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بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة يأتي هذا اإلصدار في إطار مشروع »دعم تنفيذ قرار مجلس األمن 1325 في 

األرض الفلسطينية احملتلة« الذي يتم تنفيذه بدعم من االحتاد األوروبي من خالل »مشروع مبادرة بناء السالم«.

إن وجهات النظر واآلراء التي مت التعبير عنها في هذا االصدار ال متثل بالضرورة وجهات  نظر كل من االحتاد
األوروبي، هيئة األمم املتحدة للمرأة، منظمة األمم املتحدة أو أي من املنظمات املنتسبة لها.
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تقدمي: وزيرة شؤون املرأة، د. هيفاء فهمي األغا

يشرفني كتابة هذه املقدمة للخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 الصادر عام 
الراعية للنسيج الوطني  املرأة والسالم واألمن.  فاملرأة الفلسطينية دوما هي  2000 بشأن 
الفلسطيني واحملافظة على أصالته وتراثه، فلعبت وما زالت تلعب دوراً كشـريكة في النضال 
د ألطياف شعبنا الفلسطيني في بوتقٍة واحدة حول الهوية  والبناء، إضافًة إلى دورها املوحِّ

والرؤية الوطنيتني والتحرر فـي مواجهة االحتالل اإلسـرائيلي وسياساته العدوانية.

لقد جتذر إميان القيادة السياسية الفلسطينية بأّن السالم واألمن واالستقرار لن تتحقق إال 
بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي واستقالل دولة فلسطني، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 
الرابع من حزيران عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، وليس من خالل استخدام القوة 
اتخاذ  بالعمل على  وإمنا  املنازل،  والعقوبات اجلماعية وهدم  والتوسع االستيطاني  الغاشمة 
التدابير واإلجراءات العملية التي توفر احلماية والوقاية للمرأة الفلسطينية، وتقيم السالم 
واألمن كواقع ملموس، عبر توطني قرارات األمم املتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس األمن 1325 

)2000( وما تبعه من قرارات بهذا اخلصوص.

التنفيذ  موضع  والدولية  اإلقليمية  القرارات  وضع  ولغايات  اليقني،  هذا  من  بعيداً  وليس 
لتعرية تلك املمارسات، إلى جانب ضمان تعزيز صمود النساء الفلسطينيات، واستفادتهن 
في املقابل من مجمل نصوص القرار والقرارات املساندة له، شكلت دولة فلسطني اللجنة 
الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس األمن 1325، وذلك مبوجب قرار صادر عن مجلس الوزراء 
العام 2012، وحدد إطار عملها مبوجب إطارها االستراتيجي بقرار آخر صدر عن مجلس  في 
ودعم  حقوقها  واحترام  الفلسطينية  املرأة  دور  تفعيل  ليضمن   ،2015 العام  في  الوزراء 
قوى  ودمجها في كافة قطاعات  األهلي،  والسلم  الدولية،  السالم  مشاركتها في عمليات 
بدورها  النهوض  يكفل  مبا  ومتكينها  النمطية،  غير  القرار  ُصنع  ومواقع  ومستوياتها  األمن 
في إعادة البناء االجتماعي واللحمة السياسية في البالد، وهـو ما سيشكل نافذةً مهمة 
في  الفعاليات  مختلف  نِضال  أوجدها  التي  املكتسبات  وحماية  احلقوقية  الوجهة  لتطوير 
الدولة  أولويات  املرأة، وسيـقود إلى ضبط  احِلراك احلقوقي الفلسطيني املستجيب لقضايا 
األمن  قرار مجلس  لتطبيق  االستراتيجي  الوطني  االطار  جاء  وقد  احلقوق.  تلك  أساس  على 
1325 ثمرة عمل كافة اعضاء اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 وبدعم 

من صندوق األمم املتحدة للسكان.

ولقد جاءت اخلطة التنفيذية الوطنية ثمرة جهد وطني، بقيادة وزارة شؤون املرأة، بوصفها 
قرار  لتطبيق  الوطني  االئتالف  أفرد  حيث  القرار،  لتطبيق  العليا  الوطنية  اللجنة  رئيسة 
مجلس األمن 1325 استراجتية مناصرة حتاكي محتواه، لتظهر في خطة وطنية فلسطينية 

وزارة شؤون املرأة

اللجنة الوطنية العليا 
لتطبيق قرار مجلس 

األمن 1325 للعام 2000
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املتحدة  األمم  هيئة  من  الشركاء؛  ثمرة عمل سائر  اجلهد  وهذا  القرار،  واحدة حتاكي محتوى 
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة( وجلنة األمم املتحدة االقتصادية 

واالجتماعية )االسكوا( واالحتاد األوروبي.

وال يسعنا في هذا املقام إال التقدم بالشكر إلى اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس 
األمن 1325 وإلى املؤسسات الشريكة كافة، احلكومية منها وغير احلكومية، التي شاركت 
في  ساهموا  الذين  الشركاء  جلميع  موصول  والشكر  الوطنية،  التنفيذية  اخلطة  إعداد  في 

إجناح اخلطة وال يزالون يساهمون في تنفيذ اخلطة التنفيذية و آليات متابعتها وتقييمها.

وزيرة شؤون املرأة
                              د. هيفاء فهمي األغا
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ملخص : 

تَُعد هذه الوثيقة اخلطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 الصادر عام 2000 بشأن املرأة واألمن والسالم في دولة فلسطني 
لألعوام 2017- 2019، وقد مت إجنازها مع املؤسسات الشريكة، حيث حددت برامج ومشاريع وأنشطة موضوعة  في ضوء وثيقة اإلطار 
االستراتيجي لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2015، كما أن خطة العمل تشجع على تخصيص 

املوارد ورصد املوازنات وحشد الدعم احمللي واإلقليمي والدولي.

وتهدف اخلطة إلى حماية النساء والفتيات الفلسطينيات من اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته ومساءلته دولياً، وضمان 
مشاركة املرأة دون متييز في كافة اجملاالت واملستويات املتعلقة بصنع القرار على املستويني احمللي والدولي عبر تطوير آليات احلماية 

للنساء والفتيات، وكذلك العمل على زيادة إشراك املرأة في حفظ السالم وحل النزاع على جميع املستويات، ودمج 
وجهات نظرها في اتفاقيات السالم واملصاحلة.

وتعتَبر اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار  مجلس األمن 1325 )2000(1 ، التي أُنشئت في العام 2012 بقيادة وزارة شؤون املرأة 
مبوجب قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، اجلهة املسؤولة عن تنفيذ اخلطة الوطنية ومتابعتها، وتكمن أهمية اللجنة في أنها 
تضم في عضويتها املؤسسات احلكومية اخملتلفة واملؤسسات غير احلكومية املتمثلة باالئتالف الوطني لتطبيق قرار  مجلس األمن 

.)2000( 1325

إن التوجه العام لهذه اخلطة هو السعي إلى مأسسة العمل بقرار  مجلس األمن 1325 )2000(، ليتم إقرارها من اللجنة الوطنية 
العليا لتطبيق القرار في املؤسسات احلكومية وغير احلكومية.

أما عملية املتابعة والتقييم، التي تُعد محوراً أساسياً في اخلطة، فإنها تتطلب من اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار  تشكيل 
جلنة متخصصة بالشراكة مع  املؤسسات العاملة على القرار، وذلك بهدف توطني فحوى القرار األمُمي، 

النساء  وقياس مدى جناحها في حماية  الوطنية ومتابعتها،  تنفيذ اخلطة  ملراقبة  واألكادمييات  واألكادمييني  النسوية  واملؤسسات 
والفتيات الفلسطينيات من اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته، وضمان مساءلته دولياً.

وتنبع أهمية اخلطة من كونها عملت على حتديد األنشطة لألهداف االستراتيجية التي حددت النتائج املتوقعة واملؤشرات، وحتديد 
األدوار اخملتلفة واجلهات اخملتلفة لكل مؤسسة، وكذلك العمل على حتديد اإلطار الزمني لهذه اخلطة، وذلك لغايات اخلروج بنتائج 

تصب في حماية النساء الفلسطينيات ووقايتهن، مبا يضمن حقهّن في احلياة ويحفظ كرامتهن.

1.  مت إنشاء اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس األمن 1325 مبوجب قرار صادر عن مجلس الوزراء 2012، ومبوجبه مت تشكيل اللجنة من وزارة شؤون املرأة رئيساً، وعضوية 
كل من: ديوان الرئاسة، وزارة الشؤون اخلارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الشؤون االجتماعية، هيئة شؤون األسرى واحملررين، وزارة الدولة لشؤون التخطيط، وزارة اإلعالم، 
األمانة العامة جمللس الوزراء، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، االحتاد العام للمرأة الفلسطينية، مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، مؤسسة احلق، مؤسسة مفتاح، 
املنظمات األهلية، كما متت إضافة طاقم شؤون املرأة مبوجب قرار صادر عن مجلس الوزراء  في العام 2013، وبناء على القرار األخير ستتم إضافة العديد من املؤسسات من 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
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مقدمة :

لقد صدر قرار  مجلس األمن 1325 بشأن املرأة في السالم واألمن  في تشرين األول عام 2000، ليضع حداً لالنتهاكات التي متارَس بحق املرأة أثناء 
احلروب والنزاعات املسلحة وبعدها، إعماالً للمواثيق والصكوك الدولية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واحلقوق الدستورية التي حتث الدول 

على حماية املرأة ووقايتها من أي انتهاٍك حلقوقها في وقت النزاع، ومتكينها من املشاركة في عملية صنع القرار.

وعزّزت وثيقة االستقالل الفلسطينية والقانون األساسي املعدل لسنة 2005 إمياننا باحترام احلقوق األساسية لإلنسان وتطبيقها دون متييٍز 
بسبب اجلنس أو اللغة أو األصل أو الدين أو الفكر أو املعتقد، فإّن أّي انتهاٍك أو جتاهٍل أو استعمال العنف ضد املرأة يخالف تلك املبادئ والقيم 

اإلنسانية للمساواة.

وتتويجاً لذلك وإلميان املستوى السياسي بدور الكل الفلسطيني في توطني قرارات وآليات املنظـومة الدولية حلقوق اإلنسان في مختلف 
مسارات احلياة: التنمية، الِبناء، التحرر واالستقالل، مت إنشاء اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس األمن 1325، مبوجب القرار الصادر 
عن مجلس الوزراء في العام 2012، ومن ثم صودق على اإلطار االستراتيجي لتطبيق القرار مبوجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في العام 
التي أحاطت  رعاياه. تلك السمات اخلاصة  بأمن  ويؤثرُ  أمنه  يتأثرُ  الذي  الدولي  ألُسـرة اجملتمع  امتدادٌ  أن فلسطني هي  للتأكيد على   ،2015
بكافة عناصـر ومـرجعيات النضال، الفردي واملؤسسي، جعلت من قرار  مجلس األمن 1325 )2000( بشأن املرأة والسالم واألمن ورزمة القرارات 
املساندة له أساساً للتوطني في مختلف املسارات، هذه املسارات التي تستلزم العمل على كامل القرار والقرارات األُخـرى املساندة له، في 
شراكٍة قطاعية استراتيجية تقود إلى تطوير املسؤوليات وااللتزامات املترتبة على أطرافه؛ وحتديداً على األمم املتحدة التي استصدرته، واآلليات 

الوطنية من جلنٍة وطنيٍة وائتالفاٍت محلية ومرجعياٍت سياديٍة ترتبط مبنظمة التحرير والدولة واحلكومة الفلسطينية.

إن أهداف قرار مجلس األمن 1325 )2000(، املتمثلة في زيادة إشراك املرأة في حفظ السالم وحل النزاع على جميع املستويات، ودمج وجهات 
زالت ُملحة  االنتهاك اجلنسي وجترميه، كلها أهداف ما  املرأة، وحمايتها من  النزاع على  أثر  إلى  والتطرق  اتفاقيات السالم،  النساء في  نظر 
وعاجلة، ولكن بالرغم من إحراز بعض التقدم، ال يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. وعليه، فإّن هناك حاجًة إلعطاء حيز مهم لتنفيذ 

القرار عن طريق تضافر اجلهود على املستويات الدولية واإلقليمية كافة.

الغاشم  اإلسرائيلي  العدوان  إثر  وويالٍت  عصيبًة  ظروفاً  خاصة،  بصورة  الفلسطينية  واملرأة  عامة،  بصورة  الفلسطيني  اجملتمع  عانى  لقد 
واحلصار االقتصادي على األراضي الفلسطينية، بدءاً من العام 1948 ومروراً باحتالل أراضي 1967 وحتى العـدوان األخيـر على قطـاع غـزة 
العام 2014، وكانت اآلثار مضاعفًة على املرأة، وحرمتها أو زادت من عوامل حرمانها من ممارسة حقوقها األساسية. إن أبواب الفرص واملشاركة 
للمرأة متعددة، ولكن ال ميكن أن تصبح حقيقية من دون رؤيٍة استراتيجيٍة واضحة، ووضع آليات مؤسسية وبنية قانونية لتطبيقها، محورُها 
مشاركة  ولضمان  مناسباً،  وتعليمياً  وصحياً  اجتماعياً  نظاماً  توفر  لكي  واملرأة،  اإلنسان  حقوق  واحترام  واملساواة  والعدالة  الدميقراطية 

حقيقية فاعلة، والنهوض باجملتمع داخل النظام السياسي وكذلك االجتماعي واالقتصادي.

وإدراكاً لهذه الغاية، مت تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة عمل وطنية من مؤسسات اجملتمع املدني واملؤسسات احلكومية والنسائية، 
والنتائج  الوزراء،  مجلس  بقرار  احملددة  االستراتيجية  لألهداف  األنشطة  حتديد  أجل  من  واجتماعات  عمل  وورش  وطنية  مشاورات  وُعقدت 
املتوقعة، واملؤشرات، وحتديد إطار املسؤولية لكل مؤسسة، والعمل على حتديد اإلطار الزمني لهذه اخلطة، ثم التوصل إلى إرادٍة مشتركٍة  
للعمل من أجل النهوض بعملية السالم واألمن في فلسطني من خالل تعزيز املشاركة النشطة للمرأة في عملية البناء والتنمية في اجملتمع، 
بوصفها عنصراً مؤثراً في عملية تطوير البيئة االجتماعية والثقافية. وتتضمن اخلطة برامج ومشاريع وأنشطًة موضوعًة في ضوء األهداف 
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االستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2015،  كما أّن خطة العمل تشجع على تخصيص املوارد ورصد املوازنات وحشد الدعم 
احمللي واإلقليمي والدولي؛ من خالل تطوير آليات احلماية للنساء والفتيات الفلسطينيات في مواجهة انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي لغايات 
واإلقليمية،  الدولية  اآلليات  الفلسطينيات مبوجب  والفتيات  النساء  الواقع على  الضرر  إلى جانب جبر  العقاب،  إفالته من  مساءلته ومنع 

وكذلك عبر العمل على تعزيز مشاركة املرأة الفلسطينية وإدماجها في عمليات صنع القرار والسلم على املستويني الوطني والدولي.

بشأن منهجية العمل :

لقد شرعنا في العمل على هذه اخلطة  في شراكٍة تامة بني جميع األطراف، سواء احلكومية املتمثلة في الوزارات واملؤسسات الرسمية، أو 
من خالل مشاركة ممثلي القطاع األهلي، خصوصاً املؤسسات واالئتالفات ذات العالقة بالقرار، وذلك ضمن منهجيٍة محددٍة ضبطت إيقاَعها 

مجموعٌة من املراحل واخلطوات، بإشراف اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار.

ثم سـرعان ما ُعقدت لقاءات مراجعة ولقاءات تخطيٍط مع ممثلي القطاعني الرسمي واألهلي، هدفت إلى اآلتي:

مناقشة مضامني القرار واملالحظات املتعلقة بكيفية توطينه فلسطينياً.  .1
حتديد األنشطة لألولويات والقضايا االستراتيجية.  .2

حتديد النتائج املتوقعة واملؤشرات.   .3
حتديد إطار املسؤولية لكل مؤسسة.  .4

العمل على حتديد التكلفة املالية اإلجمالية املتوقعة.  .5
6.  العمل على حتديد اإلطار الزمني لهذه اخلطة.

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

ُعقدت العديد من اللقاءات مع وحدة التخطيط والسياسات واملشاريع التابعة لوزارة شؤون املرأة، وذلك بهدف االنطالق من اإلطار االستراتيجي 
في ما يتعلق بعملية التحضير إلعداد اخلطة الوطنية التنفيذية، إضافًة إلى االتفاق على خطة العمل، والتحضير لعقد اجتماع للجنة 

الوطنية العليا لتطبيق القرار 1325، التي مت تشكيلها مبصادقٍة من مجلس الوزراء الفلسطيني العام 2012.

ثانياً: إعداد خطة التنفيذ

مت إجراء مراجعة أولية لعٍدد من اخلطط الوطنية وعبر القطاعية، إضافًة إلى عددٍ من األدبيات واملنشورات واألبحاث املتعلقة بتطبيق القرار 
املرتبطة بعملية إعداد  التنفيذ  املقترحة وخطة  العمل  الفلسطيني، وذلك للمساعدة في إعداد منهجية  1325 وتوطينه على املستوى 

اإلطار الوطني للقرار 1325.

ثالثاً: عرض املنهجية وخطة العمل على اللجنة الوطنية العليا 

مت على مدى يومني )11-2015/10/12(، بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة واالحتاد األوروبي، عقد لقاء موسع مع الفريق الوطني للجنة العليا 
لتطبيق القرار 1325، وذلك إلطالعه على منهجية العمل املقترحة إلعداد اخلطة الوطنية لقرار  مجلس األمن 1325 )2000(، واإلطار الزمني 

للتنفيذ، ووضع أي مالحظات ذات صلة، إضافة إلى مناقشة كافة اجلوانب املرتبطة بإعداد اخلطة. 
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رابعاً: عقد لقاء مراجعة

مت على مدى يومني )27-2015/12/28(، بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة واالحتاد األوروبي، استكمال النقاش واملشاورات لتطوير اخلطة   .1
الوطنية لتنفيذ القرار، مبشاركة كافة املؤسسات املمثلة في اللجنة الوطنية العليا وعدد من املؤسسات الفاعلة العاملة على تطبيق 

القرار.

نظمت وزارة شؤون املرأة، بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة في فلسطني واألسكوا، ورشة عمل خاصة باللجنة الوطنية العليا لتطبيق   .2
قرار مجلس األمن 1325، وذلك في العاصمة األردنية عّمان، بهدف استكمال النقاش واملشاورات لتطوير اخلطة الوطنية لتنفيذ القرار، 

وشاركت كافة املؤسسات املمثلة في اللجنة الوطنية العليا وعدد من املؤسسات الفاعلة العاملة على تطبيق القرار.
   

    واستمرت الورشة ثالثة أيام متتالية )9-2016/2/11(، ومتحورت حول ثالثة مواضيع أساسية، أولها وأهمها: تطوير اخلطة الوطنية لتنفيذ 
التنسيق  آليات  لتطوير  مفتوح  نقاش  وثالثاً:  للقرار.   االستراتيجية  األهداف  لتحاكي  والتقييم  املتابعة  بناء مصفوفة  وثانيها:  القرار. 

واملتابعة لضمان انسجام العمل.

نُظمت ورشة عمل ملدة يومني )22-2016/3/23( في رام اهلل، بدعم من جلنة األمم املتحدة للمرأة واالحتاد األوروبي، الستكمال مناقشة اخلطة   .3
التنفيذية للجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس األمن 1325.

خامساً: إعداد اخلطة الوطنية وصياغتها

تضمنت هذه املرحلة، بعد االنتهاء من عملية املراجعة والتحليل وعقد ورش ولقاءات واجتماعات، البدء بإعداد الصياغة األولية املتعلقة 
باإلطارين الرسمي واألهلي املرتبطني بقرار مجلس األمن 1325 للعام 2000 على املستوى الفلسطيني، حيث كان اإلطار االستراجتي الذي مت 
إقراره من مجلس الوزراء في العام 2015 أساساً لنقطة االنطالق في وضع اخلطة الوطنية، ليتم التوافق على مختلف األنشطة واخملرجات، 

إضافًة إلى حتديد نطاق املسؤولية.

سادساً: حتديد التكلفة  املالية للخطة

مت عقد اجتماع للمدراء املاليني )و/أو احملاسبني( من املؤسسات احلكومية واجملتمع املدني، بحضور بعٍض من أعضاء اللجنة الوطنية، لغايات 
حتديد التكلفة املالية اخلاصة باألنشطة احملددة للخطة الوطنية لقرار مجلس األمن 1325 )2000(.

كما ُعقدت اجتماعات ثنائية للمؤسسات الوطنية مع املدراء املاليني )و/أو احملاسبني( لغايات حتديد التكلفة املالية اخلاصة باألنشطة احملددة 
لكل مؤسسة للخطة الوطنية التنفيذية للقرار 1325.

سابعاً: عرض مخرجات اخلطة على اللجنة الوطنية العليا

أخيراً، مت عرض اخلطة على أعضاء اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار  مجلس األمن 1325  )2000(، التي تضم ممثلني وممثالت عن القطاعني 
بشكله  اإلطار  على  املطلوبة  التعديالت  كافة  واستكمال  النهائية  وتوصياتهم  وتعديالتهم  مالحظاتهم  وضع  بهدف  واألهلي،  الرسمي 

النهائي، مبا يضمن أن يكون اإلطار الوطني معبِّراً عن التوجهات الرسمية واألهلية كافًة ضمن استراتيجيٍة وطنيٍة شاملٍة ومتكاملة.
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املسؤوليةالوصفاخملرجاتاألنشطةالتدخالتالسياساتاألهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي األول:
تعزيز حماية النساء والفتيات 

الفلسطينيات، وبخاصة في 
مواجهة انتهاكات االحتالل 

اإلسرائيلي.

السياسة )1(: حتسني نوعية 
خدمات الدعم للنساء والفتيات 

اللواتي يتعرضن لالنتهاكات 
والتمييز املبني على النوع 

االجتماعي، ال سيما العنف.

تطوير ومتابعة برامج احلماية 
القانونية واالجتماعية والصحية 

والنفسية للنساء اللواتي 
يتعرضن أليٍّ من االنتهاكات وأي 

شكل من أشكال التمييز، ال 
سيما العنف.

- إجراء مسح لتحديد املؤسسات 
املعنية )من يقدم ماذا؟ وملن؟ 

وأين؟(.

- قاعدة بياناٍت باملؤسسات 
وخدماتها مت إعدادها.

- تطوير شروط مرجعية تتضمن استقطاب فريق عمل مكون من باحٍث/ة  
  رئيسيٍّ/ة و3 باحثني/ات و مساعدين/ات إلجراء املسح في الضفة الغربية 

  وقطاع غزة.
تشكيل جلنة اختيار فريق العمل، وإبرام االتفاقيات املناسبة.  -

إجراء البحث وفق الشروط املرجعية.  -
تنظيم ورشة عمل الطالق النتائج.  -

طباعة نتائج املسح وتعميمها.  -

وزارة التنمية االجتماعية.

- إنشاء قاعدة بيانات بني 
املؤسسات األمنية، وبشكٍل 

خاص االرتباط العسكري، )من 
اعتقاٍل للنساء واألطفال أو 

حاالت اعتداء أو هدم بيوٍت أو 
مدارس(.

- تطوير شروط مرجعية تتضمن استقطاب فريق عمل مكون من باحٍث/ة 
  رئيسي/ة و3 باحثني/ات ومساعدين/ات إلنشاء قاعدة البيانات في الضفة 

  الغربية وقطاع غزة.
تشكيل جلنة اختيار فريق العمل وإبرام عقٍد واتفاقية.  -

تطوير قاعدة البيانات وفق الشروط املرجعية.  -
تنظيم ورشة عمل إلطالق قاعدة البيانات.  -

وزارة الداخلية.

- متابعة التقارير الواردة إلى األمانة 
العامة جمللس الوزراء من الدوائر 

احلكومية مقدمة اخلدمات، والبناء 
عليها لضمان حتسني جودة 

اخلدمات املقدمة للنساء والفتيات.

- تقارير دورية مت رصدها، وحتليل 
أثرها، انتهاًء بتطوير السياسات 
والتدخالت بناًء على ما تضمنته.

األمانة العامة جمللس الوزراء، - مراقبة التقارير ومتابعتها.
وحدة النوع االجتماعي ودائرة 

جودة األداء احلكومي.

- دليل قانوني إجرائي لوزارة - إعداد أدلة تدريبية.
العدل ملقدمي اخلدمة القانونية 

بشأن النساء اللواتي يتعرضن 
لالنتهاكات والعنف.

- تطوير شروط مرجعية الستقطاب متخصٍص/ة في القانون والعنف لتطوير 
دليٍل قانوني.

- تنظيم تدريب ملقدمي/ات اخلدمة القانونية في إطار الدليل ملدة 4 أيام بواقع 
6 ساعات كل يوم لـ 30 متدرباً.

وزارة العدل.

- دليل إرشاد نفسي وصحي 
واجتماعي.

- تطوير شروط مرجعية الستقطاب متخصٍص/ة في اإلرشاد النفسي 
الصحي واإلجتماعي لتطوير دليٍل بشأن تقدمي اخلدمة للنساء اللواتي 

يتعرضن للعنف في احلروب.
 - تنفيذ تدريب ملقدمي/ات اخلدمة النفسية ملدة 4 أيام بواقع 6 ساعات كل 

يوم لـ 30 متدرباً.

وزارة الصحة.

- تقدمي خدمات الدعم القانوني 
واالجتماعي والنفسي والصحي 

للنساء والفتيات ضحايا 
االنتهاكات والتمييز، ال سيما 

العنف.

- خدمات الدعم القانوني مقدمة 
للنساء اللواتي تعرضن للعنف 

واالنتهاكات، وخاصة األسيرات أو 
اللواتي تعرضن النتهاكات أثناء 

االقتحامات واالعتقاالت.

هيئة شؤون األسرى واحملررين. - وضع آلية للوصول الى النساء في املناطق املهمشة.
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- نشر التعليمات في تقدمي اخلدمة القانونية.

مؤسسات اجملتمع املدني، هيئة - نشر مواد تثقيفية للتعامل مع االنتهاكات اإلسرائيلية قانونياً.
شؤون األسرى واحملررين.

- خدمات الدعم االجتماعي 
مقدمة للنساء املتضررات.

- وضع تعليمات واضحة للتدخل الفوري عند تعرض النساء لالنتهاكات 
وتضررهن.

وزارة التنمية االجتماعية.

وزارة التنمية االجتماعية.- نشر تعليمات عن اخلدمات املتوفرة للجمهور وتوعيتهن بذلك.

مؤسسات اجملتمع املدني.- نشر مواد تثقيفية اجتماعية عن كيفية تعامل النساء مع االنتهاكات.

- خدمات الدعم الصحي والنفسي 
مقدمة للنساء املتضررات.

- نشر تعليمات واضحة عن أماكن توجه النساء عند تعرضهن للضرر حسب 
املنطقة.

وزارة الصحة.

مؤسسات اجملتمع املدني.- توفير عيادات متنقلة في املناطق خلف اجلدار.

- نشر مواد تثقيفية صحياً ونفسياً وباألخص عن كيفية التعامل مع األضرار.

-تعزيز قدرات مقدمي/ات اخلدمات 
لتمكني النساء والفتيات ضحايا 

االنتهاكات  والتمييز، ال سيما 
العنف.

- 375 شخصاً من مقدمي/ات 
اخلدمات مت بناء قدراتهم في 

كيفية التعامل مع حاالت النساء 
املتضررات.

- تدريب 25 مقدم/ة خدمة من وزارة العدل.
- استقطاب مدرب/ة قانوني/ة.

وزارة العدل.

- تدريب 25 موظفاً من مقدمي اخلدمات في قطاع التنمية االجتماعية.
- استقطاب مدرب/ة. في التنمية االجتماعية.

وزارة التنمية االجتماعية.

-  تدريب 25 موظفاً من وزارة الصحة من مقدمي اخلدمة في قطاع الصحة.
- استقطاب مدرب/ة.

وزارة الصحة.

- تدريب 25 موظفاً من مقدمي اخلدمة في هيئة األسرى على كيفية التعامل 
مع االنتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات، وخاصة االنتهاكات 

االسرائيلية قانونياً وخدماتياً.

هيئة األسرى.

- تدريب 25 شخصاً من العاملني في مناطق خلف اجلدار على كيفية التعامل 
مع االنتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات، وخاصة االنتهاكات 

اإلسرائيلية.
- استقطاب خبير/ة.

هيئة مقاومة اجلدار 
واالستيطان.

املسؤوليةالوصفاخملرجاتاألنشطةالتدخالتالسياساتاألهداف االستراتيجية
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- تدريب 25 شخصاً من العاملني في املؤسسات داخل القدس على كيفية 
التعامل قانونيا وخدماتيا مع االنتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات، 

وخاصة االنتهاكات اإلسرائيلية.
- استقطاب مدرب/ة.

وزارة شؤون القدس.

- تدريب 25 شخصاً من العاملني في مؤسسات اجملتمع املدني على كيفية 
التعامل قانونيا وخدماتيا مع االنتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات، 

وخاصة االنتهاكات اإلسرائيلية.
- استقطاب مدرب/ة.

مؤسسات اجملتمع املدني.

-تدريب 25 شخصاً من العاملني في املؤسسات الدولية على كيفية التعامل 
مع االنتهاكات اإلسرائيلية قانونياً وخدمياً.

- استقطاب مدرب/ة.

وزارة شؤون املرأة.

- تدريب 50 شخصاً من العاملني في املؤسسة األمنية )مفهوم القرار، آلية 
توطني القرار في اخلطط والبرامج واألنشطة واملوازنات(.

- استقطاب مدرب/ة.

وزارة الداخلية.

- تدريب 50 شخصاً على آلية توثيق انتهاكات االحتالل؛ كاالعتداء على 
النساء واألطفال، وذلك بالتنسيق مع االرتباط العسكري )آلية كتابة 

التقارير وتوثيقها(.
- استقطاب مدرب/ة.

وزارة الداخلية.

- توعية 75 امرأة بشأن حقول األلغام املنتشرة في الضفة الغربية، وذلك من 
خالل التنسيق مع مركز األلغام في وزارة الداخلية.

- استقطاب مدرب/ة.

وزارة الداخلية.

 - حصر عدد حاالت الهجرة الشرعية وغير الشرعية في اخلارج؛ من خالل 
الترتيب بني دائرة العالقات العربية والسفارات في اخلارج.

- استقطاب باحث/ة.
- تنظيم ورشة عمل.

وزارة الداخلية.

- اجتماع تنسيقي لتشكيل هيئة لتقدمي اخلدمات، وهيئة تنسيق لكل 
مقدمي اخلدمة.

- إعداد استمارات وتوثيق احلاالت وفق مبدأ مهني يحافظ على السرية.
- تفعيل نظام التحويل.

- مراعاة التوزيع اجلغرافي.
- تدريب 120 شخصاً من الضفة وقطاع غزة للتدخل وقت األزمات.

وزارة شؤون املرأة.

املسؤوليةالوصفاخملرجاتاألنشطةالتدخالتالسياساتاألهداف االستراتيجية
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السياسة )2(:
تعزيز صمود النساء والفتيات 
الفلسطينيات حتت االحتالل 

اإلسرائيلي.

تطوير برامج التمكني احلقوقي 
واالقتصادي  واالجتماعي للنساء 

والفتيات الفلسطينيات.

- تفعيل وتطوير التشريعات 
  والسياسات لتعزيز صمود النساء، 

  وضمان ممارستها في التطبيق العملي.
- تفعيل قانون العاصمة رقم )4( لسنة  

   2002 وكفالة إنفاذه على األرض .

- قرار من مجلس الوزراء بضرورة العمل بقانون العاصمة.- قانون العاصمة مفعل.

- إيجاد موازنة وفق بنود قانون العاصمة، والعمل على تنفيذها.

وزارة شؤون القدس بالتنسيق 
مع الدوائر احلكومية واجلهات 

غير احلكومية ذات الصلة.

- التوعية بقانون العاصمة وأهميته حلماية املدينة املقدسة من خالل نشر 
ألف بوستر، وألف نشرة.

مؤسسات اجملتمع املدني، وزارة 
اإلعالم.

- دعم املشاريع التنموية للنساء 
والفتيات الفلسطينيات، ال سيما 

في القدس وقطاع غزة.

- حصر املشاريع التنموية النسوية 
في مناطق خلف اجلدار والتماس 

املباشر.

- التعاقد مع باحث/ة متخصص/ة لتطوير استمارة لتصنيف املشاريع 
التنموية النسوية في مناطق التماس ومناطق خلف اجلدار.

وزارة االقتصاد.

- إعفاء ضريبي وجمركي لتلك 
املشاريع.

وزارة االقتصاد.- قرار من مجلس الوزراء بإعفاء جمركي وضريبي للمشاريع في تلك املناطق.

- نشر دعاية واعالن ملنتجات تلك 
املشاريع والتشجيع على شرائها.

- ألف ملصق.
- شاشات عرض كبيرة.

- ألف نشرة توعية.

مؤسسات اجملتمع املدني، وزارة 
اإلعالم.

- بناء القدرات على إدارة املشاريع 
والتسويق ودراسة اجلدوى للنساء.

- تدريب 50 امرأه من مدينة القدس 
على إدارة املشاريع.

- تنظيم تدريب متخصص في املشاريع، بواقع دورتني ملدة  8 أيام ، في كل دورة 
25 امرأة.

وزارة شؤون القدس.

- تدريب 50 امرأة من قطاع غزة 
على إدارة املشاريع.

- تنظيم تدريب متخصص في املشاريع، بواقع دورتني ملدة 8 أيام ، في كل دورة 
25 امرأة.

مؤسسات اجملتمع املدني.

- تدريب 50 امرأة من مناطق خلف 
اجلدار على إدارة املشاريع.

- تنظيم تدريب متخصص في املشاريع، بواقع دورتني ملدة 8 أيام ، في كل دورة 
25 امرأة.

هيئة مقاومة اجلدار 
واالستيطان.

- تدريب 50 امرأة من مناطق )ج( 
على إدارة املشاريع.

- تنظيم تدريب متخصص في املشاريع، بواقع دورتني ملدة 8 ايام، في كل دورة 
25 إمرأة.

مؤسسات اجملتمع املدني.

- تدريب 50 امرأة من األسيرات 
احملررات على إدارة املشاريع.

- مدرب متخصص في املشاريع.
- قاعة ملدة 8 أيام مبعدل دورتني، في كل دورة 25 امرأة.

هيئة شؤون األسرى واحملررين.

- تسهيل وتوفير املنح والقروض 
امليسرة لفتح مشاريع ُمدرة للدخل 

للنساء لتعزيز صمودهن، وبشكٍل 
خاص في املناطق املهمشة.

- حصر املؤسسات التي تقدم 
منحاً وقروضاً.

- استمارة لتعبئتها من املؤسسات، استقطاب باحث رئيسي وثالثة باحثني 
مساعدين.

مؤسسات اجملتمع املدني.
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- توعية تلك املؤسسات بأهمية 
مراعاة النساء اللواتي يتعرضن 

النتهاكات.

- ألف نشرة توعوية )برشور(.
- ألف ملصق )بوستر(.

مؤسسات اجملتمع املدني.

- سياسة من مجلس الوزراء 
لضمان توفير بيئة استثمارية 

محفزة للنساء ضحايا 
االنتهاكات اإلسرائيلية في 

املشاريع الصغيرة ومتوسطة 
الصغر. وأُخرى لتخفيض نسبة 
الفائدة على النساء املتضررات 

من االحتالل بشكل مباشر.

- إعداد ورقة سياساتية حول حتفيز وصول النساء إلى املوارد واملصادر، وبالتالي 
االستثمار في املشاريع الصغيرة واملتوسطة الصغر، ورفعها إلى مجلس 

الوزراء.

وزارة االقتصاد واألمانة العامة 
جمللس الوزراء.

-تقدمي االستشارات والدعم القانوني 
للنساء املقدسيات اللواتي تعرضن 

النتهاكات االحتالل.

- إيجاد خط مفتوح ساخن دائم 
خاص بالنساء داخل مدينة 

القدس لالستشارة.

مؤسسات اجملتمع املدني.- توفير موظفني/ات مؤهلني/ات للعمل على اخلط املفتوح.

إدماج قضايا النوع االجتماعي 
وتعميمها في عملية إعادة  

اإلعمار في   قطاع غزة.

- تدريب النساء املستهدفات وتعزيز 
قدراتهن.

- بناء قدرات 50 امرأة من النساء 
العامالت في املؤسسات التي لها 

عالقة مباشرة بالنساء.

- مدرب/ة في آليات التدخل وكيفية العمل على إدماج النوع االجتماعي في 
اإلعمار.

مؤسسات اجملتمع املدني.

- إعداد دراسات وأوراق عمل وتنظيم 
لقاءات وورش عمل.

- إعداد ثالث دراسات عن واقع املرأة 
ما قبل اإلعمار وما بعده، وتوفير 

ورقة حقائق.

- باحث/ة متخصص/ة في اإلعمار ووضع املرأة أثناء هذه املرحلة وثالثة 
  باحثني/ات مساعدين/ات.

وزارة األشغال العامة 
واإلسكان.

- التنسيق والتشبيك مع جلان 
اإلعمار لضمان مشاركة النساء 

املستهدفات.

- مت استهداف النساء في عملية 
اإلعمار.

وزارة األشغال العامة - عقد 5 اجتماعات مع جلان اإلعمار.
واإلسكان.

مؤسسات اجملتمع املدني.- توعية اجملتمع احمللي بواقع النساء من خالل 5 ورش عمل.

- إعداد دليل إرشادي عن كيفية استفادة النساء من عملية اإلعمار، وذلك من 
خالل متخصص/ة إلعداد الدليل مع 3 مساعدين/ات بحث.

- تدريب 30 امرأة على الدليل ملدة ثالثة أيام،

مؤسسات اجملتمع املدني.

- عرض قصص جناح لنساء شاركن 
في برامج إعادة اإلعمار.

- حصر النساء اللواتي شاركن، ومقابلة اثنتني منهن للوقوف على النجاح - قصتان مت عرضهما.
والصعوبات.

وزارة األشغال العامة واإلسكان 
وزارة اإلعالم.
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تطوير  برامج اإلغاثة واملساعدات 
الطارئة اإلنسانية للنساء  

والفتيات ضحايا االنتهاكات 
والتمييز املبني على النوع 

االجتماعي، ال سيما العنف.

- إقامة مآٍو مالئمة ومراعية 
الحتياجات النوع االجتماعي.

- إعادة اإلعمار مراعية للنوع 
االجتماعي.

- تعليمات واضحة من مجلس الوزراء بضرورة أن يكون اإلعمار مراعياً 
الحتياجات النوع االجتماعي في البناء أو توزيع املآوي.

وزارة األشغال العامة 
واإلسكان.

- توفير مواد غذائية ومياه صاحلة 
للشرب.

- النساء املتضررات يحصلن على 
مواد غذائية ومياه صاحلة للشرب.

- تعليمات واضحة من وزارة احلكم احمللي للمجالس احمللية بضرورة توفير مياه 
صاحلة للشرب.

وزارة احلكم احمللي.

- مراقبة وزارة االقتصاد السوق، ومنع رفع اسعار املواد األساسية في أي حاٍل 
من األحوال.

وزارة االقتصاد.

مؤسسات اجملتمع املدني.- مالبس، أغطية.- كافة االحتياجات اخلاصة متوفرة.- توفير االحتياجات اخلاصة بالنساء.

- مولدات الكهرباء والغاز متوفرة - توفير مولدات كهرباء وغاز منزلي.
لكافة النساء املتضررات.

سلطة الطاقة.- حصر النساء اللواتي ال يوجد لديهن غاز ومولدات كهرباء وإمدادهن بها.

- توفير مراكز صحية وخدمات طبية 
وإغاثية وأدوية أساسية.

- اخلدمات الطبية متوفرة للنساء 
املتضررات.

- عيادات متنقلة.
- توفير أطباء ميدانيني.

- توفير صيدليات خاصة.

وزارة الصحة.

- وسائل نقل مؤمنة للنساء - توفير وسائط نقل ومواصالت.
املتضررات.

- توفير بطاقات مجانية خاصة بالنساء املتضررات للنقل العام.
- توفير رقم طوارئ خاص بالنساء املتضررات للنقل.

وزارة النقل واملواصالت.
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الهدف االستراتيجي  الثاني:
مساءلة االحتالل اإلسرائيلي، 
ومنع اإلفالت من العقاب، إلى 
جانب جبر الضرر الواقع على 

النساء والفتيات الفلسطينيات 
مبوجب اآلليات الدولية والوطنية.

السياسة )1(: العمل على 
مساءلة االحتالل اإلسرائيلي 

دولياً  ووطنياً على جرائمه بحق 
النساء والفتيات الفلسطينيات.

تفعيل آليات املساءلة واحلماية 
الدولية في مواجهة جرائم 

االحتالل اإلسرائيلي ومرتكبيها.

- إيداع ومتابعة البالغات واملذكرات 
التكميلية لدى مكتب االدعاء 

العام للمحكمة اجلنائية الدولية.

- بالغات ومذكرات تكميلية 
ومتابعة لدى مكتب اإلدعاء العام 

للمحكمة اجلنائية الدولية.

- جمع إحصاءات من اجلهات العاملة في رصد وتوثيق اجلرائم املرتكبة بحق 
النساء والفتيات الفلسطينيات من االحتالل اإلسرائيلي.

املرصد الوطني.

- حتضير امللفات اخلاصة بالبالغات واملذكرات التكميلية،  وعرضها على  اللجنة 
الوطنية اخملتصة ومتابعتها.

وزارة اخلارجية.

وزارة اخلارجية.- اإليداع واملتابعة مع اللجنة الوطنية اخملتصة.

 - تقدمي املداخالت الشفوية واخلطية 
ورفع التقارير بخصوص جرائم 

االحتالل بحق النساء والفتيات 
الفلسطينيات ضمن أُطر عمل 

أجهزة األمُم املتحدة: األمانة العامة، 
اجلمعية العامة، مجلس األمن، 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي.

- املداخالت الشفوية واخلطية 
والتقارير ومشاريع القرارات 

حول انتهاكات االحتالل 
اإلسرائيلي بحق النساء والفتيات 

الفلسطينيات مطروحة أمام 
أجهزة األمُم املتحدة الرئيسية.

- طرح هذه القضايا في اجللسات واالجتماعات العامة وأجندات أجهزة األمم 
املتحدة.

وزارة اخلارجية.

- عقد جلسات إحاطة بوضع النساء والفتيات الفلسطينيات حتت االحتالل 
اإلسرائيلي.

وزارة اخلارجية.

- الدعوة إلى عقد جلسات خاصة حول انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق 
النساء والفتيات الفلسطينيات.

وزارة اخلارجية.

- تقدمي مشاريع قرارات أمام أجهزة األمم املتحدة إلدانة االحتالل اإلسرائيلي 
ومساءلته على انتهاكاته بحق النساء والفتيات الفلسطينيات.

وزارة اخلارجية.

- تقدمي التقارير والرسائل الرسمية لدعوة أجهزة األمم املتحدة إلى الضغط على 
االحتالل اإلسرائيلي لاللتزام باحترام القانون الدولي وتنفيذه.

وزارة اخلارجية.

- إحاطة بعثات دولة فلسطني بوضع املرأة الفلسطينية حتت االحتالل 
اإلسرائيلي.

وزارة اخلارجية.

- العمل في إطار نظام املراقبة على 
حقوق اإلنسان في األمم املتحدة.
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- هيئات حقوق اإلنسان القائمة 
على املعاهدات: اللجان املعنية 

باالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان 
التي تنضم إليها دولة فلسطني.

- االتفاقيات واملعاهدات التي تنضم 
إليها فلسطني موَظفة في 

مساءلة االحتالل اإلسرائيلي على 
االنتهاكات التي يرتكبها بحق 

النساء والفتيات الفلسطينيات.

- إعداد التقارير األولية والدورية الرسمية وتقارير الظل اخلاصة باالتفاقيات تَُبنيَّ 
فيها انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق النساء والفتيات الفلسطينيات.

وزارة اخلارجية واملؤسسات 
احلكومية ومؤسسات اجملتمع 

املدني وفق االختصاص.

- التعاون والتنسيق مع اجلهات الرسمية وغير الرسمية املسؤولة عن إعداد 
التقارير.

املؤسسات احلكومية 
ومؤسسات اجملتمع املدني وفق 

االختصاص.

املؤسسات احلكومية - مراجعة التقارير.
ومؤسسات اجملتمع املدني وفق 

االختصاص.

وزارة اخلارجية.- تقدمي التقارير إلى اللجان املعنية باالتفاقيات الدولية.

- توظيف مخرجات التقارير واملالحظات اخلتامية الصادرة عن اللجان املعنية 
باالتفاقيات الدولية في مساءلة االحتالل اإلسرائيلي.

املؤسسات احلكومية 
ومؤسسات اجملتمع املدني وفق 

االختصاص.

هيئات حقوق اإلنسان القائمة على 
امليثاق:

- مجلس حقوق اإلنسان.
- اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق 

اإلنسان: املقررون اخلاصون واخلبراء 
املستقلون والفرق العاملة املعنية.

- إجراء الشكاوى اخلاص )1503(.

- التقارير والبيانات املكتوبة 
والشفوية والبالغات والشكاوى 

حول انتهاكات االحتالل 
اإلسرائيلي بحق النساء والفتيات 

الفلسطينيات مطروحة أمام 
هيئات حقوق اإلنسان القائمة 

على امليثاق.

- املشاركة في دورات مجلس حقوق اإلنسان، ال سيما من خالل البند السابع، 
وتقدمي التقارير والبيانات املكتوبة والشفوية.

وزارة اخلارجية.

وزارة اخلارجية.- عقد جلسات إحاطة مع مجلس حقوق اإلنسان.

وزارة اخلارجية ومؤسسات - تنظيم أحداث موازية.
اجملتمع املدني وزارة اإلعالم.

مؤسسات اجملتمع املدني.- تقدمي البالغات والشكاوى مبوجب اإلجراءات اخلاصة واإلجراء 1503.

وزارة اخلارجية.- التشبيك والتعامل مع اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان.
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- تنظيم حمالت للضغط واملناصرة 
على املستوى الدولي تستهدف:

. التحالف الدولي للمحكمة اجلنائية 
الدولية.

. جلنة وضع املرأة في األمم املتحدة 
.CSW

. احلركات العاملية املناصرة للقضية 
الفلسطينية.

- الشبكات الدولية املعنية بحقوق 
املرأة.

- رأي عام ضاغط على االحتالل 
اإلسرائيلي لعدم االلتزام مبوجب 

القانون الدولي.

وزارة اخلارجية، وزارة اإلعالم،  - التعبئة والتحشيد والتحريك باجتاه هذه التحالفات والشبكات.
وزارة شؤون املرأة، هيئة شؤون 

األسرى واحملررين، مؤسسات 
اجملتمع املدني وفق االختصاص.

وزارة اخلارجية.- املشاركة في عضوية اللجان والشبكات.

وزارة اخلارجية ومؤسسات - املشاركة في االجتماعات السنوية اخلاصة بذكرى إصدار القرار 1325.
اجملتمع املدني.

- إعداد أفالم وثائقية تبني وضع النساء والفتيات الفلسطينيات حتت االحتالل 
اإلسرائيلي.

وزارة اإلعالم.

- تقدمي التقارير واملذكرات الكتابية والشفوية لكل املستويات التي تبني 
انتهاكات االحتالل بحق النساء والفتيات الفلسطينيات.

وزارة اخلارجية. ومؤسسات 
اجملتمع املدني.

- حشد الدعم اإلقليمي 
والدولي، وتأييد مساعي الدولة 

الفلسطينية مبساءلة االحتالل، 
وتأمني الدعم الالزم، وتسطير 

اإلعالنات واملذكرات ذات الصلة.

- دعوة الدول من خالل الوفود التي تزور فلسطني إلى الوفاء بالتزاماتها مبوجب - احترام الدول التزاماتها.
القانون الدولي.

رئيس مجلس الوزراء.

تفعيل آليات املساءلة واحلماية 
الوطنية ملالحقة مرتكبي اجلرائم.

- حث ومطالبة دول األطراف 
الثالث على الوفاء بالتزاماتها 

مبوجب القانون الدولي فيما 
يتعلق بانتهاكات االحتالل  

اإلسرائيلي بحق النساء والفتيات 
الفلسطينيات.

 - دول األطراف الثالث حتترم وتضمن 
احترام التزاماتها مبوجب القانون 

الدولي.

- دعوة الدول من خالل سفاراتهم وممثليتاهم إلى الوفاء بالتزاماتها مبوجب 
القانون الدولي.

وزارة اخلارجية.

- املشاركة في مؤمترات الدول األطراف لالتفاقيات، واملطالبة بالوفاء بالتزاماتها 
مبوجب القانون الدولي.

وزارة اخلارجية.

- دعوة الدول إلى أداء االلتزامات املستحقة للهيئات والوكاالت املتخصصة 
العاملة في القضية الفلسطينية.

وزارة اخلارجية، وزارة اإلعالم، 
مؤسسات اجملتمع املدني.



29 اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325   |   املرأة والسالم واألمن   |   فلسطنياللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325   |   املرأة والسالم واألمن   |   فلسطني

1325اخلطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325   |   املرأة والسالم واألمن   |   فلسطني 2019-2017 اخلطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325   |   املرأة والسالم واألمن   |   فلسطني 13252019-2017

28

UNSCR UNSCR

املسؤوليةالوصفاخملرجاتاألنشطةالتدخالتالسياساتاألهداف االستراتيجية

- وزارة اخلارجية ومؤسسات - العمل والتنسيق مع اجلاليات الفلسطينية والعربية.
اجملتمع املدني.

- رفع دعاوى أمام احملاكم الوطنية 
للدول باالستناد إلى الوالية 

اجلنائية العاملية.

- دعاوى منظورة أمام احملاكم 
الوطنية للدول باالستناد إلى 

الوالية اجلنائية العاملية.

مؤسسات اجملتمع املدني  - حتضير ملفات الدعاوى.
بالتنسيق مع وزارة اخلارجية.

- التعاقد مع فريق قانوني مختص وتزويده بكافة الوقائع واملعلومات والتعاون 
معه.

مؤسسات اجملتمع املدني.

وزارة اخلارجية ومؤسسات - متابعة القضايا املرفوعة.
اجملتمع املدني.

- تنظيم حمالت للضغط واملناصرة 
على املستويني اإلقليمي والوطني 

تستهدف:
- منظمة املرأة العربية.

- جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة 
امليثاق(.

- احتادات املرأة العربية.
- جلان املرأة في البرملانات الوطنية 

والعربية.
- الشبكات اإلقليمية املعنية 

بحقوق املرأة.

- رأي عام ضاغط وطني وإقليمي 
على االحتالل اإلسرائيلي لعدم 

االلتزام بالقانون الدولي.

وزارة اخلارجية، وزارة اإلعالم، - التعبئة والتحشيد والتحريك باجتاه هذه التحالفات والشبكات.
مؤسسات اجملتمع املدني وفق 

االختصاص، هيئة شؤون 
األسرى واحملررين.

وزارة اخلارجية الفلسطينية - املشاركة في عضوية هذه الشبكات واللجان.
ومؤسسات اجملتمع املدني.

- تقدمي التقارير واملذكرات املكتوبة والشفوية لهذه املستويات التي تبني 
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق النساء والفتيات الفلسطينيات.

السياسة )2(: تعزيز القدرات 
املؤسسية فيما يتعلق بآليات 

رصد وتوثيق ما يتصل بإنفاذ 
محاور القرار 1325.

تبني نظام وطني موحد لرصد 
وتوثيق ما يتصل بإنفاذ محاور 

القرار.

- بناء القدرات استناداً إلى األدلة 
األمُمية، ال سيما دليل األمم املتحدة 
للتدريب على رصد حقوق اإلنسان.

- مت تطوير قدرات املؤسسات 
العاملة على الرصد.

وزارة شؤون املرأة.- خمس دورات تدريبية مبعدل 4 أيام لكل دورة، مدرب متخصص.
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- تطوير آليات رصد وتوثيق وطنية 
باالستناد إلى اآلليات الدولية 

ومستجداتها.

- حصر املؤسسات العاملة على الرصد، دراسة النماذج، مختص لتوحيد  - مت توحيد آليات الرصد.
النماذح.

وزارة شؤون املرأة.

- صياغة النظام الوطني املوحد 
وإقراره حسب األصول.

وزارة شؤون املرأة.- خمس ورش عمل مع الشركاء لنقاش النظام.- النظام الوطني مقر.

إنشاء مرصد وطني لرصد وتوثيق 
املعلومات املتصلة بإنفاذ محاور 

القرار .

- تشكيل جلنة فنية تشاركية من 
ذوي االختصاص لصياغة إجراءات 
عمل املرصد وضمان استقالليته.

- جلنة فنية مشكلة لصياغة 
املرصد.

- توجيه دعوات إلى املؤسسات للعضوية وفق االختصاص، حتديد مهام عمل 
اللجنة.

وزارة شؤون املرأة.

- التنسيق والتشبيك الستقبال 
معلومات الرصد والتوثيق وحتليلها 

وتصنيفها ضمن قواعد بيانات، 
وإرسالها إلى اجلهات املعنية.

وزارة شؤون املرأة.- نظام إلكتروني جلمع البيانات، باحث متخصص للتحليل.- مت جمع البيانات وحتليلها.

- إعداد تقارير سنوية وعند احلاجة، 
قطرية ومواضيعية، بشأن 

املعلومات والبيانات املتعلقة 
مبحاور القرار.

- تقارير منشورة عن الواقع من 
بيانات املرصد.

كافة املؤسسات وفق - احلصول على البيانات من املرصد، باحث متخصص في إعداد تقارير دولية.
االختصاص.
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الهدف االستراتيجي الثالث:
تعزيز مشاركة النساء 

الفلسطينيات في عمليات صنع 
القرار على

املستوى احمللي والدولي

السياسة )1(: تطوير وزيادة 
متثيل النساء الفلسطينيات 

وبخاصة على املستوى القيادي 
في املؤسسات احلكومية وغير 

احلكومية ودعم مشاركتها في 
املؤسسات الدولية

دعم النساء ومتكينهن في مواقع 
صنع القرار، ال سيما في:

- األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة.
- عمليات حفظ السلم واألمن 

الدوليني.
- نظام املراقبة على حقوق اإلنسان 

في األمم املتحدة.
- مراكز صنع القرار محلياً على 

مستوى السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية واجملتمع 

املدني.

- الضغط على صناع القرار إلزالة 
العراقيل أمام تقدم النساء.

- حملة إعالمية سنوية استهدفت 
50% من صناع القرار.

مؤسسات اجملتمع املدني، وزارة - نشرات )300(، بوسترات )300(، ومضات إذاعية )عدد 3(.
اإلعالم.

- مسيرات مركزية للضغط من 
أجل مشاركة النساء في عمليات 

صنع القرار.

- تشكيل مجموعات في احملافظات، كتابة دعوات للمسيرة، رفع الفتات )في 
كل محافظة 5 الفتات(.

-مؤسسات اجملتمع املدني.

- مذكرات وعرائض ملشاركة 
النساء، على األقل مذكرتان 

محليتان.

مؤسسات اجملتمع املدني.- مذكرتان محليتان، جمع تواقيع من كافة املؤسسات، ورفعها للحكومة.

- الضغط من أجل تعيني نساء 
فلسطينيات مبعوثات خاصات 

للقيام باملساعي احلميدة 
وسفيرات للنوايا احلسنة.

- النساء الفلسطينيات مشاركات 
في عملية صنع القرار على 

املستوى الدولي.

- ترشيح نساء فلسطينيات لتولي مراكز صنع القرار في املؤسسات والهيئات 
الدولية.

- حث الدول على التصويت لصالح النساء الفلسطينيات لتولي مراكز صنع 
القرار في املؤسسات والهيئات الدولية.

- مخاطبة األمني العام لألمم املتحدة وحثه على تعيني نساء فلسطينيات 
مبعوثات خاصات للقيام باملساعي احلميدة وسفيرات للنوايا احلسنة.

وزارة اخلارجية.

- إعداد دراسات سياساتية ومؤشرات 
إحصائية تتعلق مبشاركة النساء 
في مواقع صنع القرار ومتابعاتها 

بانتظام.

- التعاقد مع باحث- دراسة واحدة.
- إعداد تقرير )دراسة(.

- ورشة عمل.

وزارة شؤون املرأة.

- تطوير واعتماد تشريعات 
وسياسات وطنية تكفل زيادة 

نسبة متثيل النساء في مراكز صنع 
القرار الدولي.

- نسبة النساء في مواقع صنع 
القرار %30.

وزارة شؤون املرأة- ورقة سياساتية جمللس الوزراء بهذا اخلصوص.
واألمانة العامة جمللس الوزراء.
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- حث املؤسسات والهيئات الدولية 
على إدماج النساء الفلسطينيات  

في مراكز صنع القرار.

- مشاريع املنظمات الدولية 
تستهدف زيادة متثيل النساء في 

صنع القرار.

- ورشتا عمل من خالل سكرتاريا تنسيق املساعدات احمللية )LACS(، مخاطبة 
املنظمات الدولية بخطاب رسمي.

وزارة شؤون املرأة.

- مخاطبة األمني العام لألمم املتحدة 
وحثه على تعيني نساء فلسطينيات 

مبعوثات خاصات للقيام باملساعي 
احلميدة وسفيرات للنوايا احلسنة.

- فلسطينيات مبعوثات وسفيرات 
للنوايا احلسنة.

- عقد 5 اجتماعات لتحديد النساء وعددهن، رفع مذكرة لألمني العام بهذا 
اخلصوص.

وزارة اخلارجية.

- تدريب 50 امرأة على القيادة في العمل الدولي والدوبلوماسي،
- مدرب متخصص،

- دورتان، كل دورة 3 أيام.

السياسة )2(:
تعزيز دور النساء الفلسطينيات 

في احلفاظ على السلم األهلي 
ودعم الوحدة الوطنية.

انخراط النساء الفلسطينيات 
في جلان املصاحلة الفلسطينية 

وحواراتها.

- نشر الوعي اجملتمعي لتعزيز 
املصاحلة والسلم األهلي.

- ثالثة لقاءات سنوياً في كل 
محافظة مع املؤسسات 

القاعدية واألحزاب واجملالس احمللية 
لتعزيز السلم األهلي.

- ميسران لالجتماعات والورش.
- تغطية إعالمية.

وزارة اإلعالم، مؤسسات اجملتمع 
املدني.

- الضغط على  األحزاب السياسية 
لضمان مشاركة النساء  في جلان 

املصاحلة وحواراتها.

- النساء تشارك في جلان املصاحلة 
وحواراتها.

- مخاطبة األحزاب بضرورة إشراك النساء في جلان املصاحلة، تخصيص 
مقعدين للنساء في كل حزب في جلان املصاحلة.

وزارة اإلعالم، مؤسسات اجملتمع 
املدني.

- بناء قدرات القيادات الشابة من 
قواعد األحزاب في الضفة الغرية 
وقطاع غزة فيما يخص مفاهيم 
بناء السلم األهلي والقيادة وحل 

النزاعات واملبادرة.

مؤسسات اجملتمع املدني
االئتالف الوطني لتنفيذ القرار 

األممي 1325.

- العمل مع األحزاب السياسية 
لتطوير خطط عمل لتنفيذ 

ميثاق الشرف الذي وقعه 12 حزباً 
سياسياً، حيث تشمل اخلطط 
زيادة متثيل النساء في األحزاب 

وفي مواقع صنع القرار.

مؤسسات اجملتمع املدني  
االئتالف الوطني لتنفيذ القرار 

األممي 1325.

- عرض قصص معاناة لنساء 
فلسطينيات نتيجة االنقسام أو 

فقدان السلم األهلي.

- حتضير النساء ومقابلتهن.- مت عرض خمس قصص نسوية.
- دعوة ليوم مفتوح لعرض القصص.

وزارة اإلعالم، مؤسسات اجملتمع 
املدني. االئتالف الوطني لتنفيذ 

القرار األميي 1325.

املسؤوليةالوصفاخملرجاتاألنشطةالتدخالتالسياساتاألهداف االستراتيجية
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تطوير املناهج املدرسية واجلامعية 
مبا يعزز دور املرأة ومشاركتها في 

السلم األهلي

- إعداد دراسات وأوراق بحثية 
ومؤشرات إحصائية عن مدى 

مراعاة املناهج قيَم املساواة وعدم 
التمييز واملشاركة واحترام اآلخر 

ومفاهيم السلم األهلي.

- قاعدة بيانات عن املناهج 
التعليمية ومدى مواءمتها قضايا 

النوع االجتماعي.

- قاعدة بيانات، وتعاقد مع باحث رئيسي، وإعداد استمارات، واستهداف الوطن 
كامالً، وحتليل البيانات.

وزارة التربية والتعليم العالي.

- تعديل املناهج الفلسطينية مبا 
يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز 
ضد املرأة وأهمية دورها في حتقيق 

السلم األهلي.

- مناهج مراعية لقضايا النوع 
االجتماعي، خاصة إلغاء التمييز 

ضد املرأة وأهمية دورها في 
السلم األهلي.

- حتديد املناهج املراد تعديلها
- حتديد القضايا املراد إضافتها أو تطويرها.

- تنظيم 3 ورش عمل لنقاش التعديالت.
- كتابة ورقة سياسات في القضايا التي يود النظر فيها.

وزارة التربية والتعليم العالي.

- تعزيز مشاركة النساء والفتيات 
الفلسطينيات في مجالس الطلبة 

في اجلامعات الفلسطينية.

- الطالبات مشاركات في مجالس 
الطلبة.

- ورقة عن معيقات مشاركة الطالبات في مجالس الطلبة.
- عقد اجتماعات مع مجالس الطلبة وتوعيتهم بأهمية مشاركة الطالبات.

- حث الكتل الطالبية على ترشيح طالبات في عضوية مجالس الطلبة.

- مؤسسات اجملتمع املدني.
االئتالف الوطني لتنفيذ القرار 

األممي 1325.

إيجاد منابر للحوار الدائم بني 
النساء والفتيات الفلسطينيات 

لتعزيز قيم التسامح والوحدة 
الوطنية.

- عقد لقاءات وحوارات منتظمة بني 
النساء الفلسطينيات، وبشكل 

خاص القياديات، من مختلف األُطر 
احلزبية واألهلية.

- مت عقد لقاءات دورية بني كافة 
األُطر احلزبية لتعزيز السلم 

األهلي، خاصة للنساء.

- ثالثة لقاءات سنوياً.
- دعوة األحزاب للتحدث عن األوضاع الداخلية وتعزيز اجلبهة الداخلية.

- حث األحزاب على نشر وثائق تدعم السلم األهلي.

مؤسسات اجملتمع املدني، وزارة 
اإلعالم،

املؤسسات اإلعالمية،
األحزاب السياسية،

االئتالف الوطني لتنفيذ القرار 
األممي 1325.

- مطالبة األطر احلزبية واألهلية 
بتبني مخرجات اللقاءات واحلوارات 

املنتظمة.

- مت تبني مخرجات احلوار من كافة 
األحزاب الضامنة لتعزيز السلم 

االهلي.
- حمالت ضغط ومناصرة ولقاءات 

فردية لتعزيز مشاركة النساء في 
عمليات صنع القرار.

-  توقيع مذكرات تفاهم بني األحزاب للتعهد بقيم السلم األهلي، وضمان 
حقوق النساء، قاعة، مؤمتر صحافي.

مؤسسات اجملتمع املدني 
االئتالف الوطني لتطبيق القرار 

األممي 1325.

- حث وسائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة واملقروءة ونشطاء 

وسائل التواصل االجتماعي على 
تبني مفاهيم التسامح والوحدة 

الوطنية، وإعطائها األولوية في 
مختلف البرامج واألنشطة 

واملنشورات اإلعالمية.

- مفاهيم التسامح والوحدة 
الوطنية متبناة في اخلطاب 

اإلعالمي.

-  توقيع مذكرة تفاهم بني املؤسسات اإلعالمية على تبني مفاهيم التسامح 
والوحدة الوطنية في اخلطاب اإلعالمي.

- حصر املؤسسات اإلعالمية.
- تنظيم ورشة عمل خاصة باملؤسسات اإلعالمية.

وزارة اإلعالم.

املسؤوليةالوصفاخملرجاتاألنشطةالتدخالتالسياساتاألهداف االستراتيجية
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- تعزيز دور النساء الفلسطينيات 
العامالت في اإلعالم في اجلهود 

الرامية إلى حتقيق الوحدة 
الوطنية.

- مت تدريب 100 إعالمي و100 
إعالمية على مفاهيم التسامح 

والوحدة الوطنية.

- استقطاب مدرب متخصص في اإلعالم ومفاهيم التسامح والوحدة 
الوطنية.

- 8 دورات تدريبية في السنة، كل دورة 3 أيام.

مؤسسات اجملتمع املدني.

- تشكيل ائتالف إعالمي ملؤسسات 
إعالمية ومؤسسات إعالمية 

نسوية.

- تنفيذ تدريب بناء قدرات ألعضاء االئتالف فيما يخص مفاهيم النوع 
االجتماعي واملشاركة السياسية.

وزارة اإلعالم، االئتالف الوطني 
لتنفيذ القرار األممي 1325.

املسؤوليةالوصفاخملرجاتاألنشطةالتدخالتالسياساتاألهداف االستراتيجية
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مالحــق:

ملحق رقم )1( :الئحة اسماء فريق العمل من وزارة شؤون املرأة

قيادة فريق العمل:

مقرر اللجنة الوطنية العليا لقرار 1325.. 1 وفاء االعرج 
مدير عام االدارة العامة للتخطيط والسياسات.. 1 امني عاصي 
مستشار املشاريع في وزارة شؤون املرأة.. 1 حنا نخلة       

فريق اعداد اخلطة من وزارة شؤون املرأة:

االدارة العامة للتخطيط والسياسات.. 1 سامي سحويل 
االدارة العامة للتخطيط والسياسات.. 2 سميرة القواسمة 
االدارة العامة للتخطيط والسياسات.. 3 شذى البرغوثي 
االدارة العامة للتخطيط والسياسات.. 4 محمد حرفوش 
االدارة العامة للتخطيط والسياسات.. 5 نوال حمد   
االدارة العامة للتاثير واالعالم واالتصال.. 6 نسرين مساملة 
االدارة العامة للتاثير واالعالم واالتصال.. 7 نهاية الطيراوي 
االدارة العامة للتاثير واالعالم واالتصال.. 8 غادة عليان  
وحدة الشكاوي.. 9 الهام سامي 

دائرة املشاريع.. 10 صمود ياسني 
دائرة الرقابة الداخلية.. 11 رندة ذوابة   
مسؤول وحدات النوع االجتماعي.. 12 رزان بيضة  
دائرة التدريب.. 13 نسرين ابو كشك  
دائرة العالفات الدولية.. 14 شيرين ابو الرب  

ملحق رقم)2(: املؤسسات املشاركة في ورشات العمل التي عقدت العداد اخلطة 
الوطنية لتطبيق قرار 1325

الئحة اعضاء وممثلي اللجنة الوطنية العليا لقرار 1325:

وزارة شؤون املرأة. وفاء االعرج   .1
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ديوان الرئاسة. محمد الزق   .2
األمانة العامة جمللس الوزراء. ميسر ريان    .3

وزارة الشؤون اخلارجية. عمر عوض اهلل   .4
وزارة الداخلية. خالدة أبو صبح   .5

وزارة العدل. رمي ابوبكر      .6
وزارة التنمية االجتماعية. باسمة صبح   .7

وزارة األسرى واحملررين. جلوى بد       .8
وزارة اإلعالم. نارميان عواد   .9

جهاز اإلحصاء املركزي. اشرف حمدان   .10
اإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية. رميا نزال        .11

مركز املرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي. رندة سنيورة   .12
مؤسسة احلق. أشرف أبوحية   .13

مؤسسة مفتاح. جنوى ياغي    .14
ممثل عن منتدى املنظمات األهلية ملناهضة العنف. صباح سالمة   .15

طاقم شؤون املرأة. سامية بامية   .16
احتاد جمعية الشابات املسيحيات. سهير   رمضان   .17

سكرتير اللجنة / األمانة العامة جمللس الوزراء. نيفني غياظة   .18

املؤسسات احلكومية:

وزارة شؤون املرأة.  .1
وزارة التنمية االجتماعية.  .2

وزارة اخلارجية.  .3
وزارة الداخلية.  .4
ديوان الرئاسة.  .5

وزارة االعالم.  .6
العالقات الدولية م.ت.ف.  .7

وزارة النقل واملواصالت.  .8
وزارة العدل.  .9

وزارة التخطيط واملالية.  .10

الشرطة الفلسطينية.  .11
الشرطة الفلسطينية/ وحدة حماية االسرة.  .12

وزارة الثقافة.  .13
االمانة العامة جمللس الوزراء.  .14

جهاز االحصاء املركزي.  .15



اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325   |   املرأة والسالم واألمن   |   فلسطني

اخلطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325   |   املرأة والسالم واألمن   |   فلسطني 13252019-2017

42

UNSCR

هيئة شؤون االسرى واحملررين.  .16
وزارة االوقاف.  .17

جلنة االنتخابات املركزية.  .18

وزارة االشغال واالسكان.  .19
الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون الفلسطينية.  .20

ديوان املوظفني العام.  .21
االمن الوقائي.  .22

النيابة العامة.  .23
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