ناجحة حمالت غرار على ،الشعبیة الدولیة والمناصرة الضغط مجال في الوطني االئتالف
  .المثال سبیل على یةسرائیلاإل والمنتجات ئعالبضا مقاطعة حملة

  
  :من المطلوب

 جهود ودعم ،الوطنیة للخطة الكافي التمویل توفیر
 شؤون ووزارة النسویة المؤسسات بین والتكامل التخصص

 للمرأة واألمن السلم قضایا على الضوء وتسلیط ،المرأة
 .الدولیة افلالمح شتى في الفلسطینیة

 الدولیة المؤسسات

  .المؤسسات بین ما بالتكامل الخطة تنفیذ على العمل
 .تنفیذها ومتابعة بالخطة القاعدة في النساء تعریف

 والحقوقیة النسویة المؤسسات

 مطالب دعم في االستمرار المرأة شؤون وزارة على
 الخطة تنفیذ في النسویة وجهودها المؤسسات

 في للمشاركة النسویات الناشطات رشیحوت االستراتیجیة،
 واألمن السلم قضایا على الضوء لتسلیط ،الدولیة المحافل

  .الفلسطینیة للمرأة

  الفلسطینیة السلطة مؤسسات

  



 
 

39

  
 الدولیة المحافلو  والمحاكم ةالدولی الهیئات على الضغط في الدولیة لمؤسساتا دور أهمیة .ثالثاً 

 وتحمیله يسرائیلاإل االحتالل ساءلةوم ،نساناإل  قوقح انتهاكات عن المسؤولین لمحاكمة
  لذلك الالزمة الدولیة التدابیر خاذواتّ  ،لیاتهو مسؤ 

 والمانحة الدولیة المؤسسات به تقوم الذي الدور همیةأ على دیاتوالقیا الناشطات جمیع تفقتا
 ،مناأل مجلس اسهرأ وعلى الدولیة لمؤسساتا سواء ؛الفلسطینیة رأةللم واألمن السلم تعزیز في

، الدولیة الحقوقیة المؤسساتو  ،نساناإل حقوق ومجلس ،المتحدة لألمم العمومیة والجمعیة
 سیاسات خالل من یراتیالتغ ثاحدإ على األقدر الجهات ، بصفتهموالمانحین الممولینو 

 بأدوار الدولیة المؤسسات قامت فقد والمناصرة، الضغط أنشطة أو ،النساء لصالح التمویل
 واإلغاثة الحقوقیة القضایا من العدید في ومساندته ،الفلسطیني الشعب دعم في ةمهم

 تضمید" إجراءات في االستمرار جدوى عدم أثبتت التجربة أن الإ ،یةنساناإل والمساعدات
 أعرب" حدیثاً  صدرت سةدرا في  .صابةإلى الإ أدت التي األسباب معالجة دون "الجرح

 الذین ییننساناإل والناشطین الدولیة الحمایة من محبطون أنهم همفاد رأي عن ات/الفلسطینیون
 بینما الكفاف، حد تصل التي المساعدة من األدنى الحد توفیر على ،أساسي بشكل ،یركزون

 على بأن الفلسطینیون یشعر ذلك، عن وعوضاً   .االحتالل آثار تخفیف على تركیزهم یقل
 بوضع المطالبة على أساساً  تركز بطریقة الحمایة عنولیة ؤ المس تولي ییننساناإل لناشطینا

 الغالبیة  .الدوليالقانون في  علیها المنصوص التزاماتها لتنفیذ المساءلة محملإسرائیل 
 من األدنى الحد مستویات على تركز ،یةنساناإل التدخل هیئات/الدولیة الحمایة من العظمى
 یلفت الحدة، وتخفیف الصمود دعمن ن أي حیف الحیاة، في االستمرار ذلك في بما ،الحمایة
 االضطالع ،الحمایة توفیر على العاملة الجهات على ینبغي الذي الرئیسي الدور عن االنتباه

  23."الدولي القانون بموجبإسرائیل  بمساءلة المطالبة :المحلیة للمجتمعات وفقاً  به
  

 انؤكدی ،واالجتماعي یاسيوالس االقتصادي الوضع وهشاشة ،واالعتداءات االنتهاكات تكرر نإ
 ضامنت فیه یزداد الذي الوقت وفي  .حالیاً  للفلسطینیین المقدم الدعم نمط جدوى محدودیة على

 دافعي لخیارات الدعم أنماط تستجیب أن الضروري من بات ،الفلسطینیة القضیة مع الشعوب
 على تنعكس ،اكاتاالنته ضد جادة وقفة دون ،المساعدات نإ  .األصلیة بلدانها في الضرائب

                                                
 .)2014(رفائیل إغیغورین ولونا سعادة  23
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 والمصادر الموارد إلهدارؤدي توس السراب، مطاردة مثل وهي الخارجیة السیاسة مستوى
ضعاف ،المتاحة  في الطبیعیة لالحتیاجات االستجابة على والفلسطینیات الفلسطینیین قدرة وإ

 لسلموا المرأة قضایا إلثارة الخیارات من العدید فلدیها ،الداعمة المؤسسات أما  .مجتمعهم
 العاطّ  تسهیل وفي الحاكمة، وهیئاتها لبرلماناتها مخاطبتها وفي الرسمیة، تقاریرها في واألمن
 خالل ومن المختلفة، الدولیة المحافل في المشاركة خالل من الفلسطینیین معاناة على العالم

 هذه يف والعامالت للعاملین الحیة والشهادات التجارب على األجنبیة اإلعالم وسائل العاطّ 
 بطریقة الفلسطینیة الروایة إیصال مسؤولیة الداعمة المؤسسات على أن كما  .المؤسسات

 القرار وضعت التي الدول بعض خاصةوب ،المختلفة الدول في الثقافیة المفاهیم حسب مقبولة
  .والنرویج السوید مثل ؛أولویاتها ضمن 1325 األممي

  
  :قالت غزة قطاع من الناشطات إحدى

 تقف المؤسسات هذه فقط، مانحة مؤسسات أنها على) UN(الـ لمؤسسات ننظر الأ علینا"
 المرأة مناصرةولیتها ؤ مس فإن وبالتالي الدولیة، المنظومة من كجزء مسؤولیاتها أمام

 ،بالحیاة لنستمر مطلوب الدعم نأ صحیح . الفلسطیني الشعب ومناصرة ،الفلسطینیة
 ,UN( )UN Women(ـال مؤسسات كل ولكن ،بدوره یقوم الفلسطیني والمجتمع

UNDP,UNICEF ..( تعلي نأو  ،الفلسطینیة المرأة بجانب تقف نأ ولیةمسؤ  علیها 
 ما ولكن ،تقاریر نیوصلو نهمأ صحیح المتحدة، األمم في المرأة دائرة منظمة هناك . صوتها

،ضعیف الدور زال  نأ باتجاه نضغط نأ نسویة كمؤسسات علینا یجب . اً سلبی الدور زال امو  ًا
 الشعب یتحرر نأبو  الفلسطینیات، النساء دعم في أكثر دورها تأخذ ،هذه) UN(الـ مؤسسات

  ."اً سیاسی دورها یكون نأ یجب لهذا ،االحتالل من كله الفلسطیني
  

  :قالت الغربیة الضفة من أخرى ناشطة
 قضایا رةمناص في الجد محمل على )1325 قرار( القرار یأخذ نأ یجب األوروبي االتحاد"

 تكان ،سابقة سنوات في  .المتحدة واألمم ،األمن مجلس خالل من ،واألمن والسلم المرأة
 ضعفنا نقاط من واحدة هذه ولربما الحالیة، الدولیة المناصرة من كثرأ ،دولیة مناصرة هناك
 الفلسطیني والممثل الخارجیة وزارة من أكبر دوراً  یتطلب وهذا  .الدولي التعاطف كسب في

  ."الدولي التضامن لتعزیز المتحدة األمم يف
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 في الفلسطینیة المرأة أجندة ودعم ،والنساء واألمن السلم قضایا لطرح دائمة استراتیجیة توفیر جبی
 والسلطة الفلسطینیة التحریر منظمة تأخذ نأ أهمیة مع ،الدولیة المحافل جمیع في واألمن السلم بناء

 1325 لقرارل الوطني واالئتالف ،1325 قرارال حول الوطنیة للجنةاو  الخارجیة، ووزارة الفلسطینیة،
 المؤسسات مع العمل في متواصل عمل كآلیات الالحقة والقرارات 1325 قرارال استخدام في أدوارها
 الشعب عن المعاناة رفع باتجاه والضغط ،الفلسطینیة للقضیة دولیاً  الدائم االلتفات بهدف ؛الدولیة

 .االحتالل إنهاءب الفلسطیني
 ،الوطنیة محافلها في القضایا هذه وتطرح ،متضامنة عالمیة نسویة مؤسسات وجود نأ كما
 الدولیة العالقات لهذه منهجیة ضعو  یتطلبو  ،جداً  مهم أمر هو ،وحكوماتها برلماناتها ومع

 النسویة المؤسسات بین وملزم وصادق اءبنَّ  حوار هناك یكون نأ یجب كما ،النسویة
 :قالت القیادیاتحدى إ  .وبدیالً  اً معارض اً قوی اً صوت لتكونو  ،رذمةالش أزمة لتتجاوز یةالفلسطین

 إقرار أجل من وتسعى تدافع التي الدولیة النسویة المنظمات قبل من دولي تحریك یجرِ  لم"
  ."العالم في والسالم األمن وحفظ السالم

 النساء تساهم أن یجب یثح ،مزدوجة مسؤولیة وتعني ،همیةاأل غایة في مالحظة وهذه 
 دولي حراك وتعزیز لخلق أولویاتها من أساسیاً  جزءاً  وتجعله ،التحریك هذا في الفلسطینیات

  .الفلسطیني والشعب الفلسطینیة المرأة لقضایا داعم
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  :من المطلوب
، الفلسطیني والشعب الفلسطینیة مرأةلل الوطني نضالال دعم
 خالل من الدولیة، المؤسسات أولویات من یكون أن یجب

تاحة ،دولهم في العام يالرأ على التأثیر  المجال وإ
تاحة ،الدول برلمانات على ومناصرة ضغط لمبادرات  وإ
 والدعم فالتمویل البرلمانیین، مع الحوار لفتح المجال
 لم ،یةنساناإل والمساعدات اإلغاثة على یركز الذي المادي

 .المجتمع هشاشة من ویزید التبعیة یعزز فهو ،كافیاً  یعد

 الدولیة المؤسسات

 الدولیة النسویة المؤسسات مع عمل استراتیجیات تطویر
 آلیات وتطویر ،المانحة دولها في والمؤثرة الناشطة
 قرارات خاذاتّ  في المانحة المؤسسات تدعم التي المناصرة

 المرأة لصالح الدولیة المحافل في سیاسیة وقرارات ،تمویل
 .الفلسطیني والشعب ةالفلسطینی

 والحقوقیة النسویة المؤسسات

  
  االنتهاكات توثیق في المحلیة المجتمعات في النساء مساهمات دعم في االستمرار .رابعاً 

 عضوات یكنَّ  أن یمكنهن بل لالحتالل، ضحایا مجرد لسن القاعدة في الفلسطینیات النساء
 یةإنسان بلغة أجمع للعالم الیومیة بهنتجار  عن الحدیث وفي ،االنتهاكات توثیق في ناشطات
 االستمرارو  . االحتالل تحت للمعاناة والحقوقي ينساناإل الواقع إبراز في وتساهم ،العالم یفهمها

 بعض لدى اً عام اً شعور  هناك أن حیث ،األهمیة غایة في أمر هو التوعیة أنشطة في
 من العدید في ،له الالحقة والقرارات 1325 قرارال تناول تم بأنه ،النسویات ناشطاتال

 من كبیرة نسبة أن حیث ،دقیقاً  لیس األمر هذا ولكن ،والتوثیق التوعیة وأنشطة التدریبات
 القرار محتوى ونشر التوعیة لنشر وورش دورات إعطاء إلى یحتاج وهذا ،بالقرار تعلم ال النساء

براز و   التدریب كان ،فقط التدریب لخال للقرار منهن الغالبیة معرفة على التأكید مع  .أهمیتهإ
 التحدیات أهم"ن إ قالت القیاداتحدى إ  .ومضامینه القرار على للتعرف صةفر  لهن بالنسبة
 في االستمرار الضروري من وبالتالي ،"األرض على یحدث لما الدولي المجتمع بتجاهل تتعلق
 ناشطة  .عنها اإلبالغو  االنتهاكات توثیق وكیفیة ،حقوقهن بأهمیة القاعدة في النساء توعیة
 العاملة ناأ ذاإ بالقرار، علم علىالقاعدة في  النساء نأ عتقدأ ال" :قالت غزة قطاع من أخرى
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 أنستطیع أو  القاعدة، في بالنساء بالك فما ،ائتالف وال ،خطة بوجود لي علم ال سنة 12 منذ
 ال أیضاً  )وقرأته القرار ومسكت شخصي بشكل مهتمةال غیر( العامالت مستوى على أنه أجزم
 ال ولكن ،فیه سمعوا )بالقرار لهن درایة ال النساء( مستوى من %85 بنسبة أتوقع لدیهن، علم

 تؤدي ولن ال متناثرة اً وجهود محدودة تدریبات أن یعني األمر هذا . "ینص ماذا على نیعلمو 
 یرتبط لمذا إ دیداً وتح واألمن، بالسلم المتعلقة القضایا بمضامین واعیة مجتمعیة حركة خلقى لإ

 التوعیة في لالستمرار حاجة هناك  .الیومیة حیاتهن وواقع النساء تخص بقضایا األمر
 یرتبط أن على ،والرجال النساء من مختلفة ولمجموعات ،المختلفة المواقع وفي ،والتدریب

  .اهوتوثیق االنتهاكات رصد على المتدربین قدرة بزیادة یتوج وأن ،ملموسة بقضایا األمر
  

 المؤسسات في العامالت بالنساء تبدأ أن یجب بل ،القاعدة في النساء على تقتصر ال التوعیة
حدى إ  .الیومي نعمله من جزءاً  واألمن والسلم المرأة تاقرار  جمیع تكون وأن ،النسویة

 من كثیر عندها، العامل الكادر تقویة على العمل المؤسسات على" :قالت الناشطات
 هي األولویة ،علیه اطواقمه تدرب ولم تتناوله ولم ،1325 قرارال هو ما رفتع ال المؤسسات

 الدولیة القرارات وعلى ،القرار على ،النسویة وبخاصة ،األهلیة المؤسسات في الكوادر تدریب
 بها التمسك إال خیار أمامنا لیس ،بها نتمسك نأ صالحنا من كفلسطینیین ونحن عام، بشكل

  .")النجاة سلم تشبه(
  

 یستمعن بأنهن النساء تشعرال أو  فحسب، التوعیة عند التوقفأال یتم  یجب هنفس الوقت في
 القاعدة في النساء تساهم أن ینبغيف  .فیها تؤثر وال الیومیة حیاتهن تمس ال مكررة لمعلومات
 حول رسمیات وناطقات كمتحدثات التوعیة وحمالت المناصرة أنشطة في فعالة مساهمة
 ،القاعدة في النساء بقدرات ثقة بناء یتطلب األمر هذا  .أسرهن ومعاناة یةالیوم معاناتهن

 دماء ضخ یمكنهن اللواتي الشابات النساء من وتحدیداً  ،جدد وناشطات عضوات واستقطاب
  .عمله یمكن ما حول جدیدة وأفكار جدیدة
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  :من المطلوب
 حقوق تابقرار  التوعیة أنشطة وتمویل دعم في االستمرار

  .والمناصرة الضغط وأنشطةسان ناإل
 .الشابات النساء تستهدف برامج في االستثمار

 الدولیة المؤسسات

 المشتركة المصالح أساس على النسویة الحركة توحید
 أجندة وضمن ،الحزبي التمثیل أساس على ولیس ،للنساء
 رأسها وعلى ،الفلسطینیة المرأة قضایا لجمیع واحدة نسویة

 .والسلم منألا

 والحقوقیة النسویة سساتالمؤ 

  
 ينساناإل  الدولي والقانوننسان اإل  حقوق لمنظومة المختلفة العناصر بین الوثیق الربط .خامساً 

  واألمن والسلم المرأة وقضایا
 أال یجب ،نساناإل حقوق والیات إحدى هو 1325 قرارال" أن إلى بقوة الدولیة المراجعة تشیر
نسى ُ  مجال في كقرار اً متصور  كان أعاله إلیها أشیر التي الالحقة والقرارات 1325 القرار أن ی
  .ذلك على بناًء  إلصداره الضغط وتم النزاع، أوضاع في المرأة حقوق لتعزیزنسان اإل حقوق
 بعین الحقیقة هذه أخذ مع واألمن والسالم المرأة تخص برامج أو سیاسة أي إجراء من والبد

 في كأدوات النساء واستخدام ،أمني منظور من قضایاال إلى النظر محاوالت إن  .االعتبار
 ترتبط المنظومة هذه أن كما  .24"مستمر بشكل تحبط أن یجب ،العسكریة االستراتیجیة

  .الفلسطینیة القضیة حول الدولیة بالقرارات
  

 فارقة عالمة مجرد هو له الالحقة والقرارات 1325 قرارال بأن وعي على الفلسطینیات النساء
 قرار" :قالت غزة من النسویات الناشطات إحدى  .النساء حقوق إلقرار عالمي لنضا ضمن

 ،نساناإل حقوقل الدولي قانونالو  ،الدولي والقانون ،الدولیة القرارات على دخیالً  لیس 1325
 المنظومة من هو ولكن المرأة، خصوصیة أخذ فهو بالعكس، بل ،ينساناإل الدولي والقانون

 بالسلم قرار صانعات یكنن أو  ،ومشاركتهن وحمایتهن للنساءكثر أ میزة فأعطى ،هانفس
 وبالتالي النساء، ولیس الرجال هم واالنقسام، الحرب تبدأ أن نیقررو  من هم الرجال ،واألمن
 التي القرارات باقي عن یمیزه ما وهذا ،القرار صنع مواقع في لیكنَّ  للنساء میزة أعطى القرار

                                                
  .2015، "منع النزاع، وتحویل العدالة وضمان السالم"المراجعة الدولیة  24



 
 

45

 والتعلیمیة، الصحیة نحاجاته النساء تأخذ كیف وتهتم الحرب، وقت تكون كیف للمرأة تنظر
 والقرارات القرار بارتباط وعي على أنهن كما  ."الحرب وقت في لها متاحة الخدمات تكونن أو 

 فلسطین علیها صادقت التي المرأة ضد التمییز شكالأ جمیع على القضاء باتفاقیة المشابهة
 الواقع،رض أ على سیداو تفعیل یتم لم" :الغربیة الضفة في الناشطات إحدى قالت حیث ،سابقاً 

 تعمل لم النسویة، والمؤسسات االتحاد نإف الرئیس سیادة من توقیعه منالرغم على  فالقرار
 األحزاب من األولالصف في  الكوادر مستوى على العمل واقتصر ،القاعدة مستوى على علیه

 وال ،متكاملة حقوقیة منظومة من جزء هو ،نواألم السلم قضایا على فالعمل  ".والمؤسسات
  .علیها والعمل استثمارها يبغین بل ،الحقوق هذه تجزئة نیمك
  

تاحة ،ومتنوعة كثیرة وهي الفلسطینیات للنساء المحلیة الجهود دعم الدولي المجتمع على  وإ
 دعم توفر دون  .االنتهاكات عن الحدیث یتم كما والنجاحات اتنجاز اإل هذه بروز أمام المجال
 ،الخبرة اكتساب على النساء إمكانیات تتراجع ،الفلسطینیة النسویة اتنجاز لإل ومعنوي مادي
  .ووطنیات محلیات كقائدات أنفسهن إثبات وعلى

  
  :من المطلوب

 ينساناإل الدولي القانون معاییر ضمن حقوقي طابع إضفاء
 في تنفذ التي المشاریع جمیع علىنسان اإل حقوق وقانون
 .االجتماعي للنوع حساسیتها وضمان ،نفلسطی

 الدولیة المؤسسات

 ،ينساناإل الدولي والقانوننسان اإل حقوق معاییر ضمن العمل
 التعامل وعدم ،فلسطین في األنشطة نواعأ لكافة مرجعیة واعتباره

 الشعب وحق ،نساناإل حقوق عن بمعزل المرأة قضایا مع
 .مصیره تقریر في الفلسطیني

 سویةالن المؤسسات
 والحقوقیة

 وفي ،الوطنیة التشریعات فينسان اإل حقوق مفاهیم تطبیق
 مشاركةال مفاهیم بإدماج وذلك ،المتخذة واإلجراءات السیاسات
  .1325 األممي القرار وفق والمساءلة والحمایة

 السلطة مؤسسات
  الفلسطینیة
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 المرأة قضایا إثارة تتضمن أن یجب والدولیة یةقلیمواإل المحلیة المؤتمرات في المشاركة .سادساً 
  منواأل والسلم
 تتعلق التي والدولیة یةقلیماإل واللقاءات المؤتمرات من العدید في نشطة فلسطینیة مشاركة هناك

 ما وغالباً  ،جیدة اللقاءات هذه  .ومهنیة تخصصیة قضایا أونسان اإل حقوق أو المرأة ضایابق
 بین التنسیق عدم بسبب ،مبعثرة جهود ولكنها ،عالواق أرض على یحدث مابالتعریف في  تساهم
 أو اإلحصاءات في دقةوجد ت وال ،القضایا بعض من متنوعة مواقف ووجود ،المختلفة الوفود

 توحید أهمیة مع ،األهمیة غایة في أمر الدولي المستوى على الجهود تنسیق  .المعلومات
  .اهورؤ  لسطینيالف الشعب الحتیاجات دولیة مناصرة لحشد الدولي الخطاب

  
برازو  ،دولیة اجتماعات في للمشاركة الفلسطینیات النساء أمام الباب تحف الضروري من  معاناة إ

 القیادیات تقوم بحیث ،وناشئة شابة قیادات لیضمن التمثیل نطاق وتوسیع ،الفلسطینیات النساء
 من الفلسطینیة رأةالم تمثیل على وتشجیعهن ،الشابة للقیادات وتدریبي إرشادي بدور الحالیات
 غایة في أمران الرسمي والتمثیل الشعبي التمثیل  .بالخبرة المدعومة المباشرة التجربة خالل

، العملیة التجربة خالل من إال تكتسب ال التي المهارات منن ین مختلفینوع نویتطلبا ،همیةاأل
 التدریب فرص على النسویة القیادات من بسیطة نسبة احتكار الناشطات بعض الحظت حیث

 الحیاة في مكان وأخذ ،التطور فرص من الشابة القیادة یحرم ما ،السفر وفرص الخارجي
 ،محلیاً  التدریب وفائدة التجربة نقل على التدریب تتلقى من قدرة عدمى لإإضافة  هذا السیاسیة،

 :قالت حیث ،والمهنیة الفعالة المشاركة أهمیة على أكدت الناشطاتحدى إ  .غیرها تدریب أو
 في یشاركن ألن الفلسطینیات النساء تستدعي أنها الدولیة المنظمات أو الممولین بإمكان"

،تمكین نحتاج  .بالنساء خاصة معارض نوینظم ،نقضیته عن للتحدث الدولیة المؤتمرات  ًا
 نحتاج وأیضاً  ویعدله، یراجعه اً واستشاری ،التقریر على كتابة اً عملی اً تدریب نحتاجه ما أكثر

  ."المناصرة لیاتآ على اً دریبت
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   من المطلوب
 شعوب لمخاطبة الفلسطینیات للنساء الفرص من المزید إتاحة

 توفیر مع والوطنیة النسویة قضایاهن حول العالم وحكومات
 على ،دائم بشكل ،والتأكید ،الشابة للقیادات مشاركة فرص

 ةكاف في األجنبي االحتالل تحت الفلسطینیة المرأة تضمین
 األمن ةالمرأ بأجندات المتعلقة والقرارات والوثائق النصوص

 .والسلم

 الدولیة المؤسسات

تاحة ،الفلسطیني النسوي الخطاب توحید  للشابات المجال وإ
 المحافل في قضایاهن وتمثیل العالم مخاطبة على للتدرب
 ضد يسرائیلاإل االحتالل انتهاكات وتوثیق رصد وفي ،الدولیة
 .النساء

 النسویة سساتالمؤ 
 والحقوقیة

 السفارات جمیع مخاطبة ،الخارجیة ووزارة المرأة شؤون وزارة على
 للنساء فرص لتوفیر ،الفلسطینیة الدبلوماسیة والبعثات

 قضایا حول المختلفة والحكومات الشعوب لمخاطبة ،الفلسطینیات
  .واألمن والسلم الفلسطینیة المرأة

 السلطة مؤسسات
  الفلسطینیة

  
  المختلفة والشعبیة الرسمیة المستویات على والتواصل لالتصال التخطیط .اً سابع

 ؛عالمیاً  العادلة لقضیتنا لترویجل الفعالة المناصرة أدوات استعمال في النسویة الحركة ضعف
  .النساء بحق یةسرائیلاإل االنتهاكات تظهر التي التقاریر وكتابة ،الحرب لجرائم التوثیق مثل

 ال  .العملیة والخبرات المادیة اإلمكانات ضعف أهمها من ،عدة ألسباب فالضع هذا یرجع
 بالضغط المتعلقة القضایا بجمیع مهنیة خبرة على تكون أن المؤسسات جمیع من یتوقع

 بتوثیق متخصصة قانونیة خبرة على یكون أن الجمیع من یتوقع ال كما والمناصرة،
عداد و  االنتهاكات  الدور تقرر أن مؤسسة كل على ینبغي ،لذا  .ةالدولی للمحاكم الملفاتإ

 یتعلق األمر هذا یكون قد  .عالیة مهنیة وبقدرات ،وجه أفضل على به القیام یمكنها الذي
 النشاط أو دولي، مستوى ذات تقاریر إصدار أو العالم حول واسعة برید قائمةى لإ بالوصول

مكانیة االجتماعي اإلعالم وسائط على  عبر الناس من واسعة اعاتقطى لإ الوصول وإ
 .الحدیثة التواصل وسائل من وغیرها ،نتسجراموإ  ،فیسبوكو  ،تویتر خالل من ،العالم
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 یكون أن ویمكن ،قوي مضمون واألمن والسلم المرأة حول الفلسطینیة الرسالة مضمون إن

 بالقوة جمیعلى الإ تصل أنها واالفتراض الرسالة تعمیم ولكن ،حالیاً  علیه هو مما تأثیراً  أكثر
 لألمم عامةال الجمعیة مثل الرسمیة فالجهات  .خاطئ تعمیم هو هنفس والمضمون هانفس

 تواصل تاوآلی رسمیة ولغة ،الخطاب من معینة اً طرق تتطلب ،األمن ومجلس ،المتحدة
إعداد  جانب إلى ،یتطلب يذال األمر أكثر، أو سنةى لإ یصل اً إعداد تتطلب قد ،محددة
عداد و  القضایا، هذه أولویات تحدید األهمیة، ذات بالقضایا قائمة  تواریخ ذات تواصل أجندةإ

 خالل من الفلسطینیة المرأة صوت وصول لضمان ،المثال سبیل على  .محددة ومضامین
 Commission on the Status of( المتحدة األمم في المرأة مكانة لجنة تقریر

Women CSW(، الجنسین بین للمساواة المتحدة ماألم هیئة مع التنسیق من بد ال، 
 فيعداد اإل عن والتخلي ،مسبقة طویلة لفترةعداد واإل ،)UN Women( المرأة وتمكین
  .الفعلیة المشاركة قبل كافیة لفترة وتدریبه المشارك الوفد اختیار ذلك في بما ،األخیرة المرحلة

 قضایا مناصرة لسطینیاتالف النساء من تتطلب الناجحة والمناصرة الضغط أنشطة أن كما
قلیمو  دولیة  في دعمو  أمان شبكة بمثابة تكون واسعة تضامن شبكة لبناء أهمیة، ذات یةإ

  .تاالقرار  على التصویت وعند الحساسة القضایا
  

 خرائط مثل للتواصل حدیثة أدوات استخدام الضروري من ،والجماهیري الشعبي نالتضام في
 لعرض الحدیثة الطرق من وغیرها ،)Infographics(و االنتهاكات لرصد المعلومات
 والتوثیق المختلفة، االجتماعي اإلعالم ووسائل ،ومعبرة واضحة بطریقة المعلومات
براز ،بالكامیرات  فلسطینیة أمثلة هناك  .واألفالم الصور خالل من ينساناإل الجانب وإ

 التي ،المثال سبیل لىع ،یةسرائیلاإل للبضائع المقاطعة حملة مثل ؛المجال هذا في ناجحة
 ومعلومات دقیقة بحقائق المهتمین وزودت ،ومقنعة واضحة برسائل واسعة جماهیر خاطبت
عادة الناجحة التجارب من االستفادة یمكن  .متواصلة  المرأة تهم قضایا في إنتاجها وإ

 غزة قطاع من الناشطاتحدى إ  .عام بشكل الفلسطیني والمجتمع ،خاص بشكل الفلسطینیة
 باألرقام، وموثقة جاهزة، تقاریرنا تكون نأو  جاهزین، نكون نأ نسویة كمؤسسات علینا" :لتقا

 ومعلومات 25مرصد لدینا یوجد ال اآلن حتى لألسف( اتصال على نكون والزم والصور،

                                                
  .1325ة الوطنیة للقرار جزء من الخط ،أیضاً  ،مرصد فلسطیني لرصد االنتهاكات هو إنشاء 25
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سرائیل و  ،مختلفة مصادر من مختلفة معلومات نعطي نحن ،)صحیحة  الخلل، بهذا تمسكإ
 یوثق لمرصد بحاجة نحن - .مصدرها واختالف الختالفها باألرقام التشكیك وتحاول

 تقاریر تقدم UN نأ العلم مع( تقاریرنا نحن ونقدم صادقة، معلومات ویعطي االنتهاكات
 وتقریر ظل تقریر یقدم أن یجب أنه عرف المدني المجتمع اآلن ،)المتحدة األمم لمنظمة
 والحقوقیة النسویة المؤسسات بین ما مبعثرة ولكنها ،معلومات لدینا نأ مالحظة مع  .حكومة

  ."والوثائق المعلومات هذه یجمع جسم یوجد ال ،للمرأة العام واالتحاد
  

  :من المطلوب
 توفیر خالل من والمناصرة الضغط على النساء قدرات دعم

 .والتدریب والتمویل السیاسي الدعم
 الدولیة المؤسسات

 وتوزیع ،اصرةوالمن للضغط المختلفة المستویات على التعرف
 المرأة ونشؤ  بوزارة ممثلة الرسمیة الجهات ینب األدوار

 .والقاعدیة النسویة بالمؤسسات ممثلة هلیةاأل والجهات

 النسویة المؤسسات
 والحقوقیة

  
  واألمن والسلم المرأة قضایا إثارة فينسان اإل  حقوق مؤسسات شراكإ .ثامناً 

 به بأس ال شوطاً  قطعت أنها تضحی ،ینیةالفلسطنسان اإل حقوق مؤسسات متابعة خالل من
 أن كما 26،تاوالقرار  السیاسات بعض في والتأثیر ،الدولیةو  المحلیة الساحة على التواجد من
عداد و  االنتهاكات توثیق مجال في طویلة خبرة لها المؤسسات هذه  مع یتناسب بما التقاریرإ

 من الرغم على عام، بشكل لنسویةا المؤسسات مثلها تراكم لم خبرة وهي ،الدولیة المعاییر
 وحدات تطویرنسان اإل حقوق لمؤسسات یمكن  .النضال من سنوات عبر لذلك طموحها

 الفلسطینیات النساء قدرة تطویر یمكن كما ،تماعياالج والنوع المرأة بقضایا متخصصة
عداد و  االنتهاكات توثیق على النسویة والمؤسسات  بناءن فإ ،الواقع في ولكن التقاریر،إ

 والعملي األفضل الحل یمثل النسویة والمؤسساتنسان اإل حقوق مؤسسات بین قویة تحالفات
 مأسسة في المساهمة على النسوي االئتالف خالل من للعمل ضرورة هناك  .التحدیات لهذه
 من ممكن األمر هذاو  ،نساناإل حقوق منظمات في االجتماعي النوع لقضایا حساس نهج

                                                
اعتمدت لجنة األمم المتحدة المعنیة بوضع المرأة على هامش أعمال الدورة الحادیة والستین،  ،هذه الورقة إعدادوأثناء  ،على سبیل المثال 26

بینما  ،دولة 30ت لصالح القرار صو  . یعنى بالمرأة الفلسطینیة تحت االحتالل وهو ،"ینیة وتقدیم المساعدة لهابعنوان حالة المرأة الفلسط قراراً 
  .ة عن التصویتدول 12وامتنعت  ،منفردة ضد القرار إسرائیلصوتت 
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 على توافقاً  وتتطلب وواضحة، ممنهجة مراحل وضمن ،األمد طویلة ةمیتراك عملیة خالل
 لتطبیق الوطنیة الخطةإعداد  في النسوي االئتالف نجاح ولعل للتنفیذ، العریضة خطوطال
 مع استخدامه یمكن ركيتشا عمل منهاج ویمثل المراحل، هذه بدایة یشكل 1325 قرارال

  .نساناإل قحقو  مؤسسات
  

 في المرأة قضایا لخصوصیة الكافیة األهمیة تولي النسان اإل قحقو  مؤسسات زالت ما
 حقوق النتهاكات المضاعف األثر من الرغم على ،نساناإل حقوق النتهاكات رصدها

 السلم قضایا في المرأة أدوات الستخدام أهمیة تولي وال ،الفلسطینیة المرأة علىنسان اإل
 ،لذا  .وتأثیرها أهمیتها من الرغم على ،حقةالال تاوالقرار  1325 قرارال وتحدیداً  ،والحرب

 جمیع في االجتماعي النوع قضایاى لإ اإلشارة تضمن أننسان اإل حقوق مؤسسات على
 المؤسسات على ه،نفس الوقت في  .والملحة المهمة القضایا عن تقاریر وتخصیص ،تقاریرها
 القضایا جمیع يفنسان اإل حقوق مؤسسات مع التضامن المرأة حقوق وناشطات النسویة
 عن الصادرة والوثائق التقاریر جمیع في المرأة حقوق قضایا إثارة مسؤولیة وتحمل ،الحقوقیة

 التواصل باتجاه وتدفع ،دوریاً  تعقد مستدیرة ومائدة عمل جلسات خالل من ،المؤسسات هذه
  .االجتماعیة والعدالةنسان اإل بقضایا والمعنین النشطاء جمیع بین الجهودافر ضوت

  
 ضد یةسرائیلاإل االنتهاكات بتوثیق النسوي االئتالف أعضاء من المؤسسات بعض تقوم

 ،كأرقام فقط لیس ،لالنتهاكات توثیق على یعمل نظام ضمن ،ودوریة مستمرة بصورة المرأة
 بالصور یوثقو  ،انتهاكات من له تعرضت وما ،نفسها عن تتحدث كحاالت ،یضاً أ ،ولكن
 إذا ما فحص من بد ال ،التوثیق في األنشطة هذه أهمیة من رغمال وعلى  .فقط األرقام ولیس
ذا یة،قلیمواإل الدولیة المحاكم في كشهادات یصلح التوثیق كان  من كجزء یصلح كان ما وإ

 خبرة وتتطلب ،نساناإل حقوق مؤسسات بعض تملكها الخبرة هذه  .الفلسطیني التاریخ كتابة
 التكامل أهمیة تكمن هنا ومن ،نساناإل لحقوق الدولي نوالقانو  ،نساناإل الدولي القانون في
 الناشطاتحدى إ  .الورقة هذه من أخرى مواقع في إلیه أشیر الذي والتخصص العمل في
   :قالت غزة قطاع من
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 نأل  قوي، شكلب التقاریر یكتبن نأ على النساء من عدد أكبر تدریب تمی نأ أتمنى""
 عملیات تنجح حتى البدایة، في مازلنا نحن  .اییرمع بدون كانت إذا تهمل قد التقاریر
 تواصل شبكات نفتح شهود، ،إحصائیات ،أرقام معلومات، لدینا یكون نأ علینا ،الضغط

 نأخذ نأ نستطیع وحتى ،األوروبیة والدول یةقلیماإل الدول في الدولیة المنظمات مع
  ."اتلالنتهاك تعرضن اللواتي النساء من المتحدة لألمم حیة شهادات

  
  :الدولیة المؤسسات من اجاتهایاحت عن قالت الناشطاتحدى إ

 ألنه( النساء یدربوا النسویة، المؤسسات تقاریر االعتبار بعین یأخذوا أنهم بحاجة نحن"
 تقاریر نقدم نأن ومعنی نحن – المتحدة لألمم التقاریر كتابة في قویة غیر خبرتنا زالت ما

 ،بغزة التقاریر كتابة عن اً تدریب UN أعطى نأ سابقة تجربة هناك( المتحدة لألمم قویة
  ."كافیة غیر ولكنها ،بأریحا ودورة

  
  :من المطلوب

 بتقییمهانسان اإل حقوق ومؤسسات النسویة المؤسسات تزوید
 االستفادة یمكنها وكیف حالیاً  القائمة االنتهاكات توثیق ألنشطة

 في ناصرةوالم الضغط أنشطة في محلیاً  المنتجة التقاریر من
  .دولها

 بخبراء االستعانة من بدالً  ،محلیاً  المنتجة للتقاریر أهمیة إعطاء
  .دولیة تقاریرإعداد  فیها یتم مرة كل في دولیین

 

 الدولیة المؤسسات

 ،الدولیة المعاییر ضمن االنتهاكات توثیق في خبرتها تطویر
 بحث منهجیات باتباع الدولیة الجهات لدى مصداقیتها وزیادة

 القضایا تسییس عن والبعد الموضوعیة والتزام قویة، وثیقوت
 خالل من ،للتوثیق عاطفیة لغة استخدام وتجنب ،الحقوقیة
 بالمرأة، العالقة ذات الدولیة اتوالقرار  االتفاقیات إلى االستناد

 .والسالم ،األمنو 

 النسویة المؤسسات
 والحقوقیة
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  واألمن والسلم المرأة قضایا إثارة في الفلسطینیة للدبلوماسیة همم دور .تاسعاً 
 الصعید على سواء ،كاف بشكل ،الفلسطینیة والسفارات الممثلیات إشراك اآلن حتى یتم لم

 هذا في به تقوم أن الفلسطینیة للدبلوماسیة یمكن مما الكثیر هناك  .الشعبي أو الرسمي
من  سطینیاتالفل النساء له تعرضت ما حول معلومات إتاحة خالل من سواء المجال،
 إتاحة ،فلسطین دولة سفراء فعلى والشعبي، الرسمي الدعم تجنید خالل من أو ،انتهاكات
 نساء له تتعرض ما حول المختلفة والحكومات الشعوب لمخاطبة الفلسطینیات للنساء الفرص
 األقرب النساء دعوة خالل ومن ،الرسمیة الوفود جمیع في األهلي التمثیل خالل من فلسطین

ما ،وثقافتها بلغاتها جیدة معرفة لخال من إما ؛المجتمعات هذه طبةلمخا  امتالك خالل من وإ
 دعماً  یتطلب الفلسطینیة للدبلوماسیة النشط الدور  .بالتحدید المجتمعات هذه تهم تجربة
 ،الرسمیة القنوات في العملو  ،العام الرأي في التأثیر آلیات في واسعة وخبرات ،ومادیاً  سیاسیاً 

  .األطراف المتعددة الدولیة والمؤسسات ،المختلفة الحكومة مستویات مع العمل ذلك في بما
  

 المعرفة من للمزید حاجة مع تترافق الفلسطینیات الناشطات تصیب اإلحباط من حالة
 توثیق مستوى ذلك في بما ،الالزمة األدواتو  اآللیات هذه عمل بكیفیة المتخصصة
 المادي الدعم  .ومقنعة مقبولة بطریقة الدولیة لمحافلا ىلإ الوصول وكیفیة ،االنتهاكات

 أجل من التمویل ولكن واألمن، والسلم بالمرأة المتعلقة القضایا من للعدید یتوفر ال والتمویل
  :قالت الناشطات إحدى  .إطالقاً  متوفر غیر أمر هو الدولیة للمحاكم تقدم ملفاتإعداد 

 عند ال-إمكانیات یوجد ال ألنه ،كاف غیر المادي الدعم نأ یيبرأ ،كاٍف  غیر الدعم ،ال"
  ".األحزاب وال الوطنیة السلطة

  
  
  
  
  
  
  

  :بقولها الناشطات احدى عنه عبرت كاٍف  یرغ أیضاً  والمعنوي اسيیالس الدعم
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، ،المعنوي والدعم"  یقرر عندما :المثال سبیل على ،بدورها السلطة تقم لم كاف، غیر أیضًا
 المؤتمر وفي ،نساء تشغلها أن یتوجب القرار اتخاذ مواقع من %30 أن المركزي المجلس

، ،السیاسیة األحزاب خلل، فیه السیاسي النظام ،ذاً إ نساء، 5 من ركثأ تكون ال  ال أیضًا
 كانت ،"الشابة القیادة" تدریب الحر والفكر الثقافةنفذت جمعیة  عندما :مثال النساء، تدعم

 السیاسي، الحزب من لیسو  ،خبرة واكتساب تدربال على الحصول األحزاب فتیات لرغبة
 وصادقت ،1325 القرار على صادقت طالما نهأ المفترض من ،السلطة حتى وبالتالي

 ،لألسف ولكن ،االتفاقیات هذه مع وقوانینها وتشریعاتها أنظمتها توائم نأ ،"سیداو" على
  ."تطبیق ال لواقعا رضأ على ولكن ،االتفاقیات هذه على نوقع نأ هو لمطلوبا كل كأن

  
  :من المطلوب

 ،نساناإل حقوق ومؤسسات النسویة المؤسسات بین الشراكة دعم
 النوع منظور مننسان اإل حقوق تتناول التي التقاریر ودعم

  .الدولیة المحاكم إلى لتقدیمها االجتماعي
 الوفود جمیع في للمشاركة الفلسطینیات للنساء الفرص إتاحة

 األمنو  ،بالمرأة العالقة ذات لفلسطینیةا الروایة لنشر الرسمیة
 .والسالم

 الدولیة المؤسسات

 الممثلیات مع للتواصل الخارجیة وزارة مع العالي نسیقالت
 المعلومات لتبادل الالزمة اآللیات وتطویر الفلسطینیة، والسفارات

  .انتهاكات من الفلسطینیات النساءله  تتعرضما  حول
 في واالنخراط للمشاركة الالزمة هاراتبالم القیادیات ساءالن تمكین
 .المختلفة والشعوب للحكومات المخاطبة الرسمیة الوفود

 النسویة المؤسسات
 والحقوقیة

  
  األهمیة غایة في أمر الداخلیة القضایا على العمل في االستمرار .عاشراً 

 مصالحة،ال لجان وفي القرار، صنع في النسویة المشاركة قضایا في العمل إیقاف یمكن ال
 أو السیاسیة، األحزاب في سواء ؛الدیمقراطي التمثیل وفي للسالم، مفاوضات أي وفي

 النساء اتإنجاز  من العدید أن من الرغم علىو   .التشریعیة أو المحلیة، االنتخابات
 ،)اموغیره ..، األحزاب ووثیقة ،الكوتا مثل( السیاسیة المشاركة مجال في كانت الفلسطینیات
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 المصالحة في كافیة بنسبة تمثیلها عدم فيیكمن  النساء تواجهها التي لتحدیاتا أكبر نإف
 التركیز یمكن ال  .المفاوضات لطواقم نسائیة كوادرإعداد  في أو ،المثال سبیل على الوطنیة

 العمل في النسویة الجهود استمرار دون الفلسطینیة المرأة لقضایا الخارجي الدعم حشد على
 ولجان الوطنیة، واللجان المؤسسات جمیعفي  تمثیلهن وزیادة ،خلیةالدا القضایا على

 من جزءاً  النساء تعتبر" :غزة قطاع من الناشطات إحدى قالت كما والمفاوضات، المصالحة
 سالم تحقیق یمكن ال الفلسطیني، الشعب أمن هو النساء أمن وبالتالي الفلسطیني، الشعب
 العالم، بقیة مثل مثلها ،بدولة تنعم وأن كله، سطینيالفل للشعب سالم نحقق نأ بدون للمرأة

ضافة و   المجتمعي األمن بین عالقة وهناك مجتمعي، أمن هناك ،االحتالل من األمن إلىإ
 ال بمعنى بینهما، الفصل یمكن وال ،)والشعب البلد أمن( االحتالل من واألمن ،الوطن وأمن
 یكون أن مطلوب هنفس الوقت وفي الحرب، ظل في مجتمعي بأمن تتمتع أن للمرأة یمكن
  ".باألمن تشعر حتى بو الشع بقیة مثل بالسالم تشعر وأن ،استقرار هناك

  
 الواقع في هي ،الدولیة المناصرة أنشطة ذلك في بما ،واألمن والسلم المرأة قضایا من العدید
 شاركةالم حیث من الداخلیة القضایا على العمل وبدون ،الفلسطینیة السلطة لیةو مسؤ  ضمن

 حیث ،النسویات الناشطات تدركه الذي األمر تتحرك، أن الدولیة لألجندة یمكن ال ،والتمثیل
 والنساء ،عام بشكل انتهاكاتها علىإسرائیل  تساءل نأ الحكومة من مطلوب" :إحداهن قالت
 كل الدولیة الجنایات لمحكمة تقدم نأ علیها المساءلة، بند 1325 قرارال حسب خاص بشكل
 والتقاریرن و موجود الشهودكل الدالئل معها، ف تأخذن أو  ارتكبتها، التي یةسرائیلاإل هاكاتاالنت

 اعتداءاتها، في تتمادى سیجعلها ،إسرائیللة ءبمسا التقدم وعدم موثقة، واالنتهاكات ،موجودة
 ولم ،الواقعرض أ على لالطالع غزة زیارة من الحقائق تقصي لجان منعتإسرائیل  نأ حتى
 كشعب صوتنا نأ المفترض من . إسرائیل لفضح عالمیة احتجاجیة وةخطي أب سلطةال تقم

  ".الجریمة مسرح لمعاینة الحقائق تقصي لجان منع من ،المتحدة ممألى الإ یصل أن وحكومة
  :من المطلوب

 ،الفلسطینیات والناشطات للمؤسسات الداخلیة القضایا في العمل ترك
 بعدم كذریعة واالنقسام االختالفات استخدام وعدم ،بواقعهن أدرى فهن

 .واألمن والسلم المرأة قضایا حول شراكة وجود

 الدولیة المؤسسات

 النسویة المؤسسات في االستمرار بدون الفلسطینیة المرأة وقضایا صوت إسماع یمكن ال
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 على والتأكید ،فلسطینیاً  النساء حقوق إقرار أجل من الداخلي النضال
 في تمثیلها وأهمیة ،یةالوطن الحوارات في المرأة مشاركة أهمیة

 .االنقسامإنهاء  في الفعلیة والمساهمة المفاوضات

 والحقوقیة
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  تواستنتاجا خالصة

  
 وزیادة ،حقوقهن إلقرار والنضال االحتالل، ضد النضال في نشط بدور الفلسطینیات النساء تقوم

 من للمزید بحاجة أنهن إال لهن، تسجل تيال اتنجاز اإل من الكثیر وهناك القرار، صنع في مشاركتهن
 والمناصرة الدعم زیادة خالل من ،اتنجاز اإل هذه وتعزیز الدولي، الصعید على بدورهن االعتراف

 الیومیة الحیاة على بل ات،إنجاز  أي على األكبر الخطر یشكل الذي يسرائیلاإل االحتاللنهاء إل
 أنماط إلى تشیر "السالم وضمان وتحویل النزاع منع حول" الدولیة المراجعة  .الفلسطینیات ءللنسا
 التجربة تشابه على یؤكد ما ،التحدیات من لعدیدى الإ و  اتنجاز اإل بعضى لإ أشارت "دولیة

 نسبیاً  نجحت التي التجارب أن إلى یشیر ه،نفس الوقت في ولكن ،العالم حول غیرها مع الفلسطینیة
 الضوء وتسلیط ،إنسان حقوق كقضایا ءالنسا قضایا مع املالتع وتم الدولیة، والمناصرة الدعم تلقت
  .نساناإل لحقوق كانتهاكات معاناتهن على

  
 مؤسسات بین المتواصل والعمل الوثیق التعاون استمرارى لإ الورقة هذه تدعو ،المنطلق هذا من

 الوطنیة الخطة یذوتنف واألمن، والسلم المرأة قضایا في لةءوالمسا والحمایة المشاركة لزیادة االئتالف
  .المحاور هذه جمیع في اتإنجاز تحقیق  یضمن بما
  

 المرأة نضاالت دعم في الستمرارى الإ الدولیة المؤسسات الورقة هذه تدعو ه،نفس الوقت في
 موتجنید الدع ،اإنجازاته على الضوء تسلیط یضمن بما ،الدولیة الساحة في وتحدیداً  ،الفلسطینیة
 .الدولي المستوى على صوتها ماعإلس الالزمین والمناصرة
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  :الدولیة المؤسسات من المطلوب
 أولویات من یكون أن یجب ،الفلسطیني والشعب الفلسطینیة للمرأة الوطني النضال دعم 

 یةنساناإل والمساعدات اإلغاثة على یركز الذي المادي والدعم فالتمویل الدولیة، المؤسسات
 .المجتمع هشاشة من ویزید ،لتبعیةا یعزز فهو ،كافیاً  یعد لم فقط

 ةالدولی المحافل في تمثیلها ودعم الفلسطینیة المرأة قضایا ومناصرة الدولي الدعم حشد. 
 علىنسان اإل حقوق وقانون ينساناإل الدولي القانون معاییر ضمن حقوقي طابع إضفاء 

 .االجتماعي للنوع حساسیتها وضمان ،فلسطین في تنفذ التي المشاریع جمیع
 واألمن السلم قضایا في العمل واستدامة لالستمرار الفلسطینیات للنساء الكافي الدعم توفیر 

 حقوق تابقرار  التوعیة أنشطة وتمویل دعم في االستمرار وتحدیداً  االحتالل،إنهاء  إطار في
 .الشابات النساء تستهدف برامج في واالستثمار والمناصرة، الضغط وأنشطة ،نساناإل

 المؤسسات بین والتكامل التخصص جهود ودعم ،الوطنیة للخطة الكافي ویلالتم توفیر 
 في الفلسطینیة للمرأة واألمن السلم قضایا على الضوء وتسلیط المرأة، شؤون ووزارة النسویة

 .الدولیة المحافل شتى
 حول العالم وحكومات شعوب لمخاطبة الفلسطینیات للنساء الفرص من المزید إتاحة 

 ،دائم بشكل ،والتأكید الشابة، للقیادات مشاركة فرص توفیر مع، والوطنیة ویةالنس قضایاهن
 والقرارات والوثائق النصوص كافة في األجنبي االحتالل تحت الفلسطینیة المرأة تضمین على

 .والسلم األمنو  المرأة بأجندات المتعلقة
 والتمویل اسيالسی الدعم توفیر خالل من ،والمناصرة الضغط على النساء قدرات دعم 

 .والتدریب
 االنتهاكات توثیق ألنشطة بتقییمهانسان اإل حقوق ومؤسسات النسویة المؤسسات تزوید 

 الضغط أنشطة في محلیا المنتجة التقاریر من االستفادة یمكنها وكیف ،حالیاً  القائمة
  .دولها في والمناصرة

 فیها یتم مرة كل في دولیین خبراءب االستعانة من بدالً  ،محلیاً  المنتجة للتقاریر أهمیة إعطاء 
 ،الفلسطینیات والناشطات للمؤسسات الداخلیة القضایا في العمل ترك  .دولیة تقاریرإعداد 

 حول شراكة وجود بعدم كذریعة واالنقسام االختالفات استخدام وعدم ،بواقعهن أدرى فهن
 .واألمن والسلم المرأة قضایا
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 تتناول التي التقاریر ودعم ،نساناإل حقوق مؤسساتو  النسویة المؤسسات بین الشراكة دعم 
  .االجتماعي النوع منظور مننسان اإل حقوق

  
  :الفلسطینیة والحقوقیة النسویة المؤسسات من المطلوب
 دور تفعیل على التركیزو  الوطني، النضال قضایا مجمل عن النساء قضایا عزل عدم 

 محلیاً  المساندین جمهور الستقطاب لمناصرةاو  الضغط في العمل لیاتآ وتجدید اإلعالم
 .ودولیاً 

 بالخطة القاعدة في النساء وتعریف المؤسسات، بین ما بالتكامل الخطة تنفیذ على العمل 
 .تنفیذها ومتابعة

 المانحة دولها في والمؤثرة الناشطة الدولیة النسویة المؤسسات مع عمل استراتیجیات تطویر، 
 وقرارات ،تمویل قرارات اتخاذ في المانحة لمؤسساتا تدعم التي المناصرة آلیات وتطویر
 .الفلسطیني والشعب الفلسطینیة المرأة لصالح الدولیة المحافل في سیاسیة

 أنواع لكافة مرجعیة واعتباره ،ينساناإل الدولي والقانوننسان اإل حقوق معاییر ضمن العمل 
 وحقنسان اإل حقوق عن بمعزل المرأة قضایا مع التعامل وعدم ،فلسطین في األنشطة
 .مصیره تقریر في الفلسطیني الشعب

 تاحة ،الفلسطیني النسوي الخطاب توحید  ،العالم مخاطبة على للتدرب للشابات المجال وإ
 .الدولیة المحافل في قضایاهن وتمثیل

 الرسمیة الجهات بین األدوار وتوزیع ،والمناصرة للضغط المختلفة المستویات على التعرف 
 .والقاعدیة النسویة بالمؤسسات ممثلة األهلیة والجهات المرأة شؤون بوزارة ممثلة

 من الداخلي النضال في االستمرار دون الفلسطینیة المرأة وقضایا صوت إسماع یمكن ال 
یجاد ،فلسطینیاً  النساء حقوق إقرار أجل  الفعلیة والمساهمة ،المفاوضات طاولة على مكان وإ
 .االنقسامإنهاء  في

 الجهات لدى مصداقیتها وزیادة ،الدولیة المعاییر ضمن االنتهاكات توثیق في ةالخبر  زیادة 
 القضایا تسییس عن والبعد ،الموضوعیة والتزام قویة، وتوثیق بحث منهجیات باتباع الدولیة

 .للتوثیق عاطفیة لغة واستخدام الحقوقیة
 القضایا جمیع وللتنانسان اإل حقوق مؤسسات جهود ودعم ،األدوار بین والتكامل التخصص 

 .االجتماعي النوع منظور من
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  الحقة لدراسات مقترحات

 مع ونقاشها بحثها في التعمق یمكن عدة مواضیعى لإ اإلشارة تتم ،الورقة هذهإعداد  أثناء
  :اضیعو الم هذه أهم ومن ،الفلسطینیات الناشطات

  
 هذا أهمیة تيوتأ  .نسویة نظر وجهة من الفلسطیني المضمون في االنتقالیة العدالة .1

 على العمل في الفلسطینیات النساء به تقوم أن یمكن الذي الدور منطلق من الموضوع
 والسیاسیة واالجتماعیة القانونیة واالعتبارات المفاهیم توضیح وأهمیة االنتقالیة، العدالة قضایا
قلیمو  وطنیاً   .ودولیاً  یاً إ

 حول عام توافقي إطار وتحدید ،يلسطینالف والنسوي الوطني السیاق في العسكرة ومنع الوقایة .2
 .المجال هذا في النسویة الحركة مطالبات

 المفهوم الشتات، دول وفي ،المحتلة األرض مخیمات في الفلسطینیات لالجئات واألمن السلم .3
 .والتطبیق

 المستویات حول عمل خطة وتحدید الفلسطینیات، للنساء الدولیة المناصرة وآلیات أولویات .4
  .وأولویاتها لمناصرةل المتعددة
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  1 ملحق

    
  مقابلتها  تالمؤسسات التي تم أسماء

  
 المنطقة تاریخ المقابلة المؤسسة

 قطاع غزة 8/2/2017 المرأةطاقم شؤون 
   9/2/2017 للمرأةاالتحاد العام 

   15/2/2017  جمعیة الثقافة والفكر الحر
   6/2/2017  غزة/مؤسسة الضمیر

   4/2/2017 إلنسانالمركز الفلسطیني لحقوق ا
   1/2/2017 مؤسسة المیزان
UN Women  15/2/2017  

 رام اهللا  9/2/2017 "فدا"التحاد الدیمقراطي ا
   8/2/2017 طاقم شؤون المرأة 

   9/2/2017 وزارة شؤون المرأة
   8/2/2017 اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطینیة

   6/2/2017 وزارة الداخلیة  
 الخلیل  2/2/2017 لنسوي في الخلیلجمعیة النشاط ا

   2/2/2017 مركز الدراسات النسویة
 12/2/2017   
 القدس  9/2/2017 مركز الدراسات النسویة 

   7/2/2017 جمعیة ملتقى سیدات الشیخ جراح
   8/2/2017 تمر الوطني الشعبي للقدسؤ الم

UN Women  19/2/2017   
UNFPA 19/2/2017   

Rosa Luxemburg Foundation 8/2/2017   
Heinrich Boell Foundation 8/2/2017   
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  الغربیة الضفة في االستشاریة اللجنة
  االسم  الرقم
  ریما نزال   .1
  رندة سنیورة   .2
  وفاء عبد الرحمن   .3
  فداء البرغوثي   .4
  لمیس الشعیبي   .5
  نجوى یاغي   .6
  تمارا تمیمي   .7

  
  غزة قطاع في االستشاریة اللجنة

  االسم  الرقم
  لغنیميزینب ا   .1
  هدایة شمعون   .2
  إسماعیلدنیا األمل    .3
  عندلیب عدوان   .4
  مریم شقورة   .5
  شادیة الغول   .6

  
  2/2/2017 خبتاری الخلیل في المركزة المجموعة

  االسم  الرقم
  أبو رموز إیناس   .1
  سهیر أكرم   .2
  نسیم كاشور   .3
  سونا یونس   .4
  سارة داود   .5
  سمیة مناصرة   .6
  غدیر معقود   .7
  منى داود   .8
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  11/2/2017 اهللا رام/القدس المركزة المجموعة
  االسم  الرقم
  منى الشریف   .1
  نیفین أبو الرب   .2
  سماح بشارات   .3
  ربى شرف   .4
  سهام غزاونة   .5
  سالم أبو الهدى   .6
  نسرین عمرو   .7
  نسرین أبو غوش   .8
  وفاء غزاونة   .9

  غادة مدموج   .10
  

  2017/ 08/02  غزة قطاع في بالدراسة الخاصة المركزة المجموعة في المشاركات
 الرقم االسم

 .1 مرسیل المصري

 .2 األخرسریم 

 .3 عودة أبووصال 

 .4 ختام الشرافي

 .5 الحسنات أسماء

 .6 دینا الخیري

 .7 هویدا الدریملي

 .8 روز المصري

 .9 شرین الشوبكي

 .10 حنان صالح

 .11 فلسطین عابد

 .12 شعبان أبو أزهار
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  2 ملحق
  

  واألمن والسلم المرأة بأجندة المتعلقة المتحدة األمم قرارات
  

  المضمون  اإلصدار سنة  القرار رقم
 جمیع على المرأة تمثیل زیادة ضمان على األعضاء الدول یحث  2000  1325

 والدولیة یةقلیمواإل الوطنیة واآللیات ،المؤسسات في القرار صنع مستویات
دارتها الصراعات لمنع   .وحلها وإ

 ،عنها الكف إلى ویدعو ،حالمسل النزاع حاالت في الجنسي بالعنف یتعلق  2008  1820
  .المدنیین بحمایة األطراف جمیع ویطالب

 أهمیة على التركیز مع ،1325 قرارال في إقرارها تم التي التعهدات إعادة  2009  1889
 من المبادرات وتقییم ورصد السالم، ظوحف بناء قوات في العامالت زیادة
  .محددة مؤشرات خالل من واألمن والسالم المرأة أجل

 في الجنسي العنف حول المتحدة لألمم العام لألمین خاص ممثل تعیین  2009  1888
  .الصراع حاالت

  .1888 األمن مجلس قرار خاصةبو  ،السابقة القرارات تعزیز  2010  1960
 العنف جرائم في العقاب من اإلفالتإنهاء  إلى الرامیةلجهود ا تعزیز  2013  2106

  .المسلح الصراع أثناء الجنسي
 األمن مجلس موافاة الخاصین وممثلیه ومبعوثیه العام األمین من یطلب  2013  2122

 مع المشاورات خالل من ،واألمن والسلم المرأة قضایا في التقدم بمدى
  .المدني المجتمع
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  مراجعال

  
، 2017-2014 والسالم واألمن المرأة بشأن 1325 المتحدة األمم في األمن مجلس لقرار االستراتیجیة الخطة

  .فلسطین في 1325 القرار لتطبیق الفلسطیني الوطني االئتالف
  

  .2019-2017 )والسالم واألمن المرأة( 2000 للعام 1325 األمن مجلس لقرار فلسطین/التنفیذیة الوطنیة الخطة
  

  .2017 آذار من الثامن ،فياصح بیان الفلسطیني، لإلحصاء المركزي الجهاز
  

 الدیمقراطیة لرقابة جنیف مركز :فلسطین – البیرة ،قانوني تحلیل :واألمن الفلسطینیة ةالمرأ . )2012( زینة الجالد،
  .المسلحة القوات على

  
 مجلس قرار تنفیذ حول عالمیة دراسة ،"السالم وضمان العدالة، وتحویل النزاع منع :1225 لقرارل الدولیة المراجعة"

  1325 المتحدة لألمم التابع األمن
  

 http://iknowpolitics.org/sites/default/files/global_study_on_1325_ar.pdf   
  

  ."الفلسطینیة المصالحة أمان صمام االنتقالیة العدالة" . )2014( االنتقالیة للعدالة الفلسطیني المركز
  

 القاهرة ،2016 سبتمبر/أیلول 5-4 ،"العربیة المنطقة في والسلم األمن وتحقیق المرأة" حول األول الوزاري المؤتمر
  .)العربي اإلعالن(و )المؤتمر اتقرار (
  
 الدولي األمن مجلس قرار منظور من المسلحة النزاعات في النساء حمایة" . )نشر تاریخ بدون( فاطمة ؤقت،الم

1325."  
  

 :الغربیة الضفة في النساء لها تتعرض التي االنتهاكات حول تقریر" . )2015( البرغوثي وفداء ،أشرف ،حمدان
  ).مفتاح( والدیموقراطیة العالمي الحوار لتعمیق الفلسطینیة المبادرة ،"النهائیة النتائج

  
 إلى قدمةم عمل ورقة ،"فلسطین في 1325 األممي القرار لتطبیق وطني إطار نحو" . )2012( رندة سنیورة،
  .1325 قرارال لتطبیق الوطني لالئتالف األول المؤتمر
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 الرامیة الجهود في للنساء السیاسیة المشاركة حول الفلسطیني العام الرأي توجهات).  "2015( وآخرون نادر سعید،
  .الحر والفكر الثقافة ومؤسسة ،)مفتاح( والدیمقراطیة العالمي الحوار لتعمیق الفلسطینیة المبادرة ،"األهلي السلم لتحقیق

  
 والدیمقراطیة العالمي الحوار لتعمیق الفلسطینیة المبادرة ،"1325 قرارالو  الفلسطینیة المرأة" . )2009( ریما ،نزال

  ).مفتاح(
  

  :5/5/2016 ،المتمدن الحوار ،"1325 قرارال تطبیق في الفلسطینیة المرأة تجربة).  "2016( ریما نزال،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=515894 

  
  ".1325 األمن مجلس لقرار االستراتیجي الوطني اإلطار وثیقة).  "2015( المرأة شؤون وزارة
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