
 

 

 5231القرار التدويل و 
 

 ريما كتانة نزال
 

 :مقدمة
استعادة  مهمة من شأنهاحصول دولة فلسطين على العضوية المراقبة في األمم المتحدة، خطوة ل شك  

 حل متوازن، ما يؤدي تدريجيا   إيجادعلى  ،وحده ،القادر، الدولي الجمعي القضية الوطنية إلى اإلطار
أهم كان من ، هذه الخطوة األمريكية اإلدارةمن عن الملف الفلسطيني الحصرية  الوكالة سحبإلى 

تمكين دولة فلسطين من االنضمام إلى كيانات دولية تقع ضمن منظومة األمم  ،المباشرة انتائجه
 .إلى األمام الفلسطيني قدما   وضعالمؤثرة تدفع ب آلياتويخلق المتحدة وخارجها، ما يشكل روافع 

 
 السياسي األفقعن انسداد ( 7102مارس /آذار)للمجلس المركزي  72عّبرت الدورة ، من جانب آخر

االشتباك  إطارا  عن توسيع ر يعبت ،الفلسطينية تدويل القضيةنحو توجه الإقراره عن و  ،أمام المفاوضات
 ،واألسرى ،والجدار ،االستيطانك، محط االشتباكالقضايا في والمشاركة  ،األرضعلى االحتالل  مع

ضد سلطة قوى أأداة ضغط  بأنهكذلك يعني " التدويل"وفي هذا اإلطار فإن ، والقدس ،والحصار
 .ظالمة

 
 ،فإن المرأة تلتزم بالموقف الوطني العام ،وكجزء من الحركة الوطنية ،وعلى الصعيد القطاع النسائي

بمرونة  وتوائمهابل وتكيف خططها  ،وتوجهاتها واستراتيجياتهاوتعمل على دمجه بآلياتها ومنظورها 
 .الوطني العاملموقف مع اكاملة 

 
 :والتدويل 5231القرار 
 ذهبت إلى مفهوم التدويل منذ اللحظة األولى 0272للقرار فإن الرؤية الفلسطينية النسوية  ،للحقيقة

لكنها استخدمت ستخدم المصطلح نفسه، صحيح أنها لم ت . ت الحركة النسوية استخدامهالتي قرر 

                                                           
 الفلسطيني الوطني المجلس عضو الفلسطينية، للمرأة العام لالتحاد العامة األمانة عضو. 



 

 

نفسه على  "التدويل" مصطلحأن يفرض قبل ة، السياسيو  ةالخارجيمصطلح العمل على األبعاد 
 .استراتيجيات النضال الوطني الفلسطيني

 
وقوة  زخمأن تضيف  ،في تفعيل البعد السياسي الخارجي من على منصة القرار وكانت المرأة تبتغي

مع تعزيز التضامن الدولي إلى وكذلك  ،لنضال النسائي الفلسطينيفي العالم إلى ا وحدة النساء
تسليط الضوء على واقع المرأة استخدام القرار من أجل و  ،نضاالت المرأة الفلسطينية ضد االحتالل

تنظيم التحالفات واالئتالفات عبر  ،الممارسة تاالنتهاكاوتظهير  ،على عنف االحتاللو  ،الفلسطينية
 .ذلكمكنها أحيثما واألدوات التنظيمية 

 
واعية  ،الخاصة للقرار ة الحركة النسويةمقاربوفق  0272عمل االئتالف الوطني لتطبيق القرار  ،لذلك

ت بوضع مقاربتها عن طريق ماوق . واإليجابياتنقاط القوة ل وفي الوقت نفسه ،للسلبيات والنواقص
كما ربطته  بامتياز، فلسطينيا   ليصبح مفهوما   ،الدولية ذات الصلة اتالقرار و  0272الربط بين القرار 

واتفاقية القضاء على  ،كمنهاج عمل بيجين ؛ذات الصلة بالمرأة اإليجابيةواالتفاقيات  األخرىبالقرارات 
بمطالبها للهيئة الدولية بسد ثغرات القرار وفجواته على  ة، متوجهجميع أشكال التمييز ضد المرأة

منها  ؛قامت الهيئة الدولية بإصدار توصيات مهمة ،بأنه منذ صدور القرار صعيد بنيته ونصه، علما  
من  دد، كما صدر عاألجنبيالل على ذكر النساء تحت االحت اجاءت انتلال ،27و 21 تانالتوصي

في  المرأةوهي التي جاءت استجابة كرد فعل لالنتهاكات الجنسية ضد  ،القرارات الدولية االستكمالية
الذي يتحدث عن  7077القرار  ،وما يهمنا من هذه القرارات ،الصراعات الدائرة في المنطقة العربية

 .واإلعمار اإلغاثةالذي يتحدث عن  0691 القرار وكذلك ،توجهات المراجعة والتقييم للقرار
 

 0272تيجية لالئتالف الوطني الفلسطيني لتطبيق القرار االرؤية الفلسطينية والخطة االستر  انصبت
وات مدروسة تنطلق ووضعت خط . "المشاركة والمساءلة والحماية والوقاية" :ركائز القراريد تحدإلى 

 :ترمي إلىمن تدرجات األولويات الوطنية والنسوية التي 
 

 .ترابها الوطنيتأمين الحماية للمرأة الفلسطينية وأسرتها على  .0
 .محاصرة سياسة االحتالل ومحاسبة إسرائيل ومقاضاتها على جرائمها وعزلها دوليا   .7



 

 

 أوسعومحاسبتها بجهد وزخم  إسرائيلإقامة التحالفات وتشكيل االئتالفات لتوسيع الحملة لعزل  .2
 .وأكثر تنظيما  

العالمية لتحشيد الرأي  النسويةبالتعاون مع الحركات  ،تنظيم حمالت مناصرة تضامنية دولية .4
 .العام لجانب النساء والفتيات الفلسطينيات

 
يقوم على أساس طلب الحماية الدولية للشعب  ،نظور النسويمن الم 0272تدويل القرار  إذن،

وللنساء اللواتي ينعكس عليهن الصراع والحرب بشكل مختلف بسبب خصوصيتهن وانكشافهن بسبب 
 واألمنيةبكل تجلياتها االجتماعية  ،الهجرة وتدمير البيوت أثناءواحتياجاتهن المختلفة  ،الحرب

 .واإلنسانية
 

لحماية المواطنين المستهدفين الحماية كذلك من قبل لجان التضامن الدولي النسوية كدروع بشرية 
 .شيل كوري الدليل على أهمية بعد الحماية الدوليةاولنا في استشهاد ر  ،أوامر الهدم والمصادرةب
 

 توثيق انتهاكاتومن هنا توجهنا نحو : مساءلة االحتالل يعني التدويل بالمفهوم النسوي للقرار أيضا  
وكذلك  ،بالتعاون مع مكتب المفوض السامي ،حيث قمنا بعمل خمس استمارات ،ضد النساء االحتالل

لتوثيق االنتهاكات للنساء القاطنات قرب الجدار  ،مؤسسات المجتمع المدني ذات االختصاص
وذلك من  ،ي غزةواستمارة توثيق االنتهاكات ضد المقدسيات والالجئات وضد النساء ف ،والمستوطنات

، الدولية ومحكمة الجنايات ،اإلنسانمجلس حقوق كأجل تقديمها للمؤسسات الدولية ذات االختصاص 
وللمساهمة في إلزام ومساءلة المجتمع الدولي حول دوره ومسؤوليته القانونية الدولية تجاه حماية النساء 

واستخدام  ،وبهدف تنظيم جلسات االستماع ،لقرارى الإ استنادا   ،الفلسطينيات من انتهاكات االحتالل
 .وكذلك تقديم الشهادات ،جميع اآلليات الدولية

 
وسحب  إسرائيلفي لجنة مقاطعة والمشاركة  ،وضعنا في خطتنا تفعيل الجهد النسوي في التدويل أيضا  

من  ،على توسيع نطاق المقاطعة الدولية ،هفيتواجد في كل محفل دولي ننعمل و  ،منها ستثماراتاال
 .والنيل منهاوتفعيل أدوات الضغط عليها  ،إسرائيلأجل عزل 


