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 مة: المقد  

 والمناصرة  الضغط  لخطة  الثاني  الجيل،  2020في تشرين الثاني    ،فلسطين  في   1325  القرار  لتطبيق  النسوي   االئتالف  طلقأ
 الحرص  مع ،االحتالل انتهاكات من الفلسطينيات للنساء الحماية سبل توفير حول رؤيتها تتمحور التي ، 2024–2021 لألعوام

 األهلي.  السلم  حفظ في  فاعل   بشكل   ة النساءشاركم و  ،نتهاكاتاال هذه مرتكبي مساءلة تفعيل على
 

  ضمن   ، 1325  القرار  لتطبيق  الفلسطيني  األهلي   النسوي   االئتالف  لجهود  ازواإلنج  األداء  مستوى   قياس  إلى  التقرير  هذا  يهدف
 الوطني   يينالمستو   على  العام  السياق  مستجدات  على  بناء    ،2022  للعام  العمل  مسار  وتحديد  ،2021  األولى  للسنة  لتنفيذيةا  خطته

 . فلسطينفي  واألمن السالمو  المرأة  دةبأجن الصلة ذي والدولي
 

 أهمها  ؛الثانوية  المصادر   مراجعة  في   31/12/2021  إلى  2021/ 1/7  من  الممتدة  للفترة  السنوي   التقييم  إعداد  منهجية  تركزت
ته  الذي  والمناصرة  للضغط  السنوية  الخطة  متابعةل  السنوي   نصف  التقرير  تتضمن  التي  األداء  ومؤشرات  ،)مفتاح(  مؤسسة  أعد 
 ومنسقة   السكرتارية  عضوات  مع  نقاش  ومجموعة  فردية  مقابالت  8  عقد  إلى  إضافة  والمناصرة،  الضغط  لخطة  الثاني  الجيل

 ، والمناصرة  الضغط  خطة  من  2021  عاملل  التنفيذية  الخطة  مصفوفة  تعبئةب  االئتالف  في  األعضاء  المؤسسات  قامت  كما  االئتالف،
 تأثيرها  ومدى  الخطة،تنفيذ  في    ساهمت  أو  أعاقت  التي  والفرص  التحديات  ومناقشة  ،ومؤشراتها  اإلنجازات  حصر  بهدف  وذلك
 الئتالف.ا عضوات وتوصيات ،2021 العام من  الثاني  النصف أنشطة تنفيذ على
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 التنفيذي:  الملخص

  لجهود   واإلنجاز  األداء  مستوى   قياس   إلى  2024- 2021  المناصرة  لخطة  التنفيذية  للخطة  السنوي صف  ن  التقييم  تقرير  هدف
  تم   التي   ، الوقاية  ،الحماية  المشاركة،  المساءلة،  :األربعة  المحاور  في  ،1325  القرار  لتطبيق  الفلسطيني  األهلي  النسوي   االئتالف

 . 2022  للعام العمل مسار لتحديد  وكذلك ،2021  عامال من الثاني النصف خالل عليها العمل
 

  محور   ضمن  لها  المخطط  األنشطة  تنفيذ  على   ،2021  عامال  من  الثاني  النصف  في  االئتالف  أعضاء   مؤسسات  عمل  تركز  لقد
 بعض  قدرات  بناء  على  التركيز  تم  حيث  %،30  المنفذة  األنشطة  نسبة  بلغتو   ،المناصرة  لخطة  التنفيذية  الخطة  في  المساءلة

 بمحاور  يتعلق  بما  توعوية   تثقيفية  ورش  عقد   وكذلك   الدولية،  اآلليات  مع  التعامل  وكيفية  ،والرصد  التوثيق  مجال   في  المؤسسات
 تدريب  تم  كما  الحية،   الشهادات  تقديم  على  والتدريب  العالقة،  ذات  القانونية  باألطر  الوعي   رفع  على  العمل  وتم  ،1325القرار  

  الجرائم   على  االحتالل  مساءلة  أجل  من  غزة،  قطاع  في  الصهيوني  االحتالل  جرائم  توثيق  على  واإلعالميين/ات  المحامين/ات
 االحتالل   سلطات  انتهاكات  بشأن  شهرية  تحليلية  تقارير  إعداد  تم  كما  .  خصوصا    والنساء  ،عموما    الفلسطيني  الشعب  بحق  المرتكبة

  ، الخارجية  وزارة  مع  بالتعاون   الدولية،  المحافل   في  الفلسطينية  السلطة  ممثلي  مع  ومشاركتها  ،جراح  والشيخ   ،غزةقطاع    في  اإلسرائيلي
  ، أيضا    ،وعملت.   النساء  على  االحتالل  انتهاكات  تأثير  حول(  Webinarsالندوات الدولية عبر اإلنترنت )  من  عدد  تنظيم  تم  كما

 ة اإلسرائيلي  نتهاكاتاال  قضية  ترفع  كما  والدولية،  واإلقليمية  المحلية  الحقوقية  المؤسسات  بعض  مع  التشبيك  على  االئتالف  مؤسسات
  التواصل   تم  التي   والشبكات  المؤسسات  ومن  .  كرامة  شبكة  خالل  من   ،المتحدة  األمم  إلى  الفلسطينيات  السياسيات  األسيرات  ضد

  إصدار   تم  كما  .  العربيات  النساء  وجمعية  ،اإلنسان  لحقوق   القاهرة  معهدو   كرامة،  شبكةو   اليابانية،  المسيحية  الشابات  جمعية  معها،
 القدس   مدينة  في  النساء  له  تتعرض  ما  بخصوص  والدولية  المحلية  اإلعالم  وسائل  على  توزيعها  تم و   ،والتقارير  البيانات  من  العديد

 والمستوطنين/ات. االحتالل قبل من يومية انتهاكات من
 

  ، 1325  القرار  نص  في  االحتالل  مصطلح  إلدراج  ،ومتواصل  مكثف  بشكل  ،العمل  ضرورة  ،المساءلة  محور  توصيات  أهم  ومن
 العام  الحيز  في  والفتيات  النساء  من  اإلنسان  حقوق   ناشطات  لها  تتعرض  التي  نتهاكاتاال  ليشمل  المساءلة  محور  نطاق  توسيعو 

 الفلسطينية.  األمنية األجهزة من
 

 المنفذة  األنشطة  نسبة  بلغت  حيث   ،المشاركة  بمحور  المرتبطة  األنشطة  تنفيذ  في  االئتالف  في  األعضاء  المؤسسات  نشطت  كما
 للمرأة   السياسية  المشاركة  تعزيز  على   المؤسسات  عمل   تمحور  وقد   .  التنفيذية  الخطة   في  لها  المخطط  ة األنشط  من   57.41%

  في  االجتماعي  النوع قضايا  تضمين   على  لحثها  السياسية  األحزاب  مع  لقاءات  تنظيم  تم  حيث  القرار،  صنع مواقع  في  الفلسطينية
المناصب في    النساء  وجود  استمرار  لضمان  نسوية  كوتا  بإقرار  وذلك  ،السياسية  المرأة   مشاركة  وزيادة  ،تهاوأنظم   األحزاب  سياسة

  . األسرة  حماية  قانون   مشروع  إلقرار  الحكومة   على   الضغط  في  السياسية  األحزاب  دور   على  التأكيد  تم  كما  األحزاب،  داخل  القيادية
 والمجالس  البلديات  انتخابات   في  المشاركة  على  النساء  لتشجيع  البيانات  من  العديد  إصدار  على  االئتالف  مؤسسات  وعملت

  قدرات   بناء في  االئتالف  مؤسسات وساهمت  .  المحلية  االنتخابات  في  النساء  لحماية  السلوك  مدونة  على  التوقيع  تم  كما  المحلية،
  حول   موقف  أوراق  ،أيضا    ،المؤسسات  وأعدت  والنسوي،  الحزبي  العمل  مجاالت  في  وتمكينهن    ،األحزاب  داخل  النسوية  الكوادر

 غزة.  إعمار إعادة ولجنة المصالحة لجان  في النساء وجود أهمية
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  الفصائل  بين  الحوار   جلسات  في   المشاركات  النساء  عدد   لزيادة  المصالحة   لجان   على   الضغط  ،المشاركة  محور  توصيات  أهم  ومن

  والحماية،  المشاركة  محور  على  التركيز  مع  ،واألمن  والسالم  المرأة   قضايا  بشأن  األمن  لقطاع  توعوية  ورش  وعقد  الفلسطينية،
  تدفق   وضمان  ،شبابي  منظور  من   واألمن  السالم  المرأة   أجندة  بحث  بهدف  ،الشابة  بالفئات  االئتالف  سكرتارية  تطعيم  وكذلك

 األجيال. بين الخبرات وتبادل المعلومات
 

 تحقيق ى  لإ  ووصوال  .   %57.41  المناصرة  خطة  في  مسبقا    لها  المخطط  األنشطة  تنفيذ  نسبة  بلغتف  ،الحماية  لمحور  بالنسبة  أما
 البيانات  إصدار  تم  ،بحقهن  التمييزية  والسياسات  نتهاكاتاال  من  الفلسطينيات  النساء  حماية  اتجاه  والنسوية  الدولية  المناصرة  تعزيز

  سجون   في  الفلسطينيات  األسيرات  واقع   على   الضوء  تسليطو   غزة،قطاع    في   يجري   ما  مسؤولية  اإلسرائيلي  االحتالل  لحم  ت    التي
  األغوار،   في  النساء  ضدن  و والمستوطن  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  ترتكبها  التي  نتهاكاتاال  وتوثيق  ورصد  اإلسرائيلي،  االحتالل

  تصاريح  على الحصول أو ،خارجال إلى السفر منع  من غزة قطاع في السرطان مريضات جههاا تو  التي نتهاكاتاال  توثيق وكذلك
  واقع   حول  بورقة   لبنان  في  الفلسطينيات  الالجئات  مشاركة  وتمت  .  فيها  العالج  لتلقي  الغربية  الضفة  مدن  أو  القدس  لدخول

  يتم  لم  ولكنه  ،وسوريا  لبنانو   األردن  في  النساء  وأولوياتاحتياجات  حول    دراسة  إعداد  تم  كما  لبنان،  في  الفلسطينيات  الالجئات
 .مقررا   كان كما والتوثيق الرصدليات آ على  اللجوء دول في النساء تدريب

 
  المزيد   وإيالء  فلسطين،  لدولة   الدولية   الحماية  توفيرب  المتحدة  األمم  مطالبة  على  العمل  تفعيل  الحماية،  محور  في  التوصيات  أهم
 احتياجاتهن يعكس بما التدخالت خطة  بتحديث وذلك ،اللجوء ودول  الشتات في الفلسطينيات الالجئات  النساء بواقع  االهتمام من

 والفتيات.  النساء حماية في أمنية كأجهزة دورهم وإبراز  ،1325 القرار بمحاور األمنية لألجهزة تدريب تنفيذ وكذلك ،وأولوياتهن
 

  ، 2021  لعامل  الثاني  النصف  خطة  في  لها  مخطط  أنشطة  من  ورد  ما  حسب  %100  الوقاية  محور  في  األنشطة  تنفيذ  نسبة  بلغت
 التحرير  منظمة  فصائل  من  سياسيين/اتوال  ين/اتيالحزب  من  عدد  مع  السياسية  األحزاب  لعمل  الناظمة  القوانين  مراجعة  تمت  حيث

  والمتضررين،   الضحايا   جموعتوثيق  بالعمل على    ،االستشارية  اللجنة   إطار  ضمن  ،االئتالف  مؤسسات  قامت  وكذلك  الفلسطينية،
 .االنتخابات في والشباب النساء تمثيل ضرورة على كديؤ  بيان إصدار تم كما الضحايا، تخليد بهدف

 
  السلم   على  الحفاظ  على  العمل  وكذلك  ،داخلية  صراعات  أي  من  الوقاية  على  التركيز  الوقاية،  محور  في  وردت  التي  التوصيات  أهم

  ،ا  استيطاني  ا  توسع  تشهد  التي   المناطق  في   دوليين  مراقبين  بتوفير  المتحدة  األمم  ومطالبة  حوله،   المبكر  اإلنذار   آليات  وتطوير  األهلي
 اإلسرائيلية   نتهاكاتواال  االعتداءات  من  للحد  وذلك  والقدس،  واألغوار  الخليل  في  والفتيات  النساء  بحق   االحتالل  سلطات  انتهاكاتو 

 والنساء.  الفتيات ضد
 

  الصعيد   وعلى  ،1325  األمن  مجلس  بقرار  جاء  بما  للتوعية  محلية  إعالمية  حملة  تنظيم  ،المحلي  الصعيد  على   التوصيات  وأهم
  ومجلس   المتحدة  األمم  هيئة  مثل  ، الدولية  المنظمات  على   للضغط  التجنيده  اإلقليمية  النسوية  منظماتال  مع  التشبيك  اإلقليمي

  والدولية   اإلقليمية  والشبكات  المؤسسات  تزويد  ضرورة  كذلكو   ، الفلسطينيات  والفتيات  للنساء  والحماية  األمن  توفير  بهدف  األمن،
  على   أما  .  كافة  ن تواجده  أماكن  في  الفلسطينيات  والفتيات  النساء  وحماية   بأمن  تتعلق  التي  القضايا  بمختلف  االئتالف  بمواقف
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  إلى   التوجهو   الفلسطيني،  الشعب  مع  العالمية  التضامن  حركات  لتفعيل  استراتيجية  وضع  ضرورةفتم التأكيد على   الدولي،  الصعيد
  التي   والفيديوهات  والتقارير  والصور  والبيانات  بالمعلومات  اوتزوده  ،كافة  العالم  دول  في  فلسطين  وممثليات  الدبلوماسية  البعثات

  مساءلة   على   لحثها  الدولية   الجهات  على   للضغطها  في  ةالمتواجد  الدول   تحشيد  بهدف  وذلك  النساء،  ضد   االحتالل  انتهاكاتب  تتعلق
 . االحتالل ةدول
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 المساءلة:  محور
  محور   ضمن  لها  المخطط  األنشطة  تنفيذ  على  2021  عامال  من   الثاني  النصف  في  االئتالف  أعضاء  المؤسسات  عمل  تركز

  المؤسسات  مع  والتشبيك  ،االحتالل  انتهاكات  بشأن  تحليلي  تقرير  عدادوإ   ،الوعي  ورفع  ،التدريب  على  التركيز  تم  حيث  ،المساءلة
 واإلقليمية.  المحلية الحقوقية

 
 : األول االستراتيجي الهدف مخرجات  -1
 

  المساءلة   في  االئتالف  مؤسسات  جهود  تعزيز  المساءلة:  لمحور  األول  االستراتيجي  الهدف
 اإلسرائيلي العسكري  االحتالل تحت الفلسطينيات والفتيات النساء على  الواقعة  نتهاكاتاال عن

 
  يتعلق  بما  توعوية  تثقيفية   ورش  دعقو   الدولية،  اآلليات  مع  التعامل  وكيفية  والرصد  التوثيق   مجال  في  تدريبات  تنفيذ -

 الشهادات  تقديم  على  التدريبو   ،العالقة  ذات  القانونية  باألطر  الوعي  رفع  على  العمل  وكذلك  ،1325القرار    بمحاور
 أجل  من  غزة،  قطاع  في  يالصهيون  االحتالل  جرائم  توثيق  على  واإلعالميين/ات  المحامين/ات  ريبتد  تم  كما  ،الحية

 . خصوصا   والنساء ،عموما   الفلسطيني الشعب بحق المرتكبة الجرائم على  االحتالل مساءلة
  للتوعية  إعالمية حملة تنفيذ تم حيث ،عالميةإ  ةحمل عبر االئتالف راتيجيةواست واألمن والسالم المرأة  بأجندة الوعي رفع -

 . وإذاعية نيةتلفزيو  وبرامج إذاعية، ومضات مثل ؛مختلفة إعالمية أشكال  استخدام تم وقد ،بالقرار
 الفلسطينية/منظمة   السلطة   ممثلي  مع   ومشاركته  ،غزةقطاع    فياالحتالل    انتهاكات  بشأن  شهري   تحليلي  تقرير  إعداد -

 الخارجية.  وزارة مع بالتعاون  الدولية، المحافل في الفلسطينية التحرير
  ، فلسطين  في   النساء  ضد   اإلسرائيلية  نتهاكاتاالصورة  في    الوضعه  الدولية   الحقوقية  المؤسسات  مع  التواصل   على   العمل -

  تأثير  حول(  Webinarsالندوات الدولية عبر اإلنترنت )  من  عدد  تنظيم  تم  كما  جراح،  الشيخ  أحداث  في  خاصةبو 
  قضية   ورفع  األولوية،  ذات  الدول  في   الفاعلة   النسوية  المؤسسات  مع  التشبيك  تم  كما  ،النساء  على  االحتالل  انتهاكات

 المؤسسات  ومن  .  كرامة  شبكة  خالل  من  ،المتحدة  األمم  إلى  الفلسطينيات  السياسيات  األسيرات  ضد  ةاإلسرائيلي  نتهاكاتاال
  ،اإلنسان  لحقوق   القاهرة  معهدو   كرامة،  شبكةو   اليابانية،  المسيحية  الشابات  جمعية  معها،  التواصل  تم   التي  والشبكات

 . العربيات النساء وجمعية
 وتوزيع نشر تم قد ف ،االحتالل انتهاكات نشر في دورها وتفعيل البديلة  لدولية ا اإلعالمية الجهات الستقطاب بالنسبة أما

  والتقارير   البيانات  من   العديد صدارإ تم  كما  الشبكة، خالل   من   واسع    نطاق    على   يصدرها  التي والمواد  االئتالف مواقف
 يومية  انتهاكات  من  القدس  مدينة  في  النساء  له  تتعرض  ما  بخصوص  والدولية  المحلية  اإلعالم  وسائل  على  وتوزيعها

 والمستوطنين/ات. االحتالل قبل من
 التدريبية،  الورش  من  عدد   نظيمت  تم  حيث  ، للمساءلة  الدولية  اآلليات  استخدام  على   يةالنسو   المؤسسات  من   عدد   قدرات  بناء -

 السالم.  ريم السيدة ة أ المر   ضد للعنف الخاصة  المقررة مع اجتماعوعقد 
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  جهود   في  الفلسطينيات  النساء  قضايا  دمج  المساءلة:  محورل  الثاني  االستراتيجي  الهدف
 وفياالحتالل    تحت  الفلسطينية  المرأة   وضعية  لمتابعة  الموجهة  الدولي  والتضامن  المناصرة
 الشتات.

 
 الملحق.  في  المصفوفة في  يظهر وهذا ،2021 عامال من الثاني النصف في الفاالئت مؤسسات قبل  من عليه عملال يتم لم
 
 

 المساءلة: محور توصيات
 يسهل   ذلك  ألن   ،1325 القرار  نص   في  االحتالل مصطلح  إلدراج  ، ومتواصل  مكثف  كلبش  ،العمل  ضرورة •

 الفلسطينيات.  والفتيات  النساء ضد ترتكبها التي نتهاكاتالعن ا اإلسرائيلي  االحتالل سلطات مساءلة عملية
  األدوات  استخدام وكيفية ،المساءلة ياتآل  في (وإناثا   )ذكورا   الشبابية للمجموعات التدريباتمن المزيد   تنظيم •

 للمساءلة.   الدولية
 والفتيات  النساء  من  اإلنسان  حقوق   ناشطات  لها  تتعرض  التي  نتهاكاتاال  ليشمل  المساءلة  محور  نطاق  سيعتو  •

 الفلسطينية. األمنية األجهزة من العام  الحيز في
  العمل   تطوير  بهدف  وذلك   دورية،  لقاءات  عقد   خالل   من  ،الفلسطينية  اإلنسان  حقوق   مؤسسات  مع  التنسيق •

  السالم و   المرأة   أجندة  حول  المشتركة  المواقف  وتصدير  ،الدولي   المستوى   على  التغييرات  يوازي   بما  المشترك
 والدولي.  الوطني المستويين على فلسطين في واألمن

 االجتماعي،  النوع  منظور  من  التوثيقموضوع  في    الفلسطينية  السياسية  األحزاب  مختلف  من  كوادر  تدريب •
 المساءلة. بآليات قدراتهم/هن وبناء

 تحت  الفلسطينيات  والفتيات  النساء  على  الواقعة  نتهاكاتاال  عن  المساءلة   في  االئتالف  مؤسسات  جهود  توحيد •
 . المختلفة اللجان وفي ،اإلنسان حقوق  جلسات في اإلسرائيلي العسكري  االحتالل

  المحافل   في  منها  االستفادة  ويمكن  ،االنتشار  سريعة  أداة   كونها  اإلعالمية  الحمالت  على  الجهود  تركيز •
 الدولية. 
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 المشاركة:  محور

 
 األول.  االستراتيجي الهدف مخرجات

  السياسية المشاركة تعزيز على العمل تركز حيث المشاركة، بمحور المرتبطة األنشطة تنفيذ في األعضاء المؤسسات نشطت لقد
 منلمزيد  )  غزة  إعمار  وإعادة  المصالحة  لجان  في  النساء  تواجد  ضرورة  على  وكذلك  ،القرار  صنع  مواقع  في  الفلسطينية  للمرأة 

 . (الملحق في  المصفوفة على  االطالع الرجاء ،التفاصيل
 

  داخل  الفلسطينيات  النساء  وتمثيل  مشاركة  تعزيز  :المشاركة  لمحور  األول  االستراتيجي  الهدف
  ما  تحقيق تمقد و  .  والسالم  األمن تحقيق جهود ضمن  ،القرار صنع  مراكز في  هوخارج  الوطن

 يلي:
 

  في   النسوية  الرؤية  تضمين  وكذلك  المصالحة،  لجان  في  النساء  وجود  أهمية  حول  موقف  أوراق  وإعداد   مخاطبة -
  اللجان   في   النساء  إشراكب  تطالب  التي  ،االجتماعات  في  المشاركة  الفلسطينية  فصائل ال  بين  المصالحة   ملفات

  لجنة و   األمن،  لجنةو   الحريات،  لجنة  بينها  ومن  ،القاهرة  لقاءات  عن  انبثقت  التي  الوطنية  المصالحة   لتحقيق  المختلفة
  إعمار   إعادة  بموضوع  النساء  ةرؤي  حول   ورقة إعداد  في    المؤسسات  من  عدد   مشاركة  وكذلك  التحرير،  منظمة  تفعيل
 غزة.

 ومؤسسات   األحزاب  وأنظمة  سياسة  في  االجتماعي  النوع  قضايا  لتضمين  السياسية  األحزاب  مع  لقاءات   نظيمت -
  المؤسسات،   وفي  األحزاب  داخل  قيادية  مناصب  وتقلدها  ،السياسية  المرأة   مشاركة  توسيع  بهدف  ،المدني  المجتمع

 السياسية  األحزاب  ودور  ،األسرة  حماية  قانون   إقرار  بموضوع  السياسية  لألحزاب  مساءلة  جلسات  تنظيم  وكذلك
  داخل   نسوية  كوتا   إقرار  ضرورة  بشأن   المساءلة  تمت  كما،  القانون   قرارإل  الحكومة  على الضغط  في    بالمساهمة

  داخل   القرار  صنع  مواقع  في  النساء  عدد  زيادة  لضمان  وذلك  ،نسوية  كوتاها  في  توجد  ال  التي  السياسية  األحزاب
 السياسية. األحزاب

 انتخابات  أو  المحلية  والمجالس  البلدية  انتخابات  سواء  ؛االنتخابات  في  المشاركة  على  النساء  تحث  تبيانا  إصدار -
 ال  بما  الكوتا  نظام  إلقرار  الفلسطينية  السلطة  علىالضغط  في    االئتالف  مؤسسات  ومشاركة  ،التشريعي  المجلس

  السلوك  مدونة  توقيع   في  المؤسسات  بعض  شاركت  كما  .  المرأة   ضد  التمييز  لمواجهة  إيجابي  كإجراء  %30  عن  يقل
 المحلية.  االنتخابات في النساء لحماية

  عقد  تم  ،والنسوي   الحزبي  العمل  مجاالت  في  وتمكينهن    ،األحزاب  داخل  النسوية  الكوادر  قدرات  بناء  إطار  وفي -
 المختلفة.  الجامعات من طالباتوطالب/ االئتالف ومؤسسات األحزاب لعضوات تدريبات
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 المشاركة:  محور توصيات
 تشجع  التي  اإلجراءات  خاذات    وكذلك  ،االجتماعي  للنوع  مستجيبة  سياسات  لتبني  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  على  الضغط •

 المختلفة. األمنية األجهزةب االلتحاق  على النساء
 الفلسطينية.  الفصائل  بين الحوار جلسات في المشاركات النساء عدد  لزيادة  المصالحة لجان على الضغط •
 والحماية.  المشاركة محور على التركيز مع ،واألمن والسالم المرأة  قضايا بشأن األمن لقطاع  توعوية ورش عقد •
 وما  ؟المشاركة  هذه  أهمية   تكمن  أين  منظور  من  األمنية،  األجهزة  في  النساء  مشاركة  موضوع  لنقاش  مستديرة  طاولة  عقد •

 األمن؟  أجهزة في النساء نسبة زيادة  من النسوية الحركة توقعات هي
  الوعي   نشر  مع  ،القرار  وصنع  بالقيادة  المرتبطة  المواضيع  في  (ورجاال    )نساء  الشابة  الفئة  قدرات  بناء  في  االستمرار •

 واألمن.  السالم  قضية في والفتيات النساء دور حول
 الشابة،  الفئات  منظور  من  واألمن  السالمو   المرأة   أجندة  بحث   بهدف  وذلك  ،الشابة  بالفئات  االئتالف  سكرتارية  تطعيم •

 األجيال. بين الخبرات وتبادل المعلومات تدفق وضمان
 األحزاب  وواقع  السياسي،  اإلسالم   مثل  السياسية  المرأة   مشاركة  على   تؤثر  التي   المختلفة  العوامل   لنقاش  ورشة   عقد •

 للنساء.  السياسية المشاركة من تعيق التي والصعوبات  المعيقات من للحد  حلول واقتراح الفلسطينية، السياسية
في   خاصةبو  ،1325 األمن مجلس  قرار في جاء بما لاللتزام الحكومة على للتأثير االئتالف باسم حملة وتنفيذ تصميم •

 الحماية. و  المشاركةموضوع 
 

 الحماية: محور
 : األول االستراتيجي الهدف مخرجات  -1

  النساء   حماية  تجاه  والنسوية  الدولية  المناصرة  تعزيز  الحماية:  لمحور  األول  االستراتيجي  الهدف
  االحتالل  تحت  بحقهن  الممارسة  التمييزية  والسياسات  نتهاكاتاال  من  الفلسطينيات  والفتيات

 يلي:  ما تحقيق تم حيث اإلسرائيلي، العسكري 
  واقع   على  الضوء  تسليطو   غزة،قطاع    في  يجري   ما  مسؤولية  سرائيلياإل  االحتالل  لحم  ت    التي  البيانات  إصدار  -

 سلطات  ترتكبها  التي  نتهاكاتاال  وتوثيق  رصد  وكذلك  اإلسرائيلي،  االحتالل  سجون   في  ياتالفلسطين   األسيرات
 مريضات  جههاا تو   التي  نتهاكاتاال   توثيق  وكذلك  األغوار،  في  النساء  ضدن  و والمستوطن  اإلسرائيلي  االحتالل
  الضفة   مدن  أو  القدس  لدخول   تصاريح  على   الحصول  أو  ،خارجال  إلى   السفر  منع  من  غزة  قطاع  في  السرطان

 فيها. العالج لتلقي الغربية
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 :الثاني االستراتيجي الهدف مخرجات -2
 للنساء  الحماية  توفير  نحو  الوطنية  الجهود  تدعيم  الحماية:  لمحور  الثاني  االستراتيجي  الهدف

 حيث  المصير،  وتقرير  العودة  في  بحقهن  والمطالبة  ،لالجئات  المضيفة  الدول  في  الفلسطينيات
 يلي:  ما تحقيق تم

  باحتياجات   دراسة   إعداد  تم  كما  لبنان،  في  الفلسطينيات  الالجئات  ع واق  حول   بورقة  لبنان  في  الفلسطينيات  الالجئات  مشاركة -
 والتوثيق.  الرصدليات آ  على  اللجوء دول في النساء تدريب يتم لم ولكنه ،وسوريا لبنانو  األردن في النساء وأولويات

 
 الحماية: محور توصيات
 فلسطين.  لدولة الدولية  الحماية توفيرب المتحدة األمم مطالبة على  العمل تفعيل •
 .االحتالل لشؤون  الخاصة  المقرر بحضور الورش وتنظيم للعنف  الخاصة المقررة مع اللقاءات تنظيم استمرار •
 غزة.  قطاع في االحتالل جرائم في التحقيق لجان مجريات متابعة •
 التوثيق  مرصد   من  والطلب   المرأة،  شؤون   وزارة  في   التوثيق  مرصد  تفعيل  على   والعمل  ،االحتالل   نتهاكاتال   التوثيق  تنظيم •

 النساء. بحق نتهاكاتاال حول ربعية بتقارير االئتالف تزويد ،المرأة  شؤون  وزارة في
 بما  التدخالت  خطة  بتحديث  وذلك  ،اللجوء  ودول  الشتات  في  الفلسطينيات  الالجئات  النساء  بواقع  االهتمام  من  المزيد •

 . وأولوياتهن احتياجاتهن يعكس
  والعمل   السنة،  مدار  على  المقدسيات  النساء  بحق  اإلسرائيلية  نتهاكاتاال  لمتابعة  السكرتارية  أعضاء  من  لجنة  تشكيل •

 القدس. محافظة في والفتيات النساء لها تتعرض التي نتهاكاتاال محورها دولية مناصرة حملة تنظيم على
 التعرض  وعدم  والفتيات،  النساء  حماية  في  أمنية  كأجهزة  ادوره  وإبراز  ،1325  القرار  بمحاور  األمنية  لألجهزة  تدريب  تنفيذ •

 والسياسات  الممارسات  بعض  ضد  احتجاجيةفعاليات  في    لمشاركتهن  أو  ،الدولةسياسات  في    رأيهن  إبداء  بسبب  لهن
 . العامة الحريات تحجب التي

 والمستوطنين/ات.   االحتالل  انتهاكات  مواجهة  في  والفتيات  النساء  قدرات  لتطوير  إرشادي  دليل  وإعداد   تدريبية  ورش  عقد •
 األمن مجلس وقرار ،المرأة  ضد التمييز أشكال كافة على  القضاء واتفاقية 1325 األمن مجلس قرار بين الربط ضرورة •

 األربعة.  المحاور على  العمل تكامل إلى يؤدي ما، 2250
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 :الوقاية محور
 : األول االستراتيجي الهدف مخرجات -1

  المجتمع   بمطالبة  االئتالف  مؤسسات   دور  تعزيز  الوقاية:  لمحور  األول  االستراتيجي  الهدف
 . الفلسطينيات النساء  واقع تجاه الوقائية التدابيرتخاذ  اب الدولي

 . 2022  عامال من الثاني  النصف في االئتالف مؤسسات قبل  من تدخالت أي إجراء يتم لم -
 

 :الثاني االستراتيجي الهدف مخرجات -2
  حدة   في   تصاعد  أي  من   الوقاية  في   المساهمة  الوقاية:  لمحور  الثاني  االستراتيجي  الهدف
 حيث تم تحقيق ما يلي: ، الداخلي االنقسام عن الناتجة األزمة

  التحرير منظمة فصائل من ات/سياسيينوال ن/اتيالحزبي من عدد مع السياسية اباألحز  لعمل الناظمة القوانين مراجعة -
  والمتضررين،   الضحايا  جموعتوثيق  على    ، بالعملاالستشارية  اللجنة   إطار   ضمن   ،االئتالف  المؤسسات  وقيام  ،الفلسطينية

 تمثيل   وضرورة  االنتخابات  حول  بيان  إصدار  وتم  ،الماضي  بشأن   األخالقي  الوعي   مستوى   ورفع  الضحايا،  تخليد  بهدف
 والشباب. النساء

 
 

 :الوقاية محور توصيات
  اإلنذار   آليات  وتطوير  ، األهلي  السلم   على   الحفاظ  على   العمل   وكذلك   ،داخلية  صراعات  أي  من   الوقاية   على   التركيز •

 حوله.  المبكر
 بحق   االحتالل  سلطات  انتهاكاتو   ا ،استيطاني  ا  توسع  تشهد  التي  المناطق  في  دوليين  مراقبين  توفيرب  المتحدة  األمم  مطالبة •

 والنساء. الفتيات ضد اإلسرائيلية نتهاكاتواال االعتداءات من للحد   وذلك والقدس، واألغوار الخليل في والفتيات النساء
 ،واإلعالميات  اإلنسان  حقوق   ناشطات  ضد   اإلنسان  حقوق   لمنظومة  انتهاكاتو   تجاوزات  ألي  الوقائية  اإلجراءات  بلورة •

 . مستقبال   هنضد األمنية األجهزة ممارسات تكرار عدم لضمان
 

 التحديات:  أهم
 : بـ ارتبطت التحديات  أبرز فإن ،السكرتارية عضوات مع عقدها  تم التي المقابالت إلى باالستناد

 
  بالنسبة   1325  األمن  مجلس  قرار  توطين  مصطلح   على  التوافق   بشأن  االئتالف  مؤسسات  بين  النظر  وجهات  في  التباين •

 . قائما   زال ما الفلسطينية، للحالة 
 الوطنية.   المصالحة موضوع حول نسوية رؤية إلى  الوصول في تحد    هناك زال ما  •
  األجهزة  قبل  من  والفتيات  النساء  على   اعتداءات  أي  وإدانة   ،محليا    النساء  حماية  بشأن  االئتالف  مؤسسات  بين  التباين •

 الفلسطينية.  األمنية



 

14 
 

 القدرة  حيث  من  أو  ،األنشطة  لتنفيذ  التمويل  على  الحصول  حيث  من  غزة،قطاع    في  االئتالف  بمؤسسات  خاصة  تحديات •
  المفروض   الحصار   بسبب   للسفر،  تحتاج  التي  1325  األمن  مجلس  بقرار  المتعلقة  واألنشطةالفعاليات  في    المشاركة  على
 غزة.قطاع   على

 
 :مستقبالا  منها االستفادة  يمكن التي الفرص أهم

  منها  االستفادة  لالئتالف  يمكن  التي  الفرص  أبرز  فإن  ،االئتالف  سكرتارية  عضوات  مع  عقدها  تم  التي  المقابالت  إلى  باالستناد
 : واستثمارها

 
  على  العاملةفريقيا أ و   والجنوبية  الشمالية وأمريكا أوروبا في  والدولية  اإلقليمية الشبكات من  المزيد عضوية   إلى االنضمام •

  القضية  عدالة تجاه اهاندلب حكومات على للتأثير الدولي النسوي  التضامن  استثمارو  ،1325  األمن مجلس قرار محاور
 الفلسطينية.

  للسكرتارية   شابة  دماء  لضخ  االئتالف  لسكرتارية  شباب  ممثلين/ات  ضمو   (وذكورا    )إناثا    الشباب  من  الشابة  بالفئة  االستثمار •
 والتكنولوجيا. االجتماعي التواصل  وسائل مع التعامل  على وقدرة ،وجديدة مبتكرة أفكار من يرافقها وما

  إلى   2250  القرار  يهدف  حيث  ،1325و  ،الشباب  بمشاركة  الخاص  2250  األمن  مجلس  ي قرار   بين  الربط  إمكانية •
 تأجيج  إلى  يؤدي   الذي  التطرف  مكافحة  في  والصبايا  الشباب  فئة  إشراك  خالل  من  وذلك  الدوليين،  واألمن السلم  صون 

 والدولي.   واإلقليمي  الوطني  الصعيد  على  األمن  انعدام  وتفاقم  ،االقتصادية–االجتماعية  التنمية  وعرقلة  المسلحة  النزاعات
  وموظفي/ات  القاعدية  والمؤسسات  المدني  المجتمع  مؤسسات  تدريب  في  واعتماده  الدولية  المناصرة  دليل  من  االستفادة •

 غزة. قطاع و  ،الغربية والضفة ،القدس من كل في االئتالف مؤسسات
  ، 1325  القرار   بمحاور  المتعلقة والخطط والبرامج  المشاريع  وبناء  االئتالف  مؤسسات  عمل   في   والتكامل  التنوع  استثمار •

 الممولة.  المشاريع عن وبعيدا   ،االئتالف أعضاء المؤسسات بين تكاملي مشترك بشكل تنفيذها على والعمل
 . 1325 القرار بمحاور المتعلقة األنشطة بتمويل المهتمين الممولين من العديد وجود •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيات: 
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 :1325 االئتالف عمل لتطوير خاصة توصيات
 عليه.  والتوافق الفلسطينية للحالة بالنسبة 1325 األمن مجلس قرار توطين لموضوع  المفاهيمي اإلطار توحيد •
  لنقاش   وكذلك  ،المركزية  السياسية  القضايا  لنقاش  االئتالف  لسكرتارية  الحاجة  وعند  دورية   ذهني  عصف  لقاءات  عقد •

  تصدر   رسائل  أو  بيانات  خالل  من  ،عنها  تعبيرالو   ،المشتركة  المواقف  واتخاذ  الفلسطينية،  الساحة  على   المستجدة  القضايا
  مرة   تجتمع"  أن   سكرتارية االئتالف  مهام  من أن    ،11  المادة  في  لالئتالف  الداخلية   الالئحة  في   جاء  وقد  االئتالف،  باسم

 لالئتالف(. الداخلية  الالئحة :المرجع) االئتالف" أنشطة وتنسيق للتداول الضرورة، وعند شهر، كل
 متعلقة  وفعاليات  وتقارير  سياساتية  وأوراق  دراسات  من  بإصداراتها  االئتالف  سكرتارية  إحاطة  على  المؤسسات  عمل •

 جميع  على  له   الواردة  والمعلومات  اإلصدارات  بتعميم  االئتالف  يقوم  أن  على  ،1325  األمن  مجلس  قرار  بمحاور
  الالئحة   في  جاء  وقد  .  االئتالف  أعضاء  وإنتاج  إصدارات  من  االستفادة  وكذلك  ،العمل  تكرار   عدم  في  يسهم  ما  األعضاء،

 األعضاء  المؤسسات  وحقوق   واجبات  من   أن  ،العامة  الجمعية  أعضاء  وحقوق   واجبات  7  المادة  في  لالئتالف  الداخلية
  الصلة   ذات  الجمعية  ونشاطات  برامج  عن  الخاصة  بالمعلومات  منتظم  دوري   وبشكل  االئتالف  "تزويد  :االئتالف  في

 لالئتالف(.  الداخلية الالئحة  :المرجع) "1325 بالقرار
 تخصص  حسب  ا  تكاملي  العمل  يكون   بحيث  ،االئتالف  مؤسسات  أعضاء  جميع  بين  المشترك  للعملليات  آ  إيجاد  ضرورة •

  والعمل  التنسيق  بمستوي   االرتقاء  إلى   يؤدي  ما  الممولة،  المشاريع  عن   بعيدا    المشترك  العمل  تعزيز  مع  مؤسسة،  كل
  الداخلية   الالئحة  في  جاء  وقد  .  االئتالف  باسم  1325  القرار  بمحاور  الخاصة  والبيانات  الموقف  أوراق  وإصدار  ،كائتالف
 المتعلقة واإلعالمية السياسية المواقف إصدار" السكرتارية مهام منأن  االئتالف، سكرتارية، 11 المادة في لالئتالف
 ."اإلسرائيلي  االحتالل ضد بالنضال

  مع   تتقاطع  التي  اللجان  إلى  المؤسسات  انضمام  ضرورة  مع  االئتالف،  إطار  في  متخصصة  لجان  تشكيل  على  العمل •
  أعضاء   وحقوق   واجبات  7  المادة  في  لالئتالف  الداخلية  الالئحة  في  جاء  وقد  االئتالف،  فعالية  لزيادة  وذلك  عملها،

  يشكلها   التي  المختلفة  لجانى اللإ  "االنضمام  االئتالف  في  األعضاء  المؤسسات  وحقوق   واجبات  من  أن  العامة  الجمعية
 لالئتالف(.  الداخلية الالئحة :)المرجع نشاطاتها" في والمشاركة االئتالف

 الذي   المحور  على  مؤسسة   كلتعمل    بحيث  ،االئتالف  مؤسسات  على  األربعة  المحاور  تقسيم  إمكانية  نقاش  ضرورة •
 محورين. أو بمحور الجهود تركيز  إلى يؤدي ما عملها، مع يتقاطع

 المؤسسة تعمل التي والبرامج باألنشطة الخاصة الدورية بالتقارير االئتالف سكرتارية بتزويد األعضاء المؤسسات التزام •
  على   مؤسسة  كل  تعمل  بحيث  ،لكترونيإ  تطبيق  تصميم  إمكانية  مع  ،1325  القرار  بمحاور  الصلة  ذات  تنفيذها  على

  في   جاء  وقد  والتقييم،  للمتابعة  وكذلك  المعلومات  جمع  عملية  يسهل  ما  تنفيذها،  تم  التي   والفعاليات  باألنشطة  تزويده
  المؤسسات   وحقوق   واجبات  من  أن   -العامة  الجمعية  أعضاء  وحقوق   واجبات-   7  المادة  في  لالئتالف  الداخلية  الالئحة

  الداخلية   الالئحة  :)المرجع  العمومية"  الجمعية  تحدده  لما  وفقاا   لالئتالف  السنوية  التقارير  "تقديم  االئتالف  في  األعضاء
 لالئتالف(.

  وذلك   غزة،قطاع    مؤسسات   من  لالئتالف  منسقة  نائبة  هناك  يكون   أن  غزة،قطاع    في  االئتالف  أعضاء  من  توصية •
 .القطاع في  الوضع  لخصوصية

  التواصل   منصاتو   االجتماعي،   التواصل  وسائل  وتحديدا    ،1325  بالقرار  الوعي  نشر  في  اإلعالم  دور  على  التركيز •
 . واالبتكاريةإلبداعية ا األدوات واستخدام  االفتراضية، االجتماعي
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 :المحلي الصعيد على التوصيات

 السالمو   المرأة   أجندة  تنفيذ  في  الرجال  مشاركة  بأهمية  المجتمعي  الوعي  مستوي   لرفع  دليل  وضع  على  العمل  ضرورة •
 واألمن.

 بحقهن   الممارسة   التمييزية  والسياسات  نتهاكاتاال  من  الفلسطينيات  والفتيات  النساء  حماية  اتجاه  المحلية  المناصرة  تعزيز •
 الفلسطينية.  األمنية األجهزة قبل من

 . 1325 األمن مجلس بقرار جاء بما للتوعية محلية إعالمية حملة تنظيم •
 

 :اإلقليمي الصعيد على التوصيات
  ومجلس   المتحدة  األمم  هيئة  مثل  ،الدولية  المنظمات  على  للضغط  التجنيده  اإلقليمية  النسوية  منظماتال  مع  التشبيك •

 الفلسطينيات.  والفتيات للنساء والحماية األمن توفير بهدف األمن،
  والفتيات   النساء   وحماية  بأمن  تتعلق  التي   القضايا   بمختلف  االئتالف  بمواقف  اإلقليمية  الشبكاتو   المؤسسات  تزويد •

 .كافة  نتواجده أماكن في الفلسطينيات
 

 : الدولي الصعيد على التوصيات
 الفلسطيني.  الشعب مع العالمية التضامن  حركات إلحياء استراتيجية وضع •
 والفتيات.  النساء  أمن  على  وأثرها  االحتالل  انتهاكات  حول  الدورية  تقاريرالب  اإلنسان  حقوق   لمجلس  الخاص  رلمقر   ا  تزويد •
 .تهنوحماي النساء بأمن الخاصة  المداخالت إرسال لتسهيل السامي المفوض مكتب مع والمتواصل الدائم التنسيق •
 والتقارير   والصور  والبيانات  بالمعلومات  اوتزوده  ،كافة  العالم  دول  في  فلسطين  ممثلياتو   الدبلوماسية  البعثات  إلى  التوجه •

  الجهات   على   للضغطها  في  ةالمتواجد  الدول   تحشيد  بهدف  وذلك  النساء،  ضد   االحتالل  انتهاكات ب  تتعلق  التي  والفيديوهات
 .االحتالل ةدول  مساءلة  على لحثها  الدولية
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 المناصرة  لخط التنفيذية للخطة  2021 لعاممن ا  الثاني النصف في تنفيذها تم  التي األنشطة نسبة مصفوفة
  المقرر   األنشطة  عدد  

 ورد  ما  حسب  تنفيذها
 التنفيذية  الخطة  في

  الثاني   لنصفل  المقررة
 المناصرة  خطة  من

2021-2024 

  تم  التي  األنشطة  عدد
 تنفيذها

 المنفذة   األنشطة  نسبة
 التنفيذية   الخطة  ضمن

  الثاني  نصفلل  المقررة
 المناصرة   خطة  من

2021-2024 

 لم  التي  األنشطة  نسبة
  ضمن   أنها  رغم  تنفذ

 الثاني  النصف  أنشطة
 المناصرة  خطة   من

2021-2024 

 المساءلة  :األول المحور
  والفتيات   النساء  على  الواقعة  نتهاكاتاال   عن  المساءلة  في  االئتالف  مؤسسات  جهود  تعزيز  : 1.1  االستراتيجي  الهدف

 اإلسرائيلي. العسكري  االحتالل تحت الفلسطينيات
 % 70 % 30 أنشطة  9 ا  نشاط 30 

  لمتابعة   الموجهة  الدولي  والتضامن  المناصرة  جهود  في  الالجئات  الفلسطينيات  النساء  قضايا  دمج  :1.2  االستراتيجي  الهدف
 الشتات. وفي االحتالل تحت الفلسطينية المرأة وضعية

 1 0 0% 100 % 
 المشاركة  :الثاني المحور
  ضمن   القرار  صنع  مراكز  في هنوتمثيل  والشتات(  الوطن  )في  الفلسطينيات  النساء  مشاركة  تعزيز   :2.1  االستراتيجي  الهدف
 والسالم. األمن تحقيق جهود

 7 4 57.41 % 42.59 % 
 الحماية  :الثالث محورال

 نتهاكات اال   من  الفلسطينيات  والفتيات  النساء  حماية  تجاه  والنسوية  الدولية  المناصرة  تعزيز  :3.1  االستراتيجي  الهدف
 اإلسرائيلي.  العسكري  االحتالل تحت بحقهن   المماَرسة  التمييزية والسياسات

 
 7 4 57.41 % 42.59 % 

 ، لالجئات  المضيفة  الدول  في  الفلسطينيات  للنساء  الحماية  توفير  نحو  الوطنية  الجهود  تدعيم  : 3.2  االستراتيجي  الهدف
 .المصير وتقرير العودة في بحقهن والمطالبة

 1 0 0% 100 % 
 الوقاية :الرابع المحور
 النساء  واقع  تجاه   الوقائية  التدابير  باتخاذ  الدولي  المجتمع  بمطالبة  االئتالف  مؤسسات  دور  تعزيز  :4.1  االستراتيجي  الهدف

 الفلسطينيات 
 0 0 0% 0% 

 الداخلي.  االنقسام عن الناتجة األزمة حدة في تصاعد   أي   من الوقاية  في المساهمة  :4.2 االستراتيجي الهدف
 
 1 1 100 % 0% 
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 : المقيمة مالحظات
  في  األعضاء  المؤسسات  بعض  هناك  حيث  ،1325  القرار  محاور  على  المؤسسات  عمل  بين  واضح  تفاوت  وجود .1

  المحاور،   هذه  على  ، جزئي  بشكل  ،تعمل  اآلخر  والبعض  ،1325  القرار  محاور  على  عملها  معظميرتكز    ،االئتالف
 . 2021  عامال خطة أنشطة بتنفيذ المؤسسات التزام مدي على ذلك انعكس وبالتالي

ى لإ  يتطرق   ال  القرار  أن  خاصةبو   ،الفلسطينية  الحالة  في  1325  القرار  جدوى   من  المؤسسات  بعض  عند  إحباط  وجود .2
 فلسطين.  في الحال  هو كما االحتالل تحت الواقعة  لدولا

 والشتات. اللجوء  دول في والفتيات النساء لدور كبير تغيب .3
 االحتالل   سجون   في  الفلسطينيات  األسيرات  واقع  على   الضوء  بتسليط  االئتالف  مؤسسات   قبل  من  متزايد  اهتمام .4

 اإلسرائيلي. 
 األنشطة.  منالعديد في  النقاش إعادة إلى  وبحاجة  ،جدا   طويلة المناصرة لحملة التنفيذية  الخطة  .5

  

30%

57.41%

57.41%

100%

ة نسبة األنشطة المنفذة المقررة للنصف الثاني من خط
2021-2024المناصرة 

محور المساءلة

محور المشاركة

محور الحماية

محور الوقاية
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 2021  لعامل  المناصرة لخطة السنوي  التقييم في 1325  االئتالف اتمؤسس مشاركة طبيعة مصفوفة

  مصفوفة   تسليم  المؤسسة اسم  
  التنفيذية   الخطة 
2021 

  بشكل   المصفوفة   تسليم 
  مع   ما   حد  إلى  تفصيلي 

 المؤشرات  بعض

  نموذج  تسليم 
  لعمل  ملخص

 المؤسسة 

  مع   اجتماع   عقد
 المقيمة 

  تقرير  تسليم 
  المؤسسة 

  ضمن
  بنود   بعض
القرار  
1325 

  للمرأة   العام   االتحاد   -1
 الفلسطينية 

✓  ✓   ✓  
 نزال  ريما  السيدة

 

  للدراسات   المرأة   مركز -2
 النسوية 

   ✓  
  ساما   السيدة

 عويضة 

 

  ✓    للتنمية   العاملة  المرأة   جمعية -3
 خريشة  أمل  السيدة

 

  ✓    المرأة   شؤون  طاقم  -4
  أبو   نهاية  السيدة

 نحلة 

 

  القانوني   اإلرشاد   مركز -5
 واالجتماعي 

✓  ✓     

  األبحاث   مركز -6
  القانونية   واالستشارات 

 للمرأة   والحماية

    ✓  

  النسوية   الدراسات  جمعية -7
 الفلسطينية  التنموية

✓    ✓  
 ياغي  سحر السيدة

 

  الفلسطينية   المبادرة  مؤسسة -8
  العالمي   الحوار  لتعميق 

 "مفتاح" والديمقراطية 

✓  ✓   ✓  
 ياغي نجوى   السيدة

 

 

  ✓    ✓ المرأة  إعالم  مؤسسة -9
 فراج  سهير السيدة

 

  ✓  ✓  ✓  المسيحية   الشابات جمعية  -10
   ترزي  أمل  السيدة
 عودة  ربى  السيدة

 

      المرأة  شؤون  مركز - 11
 % 9 %72  %36.36 %54.54 النسبة  
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 المقيمة: واجهت التي الصعوبات

  أسئلة  نع   لإلجابة  اجتماع  لعقد  1325  ائتالف  في  المؤسسات  ممثالت  بعض  مع  المقابالت  مواعيد  تحديد  صعوبة .1
 معها.  االجتماع عقد غزةقطاع   في مؤسسة ممثلة رفضت كما المقيمة،

 %. 54 إعادتها تتم التي المصفوفات نسبة تبلغ وقد ،المؤسسات قبل من ة  أمعب المصفوفات  إعادة في التأخير .2
  مع  تفصيلي بشكل  (ما حد  إلى) أجابت التي المؤسسات نسبةن إ حيث التنفيذية، الخطة مصفوفة نتائج لتحلي صعوبة .3

 فقط. %36.36 بلغت المؤشرات بعض
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 االئتالف مؤسسات قبل من  عليها العمل وزخم 2021 العام من الثاني للنصف التشغيلية الخطة عناصر بين مقارنة ملحق:
 المساءلة  محور
  والفتيات   النساء  على  الواقعة  نتهاكاتاال   عن  المساءلة  في  االئتالف  مؤسسات  جهود  تعزيز  : 1.1  االستراتيجي  الهدف

 اإلسرائيلي العسكري  االحتالل تحت الفلسطينيات
 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم

 التقييم في المشاركة  المؤسسات
  عليه   العمل  تم

 النصف  خالل
 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

 رصد  على  العاملة  الحقوقية  المؤسسات  عمل  ودعم  والفتيات،  النساء  على  تأثيرها  حيث  من  االحتالل  انتهاكات  رصد  .1
 نتهاكاتاال 

  
 

  )من  للتوثيق   تنسيق  لجنة   تشكيل  1.1  
  خالل  من  أو  وخارجه،  االئتالف  داخل

  الرصد   دليل  وإعداد  الوطني(  المرصد
 الموحد. والتوثيق

  المحامين/ات   تدريب •
  توثيق   على  واإلعالميين/ات،

  في   الصهيوني  االحتالل  جرائم
 مساءلة  أجل  من  غزة،  قطاع

 المرتكبة  الجرائم  على  االحتالل
 الفلسطيني  الشعب  بحق

 . خصوصا   والنساء ،عموما  
 النسوية  للقاعدة  عام  تثقيف  تم •

   والتوثيق.  الرصد أهمية حول

 
 

  الرصد،  مجال   في  التدريب  تنفيذ  1.2  
  كل  في  القاعدة  مستوى   على   خاصةوب

  بمحاور  التدريب  وربط  محافظة،
 تدريبا (. 16) االستراتيجية

 
 

 ذات  القانونية   باألطر  الوعي  رفع  1.3   
 اإلنسان   حقوق   انتهاكات  بتحديد  العالقة

 مستوى   على  توعوي ا    لقاء    16)
 المحافظات(.

 
 للتوعية  إعالمية  حملة  تنفيذ •

 استخدام  تم  حيث  ،بالقرار
  مثل   مختلفة  إعالمية  أشكال

  وبرامج   إذاعية  ومضات
 . وإذاعية تلفزيونية

 
 

  والسالم  المرأة   بأجندة  الوعي   رفع  1.4  
  )حملة  االئتالف  واستراتيجية  واألمن

 إعالمية(.
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 الشهادات   تقديم  على  النساء  تدريب 1.5    
  كل  من  سيدات  10- 5)   الحية

 محافظة(.
 

  بشأن   تحليلي  تقرير  إعداد •
  ، غزةقطاع    في  نتهاكاتاال

  السلطة   ممثلي  مع  ومشاركته
 التحرير  الفلسطينية/منظمة

  الدولية،   المحافل  في  الفلسطينية
 الخارجية.  وزارة مع بالتعاون 

  الضم  خطة عن تقرير إعداد  تم •
 عكس  ،األردن  غور  منطقة  في
  بحق   الممارسة  نتهاكاتاال  أهم

 خاصة.  ساءوالن ،الفلسطينيين
 عن  تقرير  إعداد  في  المساهمة •

  اإلسرائيلية   نتهاكاتاال
 في  األسرية  الحقوق   بخصوص

 النساء.  خاصةبو  ،القدس

  )من  شهري   انتهاكات  تقرير  إعداد 1.6   
 التنسيقية(. اللجنة خالل

 
  خالل  من  أو  ،منفردةا   الدول  على  الضغط   خالل  من  ،الدولي  المجتمع  على  الضغط  في  وتفعيلها  الدولية  الشبكة  بناء  .2

 المتحدة  األمم
 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم

 التقييم في المشاركة  المؤسسات
  عليه   العمل  تم

 النصف  خالل
 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

  والحقوقية  النسوية  المؤسسات  مسح 2.1    
 بأجندة   المتخصصة   والشبكات

 والنقابات   واألمن   والسالم   المرأة 
 مع  التضامن  ومؤسسات  الدولية
 الفلسطيني. الشعب

 الحقوقية  المؤسسات  مع  التواصل  تم
  كان  ما  بقدر   الشراكة  بهدف  ليس  الدولية
  نتهاكات االصورة  في    اوضعه  بهدف

 
 

  الحقوقية  المؤسسات  مع  التواصل 2.2  
 أ سس    على  شراكات  إلنشاء  الدولية

 تأييدها  على  للحصول   متينة  
 ودعمها.
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 ،فلسطين  في  النساء  ضد  اإلسرائيلية
 جراح.  الشيخ حي  أحداث  في خاصةبو 

 لتوسيع   مختلفة  دولية  أنشطة  تنظيم  تم
 والشركاء  الدولي  اإلعالمي  التفعيل

 الدوليين. 

  البديل  اإلعالم  جهات  استقطاب  2.3   
 انتهاكات   نشر  في  وتفعيلها  الدولية

 .االحتالل
 والتقارير   البيانات  من  العديد   إصدار   تم

  المحلية  اإلعالم  وسائل  على  وتوزيعها
 النساء  له  تتعرض  ما  بخصوص   ،والدولية

 من   يومية  انتهاكات  من  القدس  مدينة  في
 والمستوطنين/ات. االحتالل قبل

 االئتالف   مواقف  وتوزيع  نشر  2.4   
  واسع    نطاق    على  يصدرها  التي  والمواد

 الشبكة.  خالل من

 التي  واألقاليم  الدول  خطط  تحليل 2.5    
 للخارج   موجهة    خططا    وضعت
  وتحديد  ،1325  القرار  لتطبيق
 قضايا  تضمين  نحو  التأثير  فرص
  الدول  وتحديد  االئتالف،  خطة
 األربع  للسنوات  األولوية  ذات

 المقبلة.
 وشبكات   مؤسسات  وتحديد  بحث  2.6    

 لالنضمام  معها  والتواصل  أ خرى،
 الشبكة. إلى

  ضد   ةاإلسرائيلي  نتهاكاتاال  قضية   رفع
  إلى  الفلسطينيات  السياسيات  األسيرات

 كرامة. شبكة خالل من المتحدة األمم

  النسوية  المؤسسات  مع  التشبيك 2.7   
 األولوية.  ذات الدول  في الفاعلة

 الفلسطينيات  النساء على االحتالل انتهاكات بأثر دوليةليات آو  وهيئات أجسام وعي رفع .3
 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم

 التقييم في المشاركة  المؤسسات
  عليه   العمل  تم

 النصف  خالل
 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

  اآلليات   يوضح  دليل  إصدار  3.1    
  يمكن   التي  المتحدة  األمم  في  الدولية

 المرأة   أجندة   على   لعملل  استخدامها
 واألمن.   والسالم

 من  التدريبية  والورش  من  عدد  تنظيم  تم
  يتم  لم  انه   إال  المؤسسات  من  عدد   قبل

 النسوية   المؤسسات  قدرات  بناء  3.2   
  للمساءلة  الدولية   اآلليات  استخدام  على
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  إعداد   من  انتهاء  لعدم   الدليل   استعمال
 الدليل. 

  بواقع  تدريبات  4)  الدليل(،  )باستخدام
 يوما (. 12

 لالئتالف   داخلية   آلية  تأسيس  . 3.3    
  آلية  وتأسيس  عمل(  مجموعة  )مثال  

 السامي   المفوض  مكتب  مع  تنسيق
  أجل   من   ،للا   رام  في   اإلنسان  لحقوق 
  خاللمن    دوليا    المتاحة  الفرص  مراقبة
 المتحدة. األمم آليات

 
 االحتالل انتهاكات حوللة اءالمس نحو للضغط المختلفة الدوليةليات اآل استخدام .4

 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم
 التقييم في المشاركة  المؤسسات

  عليه   العمل  تم
 النصف  خالل

 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

 حقوق   حول  البيانات  من  عدد  توقيع
 والطفل/ة.  والمرأة  اإلنسان

 والتوصيات   المالحظات  مراجعة  .1   
  لتقارير   التعاقدية  اآلليات  للجان  الختامية
 .االحتالل

 التمييز   أشكال  جميع  على  القضاء  لجنة
 اتفاقية   تطبيق  على   المشرفة  المرأة   ضد

  ضد   التمييز  أشكال   كافة   على   القضاء
  على   المشرفة   الطفل  حقوق   لجنة  المرأة،
  لجنة  الطفل،  حقوق   اتفاقية  تطبيق

 واالجتماعية   االقتصادية  الحقوق 
  العهد  تطبيق   على   المشرفة   والثقافية

 واالجتماعية   االقتصادية   للحقوق   الدولي
 العنصري   التمييز  لجنة  والثقافية،
 القضاء  اتفاقية  تطبيق  على   المشرفة

 العنصري.  التمييز على
 التفاقية  الظل  تقرير  كتابة  في  المشاركة

  ضد   التمييز  أشكال  كافة  على  القضاء
 المرأة. 

 التفاقية   الموازي   التقرير  إعداد  .2   
  ضد   التمييز  أشكال   كافة   على   القضاء
  والعضوات  األعضاء  ومخاطبة  المرأة،

 نتهاكات اال  بتقارير  لتزويدهم/ن  
تشرين   التقرير  تقديم  )موعد   وتحليلها،

 (. 2021 األول
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  اللجان   مالحظات  وتوثيق  متابعة  .3    
 التحليالت   في   وإدراجها   وتوصياتها،
 المستقبلية. والمخاطبات

 اإلنسان  حقوق  مجلس
 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم

 التقييم في المشاركة  المؤسسات
  عليه   العمل  تم

 النصف  خالل
 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

 حقوق   مجلس  جلسات  معظم  في   المشاركة
 2  وأجندة  ،7  أجندة  خاصةوب  ،اإلنسان
  السامي  المفوض  بتقرير  الخاصة
 ا.وغيرهم

  لمجلس  الخاص  المقرر  تزويد .1   
 دورية   بتقارير  اإلنسان  حقوق 
االحتالل   انتهاكات  حول

 النساء.  أمن  على وأثرها
 

  الخاص   المقرر  مخاطبة .2    
  في  النساء  قضايا  إلدراج
  حقوق   لمجلس  الدوري   تقريره

 السابع(. البند )تحت اإلنسان
 

  للمجلس واحدة جلسة  حضور .3    
  أقصى   حد     على  سنويا  

 التقرير   مع  )بالتزامن
 الموازي(.

 
 مؤسسات   باقي  مع  التنسيق .4    

  عقد  وتنظيم  اإلنسان  حقوق 
  ،(side event)  جانبي  لقاء

  يتم  لقاء    إلى   االنضمام  أو
  هذه  إحدى  من   له  التنسيق
 التقرير   مع  )بالتزامن  الجهات

 الموازي(.
 

  
 
 

 مع   جانبية  اجتماعات  عقد .5  
  وعقد  الحكومات،  ممثلي

 غير   منظمات  مع  اجتماعات
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 )بالتزامن   وشبكات  حكومية
 الموازي(. التقرير مع
 

  المجلس  نتائج  تحليل .6    
 وتوصياته.

 
 الخاصة اإلجراءات

 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم
 التقييم في المشاركة  المؤسسات

  عليه   العمل  تم
 النصف  خالل

 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

 األرض  مقرر  استضافة  تتم •
  ، المفتوح  اليوم  في  المحتلة
 حقوق   مجلس   ورشة  في  وكذلك

 .اإلنسان

 
 
 

 للمقررين  الدورية   التقارير  تقديم  .7  
 الخاصين. 

  المقررة   مع  اجتماع  تنظيم  تم •
  المرأة   ضد   للعنف  الخاصة

 السالم.  ريم السيدة

 الخاصين. المقررين مع االجتماع .8   

  عرض  لدى  اإلنسان  حقوق   مجلس  .9    
 تحديد   )عند   الخاصين   المقررين  تقرير

 الجلسات(.  مواعيد
 

 مكتب   مع  المتواصل  التنسيق  .10    
  إرسال  لتسهيل  السامي   المفوض

 المداخالت.
 

  دعوة   على   الوطنية  السلطة  حث  .11    
  ضد  بالتمييز   المعني    العامل  الفريق
 فلسطين. زيارة إلى والفتيات النساء

 
 أطراف   مع  اجتماعات  عقد  .12    

 اإلنسان   بحقوق   الخاصة  اإلجراءات
  لعدد    مشتركة  أو  فردية  اجتماعاتو 
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 المفوض   مكتب  من  بتسهيل  ،  منهم
 اإلنسان.  لحقوق  السامي

 
 المرأة  وضع لجنة-واالجتماعي  االقتصادي المجلس

 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم
 التقييم في المشاركة  المؤسسات

  عليه   العمل  تم
 النصف  خالل

 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

 اجتماعات /أنشطة  ثالثة  في   المشاركة
 . 65 ـال المرأة  وضع للجنة  موازية

  لجنة  جلسة   وحضور   التحضير  .13   
 بحسب   المداخالت  وتقديم  المرأة   وضع
 وإما ،كائتالف   إما اللجنة،  أعمال  أجندة

  وإما  األعضاء،   المؤسسات  خالل  من
  داعمة  أو   شريكة    مؤسسات    خالل  من

 نيويورك(. في  آذار  26- 16)
 

  الجلسة  خالل   مداخلة   تقديم  . 14    
 المواضيعية. الرسمية

  وشبكات    مؤسسات    مع  االجتماع  . 15    
  والسالم  المرأة   مجال   في  تعمل  دولية  

  لتنسيق   معها  عالقات    وبناء  واألمن،
 سياق   في  مستقبال    والجهود  العمل

 المرأة.  وضع لجنة جلسات
 

 المستوى  رفيع السياسي المنتدى
  عن  العالمي  المؤتمر  سياق  في  .16    

 والتشارك   التنسيق  سيتم  الغذائية،  النظم
  ذات  فلسطينية    وجهات    مؤسسات    مع

  الموضوع،  حول   وثيقة    وإصدار  عالقة، 
  في  بما  ،االحتالل  إجراءات  أثر  إلظهار

  الزراعة  على  المستوطنات،  ذلك
 التحليل  منطلق  من  والتغذية  الفلسطينية

 حزيران(.  18-16) النسوي 
 األمن  مجلس
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 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم
 التقييم في المشاركة  المؤسسات

  عليه   العمل  تم
 النصف  خالل

 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

  أمام  مداخلة  خالل  من  المؤسسة  شاركت
 خالل  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس
 غزة   قطاع  على  العدوان  حول  مغلقة  جلسة

ري سالق  والتهجير  البيوت  هدم   وامر وأ
  الشرقية  القدس   في  المستوطنين  وعنف

 (.ج) ومناطق الغربية والضفة

 لألمين   الدورية  التقارير  تقديم  .1   
  مجلس  قرارات  حول  العام

  2334  قرار  )منها  األمن
 المستوطنات(.  حول

 

  من  خاصةوب  الفرص،  تحليل .2    
  الدبلوماسية،  العالقات  ناحية
  القضية   الدول  هذه  ودعم

  أجل   من  الفلسطينية،
  الدول   مع  م سبقا    التواصل

 مجلس   برئاسة  ستقوم  التي
  ستتم  التي  األشهر  في  األمن

 تقرير   مناقشة  فيها
 والقرار   ،المستوطنات

2334 . 
 

  وإمداد   اجتماعات  عقد  .3    
 بالمعلومات   الدول  ممثلي

 .النسوي  والتحليل
 

 ممثلي   مع  مسبقا    التواصل  .4    
  رئاسة   ستتولى  التي  الدول 

 تقرير   تقديم  يتم  حين  المجلس
  القرار  حول  العام  األمين
  إقناعهم  أجل  من  ،2334

  من  لكلمات  الجلسة  بفتح
 المدني. المجتمع
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  مع  والتواصل   عالقة  بناء .5    
  التقارير  تعد  التي   السكرتارية

  القرار  بخصوص  الدورية 
  تزويدها  أجل   من   2334

  النسوي   والتحليل  بالمعلومات 
 بالتنسيق   وذلك  دوري،  بشكل  

  في   الفلسطينية  الممثلية  مع
 نيويورك. 

 
  المرأة   أجندة  إدماج  أجل  من  الحليفة  والدول  والمؤسسات  الداعمة  والشبكات  الفلسطينية  الخارجية  وزارة  مع  التعاون   .5

 بفلسطين  المتعلقة واالستعراضات والنقاشات المقبلة القرارات في واألمن والسالم
 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم

 التقييم في المشاركة  المؤسسات
  عليه   العمل  تم

 النصف  خالل
 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

  موجهة  موقف   ورقة  إعداد .1    
 بشأن   الفلسطينية  للجهات

 .االحتالل  كلمة إدخال
 

  موجهة  موقف   ورقة  إعداد .2    
  باستخدام   األمن  لمجلس

  من  والتوصيات  المالحظات
  وغير  التعاقدية  اللجان

  على   الضغط  في  التعاقدية،
  كلمة  إلدراج  األمن  مجلس

 أثره   توثيقمن أجل    ،االحتالل
  اإلنساني  األمن  تهديد  على 

 للنساء.
 

  لجان   توصيات  استخدام .3    
  المتابعة  في  الدولية  اآلليات

 ووزارة   الشبكات  خالل  )من
  من  والسفارات(  الخارجية

  الدول   مساءلة  ضمان  حيث
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  هذه  واحترامها  األ خرى 
  مع  عالقتها  في  التوصيات

 . االحتالل دولة
 

 المؤسسات   مع  التنسيق .4    
  الرصد   أدوات  لتوحيد  الحقوقية
 والمحتويات.  والتوثيق

 
  شهرية  دورية  تقارير  إعداد  .5    

 ، نتهاكاتاال  أثر  حول
  واألدوات  اآلليات  باستخدام

 للتوثيق.  عليها المتفق
 

 النسائية  الحملة  خاصةوب  للمقاطعة،  الفلسطينية  الوطنية  للجان  النساء  على  نتهاكاتاال   تأثير  حول  التحليل  تقديم  .6
 لبنان  في لها الموازية والحملة للمقاطعة

 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم
 التقييم في المشاركة  المؤسسات

  عليه   العمل  تم
 النصف  خالل

 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

  أثر  حول  تحليلي  تقرير  إعداد .1    
  الداعمة   الشركات  عمل

 األمم   قائمة  )بحسب  لالحتالل
 شركات   فيها  بما  المتحدة(،

االحتالل    قوات   تزويد
  في  المستخدمة  باألسلحة

  ضد  نتهاكاتاال
 منظور    من  الفلسطينيات،

 نسوي.
 

 التي  نتهاكاتاال   بشأن  وتحليل    بمعلومات    وتزويدهم  ،الدولية  المحافل  في   الفلسطينية/م.ت.ف  السلطة  ممثلي  مع  التفاعل  .7
 الدولية المنابر في إثارتها أجل من النساء على تؤثر أو تستهدف

  في   والمشاركة  اللقاءات  تنظيم .1    
 لتطبيق  العليا  اللجنة   أنشطة
 القرار.
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 التقارير.  في المشاركة  .2
  لمتابعة   الموجهة  الدولي  والتضامن  المناصرة  جهود  في  الالجئات  الفلسطينيات  النساء  قضايا  دمج  :1.2  االستراتيجي  الهدف

 .الشتات وفي االحتالل تحت الفلسطينية المرأة وضعية
 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم

 التقييم في المشاركة  المؤسسات
  عليه   العمل  تم

 النصف  خالل
 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

 ومصر  وسوريا ولبنان األردن في الدولية اآلليات حول النسوية للمنظمات تدريبات تنظيم .8
 المؤسسات   تحديد .1    

  مع  والتعاقد  المستهدفة،
 مدربين.

  الدول  في  التدريب  تنفيذ .2    
 األربع.

 
  عن   االحتالل  مساءلة  نحو  الدولية  الهيئات  على  للضغط  المختلفة  الدولية  اآلليات  استخدام  االئتالف،  عمل  إطار  في  .9

 الصلة ذات الدولية القرارات وتطبيق الفلسطينيات  للنساء اللجوء حالة
 الفرعية   التقارير  إعداد .1    

  الدولية  باآلليات  المرتبطة
 قضايا   تضمين  بهدف  أعاله،

 الشتات. في الفلسطينيات
 المشاركة  محور
  جهود  ضمن   القرار  صنع  مراكز   في  والشتات(  الوطن  )في  الفلسطينيات  النساء  وتمثيل   مشاركة  تعزيز   االستراتيجي:  الهدف
 والسالم األمن تحقيق

 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم
 التقييم في المشاركة  المؤسسات

  عليه   العمل  تم
 النصف  خالل

 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

 المصالحة  لجان في النساء مشاركة  لزيادة  المصالحة أطراف مخاطبة .1
 التي  االجتماعات  في  المشاركة •

  في   النساء  إشراكب  تطالب
 لتحقيق  المختلفة  اللجان 

  انبثقت   التي  الوطنية  المصالحة 
  بينها   ومن  ،القاهرة  لقاءات  عن

  األمن،   لجنةو   الحريات،  لجنة

  حول   موقف  ورقة  إعداد .1   
  لجان  في  النساء  مشاركة

 المصالحة. 
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  التحرير،   منظمة  تفعيل  لجنةو 
 .المجتمعية  اللجنة وكذلك

  في   النساء  تمثيلب  المطالبة •
  صناعة   أجل  من  المفاوضات

  وضمان   األهلي  والسلم  السالم
 .مشاركتهن

 
 ملفاتها  في النسوية الرؤية لتضمين المصالحة أطراف مخاطبة .2

 اجتماع  إلى  رسالة  إرسال  تم •
 بمشاركة  للمطالبة  المصالحة

 المصالحة.   لجنة في النساء

  حول  حقائق  ورقة   إعداد .1   
  النساء،  مشاركة

  في  رؤيتهن    وتضمين
 المصالحة.  ملفات

مخاطبة المؤسسات الفلسطينية والدولية العاملة في مجال إعادة اإلعمار لتضمين الرؤية النسوية وإشراك النساء في   .3
 تحديد االحتياجات وتصميم التدخالت

  سنوية  حقائق  ورقة  إعداد .1    
الرؤية    إعادة  عملية  حول

 . هاتغييب وأثرالنسوية 
  في   المؤسسات  بعض  شاركت •

  منظور   من  موقف  ورقة  صياغة
  في   اإلعمار   إعادة  حول  نسوي 

 زينب  والسيدة  غزة،قطاع  
  في   الوحيدة  العضوة  الغنيمي

 غزة.قطاع  في  اإلعمار لجنة
 من  النسوي   الموقف  طرح  تم •

  في   اإلعمار  إعادة  موضوع
 المفتوح. اليوم

  حول   موقف  أوراق إعداد .2   
  إلعادة  النسوية  الرؤية

 اإلعمار.

 السياسية  األحزاب   في  المشاركة   حول  المرأة  للجان  موحدة  نسوية  رؤية  تطوير .4 
 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم

 التقييم في المشاركة  المؤسسات
  عليه   العمل  تم

 النصف  خالل
 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

  لدمج   عمل   ورش  في  المشاركة •
 في  االجتماعي  النوع  منظور
  األحزاب   وأنظمة  سياسة

  لجان  تجمع  لقاءات  تنظيم .1   
  السياسية  األحزاب  في  المرأة 
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  ، المدني  المجتمع  ومؤسسات
  المرأة   مشاركة  توسيع  بهدف

  مناصب   وتقلدها  السياسية
 وفي  األحزاب  داخل  قيادية

 في  يسهم  وبما  المؤسسات،
  لتغيير   المجتمع  وعي   زيادة

 التي  المتبعة  السلوكية  األنماط
 والمرأة. الرجل بين تمي ز

 النساء  تشجيع  على  العمل •
  في   المشاركة  على  هنوحث

 المحلية. المجالس انتخابات
 أهمية  حول   عمل أوراق  إصدار  •

  انتخابات   في  النساء  مشاركة
 المحلية.   والمجالس البلديات

 أهمية  على  يؤكد  بيان  إصدار •
  السياسية   النساء  مشاركة

  بالكوتا   االلتزام  وضرورة
 النسوية.

  على   المؤسسات  بعض  شاركت •
  لحماية   السلوك  مدونة  توقيع

 المحلية. االنتخابات في النساء
 

  حول   الموحدة  الرؤية  لبلورة
 القرار.   صنع في المشاركة

  العمل   مجاالت  في  وتمكينهن    األحزاب   داخل  النسوية  الكوادر  قدرات  بناء .5 
 والنسوي  الحزبي

 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم
 التقييم في المشاركة  المؤسسات

  عليه   العمل  تم
 النصف  خالل

 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

 تنظيم  تم  ، الوعي  رفع   إطار   في •
 لعضوات  وتدريبات  اجتماعات

  االئتالف   ومؤسسات  األحزاب
 من  طالب/الطالباتللو 

 المختلفة. الجامعات

  للكوادر  الفنية  االحتياجات  تحديد  .1   
  خطة  وتطوير   األحزاب،  داخل  النسوية

 وتمكين.  قدرات بناء
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  االئتالف   مؤسسات  مساهمة •
  السلطة   على  بالضغط

  الكوتا   نظام  إلقرار  الفلسطينية
 كإجراء  %30  عن  يقل  ال  بما

 ضد  التمييز  لمواجهة  إيجابي
  المجلس   أقر ه  الذي  المرأة،

  التحرير   لمنظمة  المركزي 
 التي  اآلليات  أهم  من  باعتباره

  للمرأة   السياسية  المشاركة   تدعم
 الرسمية.  القيادية  المناصب  في

 الموقف  بورقة  القرار  صناع  مشاركة  .2   
 الموحدة.  الرؤية  حول

  إقرار   موضوعب  المساءلة  تمت •
  ودور   األسرة  حماية  قانون 

المساهمة في    السياسية  األحزاب
 الحكومة  علىالضغط  في  

 القانون. قرارإل
  شأن ب  ،أيضا    ،المساءلة  تمت  •

  داخل   نسوية  كوتا  إقرار   ضرورة
  توجد   ال  التي  السياسية  األحزاب

 لضمان  وذلك  ،نسوية كوتاها  في
  مواقع   في  النساء  عدد  زيادة
 حزاباأل  داخل   القرار  صنع

 السياسية.

 صناع   مع  مساءلة  جلسات  تنظيم  .3   
 األحزاب. داخل  القرار

 للنساء   األولوية  ذات  الشعبية  واالتحادات  الدائمة(  )لجانها  التحرير  منظمة  دوائر لقيادة  نسوية  كوادر   وتأهيل  استقطاب .6
 والسالم واألمن بالمرأة عالقتها منظور من

 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم
 التقييم في المشاركة  المؤسسات

  عليه   العمل  تم
 النصف  خالل

 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

 وتحديد  تحليل  .1     
  )اللجان   الدوائر

 واالتحادات  الدائمة(
 ضمن  الشعبية
  منظمة   هياكل

 ذات  التحرير،
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 ،للنساء  األولوية
  متطلبات   وتقييم
 عملها  تفعيل

 .وتطويره
 والسالم  واألمن المرأة قضايا بشأن وشرطية( )عسكرية األمنية األكاديميات وطالب طالبات  لدى والمعرفة الوعي رفع .7

 إدارات   مع  تفاهم  مذكرة  إعداد .1    
 )عسكرية   األمنية  األكاديميات

 وشرطية(.
  المرأة  قضايا في التأثير على قدرتهن   على الضوء وتسليط الدولي،  التمثيل مراكز في الفلسطينيات  النساء تجربة تقييم .8

 والسالم واألمن
 النساء   تجربة  توثيق .1    

 مراكز   في  الفلسطينيات
  وتسليط  الدولي،  التمثيل
  على   قدرتهن    على  الضوء
 المرأة   قضايا  في  التأثير
 .وتقييمها والسالم، واألمن

 والسالم واألمن  المرأة حول الدولي الضغط لممارسة  الدولي التمثيل مراكز في  الفلسطينيات النساء مخاطبة .9
 دورية. ولقاءات مراسالت .1    
 الحماية محور 

 نتهاكات اال   من  الفلسطينيات  والفتيات  النساء  حماية  تجاه  والنسوية  الدولية  المناصرة  تعزيز  :3.1  االستراتيجي  الهدف
 اإلسرائيلي.  العسكري  االحتالل تحت بحقهن   المماَرسة  التمييزية والسياسات

 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم
 التقييم في المشاركة  المؤسسات

  عليه   العمل  تم
 النصف  خالل

 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

 الهيئات   في  بدوره  االضطالع  أجل  من  الدولي  المجتمع  على  بالضغط  الفلسطينية/م.ت.ف  الوطنية  السلطة  مطالبة .1
 .الدولية والوكاالت واألجسام

  للمراقبة   دولية    أمن    قوات  إلرسال  ، دوراته  في  المنخرطة  والدول  األمن  مجلس  على  بالضغط  الوطنية  السلطة  مطالبة .2
 .التماس مناطق في

  وورقة  يتحليل  تقرير  إعداد .1    
 منظمة   دور  حول  حقائق

  على   الضغط  في  التحرير
  أجل   من   الدولي  المجتمع
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  حماية  في  بدوره  االضطالع
 الفلسطينيات.  النساء

  الدولي  التمثيل  مع  التنسيق .2    
  الدبلوماسية  والبعثات

  في   خاصةوب  الفلسطينية،
  على  للعمل  ونيويورك،  جنيف
 مؤسسات   تقارير  تقديم

 ومواقفها   االئتالف
 ومقترحاتها. 

  احترام   ضمان  أجل  من  الصلة،  ذات  الدولي  القانون   بموجب  اللتزاماتها  امتثاالا   تدابير،  باتخاذ  الثالثة  الدول  مطالبة .3
 .المستقلة الدولية التحقيق لجان توصيات وتنفيذ الدولي القانون 

 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم
 التقييم في المشاركة  المؤسسات

  عليه   العمل  تم
 النصف  خالل

 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

  المطلوبة  بالتدابير  قائمة  إعداد  .1    
  على   دولة  )لكل  الدول   من

 حدة(.
 سلطات  لحم  ت    التي  البيانات  توقيع

 تدمير  من  يجري   ماع  المسؤولية  االحتالل
 . غزةقطاع  في وقتل

 وتأمين   بممثليات،  االتصال .2   
  النسوية  الشبكة  ق َبل  من  الدعم 

 الداعمة. 
 المراجعة   توصيات  استخدام .3    

  لالحتالل  الشاملة  الدورية 
 ووزارة   الشبكات  خالل  )من

  من  والسفارات(  الخارجية
  الدول   مساءلة  ضمان  حيث

  هذه  واحترامها  األ خرى 
  مع  عالقتها  في  التوصيات

 . االحتالل دولة
  مجلس  أعضاء  مع  التنسيق .4    

  والممثلية  ،المؤيدين  األمن
 نيويورك،   في  الفلسطينية

  النسوية  الشبكة  من  وبدعم  
  وضع   أجل  من  الداعمة،
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  فريق  أجندة  على  فلسطين
  لمجلس  الرسمي  غير  الخبراء
  والسالم   المرأة   حول  األمن

 . 2021  في واألمن
  مواصلة   أجل  من  الدولية  الجنائية  المحكمة  أعمال  متابعة  على  العاملة  والدولية  الفلسطينية  المؤسسات  دعم .4

 . االحتالل بجرائم تتعلق اتهام لوائح وتقديم التحقيق
 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم

 التقييم في المشاركة  المؤسسات
  عليه   العمل  تم

 النصف  خالل
 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

تسليط في    المؤسسات  بعض  ساهمت
  خاصةبو   ،األسيرات  واقع  على   الضوء 
 الديك. أنهار األسيرة

  من   لها  النسوي   التحليل  تقديم .1   
  آثار  على الضوء تسليط أجل

  وإجراءاتهاالحتالل    سياسات
 .الفلسطينيات النساء على

 الفاصل  الجدار بشأن االستشاري  قرارها في الواردة الدولية الجنائية  المحكمة توصيات بتفعيل الدول مطالبة .5
  حول   تحليلية  دراسة  إعداد .1    

  الضغط  ووسائل  المؤثرة  الدول 
 توصيات   لتفعيل  عليها

  الدولية   الجنائية  المحكمة
 االستشاري   قرارها  في  الواردة
 الفاصل.  الجدار  بشأن

  الدول  بعض  من  المتواصل  الهجوم  ووقف  مادياا،  األونروا  بدعم  مسؤولياتها  لتحم    أجل  من  الدول  على  الضغط .6
 مسؤولياتها  تحمل من تمكينها أجل من األونروا على

  عمل   حول   قصير  فيلم  إعداد  .1    
  على   الضوء  يسلط  األونروا
  للنساء  الحماية  خدمات
  وعلى   الفلسطينيات،  والفتيات

  للنساء  المعيشي  الواقع
 الفلسطينيات   والفتيات

 الشتات.  دول في الالجئات
 واألغوار( غزة قطاع في خاصةوب ) فلسطين داخل الالجئات النساء حماية في دورهاباالضطالع ب األونروا مطالبة .7

 
 االحتالل   سلطات  انتهاكات  وتوثيق  رصد
 . األغوار  في   يعملن  اللواتي   العامالت  ضد

 التي   نتهاكاتاال   وتوثيق  رصد .1   
 الالجئات   لها  تتعرض



 

38 
 

 غزة قطاع    في  الفلسطينيات
  إلى   االستناد  )يمكن  واألغوار

 عليها(،   والبناء  "مفتاح"  دراسة
  تحليلي    إطار    ضمن ووضعها

 الحماية   وسائل  منظور  من
 األونروا.  ودور

 متخصصة دولية تحقيق لجان بإرسال األمن مجلس مطالبة .8
 ومذكرات  رسائل  إرسال   تم •

  تسليمها   تم  ،بالحماية  تطالب
 .المتحدة لألمم

 والمطالبات   نتهاكاتاال  تقديم .1   
  جلسات  مداخالت  ضمن
 والتقارير   األمن  مجلس

 الدورية. 
  لالجئات   المضيفة  الدول  في  الفلسطينيات  للنساء  الحماية  توفير  نحو  الوطنية  الجهود  تدعيم  :3.2  االستراتيجي  الهدف

 المصير وتقرير العودة في بحقهن والمطالبة
 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم

 التقييم في المشاركة  المؤسسات
  عليه   العمل  تم

 النصف  خالل
 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

  تحليلية  دراسة  إعداد .1    
 الممكنة   البيئة  حول

  الالجئات  لحماية
  األردن  في  الفلسطينيات

 ومصر. وسوريا ولبنان
 

 لتقديم  المفتوح  اليوم  في   لبنان  إشراك  تم
  لبنان  في  الالجئات  واقع   حول  ورقة

 . المدنية والحقوق 

  ألوضاع  متواصل  رصد .2   
 الفلسطينيات   الالجئات

 المضيفة. الدول في
 
 

  دول   في  النساء  تدريب .3   
  الرصد   على  اللجوء 

 والتوثيق.
 

  في   النسويات  الناشطات  ضد  األمنية  األجهزة  انتهاكات  ضد  االئتالف  مؤسسات  من  عدد ه  في  شارك   بيان  إصدار  مخطط:  غير
 للا.  رام مدينة
  لحماية  وذلك   ،االحتالل  دولة  تسليح  وقف  ضرورة  على  أكد  الذي  األخير  أمنستي  بتقرير  ترحيبي  بيان  إصدار   مخطط:  غير

 الفلسطيني. الشعب
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 الوقاية محور 
 النساء  واقع  تجاه   الوقائية  التدابير  باتخاذ  الدولي  المجتمع  بمطالبة  االئتالف  مؤسسات  دور  تعزيز  :4.1  االستراتيجي  الهدف

 الفلسطينيات 
 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم

 التقييم في المشاركة  المؤسسات
  عليه   العمل  تم

 النصف  خالل
 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

 والمستعمرين، االحتالل    قوات  انتهاكات  في  تصاعد    أي    من  الوقاية  أجل  من  عمل  وآلية  مبكر  إنذار   نظام  تطوير  على  العمل .1
 المبكر اإلنذار لتحريك آلية   ووضع

 لتطوير   خبير/ة  مع  التعاقد .1    
  عمل   وآلية   مبكر    إنذار    نظام

  أي    من   الوقاية   أجل   من
  قوات  انتهاكات  في   تصاعد  

 والمستعمرين، االحتالل  
  اإلنذار  لتحريك  آلية   ووضع

 المبكر.
 الفلسطيني المجتمع فياالحتالل  انتهاكات من الوقاية آليات بشأن والمعرفة الوعي زيادة .2

 باالستناد   الوقاية،   دليل  إعداد .1    
  السابقة،   التجارب  إلى

  مع  تنسجم  آليات  واستحداث
  أن   على  منطقة،  كل  حالة

  واإلجراءات  القوانين  تشمل
  في  المستخدمة  اإلسرائيلية

 ، نتهاكاتاال  ارتكاب  إطار
  بأسرع  لها  التصدي  وكيفية

 ممكن.  وقت  
 الداخلي.  االنقسام عن الناتجة األزمة حدة في تصاعد   أي   من الوقاية  في المساهمة  :4.2 االستراتيجي الهدف

 من  تقدم  ما  حسب  الفعلي  التقدم
 التقييم في المشاركة  المؤسسات

  عليه   العمل  تم
 النصف  خالل

 2021 من الثاني

 الربع
  الرابع

 مخطط 

 الربع
  الثالث
 مخطط 

 النشاط 

 المقاومة فصائل فيها بما السياسية، األحزاب لعمل الناظمة القوانين تطوير في المساهمة  .1
 الناظمة  للقوانين  مراجعة  إجراء •

 مع  السياسية  األحزاب  لعمل
  الناظمة  للقوانين  مراجعة  عمل .1   

  بما  السياسية،  األحزاب  لعمل
 المقاومة.  فصائل فيها
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 فصائل  من  سياسيين  نيحزبي
 م.ت.ف.

 الماضي بشأن األخالقي الوعي مستوى  رفع  وكذلك التخليد، لغاية والمتضررين،  الضحايا لجموع التوثيق .2
  ، االئتالف  مؤسسات  عمل •

 ،االستشارية  اللجنة   إطار  ضمن
 الضحايا  جموع  لتوثيق

  تخليد   بهدف  والمتضررين،
  الوعي   مستوى   ورفع  الضحايا،
 الماضي.  بشأن األخالقي

 للتوثيق.   استشارية  لجنة  تشكيل .1   

 ومحتواه.  التوثيق آلية تحديد .2    
 للحوار  االحتكام إلى للدعوة الحاجة حين الفلسطيني العام للرأي بيانات إصدار .3

  االنتخابات   حول  بيان  إصدار •
 والشباب. المرأة  وتمثيل

 

 الضرورة.  عند  بيانات  إصدار  .1   



 

41 
 

 


