"أوان" :النرويج وهيئة األمم المتحدة للمرأة يواصلون دعمهم ألجندة المرأة ،والسالم ،واألمن في فلسطين

"ماريس جيموند" ،الممثلة الخاصة لهيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين (على يسار الصورة) "و تورون فيزتي" ،ممثلة النرويج لدى السلطة الفلسطينية (على يمين الصورة)
هيئة األمم المتحدة للمرأة  /أمجد الفيومي

يف التاسع من ديسمب -كانون أول  ،2021أطلقت حكومة البوي ج وهيئة األمم المتحدة للمرأة يف فلسطي المرحلة الثانية
سخ من
من برنامج "أوان" والذي يهدف إىل دعم تنفيذ أجندة المرأة ،والسالم واألمن يف فلسطي ،وذلك من خالل دعم
ي
نرويخ.
حكومة البوي ج بقيمة تسعة ماليي كرون
ي
وكان قد أطلق مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار رقم  1325يف العام  ،2000وتلته تسعة قرارت إضافية تحدد
البامات األمم المتحدة والدول األعضاء لضمان تلبية حاجات وأولويات النساء والفتيات المتأثرات بالباع ،وأن التوسط من
أجل السالم يتم بطريقة شاملة ومستدامة.
وف مارس -آذار  ،2021صادقت دولة فلسطي عىل خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم -2021( 1325
ي
والتعاف .هذا و تركز
وه الحماية والوقاية ،والمساءلة ،والمشاركة ،واإلغاثة
ي
الت تقوم عىل أرب ع محاور رئيسة ي
 ،)2024و ي
الت تستجيب لالحتياجات واألولويات المؤسساتية للدولة وتضمن جاهزية المؤسسات المسؤولة
الخطة عىل اإلجراءات ي
لتنفيذ خطة العمل الوطنية الفلسطينية لقرار مجلس األمن رقم .1325

وف هذا السياق ،فإن برنامج "أوان" سيبت عىل إنجازات مرحلته األوىل ،حيث سبكز هيئة األمم المتحدة للمرأة ب ر
الشاكة مع
ي
ي
الجه ات الفاعل ة الوطني ة والدولي ة وخاص ة ال رشكاء م ن المجتم ع الم د ي  ،ع ىل تعزي ز ق درات الم رأة الفلس طينية ع ىل القي ادة
والمشاركة بشكل آمن يف منع الباع وبناء السالم ،وتعزيز قدرات الشابات والشباب عىل المشاركة السياسية وبن اء الس الم م ن
خالل الحوار بي األجي ال ،وض مان وص ول الم رأة إىل خ دمات العدال ة الجي دة وف رك كس ب الع ي الالئ ق يف المن اطق األك ب
ً
ً
تض را م ن ال باع .كم ا وس يهدف البن امج أيض ا إىل تعزي ز الجه ود لت أمي التموي ل المس تدام لتنفي ذ خط ة العم ل الوطني ة
لفلسطي من خالل الدول المانحة.
ً
ومن جانبها ،أشارت ممثلة ال بوي ج ل دى دول ة فلس طي " ت ورون ف ب ي " ب أن ال بوي ج ت دعم مش اركة الم رأة وحمايته ا عالمي ا
ه متطل ب مس بق الحق اق الس الم واالس تقرار ،حي ث أض افت" :إن
ل يس فق ط كغاي ة  ،ولك ن ألن مش اركة الم رأة وحمايته ًا ي
اف ،إال أنه
النهوض بأجندة السالم واألمن يف فلسطي يمثل تحديا خاصة بعد عقود من االحتالل و االنقسام
السياس والجغر ي
ي
ومع ذلك نعتقد بأن النساء الفلسطينيات ما زلن يملكن إمكانات غب مستغلة لمنع الضاع وإحالل السالم الدائم".
ً
سيبت برنامج "أوان" أيضا عىل توصيات اليوم المفتوح /الحوار رفيع المستوى حول المرأة والسالم واألمن والذي عقد يف
و
ي
ر
ر
الماض بالشاكة مع االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،بمناسبة الذكرى الحادية
مدينة غزة يف شهر أكتوبر -تشين أول
ي
ر
والعشين لقرار مجلس األمن رقم  .1325شكل هذا الحدث مساحة مهمة للمرأة الفلسطينية و مناصات/ي المساواة بي
الدوىل رقم  1325يف فلسطي .و تحدثت خالله
الدوىل للتفكر يف تنفيذ قرار مجلس األمن
الجنسي والمجتمع
ي
ي
/
المشاركات/ون عن الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المرأة الفلسطينية من أجل المصالحة الوطنية ،واستعرضن وا
ً
الت تعيق التنفيذ الفعال ألجندة المرأة والسالم واألمن يف فلسطي ،و قدمن/وا أيضا توصيات بضورة تعزيز دور
التحديات ي
المرأة يف جهود المصالحة وبناء السالم.
ومن جانبها شكرت ماريس جيموند ،الممثلة الخاصة لهيئة األمم المتحدة للمرأة يف فلسطي حكومة البوي ج عىل التعاون
المتجدد والمثمر ،بقولها" :وعىل الرغم من حقيقة أن النساء ،وال سيما الشابات ،يمثلن قوى فاعلة يف إحالل السالم
ويتحدين القوالب النمطية الجنسانية ويقفن يف الخطوط األمامية لجهود بناء السالم ،إال أن عملهن ال يزال غب معبف به
الت
كاف وغب مدروس وينقصه التمويل"،
بشكل ٍ
وأضافت" :إن مساهمتهن صورية لتحريك عمليات السالم والمصالحة ي
ً
والت ظلت راكدة لفبة طويلة جدا".
يهيمن عليها الذكور ي

