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كمسة مفتاح
في إشار جيػد السبادرة الفمدصيشية لتعسيق الحػار العالسي والجيسقخاشية(مفتاح) في دعع أجشجة الدالم واألمغ لمشداء
الفمدصيشيات ،وعمى ضػء التدارع في تشفيح مخصصات التػسع والزع التي يدتكسل االحتالل االسخائيمي تشفيحىا في
األرض الفمدصيشية السحتمة والتي تذكل خخقا واضحا لالتفاقيات الجولية ومػاثيق حقػق اإلندان؛ بادرت مؤسدة
(مفتاح) بإصجار تقخيخ متخرز يػثق انتياكات حقػق اإلندان التي ارتكبيا االحتالل االسخائيمي واالستيصاني ضج
الشداء الفمدصيشيات أثشاء حالة الصػارئ التي رافقت انتذار كػفيج 19-في محافطتي القجس والخميل ،باإلضافة إلى
األغػار الذسالية والجشػبية بيجف نذخ ىحا التقخيخ وتدميط الزػء عمى التحجيات التي تػاجييا الشداء الفمدصيشيات
الػاقعات تحت االحتالل االسخائيمي العدكخي وعشف السدتعسخيغ بسا يؤثخ عمى مسارستيغ لحقػقيغ االجتساعية
واالقترادية والدياسية.
نذارككع/ن ىحا التقخيخ بسا يذسمو مغ بيانات ومعمػمات تداىع في جيػد مؤسدات حقػق اإلندان والسؤسدات
الشدػية في نذخ مسارسات االحتالل االسخائيمي االستعساري التي تشتيظ بذكل يػمي حقػق اإلندان في األرض
الفمدصيشية السحتمة .وبيجف استثسارىا في جيػد السشاصخة الجولية اتجاه مداءلة االحتالل االسخائيمي عغ انتياكات
القانػن الجولي لحقػق اإلندان والقانػن الجولي اإلنداني التي يسارسيا ضج الشداء والفتيات الفمدصيشيات ،ويقف عائقا
أمام حقيغ في الحياة وحقيغ في الحخكة والتشقل وفي الػصػل إلى السػارد ومذاركتيغ الفاعمة في تقخيخ مريخىغ.
تدتكسل (مفتاح) أعساليا بذكل استخاتيجي مغ خالل أجشجة السخأة الدالم واألمغ اندجاما مع تػجياتيا االستخاتيجية
الخامية إلى تفعيل مبادئ الجيسقخاشية والحكع الرالح في السجتسع الفمدصيشي بسكػناتو السختمفة ،والتأثيخ في الخأي
الخسسي والعام السحمي والجولي تجاه القزية الفمدصيشية ،وذلظ عبخ الحػار الفاعل والسعسق ،والتبادل الحخ لمسعمػمات
واألفكار ،والتذبيظ السحمي والجولي.

د .تحخيخ األعخج
السجيخة التشفيحية
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السقجمة والسشيجية
الفرل األول:
ّ
السقجمة وىجف الجراسة
تقػم السبادرة الفمدصيشية لتعسيق الحػار العالسي والجيسقخاشية "مفتاح" ،بتشفيح بخنامج "حػار الدياسات والحكع الخشيج"
الحي يدعى إلى تػفيخ فزاءات حػارية تزسغ التفاعل عمى السدتػييغ الػششي والجولي ،باالستشاد إلى ركائد القانػن

الجولي؛ بجءا مغ القانػن الجولي اإلنداني ،واتفاقيات حقػق اإلندان ،والق اخرات األمسية ذات الرمة ،ومشيا الحق في
تقخيخ السريخ ،وقخار مجمذ األمغ  ،1325واتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة "سيجاو" .ومغ أجل

ذلظ ،تدتسخ "مفتاح" ،مغ خالل تفاعميا محميا ودوليا ،بستابعة عسمية الخصج والتػثيق لالنتياكات الػاقعة عمى حقػق

السخأة الفمدصيشية تحت االحتالل اإلسخائيمي ،في إشار أجشجة السخأة الدالم واألمغ ،ومشيا تصبيقات القخار األمسي

 1325والق اخرات الالحقة ،إضافة إلى اتفاقية "سيجاو" وتػصياتيا العامة ،ما يداىع في تػفيخ البيانات الالزمة

والحقائق التي تعكذ مسارسات االحتالل اإلسخائيمي االستعسارية االستيصانية التي تذكل اختخاقا واضحا لمقانػن
الجولي ،وانتياكا صارخا لحقػق اإلندان في فمدصيغ.

في إشار التصػرات الدياسية ذات العالقة بدياسات االحتالل اإلسخائيمي الستدارعة في التػسع والزع ،ومحاوالت

الديصخة عمى السديج مغ األراضي الفمدصيشية ،وتعسقيا خالل حالة الصػارئ السختبصة بتفذي فيخوس كػرونا السدتجج
(كػفيج )19-التي امتجت خالل الفتخة بيغ آذار  2020وحتى تاريخ الكيام بيحا البحث (تذخيغ األول ،)2020
استسخ االحتالل اإلسخائيمي في اختخاق السشطػمة القانػنية الجولية لحقػق اإلندان ضج الذعب الفمدصيشي بذكل عام،
وضج الشداء والفتيات الفمدصيشيات بذكل خاص ،األمخ الحي فاقع مغ التحجيات التي تػاجييا الشداء في وصػليغ

إلى السػارد والخجمات كشتيجة ليحه السسارسات.
تع إعجاد ىحا التقخيخ مغ قبل مخكد العالع العخبي لمبحػث والتشسية "أوراد"؛ بيجف إنتاج ومذاركة البيانات والتحميالت

والتػصيات مع الجيات الخسسية الحكػمية ،ومؤسدات السجتسع لمسدانجة في رسع التجخالت الالزمة لحساية الشداء
والفتيات في السشاشق السدتيجفة التي تتعخض بذكل مسشيج لمسسارسات االستيصانية واالستعسارية مغ قبل االحتالل
اإلسخائيمي .ييجف التقخيخ كحلظ إلى مذاركة الشتائج مع األشخاف ذات العالقة محميا ،وتمظ في السشابخ الجولية؛ مثل
لجشة وضع السخأة لجى األمع الستحجة ،ومغ خالل أسبػع السخأة الدالم واألمغ في األمع الستحجة.
يخكد ىحا التقخيخ عمى التصػرات الدياسية ذات العالقة بسشيجية االحتالل اإلسخائيمي في التػسع والزع ومحاوالت

االستيالء عمى السديج مغ األراضي الفمدصيشية ،وسط استسخار االحتالل بخخق االتفاقيات الجولية ،وعجم االلتدام

بالقػانيغ ومػاثيق حقػق اإلندان ،وزيادة انتياكاتو بحق الذعب الفمدصيشي عامة ،والشداء واألشفال خاصة ،وىحا
األمخ انعكذ ،بذكل سمبي ،عمى الشداء ووصػليغ إلى السػارد ،وقمل مغ القجرة عمى الحخكة واالختيار .وبحدب
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آخخ التقاريخ ،فإن انتياكات االحتالل ىحه تدارعت بذكل كبيخ في اآلونة األخيخة ،وبخاصة خالل حالة الصػارئ
السختبصة بتفذي فيخوس كػرونا ،التي شيجت إغالقا لمسشاشق الفمدصيشية ابتجاء مغ مصمع آذار .2020

1

مشيجية البحث وأدواتو
اعتسجت ىحه الجراسة عمى السشيج التذاركي والذسػلي ،وارتكدت عمى جسع البيانات الكسية ومخاجعة األدبيات؛ إذ
اشمع فخيق البحث عمى أبخز الجراسات والتقاريخ التي أجخيت في اآلونة األخيخة والستعمقة بانتياكات االحتالل

اإلسخائيمي لحقػق الشداء ،وبخاصة خالل فتخة الصػارئ التي بجأت في آذار الساضي بدبب انتذار فيخوس كػرونا،
وأنػاع ىحه االنتياكات ،وآثارىا عمى الحياة اليػمية ليؤالء الشدػة .كسا قام الفخيق بإعجاد استسارة بحثية لمتعخف عمى

شبيعة االنتياكات التي تعخضت ليا الشداء في اآلونة األخيخة ،واآلثار التي تخكتيا عمى األصعجة االجتساعية

واالقترادية والشفدية والقانػنية والرحية ،إضافة إلى كيفية تعامل الشداء مع ىحه االنتياكات.
أوالً .مخاجعة شاممة لسختمف الؽثائق واألدبيات ذات العالقة ()Literature review
عسل فخيق البحث عمى مخاجعة كافة األدبيات والجراسات الدابقة ذات العالقة بالتقاريخ الستعمقة بانتياكات االحتالل
اإلسخائيمي والسدتػششيغ لحقػق اإلندان ،وبالتحجيج ضج الفتيات والشداء الفمدصيشيات ،أثشاء حالة الصػارئ في

إجخاءات مكافحة جائحة (كػفيج –  ،)19إضافة إلى التقاريخ الخاصة بالخصج والتػثيق السختبصة بالقخار األمسي

 ،1325وغيخىا مغ إصجارات السؤسدات ذات العالقة مثل مكتب األمع الستحجة لمذؤون اإلندانية (،)UNOCHA
والػ ازرات والسؤسدات الحكػمية وغيخ الحكػمية ذات عالقة (انطخ/ي ممحق رقع  2مغ أجل قائسة السخاجع
السدتخجمة).

1

يسكغ مخاجعة التقاريخ التالية حػل تدارع وتيخة االنتياكات (عمى سبيل السثال):

OICA, July 2020. http://poica.org/2020/07/israeli-occupation-of-palestines-west-bank-during-covid19pandemic/
MIFTAH, April 2020. http://www.miftah.org/Doc/Specialstudies/2020/Israeli-violations-COVID19En.pdf
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التحجيات السيجانية (وبخاصة في مشطقة داخل القجس)

عسل فخيق البحث عمى جسع السعمػمات ميجانيا في السشاشق السدتيجفة باستثشاء مشاشق القجس داخل الججار ،إذ تع

ملء االستسارة عبخ الياتف ،وأثشاء جسع البيانات واجو الباحثػن مجسػعة مغ التحجيات ،تسثمت بذكل أساسي في
انتذار فايخوس كػرونا واإلغالقات السختبصة بو .فػجػد اإلصابات ىشا وىشاك ،والخػف مغ التعخض لإلصابة،
جعل السيسة السيجانية لجى بعس الباحثات أصعب ،وتست تعبئة االستسارة مع بعس الديجات عمى الياتف .لكغ
حتى حيغ تػجيت الباحثات لمسيجان ،واجيتيغ بعس الرعػبات ،ومشيا صعػبة التشقل بيغ األماكغ كسا في
األغػار وجشػب الخميل بدبب السدافات الكبيخة بيغ التجسعات الدكانية ،إضافة إلى غياب السػاصالت السالئسة.

تحج آخخ كان يتسثل في مجيشة القجس ،بذكل أساسي ،وىػ اإلغالقات اإلسخائيمية السفخوضة بدبب كػرونا
واألعياد الييػدية ،ما مشع العسل السيجاني وبخاصة أن التشقل كان مسشػعا وكافة السؤسدات الحقػقية مغمقة ،ما

يعشي صعػبة الػصػل إلى نداء تعخضغ النتياكات .إضافة إلى أن عسمية الػصػل لمديجات المػاتي تعخضغ
لالنتياكات واالعتجاءات مغ االحتالل والسدتػششيغ لع تكغ سيمة ،في ضل عجم وجػد قػائع كافية تػثق انتياكات
االحتالل لحقػق وحخيات الشداء في السشاشق السدتيجفة .ونط اخ لخرػصية مجيشة القجس ،فإن عسمية تعبئة
االستسارة عمى الياتف كانت تػاجو صعػبات كبيخة؛ تتسثل في خػف الشداء ،وبخاصة في مشاشق القجس ،مغ

مداءلة التأميغ الػششي ،والذخشة ،والسداءلة القانػنية ،وىحا أثخ عمى تجاوبيغ مع الباحثات في تعبئة االستسارة،
والخػف مغ التحجث عبخ الياتف عغ االعتجاءات ،لعجم الثقة بيػية السترل ،جعمت األمخ معقجا أيزا في جسع
البيانات مشيغ.

ثانياً .االستسارة والعيشة

عسل فخيق البحث عمى جسع البيانات عبخ  245استسارة تست تعبئتيا مع قبل نداء وفتيات فمدصيشيات (55-18
سشة) تعخضغ النتياكات واعتجاءات مغ قبل االحتالل والسدتػششيغ كيجم السشازل ،واالعتقاالت ،والقيػد عمى الحخكة

والتشقل ،ومرادرة السستمكات  ...وغيخىا مغ األساليب .وىجفت االستسارة إلى معخفة اآلثار السباشخة وغيخ السباشخة
التي تخكتيا ىحه االنتياكات عمى حياة ىؤالء الشدػة والفتيات مغ الشػاحي الرحية والشفدية واالجتساعية واالقترادية

والقانػنية ،وشخق تعامميغ معيا ،وبخاصة في ضل الطخوف الرحية واإلغالقات السختبصة بانتذار فيخوس كػرونا.

تصخقت االستسارة ،أيزا ،إلى الحجيث عغ أثخ االعتجاءات عمى الػصػل لمخجمات القانػنية واالقترادية واالجتساعية
ومجى تسثيميغ في األجدام السجافعة عغ حقػق اإلندان ومؤسدات السجتسع السجني.

شسمت العيشة  245امخأة مغ السشاشق الستاخسة لمسدتػششات ونقاط تػاجج الجير اإلسخائيمي ،والسشاشق السيجدة
بالسرادرة أو السرشفة "ج" ،والخميل ( ،)H2والقجس الذخقية.

وركدت الجراسة عمى محافطات الخميل والقجس

واألغػار .وتست تعبئة معطع االستسارات ميجانيا ووجيا لػجو ،حيثسا أمكغ ،مع األخح بعيغ االعتبار انتذار وباء
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كػفيج ،19-والجدء الستبقي تع عبخ الياتف؛ إما لرعػبة الػصػل ،وإما بدبب اإلغالقات السفخوضة ،وبخاصة داخل
مجيشة القجس بدبب انتذار فيخوس كػرونا .وكان تػزيع العيشة بحدب السحافطات كسا في الججول التالي:
السشصقة

عجد االستسارات

الشدبة السئػية

محافطة الخميل

124

%50.6

محافطة القجس

86

%35.1

األغػار الذسالية والجشػبية

35

%14.3

التغطية الجغخافية لمشداء السذاركات

تػزعت الشداء المػاتي شاركغ في العيشة ما بيغ السشاشق السيسذة ،والسشاشق السيجدة بالسرادرة مثل "ج" و""H2

ضسغ محافطة الخميل (البمجة القجيسة ،الزاحية ،الطاىخية ،مخيع العخوب ،الكدارة ،أم الخيخ ،باب الداوية ،شارع
فيرل ،بيت كاحل ،تل الخميجة ،تػاني ،جبل جالذ ،جبل جػىخ ،حارة الجعبخي ،حارة الداليسة ،وادي الشرارى،
وادي الحريغ ،نسخة /خمة بصخخ ،مشصقة الخأس ،مخيع الفػار ،كخيات أربع ،شارع الذيجاء ،سػسيا ،حارة جابخ،
حي الجامعة ،خمة الشجيمة ،خاراس) ومحافطة القجس (الثػري ،الخان األحسخ ،الذيخ جخاح ،العيدػية ،القبيبة،

بيت إكدا ،بيت حشيشا ،بيت سػريظ ،جبل الديتػن ،سمػان ،شعفاط ،صػر باىخ ،قصشة ،وادي الجػز) ومشاشق
األغػار الذسالية والجشػبية (الحجيجية ،الحسة ،الجيخ ،الخأس األحسخ ،العكبة ،الفارسية/عيغ الغدال ،بخدلة ،حسامات
السالح ،حسيخ الفارسية ،خخبة سسخة ،خخبة الجيخ ،خمة الخزخ ،خمة مكحػل).

خمفية عامة عغ السذاركات
شاركت في االستسارة نداء مغ مختمف األعسار والجرجات التعميسية والػضائف وشبيعة الحياة ،إذ تتبايغ البيانات مغ

سيجة ألخخى باختالف مكان الدكغ ،والعادات والتقاليج والفخص الستاحة ،وتػفخ الخبخة والقجرة ،فسا يقارب ثالثة أرباع
الديجات السذاركات في العيشة ( )%76ال يعسمغ ،والبكية يعسمغ بأجخ في مختمف القصاعات الحكػمية والخاصة

والسذاريع الذخرية مغ حخف وتخبية أغشام وزراعة  ...وغيخىا .وأوضحت  %64مغ الديجات أن عسميغ يديع في
سج مراريف األسخة بالذخاكة مع أفخاد األسخة اآلخخيغ ،في حيغ أن  %21مغ الديجات أفجن بأن عسميغ ىػ مرجر
دخل األسخة الػحيج بػاقع ( %20مغ الخميل %57 ،مغ القجس %3.4 ،مغ األغػار) ،و %15يديسغ أحيانا في
بعس السراريف.
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أما بالشدبة لجرجة التحريل العمسي ،فقج اتزح أن غالبية كبيخة مغ الشداء ( )%61لع يشييغ الجرجة الثانػية ،وكان

تسثيل الشداء األميات في البحث ( )%12أكبخ مغ السعجل الػششي ( 2،)%4ما يعكذ شبيعة السشاشق السيسذة
ودرجة القجرة عمى الػصػل لمخجمات عامة ،والتعميسية خاصة ،كسا ىػ مػضح في الخسع البياني رقع (.)1
رسػ بياني  :1التحريل العمسي لمشداء السذاركات

2

الجياز السخكدي لإلحراء الفمدصيشيhttp://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3405 :2019 ،
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الفرل الثاني :مم ّخص لمجراسات الدابقة
مخاجعة لمجراسات الستؽفخة
يدتعخض ىحا القدع مجسػعة مغ التقاريخ والجراسات التي تع إعجادىا مغ أجل تػثيق االنتياكات واالعتجاءات التي

تتعخض ليا الشداء في األراضي الفمدصيشية ،خالل حالة الصػارئ السختبصة بانتذار فيخوس كػرونا ،وغيخىا مغ
اإلصجارات ذات العالقة.

نبحة تعخيفية حؽل قخار 1325
اعتسج مجمذ األمغ ىحا القخار العام  ،2000مغ أجل زيادة التجابيخ الالزمة لسذاركة السخأة في عسميات صشع القخار،
وحساية السخأة ،والعسل عمى دمج الشػع االجتساعي في التجريب وحفظ الدمع ،وىػ أول وثيقة قانػنية رسسية يرجرىا

السجمذ يصمب فييا مغ أشخاف الشداع احتخام حقػق السخأة ،ودعع مذاركتيا في مفاوضات الدالم ،وفي إعادة البشاء
واإلعسار التي تمي مخحمة الشداع ،إضافة إلى زيادة مذاركة السخأة في جسيع مدتػيات صشع القخار ،وفي عسميات حل
الرخاعات والسذاركة بقػات حفظ الدالم وفي السفاوضات.
ومغ ضسغ البشػد التي دعا ليا القخار ،ىػ اتخاذ تجابيخ لحساية السخأة مغ العشف الجدجي والتسييد ،وتجشب العفػ عغ
الجخائع التي وقعت في الحخب ضج الشداء ،واحتخام حقػق الدكان السجنييغ والالجئيغ والسذخديغ داخميا ،وتشاول قزايا
الجشجر في أوقات الدالم ،وتدخيح الجير وإعادة اإلدماج.
الحقا ( ،)2009تع تصػيخ مؤشخات عجة لتشفيح قخار  ،1325وىي تختكد عمى السشع والحساية والسذاركة والتعافي
والسداعجة ،ومشع العشف القائع عمى الجشذ والشػع االجتساعي ،وحساية الشداء والفتيات عمى الرعيج الرحي الشفدي

والجدجي واألمغ االقترادي ،وتػفيخ الحساية القانػنية ،إضافة إلى تعديد مذاركة الشداء في عسميات الدالم ،وزيادة
أعجاد الشداء في جسيع مشطسات صشع القخار ،وزيادة الذخاكة مع السشطسات الشدائية السحمية .وتتزسغ السذاركة،
أيزا ،زيادة مداىسة الشداء في السشاصب العميا بسشطسة األمع الستحجة ،كسشرب السسثل الخاص ،وميام وعسميات
حفظ الدالم ،وضسان التػزيع العادل لمسداعجات الجولية لمشداء والفتيات.

قخار  1325والؽاقع الفمدطيشي
تشبع أىسية تصبيق ىحا القخار في فمدصيغ مغ أن الشداء الفمدصيشيات يعانيغ مغ انتياكات كثيخة عمى كل األصعجة
الشفدية والجدجية واالجتساعية واالقترادية ،فعمى سبيل السثال :ساكشات مشاشق (ج) وضػاحي القجس ،ومشاشق

( )H2في الخميل ،يعانيغ مغ تخد كبيخ لمطخوف االقترادية واالجتساعية والرحية ىشاك ،كالتعخض لمعشف ،أو
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ضعف مذاركتيغ في مخاكد صشع القخار ،أو الحخمان مغ فخص التعميع والعسل ،أو الديصخة األبػية السبشية عمى
العادات والتقاليج.
إذ تػاجو الشداء في كافة السشاشق التي تذيج سيصخة أو تساسا مع جشػد االحتالل اإلسخائيمي أو السدتػششيغ ،وبخاصة
في السشاشق التي تيجد الحكػمة اإلسخائيمية بزسيا إلييا ،غيابا لمفخص االقترادية والتعميسية والدياسية والخفالية،
فيي تحت خصخ دائع مغ مرادرة أو ىجم مشازليع ،ففي العام  2016وحجه ،تست مرادرة أو ىجم  1093مبشى في
السشصقة (ج) والقجس الذخقية ،ما أدى إلى تذخيج أكثخ مغ  1600شفل ،أما مشاشق ( )H2في الخميل ،فيي تخزع

لمديصخة األمشية اإلسخائيمية ،وبدبب ىحا الػجػد وانتذار السدتػششيغ ،أيزا ،يشذأ األشفال عمى العشف ،وثقافة العشف

ىحه تؤثخ عمى الشداء فيسا بعج بانعكاسيا؛ إما في التزييقات اإلسخائيمية عمى نػاحي الحياة كافة ،وإما حتى في
الثقافة األبػية السصبقة عمييغ.
أما عمى الرعيج الحكػمي الفمدصيشي ،فجيػد كثيخة بحلت في الدشػات األخيخة مغ أجل تصبيق قخار  1325في
فمدصيغ ،ومػاءمتو مع الحالة الفمدصيشية ،ابتجاء مغ تذكيل لجشة وششية عميا العام  ،2012لتصبيق القخار وتفعيل
دور السخأة ودعع مذاركتيا وتسكيشيا ،ودمجيا في السدتػيات كافة ،عمى الخغع مغ وجػد العجيج مغ العكبات الدياسية

واالجتساعية .ولكغ ،مؤخ اخ ،ومع التيجيجات اإلسخائيمية ،وتدارع وتيخة االنتياكات ،أوضحت وزيخة شؤون السخأة آمال

حسج في أيار الساضي ،أنيا بحثت مع االئتالف الشدػي ،تػشيغ القخار األمسي في فمدصيغ مغ أجل مػاجية
التيجيجات اإلسخائيمية بالزع ،وحساية الشداء الفمدصيشيات ،مػضحة أن الػ ازرة بجأت العسل عمى ورقة لخصج آثار
3

الزع عمى الشداء ،وبخاصة في فتخة كػرونا.

مغ ناحية أخخى ،نطست ىيئة األمع الستحجة لمسخأة بالذخاكة مع

االتحاد العام لمسخأة الفمدصيشية ،اجتساعا إلكتخونيا لشقاش انعكاسات الزع عمى السخأة الفمدصيشية ،وتع االتفاق عمى
تصػيخ ورقة تحميمية حػل آثار عسمية الزع عمى حياة الشداء الفخدية والجساعية في السشاشق السدتيجفة بالزع
4

والػاقعة في األغػار أو مشاشق (ج).

يأتي ىحا عمى الخغع مغ أن معاناة السخأة الفمدصيشية مغ انتياكات االحتالل لع تبجأ مع أزمة فيخوس كػرونا ،بل
تفاقست بذجة حيشيا ،فالشداء في تمظ السشاشق يعانيغ مغ غياب البشية التحتية والخجمات األساسية ،وضعف سػق
العسل ،إضافة إلى العدلة الجغخافية ( %70مغ أراضي مشاشق ج يسشع عمى الفمدصيشييغ دخػليا) واالعتجاءات
الستكخرة عمى ساكشي ىحه السشاشق ،وسط سيصخة العادات والتقاليج وغياب القانػن ،فالقػات اإلسخائيمية ال تدسح
لمذخشة الفمدصيشية بالتػاجج ،وال تدسح سػى بتقجيع عجد بديط ججا مغ الخجمات األساسية كالرحة أو التعميع؛ سػاء

مغ الػ ازرات الفمدصيشية أو السشطسات غيخ الحكػمية والجولية.

3
4

وكالة "وفا" ،أيار " ،2020وزيخة السخأة واالئتالف الشدػي يبحثان تػشيغ القخار األمسي  1325في فمدصيغ"https://bit.ly/30eX2hf :
مخكد السخأة اإلعالمي ،تسػز " ،2020اليػم السفتػح يقخر تصػيخ ورقة حػل أثخ الزع عمى الشداء الفمدصيشيات":

https://bit.ly/36ccbU2

12

ووسط تدايج االعتجاءات وانتذار فيخوس كػرونا في السشاشق الفمدصيشية واإلسخائيمية عمى حج سػاء ،سجمت خالل
الفتخة الساضية زيادة مقمقة في العشف السسارس سػاء مغ االحتالل اإلسخائيمي ،أو السدتػششيغ ،عمى الفمدصيشييغ،
حيث رصجت انتياكات عجيجة؛ سػاء اعتجاءات عمى السػاششيغ أو األراضي مغ قبل السدتػششيغ أو اقتحامات الجير
اإلسخائيمي لمعجيج مغ مشاشق الزفة الغخبية والقجس الذخقية .إذ سجل مكتب تشديق الذؤون اإلندانية خالل آذار

الساضي  36اعتجاء لمسدتػششيغ ،أسفخت عغ إصابة  36فمدصيشيا ،وتخخيب  530شجخة في األراضي الدراعية
الفمدصيشية ،وىػ ما يذكل زيادة بشدبة  %71عغ الذيخيغ المحيغ سبقا بجء أزمة كػرونا في فمدصيغ ،عجا عغ

عسميات اليجم بحجة عجم التخخيز (يكاد يكػن مغ السدتحيل الحرػل عمى تخخيز) ،واالستيالء ،التي شالت 40

مبشى لمفمدصيشييغ.

ازدياد وتيخة االعتقاالت
شيجت أيزا ىحه الفتخة ازديادا في االعتقاالت السدجمة عمى الخغع مغ انتذار فيخوس كػرونا ،وإعالن حالة الصػارئ،
ففي القجس سجمت حاالت استجعاء واعتقاالت واعتجاءات لفطية وجدجية وحبذ مشدلي ،إذ سجمت خالل شيخ آذار

ومصمع نيدان  192حالة اعتقال في القجس ،كان مغ بيشيع  4نداء ،و 33قاص اخ ،تست محاكسة بعزيع عبخ تقشية

سكايب ،ما حخم األسخى مغ الدخية والحرانة في الجمدات 5،وكافة االعتقاالت التي تست في الزفة الغخبية
ومشاشق القجس رفعت عجد الشداء في سجػن االحتالل إلى .42

وبالحجيث عغ الطخوف االعتقالية ومخاكد التػقيف االحتاللية ،ذكخت مؤسدات حقػقية فمدصيشية (ىيئة شؤون

األسخى والسحخريغ ،ونادي األسيخ الفمدصيشي ،ومؤسدة الزسيخ لخعاية األسيخ وحقػق اإلندان ،ومخكد معمػمات
وادي حمػة-سمػان) أن بعس ىحه السخاكد تع تحػيميا إلى مخاكد حجخ صحي ،عمى الخغع مغ أنيا ال ترمح
6

لالحتجاز اآلدمي ،وتغيب فييا أبدط أدوات التعكيع أو الػقاية مغ كػرونا.

اآلثار السباشخة وغيخ السباشخة لالنتياكات
انتياكات االحتالل ىحه عسمت عمى مفاقسة أزمة كػرونا ،سػاء عمى الرعيج الشفدي أو الرحي ،فشفديا ،بات لجى

سكان ىحه السشاشق خػف مغ انتذار فايخوس كػرونا وانتقال العجوى ليع ،وبخاصة بعج تدجيل الكاميخات مجسػعة

مغ القػات اإلسخائيمية يبرقػن عمى سيارة فمدصيشية في الخميل ،وقيام مجسػعة أخخى بالبرق عمى مجاخل السشازل
واألبػاب والديارات .أما صحيا ،فتدبب الديصخة اإلسخائيمية مذاكل عجيجة فيسا يتعمق بسػاجية فايخوس كػرونا ،فعمى

سبيل السثال ،في مشاشق (ج) ،ذكخت إحجى القاششات ىشاك ،أن الػضع الرحي يتفاقع ،وبخاصة في ضل غياب

مخاكد الفحز لكػرونا ،وعجم الدساح لصػاقع و ازرة الرحة الفمدصيشية بالجخػل وإجخاء الفحػصات لمحيغ يعسمػن داخل

5
6

"مفتاح ".تقخيخ انتياكات االحتالل في ضل جائحة كػرونا ،نيدان/أبخيل https://bit.ly/3n0MAUj :2020

دائخة شؤون الالجئيغ ،تقخيخ :االحتالل اعتقل  429فمدصيشيا بيشيع  32شفال في تسػز السشرخم ،آب :2020

https://bit.ly/342RZBz
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الخط األخزخ ،عجا عغ اإلىسال اإلسخائيمي ،والقيػد السفخوضة ىشاك.

كسا أن األمخ ذاتو يشصبق عمى مشاشق

ضػاحي محافطة القجس ،فسخاوف الفمدصيشييغ مغ تفاقع الػضع الرحي بدبب كػرونا ىشاك تدداد ،في ضل وقػع
السشصقة شكميا ضسغ نصاق سيصخة بمجية االحتالل اإلسخائيمي في القجس ،وىي مغ يجب أن تقجم الخجمات الرحية
لدكان ىحه القخى والبمجات مثل :كفخ عقب ،مخيع شعفاط ،الخام ...الخ 8.ولكغ واقع األمخ يطيخ إىساال كبي اخ بحقيع.

قيؽد مذجدة عمى الفمدطيشييؼ
اإلغالقات السفخوضة والحػاجد اإلسخائيمية السقامة والتقميز لعسميات التحػيل الصبي لمسذافي في القجس ،ىحه قج

تزع الشداء الحػامل واألميات الحجيثات في خصخ إذا تأثخت قجرتيغ عمى الػصػل لمخعاية الرحية السالئسة 9،وىحه

القيػد ازدادت خالل فتخة الصػارئ بحجج أمشية في غالبيا ،متسثمة في اإلغالقات الجدئية أو الذاممة لبعس القخى،
ووضع الحػاجد ،وتفتير السػاششيغ ،ما أثخ ،بذكل كبيخ ،عمى قجرة الدكان عمى التشقل والػصػل إلى الس اخفق

الرحية والتعميسية وأماكغ العسل ،والحرػل عمى الخجمات والسداعجات اإلندانية ،إضافة إلى عجم قجرة بعس
أصحاب األراضي الػاقعة خمف الججار أو قخب السدتػششات مغ الحرػل عمى تراريح ليع ولعساليع ،أو استسخار

إغالق البػابات ومشع دخػل حسمة التراريح ،ما أثخ ،بذكل سمبي ،عمى إنتاجيع ،وبالتالي مرجر رزقيع ،بدبب
10

التجابيخ الججيجة التي اتخحتيا سمصات االحتالل بدبب انتذار فايخوس كػرونا.

وعمى الخغع مغ القيػد كافة التي تفخضيا سمصات االحتالل عادة عمى مجيشة القجس ،فإن جائحة كػرونا جعمت مغ
التخػف مغ انتذار الفايخوس ذريعة لفخض السديج مغ القيػد ،فسغ الشاحية االقترادية ،عدلت سمصات االحتالل نحػ

 40ألف فمدصيشي في البمجة القجيسة عغ بكية مشاشق القجس ،وأصبح مسشػعا عمى الفمدصيشييغ مغ غيخ سكانيا
الجخػل إلييا ،بيشسا سسح لمسدتػششيغ بالتجػل بحخية ،وىحا ما أدى إلى إغالق السديج مغ السحال ليرل عجدىا إلى
 ،300عجا عغ حخمان السقجسييغ مغ الخجمات الرحية في ضل كػرونا ،بدبب عجم سكشيع ضسغ نصاق البمجية
اإلسخائيمية ،وتقييج عسل الحكػمة الفمدصيشية في القجس ،بحجة تقجيع مداعجات لعائالت مقجسية محتاجة ،وقج يرل

األمخ إلى التزييق عمى الستصػعيغ واعتقال بعزيع.

Giacaman, Rita, May 2020, “Triple captivity: Palestinian Women under Israeli Military Rule in the Time

7

of Covid-19”: https://bit.ly/36d6pSd
9

OCHA, April 2020, Occupied Palestinian Territory, COVID-19: Response Plan: https://bit.ly/36dns6x

ىيئة األمع الستحجة لمسخأة" .كػفيج :19-اآلثار ذات الرمة بالشػع االجتساعي النتذار الجائحة في فمدصيغ وتبعات ذلظ عمى الدياسات

والبخامج" ،نيدان https://bit.ly/3i9O7Uq :2020

10

8

مكتب تشديق الذؤون اإلندانية (أوتذا)" .ال تدال القيػد السفخوضة عمى الػصػل مشح أمج بعيج تقػض الطخوف السعيذية التي يحياىا

الفمدصيشيػن في الزفة الغخبية" ،حديخان https://bit.ly/33bVaHX :2020
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االستيطان وىجم البيؽت

تدامغ إعالن حالة الصػارئ مع الحجيث عغ ضع بعس مشاشق الزفة الغخبية إلسخائيل ،وىي الفتخة ذاتيا التي سجل
فييا أعمى متػسط لسعجل عسميات اليجم خالل الدشػات األربع الساضية ،فسا بيغ شيخي آذار (مارس) وآب (أغدصذ)
ىحا العام ،عسمت سمصات االحتالل عمى ىجم أو مرادرة  389مبشى فمدصيشيا ،وتذخيج  442فمدصيشيا ،ما زاد مغ
خصخ تعخضيع لإلصابة بفايخوس كػرونا ،كسا أن االستيجاف تجاوز السدكغ ليصال مشذآت السياه والشطافة الرحية

والرخف الرحي ،والسباني الدراعية  ...وغيخىا ،ما أثخ عمى قجرة الفمدصيشييغ عمى الػصػل ليحه الخجمات ،وبالتالي
11

سبل عيذيع،

فدمصات االحتالل تدتخجم اإلجخاء السعجل رقع  1797مغ أجل ىجم السباني خالل  96ساعة مغ

تدميع اإلخصار ،ما يعشي حخمان الفمدصيشييغ مغ التػجو لمجيات القانػنية.
تتدبب عسميات اإلخالء ىحه ليذ فقط في خدارة مرجر الخزق ومكان الدكغ ،بل بجفع رسػم قانػنية باىطة مغ أجل
دفاع ىحه األسخ عغ نفديا أمام السحاكع ،إضافة إلى األضخار الشفدية الكبيخة التي تمحق أفخاد األسخة وبخاصة
12

األشفال مغ اكتئاب أو تػتخ أو تخاجع التحريل الجراسي.

السخأة الفمدطيشية في زمؼ كؽرونا
تعاني السخأة الفمدصيشية مغ التيسير في الكثيخ مغ األصعجة لعل أبخزىا الدياسية وتسثيل السخأة في األجدام الدياسية
السختمفة ،فعزػية السخأة في السجمذ الػششي تقارب  ،%12وفي السخكدي  ،%8وفي المجشة التشفيحية  ،%6وىحا

األمخ لع يتغيخ حتى مع تذكيل لجان الصػارئ في اآلونة األخيخة مع انتذار فايخوس كػرونا ،فمجشة الصػارئ العميا
تزع سيجة واحجة وىي وزيخة الرحة بحكع مشربيا ،أما في لجان اإلسشاد ،فكان وجػد السخأة رمديا مغ خالل العزػية

في السجالذ السحمية ،أو الجسعيات الشدػية ،أما صشجوق "وقفة عد" فزع امخأة واحجة مقابل  30رجال.

11
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مكتب تشديق الذؤون اإلندانية (أوتذا) .عسميات اليجم غيخ السذخوعة تذيج ارتفاعا حادا خالل جائحة فايخوس كػرونا ،أيمػل :2020
https://bit.ly/3i6H8eV

مكتب تشديق الذؤون اإلندانية (أوتذا) .إخالء أُسخة فمدصيشية مغ حي سمػان في القجس الذخقية ،آب :2019

https://bit.ly/3cOK4Mh
ريسا ندال" .السخأة الفمدصيشية بعج كػرونا :نطخة مدتقبمية" ،أيمػل https://bit.ly/2EDWxp9 :2020

تصخقت ىحه الػرقة التي تع نقاشيا في ورشة رقسية نطسيا مخكد مدارات ،إلى وجػد السخأة في الييئات االنتخابية ،وبخاصة في السشاشق

السيسذة ،واتفاقية "سيجاو" وقانػن حساية األسخة ،وناقذت ،أيزا ،أثخ كػرونا اجتساعيا عمى الشداء مغ ناحية في ازدياد العشف ضجىغ،
واقتراديا حيث كغ أول مغ يتع االستغشاء عشيغ ،مع اإلشارة إلى ضخورة تحخك الحكػمة والسجتسع السجني لػضع استخاتيجية وششية لحاالت
الصػارئ ،وإشخاك الشداء في صشع القخار.
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الفرل الثالث :تحميل نتائج البحث
نقجم في ىحا القدع مغ الجراسة تفاصيل وتحميل لشتائج االستسارة التي شاركت فييا  245سيجة تعخضت النتياكات أو
اعتجاءات مغ قػات االحتالل اإلسخائيمي أو مغ السدتػششيغ في السشاشق الثالث السدتيجفة ،متدمدمة بحدب األقدام
الػاردة في االستسارة.

القدػ األول :التعخض والخجمات والتكيف مع خطخ اإلصابة بفايخوس كؽرونا
التعخض لخطخ اإلصابة بكؽرونا
يتشاول ىحا القدع تقييع الشداء لخصخ التعخض لفايخوس كػرونا ،وكيفية التعامل معو ،في ضل الطخوف واإلمكانيات
الستاحة.
أفادت  %62مغ الشداء بأنيغ أو أحج أفخاد عائمتيغ كانػا في مػقف شعخوا فيو بالتعخض لخصخ اإلصابة بفايخوس

كػرونا ،لكغ  %29فقط مغ بيشيغ أو أحج أفخاد أسخىغ صخحغ بأنيغ تػجيغ لمفحز نتيجة الخػف مغ اإلصابة.
ومغ الشداء المػاتي تعخضغ لخصخ اإلصابة صخحت  %20أنيغ التدمغ السشدل أليام عجة ،و %9صخحغ بأنيغ
تػجيغ ألقخب عيادة/مخكد صحي ،و %8صخحغ بأنيغ تػاصمغ مع شػاقع الصب الػقائي ،في حيغ أن  %15مغ
المػاتي شعخن بالتعخض لخصخ الفايخوس قمغ إنيغ لع يفعمغ شيئا ،وواصمغ الحياة بذكل شبيعي .أما عمى صعيج

اإلصابة بالفايخوس ،فرخحت  %3مغ الشداء ،وجسيعيغ مغ مشصقة الخميل ،بأنيغ أصبغ بالفايخوس .كسا ىػ

مػضح في الخسع البياني (.)2
رسػ بياني : 2الخطؽات الستخحة عشج الذعؽر بالتعخض لخطخ اإلصابة بكؽرونا

أما بالحجيث عغ القمق السختبط بالحالة الرحية وانتذار فايخوس كػرونا وحالة الصػارئ ،فأجابت  %92مغ الشداء

أنيغ يذعخن بالقمق مغ اإلصابة بفايخوس كػرونا نتيجة غياب الخقابة الرحية عمى مشاشق سكشيغ ،و %91يذعخن
بالقمق مغ عجم القجرة عمى الػصػل إلى السخافق والخجمات الرحية في حال تعخضيغ أو أحج أفخاد أسختيغ لإلصابة

بفايخوس كػرونا .التفاصيل مػضحة في الخسع البياني (.)3
16

رسػ بياني  :3اآلثار الشفدية الستعمقة بالخؽف مؼ كؽرونا بدبب االنتياكات

أما في حال الحاجة لمخجمات الرحية الستعمقة بفايخوس كػرونا ،فأجابت  %38مغ الشداء السدتصمعات أنيغ قج
يتػجيغ لصػاقع الصب الػقائي التابعة لػ ازرة الرحة كخيار أول ،و %31قج يتػجيغ لمعيادة القخيبة ،و %19يتػجيغ

لمجان الصػارئ السحمية السذكمة في مشاشقيغ ،والشدبة الستبكية ( )%12مشيغ تػزعت ما بيغ غياب أي جية لمتػجو
ليا أو عجم السعخفة بيحه الجيات ،كسا في الخسع البياني (.)4
رسػ بياني  :4إلى أيؼ تتؽجو الشداء عشج الحاجة لمخجمات الرحية الستعمقة بكؽرونا

سخعة االستجابة لبالغات اإلصابة بفايخوس كؽرونا
صخحت  %28بأن الجيات ذات العالقة تدتجيب بذكل سخيع لبالغات كػرونا دائسا ،و %44قيسغ االستجابة
بستػسصة ،في حيغ قالت  %18مغ الشداء إن االستجابة نادرة ،و %9أفجن بأنو ال تػجج استجابة أبجا .أما عغ

مالءمة أسعار الخجمات الرحية السقجمة مع السدتػى االقترادي ،فأفادت  %57بأنيا مختفعة ،و %42بأنيا
مالئسة ،و %2بأنيا مشخفزة .وبشاء عمى ىحا األمخ ،صخحت غالبية الشداء ( )%69بأن السراريف لمحساية مغ
فايخوس كػرونا قج أثخت ،بذكل كبيخ ،عمى الحالة االقترادية لألسخة ،وأثخت بذكل قميل عمى  %24مشيغ ،في حيغ
لع يكغ ليا أثخ عمى الحالة االقترادية بالشدبة لـ %7مغ الشداء.
رضا الشداء عغ الخجمات السقجمة

تدامغ اإلعالن عغ حالة الصػارئ في األراضي الفمدصيشية بدبب انتذار فايخوس كػرونا مع الحجيث عغ الزع
اإلسخائيمي لبعس مشاشق الزفة الغخبية ،وىحا التدامغ دفع بعس السؤسدات السجتسعية والخسسية لمبجء ببعس البخامج
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الستعمقة بانتياكات االحتالل ،وتقجيع الخجمات لحساية الشداء ،كسا تع تذكيل لجان شػارئ في الكثيخ مغ السشاشق مغ
أجل تقجيع االحتياجات األساسية لمدكان ،وإدارة األزمات الشاتجة عغ انتذار فايخوس كػرونا.
تصمب ىحا القدع مغ الشداء السذاركات تحجيج مجى رضاىغ عغ الخجمات التي تقجميا األشخاف ذات العالقة ،وكانت
ندبة الخضا (راضية ججا ،راضية) متجنية لمجيات كافة ،إذ عبخت  %34عغ رضاىغ عغ الخجمات السقجمة مغ
شػاقع و ازرة الرحة ،و %31مشيغ عغ السجالذ القخوية ،أما بكية األشخاف فحازت عمى رضا  %25-10مغ
الشداء ،كسا ىػ مػضح في الخسع البياني ( )5التالي.
رسػ بياني  :5ندبة الشداء (راضية ججاً ،راضية) عؼ الخجمات الرحية الستعمقة بكؽرونا

بالشطخ إلى األوضاع الستعمقة بالػضع الدياسي الخاىغ لمسشاشق السدتيجفة ،نجج أن الجيات التي تقجم الخجمات ،ىي

مقيجة بدياسات االحتالل التي قج ال تدسح بػجػدىا مغ األساس ،وبالتالي قج يكػن رضا الشداء الستجني عغ ىحه
الخجمات نابع مغ عجم تػفخ القجرات واإلمكانيات لجى ىحه األشخاف.

التكيف مع انتذار فايخوس كؽرونا

تصخق ىحا القدع إلى مجسػعة اإلجخاءات واألمػر التي اتخحتيا الشداء في مشاشقيغ مغ أجل التكيف مع وجػد
فايخوس كػرونا والحساية والػقاية في الػقت ذاتو ،مع تدايج انتياكات االحتالل والسدتػششيغ والتخػف مغ انتذار
الفايخوس .وفي ىحا الرجد ،صخحت غالبية الشداء -وغالبيتيغ مغ مشاشق الخميل -بأنيغ خففغ السراريف اليػمية
بدبب سػء األوضاع االقترادية ،ومشيغ مغ لع يعجن يخخجغ مغ السشدل كثي اخ خػف التعخض لإلصابة بالفايخوس

بدبب إجخاءات الػقاية وقيػد الحخكة ،كسا زادت حاجة معطسيغ لسرجر دخل ججيج بدبب تداد األعباء االقترادية،
وما يقارب خسذ الشداء فقط ىغ مغ تشصبق عمييغ فكخة البحث عغ فخصة عسل غيخ السدتػششات بدبب الخػف مغ

اإلصابة بفايخوس كػرونا ،ومعطسيغ مغ مشاشق القجس ،كسا ىػ مػضح في الخسع البياني (.)6
18

رسػ بياني  :6إجخاءات الشداء لمتكيف مع انتذار فايخوس كؽرونا وسط وجؽد انتياكات لالحتالل

خرؽصية مجيشة القجس
بالشطخ إلى الػاقع الخاص الحي يعيذو سكان القجس ،وعجم قجرة شػاقع و ازرة الرحة الفمدصيشية عمى الػصػل إلى
مشاشق القجس ،وب خاصة داخل الججار ،فإن األسئمة في ىحا القدع تسحػرت حػل تقييع السقجسيات لمخجمات وأساليب
الخقابة التي تقػم بيا الجيات الخسسية ضسغ مشاشق سيصختيا (الذخشة اإلسخائيمية ،وو ازرة الرحة اإلسخائيمية) ،وكانت
إجابات الشداء في غالبيتيا سمبية إلى حج ما ،أو سمبية إلى حج كبيخ ،عشج تقييع تػفخ التجابيخ الرحية في مشاشقيغ

مغ قبل الجيات الخسسية (الذخشة وو ازرة الرحة اإلسخائيميتان) ،وضسان حخية التشقل داخل القجس لمػصػل إلى
مخاكد الفحز مغ كػرونا أو السذافي لمعالج ،ورقابة الجيات السدؤولة (و ازرة الرحة اإلسخائيمية ،شخشة االحتالل،
لجان الصػارئ السحمية) عمى التجسعات كاألعخاس وبيػت العداء ،وتػفخ ما يكفي مغ الفحػصات لمسخالصيغ أو
السذتبو بإصابتيع بفايخوس كػرونا ،كسا ىػ مػضح في الخسع البياني (.)7
رسػ بياني  :7ندبة تقييػ الشداء (سمبية إلى حج ما ،سمبية إلى حج كبيخ) لمخجمات في مشاطق القجس

وتختمف محافطة القجس عغ بكية السشاشق ،فالسدؤولية الرحية الخعائية والػقائية تقع عمى عاتق الدمصات اإلسخائيمية
التي تسشع الدمصات الفمدصيشية مغ تقجيع ىحه الخجمات ىشاك ،إال أن الػاقع يطيخ عكذ ذلظ ،ففي السجيشة وحجة

لسكافحة كػرونا ،وىي التي تجخي الفحػصات ،ولكشيا ال تسمظ سمصة لمخقابة عمى التجسعات وإقامة األعخاس أو بيػت
العداء ،كسا أن مشاشق القجس الػاقعة خارج الججار ،ال تخزع لمديصخة الفمدصيشية ،وتيسميا الدمصات اإلسخائيمية،

لحلظ شيجت األشيخ األخيخة إقامة األعخاس والتجسعات في مشاشق قخى القجس ،وسط ازدياد أعجاد السرابيغ بذكل
كبيخ ومقمق ،والزغط الكبيخ الستختب عمى وحجة كػرونا في القجس.
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القدػ الثاني :التعخض العتجاءات وانتياكات مؼ قؽات االحتالل والسدتؽطشيؼ
يخكد ىحا القدع عمى أشكال االعتجاءات واالنتياكات التي تتعخض ليا الشداء في السشاشق السدتيجفة ضسغ الجراسة

خالل فتخة الصػارئ (آذار -أيمػل  )2020سػاء أكانت ىحه االعتجاءات واالنتياكات عمى الرعيج االجتساعي ،أم
االقترادي أم الرحي أم الشفدي ،أم حخية التعبيخ .كسا تشاولت الجراسة تغيخ وتيخة ىحه االنتياكات ،وبخاصة مع
ازدياد الحجيث عغ الخصة اإلسخائيمية لزع مشاشق الزفة الغخبية.

أفادت الشداء السدتصمعات كافة بأنيغ تعخضغ العتجاء أو مشع أو انتياك أو تزييق مغ قػات االحتالل أو

السدتػششيغ خالل فتخة الصػارئ ،مع أىسية التشبيو إلى أن العيشة كانت قرجية (وليدت عذػائية) تدتيجف فقط الشداء
المػاتي تعخضغ النتياك أو أكثخ.

وحدب ترخيحات الشداء ،فإن وتيخة االعتجاءات واالنتياكات تدايجت خالل فتخة الصػارئ ،إذ صخحت  %69بأن وتيخة
االعتجاءات ازدادت ،في حيغ صخحت  %23مشيغ بأنيا بقيت كسا ىي ،مع تخػف  %98مغ الشداء مغ ازدياد
االعتجاءات خالل الفتخة السقبمة.

بذكل عام ،أضيخت الجراسة أن أبخز االنتياكات التي تتعخض ليا الشداء في السشاشق السدتيجفة تتعمق بالحخكة
واالنتياكات السباشخة مغ قبل قػات االحتالل والسدتػششيغ ،إذ صخحت  %81بأنيغ تعخضغ لتقييج الحخكة ،و%56
تعخضغ العتجاء عمى السستمكات ،والشدبة ذاتيا شاىجن أحج أفخاد العائمة يتعخض النتياك االحتالل أو السدتػششيغ،
وما يقارب الشرف تعخضغ العتجاء لفطي ،ومغ ثع يأتي انتياك الحقػق الرحية ،والتعخض لالعتجاء الجدجي ،كسا

يطيخ جميا في الخسع البياني (.)8
رسػ بياني  :8ندبة الشداء المؽاتي تعخضؼ النتياكات االحتالل في القجس والخميل واألغؽار
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تتبايغ ندبة الترخيح باالنتياكات التي تتعخض ليا الشداء بحدب السشاشق الجغخافية ،وشبيعة الدياسات اإلسخائيمية
السسارسة في كل مشصقة .ففي الخميل ،مثال ،كان أبخز ما تػاجيو الشداء ىػ مذاىجة تعخض أحج أفخاد العائمة
النتياك مغ االحتالل أو السدتػششيغ ( ،)%86ومغ ثع تقييج حخية الحخكة ( ،)%79ومغ ثع االعتجاء عمى الشداء

بالرخاخ والذتع ( ،)%71يمييا االعتجاء عمى السستمكات ( .)%65الخسع البياني ( )9يػضح شبيعة االنتياكات التي
تتعخض ليا الشداء في مشصقة الخميل.
رسػ بياني  :9ندبة الشداء المؽاتي صخحؼ بانتياكات االحتالل في محافعة الخميل

أما االنتياكات التي تعخضت ليا غالبية الشداء السقجسيات السذاركات في الجراسة ،فكانت كسا يمي :انتياك حخية

الحخكة ( ،)%87يمييا مذاىجة تعخض أحج أفخاد العائمة النتياك مغ قػات االحتالل أو السدتػششيغ (،)%34
واالعتجاء عمى السستمكات ( ،)%34ومغ ثع االعتجاء عمييغ بالدب والذتع والرخاخ ( .)%33والخسع البياني ()10
يػضح شبيعة االنتياكات التي تتعخض ليا الشداء في القجس.
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رسػ بياني  :10ندبة الشداء المؽاتي صخحؼ بانتياكات االحتالل في محافعة القجس

بالتصخق إلى شبيعة االنتياكات في مشاشق األغػار الذسالية والجشػبية ،فيي مختمفة بالتختيب عغ القجس والخميل ،إذ
صخحت  %74مغ الشداء بأنيغ تعخضغ العتجاء عمى السستمكات ،و %71تعخضغ النتياك حخية الحخكة ،يمييا
التعخض لالعتقال واالعتجاء الجدجي والمفطي  ...وغيخىا ،والخسع البياني ( )11يػضح شبيعة االنتياكات التي
تتعخض ليا الشداء في مشاشق األغػار الذسالية والجشػبية.
رسػ بياني  :11ندبة الشداء المؽاتي صخحؼ بانتياكات االحتالل في محافعة األغؽار

تختمف شبيعة االنتياكات في مشاشق األغػار ،بدبب اختالف سياسات االحتالل ىشاك ،فيحه السشاشق ىي السيجدة
بذكل أكبخ بالزع اإلسخائيمي ،وبالتالي فإن وتيخة االعتجاءات عمى مشاشق الدكغ واألراضي الدراعية مغ اقتحامات
وتخخيب مستمكات مختفعة ،في محاولة لصخدىع مغ أراضييع ،بحجج تتعمق بعجم الحرػل عمى أوراق رسسية

(تخخيز) تتيح البشاء أو إقامة أي نذاط في تمظ السشاشق ،أو مرادرة األراضي ألغخاض التجريب العدكخي أو

األمشي.
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القدػ الثالث :اآلثار الستختبة عمى االنتياكات اإلسخائيمية خالل فتخة الطؽارئ (آذار  -تذخيؼ األول )2020

يتصخق ىحا القدع مغ الجراسة إلى اآلثار التي تتخكيا انتياكات االحتالل واعتجاءات السدتػششيغ عمى الشداء القاششات
في السشاشق الثالث السدتيجفة في ىحه الجراسة (الخميل ،القجس ،األغػار الذسالية والجشػبية) ونػعية ىحه اآلثار
وشبيعتيا؛ سػاء أكانت مباشخة أم غيخ مباشخة ،شػيمة األمج أم قريخة األمج.

أوالً .اآلثار الرحية
تشاول ىحا الجدء اآلثار الرحية السباشخة وغيخ السباشخة التي تتخكيا مسارسات االحتالل عمى حياة الشداء؛ سػاء أكان

ذلظ جدجيا أم نفديا ،إذ تخى غالبية الديجات السدتصمعات أن االنتياكات تجعل الشداء أكثخ عخضة لمتعخض لسخاشخ
اإلجياض ،وأن إغالق مشاشقيغ أثخ سمبا عمى قجرتيغ عمى الػصػل إلى العيادة أو السذفى لتمقي العالج ،وعمى قجرة
شػاقع الصب الػقائي وو ازرة الرحة عمى التػاجج في مشاشق سكشيغ ،ما يعخض السجتسع السحمي النتذار أكبخ

لفايخوس كػرونا ،إضافة إلى أن انتياكات االحتالل والسدتػششيغ جعمت ىحه السشاشق أكثخ عخضة النتذار
الفايخوس ،وبخاصة أنيا مشاشق ميسذة وال يتػفخ لسػاششييا خجمات صحية مساثمة لباقي السشاشق ،حيث يسشع فييا
البشاء والتحخك بدبب اإلجخاءات اإلسخائيمية.
يتزح مغ نتائج الجراسة أن أكثخ مغ  %80مغ الشداء يرخحغ بأن إجخاءات االحتالل تُعخض الشداء الحػامل
لإلجياض نتيجة اإلغالق والتأخيخ عمى الحػاجد في ضل ُبعج الخجمات الرحية ،وكحلظ فإن ىحه اإلجخاءات تؤثخ

سمبا عمى قجرتيغ عمى الػصػل إلى السذافي والعيادات ،وعمى قجرة الصػاقع الصبية مغ التػاجج في مشاشقيغ لتػفيخ
الفحػص والعالج .كسا صخحت أكثخ مغ نرف السدتصمعات بأن مسارسات االحتالل أثخت سمبا عمى قجرتيغ عمى
الحرػل عمى السعقسات والسػاد الستعمقة بالػقاية مغ فايخوس كػرونا ،وعمى القجرة عمى الحرػل عمى الفحػصات أو

السعمػمات الالزمة لمػقاية مغ فايخوس كػرونا ،وأن غياب إجخاءات الػقاية داخل السدتػششات يعخض الشداء بذكل
أكبخ لإلصابة بالفايخوس ،كسا ىػ مػضح في الخسع البياني (.)12
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رسػ بياني  :12اآلثار الرحية الستختبة عمى االنتياكات

ثانياً .اآلثار االقترادية

كان لالنتياكات واالعتجاءات مغ قػات االحتالل والسدتػششيغ التي تسثمت باإلغالقات ومرادرة األراضي وتقييج

الػصػل لسرادر الخزق  ...وغيخىا ،آثار اقترادية سمبية عمى الشداء وأسخىغ ،إذ صخحت  %93بأن انتياكات
االحتالل أثخت سمبا عمى مرادر الخزق الخاصة بالشداء وأسخىغ ،وصخحت  %91مشيغ بأن إغالق االحتالل

لمسشصقة التي يعذغ بيا ،ومشع التشقل أثخ سمبا عمى قجرتيغ عمى تػفيخ ما يكفي مغ دخل لتػفيخ االحتياجات

األساسية .وأفادت غالبيتيغ (أكثخ مغ  )%80بأن االنتياكات والحخمان مغ مرادر الخزق سببت تخاكع الجيػن
عمييغ ،وأثخت سمبا عمى ق جرة الشداء عمى الػصػل إلى العسل ،إضافة إلى أن شخاء مػاد التعكيع والػقاية مغ كػرونا
كالسشطفات والكسامات والقفازات والسعقسات ،أثخت سمبا عمى ميدانيتيا وتػزيع أولػياتيا ،إضافة إلى أثار سمبية أخخى

مػضحة في الخسع البياني (.)13
رسػ بياني  :13اآلثار االقترادية الستختبة عمى االنتياكات
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ثالثاً .اآلثار االجتساعية

أضيخت نتائج الجراسة أن انتياكات االحتالل تخكت آثا ار اجتساعية واسعة كان مغ أبخزىا التأثيخ سمبا عمى قجرة الشداء

عمى زيارة أسخىغ وأقاربيغ الحيغ يدكشػن في السشاشق األخخى ،كسا صخحت  %94مشيغ ،وتخى  %88مشيغ أن
الخػف مغ اعتجاءات السدتػششيغ تدبب في ازدياد درجة السحافطة داخل السجتسع وحخمان الفتيات مغ فخص التعميع

والعسل ،و %78اعتبخن أن انتياكات االحتالل تدببت بديادة العشف داخل األسخة ،و %74قسغ بتعشيف أبشائيغ أو
الرخاخ عمييع نتيجة انتياكات االحتالل ،في حيغ أن  %46تعخضغ لعشف جدجي أو لفطي أو جشدي مغ الدوج أو
أحج أفخاد األسخة .كسا ىػ مػضح في الخسع البياني (.)14
رسػ بياني  :14اآلثار االجتساعية الستختبة عمى االنتياكات

رابعاً .اآلثار الشفدية

ركد ىحا الجدء عمى اآلثار الشفدية الستختبة عمى انتياكات االحتالل؛ سػاء أكانت قريخة األمج أم شػيمة األمج،

وشخق التعامل معيا .ومغ خالل الشطخ إلى نتائج االستسارة ،نجج أن ندبا مختفعة مغ الشداء لجييغ قمق أو خػف
مغ أمخ معيغ أو أكثخ يتعمق بانتياكات االحتالل واعتجاءات السدتػششيغ ،إذ أفادت  %98مغ الشداء بأنيغ شعخن

بالقمق أو الخػف مغ التعخض النتياكات االحتالل خالل الفتخة األخيخة ،و %96يذعخن بالقمق مغ قيام قػات
االحتالل باقتحام مشازليغ وتفتيذيا ،والشدبة ذاتيا مغ الشداء يذعخن بالقمق الجائع مغ تعخض أحج أفخاد أسخىغ لمقتل

أو االعتقال أو الزخب عمى أيجي جشػد االحتالل أو السدتػششيغ ،و %94مشيغ ُيربغ بحالة تػتخ دائسة عشج سساع
صػت رصاص أو قشابل أو رؤية مدتػششيغ أو جشػد االحتالل ،و %88يذعخن بالقمق مغ مرادرة االحتالل أراضي

أو مشذآت خاصة.
كسا أضيخت نتائج الجراسة أن اآلثار الشفدية تجعل الشداء أكثخ عخضة لمكػابيذ خالل الشػم ،أو القمق مغ السدتقبل
كالتفكيخ في نقل السشدل ،أو حخمان األشفال مغ التعميع ،أو التػجو لصبيب نفدي ،وغيخىا مغ اآلثار السػضحة في
الخسع البياني رقع (.)15
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رسػ بياني  :15اآلثار الشفدية الستختبة عمى االنتياكات

خامداً .اآلثار القانؽنية

اعتبخت أكثخ مغ نرف الشداء ( )%59أن قيػد االحتالل في اآلونة األخيخة أثخت سمبا عمى قجرة شػاقع السؤسدات
القانػنية عمى الػصػل إلى مشاشق سكشيغ ،في حيغ رأت  %44أن انتياكات وقيػد االحتالل أعاقت وصػل الشداء

لمجيات القانػنية لتقجيع شكاوى نتيجة تعخضيغ العتجاء مغ االحتالل والسدتػششيغ .أما مجيشة القجس ،وبخاصة

السشاشق الػاقعة خمف ججار الفرل العشرخي ،فميا خرػصية مختمفة؛ تتسثل في غياب الجيات القانػنية التي مغ
السسكغ التػجو إلييا ألن السحاكع السػجػدة إسخائيمية ،وفخصة الحرػل عمى حكع لرالحيغ ضعيفة ،لحلظ تتجشب
الكثيخ مغ الشداء التػجو إلى األشخاف القانػنية اإلسخائيمية ،كسا أفادت إحجى الديجات السقجسيات أثشاء تعبئة

االستسارة ونقاش اآلثار القانػنية الستختبة عمى االنتياكات اإلسخائيمية .الخسع البياني ( )16يػضح اآلثار القانػنية.
رسػ بياني  :16اآلثار القانؽنية الستختبة عمى االنتياكات
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القدػ الخابع :التعامل مع االنتياكات واالعتجاءات والحرؽل عمى خجمات الحساية
ركد ىحا الجدء عمى تػجو الشداء لصمب السداعجة عبخ اتخاذ مجسػعة مغ اإلجخاءات مغ أجل الحساية مغ االنتياكات

واالعتجاءات ،خالل فتخة إعالن الصػارئ (آذار – أيمػل  ،)2020فكسا يطيخ في الخسع البياني ( ،)17فإن غالبية
الشداء أكثخ مغ  %85لع يتػجيغ مصمقا لصمب أي مداعجة سػاء القانػنية أو الشفدية أو الحساية مغ االعتجاءات

واالنتياكات.

رسػ بياني  : 17ندبة الشداء المؽاتي لػ يتؽجيؼ مطمقاً لطمب السداعجة

وعمى الخغع مغ عجم تػجو الشداء لصمب السداعجة مغ مرادر رسسية أو مؤسدية ،فإن الغالبية مشيغ قسغ بالتحجث
عمى األقل لسخة واحجة مع أحج أفخاد العائمة أو صجيق حػل االنتياك أو االعتجاء الحي تعخضغ لو ،ومشيغ مغ امتشعت
عغ الخخوج وحجىا ،أو قسغ بذخاء السديج مغ السػاد التعكيسية ،لكغ ندبة أقل اتخحن إجخاءات دائسة نػعا ما كإخخاج

شفل مغ السجرسة خػف تعخضو لالنتياكات في الصخيق ،أو تدويج ابغ أو ابشة في سغ مبكخة ،أو تخك العسل أو نقل
مكان الدكغ ،وخسديغ تقخيبا شاركغ ما حجث معيغ عمى مػاقع التػاصل االجتساعي عمى األقل مخة واحجة .الخسع
البياني ( )18التالي يػضح اإلجخاءات التي اتخحتيا الشداء.
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رسػ بياني  :18اإلجخاءات التي قامت بيا الشداء لمؽقاية مؼ كؽرونا وانتياكات االحتالل عمى األقل لسخة واحجة

القجرة عمى الؽصؽل لمخجمات الحياتية والحسائية
صخحت  %48مغ الشداء (أكثخ مغ نرفيغ في مشاشق القجس الستاخسة لمججار ،حيث تستشع الدمصات اإلسخائيمية
عغ تقجيع الخجمات الشػعية وتسشع الدمصة الفمدصيشية مغ الكيام بحلظ) بأنيغ ال يستمكغ القجرة (السالية) عمى الحرػل

عمى خجمات نػعية وثابتة لمسياه والكيخباء ،و %40ال يستمكغ القجرة عمى الػصػل لخجمات اإلنتخنت ،و %37مغ
الشداء ال يحرمغ عمى معمػمات تػعػية عغ فايخوس كػرونا وكيفية التعامل معو ،و %30ال يسمكغ القجرة عمى
الػصػل لخجمات التعميع ،وىحه الشدبة تشخفس حيغ الحجيث عغ الػصػل لمسػاصالت وخجمات الخعاية الرحية

واألولية ،كسا يػضحيا الخسع البياني ( )19التالي.
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رسػ بياني  :19ندبة الشداء المؽاتي ال يسمكؼ القجرة عمى الؽصؽل إلى الخجمات

بالشطخ إلى األرقام الدابقة بذكل أدق ،نجج أن السقجسيات ىغ األقل قجرة عمى الحرػل الشػعي والثابت لمخجمات
الدابقة ،وىشا نتحجث عغ المػاتي يعذغ داخل حجود محافطة القجس (وبخاصة في التجسعات البجوية) ،وكحلظ يعبخ

عغ شعػر ندبي بالحخمان بسقارنة الخجمات السقجمة لمسقجسييغ الفمدصيشييغ مع تمظ الخاصة بالسدتػششيغ
اإلسخئيمييغ.
ا
ىحا ،وتعتبخ غالبية الشداء ( )%98أن االحتالل وسػء الحالة االقترادية ،مغ السعيقات الخئيدية في عجم حرػليغ

وأسخىغ عمى الخجمات والسرادر السيسة ليغ وألفخاد األسخة .واعتبخت  %87مغ الشداء أن اعتجاءات السدتػششيغ
وانتياكاتيع ،تعيق حرػليغ عمى الخجمات .أما  %80مغ الشداء ،فاعتبخن أن بعج السدافات وغياب السػاصالت
السالئسة معيق لحرػليغ عمى الخجمات ،في حيغ تخى  %73مشيغ أن العادات والتقاليج معيقات ،وتخى  %72مغ
الشداء أن عجم السعخفة بػجػد ىحه الخجمات يؤثخ سمبا عمى وصػليغ إلى الخجمات.
قج تتغيخ السعيقات قميال عشج تغيخ السشصقة الجغخافية ،فبالشطخ إلى األرقام الشاتجة عغ االستسارة بحدب السشاشق ،نجج

أن السعيقات مختبة عمى الشحػ التالي :االحتالل ،والسدتػششػن ،وسػء الحالة االقترادية ،والعادات والتقاليج ،وبعج
السدافات ،وغياب السػاصالت ،وعجم السعخفة بسكان وجػد الخجمات ،ىي عػامل تعيق حرػل كافة الشداء في
األغػار الذسالية والجشػبية عمى الخجمات والسرادر .أما في مشصقة الخميل ،فيعتبخ االحتالل السعيق األول ،يميو

سػء الحالة االقترادية ،وبعج السدافات وغياب السػاصالت السالئسة ،ىي العػامل األكثخ تأثي اخ ،في حيغ أن
االحتالل ،وسػء الحالة االقترادية ،والسدتػششيغ ،ىي السعيقات الخئيدية لمشداء السقجسيات.
أما عغ مجى معخفة الشداء بجيات الحساية االجتساعية ،والشفدية ،والقانػنية ،والرحية التي مغ السسكغ التػجو إلييا

في حال الحاجة لمسداعجة ،أو األمػر الستعمقة باإلصابة بفايخوس كػرونا ،وكيفية التعامل مع األمخ ،فأجابت %91
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مغ الشداء بأنيغ يعخفغ إلى أيغ يتػجيغ في حال التعخض أو الخػف مغ التعخض لإلصابة بفايخوس كػرونا ،والشدبة
ذاتيا لجييغ معخفة كافية بآلية انتقال فايخوس كػرونا ،واألعخاض واإلجخاءات الػقائية التي يجب اتخاذىا.
في حيغ تقاربت ندب معخفة الشداء بحقػقيغ التي كفمتيا السػاثيق الجولية ،وبالجيات القانػنية التي يدتصعغ التػجو
إلييا في حال التعخض النتياك ما خالل فتخة الصػارئ ،أو جيات شمب الحساية في مشاشقيغ ،كسا ىػ مػضح في
الخسع البياني (.)20
رسػ بياني  :20ندبة مؼ يعخفؼ حقؽقيؼ واألطخاف الحقؽقية في مشاطقيؼ

مذاركة الشداء
أكثخ مغ نرف الشداء ( )%54صخحغ أن لجييغ القجرة عمى السذاركة في اتخاذ الق اخرات الستعمقة بالتجابيخ
االحت اخزية وإجخاءات الػقاية مغ كػرونا ،بشدبة أكبخ في مشاشق الخميل تمييا القجس ومغ ثع األغػار الذسالية

والجشػبية ،لكغ ندبة أقل بكثيخ ( )%38يذعخن بأن لمشداء تسثيل في السجمذ السحمي أو البمجية أو السؤسدات
القانػنية والسجنية العاممة في مشاشقيغ ،وتشخفس ىحه الشدبة أكثخ حيغ الحجيث عغ عزػية الشداء في السؤسدات

القانػنية والسجنية والسجتسعية ( ،)%17أو العزػية الفعالة في لجان الصػارئ السشذأة بدبب انتذار فايخوس كػرونا

( .)%11ومغ السالحظ أن الشداء في مشاشق القجس يقجرن أن ىشاك مذاركة أكبخ لمشداء في ىحه السؤسدات،
بالسقارنة مع الشداء في مشاشق الخميل واألغػار.
وعشج سؤاليغ عغ مذاركتيغ الذخرية في لجان الصػارئ أو السجسػعات التصػعية ،أضيخت الشتائج أن  %18مشيغ

فقط ،انخخشغ في أنذصة تصػعية ،و %10كغ عزػات في لجان الصػارئ السحمية التي تع تذكيميا مغ أجل التعامل
مع انتذار فايخوس كػرونا.
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الفرل الخابع :التؽصيات
التؽصيات الستعمقة بجائحة كؽرونا

 .1العسل عمى تػفيخ الفحػص لمشداء وأسخىغ في السشاشق السيذسة والسعخضة النتياكات االحتالل ،مغ خالل
تػفيخ خجمات الفحز في تجسعات ال تتػفخ فييا ،وقج يتع ذلظ مغ خالل عيادات متشقمة وأيام عسل صحية
تذارك فييا شػاقع و ازرة الرحة والسؤسدات األىمية العاممة في السجال.
 .2تػفيخ السعمػمات حػل شبيعة الخجمات الرحية الستػفخة ،وأماكشيا ،وآلية الحرػل عمى الخجمات مشيا.
 .3تػفيخ الشذخات التػعػية الستعمقة بالػقاية والعالج مغ فايخوس الكػرونا ،وعقج جمدات تػعػية مع الشداء،
وبخاصة في السشاشق البجوية.

 .4تػفيخ رزم صحية وغحائية لألسخ الفقيخة والسيسذة في السشاشق السدتيجفة.

 .5تػفيخ آلية لمحرػل عمى االستذارات الرحية عغ بعج ،وقج يكػن ذلظ مغ خالل الخصػط الداخشة
الستػفخة ،أو استحجاث آلية اترال خاصة ،ويتع تعسيع أرقام وآليات االترال لمشداء في السشاشق السيذسة.

 .6استيجاف الشداء في مشاشق داخل القجس ،مع التخكيد عمى آليات الػقاية.

 .7دمج الشداء في لجان الصػارئ وتذكيل لجان ندػية مدانجة تعسل مع الشداء واألسخ بذكل مباشخ.

التؽصيات العامة
 .1إعجاد خصة وششية تذتخك فييا كافة الجيات ذات العالقة مغ أجل إيجاد سبل لجعع ىحه الفئات وتعديد
بقائيا في أرضيا في ضل االنتياكات اإلسخائيمية واعتجاءات السدتػششيغ.

 .2إيجاد السديج مغ الجيات التي تعسل عمى تػثيق االنتياكات التي تتعخض ليا الشداء الفمدصيشيات مغ
االحتالل والسدتػششيغ في السشاشق كافة ،وباألخز السيجدة بالزع اإلسخائيمي.
 .3زيادة الجيػد السبحولة مغ أجل مػاءمة قخار األمع الستحجة  1325مع الػاقع الفمدصيشي ،ومحاسبة قػات
االحتالل عمى انتياكاتيا لحقػق الشداء في فمدصيغ.

 .4تػفيخ مذاركة أوسع لمشداء في الحياة الدياسية واالجتساعية واالقترادية ،وتػفيخ حساية ليغ مغ انتياكات
االحتالل واعتجاءات السدتػششيغ التي تعتبخ مخالفة لمقانػن الجولي.

 .5تعديد البشية التحتية مغ مػاصالت وخجمات كالساء والكيخباء وشبكة اإلنتخنت في مشاشق األغػار وجشػب
الخميل بالتحجيج ،مغ أجل تدييل تشقل الدكان مغ أماكغ سكشيع وإلييا.

 .6العسل عمى تصػيخ خصط وششية لتعديد وتحفيد مذاركة الشداء في السؤسدات والمجان السحمية مثل لجان
الصػارئ.

 .7تعديد معخفة الشداء بحقػقيغ والجيات التي مغ السسكغ التػجو ليا لصمب السداعجة القانػنية أو االجتساعية.
 .8تعديد ثقافة التػجو لمسؤسدات القانػنية والحسائية لمتبميغ في حال التعخض ألي انتياك.
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.1

تػفيخ الجعع الشفدي والمػجدتي لسغ يتعخضغ النتياكات ،أو ىشاك احتسالية لتعخضيغ النتياك مغ
االحتالل أو السدتػششيغ بدبب مشاشق سكشيغ أو عسميغ ،أو شبيعة العسل.

 .2مذاركة نتائج الجراسة وأبخز مخخجاتيا مع األشخاف ذات العالقة مغ مؤسدات محمية أو دولية ،عمى
السدتػييغ الخسسي والذعبي.

 .3العسل عمى تػفيخ فخص لمتعميع في السشاشق السيسذة ،وبخاصة بيغ فئات الشداء والفتيات ،وتحفيدىغ عمى
السذاركة فييا.
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السالحق
السمحق رقػ  :1االستسارة
مداء الخيخ/صباح الخيخ اسسي  ، ...........................باحث/ة مع مخكد العالع العخبي لمبحػث والتشسية

"أوراد" ،يقػم السخكد حاليا ،وبالتعاون مع مؤسدة "مفتاح" ،بإجخاء دراسة حػل االنتياكات واالعتجاءات التي تتعخض ليا

الشداء في مشاشق االحتكاك السباشخ مع قػات االحتالل أو السدتػششيغ ،وبالتحجيج الخميل ،والقجس ،واألغػار الذسالية

والجشػبية ،وآثار ىحه االنتياكات الشفدية والرحية واالجتساعية والقانػنية خالل فتخة الصػارئ التي تع إعالنيا إثخ انتذار
فايخوس كػرونا ( ،)Covid-19إضافة إلى دور السؤسدات العاممة في ىحه السشاشق في دعع الشداء وحسايتيغ.

الخجاء العمع أن كل السعمػمات التي سيتع ذكخىا في ىحه االستسارة سيتع استخجاميا ألغخاض بحثية ،ولغ يتع ندب أي

معمػمة ألي سيجة ،شاكخيغ لكغ مذاركتكغ.
.1

رقع السبحػثة/االستسارة:

.2

رقع الباحثة:

القدػ األول :معمؽمات عامة
.1

السحافطة/السشصقة:

.2

اسع التجسع الدكشي

.3

العسخ

.4

التحريل التعميسي

.5

ىل تعسميغ بأجخ؟

.6

إذا نعع ،في أي قصاع؟

 )1الخميل  )2القجس  )3األغػار الذسالية والجشػبية
سشة
 )1أمية (ال تقخأيغ وال تكتبيغ)
 )2السخحمة االبتجائية (الرف األول -الدادس)
 )3السخحمة اإلعجادية (الدابع – العاشخ)
 )4ثانػي ولكغ لع أُنو التػجييي

 )5حرمت عمى الذيادة الثانػية
 )6دبمػم جامعي
 )7بكالػريػس جامعي أو أعمى
 )8غيخ ذلظ
 )1نعع
 )2ال
 )1حكػمي
 )2قصاع خاص فمدصيشي (شخكة أو مرشع أو محال تجارية
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 ...إلخ)
 )3الدراعة الخاصة
 )4التجارة الخاصة

 )5ميشة أو حخفة خاصة
 )6في السدتػششات اإلسخائيمية
 )7غيخ ذلظ ،يخجى التحجيج . ...
.7

إذا نعع ،إلى أي مجى يداىع دخمظ مغ ىحا

 )1عسمي ىػ مرجر الجخل الػحيج.

العسل في سج مراريف األسخة؟

مذتخكة مع أفخاد األسخة اآلخخيغ.

 )2السراريف
 )3أساىع في بعس

السراريف أحيانا.
.8

الحالة االجتساعية

.9

إذا لع تكػني عدباء ،فيل لجيظ أبشاء/بشات؟

 )1عدباء
 )2متدوجة
 )3مصمقة
 )4أرممة
 )1نعع
 )2ال

.10

إذا نعع ،العجد الكمي لألبشاء/البشات

.11

ىل كشت في مػقف أنت أو أحج أفخاد العائمة

 )1نعع

شعخت فيو بالتعخض لخصخ اإلصابة بفايخوس

 )2ال

كػرونا؟
 )1نعع

.12

ىل تػجيتع لمفحز نتيجة الخػف مغ اإلصابة؟

.13

ماذا فعمت حيغ الذعػر بالتعخض لإلصابة

.14

ىل أصبت أنت أو أحج أفخاد العائمة بفايخوس

 )1نعع

كػرونا؟

 )2ال

 )2ال
بفايخوس كػرونا أنت أو أحج أفخاد األسخة؟

 )1تػجيت ألقخب عيادة/مخكد صحي.
 )2تػاصمت مع شػاقع الصب الػقائي.
 )3التدمت السشدل أليام عجة.
 )4لع أفعل شيئا وواصمت الحياة بذكل شبيعي.

القدػ الثاني :التعخض العتجاءات وانتياكات مؼ قؽات االحتالل والسدتؽطشيؼ
.1

ىل تعخضت العتجاء/مشع/انتياك/تزييق مغ

 )1نعع

قػات االحتالل أو السدتػششيغ خالل فتخة

 )2ال

الصػارئ الشاتجة عغ انتذار فايخوس كػرونا
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(أي مشح بجاية شيخ  3ىحه الدشة؛ أي خالل
األشيخ الخسدة األخيخة تقخيبا)؟
.2

 )1التعخض لالعتقال

ما نػع االعتجاء؟

 )2اعتجاء جدجي


التعخض لمزخب السبخح



التعخض لمجفع (الجفر)



التعخض لسياجسة الكالب التي مع قػات االحتالل

 )3اعتجاء لفطي (الدب والذتع والرخاخ)
 )4اعتجاء

جشدي

(التحخش

المفطي

الجشدي/االعتجاء

الجشدي /التحخش بظ)

 )5انتياك حقػق صحية



التزييق عمى/تحجيج الػصػل لمخجمات الرحية

التزييق عمى/تحجيج الػصػل لسشاشق فحز
اإلصابة بفايخوس كػرونا



التزييق عمى/تحجيج الحرػل عمى مػاد التعكيع



البرق باتجاىظ ،بغخض نذخ الخػف مغ أو نذخ



ال يػجج أي وقاية مغ فايخوس كػرونا في مكان

فايخوس كػرونا

عسمي في السدتػششة


ال يػجج أي وقاية مغ فايخوس كػرونا في وسيمة
السػاصالت التي تػصمشي إلى عسمي في السدتػششة.

 )6اعتجاء عمى السستمكات
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ىجم مشدل



اقتحام وتفتير مشدل



مرادرة/إغالق مشدل



مرادرة أرض زراعية



تخخيب السحاصيل الدراعية



سخقة السحاصيل الدراعية/الحيػانية



تخخيب مشذآت اقترادية خاصة



تخخيب مرادر السياه أو الكيخباء

 )7انتياك حخية الحخكة


إعاقة الػصػل إلى األراضي الدراعية



إعاقة الػصػل إلى السخاعي



التزييق عمى/تحجيج التشقل مغ وإلى مكان الدكغ



التزييق عمى/تحجيج الػصػل إلى السخافق التعميسية



التزييق عمى/تحجيج الػصػل إلى مكان العسل



التزييق عمى/تحجيج الػصػل إلى السداعجات

اإلندانية

 )8مذاىجة أحج أفخاد العائمة يتعخض ألحج االنتياكات التالية
مغ قبل االحتالل أو السدتػششيغ:


اعتجاء جدجي بالزخب/الجفر/مياجسة الكالب التي

مع قػات االحتالل


اعتجاء لفطي (الدب والذتع والرخاخ)



اعتجاء جشدي (التحخش المفطي الجشدي/التحخش
الجدجي)



البرق باتجاىيع مغ قػات االحتالل مغ أجل نذخ

الخػف مغ فايخوس كػرونا أو نذخه
.3

خالل فتخة الصػارئ ،كيف تشطخيغ إلى وتيخة

 )1قمت

اعتجاءات وانتياكات السدتػششيغ أو جير

 )2ازدادت

االحتالل في السجتسع الحي تعيذيغ فيو؟ ىل

 )3بقيت كسا ىي

ىل تتخػفيغ مغ ازدياد وتيخة االعتجاءات

 )1نعع

واالنتياكات لالحتالل/السدتػششيغ في مجتسعظ

 )2ال

...؟
.4

السحمي ،خالل الفتخة القادمة؟
.5

خالل فتخة الصػارئ ،ىل انخخشت في أي

 )1نعع

.6

ىل أنت/كشت عزػة في لجشة الصػارئ التي تع

 )1نعع

نذاشات تصػعية في مجتسعظ السحمي؟

 )2ال

تذكيميا في مجتسعظ السحمي لمتعامل مع جائحة  )2ال
 )3ال أعخف عغ وجػدىا

الكػرونا؟
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القدػ الثالث :اآلثار الستختبة عمى االنتياكات اإلسخائيمية خالل فتخة الطؽارئ (آذار  -2020اآلن)
خالل فتخة الصػارئ (مشح آذار  2020وحتى اآلن) إلى أي مجى تشصبق العبارات التالية عمى حالتظ؟
 )1تشصبق إلى حج كبيخ )2 .تشصبق إلى حج ما )3 .ال تشصبق إلى حج ما )4 .ال تشصبق أبجا.
اآلثار الرحية
.1

إغالق السشصقة أثخ سمبا عمى قجرتي عمى الػصػل إلى العيادة/السذفى
لتمقي العالج.

.2

سياسات قػات االحتالل أثخت سمبا عمى قجرة شػاقع الصب
الػقائي/و ازرة الرحة عمى التػاجج في مشصقتي ،ما عخض مجتسعي
السحمي النتذار فايخوس كػرونا.

.3

انتياكات االحتالل والسدتػششيغ جعمت السشصقة التي أعير فييا أكثخ
عخضة النتذار فايخوس كػرونا.

.4

مسارسات االحتالل أثخت سمبا عمى قجرتي عمى الحرػل عمى
السعقسات والسػاد الستعمقة بالػقاية مغ فايخوس كػرونا

.5

غياب إجخاءات الػقاية داخل السدتػششة تعخض الشداء بذكل أكبخ

.6

االنتياكات التي يسارسيا االحتالل تجعل الشداء أكثخ عخضة لمتعخض

لإلصابة بفايخوس كػرونا.
لسخاشخ اإلجياض.

.7

انتياكات االحتالل أثخت سمبا عمى قجرتي وقجرة أسختي عمى الحرػل
عمى الفحػصات الالزمة فيسا يتعمق بفايخوس كػرونا.

.8

انتياكات االحتالل أثخت سمبا عمى قجرتي وقجرة أسختي عمى الحرػل
عمى السعمػمات الػقائية الالزمة مغ فايخوس كػرونا.

اآلثار االقترادية
.1

انتياكات االحتالل أثخت سمبا عمى مرجر الخزق الخاص بي

وبعائمتي
.2

إغالقات الصخق أثخت سمبا عمى قجرتي عمى الػصػل لمعسل

.3

اعتجاءات االحتالل عمى مشدلي أو محرػلي الدراعي أو مشذأتي
االقترادية ،تدببت في تخاكع تكاليف باىطة مغ أجل عسمية

اإلصالح.
.4

الخػف مغ التعخض لالعتجاء مغ قػات االحتالل أو السدتػششيغ أثخ
سمبا عمى رغبتي/قجرتي عمى التقجم ألي فخصة عسل.
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.5

انتياكات االحتالل أجبختشي أو أجبخت الشداء في األسخة عمى العسل
في مدتػششة لمسداعجة في مراريف السشدل.

.6

غياب إجخاءات الػقاية داخل عسمي في السدتػششة أثخ سمبا عمى
قجرتي عمى االستسخار في العسل.

.7

انتياكات االحتالل وحخماني مغ مرادر الخزق سببت تخاكع الجيػن

.8

إغالق االحتالل لمسشصقة التي أعير فييا ومشع التشقل ،أثخ سمبا عمى

عمي.

قجرتي عمى تػفيخ ما يكفي مغ أمػال لمتشقل.
.9

شخاء مػاد التعكيع والػقاية مغ كػرونا كالسشطفات ،والكسامات،
والقفازات ،والسعقسات أثخ سمبا عمى ميدانيتي.

اآلثار االجتساعية
.1

انتياكات االحتالل أثخت سمبا عمى مذاركتي في األنذصة
السجتسعية/التصػعية.

.2

انتياكات االحتالل تدببت بديادة العشف داخل األسخة.

.3

الخػف مغ اعتجاءات السدتػششيغ تدبب في ازدياد درجة السحافطة
داخل السجتسع وحخمان الفتيات مغ فخص التعميع والعسل.

.4

انتياكات االحتالل أثخت سمبا عمى قجرتي عمى زيارة عائمتي/أقاربي

.5

الزغط الحي تدببو انتياكات واعتجاءات االحتالل تدبب بديادة العشف

الحيغ يدكشػن في مشصقة أخخى.

تجاه أبشائي أو الرخاخ عمييع مغ قبمي.
.6

قيػد االحتالل خالل فتخة الصػارئ تجعل الشداء أكثخ عخضة لعشف
جدجي أو لفطي أو جشدي داخل السشدل مغ الدوج/أحج أفخاد األسخة.

اآلثار الشفدية
.1

تعخضي أو مذاىجتي ألحج انتياكات االحتالل مغ اعتقال أو ضخب
أو قتل ،أثخ سمبا عمى حالتي الشفدية ،ما دفعشي لبجء العالج.

.2

خالل تشقمي مغ وإلى مكان عسمي/دراستي ،أشعخ بالخػف والقمق مغ
إمكانية االعتقال أو التعخض ألي اعتجاء جدجي أو لفطي أو جشدي

مغ قػات االحتالل أو السدتػششيغ في السشصقة.
.3

أشعخ بالقمق الجائع مغ تعخض أحج أفخاد عائمتي لمقتل أو االعتقال أو
الزخب عمى أيجي جشػد االحتالل أو السدتػششيغ.

.4

أشعخ بالقمق مغ قيام االحتالل بسرادرة أراض أو مشذآت خاصة بشا.

.5

أشعخ بالقمق مغ قيام قػات االحتالل باقتحام مشدلشا وتفتيذو.
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.6

أشعخ بالقمق مغ اإلصابة بفايخوس كػرونا نتيجة غياب الخقابة
الرحية عمى مشاشقشا.

.7

أشعخ بالقمق مغ اإلصابة بفايخوس كػرونا نتيجة غياب إجخاءات
الػقاية داخل مكان عسمي في السدتػششة.

.8

أشعخ بالقمق مغ تعخض أشفالي ألي انتياك يحخميع مغ فخصيع في

.9

ال أشارك أي مشذػرات سياسية عمى مػاقع التػاصل االجتساعي خػف

التعميع.

التعخض لالعتقال أو السداءلة مغ قػات االحتالل.
.10

بجأت وعائمتي التفكيخ في تخك السشصقة التي ندكغ بيا بدبب التخػف
الجائع مغ التعخض لالعتجاءات مغ االحتالل والسدتػششيغ.

.11

تخاودني أحالم مدعجة تتعمق بالتعخض لالنتياك أو االعتجاء/مذاىجة

.12

بدبب حالة الصػارئ أشعخ بالقمق مغ عجم القجرة عمى الػصػل إلى

آخخيغ يتعخضػن ليحا العشف.

السخافق والخجمات الرحية في حال تعخضي أنا أو أحج أفخاد عائمتي
لإلصابة بفايخوس كػرونا.
.13

تريبشي حالة تػتخ دائسة عشج سساع صػت رصاص/قشابل أو رؤية
مدتػششيغ أو جشػد االحتالل.

.14

اإلغالقات والقيػد األمشية مغ قػات االحتالل أثخت سمبا عمى قجرتي

.15

أسختي كانت مرجر دعع كبيخ لمخخوج مغ الحالة الشفدية الديئة التي

عمى الػصػل لمصبيب/ة الشفدي/ة لتمقي العالج.

تعخضت ليا بدبب انتياكات االحتالل.
.16

ىل شعخت بالقمق أو الخػف خالل التعخض النتياكات االحتالل
خالل الفتخة األخيخة؟

اآلثار القانؽنية
.1

انتياكات وقيػد االحتالل أعاقت وصػلي لمجيات القانػنية لتقجيع

.2

قيػد االحتالل في اآلونة األخيخة أثخت سمبا عمى قجرة شػاقع

شكػى بدبب تعخضي العتجاء مغ قبل االحتالل والسدتػششيغ.
السؤسدات القانػنية بالػصػل إلى مشاشق سكششا.

إذا كانت السبحػثة مغ القجس
كيف تكيسيؼ اإلجخاءات والتجابيخ التالية لمؽقاية مؼ فايخوس كؽرونا في مشطقتغ

 )1إيجابي إلى حج كبيخ )2 .إيجابي إلى حج ما )3 .سمبي إلى حج ما )4 .سمبي إلى حج كبيخ.
)1

تػفخ التجابيخ الرحية في مشصقتي مغ قبل الجيات الخسسية (الذخشة
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اإلسخائيمية ،و ازرة الرحة اإلسخائيمية).
)2

تػفخ ما يكفي مغ الفحػصات لمسخالصيغ أو السذتبو بإصابتيع بفايخوس
كػرونا.

)3

رقابة الجيات السدؤولة (و ازرة الرحة اإلسخائيمية ،شخشة االحتالل،

)4

ضسان حخية التشقل داخل القجس لمػصػل إلى مخاكد الفحز مغ

لجان الصػارئ السحمية) عمى التجسعات كاألعخاس وبيػت العداء.
كػرونا/السذافي لمعالج.

القدػ الخابع :التعامل مع االنتياكات واالعتجاءات والحرؽل عمى خجمات الحساية

خالل فتخة الصػارئ (مشح آذار  2020وحتى اآلن) كع مخة قست باتخاذ أحج اإلجخاءات التالية في سبيل الحرػل عمى الحساية
مغ االنتياكات واالعتجاءات؟
( )2مخة واحجة

( )1مصمقا

( )3أكثخ مغ مخة

.1

تػجيت لصمب السداعجة القانػنية.

.2

تػجيت لصمب السداعجة الشفدية.

.3

تػجيت لصمب الحساية.

.4

تحجثت ألحج أشخاف العائمة حػل االنتياك/االعتجاء.

.5

تحجثت لرجيق حػل االنتياك/االعتجاء.

.6

امتشعت عغ الخخوج وحجي مغ السشدل خػف التعخض النتياك.

.7

أخخجت أشفالي مغ السجرسة خػف تعخضيع النتياك في الصخيق

.8

زوجت ابشتي/ابشي في سغ مبكخة.

.9

نقمت وعائمتي مكان الدكغ.

لمسجرسة.

.10

شاركت الحادثة عمى مػاقع التػاصل االجتساعي.

.11

تخكت التعميع/العسل.

.12

عسمت عمى شخاء السديج مغ مػاد التعكيع.

في ظل انتذار فايخوس وكؽرونا ،ووجؽد االعتجاءات واالنتياكات اإلسخائيمية ،إلى أي مجى تتؽفخ القجرة عمى الؽصؽل إلى

الخجمات التالية؟
.1

الساء والكيخباء

.2

خجمات اإلنتخنت

.3

مؤسدات الحساية والجيات القانػنية

.4

خجمات التعميع

.5

خجمات السػاصالت
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.6

الخجمات الرحية

.7

خجمات الخعاية األولية

.8

مخاكد الصب الػقائي إلجخاء فحز كػرونا

.9

معمػمات تػعػية عغ فايخوس كػرونا وكيفية التعامل معو

.10

أماكغ الحرػل عمى مػاد التعكيع والػقاية مغ كػرونا

.11

حجدي جية واحجة مغ الجيات التالية

 )1شػاقع الصب الػقائي التابعة لػ ازرة الرحة

التي تتػجييغ إلييا لمتعامل مع مدألة

 )2العيادة القخيبة مغ مشصقتشا

مختبصة بالحساية/العالج مغ فايخوس

 )3لجشة الصػارئ السحمية السذكمة في مشصقتشا

كػرونا

 )4ال تػجج أي جية
 )5ال أعخف
 )6غيخ ذلظ ،الخجاء التحجيج . ...

.12

ىل تدتجيب ىحه الجيات بدخعة حيغ

إبالغيا بػجػد إصابة/خصخ اإلصابة

)1دائسا
)4أبجا

 )3ناد ار

)2أحيانا

بفايخوس كػرونا؟
.13

ما مجى مالءمة أسعار الخجمات

 )1األسعار مختفعة

 )2مالئسة

 )3مشخفزة

الرحية السقجمة لسدتػاك االقترادي؟
.14

إلى أي مجى أثخت السراريف لمحساية
مغ

وباء

الكػرونا

االقترادية لألسخة؟
.15

عمى

 )1بذكل كبيخ  )2بذكل قميل

 )3لع تؤثخ

الحالة

ما األمخ الحي يعيق الحرػل عمى

 )1االحتالل )2 .السدتػششػن )3 .سػء الحالة االقترادية)4 .

الخجمات والسرادر السيسة لظ وألفخاد

عجم السعخفة بسكان وجػد ىحه الخجمات.

)5عادات السجتسع

األسخة؟ (التختيب حدب األىسية)

وتقاليجه )6 .بعج السدافات وغياب السػاصالت السالئسة )7 .غيخ
ذلظ ،الخجاء التحجيج

إلى أي مجى أنت راضية عؼ خجمات الجيات التالية في الحساية مؼ انتياكات االحتالل والسدتؽطشيؼ وتؽفيخ الخجمات

الستعمقة بالحساية مؼ فايخوس كؽرونا

 )1راضية ججا )2 .راضية )3 .غيخ راضية )4 .غيخ راضية ججا )5 .غيخ مػجػدة في مشصقتي )6 .مػجػدة لكشيا ال
تفعل شيئا.
.1

السجالذ القخوية

.2

السؤسدات الحقػقية السحمية

.3

السؤسدات الحقػقية الجولية

.4

السؤسدات الشدػية

.5

مؤسدات السجتسع السجني
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.6

السؤسدات الجولية

.7

شػاقع و ازرة الرحة

ما مجى معخفتغ بجيات الحساية االجتساعية/الشفدية/القانؽنية/الرحية التي مؼ السسكؼ التؽجو ليا في حال الحاجة

لمسداعجة

( )1ال أعخف
.1

 )2أعخف قميال  )3معخفة متػسصة  )4إلى حج ما

 )5أعخف كثي اخ)

أعخف إلى أيغ أتػجو في حال تعخضت النتياك أو اعتجاء مغ
االحتالل والسدتػششيغ.

.2

لجي معخفة كافية بحقػقي التي كفمتيا القػانيغ والسػاثيق الجولية

.3

لجي معخفة كافية بالجيات القانػنية التي أستصيع التػجو ليا في حال

.4

ىشاك ما يكفي مغ جيات الحساية في مشصقتي التي يسكغ التػجو ليا

.5

أعخف إلى أيغ أتػجو لمحرػل عمى تعػيس نتيجة الخدائخ

التعخض النتياك ما خالل فتخة الصػارئ.

االقترادية التي تعخضت ليا.
.6

لجي معخفة كافية بآلية انتقال فايخوس كػرونا واألعخاض واإلجخاءات
الػقائية التي يجب اتخاذىا.

.7

أعخف إلى أيغ أتػجو في حال التعخض أو الخػف مغ التعخض

لإلصابة بفايخوس كػرونا.

نتيجة كل العخوف والستغيخات الستعمقة بانتياكات االحتالل وانتذار فايخوس كؽرونا في مشاطق سكشغ ،ما مجى انطباق
العبارات التالية عمى حالتغ مؼ ناحية التكيف مع انتذار الفايخوس؟

 )1تشصبق إلى حج كبيخ )2 .تشصبق إلى حج ما )3 .ال تشصبق إلى حج ما )4 .ال تشصبق أبجا.
.1

لع أعج أخخج كثي اخ مغ السشدل ،خػف التعخض لإلصابة بفايخوس
كػرونا بدبب غياب إجخاءات الػقاية وقيػد الحخكة.

.2

خففت مغ السراريف اليػمية بدبب سػء األوضاع االقترادية.

.3

زادت الحاجة لسرجر دخل ججيج بدبب ازدياد األعباء االقترادية،

.4

بجأت بالبحث عغ فخصة عسل أخخى غيخ السدتػششات بدبب الخػف

والحاجة لذخاء مػاد التعكيع وغيخىا.
مغ اإلصابة بفايخوس كػرونا.

إلى أي مجى تعتبخيؼ ىحه العبارات صحيحة في ما يتعمق بسذاركة الشداء في الحساية مؼ انتياكات االحتالل في ظل

انتذار كؽرونا؟

 )1صحيحة )2 .صحيحة إلى حج ما )3 .غيخ صحيحة )4 .غيخ صحيحة إلى حج ما.
.1

أنا عزػ فعال في السؤسدات القانػنية/السجنية/السجتسعية في
مشصقتي.
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.2

أنا عزػ فعال في لجان الصػارئ في مشصقتي.

.3

لجي القجرة عمى السذاركة في اتخاذ الق اخرات الستعمقة بالتجابيخ
االحت اخزية وإجخاءات الػقاية مغ كػرونا.

.4

الشداء

في

مشصقتي

لجييغ

تسثيل

في

السجمذ

السحمي/البمجية/السؤسدات القانػنية/السجنية العاممة في السشصقة.
.5

أشعخ باألمان نتيجة تػاججي ضسغ إشار مؤسدة قانػنية/مجتسعية،

سػاء أكانت محمية أو دولية.
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ممحق رقػ 2
السخاجع (بحدب تدمدميا في التقخيخ)
السخاجع العخبية:

 .1وكالة "وفا" ،أيار " ،2020وزيخة السخأة واالئتالف الشدػي يبحثان تػشيغ القخار األمسي  1325في
فمدصيغ"https://bit.ly/30eX2hf :
 .2مخكد السخأة اإلعالمي ،تسػز " ،2020اليػم السفتػح يقخر تصػيخ ورقة حػل أثخ الزع عمى الشداء
الفمدصيشيات"https://bit.ly/36ccbU2 :

" .3مفتاح"،

تقخيخ

انتياكات

االحتالل

في

ضل

جائحة

كػرونا،

نيدان/أبخيل

:2020

https://bit.ly/3n0MAUj

 .4دائخة شؤون الالجئيغ ،تقخيخ :االحتالل اعتقل  429فمدصيشيا بيشيع  32شفال في تسػز السشرخم ،آب
https://bit.ly/342RZBz :2020

 .5ىيئة األمع الستحجة لمسخأة" ،كػفيج :19-اآلثار ذات الرمة بالشػع االجتساعي النتذار الجائحة في فمدصيغ
وتبعات ذلظ عمى الدياسات والبخامج" ،نيدان https://bit.ly/3i9O7Uq :2020

 .6مكتب تشديق الذؤون اإلندانية (أوتذا)" ،ال تدال القيػد السفخوضة عمى الػصػل مشح أمج بعيج تقػض
الطخوف السعيذية التي يحياىا الفمدصيشيػن في الزفة الغخبية" ،حديخان

https://bit.ly/33bVaHX :2020

 .7مكتب تشديق الذؤون اإلندانية (أوتذا) ،عسميات اليجم غيخ السذخوعة تذيج ارتفاعا حادا خالل جائحة
فايخوس كػرونا ،أيمػل https://bit.ly/3i6H8eV :2020

 .8مكتب تشديق الذؤون اإلندانية (أوتذا) ،إخالء أُسخة فمدصيشية مغ حي سمػان في القجس الذخقية ،آب
https://bit.ly/3cOK4Mh :2019

 .9ريسا ندال" ،السخأة الفمدصيشية بعج كػرونا :نطخة مدتقبمية" ،أيمػل https://bit.ly/2EDWxp9 :2020

 .10الجياز السخكدي لإلحراء الفمدصيشي:2019 ،

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3405
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