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 خهفُة عاية: 

 ذِذف هي خاللَ هإصضح هفراح الزٕ ّ  ،ضوي تشًاهج  ذؼزٗز الحْاس للرأث٘ش فٖ الض٘اصاخ الؼاهح  

ئطاس الششػ٘ح ئلٔ تاالصرٌاد  ،حْاسٗح ذضوي الرفاػل ػلٔ الوضرْٓ الْطٌٖ ّالذّلٖ فضاءاخلٔ ذْف٘ش ئ

، ّهٌِا حك ضاى ّالمشاساخ اٛهو٘ح راخ الصلحّاذفال٘اخ حمْق االًاًٝضاًٖ اترذاء تالماًْى الذّلٖ الذّل٘ح 

 ل الضٌْاخ الواض٘ح ػلٔ الذػن خاليفتاح "ص٘ذاّ"، ػولد  ّاذفال٘ح 1325ذمشٗش الوص٘ش، المشاس اٛهوٖ 

 2012هي اٝػالى ػٌَ فٖ  فٖ فلضط٘ي اترذاء   1325الورْاصل لالئرالف الْطٌٖ لرطث٘ك لشاس هجلش اٛهي 

الرٖ ذْافمد ػلِ٘ا الحشكح الٌضْٗح   1325ّصْال ئلٔ ئػذاد خطح الضغظ ّالوٌاصشج لرطث٘ك المشاس اٛهوٖ 

 دػن اٛجٌذج الٌضْٗح الفلضطٌ٘٘ح "يفتاح"ذْاصل ّ .ّذن ذثٌَ٘ فٖ الخطظ الْطٌ٘ح راخ الؼاللح 2015الؼام فٖ 

ذأذٖ ّالرٖ لرطث٘ك االذفال٘اخ ّالمشاساخ الذّل٘ح راخ الؼاللح ترحم٘ك اٛهي ّالضالم للٌضاء الفلضطٌ٘٘اخ، 

يٍ اعتداءات واَتهاكات  حًاَة انُساء وانفتُات انفهسطُُُات"الورؼلمح ب  الْطٌ٘ح  اؤٗالشهٌضجوح ّ

ويساءنته دونُا، وضًاٌ يشاركة انًزأة دوٌ تًُُز فٍ كافة انًجاالت وانًستىَات اإلسزائُهٍ االحتالل 

  انًتعهقة بصُع انقزار عهً انًستىي انًحهٍ واندونٍ".

 Conflict and)اٝلل٘وٖ ثشًاهج ال هي خال لّ 2017-2016اٛػْام خال ل " يفتاح" ذضركول

Fragility) وانذٌ َُفذ فٍ فهسطٍُ بانشزاكة يا بٍُ يؤسسات  وأوكسفا الزٕ ٗذاس هي لثل هإصضح

انقُىٍَ واالجتًاعٍ، جًعُة انثقافة وانفكز  انًزأة نإلرشادانًجتًع انًدٍَ ويُها يؤسسة يفتاح، يزكز 

طشاف راخ لوضاءلح اٛ٘ح ّالذّل٘ح الحم٘م٘ح سادج الض٘اص٘ح الْطٌهطلة الحشكح الٌضْٗح تْجْد اٝ لذػن انحز، 

، فٖ الوٌطمحاٛهي ّالضلن ذحم٘ك  فٖ الجِْد الشاه٘ح ئلٔ ِيدهجرْف٘ش الحواٗح للٌضاء الفلضطٌ٘٘اخ ّالؼاللح ت

 تاٝضافح ئلٔ الوضاُوح فٖ ذحم٘ك الٌرائج الوشجْج ف٘وا ٗرؼلك تثٌاء الرحالفاخ ػلٔ الوضرْٓ اٝلل٘وٖ ّالذّلٖ. 

 انتدخالت:

 الوشجْج: لُٜذافللْصْ ل  ػلٔ ذٌف٘ز صلضلح هي اًٛشطح يفتاحصرؼول 

تحك الٌضاء، اٝصشائ٘لٖ الوضاءلح الذّل٘ح لالًرِاكاخ الوركشسج هي لثل االحرال ل ئطاس ذْص٘غ ئلٔ   .1

ػلٔ الوضرْٓ  ّالضلناٛهي  الجِْد الشاه٘ح لرحم٘كفٖ  ح٘الفلضطٌ٘الوشأج ّالذفغ تاذجاٍ ذؼزٗز هشاسكح 

 .الْطٌٖ ّالذّلٖ



 
 

 : باِتٍ هٍ تتًحىرو .2

  ٗجوغ ها ت٘ي االئرالفاخ الْطٌ٘ح  فٖ سام هللا ػثش الف٘ذْٗ كًْفشًش هغ لطاع غزج  اجرواع ذٌظ٘ن

) الورؼلمح تاالًرِاكاخ الوواسصح تحك الٌضاء( للرْافك ػلٔ الحاالخ ّالمضاٗا  1325اٛهوٖ للمشاس 

راخ الؼاللح ّالورْاجذج فٖ  الرٖ ٗجة سفؼِا ئلٔ هكرة الوفْض الضاهٖ ّالوإصضاخ الذّل٘ح

 فلضط٘ي.

  الوإصضاخ الذّل٘ح راخ  ذجوغ ت٘ي االئرالفاخ الْطٌ٘ح ّهكرة الوفْض الضاهٖ أّ/  جلضاخ ًماطػمذ

الؼاللح ) تؼثح اٛهن الورحذج ّتؼثح االذحاد االّسّتٖ ( لْضؼِن تصْسج اٛجٌذج الٌضْٗح الفلضطٌ٘٘ح 

 الورؼلمح تاٛهي ّالضالم.

 

ٖ ّالضلن فأجٌذج الوشأج اٛهي ضوي االئرالفاخ الْطٌ٘ح الورؼلمح تذػن اٛػضاء الوإصضاخ  دػن  .3

 هي خال ل: ، اُٛلٖ ّاٛهيذفاػل٘ح فٖ الجِْد الشاه٘ح لثٌاء الضلن تأدّاس ا فلضط٘ي ّذوكٌِ٘

 

 لجاى الوصالحح  هِورِا سصذ ًشاطاخ الم٘ادٗاخ ّالٌاشطاخ ذكْى هي الٌضاء ظم ذشك٘ل لجٌح

ّالضغظ تاذجاٍ ذوث٘ل الٌضاء فٖ هْالغ صٌغ المشاس فٖ ُزٍ اللجاى تالرؼاّى  الْطٌ٘ح الشصو٘ح

 ّالرٌض٘ك هغ جوؼ٘ح الثمافح ّالفكش الحش.

  تٌاء الضلن ػلٔ ذمٌ٘اخ حل الٌزاع ّلٌضاء الٌاشطاخ ّػضْاخ االئرالفاخ الْطٌ٘ح اتٌاء لذساخ

 فاّض ّالوٌاظشج ) الضفح الغشت٘ح(.ّها ٗرطلة هي هِاساخ الرّاٛهي 

  ص٘اص٘ا   الٌضاء ػلٔ حالح االًمضام، ّهضرْٓ الضشس الْالغػي الورشذثح لٚثاس ل٘اس ئػذاد دساصح

ذذػن لجٌح ح توا فِ٘ا المذس تِذف لطاع غزج ّالضفح الغشت٘هي  كل فٖ ،ّأهٌ٘اّاجرواػ٘ا  ّالرصادٗا  

 الث٘اخ حْ ل ّضغ الٌضاء فٖ ظل االًمضام. ئك ّماالحالظل للوصالحح الْطٌ٘ح فٖ ذْف٘ش 

 حْ ل أثش االًمضام ػلٔ للجاى الوصالحح الوشافمح  الوشكلح لجٌح الظل لفْذؼثش ػي ه تلْسج ّسلح

 الٌضاء تاالػرواد ػلٔ ت٘اًاخ ّذْص٘اخ دساصح ذم٘٘ن االحر٘اجاخ. 

 

 الوحلٖ، الوضرْٓ ػلٔ الرحالفاخ ّتٌاء الرشث٘ك دائشج ذْص٘غ فٖ الوذًٖ الوجروغ دّس ذؼزٗز  .4

 الٌضاء ذوث٘ل تاذجاٍ للضغظ الوخرلفح الوضرْٗاخ فٖ المشاس صٌغ دّائش ػلٔ للرأث٘ش ّالذّلٖاٝلل٘وٖ 

 صْف ذمْم تالرالٖ: يفتاحفاى ّالضلن، اٛهي  لرحم٘ك الشاه٘ح الجِْد ضوي المشاس صٌغ هشاكز فٖ

 

 ذضرٌذ ئلٔ الحمائك راخ الؼاللح تؼٌصشٕ الحواٗح ّالوضاءلح ضوي المشاس  ػذاد دساص٘ح تحث٘حتا

ػلٔ ذْص٘اخ تاالػرواد اٛهي ّالضلن ذحم٘ك  جٌذج الٌضْٗح فٖ هجا للرؼزٗز اٛ  1325اٛهوٖ 

 .2015فٖ  1325اٛهوٖ  الوشاجؼح الذّل٘ح للمشاس

  اد، شثكح كشاهح، تشًاهج الوشأج أتؼجاهؼح الذّ ل الؼشت٘ح،  هغ الششكاء رّٕ الؼاللح )ػمذ اجرواع

وشاسكرِن تٌرائج ( فٖ اٛسدى لWILPF  ، الشاتطح الٌضْٗح الذّل٘ح للحشٗح ّالضالمWPPللضالم 

الذساصح الثحث٘ح ّهٌالشح الضثل ّاٙل٘اخ الوراحح لشفغ صْخ الٌضاء الفلضطٌ٘٘اخ ػلٔ الوضرْٓ 

 الذّلٖ ف٘وا ٗرؼلك ترْف٘ش الحواٗح لِي ّتوضاءلح اٛطشاف راخ الؼاللح هي الجِاخ الذّل٘ح الوخرصح. 


