
 
 

 
 ما هي المشكلة؟ 

في فلسطين، ال يمكن الفصل بين مسألة كفاح الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم وإقامة 

الدولة وكفاح المرأة الفلسطينية من أجل حقوقها. لكن بالرغم من االعتراف بمساهمتها 

في النضال الوطني على نطاق واسع، فضالً عن تمتعها بحق التصويت والترشح 

في هيئات وعمليات صنع  محدوداً تُمثَّل تمثيالً  للمناصب السياسية، ما زالت المرأة

 القرار على مختلف مستويات الحياة العامة.

لقد جرى استبعاد النساء في فلسطين بشكل كبير من المشاركة في جهود 

المحادثات الرسمية الرامية إلى إنهاء االنقسام السياسي الفلسطيني. فضالً 

ة آذان صاغية، فضالً عن تغييبهن عن ذلك، لم تلَق آراؤهن وال مخاوفهن أي

عن محادثات المصالحة المختلفة التي ُعقدت أو التفاهمات التي تم التوصل 

. إن التمييز القائم وعالقات القوة غير المتكافئة بين 2005إليها منذ عام 

الجنسين تجعل النساء أكثر هشاشة وعرضة لألزمات. ومع ذلك يستمر 

واحتياجاتهن الخاصة بل وال يتم استهدافهن التجاهل الكبير لوضعهن 

 اإلنسانية. بصورة كافية في التدخالت

"إن مسألة تحقيق أمن طويل األجل تتطلب تقدير اإلنسان، واالعتراف 

بتطلعاته الطبيعية، وخلق فرص اقتصادية واجتماعية متساوية. فالنساء 

التدابير  في فلسطين يواجهن تحديات كبيرة إذ يتوجب عليهن التعامل مع

األمنية المفروضة على أرض الواقع. ونظراً إلى عدم توفر الفرص 

 االقتصادية أمام النساء الفلسطينيات، يبقى سقف تطلعاتهن متواضعا"

 

نيكوالي مالدينوف )منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق 

 2017 -طين األوسط( في اليوم المفتوح حول المرأة والسالم واألمن في فلس

ة والسالم واألمن في فلسطين لمرأ ا  دعم أجندة 

إيجاز  ب

 : 

 

أةالصورة: هيئة األمم المتحدة للمر    

 
 

  حلولنا

لمواجهة هذه التحديات، عملت هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 

وبالشراكة مع شركاء وطنيين رئيسيين على تعزيز التزامات وتعهدات أجندة المرأة 

والسالم واألمن في فلسطين. تعمل برامج هيئة األمم المتحدة الخاصة بالمرأة والسالم 

من االلتزامات الدولية المعنية بحقوق المرأة والتي تشمل قرار واألمن وفقًا لمجموعة 

 -، وسبعة من قرارات مجلس األمن الداعمة وهي القرارات1325مجلس األمن رقم 

. ومن النقاط المرجعية 2242و 2122و 2106و 1960و 1889و 1888و 1820

الرئيسية هي منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

)سيداو(. أما في فلسطين، يتم توجيه البرامج واإلشراف عليها من خالل أجندة 

، واالستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز (2022-2017)السياسات الوطنية 

، وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة (2022-2017)الة بين الجنسين المساواة والعد

، واستراتيجية االستجابة اإلنسانية (UNDAF 2022-2018)اإلنمائية في فلسطين 

(، وخطة العمل الوطنية الفلسطينية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 2018-2020)

1325 (2017-2019.) 

 

 المشاركة من النساء استبعاد محاوالت وقف الفلسطينيين على يتوجب"

 يمكن ال بأنه نؤمن فنحن. المستويات جميع على القرار صنع عمليات في

 فقط وليس القرار صنع في النساء مشاركة دون حقيقي سالم تحقيق

 في نساء إلى بحاجة إننا. الفني الصعيد على كخبيرات بعملهن االكتفاء

 ."المجال هذا في بقدراتهن نستهين أال ويجب القرار، صنع مناصب

 

 اليوم في الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو, عشراوي حنان

 2017 األمن و السالم و المرأة حول المفتوح



 

 

خطة العمل الوطنية الفلسطينية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

1325 

بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة، أطلقت دولة فلسطين خطة العمل الوطنية 

. وبهذا أصبحت خطة العمل (2019-2017) 1325لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

لخطة على زيادة مشاركة الوطنية الثانية التي تم تبنيها في المنطقة العربية. تركز ا

المرأة في القضايا المرتبطة بالسالم، واألمن، وتعزيز حماية النساء والفتيات 

الفلسطينيات، فضالً عن تحسين تدابير المساءلة بما يتماشى مع القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي. استرشاداً بأولويات خطة العمل 

ت هيئة األمم المتحدة للمرأة األخرى على دعم قدرات الوطنية، ركزت تدخال

الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بأجندة المرأة والسالم واألمن، وإنتاج المواد 

المعرفية حول التأثير الجنساني لالحتالل على حياة المرأة الفلسطينية، وبناء 

ل هيئة األمم الحوار والعمل على مستوى عالي من الدعم والمناصرة. كما تُواص

المتحدة للمرأة تعاونها مع الشركاء الوطنين لتسريع عملية توفير الموارد الكافية، 

ورصد وتنفيذ خطة العمل الوطنية الفلسطينية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم   

الذي يهدف إلى تعزيز أجندة المرأة والسالم واألمن من خالل تغيير  1325

 المجتمعي.  السياسات والعمل على المستوى 

 المشاركة

تسعى هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى زيادة نسبة المشاركة الحقيقية للمرأة في 

الحوار السياسي وجهود المصالحة. كما وتهدف الهيئة من خالل مختلف أنشطتها 

وتدخالتها إلى تعزيز قدرات الكوادر والقيادات النسوية حول مفاهيم القيادة، وحل 

النزاعات، والوساطة، وبناء السالم، والمساواة بين الجنسين في عمليات السالم، 

والمناصرة، ودعم مشاركة القياديات الشابات في   مهارات االتصال والدعمو

 األحزاب السياسية وإشراكهن في حوارات األمن والسالم. 

لمفتوحة حول لقد دعمت هيئة األمم المتحدة للمرأة الحوار من خالل عقد األيام ا

، باإلضافة لفعاليات  الحقة في 2015أجندة المرأة والسالم واألمن بدًءا من عام 

في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف إثراء النقاش السنوي  2017و 2016عامي 

المفتوح لمجلس األمن حول أجندة المرأة والسالم واألمن، باإلضافة إلى تضمين 

توصيات خاصة حول أجندة المرأة والسالم واألمن التقرير السنوي لألمين العام ل

في فلسطين. لقد شكلت األيام المفتوحة في فلسطين منابر متميزة للقيادات النسوية 

للتحدث مباشرة مع قيادات األمم المتحدة على الصعيد الوطني لتبادل خبراتهم، 

النزاعات  واهتماماتهم، وأولوياتهم كمساهمة في الجهود الوطنية واإلقليمية لحل

 وتعزيز األمن.

 األخرى تلو خطوة: تغييرا   نحدث كيف
 واألمن والسالم المرأة أجندة حول للمرأة المتحدة األمم هيئة نهج

فلسطين -مكتب القدس، هيئة األمم المتحدة للمرأة  
 مبنى العلمي

الوردية، القدسشارع مدرسة راهبات   

26280450( 0)972: +هاتف  

26280661( 0) 972الفاكس: +  

 فلسطين -مكتب غزة الفرعي، هيئة األمم المتحدة للمرأة
 مبنى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 غزة -شارع أحمد بن عبد العزيز
 82880830( 0) 972+هاتف: 

 اإلغاثة واإلنعاش

تُدرك هيئة األمم المتحدة للمرأة أن األزمة اإلنسانية في فلسطين هي أزمة 

مستمرة وممتدة، حيث تعد قضية انعدام المساواة بين الجنسين أحد الشواغل 

تضمن اإلنمائية واإلنسانية على حد سواء، فقد عمدت الهيئة إلى تبني نُُهج 

تصميم تدخالت مستجيبة للواقع المعيشي للسكان المتضررين من النزاعات، 

وخاصة النساء والفتيات في المناطق الهشة. ففي المناطق األكثر تضرراً 

ً مثل قطاع غزة، تدعم هيئة األمم المتحدة للمرأة مشاركة النساء  وتهميشا

عم تطوير بيئات والشابات في جهود االنعاش والعمل اإلنساني والسيما لد

عامة مراعية للجنسين آمنة وخالية من العنف الجنسي والمبنى على النوع 

االجتماعي. كما وتدعم أيضاً النساء األكثر تضرراً من ممارسات االحتالل 

ً للحصول على فرص دخل وعلى الخدمات  مثل النساء النازحات داخليا

 اإلنسانية أيضاً.

 الحماية

نظًرا ألنه ال يمكن عزل أنماط ودوافع العنف المبني على النوع االجتماعي 

في فلسطين عن تأثير السياق السياسي واإلنساني واالقتصادي العام الذي 

يزيد من خطر التعرض للعنف المبني على النوع االجتماعي، فقد طورت 

على حماية  ونفذت هيئة األمم المتحدة للمرأة العديد من البرامج التي ركزت

على النوع االجتماعي، مع  والمبنيالنساء والفتيات من العنف الجنسي 

التركيز بشكل خاص على الفئات األكثر تضرراً من النزاع. لقد تبّنت برامج 

هيئة األمم المتحدة للمرأة أيضاً عدة نُهج بدًءا بتقديم الخدمات األساسية 

على النوع االجتماعي ووصوالً المباشرة للنساء الناجيات من العنف المبني 

إلى حشد الرجال والفتيان لتعزيز الذكورة اإليجابية باعتبارهم جهات فاعلة 

 في التغيير.

 التنسيق وإعداد التقارير

بالتعاون مع فرقة العمل األممية المعنية بقضايا النوع االجتماعي، تصوغ 

عن وضع المرأة هيئة األمم المتحدة للمرأة التقرير السنوي لألمين العام 

الفلسطينية والدعم األممي المقدم لها. كما وتحرص هيئة األمم المتحدة للمرأة 

على تنسيق الجهود مع وكاالت األمم المتحدة األخرى لتعزيز أجندة المرأة 

 والسالم واألمن.

 
 

  زيارة يرجى المعلومات من لمزيد
  :http://palestine.unwomen.org الموقع االلكتروني

: صفحتنا على الفيسبوك  
http://Facebook.com/unwomenpal   

 


