نساء
يصنعن
التغيير
صندوق أدوات لتطبيق

القرار 1325
النساء .األمن .السالم

"

"

سنتمكن من تحقيق الديمقراطية
والسالم طوييل األجل فقط عندما تتمتع
النساء بنفس قوة التأثير اليت يتمتّع بها
الرجال يف جميع المجاالت الحياتية.
لجنة جائزة نوبل للسالم

خلفية
مبادئ القرار 1325

كولومبيا كنموذج
التفاقية سالم

4

7

20
جدول
المحتويات
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أهمية النساء

27

10
أهمية ّ
التنوع

مراجع

18
16

11

14

كيف سنحقق
غاياتنا

ماذا سيحدث
يف 2025

اإلنجازات اليت حققناها

الوضع يف إسرائيل

خلفية
توجد للحروب والنزاعات العنيفة عواقب وخيمة عىل النساء بشكل خاص:
اقتصادي ًا :خسارة أيام عمل ،المساس بمصدر الدخل ،قلق مستمر من عدم االستقرار االقتصادي ،األعباء المترتبة عىل معالجة
األزمة االقتصادية وإعادة التأهيل االقتصادي تُلىق عىل أكتاف النساء.
نفسي ًا :التعامل مع فقدان األبناء ،مواجهة القلق اليومي عىل سالمة األطفال والعائلة ،الشعور بوجود تهديد عىل األمان
الشخيص ،ضغوطات مستمرة ،الصدمات اليت تعايشها النساء واألطفال/الطفالت.
ازدياد العنف :يف فترات التصعيد األمين ،يزداد العنف يف الحيزين العام والخاص ،وتكون النساء أوىل ضحايا العنف :التسليح
ال ُمفرط يؤثر عىل أمن وسالمة النساء اللوايت يعشن يف ظل العنف.
ّ
وخاصة النساء التابعات لمجموعة األقلية -ت ُ ّ
ً
همش يف فترات النزاعات القومية العنيفة ،إذ تتصدر االحتياجات
احتياجات النساء-
ّ
األمنيّة الروتينيّة سلم األولويات.
الهدف من وراء هذا الكتيّب هو توفير معلومات أساسيّة ومفيدة حول مبادئ القرار  1325وتوفير أدوات من شأنها مساعدتكن
ّ
للتوجه إلينا لتليق مساعدة وتوجيه
عىل التداخل يف قضايا السالم واألمن وحماية النساء من جميع أشكال العنف -ندعوكن
إضافيين .عنوان بريدنا اإللكتروينmail@itach.org.il :
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ساهمت سنوات الـ  90يف رفع ويف ّ
خضم هذه المعاناة والواقع الدامي ،تنجح النساء يف
ّ
الويع العالمي حول حقيقة
التنظم وصنع تغيير:
ّ
أن النساء هن المتضررات
الرئيسيات أثناء الحروب.

-رواندا

اتحدت أرامل قبيليت هوتو وتوتيس بعد اإلبادة الجماعية
1994
ّ
وأقم َن إحدى أهم المنظمات يف البالد للسالم واإلصالح

باإلضافة إىل المعاناة اليت
تلحق بالمدنيين أثناء النزاعات
ّ
ّ
المسلحة ،فإن الحروب يف -1995البوسنة والهرسك ساعدت النساء بعضهن البعض
يوغوسالفيا ،رواندا وكونغو يف وكسرن حاجز الصمت ِحيال جرائم االغتصاب اليت ارتكبت ضدهن حىت اعترفت
التسعينات كشفت الستار عن محكمة العدل الدولية بالعنف الجنيسّ (أثناء الحروب) كجريمة حرب.
المعاناة اليتتلحقبالنساء عىل -1998إيرلندا الشمالية ّ
ترفعت نساء بروتستانيات وكاثوليكيات
ً
ائتالفا أدى إىل «اتفاق الجمعة العظيمة» الذي وضع
وجه الخصوص أثناء الحروب .عن العديد من الخالفات وأقمن

-إسرائيل

قادت «حركة األمهات األربع» احتجاجًا قطري ًا كان من
1999
بين الدوافع التخاذ القرار الحكومي باالنسحاب من لبنان بعد  15عامًا من الغوص يف
الوحل اللبناين ،مخل ّ ًفا ً 559
قتيل و  840جريحًا.
ح ًدا لنزاع دموي استمر لعشرات السنين يف الدولة.

5

يشير الواقع إىل أنّه :يف معظم الحاالت ،لن يتحقق
ً
فعال يف هذه السيرورة.
السالم قبل أن تأخذ النساء دورًا
مع ذلكّ ،
فإن مشاركة النساء يف المسارات
التفاوضية من أجل السالم تدنو من الصفر.
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 ،1967واشنطن ،جان روز كشمير ضد حرب فيتنام .تصوير :مارك ريباود ،ماغنوم

القرار

1325

يف عام  ،2000اتخذ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة-
ّ
المخول بتعزيز السالم واألمن يف العالم-
وهو الجسم
قرارًا غير مسبوق بشأن النساء:

تمثيل

حماية

تفكير جندريّ

جميع الدول يجب أن تحرص عىل
المشاركة الكاملة والمتكافئة للنساء من
جميع الشرائح السكانية يف مواقع صنع
القرار حول موضويع السالم واألمن.

جميع الدول ملزمة بتوفير الحماية
للنساء ،الطفالت واألطفال من جميع
أشكال العنف ،يف الحيزين العام
والخاص.
بدون حماية واسعة النطاق لجميع
النساء -من جميع الشرائح السكانيّة -ال
يمكن تحقيق تمثيل متكائف.

تعميم وترسيخ المنظور الجندري يف
خطاب األمن والسالم ،إدراكًا ّ
بأن النساء
من الشرائح السكانية المختلفة يحملن
يف جعبتهن تجارب حياتية مختلفة-
مما قد يساهم يف طرح حلول للنزاعات
المسلحة ومنع حدوثها ،بطريقة تجتاز
اختبار الواقع.
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النتيجة :أكثر من  80دولة وضعت خطط عمل
لتطبيق القرار 1325
مؤدية إىل اإلنجازات التالية:
الفلبين
هولندا
السويد
إسبانيا
سيرا ليون
ليبيريا
إيرلندا
نيبال
صربيا
كولومبيا
كونغو
رواندا
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ارتفاع عدد
النساء يف
الحكومة

ازدياد مشاركة
ارتفاع عدد
النساء يف الجهاز النساء يف طواقم
القضايئ واألمين مفاوضات السالم

تشريعات
وسياسات من
منظور جندري

دليل لقراءة الرسم البياين :الدولة اليت حققت عد ًدا أكبر من اإلنجازات مشار إليها بالسهم الداكن،

قوانين جديدة
لحماية النساء من
العنف الجنيس،
وعقوبات مالئمة

تدريبات لقوى
األمن حول
موضوع حقوق
النساء

ويصبح اللون أفتح كلّما قلت اإلنجازات.

نساء يقدن سيرورات سياسية يف جميع أرجاء العالم

ويف كولومبيا اتفاقية سالم غير
مسبوقة ً
عمل بروح القرار 1325

أدريانا كومبيتا 27 ،عامًا ،تمرّر ورشات
عمل لحل النزاعات يف السجون يف
كولومبيا

دار يف كولومبيا نزاع دامٍ امتد لعشرات السنين ،وقد بدا هذا النزاع
أبدي ًا بدون بصيص أملّ .
أدى هذا النزاع إىل مقتل حوايل ربع مليون
شخص ،بينما فقد  6ماليين رجل وامرأة وطفل منازلهم ،ناهيك عن
حوادث االختطاف ،االغتصاب واالعتداءات الجنسيّة الصعبة ضد
النساء والطفالت .عىل مدار سنوات عديدة ،كانت هناك محاوالت ّ
عدة
لخوض سيرورات مفاوضات ،وجميعها أخفقت.
شاركت يف جولة المحادثات اليت بدأت يف  2012امرأة واحدة فقط
ّ
ً
منظمات نسائية من جميع أرجاء
رجل) ،واتحدت
(من بين 20
كولومبيا ضمن حملة تهدف إىل دمج النساء يف محادثات السالم،
وذلك بموجب مبادئ القرار  1325الصادر عن مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة.
عىل إثر االحتجاج:
•أكثر من  1/3المشاركين يف البعثات اليت تجمع بين الطرفين
(الحكومة والثوار) من النساء.
• 2/3الشهود والخبراء الذين مثلوا أمام طاقم المفاوضات -من
النساء
ُ
•فصل كامل يعىن بالمساواة الجندرية -يف اتفاقية السالم اليت
ّ
وقعت يف عام 2016

9

أهمية
النساء
ّ
يتوجب عىل النساء
التمثيل المتكائف يجب أن يكون بديهي ًا يف النظام الديمقرايط ،مع ذلك ،نضطر ألن نشرح مرة تلو األخرى لماذا
المرجح أن يؤثرّ
ّ
أخذ دور يف صنع القرارات .عندما تضع النساء وجهة نظرهن ،خبرتهن الحياتيّة واحتياجاتهن عىل طاولة القرار ،من
ذلك عىل نوعية القرارات اليت ستتخذ ،وأن تعكس هذه القرارات احتياجات كامل السكان.
ما ييل ثالثة أسباب ّ
تفسر حاجة المجتمع ،االقتصاد والكرة األرضية لوجود نساء يف مواقع التأثير:

من أجل األمن والسالم

عندما تشارك النساء يف عمليات السالم،
يزيد احتمال استمرارية اتفاقيات السالم
ألكثر من  15عامًا بنسبة .35%

من أجل النجاعة

أداء األسهم يف الشركات اليت عيّنت نساءً يف
منصب مدير عام أفضل يف السنتين األوليين
ً
رجال يف
بأكثر من  20%من الشركات اليت عيّنت
نفس المنصب

10

من أجل البيئة

مشاريع الحفاظ عىل الموارد الطبيعية يف
الدول النامية تحقق نتائج أفضل عندما تتداخل
فيها النساء.

قامت ّ
منظمة  UNWOMENبفحص  40عملية سالم منذ عام  1990واكتشفت بأنّه :عندما تتداخل النساء وتتمتّعن بقوة تأثير ّ
ّ
التوصل إىل اتفاقية تزداد!
فإن احتماالت

أهمية
ّ
التنوع
ّ
تنوع االحتياجات:

توجد للنساء من الفئات السكانية المختلفة تجارب حياتيّة
مختلفة ،يتعرّضن لمختلف أشكال األذى ولديهن وجهات نظر
مختلفة من المهم التعبير عنها.

يمكن للنساء أن يشكّلن جسرًا لشرائح سكانيّة مختلفة:

يف إسرائيل ً
مثل ،دمج النساء العربيات يساهم يف تعزيز الفهم
لدى الطرف اآلخر.

تمثيل لمختلف الشرائح السكانيّة:

تتأثّر النساء بانعدام األمن بشكل مختلف بسبب مكانتهن
االجتماعية وليس فقط لكونهن نساء ،ولذلكّ ،
فإن امرأة واحدة
عىل طاولة اتخاذ القرار ال تستطيع أن تمثّل جميع النساء يف
المجتمع.

اإلبداع يف طرح الحلول:

النساء من الفئات المختلفة يستطعن طرح أفكار مختلفة
للتغلّب عىل المعوقات يف المفاوضات

11

مع ذلك ،ال يزال
7.6%
العالم ملكًا
للرجال ،وهذه
يه حصة النساء
منه:

2.5%
5.5%

من
ّ
الموقعين

من المراقبين

من المشاركين
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نسبة النساء اللوايت
يشاركن يف محادثات
السالم يف العالم

15%
من أعضاء
المجالس
اإلدارية

23%

25%

26%

من نواب
البرلمانات

من المدراء

من
اإلعالميين
الرائدين

13

ّ
 83دولة تبنت
خطة عمل
لتطبيق القرار
1325
ويف إسرائيل ال
توجد بعد أيّ
خطة

14

يف عام  ،2019تراجعت إسرائيل  18مرتبة لتصل إىل المرتبة  64يف
التقرير العالمي للفجوة الجندرية بسبب الفجوات يف تمثيل النساء
يف مواقع صنع القرار وفجوات األجور:
• متوسط أجر النساء يعادل ثليثّ متوسط أجر الرجال 25% • .نساء
يف الكنيست •  5.4%نساء من مجمل رؤساء السلطات المحلية

مجلس الوزراء
األمين

لجنة الخارجية
واألمن

0
3
1
نساء

من
16

المدراء
العامين يف
الوزارات

| انخفاض من  24%إىل  3%خالل  5سنوات |

من
29

 169امرأة ُقتل َ
ن يف إسرائيل منذ عام 2011
(حىت بداية شهر شباط  ،2020قتلت امرأتان)
23

22

2019

15

14

2018

2017

19

18

18
12

26

2016

2015

2014

2013

2012

2011

200,000

امرأة ضحية للعنف وحياتها مهددة بالخطر

 14ملجأ

للنساء المعنفات

 12امرأة

يف ّ
كل ملجأ

15

اإلنجازات
اليت
حققناها

يف عام  ،2000اتخذ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار ،1325
وهذا ما حققناه يف إسرائيل منذ ذلك الحين:

الكنيست تتبىن القرار  1325جزئي ًا يف
تشريعاتها:
(بقيادة النائبتين إييت ليفين ويويل
تمير) تنص المادة 6ج 1من قانون
تكافؤ الفرص للنساء عىل أنّه يف كل
لجنة عمومية تقيمها الحكومة-
يجب أن يكون تمثيل مالئم للنساء من
مختلف الشرائح السكانية -يف اللجان
اليت تعىن بالسالم واألمن ً
أيضا.

16

2005

قرارات محكمة العدل العليا اليت طبّقت واجب
التمثيل
ّ
قدمنا عىل مرّ السنين  7التماسات للمحكمة العليا
ضد عدم تطبيق مادة القانون .يف حكم غير
مسبوق ،ألزمت المحكمة الدولة بالحرص عىل
التمثيل النسايئ .نتيجة هذه االلتماسات ،طرأ ارتفاع
عىل عدد النساء ،ولكن ال يزال هناك مكان للتحسين،
خاصة من حيث ّ
تنوع التمثيل.

خطة عمل لتطبيق القرار  1325يف
إسرائيل:
ّ
منظمة نسائية يضعن معًا خطة
35
ّ
عمل مفصلة ورائدة عىل المستوى
ّ
ّ
وتتضمن
ويقدمنا للحكومة،
العالمي،
ً
تعريفا جندري ًا لمفهوم األمن.
(للتوسيع ،انظروا ص.)24 .

2012 - 2014
2013 - 2008

القرار الحكومي  :2331بلورة خطة
ً
عمل
عمل للمساواة الجندرية
بمبادئ القرار 1325
ّ
مكونة
قررت الحكومة إقامة لجنة
من المدراء العامين للوزارات ،بغرض
بلورة خطة عمل وطنية لتعزيز
المساواة الجندرية يف إسرائيل ،واليت
ّ
تتضمن مبادئ التمثيل المتكائف
ّ
والمتنوع ،باإلضافة إىل حماية النساء
من جميع أشكال العنف.

قرار المحكمة العليا :األحزاب اليهوديّة المتديّنة
(الحريديّة) ال تستطيع منع النساء من االنتساب للحزب
(حكم قضايئ صدر يف أعقاب التماس ّ
قدمته تمار بن
منظمة إيتاخ -معك ّ 10
بورات ،حيث مثّلت ّ
منظمات
ِ
نسائيّة انضممن لاللتماس ،باإلضافة إىل مركز كونكورد
ّ
ومنظمة نيـﭬـحاروت).
وزير األمن الداخيلّ يقلّل إىل النصف عدد حراس األمن

كانون الثاين
2019
14.12.14

شباط 2020
الذين يجوز لهم العودة إىل منازلهم مسلّحين
ّ
يف أعقاب االلتماس الذي ّ
«مسدس
قدمه ائتالف
عىل طاولة المطبخ» ضد توسيع نطاق حيازة
األسلحة يف الحيّز العام.

توسيع الدوائر :تطوير تدريبات وأدوات-
2018-2016

تطوير تدريبات للنساء لتمرير مبادئ القرار .1325
ً
مستقبل مشتركًا» -مشروع
أكثر من  500امرأة شاركن يف الحلقات البحثية «نساء يبنين
إليتاخ-معك ،نساء يصنعن السالم وكلية الديمقراطية والسالم «آدم».
ِ

17

ماذا
سيحدث
يف 2025

20%
ارتفاع

يف نسبة تعيين النساء يف
مواقع مركزيّة

األهداف اليت نسىع
لتحقيقها حىت عام
:2025

40%
نساء

يف جميع األحزاب

40%

18

تشكيل لجنة للمساواة
الجندريّة لمرافقة جميع

نساء

منتخبات يف
المجالس المحليّة

40%

السيرورات السياسيّة
واألمنيّة

نساء

يف الكنيست

انخفاض ملحوظ يف
العنف الجندري ضد
الناشطات -عىل شبكات
التواصل االجتمايع ويف
الحقل

انخفاض ملحوظ
يف عدد النساء
اللوايت يتعرّضن
لعنف جندري

19

ا�لكنيست:
ونشطاء.

الحكومة:

[محاور عملنا]
نقاشات ،التشبيك بين أعضاء/عضوات كنيست

أنشطة لتعميم وترسيخ مبادئ القرار يف الوزارات
والمكاتب الحكومية.

كيف
ّ
سنحقق
غاياتنا؟

التربية والتعليم:

النهوض بالتربية من أجل المساواة الجندريّة،
ودمج القرار  1325يف المساقات الجامعية-القرار  1325ليس «شأنًا نسائي ًا»،
دمج الدراسات الجندريّة يف األقسام والمؤسسات التعليمية.

الإعلام:

األجندة.

الدمج بين النضالات:

المجموعات النسائية.

توسيع الدوائر:

للنساء والرجال.
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تداخل النساء يف قضايا السالم واألمن المطروحة عىل
تعزيز التضامين بين مختلف

تدريبات ومحاضرات حول مبادئ القرار 1325

تعميم القرار  1325في أطر غير رسمي ّة:

تمثيل النساء من مختلف شرائح المجتمع يف محادثات « »track2مع
فلسطينيين ،وتعميم المنظور الجندري يف جميع المحادثات.

[صندوق أدواتنا]
عىل المستوى القطري :دعوة عضو الكنيست األقرب إليك وإىل قلبك
للعمل عىل تطبيق القرار  1325والقرار الحكومي ذا الصلة.
ّ
التوجه إىل
عىل المستوى المحيل :التشجيع عىل مشاركة النساء،
أعضاء وعضوات المجلس البلدي ودعوتهم للتطرّق إىل احتياجات النساء:
التربية للمساواة الجندرية ،أمان النساء عىل الطرقات وغير ذلك.
يف مجال التربية والتعليم :تشكيل لجنة للمساواة الجندريّة يف
المدرسة ،الحرص عىل وجود عدد متساو من الفتيان والفتيات يف القيادة
الشابة.
يف العمل :تنظيم ورشة عمل/محاضرة حول أهمية المساواة الجندرية
ّ
المشغل عىل تطوير خطة ّ
للتنوع التشغييل ،دعم
يف مكان عملك .تشجيع
األفكار اليت تطرحها النساء عىل طاولة النقاش.
يف كل مكان :تكلّمي ،ما تريدين قوله ليس أقل أهمية مما يريد الرجال
قوله .يف كل ندوة/مؤتمر/نقاش تديرينه -احريص عىل تواجد عدد كاف من
النساء من مختلف الشرائح السكانية عىل المنصة.

كيف
يمكنك
المساهمة
بذلك؟

هل تريدين التداخل ودعم نشاطنا؟ هل تحتاجين للدعم والتوجيه الالزمين
لقيادة تغيير؟
ّ
إيتاخ-معك
توجهي إلينا عىل هاتف رقم  03-5160102أو عن طريق موقع
ِ
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ولكن أين تكمن مساهمة النساء؟
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ّ
المصورة تمار شيمش|
|صور أوجه وأيدي نساء إسرائيليات وفلسطينيات ُمدمجة يف الكتيّب -من مشروع

أسئلة شائعة نواجهها كثيرًا
وإجابات ممكنة
النساء ال يفهمن بقضايا األمن

اإلجابة :تتكبد «الجبهة الداخلية» منذ سنوات عديدة أضرارًا جسيمة بسبب الصراعات العنيفة ،لذلكّ ،
فإن الفهم المطلوب
للقضايا األمنية والحلول الممكنة متواجد لدى المواطنين والمواطنات .األمن ال يقتصر عىل القتال يف ساحة القتال أو عىل
حماية المنازل من القصف ،بل يشمل ً
أيضا حماية النساء واألطفال الذين يعيشون يف نفس المنزل يف ظل تهديدات أخرى.

الوقت غير مناسب -لنحقق السالم ً
أول ومن ثم سنهتم بحقوق النساء

اإلجابة :النماذج المختلفة من العالم ّ
تدل عىل أنّه عند تأجيل دمج النساء واالهتمام بحقوقهنّ -
فإن النساء هن من يدفع الثمن
ّ
ً
يتمكن من تقلد مواقع صنع القرار حىت يف مرحلة متأخرة (ليبيا ،مينامار).
عامة ولن

ليس جميع النساء يردن السالم أو يهتممن بحقوق النساء

اإلجابة :صحيح ،ولذلك ّ
فإن المطالبة بتطبيق القرار  1325ال تقتصر عىل «تعداد النساء» بل تطرح السؤال ً
أيضا حول ما إذا يتم
التطرق لمواضيع متعلقة بقضايا النساء.

لماذا ال تتجه النساء إىل السياسة؟

اإلجابة :تواجه النساء بشكل عام -والنساء من مجموعات األقليات بشكل خاص -معوقات كثيرة يف التمثيل السيايس ،من بينها
العنف واالعتداءات المختلفة اليت تتعرض لها النساء اللوايت يدخلن الميدان السيايس .يتوجب عىل الحكومة حماية النساء
الناشطات -لمنع إخراسهن وردع نساء أخريات عن االنخراط يف الميدان السيايس.
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تعريف األمن بموجب خطة العمل
الشمولية للمجتمع المدين
لتطبيق القرار  1325يف إسرائيل:
بمشاركة ّ 35
إيتاخ-معك،
منظمة نسائية بقيادة
ِ
ّ
مركز «متساويات» يف معهد فان لير ومنظمة نحن (أجندة)

األمن االجتمايع يف إسرائيل يشمل الحماية من العنف يف الحيزين العام والخاص ،وقف
القتال المستمر
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yحماية الحقوق السياسية ،االجتماعية واالقتصادية وتعزيزها.
yالتحرّر من اإلكراه الديين.
yالتحرّر من القمع الناتج عن سلب الحقوق الفردية والجماعية والعنف الذي يزرع الدمار ويؤدي إىل
قتل األبرياء.
yإعطاء فرص متساوية للنساء من مختلف الشرائح السكانية يف مجاالت االقتصاد ،التربية والتعليم،
التشغيل ،الصحة واإلسكان.
ّ
yاتفاقية السالم ،ترسيم حدود متفق عليها ،االنسحاب من أراض محتلة ،منع النزاعات المسلحة
وتعزيز السالم المستدام.

أنا ً
أيضا تماهيت مع مبادئ القرار 1325
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|متظاهرات يف نشاط احتجاجي لإلثيوبيين يف تل-أبيب/تصوير :تومر إيبلباوم ،هآريتس|

• Benefits of a National Action Plan (NAP) to
implement UNSCR 1325 for the U.S., Larsen, Zan.
Women׳s Policy Journal of Harvard; Cambridge Vol.
9, (Spring 2012).

• UN Women, "Preventing Conflict, Transformig
Justice, Ensuring Peace - a Global Study2015 ״.

• United States Institute of Peace, special report -

״UNSCR 1325 in the Middle East and North Africa״,
Paula M. Rayman, Seth Izen, Emily Parker.

• NGO Working Group on Women, Peace and
Security , website

• Women׳s International League for Peace and
Freedom, UN Office, website

• UNWomen, “Women’s Participation in Peace
Negotiations: Connections between Presence and
Influence,” (October 2012)

• Making Women Count - Not Just Counting
Women, Inclusive Peace and Transition Intitiative,
UN Women, 2016
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ّ y
2019 مؤشر العنف لفيتسو
ّ y
هجار تسميريت/مؤشر الجندر

 يوليا، نعومي حزان، حانا هرتسوغ،كرتشر
، هداس بن إلياهو، غارب- رونا براير،بسين
.2020 ،إصدار معهد فان لير
تقرير شيتوفيم «قتل النساء والعنف الجندريy
، ميخال روم: إعداد، ياسمين روبين كوبر/»يف العائلة
.2019 تموز
 النساء، مركز المعلومات-»موقع «يه تعرفy
 معهد فان لير،والجندر
خطة العمل الشمولية للمجتمع المدين لتطبيقy
- عىل موقع إيتاخ،2013 ، يف إسرائيل1325 القرار
. العربية واإلنجليزية،معك بالعبرية
 لمجلس األمن1325  القرار: السالم واألمن،«النساءy
، معهد فان لير،ساراي أهروين/»يف السياق اإلسرائييل
.2015 ،متساويات
«التمثيل المالئم للنساء يف تصميم السياساتy
2012-( 231-171  ط»و، القانون والحكم،»الوطنيّة
 أشكنازي-يويف تيروش وعنات طاهون/)2013

ّ
للتوسع
والمراجع

عضوات اللجنة التوجيهية  :1325إيال ألون ،المديرة العامة
لجمعية إيتاخ-معك -حقوقيات من أجل العدالة االجتماعيّة ،نيتاع ليـﭬـي ،مركّزة
ّ
مؤسسات «ليغا -نسويات
مجال السياسات يف جمعية إيتاخ -معك ،أور ساري -من
ّ
ّ
ومؤسسة
مؤشر أمن النساء ،ناشطة
ناطقات بالروسية» ،آسيا أيستوشينا -باحثة يف
«ليغا» ،إسيت ريدر إندورسيك -طالبة دكتوراة وناشطة حريدية وعضوة مجلس
إيتاخ-معك ،غدير هاين -عضوة طاقم توجيه «نساء يصنعن
إداري يف جمعية
ِ
السالم» وعضوة يف قيادة حركة « نقف معًا» ،د .غال هيرمت -مديرة صفحة
الفيسبوك المجندرة ،محاضرة يف كلية سمينار هكيبوتسيم ،هداس بن إلياهو -مركز
«متساويات» يف معهد فان لير ،ليؤورا سيدي -محامية وناشطة اجتماعية ،ليئات

بيرون -المديرة العامة لمنتدى التفكير اإلقليمي ،لينا روسوفسيك -ناشطة ومبادرة
وإيتاخ-معك،
اجتماعية مستقلة وإعالمية ،ميسم جلجويل -نعمات ،نقف معًا
ِ
ميخال أفيرا -سموئيل -المديرة العامة لجمعية فيديل ،د .ميراف شموئييل -روح
نسائية ،نادية حمدان -نعمات ،نساء يصنعن السالم ولويب النساء الدرزيات ،عال
نجمي-يوسف -مبادرات صندوق إبراهيم ،بنينا بويفير -مديرة مشروع المجتمع
الحريديّ-العموميّ  ،كيرن شيمش بارلموتر -مديرة العيادات يف المركز األكاديمي
للقانون واألعمال يف رمات غان ،ريم مصاروة -محامية وناشطة اجتماعيّة.
شكر خاص للمحامية عنات طاهون أشكنازي ،المديرة العامة السابقة إليتاخ-
ّ
ومؤسسة مشروع دعم القرار  ،1325وللقاضية المتقاعدة سافيونا روتلييف.
معك،
ِ
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