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 التشفيحي سمخزال

مغ التيجيخ  حالة   خمق االحتالؿ اإلسخائيميإشار سعيو لتحويب اليػية الػششية الفمدصيشية،  في
اإلنداني لمشداء والفتيات  األمغفي وضع  واضح   تبايغ   إلىوالذخذمة لمذعب الفمدصيشي، قادت 

 13,4لسا تسميو ضخوؼ مشصقة العير والمجػء. يعير  وتعبيخات اليػية الػششية الفمدصيشية، وفقا  
يؿيع و  ،، في بيئات مشفرمة ومختمفة وضخوؼ معيذية متبايشة2019مميػف فمدصيشي، في نياية العاـ 

ف في العالع. وبمغ ػ مميػف( ندسة في فمدصيغ التاريخية، والباقي مذتت 6,64مغ نرفيع )ما يقخب 
يشات مميػف الجئ فمدصيشي. في ضل ىحا التذتت، وضسغ التبا 5,6نحػ العجد الخسسي لالجئيغ 

و أالسعيذية الجحرية، تتذكل البيئة التي تعيذيا الشداء الفمدصيشيات، بسا تتزسشو مغ عػامل مكػنة 
نداني ووقاية وحساية ومداءلة إمغ أوما يختبط بو مغ  ،وأمشيع ميجدة لدالـ الشداء والسجتسع

 ومذاركة.
مغ التخدد وغياب اليقيغ وعجـ الثقة، تفاعمت الؿيادات الشدػية والدياسية الفمدصيشية مع  بعج حالة  

مغ فخصة لمحزػر والسذاركة الشدػية الفمدصيشية، والتزامغ  وبإيجابية، لسا يتيح "1325"القخار 
، ولسا يػفخه مغ نافحة لسقارعة واألمغوالتذبيظ عمى السدتػػ العالسي، في مػضػعات الشداء 

االحتالؿ اإلسخائيمي وفزح جخائسو وانتياكاتو السشطسة ألمغ الشداء والفتيات وحقػؽ الفمدصيشييغ 
حتى يمبذ القخار الثػب الفمدصيشي، تع ربصو بسشطػمة قخارات ىيئة األمع الستحجة ذات و بذكل عاـ. 

و اإلنداني والرخاعات، ويجخؼ العسل عمى ربص األمغالرمة بفمدصيغ، وتمظ ذات الرمة ب
دراج أجل إمسخأة، والزغط مغ لسداواة الباالتفاؾيات والسعاىجات الجولية ذات الرمة بالعجالة و 

بقخار صادر عغ و . األمغالدالـ و و السخأة أجشجة الػاقعة تحت األمغ االحتالؿ في بشػد قخارات مجمذ 
، وتع إشالؽ الخصة الػششية 2012مجمذ الػزراء تع تذكيل المجشة الػششية العميا لتصبيق القخار عاـ 

 .2019-2017لألعػاـ  "1325" األمغالتشفيحية لقخار مجمذ 
يأتي ىحا البحث في سياؽ عسل السبادرة الفمدصيشية لتعسيق الحػار العالسي والجيسقخاشية "مفتاح"، 

في فمدصيغ، السػجو لجعع جيػد  "1325" األمغكة مع االئتالؼ الشدػؼ لتصبيق قخار مجمذ بالذخا
جشجة الػششية الفمدصيشية، وبسا تقاشع مع األييتالءـ و ل ،في فمدصيغ األمغالدالـ و و تشفيح أجشجة السخأة 

ندانية كخامة اإلوتحقيق الحخية وال ،الػششي والذعبي إلنياء االحتالؿ ْيغيا مغ مقػمات الشزالبختبط ي
لمفمدصيشييغ في ضل دولة فمدصيشية مدتقمة. تدتشج "مفتاح" مغ خالؿ نتائج ىحا البحث الستخرز، 
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صياغة الجيل الثاني إلى في الػشغ والسشفى، ليرار واحتياجاتيغ ولػيات الشداء أالحؼ يجسع 
في الزغط والسشاصخة  "1325"مسي تقػد جيػد االئتالؼ الشدػؼ لتصبيق القخار األستخاتيجية ال

(، وبسا يديع في 2023-2020عػاـ )لقزايا السخأة الفمدصيشية تحت االحتالؿ وفي السشفى خالؿ األ
دوات الجولية تجعع جيػد االئتالؼ الشدػؼ في السداءلة عمى السدتػػ تذكيل دعائع مدانجة مغ األ

 ششية.وتعديد مذاركة الشداء فمدصيشيا  ضسغ جيػد السرالحة الػ  ،الجولي

استخجاـ أساليب البحث الدخيع  مغ ولمعسمية البحثية، وما اشتسم اعتسج البحث السشيج التذاركي أساسا  
بالسذاركة السجخبة والسشدجسة مع السجتسع السبحػث، بسا فييا تشطيع سمدمة مغ مجسػعات وأدواتو 

وعقج ما يساثميا مغ  ورشة(، مػزعة مشاشؿيا  وعمى الفئات السختمفة، 21)وعقجىا العسل السخكدة 
 إلىباإلضافة ا السقابالت الفخدية، وما لـد مغ جمدات الحػار مع الفخيق السخجعي لمبحث، ىح

 السخاجعة السعسقة والسػسعة لألدبيات.

  نتائج البحث:

خ القجرة والدبل لمعير حياة يلجػ السدتيجفات مغ البحث، في تػف اإلنداني األمغمفيـػ يتجدج 
عغ الحخب واالقتتاؿ والرخاع بسفيػمو الذامل. تعدو الشداء السبحػثات شعػرىغ بانعجاـ  كخيسة بعيجا  

وانتياؾ لمحقػؽ  ،االحتالؿ اإلسخائيمي وما يختبط بو مغ حخب، وقتاؿ، وعشف إلىوالدمع  األمغ
قداـ االن إلىوالدمع  األمغتخجع الشداء والفتيات انعجاـ  وأحيانا   ،وغياب لألمغ والدمع ،اإلندانية

الدياسي وغياب األماف، واالنفالت وضعف الدمع األىمي، وفي أحياف أخخػ تخػ الشداء في المجػء 
التيجيج و وما يختبط بو مغ تزييقات مجنية، وقيػد عمى الحخكة والتشقل، والػصػؿ لفخص العير، 

 األساسي لألمغ. 

 نوإيتقاشع مع الحالة الفمدصيشية، مغ حيث  األمغمفيـػ الشداء والدمع و ف أكجت نتائج البحث أو 
وتسكيغ  ،الػقاية والحساية والسداءلة إلىمغ الشداء في مشاشق الرخاع والشداع السدمح، و أ إلىيشطخ 

 وفي صشع القخار.  األمغالشداء مغ السذاركة في كافة العسميات السختبصة بالدمع و 

لسجسػعة مغ  ، برػر متبايشة وفقا  وأمشيغ ة عمى سالـ الشداء والفتياتيالسعيذ الطخوؼتشعكذ 
الحج مغ حخكة الفتيات التقاء  إلىمشيا الفئة العسخية والجغخاؼيا، حيث يجفع وجػد الخصخ  ،العػامل

قراء الفتيات مخة أخخػ عغ إسخؼ الخاص و حرخ الشداء في الحيد األ إلىالسخاشخ، ويتحػؿ ذلظ 
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مغ فخص الشداء في الحرػؿ عمى عسل أو فخص الحيد العاـ. يقمل العير في مشاشق التساس، 
وتحج مغ فخص البشاء االجتساعي  ،وتقػؼ صعػبة العير مغ الخوابط العذائخية ،التذغيل الحاتي

لى إالتزييقات اإلسخائيمية الشداء والفتيات، المػاتي يعذغ في القجس وضػاحييا،  عخضوت، السعاصخ
الفقخ وانتياؾ القػانيغ  إلىلة. وفي غدة يشطخ ءعخضة لفقجاف اليػية ولمسداوتجعميغ السخاشخ، 

 نيا امخأة.أوالبصالة جسيعيا عمى 

 وبالخغع مغ قخب ،فالكثيخ مشيا تسثل مثمثات عشف... ،ػجج بيئة معقجة في السخيساتت ،وفي األردف
يعير الالجئػف  كثيخة تسشع الحػار. وفي لبشاف ف ىشاؾ حػاجدفإالسدافات بيغ األفخاد في السخيع، 

 مغ كافة الشػاحي. مقػمات الحياة،  ىصعبة وقاسية، تفتقخ فييا السخيسات ألدن ا  الفمدصيشيػف ضخوف

نياء االحتالؿ، إجل أفي سياؽ السعيذة، تتجو أولػية العسل نحػ تجشيج الجعع الجولي لمزغط مغ 
 مغ انتياكات.، وما يتختب عميو وضيقيا كػنو يسثل السكػف األساسي لدػء فخص العير

يعكذ استسخار االحتالؿ اإلسخائيمي نفدو عمى كافة جػانب حياة السجتسع الفمدصيشي، ما يػلج 
يدؼ يلمشداء والفتيات، تدداد وتتعسق بفعل السػروث الثقافي التس لألمغ اإلندانيانتياكات مجتسعية 

يسشة العذائخ عمى عالقات القػة السجتسعية. تتجدج االنتياكات في غياب  ،ضج السخأة  عمى  األمغـو
سخة والسستمكات، وفي انتياؾ الحقػؽ اإلندانية والتزييقات السعيذية عمى الحياة الذخرية واأل

برػر مختمفة )الحخماف مغ الخجمات، وإندانيتيغ انتياؾ حقػؽ الشداء في و الحخكة والتشقل والعسل، 
االستغالؿ في العسل والعشف، والذعػر الجائع بعجـ األماف والخػؼ عمى و ، واإلقراءالتحخش، و 

 الحياة(.

وتتعقج، ومعيا ليا الفتيات والشداء الفمدصيشيات  اإلنداني التي تتعخض األمغتتذابظ انتياكات 
. عمى الخغع مسا راكستو الشداء والفتيات، المػاتي يعذغ في والحساية أكثخ تعقيجا  الػقاية تربح عسمية 

مشاشق االحتكاؾ السباشخ مع قػات االحتالؿ ومع السدتػششيغ، ومغ خالؿ معاناتيغ، مغ تجارب 
يقػد و ف تفاقع الخصخ يزعف مغ قجرة الػقاية أال إومعارؼ وميارات ذاتية لمػقاية مغ االنتياكات، 

 حقػؽ والخجمات.قراء والحخماف مغ الاإل إلى

الجولية الخسسية، التي عادة ما تتػفخ في زمغ الحخوب والشداعات، عغ الفمدصيشييغ،  الحسايةغابت 
وال تقخ إسخائيل بسدؤوليتيا عغ تشفيح السعاىجات واالتفاؾيات الجولية الخاصة ، وما زالت مفقػدة
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ضي السحتمة، عمى الخغع مغ ثشاء الحخب، أو تمظ الخاصة بالتعامل مع األراأبالدكاف السجنييغ 
وعمى ضخورة  ي لألرض الفمدصيشية،سخائيماإلحتالؿ االكجت أمجسػعة القخارات الجولية التي 

ما جعل االنكذاؼ عمى الخصخ ىػ الرفة العامة لػضع الشداء بسا فييا القجس،  يااالندحاب مش
لبيئات األكثخ صعػبة لمحياة والفتيات الفمدصيشيات في كافة أماكغ تػاججىغ، ويدداد االنكذاؼ في ا

البيئتيغ (، وعشج غياب وخمفو محاذاة الججارو السخيسات، و )مشاشق التساس مع الجير والسدتػششيغ، 
 . تيغية السشاسباألمشالقانػنية و 

، والحج يابيوتغي يامشعو ، الجولية الخسسيةالسداءلة كافة أشكاؿ  سخائيمي في رفسيدتسخ االحتالؿ اإل
ىمية والذعبية السػجية لسداءلة االحتالؿ عغ الحؼ تتدع ؼيو دائخة التجخالت األ، في الػقت يامش

ليات جخائسو، ويسثل الخصج والتػثيق أحج الشذاشات السسارسة. يتزح مغ التجخبة محجودية فعالية اآل
البحث عغ  إلىلة إسخائيل، بحكع سصػتيا ومدانجتيا مغ بعس الجوؿ. يجفع ىحا ءالسعيػدة في مدا

، لتدميط الزػء يغالجوليو  يغ، بسا فييا استخجاـ فخص السشاصخة والتأييج الذعبيواستكذافيا بجيمة لياتآ
تػفيخ الحساية لمشداء بو  ،انتياكاتوب وإدارتيا تتعمقعمى االنتياكات اإلسخائيمية، وفتح حػارات عالسية 

 والفتيات الفمدصيشيات.

السخأة وتفعيل دورىا، وال يذجع  لسذاركةي الكافو  مغاآلال يتخؾ التقبل السجتسعي السحجود، الحيد 
، األمغعمى إشالؽ شاقتيا وتفعيل مداىستيا في القزايا الػششية والسجتسعية ذات الرمة بالدمع و 

إذا ما تع تدميط الزػء عميو، وفي حاؿ -، يسكغ ندػيا   ومع ذلظ يذيج السجتسع الفمدصيشي حخاكا  
ى عالقات الشػع االجتساعي في السجتسع الفمدصيشي نحػ مديج يخات بشيػية عميأف يحجث تغ -استثساره

 مغ الحزػر والسذاركة الشدػية. 

ستخاتيجية مشيا في الشز والتػصيات االدرجت أ  خخج البحث بسجسػعة مغ التػصيات واالستشتاجات، 
لة الخئيدية التي تػاجو الشداء والفتيات أف السدأ إلىالتقخيخ أشار التفريمية في ججوؿ خاص بيا. 

الفمدصيشيات، أيشسا حط بيغ التخحاؿ، ىي االنكذاؼ عمى السخاشخ والسؤثخات الخارجية، واليذاشة 
معيذية نتجت عغ االحتالؿ اإلسخائيمي أو تذكمت بفعل ضخوؼ انتياؾ أمشيغ اإلنداني، بفعل أماـ 

الػششية  ةة السختبط باالحتالؿ واستسخاره في الخؤيما يدتجعي تزسيغ االنكذاؼ واليذاش ،استسخاره
 ."1325"لمقخار 
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نداف، لتجشيج مديج مغ التػاصل الفعاؿ مع السشطسات الشدػية ومشطسات حقػؽ اإلأوصى التقخيخ ب
مغ والسشطسات الجولية لتسارس دورىا في وقف مع الستحجة ومجمذ األالقػة، لمزغط عمى ىيئات األ

اإلنداني لمشداء والفتيات وتيػيج مجيشة القجس، ولتجشيج مجسػعات الجعع والحساية  األمغانتياكات 
سخائيل ليا. إالجولية، والسصالبة بػجػد قػات رقابة وحساية دولية بذكل ميشي، عمى الخغع مغ رفس 

تشطيع نذاشات وتجخالت لتجسيع الجيػد وتػجيييا نحػ تكػيغ إرادة سياسية واضحة وأوصى ب
مذاركة الشداء في كافة البشى أىسية وعمى  ،ؤكج عمى الؿيسة الػششية التشسػية لسذاركة السخأة ت ،ومعمشة

  واليياكل السجتسعية.
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 تسييج .1
 

عمى دعع االئتالفات الػششية  "مفتاح"تعسل السبادرة الفمدصيشية لتعسيق الحػار العالسي والجيسقخاشية 
مغ في الدياؽ الفمدصيشي، ضسغ بخنامجيا "حػار جشجة الشداء والدالـ واألأالفاعمة في مجاؿ تعديد 

 ييغتػفيخ فزاءات حػارية تزسغ التفاعل عمى السدتػ  إلىالدياسات والحكع الخشيج" الحؼ ييجؼ 
تجاء بالقانػف الجولي اإلنداني واتفاؾيات اب ،شخ الذخعية الجوليةأ إلىباالستشاد  ،الػششي والجولي

والقخارات الجولية  ،و"اسيج"السخأة التسييد ضج أشكاؿ ومشيا اتفاؾية القزاء عمى كافة  ،فاندحقػؽ اإل
 . "1325"ذات الرمة بسا فييا القخار 

مع االئتالؼ الشدػؼ الفمدصيشي، عمى تػشيغ قخار مجمذ  "مفتاح"تعسل  ،مغ خالؿ ىحا التػجو
ىمية التشسػية "دولة فمدصيشية ذات سيادة، ومدتقمة، ، مغ مشطػر رؤيتيا األ"1325" األمغ

وديسقخاشية، تتدع بالتدامح والذسػؿ، وتسشح الفمدصيشييغ حقػقيع األساسية، وتحسي كخامتيع، 
ح عمى تشفي -وما زالت تعسل- "مفتاح"وتحطى باالعتخاؼ واالحتخاـ الجولييغ". وفي ىحا الدياؽ عسمت 

جخاء مجسػعة مغ األبحاث إو  ،مغ التجخالت لتصبيق القخار ةخصة عسميا الستزسشة سمدمة بخنامجي
و ا، دراسة تحميمية حػؿ تػصيات سيج"1325"والجراسات حػؿ ذلظ، مشيا السخأة الفمدصيشية والقخار 

مدل التي تتعخض ليا الشداء في الزفة الغخبية، والتدتياكات تقخيخ حػؿ االنو ، 35و 32و 30
 . "1325"، ودليل تجريبي حػؿ القخار "1325"الدمشي لتصبيق القخار 

في مداعيو لتصبيق القخار مغ رؤيتو التي تشز عمى  "1325"يشصمق االئتالؼ الشدػؼ لمقخار 
"ضخورة ضساف حساية الشداء والفتيات الفمدصيشيات مغ االحتالؿ وفي مشاشق المجػء والذتات، مغ 

وإقامة الجولة الفمدصيشية السدتقمة ذات  ،نياء االحتالؿإشاقاتيغ لمسذاركة الفعالة في  إشالؽخالؿ 
الػششية مغ "حساية الشداء والفتيات الفمدصيشيات مغ الخؤية وتشصمق  ،الديادة وعاصستيا القجس"

لسجاالت دوف تسييد في كافة االسخأة ، وضساف مذاركة دوليا  ومداءلتو  وانتياكاتواعتجاءات االحتالؿ 
 .السحمي والجولي" ييغوالسدتػيات الستعمقة برشع القخار عمى السدتػ 

الػششي والجولي، السدتػييغ والخسسية لتصبيق القخار، عمى األىمية ترصجـ مداعي السؤسدات 
السبشي عمى الفرل االستيصاني بتحجيات ججية تشبع مغ استسخار االحتالؿ اإلسخائيمي وشابعو 
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 يغوالدمع الدياسي األمغما بيغ وسالمتيغ مغ الشداء أوتذابظ مػضػع حالؿ، العشرخؼ واإل
في الخؤية والبشاء عمى  ا  ما يدتجعي قبل كل شيء وضػح يغ،والدمع االجتساعي األمغ، و يغالػششي

عسل غشية ومتفق عمييا، وىحا ما تدعى ستخاتيجية التسيج الصخيق  ،أرضية معمػماتية بيشة وشاممة
 لبمػغو مغ خالؿ ىحه الجراسة.  "مفتاح"
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 اليجؼ مغ البحث .2
ستخاتيجية وتجخالت اتػفيخ األرضية السعمػماتية البحثية السشاسبة لتصػيخ خصة  إلىييجؼ ىحا البحث 

حػؿ احتياجات الشداء  متخرز   مدحي    عجاد تقخيخ  إ ، مغ خالؿ "1325"بخامجية لتصبيق القخار 
 .في الزفة الغخبية وقصاع غدة ومخيسات المجػء في األردف ولبشاف وأولػياتيغ الفمدصيشيات

في  وؿ وضع الشداء الفمدصيشياتاتػفيخ وثيقة معمػماتية تحميمية تتش إلىييجؼ ىحا البحث كسا 
 ،لةءالسداو الحساية، و الػقاية، و ، األمغ) "1325"مسي ضسغ إشار عشاصخ القخار األ ،مشاشق البحث

( لمزغط 2023-2020ستخاتيجية )في بمػرة الخصة اال يةالتي تذكل السخجعية األساس ،والسذاركة(
 ."1325"مسي والسشاصخة لالئتالؼ الشدػؼ لتصبيق القخار األ

تحجيج قائسة األولػيات في الدياقات الستعجدة التي تعيذيا الشداء الفمدصيشيات وييجؼ، أيزا ، إلى 
دراج إوبسا يدانج في  ،مخيسات األردف ولبشاف(و قصاع غدة و في مشاشق البحث )الزفة الغخبية 

يداىع في مدانجة االئتالؼ  بذكل   ،ستخاتيجية ولمزغط والسشاصخةلمخصة اال وتشفيحية   عسمية   تجخالت  
 دوات التشفيحية ونصاؽ التشفيح.وتحجيج األ ،ؼ في تخكيد محاور التجخل السشاسبةالشدػ 

مغ خالؿ مدعاه لتػفيخ  ،لمعسل البحثي في ىحا السجاؿ نػعية   ولعل نتائج ىحا البحث تذكل إضافة  
اإلنداني لمشداء الفمدصيشيات في الزفة الغخبية وقصاع غدة،  األمغصػرة واقعية وشاممة عغ حالة 

ؼ الشداء، عبخ صػت الشداء السذاركات في نذاشات أوفي األردف ولبشاف. تعكذ ىحه الرػرة ر 
نية والتشسػية الالزمة لمحج مغ البحث السختمفة، ما يسيج الصخيق لتصػيخ الخصط والتجخالت اآل

 مغ اإلنداني.األنتياؾ االيذاشة واالنكذاؼ عمى 
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 . مقجمة حػؿ الػاقع الفمدصيشي3
مغ التذتيت والتيجيخ والذخذمة لمسجتسع  داؿ، حالة  ي الو تو، مشح بجاي اإلسخائيميخمق االحتالؿ 

قزية حق الذعب الفمدصيشي في وإسقاط الفمدصيشي، في إشار سعيو لتحويب اليػية الفمدصيشية 
 رض". أبال شعب لذعب بال أرض رضو وحياتو الخاصة بو، عمى اعتبار الفكخة الرييػنية "أ

مغ اإلنداني نعكدت حالة التيجيخ والذخذمة، التي خمقيا االحتالؿ، عمى تبايغ واضح في وضع األاو 
 ا تسميو ضخوؼ مشصقة العير والمجػء.لس لمشداء والفتيات وتعبيخات اليػية الػششية الفمدصيشية، وفقا  

ألف فمدصيشي مغ قخاىع  800 مىلمجياز السخكدؼ لإلحراء الفمدصيشي، تع تذخيج ما يخبػ ع فقا  و و 
 1,300في  ،1948يؿيسػف في فمدصيغ التاريخية عاـ كانػا مميػف فمدصيشي  1,4ومجنيع مغ أصل 

 قخية ومجيشة فمدصيشية.

ألف فمدصيشي في  800 مىما يديج ععمى لجساعية التي اشتسمت وعمى الخغع مغ عسمية التذخيج ا
غالبيتيع  1967حديخاف عاـ ألف فمدصيشي بعج حخب  200، كسا ذكخ، وندوح أكثخ مغ 1948العاـ 

مميػف  13,4نحػ  2019في العالع في نياية العاـ اإلجسالي األردف، فقج بمغ عجد الفمدصيشييغ  إلى
. يؿيع 1948عاـ مخات مشح أحجاث نكبة  9تزاعف عجد الفمدصيشييغ أكثخ مغ  إلىندسة، ما يذيخ 

مميػف في  1,60مميػف( ندسة في فمدصيغ التاريخية ) 6,64مغ نرف الفمدصيشييغ )ما يقخب 
ف اك 2019العاـ أف عجد الدكاف نياية  إلى، وتذيخ التقجيخات الدكانية 1948السشاشق السحتمة عاـ 

مميػف ندسة في قصاع غدة،  2,02مميػف ندسة، وحػالي  3,02 بسا فييا القجس"في الزفة الغخبية "
، 2019ألف ندسة في نياية العاـ  457وؼيسا يتعمق بسحافطة القجس فقج بمغ عجد الدكاف حػالي 

 .1(J1)لف ندسة( يؿيسػف في مشاشق القجس )أ 295% )حػالي 65مشيع حػالي 

أف عجد  إلىث وتذغيل الالجئيغ الفمدصيشييغ )األونخوا( ومغ حيث المجػء، أشارت سجالت وكالة غػ 
% مشيع 28,4مميػف الجئ فمدصيشي، يعير حػالي  5,6، حػالي 2019الالجئيغ السدجميغ لمعاـ 

مخيسات  9مخيسات في األردف، و 10تتػزع بػاقع  ،مخيسا  رسسيا  تابعا  لػكالة الغػث الجولية 58في 

                                                           

" مؤتسخ لشكبة فمدصيغ والدبعيغالثانية الحكخػ في الفمدصيشي مغ خالؿ األرقاـ والحقائق اإلحرائية  الذعب "أوضاععػػض،  عال  1
  حراء:لكتخونية لجياز اإلالرفحة اإل ،13/5/2020اإلحراء الفمدصيشي،  ةخئيدلفي اصح

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/PressAr.aspx 

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/PressAr.aspx
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/PressAr.aspx


15 
 

 ،مخيسات في قصاع غدة 8مخيسا  في الزفة الغخبية، و 19و مخيسا  في لبشاف، 12في سػريا، و
 .  2% مغ سكانو66ؼ يذكل الالجئػف حال

تػزيع الذعب الفمدصيشي عمى كيانات  إلىسفخت عسمية التيجيخ والفرل القرخؼ والتذتيت أو 
مشفرمة عغ بعزيا البعس تعير وقائع وضخوؼ حياة تختمف عغ بعزيا البعس. يشعكذ الػاقع 

حيث  ،مغ اإلنداني بذكل مباشخالحؼ تعيذو الشداء والفتيات الفمدصيشيات عمى مػضػع األ السعيذي
سخىغ، وكمسا زادت صعػبة أ  تػفيخ سبل معيذتيغ ومعيذة  -أيشسا كغ  -يكػف عمى الشداء والفتيات 

نتياؾ اوزاد انكذاؼ ىؤالء الشداء والفتيات عمى مخاشخ  ،ستخاتيجيات التأقمعاالػاقع السعيذي صعبت 
 مشيغ وسالمتيغ.أ

 "ج"سي مشاشق ية واإلدارية والقزائية عمى ما س  األمشتيا دتفخض إسخائيل سيا في الزفة الغخبية،
 "أ"،عمى مشاشق  مشيا  أو  وعمى القجس، وتعسل الدمصة الػششية الفمدصيشية عمى فخض سيادتيا )قزائيا  

كسا تديصخ  ،% مغ مداحة الزفة الغخبية(38التي تذكل في مجسميا  "ب"عمى مشاشق  داريا  إو 
عغ  كامال   وعدال   مذجدا   سخائيل حرارا  إعميو عمى قصاع غدة، الحؼ تفخض حاليا   "حساس"حكػمة 

السجتسع الفمدصيشي تحت االحتالؿ، وتعسل معيذة كػف تالعالع. وفي ضل ىحه التعجيات والتبايشات 
تشدجع مع نسط معيذتيا في السجف أو القخػ أو التي خاتيجيات التأقمع ستاالشداء عمى تػفيخ 

السخيسات، ودرجة اقتخاب الدكغ مغ مشاشق التساس والخصخ، وتكخار تعخضيا لمقرف أو 
 ،ستخاتيجيات التأقمع السعيذية باختالؼ تػفخ مقػمات السعيذة مغ مػاردااالجتياحات، وتختمف 

 بؿية لمشداء.وباختالؼ الحالة االجتساعية الص

رض محتمة كباقي السشاشق، ومع أ، وىي 67أحج مكػنات الزفة الغخبية السحتمة عاـ  تذكل القجس
، تعسق مغ نػنية ومجنية أكثخ تعقيجا  ايغ )حسمة ىػية القجس( يخزعػف لسشطػمة قيف السقجسإىحا ف

لدمصتيا القزائية واإلدارية خزاعيا إنتياؾ لحقػقيع اإلندانية، فقج أعمشت إسخائيل ضع القجس و اال
يعير السقادسة السذاركات في مجسػعة ؾياديات ندػيات مغ القجس عمى أنو "أشارت كسا ية. األمشو 

ليع حقػؽ السػاششة، يخزعػف لسشطػمة مغ القػانيغ  تفي مجيشتيع وضػاحييا، كسؿيسيغ ليد
                                                           

 1967عاـ حتى عذية حخب حديخاف  1949إذ ال يذسل ىحا العجد مغ تع تذخيجىع مغ الفمدصيشييغ بعج عاـ )وفقا  لمسرجر الدابق،   2
   .(ولع يكػنػا الجئيغ أصال   ،عمى خمؽية الحخب 1967الفمدصيشييغ الحيغ رحمػا أو تع تخحيميع عاـ  وال يذسل أيزا   ،"حدب تعخيف األونخوا"
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ؿ، وتصبق عمييع ىحه القػانيغ أىسيا األوامخ العدكخية التي صجرت وما زالت مشح االحتال ،السختمفة
 غولد اتمؿيس -غيكباقي السقجسي-مغ قبل السحتل، بيجؼ تخحيميع، والشداء السقجسيات  نتقائيا  ا

ب سيادة الدمصة الػششية عغ القجس، وتسشع يوبشاء عميو تقػـ الديصخة اإلسخائيمية عمى تغي ."اتمػاشش
غ والشداء والفتيات يصالحية حساية السقجسي إسخائيل أؼ وجػد فمدصيشي مؤسدي، وال تستمظ الدمصة

نيغ الدمصة عمييع. وبالسحرمة تغيب عشيع اكػنيع خارج نصاؽ سيادتيا وال تصبق قػ  ،السقجسيات
 السؤسدات الحامية.

 2012 عاميب مخورا   2008عاـ الحؼ شيج العجيج مغ الحخوب الستتالية مشح  كفي قصاع غدة
مشصقة عازلة عمى شػؿ الذخيط الحجودؼ لمقصاع بعخض يديج قاـ االحتالؿ اإلسخائيمي أ، 2014و
وبيحا يديصخ االحتالؿ اإلسخائيمي عمى حػالي  ،ـ عمى شػؿ الحجود الذخؾية لمقصاع1,500 ىمع

، بحيث و، ما ساىع بارتفاع حاد في معجؿ البصالة ؼي²كع 365البالغة غدة % مغ مداحة قصاع 24
 . 2017في العاـ  %53في قصاع غدة  فقخ%، وبمغت ندبة ال45بمغ معجؿ البصالة 

 إلىغدة قصاع ؿ الزفة و ، حػ  ا  صعب ا  معيذي ا  خمق االنقداـ الدياسي والرخاع القائع عمى الدمصة واقع
ب الحياة الجيسقخاشية والدمصة التذخيعية غي  و  ،ا  ئيوقزا داريا  إو  كيانيغ مشفرميغ ومختمفيغ سياسيا  

 وأضخسباب سياسية، نداف ألازدادت معو انتياكات حقػؽ اإلو  ،والخقابة عمى الدمصة التشفيحية
 إلىوقاد  فخازات عمى عالقات القػة،إمغ  اعات، وما تختب عمييا بالشديج االجتساعي بفعل الرخ 

   الشدػية.لعجيج مغ السكاسب تحويب ا

وما كاف  ،67و 48عامي تكػنت الحالة السعيذية لمفمدصيشييغ بفعل اليجخات الستتالية  األردف في
مميػف فمدصيشي يحسمػف الجشدية األردنية  4,4 يقارببيشيسا وبعجىسا مغ ىجخة. يعير في األردف ما 

ألف فمدصيشي الجئ مغ  140مغ ويتستعػف بكامل حقػؽ السػاششة األردنية، باستثشاء ما يقخب 
يعير قدع  ،يةوال يتستعػف بحقػؽ السػاششة األردن ،ردنية مؤقتةأقصاع غدة يحسمػف جػازات سفخ 

  3:مشيع في مخيع جخش. عغ الػضع السعيذي في مخيع جخش، تقػؿ الديجة جشجية الجىيشي

ندسة،  460000يبمغ عجد الدكاف الحكيقي في السخيع ك ، 1968عاـ ال"تأسذ مخيع جخش كسخيع لمصػارئ في 
لسجة سشتيغ، أك كثيقة  ا  مؤقتغمبية سكاف السخيع تستمظ جػاز سفخ أ( ا  لفأ 16 إلى)اإلحراءات الخسسية تذيخ 

                                                           
 ردف.ألش، اعزػة ناشصة في لجاف مخيع غدة، جخ   3
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ردنييغ كباقي الفمدصيشييغ في األردف(. يتمقى سكاف السخيع خجمات مغ ككالة أ مرخية )ال يعتبخكف مػاششيغ
ندبة البصالة مختفعة بدبب ك  ،الغػث الجكلية. مػقع السخيع في مشصقة زراعية بعيجة عغ السخاكد الشذصة اقتراديا  

سيئ الػضع االقترادي ك  ،فخص العسل في القصاع العاـ أك مداكلة بعس السيغ معجكمةالقيػد القانػنية التي تجعل 
ازدادت ندبة العشف ك  "،كػركنا"جخاءات التجقيق كتصبيق قانػف الجفاع بدبب فيخكس إ، كالفقخ بازدياد بعج ججا  

 ،كالسذاتل كقصف الديتػف  شغاؿ اليجكيةالشداء تعسل في األك سػاؽ محجكدة داخل السخيع، األك كالجخائع كاالنحخاؼ، 
 جػر ألنيغ غداكيات".كيتع استغالليغ في األ

يزاؼ إلييع ما يقخب  ،ا  فمدصيشي ا  الجئ 1,639,780 إلىالجئيغ في األردف كيرل عجد السرشفيغ 
 4.قجمػا مغ سػريا ا  فمدصيشي ا  الجئ 18,000مغ 

عقػد  7 مىبعج مخور ما يديج عجئيغ الفمدصيشييغ الإف غياب اإلحراءات الخسسية لف ،لبشاف فيأما 
إعاقة قجرة الحكػمة المبشانية عمى التعاشي  إلىحتالؿ اإلسخئيمي لػششيع، أدػ عمى لجػئيع نتيجة اال

ستخالصات غيخ االحؼ أسيع في نذخ  ،مع ىحا السمف. وفي ضل التفاوت في تقجيخ األرقاـ حػليع
الفمدصيشييغ في لبشاف، أصجرت لجشة جئيغ ، وبيجؼ تحديغ الطخوؼ السعيذية لالدؾيقة وخاشئة

جئيغ الفمدصيشييغ في لبشاف تػصية بإجخاء تعجاد في السخيسات الالعسل المبشانية حػؿ قزايا ال
 لجعع الحكػمة في صياغة الدياسات السالئسة. ،والتجسعات الفمدصيشية في لبشاف

ويج ومغ صشجوؽ اليػنيديف الحػار وبجعع مغ حكػمتي الياباف والشخ و بادرت لجشة العسل  ،وبالتالي
تشفيح  إلىوالجياز السخكدؼ لإلحراء الفمدصيشي  ،لمصفػلة، بالذخاكة مع إدارة اإلحراء السخكدؼ 

تجسعا   156مخيسا  و 12. بحيث شسل ىحا التعجاد الفمدصيشييغ الحيغ يعيذػف في 2017التعجاد عاـ 
 المبشانية.مغ التجسعات السحاذية لمسخيسات والسستجة عمى شػؿ األراضي 

جئيغ الفمدصيشييغ في لبشاف ككل في السخيسات والتجسعات تبيغ مغ خالؿ ىحا التعجاد أف عجد الال
جئيغ الفمدصيشييغ الشازحيغ مغ ويتزسغ ىحا العجد الال ا ،فمدصيشي ا  الجئ 183255الفمدصيشية بمغ 

الحيغ يبمغ عجدىع  ،لبشافجئيغ الفمدصيشييغ في ف ىحا الخقع ىػ عبارة عغ مجسػع الالإسػريا، حيث 

                                                           
مردن ثالثة عشر ٌوجد فً األ  4

خٌما  
وهً 8491عام ، عشرة منها رسمٌة وثالثة غٌر رسمٌة، أنشئ أربعة منها بعد 

:
مخٌم الزرلاء،  

وإ
 8491 عام الوحدات، والحسٌن. أما المخٌمات الستة البالٌة أسستوربد، 

الطالبٌة، :وهً
و 

 النصر.والسخنة، ومأدبا،  :المخٌمات غٌر رسمٌة فهًحطٌن، أما والبمعة، وجرش، وسوف، والحصن، 



18 
 

 (17706) يبمغ عجدىعالحيغ جئيغ الفمدصيشييغ الشازحيغ مغ سػريا لالوا ،الجئا   (165549)
 5.الجئيغ

 عمى الذكل التالي:مػزعػف أي أنيع 

 الجئا . 183255العجد الكمي: 

  :ا ،فمدصيشي 74687ما بيغ  ، وىع مػزعػف الجئا   83174في السخيسات الفمدصيشية 
 .مغ سػريا ا  نازح ا  فمدصيشي 8487و

  :36154مػزعيغ ما بيغ  الجئيغ 40307في التجسعات السحاذية لمسخيسات 
 .مغ سػريا ا  نازح ا  فمدصيشي 4153و ا ،فمدصيشي

   يغ،فمدصيشي 54708ف ما بيغ ػ مػزعوىع الجئا ،  59774خخػ: في التجسعات األ 
 مغ سػريا. ا  نازح ا  فمدصيشي 5066و

مغ خغع ، بالجئيغ الفمدصيشييغ يتخكدوف في معيذتيع في السخيسات الفمدصيشيةأف الال وىكحا يتبيغ
بالدكاف بفعل مشع واكتطاضيا  ،وبشيتيا التحتية الديئة ،الرعبةاالقترادية واالجتساعية الطخوؼ 

 عسمية التػسع األفقي لمسخيسات.

الشداء الفمدصيشيات، ويتكػف معيا  معيذةكػف توضسغ التبايشات السعيذية الجحرية، ت ،في ىحا الػاقع
 ومداءلة   وحساية   ووقاية   نداني   إ مغ  أوما يختبط بو مغ  ،السجتسعأمغ و  يتغ،وسالمأمغ الشداء 

 ومذاركة.
 
 
 
 
 

                                                           
 .19ججاوؿ صفحة  -1-ممحق  2017تقخيخ التعجاد العاـ لمدكاف والسداكغ في السخيسات والتجسعات الفمدصيشية عاـ   5
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  . السشيجية4
 ،مػسى راويةو ىشج عابج، و ىشاء زعتخة، و السكػف مغ: اعتجاؿ الجخيخؼ سيف، عسل فخيق البحث، 

بالتػافق مع الذخوط السخجعية ومع إدارة البخنامج، عمى تصػيخ مشيجية سائج جاسخ ذرة،  كتػرجالو 
ىجاؼ أ وتداعج عمى بمػغ  ،شى مع مػضػع البحث، ومع الػاقع السبحػثابحثية بالسذاركة، تتس

جعيو ىحه (، وما تدت19 -)كػفيج "كػرونا"البحث في ضل صعػبة األوضاع الشاتجة عغ انتذار وباء 
ساليبو. عسمت مشيجية البحث عمى تكػيغ جػ مغ الثقة بيغ أالطخوؼ مغ مخونة في بخنامج البحث و 

تبادؿ السعمػمات وتحميميا و السبحػثات أنفديغ ومع الباحثيغ يذجع عمى السذاركة في الحػار، 
 والخخوج باالستشتاجات البحثية. 

شارؾ في ىحا ولحلظ ، مغ خالؿ مبجأ السذاركة عالء صػت الشداءإ  أتقػـ مشيجية البحث عمى مبج
ورشة عسل  21سيجة وفتاة )قائسة السذاركات مخفقة في البحث( في  200 مىالبحث ما يديج ع

ومغ  زعت مشاشؿيا  و  و الفخدية،  -شبو السشطسة-في السقابالت نفدو والعجد  ،)السجسػعات السخكدة(
، تشديق السجسػعات السخكدة والسقابالت الفخديةعشج و دناه التػزيع. أالججوؿ ، ويعكذ حيث الفئة

شخاؾ فتيات ونداء مغ كافة البيئات )مجيشة ومخيع وريف ومغ حيث السػقع مغ الججار إ تستسخاعاة
 ومشاشق التساس(. 

ساىع شاقع عسل وإدارة و  ،مادة ىحا البحثومداىساتيغ نت آراء الفتيات والشداء السذاركات كػ  و 
بسا فييا  ،في الزفة الغخبيةوتشطيسيا في تشديق ورش العسل  "مفتاح"البخنامج ومشدقات مؤسدة 

عغ السذاركة في اعتحرت حكخ أف مجسػعة مغ فتيات حخاؾ )شالعات( غدة. ي  قصاع و  ،القجس
 كػنو يتعمق بقخار دولي بفعل عجـ ثقتيغ بالقخارات الجولية. ،البحث

،مشيجية السذاركةتسثمت و   ػ:ب ، بذكل  تفريمي  

وذات الرمة بالبحث )القائسة مخفقة  "1325"دبيات ذات الرمة بالقخار مخاجعات األ -
 .بالبحث(

 .عقج لقاءات عسل تسييجية مع إدارة البخنامج -
تصػيخ أداة جسع السعمػمات، التي تع استعخاضيا ونقاشيا وتصػيخىا مع شاقع البخنامج ارتكد  -

لى عشاصخ إ، "1325"ومع سكختاريا االئتالؼ الشدػؼ لتصبيق القخار  "مفتاح"في مؤسدة 
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مختبصة بسجسػعة مغ  ،والسذاركة( ،لةءالسداو الحساية، و الػقاية، و ، األمغالقخار الخسدة )
 ،العامل السعيذيو االجتساعي، والعامل السؤسدي، مل االعو  ،العامل الدياسيوىي: العػامل، 

 .ةيوعامل اليػية الػششية والثقاؼ
)مجسػعات مخكدة( مع الشداء في السشاشق السبحػثة )قائسة بأسساء  ورشة عسل 21تشطيع  -

مغ الثقة والتفيع يداعج عمى  شيت إدارة السجسػعات عمى أساس جػ   ب  و  ،السذاركات مخفقة(
جخاء تحميل إما ساعج عمى  ،وعمى تبادؿ وجيات الشطخ ،تشذيط الحػار بيغ السذاركات

لعشاصخ القخار مختبصة بالعػامل السؤثخة عمييا، وساىع في تصػيخ االستشتاجات والتػصيات. 
 الججوؿ التالي: كسا في ،شبيعة السجسػعة دبالسشصقة وح دبح زعت ورش العسلو  و 

 تػزيع ورش العسل:

مجسػعات عسل  مشصقة البحث
 ؾياديات ندػيات

مجسػعات عسل 
 شبابية 

مجسػعات عسل 
السيجاف نداء مغ 
 وتشسػيات 

 السجسػع

 3 1 1 1 لبشاف

 3 1 1 1 األردف

الزفة بسا فييا 
 القجس

 في 3( 12)  4 4 4
في  3ذساؿ، ال
في  3 ،ػسطال
في  3 ،جشػبال

 .القجس

 3 1 1 1 قصاع غدة

 21 7 7 7 السجسػع
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حدب تػزيع ورش  مشاشؿيا  مػزعات  ،سيجة وفتاة 21مقابالت فخدية شبو مشطسة مع إجخاء  -
 .العسل )القائسة مخفقة(

 .عقج لقاء عرف ذىشي لفخيق السذخوع لتصػيخ االستشتاجات -
 .مع سكختاريا االئتالؼ الشدػؼ  ومشاقذتيا استعخاض الشتائج األولية -
 .تصػيخ مدػدة التقخيخ -
 .البخنامج عمى السدػدةإدارة استالـ مالحطات  -
 .تصػيخ التقخيخ الشيائي -
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  كارتباشاتو "1325"قخار . ال5
، بسثابة 2000عاـ الكتػبخ مغ أ /وؿاألفي شيخ تذخيغ  "1325"القخار رقع  األمغمجمذ تبشي ي عج  

والدالـ، لسا يقجمو القخار مغ إشارة مباشخة  األمغبالشدبة لحقػؽ السخأة وقزايا  ْيغحػج وخػط فاصػم
والدالـ في قخارات  األمغالسخأة و والدالـ، وعجـ االكتفاء بتزسيغ قزايا  مغالسخأة واأللسػضػع 

، األمغنػنية ترجر عغ مجمذ االقخار أوؿ وثيقة رسسية وق ج  عي   إذف بذكل عاـ، اندتخز حقػؽ اإل
 ودعع مذاركتيا. السخأة،ؽ يصمب فييا مغ أشخاؼ الشداع احتخاـ حقػ 

رحبت الؿيادات لمقزية الفمدصيشية،  عمى الخغع مغ أف القخار دولي بذكل عاـ، وليذ مخررا  
لسا يػفخه مغ  6،بعج حالة مغ التخدد وغياب اليقيغ وعجـ الثقةالشدػية والدياسية الفمدصيشية بالقخار 

نافحة لسقارعة االحتالؿ اإلسخائيمي وفزح جخائسو وانتياكاتو السشطسة ألمغ الشداء والفتيات وحقػؽ 
ضخورة التعامل مع القخار بأىسية مثمسا عػممت فييا  إلىوتست اإلشارة  ،الفمدصيشييغ بذكل عاـ

الستعمق بإقامة دولتيغ،  "181"مجسػعة قخارات ىيئة األمع الستحجة الخاصة بالقزية الفمدصيشية، )
ندحاب إسخائيل مغ األراضي اب افالستعمق "338"و "242"والستعمق بعػدة الالجئيغ،  "194"و

مع الستحجة حتى يمبذ ربصو بسشطػمة قخارات ىيئة األ إلىيحتاج القخار وغيخىا(، حيث  ،السحتمة
الفمدصيشي تع ربط القخار بسشطػمة قخارات مة القخار لمػضع ءجل مالأمغ "  7.القخار الثػب الفمدصيشي

اإلنداني والرخاعات مثل اتفاؾية  األمغوتمظ ذات الرمة ب ،ىيئة األمع الستحجة ذات الرمة بفمدصيغ
واة السخأة داباالتفاؾيات والسعاىجات الجولية ذات الرمة بالعجالة وم وويجخؼ العسل عمى ربص ،جشيف

 ؾياديات ندػيات راـ هللا(. )مجسػعة و"جامثل اتفاؾية سي
لعل  ،مغ القخارات والسعاىجات الجولية ذات الرمة بحقػؽ السخأة  بسجسػعة   مباشخ   يختبط القخار بذكل  و 

 أبخزىا:
 .1948ف في العاـ اندف العالسي لحقػؽ اإلاإلعال .1
لحساية السجنييغ في حالة الحخوب والشداعات  1949اتفاؾية جشيف الخابعة عاـ  .2

 ي اعتبخت الشداء ضسغ الدكاف السجنييغ.     الت، السدمحة
واالنزساـ اتفاؾية بذأف الحقػؽ الدياسية لمسخأة، اعتسجت وعخضت لمتػؾيع والترجيق  .3

نػف األوؿ/ اك 20السؤرخ في  ،(7-)د 640بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة 

                                                           
6
 ، انظر كذلن تفرٌغ الممابالت الفردٌة.3181"، "مفتاح" 8231لونا عرٌمات: التسلسل الزمنً لتطبٌك المرار " 
7
 .3181"، "مفتاح" 8231رٌما نزال: المرأة الفلسطٌنٌة والمرار " 
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ألحكاـ السادة  وفقا  ، 1954عاـ  ػيػلي/ تسػز 7تاريخ بجء الشفاذ:  ،1952عاـ ديدسبخ 
"6". 

                          :1966ف عاـ اف الجولياالعيج .4
                    .العيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية والدياسية -
   .العيج الجولي الخاص بالحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقاؼية -
عمى السأل بسػجب قخار الجسعية سج ونذخ ف القزاء عمى التسييد ضج السخأة، اعت  إعال  .5

عاـ نػفسبخ  ني/اتذخيغ الث 7( السؤرخ في 22-)د "2263"مع الستحجة العامة لأل  
1967. 

ف بذأف حساية الشداء واألشفاؿ في حاالت الصػارغ والسشازعات السدمحة، اعتسج إعال .6
ؤرخ ( الس29-)د "3318"ونذخ عمى السأل بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة 

 .1974 عاـ ديدسبخ نػف األوؿ/اك 14في 
 ،1981وأقختيا الجسعية العامة في العاـ  ،1979في العاـ صجرت  و التيااتفاؾية سيج .7

  .وتشز عمى القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة 
الستعمقة بػضع السخأة في سياؽ مشع نذػب  "30"التػصية العامة رقع  لىإ ضافة  إ .8

بذأف الجشدانية  "32"نتياء الشداع، والتػصية االشداعات وفي حاالت الشداع وما بعج 
نفاذ إنعجاميا، وتأكيجىا ايتعمق بسخكد الالجئ والمجػء والجشدية و  بالسخأة ؼيساالسختبصة 

، جئيغ، وحقػؽ السخأة الالجئةعجـ التسييد والسداواة بيغ الجشديغ في القانػف الجولي لال
 إضافة  ، ساسيةمحقػؽ األلوارتباط ذلظ باالحتالؿ وما يتسخس عغ استسخاره مغ حخماف 

بذأف العشف السبشي عمى الجشذ، وتتعمق بالتدامات الجولة بالحساية،  "35"التػصية  إلى
بسا فييا ضساف الخجمات الرحية، وتػفيخىا، ومحاسبة مختكبي العشف الجشدي، 

 8.فالتيع مغ العقابإساف عجـ وض
 :وتحث الجوؿ عمى االلتداـ بو ،مغ قخارات تؤكج ضخورة تشفيحه "1325"وما تبع القخار  .9

 عمى دعػة ، الحؼ يحث األميغ العاـ ومبعػثيو الخاصيغ2008لعاـ  "1820القخار "
                                                           

8
 .3181" ومدى مواءمتها للسٌاق الفلسطٌنً، "مفتاح" 21" و"23" و"21تحرٌر األعرج: دراسة تحلٌلٌة حول توصٌات سٌداو "  
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، وصػف الدالـ وحمو السشاقذات ذات الرمة بسشع الشداع السذاركة في إلىالشداء 
 ختبطسال، 2009لعاـ  "1888"الدالـ في مخحمة ما بعج الشداع. والقخار  ، وبشاءاألمغو 
واألشفاؿ،  في ذلظ الشداء غمالئسة لحساية السجنييغ، بس دابقو ويصالب باتخاذ تجابيخب

الخاص  2009لمعاـ  "1889"مغ جسيع أشكاؿ العشف الجشدي عمى الفػر. والقخار 
 .ات الدالـ واتخاذ السديج مغ التجابيخ لتحديغ مذاركتيابتعديد مذاركة السخأة في عسمي

 األمغعساؿ السخأة والدالـ و أ الحؼ يدتكسل ججوؿ  2010لمعاـ  "1960"والقخار 
الخاص ببحؿ مديج مغ الجيػد  2013لمعاـ  "2106"والقخار  .ومكافحة العشف الجشدي

الرخاعات، ووضع نيج ثشاء ألة ووضع التدامات محجدة لسشع العشف الجشدي ءلمسدا
 شخاؾ السخأة إلة وبءالخاص بالسدا 2013لمعاـ  "2122"نتقالية. والقخار شامل لمعجالة اال

 .9حاشة بسا يدتجج مغ معمػماتفي جسيع مخاحل مشع الرخاعات وحميا، واإل
مغ نداف لحقػؽ اإلاألساسية مجسػعة مغ االتفاؾيات  إلى 2014زست فمدصيغ في العاـ انىحا وقج 

لشز  وفقا   و(اضج السخأة )سيج مغ ضسشيا اتفاؾية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ،تحفطات دوف 
تعسل الدمصة الػششية الفمدصيشية "أف:  وىػ مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ، 10/2السادة 

 .ف"اندنات والسػاثيق اإلقميسية والجولية التي تحسي حقػؽ اإلاإلعال إلىنزساـ دوف إبصاء عمى اال
 

 مأسدة تصبيق القخار 5.1
تشصمق مغ "ضخورة  "1325"وششية لمقخار  ةعمى رؤي 2011عاـ ، مع نياية فمدصيشيا   تع التػافق

ضساف حساية الشداء والفتيات الفمدصيشيات تحت االحتالؿ، وفي مشاشق المجػء والذتات، مغ خالؿ 
نياء االحتالؿ، وإقامة الجولة الفمدصيشية السدتقمة ذات الديادة إإشالؽ شاقاتيغ لمسذاركة الفعالة في 

 ،2012 عاـ "1325"كل االئتالؼ األىمي الشدائي لتصبيق القخار وعميو؛ ش   10،وعاصستيا القجس"
بقخار صادر عغ مجمذ الػزراء  "1325" األمغوتع تذكيل المجشة الػششية العميا لتصبيق قخار مجمذ 

ستخاتيجية خاصة لعسل االئتالؼ الشدػؼ لتصبيق اعجاد خصة إ تع  2015في العاـ و ، 2012عاـ 
لييا إالػششية التي ارتكدت  ةشار وششي تشفيحؼ لمقخار، ضسغ الخؤيبغخض تػفيخ إ "،1325"القخار 
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لتو ءومدااإلسخائيمي وانتياكاتو الخصة: "حساية الشداء والفتيات الفمدصيشيات مغ اعتجاءات االحتالؿ 
ة دوف تسييد في كافة السجاالت والسدتػيات الستعمقة برشع القخار عمى أ ، وضساف مذاركة السخ دوليا  

 .السحمي والجولي"السدتػييغ 

مغ المجشة الػششية العميا  2019-2017عجاد خصة لتشفيح القخار في فمدصيغ لمدشػات إ  كسا تع رسسيا  
 ."1325" األمغلتصبيق قخار مجمذ 

فإف ىشاؾ بعس السعارضة لمقخار تتعمق بارتباشو  ،زاؿ تالحلت و وعمى الخغع مغ الجيػد التي ب  
 السذاركات في مجسػعة تشسػيات في قصاع غدة:  ػحجإكجت أحيث  ،بالحساية في ضل االحتالؿ

ألف قخار  ،مغ االحتالؿ غكنصالب بإصجار قخار خاص بالشداء الفمدصيشيات لحساية حقػقي "1325"نخفس قخار "
  ،"خاص لحساية الشداء في الشداعات كما بعج الشداعات كليذ تحت االحتالؿ "1325"

 ".1325"حػؿ السفيـػ الػششي لمقخار  اتالسديج مغ الحػار  إلىما يعبخ عغ الحاجة 

غدة قصاع ىع العػامل التي تعيق تصبيق القخار مغ وجية نطخ السبحػثات في الزفة والقجس و أ ولعل 
بسا فييا مشع لجشة تقري الحقائق مغ زيارة مػقع الحجث بعج الحخب عمى  ،تتسثل في مػانع االحتالؿ

شمق العشاف لمجير أما  ، (TIPH)تػؾيف عسل قػات الخقابة الجوليةو  (،11غدة )نادية أبػ نحمة
)حػرية واعتقاليع لة أعزاء مجسػعات الحساية الحاتية ءمداو بقى الدكاف مكذػفيغ، أوالسدتػششيغ و 

(، وما أحجثو االحتالؿ مغ فخاغ 14رميميةا(، وغياب الحساية )نجاة 13زىخية أبػ سعػدو  12،ـ وساـأ
التزييقات القائسة عمى  إلى(، وفي االنقداـ، باإلضافة 16حالـ الػحرأو ، 15تذخيعي )سمػػ ىجيب

)حدب نادية أبػ نحمة(.  ،حخية الحخكة والتشقل والحق في التجسع الدمسي وفي التعبيخ عغ الخأؼ
ف الحخكة الشدػية حخكة حدبية تخجـ أتسثل في يف أحج السعيقات أ إلى( 17وتذيخ )عبيخ كيالني

الحخكة الشدػية، وغياب السخأة عغ مخاكد صشع القخار )ميدػف  أىجاؼال ىجاؼ األحداب أ 
حالـ أو  19وتخدؼ أوضاع الحخكة الشدػية )فاتغ غازؼ  ،عجـ تػفخ اإلرادة الدياسيةو (، 18قػاسسي
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(، وتزيف )ريسا 20تحالف السرالح بيغ األحداب الحكػرية والقػػ العذائخية )نجػػ ياغيو الػحر(، 
عجـ تعامل السجتسع الجولي بالججية الكاؼية مع و مكانيات والػسائل، ية واإل( شح القجرات التقش21نداؿ

 ضخورة تػفيخ الحساية لمذعب الفمدصيشي، وحالة اإلحباط وفقجاف الثقة في السخجعيات الجولية.

 عشاصخ القخار 5.2
ويتزسغ الحث الرخيح عمى مذاركة السخأة   ،ـالكالد األمغالشداء ك يتعمق القخار بسزسػنو بسػضػع 

دماج الشػع االجتساعي إوفي إدارة عسمية التػشيغ والمجػء، وعمى  ،الشداعات عشج 22في صشع القخار
لة عمى الجخائع التي ءوعمى حساية السخأة والسدا ،في عسميات حفع الدالـ وفي ىيئات األمع الستحجة

مجدجة  23مغ خسدة عشاصخ ووالشداعات. يتكػف القخار بسفيػمثشاء الحخوب أتختكب بحق الشداء 
 وعشرخ ،لةءالسداو الحساية، و الػقاية، و ، اإلنداني مغ: األ"18ػ"بذكل واضح في بشػد القخار ال

حيث يختكد عمى السذاركة في أوؿ ستة بشػد مغ القخار  ،السذاركة الحؼ يذكل حجخ األساس لمقخار
امل مع السذاركة في تكػيغ العشاصخ الباؾية كعشرخ يتقاشع كسا يتع التع ،بذكل صخيح وواضح

 معيا. 

تع العسل عمى تحجيج محاور البحث بشاء عمى عشاصخ  ،"1325"لزساف تغصية كافة عشاصخ القخار 
خح بعيغ االعتبار البجء بسفيـػ شارىا تع تصػيخ أسئمة البحث الخئيدية، مع األإالقخار الخسدة، وفي 

والعسل عمى تصػيخ  ،وصف حالة العشرخ مغ وجية نطخ السجسػعات السبحػثةو كل عشرخ، 
و ألبشاف و غدة، وقصاع خح بالحدباف السشصقة السبحػثة )الزفة، االستشتاجات والتػصيات، مع األ

ونداء  ،ندػيات يادياتؾو كحلظ وجيات نطخ فئات مختمفة بسا فييا مجسػعة مغ الذابات،  ،األردف(
دناه ىحه السحاور مع ذكخ أريف ومخيع(. ويبيغ التحميل و معيذية مختمفة )مجيشة  تشسػيات، مغ مػاقع

الرػرة جعل . ولوجية نطخ السجسػعات السبحػثة أيزا   إلىشارة لمسشصقة السبحػثة واإل التبايشات وفقا  
يع حتى يتدشى االعتساد عمى الطخؼ العاـ لف ،تع البجء مغ تحميل السعيذة في الػاقع السبحػث شاممة
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والدمع. تخكدت  األمغسئمة لسفيـػ الشداء و وتع تخريز بعس األوتصبيقيا، تجميات عشاصخ القخار 
 أسئمة البحث حػؿ السػضػعات التالية:

الزفة بسا فييا و غدة، وقصاع لبشاف، و ر في مشصقة البحث )األردف، يمالمح الػاقع السع .1
 ".1325"القجس( ذات التخابط بتصبيق القخار 

لمشداء الفمدصيشيات، ووجػد تبايشات في السفيػـ بيغ السشاشق  األمغالسخأة والدمع و  مفيػـ .2
 السختمفة لمبحث.

والجيات  ،تػفخىاو  ،والسذاركة( ،لةءالسداو الحساية، و الػقاية، و ، األمغحالة عشاصخ القخار ) .3
 .السؤثخة عمييا

 .القخار القزايا والتحجيات ذات الذأف القائسة في مجاؿ كل عشرخ مغ عشاصخ .4
 ."1325"التػصيات العسمية حػؿ التػجيات الالزمة لتصبيق القخار  .5

  .أداة جسع السعمػمات( إلى)لتفاصيل أسئمة السحاور الخجاء العػدة 

 مخورا   ،والدالـ األمغو سيتع استعخاض نتائج العسل السيجاني بجاية مغ الشداء  ،وفي ضػء ما سبق
كل عمى حجة. ومغ الججيخ ذكخه أنو تع استعخاض  ،بالػاقع السعيذي، وانتياء بعشاصخ القخار الخسدة

مع  ،الشتائج مغ حيث السفيػـ والسسارسات واالحتياجات والتػصيات مغ وجية نطخ السبحػثات
 .ةحجالحفاظ عمى خرػصية كل مشصقة عمى 

 السيجاني. نتائج العسل 6

 كالدالـ األمغك الشداء  6.1
 كالدالـ األمغك الشتائج السشاشكية حػؿ الشداء  6.1.1

ر يوالدالـ، الشابعة مغ تبايغ الػاقع السع األمغعمى اختالؼ الرػر السمسػسة، عغ مػضػع الشداء و 
حػاؿ السجنية، عبخت السدتيجفات في البحث، مغ خالؿ ورش العسل واختالؼ الطخوؼ الدياسية واأل

اإلنداني ؼيو  األمغوالدالـ، يتجدج  األمغوالسقابالت الفخدية، عغ مفيػـ مذتخؾ لسػضػع الشداء و 
وبسا  ،عغ الحخب واالقتتاؿ والرخاع بسفيػمو الذامل بعيجا  في تػفخ القجرة والدبل لمعير حياة كخيسة 

والقتاؿ الشاتج عغ  ،يتزسغ القتاؿ الشاتج عغ االحتالؿ الستػاصل وما يختبط بو مغ حخوب وانتياكات
 الرخاعات والشداعات الجاخمية.
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الدياسي والدمع، بتقاشع السػضػع مع الػضع  األمغتتأثخ السفاـيع التي تحسميا الشداء عغ مػضػع 
مع البعج السكاني أو السػقع، حيث "تعدو الشداء في الزفة الغخبية  ةكثيخ  والحقػؽ السجنية، وأحيانا  

 ،وبذكل خاص الشداء في السخيسات وفي مشاشق التساس والسشاشق الشائية ،غدةقصاع والقجس و 
وما يختبط بو مغ حخب، وقتاؿ، وعشف  "االحتالؿ اإلسخائيمي إلىكالدمع  األمغشعػرىغ بانعجاـ "

كالدمع  األمغالشداء كالفتيات انعجاـ  كتعد " وأحيانا   ،وانتياؾ لمحقػؽ اإلندانية وغياب لألمغ والدمع
، وفي أحياف أخخػ تخػ "األىميكاالنفالت كضعف الدمع " ،24"االنقداـ الدياسي كغياب األماف إلى

تزييقات مجنية كقيػد عمى الحخكة كالتشقل كاختيار السيشة المجػء كما يختبط بو مغ "الشداء في 
  ."التيجيج األساسي لألمغ ،كالػصػؿ لفخص العير

 الزفة الغخبية، االحتالؿ كالسػقع 6.1.1.1

عمى تيجيج أمغ الفتيات  أثخهلسػقع الدكغ وارتباشو باالحتكاؾ السباشخ مع االحتالؿ والسدتػششيغ إف 
شارت السذاركات في ورشة عسل ؾياديات ندػيات في جشػب الزفة أ. وسمسيغ والشداء الفمدصيشيات

 : أف إلىالغخبية 

 ،السعيذية مغ تػفيخ السػنة كغيخىا ىغسخ أ االجتساعي كتمبية احتياجات غمسارسة نذاشي غدتصعيالشداء ال " 
تفتح في ساعات محجدة كتغمق  ،في مشصقة مغمقة غعذي غدكف التعخض لخصخ مغ قبل قػات االحتالؿ، جخاء أني

القجيسة في  ةحياء كالبمج)يقرج ىشا األفي ساعات محجدة، بديصخة تامة مغ قبل االحتالؿ كعمى مداج االحتالؿ، 
حتى عشج فتح البػابات تتعخض الشداء لمتفتير الستػاصل  ساري االستيصاني السكثف(،حيث التػاجج االستع ،الخميل

لتػفيخ كيذ الدكخ أك أنبػبة غاز  تسخ الشداء بسعاناة كبيخة .يشيغاشتخ  التيال ضيغكألغخا يغكالسحؿ كالسخيف، ل
غخاض مغ قبل الجير عبخ ألبإدخاؿ ا غأك في الدساح لي ،الدػؽ كالعػدة بالسذتخيات إلى غالصبيخ، في ذىابي

 ".البػابات السغمقة

 ، ويزاعف مغ معاناة السخأة.وأمشيغ وحياتيغ ىحا بالصبع ييجد سمع الشداء 

 ؿياديات الشدػيات نابمذ:مغ وجية نطخ السذاركات في مجسػعة ال

جانب االنتياكات السباشخة كغيخ السباشخة  إلىكالدمع، ف األمغما ييجد  ،ف االحتالؿ يزعف مغ سيادة الدمصةإف""
 ،االعتقاؿك التخحيل، ك كىجـ السشذآت كالسشازؿ،  ،السرادرةك ، )القتل، األمغالتي يسارسيا االحتالؿ كتيجد الدمع ك 
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تعجيات السدتػششيغ عمى القخى ك مشع الػصػؿ لمسرادر كالخجمات، ك مشع الحخكة كالقيػد عمييا، ك كالتعحيب، 
، األمغنذاء السؤسدات كالشطع كالبشى الػششية الالزمة لتحقيق إجخالت االحتالؿ كتسشع مغ تعيق تك كالصخؽ( 

 ."النتياكاتاما يجعل سكانيا عخضة لمسديج مغ  "،ج"كيسشع االحتالؿ الدمصة مغ الػصػؿ كالعسل في السشاشق 

ما يزعف دكر السؤسدات السجنية لسرمحة قػة العذائخ كالسجسػعات غيخ الخسسية  ،"يقػض االحتالؿ الدمصة
ف تعصيل السجمذ التذخيعي كتػغل الدمصة التشفيحية عمى القزاء إثار االحتالؿ فآ عغ كليذ بعيجا  ، السحمية

 ."أضعف دكره كعدز مغ االنفالت كمغ دكر العذائخ
 

في التيجيجات الخارجية وسمسيغ مغ الشداء أنطخ الفئة العسخية الذابة مع ارتباط  ةوتشدجع وجي
 بفعل يكػف ميجدا   األمغتخػ الذابات في جشيغ أف حيث  ،واالنكذاؼ عمييا

تأتي ك "، قتحامات السترخرة مغ قبل االحتالؿ لمبيػت سػاء في القخى أك في السخيع أك حتى لمسجيشة نفديا"اال
ألنيغ معخضة لمخصخ أك كالفتيات "ألف حياة الشداء  عمى الشداء كعمى الجسيع، األمغبانعجاـ الدمع ك االقتحامات 

جخاء قشابل الغاز السديل لمجمػع التي تمقى مغ قبل االحتالؿ بكثافة  معخضات لمتأثخ صحيا  ك معخضات لالعتقاؿ، 
مغ اإلنداني ليدت خخى تيجد األأصػر  كىشاؾ ".غداخل مشدليكىغ حاؿ االقتحاـ، ما يعخض الشداء لمخصخ حتى 

حيث يمقي عجـ احتخاـ  ،مشيقتحامات الدمصة لسخيع جشيغ كعشج حالة االنفالت األانسا "بإمختبصة باالحتالؿ، 
 لمشداء كالفتيات". كالدمع تحجيجا   األمغالدمصة كغيابيا بطاللو عمى عجـ تػفخ 

 أف وتخػ مجسػعة شابات بيت لحع والخميل )الجشػب(

بسا ذلظ السخاشخ التي  ،الخػؼ مغ االحتراؾ مع السدتػششيغ، أك التعخض العتجاءات الجير بأشكاليا السختمفة""
  "تيجد حياتيغ

 .وسمسيغ مغ الشداءأتعبيخ عغ غياب ىػ 

 :نيغ يخيغ أفإف ،ما الذابات السذاركات في مجسػعة عسل محافطات الػسطأ

كجت أكسا مغ الشداء كالفتيات. أؤثخ عمى عجـ تػفخ تيا مكالعقمية الحكػرية ك"االحتالؿ كالعادات كالتقاليج كالعذائخية 
ال أمغ لمشداء كالفتيات في الشداعات نو "أمحافطات الػسط عمى في السذاركات في مجسػعة عسل الذابات 

 ،كل ىحه العػامل تؤثخ عمى الفتيات كالشداء... ،كالحخكب. الشداعات تعيق مغ مذاركة الشداء كسا الفقخ كالبصالة
 ".مشيغ اإلنداني لمتيجيج كالخصخ أكثخ مغ الحكػركأكتعخض حياتيغ 

 فإفأيزا ، ىحا ما تتفق معو مجسػعة شابات القجس 
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الػقت الحي ففي ، ليغكىغ عخضة أكثخ لمتأثيخات الخارجية كال يػجج تحريغ  ،"الشداء تتأثخ بكافة أكجو الحياة
 لمعشف االجتساعي السبشي عمى الجشذ".أيزا   غتعخض، يمغ قبل االحتالؿ غمشيأتتعخض فيو الشداء النتياؾ 

 قصاع غدة 6.1.1.2

فقج عبخت السذاركات عغ غيخه مغ السشاشق، ال يختمف السفيػـ مغ حيث الجػىخ  ،في قصاع غدة
 :الذابات في قصاع غدة عغ أففي ورشة عسل 

انتياكات داخمية تتعخض ليا السخأة  :كىسا ،كالدمع األمغالحجيث عغ الشداء ك  غ يجب التصخؽ ليسا عشجي"ىشاؾ جانب
كانتياكات خارجية تتعخض ليا السخأة الفمدصيشية مغ االحتالؿ، حيث تتعخض السخأة النتياكات  ،مغ السجتسع

 الحرار السفخكض". إلىباإلضافة  ،سخائيمي مغ قتل كتيجيخ كأسخمسشيجة بدبب االحتالؿ اإل

 :الشدػيات في قصاع غدة ياتاديوأكجت السذاركات في مجسػعة الؿ

راضي، كضسيا أل تيػيج اك اجتياحات، ك اغتياالت، ك اعتقاالت، ك )حخكب،  يغما زلشا تحت احتالؿ كمعاناة مترخر "
كيف عاشت السخأة ميانة في بيػت  طيختك كممحقاتيا ماثمة  2014ثار حخب عاـ آكغيخىا(، كما زالت  ،إلسخائيل

 "ياي خرػصية لأتع مخاعاة تكلع  ،متشقمة )كػنتيشخ(

 والدمع. األمغتعبيخ عغ غياب وذلظ لم

والدمع يتقاشع مع الحالة الفمدصيشية مغ  األمغفي مقابمتيا أف مفيـػ الشداء و  25وأكجت نادية أبػ نحمة
الحساية وتسكيغ الشداء والسداءلة  إلى، و ْيغالشداء في مشاشق الرخاع والشداع السدمح إلى الشطخة"حيث 

 :مذاركة الشداء ولجور الشداء ؼيسا بعج الرخاع إلىو  ،والػقاية

كالدمع الحالة الفمدصيشية التي تدتجعي  األمغ"يحاكي مفيـػ الشداء ك ، ... كمغ ىحه الداكية اإلعسار"إعادة 
حيث ما زالت الشداء الفمدصيشيات،  ،في قزايا الشداء الػاقعات تحت الشداعات السدمحة كالرخاعات ا  دكلي ا  اىتسام

 خخ احتالؿ عمى األرض".آكسا الذعب الفمدصيشي، يخزعغ لعشجيية 

 :أف 26كسا أكجت الجكتػرة سامية الغريغ
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 ناشطة نسوٌة ومدٌرة فرع طالم شؤون المرأة فً غزة.  
 .كادٌمٌةأو باحثة، العام الدولً المانون فً ةدكتوراالدكتورة سامٌة الغصٌن،   26
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كسا حث القخار كحػاراتيا، كالسخأة يتعمق بسذاركة الشداء في جػالت السرالحة الفمدصيشية  األمغ"مفيـػ الشداء ك 
شخاؼ عمى التختيبات التي تتع في حاالت الشداع كما بعج عمى مذاركة السخأة في عسميات حفع الدالـ كاإل "1325"

 .حل الشداع، ىشاؾ غياب كاضح لمسخأة عغ السذاركة"

  لبشاف  6.1.1.3

 :الشدػياتاديات يالؿوفي لبشاف تخػ السذاركات في مجسػعة 

 غيخ متػفخ في لبشاف نطخا   األمغحيث  ،كالدمع يختبط في مشطػمة الحقػؽ األساسية األمغأف مفيـػ الشداء ك "
كتتعخض الشداء كالفتيات لالنتياكات لمقػانيغ المبشانية التي تحـخ الالجئيغ الفمدصيشييغ مغ أبدط حقػقيع السجنية. 

". كأكجت السذاركات في مجسػعة التشسػيات عمى صعيج الخعاية الرحية، كالحخماف مغ حق العسل كمغ السذاركة
كبالعشف الجدجي  ،غكمحيصي غمختبط بذعػر الشداء كالفتيات بعجـ األماف حتى في مشدلي األمغأف مفيـػ "

كجت السذاركات في مجسػعة عسل أك  بجءا  باألسخة كالدكج"، غ،لو مغ كل السحيصيغ بي غتعخضيكالشفدي الحي 
كما يػلج عشيا مغ انتياكات ألمغ الشداء،  ،كالدمع كالسخأة بالحاجات اليػمية السمحة األمغالذابات ارتباط مفيـػ 

 ".القزايا الػششية"يفرخ الالجئػف بالحاجات اليػمية ككيفية تػفيخ لقسة العير أكثخ مغ التفريخ ب

 :أف 27وتخػ الديجة بثيشة الدعج

كعجـ الذعػر بالخػؼ مغ  ،كالدمع يشصػي عمى إشار الحساية مغ خصخ الشداعات كالعير باستقخار األمغمفيـػ "
". عمى الحساية الجدجية أثشاء األزمات األمغكيقترخ مفيـػ الدمع ك  ،كل ما ييجد السخيسات مغ حخكب كمجازر

كالدمع بالشدبة لمشداء الفمدصيشيات في لبشاف بات  األمغف مفيـػ إ" 28:فية انترار الجنافاالرح كجهؤ كىحا ما ت
 يقترخ عمى عجـ كجػد حخب كنداعات".

جػانب  خسدةوالدمع في لبشاف يتزسغ  األمغفتخػ أف مفيػـ الشداء و  29ما الديجة ميخيغ معمػؼأ
 :، وىغحدب الخصة الػششية لذؤوف السخأة المبشانية

كفي  ،السخأة في االقتراد كالعسل، كفي بشاء الدالـك كالجفاع،  األمغالسخأة في ك "مشاىزة العشف ضج السخأة، 
الالجئات الفمدصيشيات  غفيي غالدياسة كالذأف العاـ. كتخى معمػؼ أف الخصة تذسل كل امخأة مػجػدة في لبشاف بس

 كالدػريات".
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 ضة النسوٌة، لبنان.ناشطة نسوٌة، جمعٌة النه  
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 ناشطة نسوٌة، صحافٌة، جرٌدة العربً الجدٌد، لبنان.  
29

 .ةعضو الهٌئة الوطنٌة لشؤون المرأة اللبنانٌ  
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 األردف 6.1.1.4
والدمع بالحالة السعيذية والقجرة عمى تػفيخ احتياجات  األمغوفي األردف حيث يختبط مفيػـ الشداء و 

 السعيذة وبذكل خاص في السخيسات التي تفتقخ لسختمف السػارد، وما تحسمو مغ تيجيج ألمغ الشداء
 نو. تخػ مجسػعة السذاركات في مجسػعة الشاشصات التشسػيات أوسمسيغ

الرمة باليػية كالحق في كبكالدمع الػششي السختبط بالػشغ  األمغكالدمع مغ مدتػى  األمغ"يتخاجع مفيـػ الشداء ك 
مع  ،بسفيـػ تػفيخ الحاجات الخئيدية لألسخة خارج الػشغ األمغالتعاشي مع  إلىالعػدة، كالسخدكف في الػعي، 

كىحا انتياؾ لألمغ". كتخى السذاركات في مجسػعة  ،كششيعساسي لالجئيغ بالعػدة كالعير في تغييب الحق األ
كفي  ،كالدمع، "يختبط برعػبة تػفيخ سبل الحياة في مخيع مكتع بداكشيو األمغالذابات، جخش، أف مفيـػ الشداء ك 

 دية ضج السخأة".يالتسيك إشار مشطػمة مغ العالقات االجتساعية الستػارثة 
 
  30:مقابمتياكجت الجكتػرة سمسى الشسذ في أو 

باإلضافة  ..،التسكيغ االقترادي...ك ىشاؾ قزايا مذتخكة بيغ الشداء في السشصقة، فرخة الذعػر بالحياة بكخامة، "
أك داخل السجتسع الحي تداىع فيو  غسختيأسػاء داخل  األمغالذعػر بك شكالو. أمغ العشف بجسيع  غحسايتيإلى 

ي شعػر بالتيجيج أك بالخصخ. كىحا مذتخؾ ما بيغ الشداء بغس الشطخ عغ الصبقة االجتساعية أك أدكف مغ السخأة 
السخأة يختمف  والسشصقة الستػاججة فييا. السفاليع مذتخكة عشج الشداء، كلرغ شكل التحجيات كالدياؽ الحي تػاجي

 ".خخى أ  إلى سخة خخى كمغ أ  أ  إلى مغ مشصقة 
 :نوإف  UN Womenوحدب دراسة

تػاجو السخأة في مػاقف الشداع ىي  نت القزايا الخئيدية التياك 2000عاـ الي ف، "1325"عشج اعتساد القخار "
، أك شػعا   األشفاؿ أك السقخبيغ في الشداع، أك أف تربح مقاتمة سػاء كخىا   القػة الغاشسة لمعشف الجشدي، أك فقجاف

، كلرغ  زالت جسيع ىحه . كماأك تخؾ السستمرات كالجئات ضعيفات أك مذخدات داخميا   السخاكؼ قائسة اليـػ
 األمغ، حيث يتعخض إحداسيغ بخرػصية ذلظ، أصبحت شبيعة الحخب تغدك أكثخ فزاءات الشداء إلىباإلضافة 

مغ تمظ السػاقف الججيجة، يػاجيغ خيارات صارخة كمدتحيمة،  كفي كل مػقف ،تيجيجات عسيقة إلىكاليػية 
 .31"باستسخار األمغفي حالة مغ الغسػض كفقجاف  عادة ما يعذغ كنتيجة لحلظ

مع البعج الشدػؼ  يتفاعل بعسق   سياسي   وششي   عج  ب  " والدالـ فمدصيشيا   األمغولسفيػـ الشداء و 
حجاث حخاؾ اجتساعي يرب في إ -ستخاتيجيا  اعشج العسل عمى تصبيقو -الحؼ يزسغ  ،االجتساعي

 وبالتالي في تغييخ عالقات الشػع االجتساعي. 32"،تغييخ أدوار الشداء في مجتسعاتيغ
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 األمٌنة العامة للجنة الوطنٌة لشؤون المرأة، األردن.  
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 كالدالـ األمغك استشتاجات كتػصيات حػؿ الشداء  6.1.2

 استشتاجات 6.1.2.1

والدمع بالشدبة لمشداء والفتيات الفمدصيشيات عمى أنو  األمغفيع مػضػع السخأة و يبشاء عمى ما سبق، 
حالة االنكذاؼ والتعخض لمسخاشخ الجاخمية والخارجية ذات الرمة السباشخة أو غيخ السباشخة 

عمى كافة  وسمسيغ مغ الشداء والفتياتأ افيجديمغ لجػء وتذتيت،  اباالحتالؿ، وما نتج عشي
الدياسي، كسا ىػ و  ،السعيذيو ي، األمشبسدتػػ تيجيج الحياة، عشج تفاقع الػضع  ا  ءالسدتػيات، بج

اعتجاءات و الحاؿ عشج: المجػء، أو عشج الحخب واالجتياحات واقتحاـ قػات االحتالؿ لمسشاشق الدكشية، 
خ التيجيو بحاالت االقتالع،  ثشاء حاالت الصػارغ، مخورا  أالسدتػششيغ، أو عشج السخور عبخ الحػاجد 

اعتقاؿ و  ،التحقيق، واقتحاـ السشازؿو خ، سْ االعتقاؿ السباشخ واألأ و الذسل،  مشع اإلقامة ولع  و القرخؼ، 
شكاؿ االنتياؾ الستعمقة بالحج مغ أ إلى وصػال   ،...وىجميا تآحخؽ البيػت والسشذو األبشاء والبشات، 
وانتياؾ  ،أو تمقي الخجمةالعسل أو الجراسة  إلىثشاء الحىاب أوالتعخض لألذػ  ،الحخكة أو مشعيا

 والدمع. األمغالكخامة اإلندانية والعشف السختبط بافتقار الحيد العاـ لسقػمات 

والدمع لمشداء والفتيات يقـػ عمى قاعجة تػفخ  األمغف مفيػـ أاالستشتاج ب إلىتقػد االقتباسات أعاله 
بأف حالة المجػء واالنكذاؼ وما يختبط بيا مغ ضيق  ،الػعي العسيق لجػ الشداء والفتيات السبحػثات

وأف استسخارىا مختبط باستسخاره،  ،ىي نتاج لالحتالؿ اإلسخائيميوسمسيغ مغ الشداء أالعير وضعف 
 ليتقجـ ىع   ،والدمع مع قداوة ضخوؼ السعيذة والسخاشخ والتيجيجات السختبصة بيا األمغتختمط صػرة و 

 حاجة رئيدية ممحة. إلىويتحػؿ  ،ستخاتيجيةء عمى الحاجات االلمشدا يغوالدمع اليػمي األمغ

 تػصيات 6.1.2.2

 والدمع بالتالية: األمغيسكغ تمخيز احتياجات الشداء والفتيات في مجاؿ مفيـػ الشداء و 

 إلى"يشطخ  حيث ،الفمدصيشيةـ يتقاشع مع الحالة مغ والدالالتأكيج عمى أف مفيػـ الشداء واأل -
تسكيغ إلى و  ،الػقاية والحساية والسداءلة إلىمغ الشداء في مشاشق الرخاع والشداع السدمح، و أ

 والدمع وفي صشع القخار".  األمغالشداء مغ السذاركة في كافة العسميات السختبصة ب
و مدانجة الحسالت التي تقـػ أحسمة مغ قبل االئتالؼ الشدػؼ  الرمة: تصػيخذات  تػصيةال

مع القزية  "1325"بيا السؤسدات األخخػ، والسبشية عمى التعامل مع تقاشعات القخار 
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واستخجامو كسجخل لمتعبئة الجولية ضج االحتالؿ، والزغط لتػسيع مذاركة  ،الفمدصيشية
 .وفي السحافل الػششية والجولية ذات الرمة ،الشداء في كافة مخاكد صشع القخار

بسشطػمة القخارات  اتوربط القخار  اتالسديج مغ الحػار  إلىحتاج عسمية تػشيغ مفيػـ القخار ت -
جانب القخارات ذات الرمة بالقزية الػششية،  إلى، يغنرافإو الشداء ذات الرمة بحساية 

 ويسكغ لمسذاركة الػاسعة أف تعسق مغ تػشيغ السفيػـ.
في الحػارات الػششية حػؿ مفيـػ ودعسيا وتػسيعيا تشطيع السذاركة  ذات الرمة: تػصيةال

كاديسيات األ إلىليذسل باإلضافة  ،والدمع لتعسيق السفيػـ الػششي لمقخار األمغالشداء و 
و الستقبمة أالسجسػعات السشاصخة و سػعات الحخاؾ الذبابية، جوالشاشصات الشدػيات، م

 حمية.لجاف الحساية والخقابة السو ة، أ نراؼ السخ لمسداواة وإل
لسا ليحه السذاركة  ،ستخاتيجية لالئتالؼتػصية بتػسيع السذاركة في عسمية تصػيخ الخصة اال

الػششية وبخامج ة غشاء الخؤيإ مغ دور في تكػيغ مفيػـ وششي مذتخؾ لألمغ اإلنداني وفي 
 .التجخل السػجية لتصبيق القخار

 ئجاتشخاؾ القاإالتػسع في و شخاؾ الفئات الذابة، إكسا يسكغ لمسذاركة الػاسعة في التخصيط )
أف  ،عمى اختالؼ السعتقجات والتػجيات الدياسية في السخيسات ومشاشق التساس( اتالشدػي

ذة يلمسػقع والتجخبة السع والدمع، وفقا   األمغتداىع في تجديخ تبايغ السفاـيع حػؿ الشداء و 
 ة االئتالؼ الشدػؼ لتصبيق القخار.وارتباشاتيا مع اليػية الػششية، وفي تكػيغ رؤي

وما  ،التأكيج عمى تخابط السفيػـ بجحور السذكمة وىي االحتالؿ وما يشتج عشو مغ انتياكات -
غفاؿ البيئة العامة لمسعيذة إ دوف  ،وسمسيغمغ الشداء أضخار بإيتختب عمى استسخاريتو مغ 

والحرػؿ عمى الخجمات( تاحة فخص العير وإالحالة االقترادية، و )قػانيغ وتذخيعات، 
  .السختبصة بسكاف العير والمجػء

لتػفيخ البيئة وتصػيخىا، العسل عمى دعع حسالت الزغط والسشاصخة  ذات الرمة: تػصيةال
 ،وعمى لبشاف ،وىحا يشصبق عمى األراضي السحتمة ،والدمع األمغالقانػنية السشاسبة لتػفيخ 

 دوف جشدية.مغ في األردف يغ السؿيسيغ يوعمى الحقػؽ السجنية لمفمدصيش
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 ،الػششي والدياسي وارتباشو باالحتالؿ ييغوالدمع عمى السدتػ  األمغأىسية مفيػـ بالخغع مغ  -
مغ الشداء والفتيات ارتباشات قػية بعالقة القػة وتسثميا في عالقة الشػع أف لسفيػـ إف

 دوار في السجتسع.أوما تفخزه مغ مكانة و  ،االجتساعي
أخح مػضػع عالقات القػة وعالقات الشػع االجتساعي بعيغ االعتبار  ذات الرمة: تػصيةال

والعسل عمى تزسيغ عالقات الشػع االجتساعي في  ،عشج تصػيخ التجخالت والخصط والبخامج
 كافة التجخالت. 

مغ مشطػر السعاىجات واالتفاؾيات الجولية، ذات الرمة  "1325"تػصية بسخاجعة القخار  
 ،لسا ليحه السخاجعة مغ دور في تكػيغ مفيػـ شامل لألمغ والدمعوإنرافيا، لسخأة بسداواة ا

ليدتػعب بيئة التيجيج الجاخمية الشابعة مغ  ،يتخصى حجود التيجيج الخارجي لألمغ والدمع
 عالقات القػة التسييدية في السجتسع.  

 
 كالدؤاؿ السصخكح:

 ؟في الدياقات السختمفة "1325"كيف يسكششا أف نبشي أك نؤسذ أرضية مذتخكة لسفيـػ القخار 
حتالؿ الستػاصل حالة االفي زسغ ككيف يسكغ العسل عمى تصبيقو كتشفيحه في حيغ أنو ال ي  

 ؟كالرخاع السدتسخ

 السعيذة 6.2

 حػؿ السعيذة الشتائج السشاشكية 6.2.1

تدخخ نتائج مجسػعات العسل والسقابالت الفخدية بالرػر التي تعكذ تبايشات السعيذة في الزفة 
بفعل  اإلنداني، وىحا شبعا   األمغوكيف تشعكذ الطخوؼ السعيذية عمى تكػيغ  ،غدةقصاع الغخبية و 

خائيمي وما تختب عميو مغ تذخيج وتيجيخ وتغخيب عغ اليػية والػشغ، ولفيع البيئة التي االحتالؿ اإلس
 شاللة عمى الػاقع السعيذي وتبايشاتو.إاإلنداني لمشداء والفتيات ال بج مغ  األمغيتكػف فييا 

 

 الزفة الغخبية 6.2.1.1
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جشيغ، الػضع  ،مجسػعة عسل شابات شساؿ الزفةلخرت السذاركات في  الزفة الغخبيةفي 
 :بالتالي

، لتػفيخ "كػركنا"عسل، كتعسل حتى في ضل جائحة  أتخخج الشداء ألسػ  ،لمشداء صعب لمغاية الػضع السعيذي"
كالسدؤكلية في قع عمييا العبء كي، في ضل البصالة كعجـ تػفخ الجخل لمعائمة، ىغسخ أفخاد أك  غلقسة العير ألكالدى
بذكل غيخ مشطع  دكف ترخاريح،ساسية. ىحا يجفع العجيج مغ الشداء لمعسل في الجاخل السحتل تػفيخ االحتياجات األ

كفي ضل ىحه  .،ي حساية...أبال ك ، غف عمى حياتيامأمغ كال أي أدكف مغ نػني، لتػفيخ لقسة العير اكغيخ ق
مقى مدؤكلية تػفيخ السعيذة ت   ،جشيغيشة لسجك الجائحة كسا في ضل االجتياحات السترخرة لالحتالؿ لمقخى كالسخيسات 

عمى عاتق الشداء، كمع ذلظ السجتسع ال يخحع الشداء كيتعخض ليغ بيجـػ بصخؽ مختمفة إذا ما قخرت الشداء 
 ".غكحساية حقػقي غالسصالبة بأمشي

 :إلىتبتعج السذاركات في مجسػعة شابات راـ هللا عغ ىحا التحميل فقج أشخف  ولع 

كيؤثخ عمى  يا،رض كتحت"أف كجػد االحتالؿ كمرادرتو لألراضي الدراعية أثخ عمى كل ما ىػ مػجػد فػؽ األ 
كلع  ،كفي العسل الدراعي الفخدي ،رضنت السخأة تعسل في األ اعمى الشداء. ك ليكمية العسل الفمدصيشي، كتحجيجا  

عساؿ التي تتصمب الجيج الجدجي، العتقاد السجتسع أف الشداء ال عج لجييا فخص لمعسل، كال تسارس الشداء األت
 ،االبتعاد عغ بيتيا لمعسلبجيج جدجي، كسا أف السجتسع ال يدسح لمسخأة  إلىالكياـ باألعساؿ التي تحتاج  عغدتصي

لمخجل، كالسجتسع الفمدصيشي يتبع  اقتراديا   غتبعيف غالبية الشداء إاؿ معيشة. كليحا فبالعسل بأعس ياكيدسح ل
خاصة بعج تحػؿ السجتسع مغ مجتسع  ،لحا نذيج أف ندبة البصالة بارتفاع كندبة الفقخ بازدياد ،لالحتالؿ اقتراديا  

 .مجتسع خجمي"ى لإزراعي 

السذاركات في مجسػعة شابات الجشػب أثخ الػاقع السعيذي في مشاشق التساس مع  وأكجت 
 :أفو  ،السدتػششيغ والجير عمى الحخاؾ

سخي حرخ الشداء في الحيد األ إلىكيتحػؿ ذلظ  ،الحج مغ حخكة الفتيات التقاء السخاشخ إلىكجػد الخصخ يجفع "
شق التساس( يقمل مغ فخص اكأف العير في ىحه السشاشق )مش ،مخة أخخى عغ الحيد العاـ ئياقراإالخاص ك 

 ،أف صعػبة العير تقػي مغ الخكابط العذائخية إلىالشداء في الحرػؿ عمى عسل في التذغيل الحاتي، كأشخف 
كتحج مغ فخص البشاء السعاصخ بدبب التبعية االقترادية كعجـ االستقاللية، كأنو بفعل الرخاع تعصمت الحياة 

ال الحيغ ال يتػفخ ليع إشباح ال يقصشيا أشبو بسشصقة أالسشصقة  تكأصبح ،ية في البمجة القجيسة في الخميلاالقتراد
 البجيل".
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والسشاشق الشائية تذيخ السذاركات في مجسػعة التشسػيات " ج" السرش فة سشاشقالالعير في  أثخوعغ 
 ما يمي: إلىفي الجشػب 

نعكدت ابحج ذاتو مذكمة  ،كسا في الخميل ك"ق" اثشيغ ،كاحج "ق" إلى كمغ ثع "،ج"ك "ب"ك "أ" إلىتقديع السشاشق "
نعكدت عمى الشداء المػاتي يتعخضغ لالنتياكات اك  ،االقترادية كالدياسية كاالجتساعية :عمى كل السدتػيات

خجمات الرحة مغ حخية الحخكة كالتشقل كالحرػؿ عمى  ج  ح  ك ، "ج"اليػمية مغ قبل االحتالؿ في السشاشق السرشفة 
ـ سمسػنة كسا في العجيج مغ القخى أ ساسية لألسخة. فيضيق فخص العسل كتػفيخ االحتياجات األك كالتعميع، 

ىع مرجر رزؽ لمسعيذة. كفي أ فكبالتالي الشداء فقج ،راضي لرالح الججارقاـ االحتالؿ بسرادرة األ  ،كرةاالسج
كتعسل الجسعية الشدػية عمى تعديد صسػد  ،لمخجمات األساسيةفتقخ السجتسع يـ سمسػنة أقخية جب الحيب كسا 

 ."الشفديالجعع مديج مغ الجعع االقترادي ك  إلىكتحتاج الشداء  ،الشاس

شارت السذاركات في مجسػعة أوتػاجو الشداء في السشاشق الخيؽية والدراعية عؿبات أخخػ كسا 
 ،شػلكـخ ،تشسػيات الذساؿ

 األىمي،كالعسل في القصاع الخاص كالقصاع  ،مثل الػضائف الحكػمية ،عمى مرادر الجخل السختمفة الشداء تعتسج"
تعتسج الشداء ك . يشسا تػفخت ليا الفخصةأكتعسل في كافة مجاالت الحياة  ،كالسذاريع الرغيخة ،كالقصاع الدراعي

كالرثيخ مشيغ تأثخف بذكل  ،صة بالدراعةالسذاريع الرغيخة السختب فيراضي الدراعية ك الخيفيات عمى العسل في األ 
 "،ركناػ ك"كزاد التأثخ في ضل جائحة  ،غالؽ كالحرار كالججارراضي كاإلكبيخ جخاء مرادرة األ 

 ،ناتيغ جخاء االنتياكات التي يتعخضغ ليا مغ قبل االحتالؿامع إلىباإلضافة  ،حيث ال تدػيق لمسشتػجات الدراعية
النتياكات  ،دكف تراريح ،تتعخض الشداء المػاتي يعسمغ داخل الخط األخزخ خاصة في السػاسع الدراعية. كسا

 ،تارة أخخى  كمغ الدساسخة كالعساؿ ،عبارات التحخش الجشدي مغ االحتالؿ تارةكيدسعغ  ،يػمية عمى الحػاجد
 ".كال بجؿ مخاشخة ،كال تعػيزات ،كجػد لتأميغ صحي ال ، حيثإضافة لالستغالؿ االقترادي

 ،غػارريحا واألأ ،شارت السذاركات في مجسػعة تشسػيات الػسطأ ،ريحاأغػر األردف و وفي مشصقة 
 التالي: لىإ

كالشداء العامالت  ،معيذتيا عمى الخجاؿ فيفمدصيغ، مشاشق غػار، كسا في باقي ريحا كاألأالسخأة في  تعتسج"
كىشاؾ ندبة كبيخة  اإلسخائيمية،أك عاممة في السدارع  ،دارع تعػد ممريتيا لمعائمةلس   ،ما في الدراعةإباألغمب يعسمغ 

ىمية كجسعيات خيخية. كمغ التحجيات أالبعس مشيغ كضائف حكػمية أك في مؤسدات  يذغل مغ الشداء الستعمسات
كػف  غكىحا يعيق مغ كصػلي ،ريحا( بعيجةأعجد الػضائف قميل كالسدافات لمسخكد ) عيق عسل الشداء أف  ت  التي 

 إلىكبالتالي تعيق كصػليا  ،، كاالحتالؿ كالسعيقات مغ حػاجد تعيق حخكة الشداءمكمفة كشحيحة ججا  السػاصالت 
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كسا -غػار الغالبية مغ الشداء في األ ف  ، فإالعسل. لحا إلى ف تػفخت تعيق كصػليا، كإالبحث عغ فخص عسل
أك في السشازؿ في ضخكؼ عسل سيئة  ،مسدتػششاتلما في السدارع التي تتبع إيعسمغ في السدتػششات  -الخجاؿ

 نعجاـ كمي لألمغ".اك  ،ججا  

 القجس 6.2.1.2

 :فأ إلى ،مغ الزػاحي ،شارت مجسػعة شابات القجسأ

 ،غمب السشاشق كالصخؽ لمديادة اإلسخائيميةأخزاع إتفتقخ لمعجيج مغ الخجمات بفعل الشداء في ضػاحي القجس "
 ،رادتيغإتتيجد استسخارية معيذة عجد مغ الشداء بعػامل خارجة عغ حيث  كفرل القجس عغ محيصيا الفمدصيشي.

 .سيخ"أ ـسخة شييج أأنت اكأسػاء  ،نقصاع الخكاتب بدبب التزييقات اإلسخائيميةاك أ ،فقجاف العسل :مثل

 إلىوعغ السعيذة في القجس نفديا، أشارت السذاركات في مجسػعة تشسػيات القجس 

ألمغ الشداء كالفتيات. فعجـ كجػد  صارخا   نتياكا  ا الذسل التي يسارسيا االحتالؿ اإلسخائيمي، تسثل أف حسمة مشع لع  "
سخة بذكل أل  عير ا عشيي ،)ىػية ضفة أك ما شابو( مغايخة   ف أحج الدكجيغ يحسل ىػية  اإذا كأي  ،الذسل ع  ل

تحسل ك حخماف األكالد مغ اليػية السقجسية كمغ الخجمات، ك ب، يالتيخ ك التشقل بذكل غيخ قانػني،  حيث مشفرل،
 .التعخض لسخاشخ الحخكة كالتشقل عبخ الحػاجد"ك ، نفقات مشدؿ مػاز  

اإلسخائيمية تكذف الشداء والفتيات وتزعيغ عخضة لفقجاف  قاتيالتزي ف  أ إلىوذكخت السذاركات 
 لة، فقجءاليػية ولمسدا

تدجيل األشفاؿ بأسساء أميات مقجسيات، غيخ حكيكيات، لمحرػؿ عمى شيادة ميالد لمصفل، إذا  إلىمخ "كصل األ
 ".مو مغ حسمة ىػية ليدت مقجسيةأ  كانت 

تتيح  ،نطاميغ مختمفيغ لمقزاء إلىىػية غيخ مقجسية  اف في حاؿ أف حسل أحجىسايخزع الدوج 
الصخؼ عمى الفخصة لمتيخب مغ الشطاـ القزائي، خاصة بالشدبة لمدوج، حيث ال سمصات لصخؼ 

مغ التزييقات  الشدػيات في القجس مشطػمة  الؿياديات خخ. وأكجت السذاركات في مجسػعة اآل
  :مشياو احييا، تيجيخ الفمدصيشييغ مغ السجيشة وضػ  إلىاليادفة 

كالترمفة العالية لمتعميع في  ،تزييقات السسشيجة في مجاؿ التعميع كالخجمات األخخى )محجكدية السجارس الخسسية"ال
شفاؿ مػاد خ السشياج كتعميع األيتغي إلىباإلضافة  ،السجارس الخاصة، كالزغط السدتسخ عمى تغييخ السشاىج(

كإجخاءات السشع كالتعقيجات القائسة في مجاؿ البشاء كالحرػؿ عمى لتذجيجات ، كاتتعارض مع ىػيتيع الػششية
  "،كعجـ االعتخاؼ بذيادات الجامعات الفمدصيشية ،رخز لمبشاء، كالتعقيجات في مجاؿ العسل كالتػضيف
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 ما يحج مغ فخص العسل.

 قصاع غدة 6.2.1.3

 :أف إلىعسل الذابات في قصاع غدة السذاركات في مجسػعة أشارت 

نتيجة الحتسالية قرف بيػتيع  يغف دائسامألزغط نفدي كعجـ تتعخض  العائالت التي تدكغ عمى حجكد القصاع"
ال أف ىحه السشاشق تطل معخضة لمخصخ إاألكقات التي يدػد فييا اليجكء الشدبي مغ خغع الي كقت، بأكقتميع في 

صعػبة كصػؿ  إلىباإلضافة  ،ي ترعيج عشج قرف السشاشق الحجكديةأمغ االحتالؿ، كيطيخ ىحا بذكل كاضح في 
"عمى السدتػى الجاخمي ىشاؾ العجيج مغ االنتياكات التي  أنو إلى"، كأضافت الذابات ىحه السشاشق إلىالخجمات 

 األمغكتؤثخ كبذكل مباشخ عمى  ،الحالة االقترادية الرعبة التي يسخ بيا قصاع غدة مغ ءا  تتعخض ليا السخأة، بج
تذػه الحالة الدياسية  يزا  ألخ، إ ...ساسية مغ مدكغ كمأكل كعالجكعجـ تػفخ الستصمبات األ ،السعيذي لمسخأة

ني ميسة اندإ مغأنية تػفيخ كامإنقداـ سياسي، جعل االدائجة عمى السدتػى الجاخمي مغ صخاعات حدبية ك 
 ".الجكر الدمبي لمعذائخ في تحجيع كصػؿ السخأة لحقػقيا بالعير الرخيع إلىباإلضافة ، صعبة

 :أف إلىمجسػعة تشسػيات في قصاع غدة وأشارت 

، ككل ما يجخي لشا عاما   73احتالؿ صييػني عسخه حػالي  السخأة الفمدصيشية ىي السخأة الػحيجة التي تعير تحت"
الحساية( عالقة ك ، األمغلمبعج السعيذي ) .نتاج االحتالؿ ػمشية أك سياسية أك اقترادية ىأقانػنية ك مغ إشكاليات 

حساية مغ قبل السشطسات  ىلإف فمدصيشي باليػية، أنا بحاجة اندإط كتببتػفيخ العير الرخيع كاليػية، أنا مخ 
كجدء مغ حياتي". كأضافت السذاركات "نخى في الفقخ  هرشيفي ككثائقي كأفالمي ىحأك  تينجثار ىػيا الجكلية مغ

 .نتياؾ القػانيغ كالبصالة جسيعيا امخأة"اك 

 معيذة الشداء في قصاع غدة تتذكل في إشار في مقابمتيا أف 33كجت نادية أبػ نحمةأكسا 

ني االقتل كالتجػيع كاالعتقاؿ.... تع افيػلج يغمذاكل كثيخة كمعقجة بدبب االحتالؿ كما يفخضو مغ حرار كعجكاف مترخر "
مغ  غكمشعي تشقل،عجـ قجرة الشداء عمى ال :الشداء مغ العجيج مغ اإلشكاليات السختبصة بػاقع االحتالؿ كالحرار، لعل أبخزىا

الحق في تمقي الخعاية الرحية سػاء في السدتذفيات الػششية في الزفة الغخبية أك في الجاخل السحتل أك حتى الدفخ 
سذاكل كدخاؿ العجيج مغ السػاد الغحائية كمػاد البشاء لقصاع غدة، كىشاؾ مذاكل كثيخة في قصاع غدة إ مشعك ارج البالد، خ

كجػد  ىلإدى أضعف فخص الػصػؿ لألمغ الغحائي، جسيع ذلظ ك الفقخ، ك ني القصاع مغ البصالة، ايع ، حيثالسياه كالريخباء
 ".كتيسير ذكي اإلعاقة ،عشف ضج الشداء كاألشفاؿنتحار ك اضػاىخ اجتساعية سمبية مغ ىجخة ك 
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 " فً لطاع غزة.8231مدٌرة طالم شؤون المرأة، وعضو سكرتارٌا تطبٌك المرار "  
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خح باالعتبار الػضع اإلنداني الحي عاشتو السخأة في الحخكب ؤ "أف ي   ضخورة 34كجت د. سامية الغريغأكسا 
 التي نتج عشيا حاالت كفيات ،ات في بيػتيغمشاآلنت ىشاؾ العجيج مغ حاالت القرف لمشداء احيث ك ،الدابقة

 ي كمعيذي لمشداء في غدة".انندإمغ أمخ الحي يػضح االنتياكات التي تحػؿ دكف كجػد صابات عجيجة، األإك 

 األردف 6.2.1.4

واالجتساعية، ويسكغ  ،االقتراديةو لسجسػعة مغ العػامل الجغخاؼية،  تتبايغ ضخوؼ السعيذة وفقا  
سكاف السخيسات أكثخ عخضة مغ غيخىغ النتياؾ حقػقيغ اإلندانية، مغ الشداء والفتيات  إفالقػؿ 

 ويربح الػضع أصعب عشج غياب حقػؽ السػاششة، ولجػ السيجخيغ الججد مغ سػريا. 

 :أنو إلى -األردف-شارت السذاركات في مجسػعة ؾياديات ندػيات أو 

إال قخب السدافات بيغ األفخاد، الخغع مغ فالرثيخ مشيا تسثل مثمثات عشف، كعمى  ،ػجج بيئة معقجة في السخيساتت"
 إلىمشة ما يزصخ الفتاة، التي تعسل مداء خارج السخيع، آحػاجد كثيخة تسشع الحػار. بيئة السخيسات غيخ  أف ىشاؾ

يا إلدخاليا لمسخيع ىحا إذا حرمت عمى فخصة عسل. كبالخغع مغ حرػؿ الالجئيغ الفمدصيشييغ عمى يمشاداة أخ
كحػؿ إال أنو يػجج الرثيخ مغ السعيقات أماميع كالفقخ كعجـ كجػد بخامج تشسػية تدتيجفيع".  الجشدية األردنية

فقجاف ىػ أف مغ أكثخ األمػر خصػرة  إلى 35شارت نجالء الحمػأكضع الالجئيغ الفمدصيشييغ القادميغ مغ سػريا 
"تع دخػؿ الالجئيغ الفمدصيشييغ مغ سػريا، مثل الدػرييغ، فقج  ،تالفيا كالعير تحت أسساء مدكرةإالػثائق أك 

ساس أنو سػري أخخ مدؽ أكراقو كدخل عمى آبصخيقة غيخ نطامية عمى البمج، مشيع مغ أضاع أكراقو، كجدء 
صجار شيادة كفاة لالجئة فمدصيشية باسع سػري إ، كمغ األمثمة تيغمدكر  تيغصجر ىػية كجشدية سػريأصل، ك األ

زادت الحخب، ". كأضافت "بخاـ عقػد الدكاج بأسساء مدكرة كما يتبع ذلظ مغ تدجيل السػاليجكإا، حتى يتع دفشي
ف شخري اكاليجخة التي تمتيا، مغ تجىػر أكضاع السخأة، كمغ تعخ ضيا لرافة أشكاؿ االنتياكات. ال يػجج أم

، 36ليع كتخحيميع لسريخ مجيػؿ"صػ ألمفمدصيشييغ القادميغ مغ سػريا، ألف مغ السسكغ التبميغ عشيع عشج معخفة 
صبحت السخأة ىي السعيل األساسي لألسخة، كدفعت لمعسل في ضخكؼ اقترادية كاجتساعية أمع ضيق العير، "

 ".سشة 35يجاد فخص عسل في حاؿ تجاكز عسخ السخأة  إصعبة، كصعػبة 

ردنيات في إشار دتيجؼ الشداء والفتيات الفمدصيشيات عمى قجـ السداواة مع الفتيات والشداء األت  
 :وىي ،3/2020ستخاتيجية السخأة التي تبشتيا الحكػمة في ا
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 باحثة وأكادٌمٌة، دكتوراة فً المانون الدولً.  
 .ئة فلسطٌنٌة من سورٌاالج  35

 .، أعلنت الحكومة األردنٌة عن سٌاسة تمضً بعدم دخول الفلسطٌنٌٌن الفارٌن من النزاع السوري3182فً بداٌة عام   36
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تخبط كل الجيػد التشسػية كتدتجيب لالجئيغ، كىي جدء مغ قزايا تقجـ السخأة حيث ستخاتيجية السخأة في األردف، ا"
اإلعاقة  كككبار الدغ كذك التي تتابعيا المجشة، كتع تحجيج معاييخ اليذاشة كمغ ضسشيا المجػء كالسشاشق الشائية 

الجئات، كيتع تشفيح حسالت التػعية مغ العشف داخل السخيع بالتعاكف مع السؤسدات العاممة في كالسياجخات الك 
ػجج لجى ت". ال ستخاتيجيةاالال يتجدأ مغ  ا  ستخاتيجي أصبح مػضػع الالجئيغ جدءالسخيع. "عمى مدتػى التخصيط اال

لو  ا  "ىشاؾ بخنامجفي مقابمتيا أف  37كأكجت د. سمسى الشسذالمجشة مذاريع مباشخة مػجية لالجئات الفمدصيشيات. 
، "1325"عالقة بالتجقيق التذاركي يختبط بخفع كصػؿ الشداء لمسػاقع الكيادية مثل كزارة الخارجية، مغ ضسغ قخار 

مغ  بذكل عاـ، خػفا   ردنية عغ ممف السخأةاأل   ممف السخأة تفرلنت الحكػمة األردنية اك كجت أنو لفتخة سابقةأكسا 
قخار ، كمشح بجاية العسل عمى ستخاتيجية السخأة األردنية"استخاتيجية السخأة الدابقة اسسيا انت االتػشيغ الججيج، كك

عاـ الفي ستخاتيجية عامة كالخصة غيخ مرادؽ عمييا مغ مجمذ الػزراء، ك"نت االاك 2012عاـ الفي  "1325"
دكف أخح دعع مغ  "1325ػ"كبجأ العسل مع الالجئيغ، ألنو ال يشفع كجػد خصة ل 1325قخار "تع تبشي  2015

السجني الالجئيغ بعيغ االعتبار، كبسا أف المجشة الػششية ليدت تشفيحية، يتع التشفيح مغ خالؿ مؤسدات السجتسع 
كرات الػششية لتحجيج األكلػيات مغ خالؿ جمدات مع االتي تعسل بذكل مباشخ مع الالجئيغ بذكل عاـ، كتتع السذ

نت مع الجئيغ فمدصيشييغ لسعخفة احتياجاتيع مغ خالؿ التشديق مع ككالة الغػث، احجى الجمدات كإك  ،الالجئيغ
 ".كمفػضية األمع الستحجة لذؤكف الالجئيغ

شخ الدياسية يث ال يػجج تفػيس ومغ غيخ السعيػد أف تعسل التشطيسات واألفي األردف ح
ف إف ،واالجتساعية الفمدصيشية )أدوات العسل الفمدصيشية مغ اتحاد وسفارة وغيخه( عمى الداحة األردنية

ومغ الزخورؼ أف يتع تشفيح أؼ نذاط  ،االئتالؼ الػششي األردني ىػ مغ يعسل عمى تشفيح القخار
 ئتالؼ األردني أو بالتشديق معو.حة األردنية مغ خالؿ االعمى الدا

 لبشاف 6.2.1.5

وتكػف  ،ف في لبشاف بأية حقػؽ مجنية أو اجتساعية أو اقترادية أو سياسيةػ ال يتستع الفمدصيشي
والدالـ في ضل ضخوؼ معيذية  األمغالشداء والفتيات مكذػفات عمى كافة االنتياكات لحقيغ في 

ومشيع مغ ىػ غيخ  ،. وىشاؾ ندبة مغ الالجئيغ في لبشاف غيخ مدجميغ لجػ وكالة الغػثقاسية ججا  
ؼ نػع مغ أالؼ الجئ ال يسمكػف آالخسدة مغ وىشاؾ ما يقخب  ،مدجل لجػ الدمصات المبشانية

 الػثائق. )حدب السذاركات في مجسػعة عسل الؿياديات الشدػيات(

                                                           
لس الوزراء، التموٌل األساسً من الحكومة، والرئاسة لسمو األمٌرة األمٌنة العامة للجنة الوطنٌة لشؤون المرأة فً األردن وهً اآللٌة الوطنٌة للمرأة، لٌست منظمة مجتمع مدنً، بل مؤسسة رسمٌة بمرار مج  37

ً نسوي وشبابً وتمثٌل للمطاع الخاص. واللجنة الوطنٌة مؤسسة غٌر منفذة ودورها ومسؤولٌتها نحو إدماج النوع االجتماعً، وكسب بسمة بنت طالل، بورد اللجنة ثلثه ممثلون عن الوزراء، والبالً مجتمع مدن

التأٌٌد على مفهوم الثمافة المجتمعٌة ولبولها لمشاركة المرأة وتغٌٌر االتجاهات المجتمعٌة، ودعم الجهود وتوحٌد
ها
خدمات الحماٌة لضحاٌا الناجٌات من العنف فً مناطك  على موضوع الفكر المتطرف، وتمدٌم 

 اللجوء والمناطك المستضٌفة لالجئٌن.
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الحخماف  الي فغوأض ،في لبشاف صعػبة العير اتوأكجت السذاركات في مجسػعة الؿياديات الشدػي
 مغ الحقػؽ السجني، وأكجت السذاركات في مجسػعة التشسػيات أف

السكيسيغ في السخيسات بفعل عجد كتدايج  ،مع تخاجع الخجمات التي تقجميا األكنخكا "الػضع السعيذي يدداد سػءا  
 ،الالجئيغ الفمدصيشييغ مغ سػريا"قجـك 

عمى الخغع مغ بعس  ،زمة زادت مغ األعباء عمى كاىل الشداءأمغ  "كػرونا"وباء  انتذاروما رافق  
 السبادرات الفخدية الجاعسة.

  38:وأكجت بثيشة الدعج مغ لبشاف

 ىصعبة كقاسية نتيجة العير في مخيسات ال تتػفخ فييا أدن ا  يعير الالجئػف الفمدصيشيػف في لبشاف ضخكف"
 70 مىمغ كافة الشػاحي. يسشع قانػف العسل المبشاني الالجئ الفمدصيشي مغ مداكلة ما يديج عمقػمات الحياة، 
حتى في ميغ مسيدة مثل األشباء -كيعخض العامميغ  ،عسل مىع مغ فخص الحرػؿ كثيخا   ميشة، ما يحج  

السخيسات  إلىمػضػع الشازحيغ مغ سػريا الحيغ لجأكا صعػبات الحياة " إلى. يزاؼ االستغالؿ" إلى -كالسيشجسيغ
فال أثخ لعشاصخ القخار في حياة  "،1325"عجـ تصبيق القخار  ةمغ أجل الدكغ كالعسل". "كيعكذ ىحا الػاقع حكيق

الستعمسيغ في لبشاف ليذ لجييع شسػح حتى أف ذلظ، " 39فية انترار الجنافا". كتؤكج الرحالالجئيغ في السخيسات
كال أمل بالعسل بدبب محجكدية السيغ السدسػح رسسيا  بسداكلتيا كقمة فخص العسل، ما أجبخ الرثيخ مغ 

 ".الفمدصيشييغ عمى اليخكب مغ الػاقع السعيذي الرعب في لبشاف عغ شخيق البحخ

 ف ىحهإحيث  ،في الخصة الػششية لذؤوف السخأة المبشانية فخصة 40بي شاكخأوتخػ ميخيغ معمػؼ 

"أكؿ مخة يتع فييا كضع أجشجة عسل لمسخأة في السجتسع المبشاني، قبل ذلظ كاف يتع العسل بذكل فخدي. اآلف يػجج 
 تاأك الالجئ اتالدػري اتفي ذلظ الشازح غبس ،بخنامج عسل شامل لرل امخأة مػجػدة عمى األراضي المبشانية

حيث يتع إدخاؿ ىحا  ،ىع شيء في الخصة ىػ بشاء الدالـأساس الجشدية"." أػجج تفخقة عمى ت، ال اتالفمدصيشي
 .السفيـػ في السشاىج الجراسية"

 استشتاجات كتػصيات حػؿ السعيذة 6.2.2

 استشتاجات 6.2.2.1
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 ناشطة سٌاسٌة، جمعٌة النجدة االجتماعٌة، لبنان.  
39

 ناشطة نسوٌة، جرٌدة العربً الجدٌد.  
40

 عضو الهٌئة الوطنٌة لشؤون المرأة اللبنانٌة، ومنسمة الخطة الوطنٌة.  
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انعكدت  ،اتفقت السبحػثات عمى أف االحتالؿ اإلسخائيمي شكل بيئات معيذية متبايشة لمفمدصيشييغ
بذكل وسالمتو مغ السجتسع أفي انتياؾ  ويسثل استسخار االحتالؿ إمعانا   ،عمى تكػيغ معيذتيع سمبا  
 الػششية الفمدصيشية. ػيةولميوسالميا السخأة ويذكل التيجيج األساسي ألمغ  ،عاـ

متصمبات الحياة عشج  إلىمعيذية قاسية بذكل عاـ، تفتقخ  ا  خمق االحتالؿ، واستسخاره، ضخوفلقج 
العير في السخيسات وأماكغ المجػء، تدداد صعػبة وقداوة كمسا اقتخب الدكغ مغ نقاط التساس مع 

السخكد. تػلج الطخوؼ السعيذية، بعج عغ أالجير والسدتػششيغ، وكمسا كانت التجسعات الدكشية 
و مغ تيجيخ ولجػء قرخؼ، بيئات تفتقخ لألمغ شوبتفاعميا مع استسخارية االحتالؿ وما نتج ع

تسثل الثغخات التذخيعية، التسييدية مغ مشطػر الشػع االجتساعي، والقائسة في مشاشق كسا  ،ـوالدال
، كسا في لبشاف وسمسيغ ء والفتياتمغ الشداأضعاؼ إلجػء الفمدصيشييغ، أرضية خربة لتغييب و 

 ردف.لجشدية في األاولغيخ حاممي 

 تو مغ ضيق في فخص فوما خم ،بحكع البشية االقترادية اليذة والتبعية لالقتراد اإلسخائيمي
العير في السشاشق الشائية ومشاشق  فألمخجل، كسا  تتبع غالبية الشداء اقتراديا   ،العسل

)وردت عمى  الحرػؿ عمى عسل أو في التذغيل الحاتي التساس يقمل مغ فخص الشداء في
 .غػار(جشيغ، واألو راـ هللا، و مثمة مغ الخميل، أذلظ 

   بسا فييا الحج مغ "ج"النتياكات اليػمية مغ قبل االحتالؿ في السشاشق السرشفة ا قتزي ،
حخية الحخكة والتشقل والحرػؿ عمى خجمات الرحة والتعميع، مغ فخص العسل ومغ فخص 

القجيسة  ةالبمجو ساسية لمشداء والفتيات )مشاشق خمف الججار، حرػؿ عمى االحتياجات األال
 .غػار(في الخميل، والتجسعات الدكانية في األ

  السذاريع الرغيخة وفي راضي الدراعية تعتسج الشداء الخيؽيات عمى العسل في األوفي شػلكـخ
غالؽ راضي واإلوالكثيخ مشيغ تأثخف بذكل كبيخ جخاء مرادرة األ ،السختبصة بالدراعة

كسا تتعخض الشداء المػاتي يعسمغ ، "روناػ ك"وزاد التأثخ في ضل جائحة  ،روالحرار والججا
  .النتياكات يػمية عمى الحػاجد دوف تراريح، داخل الخط األخزخ،

  الػضائف قميمة والسدافات عجد ف أمشيا  ،غػار تذيج الشداء عجة تحجياتواألأريحا وفي
، كػف السػاصالت مكمفة وشحيحة ججا   وىحا يعيق مغ وصػؿ الشداء ،ريحا( بعيجةألمسخكد )
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حخكة الشداء، ما يجفع بالعجيج مغ الشداء والفتيات  يزا  أ وإجخاءاتووتعيق حػاجد االحتالؿ 
شازؿ في ضخوؼ أو في الس ،لعسل في السدتػششات وفي السدارع التي تتبع السدتػششاتإلى ا
ـ  او  ،ججا   سيئة   عسل    .لألمغ كمي    نعجا

  ،دياسة تيجيخ  لتخزع الشداء والفتيات السقجسيات، كباقي سكاف القجس وحسمة ىػيتيا 
جخاءات الستػاصمة التي في إشار مشطػمة مشتقاة مغ التذخيعات واإل ،مسشيجة قاسية   وتخحيل  

 ،ما يكذف الشداء والفتيات عمى السخاشخ ،نيتيعاندإق سبل معيذتيع وتشتيظ حقػقيع و تزي  
 .اإلنداني الالـز لتكػيغ الحياة والسزي فييا األمغويغيب مغ 

  ثار االحتالؿ آتعير الشداء والفتيات حالة مغ الحخماف وفقجاف األماف في قصاع غدة، بفعل
ف مغ اعمى غدة مغ فقخ وعدلة وحخم ْيغػلج عغ حراره وحخبو السدتسخ توما ي ،السباشخة

غ الخجمات ومغ الػصػؿ لمسػارد، كسا يداىع االنقداـ الدياسي الجاخمي في تكػيغ كيانيْ 
وما نتج عشو مغ واقع تذخيعي سياسي مجني  ،غ في الزفة الغخبية وقصاع غدةمشفرميْ 

 متبايغ ييجد العجيج مغ مكاسب الحخكة الشدػية الفمدصيشية.
 ر تسييدية، وغيخ عادلة أو مشرفة لمشداء، زالت البيئة القانػنية تتزسغ ىػام ما ،في األردف

لسجسػعة مغ  اإلنداني لمسخأة. تتبايغ ضخوؼ السعيذة وفقا   األمغما يػفخ األرضية النتياؾ 
سكاف مغ ف الشداء والفتيات إواالجتساعية، ويسكغ القػؿ  ،االقتراديةو العػامل الجغخاؼية، 

العشف، أكثخ عخضة مغ غيخىغ  ة التي تػلجمشاآلالسخيسات، حيث البيئة السعقجة غيخ 
النتياؾ حقػقيغ اإلندانية، ويربح الػضع أصعب عشجما يزاؼ لحلظ غياب حقػؽ 
السػاششة )حسمة وثيقة سفخ غدة، أو الػثيقة السرخية(، ولجػ السياجخات الججد مغ سػريا... 

مغ الشداء والفتيات أنة لعجـ انتياؾ اوال يسثل الحرػؿ عمى الجشدية األردنية ضس
مغ أب حيث عالقات التسييد ضج السخأة )السجتسع الحكػرؼ وسصػة العذائخ( تغي  سالمتيغ، و 

 .وسالمتيغ الشداء والفتيات
  بفعل التسييد السددوج  ،اإلنداني التي تتعخض ليا الشداء األمغفي لبشاف تتخؾ انتياكات

البعجيغ ساسية، أثخىا عمى أوقداوة العير في السخيسات ومحيصيا، والعير دوف حقػؽ 
الػششي الدياسي والسعيذي، وتشعكذ عمى تخاجع مذاركة السخأة في القزايا الدياسية 

الصاقات الشدػية السػجػدة عغ اتخاذ القخارات ووضع الدياسات  بوالػششية، حيث تغي  
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يسـػ الومع تداحع والخصط، لعجـ تسكيشيا مغ السذاركة ومغ أف تكػف صاحبة قخار. 
السعيذي ويتخاجع الحجيث عغ دور االحتالؿ في  األمغاـ عمى االىتس السعيذية يشرب  

 اإلنداني لمشداء والفتيات.  األمغوفي تيجيج  ،تكػيغ الحياة التي يعيذيا الالجئػف في الذتات

 تػصيات 6.2.2.2

يتختب عميو مغ انتياكات، ، وما وضيقيا ما داـ االحتالؿ ىػ السكػف األساسي لدػء فخص العير
ويسكغ أف يتع ذلظ  جل إزالة االحتالؿ،أف أولػية العسل تتػجو نحػ تجشيج الجعع الجولي لمزغط مغ إف

 :أبخزىالعل  ،مغ التجخالت مغ خالؿ مشطػمة  

  تشطيع حسالت ضغط ومشاصخة تدتيجؼ األشخ والسشطسات الشدػية الجولية الخسسية والذعبية
شخ الشدػية االئتالفات واالتحادات واألو مشطسات ىيئة األمع الستحجة،  مغ مشيا، وبسا يذسل

عالمية تفزح إ شخ الشدػية اإلقميسية والقصخية، مدشػدة بحسالت االتحادات واأل  و الجولية، 
 ،سخائيمية وتجشج الجعع لسشاىزة االحتالؿ والزغط لسقاشعة االحتالؿ وعدلواالنتياكات اإل

بج مغ مدانجة  نيائو. وفي اإلشار ذاتو الاستسخاره وتزغط إلوإصجار قخارات دولية تجيغ 
إنسا مغ خالؿ الزغط  ،قزية الالجئات ليذ فقط بتػفيخ التسػيل مغ أجل اإلغاثة والتجريب

 عسالو وإصجار ما يمـد مغ قخارات.أ لصخح ىحا السػضػع عمى ججوؿ  األمغعمى مجمذ 
  خاصة في مشاشق الخميل  ،وليةرجاع قػات الخقابة الجإتكػيغ لػبي ضاغط مغ أجل

  .واألغػار
 التسييدية مغ مشطػر الشػع ودعسيا إشالؽ السبادرات السػجية لخدـ الثغخات التذخيعية ،

االجتساعي، والقائسة في البيئات القانػنية في مشاشق الدمصة ومشاشق لجػء الفمدصيشييغ، 
تكػيغ معيذتيغ ومغ العير  مشة لمشداء والفتيات، تسكغ الشداء مغآلتػفيخ بيئة قانػنية 

دماج مداواة إالكخيع بأمغ في كافة أماكغ تػاجج الذعب الفمدصيشي. وىشا يجب العسل عمى 
سسكغ المغ ؼ قانػف أبشز واضح وصخيح في الجستػر، والصعغ بجستػرية وإنرافيا ة أ السخ 

ضج السخأة، وبالتالي ضساف تعجيل كافة القػانيغ التي تتعارض  ا  أف يحسل في نرػصو تسييد 
مع الجستػر، ومػاءمة التذخيعات الػششية لالتفاقات والسعاىجات الجولية التي تع التػؾيع 

 .وااللتداـ بيا والستعمقة بحقػؽ السخأة عمييا 
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  جامعاتفي مشاىج التجريذ في الوإشالقيا دعع مبادرات تزسيغ قزايا الشػع االجتساعي 
 مادة دراسية تجرس في الجامعات. "1325"ف يكػف قخار أعمى  ،الفمدصيشية

  دعع البخامج والسبادرات السػجية لخفع مدتػػ التػاصل والتشديق ما بيغ السؤسدات السقجسية
 .وتمظ العاممة مع الشداء

  ة إشالؽ مبادرات التسكيغ االقترادؼ التي تخكد عمى تكػيغ بيئة معيذية داعسة لمسخأ
البمجة و ، وتػجيييا نحػ مشاشق التساس مع السدتػششيغ والجير )القجس، ودعسيا ولمرسػد

قرخػ، و بػريغ، و قخػ الغػر الذسالي، و ـ سمسػنة، وأجب الجيب، و القجيسة في الخميل، 
مثل السخيسات  ،والكثيخ غيخىا( ونحػ البؤر األكثخ فقخا   ،مشاشق الججار في غدةو سالع، و 

 والقخػ الشائية. 
  ثارة مػضػع الحقػؽ األساسية حسالت ضاغصة إل إشالؽعميشا جل مخيسات الذتات أمغ

شخ القائسة لمشداء والػضع السعيذي في السخيسات. يسكغ التػجو لالستفادة مغ التحالفات واأل
مثل التحالف الشدػؼ العخبي لجعع الالجئات في  ،التي تعسل معيا الشداء الفمدصيشيات

ومغ خالؿ االئتالفات الخاصة بتصبيق القخار / أو العسل بالتشديق مع ،مخيسات الذتات
وبالذخاكة مع المجاف الذعبية في السخيسات )لجاف تحديغ  ،)في األردف ولبشاف( "1325"

 .السخيع(
  تصػيخ تجخالت وبخامج مػجية الستخجاـ مشطػمة السؤسدات واالئتالفات الشدػية الجولية

  :نيائو لحساية الشداء الفمدصيشياتإحتالؿ و لتجشيج الجعع في مقاومة اال
  ستخاتيجية عسميا عمى الجعع والخعاية اجل تزسيغ أمغ السخأة التػجو لػزارة شؤوف

 لمسؤسدات الشدػية. 
  بشيانو وبخامجو  وإنعاشة أ تشطيع حسمة وششية مػجية لتفعيل دور االتحاد العاـ لمسخ

  .دماج الؿيادات الذابة ؼيوإو 
 نذاء مذاريع تذغيمية بجيمة لمفتيات والشداء المػاتي الحكع السحمي إل التػجو لييئات

لتػفيخ الحساية ليغ مغ استغالؿ السذغل  ،سخائيل والسدتػششاتإيعسمغ في 
 .واالحتالؿ

 كالدؤاؿ السصخكح:
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اإلنداني لمشداء كالفتيات في السخيسات  األمغالبيئة السعيذة عمى ترػيغ آثار ج كيف نحي  
كفي  ،ة الئقةيكالسجتسعات السكذػفة عمى االنتياكات في ضل الػعي بأىسية تػفيخ ضخكؼ معيذ

  ؟االبتعاد عغ التػشيغ لمحفاظ عمى قزية الالجئيغ كحقيع في العػدةنفدو الػقت 

 اإلنداني األمغ 6.3
 اإلنداني األمغالشتائج السشاشكية حػؿ  6.3.1

اإلنداني في تػفخ القجرة والدبل لمعير حياة كخيسة، وبسا يذسل وصػؿ الشداء والفتيات  األمغيتجدج 
أبقت حػارات مجسػعات العسل والسقابالت ا. نتفاع مشيا والتحكع فييلمسرادر والخجمات السختمفة واال

لمفزاء الستاح لمحرػؿ عمى فخصة عير حياة كخيسة  سيخا  أاإلنداني  األمغالفخدية عمى مفيػـ 
غ تجدج في التجخبة فسشيا مأ وإضعافو، اإلنداني  األمغمشة، مع تبايشات في تحجيج عػامل انتياؾ آ

وأخخػ ارتبصت بشسط  ،تبط بالسػقع الجغخافيثار االنتياكات، ومشيا مغ ار آذة واستسخار يالسع
يسشة العػامل الخارجية  غمبيا ارتبط باالحتالؿ. أ و  ،السعيذة ـو

 29مشيع  ،شييجا   151بمغ عجد الذيجاء في فمدصيغ  -وىػ عاـ ىادغ ندبيا  - 2019خالؿ العاـ 
نياية العاـ  سخائيميبمغ عجد األسخػ في سجػف االحتالؿ اإلو  ،شييجا  مغ األشفاؿ وتدع سيجات

امخأة، أما عجد حاالت االعتقاؿ  42أسيخ مغ األشفاؿ و 200خسدة آالؼ أسيخ، مشيع  2019
امخأة، واستسخت  128شفال  و 889حالة، مغ بيشيع  5,500حػالي  2019فبمغت خالؿ العاـ 

تقاؿ دارؼ بحق الفمدصيشييغ، فقج وصل عجد أوامخ االعاإلعتقاؿ االسمصات االحتالؿ بإصجار أوامخ 
، مغ بيشيا أوامخ صجرت بحق أربعة أشفاؿ، وأربع الشداء. 1,035، 2019اإلدارؼ خالؿ عاـ 

 2,240حيث سقط  ،أكثخ األعػاـ دمػية خالؿ العذخ سشػات الساضية 2014لمسقارنة، يعتبخ العاـ 
  يو.غالبيتيع استذيجوا خالؿ العجواف عم ،استذيجوا في قصاع غدة 2,181مشيع  ،شييجا  

لتقخيخ الييئة السدتقمة لحقػؽ  وفقا  و ، يغوالدمع السجتسعي األمغوبعس االنتياكات ارتبط بػياب 
تجفع كمفة االنقداـ الدياسي، وذلظ عمى مدتػػ إىجار حقػقيا  السخأة الفمدصيشية"ما زالت  ،السػاشغ

ػانيغ وعجـ تستعيا نذاء القإالدياسية والسجنية واالجتساعية واالقترادية والرحية، سػاء لجية تعصل 
عغ  ةبالحساية الكاؼية مغ القػانيغ الدارية، أو لجية اختالؿ آليات التصبيق وتقاعذ الدمصات الشافح

 تارتفاع حاال :أبخزىا ،حساية ىحه الحقػؽ. تػاجو السخأة الفمدصيشية في قصاع غدة تحجيات عجيجة



48 
 

مخاض لجػ جخاء العجواف، وانتذار األمشازليع ج العائالت السيجمة يالفقخ والبصالة، واستسخار تذخ 
 ة. مشاآلة الجيجة و يالشداء، وعجـ تسكشيغ مغ الػصػؿ لمخجمات الرح

( أنثى في العاـ 28سفخت عغ وفاة )أأف عسمية التعجؼ عمى الشداء قج  إلىكسا أشار تقخيخ الييئة 
ناث ألسباب ، وتخػ الييئة في ارتفاع عجد وؼيات اإل2017( أنثى في العاـ 18ووفاة ) ،2018

احتساؿ أف تكػف أسباب الػفاة الغامزة تست  إلىيصخح العجيج مغ التداؤالت، ويذيخ  )غامزة( أمخا  
بجافع ما ي دسى بذخؼ العائمة، األمخ الحؼ يػجب عمى الدمصات السخترة استسخار التحؿيقات 
الججية في أسباب ىحه الػؼيات، والسدارعة في الكذف عغ الجشاة، ومحاسبتيع، ال سيسا مع ارتفاع 

 41.عجد وؼيات اإلناث في ضخوؼ غامزة

 فة الغخبيةالز 6.3.1.1

ذة لمشداء والفتيات، يأف لألمغ عالقة بالتجخبة السع ،الجشػب ،تخػ مجسػعة شابات بيت لحع والخميل
 حيث 

الخجمات كالحاجات  إلىدكف الػصػؿ  ،تحػؿ التيجيجات كالسخاكؼ الشاتجة عغ اعتجاءات الجير كالسدتػششيغ"
 غتدداد األعباء عمى الشداء في تػفيخ سبل العير كيرعب عميي". بفعل ىحا الػاقع "السختمفة لترػيغ السعيذة

يق فخص الػصػؿ يككحلظ تز ،كالػصػؿ لمدػؽ  ،معسللك الػصػؿ لمخجمات، ك الػصػؿ لألرض الدراعية كالسخاعي، 
قراء الشداء تحت إكيتع  ،"تشغمق السجتسعات عشج تدايج السخاشخ ،نوأ". كتخى مجسػعة الذابات أماكغ العبادة إلى

عشف تجاه األضعف )األشفاؿ  إلىذريعة الحساية". "مع ازدياد السخاشخ الخارجية يتفاقع الػضع الجاخمي كيتحػؿ 
 .كالشداء("

الشػع نعكاساتو عمى عالقات ااإلنداني لمشداء والفتيات بقزايا االحتالؿ و  األمغومغ حيث ارتباط 
 األمغ إلىراـ هللا،  ،تشطخ السذاركات في مجسػعة عسل الؿياديات الشدػيات في السخكد ،االجتساعي

 نعكاس الستسخار االحتالؿ بارتباشو بعالقات القػة السجتسعية، حيث:ااإلنداني عمى أنو 

ا يػلج انتياكات مجتسعية م ،يعكذ استسخار االحتالؿ اإلسخائيمي نفدو عمى كافة جػانب حياة السجتسع الفمدصيشي"
كليسشة العذائخ عمى  ،يدي ضج السخأةيتديج كتتعسق بفعل السػركث الثقافي التس ،لألمغ اإلنداني لمشداء كالفتيات

عكاس الرخاعات كالشداعات في السجتسعات السحافطة عشيا في السجتسعات ان عالقات القػة السجتسعية". "يختمف
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الشدائي القائسة في الرخاع بذكل مددكج عمى السخأة في  األمغالتي شيجت تحخر السخأة، إذا تشعكذ انتياكات 
 ."نتياؾ الخارجي اليذاشة كيعسق مغ االنتياكات الجاخميةليديج اال  ،السجتسعات السحافطة

 القجس 6.3.1.2

مديج مغ االستغالؿ والسػانع مقارنة  إلى غتعخضيف الشداء إف ،مجسػعة شابات القجسرأؼ في 
 ؿ،ابالخج

تتعخض لمعشف االجتساعي السبشي  ،مشيا اإلنداني مغ قبل االحتالؿأنتياؾ "كفي الػقت الحي تتعخض فيو الشداء ال 
 .عمى الجشذ"

 تتعخض الشداء والفتيات: 42،وفي القجس

العدؿ عغ السحيط ك معيقات عمى الحخكة كالتشقل، ك مشع الخجمات األساسية، ك سحب اليػية، ك الذسل،  لع   لسشع"
كالسزايقات  ،كالتحخش ،التفتيرك االعتقاؿ،  إلىضافة باإل ،مخالفات مالية باىطةك  ،مرادرة مستمراتك  ،الفمدصيشي

 .السختمفة"

يتعخضغ لمعشف عمى "مفتاح"، فإف، "غالبية الشداء ػفي الزفة الغخبية بسا فييا القجس، وحدب دراسة ل
 غأثشاء تشقمي ،)اختالؼ أشكالو مغ قبل جير االحتالؿ عمى حػاجد االحتالؿ )الستحخكة أو الثابتة

الساضية، كسا في حاؿ األسيخات السحخرات والسقجسيات المػاتي  شيخا   12الػالزفة الغخبية خالؿ  إلى
 إلىبشدب وصمت  ،تعخضغ عمى األقل لذكل واحج مغ أشكاؿ العشف السختمفة عمى حػاجد االحتالؿ

، عمى التػالي، كسا تعخضت الشداء السؿيسات بالقخب مغ السدتػششات، %63,3و، 72,1%
غػار ألشكاؿ مختمفة مغ والسؿيسات في مشاشق األ ،والسؿيسات بالقخب مغ ججار الزع والتػسع

%، 71,2 إلىالساضية، بشدب وصمت  شيخا   12الػالعشف مغ قبل االحتالؿ أو السدتػششيغ خالؿ 
% مغ الشداء 91,5ف إشكاؿ العشف فأ% عمى التػالي. وحػؿ 30,7و%، 49,2و%، 57,7و

تعخضغ و السؿيسات بالقخب مغ السدتػششات، والمػاتي تعخضغ لعشف االحتالؿ والسدتػششيغ، 
% 85,2ولقشابل الرػت وإشالؽ الخصاص مغ قبل االحتالؿ والسدتػششيغ، و ،الستشذاؽ الغاز

% أفجف بتعخضيغ لتحخشات جدجية أو لفطية أو تفتير جدجؼ 72,6تعخضغ لإلىانة والذتيسة، و
% مغ الشداء تع مشعيغ مغ الحرػؿ عمى 79,9أف  إلىىحا باإلضافة ، ى حػاجد االحتالؿعم

                                                           
42

 انظر: مفتاح استمارة النساء الممدسٌات.  
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رض أو % مغ الشداء أفجف بدخقة األ5,4وقصع السياه عشيغ، والرحيتْيغ الخجمات والخعاية 
% مغ الشداء السؿيسات 22,3الساضية. كسا بيغ التقخيخ، أف  شيخا   12الػالسحرػؿ وذلظ خالؿ 

 %38,4و ،ار والمػاتي تعخضغ لعشف االحتالؿ والسدتػششيغ قج تعخضغ لمزخببالقخب مغ الجج
% مشيغ تعخضغ لتحخشات جشدية مغ قبل االحتالؿ 8,5نة والذتيسة، واتعخضغ لإلى مشيغ

عغ تراريح لمسخور  أخحمغ  غفجف بأنيغ مشعأ% مغ الشداء 30,5والسدتػششيغ، كسا بيغ أف 
% قج مشعغ مغ 8,5مغ مخة، و أكثخسخائيمي قبل الجير اإلوأف السشدؿ قج اقتحع مغ  ،البػابات

% مغ الشداء السقجسيات المػاتي تعخضغ 71,2الحخكة والتشقل. وفي القجس، أفاد التقخيخ بتعخض 
قامتيغ في القجس، وأف إلمعشف ألشكاؿ مختمفة مغ العشف مغ قبل االحتالؿ أو السدتػششيغ أثشاء 

% حخمغ 45,6عجد مغ الخجمات التعميسية والرحية، و% مشيغ حخمغ مغ الحرػؿ عمى 89,8
% حخمغ مغ الحرػؿ عمى اليػية أو البصاقة السسغشصة أو 12,2و ،مغ الدكغ والعسل في القجس

مػاؿ وسيارة وفخض ضخائب، أ% قج تعخضغ لسرادرة 87,3، ومشيغ جدف بدحب اليػية السقجسيةى  
 43.سالخارج أو مغادرة القج إلى% مشعغ مغ الدفخ 14,6و

 قصاع غدة  6.3.1.3

 :أنو الشدػيات في قصاع غدة ياتاديأكجت السذاركات في مجسػعة الؿ

  "،ع كعقػباتيامخ الػاقنداني في ضل حرار سمصة األإمغ أال يػجج "

يتعمق جدء مشيا شكاؿ شتى، أمشيغ اإلنداني برػر و أحيث تتعخض الشداء والفتيات النتياؾ 
باالحتالؿ اإلسخائيمي، عشج االجتياحات، أو في السشاشق الحجودية أو عشج القرف العذػائي، مثل 

تيجيج و يػاء، المجػء واإلو تجميخ السشازؿ والسستمكات، و سخة والسستمكات، غياب األماف عمى الحات واأل
صػيل عمى غدة، كسا تتعخض وتأثيخات الحرار ال ،حجاث اضصخابات عميياإالحياة االجتساعية و 

 44.سخة وبفعل االنقداـ الدياسيمشيغ اإلنداني مغ السجتسع واألأالشداء النتياؾ 

 لبشاف 6.3.1.4

 إلى التالي: السذاركات في مجسػعة عسل الذاباتأشارت كسا 
                                                           

 3181، "فتاحم" لتعمٌك الحوار العالمً والدٌممراطٌة الفلسطٌنٌةالمبادرة  ،ا النساء فً الضفة الغربٌةهكات التً تتعرض لهااالنت تمرٌر حول  43

ال العدوان بعد ،"8231" المتحدة األمم لرار خلفٌة على بناء فلسطٌن فً النساء لها تتعرض التًانظر: مؤسسة مفتاح، استبانة لرصد االنتهاكات   44
إ

غزة لطاع على 3189 عام سرائٌلً
. 
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الالجئػف بالحاجات اليػمية ككيفية تػفيخ لقسة العير أكثخ مغ التفريخ بالقزايا الػششية، فحتى ندتصيع  يفرخ"
 :أبخز االنتياكات التي تتعخض ليا الشداء ىيك . التفريخ بالقزايا الػششية يجب أف تتػفخ لشا حاجات كحقػؽ"

فييا  غتعخضكي ،ئة تحكسيا العادات كالتقاليجفي بي غذيع غنيإحيث  ،لو مغ األسخة كالسحيط غتعخضي"العشف الحي 
كثانيا  غياب  ،يتقبمغ العقمية الحكػرية كما يتعخضغ لو مغ انتياكات كأنو أمخ شبيعيك عغ ذلظ،  غدكتيلمتعشيف ك 

اإلنداني لمشداء، كعجـ فعالية دكر المجاف الذعبية كالقػى  األمغالقػانيغ كالسخجعيات التي تعسل عمى تػفيخ 
 .اإلنداني لمشداء" األمغتػفيخ  ية فياألمش

 ،اإلنداني لالجئات الفمدصيشيات في لبشاف مشتيكا  في ضػء القػانيغ المبشانية السعسػؿ بيا األمغيبقى 
إنسا مغ الحقػؽ السجنية وما يتبعيا مغ حقػؽ  ،التي تحـخ الالجئيغ ليذ فقط مغ حقػقيع الدياسية

 اقترادية. و اجتساعية 

 ،"ندافالفمدصيشيات في لبشاف في نصاؽ مخيسات تفتقخ ألبدط مقػمات الحياة، التي يحتاجيا اإل تعير الالجئات "
"القيػد عمى الحخكة كالتشقل كالعدؿ عغ السجتسع  ليياإيزاؼ  ،الشدػيات( اتيادي)حدب مجسػعة عسل الك

كىشاؾ تخاجع ممسػس في ف في لبشاف، كالسحاصخة في حياة ضيقة. ػكالتسييد الحي يتعخض لو الالجئ ،المبشاني
 ...الخجمات التي تقجميا األكنخكا"

شكاؿ، بسا في العجيج مغ الرػر واألوسمسيغ مغ الشداء والفتيات الالجئات أوفي ىحه البيئة يشتيظ  
 فييا

عشج تحجي الطخكؼ السعيذية الرعبة التي فخضيا كاقع المجػء، بفعل االستغالؿ في العسل،  األمغ"الحذ بانعجاـ 
لييا ىذاشة الدمع السجتسعي كانجالع صجامات كصخاعات إكالتحخش، كالتعشيف، كالسزايقات عمى الحػاجد، يزاؼ 

غ انتياؾ لألمغ اإلنداني م اكما يتختب عميي ،داخل السخيع، كالتزييقات السفخكضة مغ قبل السجسػعات الدمفية
 ".كغيخىا ،لمفتيات كالشداء كالعشف السجتسعي السبشي عمى الشػع االجتساعي

 

  األردف 6.3.1.5

جسالي الحقػؽ السجنية إلسعيذة الشداء والفتيات و  اإلنداني وفقا   األمغشكاؿ انتياؾ أتتسايد 
 بيا في األردف.  واالجتساعية التي يتستعغ

فييغ الشداء والفتيات مغ أصل فمدصيشي، بذكل عاـ، مغ انتياؾ  غ، بساألردنياتوإذ تعاني الشداء 
اإلنداني ليغ بفعل التسييد السبشي عمى الشػع االجتساعي، والتبعية االقترادية لشدبة عالية مغ  األمغ
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، فإف لمشداء السؿيسات في السخيسات اإلنداني لمشداء األمغغفاؿ التعامل مع خرػصيات إ الشداء، و 
ة في مشاآلمشيغ اإلنداني بفعل قداوة الطخوؼ السعيذية والبيئة غيخ أكبخ مغ انتياؾ أ ا  نريب

والدمع ناتجة عغ البشية التحتية واالكتطاظ وصعػبة الحرػؿ عمى  األمغحالة تيجيج و السخيسات، 
وثالثة ناتجة عغ عالقات القػة السجتسعية  ،الخجمات، وأخخػ ناتجة عغ فعل السجسػعات السشفمتة

 أف  إلىالشدػيات في األردف  ياتاديوالتسييد الدمبي ضج السخأة، وأشارت السذاركات في مجسػعة الؿ

ية في السخيع أضيق بكثيخ األمشلرغ الحخيات  ،أردني بيغك  ،القانػف األردني ال يسيد بيغ ابغ مخيع يحسل الجشدية"
مشصقة أخخى ألف الخقابة عميو شجيجة، كقج ترػف الثقافة السجتسعية في السخيسات ىي أشج مغ الحخيات في أي 

راء، كثقافة يحكع قبزتو عمى أبشاء السخيسات فيسا يخز حخية اآل األمغ" ،...."فترا  مغ أي صالحيات قانػنية
أردني يستمظ جسيع الحقػؽ تاـ بيغ أي شخز الزاؿ الفرل  كما ،ككصسة ابغ السخيع ما زالت مػجػدة ،التيسير

 ".تتمقى السعػنات ا  كبيغ أنظ ما زلت الجئ ،كالحخيات

ويدداد أكثخ  ،يدداد ىحا الشريب لمشداء مغ حسمة وثيقة الدفخ السؤقتة )الغداوية أو السرخية( 
 لالجئات القادمات مغ سػريا.

  اإلنداني األمغاستشتاجات كتػصيات حػؿ  6.3.2

 استشتاجات 6.3.2.1

اإلنداني لجػ الشداء السبحػثات يستدج  األمغف مفيػـ أتجؿ نتائج المقاءات ومجسػعات العسل عمى 
والحاجات اليػمية السعيذية وباليسػـ  ،باالحتالؿ وانتياكاتو )تيجيج الحياة واالنتياكات السختمفة(

السختبصة بالبعج الشدػؼ االجتساعي، وما يتسخس عشيا مغ مخاشخ وانتياؾ لحقػؽ الشداء 
 ،االستغالؿ في العسلو قراء، اإلو التحخش، و وإندانيتيغ برػر مختمفة )الحخماف مغ الخجمات، 

تختبط درجة و  ،الذعػر الجائع بعجـ األماف والخػؼ عمى الحياة( إلىشكالو، باإلضافة أوالعشف بكافة 
االجتساعية وبالحالتيغ  ،وصػر انتياكو بسجسػعة مغ العػامل ذات الرمة بالسكاف األمغب تغي  

 وبالػضع الدياسي وحالة الحخب والرخاع والفػضى والخالفات الدياسية.  ،االقترادية

 ؾ: نتياوعميو تتفاوت درجات الخصػرة واال

  القخب مغ السدتػششات، وعمى شػؿ الحجود البخية بفي مشاشق التساس والسشاشق الحجودية و
وعمى الحػاجد عشج حاالت التػتخ أو خالؿ االجتياحات  ،غدةقصاع والبحخية في 
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واالقتحامات اإلسخائيمية لمسجف والقخػ والسخيسات، أو عشج قسع السطاىخات واالحتجاجات 
بفعل استخجاـ القػة العدكخية مغ قبل  خصخ السػت بسػاجيةلفتيات بعشف، تذعخ الشداء وا

جير االحتالؿ والسدتػششيغ )إشالؽ الخصاص أو القرف أو استخجاـ قشابل الرػت 
العشف الحؼ يػلجه االحتالؿ  إلىوقشابل الغاز السديل لمجمػع(. "تذيخ الشداء والفتيات 

 واالستقخار لجييغ".  األمغمغ مرادر انعجاـ  باعتباره مرجرا  
  تذعخ الشداء بأنيغ معخضات لالعتجاءات اإلسخائيمية داخل مشازليغ وخارجيا عمى حج

 مثمة عمى ذلظ كثيخة. واأل، أعساؿ العشف التي يختكبيا االحتالؿبدبب  45،سػاء
  ي واالشتباكات بيغ األمشنفالت ذلظ تعخض الشداء والفتيات لمقتل عشج حاالت اإل إلىيزاؼ

الدمصة والسجسػعات السدمحة، أو الرجامات بيغ السجسػعات السدمحة في مخيسات قػات 
 الالجئيغ الفمدصيشييغ في لبشاف.

  فقجاف السشدؿ أو مرجر الخزؽ بفعل عسميات ىجـ البيػت  إلىوتتعخض الفتيات والشداء
 تالؼ السستمكات أو مرادرتيا. إت، و آوالسشذ

 وغػر  "ج"القخب مغ السدتػششات وفي مشصقة كسا تتعخض الشداء والفتيات السؿيسات ب
مشيا الحج  46:مشطػمة مغ السػانع والحػاجد إلىاألردف وفي مخيسات الزفة وقصاع غدة، 

الػصػؿ لسرادر السياه أو أماكغ مشع مشع الػصػؿ لألراضي الدراعية، أو و مغ الحخكة، 
اإلقامة خارج السشدؿ و العدؿ االجتساعي، و مشع العبػر والتشقل، و العسل أو الخجمات، 

التحقيق والتعحيب برػره السختمفة، و االعتقاؿ أو االحتجاز لداعات شػيمة، و ، اضصخاريا  
التخحيل و مرادرة السستمكات واألمػاؿ، و والتفتير البجني وخمع السالبذ،  ،السشازؿ تفتيرو 

لسشازؿ اقتحاـ او ، وتخخيبيا تآحخؽ األراضي والسشذو ت، آىجـ السشازؿ والسشذو القرخؼ، 
خح الشداء رىائغ، وأشالؽ الشار والغاز السديل لمجمػع والقشابل الرػتية، التعخض إلو عشػة، 

ثشاء أاستخجاـ الشداء كداتخ بذخؼ و واستخجاـ الكالب إللحاؽ األذػ،  ،التيجيج بالكالبو 
 االجتياحات والسػاجيات.

                                                           
45

باألمن. مركز  تالنساء والفتٌات الفلسطٌنٌاستٌفانً تشابان، رٌما دراغمة وغارانس ستٌتلر: المرأة الفلسطٌنٌة واألمن: لماذا ال تشعر   

 .3181جنٌف للرلابة الدولٌة على الموات المسلحة 
46

لمزٌد من التفاصٌل لالنتهاكات التً تتعرض لها النساء الممٌمات بالمرب من المستوطنات انظر: مؤسسة مفتاح، استمارة النساء   

اح استمارة النساء الممٌمات فً األغوار، استمارة النساء الممٌمات فً المخٌمات الممٌمات بالمرب من المستوطنات، كذلن انظر: مؤسسة مفت
 فً الضفة الغربٌة ولطاع غزة.
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  47سخثشاء االعتقاؿ واألأكسا تػاجو الشداء والفتيات بذكل عاـ خصخ االعتقاؿ أو التعحيب، 
إىانة إندانية السخأة  و التيجيج والتخػيف، و االعتجاءات المفطية والجدجية والشفدية، و والزخب 

  .ذالليا بصخؽ شتىإو 

 تػصيات 6.3.2.2

 الخرػص يػصى بالتالي:كبيحا 

 األمغثارة تيجيجات إلمسجتسع الجولي بغخض  ةتشطيع بخامج ودعع حسالت السشاصخة السػجي 
لياتيا نحػ و وحث األشخاؼ الجولية عمى تحسل مدؤ  ،اإلنداني لمشداء والفتيات الفمدصيشيات

حساية الشداء والفتيات والسػاششيغ بذكل عاـ مغ مخاشخ االجتياحات واالعتجاءات عمى 
لتي تيجد الشداء والفتيات الحػاجد، وفي مشاشق التساس، ومغ إجخاءات السشع والحخماف ا

السقجسيات، وتصػؿ العجيج مغ األشفاؿ، في مشصقة شساؿ غخب القجس، وتشتيظ مغ حقيع في 
 إلىدػ أما  ،ماكغ الدكغأالتعميع، حيث فرمت حػاجد االحتالؿ والججار السجارس عغ 

خص عاقة فإ  إلىمجارسيع، باإلضافة  إلىحخماف العجيج مغ الفتيات والفتياف مغ الػصػؿ 
 الفتيات والشداء بالعسل.

 ثارة مػضػع تيػيج القجس تشطيع البخامج اإلعالمية وبخامج الزغط والسشاصخة السػجية إل
، وحث السحافل ودعسيا ،ىالي القجسأ وسياسة الزع وسياسة مدح اليػية السقجسية وتيجيخ 

مريخ  تو عمىاالجولة والسشطسات اإلندانية عمى إيالء السػضػع أىسية خاصة النعكاس
 .اإلنداني لمشداء والفتيات األمغوبسا ال يدتثشي  ،الذعب الفمدصيشي

  تشطيع لقاءات عسل وتػاصل فعاؿ مع مؤسدات الدمصة الفمدصيشة لتػجيو الدمصة نحػ دعع
وتػفيخ مخجعية لعسميا وسالمتيغ، مغ الشداء أبسا فييا تمظ السعشية ب ،السؤسدات السقجسية

 .السذتخؾ
 نداف لتجشيج مديج مغ القػة لمزغط ع السشطسات الشدػية ومشطسات حقػؽ اإلالتػاصل الفعاؿ م

اإلنداني  األمغلػقف انتياكات  ،والسشطسات الجولية األمغمع الستحجة ومجمذ عمى ىيئات األ
 .لمشداء والفتيات وتيػيج مجيشة القجس

                                                           
47

 لتفاصٌل االنتهاكات التً تتعرض لها النساء والفتٌات األسٌرات انظر: مؤسسة مفتاح، استمارة األسٌرات المحررات.  
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 وبسا  ،اإلنداني لمشداء والفتيات األمغالخسسي والذعبي لمتػعية في مجاؿ  ْيغعالمأ تػجيو اإل
 .يخجـ حساية السقجسيات

 دراج إوالتأكج مغ  ،تشػيع بخامج التػعية والتثؿيف وتػجيييا نحػ الذابات وشمبة السجارس
 .سيةانداني في السشاىج الجر اإل األمغة و أ مػضػعات السخ 

 ة الستسخار والتػاصل مع الخارجية الفمدصيشي ،تجشيج مجسػعات الجعع والحساية الجولية
سخائيل ليا، إالسصالبة بػجػد قػات رقابة وحساية دولية بذكل ميشي، عمى الخغع مغ رفس 

 وذلظ في السحافل والمقاءات الجولية.
  حسمة ضغط مغ خالؿ ف لـد إو  ،قاءات عسللالتػجو لػكالة الغػث الجولية، مغ خالؿ

والفتيات السؿيسات في السشاشق لياتيا نحػ الشداء و ومشاصخة، لتذجيعيا عمى تحسل مدؤ 
الستسخار في تػفيخ الخجمات والتعميع، وتػفيخ ى امعوتذجيعيغ غػار، السيجدة بالزع مثل األ

 .لمسجارس مغ انتياكات االحتالؿ والسدتػششيغ غيابيإو  غثشاء ذىابيأالحساية لمصمبة 
  ء والفتيات في خصتيا اإلنداني لمشدا األمغدراج مػضػع إجل أالتػجو لػزارة شؤوف السخأة مغ

بعج مخاجعة ما تع تشفيحه وما لع يتع  "،1325"ستخاتيجية تصبيق القخار االتشفيحية السبشية عمى 
 تشفيحه.

  عقج لقاءات لتذجيع السؤسدات الشدػية والحقػؾية عمى تػحيج الجيػد الشدػية في ضل قخار
 .ستخاتيجيةدماج القخار ضسغ خصصيا االإوعمى  ،"1325"

  حتى  ،اإلنداني ليغ األمغوتحجيج الجيات السدؤولة عغ تػفيخ  ،مخاكد إيػاء لالجئاتتػفيخ
 خاصة في لبشاف. ،في حاؿ تعخضغ النتياكات غتجييأيغ  إلىتعخؼ الشداء 

  االىتساـ بإعجاد دراسات الستكذاؼ فخص التسكيغ االقترادؼ لمشداء في مخيسات المجػء
 .لتبشي مثل ىحه البخامج ،ف )وكالة الغػث(أالذوالتػجو لمجيات ذات  ،)األردف ولبشاف(

  غفاؿ حؿيقة إ حث السؤسدات الشدػية والحقػؾية، ومغ خالؿ بخامج عسل مذتخكة، عمى عجـ
الػاسع، يذسل كافة االتفاؾيات والسعاىجات الجولية الستعمقة  واإلنداني، بسفيػم األمغأف "

الفمدصيشية قج عبخت عغ التداماتيا تجاه ف، ويجب التأكج مغ أف الدمصة الػششية اندبحقػؽ اإل
مغ خالؿ نذخىا وتصبيقيا وتعجيل القػانيغ الفمدصيشية التي ال  ،ىحه االتفاؾيات والسعاىجات

 .ندػيات نابمذ( ياتاديمجسػعة ؾ" )تشدجع معيا
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 كالدؤاؿ السصخكح: 

اإلنداني، كػف السذاركة أمشيغ كيف تعسل الشداء كالسشطسات الشدػية عمى مػاجية انتياؾ 
عمى الرجمات الخارجية كاألكثخ ىذاشة  ، كىغ األكثخ انرذافا  "1325"الشدػية ىي فمدفة القخار 

 ؟مشيغ اإلندانيأالنتياؾ 

 

 

 

 

 الػقاية 6.4
 الشتائج السشاشكية حػؿ الػقاية 6.4.1

الخئيدية، ويدتجعي تػفخىا مشطػمة معخؼية مؤسدية شاممة  "1325"تسثل الػقاية أحج عشاصخ القخار 
 مغ الشداء والفتياتأخح خرػصيات أوتدتشج عمى قاعجة  ،تقػـ عمى مذاركة الشداء والفتيات

فاوضات الدالـ، وما بعجه بعيغ االعتبار في الشداعات، وفي عسميات فس الرخاعات، وم وسالميغ
 السعخفة بخرػصية أمغ الشداء والفتيات -بجاية–حيث تتصمب الػقاية ، وفي المجػء والتػشيغ

وبالسخاوؼ وباالنتياكات التي تقع عمييغ في ضل بيئة الشداع  ،وبالسخاشخ التي يػاجيغ وسالميغ،
شار عالقات الشػع االجتساعي السؤثخة عمى ىحه البيئة. ومع تعجد إو  فييا، السحجدة التي يعذغ

االعتساد عمى تػسيع  إلى "1325"والدمع وتشػع أدواتيا وأساليبيا، ندع القخار  األمغمرادر انتياكات 
وتجديج مفيػـ الشػع االجتساعي في كافة العسميات، كسجخل لمػقاية، ومذاركتيغ، حزػر الشداء 
 48.لتصبيق القخار ةكخؤيوحزػرىا فمدصيشي عمى تفعيل مذاركة السخأة واعتسج السفيـػ ال

الخسسية واألىمية، ومع تدايج الشداعات والسخاشخ، وتعاضع الحذ باالنكذاؼ  تْيغمع غياب الػقاي
سخؼ، تحت غصاء السديج مغ االنغالؽ في الحيد األ إلىيجفع السجتسع السخأة  ،والخػؼ مغ السخاشخ

الػقاية مغ السخاشخ وتػفيخ الحساية. ىحه الرػرة تتكخر في أماكغ التساس مع جير االحتالؿ 
                                                           

48
 انظر الممابالت الفردٌة، رٌما نزال.  



57 
 

مشاشق و وفي سمػاف،  ،الخميلفي القجيسة في القجس و  ةالبمجو قرخػ، و بػريغ، و والسدتػششيغ )مادما، 
الخغع مغ معخفة  وكحلظ في السخيسات ككل. عمى ،والسشصقة السحاذية لمججار في غدة( ،الججار

تذيخ السذاركات في ورشة عسل  ،الجسيع أف الخصخ يجاىع الشداء والفتيات حتى داخل مشازليغ
ونخاىا  ،االحتالؿ عدز مفيػـ الديصخة والييسشة في مجتسعشاأف " إلىالذابات في وسط الزفة الغخبية 
يسشتو تتجدج في سيصخة الفكخ الحكػرؼ   الصمبة في الجامعات".في انتخابات مجالذ التي تجمت ـو

 الزفة الغخبية 6.4.1.1

، بحكع أو غيابيا في ضل ضعف األشخ والسؤسدات الخسسية والذعبية التي تعسل عمى الػقاية
محجودية الديادة وضعف السؤسدات السجنية، تدتخجـ السعخفة، مغ قبل الشداء والفتيات وشمبة 

القجيسة في الخميل والقجس، وقخػ نابمذ  ةالسجارس، كأحج مقػمات الػقاية في مشاشق التساس )البمج
و التي تقع خمف الججار في جشيغ أوفي السشاشق الشائية )القخػ السحاذية  ،السحاذية لمسدتػششات(

، وفي جشػب الخميل( وشخؽ السدتػششات )تقاشع زعتخة،  مخة( عابخ الداو غػش قصيف، و وشػلكـخ
اإلنداني )الديخ في مجسػعات،  األمغوفي السخيسات. كسا تدتخجـ ميارات التعامل مع ضعف 

تشطيع و خخيغ، التشقل في مشاشق مكذػفة وفي أوقات تػاجج اآلو ػؼ لمترػيخ، ياستخجاـ أجيدة الخمو 
يارات مغ التقشيات( لمتقميل مغ االنتياكات والسخاشخ، وكحلظ م امجسػعات حخاسة مجتسعية، وغيخى

 . اوغيخى ،االحتساء مغ القرف وحساية األشفاؿ والتعامل مع الغاز السديل لمجمػع

والتزييقات عمى ، TIPHبعثة وعشجما تسشع وتزعف الخقابة والحساية الجولية الخسسية )تػؾيف عسل 
OCHA ،أف ( يسكغ لسجسػعات الخقابة والحساية الجولية الذعبية، بسا فييا وفػد التزامغ والسشاصخة

التيجيجات  أثخضعاؼ إويسكغ ليا أف تداىع في ، لمحج مغ االنتياكات لمػقاية ومرجرا   تذكل مجخال  
)مجسػعات التزامغ في نعميغ أو بػريغ،  اإلنداني لمشداء والفتيات. األمغالخارجية عمى 

 الدشػؼ(ف في مخيع فخخة ػ ف السذاركػ الستزامشو مجسػعات التزامغ في البمج القجيسة في الخميل، و 

 

 القجس 6.4.1.2

في القجس حيث االحتكاؾ اليػمي السباشخ مع السدتػششيغ وقػات االحتالؿ، تعسل الشداء والفتيات 
ذلظ  غسم  عأ ي  مغ خبخة ومعارؼ، و  شووما راكس غعمى الػقاية مغ االنتياكات باالستشاد عمى تجخبتي



58 
 

يق يفة مع غياب الديادة والتزيليات الػقاية الحاتية ضعآمغ شمبة السجارس. تبقى  غيئبشاأو  غلبشاتي
 :إلىالتشسػيات السقجسيات  ةتذيخ مجسػعو  ،عمى السؤسدات الفمدصيشية

 السؤسدة تعخضتف أكيسكغ  ،ف السؤسدات التي تعسل عمى حساية السخأة ال تستمظ مقػمات الحساية الحاتيةأ"
 ."كقياداتيا لمتيجيج كالعشف مغ قبل االحتالؿ كمغ قبل القػى السجتسعية السعادية

 الحج إلىيقات اإلسخائيمية عمى السؤسدات الفمدصيشية في القجس يتجفع التز 

ككحلظ تجخالت لبشاء القجرات  ،رشاد نفدي كاجتساعيإ"مغ فخص حرػؿ الشداء عمى الخجمات مغ دعع ك 
 االقترادية".

نو وبالخغع مغ محجودية قجرات السؤسدات أوتؤكج مجسػعة الؿياديات الشدػيات في القجس عمى  
 بدبب ةالسؤسدات اإلسخائيمي إلىف أف الشداء السقجسيات ال يمجإالفمدصيشية ف

سخة بسخاكد حساية األ ػف ثقيككػف الشداء السقجسيات كالسجتسع السقجسي ال  ،"الحداسية تجاه ىحا السؤسدات 
 التعامل معيا" كف كال تحبح ،اإلسخائيمية العاممة في القجس

اإلنداني في مشاشق  األمغنو وفي وجو انتياكات أوتؤكج مجسػعة شابات ضػاحي القجس عمى  
العيدػية، وعشج و شعفاط، و سمػاف، و القجيسة،  ةالتساس مع جير االحتالؿ ومع السدتػششيغ، في البمج

 التشقل ما بيغ الزػاحي والقجس، 

مجسػعة التشسػيات في  ليوإشارت أالسخاشخ"، كىحا ما  غالحج مغ حخكة الفتيات بغخض تجشيبي إلىالعائالت  أ"تمج
خخاج بشاتيع لمعسل كالتعمع بفعل مشطػمة السخاشخ التي تػاجييا الفتيات في الصخقات، إالقجس، "يخذى األىالي مغ 

اإلدماف كالسخجرات  :مثل ،اجتساعية مخاض  أعل االحتالؿ كانتذار ففي السشاشق السعدكلة كالشائية بك عمى الحػاجد، ك 
 ."كالدمفييغ

 قصاع غدة 6.4.1.3

ػجج خصط شػارغ فعمية لمػقاية وحساية الشداء والفتيات قبل وقػع الحخوب توفي قصاع غدة ال 
انتياؾ  إلىما حجث في الحخوب الدابقة يجلل عمى ىذاشة وضع الشداء وتعخضيغ و واالجتياحات، 

لييا مغ مجارس األونخوا والسالجئ إواضح لحقػقيغ وخرػصيتيغ في السشاشق التي تع المجػء 
ج حالة مغ الرجمة ما ما ول   ،د القائع عمى الشػع االجتساعييوتفاقست االنتياكات مع التسي ،السؤقتة
 قائسة. ثارىاآزالت 
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 األردف 6.4.1.4

أو االستعانة بأفخاد  ،تحاشي التحخؾ في أوقات ومشاشق الخصخ إلىفي مخيسات األردف تشدع الفتيات 
ومعارفيغ كسجخل لمػقاية، ىحا مع تجريب  غالعائمة الحكػر لمحساية، ولع تتح ليغ الفخص لبشاء قجراتي

ف أال إسخة وعمى مشطػر عالقات الشػع االجتساعي في الػقاية، عمى حساية األ األمغالذخشة وأجيدة 
وتعسل عجد مغ الجسعيات الشدػية  ،مخ بأمغ الجولةتجخالتيا محجودة داخل السخيسات ما لع يتعمق األ

تخػ السذاركات في مجسػعة  .اإلنداني بقجرات محجودة األمغثارة إفي السخيسات عمى التػعية و 
لكغ الزعف في تشفيح  ،في الػقاية ا  واضح ا  لمسشطسات دور اديات الشدػيات في األردف أف "الؿي

األردف عمى  "سػؼ"شابات مغ مخيع ". وتؤكج السذاركات في مجسػعة خجمات الحساية وإعادة الجمج
 :أف

شبكات التزامغ االجتساعي يداىع في معخفة الشداء لحقػقيغ، كالحج مغ االنتياكات التي تحجث ضج  "كجػد
لسعخفة أماـ الشداء كأىسية كضع الجكرات التجريبية كالبخامج السجتسعية  ،العشف كالزخب كالتحخش السخأة مثل

 ".كشخقيا ساليب الػقايةأ

 لبشاف 6.4.1.5

تعسل حيث في أدوار المجاف الذعبية في السخيسات في تػفيخ الػقاية،  ا  وفي لبشاف فإف ىشاؾ تفاوت
ال أف الحاجة أوسع بكثيخ مغ التجخالت، وما زالت الػقاية مغ إبعس السؤسدات الشدػية عمى ذلظ، 

خخ ىشاؾ خمل آ. عمى صعيج اوفتياتي اإلنداني تسثل حاجة ممحة لشداء السخيسات األمغانتياكات 
لية تصبيق القػانيغ، وىشاؾ ضعف في وعي السخأة بحقػقيا ومعخفتيا بأىسية ىحه آواضح في القػانيغ و 

العشف،  :ولألسف تحتكع الشداء لمعادات والتقاليج والعذائخية في القزايا التي تخريا مثل، القػانيغ
ال أف الخػؼ مغ العادات إأة وعي بحقػقيا ف كاف لجػ السخ إالسيخاث، وغيخىا. حتى و و الصالؽ، و 

 والتقاليج يديصخ عمييا أكثخ مغ القػانيغ.

نو ما يمفت الشطخ أف الشداء والفتيات المػاتي يعذغ إلشتائج السقابالت الفخدية ومجسػعات العسل ف وفقا  
في مشاشق االحتكاؾ السباشخ، ومغ خالؿ معاناتيغ، قج راكسغ تجارب ومعارؼ وميارات لمػقاية مغ 
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 ،شكاؿ مغ الحساية البديصة الجساىيخية تقييغ مغ االنتياكاتأخالؿ التػعية وبشاء السيارات، وتكػيغ 
 49.في مجسػعات مثل تشطيع تحخؾ شمبة السجارس

 

 

 

 

 

 استشتاجات كتػصيات حػؿ الػقاية 6.4.2

 استشتاجات: 6.4.2.1

لة الػقاية، كسا ىي أ، تربح مدوتعقيجىا اإلنداني لمشداء والفتيات األمغمع تذابظ عسمية انتياكات 
 : صعػبة وتعقيجا   أكثخالحساية، 

 الدمصات في بمجاف و عمى السؤسدات الػششية )الدمصة ومؤسدات العسل األىمي(،  ،فسغ جية
المجػء، والمجاف الذعبية في السخيسات، تػفيخ ما يسكغ مغ عػامل الػقاية مغ السخاشخ 

ي في الزفة األمشواالنفالت  ،النقداـاو اإلنداني )االحتالؿ،  األمغالخارجية التي تشتيظ 
  .والشداعات ومقػمات السعيذة في األردف ولبشاف( ،غدةقصاع و 

  فإف فعل الػقاية ليحه الدمصات يتدع بػياب اإلرادة الدياسية والبيئة  ،ومغ جية أخخػ
ع مغ حيد الشداعات والرخاعات، وعسق مغ التسييد ما وس   50،القانػنية والسؤسدية الحامية

السبشي عمى الجشذ والفجػة في عالقات الشػع االجتساعي، وساعج عمى تػغل الفكخ الحكػرؼ 
 ضعاؼ أمغ الشداء والفتياتإمشطػمة مغ االنتياكات و  -بجوره–والعذائخية الحؼ يػلج 

غ صعػبة تكػيغ السعيذة . يديج تخدؼ األوضاع االقترادية، وما يشتج عشو موسالميغ

                                                           
49

 نتائج الممابالت الفردٌة وكذلن ورشة عمل الشابات من جنٌن، ورشة عمل تنموٌات الجنوب. انظر  
50

انظر ورشة عمل تنموٌات الوسط، أرٌحا، كما أشارت إحدى المشاركات فً البحث اللواتً تمت ممابلتهن إلى أن األجهزة األمنٌة   

فٌلم وثائمً حول انتهان أمن العامالت فً المستوطنات اإلسرائٌلٌة. انظر للسلطة الفلسطٌنٌة لد لامت باستدعاء ومساءلة نساء شاركن فً 
 الممابالت الفردٌة.
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مغ انكذاؼ الشداء عمى الخصخ الخارجي وتعخضيغ  ،وغياب أنطسة الحساية االجتساعية
 مشيغ وسالمتيغ. وقج أكجت الذابات السذاركات في مجسػعة عسل الػسط التالي:أالنتياؾ 
 " وإنسا لكال الجشديغ  ،نذخ الػعي السجتسعي ليذ فقط لمشداء أو لمفتياتأىسية

 .بل التغييخلزساف تق
 استيجاؼ شمبة السجارس في حسالت التػعية.  
  تجريب  إلى وصػال   وسالمتيا، السخأة  أمغفتح مشابخ حػارية لصمبة الجامعات حػؿ

 ،الفتيات والشداء عمى ميارات الجفاع عغ الشفذ لكدخ حاجد الخػؼ عشج الفتيات
  .والػقػؼ في وجو االنتياكات

  ،عمى الشداء كدخ السألػؼ والتػجو نحػ قزايا ججيجة ونحػ حخاكات ذات صمة
مغ الشداء والفتيات أبسػضػع  ليذ فقط في مػضػع التحخر الػششي، إنسا أيزا  

 وسالميغ.
 وتدميط الزػء مغ قبل  ،تقجيع الجعع الشفدي واالجتساعي والرحي لألسيخات

 اء.عالـ عمى االنتياكات التي تتعخض ليا الشداإل
 

 تػصيات 6.4.2.2

ػصى ي   ،لتفعيل الػقاية وتسكيغ الشداء مغ السداىسة في الػقاية مغ مخاشخ انتياؾ أمشيغ اإلنداني
نحػ السؤسدات الحكػمية السختمفة والمجشة الػششية لتصبيق القخار  مػجية   ومشاصخة   بإدارة حسمة ضغط  

 ،كيج الحاتأعبخ بخامج التسكيغ وت تجشيج الجعع لمسخأة في كافة السشاشق والسدتػيات بغخض "1325"
القزايا االجتساعية بذأف وبغخض تػسيع فخص التحاؽ الشداء والفتيات بػرش العسل والتجريبات 

الػقاية والحساية، ي ديع في ىحا التسكيغ إذ إف  واالقترادية والحقػؽ اإلندانية ذات الرمة بالقخار، 
 لتالية السداىسة في تحقيق ذلظ:لمشقاط اويسكغ 

وتعخيفيغ د الفتيات، ػ تشطيع نذاشات محمية، مثل زيارة السجارس الثانػية وأماكغ وج -
 ".1325"بسا في ذلظ القخار  ،بالسخاشخ وبسشطػمة الحقػؽ التي تحسييغ
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تبشي الفتيات قجرات الجفاع عغ تػفيخ الجعع لمشداء مغ أجل أف و ، تشطيع دورات تجريبية -
.  الشفذ ومػاجية السخاشخ، في مشاشق التساس والسشاشق الشائية وحيثسا لـد

وحث  ،العسل مغ خالؿ بخامج وتجخالت شػيمة األمج إلثارة مػضػع التسكيغ االقترادؼ -
 ات األعزاء عمى تبشي بخامج التسكيغ االقترادؼ.دالجيات الخسسية والسؤس

 .ييج السعتجليغ مشيعأوالعسل عمى كدب ت ،في بخامج التػعيةاستيجاؼ الخجاؿ  -
تشطيع حسالت ضغط، لجفع الجامعات الفمدصيشية عمى تزسيغ قزايا الشػع االجتساعي في  -

س في الجامعات لسعخفة مكػناتو مادة دراسية تجر   "1325"قخار اليكػف وأف بخامجيا، 
حجاث إناث لزساف لمصمبة الحكػر واإل ا  جباريإ ا  ف يكػف مداقأعمى  ،ليات عسموآوعشاصخه و 

 التغييخ.
القخار وتعخيفيع ب ،حداب الدياسيةغ واأليتشطيع بخامج تػعية تدتيجؼ القادة السجتسعي -

 .غػارريحا واألأفي  تحجيجا   ،وعشاصخه
تشطيع حسالت حذج ومشاصخة لجعع تشفيح القػانيغ الخادعة لمسسارسات واالنتياكات السػجية  -

 .ضج السخأة 
ليكبخوا فييا بعقمية  ،لتػفيخ البيئة السشاسبةاألشفاؿ تشطيع بخامج تػعية وتشسية تدتيجؼ  -

 .صحيحة تشبح العشف
حتى تتسكغ مغ  ،تجشيج التسػيل والجعع لمسؤسدات الشدػية الفمدصيشية في مخيسات الذتات

الشداء والتذبيظ مع مشطسات تعشى في أمغ ، الؿياـ بجورىا في تسكيغ الشداء في السخيسات
  .ساسيأ وحقػؽ السخأة بذكل  

لػضع قزايا مداواة  ياوتذجيع ىاوتحفيد  ،عالمية ببخامج بشاء قجراتاستيجاؼ السؤسدات اإل -
 .لكل مػاشغ واع   ا  عساليا، بحيث تكػف ىس  أ عمى أولػية ججوؿ وعجالتيا السخأة 

 

 كالدؤاؿ السصخكح:

رػف لمشداء، كالسؤسدات الشدػية، الػاقعة تحت التيجيج كالسخاشخ، الػقاية في محيط مغ تكيف 
االحتياجات الستجحخجة بفعل الرخاع الستػاصل، كشبقات العشف التي تقع عمى كاىل الشداء 
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مكاف ك ثشية، اإل ك الصبقة، ك الجشذ، ك كمشطػمة التسييدات التي تثقل كاىميا )الشػع االجتساعي، 
 51؟(نسصياك  السعيذة

 

 

 

 

 الحساية 6.5
 الشتائج السشاشكية حػؿ الحساية 6.5.1

غابت الحساية الجولية الخسسية، التي عادة ما تتػفخ في زمغ الحخوب والشداعات، عغ الفمدصيشييغ 
 وتساىي العجيج مغ الجوؿ مع إسخائيل.  ،بفعل ازدواجية السعاييخ الجوليةوما زالت مفقػدة 

ر، مشيا ما ىػ رسسي، ومشيا ما ىػ جساىيخؼ أو يتتػفخ صػر مختمفة لمحساية، حدب الػاقع السع
ال أف االنكذاؼ عمى الخصخ ىػ الرفة العامة لػضع إشعبي، ومشيا شبكات الجعع االجتساعي، 

الشداء والفتيات الفمدصيشيات في كافة أماكغ تػاججىغ، ويدداد االنكذاؼ في البيئات األكثخ صعػبة 
ية األمشالقانػنية و  تيغ(، وعشج غياب البيئوخمفو محاذاة الججارو السخيسات، و لمحياة )مشاشق التساس، 

 .تيغالسشاسب

حساية الشداء والفتيات مغ انتياؾ  إلىغدة، قصاع قجرات الدمصات، في الزفة أو في  تختق  لع 
مشيا ما ىػ متعمق باإلرادة الدياسية، ومشيا ما ىػ متعمق بالكفاءة  ،حقػقيغ لسجسػعة مغ العػامل

، مغ لقاء ومجسػعة عسل أكثخوتػفخ القجرات واإلمكانيات الستاحة وبعالقات القػة. وتع التأكيج، في 
 األمغاإلرادة الدياسية القائسة تػفخ ما يكفي مغ دعع لحساية إف عمى أنو مغ الرعب القػؿ 

 في كافة السشاشق.وتػفيخه اإلنداني لمشداء والفتيات 
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 المشاركات فً مجموعة عمل المٌادٌات النسوٌات، المركز.  



64 
 

قج تأثخت بقخارات وسياسات كل مغ وأوضاعيغ ف حقػؽ الالجئات الفمدصيشيات أ ىلإتججر اإلشارة 
 أنذأت األمع الستحجة نطاما  غػث وتذغيل الالجئيغ الفمدصيشييغ.  ووكالة ،لجشة األمع الستحجة لمتػفيق

لمتعامل مع الالجئيغ الفمدصيشييغ مي دىع عغ باقي الالجئيغ في العالع، وذلظ مغ خالؿ تأسيذ نطاـ 
نذاء لجشة إ 1948( لعاـ 3)الجورة  "194"حساية ومداعجة خاص، حيث تع بسػجب قخارىا رقع 

 ،، التي تدعى لتقخيخ وضع القجس في نطاـ دولي دائعUNCCPلستحجة التػفيق التابعة لألمع ا
حيث عجدت لجشة األمع الستحجة لمتػفيق حػؿ فمدصيغ  ،ديارىع إلىوتقخيخ حق الالجئيغ في العػدة 

بعج سشػات قميمة مغ  وتػقفت ىحه المجشة فعميا   ،عادة تػشيغ الالجئيغإ عغ تحقيق مياميا، فمع يتع 
 تذكيميا ألسباب سياسية في جػىخىا. 

ثشاء الشداعات والحخوب، وىي تعسل أالسشطسة ليدت مفػضة بتػفيخ الحساية فإف  ،دور األونخواوحػؿ 
الرحة، والتعميع، والتجريب  ت:مشة في مجاالآعمى تػفيخ ما يسكغ مشيا، مغ خالؿ تػفيخ خجمات 

 كد االجتساعية وعسميات اإلغاثة.السخا إلىباإلضافة  ،والعسل

 الجشديغ كال مغ السجنييغ األشخاص بحساية 1949 العاـ في الرادرة الخابعة جشيف اتفاؾية ت عشى
 الإ صخيحة، برػرة والالجئات الالجئيغ ذكخ عمى تأت   لع االتفاؾية ىحه أف ورغع الحخب، وقت في

رغع عجـ كفاية ىحه السعاىجة  بأحكاميا. السعشييغ السجنييغ مغ كانػا شالسا الحساية مغ يدتفيجوف  أنيع
سخائيمي ال أف االحتالؿ اإلإ ،لتػفيخ الحساية لالجئيغ الفمدصيشييغ بذكل عاـ والالجئات بذكل خاص

راضي لربغة االحتالؿ الحخبي في األ وذلظ نؽيا   ،رفس تصبيق ىحه االتفاؾية عمى أساس قانػني
 52.الفمدصيشية

 الزفة الغخبية 6.5.1.1

أنو ال يػجج نطاـ حساية لمشداء مغ االنتياكات  إلىأشارت السذاركات في مجسػعة شابات الػسط 
 ،غساسية ألشفاليعمى تمبية االحتياجات األ غمغ عجـ قجرتيال و  ،وال مغ الفقخ ،الخارجية

يػفخ الشطاـ الدياسي القائع حساية لمشداء، كال يػفخ الحساية جخاء االنتياكات، لحا نحتاج لسشطػمة تذخيعية  "ال
  فخاد السجتسع".أسياسية تحسي الشداء ك 
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سخائيمي بحق الشداء الالجئات في السخيسات الفمدصيشية في الزفة الغخبية وقصاع دراسة تػثيؿية تحميمية النتياكات االحتالؿ اإلوراد: أ  
 .2018 "مفتاح"غدة، 
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مغ مدؤولية ) ،فة الفقخآكسا أكجت أف الزساف والحساية االجتساعية مجخل لحساية الشداء مغ 
 "أكجت السذاركات أنوو  ،وإقخارىا( والفتيات مغ العشف صجار قػانيغ لحساية الشداءإالدمصة 

 غيتعخضإنيغ ذ إ ،ال حساية لمصالبات المػاتي يذاركغ في الشزاؿ ضج االحتالؿ كفي نذاشات الحخكات الصالبية" 
كال يػجج حخاؾ مجتسعي لتدميط الزػء عمى االنتياكات التي يتعخض ليا الصمبة مغ كال  ،لالعتقاؿ كسا الذباب

عمى كدخ شػكة الذباب كالفتيات لتحجيع  الجشديغ جخاء اقتحاـ االحتالؿ لمحـخ الجامعي. يعسل االحتالؿ دائسا  
 .كالشفدي كالرحي ليغ" سيخات كتػفيخ الجعع االجتساعيثارة مػضػع حساية األإمذاركتيع بالشزاؿ، مغ السيع 

 أف ،السذاركات في مجسػعة ؾياديات ندػيات الػسط، راـ هللاأكجت 

لة ءمغ نذاشات السدا افزعفيمغ تػفيخ الحساية الجكلية ك  افعيقي""الدصػة اإلسخائيمية، كالتداكؽ الجكلي معيا، 
 ،الصخؽ ك )السػارد الصبيعية،  "ج"ف انتقاص الديادة الفمدصيشية بفعل سيصخة إسخائيل عمى مشاشق أالجكلية". كسا 

يزعف مغ قجرة الدمصة الػششية الفمدصيشية عمى تػفيخ  "أ"كتػاصل اعتجاءاتيا عمى مشاشق  ،كالحجكد، كالبحخ(
كردع كافة  ،اتفاقية جشيف الخابعة إلىالحساية. كأكجت السذاركات "أف قزية الحساية تتصمب السصالبة بالعػدة 

سشادىا بسا يمـد مغ دعع، كالزغط لتػفيخ إكضخكرة تعديد تجسعات الحساية الذعبية ك  ،االنتياكات اإلسخائيمية
 ماـ ىجسة العذائخ كالجساعات الدمفية".أالحساية لمسؤسدات الشدػية كلمكياديات الشدػيات 

 :أنو إلى ،الذساؿ، شػلكـخوأشارت السذاركات في مجسػعة تشسػيات 
لتػفيخ الحساية، مغ خالؿ الزغط عمى صانعي القخار  بيغكمصال غعمى تػحيج جيػدى غعسمي "بسقجكر الشداء أف

إلقخار القػانيغ الخادعة لسختربي العشف السجتسعي مغ جية، كمغ جية أخخى الزغط لتػفيخ الحساية لمشداء مغ 
 األمغ، كتذكيل لجاف حساية أك الزغط عمى مجمذ غرضيأفي  ىغػدانتياكات االحتالؿ، مغ خالؿ تعديد صس

كالسشطسات الجكلية لتػفيخ حساية دكلية، مغ خالؿ بعثات السخاقبة الجكلية، خاصة في مشاشق التساس كعشج الججار". 
"تػفيخ  غمدؤكلية الشقابات ع فكأثارت السذاركات مػضػع العامالت خمف الخط األخزخ كفي السدتػششات، كأكج

"، كسا عمى الشقابات العسل 48ػراضي الأفي  الحساية كالتػثيق لالنتياكات التي تتعخض ليا الشداء العامالت تحجيجا  
حيث ال يصبق قخار الحج  ،شفاؿ كالسذاغلعمى "تحسل مدؤكلياتيا تجاه العامالت بأجػر متجنية في رياض األ

 ".ا  شيكل شيخي 600قل مغ أ ا  جػر أتتمقى الشداء ك  ،دنى لألجػراأل
 
ؼ نطاـ حساية لمشداء أال يػجج نو "أ إلى ،ريحاأوأشارت السذاركات في مجسػعة تشسػيات الػسط، 

 أنو إلى، وأشارت السذاركات مغ انتياكات االحتالؿ وال مغ العشف االجتساعي"

بعسمية التػثيق مغ قبل  لة مغ يقسغءذا تع تػثيق االنتياكات التي تتعخض ليا العامالت في السدتػششات يتع مداإ"
 ".تع مالحقة مغ تقـػ أك يقـػ بعسمية الخصج كالتػثيقتية الفمدصيشية، كسا األمشجيدة األ
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 ية الفمدصيشية. األمشجيدة ػجج حساية لسغ يقـػ بعسمية التػثيق حتى مغ قبل األتأؼ ال  

 السذاركات في مجسػعة تشسػيات الجشػبأكجت 

جخاءات كالتجابيخ التي تديع بتػفيخ الحساية لمشداء، جخاء عشف االحتالؿ أك كغياب اإلغياب السشطػمة القانػنية "
زمة ثقة حكيكية في الخجمات أالعشف االجتساعي. التجابيخ كمؤسدات الحساية لمشداء السعشفات غيخ كافية، كىشاؾ 

 ".سخة مغ العشفقخار قانػف لحساية األإالسقجمة، كىحا يدتجعي 

فخازات االحتالؿ زيادة حجة العشف السجتسعي مغ تشسخ وعشف جدجؼ إمغ أنو  إلىشارت أكسا  
 "عاقة ... شفاؿ وكبار الدغ وذوؼ اإلوعشف نفدي عمى الشداء واأل

حخماف الفتيات مغ التشقل أك السذاركة )القيػد االجتساعية زادت عمى لسخ ىحه السخاشخ دفعت العجيج مغ األ، 
بدط الحقػؽ كالتعميع كالحخكة أمغ  غاإلعاقة. تحت ذريعة "الحساية" يتع حخمانيالشداء كعمى الشداء ذكات 

  ،كالسذاركة السجتسعية(

 :أنو إلىوأشارت السذاركات 

ػجج تال ف ،عمى القانػف نفدو افتغمبتك  تافكالسديصخ  تافالستحكس ساالعذائخية كالعائمية ىالسشطػمتاف شالسا " 
 ".ؤىغقراإحساية لمشداء كسيتع 

 :كجت السذاركاتأمغ جية أخخػ  

مغ خالؿ  "H2" تسكشت الجسعيات الشدػية مغ تػفيخ الحساية لعجد مغ الشداء السعيالت لألسخ في مشاشق" 
كثخ قجرة عمى مػاجية العجيج مغ التحجيات، مشيا أمغ أف يربحغ  الشداء تسكغ   أكلئظ ،مذاريع إنتاجية صغيخة

 ،في القخار، فيسا يخز مجتسعاتيغ السحمية ةكثخ مذاركأصبحغ كأ ،أنفديغخػض االنتخابات مغ خالؿ تخشيح 
بخرػص الحساية لسػاجية أما "، كاستصعغ تجاكز العجيج مغ التحجيات السجتسعية ،كيصخحغ احتياجاتيغ بقػة

 ".كتجخالت مغ قبل جيات محمية كدكلية ،ىحه تحتاج لجيػد جساعية كمؤسدية كدكليةتعجيات االحتالؿ "

 

 القجس 6.5.1.2

  إلى أنو ،مغ الزػاحي ،السذاركات في مجسػعة شابات القجسأشارت 
 ""ال أحج يػفخ الحساية لمشداء، خاصة في السشاشق غيخ الخاضعة لمديادة الفمدصيشية" 



67 
 

وليذ  ،مغ إسخائيميأكسا ال يػجج  يةفمدصيشأمغ عشاصخ تػجج )عمى سبيل السثاؿ في مخيع قمشجيا ال 
سا كوىحا يعشي أف الشداء مكذػفات عمى التيجيجات والسخاشخ.  ،ليو(إ فمجأيأو  غلمشداء مغ يحسيي

 :إلى أفشارت مجسػعة تشسػيات القجس، أ
األجيدة الخسسية اإلسخائيمية، بفعل عجـ التقبل السجتسعي السبشي عمى  إلىالتػجو  يغتحاشالشداء السقجسيات ي" 

سباب سياسية، كمع غياب السؤسدات الػششية الفمدصيشية يديج انرذاؼ الشداء كيجعميغ عخضة لمسخاشخ أ
  كالعشف".

سخائيمية تزع الدكاف في حالة مغ الفخاغ اإلالتزييقات ف أكجت الؿياديات الشدػيات في القجس أكسا 
 الحساية،تجاه 

ف تعسل أكال يدسح لألجيدة الفمدصيشية  ،خاصة الذخشة اإلسخائيمية ،يبتعجكف عغ التعامل مع األجيدة اإلسخائيمية" 
 ،خمق بيئة تدخخ بانتياكات حقػؽ الشداء كالفتيات إلىحالة الفخاغ في الحساية تؤدي ف "أ ىلإكأشارت  في القجس".

في القجس  ةية إجخاءات تشفيحيأف لع تتخح مشح صجكر القخار كحتى اآل كبالعشف السبشي عمى الشػع االجتساعي.
 .لحساية الشداء كالفتيات"

 
 قصاع غدة 6.5.1.3

اإلنداني، يجب التصخؽ لقزية الحرار  األمغالستعمقة بعشجما نتحجث عغ مػضػع الحساية 
 ،ال يدتصيع حساية نفدو وعائمتو مغ الجػع والفقخ السفخوض عمى قصاع غدة، الحؼ جعل الكل مكبال  

ضعاؼ إوأثخه في  ،ذلظ إلىجخاءات الحكػمتيغ مغ عقػبات وخرع وما إقزية االنقداـ و إضافة ل
السذاركات في مجسػعة إليو شارت أحدب ما و سخة بذكل كامل. مشطػمة الحساية عمى مدتػػ األ

 :عسل ؾياديات ندػيات في قصاع غدة

لييا السخأة في حاؿ إ أتمج ػجج استجابة مالئسة بذكل كاؼ  تكال  ،ىشاؾ مشطػمة لحساية الشداء في قصاع غدة ت"ليد
 تعخضت لمعشف".

 الحساية لمسخأة خاصة مخاكد الذخشة،ػجج مؤسدة حكػمية يسكغ أف تػفخ تال أنو " فوأكج 

السختار أك رجاؿ  إلىيا ػنإنسا يػجي ،شكػاىا ػف يدتقبمفإنيع ال مخكد شخشة  إلىذا تػجيت امخأة معشفة إ فسثال  
 ".عصالح أك العذائخ أك غيخىاإل
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تػفخ مخاكد حساية وال  ،وىحا بحج ذاتو كارثة تجلل عمى أف حتى الذخشة ال تقـػ بػاجبيا كسا يجب
 تػفخ شخشيات متخررات لسدانجة السخأة.ال و  ،لمشداء السعشفات

 :شارت مجسػعة الذابات في غدةأكسا 

ما بالشدبة لمجيات الحكػمية فيي غيخ مداعجة، بل بالعكذ، ليا دكر سمبي في االستجابة لقزايا االنتياكات أ""
مخ األ ،ال تشرف السخأة كال تػفخ ليا الحساية السصمػبة جخاءات شكميةإسػاء بالتيسير أك بحميا ضسغ  ،كالعشف

" ازالت تتعخض لي امفي حاالت القتل كالزخب التي  ا  ثخه كاضحأف كاالحي   .الشداء كل يـػ

داؿ السؤسدات التي تتعامل مع قزايا العشف والحساية تعاني مغ ضعف إمكانيات قانػنية ت الو 
 ففي قصاع غدة بكاممو ،ومادية

 ."تيغمجة محجكدك  كلرغ بذخكط سا،غ تدتصيع السخأة المجػء لييبيت أمغ كاحج أك اثش ى سػ  يػجج ال" 

 لبشاف 6.5.1.4

 األمغوفي لبشاف يالحع ضعف إمكانيات السجتسع الفمدصيشي في تػفيخ الحساية لالجئات، مع غياب 
ية في السخيسات، وعجـ قجرة األمشالمبشاني عغ داخل السخيسات، وغياب الثقة بالمجاف والقػػ 

 األمغالجسعيات المبشانية عمى استؿباؿ عجد مغ الالجئات، وعجـ فعالية دور كل مغ مجمذ 
فة افتقار الشداء السيجخات مغ سػريا لكا إلىمع اإلشارة  ،ومشطسات حقػؽ اإلنداف في تػفيخ الحساية

 مغ غيخىغ. في ذلظ الفمدصيشيات، وىغ أكثخ انكذافا   غشكاؿ الحساية، بسأ

وىحا ما سمصت عميو  ،ومع تخاجع خجمات األونخوا تتخاجع قجرة ىحه الخجمات عمى تػفيخ الحساية
 .الزػء الالجئات في لبشاف

 :بأف ،لبشاف ،أفادت السذاركات في مجسػعة ؾياديات ندػيات

الشججة كنبع كاتحاد السخأة، إال أف ذلظ  :كمشيا تيع،كحساي األشفاؿ كالشداء تقـػ بالعسل لػقايةالعجيج مغ الجسعيات "
ػجج أكجو تلزعف اإلمكانيات كمحجكديتيا كتغييب دكر الشداء ككضع العخاقيل في شخيقيغ. كال  ، نطخا  غيخ كاؼ  

ػجج مخجعية محجدة كمعخكفة تفال  ،اكاتكقاية كحساية متبعة، كال تعخؼ الشداء أيغ تتػجو في حاؿ التعخض لالنتي
 غياب مخاكد الحساية الخاصة بالالجئات الفمدصيشيات". إلىتأخح عمى عاتقيا مدؤكلية حساية الشداء، باإلضافة 

 أنو إلىوأشارت السذاركات في مجسػعة الذابات في لبشاف 
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ػجج أشكاؿ حساية ككقاية لمشداء كالفتيات الفمدصيشيات الالجئات في لبشاف، حتى المجشة الذعبية كالقػى تال "
  ،"ية في حاؿ لجأت إلييا الشداء لصمب الحساية، تعسل عمى ابتداز الشداءاألمش

ػجج جخأة عشج الكثيخ مغ الشداء لمتحجث عغ تػجج ثقة بالسخجعيات السػجػدة وال توبالتالي ال 
 بالحساية، ا  خاص ا  نخوا التي تزع قدسو حتى األ ليا. غتعخضيوعغ االنتياكات التي  غتجاربي

"دكرىا غيخ فعاؿ فال أحج يعمع ما الجكر الحي تقـػ بو األكنخكا في ىحا السجاؿ، كالرثيخ مغ الشداء ال تعخؼ 
 في ذلظ الشداء الستعمسات كالمػاتي يعسمغ في جسعيات". غبالحساية في األكنخكا بس ا  خاص ا  أساسا  أف ىشاؾ قدس

 "أبعاد"ك "كفى" إلىكنقـػ بتحػيل الحاالت السيجدة بالخصخ  ،كنحغ كجسعيات نعسل بذكل فخدي مع الشداء"
 في مجاؿ الحساية(" تافناشص تافلبشاني فات)جسعي

فيي بالكاد تكفي  ،أف ىحه الجسعيات غيخ قادرة عمى استيعاب عجد مغ الالجئات الفمدصيشيات إال 
 لتغصية الشداء المبشانيات. 

 ،كجتو السذاركات في مجسػعة التشسػيات، لبشاف مخيع نيخ الباردأوىحا ما 

لصمب الحساية  غتجييأيغ  إلى"في ضل غياب دكر كل مغ الجكلة المبشانية كالدمصة الفمدصيشية، ال تعخؼ الشداء 
 ".غمغ السدؤكؿ عغ حسايتي غعخفيكال  ،ألي شكل مغ أشكاؿ العشف كاالنتياكات غفي حاؿ تعخضي

ىمية التي تعسل في مجاؿ حساية السخأة وبعس البخامج الشدػية عجد مغ السؤسدات األمع وجػد  
سشة ة مجمغ  ،حتى دكر األكنخكا في ىحا السجاؿ غيخ كاضح ،مذكمة في التذبيظ بيغ السؤسدات لكغ ىشاؾ"

 ."ف غيخ فاعمةاآل إلىلرغ  ،تذكمت شبكة حساية

 األردف 6.5.1.5

 وفي األردف

الحكػمة إال في الحاالت الجشائية أك اإلصخار عمى  "تربح الجخائع السدتسخة عادات شبيعية في السخيع، لعجـ تجخل
 الذكػى".

ىع تعجيل مصمػب أ شارت السذاركات في مجسػعة ؾياديات ندػيات في األردف، وأضافت أف أكسا  
يا، وؼيسا يخز ئبشاأل إعصائياتعجيل قانػف الجشدية لمسخأة، ومشحيا حق ىػ ؼيسا يخز الحساية 

ف ىشاؾ أدوات أو إنو مغ الرعب القػؿ إوالستػلج في مخيسات المجػء فالعشف السبشي عمى الجشذ 
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وتخػ السذاركات في مجسػعة الؿياديات الشدػيات في األردف أنو مغ  ،أساليب ناجعة لمحساية
 الزخورؼ 

مخكد الذخشة لمذكػى"،  إلىيجاد كسيمة لحساية السخأة مغ العشف السػجو ليا، ألنو مغ الرعب ذىاب السعشفة إ"
سيارات اإلسعاؼ األكلي، كتجريب السذخفيغ عمى التعامل مع الحاالت كلسغ تتػجو في مؤسدات جب تػفخ في

ػجج ت: "أنوعمى  ،السذاركات في مجسػعة عسل الذابات، األردفتؤكج السجتسع السجني كالسؤسدات الحكػمية. 
ميداف، ك العجؿ القانػنية، ك معيج تزامغ الشداء، ك سخة، حساية األ :مثل ،مؤسدات لحساية السخأة مغ السخاشخ

 اتحاد السخأة األردنية".ك 

 استشتاجات كتػصيات حػؿ الحساية 6.5.2

 استشتاجات 6.5.2.1

 نقاط الزعف السمسػسة في الػاقع الفمدصيشي في ضػء التالي: ػحجإسثل مػضػع الحساية ي

  ال تقخ إسخائيل بسدؤوليتيا عغ تشفيح السعاىجات واالتفاؾيات الجولية الخاصة بالدكاف
ثشاء الحخب، أو تمظ الخاصة بالتعامل مع األراضي السحتمة، عمى الخغع مغ أالسجنييغ 

وضخورة االندحاب مغ األراضي  ،سخائيلكجت احتالؿ إأمجسػعة القخارات الجولية التي 
  53.السحتمة بسا فييا القجس

 حيث  ،في القجس تعير الشداء والفتيات حالة فجػة )فخاغ( كبيخة في مجاؿ الحساية
 ،ىميةيق عمى السؤسدات األيتغيب السؤسدات الخسسية الفمدصيشية ويجخؼ التز

 سخائيمية الخسسية.الشداء لمسؤسدات اإل أوالعتبارات وششية اجتساعية ال تمج
  ،الدمصة الفمدصيشية غيخ قادرة عمى تػفيخ فإف بفعل محجودية سيادتيا وإمكانياتيا

وفي القجس وفي مشاشق التساس، كسا تعجد عغ تػفيخ  "ج"الحساية لمشداء في مشاشق 
 ثشاء االجتياحات واالقتحامات أو السػاجيات السباشخة مع الستطاىخيغ.أالحساية 

   ،ضعف الحساية مغ السخاشخ الشابعة مغ جير االحتالؿ اإلسخائيمي ومغ السدتػششيغ
وعجـ خزػع  ،ياألمشفإف ىشاؾ مخاشخ تشكذف عمييا السخأة بفعل الفػضى واالنفالت 

 .الفمدصيشية األمغبعس مشاشق الدمصة ألمخ قػات 

                                                           
53

 انظر على سبٌل المثال المرارات الدولٌة الخاصة بالمضٌة الفلسطٌنٌة فً ممدمة التمرٌر الفنً. وٌندي اٌزان: آلٌات المساءلة المانونٌة  

 .3189اللواتً ٌعشن تحت االحتالل. هٌئة األمم المتحدة للمرأة الدولٌة، النساء الفلسطٌنٌات 
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  سصػة العذائخ، وتجميات الفكخ الدمفي، وبعس العادات والتقاليج البالية، تكذف الشداء
 .شكاؿ لمحسايةأية أتػفخ ؼيو تعمى ىامر مغ السخاشخ ال 

 مع غياب  ،في لبشاف، ضعف إمكانيات السجتسع الفمدصيشي في تػفيخ الحساية لالجئات
رة الجسعيات المبشانية عمى استؿباؿ ية في السخيسات، وعجـ قجاألمشالثقة بالمجاف والقػػ 

ومشطسات حقػؽ اإلنداف  األمغعجد مغ الالجئات، وعجـ فعالية دور كل مغ مجمذ 
يتخؾ الشداء والفتيات الفمدصيشيات الالجئات تحت رحسة  ،في تػفيخ الحساية لالجئات

 سخية واالجتساعية.العالقات األ
 لالجئات الفمدصيشيات.ووسائميا عالة وفي األردف ىشاؾ غياب واضح ألدوات الحساية الف 

 تػصيات 6.5.2.2

 وتػفيخ  ،تػفيخ مخاقبيغ دولييغتكثيف حسالت الحذج والسشاصخة لمزغط عمى األمع الستحجة ل
لخصج االنتياكات  ،حساية دولية في القجس وعمى كل نقاط التساس والسشاشق السيجدة بالزع

 فخدية وجساعية.  ػ ورفع التقاريخ وتحخيظ شكاو 
 لػضع مػضػع حساية الشداء  ،السذاركة في البعثات والمجاف والسحافل والسؤتسخات الجولية

وتشطيع حسالت دعع ومدانجة دولية لمتجسعات  ،عساؿوالفتيات الفمدصيشيات عمى ججوؿ األ
النتياكات ألمشيغ اإلنداني )ىحا يخفف مغ االنتياكات التي تػاجو فييا الشداء االعتجاءات وا

 .عمى الخغع مغ تعخض الستزامشيغ في بعس األحياف لعشف السدتػششيغ والجير(
  وأدواتيادبل الحساية تعخيفيغ بو  ،مػاجية االنتياكات وقجراتيغ عمىت الشداء اتصػيخ ميار، 

 .تبادؿ خبخات ومعارؼو بشاء قجرات، و بخامج تػعية،  :مثل
 ىسية لتتبػأ مشاصب مخ في غاية األأحداب دعع وجػد الشداء في مػاقع صشع القخار في األ

والسعمػمات، مع االستعجادية والجاىدية وقػة الذخرية وتصػيخ السعارؼ  ،ؾيادية في السجتسع
وىحا يػفخ ليا  ،والعسل عمى القبػؿ االجتساعي ،وتعديد شبكة العالقات مع السؤسدات

قراء مغ قبل السجتسع الحكػرؼ )حسالت ضغط إو أو اعتجاء أيجيج ؼ تأحساية جخاء 
  .ومشاصخة(

  معخفة  إلى غحتجيلمخصخ، كسا  غتعخضي جلييا الشداء عشإ أيػاء تمجإدعع بشاء مخاكد حساية و
مشة لمشداء آحتل مػضػع تػفيخ مخاكد حساية يلييا. إالمجػء  يغشخ التي يسكشالسؤسدات واأل
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كسا  ،والسعشفات مع التخكيد عمى لبشاف وعمى قصاع غدة أىسية خاصةالسعخضات لمخصخ 
تذغيل آلية حساية داخل السخيسات، تتزسغ كل تشطيع حسالت ضغط ومشاصخة ليجب 

نذاء مخاكد إيػاء والزغط إل ،وخارجيا العشاصخ األساسية لمحساية والػقاية داخل السخيسات
كػف الجسعيات المبشانية العاممة في مجاؿ  ،وتفعيل دور الحساية داخل السجتسع الفمدصيشي
 حساية الشداء غيخ ممدمة بالشداء الفمدصيشيات.

  جل وقف تجخل العذائخ في التعامل مع قزايا العشف السبشي عمى الشػع، أالزغط مغ
ساس حقػقي بسا أوتفعيل دور الجيات الحكػمية في حل قزايا العشف واالستجابة ليا عمى 

 ،جيدة الحكػمةأ، وذلظ مغ خالؿ تعسيق بعج الشػع االجتساعي في يشرف السخأة ويحسييا
 غدة.قصاع وتػفيخ شخشيات متخررات لسدانجة السخأة في كل مغ الزفة و 

  ،ف أجل ألة، مغ ءجمدات مداو لقاءات عسل، و مخاسالت، و جمدات حػار، و التػجو لمشقابات
الفتيات  وتحجيجا   ،نحػ حساية الشداء المػاتي يعسمغ بطخوؼ صعبة عتيامدؤوليالجسيع تحسل ي

كػف الشقابات  ،سخائيمية وفي القصاع غيخ الخسسيوالشداء المػاتي يعسمغ في السدتػششات اإل
  .ليات لمحسايةآقع عمى عاتقو العسل عمى تػفيخ يىي الجدع القانػني الحؼ 

 تاحة إباستيجاؼ الذابات الػاعجات و وتكػيشيا ة تصػيخ بخنامج وششي لبشاء الؿيادات السدتقبمي
 تذغيل مسيدة لمفتيات. و تجريب، و فخصة بشاء قجرات، 

  وتجييدىا وبشائيا تػجيو الجيػد نحػ تذجيع قجرات السجسػعات السحمية الستصػعة وتجريبيا
 .لتقػـ بالحج مغ االنتياكات باستخجاـ أساليب الحساية الذعبية

  األعزاء في االئتالؼ لتػفيخ بخامج الجعع الشفدي واإلرشاد تشديق جيػد السؤسدات
لمسخاشخ واالنتياكات واالستغالؿ مغ قبل  غوالحساية لمشداء والفتيات المػاتي يتعخض

نداء  تحجيجا   ،السدتػششيغ ولصمبة السجارس، مثل الشداء الالتي يعسمغ في السدتػششات
 الدبيجات والجفتمظ وفرايل.

  حداب الدياسية والسؤسدات وششي مػسع وسخيع )مؤتسخ وششي( لكل األتشطيع وعقج اجتساع
 ا  ، بحيث يخمق السؤتسخ جػ وإنرافيا ة أ شابع داعع لسداواة السخ  اذيكػف والذبكات السجنية، 

وتسشع كافة  ،ويخخج بخصػات عسمية تعدز مغ وجػد السخأة في السخاكد الؿيادية ا ،مدانج
  .لكل الفرائل الدياسيةتكػف ممدمة  ،التسييد العمشي والزسشي ضج السخأة 
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  حيد الشػر إلىسخة مغ العشف خخاج قانػف حساية األإالتشديق والزغط لمعسل عمى، 
عالف عغ اتفاؾية سيجاو بالجخيجة واإل ،عالف عغ القخارات والقػانيغ بالجخيجة الخسسيةواإل

 .الخسسية
  ما و  "،كػرونا"وششية لتعػيس الفئات التي تزخرت جخاء انتذار وباء آليات دراسة سبل

 وما رافق ذلظ مغ عشف.  ،االقترادؼ واالجتساعي يغمػضعلساىع بو مغ تجىػر 
  تداىع في  ،رساؿ بعثات رقابةإالتػجو لسشطسة الرميب األحسخ الجولي لتخريز السػارد و

 ػاجد.حساية الشداء والفتيات في مشاشق التساس وعمى الح
 تحسي الشداء  ،وليدت بخامج ومذاريع مؤقتة ،تصػيخ خصة حساية ووقاية شػيمة األمج

 .لبشاففي خاصة في مخيسات المجػء  ،والفتيات مغ السخاشخ
  شبيية  ، تكػف لييا عشج التعخض لمخصخإقػة تجخل يتع المجػء  إلىتحتاج الشداء في األردف

 .بديارات اإلسعاؼ
  األداة الخئيدية التي يجب عمى الجولة أف تتجخل فييا لحساية الشداء القػانيغ والتذخيعات ىي

مغ العشف االجتساعي بكل أشكالو، وتػفيخ العسل والرحة والزساف االجتساعي لحساية 
 .السخأة، لحا يجب تفعيل القػانيغ والتذخيعات األردنية غيخ السفعمة في حساية السخأة 

  مكغ في مخيسات لبشاف، أدعع السؤسدات القاعجية في القجس ومشاشق التساس، وحيثسا
وتػفيخ الجعع والحساية لمسؤسدات الشدػية لتذكيل مجسػعات حساية مجتسعية بسذاركة 

 .الشداء
  تشطيع عسمية التذبيظ والتشديق ما بيغ السجتسعات السحمية لتبادؿ الخبخات والتعمع مغ

 .التجخبة

 السداءلة 6.6
 الشتائج السشاشكية حػؿ السداءلة 6.6.1

الثقة  ينو لػحع تجنإف "،1325"في مكػنات القخار السداءلة وحداسيتو عمى الخغع مغ أىسية عشرخ 
وقجرتيا مدتػػ االنعجاـ لجػ الؿياديات الشدػية، في جاىدية السؤسدات الجولية  إلىلجػ السبحػثات، 

 لة إسخائيل عغ انتياكاتيا السدتسخة والستػاصمة ألمغ الشداء والفتيات الفمدصيشياتءعمى مدا
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مغ الشداء والفتيات أعمى  ،لتيا عغ الشتائج الدمبية الستختبة مغ استسخار االحتالؿءومدا وسالميغ،
 .وسالميغ الفمدصيشيات

لة االحتالؿ اإلسخائيمي عغ انتياكاتو تجاه ءف عسمية مداإف ،داؿت الومع كل الجيػد التي بحلت، و 
بخزىا: "محجودية البحػث الكسية ألعل  ،الشداء والفتيات ما زالت محجودة لسجسػعة مغ األسباب

ليات واضحة يسكغ آجودية تػفخ الكاؼية بذأف التأثيخ الستبايغ لالحتالؿ عمى الشداء، وبفعل مح
لة إسخائيل ءكسا أنو مغ الػاضح أف مدا 54".نراؼ القانػنيلييا بديػلة اللتساس اإلإالػصػؿ 

ليات السعيػدة غيخ فعالة، بحكع سصػة إسخائيل، وعجـ إقخارىا القانػني بأنيا تحتل باستخجاـ اآل
 إلىما يجفع  ،سيا أمخيكاأعمى ر و الجوؿ األراضي الفمدصيشية، والسدانجة السصمقة ليا مغ مجسػعة مغ 

، لتدميط يغالجوليو  يغليات بجيمة، واستخجاـ فخص السشاصخة والتأييج الذعبيآاستكذاؼ و  /البحث عغ
الزػء عمى قزايا االنتياكات اإلسخائيمية، وفتح حػارات ونقاشات عغ االحتالؿ وانتياكاتو لمحقػؽ 

. ىحا كمو يدتجعي تػفيخ وسالميغ وإدارتيا الشداء والفتياتمغ أاإلندانية وتعجياتو الستػاصمة عمى 
بحاث كسية ونػعية عغ وضع الشداء والفتيات الفمدصيشيات، ورفع مدتػػ عسمية تػثيق أمعمػمات و 

 فع السمفات وتجاوليا واستخجاميا.االنتياكات وح

 الزفة الغخبية 6.6.1.1

ىشاؾ شكػؾ لجػ بعس السبحػثات في تػفخ اإلرادة الدياسية والقجرة التقشية الفمدصيشية الكاؼية 
إسخائيل في السحافل الجولية بشجاعة، ومع ىحا تقػـ مجسػعات مجتسعية تذارؾ فييا الشداء  ةلءلسدا

 .بيخ نباال(و مجسػعة بػريغ، و والفتيات بفعالية في عسمية تػثيق االنتياكات )مجافعػف في الخميل، 

 يتع التػثيق في السشاشق األكثخ خصخا  أنو " إلىوقج أشارت السذاركات في مجسػعة شابات الجشػب 
وقج  ،"، كسا يتع التػاصل مع مؤسدات حقػؽ اإلنداف لتػثيق االنتياكات56وكيداف 55مثل جبة الجيب

في تػثيق االعتجاءات،  شاركت الشداء في التجريب عمى التػثيق، وىشاؾ حاجة لتػسيع مذاركة الشداء
لة والعسل ءعمى السدا ،اإلنداني األمغشتيظ فييا وبشاء قجرات السجالذ السحمية في السشاشق التي ي  

 لة. ءعمى تشطيع مجسػعات مغ الذابات لمتػثيق وبشاء قجراتيغ وإتاحة الفخصة لمتػثيق والتذبيظ والسدا
                                                           

54
 .3189وٌندي إٌزان: آلٌات المساءلة المانونٌة الدولٌة، النساء الفلسطٌنٌات اللواتً ٌعشن تحت االحتالل. هٌئة األمم المتحدة للمرأة.   

55
، تخضع لضغوطات مستمرة من لبل االحتالل لترحٌل إحدى لرى بٌت لحم، تمع فً الجنوب الشرلً للمدٌنة، محاطة بالمستوطنات  

 نسمة(. 311سكانها )
56

 ( نسمة، تمع شرق بٌت لحم، محاطة بالمستوطنات، ٌعانً أهلها من اعتداءات وضغوطات تسعى لتهجٌرهم.111لرٌة صغٌر )  
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 وأكجت السذاركات في مجسػعة شابات جشيغ عمى ضخورة

شفاؿ خاصة في أللة االحتالؿ عغ االنتياكات التي يسارسيا ضج السجتسع الفمدصيشي عامة كالشداء كاءمدا"
خاصة لسغ كبشاتو، بشاء البمج أعمى انتياكاتيا التي تسارس ضج لة الدمصة "ء"، ككحلظ عمى مداالسحاكع الجكلية

لة ءضخكرة مدا كأضافت "،الحساية لبشاتيالة العذائخ كالعائالت التي قرخت بتػفيخ اءيعارض الدمصة، كعمى مد
لة اء"السدالسذاركات كأكجت  ،"السخيعفمدصيشية ذخشة الالحيث ال تجخل  ،السخخبيغ الحيغ يعيثػف بالسخيع فدادا  "

لتو عمى تقريخه تجاه تػثيق ءمداكتجب  ،مؤسداتو مدؤكلية التػثيقك كعمى السجتسع السحمي  ،مغ خالؿ التػثيق
 االنتياكات".

 أف إلىأشارت السذاركات في مجسػعة ؾياديات ندػيات الجشػب 
مغ التػجو لمسجتسع الجكلي كمصالبتو بتحسل مدؤكليتو تجاه  لة تدتجعي العسل عمى كافة األصعجة، بجءا  ء"السدا
 لة االحتالؿ عغ الجخائعءبسدا خخ احتالؿ عمى األرض، مخكرا  آنياء إعدؿ تشتيظ حقػقو كافة، كالعسل عمى أشعب 

لتو ءمداك ، خاصة كاالنتياكات التي يختربيا بحق الذعب الفمدصيشي عامة، كبحق الشداء كالفتيات الفمدصيشيات
لة االحتالؿ اءمدك  ،لتو عغ التجػيعءكمدا ،ىجـ السشذآت كالسشازؿك قمع األشجار ك عغ القتل كالتجميخ كالتذخيج، 

التي كمشيغ ىجيل اليذمسػف  ،خد مخكرىغ عبخ الحػاجدعغ كل الجخائع التي ارتربت بحق الفتيات المػاتي قتمغ لسج
 ،"اإلبخاليسي عمى بػابة الحـخقتمت 

 االنتياكات التي تتعخض لياعغ لة االحتالؿ ءمداو  
سيخات في سجػف االحتالؿ، كالزغط عميو لتصبيق السػاثيق كالسعاىجات الجكلية، كتحخيظ شكاكى فخدية األ"

 .الجشايات الجكلية"عية ضج االحتالؿ في محكسة اكجس
غياب الحساية عغ الفتيات المػاتي يتعخضغ لكافة لة الدمصة الفمدصيشية عغ مدؤولياتيا تجاه "ءومدا 
 لتيا عغ تعامميا معء، ومداشكاؿ العشف"أ

محاسبتيا لمعذائخ كالجساعات كمداءلة الدمصة عغ " ،مختربي جخائع القتل كالعشف كاالعتجاءات الجشدية""
كتياجسيع  مسؤسدات الشدػية كالشدػيات ككل مؤيجي الحخكة الشدػية في مصالبيا العادلةتتعخض لصػلية التي األ

 ،تػفيخ الحساية لدكاف السشاشق التي تتعخض لالعتجاءات السترخرة مغ قبل السدتػششيغ"كمداءلة الدمصة عغ " ،"
أك  سخة بفعل استذياد الدكجألالتي أصبحغ ربات "الجعع االجتساعي لمشداء اكسا عمييا تحسل مدؤكلياتيا كتػفيخ 

 سخة".فخاد األأكعمييغ تمبية احتياجات  ،مػتو
 وأكجت السذاركات ضخورة

لحذج التأييج كالسشاصخة لسداءلة  ،قميسية كالعخبية كالجكليةمغ خالؿ التحالفات اإلكتػسيعيا، تفعيل دائخة التذبيظ ""
 .قميسية كالجكلية"عمى أف ترػف الشداء مسثمة بالتحالفات اإل ،االحتالؿ

 "1325"أف أىسية القخار  ، إلىوأشارت السذاركات في مجسػعة ؾياديات ندػيات الػسط
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لة ءغ مغ مداما يسك   ليات الجكلية لخجمة القزية الفمدصيشية،"تشبع مغ كػنو يتيح الحيد الستخجاـ السحافل كاآل
كتجشيج الجعع لمزغط عمى السجتسع الجكلي لتشفيح قخارات الذخعية الجكلية، بسا يذسل  ،الجكلية االحتالؿ في السحافل

كبشاء القجرات الػششية في مجاؿ التعامل مع السحاكع كتشطيسيا، دعػة عسل لجاف تقري الحقائق الجكلية  مغ
شخ مشطسة التحخيخ كالدفارات عغ نذاشاتيا الجبمػماسية كالتعبػية". كتخى السذاركات أف ألة ءالجكلية، ككحلظ مدا

 .االنتياكات اإلسخائيمية يدمط الزػء عمى جخائع االحتالؿ ضج الشداء كيزعيا في مراؼ جخائع الحخب" إضيار"

لذساؿ، ما لفتت السذاركات في ورشة عسل ؾياديات ندػيات ا إلىاإلشارة  ومغ األىسية بسكاف
 أف ، وىػليوإاألنطار  ،نابمذ

ضعف يؤكج ، ك التسدظ بحق الذعب الفمدصيشي في التحخربكال  ،ال يتدع بالقػة "ؼ.ت.ـ"الخصاب الػششي مغ قبل "
 لة".اءحيث يتيح السجاؿ لمسد "1325"كفاية االستثسار في القخار عجـ  إلى، ك لةاءة لمسدياإلرادة الدياسية السػج

 القجس 6.6.1.2

 أنو إلىتذيخ السذاركات في مجسػعة عسل ؾياديات ندػيات القجس 

نتياكيا لألمغ اإلنداني لمشداء الة فعالة مغ قبل السؤسدات الجكلية إلسخائيل كقػة محتمة عغ ءػجج مدات"ال 
لة مغ قبل السحافل الجكلية التي ما زالت تعتبخ ءكالفتيات السقجسيات"، ما يعبخ عغ قرػر ممسػس في مجاؿ السدا

لالنتياكات عمى مدتػى السجتسعات السحمية كالسجسػعات  ا  أف "ىشاؾ تػثيق إلىشارت أالقجس أراضي محتمة، كسا 
 لة".ءمدتػى السدا إلىال يختقي  ،الستصػعة كمغ قبل مؤسدات حقػؽ اإلنداف

 لقجس أنو مغ السيع بسكاف شابات ضػاحي اوأكجت السذاركات في مجسػعة عسل 

ربط السجتسعات التي تتعخض لالنتياكات ، ك تػعية السجتسعات التي تتعخض لالنتياكات حػؿ أىسية التػثيق"
بشاء قجرات الشاس )العادييغ( ، ك بسجسػعات التػثيق السختمفة، مغ مؤسدات حقػؽ إنداف كمؤسدات تػثيق دكلية

، كعسل مشتجيات مغ السجسػعات التي تػثق، كبشاء لمجيات ذات الرمةيراليا إعمى التػثيق كتبادؿ السعمػمات ك 
ى معتشطيع الجيػد لتػصيل الػثائق لمسحافل الجكلية حتى تديج إمكانية السحاسبة، كتذجع الشداء ك نطع لمتػاصل، 

 ".كبشاء قجراتيغ عمى ذلظ ،لة السحميةءالنخخاط في لجاف التػثيق كالسداا

 قصاع غدة 6.6.1.3

العجيج مغ القزايا التي رفعت لسحاسبة االحتالؿ عمى مغ خغع العمى عمى مدتػػ جخائع االحتالؿ، 
 شفاؿ مجنييغ،أجخائع ارتكبيا بحق نداء و 
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، عمى عكذ ما ىػ متػقع مغ الجية التي األمغنو لع يتع التعامل مع ىحه القزايا بججية، مغ قبل مجمذ أال إ" 
 57.جخاءات بحق مخالفيو"إخح أتشفيح القخار ك لمتابعتو  األمغحق بسجمذ ف األإحيث  ،صجرت القخارأ

الييئة  :مثل في مػضػع الفداد، عمى مدتػػ مؤسدات السداءلة الفمدصيشية، ىشاؾ مؤسدات فاعمة
ة الحق، مؤسدو ائتالؼ السؤسدات الحقػؾية الفمدصيشية، و السدتقمة لحقػؽ السػاشغ )ديػاف السطالع(، 

لة االحتالؿ والدمصة ء)وىي مؤسدات غيخ حكػمية في الجػىخ( تعسل عمى مدا ،مافأمؤسدة و 
لة بفعل تعصيل ءفخاغ ممسػس في مجاؿ السداالتأكيج عمى وجػد مع  ،نفدو الفمدصيشية في الػقت

لسؤسدات الجولة وديػاف  عسل السجمذ التذخيعي وحمو دوف الجعػة النتخابات تذخيعية. بالشدبة
وسالمتيغ مغ الشداء والفتيات أف السداءلة في مجاؿ إالخقابة وىيئة مكافحة الفداد والشطاـ القزائي ف

ل بيئة قانػنية ضوىي شبو معصمة وال تقػـ السؤسدات بجورىا بالذكل السصمػب في  ،ال تسثل أولػية
 غيخ حامية ألمغ الشداء والفتيات.

 جسػعة الؿياديات الشدػيات أفتخػ السذاركات في م

تع رفع العجيج مغ القزايا أنو ك  ،ىشاؾ العجيج مغ السؤسدات التي تقـػ بتػثيق الجخائع التي يختربيا االحتالؿ"
ككحلظ السخضى كالسخيزات  ،شفاؿ كالشداء، كالقزايا التي تتعمق بالسعتقميغ في الدجػف قتل األ :مثل ،اليامة

ال أف جسيع القزايا إما يعخضيع لمسػت"..  ،لدفخ عبخ السعبخ كالعالج في الخارجباالحيغ لع يدسح ليع االحتالؿ 
 ،كتخى السذاركات أنو "بذكل عاـ "،الفيتػالشقس "مخيكا باستخجاـ حق أالتي تخفع لمسداءلة تػاجو بخفس مغ قبل 

 .تحخؾ أكبخ" إلىكيحتاج  ،ججا   ا  داؿ مػضػع السداءلة ضعيفي ال

 :أفإلى وأشارت السذاركات في مجسػعة الذابات، غدة، 

ىع السػضػعات التي تزعف أبحاث كالجراسات مغ كضعف األ ،ليياإ"غياب السعمػمات كعجـ القجرة عمى الػصػؿ 
السعشفات"، كعمى الرعيج عجـ كجػد بيانات كتػثيق كمعمػمات عغ الشداء  إلىباإلضافة  ،القجرة عمى السداءلة

ال تتػفخ  نو "تتع السداءلة في قزايا محجدة، كأحيانا  أ ،قصاع غدة ،تخى السذاركات في مجسػعة تشسػيات ،الجاخمي
لة ليتع تصبيق قخار ءأىسية تفعيل السدا إلىشارت ألجى الستزخريغ أك السجتسع، الجخأة لصخح القزايا، كسا 

 ألف السداءلة معصمة بأمخ مغ األمع الستحجة". "1325"

 لبشاف 6.6.1.4

                                                           
57

 المشاركات فً ورشة عمل مجموعة الشابات فً لطاع غزة.  
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مسثمة بالفرائل  "ؼ.ت.ـ"لة ال مغ قبل ءفي السخيسات الفمدصيشية في لبشاف أنطسة مداتػجج ال 
 وال مغ قبل السشطسات الجولية. ،، وال مغ قبل الجولة السزيفةةوالمجاف الذعبي

 غوليذ لي ،الشداء الفمدصيشيات في لبشاف عغ السذاركة في الخصط التي تزعيا الجولة المبشانية بتغي  
 .ْيغتشديق وتفاعل فعال إلىوىحا بحاجة  ،حزػر ممسػس في تصػيخ الخصة الػششية الفمدصيشية

ال يقترخ عمى مداءلة االحتالؿ اإلسخائيمي  أف مفيػـ السداءلة عشج السبحػثات شارة لوما تججر اإل
مغ ألة الدمصة والقػػ العذائخية والدمؽية عغ االنتياكات التي تخخؽ ءنسا يذسل مداإعمى جخائسو، 

وتخػ السذاركات في البحث أف التػثيق جدء مكػف لعسمية  يغ،توسالم الشداء والفتيات الفمدصيشيات
 السذاركة. ال بج مغ إتقانو لتحديغ فخص ،السداءلة

 أنو إلى ،السذاركات في مجسػعة ؾياديات ندػيات، لبشافأشارت 

يدية التي تدتثشي يالقػانيغ المبشانية التسكالسداءلة كغيابيا، ىي "مغ العػامل التي لعبت دكرا  في ضعف الخقابة 
لة، كىحا نػع مغ أنػاع استرساؿ االضصياد ضج الالجئة الفمدصيشية". ىحا اءالالجئة مغ أنطسة الحساية كالسد

ك"عجـ كعي شخيحة كبيخة مغ الشداء  ،ضعف السعخفة باالتفاقيات التي تحسي الشداء كحقػقيغ إلىباإلضافة 
 ،لفمدصيشيبحقػقيغ لمسصالبة بيا". ك"غياب السخأة الالجئة في الذتات عغ الخصة الػششية الفمدصيشية في الجاخل ا

 التي يجب أف ترػف الشداء الفمدصيشيات في الذتات جدءا  مشيا".

 أنو إلىما السذاركات في مجسػعة تشسػيات لبشاف فقج أشخف أ

لة كرقابة، كال يتع المجػء لمجشة الذعبية، في حاؿ ءػجج مداتنيخ البارد كالبجاكي ال مخيسي عمى صعيج "
مغفخ الجرؾ، في حاؿ  إلىيتع المجػء ك في المجشة،  أف يكػف عشرخ ندائي عزػا   صال  أتتقبل  غاالنتياكات، ألنيا ل

 ".لرغ ليذ في حاؿ الشداعات السدمحة ،كجػد حالة عشف

ويتع  ،ال يتع الحجيث عغ مػضػع التحخش واالغترابلة والخقابة سببو أنو أصال  ءوغياب السدا 
 .التكتع عميو

 األردف 6.6.1.5

 أنو إلى ،ردفاأل ،السذاركات في مجسػعة ؾياديات ندػياتأشارت وفي األردف 
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عزاء العامميغ في مؤسدات الحساية يزعفيا. كتخزع الخقابة ػجج رقابة كلرغ غيخ مشفحة، ككثخة تشقل األت"
ساسي لمحساية أرافج  إال أنيابالخغع مغ أف مؤسدات الحساية بحاجة لخرػصية في العالقة ف ،العاـ األمغلحىشية 

 "مغ العشف

 مغ خالؿ مذخوع مسػؿ مغ الخارج ضسغ أىجاؼ معيشة. افأف السداءلة والخقابة تتس إلىوأشارت  

 

أف ىشاؾ مؤسدات خاصة حقػؾية وقانػنية )السجمذ وأكجت السذاركات في مجسػعة تشسػيات األردف 
مؤسدة و معيج التزامغ، و أرض العػف القانػني، و مخكد العجؿ القانػني، و الػششي لحقػؽ اإلنداف، 

الحكػمية والدمصات والسشطسات العاممة في وأف الجيات  ،لةاءتعسل في مجاؿ السد ،ميداف ...(
لمسداءلة والخقابة بدبب غياب  ا  ىشاؾ غياب ، لكغ  مجاؿ الحساية ىي السدؤولة عغ التػثيق والخصج

 مشطػمة الحساية.

 أف إلىشخف أالذابات في األردف فقج ما السذاركات في مجسػعة أ

جل تفعيل نطاـ السداءلة ال بج مغ أمغ ك بدبب كجػد خمل في القػانيغ كالتذخيعات،  ،"نطاـ السداءلة غيخ فعاؿ
 ".جل دعسياأعسل مدػدة لتعجيل التذخيعات كالقػانيغ الستعمقة بالسخأة مغ 

 استشاجات كتػصيات حػؿ السداءلة 6.6.2

 استشتاجات 6.6.2.1

 لة ءشكاؿ السداأيب، والحج مغ كافة يمشع وتغو سخائيمي في رفس، يدتسخ االحتالؿ اإل
ة لسداءلة ىمية والذعبية السػجيالجولية الخسسية، في الػقت الحؼ تتدع ؼيو دائخة التجخالت األ

 .االحتالؿ عغ جخائسو
  نقاط الزعف في نطاـ  ػحجإيسثل شح السعمػمات والجراسات البحثية الكسية والشػعية

 .العسل الدخيع عمى ردـ ىحه الفجػةو تصمب دقة السػقف، يما لة الفمدصيشي، ءالسدا
  أف يذكل فخصة شيبة لفزح انتياكات  "1325"يسكغ لمتقخيخ الػششي عغ تصبيق القخار

كسا يسكغ لو أف يدتخجـ كسجخل يغ، توسالماالحتالؿ اإلسخائيمي ألمغ الشداء والفتيات 
 .األمغدراج مػضػع استسخار االحتالؿ وانتياكاتو عمى بخنامج مجمذ إل
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   لةء، يتدع الفخاغ القائع في مجاؿ السدامع تعصيل عسل السجمذ التذخيعي، وحمو الحقا، 
يادؼ ألة، ما يصمق ءىمية الشاشصة في مجاؿ السداوتديج التزييقات عمى السؤسدات األ

الدمصة التشفيحية عمى االنتياكات، ويػسع الحيد الستاح لتغػؿ القػػ العذائخية والدمؽية 
 . وتحقيق العجالة ليا السعادية إلنراؼ السخأة 

  الفمدصيشية مسثمة بالفرائل  مغ قبل الدمصةالسداءلة، كسا أنو مغ الػاضح غياب أنطسة
 عغ السخيسات الفمدصيشية في لبشاف. ،والمجاف ومغ قبل الجولة السزيفة وىيئة األمع

 بفعل ضعف  ،النتياكات التي تقع عمى السخيسات وفيياعغ الة ءوفي األردف تغيب السدا
 األمغحيث تكػف السخيسات تحت السجيخ عشجما يتعمق الذأف ب ،لةءأجيدة الخقابة والسدا

 .األمغوتزعف باقي تجخالت أجيدة  ،الدياسي

 تػصيات 6.6.2.2

  تصػيخ بخنامج عسل مذتخؾ بيغ مؤسدات االئتالؼ، يعسل عمى تشطيع الجيػد وتػجيييا
لة، بسا يذسل بشاء ءجل العسل عمى رفع مدتػػ الجاىدية عمى السداأنحػ صشاع القخار، مغ 

بسا فييا بشاء  ،لةءاإلرادة الدياسية الػششية، والقجرات الفشية والتقشية واألنطسة عمى السدا
 .القجرات الػششية في مجاؿ التعامل مع السحاكع الجولية

  جل إنياء االنقداـ أمدانجة جيػد السؤسدات األعزاء في االئتالؼ السػجية لمزغط مغ
 .وبذكل خاص السجمذ التذخيعي ،لةءدااالنتخابات لتفعيل دور مؤسدات الس ءجخاإو 

  عغ  ،ووزارة الخارجية ،شخ مشطسة التحخيخأو  ،ىميةلة ما بيغ السشطسات األءمداتشطيع حمقات
 نذاشاتيا الجبمػماسية والتعبػية.

  ،تدتيجؼ القشرميات والدفارات  ،مخاشبة بالخسائل(و زيارات وفػد، و تشطيع فعاليات )مديخات
حيث يقع عمى  ،تيا في الحذج والتأثيخايا عمى تحسل مدؤوليوحث ،السػجػدة في فمدصيغ
بخاز الجخائع التي يختكبيا إو  ،لذعب الفمدصيشيتأييج اؼ العاـ الجولي لألخ اعاتق الدفارات حذج 

  .االحتالؿ
 وحذج قػاىا لمزغط  ،عمى االئتالؼ الشدػؼ التػجو لكدب تأييج السشطسات الشدػية الجولية

 .تقري الحقائق الجولية، ولجاف الخقابة الجولية جل تشطيع عسل لجافأمغ 
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  لة، واستخجاـ األدوات ءليات السداآمجاؿ: القانػف الجولي، و تشطيع دورات تجريبية معسقة في
لة، ءليات الجولية غيخ التعاقجية في مجاؿ التػثيق والسدالة، وتفعيل اآلءالجولية لمسدا

نداف سيات والعامالت في مجاؿ حقػؽ اإلكاديكاديسييغ واألتدتيجؼ مجسػعات شابة مغ األ
 كاديسييغ الفمدصيشييغ في العالع.والعالقات الخارجية، واالستفادة مغ الخبخاء واأل

  القخار بؿيادة وزارة السخأة، وخصة االئتالؼ لتصبيق التشديق الفعاؿ بيغ خصة المجشة الػششية
لتعطيع الجيػد السحمية والجولية  ،الفمدصيشيةة أ ىمي الحؼ يقػده االتحاد العاـ لمسخ الشدػؼ األ

 والتقميل مغ التشاقزات والتعارض والتكخار.
  تصػيخ بخنامج يجب  ،بالتشديق مع السؤسدات األعزاء ومع المجشة الػششية لتصبيق القخار

وبشاء قجراتيا وربصيا ؼيسا بيشيا  ،عسل يػجو لتذكيل لجاف وششية ولجاف حساية محمية
 لة.ءات ومع السؤسدات العاممة في مجاؿ السدابذبكات ومخجعي

  تسثيل ممسػس لمشداء في كافة أجل تشديق جيػد السؤسدات األعزاء والحميفة لمزغط مغ
 السجالذ والمجاف الػششية والسحمية ذات الذأف بتصبيق القخار.

 لة في السخيساتءليات ندػية لمسداآالعسل عمى تصػيخ  إلىتحتاج الشداء  ،وفي لبشاف، 
مغ خالؿ ىحه  الدعيو لة في السجتسع المبشاني، ءوربصيا قجر اإلمكاف مع مؤسدات السدا

لة مغ ءومداووقايتيغ، لتعجيل القػانيغ الستعمقة بحساية الشداء الفمدصيشيات السؤسدات 
 مشيغ اإلنداني.أيشتيظ 

 تي يتعخضغ ليا بأنطسة الربط قزايا االنتياكات ال إلىتحتاج الشداء الالجئات  ،وفي األردف
ليات آمغ خالؿ التشديق الفعاؿ ما بيغ المجاف الذعبية في السخيسات و  ،الػششيةالسداءلة 

 مغ خالؿ االئتالؼ األردني لتصبيق القخار.ونطسيا األردف الخقابة في 

 

 الدؤاؿ الخئيدي:

كيف يكػف لمشداء كالفتيات السعخضات لرافة االنتياكات، تحػيل حالة اإلحباط في ججية السحافل 
 ؟فخصة لمعسل كبشاء القجرات كالتصػيخ إلىالسداءلة عمى كجاىديتيا الجكلية كالػششية 
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 السذاركة 6.7
 الشتائج السشاشكية حػؿ السذاركة 6.7.1

شج فمدفة السفيػـ الػششي الفمدصيشي لمقخار عمى ت، وتد"1325"تكػف السذاركة العسػد الفقخؼ لمقخار 
ىسية مخاكسة الشداء أ في الشذاط الشزالي إلنياء االحتالؿ، وعمى  مذاركة السخأة الفعالةىسية أ 

مشيغ اإلنداني، والػقاية مشيا، والعسل عمى أفي مجاؿ مػاجية انتياكات  والفتيات لمتجارب الغشية
تجخبة و تجخبة بػريغ، و عمى االنتياكات )تجارب البمجة القجيسة في الخميل، والسداءلة تػفيخ الحساية 

إشالؽ شاقات في " "1325"الػششية لتصبيق القخار الخؤية تجخبة بيخ نباال(، وليحا تسثمت و دوما، 
 ،وفي الػقاية والحساية مشو ،اإلنداني األمغالشداء والفتيات لمسذاركة الفعالة في مػاجية انتياكات 

إنياء االحتالؿ، وإقامة الجولة الفمدصيشية السدتقمة و وفي السذاركة في كافة العسميات ذات الرمة، 
  .ذات الديادة وعاصستيا القجس"

لسذاركة  مغاآلو التقبل السجتسعي السحجود، ال يتخؾ الحيد الكافي  الستقجمة، فإف ةومع ىحه الخؤي
السخأة وتفعيل دورىا، وال يذجع عمى إشالؽ شاقتيا وعمى تفعيل مداىستيا في القزايا الػششية 

عمى اعتبار عالقات القػة القائسة التي تؤكج أف ىحه  ،والدمع األمغوالسجتسعية ذات الرمة ب
 الشداء. دوارأالسػضػعات ليدت مغ 

 الزفة الغخبية 6.7.1.1

يزيق الحيد الستاح لحخاؾ الشداء في السجتسع بحجع امتجاد الحيد الخاص بالسرالح السذتخكة 
لمقػػ التقميجية )عذائخ ومجسػعات رجعية(، وتحالفيا مع البشى االجتساعية الحكػرية السشزػية في 

قرى الشداء ومشطساتيا بفعل البشى السعاصخة )األحداب والتشطيسات الدياسية والسجتسعية(، وت  إشار 
حيث تتحالف القػػ الحكػرية في إشار مرمحتيا العامة، ضج مذاركة الشداء  ،صخاع السرالح

 58.وضج العجالة السبشية عمى الشػع االجتساعي ،ومداواتيا

أخخػ مغ التبعية وتجفع أشكاال  االقترادية تجخ معيا وتخػ العجيج مغ السبحػثات أف التبعية 
لإلقراء، حيث تختبط الشداء بالػاقع السعيذي اليػمي وىسػمو وكأنو قجر، ما يغيب الكثيخ مغ 

                                                           
58

 لة نجوى ٌاغً.انظر الممابالت الفردٌة، مماب  
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سثل مػضػع التحخر يحالة جسػد، وليحا  إلىر يستخاتيجية، ويتحػؿ الػاقع السعاالحتياجات اال
 :وأكجت السذاركات في مجسػعة شابات الجشػب أفلمسذاركة الفعالة.  االقترادؼ شخشا  

 
"فخص مذاركة الشداء في الحيد العاـ تزيق، كمسا كاف ليحه السذاركة أثخىا عمى عالقات القػة الدائجة في 

 ثخ".أل السجتسع، بحيث تزسغ البشى التقميجية استسخار ليسشتيا عمى السجتسع بػصفيا البشى صاحبة القػة كا
 

الستاحة، فقج أحجث حخاؾ الشداء صجػ حيثسا تػفخ الحيد السشاسب لمشداء، سػاء ومع ضيق الفخص 
مغ خالؿ السخاكد السجتسعية أو الذبكات شبو السشطسة أو مجسػعات العسل، وىحا تعبيخ واضح عغ 

حػؿ قجرة ىحه  ويبقى الدؤاؿ قائسا   ،فعالية الشذاشات والتجخالت التي تسارسيا السؤسدات الشدػية
شارت أعمى تغصية االحتياجات واالستسخار في ذلظ.  -وضسغ اإلمكانيات الستػفخة- السؤسدات

 :أف إلى ،نابمذ ،السذاركات في مجسػعة ؾياديات ندػيات

كعشجما تتحػؿ السذاركة لألشخ  ،السخأة تذارؾ في الفعاليات السيجانية كعمى مدتػى التجسعات غيخ الخسسية"
الخسسية تتخاجع مذاركة السخأة، كيحجث تغييب لقزايا السخأة عغ الدياسات كالسػاقف الػششية ذات العالقة 

 ".اإلنداني األمغباالحتالؿ كب

 :أف إلى ،وأشارت السذاركات في مجسػعة شابات الذساؿ، جشيغ 

 غذاركيذا سسحت ليغ العائمة كالعذيخة أف كإ، غماميأال خيار ألنو  اتخزعغ لمحىشية الحكػرية مزصخ يالفتيات "
 ."لمسذاركة غماميأليحه الحىشية أك ال خيار  غخزعيف أ اتمزصخ  غ، كىاجتساعيا   غفي حجكد السدسػح لي

في الػقت  ،ماـ الشداء يكسغ في التحكع والديصخة الحكػرية في السجتسع وفي األحدابأ ىع تحج   أ إف 
 إلىشارت ؼيو السجسػعة أالحؼ نفدو 

في القخارات العائمية كقخار السجتسع السحمي، حتى لػ كاف ىشاؾ  غذاركيل يغدعيك  أنفديغ، غالشداء فخض ،"اليـػ
 ".غقراء لجكرىإ

 :كجت السذاركات في مجسػعة شابات الجشػب أفأو  

خاصة إذا كانت السذاركة ندػية، كيدتخجـ  ،ق مغ الفدحة الستاحة لسذاركة الفخدبػية تزي  ليسشة العذائخ كاأل"
كيحج مغ فخص  ،ر )مخاشخ كصعػبات كمحجكدية فخص( لجفع الفتيات نحػ الحيد الخاصعيي الساألمشالػاقع 

 .السذاركة في صشاعة القخار كفي قيادة السجتسع"
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 القجس 6.7.1.2

شارت أتفاوت مذاركة الشداء في الذأف العاـ مغ حيث الحجع والحزػر السمسػس، و  لػحع
كجتو أوىحا ما  ،حزػر السخأة الفعاؿ في السيجاف وفي التذكيالت السحميةى لإالسذاركات في البحث 

  59،الشداء في السقابالت الفخدية وفي مجسػعات العسل

حياء التي ترػف فييا مػاجيات أك مشاشق تساس مع الشداء عمى مدتػى الشذاشات القاعجية، كفي األ تذارؾ"
 "يائبشاأثشاء الجفاع عغ مشدليا ك أالسدتػششيغ، كتتعخض لألذى كالتيجيج كلمسخاشخ 

 نذاشات مؤسدات السجتسع السجني مغ احتجاج وحذج ومشاصخة، ورغع ضيق وتذارؾ الشداء في 

مع -تذارؾ السخأة ك  لمشداء في قيادة السجالذ السحمية التي أجخت االنتخابات، ا  فإف ىشاؾ حزػر  ىامر الرػتا
ليسشة العذائخ عمى االنتخابات  إلى، مع اإلشارة في الحياة االنتخابية، عشجما تجخي  -يجات كالتعقيجاتيبعس التق

 .السحمية )مجسػعة تشسػيات القجس(

 ،وفي مخاكد صشاعة الدياسات ،في تسثيل الشداء في مخاكد اتخاذ القخار ا  وتع تأكيج أف ىشاؾ تقريخ 
وفي المجاف السختمفة لمػقاية والحساية الفمدصيشية القائسة عمى مدتػػ السحافطة، وفي لجاف القجس 

 السختمفة. )مجسػعة ؾياديات ندػيات القجس(

 :أف إلىفي مجسػعة تشسػيات القجس شارت السذاركات أ

 ـلمشداء في مخاكد صشع القخار في الدمصة الفمدصيشية، سػاء أكاف ذلظ في الجياز التشفيحي أ ا  ضيق ا  ىشاؾ كجػد"
كزارة شؤكف القجس، ك جداـ الخسسية )مجمذ السحافطة، القزائي، كتغيب الشداء عغ السذاركة في األالجياز 

كمبصشة  صشع القخار، عمشية أحيانا  قيادة شخشة الزػاحي(، بفعل كجػد معارضة ججية لسذاركة الشداء في مخاكد ك 
ة كاحجة في المجشة أف أخخى. كتشعكذ السعارضة عمى كجػد الشداء السحجكد في قيادة مشطسة التحخيخ )امخ افي أحي

وفي  ".كتسثيل ضعيف في السجمذ الػششي الفمدصيشي ،ككحلظ تسثيل محجكد في السجمذ السخكدي  ،التشفيحية(
عجـ تجاكب الدمصة مع السصالب الشدػية سػاء تمظ " إلىقجس تست اإلشارة مجسػعة عسل قياديات ندػيات ال

أك تمظ الستعمقة بالحساية كاإلجخاءات، ما ساعج عمى اتداع الحيد الحي تييسغ  ،الستعمقة بالقػانيغ كالتذخيعات
 ."عميو القػى العذائخية عمى حداب مؤسدات السجتسع السجني، كىحا يجفع قزايا السخأة لمخمف

 قصاع غدة  6.7.1.3
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ال أف ىشاؾ فجػة واضحة في إ ،مدتػػ المجاف السحميةوعمى ومع األمثمة الحية لمسذاركة القاعجية 
% في 30قخ بسذاركة السخأة بشدبة أعمسا بأف السجمذ الػششي  ،وصػؿ السخأة لسخاكد صشع القخار

صعجة بسا فييا لجاف حػارات ، ولع يتع تسثيل الشداء عمى كافة األكافة مؤسدات الدمصة وغيخىا
 60،عساريزا لع يتع تسثيل السخأة  في لجاف اإلأالسحمي أو الػششي،  ييغسػاء عمى السدتػ  ،السرالحة

 :أف إلىوأشارت السذاركات في مجسػعة الؿياديات الشدػيات 

تتأثخ ، كسا ما يرعب كيقمل مغ فخص تشفيح القخار ،لمشداءالقات الشػع االجتساعي الدائجة تعيق مغ السذاركة "ع
 إلىتججر اإلشارة  ".كلقاءاتو ػجج مذاركة ليغ في محادثات إنياء االنقداـتكال  ،بتجاعيات االنقداـ الشداء سمبيا  

مغ خالؿ مذاركة مشجكبات عغ حدب  ،نياء االنقداـ كالسرالحةلشداء في كفػد الحػار إل امذاركة لػحع قمة  وأن
 ."فجا"

 :إلى مجسػعة الذابات في قصاع غدةالسذاركات في أشارت 

شخاص لسخاكد كالدبب في ذلظ أف السعيار في كصػؿ األ ،أف مذاركة السخأة عمى السدتػى الدياسي ضئيمة ججا  "
ندبة تسثيل الشداء كالذباب ف إكالحكػمة فحداب الدياسية ، كعمى مدتػى األصشع القخار ليذ الرفاءة بل الحكػرة

في الػقت  عجـ االىتساـ بتجريب الرػادر كتأىيل قيادات ندػية. إلىباإلضافة  ،في مػاقع صشع القخار قميمة ججا  
حج أف يشرخ السذاركة الدياسية كاضحة، حيث ال يسكغ أل" مجسػعة تشسػيات غدةشارت فيو السذاركات في أالحي 

كيسكغ أف ترػف األحداب بػابة لخفع صػت السخأة  ،كمغ ىشا ترػف الحمػؿ... ،صيشي مجتسع حدبيأف السجتسع الفمد
 الفمدصيشية لسػقع صشع القخار".

 لبشاف 6.7.1.4

 :فإنو ،لبشاف ،مجسػعة التشسػياتوحدب 

األحياء، كعمى صعيج الجكلة المبشانية فيي ال تعتسج ف اال يػجج تسثيل ندائي لالجئات في المجاف الذعبية كلج""
 ".نطاـ الرػتا أصال  

 :إلى أنوشارت السذاركات في مجسػعة الذابات أ

ا زالت تدداد شيئا  مإال  أف السذاركة زادت ك  ،ال تذارؾ كافة الفئات الشدػية في التغييخ كعسمية اتخاذ القخارات""
 ."فذيئا  
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عقمية األسخ العذائخية التقميجية ىي أماميا،  العػامل التي تحج مغ مذاركة الشداء وتقف عائقا   مغ
  التي تسشع نداءىا وبشاتيا مغ السذاركة لزساف عجـ االختالط.

 :أف إلى ،لبشاف ،مجسػعة التشسػياتشارت السذاركات في أ

ف إحيث  ،فالفئات األكثخ مذاركة ىي الفئات الػاعية ،السذاركة غيخ مختبصة بالفقخ لرشيا مختبصة بجرجة الػعي"
  ".لشداءاحيث يتع التسييد حتى في تعميع  ،أماـ السذاركة بقجر العقمية الحكػرية ا  الفقخ ال يكف عائق

 األردف 6.7.1.5

 :مجسػعة الذابات في األردفوحدب 

خكؼ االقترادية التي تحتع طبدبب ال أحيانا  ك صبحت تتقبل خخكج السخأة لمعسل كالجراسة، أالثقافة السجتسعية  حاليا  "
 ."مراعب السعيذة، كإدارة شؤكف الحياةلتحسل عمى مذاركة الدكج كالدكجة 

 وجػد ضعف في إلى ،األردف ،شارت السذاركات في مجسػعة ؾياديات ندػياتأ

الكيادات الشدػية في السخيسات، حيث تخزع لحىشية الحخكة السقيجة، كسكف السفاليع الجاعسة لحقػؽ السخأة لجى "
نػعية الحخيات أف " إلىعغ السجخل التشسػي الحقػقي. كأشارت  بعيجا   ،"مصالب يشحرخ في السداعجات العيشية

مذاركة كالسذاركة في مشصقة خارج السخيع أكسع مغ سكف الحخيات كالسذاركة داخل السخيع، كتقل كسقفيا، 
تؤثخ الطخكؼ نو "أ إلىكأشارت السذاركات في مجسػعة قياديات تشسػيات  ،"الشداء بدبب السعيقات السجتسعية

كالعادات كالتقاليج التي تسشع مغ مسارسة حقػقيغ  ،السعيذية عمى مذاركة الشداء مغ حيث كجػد الدمصة األبػية
 ".كرشة أك نجكة في الخخكج أك التعمع في حاالت معيشة، أك الحىاب لحزػر

تتدع السذاركة مع التقجـ في و  ،بحجع الفائجة أو الفخصة أو العائج السادؼ ا  يكػف الدساح مختبص
ما السذاركات في مجسػعة أ .سشة 40الديجات فػؽ  غى حيث الفئات التي تذارؾ غالبا   ،الدغ

 :فإف ،أنو ومع وجػد بعس التغييخ ففأكج ،الذابات في األردف

 ،السخأة في المجاف الذعبية، بشدبة قميمة لعجـ كجػد متدع مغ الػقت لحزػر المقاءات أك االجتساعاتمذاركة "
مغ إدراؾ السخأة لحقػقيا ألنيا ال كتخػؼ ىحه المجاف  ،كبدبب العادات كالتقاليج التي تعتبخ السيداف لدمػؾ السخأة

 ".تتشاسب مع الدمصة الحكػرية

 حػؿ السذاركة استشتاجات كتػصيات 6.7.2

  استشتاجات: 6.7.2.1
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  ىع السحجدات أ يسثل مػروث عالقات القػة وتجمياتيا في عالقات الشػع االجتساعي أحج
، ويتدع وشبيعتيا والدمع األمغلسداحة حيد السذاركة الستاح لمشداء والفتيات في تكػيغ 

أبخزىا تػفخ البيئة القانػنية السشاسبة، وتعكذ  ،ىامر السذاركة بفعل مجسػعة مغ العػامل
اإلرادة الدياسية السؤمشة بفعالية مذاركة الشداء في قزايا السجتسع نفديا عمى صػر 

 وعمى فعالية الحزػر الشدػؼ في السحافل والسؤسدات.وأشكاليا سذاركة ال
  بأىسية وششية قرػػ، لسا يتيح مغ فخصة  "1325"يتدع الحخاؾ الشدػؼ لتصبيق القخار

لسقارعة االحتالؿ، ولسا تسثمو السذاركة الشدػية مغ إضافة نػعية عمى الجيػد السػجية 
وما يختبط بيا مغ مداءلة لالحتالؿ اإلسخائيمي عغ انتياكاتو وجخائسو تجاه  ،إلزالة االحتالؿ

 الشداء والفتيات الفمدصيشيات والسجتسع الفمدصيشي ككل.
عمى الخغع مغ أىسيتو الػششية، يرصجـ الحخاؾ الشدػؼ لسقارعة االحتالؿ وتصبيق القخار 

الدمؽية الحكػرية، وتحالفاتيا بسعاداة معمشة وممسػسة مغ قبل القػػ العذائخية و  "1325"
 ،ليات ومزاميغ مخمخمة لعالقات القػةآالسبشية عمى السرالح االقترادية، لسا يتزسشو مغ 

 يخ في عالقات الشػع االجتساعي في السجتسع.يحجاث التغإوقادرة عمى 
 قراء ومغ تغػؿ الفكخ الحكػرؼ وعالقات القػة مع قتامة الرػرة وعمى الخغع مغ ندعة اإل

عمى مدتػػ القاعجة وفي مجاؿ تكػيغ  ا  ندػي ا  عذائخية، يذيج السجتسع الفمدصيشي حخاكال
وفي حاؿ -ومػاجية االنتياكات، يسكغ إذا ما تع تدميط الزػء عميو  األمغالسعيذة وتػفيخ 

خات بشيػية عمى عالقات الشػع االجتساعي في السجتسع الفمدصيشي يأف يحجث تغي -استثساره
 حزػر والسذاركة الشدػية.نحػ مديج مغ ال

  في ضل الطخوؼ التي تعيذيا الالجئات الفمدصيشيات، والقػانيغ المبشانية والعقمية الحكػرية
السدتذخية في المجاف والفرائل، تبقى مذاركة الشداء في العسل الدياسي واتخاذ القخارات 

إف ما يسيد صمػب. اإلنداني دوف السدتػػ الس األمغالستعمقة بالقزايا الػششية ومػضػعات 
الالجئيغ الفمدصيشييغ في لبشاف ىػ حفاضيع وتسدكيع بيػيتيع الػششية، رغع كل الطخوؼ 

ف ػ القاسية التي يعيذػنيا والقػانيغ التي تحخميع أبدط حقػقيع السجنية، ألنيع فمدصيشي
أثخت اليػية الفمدصيشية سمبا  عمى حياة الالجئيغ وعمى تػفيخ حيث  ،يحسمػف اليػية الدرقاء

شارت أكسا  ،اإلنداني والػقاية والحساية ليع ومحاسبة ومداءلة مغ يتعخض ليع األمغ
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غ في يمجسػعة ؾياديات ندػيات في لبشاف، وىحا يشصبق عمى الفمدصيشيالسذاركات في 
 األردف وباقي السشاشق.

 تػصيات 6.7.2.2

 في كافة وتشديقيا تفعيل البخامج والتجخالت لسدانجة الحخاؾ الشدػؼ بذكل فعاؿ ،
 مانا  أكثخ أ، وبسا يذسل تػفيخ حيد وسالمتيا مغ السخأة أالسػضػعات ذات الرمة بتحقيق 

لمحخاؾ، وديشاميكيات عسل تجفع نحػ بيئة مذجعة عمى الحزػر الشدػؼ )القجرات 
زيادة التقبل السجتسعي، و التسثيل في مخاكد صشع القخار، و األنطسة والقػانيغ، و مكانيات، واإل

 .(اوغيخى
 تشطيع نذاشات وتجخالت لتجسيع الجيػد وتػجيييا نحػ تكػيغ إرادة سياسية واضحة ومعمشة، 

لبشى ىسية مذاركة الشداء في كافة اأ وعمى  ،تؤكج عمى الؿيسة الػششية التشسػية لسذاركة السخأة 
  .واليياكل السجتسعية

 وتداىع في  ،تػفيخ الجعع لمسؤسدات الشدػية والسؤسدات القاعجية التي تتيح الحيد لمشداء
 .تفعيل حخاؾ الشداء ومذاركتيغ

  في مجسػعات مشطسة  غتعديد فخص انخخاشي إلىتشطيع وتشفيح تجخالت تمبي حاجة الشداء
دعع السبادرات السجتسعية ليحه السجسػعات، وتػسيع فخص التعمع  إلىوشبو مشطسة، و 

قميسية والعخبية مغ خالؿ التحالفات اإلوتػسيعيا السذتخؾ لمسجسػعات، وتفعيل دائخة التذبيظ 
بالتحالفات مسثالت والجولية لحذج التأييج والسشاصخة لسداءلة االحتالؿ، عمى أف تكػف الشداء 

  .قميسية والجوليةاإل
 يع حسالت ضغط مخبػشة مع بخامج بشاء قجرات لتػسيع حزػر السخأة في مخاكد صشع تشط

ستخاتيجي لسؤسدات الجولة وكحلظ إشخاؾ السخأة في مشاصب عميا مثل التخصيط اال ،القخار
 .ومتصمباتيغ سقاط حاجات الشداءإومؤسدات السجتسع السجني لزساف عجـ 

 وبذكل خاص في )القجس ولبشاف(، إضافة وتقػيتيا مدانجة السخجعيات السؤسدية الشدػية ،
تسكيغ أىالي السخيع عامة والشداء خاصة مغ السذاركة في تحجيج احتياجاتيع، وبشاء  إلى

ال يكػف أعمييا يأتي التسػيل، وتصػيخ شبكة خاصة في السخيع لخصج احتياجاتيع الجائسة، و 
 .مغ قبل السسػؿ ا  الجعع مذخوش
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 حداب تجعع تسثيل الشداء،ل األتذكيل شبكات ضغط داخ 
ف إعمى األحداب أف تعيج تشطيع صفػفيا كبشاء لياكميا مغ خالؿ تفعيل حكيقي لسذاركة الشداء، حيث "

ي تػجيات ندػية، كفي ىحا اإلشار أجشجات حدبية تخمػ مغ دكات تشفيح ألأحداب تتعامل مع الشداء كاأل
حداب ذا لع تمتـد األإحداب، ك % في قانػف األ30بشدبة  ةأمغ السيع التأكيج عمى تثبيت قخار تسثيل السخ 

ة أكلجشة السخ  ،كالمجشة القانػنية في السجمذ الػششي ،لسجمذ الػششياحداب مغ خالؿ لة األءيجب مدا
 .كالسجمذ السخكدي عميو مدؤكلية برفتو الخقيب عمى التشفيح" ،في السجمذ الػششي

 
  القائع في التسثيل الشدػؼ في كافة ـياكل وبشى تشفيح حسالت ضغط ومشاصخة لسعالجة الخمل

 السجتسع وبسا يذسل:
وما يترل بيا مغ اتحادات ولجاف وىيئات وأجيدتيا، ؾيادة مشطسة التحخيخ الفمدصيشية  -

ياكل قصاعية ومحمية  .ـو
الجياز و جيدتو، أبسا فييا السجمذ التذخيعي و  ،تػسيع تسثيل الشداء في كافة الدمصات -

 .األجيدة والػزارات التشفيحيةو ، األمغ أجيدةو القزائي، 
 .تػسيع تسثيل الشداء في الدمظ الجبمػماسي وفي السحافل الجولية -
 .تػسيع تسثيل الشداء في المجاف والسجالذ عمى مدتػػ الػشغ والسحافطات -
  .تػفيخ األرضية السذجعة النخخاط الشداء في المجاف واليياكل القاعجية -

 بسا يذسل  ،ي التشسػؼ في التعامل مع كافة قزايا الشداءالتأكيج عمى السجخل الحقػق
، مغ خالؿ تزسيشو في الدياسات والتذخيعات وفي الخصط وسمسيا مغ السخأة أمػضػعات 

 .والبخامج والسذاريع
  قزية مخكدية لمسؤسدات الخسسية وسالمتيا مغ السخأة أجعل قزية  إلىتحتاج الشداء

الشداء أمغ تجسيع قػػ مجتسعية مدانجة لشرخة ىحه القزية )قزية  إلىو  ،واألىمية
 .ليدت قزية محرػرة في السؤسدات الشدػية(يغ توسالم

 

 :كيبقى الدؤاؿ األساسي قائسا  
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عغ الحيد السجتسعي  سخي الخاص، بعيجا  كيف يكػف لمشداء كالفتيات الحبيدات في الحيد األ
مخحبة، السذاركة بفعالية في مػاجية انتياكات االحتالؿ مشة كغيخ آالعاـ، كفي إشار بيئة غيخ 

مػاجية نفدو كفي الػقت  ،سخىغألألمغ اإلنداني كتعجياتو السدتسخة عمى فخص معيذتيغ ك 
 "؟1325"كبالتالي تصبيق القخار  ،قراء الحكػري العذائخي الدمفياإل

 

 

 

  . استشتاجات كتػصيات7
 استشتاجات كتػصيات عامة 7.1

لة الخئيدية التي تػاجو الشداء والفتيات الفمدصيشيات، أيشسا حط بيغ التخحاؿ، ىي أتبقى السد
 انتياؾ أمشيغ اإلنداني، بفعل مجسػعة  أماـ االنكذاؼ عمى السخاشخ والسؤثخات الخارجية، واليذاشة 

نتجت بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ عغ االحتالؿ  ،مغ الطخوؼ والعػامل السكػنة لسعيذتيغ
 اإلسخائيمي أو تذكمت بفعل استسخاره.

 لسػضػع االنكذاؼ  ةتزسيغ الخؤي "1325"الػششية لمقخار  ةىحا يدتجعي وعشج بمػرة الخؤي
 ،سؤسدات السجنيةضعاؼ لمإواستسخار ما يػلجه مغ  ،وارتباط ذلظ باالحتالؿ ،واليذاشة

ومغ السيع االرتكاز عمى ة تعسق االنكذاؼ وتديج مغ حجة اليذاشة. يوعػامل وضخوؼ معيذ
، "1325"الػششي واالجتساعي لمقخار  يغمشطػمة مغ السبادغ تأخح بعيغ االعتبار البعج

، وأف ياتوسالم دراؾ أف االحتالؿ اإلسخائيمي ىػ سبب انعجاـ أمغ السخأة عمى اإل يغالسبشي
أيشسا تػاججف، دوف يغ توسالممغ الشداء والفتيات الفمدصيشيات أإزالة االحتالؿ شخط لتحقيق 

 غفاؿ السػانع السجنية واالجتساعية. إ 
 نداف لتجشيج مديج مغ القػة عل مع السشطسات الشدػية ومشطسات حقػؽ اإلاالتػاصل الف

 األمغلػقف انتياكات  ،الجوليةوالسشطسات  األمغمع الستحجة ومجمذ لمزغط عمى ىيئات األ
 .اإلنداني لمشداء والفتيات وتيػيج مجيشة القجس
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  تجشيج مجسػعات الجعع والحساية الجولية والتػاصل مع الخارجية الفمدصيشية الستسخار
سخائيل ليا، إالسصالبة بػجػد قػات رقابة وحساية دولية بذكل ميشي، عمى الخغع مغ رفس 

 والمقاءات الجولية.وذلظ في السحافل 

لمشداء  األمغتتدع الشطخة السجتسعية تجاه السخأة بالجونية، وال تعصي التقبل السجتسعي السصمػب لتػفيخ 
 والفتيات، وما يتعمق بو مغ مداواة وعجـ تسييد. 

  يخ ممسػس عمى التقبل السجتسعي لمسداواة يتغإحجاث البشاء عمى ما تخاه السبحػثات مغ أف
 مجتسعيا   ا  يدتجعي حخاك ،ة، وما يختبط بو مغ حساية وصػف لألمغ اإلندانيوعجالة السخأ 
 يخ. يحجاث التغإيحجث تخاكسات متػاصمة قادرة عمى  ،شػيل األمج

  حػؿ مفيػـ العجالة االنتقالية بالتعاوف والذخاكة مع السؤسدات وتعسيقو تػسيع الحػار
 .ف مغ مشطػر الشػع االجتساعياندمشطػمة حقػؽ اإل إلىوباالستشاد  ،الحقػؾية والتشسػية

  فتح حػار، معمغ ومفتػح عمى الجسيػر، ومع القػػ الدياسية الػششية إلعادة االعتبار وتقػية
 .ة والحامية لياأ الؿيع الػششية السدانجة لمسخ 

بشاء و ، وتعبئتيا تجشيج السجسػعاتو مغ حمقات تػعية وحػار،  "1325"أدت نذاشات تشفيح القخار 
خخج قػػ أحجاث حخاؾ مجتسعي إ إلىحسالت الزغط والسشاصخة والتغصية اإلعالمية، و القجرات، 

ال أنو إالعذائخ والخجعية عغ صستيا. وعمى الخغع مسا يتزسشو ىحا التػجو مغ مخاشخ عمى الشداء 
  قراء السجتسعي لمشداء. تعبيخ واضح عغ التخابط القائع ما بيغ انتياكات االحتالؿ واإل

  نذاشات التػعية  إلىالتػسع في الشذاشات اليادفة لتصبيق القخار لتذسل نذاشات إضاؼية
تشطيع و بشاء قجرات تقشية، و تكػيغ السجسػعات السجتسعية السحمية والذبكات، و )تعبئة وتجشيج، 

التجارب  نذخو التذبيظ والعسل الجساعي، و دوات والػسائل، نجة باألاالسدو ومأسدة، 
 .والتصبيقات الشاجحة(

  البشاء عمى ما تع إنجازه في التذخيعات، والسزي في العسل عمى تزسيغ حقػؽ السخأة في
و كسا تػافقت السبحػثات عمى تدسيتو أداميتيا )إلومغ  ،غفالياإ لمتأكج مغ عجـ  ،الجستػر

 لتصبيق القخار.البيئة القانػنية السشاسبة لتػفيخ والجفع  ،حقػؽ السخأة( ةدستخ 
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 وإيجاد مجخل لسشح الشداء الالجئات، مسغ ال يتػفخ لجييغ جشدية البمج  /البحث عغ
السدتزيف، الحقػؽ االجتساعية واالقترادية والسجنية التي تزسشيا مشطػمة حقػؽ 

 .اإلنداف
   وتػفيخ حساية لسخاكد تقجيع الخجمات مثل  ،تجشيج الجعع إلىتػفيخ بعس الخجمات يحتاج

 .مخاكد الجعع االجتساعي والشفدي والسؤسدات الشدػية بذكل عاـو ، مغاآلت البي
 وتداىع في  ،التي تتيح الحيد لمشداء ،تػفيخ الجعع لمسؤسدات الشدػية والسؤسدات القاعجية

 .تفعيل حخاؾ الشداء ومذاركتيغ
  تصبيق القخار ستخاتيجية االتعامل مع خرػصيات المجػء في األردف ولبشاف عشج تصػيخ

 .مع التأكيج عمى السذاركة الفعالة لمشداء الالجئات في كل مغ لبشاف واألردف "،1325"
 ليات آ: القانػف الجولي، و تمجااليذسل تشطيع دورات تجريبية معسقة في  ،بشاء كادر متقجـ

في  ليات الجولية غيخ التعاقجيةلة، وتفعيل اآلءلة، واستخجاـ األدوات الجولية لمسداءالسدا
والتعمع مغ خبخات  ،لة، وتػفيخ فخص السذاركة في السحافل الجوليةءمجاؿ التػثيق والسدا

نداف كاديسيات والعامالت في مجاؿ حقػؽ اإلخخيغ، تدتيجؼ مجسػعات شابة مغ األاآل
 كاديسييغ الفمدصيشييغ في العالع.والعالقات الخارجية، واالستفادة مغ الخبخاء واأل

 "1325"دي السعبخ عغ فمدفة القخار كيبقى الدؤاؿ السخك

 األمغنتياؾ ال  غكالمػاتي يتعخض "1325"كيف يكػف لمشداء كالفتيات السدتيجفات بالقخار 
 ؟كالدمع األمغالعسل عمى تجشيج الجعع لتصبيق القخار كبالتالي تحقيق كغيابو، اإلنداني 
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 استشتاجات كتػصيات تفريمية مشاشكية 7.2

ولية السمقاة عمى عاتق الجيات ؤ مػزعة عمى عشاصخ القخار الخسدة، وبحدب السد ،مغ السشاشق السدتيجفةيذسل الججوؿ التالي تػصيات تفريمية لكل 
 .السختمفة مغ حكػمة وأحداب وائتالؼ ندػؼ ومؤسدات دولية

خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
 القجس .1 ندانياإل  األمغ

نو ييجد أل ،االنقداـإلنياء االستسخار في السبادرة التي تع العسل عمييا 
  .مغ الشداءأ

     

لياتيا نحػ حساية السػاششيغ والشداء و عمى الجيات الجولية تحسل مدؤ 
وحخماف  ،جخاء الحخوب وجخاء االعتجاءات عمى الحػاجدواألشفاؿ 

شفاؿ في مشصقة شساؿ غخب القجس مغ حقيع في العجيج مغ األ
ماكغ أحيث فرمت حػاجد االحتالؿ والججار السجارس عغ  ،التعميع
 إلىالػصػؿ مغ حخماف العجيج مغ الفتيات  إلىدػ أما  ،الدكغ

بفخص عسل  ألف يحطيغعاقة فخص الفتيات والشداء إ و  غ،مجارسي
 .بفعل الججار

     

     تيػيج القجس وسياسة الزع وسياسة مدح اليػية السقجسية وتيجيخ 
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
ىا ءيالإحتع عمى مؤسدات الجولة والدمصة الفمدصيشة ت   ،القجسأىالي 

 األمغمع الستحجة ومجمذ ولػية مغ خالؿ الزغط عمى ىيئات األأ
 .والسشطسات الجولية لػقف االنتياكات وتيػيج مجيشة القجس

      .التػسع في تػضيف السقجسيات لمتأكيج عمى اليػية الػششية لمقجس
بسا يخجـ  ،والدالـ األمغالخسسي لسػضػع الشداء و اإلعالـ تػجيو 

 .حساية السقجسيات
 

     

 الزفة الغخبية .2
دراج إوالتأكج مغ  ،التخكيد عمى الذابات وعمى شمبة السجارس

 .سيةاوالدالـ في السشاىج الجر  األمغة و أ مػضػعات السخ 
 

     

سػة أالخصاب الدياسي الفمدصيشي  إلىالقخار إدخاؿ العسل عمى 
والحجيث عغ الحقػؽ اإلندانية لمشداء في ضل  ،بالقخارات األخخػ 

في  ا  والدمع( حتى يحجث القخار وعي األمغالخصخ والمجػء )الشداء و 
 .السجتسع النو يأخح خرػصية الشداء
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
استسخار السصالبة بػجػد قػات حساية دولية بذكل ميشي عمى الخغع 

  .، وذلظ في السحافل والمقاءات الجوليةإسخائيلمغ رفس 
     

ة، أ عمى السخ أشكالو ؾيادة حسمة وششية لػقف االعتجاءات والعشف بكافة 
 .وتسكيغ الشداء في كافة السجاالت

     

فخاد لياتيا نحػ األو يػصى بأف تتحسل وكالة الغػث الجولية مدؤ 
 غػار.مثل األ ،لحساية السشاشق السيجدة بالزع

لياتيا نحػ أىالي السخيسات مغ تػفيخ و كسا يجب أف تتحسل مدؤ 
يابيع لمسجارس إثشاء ذىابيع و أوتػفيخ الحساية لمصمبة  ،الخجمات والتعميع

 .مغ انتياكات االحتالؿ والسدتػششيغ

     

فيػ قخار  ،شالسا ىػ قخار شػعي ،قانػف  إلى "1325"تحػيل قخار 
 .غيخ ممـد لالحتالؿ لػقف انتياكاتو ضج الذعب الفمدصيشي

     

عت عمييا فمدصيغ التعامل مع االتفاؾيات والسػاثيق الجولية التي وق  
عغ االختيارية وتشفيح االلتدامات الستعمقة  بعيجا   ،بججية واىتساـ

 .بالدمصة الػششية الفمدصيشية
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
 قصاع غدة .3

عمى وزارة شؤوف السخأة وضع خصة تشفيحية مبشية عمى الخصة 
تع دراسة الشقاط التي تع تحؿيقيا والشقاط تبحيث  ،الحاليةستخاتيجية اال

والتخكيد عمييا واالىتساـ بتحؿيقيا مغ أجل  ،التي لع يتع تحؿيقيا
  .اإلنداني لمشداء األمغالسداىسة في تحقيق 

     

ؼ أكػف ىشاؾ تدوف ذلظ لغ مغ و  ،االنقداـ وتجاعياتوإنياء ضخورة 
 .حمػؿ جحرية

     

      .ورصج السػازنات لتصبيق ىحا القخار ،تػفيخ الجعع الالـز لمسؤسدات
ودعع كافة الجيات  ،تفعيل الخصة الػششية، وتخريز مػازنة ليا

 .ليا
     

ف تتبشاه ضسغ أو  "1325"يجب تػحيج الجيػد الشدػية في ضل قخار 
 .ستخاتيجيةخصصيا اال

     

      .مثل اتفاؾية سيجاو "1325"تشفيح القخارات واالتفاؾيات الدابقة لقخار 
و تفعيل دور أ، وتقػيتو العسل عمى تػحيج عسل السجمذ التذخيعي

 "1325"بسا يتػافق مع القخار  ،صجار القػانيغإالسجمذ التذخيعي في 
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
 .بسجمذ تذخيعي مػحجإال وذلظ ال يكػف 

 لبشاف .4
مدانجة قزية الالجئات ليذ فقط بتػفيخ التسػيل مغ أجل اإلغاثة 

 .األمغإنسا أيزا  مغ أجل الزغط عمى مجمذ  ،والتجريب
     

يتػجب وضع قانػف  ،بسا أنو ليذ ىشاؾ قانػف يحسي الشداء الالجئات
 .يشاسبيغ وخصط مشاصخة لجعسيغ

     

وتحجيج الجيات السدؤولة عغ تػفيخ  ،تػفيخ مخاكد إيػاء لالجئات
أيغ تتجو في حاؿ  إلىحتى تعخؼ الشداء  ،اإلنداني ليغ األمغ

 .النتياكاتتعخضغ 

     

 األردف .5
تعجيل الجستػر بالشز الػاضح والرخيح في الجساتيخ الػششية عمى 

قانػف ؼ أالسداواة بسا يكفل لمسخأة حقيا في السداواة، والصعغ بجستػرية 
أف ضج السخأة ، وبالتالي ضساف  ا  مسكغ أف يحسل في نرػصو تسييد 

كافة القػانيغ التي تتعارض مع الجستػر، ومػاءمة التذخيعات تعج ؿ 
وتتعمق  ،الػششية حدب االتفاؾيات التي يتع التػؾيع وااللتداـ بيا
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
 .بحقػؽ السخأة 

وليذ  ،االعتخاؼ بحقػؽ الالجئيغ وأىالي السخيسات السجنية والدياسية
  .االقترار عمى تػفيخ بعس السداعجات العيشية

     

السخأة في السخيسات، وتعديدىا ببخامج خرػصية عسل دراسات تػضح 
وارتفاع  ،وقمة فخص العسل ،رغع الكداد االقترادؼ ،تمبي احتياجاتيا

بخامج مخترة ومدتسخة في مخيسات  األردف، وعسلندبة البصالة في 
 .المجػء

     

 القجس .1 الػقاية
 ،ة بقجراتيا وبحاتيا مغ خالؿ التسكيغ وتػكيج الحاتأ السخ إيساف 

والتحاقيا ومذاركتيا بػرش العسل والتجريبات حػؿ كافة القزايا 
 .وىحا يديع بالػقاية والحساية ،االجتساعية مشيا واالقترادية

     

بالسخاشخ وبسشطػمة الحقػؽ التي تحسييغ  الػصػؿ لمفتيات وتعخيفيغ
 "1325"بسا في ذلظ القخار 

     

 الزفة الغخبية .2
     السذاركة في ورش عسل التػعية ودورات التسكيغ الحاتي، والعسل في 
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
وتجشيج الجعع والسدانجة لمسجتسع  ،مجسػعات لمسصالبة بتػفيخ الخجمات

 .السحمي
 ،تػفيخ التجريب والجعع لمسؤسدات التي تبشي قجرات الجفاع عغ الشفذ

 .وتػفيخ ىحه التجريبات لمفتيات
 

     

لمتسكيغ  ا  تتزسغ جانب ،العسل مغ خالؿ بخامج وتجخالت شػيمة األمج
 .االقترادؼ

 

     

ييج أعمى كدب توالعسل  ،استيجاؼ الخجاؿ في بخامج التػعية
 .السعتجليغ مشيع

 

     

يكػف أف عمى  ،الفمدصيشية قزايا الشػع االجتساعي تزسيغ الجامعات
 ،مادة دراسية تجرس في الجامعات لسعخفة الفقخات "1325"قخار 

لمصمبة  ا  جباريإ ا  ف يكػف مداقأعمى  ،ليات عسموآعشاصخه و معخفة و 
 .سيديع بالتغييخ وىحا حتسا   ،حجاث التغييخإلزساف  ،ناثالحكػر واإل
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
      .غػارريحا واألأفي  الدياسية بالقخار وعشاصخه تحجيجا  األحداب تػعية 
 قصاع غدة .3

التسكيغ الحاتي لمسخأة والػعي بحقػقيا في ضل دولة تحت االحتالؿ 
ب عمى السخأة معخفة حقػقيا جلحلظ ي ،بيا قػانيغ واتفاؾياتتػجج 

وليذ  ،وكيؽية الػصػؿ ليحه الحقػؽ بصخؽ دبمػماسية ذكية وفاعمة
 .الحرػؿ عمى ىحه الحقػؽ بالعشف

     

تعديد دور الحكػمة والسؤسدات في عسل نذاشات وورش تػعػية 
الحؼ يديج مغ األمخ لمشداء والخجاؿ خاصة في السشاشق السيسذة، 

ويسكشيغ مغ  ،وصحيح بحقػقيغ بذكل كاؼ  ومعخفتيغ فيع الشداء 
 .سخة الحؼ يػاجو حسمة ششعاءبقانػف حساية األ غالجفاع عشو، وتػعيتي

     

       .لسخأة دعع تشفيح القػانيغ الخادعة لمسسارسات واالنتياكات التي تطمع ا
التسكيغ االقترادؼ لمشداء مغ خالؿ دعع البخامج االقترادية التي 

 .تػفخ فخص عسل ومذاريع لمشداء لمخخوج بيغ مغ دائخة الفقخ
     

وتػفيخ البيئة السشاسبة  ،والكذف عغ مػاىبيعاألشفاؿ وتػعيتيع، تشسية 
 .ليكبخوا فييا بعقمية صحيحة تشبح العشف
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
 لبشاف .4

االعتساد تسكيغ السخأة مغ خالؿ دعسيا في مجاؿ التعميع لمتسكغ مغ 
عمى ف الحاجة وعجـ القجرة إحيث  ،عمى نفديا ماديا  ولتكػف مدتقمة

ستقاللية ألسباب مادية تجعل الكثيخ مغ الشداء غيخ قادرات عمى اال
 .ستغالؿنتياكات واالمػاجية الكثيخ مغ اال

     

 ،وحقػقياتػعية كل مغ الشداء والخجاؿ حػؿ الجشجر وأدوار كل فئة 
عغ القخارات واالتفاؾيات الستعمقة بالالجئات وحقػقيغ، وذلظ  فزال  

مغ خالؿ التذبيظ بيغ السؤسدات التي تعسل في مجاؿ حساية السخأة 
والعسل عمى التشديق مع السؤسدات المبشانية التي تعسل في ىحا 

 .السجاؿ، وتفعيل دور اتحاد السخأة 

     

 األردف .5
لعجـ وجػد  ،ضعيفةألنيا تقػية السؤسدات الفمدصيشية في السخيسات 

إيجاد بخامج تػعية و دعع مادؼ ليا، وعجـ وجػد مذاريع مدتجامة، 
حمي في سقادرة عمى تغييخ السجتسع الألنيا وتسكيغ ومتابعة لمسخأة 

 .مكانات والسػارد الالزمةحاؿ وجػد اإل
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
التذبيظ مع مشطسات تعشى في أمغ الشداء وحقػؽ السخأة بذكل 

 لكل مػاشغ واع   ا  تعسيع قزية السخأة، بحيث تكػف ىس  و ، أساسي
 .مةقادجياؿ اللسدتقبل أفزل لأل

 القجس .1 الحساية
      .ق االنتياؾوجػد قػات مخاؾبة دولية تػفخ الحساية وتػث  

       .لمشداءإنتاجية دعع شبكات السجالذ السحمية والبمجية بسذاريع 
مخ في غاية األحداب أدعع وجػد الشداء في مػاقع صشع القخار في 

مع االستعجادية  ،ىسية لتتبػأ مشاصب ؾيادية في السجتسعاأل
وتعديد  ،وتصػيخ السعارؼ والسعمػمات ،وقػة الذخرية ،والجاىدية

وىحا  ،والعسل عمى القبػؿ االجتساعي ،شبكة العالقات مع السؤسدات
قراء مغ قبل السجتسع إو أو اعتجاء أؼ تيجيج أيػفخ ليا حساية جخاء 

 .الحكػرؼ 

     

وتمظ  ،رفع مدتػػ التػاصل والتشديق ما بيغ السؤسدات السقجسية
 .العاممة مع الشداء

     

     وأدوات تػفيخ الحساية لمشداء السقجسيات لتكػف آليات البحث عغ 
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
 .ىػيتيا فمدصيشية

فخؽ الخقابة لسا أو تكثيف الجيػد لتجشيج حسالت التزامغ الجولي 
 .كانت غيخ رسسيةوإف  ،تػفخه مغ حساية

     

بشاء قجرات السجسػعة السحمية الستصػعة وتجريبيا وتجييدىا لتقػـ 
  .بالحج مغ االنتياكات باستخجاـ أساليب الحساية الذعبية

     

 الزفة الغخبية .2
تػفيخ الجعع الشفدي واإلرشاد والحساية لمشداء والفتيات المػاتي 

 ،لمسخاشخ واالنتياكات واالستغالؿ مغ قبل السدتػششيغ غيتعخض
 ،، مثل الشداء الالتي يعسمغ في السدتػششاتأيزا   ولصمبة السجارس

 .نداء الدبيجات والجفتمظ وفرايل تحجيجا  

     

تػفيخ الجعع والسدانجة لمجسيعات السحمية التي تػفخ الحيد الالـز 
والعسل في السشصقة مغ خالؿ بخامج شخاكة مع ىحه  ،لحخاؾ الشداء

 .الجسعيات
 

     

     قػات الخقابة الجولية خاصة في إرجاع تكػيغ لػبي ضاغط مغ أجل 
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
  .مشاشق الخميل واألغػار

تػفيخ الجعع والسدانجة لمسجسػعات الذبابية والشدػية التي تقػـ عمى 
 .الخقابة والحساية في مشاشق التساس

     

تػفيخ الخجمات داخل السشاشق السحاصخة وفي السشاشق الشائية لتعديد 
 .صسػد الشاس

     

وتكػيغ مجسػعات مجتسعية لمجفاع  ،بشاء القجرات التقشية والدياسية
 .عغ الشفذ والتػثيق

     

      .القانػنية والدياسية واالجتساعية الحامية لمسخأة البيئات تػفيخ 
لتجشيج الجعع  ،استخجاـ مشطػمة السؤسدات واالئتالفات الشدػية الجولية

  .نيائو لحساية الشداء الفمدصيشياتإفي مقاومة االحتالؿ و 
  وتقـػ  ،ستخاتيجية عسمياا مغ خف تغي  أة أ عمى وزارة شؤوف السخ

 بجور الجعع والخعاية لمسؤسدات الشدػية. 
  نعاش بشيانو إو  ،ة أ كسا يجب تفعيل دور االتحاد العاـ لمسخ

دماج الؿيادات الذابة ؼيو، وتشفيح مذاريع تذغيمية إو  ،وبخامجو
سخائيل والسدتػششات في إمغ عسميغ  بجال   ،لمفتيات والشداء
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
 .تالؿلتػفيخ الحساية ليغ مغ استغالؿ السذغل واالح

 
الحج مغ نفػذ العذائخ ووقف عسمية التساشي معيا، ومشعيا مغ تيجيج 

 ات.السؤسدات والشاشصات الشدػي
     

 
ىشاؾ دعػة الجتساع مػسع وسخيع )مؤتسخ تكػف مغ السقتخح أف 

وربصو بسجسػعة  ا ،شابعو ندػييكػف  ،حداب الدياسيةوششي( لكل األ
بحيث يخخج السؤتسخ بتػصيات ممدمة لكل  ،شخاؾ الشداءقخارات إل

سخة مغ العشف خخاج قانػف حساية األإعمى والعسل  ،الفرائل الدياسية
 ،عالف عغ القخارات والقػانيغ بالجخيجة الخسسيةواإل ،حيد الشػر إلى
 أيزا . عالف عغ اتفاؾية سيجاو بالجخيجة الخسسيةواإل

     
 

زارة متابعة العزػات في السجالذ القخوية في األغػار مغ قبل و 
 .الحكع السحمي ووزارة السخأة لجعع حساية الشداء

     
 

نو أل "،كػرونا"تعػيس كل الفئات التي تزخرت جخاء انتذار وباء 
 ،سخؼ التفكظ األ إلىساىع في تجىػر الػضع االقترادؼ الحؼ أدػ 

عساليا استجابة أ سخ التي تعصمت عغ وزاد مغ حجة العشف في األ
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
  .لشجاء الدمصة والحكػمة

ليات لتػفيخ حساية لمشداء آتيا نحػ تػفيخ اعمى الشقابات تحسل مدؤولي
  .خزخخاصة العامالت داخل الخط األ ،العامالت

     
 

مغ  ،حكػميةالغيخ و الحكػمية مشيا  ،عمى الحكػمة إقخار السؤسدات
بخفس ؾيسة الزخيبة لمسؤسدات التي تذغل نداء  قانػف  إقخار خالؿ 

  .)خفس ؾيسة ضخيبة عسل السخأة(
 

     
 

مغ خالؿ البازارات  ،فتح أسػاؽ لسشتجات الشداء ودعع السشتج الشدػؼ 
وفتح فخص ليغ في السذاركة في السعارض داخل البمج  ،والسعارض

  .استجامة السذاريعو بيجؼ تدػيق السشتج  ،وخارجيا

     
 

عمى الرميب األحسخ عبخ مكاتبو أف يتحسل مدؤولياتو مغ خالؿ 
مكاتبيع في الخميل والقجس و  ،ندافمكتب السفػض الدامي لحقػؽ اإل

ات عمى الحػاجد مغ  معب دور ممسػس لحساية السػاششيغ/ل ،وراـ هللا
وتذكيل  ،عمى مشاشق التساس تحجيجا   ،وليةخالؿ تػاجج الذخشة الج

حساية لمشاس في السشاشق الحداسة لحيغ ما تتػفخ حساية دولية 
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
 .شاممة
 قصاع غدة .3

تغيخ بخامجيا أف يجب عمى السؤسدات الجولية والجيات الجاعسة 
 ،ةيـ مع احتياجات الشداء الحؿيؿءرض الػاقع بسا يتالأالسشفحة عمى 

ف تكػف البخامج تكاممية مع استسخارية الجعع لمبخامج الججيجة، أو 
خاصة في السشاشق السيسذة،  ات،دائخة الشداء السدتيجفتػسيع و 

بحيث تتػفخ لمشداء  ،والعسل عمى قزية التسكيغ االقترادؼ لمسخأة 
والسذاركة في صشع القخار عمى  ،بجاء وجيات الشطخاالستقاللية إل

 .السدتػييغ السحمي والجولي

     
 

حػاؿ قانػف األو سخة، قانػف األ :مثل ،حساية تصبيق قػانيغ كثيخة
ليات تصبيق ىحه آقانػف الشفقة، حيث ىشاؾ اختالؼ في و الذخرية، 
 .ليا األمغة وتػفيخ أ عمى حساية السخ  مخ الحؼ يشعكذ سمبا  القػانيغ، األ

     
 
 

 ،ليغ، واالىتساـ بالجانب الشفدي تػفيخ مخاكد حساية لمشداء السعشفات
 .وتعديد بخامج الجعع الشفدي
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
      .وتػفيخ شخشيات متخررات لسدانجة السخأة  ،تػعية أجيدة الحكػمة

 
 لبشاف .4

والتعاشي مع الالجئ باعتباره  ،الجوليةواالتفاؾيات تصبيق القخارات 
العػدة،  اففال التسمظ وال حق العسل يمػي ،ه حقػقوؤ وإعصا ا ،إندان

وبالتالي تعجيل القػانيغ والتذخيعات بسا يسشح الالجئيغ حقػقيع ويحسي 
 .الشداء

    
السقرػد 

ىشا: 
الجولة 
 المبشانية

 
 

وتفعيل دور المجاف  ،نفديا  وتخبػيا  وتسكيشيا  ة العسل عمى دعع السخأ 
ف االنتياكات التي تتعخض ليا الشداء و لجشة تجو  أالشدػية بفتح مكتب 

 .وتتابع عسمية السحاسبة وحساية الشداء

     

مدانجة قزية الالجئات ليذ فقط بتػفيخ التسػيل مغ أجل اإلغاثة 
 .األمغإنسا أيزا  مغ أجل الزغط عمى مجمذ  ،والتجريب

     

تصػيخ خصة حساية ووقاية شػيمة األمج وليدت بخامج ومذاريع مؤقتة 
 .تحسي الشداء والفتيات مغ السخاشخ
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
ويجب أف تتزسغ كل العشاصخ  ،تذغيل آلية حساية داخل السخيسات

. وبسا أف وخارجيا األساسية لمحساية والػقاية داخل السخيسات
الجسعيات المبشانية العاممة في مجاؿ حساية الشداء غيخ ممدمة بالشداء 

فيحا يدتػجب وجػد مخاكد إيػاء وتفعيل دور الحساية  ،الفمدصيشيات
 والػقاية داخل السجتسع الفمدصيشي.

     

 األردف .5
تػحيج الجيػد والسصالبة بتسكيغ الشداء لمحرػؿ عمى الحساية 

مغ خالؿ خمق مذاريع صغيخة  ،خاصة التسكيغ االقترادؼ ،والػقاية
 .لسداعجة الشداء

     

القػانيغ والتذخيعات ىي األداة الخئيدية التي يجب عمى الجولة أف 
تتجخل فييا لحساية الشداء مغ العشف االجتساعي بكل أشكالو، وتػفيخ 
العسل والرحة والزساف االجتساعي لحساية السخأة، لحا يجب تفعيل 

 .والتذخيعات األردنية غيخ السفعمة في حساية السخأة القػانيغ 

     

 القجس .1 السداءلة
     عمى السؤسدات الشدػية تػحيج خصابيا ومصالبيا والعسل عمى وضع 
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
بسا  ،عمى كل الخكائد "1325"قخار الخصة ضغط ومشاصخة لتصبيق 

 .لة االحتالؿ عمى االنتياكات وعمى الحخوبءفييا مدا
عغ ، في ضل غياب الدمصة، لسداءلة إسخائيل أىميتصػيخ نطاـ 

 .االنتياكات
     

بقاء والزغط عمى السشطسات الجولية إل ،الجوليةآليات السداءلة تفعيل 
 .جشجة عسمياأرض محتمة عمى أمػضػع القجس ك

     

تػعية السجتسعات التي تتعخض لالنتياكات حػؿ أىسية التػثيق، 
نداف إوربصيا بسجسػعات التػثيق السختمفة مغ مؤسدات حقػؽ 

 .ومؤسدات تػثيق دولية

     

وبشاء نطع لمتػاصل،  ،عسل مشتجيات مغ السجسػعات التي تػثق
تشطيع الجيػد لتػصيل الػثائق لمسحافل الجولية حتى تديج إمكانية و 

 .السحاسبة

     

السحمية والسداءلة النخخاط في لجاف التػثيق ى امعتذجيع الشداء 
 .وبشاء قجراتيغ عمى ذلظ

     

 الزفة الغخبية .2
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
ربط السجسػعات السيجانية بالسؤسدات الحقػؾية وتمظ العاممة في 

 السداءلة.مجاؿ 
     

واستخجاـ األدوات الجولية  ،رفع مدتػػ القجرات في مجاؿ التػثيق
ليات الجولية غيخ التعاقجية في مجاؿ التػثيق وتفعيل اآللمسداءلة، 

 .لةءوالسدا

     

والسصالبة  ،التػجو لمسؤسدات الجولية مع التخكيد عمى األشخ الشدػية
 .لجاف مخاؾبة دولية ومقخرة لمعشفو لجاف تقري حقائق، بإرساؿ 

     

السحمي، وتفعيل االحتالؿ واالستفادة مغ التػثيق مداءلة تشطيع عسمية 
 .شخح اعتجاءات االحتالؿ عمى الييئات الجولية

     

التجريب لمشداء في مشاشق التساس عمى عسمية التػثيق بحيث تدتػفي 
الخجاؿ في إشخاؾ كل شخوط االنتياؾ، كسا عمى السؤسدات الشدػية 

عية والتجريب عمى تػثيق االنتياكات. يعتبخ إشخاؾ الخجاؿ عسمية التػ 
لة ءوتػحيج الجيػد نحػ مدا ،إذ يديع بتذكيل رأؼ عاـ ا  ميس ا  أمخ 

لة مختكبي ءومشيا مدا ،لة كل مغ يشتيظ حقػؽ السخأة ءاالحتالؿ ومدا
  .جخائع القتل والعشف االجتساعي ضج الفتيات والشداء
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خاص  عاـ السقتخح السجاؿ
باالئتالؼ 

 الشدػؼ 

خاص 
باألحداب 

 الدياسية

خاص 
 بالدمصة

خاص 
بالسؤسدات 

 الجولية
 

عسمت  اذفإمغ االىتساـ،  قزايا الشداء في الدجػف مديجا  إيالء 
السؤسدات الشدػية عمى تػثيق معاناة الشداء الدجيشات عمى وجو 

يسكغ لمعالع أف يتحخؾ كقػة ضغط عمى االحتالؿ لػقف  ،الخرػص
كل االنتياكات بحق السجتسع الفمدصيشي عغ لتو ءاالنتياكات ومدا

سخػ في شفاؿ األسيخات واألوالشداء األ ،والشداء خرػصا   ،عسػما  
 .سجػف االحتالؿ

     

ورىا الخقابي عمى السؤسدات الجولية والجيات الجولية الفاعمة الؿياـ بج
 .عمى انتياكات االحتالؿ

     

لة ءجل مداألة ضاغصة عمى السجتسع الجولي مغ ءمداآليات تصػيخ 
االحتالؿ حػؿ انتياكاتو ضج السجتسع الفمدصيشي عامة والشداء عمى 

 .وجو الخرػص

     

إنذاء مخصج إعالمي رافج متدف ومدؤوؿ )ماكشة إعالمية وقاعجة 
لة االحتالؿ ءبسدايديع  ،معمػمات إعالمية( في التػعية والتأثيخ

 .وتعخيتو
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حيث يقع  ،ثيخأتيا في الحذج والتاعمى الدفارات أف تتحسل مدؤولي

 ،ؼ العاـ الجولي لمذعب الفمدصيشيألخ اعمى عاتق الدفارات حذج 
كسا يجب عمى وزارة الخارجية  ؿ،بخاز الجخائع التي يختكبيا االحتالإو 

والتأثيخ لياتيا في الحذج و لتحسل مدؤ وتفعيميا تحفيد دور الدفارات 
 .ومخاؾبة ديسػمة عسميا في العالع

     

وتدميط الزػء عمى االنتياكات التي تتعخض ليا اإلعالـ تفعيل 
 .ؼ عاـأثارة القزايا كقزايا ر إو  ،غػارريحا واألأالشداء في 

     

 ،القزايا الجساعية في االنتياكات إلىإثارة قزايا فخدية باإلضافة 
 ،مغ خالؿ تدميط الزػء عمى قزية فخدية وتحػيميا لقزية رأؼ عاـ

االحتالؿ )مثل ما  اتفي القزايا التي تتعمق بانتياك وإثارتيا دوليا  
 .حرل مع قزية عيج التسيسي(

     

ومشطسات األوروبية تفعيل البخلسانات الذبابية لمعسل في الداحات 
 ،قميسيالعخبي واإل يغوعمى الرعيج ،مع الستحجة والبخلسانات الجوليةاأل

مغ أجل كدب  ،مسارسات االحتالؿ إلىالستشياض الذعػب لالنتباه 
التأييج الذعبي والزغط عمى الحكػمات لتػفيخ الحساية ووقف 
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  .لتوءمغ قبل االحتالؿ ومدا اتاالنتياك

 قصاع غدة .3
( 1) ،الجوليالسشطسات الجولية والسجتسع مداءلة عمى  التخكيد

لمدمصة الػششية عغ أدائيا )ىل قامت و ( 2عغ جخائسيا، )إلسخائيل 
 .(؟بتخريز جدء مغ السػازنة السخصػدة لجعع الشداء

     

ف أدوات السداءلة شبو إحيث  ،السداءلة والشداىةآليات تفعيل 
 .معجومة

     

تػحيج الشطاـ الدياسي الفمدصيشي، والتخكيد عمى تػفيخ معمػمات 
بذكل يزسغ الػصػؿ  ،ىع القزايا التي تػاجو الشداءأ ودراسات عغ 

   .ؼ وقت وألؼ شخزأليا في 

     

وكحلظ  ،تفعيل دور السجمذ التذخيعي كي يقػـ بسياـ السداءلة
 .بالشدبة لسؤسدات الجولة وديػاف الخقابة

     

 لبشاف .4
سخاؾبة السداءلة و الو  األمغتصبيق القخارات التي صجرت عغ مجمذ 

ومحاسبة الجوؿ التي تخل باالتفاؾيات والقخارات،  ،اعسمية تصبيقيعمى 
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ومغ ىشا يجب تػعية السجتسع حػؿ االتفاؾيات والقخارات الرادرة عغ 

وآلية مغ أجل الزغط لتصبيق القخارات ستخاتيجية اك األمغمجمذ 
 .والخقابةالسداءلة وتفعيل عسمية 

داخل السخيسات الفمدصيشية، ويجب ومداءلة دعع وجػد أجيدة رصج 
ىشاؾ عسمية تجويغ وتػثيق لالنتياكات التي تتعخض ليا تكػف أف 

 السداءلة. إلىالشداء باعتبارىا أداة لمػصػؿ 

     

وبالتالي الدعي  ،في السجتسع المبشانيالالجئة العسل عمى دمج السخأة 
وسغ قػانيغ  ،جئاتاللتعجيل القػانيغ الستعمقة بالشداء الفمدصيشيات ال

ومحاسبة األشخاؼ التي تقـػ  ،نتياكاتجئات مغ االالتتعمق بحساية ال
. وبالتالي مغ اآلليات التي يسكغ التيءنتياكات بحق الشداء ومداباال

لسؤسدات ستخجاميا ىي التذبيظ بيغ السؤسدات الفمدصيشية واا
 وتعديدىا. المبشانية لتفعيل عسمية السداءلة والخقابة

    
 
 

 

 األردف .5
 "1325"قخار التصبيق  عغبج أف يكػف ىشاؾ التداـ ومداءلة لمجوؿ  ال

مع الستحجة في العسل عمى إنياء االحتالؿ ، ومدؤولية عمى األوتشفيحه
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وششيع وفق القخار  إلىوضساف حق الالجئيغ والالجئات في العػدة 

"194." 
 

وجػد و يجب سغ  قػانيغ واضحة ورادعة،  ،تفعيل الخقابةأجل مغ 
صحاب وتبخز تقاريخ وتػصيات أل ،ىيئات مدتقمة دورىا شفاؼ

تفعيل السخاؾبة مغ خالؿ شبكة حساية و ، وعخبيا   ومحميا   العالقة دوليا  
 .فخاد العامميغ في السبادراتوأمغ مغ السؤسدات والسشطسات واأل

    
 
 

 

 القجس .1 السذاركة
 ،سشاد لمشداءإمغ خالؿ تذكيل شبكات دعع و السخأة لمسخأة، دعع 

خاصة لمشداء العزػات في السجالذ البمجية والسحمية مغ نداء 
 .السجتسع السحمي

     

ميات لفيع في مجالذ األ -العزػات تحجيجا  -تسثيل الشداء 
 .احتياجاتيغ والعسل عمى تمبيتيا

     

في كافة المجاف كعزػات في السجالذ السحمية حتى ال الشداء تسثيل 
ة. مغ السيع تػاججىا في لجشة أ يقترخ تسثيل الشداء فقط بمجشة السخ 

  .لخإ لجشة تػفيخ السياه والغاز..و لجشة البشية التحية، و عسار والبشاء، اإل
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ميع مغ خالؿ تسػيل العزػات والجسعيات الشدػية أثخ لمتسػيل 
ميغ ألت غوتػفيخ دخل لي ،اقتراديا   غنتاجية لمشداء لتسكيشيإبسذاريع 
 ،اجتساعيا   غوتعديد دورى غوبالتالي تديع بسذاركتي ،مشةآمعيذة 

 .الدياسية غويشعكذ عمى مذاركتي

     

بيغ، تعديد دور ذوات اإلعاقة مغ خالؿ تسػيل مذاريع خاصة 
الفعاؿ في كافة القزايا الخاصة  غودورىي غلزساف استسخار مذاركتي

 .بالسخأة 

     

تجعع ف مغ أحداب وال بج لألاألحداب، تذكيل شبكات دعع داخل 
 .تسثيل الشداء

     

الشداء في تحجيج االحتياجات وتصػيخ البخامج حتى تمبي إشخاؾ 
 .حاجات الشداء

     

 الؿيادات الذابة في األشخ السختمفة ذات الرمة إدماج التػسع في 
 .القجسفي 

     

لحثيع عمى  ،السؤسدية في السػاقع الدكشيةواألشخ استيجاؼ الخجاؿ 
 .الفتيات تاحة الفخصة لسذاركةإ
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 الزفة الغخبية .2

تذجيع السؤسدات السحمية عمى تػفيخ حيد ومجاؿ لمشداء لمسذاركة 
خاصة -تذجيع الشداء و واالنخخاط في الشذاشات السجتسعية، 

عمى السذاركة في تشفيح السذاريع اإلغاثية ومذاريع  -الؿيادات الذابة
 .التسكيغ االقترادؼ

 

     

وعمييا فتح حػار مباشخ  ،عمى السؤسدات الشدػية االرتقاء بخصابيا
 ،والشداء الؿياديات في كل مجاالت الحياة ،مع الشداء في القاعجة

 .كػف السسارسات العسمية تأتي بشتائج
مػحجة وخصة ضغط ومشاصخة مذتخكة رؤية ومغ ىشا يجب تصػيخ 

ما  ،مػجية لتػسيع الحيد الستاح لحخاؾ السؤسدات الشدػية واألىمية
 .شة القػػ الحكػرية عمى السؤسدات السجتسعيةسيحج مغ ـي

الزػء عمى التجارب وقرز الشجاح التي تداعج عمى كدخ  تدميطو 
ع الحيد العاـ الستاح لسذاركة الشداء في كافة يوتػس ،الشسصية ةالرػر 

 .القزايا
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عمى األحداب أف تعيج تشطيع صفػفيا وبشاء ـياكميا مغ خالؿ تفعيل 

دوات أحداب تتعامل مع الشداء كاألإف حؿيقي لسذاركة الشداء، حيث 
ؼ تػجيات ندػية، وفي ىحا اإلشار أجشجات حدبية تخمػ مغ تشفيح أل

% في قانػف 30ة بشدبة أ مغ السيع التأكيج عمى تثبيت قخار تسثيل السخ 
شكػػ مغ خالؿ رفع  تيالءجب مدات ،حدابذا لع تمتـد األإحداب، و األ

ة أ ولجشة السخ  ،لمسجمذ الػششي والمجشة القانػنية في السجمذ الػششي
الخقيب  امدؤولية برفتي افي السجمذ الػششي والسجمذ السخكدؼ عميي

 .عمى التشفيح

     

تػسيع الحيد الستاح لسذاركة الذباب في الحخاؾ الػششي االجتساعي 
 .الدياسي

 

     

 ات:تصػيخ بخنامج مدانج لمحخاؾ الشدػؼ يعسل عمى تغييخ البيئ
الشداء إقراء التي تدبب  ،االجتساعية، والسعيذيةو القانػنية، 

 ومذاركتيا. يحتـخ وجػد السخأة واستخجاـ خصاب 

     

 قصاع غدة .3
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 ،شخ الحدبية والؿيادية بذكل خاصتعديد ندب مذاركة السخأة في األ

وال تميق بالػضع الخاص  ف الشدبة الحالية ضعيفة ججا  إحيث 
وال تخقى لقخار السجمذ السخكدؼ بتسثيل الشداء بشدبة ال  ،الفمدصيشي
وذلظ لزساف  ،شخ والييئات والسجالذ% في كافة األ30تقل عغ 

 غفكارىأواستغالؿ  ،االستفادة مغ القجرات والصاقات الشدػية
 .ىجاؼنجاز وتحقيق األغيخ السدتغمة لزساف اإل غوتصمعاتي

     

لسؤسدات الجولة ومؤسدات ستخاتيجي االإشخاؾ السخأة في التخصيط 
ؼ انتياؾ محتسل أف يداىع في مشع أالحؼ مغ شأنو  ،السجتسع السجني

 ،السدتػػ الجاخمي وحتى في حاالت الحخوب والصػارغ حجوثو عمى 
شسل مغ الخجل في تحجيج أكبخ و أف السخأة عمى دراية إحيث 

 .تكػف خاصة بالسخأة خاصة التي  ،الستصمبات الػاجب تػفخىا

     

 لبشاف .4
وإشخاكيغ في القزايا  ،زيادة تسثيل الشداء في المجاف والتشطيسات

ويذكل في  ،ما يحج مغ الدمصة الحكػرية ،الػششية وعسمية اتخاذ القخار
 الػقت نفدو قػة ضاغصة.
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عقج جمدات دورية يتع فييا التحاور وتبادؿ األفكار حػؿ الػاقع 

مغ أجل وضع خصة وششية تتزسغ  ،ستخاتيجيات الستبعةوالقزايا واال
 "1325"بخامج تديع في الزغط عمى كافة األشخاؼ لتصبيق القخار 

 .وغيخه مغ القخارات

     

وأال  ،صشع القخار مخاكد إلىة السذاركة الدياسية لمسخأة ووصػليا دزيا
 والؿياـ بالجور ،تقترخ مذاركتيا ودورىا عمى العسل في الجسعيات

، وأف يكػف جئيغالإدارة شؤوف السخيسات والبتذارؾ وأف  ،اإلغاثي
 ىشاؾ ىجؼ وششي مغ أجل ؾياميا بحلظ.

    
السقرػد 

ىشا: 
الجولة 
 المبشانية

 

مخأة عمى تسكيغ الشداء وتدويجىغ واتحاد العسل كسؤسدات ندػية 
لتعديد مذاركتيغ في  ،بالسيارات الالزمة )مشاقذة، خصاب، مشاصخة(

 .المجاف الذعبية وغيخىا مغ السؤسدات

     

 األردف .5
صشع وششية تخاعي وجػد الشداء في كل مخاكد إستختيجية وجػد 

ما يداعج في زيادة حزػرىا في مخاكد صشع القخار والسػاقع  ،القخار
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 .و في كافة مشاحي الحياةأسػاء في وزارات أو قزاء  ،الؿيادية

تسكيغ أىالي السخيع عامة والشداء خاصة مغ السذاركة في تحجيج 
احتياجاتيع، وبشاء عمييا يأتي التسػيل، وتصػيخ شبكة خاصة في 

مغ قبل  ا  ال يكػف الجعع مذخوشأالسخيع لخصج احتياجاتيع الجائسة، و 
 .السسػؿ
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Abstract 

In its attempt to negate the very existence of Palestinian identity, the 

Israeli occupation has displaced and fragmented the Palestinians. As a 

result, Palestinian women and girls now live in different security and 

humanitarian conditions depending on their place of residency, which along 

with refugee or non-refugee status also affects expression of their national 

identity. Statistics show that by the end of 2019, there were 13.4 million 

Palestinians living in separate and different places and living conditions. 

Over half of them (6.64 million) live in historic Palestine while the 

remaining half live in the diaspora. The officially registered number of 

refugees now stands at 5.6 million Palestinians.  

Because of this fragmented context, the Palestinians live in radically 

different conditions and Palestinian women are no exception. They – like 

the society at large - endure conditions that may promote or threaten their 

peace and security and affect their safety, prevention, protection, 

accountability and participation.  

After hesitation, uncertainty and mistrust, Palestinian women and the 

political leadership adopted UN Security Council Resolution 1325 to 

promote Palestinian women’s participation and boost international 

solidarity and networking in matters related to women and security. The 

Resolution also provides for the possibility to disclose the crimes and 

systematic violations committed by the Israeli occupation against the 

security of women and girls and the rights of the Palestinians in general.  

In order for the Resolution to harmonize with the Palestinian context, it 

has been linked to the full UN body of resolutions related to Palestine and 

other resolutions related to human security and conflicts. Efforts have been 

made to link the resolution to international conventions and treaties 

related to justice and equality for women. Furthermore, lobbying efforts 

have been deployed to include clauses on the occupation in Security 

Council resolutions related to the Women, Peace and Security agenda. For 

this purpose, the Council of Ministers (Cabinet) issued a decision to 

establish the Higher National Committee for the Enforcement of Resolution 
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1325 in 2012, and launched the Resolution’s national action plan for 2017-

2019.  

 

This research is part of the activities of the Palestinian Initiative for the 

Promotion of Global Dialogue and Democracy MIFTAH, in partnership with 

the Women’s Coalition for the Implementation of Security Council 

Resolution 1325 in Palestine. It supports the efforts aimed at implementing 

the Women, Peace and Security agenda in Palestine, consistent with the 

National Policy Agenda with focus on national and popular struggle to end 

the occupation and realize freedom and dignity for the Palestinians in an 

independent Palestinian state. In this research, MIFTAH surveys women’s 

needs and priorities inside and outside Palestine. The purpose is to draft a 

strategy to guide the endeavours of the Women’s Coalition for the 

Implementation of UN Resolution 1325 in lobbying and advocating for 

Palestinian women under occupation and/or in the diaspora (for 2020-

2023). Consequently, international instruments may help the actions made 

to reinforce international accountability and promote Palestinian women’s 

participation in national reconciliation efforts.  

**The research adopted a participatory approach with tools tailored to the 

research population. The methods included organization of 21 focus groups 

in different areas with participants from all segments of society. 

Furthermore, individual interviews were held together with team 

discussions and a broad and in-depth review of existing literature.  

Research Findings: The respondents defined human security, as having 

access to a dignified life and livelihood free from war, killing or conflict at 

large. Female respondents expressed a feeling of lack of security and peace, 

which they attributed to the Israeli occupation and related war, fighting, 

violence and violation of human rights. Some women and girls believed that 

lack of security and peace resulted from the political split, security chaos 

and weak civil peace. Women in refugee situations reported civic 

restrictions and barriers to their mobility and livelihood, which they viewed 

as a basic threat to their security. The findings of the research confirmed 

that the broad concept of women, security and peace is fully applicable to 
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Palestinian women. These women live in an armed conflict-affected area 

and need prevention, protection and empowerment. They need to hold 

those responsible for the breach of their rights accountable and they need 

to be empowered to participate in peace-building processes and other 

decision-making circles.  

Living conditions vary in their impact on peace and security of women, 

depending on a number of factors like age group and geographic location. 

In a context of risk and danger, women’s mobility is often restricted; as a 

result, they remain confined to their private household space and excluded 

from the public space. This means that living in flashpoints undermines 

women’s opportunities to labor or self-employment. Social hardships 

reinforce tribal ties and rule, which subsequently impede any social 

modernization. Israeli restrictions on women and girls in and around 

Jerusalem are of a particular concern. Women in Jerusalem are at risk of 

losing their ID cards and subsequently their right to residency in their 

homes. Moreover, women in the Gaza Strip, burdened with severe poverty 

and unemployment, face further social restrictions and barriers. As for 

Palestinian women in refugee camps in Jordan, they endure a high 

concentration of violence across the camps with numerous obstacles to any 

constructive dialogue. In Lebanon, Palestinian refugees lack the minimum 

basic needs in their camps not to mention the limitations imposed by the 

government on their mobility and employment.  

Thus, priority of action is geared toward mobilizing international solidarity 

to advocate for the termination of the occupation, i.e. the main cause of 

hardships and breaches of rights.  

The Israeli occupation controls all aspects of life in Palestinian communities 

and jeopardizes human security in general and security of girls and women 

in particular. Women are further affected by the prevailing discriminatory 

culture and homogeny of tribal social relations. They lack personal, family 

and property security not to mention the violation of their human rights 

and restrictions on their mobility, living conditions and access to labour.  

Violations of human rights, and particularly of women’s rights, include 

deprivation of services, harassment, exclusion, exploitation in the 
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workplace, violence, and a permanent feeling of insecurity and fear for 

their lives.  

Palestinian women and girls face complex multi-layered violations of their 

rights, where prevention and protection become more complicated. In 

spite of their accumulated experience in areas of direct clashes with 

occupation forces and settlers, and their resilience through development of 

self-protection tools and skills, the escalating danger undermines their 

ability for prevention and excludes them further while depriving them of 

their rights and access to services.  

Usually, official international protection is provided to the populations in 

conflict and war-affected areas. However, this protection is still lacking in 

the Palestinian context. Israel, meanwhile, continues to disregard its 

obligations under international treaties and conventions applicable to 

civilians during wartime, or under resolutions related to the Occupied 

Territories, including international resolutions, which acknowledge the act 

of occupation and call for Israel’s withdrawal from the occupied territories, 

including Jerusalem. In such an environment, the vulnerability of 

Palestinian women and girls is compounded in all of their places of 

residency; it is further exacerbated by other factors of hardship (like areas 

of direct clashes with the Israeli army and settlers, refugee camps, and 

those living near or behind the Apartheid Wall). Other factors include the 

absence of an appropriate legal and security framework.  

The Israeli occupation continues to reject, ban, prevent and undermine all 

forms of official international accountability. However, popular and 

national interventions are expanding to hold the occupation accountable 

for its crimes. Efforts include monitoring and documentation of the 

violations and crimes. However, Israel enjoys support of some countries, 

which undermine the effectiveness of the usual instruments of prosecution. 

Alternative mechanisms needed include advocacy and mobilization of 

international popular support to shed light on the violations committed by 

Israel and to initiate global dialogues aimed at protecting Palestinian 

women and girls.  
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However, community acceptance of the broader participation and role of 

women continues to lag. Social norms do not support unleashing women’s 

full potential to contribute to national and community issues related to 

peace and security. Nevertheless, Palestinian society is witnessing the 

emergence of a stronger women’s movement– which, if highlighted and 

invested in - could realign gender relations in society and promote women’s 

participation and presence in the public space.  

The research proposes a number of recommendations, which are listed in a 

special index. The report underlined the vulnerabilities facing Palestinian 

women and girls in all places of residency, including external risk factors 

and violations of their human security due to the Israeli occupation. It 

recommends inclusion of these occupation-related vulnerabilities in the 

national vision of Resolution 1325.  

The report also calls for proactive communication with women’s and 

human rights organizations to consolidate efforts to lobby UN agencies, the 

Security Council and other international organizations to take action against 

violations of human security of women and girls and against the Judaization 

of Jerusalem. Support groups, professional monitoring and international 

protection forces must be deployed even if Israel continues to object to 

their presence. Other recommendations include the formulation of a clear 

and declared national policy that reaffirms women’s participation in all 

social structures and spaces.  

 

 

 


