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وبــــذ وسيــــــــاسيـــــــــــةوعارـــــةو       

لقـأئيسوةثـاشولوتخـابوإقليميـا،و. حـ لثولقسياسـيةولقدارـةاد ولقدا ولراــي ولقد ــ ورـ وا 

و-لرصــــــأ�ةولقدالقــــــاتوآرــــــالوحابــــــةوج ـــــــ  ورــــــ وح �ــــــألنو 24رحمــــــ ورأ�ــــــي وـــــــ� ولرصــــــأيو

�داــــــــ وو�نســــــــلمقرخــــــــ�لنولر ةـــــــــ ـ�ق�جياوبــــــــ ةولقســــــــي ورأ�ــــــــي ،ولقــــــــذيوـنت�ــــــــ . لقفلســــــــطينية

حأزــةوفــتحوالحمــاس،والةزــ و عمــهوقلمصــا�حةوبــ�نولقفصــيل�نوقــا  ورحا ثــاتورــعو�ــلورــ و

لقصـألعوال��ولق�قتووفسهو��وسـ�ش�ا،وتـمو�ـحبولقالجئـ�نولقفلسـطيني�نو�ـ�و. لقفلسطيني�ن

عــــ وولرفتــــ�حواإلضــــألببلقدــــا وع�ــــ�ولرســــت�ىولرح�ــــ�،وبــــ ةو. لرللــــموالو��ــــلوارــــ ولقســــ�شي

القاـــــ و. اســـــألئيليةو�ـــــ�ولق�ـــــج�ن الف ورـــــ واســـــأىولقفلســـــطيني�نووشـــــنهلقـــــذيو�لقطدـــــا و

الهنـــــاءواـــــل� وضـــــ ووخضـــــأوعـــــ وان �ـــــلورـــــ وخاضـــــهاضـــــألبولرفتـــــ�حوعـــــ ولقطدـــــا ولقـــــذيو

 .لهتماراورحلياوال القيالستخ ل واعتاالوا لشيو

تــــــ ه�شول�حاقــــــةو لقغأ�يــــــةوش لوع�ــــــ� �ــــــ�ولقضــــــفة ســــــلمية لــــــاهألتبم تــــــمول�خــــــأالج ةـلــــــ�ل،�ــــــ�و

ســـالحول�جـــ�وقبـــلوورـــ غـــاش وج��ـــةو تـــمواـــ  �شـــأ� ولقثـــاي  14�ـــ�و .�ـــ�وفلســـط�ن اقتصـــا ـة

اللســـــــــتمأولقدـــــــــ اللنو  ل�جد�ـــــــــ�ي  ةحمـــــــــ  سحمـــــــــالقاائـــــــــ ولقدســـــــــكأيو� لســـــــــ�� فت اســـــــــألئي��

،وبمـاوصـف� ولرـ وي�نوإصاباتو�ـ�و103 إ��والق�ع ة ىرماو .ةـا و8اسألئي��وع��وغ  ور  و

 1 .وفلو33ال لرأة و13 راوفوـالوع ��وذقكو

�جمديــــــةولقدارــــــةوقألرــــــموق لقســــــاحقوتصــــــ��تلقالهــــــ�وثمــــــةوتطــــــ�شوإـجــــــا� و 2012�ــــــ�ولقدــــــا وال

تــــ لعياتوهــــذلواع�ــــ�ل ووت�اوــــال . �وعضــــ�غ�ــــرألقــــبوفلســــط�نوز القــــةوبلرتحــــ  وقالع�ــــ�ل و

ع وخطـطوقبنـاءورسـت�ونةوج ــ  وع�ـ�وةشلــي واـأقولقاـ سو�ـ�ووإسألئيل إعالنلقف�شيو

 3000بنــاءوولاــتملتوهــذهولقتــ لب�� قلاــاو�نولقــ ال��،وورخاقفــة ال�ــ�وE1رنطاــةو�دــأ وباســمو

لســــــتيطاويةو،والوــــــأ ولرجتمدــــــاتولقب ال�ــــــةوالفصــــــلور�ســــــعوبــــــ�نولقاــــــ سولقشــــــأقيةوو الحــــــ 

 .لقغأ�يةواللقضفةو
 

1 http://www.ochaopt.org/documents/ochaopt_gaza_sitrep_05_12_2012_english.pdf 
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سياســاتواحــتاللواللرماشســاتواخــأى،وبمــاو�ــ�وباتجــاهولرأزــ ووةـضــاوالجــ� وتفــاقموـالحــظو

 .رماوـ � ور ولقتأث��وسلبياوالتح ـ لوع��ولقنساءعنفولرست�ون�نوال ذقكوه  ولرنازلو

 

  ا ــــ ولقطدـــــــعو� ـيــطــلســـــألبولقفــــــــــاض      

و66لإضــــألبهوعــــ ولقطدــــا ولقــــذيولســــتمأو عــــ وان خضــــأ ةو�ــــى ،2012 �ــــاو�نوثــــاي  21ـــــ� و

 �ــ�ولقضــفة �ــ�ورن�قــه رــ وقبــلولقســلطاتواســألئيلية �دــ ولقاــبضوعليــه هبــ ة،واللقــذيوـ�رــا

لســـــتخ ل و اوتبـــــاهوإ�ـــــ� عـــــ وان لقســـــي لقـــــذيواـــــنهو عـــــ ولقطدـــــا  اضـــــألب جلـــــبال  .لقغأ�يـــــة

،وال�ــــــ�ولقدســــــكأ�ةواســــــألئيلية لقســــــلطاترــــــ وقبــــــلو ضــــــ ولقفلســــــطيني�ن ا لشي عتاــــــالوا 

 ـــتموإظداشهــافو لق�ــ  ا قــةولقســأ�ة ع�ــ�وةســاس  النو��مــة لقفلســطيني�ن ضــ  تــتمرماشســةو

 رــ  وتصــلوإ�ــ� ال�مكــ وةنوتصــ شوةاللرــأواعتاــالوا لشي   2. رحــار��م ةال ل/إ�ــ�ولرــ ��وعليــه

 .إ��وةجلوغ��ورس�ى ال�مك وتج ـ ها،وةادأ ف�� وستة

ورـ و�دـ وعـار�نو2011 �شـأ� واالل ،و�ـ�وهناءوال� ولرضأ�ةوع ولقطدـا سألحوتموإوالقو

اعتاـــــالوا لشيوزجـــــ ءورـــــ وصـــــفاةوتـــــموبم�ج��ـــــاوافـــــألجوعـــــ ولق�ـــــجناءولقفلســـــطيني�نو

 16�ــــ�ورن�قدــــاو�ــــ�وواالةعيــــ ولعتااقدــــزمــــاو. راابــــلول�جنــــ يواســــألئي��واســــ��وجلدــــا واــــاقيط

و إضــــألبوعــــ ولقطدــــا  �دــــ  3 .عــــ ولقطدــــا ورفت�حــــاوإضــــألباووبــــ ةتوبم�جبــــه 2012 اــــباط

وف��ــاوإ�ــ�وغــ  واتفاقيــةولق�ــ وتــموبم�ج��ــاوع�ــ�و اــل�  لقســي   تاللفاــو، ـــ�  43لســتمأورــ  و

 الف ورــ اــ و،و��اـــةولرطــا و�ــ�   4 .ســن�لتوراابــلوافــألجوع��ــاورــ ولق�ــج و3رــ  و

 لقااسـية ظـأال ولق�ـج  ع�ـ�لحتجاجـاو ع ولقطدا رفت�حاو اإضألب اسأىولقفلسطيني�ن

رصــــ�حةو رــــع لتفــــاقوإ�ــــ�لقت�صــــلو عنــــ راوتــــم إضــــأل��م ىلوت�ــــ. اعتاــــالوا لشي  اللســــتخ ل 

 ض و ال�  لقسي  اضألبوع ولقطدا ولقذيوانتهوـلاىوموق .اسألئيلية لق�ج�ن 

 

 1 تم��ت الزي��ارة ف��ي( 2012فبراي��ر  22. المس��تقلة" ،اإلض��راب ع��ن الطع��ام ينه��ي ع��دنان خض��رالفلس��طيني  الس��جين ". دونال��د، ماكنت��اير 2
 )2012أغسطس 

 اإلنسانمؤسسة الضمير لحقوق  3
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=161 (accessed 01 August 2012) 

 2012ا نيس���������������������ان  اإلخباري���������������������ةوكال���������������������ة مع���������������������ا " وص���������������������ول هن���������������������اء الش���������������������لبي إل���������������������ى غ���������������������زة" 4
)http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=473141( 
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والحشـ و�دبئـةفاـطو لقدسكأ�ةواسـألئيلية ر وقبلولقسلطات اعتاالوا لشي  لستخ ل 

لقضــــفةو رـــ ورختلــــفوةوحــــاء اللقــــ عموبــــلوالقاـــ وةـضــــاواهتمــــا ،وولقفلســــطي�  لرجتمــــعورـــ 

 �ــــ� ـمكــــ وةنوتاــــ� وبــــه  الشلوهارــــا نســــاءقل ةنوع�ــــ� رمــــاوـــــ ل القيــــا،والقطــــاعوغــــ  وال  لقغأ�يــــة

 .لقفلسطينية ل�حأ�اتولقسياسية

 

  ةــــــــلسطينيـــــــةولقفــــــــــاقيـــــــةولرــــــــــازر     

 ازرـــــــــة لقغأ�يـــــــــةوش لوع�ـــــــــ� �ـــــــــ�ورختلـــــــــفوةوحـــــــــاءولقضـــــــــفة،وخأجـــــــــتوتلـــــــــاهألتو�ـــــــــ�وســـــــــبتم��

،و�ـ�وفلسـط�ن) VAT( لقضـأ�بةوع�ـ�ولقايمـةولرضـافة  �ـا  قووتيجـة فلسـط�ن �� اقتصا ـة

 الةزــــــــ  .اساســــــــيةلقســــــــلعولق�قــــــــ� وال لشتفــــــــاعوت�ــــــــاقيفوال  شاللتــــــــبولرــــــــ�ظف�نولرــــــــ وي�نالتــــــــأخأو

تفاقــــاتورأفاــــاوف،و1994بــــاشيسوقدــــا و بأالت��ــــ�ل  رــــ  لقتصــــا ـا لرد�قــــة الثــــاش لرحتجــــ�ن 

الفاــــــــاو. بإقغا��ـــــــاواقبـــــــتوال  الفلســـــــط�ن اقتصــــــــا ـةوإلســـــــألئيل نلمولقدالقـــــــةتـــــــ و�ـــــــلق ةالســـــــل�

 ضـــــــأ�بةولقايمـــــــةولرضـــــــافة عـــــــا  إ ـجـــــــبوع�ـــــــ�ولقســـــــلطةولقفلســـــــطينية،وبـــــــاشيس ق��الت��ـــــــ�ل 

ضــــأ�بةو أفــــعب إســــألئيلعنــــ راوقارــــتو. إســــألئيل إ�ــــ�،وع�ــــ�وســــبيلولرثــــال،ولق�قــــ� ت�ــــاقيفوال 

هــــــذهو .لقضــــــألئب شفــــــعع�ــــــ�و لقســــــلطةولقفلســــــطينية ةج�ــــــ�تال ،و�ــــــ�وســــــبتم�� لقايمــــــةولرضــــــافة

اللســـدةو رلـــاهألتتوةثـــاش ،واقتصـــا ـةواخـــأى  لقضـــغ�ط باإلضـــافةوإ�ـــ�،ولقضـــأ�بية لق �ـــا  

لقضأ�بةوع��وتخفيضوقارتولقسلطةولقفلسطينيةوب،ولرحتج�ن رخاال  ردا�جة. اوتشاش

 لقأاللتــبال  ع�ــ�والســائلولقناــل لقدــا  اوفــاق ت�ــاقيف،والخفــضو٪2بنســبةو لرضــافةلقايمــةو

لسـتمألشو رخـاوأ رـ ويةخشال  .ةسداشولر�ل ولقغذلئية خفضال  اللق�ق�  رست�ىوا لش ،ع��و

 11�ـــ�و وتنيـــاه� بنيـــار�ن اســـألئي��شئـــيسولقـــ�زشلءووةعلـــ ،و�ـــ�ولقضـــفةولقغأ�يـــة اضـــطألبات

لقضـــألئبولرســـتحاةو رـــ�للة رـــ  اـــي�لرليـــ�نوو225 تاـــ� وبناـــلوح��رتـــهوســـ�  ةن ةـلـــ�ل 

  5  .سلطةولقفلسطينيةقل

 
-http://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/palestinian : أنظر  5

authority%E2%80%99s-financial-crisis-%E2%80%98sobering 
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    ـــــــــــــــغ لقد اللنوع��  

 ســـالحول�جـــ�واســـألئي��لقاائـــ و�ـــ�وحمـــاسوةحمـــ ول�جد�ـــ�يورـــ وقبـــلو لغتيـــل وـــ�فم��، 14�ــ�و

رــ و رت�لصــلة م�جــاتب" عمليــةوعــار� ولق�ــحاب"ط��لــةولق ثماويــةوةـــا لق تم�ــ�ت .لقدســكأي 

�ـــــــــ�ول�جاوـــــــــبو خســـــــــائأل� لشتفدـــــــــت. لقدشـــــــــ�لئيةلق�جمـــــــــاتولقصـــــــــاشالخيةوال  لقغـــــــــاشلتول�ج��ـــــــــة

،و�ـ�وإسـألئيل. 1269 الجـأح ،وفـلو33ال لرـأة و13 ر وياور وبي��م 103قتلوتمو: لقفلسطي� 

 وــــــــ حووكتــــــــبوتنســـــــيقولقشــــــــوالنوايســـــــاوية،الفاـــــــاور .ةإصــــــــاب 224 ال الفيـــــــاتو6�اوـــــــتوهنــــــــاكو

�ـ�ورختلـفو لو قدتولحتجاجات  6 .الح  وسكنية 450تموت ر��وال  غ  و���خصوو15،000

وقلـ ع�  لوضمتولقا�ىولقسياسيةواسـالريةواللقا�ريـةو،��ول�خليل لقغأ�ية، ةوحاءولقضفة

،و�ـــ�وةعاــــابوالزــــذقك 7 .اوتفاضـــةولقثاويـــة رنـــذو��اـــــة رشــــاه وقـــمو�شــــد هاو-اضـــألب إ�ـــ�

فــتحو�ــ�و ةعــال  �دــض ظدــ�ش وشصــ  تــم،ووــ�فم��و21�ــ�و ب�ســاوةورصــأ�ةلق�ــ وحصــلتو د وــةلق

،ول�جسـ ي سـن�لتورـ واوفصـال �دـ وخمـس .شل وهللا ��واـ�لشع ةوصاشوحماس الظد�ش  غ  

 .لقفصيل�نب�نو فدلية الح   ت لوع�� اح لثالهذهو

تخفيــــــــفولقايــــــــ� ولرفأالضــــــــةوع�ــــــــ�ولقتناــــــــلوفدليــــــــاوتضــــــــم وتع�ــــــــ�ولقــــــــأغمورــــــــ وةنولقد وــــــــةو

�دـــــــضووز�ـــــــا  وفـــــــأص�ـــــــ�وحـــــــ�نوتـــــــمو. هـــــــذهولقتـــــــ لب��وفوتـــــــ للوغ�ـــــــ�والل�ـــــــحةوإفوةن،وحأزـــــــةالل�

�ــــ�و،واشلـــــي ولق شلعيــــةواللقبحــــأوابــــيضولرت�ســــطو�ــــ�ولق�صــــ�لوإ�ــــ�لرــــ لشع�نواللقصــــيا ـ و

تـمو. حأزـةولقنـاسواللقبضـائعورـ والإ�ـ�وغـ  وتضيقورـ ،وفوت للولقاي� وال�ش�لوعا ،ولق�لقع

 ��لقذـ و�ديش�نوةسأ و 3،000 للوإزلءوا للوقلاـفو،والقك ولرأز والقفوإوالقولقناش

الثـــاشولقنفســـيةووالزـــذقكوإزلءر ق��ـــاول�حـــأب،ولق�ـــ وةضـــألشوباقغـــةوذلتوبـــاي ور�ـــ�وقطـــاعوغـــ  وو

 .الاجتماعيةوالاقتصا ـةوقدذهولقلأال ولرديشيةوغ��ولرستاأ وع��ولقنساءوالةسأه 

 

 
6 See: 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_escalation_in_hostilities_gaza_southern_israel_20121
122.pdf  
7 See http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/nov/21/gaza-uselessness-of-force-editorial 
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    ـــــــــحـةو��وارمولرتـــــــــلسطينيـــةولقفـــــــــــةول�حاقــــــــأقيـــــــت    

 واللقـذيورـ،و181لعتما وقـألشوارـمولرتحـ  وشقـموور عاراوو65�د وال ،و�شأ� ولقثاي  29��و

و يوإ��وإيشـاءو القـةوعأ�يـةورسـتالةوجنبـاوإ�ـ�وجنـبورـعولق��ـ� و�ـ�وفلسـط�ن،وـلرف��ضوةنو

صـــ�تواغلبيـــةو. غ�ـــ�وعضـــ�رألقـــبوصـــ�تتول�جمديـــةولقدارـــةوقالع�ـــ�ل وبفلســـط�نوز القـــةو

. عضــ�لوعــ ولقتصــ��تو41ضــ واللرتنــاعوو9الوورــع 138: ألشلقســاحاةورــ ولقــ اللوقصــا�حولقاــ

�صــ�لوإ�ــ�وقلفلســط�نوقهــذلولق�ضــعووتأقيــةو�دطــ و،وأر �ــةوإ�ــ�وحــ وزب�ــ�لقع�ــ�ولقــأغمورــ و

هيئاتوارمولرتح  ورثلولرحكمـةول�جنائيـةولق القيـة،وحيـثوـمكـ وإ خـالولقشـ�االىوضـ و

حاياـــةوةنوفو�غ�ـــ�ورـــ ووإفوةنوذقـــكاقنصـــأو�ـــ�ولقضـــفةولقغأ�يـــة،وب شغـــمواحتفـــال. إســـألئيل

حســـــبوو��ا�ـــــاتوا رـــــ وو�دـــــاو�ن  �لرـــــاوزلقـــــلقنســـــاءواللقأجـــــالولقـــــذـ و�ديشـــــ�نو�ـــــ�وفلســـــط�نو

حا�قوايسانوزنتيجةوربااأ وفحتاللوةشلضـ��مورـ ولو��ا�اتوال ولقااو�نولق ال��وايساي 

 .قبلو القةوإسألئيل

 

  ةــــــــــ سولقشأقيــــــــ��ولقا�وناتوـــــــعولرستـــ�سيـــــ والتـــــــ  ولرسازــــــــ،وهE1ةوــطـــخ   

قتطــــــ��أو�دــــــ وتصــــــ��تول�جمديــــــةولقدارــــــةوقألرــــــمولرتحــــــ  ،وةعلنــــــتوإســــــألئيلوعــــــ وخطــــــطو

زيلــ�ر��لورأ�دــاورــ واشلـــي و�ــ�ولقاــ سولقشــأقية،والذقــكو�ــ�وو12إ�ــ�ووالت�ســيعولرســت�ونات

اويةوغ��وستيطلالح  وسكنيةوو3،000التتضم ول�خطةوبناءو. E1لرنطاةولق� و�دأ وباسمو

وإضـافةوإ�ــ�لقاـ سولقشــأقيةووعــ ت �ـ ورــ وع قـةولقضــفةولقغأ�يـةووE1إوفـاذوخطــةو. قاو�ويـة

لرحليـــةووإ�ـــ�ولقطـــأق لقضـــفةولقغأ�يـــة،والتح��ـــلولقطـــأقواقليميـــةوو لخـــل�دطيـــلولقت�لصـــلو

 ـاـــ� ولرخطـــطوال�ـــ�ولق�قـــتووفســـه. قدـــاولق�صـــ�ل وقـــا ش� وع�ـــ�ودـــ ولقفلســـطيني�ن�قـــمولق�ـــ و

لو��ــاكوآخــأواللقــذيو�دت�ــ�و E1لقبــ الولقــذـ وـاطنــ�نو لخــلورنطاــةووبــ اليورــ  1،200طــأ وب

ركتـبووةالقـف. قلااو�نوايساي ولقـ ال��،ولقـذيوـمنـعولقناـلولقاسـأيوقأل�ـخاصولرحميـ�ن

لق�فـــاتولرتحــ  والارــمولرتحــ  والاتحــا ووزمــاوالصــ�تو�ــلورــ ،وE1وتنيــاه�وقــألشواــأزةو

 .لقأفضوق�خطةوع��االشال� و

 لقاـــــ س بمـــــاوف��ـــــا(لقغأ�يـــــةو �ـــــ�ولقضـــــفة رب�ـــــىوفلســـــطي�  557 هـــــ  وتـــــم،وب لــــــةولقدـــــا  رنـــــذ

  �خصو2،500 تأثأورديشةال  �خص، 1006 تمو�شأ� ،والوتيجةوقذقك. )لقشأقية
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 ،2012عــا و ااــدأولقســتةواال�ــ�ورــ  رب�ــىو�ــ� 36،وتــموهــ  و�ــ�ولقاــ سولقشــأقية 8. ســلبيا

لقت�ج�ــــ�و �ــــ�وحــــ�ل ث٪و48ز�ــــا  وبنســــبةو تمثــــل هــــذهواشقــــا  .ئالترنــــازلوعــــا 9 بمــــاو�ــــ�وذقــــك

 9. 2011 لقدا ورع رااشوة،ولرباي ه  وال 

 ع�ــــ�وحســــاب ت�ســــيعولرســــت�وناتالردــــأضوق غ�ــــ�ورســــتاأوالضــــع اوتبــــاهوإ�ــــ� لرأزــــ ـ�جــــهو

لقشيخو،وسل�لن،وبيتوحنينا ةحياء ��ولقا سولقشأقية،والفوسيماولقتجمداتولقفلسطينية

إقارــــــــــةو. لقبلــــــــــ  ولقا ـمــــــــــةال  جبــــــــــلولرك�ــــــــــ� لقدــــــــــار� ، الشةس الل يول�جــــــــــ�ز ،ولقطــــــــــ�ش ،وجــــــــــألح

زث�ـ�لوال ،ورنازقدم ر  لقدائالت ـحأ  لقتجمداتولقس�اويةولقفلسطينية ��وقلب لرست�ونات

�شـأنو بالـقولرأزـ  وشـدأ يال   10.لرديشـة رسـت�ى خفـضوسـبلولقدـيشوال  لواطـاع إ�ـ�راوــو يو

هـــــــــذهو آثــــــــاشت�ـــــــــ�كو. لقنســـــــــاءوالةســــــــأه  ع�ــــــــ�خاصـــــــــةوذقكوقــــــــ لقنفـــــــــي والاقتصـــــــــا ي تــــــــأث��لق

 زماوال�دمــــلوع�ــــ�و�غي�ــــ�،نســــاءحيــــا ولق ع�ــــ� ال ل�حيــــا واســــأ�ة ع�ــــ�ةثــــألورتم�ــــ�لولقسياســــاتو

 لرحافلـــــةواجتماعيـــــة تتطلـــــب لق�قـــــتووفســـــه�ـــــ�ووال ،و�شـــــ�لوزب�ـــــ�وةســـــأهمع�ـــــ�و لقلـــــأال 

 .ال��ول�ح��ول�خاص لرن�ل   لخل لرداـ��ولقثاافية ع��وحفاظل�

 

   ــــــــــ�ونيـــــــــنفولرستــــع ا  ـــــــــز�     

 لخـلو ر�لون��ـا تـ�و�نإسـألئيلو �سـديلإنولقسببولقأئيـي وق �ـا  وعنـفولرسـت�ون�نوهـ�و

 فشــــلإنو11 .اللرــــ�لش ولرائيــــة لقفلســــطينية اشلـــــي  ضــــمال لرحتلــــةو لقفلســــطينية اشلـــــي 

�شــــ�لو عنـــفولرســــت�ون�ن ش لوع�ــــ� ســــيا  ولقاـــاو�ن  قفــــأض لرتكـــأش  لقســـلطاتواســــألئيلية

  ال�خلقزماو لر وي�ن رنعولق�جماتوع�� لقااو�نولق ال��بم�جبو فق��لردا لو��ا�ا

 
8 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2012_11_09_english.pdf 
http://www.icahd.org/displacement-trends 

 ICAHD (19(المس�اكن  اإلس�رائيلية ض�د ه�دم اللجن�ة، "الق�دس الش�رقية التهجير في حوادث ٪ من48 زيادة الرئيسية،القدس الشرقية هدم البيوت في " 9
 )2012يوليو  28 تمت الزيارة في( p=8466؟/http://www.icahd.org ،2012يوليو 

 2012أبري����������������ل ، UN OCHA، "ف����������������ي الق����������������دس الش����������������رقية الفلس����������������طينية ف����������������ي المن����������������اطق الس����������������كنيةالمس����������������توطنات " 10
http://www.ochaopt.org/reports.aspx؟id=103 )2012يوليو  25 تمت الزيارة في( 

 
-http://icahdusa.org/2012/01/icahd 2012ين���اير  ICAHD( ،25(المس���اكن  اإلس���رائيلية ض���د ه���دم اللجن���ة، " فلس���طين التهوي���د ف���ي 11

research-shows-2011-record-year-for-palestinian-displacement/ )2012فبراير  6 الزيارة في تمت( 
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ثاافــةوافــالتورــ و هو�ــ�هــذ12 .لســتمألشولقدنــف لق�ــ و�ســدمو�ــ� ثاافــةوافــالتورــ ولقداــاب

لقدــــــــار�نو لق�لقــــــــع،و�ــــــــ� �ــــــــ�. ضـــــــ ولقفلســــــــطيني�ن لق�جمــــــــات تصــــــــدي  إ�ــــــــ�وت وة �ــــــــلق لقداـــــــاب

 13 .٪144ر وةز��وولرست�ون�نوض ولقفلسطيني�ن ر وقبل ع  ولق�جماتلز ل و،لراضي�ن
 
 

  �قفــــــــــلرت   ــــــــــاقولق�حــــفـــلت   

 ع�ــــــ�ولتفــــــاق فــــــتحوالحمــــــاس،والقدــــــتوف��ــــــاورصــــــأ ت�ســــــطت �ــــــ�وصــــــفاةال ،2011 ويســــــان �ــــــ�

دــا ولق�ــ�و �ونيــةلق وتخابــاتا قبــلو ر�حــ   لوتااقيــة بتشــكيلوح��رــة ت،وال�ددــ لرصــا�حة

ــــــتموقـــــموال زمـــــاو ح��رـــــةولوتااقيـــــةقـــــموــــــتمو�شـــــكيلو ،2012دـــــا ولق�ـــــ�و،وح�ـــــىوالن 14 .2012

حمــاسوبــ�نوفــتحوال لقاــائمورــاو لقصــألعةنو لرأزــ ـــأىوو. إجــألءولوتخابــاتوالونيــة اعــالنوعــ 

لقنســـــاءو ع�ــــ�وحيــــا هوتــــأث��  بمـــــاو�ــــ�وذقــــك لقفلســــطينية ل�حيــــا  ليد�اســــاتوســــلبيةوع�ــــ�ق ـــــهو

لق�ـــــ وســـــيتمو  ـماألويـــــةلقتشـــــأيديةولقديئـــــةوقل فأصـــــا لرصـــــا�حة تاـــــ  ووقـــــ . لقفلســـــطينيات

�حاــــ�قو ل�حماـــــةولقتشــــأيدية لق�ــــ و�دمــــلوع�ــــ�وتحســــ�ن لقاــــ�لو�ن تمأ�ــــأ خــــاللرــــ و تأريمدــــا

 عــــ�  ال الونيــــةووةنوـــــتموعمــــلولوتخابــــاتقــــموـــــتمولق�فــــاءو��ــــاوع�ــــ�وةرــــلو الرــــعوذقــــك،. نســــاءلق

 از�ــ�وإ�حاحــا اصــالحاتولقااو�ويــةتــأخ��وقر�ــ�شولقــذيوهــ�و لقفلســطي�  لرجلــسولقتشــأي��

 الاســــتمألشو�ــــ� عمليــــةولرصــــا�حة ألقــــبوعــــ وزثــــبـ لرأزــــ . قدــــا اــــ� ولرأزــــ وباقــــ ع� ـ لق�ــــ 

رمـــاو�د�ـــ و خ رـــة ةفضـــلل�حفـــاظوع�ـــ�وتاـــ ـمو،ورـــ وخـــاللونســـاءقضـــاـاولق ضـــمانوردا�جـــة

 .شؤ�ةوالشساقةولرأز  بماوـتالء ورعنساءو�د � وحا�قولق

 

 

 

 2012ين��������������اير ، UN OCHA، "ف��������������ي الض��������������فة الغربي��������������ةعن��������������ف المس��������������توطنين اإلس��������������رائيليين " 12
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settler_violence_FactSheet_October_201

1_english.pdf )2012أبريل  2 تمت الزيارة في( 
تم��ت ( 2012يولي��و  19، مؤسس��ة الح��ق، "ق��رب رام هللاقطيع��ه و راع فلس��طيني يه��اجمونالمس��توطنون اإلس��رائيليون " 13

 )2012أغسطس  1 الزيارة في
 2011مايو  4، الحارسة، "مصالحةالاتفاق  الفلسطينيتين قيع حركتي حماس وفتحتو" 14

http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/04/palestinian-rivals-hamas-fatah-
deal ) 2012يناير  29تمت الزيارة في( 
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   أ يـــــــــــــيصوســـــــ�خـــــت   

  ةـــــــــ��لتيجيـــــــ ل واســـــــبواهــــــجازلتوحســـــــــــصواوـــــــــــر�خ        

لقف�� ولرشم�قةوباقتاأ�أ تضم ا ادأ 25-36 ر ول�خطةوا س��لتيجية قلمأز   قلثالثو

سن�لت "وتح ىولراـي .. قن�سمولرستابل". اه ل واس��لتيجية لقأئيسيةول�خمسةو

 قدذهول�خطة ��وزماوـ��:

لرساهمةو��وتط��أولقبيئةولقتشأيديةواللقسياساتو   :اس��لتي��وااللولقد  و ♦

 .لروسساتيةوذلتولقصلةولق� وت عموالتح� والتمك ولرأة 

لرساهمةو��وز�ا  ولق���و��ولرجتمعولقفلسطي� وفيماو   :لقد  واس��لتي��ولقثاي و ♦

لرماشساتولقسلبيةووـتدلقوباضاـاولقن�عواجتما��والحا�قولقنساءوالرناهضةوو

 .ض ولقنساء

ت�سيعوالتحس�نوالتا ـمول�خ راتوقلنساءولقل�ل� و   :لقد  واس��لتي��ولقثاقثو ♦

 .�داو�نور ولقتمي��وةالولقدنف

ت�ثيقولو��ا�اتوحا�قولقنساءواليشأولردل�راتو   :لقد  واس��لتي��ولقأل�عو ♦

 .ال القياوالإقليميالر�لقفورحلياووالةالشلقال�دميمداور وخاللولقتااش�أو

�د � ولقا شلتولقذلتيةوورأز ولرأة وقرشاا و   :لقد  واس��لتي��ول�خارسو ♦

 .لقااو�ي والاجتما��والة لئهوالرساو ته

�دمــلوبــ الشها،ولق�ــ و،وهــذهواهــ ل واســ��لتيجية�ــلو ـتدارــلورــع لرــ�ج ولقســأ ي هــذل

. بـــاقتاأ�أوخـــاللولقف�ـــ� ولرشـــم�قة  لرحـــأز ووجـــازلتا  �ســـليطولقضـــ�ءوع�ـــ�و�دـــض ع�ـــ�

تحليـــلوةز�ـــ�و ال�ـــأ . لقـــ شالسولرســـتفا  قلتاـــ  ولرحـــأزوال  رـــ�ج  إجـــألءوتايـــيم ال��ـــ�وذقـــك

 .��ول�ج ءولقثاي ،وفصلةلر يشطةا تاأ�أ �� تفصيال
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 ةوـــــــــــــــاللولقسنـــــــــــــجازلتوخــــــــــاءلتوالإوــــــــــإض    

لقااو�ويـــــــــةورــــــــعول�حــــــــافتو لقدمــــــــل �ــــــــ��شــــــــ�لوةسا�ــــــــي و لرأزــــــــ  وجــــــــازلتإوتضــــــــم وةبــــــــأز ت

تــــــموتاــــــ ـمو ،2012دــــــا ولق�ــــــ�و حاقــــــةوج ـــــــ   382رــــــعوحيــــــثوتــــــمولقدمــــــلو الاجتماعيــــــة

�دمـــلو لرأزـــ  فوــــ لل ،لرأزـــ وقدمـــل لقدمـــ� ولقفاـــأي واباعتباشهـــ ،لرـــأة  441 ل ل�خ رـــةو

واتاخصــــــــــائيالواتلرحاريــــــــــ فأ�ــــــــــقورــــــــــ  رــــــــــ وخــــــــــالل ل�خــــــــــ راتوقلنســــــــــاء تاــــــــــ ـمع�ــــــــــ�و

 .ل�خليلال�يتو�حموال  الشل وهللا لقا سولقشأقية ��و��وفأالعه اتاجتماعي

فــــأصوحصــــ�لو �ــــا  وق لرأزــــ  إســــ��لتيجية شــــ�لوجــــ ءلوةساســــياورــــ � لقت�عيــــةفوتــــ للو

قضــاـاووز�ــا  والعــ�� وحــ�ل لقســل�كورــ وخــاللوال �غي�ــ�ولر�لقــفول�خــ راتوال  ع�ــ�ونســاءلق

ايشــــــــطةوال لربااــــــــأ  لقت�عيــــــــة رــــــــ وخــــــــالل. نســــــــاءالحاــــــــ�قولق لرســــــــاالل وبــــــــ�نول�جنســــــــ�ن

 و/رســــــــــتفي  3,500ةز�ـــــــــ�ورـــــــــ و �لوإ�ـــــــــ��صــــــــــلســـــــــتطاعولرأزـــــــــ ولق،ووقلت�عيـــــــــة لقتط�عيـــــــــة

عمـلو راوبـ�ن ��ور�لضيعورختلفةعملو ةالشا 100 ور وخاللوعا وةز��ور و/الرشاشك

 ".لرأة وحا�قوإيسانحا�قو" �دن�لنعملوواتشاال  قسلسلة تا� ت ش�بو

حماــةو ��ـائ و�شـأن رشـأالعوقـاو�ن  ق�ضـع لرجتمـعولرـ ي  اترعولئتالفـ لرأز  عملقا و

اــــوالنو  الالز�ــــأ  اجتماعيــــة لقشــــوالنو الز�ــــأ  إ�ــــ�وهمـــــا تــــموتلقــــذيو،ورــــ ولقدنــــف اســــأ 

نلـا واوـاشولقاـاو�ي وق لرأز  ق  ال زماو. ر وقبلورجلسولق�زشلء فعتما هوشسميا لرأة 

ق�حص�لو "ت�ارل" ةالاجتماعي ةلقااو�ويال  ةلق�حيولرأة ولردنفةوإ��ول�خ راتوتح��ل

 .ر وقبلورجلسولق�زشلء لق�ارلة ع��ولر�لفاة

اــــــاو�نواحــــــ�للوب ل�خاصــــــةدمــــــلووع�ــــــ�واصــــــالحاتولرأزــــــ وباقلســــــتمأو 2012�ــــــ�ولقدــــــا و

باقتدـــــاالنورـــــعواتحـــــا ولقدـــــا وقلمـــــأة ولقفلســـــطينيةو�ـــــانولرأزـــــ وقـــــا شلوع�ـــــ�و. لق�خصـــــية

إعا  وتفديلولق�جنةولق�ونيةوقااو�نواح�للولق�خصيةو،والهـ�ولئـتال ورـ ورنلمـاتو

باإلضـافةوإ�ـ�و. فلسـط�نو��ساالل وب�نول�جنس�نولرلرجتمعولر ي ولق� و�دملوع��و�د � و
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ت�زيـــعوتــموال قـــاو�نواحــ�للولق�خصـــيةوشلســةو لرأزــ وويشـــأ رــعولق�جنـــةولق�ونيــة،ووعملــه

قارــتولق شلســـةو. لقدمـــلوالششلقنتــائجورمث�ــ�ورنلمـــاتولرجتمــعولرــ ي و�ـــ�وسلســلةورــ و

إ�ـ�ولقبياوـاتولقن�عيـةواللقكميـةولق�ـ وتـموولسـتن تاستخ ل ورن�جيةولقبحـثولقنسـ�يوال ب

ل�حاجـــــةوإ�ـــــ�وإ خـــــالوت�ـــــ�زوجمددـــــاورـــــ ورختلـــــفوةوحـــــاءولقضـــــفةولقغأ�يـــــةوالقطـــــاعوغـــــ  ،و

لقدمـــــلوتـــــ�ف��وحماــــــةوةز�ـــــ�وورـــــ واـــــأ��ا قـــــاو�نواحـــــ�للولق�خصـــــيةولق�ـــــ �لتوع�ـــــ�و�غي�ـــــ

تااش�أو�شـأنورـاووالإوجازو�ضعولقلمساتواخ�� وب ةـضاولرأز  زماوالقا و. �حا�قولقنساء

 :ـ��

 لقا�لو�نوالاولمةولقبنكيةواللراقيةولرتدلاةوباقنساء، .1

 ولا ولقتااع واللردااات، .2

 ،لقنساءوذاللتواعاقةلقا�لو�نولرتدلاةوبحا�قو .3

 .إجألءلتولرحازمولقشأعيةولرتدلاةوباقنساء  .4

ولـــا ووع�ـــ�وإزمـــالورشـــأالع،وروسســـةوجـــذالش �اقشـــألزةورـــعوال   لرأزـــ قـــا و،و2011دـــا ولق�ـــ�و

اللقــذيوتــموو"ت�ارــل" تح��ــلولرــأة ولردنفــةوإ�ــ�ول�خــ راتولق�ــحيةواللقااو�ويــةوالاجتماعيــة

مواوـــــاشوـاـــــ تـــــموت،و2012 اـــــباط�ـــــ�و. اتحـــــا واالشال�ـــــ رـــــ وقبـــــلوســـــن�لتووثالثتم��لـــــهوقـــــ

إضـافةو. يـةوالاـوالنولرـأة وفعتمـا هلقشـوالنواجتماعو�أ�ـ إ�ـ�والز وتح��للقااو�ي وقنلا ولق

قــــــــ�زلش ولقشــــــــوالنوول�ح�ســــــــبةولــــــــا وموـاــــــــ التتصـــــــميموقــــــــا ولرأزــــــــ وبإ�ـــــــ�واوــــــــاشولقاــــــــاو�ي ،و

ع ول�حفاظوع��و�جالتوجميعول�حافتووسئ�قةلرح��ريةول�ديئةوبصف��اولقاجتماعية،و

وتح��ــــلولــــا ولقوتضــــم�نبة�ا ـميــــةولقشــــأوةولق��رــــتو،و2012دــــا ولقةـضــــاو�ــــ�و. لرشــــاشوإق��ــــا

�ـ ولرنـا�جولق شلسـيةولقوزمـاوالتـموتاـ ـملق�و� وزج ءور ولق الشلتولق شلسيةولقالزرةوقدـا،و

تـ ش�� وراـ ر ول�خـ راتولق قيلولقالةخ��ل،وتمواو��اءور و. ر وخاللولرشأالعتموتط��أهاو

 .اللق�حيةوةالاجتماعيوةلقااو�ويوات��ولقاطاع

 

�دتاــــ و. نســــاءحاــــ�قولقرــــ لفد�نوعــــ وإاــــألكولقشــــبابوزمتطــــ�ع�نوال لرأزــــ وةهميــــةوـــــ شكو

لرأز وةنولقدملورعولرتط�ع�نوهـ�والسـيلةوفداقـةوقتغي�ـ�ولر�لقـفولقسـلبيةواللقسـل�كوتجـاهو
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وخـــــــــــ راتل� دـــــــــــأضت�عيـــــــــــةوقجلســـــــــــاتو�داـــــــــــ وتط�عـــــــــــ�نولر،وقـــــــــــا و2012�ـــــــــــ�وعـــــــــــا و. لرـــــــــــأة 

قلنساءو��ولرناوقولقنائيةووبتا ـمداولرأز  والاستشاشلتولقااو�ويةوالاجتماعيةولق� وـا� 

وجـــــــــأى ة. اللقاـــــــــأىو�ـــــــــ�ورنطاـــــــــةولقتمـــــــــاس) ج(اللردمشـــــــــةولرجـــــــــافت،وبمـــــــــاو�ـــــــــ�وذقـــــــــكولرنطاـــــــــةو

قوحاـــــــ� اقا�لو�نولقفلســـــــطينيةولقاائمـــــــةوالةثأهـــــــاوع�ـــــــ�وبـــــــتدأ�ـــــــفوللرتطـــــــ�ع�نوالششوعمـــــــلوق

ةهميــةولقتشــأيداتووحــ�ل خلــقوواــاشورفتــ�حو�ــ�ولرجتمدــاتوبالششولقدمــلووالقارــت. نســاءلق

ســـتو يوإ�ـــ�ولرســـاالل وبـــ�نولق�ـــ وال ونســـاءحاـــ�قولقلقـــذيوـح�ـــ وولقنـــ�عواجتمـــا��لق�ـــ وتأل�ـــ�و

لرتطــ�ع�نوع�ــ�ولقدنــفولرب�ــ وع�ــ�ولقنــ�عووشزــ و،ورــ وخــاللوةيشــطةولقت�عيــة. لقأجــلواللرــأة 

نجموعــــــــ ولرماشســــــــاتولقتالي ـــــــــةولقلارــــــــةو�ــــــــ�ولرجتمدــــــــاتوــــــــــمكــــــــ وةنويوذلقــــــــاجتمــــــــا��و

لقاـــــألشوع�ـــــ�ووناعصـــــقلضـــــغطوع�ـــــ�وهـــــذهولقفـــــأصووزمـــــاوالقـــــار�لوةـضـــــاوباســـــتثماش . لرحافلـــــة

ولرتطـــ�ع�نوالســـ��ونســاءوزمـــاحاـــ�قولقلرســت�ىولرح�ـــ�وفيمـــاوـتدلـــقوبــاقا�لو�نولق�ـــ وتح�ـــ و

 .حا�قور و لخلورجتمدا��مل�قتجني ويساءور لفداتوع و

 

  ا  ـــــــــــــتفـ شالسولرســـــــــاتواللقـــــــــــــلقتح ـ  

ـنب�ــــــــ�وإ خاقدــــــــاوع�ــــــــ�وقــــــــاو�نوولق�ــــــــ وولقتدــــــــ ـالت�دمــــــــلورنــــــــذوف�ــــــــ� وو��لــــــــةوال لرأزــــــــ وـاــــــــ� و

الزلش ووزدضــــــ�و�ــــــ�وفأ�ــــــقال . دا��ــــــاتهــــــ�وعضــــــ�وروســــــسو�ــــــ�ولئــــــتال وقــــــاو�نولقوال ،ودا��ــــــاتلق

ول،والعمـــــدا��ـــــات،وســـــاهمولرأزـــــ و�ـــــ�وتطـــــ��أورشـــــأالعوقـــــاو�نولقولقدـــــ لوقلصـــــياغةولق�ونيـــــة

قــاو�نورشــأالعوإقــألشو،وق�حفــاظوع�ــ�ولقضــغطوع�ــ�ولقــأئيسوقضــمانوئــتال باقتدــاالنورــعوا 

أئا�ـــي ولقأســـ� ولرلقاـــاو�نوبم�جـــبو قتمأ�ـــأوضـــئيلةوسياســـيةلقشل  وا قألســـف،و. دا��ـــاتلق

ع�ـ�ولقـأغمورـ ولقتاـ  و. رحا ثاتولرصـا�حةوبـ�نوفـتحوالحمـاسورـاوزلقـتوجاش�ـةةنو��وح�نو

قـيسو للوــفواللقـأئيسو شـكيلوح��رـةوالحـ  إفوةوهوقـموــتمو�دـ و�،و2011لرحأزورنذوراـ�و

وةـضـا زمـاوالعـاشض. هـذلولقاـاو�ن وإقألش اقدمليةور وخاللوبضألشوقر ��ولرخاوأ وشغبةوق ـهو

ع�ــ�ورأســ� وشئا�ــي وتمأ�ــأولقاــاو�نو) 2012 �ديينــهو�ــ�ولقدــا لقــذيوتــمو(الز�ــأولقدــ لول�ج ـــ و

 النووةناســـبرغ�ـــ�وخطـــ� ووة��ـــاارحا ثـــاتواليدتاـــ وبهوق ــــهولقاـــ ش وع�ـــ�وإ�حـــاقولقضـــأشو��وـــ

 . ـماألوياوونتخبلر لقتشأي��ولقفلسطي� ووجلسلرل�حص�لوع��ور�لفاةور و
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شـاشزةوراحـ�للولق�خصـية،وال�د �ـ وإصـالحوقـاو�نواضـاـاوفدـمول�جمدـ�شوقر وةجلو�د �ـ و

�ــــ�والســــائلوورســــاباة إقارــــةعــــ و لرأزــــ وةعلــــ  رــــعوهــــذهولقاضــــية،ولق�ــــحفي�نورــــ ولقشــــباب

ف��ـاوإ�ـ�و ــ ع�السـائلواعـال ،وال اعال و�س��  ولقشبابواعالري�نواللقطالبو��ولق�ليـاتو

�ل وتكــ ولرــقألســف،وقــمو. احــ�للولق�خصــيةإصــالحوقــاو�نودا�جــةوقضــاـاورتاــ ـمولرــ�ل و

�ليــاتوورـعوةعضـاءول�حـ ـث�دـ و. �جدـلولرنافسـةوجــ ـأ وبافهتمـا وافيـة�لرا رـةوقلمأزـ و

لقطـــــالبووقـــــ ىوهيئـــــةولقتـــــ شيسواللقطـــــالبو�ـــــ�ول�جاردـــــة،وةصـــــبحورـــــ ولق�ل�ـــــحوةنواعـــــال وال 

 تنــتجرــ ولرمكــ وةنو قــاو�نواحــ�للولق�خصــيةر�ضــ�عو�ــ�وودأفــةولقااو�ويــةلراــد�شوبــأنو

داــ و الش و��اقشــألزةورــعوواابــةولق�ــحفي�نو�ــ�وفلســط�ن،وال لرأزــ ،وقــا وقــذل،و. و�عيــةرــ�ل و

قـــا و،وع�ـــ�ورـــ ىولقثالثـــةوةــــا . اعالريـــ�نولقشـــباب�ـــخصورـــ و 17لةــــا وو3ت ش�بيـــةورـــ  و

،ورــعولق��ز�ــ�و�شــ�لوخــاصوع�ــ�ووــاقمولرأزــ و�داــ وتــ ش�بوع�ــ�وقــاو�نواحــ�للولق�خصــية

تاـــــ ـموبرمثلـــــ�نوعـــــ وواابـــــةولق�ـــــحفي�نوزمـــــاوالقـــــا ولقاضـــــاـاولرث�ـــــ� وق�جـــــ لو�ـــــ�ولقاـــــاو�ن،و

 لشوع�ــ�ورــ. نســاءجتماعيــة،والخاصــةوقضــاـاوحاــ�قولقتا�ــ وع�ــ�وزتابــةولر�لضــيعوا تــ ش�بو

اـافتورجدـةورـ ولرـ ش��ن،والإوتـاجولقطـالبوقتاـاش�أوال شللق الشلتولقت ش�بية،وال�ـ عموال�غذــةو

و�ل لرـتـمويشـأوجميـعو،وقـاو�نواحـ�للولق�خصـيةأة وبم�جـبولرض�عو� رالتحايااتوح�لو

 ."لقفلسطينيةوبأقال واعالري�نولقشبابحا�قولرأة و"��ائيةو��وزتيبولق

لقـــذـ وـصـــأالنولرحليـــةوة�ـــحابولقســـلطةو ضـــ وعأقلـــةولرأزـــ  �ـــافحو،و2011 ب لــــةوآذلشو�ـــ�و

واستشــاش تاــ ـموحيــثوتــمو. �ــ�وبيــتولقطــ�لشئ  تغي�ــ�لتوهي�ليــةلرأزــ وقإجــألءوضــأالش و ع�ــ�

التضـمنتوةعمــالو. قألرـانالتأزيـبو�ـار��لتولقبيـتوحـ�لولقشـائكةوواسـالكقبنـاءوجـ لشورـ و

لعمـــــةورـــــعوالزلش و لقا��ـــــةوال لق اتـــــهل�حفـــــاظوع�ـــــ�وعالقت�قيـــــفولقبيـــــتوال  إل��ـــــاء لرأزـــــ ولقبنـــــاء

دــا ولق�ـ�ولقنصــفوااللورـ و.  فــعوالزلش ولق لخليـةوإ�ــ�وحـلولرشــ�لةال ،ولقشـوالنواجتماعيـة

�بورـ وقبـلولقسـلطاتوزمـاوهـ�ورطلـوحصلولرأز وع��ورنحةوصغ�� وقبنـاءول�جـ لش ،و2012

 .إعا  وفتحولر�جأورأحلةق�ج لش،واللرأز والنو��ووزتملولقدملوباقنسبةل. لرحلية
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 لقتاأ�أولقتفصي��وحسبواه ل واس��لتيجية: ل�ج ءولقثاي و 
�مل ادمة �ح تطو ر �لبيئة �لتشريعية و�ل ياسات �ملؤس اتية ذ�ت     :�لفا  سس���تي�ح اول 

 �ل�لة �ل�ي تاعم وتحمي وتمكن �ملرأة

�غي�ــــ�ولقاـــ�لو�نواللرــــ�ل وول�حاقيــــةواللقبحــــثوعـــ وتاــــ ـموقــــ�لو�نوالرــــ�ل و : 1.1 لقدـــ  ولرحــــ  

ج ـ  وـ��نوقداوةثأورح  وع��ولقنساءور وخاللولق��لحورس� لتوالوصـ�صوــتموالضـدداو

 .باقتشاالشورعوروسساتولرجتمعولر ي واللرجم�عاتولق لعمة

لقضـــغطواللقتـــأث��ورـــ وةجـــلوإقـــألشوقـــاو�نوعا��ـــاتوـأل�ـــ�وال�ح�ـــ� و:  1.1.1لقنشـــاطولقأئيــــي و

 حا�قولقنساء

،ودا��ــاتقــاو�نولق ـنب�ــ�وإ خاقدــاوع�ــ�لق�ــ و ع�ــ�ولقتدــ ـالتورنــذوف�ــ� وو��لــة لرأزــ �دمــلو

ووسســـــاتر ائـــــتال وـجمـــــع. دا��ـــــاتاـــــاو�نولقب ئـــــتال ول�خـــــاصا  عضـــــ�وروســـــسو�ـــــ�دـــــ�وف

قـاو�نو �ـ�وقلتغي�ـ�  لرجتمـعولرـ ي  رطاقـبو�د �ـ  ت�حيـ وال  لقس��وإ��وةجلر و لر ي  لرجتمع

 �جنــة عضــ�لو�ــ�وصــفتهب دا��ــاتلق قــاو�ن رشــأالعو �ــ�وتطــ��أ لرأزــ  اــ وســاهمق. دا��ــاتلق

 ع�ــــــ�ور�لصــــــلةولقضــــــغطوع�ــــــ� لرأزــــــ  �دمــــــل الســــــ�  .�ــــــ�والزلش ولقدــــــ لولق�ونيــــــة صــــــياغةلق

 .دا��اتلق قاو�ن  إقألش لقأئيسوقضمان

،ولستضــافتوالزلش ولقدــ لولقفلســطينيةوالفــ لورــ ورمثلــ�نوعــ والزلش ولقدــ لو2012 آذلش�ــ�و

طاويـــة رـــ  وةش�دـــةوةــــا ورـــعوةعضـــاءوفأ�ـــقولقصـــياغةوولســـتمأتوع�ـــ�ورـــ لشوالشاـــةوعمـــل. لق�ـ�

طـــــاي واســـــ��لتيجياتولرســـــتخ رةوحاقيـــــاو�ـــــ�ولرملكـــــةولرتحـــــ  و لق�ونيـــــة،وقـــــ  ولق�فـــــ ولق�ـ�

�ونيـــــةولقصـــــياغةولقاللفـــــقوفأ�ـــــقو. لق�ـــــج وخ رـــــةولرجتمـــــعوبـــــ فورـــــ بحكـــــمول�حيـــــثوــــــتمو

�ـــــ�وةبأ�ـــــل،و. لقب ـلـــــةوقدا��ـــــاتلقيشـــــملولســــ��لتيجياتوودا��ـــــاتقتدــــ ـلورشـــــأالعوقـــــاو�نولق

إ�ــــــ�ووةلق��ائيــــــوســــــ�  لرلجتمــــــعولقفأ�ــــــقوإلجــــــألءولقتدــــــ ـالتولرا��حــــــةوالاســــــتد ل وقتاــــــ ـمو

 .رجلسولق�زشلء

أســــــ� ولربم�جــــــبو دا��ــــــاتقــــــاو�نولق بتدــــــ ـل فيمــــــاوـتدلــــــق رااالرــــــة ـ�لجــــــهولرأزــــــ  وفوـــــــ لل

واابــــةولرحــــار�نو شئــــيسلقــــذيو�ــــانوســــابااو الالز�ــــأولقدــــ لول�ج ـــــ ولقــــأئيسفوـــــ للو. أئا�ــــي لق

 رــــعوحمــــاس عمليــــةولرصــــا�حة �ــــ�وحــــ�نوةن ث�ــــ� وق�جــــ للراضــــيةولق ردــــاشض لقفلســــطيني�ن

 ـــــأى  لرجلــــسولقتشــــأي��ولقفلســــطي� ،  النوإاــــألك .لقــــأئيس تحفــــظـــــ عمو الهــــ�،ورســــتمأ 
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 �ســاهمو�ــ�و�دطيــلقــ و غ�ــ�ولق ـماألويــةلق هــذهولقدمليــة لقاــاو�نورــ وخــالل لعتمــا  �ز�ألقــ

 .عمليةولرصا�حة

عــــــــا  وتفديــــــــلولق�جنــــــــةولق�ونيــــــــةوول�خاصــــــــةوباــــــــاو�نواحــــــــ�للوإ:  1.1.2لقنشــــــــاطولقأئيـــــــــي و

إـجا ورـ�ل وقاو�ويـةوتنصـفولقنـ�عواجتمـا��و�ـ�وقـاو�نووإ��لق�خصيةوبصف��اوجدةوت ع�و

 لق�خصيةواح�لل

�د � ولرساالل وب�نول�جنس�نوت�حي وال لرأز وضم ولئتال ورنلماتولرجتمعولر ي وق�دملو

لقـــــذيو،و،واللقضـــــغطورـــــعولقـــــن�جولقثنـــــائ وا�دـــــا قفلســـــط�نقـــــاو�نواحـــــ�للولق�خصـــــيةوو�ـــــ�

ســ��،وع�ـــ�واقـــل،وردا�جــةوســـتوقضـــاـاو�  �ـــ�وذلتولق�قـــتالقكــ وقاـــاو�نول�ج ــــ ولـفضــلو

ســـ ولقـــ اللج،واللق�ـــ�ال و: �ـــ�وال . ضـــم واوـــأولقااو�ويـــةولقاائمـــةقدـــاولقنســـاءووتتدـــأضشئيســـيةو

ع�ــ�وقــ  و ةلقااو�ويــو�خصــيةحضــاوةواللقل�،و�دــ  ولق الجــات،ولقطــالق،وقلــ الج�نولرشــ��زة

 ).ع��وسبيلولرثالوزشد� و��ول�خالفاتولق الجية(لرساالل و

ولرــ ي رمث�ــ�ولرجتمــعوـــأىوقاضــاـاولق�ــ وـتناالقدــاوقــاو�نواحــ�للولق�خصــية،ولو�حساســيةو

لقـــــذيوـاـــــ� هوئـــــتال وا و�ـــــ�لقدمـــــلوهـــــ�وتغي�ـــــ�لتولقتحايـــــقوقةفضـــــلولقســـــبلوةنوولقأئيســـــي�ن

الاتحا ولقدـا وقلمـأة و عملولرأز ، 2012دا ولق��و   15 .اتحا ولقدا وقلمأة ولقفلسطينية

عمــلو�ــ�وقطــاعوغــ  ووالششثــالثوعاــ توالقــ وو.عــا  وتفديــلولق�جنــةولق�ونيــةإل  لقفلســطينية

قــــــــاو�نواحــــــــ�للورشــــــــاش�اورناقشــــــــةولقاضــــــــاـاولرتدلاــــــــةوباإلصــــــــالحاتولرا��حــــــــةوع�ــــــــ�وو75ل

عاـــ توةش�دـــةولجتماعـــاتو�ـــ�ولقضـــفةولقغأ�يـــةورـــعورمثلـــ�نوعـــ واحـــ لبوال زمـــاو. لق�خصـــية

الت�صـــلولرشـــاش��نوإ�ـــ�وت�لفـــقو�ـــ�والشلءو�شـــأنو. لقسياســـيةواللرجتمـــعولرـــ ي والالزلش ولقدـــ لو

لصــلوال . ســ�  وقــاو�نواحــ�للولق�خصــيةرتطــ��أو�شــكيلوفأ�ــقوصــياغةوالونيــةورألجدــةوال 

. فأ�ـقوالااـأل وع�ـ�وعمليـةولقصـياغةلقتشـكيلوقتنسـيقوالاتحـا ولقدـا وقلمـأة ولقولرأزـ و

  رشاشزةإ��وةنوو�ش�� وئتال ا زج ءور وودا��اتقاو�نولقوجاحولرأز و��وصياغةو

 
مم�ثالً ش�رعياً وحي�داً للم�رأة الفلس�طينية داخ�ل ال�وطن  -قواع�د منظم�ة التحري�ر الفلس�طينية كقاع�دة م�ن  1965تأسس اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام   15

التحاد العام للمرأة وخارجه ، وعلى هذا األساس يمثل االتحاد المظلة لكافة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للمرأة ، وقد كان الهدف الرئيسي من تأسيس ا
المرأة الفلسطينية للمشاركة في جميع النشاطات السياسية واالجتماعية واالقتصادية داخل الوطن وخارجه والتي تسعى لتنمية  الفلسطينية تنظيم جهود وطاقات

المتع��ددة وق��د اس��تمر االتح��اد عل��ى م��دى س��نوات طويل��ة مواص��لة نش��اطه السياس��ي ودع��م الم��رأة الفلس��طينية .الم��رأة والنه��وض به��ا ف��ي التجمع��ات الفلس��طينية 
 .الوطني واالجتماعي.التي شاركت بفاعلية في مسيرة النضال الوطني الفلسطينية بكافة أشكاله ومراحله التاريخية ، على المستويين  المناضلة

 (http://gupw.net/ar/; http://blog.world-citizenship.org/wp-archive/1531) 
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قصـــياغةوســـ� و�ـــ�وعمليـــةولوالل�ح��رـــةلرجتمـــعولرـــ ي وولقشـــأ�اءورـــ ورجم�عـــةواللســـدةورـــ 

 .قاو�نواح�للولق�خصيةوسيباىوةالق��ةضمانوحا�قولرأة وبم�جبوةنو�ساع وع��و

 لجتماعــاتورــع ةخ�ــ�ل،وعاــ تولرــ ي ةفــأل ولرجتمــعووالغ�ــ�هورــ  لرأزــ  رــ  ضــغطوزب�ــ� �دــ 

. قاـاو�نواحـ�للولق�خصـية الو�  صياغة فأ�ق ��وإيشاء  عمه ق�حص�لوع�� الز�أولقد ل

 القــ وتــم. ركتــبولقــأئيس إ�ــ� لقفكــأ واــلوال ولقــ�و�  صــياغةلق فأ�ــق  عــمع�ــ�و �ز�ألقــاللفــقوال 

 قلمشـــاشزةلرحـــازمولقشــأعيةوال ،ولرجتمــعولرــ ي ،والةعضـــاءوالزلش ولقدــ ل إ�ـــ� ت�جيــهولقــ ع� 

رــــ وقبــــلوو لرأزــــ  ـــــتموتأاــــيح ســــ�  الوتيجــــةوقــــذقك .لقــــ�و�  صــــياغةلق فأ�ــــق زأعضــــاءو�ــــ�

 تبــــ ة الرــــ ولرت�قــــعوةن .لقفأ�ــــق زدضــــ�و�ــــ� قلمشــــاشزةولقفلســــطي�  ايســــان رجلــــسوحاــــ�ق 

 .2013دا و��ولق عمليةولقصياغة

 

�شـــــــــكيلوالتـــــــــ ش�بوالتمكـــــــــ�نو�جـــــــــانورناوايـــــــــةو�ـــــــــ�ولرحافلـــــــــاتو:  1.1.3لقنشـــــــــاطولقأئيــــــــــي و

 لق�خصية اح�لل��وقاو�نووقرصالحاتلقفلسطينيةو لعمةو

 رشـاشزة ال�د �ـ ،واحـ�للولق�خصـيةإصـالحوقـاو�نواضاـاوقفدمول�جمد�شو ر وةجلو�د � 

  لســــــ�� فت رســـــاباةوإعالريـــــة عاـــــ  لرأزـــــ  لع�ــــــ�  هـــــذهولقاضـــــية، �ـــــ�لق�ـــــحفي�نولقشـــــبابو

 تاـــ ـمولرــــ�ل  ف��ـــاوإ�ـــ�وحيـــثوتـــمو عــــ���م اعـــال ، �ليــــات�ـــ�و اللقطـــالب لقشـــبابواعالريـــ�ن

تكـــــ ولقتاـــــاش�أولرا رـــــةوقـــــمو،وقألســـــف .إصـــــالحوقـــــاو�نواحـــــ�للولق�خصـــــية دا�جــــةوقضـــــاـار

و�ليـاتواعـال وال ورـعوةعضـاءول�ح ـث�د و. �جدلولرنافسةوج ـأ وبافهتما وافية�قلمأز و

اـــد�شوبــــأنولقطـــالبووقـــ ىوهيئـــةولقتـــ شيسواللقطـــالبو�ــــ�ول�جاردـــة،وةصـــبحورـــ ولق�ل�ــــحوةن

. و�عيـةرـ�ل و رـ ولرمكـ وةنوتنـتج ��ور�ض�عوقاو�نواحـ�للولق�خصـيةودأفةولقااو�ويةلر

. اعالريـ�نولقشـباب�ـخصورـ و 17لةــا وو3دا و الش وت ش�بيـةورـ  و�لرأز ،وقا و قذقك،

قــــاو�نوأة وبم�جــــبولرـــ"ضــــ�عو� رع�ـــ�ولقتــــ ش�بو حيـــثولاــــتملتولقـــ الش  )ذ�ــــ�ش  8الو إوـــاث 9(

 ع�ـــ�وتانيـــاتإعالريـــ�نوخ�ـــ�لءو رـــ  تـــ ش�ب زمـــاواللاـــتملتوع�ـــ�وإجـــألء "احـــ�للولق�خصـــية

 ،ت�نرسـائيت�نوعا وجلس خالل ذقك،وباإلضافةوإ��. ��والسائلواعال  قضاـاولرأة  �غطية

�ـــــ�ولقدمـــــلورـــــعوو�لقـــــعوخ�ـــــ��� والتجـــــاش�� اللقديـــــةوبقصـــــصو لرأزـــــ  يـــــاترحار تقـــــ رحيـــــثو

لقت ش�بيــــــة،وال�ـــــ عموال�غذـــــــةوو  لشولقـــــ الش ع�ـــــ�ورــــــ. لقكنســــــيةلرحــــــازمولقشـــــأعيةوال  �ـــــ� لقنســـــاء
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أة ولرـــــضـــــ�عو� راـــــافتوالتحاياـــــاتوحــــ�لورجدــــةورـــــ ولرــــ ش��ن،والإوتـــــاجولقطـــــالبوقتاــــاش�أوال شل

حاـــ�قو"زتيـــبو��ائيـــةو�ـــ�وتـــمويشـــأوجميـــعولقتاـــاش�أولقال ،وقـــاو�نواحـــ�للولق�خصـــيةبم�جـــبو

�دــــــ  و ر�لضــــــيعلاــــــتملولقكتيــــــبوع�ــــــ�وال ."لقفلســــــطينيةوبــــــأقال واعالريــــــ�نولقشــــــبابلرــــــأة و

  .ع��وق  ولرساالل لق�ضعولقااو�ي واللقطالقوال  لق الجات

 

رشأالعوقاو�نوحماـةواسأ ور ولقضغطواللقتأث��ور وةجلوتب� و:  1.1.4لقنشاطولقأئيـي و

 لقدنف

اسـأ وحماـةوع��وإع ل ورس�  و��ائيةوقااو�نولرجتمعولر ي وووسساترعورعملولرأز و

،وح�ـــىوالن،وقـــمواح�ـــا ولقااو�ويـــةرجم�عـــةورـــ واليشـــملو – 2004رنـــذوعـــا وو،رـــ ولقدنـــف

ةـضــــاو�دليــــقوقــــاو�ي ورألفاــــةوولرأزــــ  والضــــع. عل��ــــاو�ــــ�ولقتشــــأيداتولقفلســــطينيةولقــــنصـــــتمو

أزــــ وقلم �ــــان،و2012 �ــــ�وف��لـــــأ. طاــــ وقــــبدضواح�ــــا رنةســــاسولقــــنص،والإعطــــاءوخلفيــــةوال 

تاــ ـموقلجتماعــاورشــ���اورــعورمثلــ�نوعــ والزلش ولقشــوالنواجتماعيــةوالالزلش واــوالنولرــأة وو

 لقاــــــاو�ي  ســــــ�  وولــــــا ولقتح��ــــــلولقــــــ�و� الرقــــــاو�نوحماـــــــةواســــــأ ورــــــ ولقدنــــــفووســــــ�  ر

لمســاتواخ�ــ� وق�ضـعولقرـعولرأزــ وواالعملتــواتولقــ�زلشت�نو عمدمـقـ ر. �قصــ�الل الاجتمـا��

. تح��ــــلولــــا ولقاــــاو�نوج ـــــ وال لاــــ  ولر�ــــ�شلتولقااو�ويــــةوقتذزأ ولقااو�ويــــةولق�ــــ ولرــــ�و�ــــع

بمـــاو�ـــ�وذقـــكو(لرأزـــ وشســـمياولرســـ�  ولق��ائيـــةوقلاـــاو�نوقـــ  و،واالل بحلـــ�لو �ســـم��و�ـــاو�نو

ةولقااو�ويـــــــة لقتدلياـــــــاتورـــــــ وو�دـــــــ و رـــــــجو- لقـــــــ�و�  لقتح��ـــــــلالولـــــــا و) لرـــــــذزألتولقتفســـــــ�ـ�

الذقــــكوقتاــــ ـمداواــــوالنولرــــأة و وز�ــــأ ال ال لقشــــوالنواجتماعيــــةوو إ�ــــ�والز�ــــأ و-لردنيــــ�نولقشــــأ�اء

 .إ��ورجلسولق�زشلءوفعتما هاشسمياو

 ر ولقدنف حماـةواسأ  رشأالعوقاو�ن  لرأز ،وق  ولرجتمعولر ي  عمو جذب��سيلةو�

 ةولقدنـفناهضـر اهليـةولقفلسـطينيةرنتـ ىولرنلمـاتو رـ  ةعضـاء ضـمت ��والشاةوعمل

غ��هــاورــ و ال لرجلــسولقتشــأي��ولقفلســطي�  رمثلــ�نوعــ الزــذقكو16 ،)لرنتــ ى( ضــ ولرــأة 

 الشاةولقدمل، ��وختا . )ذ��ش  3الو ةو�ى 26  /رشاشك 29( لر ي  رنلماتولرجتمع

 
 وتمكين المرأة مجاالت العنف في الفلسطينية العاملة المنظمات الغير حكومية مجموعة منمبادرة من نتيجة ل 2000في عام  مناهضة العنف ضد المرأة منتدى  تأسس 16

 .المنتدى أعضاءتنسيق عمل المستمر ل لإلعالن متكاملة، شاملة إستراتيجية هو اعتماد المنتدى والهدف من هذا .ضد المرأةالعنف   ومكافحة
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،واللقتدـــاالنورــــعولقاــــاو�ن وســـ�  ر إقــــألش قلــــ فاعوعـــ  رســـتد الن  ة��ــــم لرنتـــ ىو ةعضــــاء ةزـــ  

 . لرستابليةوقلضغطواللرناصأ  ه��وجد�  لرأز 

 

�د ـلولقا�لو�نوالاولمةوالاجألءلتولق� وتتدلقوب�ضـعولقنسـاءو:  1.1.5لقنشاطولقأئيـي و

 لردارالتولراقيةواللقبنكيةو��وفلسط�ن��و

و�جميـــعوةالجـــهوتتســـعقأســـموخأ�طـــةووتـــهرـــ وخـــاللورحاالقبـــ ةولرأزـــ ولقدمـــلو�ـــ�وهـــذلولرجـــالو

لقتمي�ــــ�وضــــ ولرــــأة و�ــــ�وارــــ�شولراقيــــةورــــ وخــــاللولقنلــــأو�ــــ�واولمــــةواللرماشســــاتولقي�ريــــة،و

فلســط�نولق�ــ وســ� وولنســاءو�ــ�ق لقبنكيــةوحاــ�ق ل�لرأزــ وبصــ  وإعــ ل وتاأ�ــأوحــ�لوو،لقيــ� 

،وبـــــ ةولرأزــــ و�ــــ�ولقدمليــــةواالقيــــةورألجدــــةولقاـــــ�لو�نو2011�ــــ�وعــــا و. 2013دــــا ولقتنشــــأو�ــــ�و

لقنا ووسلطةواللراقيةوقلمأة ،وبماو��وذقكوقاو�ن وبنكيةلقاإلجألءلتوبلقفلسطينيةولرتدلاةو

دـــــا ولقثـــــم،و�ـــــ�والرـــــ و. ،واللقاـــــاو�نولقتجـــــاشي،والقـــــاو�نوصـــــن القوشعاــــــةواـتـــــا  لقفلســـــطينية

اللســـــــتدأضولقلـــــــ�لئحووءســـــــاقلن بنكيـــــــةاجـــــــألءلتولقة بيـــــــاتوورألجدـــــــة،وةزمـــــــلولرأزـــــــ و2012

لســـتدأضوتـــموزمـــاو. �ســـدةوبنـــ�كوعارلـــةو�ـــ�وفلســـط�ن�ـــ�ولق لخليـــةوالاولمـــةولردمـــ�لو��ـــاو

لرأزــ والقــ ولجتمــعو. 2011عمــلو�ــ�وعــا و الشش�ــ�ولقاضــاـاولق�ــ وتــموت�ثيادــاورــ وقبــلولرأزــ و

اهأ وعمـانوال�نـكوفلســط�نوالرـعوســلطةولقناـ ولقفلســطينية،ورـعوولقبنـكولقدأ�ــ ،وال�نـكولقاــ

 :ـ��وزماب�نولقذ��شوالاواثوولق� وتم�� ولقتنليميةوجألءلتا رناقشةو

 )ل�جاش�ةوالا خاشواللقتجاش�ة(فتحول�حساباتوو •

  لش وةالولق�ص�لوإ��وحساباتولقاصأا   •

 لردارالت/ اقيةولرجألءلتوقر  قيعوباقنسبةللقت�  •

  لقاأالض •

ألشرلةوقبلو�س��ةولر ـ�وياتواخأىوةالو فعوقلق�ص�لوإ��ولردأولروجلو/ والوو •

 ..بناءول�خأل لر��لثوق

 لقبن�كورعولقنساءولرحجباتوويةو�دارلزيف •
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سلطةو ر والرأخصو�� ل�لئحلق - حسابو�خ�ي  يشاءإل - اساسية لقاضية ع��ورست�ى 

 إق��ـاوةعـاله لرشـاشغ��هاورـ ولقاضـاـاوق،والقك وب�نولقأجلواللرأة  فوتم�� لقنا ولقفلسطينية

 لحتمـال الز�ـا  تاأ�أولرص��،وحقواسأ وال  �� االالضدد تمك�نولرأة ح ور و،وال هناكوتمي��

 .ةالقاتوازرات �� دالوكشاف

،و�دلياـــا��م تـــمو رـــج. ســـلطةولقناـــ ولقفلســـطينية إ�ـــ�والإشســـاقه لقتاأ�ـــأولق��ـــائ  تمـــتوصـــياغة

 .ح�لولر�ض�عولروتمأ عا و إ��وجاوب )2013لرت�قعو( لق��ائ لقتاأ�أوسيتموإص لشوال 

 

لســــتح لثوةولمــــةوالإجــــألءلتوالقــــ�لئحوقضــــمانوحصــــ�لولقنســــاءو:  1.1.6لقنشــــاطولقأئيـــــي و

 ع��وحا�قد واشثية

إ�ـــــ�وولرأزـــــ  ولوتبـــــاه لتجـــــه ،ل�حاـــــ�قواقتصـــــا ـةع�ـــــ�والصـــــ�لولرـــــأة وإ�ـــــ�ووتأز�ـــــ�هزجـــــ ءورـــــ و

ذيولقـــوالةـضـــاولرجـــالتمي�ـــ�وضـــ ولرـــأة ،وقلالل�ـــحورجـــالووقـــ ��اوةنإجــألءلتولر�ـــ�لث،وردت�ـــ�لو

هــ  ولرأزــ و. ع�ــ�ولرــ ىولقط��ـلوالآثــاشوإـجابيـةووتــائجورلم�سـةبــهوحاـقوـةنووقلمأزــ  وـمكـ 

دلماي ،ولقطا�عولقخاصولقذيوتاأهولق القةولرتا رة،وذلتول�اسمولق قأؤ�ة��وهذلولقاطاعو

ردأفـــةو لئأ ولقدمــلوقضـــمانوع�ـــ�وهــذهولقـــ�نب�ــ�وال . الفــــةوإجــألءلتولر�ـــ�لثردــا ولق�ــ وقـــ ��او

لرطاقبـــــةو��ـــــا،وال�نب�ـــــ�وةنوعلـــــ�� ووالل�حاـــــ�قولق�ـــــ وـجـــــبو لرتاحـــــةوقدـــــراـــــ لشواشثولقنســـــاءو

. لر�ــــــ�لثوتمــــــ ف�عابســــــلطاتوإوفــــــاذوةاللرــــــأولرحكمــــــةوقصــــــا�حولرــــــأة و�ــــــ�ولرطاقبــــــةولـ�ــــــ�نوق

ب ةو�ـــ�وييوســـذلقـــ �ـــ�لثلرلرأزـــ ورـــعولقشـــأ�اءوقتطـــ��أورشـــأالعوو،و�دـــاالن تحاياـــاوقدـــذهولقغاــــة

�حــــــقو�ــــــ�ولر�ــــــ�لثو�ــــــ�وســــــياقول  مناقشــــــةـاــــــ� ولرأزــــــ وبباإلضــــــافةوإ�ــــــ�وذقــــــك،و. 2013دــــــا ولق

�ـ�وجلسـاتولقت�عيـةولق�ـ وـــتموالغ��هـا،وزاـاو�نواحـ�للولق�خصـيةولقاـ�لو�نولقفلسـطينيةو

 .عا هاوقلنساءو��ولرجتمداتولقفلسطينيةوال�ش�لوخاصوبماوـخصولقنساء

 

رألجدـةوولـا ولقتااعـ ولرطبـقو�ـ�ورنـاوقولقسـلطةولقفلسـطينيةو:  1.1.7لقنشاطولقأئيــي و

 التبيانولو��ا�اتوحا�قولقنساءوفيه

رــــ وةجــــلو. لقتااعــــ وولــــا  لخـــلو�لئحولــــقوتيجــــةولرأزــــ وةنولرــــأة و�دــــاي ورـــ ولقتمي�ــــ�و�دتاـــ و

إعا  ولقنلأو��ولقا�لو�نوالاولمةولق� وتحكـموولـا وةزملولرأز و،وتح ـ ورجافتولقتمي��
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رـعولقاـ�لو�نو�ـ�ولقبلـ لنولقدأ�يـةواخـأىوورااشو��ـالقتااع و��ولقضفةولقغأ�يةوالقطـاعوغـ  وال 

لرأزــــ وورــــعوزمــــاواللقتاــــىوو. بمــــاو�ــــ�وذقــــكورصــــأوالاش نوالقبنــــانواللرملكــــةولقدأ�يــــةولقســــد� ـة

قتااعـــ ولقفلســـطينية،ول�جدـــازولرأزـــ يوهيئـــةول،وبمـــاو�ـــ�وذقـــكورمثلـــ�نوعـــ ولقشـــأ�اءرختلـــفو

و8الت�ثيــقوراــابالتو�داــ ووزمــاوالقــا ولرأزــ و. ل�خ رــةولر ويــةو ـــ�لنقرحصــاءولقفلســطي� ،و

 عـاو�ن) الو��ـاسوالجنـ�نوالوـابلسوالشل وهللاوقلايليـة ،ر ول�خليـل( لتنساءورتااع قحافتو

العاــ ووتااعــ وزمــاولــا ولقتاأ�ــأوعــ ولق ســ�  ةزمــلولرأزــ ور. تااعــ ولــا ولقلقتمي�ــ�و�ــ�ورــ و

السـيتمو. اللقت�صـياتونتـائجلققتااعـ ولقفلسـطينيةورناقشـةول هيئـة وعلجتماعاورعورمثل�نو

 .2013دا ولقأز و��ولقنصفوااللور وقلم اقك��الي و�قعلريشأولقتاأ�أوع��و

 

رألجدــــةواولمــــةواللقتشــــأيداتولق�ــــ وتتدلــــقوبــــذاليواحتياجــــاتو:  1.1.8لقنشــــاطولقأئيـــــي و

 ل�خاصة

زنســـاءوســـ�لءوو: نورـــ ولقتمي�ـــ�و�شـــ�لورضـــاعف��دـــاولقنســـاءوذاللتواعاقـــةووةنلرأزـــ وــــأىو

القـــــ وفحـــــظولرأزـــــ وةـضـــــاوةنولقنســـــاءو. عاقـــــةإذاليو ةالوزأ�ـــــخاص�دشـــــ و�ـــــ�ورجتمـــــعوةبـــــ�يو

�ـــــ�وويســـــان،وبـــــ ةولرأزـــــ وبمألجدـــــةولقاـــــ�لو�نو. ذاللتواعاقـــــةوعأضـــــةو�شـــــ�لوخـــــاصوقلدنـــــف

رــــعولردــــاـ��ولق القيــــةو�حاــــ�قوورااشو��ــــا  وال اللقلــــ�لئحولقاائمــــةو�ــــ�ولقضــــفةولقغأ�يــــةوالقطــــاعوغــــ

رـــــــــ ووشلجدـــــــــةحصـــــــــ�لوع�ـــــــــ�و�غذــــــــــةوالق�. ايســـــــــانواللقاـــــــــ�لو�نولقاائمـــــــــةو�ـــــــــ�وقبنـــــــــانوالاش ن

لق��ز�ــــــ�و�شــــــ�لوخــــــاصوع�ــــــ�وتــــــ�ف��ول�خــــــ راتواللقــــــ عموقأل�ــــــخاصوذاليوالرــــــعو وسســــــاتلر

ةوجتمعولر ي ولقدارلةو��ولقضفلررنلماتور ولجتماعاتورعوثالثةوولرأز وعا وو،اعاقة

الزلش ولقشــوالنوال وجــ� وارــل،والجمديــةوبــالوحــ ال ،وورنلمــةوردــاق�ن لقغأ�يــة،وبمــاو�ــ�وذقــكو

إلاـــأل وع�ـــ�وتنفيـــذولقاـــاو�نولقفلســـطي� وع�ـــ�وا�ـــخاصوباو�زلش ولردينـــةلقـــ -اجتماعيـــةو

�ــــاو�لوولـــ�ل� لقلنســـاءوذاللتواعاقـــةوقت�ثيـــقوحـــافتوةـضـــاوبلرأزـــ ووزمـــاوالقـــا و.ذاليواعاقـــة

قلمــأة ولرد�قــةوووبوش�ــةو،وعاــ ولرأزــ ورجم�عــةتمــ�ز �ــ�و. عأضــةوقلتمي�ــ�وع�ــ�وةـــ يولرجتمــع

زمــاوالة شجو). ةرشــاشزو18(رناقشــةولقتمي�ــ�واللرشــا�لولق�ــ واللجد��ــاوخــاللولقاــ�لو�نولقاائمــةو

عـــــ وحاـــــ�قولقنســـــاءوذاللتواعاقـــــةو�ـــــ�ووتاأ�ـــــأه�ـــــ�وولقبوش�ـــــةلرأزـــــ وووتـــــائجوهـــــذهولرجم�عـــــةو
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لقاــــألشو�شــــأنوةفضــــلولقســــبلوردا�جــــةوهــــذلووناعقصــــال�تضــــم ولقتاأ�ــــأوت�صــــياتو. فلســــط�ن

 .لقتمي��

لق�ــ و�شــأ ول�جدــةول�ح��ريــةو( لقشــوالنواجتماعيــة رــعوالزلش  لرأزــ  لقتاــى االل �ــاو�نو�ــ�و

لرجتمــــــعورمثلــــــ�نوعــــــ وال ) تنفيــــــذولقاــــــاو�نولقفلســــــطي� وع�ــــــ�وا�ــــــخاصوذاليواعاقــــــة ع�ــــــ�

 �قــــــــعلرع�ــــــــ�و لقتاأ�ــــــــأولق��ــــــــائ  الســــــــيتمويشــــــــأ .التلاــــــــ ولرالحلــــــــات قتاــــــــ ـمولقتاأ�ــــــــأ لرــــــــ ي 

 لقت�صـــــياتولقأئيســـــية�اوـــــتوإحـــــ ىو. 2013دـــــا ولقااللورـــــ و �ـــــ�ولقأ�ـــــع أزـــــ قلماقك��اليـــــ و

 الشو بحاجــةوإ�ــ�ولتخــاذ الرنلمــاتوحاــ�قوايســان  الزلش ولقشــوالنواجتماعيــةبــأنو قلتاأ�ــأ

،وباإلضـــافةوإ�ـــ�ووا�ـــخاصوذاليواعاقـــةلقاـــاو�نولقفلســـطي� وع�ـــ�و تنفيـــذ �ـــ�ورألقبـــة ةز�ـــ�

 . الةسأه اعاقةولتذال  لرستمأوقلنساء تا ـمولق عم

 

إبــــألزولقنــــ�لقصو�ــــ�ولقتشــــأيداتول�حاقيــــةوالحشــــ ولقــــ عموقرصــــالحاتو : 2.1 لقدــــ  ولرحــــ  

 لرا��حة

لرا��حــــــــةوقاــــــــاو�نواحــــــــ�للوواصــــــــالحاتحشــــــــ ولقــــــــ عموقتب�ــــــــ و:  1.2.1لقنشــــــــاطولقأئيـــــــــي و

 لق�خصية

 تأزـــ ت ،اشلــــي ولقفلســـطينية رنتشـــأ و�ـــ� لستشـــاش�ةوإقليميـــة تشـــكيلو�جـــانب لرأزـــ قـــا و

قـــاو�نو ســـ�  ر حشـــ ولقـــ عم هـــ� هولق�جـــاناللقغـــأضورـــ وهـــذ .�ـــ�و�ـــلورحافلـــة �شـــ�لوعـــا 

قاعــــ  و،وال�نــــاءو لخــــلورجتمدــــا��م اصــــالحاتولقااو�ويــــةغ��هــــاورــــ وال  احــــ�للولق�خصــــية

. رألعـــا ولقفـــ�لشقوبـــ�نول�جنســـ�نلقاـــاو�ي وال  باإلصـــالحلرتدلاـــةو اضـــاـاباقفدـــموقـــ ��او اـــدبية

ةعضـاءورنلمـاتولرجتمــعواللقطــالبوال صـناعولقاـألشوا�ـا ـمي�نوال  رــ  ةعضـاءولق�جنـةـت�ـ�نو

 �ـــ� عمـــلوالششثـــالثو اقليميـــة لق�جـــان،وةجـــأتو2012دـــا ولقرـــ و �ـــ�ولقنصـــفواالل  .لرـــ ي 

 75( احـــ�للولق�خصــــية�ـــ�وظـــلوقـــاو�نو حاـــ�قولرـــأة  رناقشـــة الةش�حـــا،وســـلفيت،وقلايليـــة

�ــــ�و اللحــــ ( لجتمــــاع�ن لرأزــــ  عاــــ ،وال�اإلضــــافةوإ�ــــ�وذقــــك). �ش ذ�ــــ 23،وإوــــاث 52 ،  /رشــــاشك

 الضـــع  عـــ لق�جـــانواقليميـــة ردأفـــةوقتحـــ ـث) ل�جنـــ�ب �ـــ�والاللحـــ  لقضـــفةولقغأ�يـــة اـــمال

 لولــــأ( الونيــــة صــــياغة فأ�ــــق فكــــأ و�شــــكيل الرناقشــــة لق�خصــــيةواحــــ�للقــــاو�نووســــ�  ر

1.1. 2.( 
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يشأوال�دميمولق شلساتولق� وت��زول�حاجةوقااو�نوفلسطي� وـل� و:  1.2.2لقنشاطولقأئيـي و

 لحتياجاتولقنساء

�ســ��و،و2012-2010قلف�ــ� ووقلمأزــ  واســ��لتيجية خطــة�ــ�ول� ��ز�ــ�لق رــ وخــاللولقتحــ�لو�ــ�

لولــــــأو(ةســــــاسوالثـــــائقولرأزــــــ ووإ�ــــــ�ولق��ز�ـــــ�وب شجــــــةوةز�ــــــ�وع�ـــــ�وإوتــــــاجولرنشـــــ�شلتوع�ــــــ�و  لرأزـــــ

ســــــألئيليةوافو��ا�ــــــاتوا بســــــاءوالةـضــــــاوش�ــــــطواــــــدا لتولقنســــــاءودا�جــــــةوقتــــــلولقنر) 4لقدــــــ  

مجم�عــــةورــــ وبحــــتفظولرأزــــ وـالرــــعوذقــــك،و. ايســــاي ولقــــ ال��واقاــــاو�ن �ال �حاــــ�قوايســــانو

بحاثوالاح لثولراضيةوا بناءوع��ووهاس��وقنشأ � ذيلقاضاـاولقااو�ويةوالاجتماعيةولق

. ل�جاش�ــــــةواشيعول�خاصــــــةلرأزــــــ ولقنســــــ��ة،وةالوع�ــــــ�ولرشــــــلق�ــــــ وســــــاع توع�ــــــ�و�شــــــكيلوشؤ�ــــــةو

 :نشأول�جاش�ةو��وزماوـ��لقرشاشيعو

 . شلسةوح�لوقاو�نواح�للولق�خصية •

 . شلسةولحتياجاتولرأة و��وفلسط�ن •

 .رس�  ولق ست�شولقثاقثةوقفلسط�ن ن�عواجتما��تحليلولقو •

 .ص�شيتأرالتو��وتجأ�ةولق��رانولق •

 

إوـاثو 60(رمـثالوو65القـ رتولقنتـائجوإ�ـ�ووقـاو�نواحـ�للولق�خصـية شلسـةوتمواو��ـاءورـ و

شل وهللا،ووــــابلس،و(عمــــلووالشش 3 رــــ ورــــ ورنلمــــاتولرجتمــــعولرــــ ي و�ــــ�وسلســــلة) ذ�ــــ�ش  5ال

لقدمل،والرنلماتولرجتمعووالششالق والزعتوي�خور ولق شلسةوإ��ولرشاشز�نو��و). ل�خليل

�سـببولشتفـاعو. لر ي و��ولقضفةولقغأ�يةوالقطاعوغ  والع�ـ�ولرشـاشز�نو�ـ�وجلسـاتولقت�عيـة

لســـــتخ رتو. ي�ـــــخةوإضـــــافيةو500 بطباعــــةلرأزـــــ وقـــــا ولقطلــــبوع�ـــــ�وي�ـــــخورــــ ولق شلســـــة،و

لق شلسةورن�جيةولقبحثولقنس�يواللستنا لوإ��ولقبياواتولقن�عيةواللقكميـةولق�ـ وتـموجمددـاو

ةثناءوإجألءولق شلسة،وفحظوفأ�قولقبحثو. ختلفوةوحاءولقضفةولقغأ�يةوالقطاعوغ  ر ور

هنــاكوحاجــةوإلجــألءو�غي�ــ�لتو�ــ�ولقاــاو�نوبحيــثوـ�ــ�نووةن ـــأالنةنولقنســاءولقفلســطينياتو

 .نساءحا�قولق�ةز��وحماـةو

 اـأعلق�ـ وال  لقبحـثواجتمـا�� �دتمـ وع�ـ� لق�ـ  - نسـاءلحتياجـاتولق شلسـةو -رـ و تمواو��ـاء

ةالق��ا��ـــــاو عـــــأض لقفلســـــطينية زيـــــفوـمكـــــ وقلمـــــأة  حـــــ�ل وســـــتج�لبرـــــ وخالقدـــــاوا  لرأزـــــ 
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 �ـــــ�ولق شلســـــةويشـــــأتقـــــ وال . بـــــ�ي ا جتمـــــعولراحـــــتاللوال  الرخـــــاوأ قيـــــ�  ضـــــم  اللحتياجا��ـــــا

  2012دا ولقلقثاي ور و لقنصف

نــــــــ�عولقوســــــــ�  ولق ســــــــت�شولقثاقثــــــــةوقفلســــــــط�نرتحليــــــــلو الت�زيــــــــعوتــــــــمويشــــــــأ  2011�ــــــــ�ولقدــــــــا و

قــــا و،ولرـــ ي  رنلمـــاتولرجتمـــع هـــذهولق شلســـةورـــ شتفـــاعولقطلـــبوع�ـــ�وولـــألوف ال  .اجتمـــا��

 .2012دا ولقر وولقنصفواالل  �� ةخأى  ي�خةو500 بطباعةولرأز  

 اللوتجأ�ــةلقكتيــبوا  ةبــأز  :2012دــا ولق�ــ�و ـ ج ـــ  زتيبــ�ن لرأزــ  يشــأ،وعــالال وع�ــ�وذقــك

ةرـــــاو،واحـــــ�للولق�خصـــــيةقـــــاو�نو إلجـــــألءو�دـــــ ـالتوع�ـــــ� �ـــــ�ولقـــــ ع�  لروسســـــاتولقنســـــ��ة

 ال�اـــــ   قـــــاو�نواحـــــ�للولق�خصـــــية لقتدـــــ ـالتولرا��حـــــةوع�ـــــ� حـــــ  فدـــــ�وـلقثـــــاي ولقكتيـــــبو

 سـيا�رانوبـ عم لقكتيبان لنالهذ .نساءحا�قولق لق� ور واأ��اوحماـة لر��شلتولقااو�وية

 .قلم�ي وق را قرصالحولقااو�ي  ةعمالولق ع� 

 

ب�نولوــــفصاقب ألئي��ـــاللواســــاحت ا� ــــــوفــــــــزي:  �ق ــــــــلقشا اللــــ�طور وخــلقسا

 ؟ةـــــــــــــــلسطينيــــلقف التــــــــلقدائ

 لقشــــأ�اءورتدــــ  ،ومــــ�ق�نرتدــــ  ولرومــــ�حو �ــــ�ورشــــأالع اقدمــــلب لرأزــــ ،وبــــ ةو2011�ــــ�وعــــا و

حادـــ و�ـــ�وــــتموتايـــيضوةالوشفـــضولقلـــ�ل� وونســـاءقلوالاستشـــاش ولقااو�ويـــةلرســـاع  وتـــ�ف��وق

ــــــأىو. حاـــــ�قد ولقـــــ فاعوعـــــ ال ،ورماشســـــاتواحـــــتاللواســـــألئي�� قبـــــل ل�حيـــــا واســـــأ�ةورـــــ 

ةنو�دمــلورددــ ولرجتمــعولرفتــ�ح،وال بأوــارجوارــمولرتحــ  واومــائ وم�قــهوـ،ولقــذيولرشــأالع

�ـــ�وال،واـــ شلتورختلفـــةبجنبـــاوإ�ـــ�وجنـــبوولقـــثالثولق�ـــ و��ـــتموبـــارأة ولقفلســـطينيةوسســـاتولر

ال�جــأيو .رــ وقبــلوإســألئيل لرفأالضــةوعلــ��م لقتدســفية لقدابــات شغــمال ،وســياقاتورختلفــة

ابحــــاثوالاستشــــاشلتوو،والرأزــــ ونســـاءقل لقاــــ س،والرأزــــ ولرأزــــ  لرشــــأالعورــــ وقبـــل تنفيـــذ

 . بأوارجوارمولرتح  واومائ  زب��ور ،والذقكوب عمو��وغ   لقااو�ويةوقلمأة 

،ولقغأ�يــة �ــ�ورختلــفوةوحــاءولقضــفةاجتماعيــةولقااو�ويــةوالوستشــاش ا  ـاــ   لرأزــ ـاــ  و

 التحليــلرألجدــةوا بيــاتولقت�ثيــقوال  رن�جيــة ةـضــااــ� و�ال زمــاو لقشــأقية،بمــاوف��ــاولقاــ سو

  شلســـــاتول�حاقــــــة،والذقـــــكوباســــــتخ ل ورـــــنلم الضـــــعوتحليــــــل ال��ـــــ  ولرشــــــأالعوإ�ـــــ� .لق�ثـــــائق

لق�ــــ وـناضــــل�نوال  حاــــ�ق ق� اســــألئيليةلق�ــــ وتصــــفواو��ا�ــــاتو خاصــــةورــــ ولقنســــاءو�لمــــاتال 
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،ولقا سر و 30 :عينةور ول�حافتو90 فأ�قولقبحث الثق،وس��ولرشأالع ع��ور ى. ض ها

 قـ  ور�ظفـ� ،ت�ثيـقاللق خـاللوعمليـةولراابلـة .ر وقطاعوغ   30الو ر ولقضفةولقغأ�ية 30

تــــمو القــــ  .لق�ضــــعولقاــــاو�ي وق�ــــلوةســــأ ع�ــــ�وبافعتمــــا وشاــــا ولقاــــاو�ي وا ال لرســــاع  ولرأزــــ  

رنلـــ�شولقنـــ�عواجتمـــا��وورـــ رألجد��ـــاوالنو�جـــأيو،وال لق شلســـةولقبحثيـــةو�ارلـــة رـــ او��ـــاءو

 الشقـــــةإعـــــ ل وـجـــــأيوحاقيـــــاو .�نل�خـــــاشجي اللقاـــــألء لرنلمـــــاتولقشـــــأ�كة رـــــ وقبـــــل اللقاـــــاو�ي و

 قبــلورأزــ ولقاــ سوقلنســاء رــ  فــيلموالثــائا ســيتموإعــ ل وال  لرأزــ  رــ وقبــلوفأ�ــق ناصــأ لر

 .اسأولرفككة شأالعرر و قصصولقنساء لقذيوسيلا ولقض�ءوع��

 

 رألقبةوإجألءلتولرحازمةور ورنل�شولقن�عواجتما��:  1.2.3لقنشاطولقأئيـي و

تحليلـــهوةساســـاوق �ـــ�ن رـــ واـــأوهوةنوـ ج ــــ ل تحـــ ـا باعتبـــاشهلقنشـــاطو هـــذلإ�ـــ�و لرأزـــ ـنلـــأو

 ةال لرــ ��وعليــه، لرــ ��وةالوســ�لءو�ــان( لق�ــ وتم�ــ�وضــ ولرــأة  ل�حاقيــة لقااو�ويــةقلمماشســاتو

. صــالحولقاــاو�ي  ع� وقر لقــلرناصــأ وال  لرأزــ و�ــ�و�لقــفر ة قــةقاعــ  و،ورمــاو�دــ زو)لق�ــحية

 الإيشـــــاء رن�جيـــــة ع�ـــــ� لرأزـــــ  رـــــع رناقشـــــاتو لخليـــــة اـــــمل لقنشـــــاط �ـــــ�وإوـــــاشوهـــــذل لقدمـــــل

 �ـــــ�قضـــــا وقاــــــي و( لقاضـــــا  رـــــعوقاــــــي  لرأزـــــ ،ولقتاـــــىو2011�ـــــ�وعـــــا و. رألجدـــــةوا بيـــــات

رألعـا و قتحسـ�ن لق�ـ و�سـ��،ولقد  ور وهذهولق شلسة عأضحيثوتمو) لرحازمولقشأعية

 ل�حصــــــ�لوع�ــــــ� نســــــاءح�ــــــىوـتســــــ�ىوقل �ــــــ�وإوــــــاشولقنلــــــا ولقاضــــــائ  لقفــــــ�لشقوبــــــ�نول�جنســــــ�ن

إجــــــألءو لتولرأزــــــ ورــــــ /رــــــ�ظف�ن تمكــــــ�نرــــــ وخــــــاللو عملنــــــا تســــــديلب عــــــ قــــــ وال ال  . حاــــــ�قد

،و�داقـــــ و2012�ـــــ�وعـــــا و. �ـــــجالتولرحكمـــــةقباق�صـــــ�لووقلمأزـــــ  ولقســـــماحال   راـــــابالتورددـــــ

 رألقبـةال  �شـ�لوعشـ�لئ وحـاقت�نوتـمولختيـاش حيـثو. إلجـألءوهـذهولق شلسـة يـةرحاررعو لرأز 

 تقارـــــــ .لقشـــــــأعيةوت���ز�ـــــــشل وهللاوال  رحكم�ـــــــ و�ـــــــ� لقنلـــــــا ولقاضـــــــائ  رـــــــ وخـــــــالل دماتاـــــــ ر

اللقاضــا و لر�ــجل�ن،وبمــاو�ــ�وذقــكولرحـازمولقشــأعية لقدــارل�نو�ــ� قدمــلوراابلــةورــعوةلقباحثـ

 لقاضا  قاـي  ركتب رع رشاشزتهال  لقتاأ�أ او��اءور  تم. اشاا واسأي  الر�ظف و اللئأ

 يشــــــأســــــ� وـــــــتمو،وال 2012عــــــا و هــــــذلولقتاأ�ــــــأو�ــــــ� القــــــ ووبــــــع .اللقتغذـــــــةولقألجدــــــة قلتدليــــــق

ة ر�خصوقلتاأ�أ  .2013��وعا و رنفصل ��وزتيب باقلغت�نولقدأ�يةوالاوجل�ـ�
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لقاـــــــاو�ي وق�ضـــــــعواولمـــــــةولق لخليـــــــةولســـــــتخ ل وعمليـــــــاتواصـــــــالحو : 1.3 لقدـــــــ  ولرحـــــــ  

لرا رةوع��ورست�ىوالزلشيواللق� وتحكموخـ راتول�حماــةولقفلسـطينيةوقلنسـاءو�ـ�وحـافتو

  فخطأولقدن

رألجدــــــةوال عــــــمواولمــــــةولق لخليــــــةوقبيــــــ�تولقطــــــ�لشئوولقاابلــــــةو:  1.3.1لقنشــــــاطولقأئيـــــــي و

لقتدـــــأضو�خطـــــأوقلتطبيـــــقوالونيـــــاوحيـــــثووتـــــ�فأوهـــــذهولقبيـــــ�تول�حماــــــةوقلنســـــاءو�ـــــ�وحـــــافتو

 لقدنف

 الونيــةواــارلة قــ�لئحال  ةولمــة صــياغة ع�ــ� الزلش ولقشــوالنواجتماعيــة رــعولرأزــ  واــ وعمــلق

 تاــــ ـموعــــ  الزلش ولقشــــوالنواجتماعيــــة رــــ وقبــــل لرأزــــ وئلالُســــ .اللقبيــــ�توالرنــــةمال�ــــ�وقل

رجلــــسو اللفــــق .شئــــيسولقــــ�زشلء ركتــــب قــــ رتوإ�ــــ� لرســــ�  ولق�ــــ  لر �ــــ ورــــ ولقتدلياــــاتوع�ــــ�

خطـــ� ول� هـــذه. الو�ـــ  جدـــلولقلـــ�لئحوذلتووـــا�ع،ورمـــاوـع�ـــ�ولرســـ�   �ـــ�والقـــتوفحـــق لقـــ�زشلء

. لردأضـــاتو�خطـــأولقدنـــف اللقفتيـــات حماــــةولقنســـاء ضـــمانق تجدـــلولرأزـــ وشلٍض وـجابيـــةا 

رفت�حــــاوولقتشــــاالشورــــعوالز�ــــأ ولقشــــوالنواجتماعيــــةوـباــــىوبــــابوســــ� ،وخ��تــــه لســــتنا لوإ�ــــ�

 .لقسياساتوالتطبيقوتنفيذ �شأن

�ـــ�وســــ ولرجلـــسولقتشــــأي��وال  لقســــلطةولق�ونيـــةولقفلســــطينية رســـاع  . " - رشـــأالعوخــــاص

 "اللقفتيـــــــــــــــــــــــــاتولقفلســـــــــــــــــــــــــطينيات ةرـــــــــــــــــــــــــ ولقنســـــــــــــــــــــــــاءرـــــــــــــــــــــــــ وج ــــــــــــــــــــــــــ  و�دـــــــــــــــــــــــــ زو �شـــــــــــــــــــــــــأيدات

جنيـــــفو رـــــعورأزـــــ  شـــــألزةباقرـــــ  وعـــــا واللحـــــ و خـــــاص رشـــــأالع لرأزـــــ  بـــــ ة 2011�ـــــ�ولقدـــــا و

لق�ونيــــةولقســــلطةورســــاع  و": تحــــتوعنــــ�لن  لق ـماألويــــةوع�ــــ�ولقاــــ�لتولرســــ�حة قلأقابــــة

  �دــــــــــــــــــــ زورــــــــــــــــــــ و ج ـــــــــــــــــــــ  و�شــــــــــــــــــــأيدات�ــــــــــــــــــــ�وســــــــــــــــــــ واللرجلــــــــــــــــــــسولقتشــــــــــــــــــــأي��و لقفلســـــــــــــــــــطينية

رمثل�نوعـــــ وال ،رأزـــــ وجنيـــــفوالرأزـــــ ولرـــــأة وةي�ـــــيئ. " اللقفتيـــــاتولقفلســـــطينيات ةرـــــ ولقنســـــاء

 لقد ــ  تمثيـل رـع( لقتشـأيداتوارنيـة ر ول�خ��لءو�ـ� فأ�قوعمل لر ي والل�ح��رةلرجتمعو

ســــبعو سلســــلةورــــ ق لقنتــــائجولقأئيســــية �خــــيصقت يشــــأ  التــــموإوتــــاج) لقأئيســــي�نولقشــــأ�اء رــــ 

 .��ائ روتمأوال  جلساتوإعالرية ،عملوالشش

 رــ وســتم  لر رــعوصــناعولقاــألش لقتدأ�فيـةجلســةول�ال  لرــوتمأول�ختــار عاــ وو2012�ـ�ولقدــا و

 لقناـــاطولقأئيســـية تـــموعـــأض لرـــوتمأ،والخـــاللواحـــ لبواللقاطاعـــات رجم�عـــةواللســـدةورـــ 
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. بــ لءولقــأةيإل  �نلرشــاشز حيــثوتمــتو عــ� ورختلــف لقدمــلوالشاــةلق�ــ وتمــتو�ــ�و اــاتااقلن

 .رساهمةوبناء تا ـمواربا ش وال ب لقأئيسي�نولقشأ�اء لقد ـ ور  الةاا 

 

�مل ادمة �ح ت ادة �لو�ح �ح �ملجتمع �لفل طي�ي فيما يتعل      : ثا�ي�لفا  سس���تي�ح �ل

 �ل لبية  ضا �لن ا  ق�ضايا �لنو  سجتما�ح وب�وق �لن ا  ومنادضة  �ملمارسات

رتط�عـــــــــــاتورأزـــــــــــ ولرـــــــــــأة وقرشاـــــــــــا ولقاـــــــــــاو�ي و/تمكـــــــــــ�نوورتطـــــــــــ���  : 12. لقدـــــــــــ  ولرحـــــــــــ  

 .الاجتما��واللقتنسيقورددموفزتسابورداشلتوالتنليموال�سديلوفداقياتوز�ا  ولق���

لرتط�عـــــاتول�خمـــــسو�ـــــ�و/تـــــ�ف��ولقـــــ عمورجم�عـــــاتوولرتطـــــ�ع�ن:  2.1.1لقنشـــــاطولقأئيــــــي و

 )و�قكأ  ةش�حا، سلفيت، بيتو�حم، ل�خليل،( لرحافلات

 

 لت/ج ـ  ور ولرتط�ع�نوةبناءورجم�ع:  2.1.2لقنشاطولقأئيـي و

.  لفد�نوعــــ وحاــــ�قولرــــأة رــــتطــــ�ع�نوال زملقشــــبابووالتجنيــــ وإاــــألكلرأزــــ وةهميــــةوـــــ شكو

 لقســـــل�كوقتغي�ـــــ� والغ�ـــــ�ور�لفـــــةلرأزـــــ وةنولقدمـــــلورـــــعولرتطـــــ�ع�نوهـــــ�والســـــيلةوفداقـــــةو�دتاـــــ و

ق�حـ وولقسلبيةوتجاهولرأة ور وخاللوبناءواـبكةورـ ولرتطـ�ع�نولقـذـ وـتدلمـ�ن لر�لقفوال 

ال�تمولختياشولرتط�ع�نور ولرناوقو. الإ لوةولرماشساتولقسلبيةو��ورجتمدا��مولرحليةور 

قـا ش� و ر وخاللولقت ش�بواللق عمولقذيوـتلا�وـهورـ ولرأزـ ةصبح�لوالنوو لقذـلقنائية،و

قدــــــذلو. لرجتمدــــــاتولق�ــــــ وقــــــ وفو�ســــــتطيعولرأزــــــ ولق�صــــــ�لوقدــــــاوع�ــــــ�وإحــــــ لثوتــــــأث��وزب�ــــــ�و�ــــــ�

�ــ�ولرجتمدــاتولقنائيــةوووألش�ــعورجم�عــاتوقلمتطــ�ع�نلقســبب،واللصــلولرأزــ و عــموةيشــطةو

 .��ورختلفوةوحاءولقضفةولقغأ�ية

دمشـــــةولرنـــــاوقولر �ـــــ� رـــــ ولرتطـــــ�ع�ن رجم�عـــــةوج ــــــ  ببنـــــاءو لرأزـــــ  بـــــ ة،و2011�ـــــ�وعـــــا و

ولقاــــــــــ�لو�ن" الش وت ش�بيــــــــــةوحــــــــــ�لو لرأزــــــــــ  وـــــــــاقموعاــــــــــ  ،2011 تمــــــــــ�ز  �ــــــــــ� .ل�خليــــــــــل جنـــــــــ�ب

جنــ�بو�ــ�ورحافلــةو ل�ج ـــ  ولرتطــ�ع�ن رجم�عــة) ســاعةو20( ةـــا و3رــ  وو" لقفلســطينية

اللق�ـــ وتـــوثأو لقاـــ�لو�نول�حاقيـــة لر�جـــ�  و�ـــ�لقثغـــألتو لق��ز�ـــ�و�شـــ�لوخـــاصوع�ـــ� رـــع،ول�خليـــل

  الش ولقت ش�بيــــــــةقلــــــــ لقثاويــــــــةوأحلــــــــةلر لرأزــــــــ ،وةجــــــــأىو2012 آذلش�ــــــــ�و .ع�ــــــــ�وحاــــــــ�قولقنســــــــاء

 ع�ـــــ�ولردـــــاشلتحيـــــثوشزـــــ تولقــــ الش ولقت ش�بيـــــةو )ســـــاعة 18ب�لقــــعو(ةــــــا وو3رـــــ  و. لقتمدي ـــــة

 .)ذ��ش  2،والوإواث 28،والو /شاشكر 30( لرشاشيعولرجتمدية لقالزرةوقتنليم
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لرشــــــــاشيعو حــــــــ�ل فكــــــــأ و تطــــــــ��أ لرتطــــــــ�ع�نوع�ــــــــ� جم�عــــــــاتتــــــــمو��ــــــــجيعور،ولقتــــــــ ش�ب �دــــــــ 

كييفدــاوموتتــلرحــ   وال  لرجتمــعحتياجــاتوشــاشيعوالفاــاوف ر �ــلورجم�عــة تلختــاش . لرجتمديــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوأل  .)2.1.4 لولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ(يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط��موالفا

�ـــ�و ت�عيـــةجلســـاتوال تاـــ ـموخـــ راتوعاقيـــةول�جـــ�  وع�ـــ�ولرتطـــ�ع�نو قـــ ش  رـــ وةجـــلوز�ـــا  

رتطــــــ�ع�نوتــــــمو )ســــــاعة 35( ةـــــــا و4رــــــ  و رــــــ ش��نوتــــــ ش�ب الش و لرأزــــــ  ةجــــــأى ،ورجتمدــــــا��م

 .)ذ��ش  7،وإواث 11،والو /رشاشك 18( �لورجم�عةلختياشهمور و

 

 : لرتا رة رعولرنلماتولرحلية لقشأل�ات •

 رجم�عـــــاتت�ـــــجيعوقع�ـــــ�ورـــــأولقســـــن�نو ،والعمـــــللرتطـــــ�ع�ن عـــــ  وقاـــــاءلتورـــــع لرأزـــــ  عاـــــ 

 ةلقاائمــــــــ رجم�عــــــــاتولرجتمــــــــعولرح�ــــــــ� شــــــــأل�اتورــــــــعلقل�حفــــــــاظوع�ــــــــ�وبــــــــ ءوال لق لرتطــــــــ�ع�ن

ع�ــ�ولقتفك�ــ�و لرتطــ�ع�ن لرأزــ  القــ و�ــجع .لرختلفــة اللقســلطات ح��ريــةغ�ــ�ولقاللرنلمــاتو

 لرل�ـــ�ر�ن يـــ�نلرجتمد لرو�ـــ ـ  تطـــ��أواـــبكةورـــ  رـــ وةجـــل لقشـــأ�اءولرحليـــ�ن باقدمـــلورـــعو

 ع�ـ�ول�حـ ورـ وقـا ش� لرتطـ�ع�نو هـذهولقشـأل�ات زمـاوالتجدـل .حا�قولرـأة  حماـةوال عمب

ع�ـــــ�وســـــبيلو لرجتمديـــــة، اللرســـــاهمات لقـــــ عمولرح�ـــــ� رـــــ وخـــــاللوإـجـــــا  مةيشـــــط�� ت�ـــــاقيف

ورتط�عـــ� و،وحـــافظ2012�ـــ�وعـــا و. ضـــيافةتاـــ ـمولقلردـــ لتوةالوال  غـــأ واجتماعـــات لرثـــال،

 رــ ولقشــأل�ات حصــ�لوع�ــ�وقائمــةو�ارلــةق� ؛روسســةواــأ�كةو60رــعو مع�ــ�وعالقــا�� لرأزــ 

 .لر�حقوة رألجدةلقأجاءو لقفداقة

 

تنليمورجم�عةور وايشطةولرأز �ةورجم�عاتولرتط�ع�نو�ـ�و:  2.1.3لقنشاطولقأئيـي و

 )،ول�خليل،وو�قكأ ةش�حابيتو�حم،و(لرناوقواش�دةو

 

يشــــــاطوحــــــ�لووتمكــــــ�نولرــــــأة والو 52 عــــــمولرتطــــــ�ع�نو�ــــــ�وتنلــــــيم :  2.1.4لقنشــــــاطولقأئيـــــــي و

 حا�قولقنساءواللق���ول�خاصوباقن�عواجتما��وو

�دـــ وةنوتـــموتـــ ش�بولرتطـــ�ع�نوال الالنوو-تنلـــيمولق�ـــ�وورـــذهال اـــبكةولرتطـــ�ع�نو الشلوقدبـــتو

ةصبحولرتط�ع�نوقا ش� وع��وقيـا  والششوعمـلو –ر وقبلولرأز وع��ور ىوع  وسن�لتو
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الاســــــب�عو) آذلش 8(بمناســــــبةولقيــــــ� ولقدــــــاق� وقلمــــــأة ووفداقيــــــاتلقعــــــ  ورــــــ وال . قأفــــــعولقــــــ���

وةردينـولضـيعر�  حـ�ل  عمـلوةخـأى الششوباإلضـافةوإ�ـ�و،وض ولرـأة ولقدنفو�افحةر لقداق� 

،واللقـ اللجونـ�عواجتمـا��ع�ـ�وةسـاسولقوتمي�ـ�ولقاـائمورنـة،ولقال قتـلولقنسـاءواللرألهاـةو: ر��ا

،واللرــــأة و�ــــ�ور�ــــانولقدمــــل،والحاــــ�قوةســــاسولقنــــ�عواجتمــــا��لربكــــأ،ولقدنــــفولقاــــائموع�ــــ�و

 ولق�ــلقدمــل،وـــتموإعطــاءولرشــاشز�نوردل�رــاتووالشش�ــ�و. لرــأة و�ــ�وظــلولقاــاو�نولقفلســطي� 

،واللقتغ�ــ�لتولقااو�ويــةوحماـــةفدــموةفضــلوق�ل�حصــ�لوع�ــ�وع�ــ�ووهمةنو�ســاع ورــ ولرتأرــل

وتفضــــيلورثــــلو–فدمو�ــــ�و�دــــضوارــــ�ش تصــــأ  يــــةلق�ــــ وقــــ وتــــأ� و�ــــ�ولرســــتابلولقاأ�ــــب،والزيف

 نسـاءقلإ لرةولقنلا وابـ�يوالليدـ ل وارـ ووو-االف وع��ولقبنات،وةالوتأتيبولق اللجولربكأو

 . حيا وةوفاقدال 

لق�ـــ وـاـــ� و اشاـــا ولقاـــاو�ي والاجتمـــا��وخــ رات دـــأضق ت�عيـــةجلســـاتو لرتطـــ�ع�ن عاــ 

 تدأ�ــــــفلالششوعمــــــلوق لرتطــــــ�ع�ن ى ةجــــــأ  .ةاللردمشــــــ �ــــــ�ولرنــــــاوقولقنائيــــــةوداتاــــــ ـمب لرأزــــــ 

 خلـــقب الششولقدمـــل قارـــتالقـــ و .حاـــ�قولرـــأة ةثأهـــاوع�ـــ�ولقاائمـــةوال  اقا�لو�نولقفلســـطينيةبـــ

 و�ــــلق لقنــــ�عواجتمــــا��لق�ــــ وتأل�ــــ�و لقتشــــأيدات ةةهميــــوحــــ�ل و�ــــ�ولرجتمدــــات واــــاشورفتــــ�ح

،ولقت�عيـة ةيشـطة رـ وخـالل .اللرـأة  لرساالل وب�نولقأجـلستو يوإ��وحا�قولرأة وال  ح� ست

 نجموعـ ـــمكـ وةنو يذلقـ لرب� وع��ولقن�عواجتما�� لقدنف اهتما وع�� لرتط�ع�نوشز  

 هــذهولقفــأص ثماشزمــاوالقــار�لوباســت. لرجتمدــاتولرحافلـة �ــ� لقلارــة لرماشسـاتولقتالي ـــة

حاــ�قو اقا�لو�نولق�ــ وتح�ــ بــ فيمــاوـتدلــق لقاــألشوع�ــ�ولرســت�ىولرح�ــ� ناعصــ قلضــغطوع�ــ�

ولــــألوق�ــــ�نو .رجتمدــــا��م رــــ و لخــــل حاــــ�ق ل� لفداتوعــــ ورــــقتجنيــــ ويســــاءوو�لســــدلرــــأة وال 

 رجم�عــةورــ ولرتطــ�ع�ن،ولختــاشوالســائلواعــال  ردنيــ هــمورــ و لرتطــ�ع�ن عــ  لوزب�ــ�لورــ 

 قلـــــ فاعوعـــــ  لرحليـــــة اللرســـــم�عةوســـــائلواعـــــال ولرأئيـــــةال  تحســـــ�نولســـــتخ ل  ق��ز�ـــــ�وع�ـــــ�ل

 اللرـألها�نورـ وخـالل قألوفـال آرنـةو�دليميـةوبيئـة �ـ�وخلـق لرتط�عـ�ن  اـاشك .حا�قولرأة 

 ق��وـارج اسـت لرة خلقالر وةجلوو.��ولر لشسولرحلية الاشاا  قلت�عية الششوعمل ت�ف��

. لرحليـة رـعولرنلمـاتاـأل�اتو رجم�عاتولرتط�ع�نوباقتفك��و��وإيشـاءقارتولرتط�ع�نو

اللقغ�ـ�وولرنكشـفة قل�صـ�لوإ�ـ�ولرجتمدـات هـذهولرنلمـات اـأل�اتورـع لرتطـ�ع�ن ستخ  �

 .قا ش� وع��ولق�ص�لوإق��ا



31 
 

تبا لول�خ��لتوالتا ـموقش�دةوا رجم�عاتولرتط�ع�نووت،ولجتمد�او�نواالل ال  ةـاش��و

�لورجم�عةور ور �جوفأ� ور ولردني�نولقشباب،ورعووتت��ن . هاتااش�أ ال خططوعملداو

ةو�لعوايشطةولرجتمديةوو��ول�خ�� وههذندكسوتال . ل�خ��لتواللقفائ  و��رناوقورم�� و

 ).ةيشطةولرتط�ع�نقائمةو�ارلةور ووبلولأولر�حقو(�لورجم�عةو��اوتتدد ولق� و

ل�خليـــلو�ـــ�ورـــ �جورـــ واعالريـــ�نولقشـــبابواللرحـــار�نواللقدـــارل�نوورجم�عـــة •

اجتمــــــاعي�نولقـــــــذـ ولختـــــــاشاللولق��ز�ــــــ�وع�ـــــــ�وإبـــــــألزواو��ا�ــــــاتوضـــــــ ولقنســـــــاءو

الســـــائلواعـــــال ولرختلفـــــة،وبمـــــاو�ـــــ�وذقـــــكوةفـــــال وباســـــتخ ل وآقيـــــاتولقلـــــ�ل� و

 .الثائاية

و اتاجتماعيــــواتخصـــائيهـــمورــــ وا  ســــلفيت–وـــ�قكأ ووغاقبيـــةورجم�عــــة  •

ع�ـــــ�وتـــــ�ف��ولقـــــ عمولقنفــــــي وقلنســـــاءوالاوفـــــالوواللزـــــ   وحيـــــثوش ل�خ�ـــــ� ولتذال 

لق�ـ و(لقذـ و�ديش�نو��ورنطاةولقتماس،وع��وسبيلولرثالو�ـ�وشةسوجبـاش و

 ).شألزةورعوجمديةولقشبانولرسيحيةباقةجأ�تو

وركتـبواـوالنولقطلبـةوباقشـألزةورـع صـالتوويبـةعملـتو  -ةش�حاورجم�عة  •

و لعمــــةوقبنــــاءورجم�عــــةولرجم�عــــة ةش�حــــا جاردــــةولقاــــ سولرفت�حــــةو�ــــ��ــــ�و

ووــــــــــالبول�جاردــــــــــاتولقــــــــــذـ وقــــــــــ ��مولقاــــــــــ ش وع�ــــــــــ�وةنوـ�ــــــــــ�ن ج ـــــــــــ  ورــــــــــ و

�شـــــــ�لوالثيـــــــقورـــــــعووزمـــــــاوة��ـــــــموعملـــــــ�ل. لرأزـــــــ و�ـــــــ�ولرســـــــتابلورتطـــــــ�ع�نورـــــــع

ل�جاردــــةو�ــــ�ورشــــأالعولقتمكــــ�نولقسيا�ــــي وقلمــــأة ،واللق�ــــ و�ــــجدتوالقــــ رتو

 .لق���حورجلسولقطلبةلقل�ل� وـأ نولق عموقلشاباتو

بيـــتو�حـــمورـــ ولقفنـــاو�نولقـــذـ وولمـــ�لوردـــاشضوورجم�عـــةورتطـــ����نوت�ـــت •

��ـــ  وإ�ـــ�وإثـــاش ولقناـــاشوالتحـــ يولقنلـــا وابـــ�يوورســـأحيةفنيـــةوالعـــأالضو

 .لقتالي ي

 .��ول�خليل ل�حص�لوع��ولقتدليم لقنضالور وةجل:  قصةووجاح

 

ذالوول�خليـــل رجم�عـــةضـــم ولقشـــبابولقدـــارل�نواجتمـــاعي�نواللرحـــار�نوال  اعالريـــ�نوةصـــبح

قأ�ــةو �ــ�وســ ولرألهاــةو�ــ� لقفتيــاتوخ�ضــهلق�ــ وت لقتدلــيم قل�صــ�لوإ�ــ� لقكفــاح بضــأالش  ال�ــ�
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لقتـــــ ش�بوع�ـــــ�وال ،واعـــــال الســـــائلوخ�ـــــ���مو�ـــــ�و باســـــتخ ل ). رحافلـــــةول�خليـــــل( �ـــــ�ل رن وائيـــــة

 ســ�انولقاأ�ــة اللالســاع  لقفتيــات قصــص لرتطــ�ع�ن الثــقو،لرأزــ  رــ  هــا� لق�ــ وتلا رناصــأ ل

 لرتطـ�ع�ن لقتاـى. ر شسـةولقاأ�ـة �ـ� صـف ول�حـا يواللقثـاي وعشـأ فـتحوإعـا  ب ع��ولرطاقبة

هــــذهو قتســــتخ  ،وفــــيلمب قصصــــدم ت�ثيــــق رــــ وةجــــل اللقطــــالب،ولردلمــــ�نوالةالقيــــاءوارــــ�ش  رــــع

ــــي ق �دــــ وذقــــكوافــــال  ةـضــــاو ل�خليــــل زمــــاواللســــتطاعتورجم�عــــة. لقت�عيــــةال   ناصــــأ لر غـأ

 لق��بيـــــــــةواللقتدلـــــــــيم الزلش وإ�ـــــــــ� شســـــــــاقةوشســـــــــمية زتابـــــــــةقأ�ـــــــــةورن�ـــــــــ�لوع�ـــــــــ�و ســـــــــ�ان رســـــــــاع  

لجتماعــــاو تـــأر�نب هـــذهولقأســــاقةالوجحـــتو .لقفصـــ�لولق شلســــية إعــــا  وفـــتح ت�ـــجيددموع�ـــ�ق

 .لقاأ�ـــة شجـــالواليســـاء الفـــ ورـــ  لقــذيوحضـــأه �ـــ�والزلش ولق��بيـــةواللقتدلـــيم لرســـئ�ق�نرـــعو ردمــا

 .لر شسة إعا  وفتح تأر�ن ��ووجحق و ذقك، قبل هعملراوتموال ،وهذلواجتماع ال�ان

،والقـا  وحـافظلر ل�  عـلقاأ�ـةوال ،وزلشولرتطـ�ع�نو)ةـلـ�ل  2( لر شسـة الل وااللورـ و لقيـ� �ـ�و

�حضــــــ�شوإعــــــا  و لقتدلــــــيمولق��بيــــــةوال والزلش  الرمثــــــلوعــــــ  الســــــائلواعــــــال ،لرجتمــــــع،والرمث�ــــــ�و

 .اتباقخمسةوو حضأ��ولقي� وااللو. قلبنات لر شسة لفتتاح

 

 لقدملولقتط���ورجم�عاتولرتط�ع�نشص والتاييموتجأ�ةو:  2.1.5لقنشاطولقأئيـي و

 تايــــــيملقوتــــــائجو ةظدــــــأت .لرتطــــــ�ع�ن ق��وــــــارج تايــــــيمو لخ�ـــــ� لرأزــــــ ،وةجــــــأىو2011�ـــــ�وعــــــا و

�شـــ�لو لرـــأة  قضـــيةوحاـــ�ق  فضـــالوعـــ ،ولرأزـــ أؤ�ـــةوالشســـاقةوب تطـــ�ع�نلقدـــا��وقلم �ـــ�ل قا

لقســـن�يوقلمأزـــ وتاأ�ـــأولق لقأجـــاءورألجدـــة لقتايـــيم، وتيجـــة �ـــ ورـــ ولردل�رـــاتوحـــ�لور .عـــا 

 ).www.wclac.org( 2011دا وقل

 

لقدمــــــلورــــــعواجســــــا ولق�ونيــــــةوالاقليميــــــةوقتد �ــــــ وحاــــــ�قولقنســـــــاءو : 2.2 لقدــــــ  ولرحــــــ  

 .ال�دميموقضاـاولقن�عواجتما��

لقـــ���ولقدمـــلورـــعورنتـــ ىواعالرـــ وقنصـــأ وقضـــاـاولرـــأة وقتد �ـــ و:  2.2.1لقنشـــاطولقأئيــــي و

 اعالر واللقتغطيةواعالريةولق قياةووقاضاـاوحا�قولقنساء

 ال�ـــــــ�ز�ـــــــا  و ع�ـــــــ�وقلدمـــــــل لرأزـــــــ  رـــــــ وقبـــــــل لرنتـــــــ ىواعالرـــــــ وتـــــــموتأســـــــيس 2005�ـــــــ�وعـــــــا و

 الجدــــاتوولــــألرـــأة وال  لقتغطيــــةواعالريـــةوقاضــــاـا�د �ـــ وضـــ ولرــــأة ،وال  اقدنفبــــ لق�ـــحفي�ن

http://www.wclac.org/
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ألكوإاــــــ �ــــــ�ع لرأزــــــ  عمــــــل،و2012-2010 عــــــ�ل قأل  اســــــ��لتيجية خطتــــــه رــــــ وخــــــالل .لرــــــأة 

 إلـجـــــا  اتصـــــالوبا�جدـــــاتولراوحـــــة الذقـــــكو��ـــــ  ،و2010دـــــا ولقخـــــاللو �ناعالريـــــ نتـــــ ىر

 اجتماعيـــةتغي�ـــ�ولر�لقـــفوب لرأزـــ  لق�ـــ�ل .  ولر�ســـعنتـــ ىواعالرـــلر رشـــأالع تم��ـــلورحـــ  

 الســــائلواعــــال ردنيــــ و بــــ�ن الحاــــ�قولرــــأة  جتمــــا��نــــ�عوا لفدــــموةفضــــلوق رــــ وخــــاللو�د �ــــ 

ت�عيــــةوق" لرــــأة وحاـــ�قوإيســـانحاـــ�قو" ةيشــــطةورثـــل ت�جيـــهو�دـــضورـــ وخــــاللـجـــأيوالنو

 لق�ـــــ ال  صـــــالحولقاـــــاو�ي قر  رحـــــ   وقضـــــاـا الششوعمـــــلوحـــــ�ل  باإلضـــــافةوإ�ـــــ�،واعـــــال  وـــــالب

،وع�ـــ�وســـبيلولرثــــال،و2012�ــــ�وعـــا و.  نتـــ ىواعالرـــلر رـــعورختلــــفوةعضـــاء لرأزـــ  هاعاـــ 

قــموـكــ وولقف�ــ� ولق�ــ  الرــعوذقــك،و�ــ�). 1.1.3 لولــأ( لقشــباب قرعالريــ�ن تــ ش�ب لرأزــ ةجــأىو

لق�ـــ وتأزـــ و�ـــ�وولرنلمـــاتواخـــأى قارـــتو،ولقدا ــــة قأليشـــطة ��لويـــةر اعالرـــ  ف��ـــاوقلمنتـــ ى

  .عملداوع��واعال وب �ا  وعملداوع��وقضاـاولقن�عواجتما��

 

لرنلمــاتواهليـةورناهضــةولقدنــفولرشـاشزةولقفداقــةو�ــ�ورنتـ ىو:  2.2.2لقنشـاطولقأئيـــي و

 .ض ولرأة 

 لقتم��ــل لجتماعوعاجــلوقبحــثال ،رنتلمــةاــدأ�ةو لجتماعــات لرنتــ ىعاــ و 2012�ــ�ولقدــا و

وســـ�  ر لرجتمـــعولقفلســـطي�  لقـــ���وبـــ�ن أفـــعةنوتاـــ� وبرـــ واـــأ��اوحملـــةوإعالريـــةو�ولرا�ـــ�ح

 وج ــــ وةرنســـارـــعو تـــمولقتداقـــ  ،اـــباط�ـــ�واـــدأو. رـــ ولقدنـــف حماــــةواســـأ  �شـــأن قـــاو�ن 

 .سنت�نولقاا رت�نقل لرنت ى ويسانوتمولوتخابوواقمواوالنولرأة وفستضافةو��ال

قتــــلو الحا ثـــةع�ـــ�ورحاريـــةو�ــــ�ول�خليـــلوو�جــــ� لق إل لوـــة يشــــأت�نو�ـــحفيت�نلرنتـــ ىووةصـــ ش 

ةرـــــا ور�اتـــــبولق�جنـــــةوو�ـــــحف ،وعاـــــ ولرنتـــــ ىورــــوتمأواـــــباط�ــــ�و. �ـــــ�ور ـنـــــةووـــــابلسورــــأة ف 

هنــاءواــل� ،واســ�� ولق القيــةوقلصــليبواحمــأواللقدــاللواحمــأووقأفــعولقــ���واللقتضــار ورــعو

عــــ ولقطدــــا ولحتجاجــــاوع�ــــ�وردارلــــةولق�ــــجناءووو��ــــلو�ــــ�وإضــــألبوتقــــ و خلــــولق�ــــ و�اوــــت

عــــــ و،وعاــــــ توحلاـــــةوواـــــاشورــــــعورمث�ـــــ�وآذلش�ـــــ�و. لقفلســـــطيني�نو�ـــــ�ولق�ــــــج�نواســـــألئيلية

شئـــــيسوقــــألشورداقبــــةوقتلــــةولقنســــاءوال وحــــ�ل الوائــــبوالز�ــــأوالزلش ولقدـــــ لووركتــــبولرــــ ��ولقدــــا 

�ـ�و. لقسـلطةولق�ونيـةولقفلسـطينيةجميـعوالزلشلتو�ـ�وو اللئأولقن�عواجتما��إغالقوبلق�زشلءو

قــألشلتوتحليــلو"ال شلســةو�دنــ�لنوو،وــاثقتــلوا حــ�لوتاأ�ــأولرأزــ و،تــموتاــ ـموو2012لقدــا و
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لرنتـــ ىوحلاـــةوو عاـــ،وةــــاش�ـــ�واـــدأوالةخ�ـــ�ل،و". �ـــ�ولقتدارـــلورـــعوقضـــاـاوقتـــلولقنســـاءوازملرحـــ

رنــة،والحاــ�قولقنســاءوذاللتولقبيــ�توال ال ال�ــ�ولرلقشــوالنواجتماعيــةوعـ وو واـاشورــعوالز�ــأ 

 .اعاقة

 اســــ��لتيجية خطــــ��م إعــــ ل ب قلســــماحوقدــــم تم��ــــلوخــــاص اــــأزة ىولرنتــــ ى،وتلاــــتمــــ�ز �ــــ�و

 ع�ــ� غــ   لق�ــ و�دمــلو�ــ� ��ةلقنســووسســاتلر رجم�عــةورــ الهــ�و -ةرــل تحــاقف باقتدــاالنورــع

�ــ�ورصــأ،و ةرــل لئــتال رــعو عمــلورشــ��زةوالشاــة لرنتــ ى عاــ  .ضــ ولرــأة  لقدنــفور�ضــ�ع

 .لرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��زةوبنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��لتيجيةخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةول� تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياغة حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

�شـــــأنو قـــــاو�ن وســــ�  ر لعتمـــــا  إ�ـــــ�،و لعيــــاوالرناصـــــأ وحملــــةوإعالريـــــةولرنتـــــ ى ةجـــــأى ال زمــــاو

�ـ�وعــا و لق�ـ والقدـت حـافتوقتـلواوــاث لقدــ  ولر��لــ ورـ ة لنوال  اسـأ ورـ ولقدنـف حماــة

لقدنـفو ل�حملـةولق�ونيـةور�افحـة ع�ـ� قـ ع� واللرناصـأ ع�ـ�وللقدملوتأز توةهميةو .2012

 لمأزـ ق�اوـتوحيـثو .اسب�عولقداق� ورناهضةولقدنفوض ولرأة  خالل اللقتحأش ل�جنـي 

 لقدا ــــةواللقطاشئــــة جميـــعواجتماعـــاتشو� حضـــال ،وايشــــطةجميـــعوهـــذهو �ـــ�ورشـــاشزةوفداقـــة

 .ع��ور لشولقسنة لق� وعا ت

 

لق عمواللرشاشزةو��ولئتالفـاتولقاائمـةول�حاقيـةواللرسـتابليةولق�ـ و:  2.2.3لقنشاطولقأئيـي و

�دمـــلو�ـــ�ولقاضـــاـاولرتدلاـــةوباق�ضـــعولقاـــاو�ي والاجتمـــا��وقلنســـاءولقفلســـطينياتوالحاـــ�قو

 .ايسان

 .1.1.1 لقنشاط تاأ�أ،ولولأودا��اتقاو�نولق ح�لولئتال  •

 .1.1.2 لقنشاط تاأ�أ،ولولأوقاو�نواح�للولق�خصية ح�لولئتال  •

 1.1.4 لقنشاط تاأ�أ،ولولأو لقدنف ر  حماـةواسأ قاو�نوجنةو�ح�لو •

 

 : رجلسورنلماتوحا�قوايسانولقفلسطينية •

تأهيــلوالعــالجوورــعولرأزــ ،وروسســةول�حــق،ورأزــ وو2008�ــ�وعــا ووائــتال تــمو�شــكيلوهــذلو

رأزـــــــــ ولقاـــــــــ سوال قلـــــــــ فاعوعـــــــــ واوفـــــــــال،وراوـــــــــ ـالووحأزـــــــــةولقداريـــــــــة�ـــــــــحاـاولقتدـــــــــذـب،ول�

لو��ا�ــاتوحاــ�قوايســانوالابــالغوالشصــ و�ــ�وتح ـــ ووالتتمثــلوردمتــه. قلمســاع  ولقااو�ويــة
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واو��ا�ــاتع��ــاوإ�ــ�ولقســلطاتولرختصــةوق �ــاش ولق�ــج�نولقفلســطينية،والإصــ لشوتاــاش�أوعــ و

جــــ ءورــــ وهــــ  ولرجلــــسوهــــ�وت�ــــخيموصــــ�تولرجتمــــعوال  ،التلاــــ ولقشــــ�االىورــــ ولرــــ�لون�ن

لر�قـفووالإحـ لها. لر ي ولقفلسـطي� ورـ وخـاللوت�حيـ ولر�لقـفو�شـأنولقاضـاـاولقأئيسـية

حــــازمولرةوــــهوفوـنب�ــــ�وةنوـحــــازمولرــــ وي�نوةرــــا و �شــــأنلرشــــ��كولقــــذيوتــــمولقت�صــــلوإقيــــهو

 .دسكأ�ةلق

شحــالتوري لويــةوزمــاوالةجأ�ــتوثــالثولجتماعــاتورنتلمــةو 10،وعاــ ولرجلــسو2012�ــ�وعــا و

ضــــددمولق�ــــ وتبــــاقاأبورــــ ولرســــت�وناتووتاــــعلقتمــــاسواللرنــــاوقواخــــأىولق�ــــ وواوقإ�ــــ�ورنــــ

عــــ  لورــــ ولقبياوــــاتووةصــــ شولرجلــــسوةـضــــا. تحــــتو�� ـــــ ورصــــا ش واشلـــــي والهــــ  ولقبيــــ�ت

خـــاصوع�ــــ�ووشـــ�لحاـــ�قوايســـانو�ــــ�وفلســـط�ن،ورـــعولق��ز�ــــ�و�و�ضــــعلق�ـــحفيةولرتدلاـــةوب

�شــأ� و�ــ�وغــ  وع�ــ�وحــأبول�ال لقفلســطيني�نووـخ�ضــداواســأى لق�ــ و عــ ولقطدــا وباتلضــأ ا 

تـــموةصـــ شولرجلـــسوةـضـــاولقبياوـــاتولق�ـــ وتـــ ـ ولو��ا�ـــاتوحاـــ�قوايســـانولق�ـــ وزمـــاوال . لقثـــاي 

رــــــ وقبــــــلوال ســــــلطاتولقفلســــــطينيةو�ــــــ�ولقضــــــفةولقغأ�يــــــةوالقطــــــاعوغــــــ  ولق للشت�ا��ــــــاورــــــ وقبــــــ

 .لرست�ون�نوالق�لتواحتالل

جمديــــةو- �ــــ� روسســــةوفلســــطينيةوغ�ــــ�وح��ريــــةبتمثيــــلو لرجلــــس قــــا باإلضــــافةوإ�ــــ�وذقك،

 لق�ـــ ،وفلســـط�ن لرـــأة و�ـــ�روسســـاتو ةقـــ  ،واللحـــ  ورـــ ووـــابلسو�ـــ� لقدأ�ـــ  اتحـــا ولقنســـائ 

 جمديـــــةةعيـــــ وفـــــتحو�ـــــ�ولقاضـــــيةوال  لرجلـــــس فـــــاز. الزلش ولق لخليـــــةاـــــألشورـــــ ووتيجـــــةوق ةغلاـــــت

 .لقدأ�  اتحا ولقنسائ 

 

 أى ــــــــــةوةخــــــــــاتوالونيــــــــتحاقفاتوال ـــــــــالفـــــلئت : 

لرجتمعولر ي ولقفلسطي� ،وبماو��وواللئتالفاتوعض�لو��وع  ور وتحاقفاتولرأز  وفوـ لل

 :ذقك

هـذلولرنتـ ىو رـعلجتماعـاتوو3حضـأولرأزـ وو:الرـ ووقرجدـاضلرنت ىولقفلسطي� و •

 .الااشكوبفداقياتولرنت ىو��ول�خليلوالشل وهللا 2012��وعا و

هـــذلولقدـــا ،وال�أجـــعوذقـــكوج ئيـــاوإ�ـــ�ووغ�ـــ�ويشـــطو:عا��ـــةواعـــ ل ولئـــتال ورناهضـــة •

 .الإقغاءوعا��ةواع ل وودا��اتقااو�نولقولرس�  ول�حاقية
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 هذلولقدا ويشطوغ�� و: حا�قولقطفلورنت ى •

رـــعوهـــذلولرنتـــ ىوولجتماعـــات 8  هـــذلولقدـــا ولرأزـــ  حضـــأو :لاـــ سق ائـــتال واه�ـــ� •

التبـــا لووقلمشـــأالعتخطـــيطوحيـــثوتـــمولقدمـــلو�شـــ�لورشـــ��كوقلمناصـــأ واللق فيـــ لر

لسطيني�نولقذـ و�ديش�نو��والاملتولر�لضيعولق� وتناالقداوحا�قولقف. لردل�رات

حاـــ�قوايســـانوضـــ وســـ�انولقاـــ سوالة اللتولقـــ ع� و� إســـألئيلولو��ا�اتلقاـــ س،

 .�حماـةوحا�قولرا سي�ناللرناصأ و

قلدمـــــلوع�ـــــ�وو2011شـــــ�لتوحـــــ ـثاو�ـــــ�وعـــــا و� :نســـــاءولقوتشـــــغيللق�جنـــــةولق�ونيـــــةوق •

أة وإ�ــ�وســ�قولقدمــل،والتــ�ف��وفــأصوتحســ�نولقسياســاتولق�ــ وتــتحكمو�ــ�و خــ�لولرــ

. لقدارلـــةوى لرـــأة و�ـــ�ولقاـــ� �افحـــةولقتمي�ـــ�وضـــ ونســـاءوع�ـــ�وقـــ  ولرســـاالل والرقلعمـــلو

تضــــمو�ــــ�وعضــــ����اوالزلش ولقدمــــلوالرنلمــــةولقدمــــلولق القيــــةوالغ��هــــاورــــ ولرنلمــــاتو

رجلـسولقـ�زشلءولق�جنـةولق�ونيـةولعتمـ و،و2012��وعا و. ح��ريةغ��ولقل�ح��ريةوال 

ت�ـ�نوبمثابـةو�جنـةوق -ح��ريـةح��ريةوالغ��وروسسةو 16تتأقفور ورمثل�نور و -

عـــــ وتحســـــ�نولقسياســـــاتولق�ـــــ وتـــــوثأوع�ـــــ�ولقنســـــاءو�ـــــ�ووســـــئ�قةرلستشـــــاش�ةوشســـــميةو

لقاا رـةوسـن�لتوثالثوقلـواسـ��لتيجية االةع تولق�جنةوةـضـاوخط��ـ. لقدارلةلقا� و

 .بإع ل ول�خطةااشكولرأز وال 

خمســةولجتماعــاتورــعوهــذلولرأزــ وحضــأو :لقتجمــعولرا �ــي وقلموسســاتولقنســ��ة •

واللقغــأضورــ . �ــ�ولقاــ س�ةولقفلســطينيةولقدارلــةو� لقنســووسســاتلرورــعولقتحــاقف

 لرأة و��ولقا سوخ رةاعضاءو�ووسساتهذلولقتحاقفوه�وتنسيقوةيشطةولر

هـذلو�شـملو ):جمديةويساءوالآفـاق( 1948لرأة ولقفلسطينيةو��وووسساتلئتال ور •

لقاضــا ولرتااعــ ـ والا�ــا ـمي�نوالةعضــاءو�دــضوةوال ��لقنســووسســاتلرئــتال وا 

�غي�ــــــ�لتوع�ــــــ�وقــــــاو�نواســــــأ و�ــــــ�وإجــــــألءولقكنيســــــتولقدــــــأبولقــــــذـ و�دملــــــ�نوع�ــــــ�و

لقدمـــــلوع�ـــــ�وقـــــاو�نواحـــــ�للولق�خصـــــيةو�ـــــ�وو�ـــــ�وةولرأزـــــ  �ســـــببوتجأ�ـــــال . إســـــألئيل

،وقــ  وائــتال و2012�ــ�وعــا و. �ــ�وهــذلوائــتال وقلمشــاشزةوتمــتو ع�تــه فلســط�ن

قســـــ ول�حـــــ وا يـــــىو�ـــــ�وشفـــــعوووجـــــح را��حـــــا ت وقـــــ ر�ـــــقـــــ عموقدضـــــ�ولقكنيســـــتولقل

 والشاـةوعمـلو�ـ�وئتال ةجأىوا . ةولقثالثو��وإسألئيللق ـنيلفئاتوقو18ق اللجوإ��ول
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تدــــــــ ـلوقــــــــ�لو�نواحــــــــ�للوقتجــــــــاش��موواــــــــاشكوف��ــــــــاواعضــــــــاءوالتحــــــــ ث�لوعــــــــ اش نو

 .الاش نولقضفةولقغأ�ية�لور و��وو1948عا ووفلسط�نولرحتلةولق�خصيةو��

 

 ةوــــــــــــــــ القيــــــــاتولقـــــــــــــالفـــــــتــــــــائ: 

الفأصو التبا لولردل�راتو��ولقتضار وذلتوقيمة القيةورجم�عاتو��وع  ووللرأز وعض� 

 : اللرناصأ و،والتبا لوةفضلولرماشساتواليشأوشسائلولق ع� لقت ش�ب

لقســــن�يولرشــــ��كورــــاوبــــ�نواــــبك� وواجتمــــاعلرأزــــ وحضــــأو :اــــبكةوســــل�ىو •

�ــــانورحــــ�شو. �ــــ�و�شــــأ� ولقثــــاي ســــل�ىوالعائشــــةولقــــذيوتــــموعاــــ هو�ــــ�واش نو

آقيـــاتوإـجـــا وال واتلقالجئـــولقنســـاءولقســـ�ش�اتوقـــ فاعوعـــ وحاـــ�ق لاجتمـــاعو

زماوحضأولرأزـ وشحلـةوري لويـةوإ�ـ�ورخـيموقالجئـ�نو. نساءلققضمانوحماـةو

تطـ��أولرشـأالعووعـ ةسفأتوهذهواجتماعاتو. " ع��ي لق"��وامالواش نو

. جئـــــ�نو�ـــــ�واش نوالقبنـــــانلقـــــذيوســـــيخ  ولرـــــأة ولقســـــ�ش�ةو�ـــــ�ورخيمـــــاتولقال 

 .ردد ولرجتمعولرفت�حالسيتموتم��لوهذلولرشأالعور وقبلو

ســل�ىواجتمــاعولقســن�يولرشــ��كورــعواــبكةوولرشــاشزةو�ــ�و:اــبكةوعائشــةو •

 .لولأوةعالهوق�حص�لوع��ولقتفاصيل. ��واش ن

لقشــــــــبكةو�ــــــــ�و�ــــــــ�ولجتمــــــــاعو : حاــــــــ�قوايســــــــان�واالشالرت�ســــــــطيةلقشــــــــبكةو  •

�ارلــــةو�ــــ�ولقدضــــ��ةولقرــــنحولرأزــــ وتــــمو�ــــ�و�����ــــاغ ،ووح �ــــألنواللقــــذيوعاــــ 

لقفأ�ـــــقولقـــــذيو�دمـــــلوع�ـــــ�ولقنـــــ�عولرأزـــــ ووةـضـــــاو�ـــــ�وزمـــــاواليشـــــاشكو. لقشـــــبكة

رــــ  واجتمــــاعولقــــذيوعاــــ ولرأزــــ وحضــــأوحيــــثو لخــــلولقشــــبكةوواجتمــــا��

قلفأ�ــــقولقدارــــلوع�ــــ�ووإســــ��لتيجيةعضــــاءوقبنــــاءوا عمــــلو. �ــــ�وق�ــــ�صـــــ�ر�نو

لق�ــ و�قولرــأة و�ــ�وســياقولقتغ�ــ�لتولقسياســيةوحماـــةوحاــ� نــ�عواجتمــا��لق

�ــ�وواالل القــ وعاــ واجتمــاعولقســن�يو�ــ�و�ــاو�نو. حــ ثو�ــ�ولقدــاقمولقدأ�ــ ت

عضـاءولقصـد��اتوا ،والوـاقشو ر وضم ولقاضاـاولقدارةواخـأى ال لقااهأ و

 .لق� وت�لجهولرأة ولقس�ش�ة
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 لردلــــم إبــــ لع رأزــــ  بايــــا   حــــ ـثا هــــذهولقشــــبكة�شــــ�لتو :جســــ�شو اــــبكة  •

،وفلسـط�ن :رـاوـ�ـ� لقبلـ لنواعضـاء. لرشـاشزةولقسياسـيةوقلمـأة  أز وع��تال 

�ــــــــاو�نو�ــــــــ�و .اللرغــــــــأب،ول�ج لئــــــــأ،وتــــــــ�يس،ولقدــــــــألق،ورصــــــــأ،وقبنــــــــان،واش ن

 ةعضــاء لســتدأض حيــث �ــ�واش ن �ــ�ولجتمــاعوإقلي�ــ  لرأزــ ،واــاشكولقثــاي 

لق�ــــ وال دمــــلولةفضــــلولرماشســــاتوقتبــــا لوال  إســــ��لتيجية 2012عــــا و لقشــــبكة

 عاـ تولقشـبكة ،2012��وعـا وال .لرشاشزةولقسياسية بحقولرأة و�� تدلقت

زســــــبو ع�ــــــ� لقفلســـــطي�  قلمجتمــــــعولرــــــ ي  ةــــــا و3رــــــ  و  الشتـــــ�نوتــــــ ش�بيت�ن

وـاقمو قـ  . لقسيا�ي وقلمـأة  اللقتمك�نناصأ ولرلقضغطوال رداشلتوال  لقتأـي 

 39( ل�خليـــــــل ركتـــــــب �ـــــــ�لق�ـــــــ وعاـــــــ تو لقـــــــ الشلتو�ـــــــ�وإحـــــــ ىتـــــــ ش�بوولرأزـــــــ  

�ــ�ورشــاشزةوفداقــةو ةـضــا لمأزــ قزمــاوال�ــانو. )ذ�ــ�ش  5الو إوــاث 34،و /رشــاشك

 .قشـــــــــــــبكةوجســـــــــــــ�ش ولق�ســـــــــــــطىوالل�جن��يـــــــــــــة لق�جنـــــــــــــةولقفأعيـــــــــــــة لجتماعـــــــــــــات

 لئـــــــــتال  لرأزـــــــــ و�ـــــــــ��شـــــــــاشكو : ) النوتحفـــــــــظ رســـــــــاالل ( رســـــــــاالل تحـــــــــاقفو •

لر�جــــ�  وع�ــــ�ولتفاقيــــةو لقتحفلــــات إزلقــــة دمــــلورــــ وةجــــل�يوذ،ولقــــرســــاالل 

،وتــــ�يس،ول�ج لئــــألرغــــأب،و: ال�ضــــمو�ــــ�وعضــــ��ته لقدأ�يــــة�ــــ�ولقــــ اللوســــي لالو

 .اللقيم  فلسط�ن،ولقس� لن،وقبنان،وس�ش�ا،ولقبحأ�  اش ن،،ورصأ

 

رجلسوإ لش وولقااو�ي والاجتما��و��وتمثيلوورأز ولرأة وقرشاا :  2.2.4لقنشاطولقأئيـي و

 صن القولقنفاةواللقتأث��و��وسياساتوإ لش ولقصن القوبماوـت�لء والشؤ�ةولرأز 

الرـــــــ وبـــــــ�نو. صـــــــن القولقنفاـــــــة رجلـــــــسوإ لش  لجتماعـــــــاتورنتلمـــــــةورـــــــع 7�ـــــــ�و لرأزـــــــ  اـــــــاشك

 لر�لفاــةوع�ــ�ول�خطــةال ،و2012ر��لويــةوعــا و لر�لفاــةوع�ــ� �ــ وتمــتورناقشــ��الر�ضــ�عاتولق

 ناقشـــــةبم اجتمــــاع القــــا زمــــاو .2011 تـــــ قيقتاأ�ــــأولقلر�لفاــــةوع�ــــ�وال  2012 اســــ��لتيجية

�ــــ�و قلبلــــ ـات ز�ــــاشلتوري لويــــة �ــــ� لرأزــــ  اــــاشك .لقصــــن الق  لراقيــــةولق�ــــ وت�لجــــه لقصــــد��ات

  لخليـة ألجدـةقدملور �جنةوخاصة الع�ن. صن القولقنفاة عمل قتنسيق رحافلةول�خليل

 .2011��وعا و صيغت لق�  الئحةولق لخليةق
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شفـــــعولقـــــ���وبحاـــــ�قولقنســـــاءو�ـــــ�وةالســـــاطوولرجم�عـــــاتولرـــــوثأ وولق�ـــــ و : 2.3 لرحـــــ  ولقدـــــ  

�ســتطيعو عــموالضــعوحــ وقلمماشســاتولقســلبيةولتجــاهولقنســاءو�ــ�وحيــا�� ول�خاصــةواللقبيئــةو

  لرحيطةو

لقايـــــــــا وب�شاـــــــــاتوعمـــــــــلوق �ـــــــــا  ولقـــــــــ���وحـــــــــ�لوحاـــــــــ�قولرـــــــــأة وو:  2.3.1لقنشـــــــــاطولقأئيــــــــــي و

رـــــ ال يول�خـــــ رات،ورجم�عـــــاتولقطـــــالبوالصـــــاي��و(قلمجم�عـــــاتواللروسســـــاتولرســـــ�� فةو

 )لقاألشور ولرست�ىولقدا��واللرست�ىولرت�سطو

 

 : ةـــــــكــــــــأ�ــــلقشواتـــــروسسلو ـــــــالعــــــــ�ىورستعوـــــــــــشف •

رختلفـــةو ع�ـــ�ور�لضــيع قلدمــل لقتــ ش�بوالوـــأق وة اللت رجم�عـــةورتن�عــةورــ  لرأزــ ـمتلــكو

 ستضـــدفاتلر نســـاءقل عمـــلوالشاـــاتسلســـلةو فضـــالوعـــ . لرســـ�� فةرختلـــفولقفئـــاتورـــعوال 

ع�ــ�ورــ لشولقدــا وو لرأزــ �ســتجيبو،و.2.3.2 لقنشــاطو�ــ�وزمــا )�ــ�ولراــا واالل ش�ــاتولقبيــ�تو(

غ�ـ�ولقاللرنلمـاتو لرجتمديـة لروسسـات قبلور  عالريةا  الشلتوع��ولق طلباتلقال فأصولق

وجــــ الل  ال�مكــــ واوــــالعوع�ــــ�. تنلــــيموذل�ــــ لق�ــــ وبحاجــــةوإ�ــــ�ورجم�عــــاتوافــــأل وال  ح��ريــــة

اشضو �ــــــــ�وجميــــــــعوةوحــــــــاء رــــــــعولرنلمــــــــاتولقشــــــــأ�كة لق�ــــــــ وعاــــــــ ت لقت�عيــــــــة الشاــــــــاتوعمــــــــل

 ".ج"لرأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقو �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� لرحتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لقفلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطينية

بــاقي� و قالحتفــال رــعولرنلمــاتولقشــأ�كة ق �ــا  ولقــ��� لقفداقيــات لقد ـــ ورــ  لرأزــ  ةجــأى 

ق�حصـــ�لو). �شـــأ� ولقثـــاي ( لقدنـــفوضـــ ولرـــأة  ر�افحـــةورـــاـ� و16الو )آذلش 8( لقدـــاق� وقلمـــأة 

 ." " أفقلرـأ��ولقأج�عوإ��و،ورفصلة ع��وقائمة

عاـــــ وقاـــــاءلتوت�عيـــــةو�ـــــ�وولقضـــــفةولقغأ�يـــــةورـــــعولقنســـــاءوخاصـــــةو:  2.3.2لقنشـــــاطولقأئيــــــي و

 لقنساءولقدارالتوالش�اتولقبي�ت،وقتدأ�فولقنساءوبحا�قد 

 

نساءولقبلوالح  ول�خ راتوقعا وسلسلةور والشااتولقدملولقت�ع��ةور و •

 :ستضدفاتلر

 ف��ـــاجلســاتو�شـــاشكو 10-6تتضـــم و الشاــاتوعمـــل سلســـلةورـــ  رــ  هـــذهوايشـــطةتت�ــ�نو

ةالويســــاءوةخأ�ــــاتوتــــمو ش�ــــاتولقبيــــ�ت رــــ رــــ وحيــــثوعــــ  ولرشــــاش�اتورت�ســــطةو اترجم�عــــ
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ةرــــاولقســــببوالشلءو. لختيـــاشه ورــــ وقطاعـــاتورجتمديــــةوةالويســــاءوتجمددـــ وتجــــاشبورتشـــا��ة

ورــ ولقنســاءوـكمــ و�ـــ�وتاــ ـموتــ ش�بوقنســاءوقـــا شلتولســ�� ل و
ً
رجم�عــةورتجايســةويســـبيا

،والقنسـاءوةخأ�ــاتو��ـ  وخلــقوالرجتمدــا�� وع�ـ�وواــلوخ�ـ��� و�ــ�ولقتـ ش�بوألفــأل وعـائال�� 

ال�مـاوةنولقتـ ش�بو�سـتمأو. اد�شوبـأ�� وقسـ والحـ ه و�ـ�ولريـ لن،والةنوهنـاكورـ وــ عمد 

ســاعةوع�ــ�واقــلوفــإنوذقــكوســيمك ولرشــاش�اتوو20بمجمــ�عووجلســات 10 – 6ع�ــ�ورــ ىو

 �ا�لق�ــ وعاــ  الششولقدمــل جــ الل  ال�مكــ واوــالعوع�ــ� .رــ وبنــاءوشفاــةوبــ�نو�دضــد ولقــبدض

 " .ه" لر�حق �� 2012عا و لرأز الح  ول�خ راتو��و

 

 : السائلواعال  ع�� شفعولق��� •

لرحليـة،وحيـثوـلدـأورمثلـ�ولرأزـ وـحلىولرأز وباهتما وإعالر و��وةالساطوالسائلواعـال و

وع�ــــ�والســــائلواعــــال ولرأئــــ واللرســــم�ع،والهــــذلو�
ً
لق�صــــ�لوإ�ــــ�واــــألئحوســــدلوالرمثالتــــهوزث�ــــ�ل

ةنوـ�ـــــــ�نولقدنـــــــ�لنووع�ـــــــ� لصـــــــلولرأزـــــــ وال و2012خـــــــاللولقدـــــــا و اللســـــــدةو�ـــــــ�وةوحـــــــاءولقـــــــ�و ،

لتوق�حصــــ�لوع�ــــ�وردل�رــــاتوتتدلــــقوبحاــــ�قو/قرعالريــــ�نوالاعالريــــاتولردنيــــ�ناسا�ــــي و

،والقــاو�نولقدا��ــات،والقتــلولقنســـاء،واللرســاالل وبــ�نولقأجـــلوبجميــعوةاـــ�اقهلرــأة ،واللقدنــفو

 . اللرأة ،والحقولرأة و��ولر��لث،والحا�قولقنساءواشلرلواللرطلاات

وراابلـــــةو84الر�ظفـــــاتولرأزـــــ و�ـــــ�ووخـــــاللولقف�ـــــ� ولق�ـــــ و�غط��ـــــاوهـــــذلولقتاأ�ـــــأواـــــاشكور�ظفـــــ� 

زمـــــاواـــــاشكور�ظفـــــ�والر�ظفـــــاتولرأزـــــ و�ـــــ�وراـــــابالتو�ـــــحفيةو�ـــــ�والســـــائلوإعـــــال و.،إعالريـــــة

واخباش�ــــة،وال�ــــحيفةو)شل ـــــ�وجاردــــةول�خليــــل( شل ـــــ�وعلــــمو: رحليــــةورــــ وبي��ــــا
ً
،والاــــبكةوردــــا

الشل ــــــ�وفلســـــط�ن،والقنـــــا وفلســـــط�نو) شل ــــــ�ول�جاردـــــة( ل�حيـــــا ول�ج ــــــ  ،والشل ــــــ�وب�ـــــ�وز�ـــــتو

فضـــائية،والشل ــــ�وةجيـــال،وال�ـــحيفةولقاـــ س،والشل ــــ�ول�حأ�ـــة،والشل ــــ�ولقنـــ�شس،والشل ــــ�ولق

 .MBC،والفضائيةوو.ل�خليل

 

 :اللقتشبيكواخأىوقت�عيةواواتولـــــــــــيش •

واللقــذيواالشال�ـ ،ولرمـ�لورــ وقبـلواتحــا " ةوـاولرــأة ورـ وفلســط�ن" شــأالعرسـنةولقثاويـةوقل

رـــ ورجم�عـــةوتـــموعـــأضو،ووروسســـةواااـــاتلقدمـــلوعليـــهورـــ وقبـــلولرأزـــ وباقشـــألزةووتـــم
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قطـــــــالبوحيـــــــثوتـــــــموعــــــأضوافـــــــال وحاا��ـــــــاولرـــــــأة ولقفلســــــطينيةولق�ــــــ و ســـــــينمائيةلق فــــــال ا 

�ـــ�ووتواجتماعيـــاتواللرحاريـــاتلقدـــارال بمشـــاشزةووالقـــ وتـــموعـــأضوهـــذهوافـــال و.ل�جاردـــات

وقلطــــــالبو�ــــــ�ولرناقشــــــاتوالتاــــــ ـمول�خــــــ راتواستشــــــاش�ةولقلــــــ�ل� وقمــــــ وبارشــــــاشزةوولرأزــــــ و

خمســـــةوراـــــافتوحـــــ�لوزتـــــبولرأزـــــ و،وعأضـــــتألفـــــال ولق�ـــــ وقفحاـــــاوال . ل�حضـــــ�ش اللقطاقبـــــاتو

شزـــ توع�ـــ�وحيـــا ووةفـــال  10 تـــموإوتـــاج،و2012�ـــ�وعـــا و. تـــمويشـــأهاو�ـــ�والقـــتوفحـــقوال افـــال و

و8�ـــــــ�ووعـــــــأض 47ةفـــــــال و�ـــــــ�وو10 عـــــــأضولل القـــــــ وتـــــــم. لقنســـــــاءو لخـــــــلولرجتمـــــــعولقفلســـــــطي� 

 )www.wclac.org( .لرأزـــــــ وتـــــــموتاـــــــ ـمداورـــــــ وقبـــــــلولستشـــــــاشلترحافلـــــــات،واللق�ـــــــ وتل��ـــــــاو

طلبـةول�جاردـاتواللقبـاحث�نوق ار�اوـ) الفوــ لل(�ـانولرأزـ واعال ،وباإلضافةوإ��ولقدارل�نو��و

لردل�رــــاتواللقتــــ ش�بوحــــ�لوإـجــــا ولق�ــــ وتــــأ� وقطلــــبوال ح��ريــــةواخــــأىوغ�ــــ�ولق وسســــاتاللر

لرـأة ووالضـع،ولقنسـ��ة،والإجـألءلتولرحـازم،وال نساءلقدنفولرن���،والحا�قولق: ��ار�لضيعور

لقفلسطينيةوتحـتواحـتالل،وقتـلولقنسـاء،والتمكـ�نولرـأة ،ول�حأزـةولقنسـائيةولقفلسـطينيةو

وطـــــ�لشئ بيــــتولقلرأزــــ و�ــــ�وإ لش والخ�ــــ� وتجأ�ــــةو. الالضــــعولرــــأة و�ــــ�وإوــــاشولقاــــاو�نولقفلســــطي� 

وت�جــــأوقــــهولروسســــاتولقغ�ــــ�وح��ريــــةو�ــــحاـاولقدنــــفو�د�ــــ وةوــــهوةـضــــاولر�ـــانولقــــذيلنســـاءوق

. رــ ولقدنـــفوآقيــاتول�حماـــة الغ��هــاورـــ  بي�توالرنــةبــاقلقتــ ش�بواللقت�عيـــةووالغ��هــاو�شــأن

قلبحــــــثوعــــــ ولردل�رــــــاتوو لرأزــــــ و�ــــــخصوإ�ــــــ�و200ةز�ــــــ�ورــــــ وتاــــــ  و،و2012دــــــا ولقخــــــاللو

 .الل�خليلواللقا سو شل وهللاركتباتولرأز و��و�لور ور�ل و��ووالفستخ ل 

 

عاـــــــ وقاـــــــاءلتولقت�عيـــــــةوو�ـــــــ�ولقضـــــــفةولقغأ�يـــــــةوحـــــــ�لول�حاـــــــ�قو:  2.3.3لقنشـــــــاطولقأئيــــــــي و

اجتماعيــــةواللقااو�ويــــةورــــعول�جاردــــاتو�ــــ�ولرنــــاوقوالل�جن��يــــةواللق�ســــطى،وال اللئــــأواشاــــا و

اـجابيـــــةو�ـــــ�ولقتدارـــــلورـــــعوالاصـــــالحواســـــأيو�ـــــ�ولرحكمـــــةولقشـــــأعية،وقتد �ـــــ ولرماشســـــاتو

 لقنساءو��ورد��مولرستابليةوالل�حاقية

 

 :ل�خ رةواجتماعيةو اقباتقط لقت ش�بولقدم�� •

واقبـــاتوعـــ  ورــ و تح��ــلوتــمل�جـــ�  ،و خ رـــةوعاقيــةتاــ ـموحــ�لو لرنتشـــأ وقســمدةولرأزــ  

سـاعةوو120 فسـتكمال ةسـاتذ��م ر وقبـل لقضفةولقغأ�ية جاردات��و ل�خ رةواجتماعية

http://www.wclac.org/


42 
 

 قــــ شوةز�ــــ�ورــــ  الجــــ� ع�ــــ�ولقــــأغمورــــ و-واقبــــات ســــبدة لختيــــاش تــــم. لرأزــــ  �ــــ�و لخ�ــــ� تــــ ش�ب

تــــــــ ش�بووتمـــــــــ .اقبــــــــاتلقط لر �ــــــــ ورــــــــ و�ســـــــت�عب ةنوقلمأزــــــــ  وـمكــــــــ حيــــــــثوةوــــــــهوفو،ولقطلـــــــب

 حيــثوـــتموإعــ ل ،ولرتــ ش�اتورــ وقبــلولقدــارالتواجتماعيــاتورــ وذاللتول�خ�ــ� و�ــ�ولرأزــ 

تتلاــــىو .نتلمــــةلرتاييمــــاتواللق لجتماعــــاتولرتا�دــــة إضــــافةوإ�ــــ�،وةق�ــــلوواقبــــ خطــــةوت ش�بيــــة

حـــافتوإ لش و،وال ل�حـــافت ت�ثيـــق بمـــاو�ـــ�وذقـــكوإجـــألءلت عـــ  و�لضـــيعر ع�ـــ� تـــ ش�با اتلرتـــ ش�

 .لقدملواجتما��والةخالقياتقنساءو�حاـاوعنفو

 

 : لرحكمةولقشأعيةو ال يول�خ راتو��الششوعملور •

و"   �دنــ�لنســاعةوت ش�بيــةوو20 ب�لقــعوةـــا ، 3،وعاــ ولرأزــ والشاــةوعمــلورــ  و2012�ــ�وعــا و

القــ وحضــأو. "لقســاش�ةواللقتدــ ـالتول�ج ـــ  وولقفلســطينيةوحاــ�قولرــأة و�ــ�وضــ�ءولقاــ�لو�ن

و11إوــــــاثوالوو9(لرحكمـــــةولقشــــــأعيةو�ــــــ�واللقاضـــــا وورــــــ وراـــــ ر ول�خــــــ رات 20لقدمـــــلوالششو

قـــــاو�نواحـــــ�للولق�خصـــــيةوالااللرـــــأوا لش�ـــــةو: التناالقـــــتولقـــــ الش ور�ضـــــ�عاتور��ـــــا). ذ�ـــــ�ش 

تـــموتاـــ ـمو( 2012الوو2011شئـــيسولرحكمـــةولقدليـــاو�ـــ�وعـــا وقاــــي ولقاضـــا وال لقصـــا ش وعـــ و

او�نوحماـــــةواســــأ ورــــ وقــــوســــ�  ،ور)شئــــيسوقضــــا ولرحكمــــةولقشــــأعيةوقبــــلورــــ وجلســــةل�

ةعـأبولرشـاش��نوعـ وقـ وال . تنفيـذوقـألشلتولرحـازم،والإجـألءلتودا��ـاتقـاو�نولقال لقدنف،و

لقتــــ ش�بوع�ــــ�وهــــذهولقاضــــاـاوالغ��هــــاوذلتولقصــــلةوبحاــــ�قووةنوـــــتموز�ــــا  وةـــــا و�ــــ�و��مشغبــــ

 .لرأة 

 

تنفيذوقااءلتوت�عيـةوالوالشاـاتوعمـلوق �ـا  ولقـ���وحـ�لوحاـ�قو:  2.3.4لقنشاطولقأئيـي و

 عا والرجم�عاتولقشبابلرأة وقطالبول�جارداتو�ش�لو

 

 :اتـــــــــــــــــــــــاردـــــــــــــــالبول�جــطـــــــق لـــــــــــــــــــــــــــالششوعم •

رـــ و ، وبحاـــ�قولرـــأة /قأفـــعوالعـــ�� وطـــالبول�جاردـــاتاــ� ولرأزـــ وبتنفيـــذوقاـــاءلتوت�عيـــةوقـ

 ــــتم،واللق�ـــ وســـاعة 20 ب�لقـــع . "أة وحاـــ�قوإيســـانرـــحاـــ�قول "�دنـــ�لنوولتعاـــ و الش خـــاللو

تبــــ ةولقــــ الش و .لقاصــــ�� عاــــ وعــــ  وةز�ــــ�ورــــ ول�جلســــاتو رــــ وخــــالل ةال،وةـــــا و4�ــــ�وتنفيــــذهاو
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قبــلولقنلــأو،ولقدنــف بم�ضــ�ع هش�طــال  ،و�ــ�ولقثاافــةجــذالشهوال وعــ ولقنــ�عواجتمــا�� بما رــة

اعــــالنو  شلســــةتــــتمو،وع�ــــ�وســــبيلولرثــــال،و�ــــ�وفلســــط�نل�حاــــ�قولقداريــــةوال  لقاــــ�لو�ن �ــــل �ــــ�

 قلاــــاو�نولقفلســــطي� ولق�ــــ و�دمــــلوولرجــــافتولقأئيســــية الرناقشــــة ايســــان �حاــــ�ق لقدــــاق� و

 حماـــةواســأ قــاو�نوال  احــ�للولق�خصــية،والقــاو�نودا��ــاتقــاو�نولق:  لرأزــ  �دمــلعل��ــاو

لقـذيولقدنفو�حاـاو تح��لوقلنساءولا ولق  -زماوال�تموخاللولق الش ورناقشة. ر ولقدنف

لقـذيوتـموإ خاقـهوو– ت�ارـلرـ وخـاللورشـأالعوتموتط��أهور وقبـلولرأزـ والروسسـةوجـذالشو

وســــبدة لرأزــــ  قـــا  ،2012�ــــ�وعــــا و. 2011دـــا ولقرــــ وولقنصــــفولقثـــاي  �ــــ� رــــ�ل ولقتـــ ش�ب�ـــ�و

رــــ و لقاائمــــةولق�ارلــــة ال�مكــــ واوــــالعوع�ــــ� ."إيســــانحاــــ�قووأة رــــحاــــ�قول"  الشلتو�دنــــ�لن

  ."ال" لر�حق لق الشلتو��

 : ابـــــــــــلقشب اجـــــــــــرإ  •

سـت��نو حـ�لولقنـ�عواجتمـا��والحاـ�قولقنسـاءوااتاانلق لقأجلو�� راجإ ةنو لرأز �دت��و

�ـاألزاللجو( رسـوالقية زأ�حابفدمو الشهموحا�قولرأة وال � ر و عمدمقلتأز و ردمةوالسيلة

الألخــــذو . لقفلســــطينية قلمــــأة  يــــةبيئــــةوحا�ق �ــــ�و�شــــكيل لقــــذـ و�ســــاع الن ) اخــــ� ال الالبــــاء

 رخــــيم رــــ  شــــبابق ةـــــا و4رــــ  ووســــتمأول اــــت�ي  رخــــيم لرأزــــ ،وةجــــأىواعتبــــاشوذقــــكو�دــــ�ن

،واحـ�للولق�خصـية،والقـاو�نونـ�عواجتمـا��لق :ر��ـا حـ�لور�لضـيع ةش�حـارخيموال  ل�جل الن

اجتماعيــــــــــةو تفاقيــــــــــاتوق�حاــــــــــ�ق ا �ــــــــــ� التح ـــــــــــ ل( �حاــــــــــ�قوايســــــــــانالاعــــــــــالنولقدــــــــــاق� و

رــ و حماــةواسـأ قـاو�نووسـ�  رال  دا��ــات،والقـاو�نولق)لر ويـةال لقسياسـيةوال  الاقتصـا ـة

لقفئـــةو( وـــالبول�جاردـــات ردلمدـــمورـــ  رشـــاش�ا، 24 ل �ـــ�وةش�حـــا لرخـــيم عاـــ القـــ و. لقدنـــف

 .)22-18 لقدمأ�ة

 

توسيع وتح �ن وت�ايم �جخامات للن ا  �للو��ي �عان�ن من     : ثالث�لفا  سس���تي�ح �ل

 �لتمي�� أو �لعنف

تـــ�ف��ول�حماــــة،ول�خ رـــةوولقااو�ويـــةووالل�خـــ راتواجتماعيـــةوقلنســـاءو : 13. لقدـــ  ولرحـــ  

لقلـــــ�ل� و�دت�ـــــ�نو�ـــــحاـاوةالوردأضـــــاتو�خطـــــأولقدنف،الاو��ـــــاكواللقتمي�ـــــ�وبنـــــاءوع�ـــــ�ولقنـــــ�عو

 .اجتما��و
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) �ـــــــ�ولرحـــــــازمولر ويـــــــةواللقشـــــــأعية(تـــــــ�ف��ول�خـــــــ راتولقااو�ويـــــــةو:  3.1.1لقنشـــــــاطولقأئيــــــــي و

 اجتماعيةوقلنساءالل�خ راتو

 ل�خـــ راتولقااو�ويـــةوالاجتماعيـــة تاـــ ـم لرأزـــ ـ�لصـــلو ،قدملـــه لقدمـــ� ولقفاـــأي وباعتبـــاشه

لقاــــ سو �ــــ�و�ــــلورــــ  اتاجتماعيــــواتاخصــــائيالواتلرحاريــــ فأ�ــــقورــــ  قلنســــاءورــــ وخــــالل

 تـبار� لرـ�ظف�نولقدـارل�نو�ـ� رـ فأ�ـقواللحـ و( لقضـفةولقغأ�يـةوجنـ�بالشل وهللاوال  لقشأقية

،وشفـعولقـ عاالىوةرـا ولرحـازم هـذهول�خـ رات�شـملو). نطاـةوبيـتو�حـمر ال ل�خليللرأز و��و

ةفـــــأل و بـــــ�ن اللقتجســـــ��،ورـــــأ واللحـــــ   ستشـــــاش ا  �ـــــ�وجلســـــات لقااو�ويـــــةوستشـــــاش ا الإعطـــــاءو

 .اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ 

 441 لواجتماعيــــة ولقااو�ويــــةوالستشــــاش ا  لرأزــــ ،وقــــ  وخــــاللولقف�ــــ� ولرشــــم�قةوبــــاقتاأ�أ

 لــــفر 59 هناقــــكو�ــــان،و�ــــ�وحــــ�نورت�جدــــة 382 ل رلفــــات تــــموفــــتح بــــ�نوهــــوفء،الرــــ و .لرــــأة 

 .ر ولقدا ولقسابقلستمأولقدملوعل��او

 �ــــ� دامـاــــ لستشــــاش وتــــموت 402( رــــأ واللحــــ  لستشــــاش و 493 رــــاوـ �ــــ وعــــ  ةـضــــا �ــــانوهنــــاك

 ).ت�عيةجلساتو ��وتموتا ـمدالستشاش و 91الو ع��ولقداتف ةال لرأز ركتبو

 

 )حسبولر�قع(ق�حافتولقد  واجما��و

ع  ولرنتفداتولقال� و لر�قع

لستمأ� وبتلا و

ل�خ رةور ولقدا وو

)2011( 

ع  ولرنتفداتو

لقال� وب ةنوتلا و

ل�خ رةو��وعا و

2012 

رجم�عولرنتفداتو

خاللولقف�� ولق� و

�غط��اولقتاأ�أو

2012 

ع  ول�حافتو

لق� وتموإغالقداو

 2012خاللوعا و

 80 108 83 25 لقا سولقشأقية

 58 122 103 19 شل وهللا

 68 211 196 15 جن�بولقضفةولقغأ�ية

 206 441 382 59 :لرجم�عو
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. صــــيلول�حــــافتولق�ــــ وعملــــتوعل��ــــاوالحــــ  ول�خــــ راتو�ــــ�ولرأزــــ اتبــــ�نول�جــــ لاللولقتاقيــــةوتف

،وقـذلوفـإنولرجـاريعوفو�سـااليوـمك وةنوـ��نوقدـاوةز�ـ�ورـ وقضـيةفحظوةنولرنتفدةوذل��او

 :باقضأالش وع  ولرنتفداتو

 
 �ملجمو  طو�رئ  �جتماعية وقانونية قانونية �جتماعية نوعية �جخامة �مل�امة

 382 25 212 111 34 �لعاد

 
 �ملجمو  �لشرطة مؤس ة أدلية بل�ات �لتوعية محاكم ديئات بكومية أفر�د م�ار �لتحو ل

 382 8 70 17 91 21 175 �ملجمو 

 
 �ملجمو  فما فوق  50-36 35-20 20أقل من  عمر �ملنتفعة

 382 66 277 39 �ملجمو 

 
 �ملجمو  توج ساق  غ�� قر أل �لءوج دلأ أدل �لءوجة توج ن��ك�مل

 425 52 18 11 24 320 �ملجمو 

 
 م�ادر �لتحو ل �جخامات �مل�امة ب أل نوعية �جخامة

 
 

 

 

 لجتماعية

9% 

 قاو�وية

لجتماعيةو 29%

 القاو�وية

55% 

 و�لشئ 

7% 

 �جخامات �مل�امة للن ا  ب أل نوعية �جخامة

 ةفأل 

46% 

هيئاتو

 ح��رية

6% 

 رحازم

24% 

حلااتو

 لقت�عية

4% 

روسسةو

 ةهلية

18% 

 لقشأوة

2% 

 م�ادر تحو ل �لن ا  و�لفتيات ��� �ملركء
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 � بة �ل فئة عمر ة من مجمو  �ملنتفعات
ب أل �لخخص أو ا�خاص �لذين توتيع �ملنتفعات 

 بالة موتعة) 425(قامو� قاالن��اك فان �ملجمو  �لعام �ان 

  

 

 
 �ملجمو  )جامعة+ �لية( 16-13 سنة 12-10 سنو�ت 9-1 غ�� متعلمة سنو�ت �لتعليم

 411 126 155 98 3 �ملجمو 

 
 �ملجمو  أخرى  بكوميقطا   قطا  خاص ال �عمل طبيعة �لعمل

 382 49 19 56 258 �ملجمو 

 
 �ملجمو  أرملة مطل�ة منف�لة م��وجة مخطو�ة عء�ا  �جحالة سجتماعية

 382 5 46 55 230 18 28 �ملجمو 

 
 �ملجمو  ماينة قر ة مخيم �ملنط�ة �جزغر�فية

 382 231 102 49 �ملجمو 

 

 :لوــــــــــــــليـــحــــت •

،والهـــذلولقدـــ  وةع�ـــ�ورـــ ولرت�قـــع،واليشـــ��ولرـــأة  382بلـــغوعـــ  ولرســـتفي لتورـــ ول�خـــ راتو

اليدت�ـــ�وهـــذلورواـــأوإـجـــا� وع�ـــ�ورـــ ىوثاــــةو. إ�ـــ�وولـــبورت�لصـــلوع�ـــ�وخـــ راتولرأزــــ ذقـــكو

لرنتفدـــــات،وحيــــــثوتاــــــ�لوهـــــوفءوة��ــــــ وـفضــــــل وتلاـــــ وخــــــ راتورــــــ ولرأزـــــ وألنورــــــ وـاــــــ  و

 20أقل من 

10% 

20-35 

73% 

فما  36-50

 فوق 

17% 

 توج

75% 

قر أل 

 قالام

6% 

أخوة 

 �لءوج

3% 

 غ�� قر أل

4% 

توج 

 ساق 

12% 
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وع�ـ�وهـذهول�خـ رات
ً
أوارـو-ل�خ رةولقااو�ويةوالاجتماعيةويساء،والة�� وق وـصأف ووا� ل

أل��ـموقـ وـأفضـ�لوتحمـلوو-لقذيوق وـ��نوقـهورـأ ال وإـجـا� و�ـ�ولقدالقـةورـعوةش�ـابوةسـأه 

وحاقــــة 206لرأزــــ وو،وةغلــــقلقت�قدــــاتوفــــاق لرســــتفي لت�ــــ�وحــــ�نوةنوعــــ  و. هــــذهولقت�ــــاقيف

الذقكووتيجـةوهذلولقأقموه�وةقلورماو�انوعليهو��ولقسن�لتولقساباةو. 2012فاطو��وعا و

 .لقدا لرحازمولقشأعيةوخاللووضألباتو��ر وا �ج� وع  وزب��وق

وبـــــ�نولرنتفدـــــاتولقســـــابااتولقال�ـــــ وةعـــــأ� وعـــــ و
ً
�شـــــ��ورصـــــا شولقتحـــــ��التوةنوهنـــــاكوت�لزوـــــا

شضــاه ول�خ رـــةولق�ـــ وـاـــ رداولرأزـــ ،والافـــأل ولقـــذـ و�دأفـــ�نوزيفيـــةولق�صـــ�لو�خـــ راتو

تاـــ� وبتح��ـــلورنتفدـــاتوال ) رثـــلولرحـــازمولقشـــأعية(بـــارأز وولرأزـــ ،واللروسســـاتولق�ـــ وتثـــق

رـــ ولرنتفدـــاتوســـمد وعـــ وعمـــلولرأزـــ والل�خ رـــةولق�ـــ وـاـــ رداو% 41. إقيـــهو�شـــ�لورنـــتلم

 . ر ورنتفداتوسابااتورماوـ لوع��ورست�ىوعا��ور ولقثاةواللقأضاوع وخ راتولرأز 

 

ش واااهناووتج شوال . ه�ولق الجوةالولق الجولقسابقلرن��كوور ول�حافت،و�ش��وإ��وةنو% 87

ألوهو��ومنتفداتول�ج اللوـتجاالزولقد  واجما��وقل هنولقد  واجما��ولر شجو��وهذإ��وة

لق الجوع��وسبيلولرثال،و(ق وةااشتولرنتفداتوإ��والج� وةز��ور ورن��كو�دضول�حافتو

  ).إخ� ولق الجال 

 

�اوــــــتوغاقبيــــــةولرنتفدــــــاتواــــــاباتوصــــــغ��لت،والهــــــذلو�شــــــ��وإ�ــــــ�ولقصــــــد��اتولق�ــــــ وت�لجددــــــاو

وةنوهنــــــاكوردــــــ فتورأتفدــــــةورــــــ و
ً
لقفتيــــــاتو�ــــــ�ولقســــــن�لتواال�ــــــ�ورــــــ ولقــــــ اللج،والخص�صــــــا

القكـ ولقدـ  ولقكب�ـ�ورـ ولرنتفدـاتولقال�ـ وـصـنف وع�ـ�وة��ـ و�ـ�و. لق اللجولربكأو��وفلسـط�ن

�وإ�ـــ�وةنوهـــذهولقفئـــةوت�لجـــهورشـــكالتو�ـــ�ولقـــ اللجو،و�شـــ�)ســـنة 50-36بـــ�نو( رت�ســـطولقدمـــأو

 
ً
ورــاو�دــ ىوهــذهولرشــا�لوقلضــغ�واتواجتماعيــةوالاقتصــا ـةولقناتجــةوعــ و. ةـضــا

ً
الغاقبــا

احــــتالل،واللق�ــــ وتتفــــاقمو�لمــــاوز�ــــ�واوفــــالو�ــــ�ولقدائلــــةوالتــــ  ل ورتطلبــــاتول�حيــــا ولرتدلاــــةو

 . بنفااتولقطدا ،واللرلبس،واللقتدليم،والغ��ها
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رــ ال لوشئيســياو�خ رــةووهــ�وو�شــ��وإ�ــ�وةنولرأزــ و) 382(إ�ــ�ولقاضــاـاولقااو�ويــةوولشتفــاعوعــ  

و)258(لرأزـــــــ وورنتفدـــــــاتةز�ـــــــ�ورـــــــ ووصـــــــفو. ل�خـــــــ راتولقااو�ويـــــــةعـــــــ واتوباحثـــــــقنســـــــاءولقل

�دتاـــــ ولرأزـــــ وةنوهـــــوفءولقنســـــاءوــــــأ نوةنولرأزـــــ وـالحـــــظو. خـــــاشجولرنـــــ�ل �دملـــــ وفوورنتفدـــــة

�دشــــــ وبكألرـــــــةواللســـــــتاالل،و النوةنوـكـــــــ ورضـــــــطألتوقلتنـــــــازلوعـــــــ وحاـــــــ�قد ورـــــــ وةجـــــــلو

لقدــــيشو�ــــ�ورجتمــــعوذ�ــــ�شيو�ســــاو ولقاــــاو�نوفيــــهولقأجــــلوع�ــــ�وحســــابولرــــأة ،والتصــــلوفيــــهو

 لرنتفدـاترـ و %67باإلضـافةوإ�ـ�وذقـك،و. فاـط% 14يسبةولقا�ىولقدارلةوب�نولقنساءوإ��و

،ورماوـجدـلوارـأوةز�ـ�وصـد��ةوق�حصـ�لوع�ـ�و)�ليةوةالوجاردة(لقتدليمولقدا��وو لصل� قموـ

 .لردـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشلتوالل�خ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�لتولقالزرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خ�لوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�قولقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

خــــــ راتوقتلاــــــ ول� �نســــــدلقلــــــ�ل� و�هنــــــاكوعــــــ  وزب�ــــــ�ورــــــ ولقنســــــاءولر��الجــــــاتواللرطلاــــــاتو

لشتفــــــاعوعـــــ  وحـــــافتولقدنــــــفوولرأزـــــ  �الحـــــظو،وال )٪86(لقااو�ويـــــةوالاجتماعيـــــةورـــــ ولرأزــــــ و

ذقــــــك،وعــــــالال وع�ــــــ�و). ٪87(لقــــــ الجوةالولقــــــ الجولقســــــابقووـ�ــــــ�نوف��ــــــاولرن��ــــــكوهــــــ� لرن��ــــــ�ولق�ــــــ و

دــا لو�لرأزـ ورـ وخـ راتووقتلاـ نو��سـدولــ�ل� لقت�زيـعول�جغأل�ـ�وقلنسـاءو�ـحاـاولقدنـفولق

ختلـفو�ـ�ورقـ ووجـحو�ـ�ولق�صـ�لوإ�ـ�ولقنسـاءوهذلو�ش��وإ��وةنولرأز و. ت�زيعولقس�انتاأ�باو

 .ةوحاءولقضفةولقغأ�ية

 

تــــ�ف��ول�حماـــــةولقداجلــــةوقلنســــاءولردأضــــاتو�خطــــأولقدنــــفورــــ و:  3.1.2لقنشــــاطولقأئيـــــي و

 خاللووتح��لد واللستاباقد و��ورأز ولقط�لشئ 

لقـــذـ وـصـــأالنولرحليـــةوة�ـــحابولقســـلطةوضـــ وعأقلـــةوولرأزـــ  �ـــافحو،و2011 �ــ�وب لــــةوآذلشو

واستشــاش تاــ ـموحيــثوتــمو. �ــ�وبيــتولقطــ�لشئ وتغي�ــ�لتوهي�ليــةلرأزــ وقإجــألءوضــأالش ووع�ــ�

التضـمنتوةعمــالو. قألرـانالتأزيـبو�ـار��لتولقبيـتوحـ�لولقشـائكةوواسـالكقبنـاءوجـ لشورـ و

لعمـــــةورـــــعوالزلش و لقا��ـــــةوال لق اتـــــهل�حفـــــاظوع�ـــــ�وعالقت�قيـــــفولقبيـــــتوال  إل��ـــــاء لرأزـــــ ولقبنـــــاء

دــا ولق�ـ�ولقنصــفوااللورـ و.  فــعوالزلش ولق لخليـةوإ�ــ�وحـلولرشــ�لة،وال لقشـوالنواجتماعيـة

�بورـ وقبـلولقسـلطاتوحصلولرأز وع��ورنحةوصغ�� وقبنـاءول�جـ لشوزمـاوهـ�ورطلـ،و2012

 .إعا  وفتحولر�جأورأحلةق�ج لش،واللرأز والنو��ووزتملولقدملوباقنسبةل. لرحلية
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ل�خــ راتو�ــ�ورأزــ ولرــأة وقرشاــا ولقاــاو�ي وتطــ��أوقــ شلتوالحــ  و:  3.1.3لقنشــاطولقأئيـــي و

 الاجتما��

ووةخصائياته��تمولرأز وبتا ـمولرساو  ورحارياتهوال 
ً
اجتماعيات،وحيثو�دت��وذقـكوجـ ءل

فوـتجـــــ ةورـــــ وعمـــــلولرأزـــــ والرن�جيتـــــهولق�ـــــ وـتشـــــاشكوف��ـــــاورـــــعولقشـــــأ�اءولقـــــذـ وـأغبـــــ�نو�ـــــ�و

شـــألزةولق قـــا ولرأزـــ وبإعـــا  ،واتل�خـــ رالحـــ  وواتر�ظفـــوقـــ عمال و.قلنســـاءتاـــ ـموخـــ راتو

 :اــــــأل ثالثــــــةوةوــــــ�لعورــــــ وا ومـاــــــ حيــــــثوتــــــموت،ورأزــــــ واشاــــــا ولقفلســــــطي� رــــــعوأســــــميةولق

جمـــــــا��وقألخصـــــــائياتواللرحاريـــــــاتورناقشـــــــةوقضـــــــاـاوتتدلـــــــقو�دمـــــــلوســـــــاعةوإاـــــــأل وو37 •

 .لق�ح  

فأ يوقألخصائياتواجتماعياتول�ج ـ لتولقال� وب ةنوعملد وإاأل وساعةوو35 •

ورعو
ً
 .رأز ولرأة روخأل

ع��وغ��ه و ل�ل� و�شأف لق اتاجتماعيوإاأل وع��وإاأل وقألخصائياتساعةوو36 •

 .ر واخصائيات

 

تطـــــــــ��أولقدالقــــــــــاتواســـــــــ��لتيجيةوقل�حــــــــــ  ول�خـــــــــ راتوالرأزــــــــــ و:  3.1.4لقنشـــــــــاطولقأئيـــــــــــي و

لقطــ�لشئورــعولروسســـاتوذلتولقصــلةولق�ــ و�شـــملولقســلطاتولرحليــةوالقـــ�ىوارــ والقطـــاعو

 الالزلش ولقشوالنواجتماعيةلقد لقةو

،وقبيـــتولقطـــ�لشئ  ارـــ  إجـــألءلت�شـــأنولرحليـــةوة�ـــحابولقســـلطةوعأقلـــةو ع�ـــ�ولقـــأغمورـــ 

،ولقشــــوالنواجتماعيــــة رــــعوالزلش  عمولرتبــــا لوقــــل�ثياــــةوال لقدالقــــاتوع�ــــ�ولق لرأزــــ حــــافظو

 لرأزـــ فوــــ للو. لقأئيســـي�نوالخـــأ� ولقشـــأ�اء الزـــذقكورـــع ع�ـــ�ولرســـت�ىولقـــ�و� ،ال�خاصـــةو

حماــــةولق�جنـــةولق�ونيـــةو�،والهـــ�وعضـــ�و�ـــ�ووـــابلس بيـــتوارـــانق لق�جنـــةولقت�ج��يـــة عضـــ�لو�ـــ�

 لق�جنـــةولق�ونيـــةور�افحـــةعضـــ�و�ـــ�وزمـــاوالةوـــهو،و)الزلش ولقشـــوالنواجتماعيـــةبأئاســـةو(لرـــأة و

 �ـــ�وعـــ  ورــــ  ةـضـــازمــــاواليشـــاشكولرأزـــ و،و)اـــوالنولرـــأة الزلش وبأئاســـةو( لقدنـــفوضـــ ولرـــأة 

�ـــــ�وعـــــا و. اصـــــالحولقاـــــاو�ي اللقت�عيـــــة،وال و،الارـــــ  ذقـــــكول�حماــــــةبمـــــاو�ـــــ�و لق�جـــــانولقفأعيـــــة

 الرمثلــــــ�نوعــــــ ،واللقشــــــأوة،والزلش ولقشــــــوالنواجتماعيــــــةاــــــأ�اءورــــــ وال  لرأزــــــ  عاــــــ  ،2012
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 لقناجمـــــةوعـــــ و لقطـــــ�لشئ  �حـــــافت اســـــتجابات قتنســـــيقرـــــوتمأوحاقـــــةو 40ةوحافلـــــلر ر�اتـــــب

لجتمــاعوو51عاـ ولرأزـ و،وذقـكال�اإلضـافةوإ�ــ�و. نـ�عواجتمـا��لقةســاسولقدنـفولقاـائموع�ـ�و

 تبــــــا لوةفضــــــلولرماشســــــات،والزــــــذقكولقاضــــــاـاوتح��ــــــل ةال/ الو قتلاــــــ  لقشــــــأ�اءولرحليــــــ�ن رــــــع

 .ايشطةولرش��زة التنفيذ

 

ت�ســـــيعوتاـــــ ـمول�خـــــ راتوقلنســـــاءو�ـــــ�ولرنـــــاوقولردمشـــــةورـــــ وخـــــاللو : 2.3 لقدـــــ  ولرحـــــ  

 لقشألزةوال�ناءوق شلتو�دضولروسساتولقااع ـة

 لختياشورنلمةوقاع ـةوج ـ  وقت��نوروسسةواأ�كة:  3.2.1لقنشاطولقأئيـي و

ــــــة و��ــــــاسجمديـــــةوج ـــــــ  ورــــــعو اــــــألزةلرأزــــــ و اـــــ وبــــــ ةق  �ــــــ ورــــــ ور .2011�ــــــ�وعــــــا و ل�خ�ـ�

 2011قدــــــــــــــــــا و مأزــــــــــــــــــ قل لقســــــــــــــــــن�ي  لقأجــــــــــــــــــاءورألجدــــــــــــــــــةولقتاأ�ــــــــــــــــــأولقســــــــــــــــــأ يلردل�رــــــــــــــــــات،و

)www.wclac.org.( 

 

اللقطــــاقمولقدارــــلووا لش�ــــةاللقديئــــةووا لش بنــــاءوقــــ شلتورجلــــسو:  3.2.2لقنشــــاطولقأئيـــــي و

 قلموسساتولقااع ـةولقشأ�كة

ــــــة و��ــــــاس جمديــــــة اللصــــــلولرأزــــــ واــــــأل�اتهورــــــع ،ويســــــاءورــــــ وةجــــــلول�حيــــــا جمديــــــةوال  ل�خ�ـ�

ةز�ــ�و اــأل�ات �ــ� تــ ش���تجــأيو�شــ�لو لقــ عم زثافــة ةنشغــمو ،�ــ�ووــ�قكأ ولقنجــ   الجمديــة

وسسـاتولر لجتماعـاورـعو21 لرأزـ  عاـ . لقنج  ال  يساءور وةجلول�حيا رعوجمديةو و�جا

لرنلمــــــاتو لجتماعــــــاتورــــــع لرأزــــــ  ،وعاــــــ 2012 فــــــ ولقدــــــا فو.لقــــــثالثولقشــــــأ�كةلقااع ـــــــةو

اللر�لقــــــعو رثــــــلولقكتيبــــــات تطــــــ��أوة اللت :ر�لضــــــيع الاــــــملت،وولقااع ـــــــةولقشــــــأ�كةولقــــــثالث

،وةيشــطةولقت�عيــة لقتاــ  ولرحــأزو�ــ� الرتا�دــة آذلش، 8 لقثــار  ةيشــطة،والتنلــيمواقك��الويــة

. �ـــلورنلمـــةاجتماعيـــةولق�ـــ وتاـــ رداولقااو�ويـــةوال جـــ�  ول�خـــ رات ســـبلوتحســـ�نال شلســـةو

لقااو�ويــــــــــةو لقدمــــــــــل قفــــــــــأق  إاــــــــــأل ور�ــــــــــ  جلســــــــــةو18 لرأزــــــــــ  قــــــــــ  ،وباإلضــــــــــافةوإ�ــــــــــ�وذقــــــــــك

�ــــــــــــ�وواتاجتماعيــــــــــــواتاخصــــــــــــائي ع�ــــــــــــ�واــــــــــــأل ر جلســــــــــــاتوفأ ـــــــــــــةوقو23 الو الاجتماعيــــــــــــة

ــة�ــ�وو9،و�ــ�وجمديــةولقنجـ   12( لروسسـاتولقشــأ�كةولقــثالث �ــ�وو2،وجمديــةوو��ــاسول�خ�ـ�

http://www.wclac.org/
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جلســاتوو10�اإلضــافةوإ�ــ�و الشلتوااــأل ،وعاــ ولرأزــ وال ). جمديــةويســاءورــ وةجــلول�حيــا 

�ــــــــ�ووةالاجتماعيــــــــوةرألقبــــــــةوجــــــــ�  ول�خــــــــ راتولرا رــــــــةورــــــــ وقبــــــــلوفــــــــأقولقدمــــــــلولقااو�ويــــــــ

�ــــــ�وجمديــــــةوت�عيــــــةوألعضــــــاءورجلــــــسوا لش وجلســــــاتو 3قــــــ  ولرأزــــــ و. لقــــــثالثووسســــــاتلر

ــة الاــملتولر�لضــيعو).  /رشــاشك 65(لمــ�ظف�نوالةعضــاءولرجتمــعولرح�ــ�وق ال و��ــاسول�خ�ـ�

الل�حاجــةوإ�ــ�وتــ�ف��ول�خــ راتوقلنســاءولردأضــاتوولقنــ�عواجتمــا��لقدنــفولقاــائموع�ــ�وع�ـ�و

�ـ�وو�وحضـاوةواوفـالقلدنف،والحا�قولرأة و لخلوقاو�نولقدملولقفلسطي� ،وحقولرأة و�

 .قاو�نواح�للولق�خصية

لقدملورعولروسسـاتولقشـأ�كةوقتطـ��أوالتب�ـ واولمـةولق لخليـةو:  3.2.3لقنشاطولقأئيـي و

 لركت��ةوالا لش�ةلراقيةووالاجألءلتقلمنلمةو

قرجــــألءلتو قأصــــ وارتثــــال رــــعولقشــــأ�اء لجتمــــاعو11 لرأزــــ  عاــــ ،وزمســــاو  وال عــــموالثيــــق

ألغــألضوإعــ ل و  عمــا الثــائقو�ــحيحة جمــع القضــمان لر��لويــات ألجدــةرال ،والا لش�ــة لراقيــة

وسسـاتولر �ـ�قلمحاسـب�نو ت�نتـ ش�بيو�نتـ الش  لرأزـ لرا��و��و فأ�قلق ق   .اللرألقبةولقتااش�أ 

 .لراقيةواخأى  اللرسائل رسكولق فاتأ رداشل��مو�� ر وةجلوتط��أ لقااع ـة

لرنلمـاتولقااع ــةولقـثالثو�ـ�ولسـتاطابولقتم��ـلوالتطـ��أوو عـم:  3.2.4لقنشاطولقأئيــي و

 .لقدالقاتواس��لتيجيةورعولرم�ق�نولرحتمل�ن

تووسســـــالرجميـــــعوقدـــــار�نوالرـــــ�ظف وتجنيـــــ وارـــــ�للوللءولرـــــ ش رـــــأ ورـــــعوو25 جتمـــــعولرأزـــــ ل

،وةلقتنميـــــةولرا��حـــــريـــــ لنولقـــــثالثو��ـــــ  وتحســـــ�نوردـــــاشلتوجمـــــعولقت��عـــــات،والخاصـــــةو�ـــــ�و

باســــتخ ل ورســـــاع  ورــــ ولرتطـــــ�ع�نو. تفــــاهملقعمليـــــةوصــــياغةورـــــذزألتوالااــــأل وع�ــــ�و

رــ واـــأ��اوةنولق�ـــ و ســ��لتيجيةا �ثــائقوقلع�ــ�وتطـــ��أولروسســاتوولقــ القي�ن،وســاع ولرأزـــ و

لرأزــــ و الش ووولــــم. اتو�ــــ�وجد� هــــاولقألريــــةو�جمــــعولقت��عــــاتو�ــــ�ولرســــتابلوسســــلر�ســــاع و

ـةت ش�بيةور ��اوستةوةـا و�جمد لقت��عـاتوالزتابـةولرا��حـاتووحـ�لوجمـعويةوو��ـاسول�خ�ـ�

،ولقـــذيوقــ  وإ�ـــ�وا�ــ�حلربحلـــ�لو��اـــةولقـــ الش ،وتمكــ ولرشـــاش��نورــ وزتابـــةو). رشــاشزة 12(

اتووسسـربـ عموللرأزـ ووقـا الةخ�ـ�ل،و. إح ىول�جداتولراوحةوالتمتولر�لفاةوع�ـ�ولقتم��ـل
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الوبـــاقي� ولقـــ ال��وقالحتفـــفداقيـــاتولقـــثالثو�ـــ�ولقت�لصـــلورـــعولرجتمدـــاتولرحليـــةوالتنلـــيمولق

 .ـ�راور ولقدملور�افحةولقدنفوض ولرأة و16آذلشوالو8قلمأة و��و

 

 عــــــــــــمولرنلمــــــــــــاتولقااع ـــــــــــــةو�ــــــــــــ�وتطــــــــــــ��أوالرتا�دــــــــــــةولق�ــــــــــــ�لرجو:  3.2.5لقنشــــــــــــاطولقأئيـــــــــــــي و

 اس��لتيجيةوالخططولقدمل

ور ى وجلسات ع�� و�سدة و عم ولقثالث لرأز ، ولرحأز  لرنلمات ولقتا   الفااو قأص 

و� وعملدا ول�خ راتو��خطط ولق��� تا ـم ورست�ى والشفع والشلفق، ولرأز ووزما ر�ظف 

و وثالثوجلسات و��اسجمدية وت�عيةووت�عية بحض�ش وجلسة وبحض�ش ولقنج   الجمدية

 ل�جلسات، �د  لق� وةعطيت لقت ش�بوالاستشاشلت ح�لولس��لتيجيات قتا ـمورالحلات

قتاييمولقدملو لجتماعاتعا و زماوـتم عمولروسسات،وتاييموخاش��وق الق وتموتصميم

�ظف ور زتابةولقتااش�أ ع�� ر  وةش�دةوةـا   الش وت ش�بية لرأز  ولمو.ةـضاورعولقشأ�اء

و  ااع اتولقوسسلر وق ةجأي . )ةرشاشزو24(لقثالث وخاش�� وتاييم ولرأز  عم وح�نو، ��

 .2012عا ور و لقثاي ولقنصف لرجتمداتولرحلية،و��  لخل لقشأ�اء ةيشطة عا ت

اتواجدـ  ول�ج ــ  وةالو�غطيـةولرصـاش�فو:  3.2.6لقنشاطولقأئيــي و تم��ـلوالرألقبـةورشـ�ـ�

اللق� وتاعوضم ولر�لزوةوالتل� وحاجـاتو) رثلوتط��أولر�ظف�نواللقنفااتوا لش�ةو( اخأىو

 لرنلمةولر شجةوع��وشةسواالق��ات

 .لرنلماتولقثالثتلبيةولحتياجاتولق عمولرا��وق فوـ للولرأز ورت�لصلو��وتا ـم

بنــــاءوقــــ شلتورــــ ال يول�خ رــــةول�ح�ــــ�ري�نوالغ�ــــ�ول�ح�ــــ�ري�نوب �ـــــا  و :  3.3لقدــــ  ولرحــــ  و

العــــ��موحــــ�لوحاــــ�قولقنســــاءوالةفضــــلولرماشســــاتو�ــــ�ولقتدارــــلورــــعولقنســــاءوخاصــــةو�ــــحاـاو

 لقدنفور�� 
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عا والشااتوعملو��ولقضفةولقغأ�يةورشاشزةوولردل�راتوألفضلو:  3.3.1لقنشاطو

 رعوشجالولقشأوةواللقدارل�نواجتماعي�نوالرا ر ول�خ راتولق�حيةلرماشساتو

لقاطاعــــاتوحفــــاظوع�ــــ�ورشــــاشزةولرأزــــ ورــــعول�رــــ وةجــــلوال ،وقلنشــــاطوإســــ��لتيجيةمتا�دــــةوز

ثــــالثو الشلتوعاــــ ولرأزــــ ورشــــأالعوت�ارــــل،و قيا تــــهارنيــــةو�دــــ و،واللق�ــــحيةوالاجتماعيــــة

وال�يـــــــتوجـــــــافوراـــــــ ر ول�خ رـــــــةورـــــــ �ـــــــ�وشل وهللاوالوـــــــابلسو) ســـــــاعةوق�ـــــــلور��مـــــــاو30(ت ش�بيـــــــةو

لقنــــــــ�عو�لضــــــــيعوبمــــــــاو�ــــــــ�وذقــــــــكوعــــــــ  ورارنيــــــــةوع�ــــــــ�واللق�ــــــــحيةوالاجتماعيــــــــةوولقاطاعــــــــات

�ـــحاـاولقنســاءو،وةخالقيــاتولقتدارــلورـــعوجتمـــا��نــ�عوا لقاللقدنــفولقاـــائموع�ــ�واجتمــا��و

و9،والوإوـاث 55الوو /رشـاشك 64( الآقياتولقتـ خلوالولـا ولقتح��ـلوالتـ ش�بولرـ ش��ن،ولقدنف

االوـــــأالل،وبمـــــاو�ـــــ�وذقـــــكولقدـــــارل�نو�ـــــ�وةجـــــأىولرأزـــــ والششوعمـــــلوراـــــ ر ول�خـــــ راتو) . ذ�ـــــ�ش 

الراــ ر ول�خــ راتولق�ــحية،ورــ ورختلــفوةوحــاءولقضــفةووة�عيــتلقوراــ ر اجتمــاعي�ن،وال 

أفضـــلوب لت/لق�ـــ وعاـــ توع�ـــ�وــــ�ر�نوب��ال�ـــ ولرشـــاشز�نلقت ش�بيـــةوقارـــتولقـــ الش و. لقغأ�يـــة

حاــ�قو" لقــ الش وتاــ ـمو الش و تضــمنتال و،�ــحاـاولقدنــفنســاءوللرماشســاتو�ــ�واســتجابةوق

ســـتخ ل و قيـــلوتولاتانيـــالتلاـــىولرشـــاش��نوةـضـــاو. ســـاعةو20ب�لقـــعوو"إيســـانأة وحاـــ�قولرـــ

 ).ذ��ش و2ةو�ى،والوو13الوو /رشاشك 15(قت ش�بولق رالءوعن راو�د� النوإ��وةراز وعملدمو

 

 

لقأئيسيةواش�عو��وفلسط�نوبناءولقايا وبت قيقورنلماتولرجتمعولر ي و:  3.3.2لقنشاطو

 ع��ولقن�عواجتما��وق عمداو��و رجور�ض�عولقن�عواجتما��والرألعاتهو��وبألرجدا

ولرأزــــــ   لقأجــــــاءورألجدــــــة �ــــــ ورــــــ ولردل�رــــــات،ور .2011�ــــــ�وعــــــا وتــــــمولزتمــــــالولقدمــــــلوعليــــــهو

 ).www.wclac.org(  2011الو 2010 لقتااش�أولقسن��ةوقلمأز وقألع�ل 

 

http://www.wclac.org/
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لرســـــــاهمةو�ـــــــ�وتحســـــــ�نوإـصـــــــالول�خـــــــ راتواجتماعيـــــــةواللق�ـــــــحيةوو:  4.3لقدـــــــ  ولرحـــــــ  و

اللقااو�ويـــــةوقلنســـــاءورـــــ و�ـــــحاـاولقدنـــــفولرب�ـــــ وع�ـــــ�ولقنـــــ�عواجتمـــــا��والزـــــذقكولردأضـــــاتو

 )رشـأالعوتكـارل. (�خطأولقدنف

�اقشــألزةورــعواالشال�ــ وال اتحــا و بتم��ــلورــ  ،2011�ــ�وعــا و ت�ارــل رشــأالع تــمواو��ــاءورــ 

،واــباطو�ــ�و��ــائ  قدمــلوتايــيموخــاش�� اــأزةولستشــاش�ة لقتداقــ ورــع،والتــموروسســةوجــذالش 

ش ال وفدــــــلو لرايمـــــ�ن  قـــــ  حيـــــثوواتحـــــا واالشال�ـــــ ، �ــــــ� لرمـــــ�ق�ن إ�ـــــ� نتـــــائجلقوالتـــــموإشســـــال

  .إـجابية

 :أـــــــــــــــاأ�ـــــــداولقتــــــــــيــغطــ و�ــــــــــلقت�� وــــــــاللولقفــــــــــخ   ـــــــــــةولرنجــــــــــايشط الر  •

 أ� الز وإ�� تا ـمهلق�و� وال قتح��لونلا ولاواشولقااو�ي وق تمتوصياغة� 

 .اوالنولرأة لقشوالنواجتماعيةوال 

 ةالزلش ولقشوالنواجتماعي إ��والتا ـمه ل�ح�سبة ولا  ر   تمواو��اء 

 لق الشلتو �� ع��وولا ولقتح��لولقت ش�بوبتضم�ن رل��رةة�ا ـميةولقشأوةوو

 جولق شل�ي ا�لر� تمواو��اءور والضع .ا�ا ـمية لرطل��ةوقطالب لق شلسية

 .التا ـمه

 و ةفضلولرماشسات ع��ورا ر ول�خ رات قتدليم  قيلوت ش��  إع ل وتم��

وبحيث  قيللق تموتصميم .اليشأه ولا ولقتح��لوبأالت���فت لستخ ل 

 . �ستطيعولق�خصولقذيوـتلاىولقت ش�بوت ش�بوزرالئهو��ولقدمل

 با لوقت ت ع حيث االوأاللو��واش ن الشاةوعملوولم��ا  �� لرأز  ااشك

لرنلماتو الرمثل�نوع  ر�ظف واالوأالل رع تح��لولا ولق ��وبناء لتخ�� ل�

 .فلسط�نوالاش ن ��و��ةلقنس
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 اش ويةوقشوالنو لق�جنةولق�ونية ولمتهلقذيو لروتمأواقلي�  �� لرأز  ااشك

تح��لولق تطبيقوولا لقتح ـاتولق� وت�لجهولقفأصوال وح�ل  ��واش ن لرأة 

��و تح��للق تط��أوولا  ��وخ��تهتجأ�تهوال  لرأز  ق   .لقدنف �حاـالنساءوق

 .فلسط�ن

   لق الشلتوال  قت�عيةل��والشااتو شئيـي  زم�ض�ع تح��لولا ولقوة شجولرأز

 .اتول�خ ر را ر لقت ش�بيةو

  قلسلطةو تح��لولا ولق رشأالع �شأنوتا ـم ق�حص�لوع��وردل�رات

 .1.1.4 رألجدةولقنشاطلقأجاءو،ولق�ونيةولقفلسطينية

توثي  �ن��ا�ات ب�وق �لن ا  و�شر �ملعلومات و�عميمفا من خالل     : لر��ع�لفا  سس���تي�ح �

 ودوليا وإقليميا�ملو�قف محليا  وأور�ق�لت�ار ر 

ت�ثيــقوال�دمــيموةثــأولو��ا�ــاتوحاــ�قوايســانواللقاــاو�نوايســاي ولق�ــ و : 14. لقدــ  ولرحــ  

 �داي ورنهوولقنساءولقفلسطينيات

ت�ثيـــــقوالإعـــــ ل وتاأ�ـــــأوحـــــ�لووحـــــافتوقتـــــلولقنســـــاءو�ـــــ�ولرجتمـــــعو:  4.1.1لقنشـــــاطولقأئيــــــي و

 لقفلسطي� 

،والقـ وتـمولسـتخ ل ورصـط�حو2004ب ةولرأز وبت�ثيقوحافتوقتلوقلنساءوخـاللورنـذوعـا و

وراهيــةوهــذلولقاتــل،وقتــلواوــاث،و
ً
القــيسولقاتــلوع�ــ�وخلفيــةولقشــأ ولقــذيوقــ وـــ�فأور�ــ�شل

ـــتمولســتخ ل ولقت�ثيــقو. حيــثوةنولرأزــ وفوـــأىورــاو�شــأ و�ــ�وقتــلولقنســاءورــ وقبــلوذال��ــ 

ةوحــــ�لوهــــذلولقاتــــل،وحيــــثو�دتاــــ ولرأزــــ والآخــــأالنوةنوقتــــ�ف��وإحصــــاءلتوالردل�رــــاتوزميــــ

ور ور ىوخط�ش وهذهولرش�لة
ً
 .اشقا وتاللوزث��ل

ثماويــةو�ــ�وغــ  والســتةو�ــ�ولقضــفةو،ونســاءقلقتــلوحاقــةوو14الحــ ه،وتــموت�ثيــقوو2012�ــ�وعــا و

 نشــأقــا وبال زمــاوعمــلو�ــ�ولقضــفةولقغأ�يــةووالششلرأزــ وثــالثوةجــأىوخطــطو�الفاــاوق. لقغأ�يــة

تحليـلوقـألشلتولرحكمـةو"،وال شلسـةو�دنـ�لنو)2011" (يساءوبالوةسماء"قتلولقنساء،و تاأ�أه

و54(�خصـــــا،وو67رـــــاورجم�عـــــهووبمشــــاشزة). 2011" (�ــــ�ولقتدارـــــلورـــــعوقضــــاـاوقتـــــلولقنســـــاء

والةعضـــــاءرنلمـــــاتولرجتمـــــعولرـــــ ي ورمثلـــــ�نورـــــ ورختلـــــفوبمـــــاو�ـــــ�وذقـــــكوو)ذزـــــأو13لرـــــأة والو
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لقطـــــــــالبوالرمث�ـــــــــ�ورـــــــــ وواابـــــــــةولرحـــــــــار�نولرجلـــــــــسولقتشـــــــــأي��ولقفلســـــــــطي� ،والاعالريـــــــــ�نوال 

�اوــــــــتو. لقفلســــــــطيني�نوالقــــــــاضورــــــــ ورجلــــــــسولقاضــــــــاءواع�ــــــــ�واليشــــــــطاءوحاــــــــ�قوايســــــــان

نلـــأو�ـــ�وجـــألئموقتـــلولقنســـاءوفولق ـ�ـــ�ن وةنلق القـــةوةوـــهوـجـــبوع�ـــ�ولقت�صـــياتولقأئيســـيةو�ـــ�و

لقاضــا ورــ وإصــ لشوةح�ــا ورخففــةوع�ــ�وونــعـجــبوةنوـتغ�ــ�وروقــاو�نولقدا��ــات. هـ�ل  وف��ــا

ـلدـــبولقـــ الشواز�ـــ�و�ـــ�وت�جيـــهواهتمـــا وإ�ـــ�وةنواعـــال وع�ـــ�وـنب�ـــ�و. ل�جـــألئمهـــذهو رأتك�ـــ 

قتــــــــلولقنســــــــاءوالغاقبــــــــاورــــــــاو�شــــــــملووحـــــــافتوهول�حــــــــافت،والقكــــــــ وبطأ�اــــــــةوحساســــــــةورــــــــ هـــــــذ

ال��ـــــــ�زولقتاأ�ـــــــأوةـضـــــــاورســـــــوالقيةولرنلمـــــــاتو. اعتـــــــ لءلتول�جنســـــــيةوالا��ارـــــــاتولقباولـــــــة

ال�نب�ــــ�وإيشــــاءوآقيــــةوزمــــاو. ح��ريــــةو�ــــ�وتاــــ ـمولقــــ عموقدــــائالتولق�ــــحاـاغ�ــــ�ولقل�ح��ريــــةوال 

قلتنســيقوبـــ�نورختلـــفواوــأل ورثـــلولقشـــأوةوالالزلش ولق�ـــحةوبحيــثوــــتمواع�ـــ�ل وةـضـــاو

الي�ــــــجعولقتاأ�ــــــأوةخ�ــــــ�لوجميـــــــعو. اتواوتحــــــاشووتيجــــــةوقدــــــذهولقاضــــــاـاواللقتحايـــــــقوف��ــــــحــــــاف ب

�ســليطولقضــ�ءوع�ــ�وهــذهولقلــاهأ والز�ــا  ولقــ���و لخــلولقفئــاتوع�ــ�و�ةو� لقنســووسسـاتلر

رــــ ووإضـــافيةوي�ـــخةو500ةعـــا ولرأزـــ ووباعــــةوداقيـــة،ولقطاقــــبولر�ســـببوال . لرســـ�� فةور��ـــا

 .لقتاأ�أ

 

ضــــ ولقنســــاءو�ــــ�وواســــألئي�� احــــتاللوت�ثيــــقوالتحليــــلولو��ا�ــــاتو:  4.1.2لقنشــــاطولقأئيـــــي و

 لق ال��وايساي اللقااو�نووايسانلقااو�نولق ال��و�حا�قووإواش فلسط�نو��و

ولقاــــــ س�ــــــلورــــــ و�ــــــ�و قنســــــاءلضــــــ ولو��ا�ــــــاو 150ةز�ــــــ�ورــــــ و الثــــــقولرأزــــــ و،2012خــــــاللوعــــــا و

الاــملتواو��ا�ــاتولر�ثاــةولقغــاشلتولقليليــة،ولعتاــالوةفــأل و. قطــاعوغــ  لقضــفةولقغأ�يــةوالو،

ردلمدمور واوفال،والةثأول�حصاشواللق�ضعواقتصا يولر�� يو�ـ�وغـ  ،والتـ ر��وال لقدائلةو

 .البــــــاشوالاشلـــــــي ولق شلعيــــــة،والهــــــ  ولرنــــــازلوال�شــــــأ� ولقبــــــ الوالحاــــــ�قواقارــــــةو�ــــــ�ولقاــــــ س

لق� وةع تو) A4 صفحت�نح�ل��و(قص�� ووالثائقو-" قصصوقلنساء"إوتاجوبلرأز وزماوالقا و

القغاــــــاتولرناصـــــأ ولقفاعلــــةوع�ـــــ�ولقصـــــفحةو،و�ـــــ�ولرناصــــأ لقتــــأث��ولقســـــأيعووفســــتخ لرداو�ـــــ�

اقك��الويـــــةوحيـــــثوــــــتمو�ســـــليطولقضـــــ�ءوع�ـــــ�وقصـــــصوخاصـــــةوبنســـــاءوالقـــــيسوفاـــــطوع�ـــــ�و

هــاوح�ــىوالن،واليشــأوقصــةورــ وهــذلولقابيــلوو39قاــ وتــموإعــ ل و. اشقــا واللقتحليــلولقاــاو�ي 

 .ع��ولر�قعواقك��الي 
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ت�زيـــعوالتاـــ ـموال�دمـــيمولقتاـــاش�أوالتاـــ ـموةشلءوالوتـــائجوعمـــلورأزـــ و:  4.1.3لقنشـــاطولقأئيــــي و

 لرأة وقرشاا ولقااو�ي والاجتما��وق�جمد�شوع��ولقصدي وولق ال��واللرح��

رثــــــلوافــــــأل وو–ـأزــــــ ولرأزــــــ وجدــــــ� هو�ــــــ�ولســــــ�� ل ورجم�عــــــاتوصــــــغ�� و��ــــــ  ولرناصــــــأ و

لقـــذيوقدـــموتـــأث��والســـلطةورثـــلوةعضـــاءوبأراوـــاتوةجاوـــبوةالوة�ـــخاصوقدـــموتـــأث��و�ـــ�وو-اللق�فـــ� 

رجتمدـــــــا��مولرحليــــــــةورثـــــــلواعالريــــــــ�نولرـــــــوثأ� واللقاــــــــا  ولقـــــــ ـني�نوالغ�ــــــــ�همورـــــــ ولقاــــــــا  و

 . لرجتمدي�ن

يشـــــاطوقلمناصـــــأ وفضـــــالوعـــــ وتااســـــموارثلـــــةو 71لرأزـــــ وبـــــإجألءووقـــــا و2012 خـــــاللولقدـــــا 

اللقاصصورعولق�ف� ،واللستخ ل والثائقوقا ولرأز وبنشأها،وزماوةنولرأز وـا� وبمألفاةو

لرف�ضــــ�نواللرنــــ ال��نوإ�ــــ�ولرنــــاوقولرتضــــأش ،وع�ــــ�وســــبيلولرثــــال،وســــل�لن،ولقن�ــــ وصــــا�ح،و

�ثيــــقوقصــــصوقلنســــاءوالتمكيــــ�� وبحيــــثوزمــــاوال�اــــ� ولرأزــــ وبت. لقبلـــ  ولقا ـمــــةو�ــــ�ول�خليــــل

 اجاوــــــــــب اللقسياســــــــــي�ن لق��رــــــــــاوي�ن لق�فــــــــــ�  الاــــــــــملت،ـصــــــــــبح ورــــــــــ لفداتوعــــــــــ وقضي�� 

،والل�جدـــاتولراوحـــة،والرمث�ـــ�وايســـانوحاـــ�ق  اللرـــ لفد�نوعـــ اعالريـــ�نواللق بل�راســـي�نوال

 .لقكنائس الةعضاء،وةجاوب اتجاردوالبو،وال ايسان لرنلماتولق القيةو�حا�ق 

و ورجم�عة وولم��ا واللق�  ولقداصمة، واللانط  وإ�� و ولرناصأ  وشحلة و�انووTELOSالخالل ،

وإ��و وثاوية وشحلة وال�� والإـصاقدا ولقفلسطينيات ولقنساء وةص�لت وحمل وع�� لرأز وقا شل

ولتصافتو والةقا  ولقنفسية ولق�حة ورجال و�� وعارل�ن ولرأز ورع ولقتاى ولرتح   لق�فـات

 .ج ـ  وزث�� 

 

  :لرناصأ ولق القية :او��وتع��وابكةو لرأز  •

تــــموإعــــا  وإوــــالقولر�قــــعواقك��اليــــ وقلمأزــــ وباقلغــــةوو،2012دــــا ولقولقنصــــفوااللورــــ  �ــــ�

ــةو حيــثو�دمــلولر�قــعولقد ـــ ورــ واشاــفةواللرنشــ�شلتوزمــاووالتصــميمهوالت�حيــ هاوجل�ـ�

عـــ و ل�خاصـــة ــــأالالنوقصصـــد  لقنســـاءولقفلســـطينياتولقلـــ�ل�  اـــدا لتورـــ �نشـــأولر�قـــعوال 

 ال�نشـــأ ةـضـــاوراــافت زمــاوال�جمـــعولرأزــ . ــــوثأوع�ــ�وحيـــا��  احـــتاللواســألئي��ةنووزيــف

 إ�ــــــــــــ� ربااــــــــــــأ  رــــــــــــ وخــــــــــــاللولقــــــــــــذهاب لر�قــــــــــــع ال�مكــــــــــــ واوــــــــــــالعوع�ــــــــــــ�. اصــــــــــــصوشاللبــــــــــــطوق
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www.wclac.org إعـــــــ ل وحســـــــاباتوخاصـــــــةوبـــــــارأز وع�ـــــــ�ووو2012عـــــــا و �ـــــــ� ةـضـــــــا زمـــــــاوتـــــــم

��والذقكوق �ا  وفداقيةولقت�لصلورعواب�اتولقت�لصلواجتما��وفيسوب�كوال��تي�بوالت��

 .لق�حفي�نواللروسساتولق لعمةواللقشأ�كةو

 :سي لالو إ�� تاأ�أ تا ـم •

�حاـــــــ�قو لرا��حــــــةلقت�صــــــيةولقدارــــــةو"،وقــــــ  ورــــــ�ظف ولرأزــــــ وتاأ�ـــــــأوحــــــ�لو 2012/آذلش �ــــــ�

�جنـــــةو إ�ـــــ� "لرحتلـــــة اشلــــــي ولقفلســـــطينية �ـــــ�  اللقصـــــألع لقنـــــ�لع قلمـــــأة و�ـــــ�وحـــــافت ايســـــان

 .لقت�صيةولقدارة عمليةوصياغة قلنلأوف��اوخالل سي لال

 

 ز�ا  وق ش ولقباحث�نولري لو�نواللردني�نواعالر�نو��وفلسط�نو: 4.2لقد  ولرح  و

ع��و�دأ�فوالتحليلول�حـافتوالفدـموواساس�ن ا�خاصت ش�بو:  4.2.1لقنشاطولقأئيـي و

 لقااو�ويةولقأئيسيةوالزتابةولقتااش�أواوأ ال�دميمو

لرأزـــــ وتـــــ ش�بوالرألفاـــــةوقفأ�ـــــقورـــــ ولقباحثـــــاتولريـــــ لوياتوالت�ثيـــــقوحـــــافتوردينـــــةوـجـــــأيو

قالو��ا�ـــــاتواســــــألئيليةوضـــــ ولقنســــــاءولقفلســـــطينيات،وحيــــــثوةجـــــأىولرأزــــــ وعـــــ  وجلســــــاتو

ت ش�بيــــةوفأ ـــــةورــــعولقدــــارالتولريــــ لوياتو�ــــ�ولقضــــفةولقغأ�يــــةوإلعطــــا�� ورالحلــــاتوحــــ�لو

إ�ـ�وةوـهووتيجـةوقدـذلواسـل�بولقتـ ش�� وحصـلو�ش��ولرأزـ و .عملد والتحس�نوو�عيةولق�ثائق

الفيمـــــاوـتدلـــــقو. اتريـــــ لويلواتاـــــ� وبـــــهولقباحثـــــت�شوالل�ـــــحوع�ـــــ�وو�عيـــــةولقت�ثيـــــقولقـــــذيوتطـــــ

�ـ�وغــ  ،ووةري لويـوةباو��ا�ـاتول�حـقو�ـ�ولقتناــلوالل�حأزـةو�دمـلولرأزــ و�شـ�لوالثيـقورـعوباحثــ

زأســل�بورـــ ووةثنـــاءوعمليــةولقت�ثيــقولقباحثــاتولريــ لويات لرأزـــ وبمألفاــةوفأ�ــقوزمــاوـاــ� 

القـــ واـــاشكوفأ�ــقورـــ ور�ظفــاتولرأزـــ و�ــ�وثالثـــةوبـــألرجو.   التــ ش���  ةســاقيبوتطـــ��أوة ل��ــ

ت ش�بيـــةوةجأ��ـــاوروسســـةول�حـــقوالرف�ضـــيةوحاـــ�قوايســـانو�ـــ�ولقاـــاو�نولقـــ ال��،والتانيـــاتو

 .لقت�ثيقوالالسائلواعال ولق القية
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�ل�ار�ت �لذ�تية  ملركء �ملرأة لإلرشاد �ل�انو�ي وسجتما�ح �عء ء     : خامس�لفا  سس���تي�ح �ج

 وأد�ئه وم اناته

 تط��أوق شلتوواقمورأز ولرأة وقرشاا ولقااو�ي والاجتما�� : 15. لقد  ولرح  

تنفيـــذولقتـــ ش�بواســــ��لتي��وقلطـــاقموالتطـــ��أورماشســـاتولقدمــــلو:  5.1.1لقنشـــاطولقأئيــــي و

 لق� وتل� وحاجاتولقطاقم

،وعاــ ولرأزــ وـــ�ر�نو�جميــعوقــ شلتولرــ�ظف�ن لرســتمأ وقتطــ��أ سياســةولرأزــ  رــعوتمااــيا

و10عاـ ور�ظف والر�ظفـاتولرأزـ وقلدمـلوع�ـ�وإعـ ل ول�خطـةواسـ��لتيجية،وباإلضـافةوإ�ـ�و

رـ ورـ�ظف ور�ظـفوو21ااشك �اإلضافةوإ��وذقك،ال . قلم�ظف�ن لجتماعاتوادأ�ةورنتلمة

 ،الحاـ�قولرـأة  ذلتولقصـلةوبحاـ�قوايسـان رحليـةل لقـ الشلتولقت ش�بيـة رختلف �� لرأز 

رــ�ظف ولرأزــ ورــ وو14،والاــاشكو�ــ�ورجــالوا لش ولراقيــةزمــاوتلاــىو�دــضولرــ�ظف�نوتــ ش�باو

 اتـــ ش�ب لرأزـــ  ةجـــأى ال زمـــاو. �ـــ�والشاـــاتوعمـــلوإقليميـــةوحـــ�لور�ضـــ�عاتورتن�عـــةوالاللســـدة

،و) /رشـاشك 22،وــ�ر�ن(" لقتغي�ـ�واز�ـ�وعماـا": ح�لولر�لضيعولقتاقيـةالر�ظفاتهوور�ظفيه

 13الو ةــــــــــــا و3( " لقنســـــــــــ�ي  لقفاـــــــــــه الش و" ،و) /رشـــــــــــاشك 25الو ــــــــــــ�ر�ن( "زتابـــــــــــةولقتاـــــــــــاش�أ" ال

. )ةرشــــــــاشز 12،وـــــــــ�ر�ن( "ق�حــــــــ  ول�خــــــــ راتوحــــــــ�لولقتدب�ــــــــ�ولقتفــــــــاع��قاــــــــاءو،و) /رشــــــــاشك

تتلاـــىورـــ�ظفت�نورـــ ور�ظفـــاتولرأزـــ و بلـــ� و شلســـاتوعليـــاو�ـــ�وإ لش و،وال�اإلضـــافةوإ�ـــ�وذقـــك

 . ب��ز�ت لقتدليمولرستمأ رأز  رعلروسساتولقغ��وح��ريةور  وسنةواللح  و

 

اســــــتمألشو�ــــــ�و�د �ــــــ وإ لش وبــــــألرجوالإ لش ولردل�رــــــاتو�ــــــ�ورأزــــــ ولرــــــأة و : 2.5 لقدــــــ  ولرحــــــ  

 اق��ل وباقدمليةوا لش�ةواللراقيةولرناسبةقرشاا ولقااو�ي والاجتما��ورعولقتأز ور و

تطــ��أولقفدــأسواقك��اليــ وركتبــةورأزــ ولرــأة وقرشاــا ولقاــاو�ي و:  5.2.1لقنشــاطولقأئيـــي و

 الاجتما��

إ�ـــــ�وركتبـــــةوو55�خصـــــاوإ�ـــــ�وركتبـــــةولرأزـــــ و�ـــــ�وشل وهللاوالوو166،وت�جـــــهوو2012 خـــــاللولقدـــــا 

ـــــةل�خليـــــل،والذقـــــكو�غـــــأضول�حصـــــ�لوع�ـــــ�ورنشـــــ�شلتولرأ   ،زـــــ وبـــــاقلغت�نولقدأ�يـــــةوالاوجل�ـ�

قضـاـاو ــتمويشـأهاوحـ�ل لقكتبولق�ـ و،والزذقكوح��ريةغ��ولقلرنلماتو تااش�أ اللق� و�شمل
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ضـــ ولرـــأة و�شـــ�لو اللقدنـــف،ولقنـــ�عواجتمـــا��الع�ـــ�و،و�ـــ�وفلســـط�ن لرســـاالل وبـــ�نول�جنســـ�ن

 .عا 

وبتااش�أوإعالريةوح�لو،وال لرأز  كتبةررألفقو ـجأيوتحس�ن
ً
�تموت ال� وركتبةولرأز و لئما

واللو��ا�اتوحا�قولرأة ور و ولقذيوتأتكبهوق�لتواحتاللواسألئي��، لقدنفوض ولرأة 

وقنلا ولقفدأسة
ً
زماو. قبلولرجتمعولقفلسطي� ،وحيثوـتموتصنيفوهذهولرنش�شلتوالفاا

وا ولقفدأسة وولا  ولستخ ل  وع�� ور�ظفت�ن وت ش�ب والن ولرأز والتم والاللصل قك��الي ،

و��و ولقأئيسية ولقثالث ولق�حف و�� ولرأة  وض  وقلدنف واعال  والسائل و�غطية ةشافة

فلسط�ن،ولقا س،واـا والول�حيا ،والقا ولرأز وةـضاوبتحس�نوولا واشافةول�خاصوبهو

 .قألشافةواقك��الي حيثوـا� والنوباستخ ل وولا ولقفدأسةو

لقتايــــــــيمواللرألقبــــــــةو�ــــــــ�ورأزــــــــ ولرــــــــأة وقرشاــــــــا ولقاــــــــاو�ي و�د �ــــــــ و:  5.2.2لقنشــــــــاطولقأئيـــــــــي و

 )قل��لرجواللر�ظف�نو( الاجتما��و

ووباستمألش  ـتم وقلمأز �د � وآقيات ولق لخلية والتاييم �� لقأقابة لقتح ـثاتو رألجدة

ارخأجاتوب رااشو��اثموـتمو،ور�ظف ولق��لرجلقتااش�أولقأ�عولقسن��ةولق� وـا رداوال  لقشدأ�ة

 .لمأز ق لقسن��ة لقدمل خطة لربينةو�� اللقنتائج

تايــيموالتحــ ـثولقنلــا ولقــ لخ��وورأزــ ولرــأة وقرشاــا ولقاــاو�ي و:  5.2.3لقنشــاطولقأئيـــي و

 الاجتما��والسياساتهوالإجألءلته

ولقدا و وخالل ولراقية والاجألءلت وباقا�لع  ول�خاصة وبأالت���فته وإع ل  ولرأز ور  فأغ

ب ةولقدملوع��وتط��أوولا و ،2012��وعا و .ا لش إقألشهاور وقبلورجلسوتمو،وال 2011

والاجألءلتوول�ح�لف و وقلم�لفاةوالتح ـثواولمة ورجلسوا لش  وإ�� وتا ـمدا وتم لق� 

وعل��ا وال ، ور زما واو��اء ولر�ظف�ن الضع تم وقتاييم و ��ولت/وم�ذج س� وال  ،2012عا 

و،2012دا ولق ر ولقثاي �شأ� و��و. لت/ة لءولر�ظف�ن قتاييم 2013دا ولق��وستخ  و�

وج ـ   والراقية وإ لش�ة ولرأز وبت�ظيفور ـأ  و�لقال  قا   سياسات تحس�ن ع��وستدمل 
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ولر و. أز الإجألءلت والقا  ور باستاطابولرأز  زما تنفيذو ع��وقراأل   لخ�� قق

 .ةوقلمأز الا لش� ةلراقي سياساتلق

وقرشاـــــــا رأزـــــــ ولرـــــــأة وواســـــــ��لتيجيةرألجدـــــــةوالتطـــــــ��أول�خطـــــــةو:  5.2.4لقنشـــــــاطولقأئيــــــــي و

 قلمأز وا لش�ةلقااو�ي والاجتما��واللر�لزوةوالخطةولقدملولقسن�يواللقتااش�أو

ول� وإع ل  ور  واو��اء  2015-2013 قلسن�لت قلمأز و�لزوةلرال واس��لتيجية خطةتم

وع�� الت قيقولراقيةوال  ـةلقسأ ولقتااش�أ  قا ولرأز وبإوجازالق و .ل�جمديةولقدارة العأضدا

ولق ل�حسابات و2011دا  ولراوح�نوعل��ا، وإوالع وال  .التم ور زما لقدملو خطط تمواو��اء

و �لزواتاللر وإ�� 2013قدا   لقتااش�أولراقية تموإع ل ال  .إلقألشهاورجلسوا لش  التا ـمدا

و��وذقكواللقسأ ـة ع��ور لشول�جداتولراوحة،و بناءوع��وولبور  لقتااش�أول�خاصة،وبما

 .لقسنة

عاـــــــ ولجتماعـــــــاتورنتلمـــــــةورجلـــــــسوا لش والل�جمديـــــــةولقدارـــــــةو:  5.2.5لقنشـــــــاطولقأئيــــــــي و

ال�سديلورشاشزةوةعضاءولرجلسو�ـ�ولقفداقيـاتولق�ـ و�سـتطيد�لوف��ـاوتنميـةووال�د �ـ ور�اوـةو

 رأز ولرأة وقرشاا ولقااو�ي والاجتما��

 .ق�جمديةولقدم�ريةو�نرجلسوا لش واللجتماعواتلجتماعو8 عا  تم 2012 لقدا  خالل

ول�جمدية لجتمعال  و لقدارة ةعضاء و رناقشة لرأز وإ لش رع واس��لتي�� ولثالثقلقت�جه

ووسن�لت وعملية ��لرابلة، ولقدا  لقتخطيطواس��لتي�� ض�ء ولرأز وخالل ورأو��ا  لق� 

 � ور لر�ظف�ن عمل رناقشةقطاقمولرأز و لجتماعا رجلسوا لش  شئيسة عا تال  .2012

حيثو،ولرأز  لقفداقياتولق� وـنلمدا �� لش وا  جلسرةعضاءوزماوااشكو .لقتحس�نور 

ولق�خصيةوروتمأ  ااشكو�� وقااو�نواح�لل ولق لعمة ولرناوق و�جان وعا و، فضالوع 

لقتح��لوولا و �شأن اوالنولرأة الزلش وال  الزلش ولقشوالنواجتماعية �أ� رعوالز  لجتماعات

 .لق�و� 
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وإ لش قتســــــــديلووا لش�ـــــــةت�ســــــــيعولســـــــتدمالوولـــــــا وولردل�رــــــــاتو:  5.2.6لقنشـــــــاطولقأئيــــــــي و

 لقااو�ي والاجتما��وقرشاا ر وبأوارجورأز ولرأة ووإضافيةالتاييموةج لءو

،و�سببورح ال ـةو
ً
فوـ للوتطبيقوولا وإ لش ولردل�راتوع��وجميعولق��لرجو�ش�لوتح ـا

والالج� وصد�� ولقبياوات، وإ خال ولق��وارجووفسه،وق شلتولر�ظفاتواللر�ظف�نو�� اتو��

و�سببوإفالسولقشأزةولق� وصممتهو��و
ً
حيثوةنوت�ف��ولق عمولقف� وقل��وارجوةصبحوصدبا

وع��ولقدث�شوع��الق و�انولرأز و .اساس قتسديلوقتا ـمو�دضولق عموورستشاش  قا شل

 خ راتو��ولرأز وبإ خالولقبياواتوع��وبأوارجل�والح  ،وحيثوتا� ولقدملوع��ولق��وارج

و وا لش�ةولم و��   لردل�رات وع�� الذقك ورنلمة لرلفات ل�حفاظ  التحليلدا بطأ�اة

و. �سد�قة وت ش�بيت�ن لرأز  ةجأى الق  ولردل�راتوو الشت�ن وولم وبأوارج ولستخ ل  ح�ل

و وساعات MISا لش�ة وثالث ولر�ظف�ن ر   ولرأز و. ) /رشاشك 30( �جميع والقا  زما

ادأو��و لرأز  لقدملو�� يب ةس لقذي( �ارلب الل وبت�ظيفور�ظفوتكن�ق�جياوردل�راتو

ـتموس� وب الل و�ارل،وال  هذلولر�ظف � عمور ال  لرأز  ـت�قعوةن ال. )2013 �او�نولقثاي 

 .اللستخ لرهو�ارالوMISاستفا  ور وبأوارجو

عاــــــ وتاييمــــــاتوورشــــــاشيعورختــــــاش وةالوألهــــــ ل وضــــــم ولق��وــــــارجو:  5.2.7لقنشــــــاطولقأئيـــــــي و

 لرأة وقرشاا ولقااو�ي والاجتما��اس��لتي��ورأز و

وركتب وقبل ور  ولرأز وقتاييم و�� ول�خ رات والح    ال�اوت ةلقن�ال�جي يةلرمثل خضدت

لقدا ووتموإ شلجداوالاخذو��اوخالل جي   ت�صيات الاملولقتاييم،وزماولقنتائجولـجابية

وارجوزماوالةجأيوتاييموق�� و.2015-2013لقدملوع��ول�خطةواس��لتيجيةووالخاللو2012

 .2013السيتمول�حص�لوع��ووتائجولقتاييمو��ولقدا ولقت�عيةواللقت ش�بو��ولرأز و
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 تحس�نولق عمولرا��ورأز ولرأة وقرشاا ولقااو�ي والاجتما�� : 3.5 لقد  ولرح  

 احتفاظوباقدالقاتورعولرم�ق�نول�حاقي�ن:  5.3.1لقنشاطولقأئيـي و

لروسســــاتولق لعمــــةولقتاقيــــة،والاــــأ�اءو القيــــ�نو�ــــ�وحــــافظولرأزــــ وع�ــــ�وعالقــــاتوالثياــــةورــــعو

رشـاشيع،وحيـثوقـ  و�دضــدمواـألزةوراقيـةورســتمأ ،وةرـاوآخـأالنوفاــ واـاش��لو�ـ�ورشــاشيعو

 :صغ�� وةالوة��موببساوةوولأاللو��واأل�اتورستابلية

 )�ملنظمة �لفولناية للتنمية �لاولية(  نوفألأوك فام  •

 مكتأل �ملمثلة �لن�و جية لاى �ل لطة �لفل طينية  •

 مكتأل امم �ملتحاة لل �ان •

• Dan Church Aid 

 مكتأل امم �ملتحاة انمائي •

• Church Development Service (EED) 

 مؤس ة �لتعاون  •

 �لشرق اوسط وشمال أفر �يا -معفا �ملجتمع �ملفتوح •

 امر كية�لواليات �ملتحاة / مؤس ة معفا �ملجتمع �ملفتوح •

• ACSUR 

قرنـامج  فو�ئـا / مؤس ـات ب�ـوق ا� ـان �لغ�ـ� بكوميـةمـن خـالل (مركء تطو ر �ملؤس ات ادليـة  •

 سوي ــــــر� مــــــع بكومـــــات غ�ــــــ� �ملباشـــــرة و�لشـــــر�كة �ملشـــــ��كة مـــــن �ل�ــــــنادي  �جحكـــــم �لرشـــــيا للمركــــــء

 ).�ل و اودولنا� و  و�لانمرك

 سوي ر� –�ار تاس  •

 سوي ر� –دروسوس  •

 �لفر� ية�ل�ن�لية  •

 ستحاد اورو�ي •
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 امم �ملتحاة انمائيقرنامج  •

• Kvinna till Kvinna  

• Broederlick Delen 

 وت�رة �جخارجية ا� لناية •

• Conemund  

 �ل�و�ت �مل �حةمركء جنيف للرقاقة �لايم�ر�طية ع �  •

 قالدي •

 �ل�ن�لية �ل��يطانية •

لرشــاشيعولقــذـ وـت�لصــلورددــموفو�شــملوهــذهولقاائمــةوجميــعولرمــ�ق�نولرحتملــ�نوالاــأ�اءو

 .لرأز و�ش�لو الشيو��  وتبا لولردل�راتوةالولق��لحواأل�اتورستابلية

 

لقاـــــــــــاو�ي ووقرشاـــــــــــا اســـــــــــتغاللوارثـــــــــــلورـــــــــــ�لش ورأزـــــــــــ ولرـــــــــــأة و:  5.3.3لقنشـــــــــــاطولقأئيــــــــــــي و

 رحليةوإـأل لتر ووإضا�� خلووإلضافةراوـ��نوذقكورمكنا،و عنوالاجتما��

باقاأبور وبيتو( ��وبيتوجاف ،لقااعاتولر�ج�  و��و لشورخل� تثمأوفوـ للولرأز و�س

 رساحةواللسدة ،وزماوة��اوتحت�يوع��وقاعةولجتماعاتوذلتقلضي� ربيتاو�فأوت،و)�حم

الغ��هاو / ةال لرأز  س�لءوقل� وـا� و��ا ـتموف��اوعا واجتماعاتواللستضافةولقفداقيات

ور و ولرأز وفقتتلرجم�عاتولق�  ولقـ اابلال�ار. الشؤ�ة افأل والوجم�عاتلر ر  طلبتم

 .رختلفة بطأ�اة قل خل لرص ش لرأز و إ��،واله�وراوـضيفورساهمةوراقيةتا ـمو

 لرأز  لق� و�ستخ ردا ��ور ـنةوشل وهللا لرأز  قاعاتولجتماعاتـتمولستخ ل و الزث��لورا

 ةالورجم�عات زب��  عملرجم�عاتو رع ةالولجتماعات ئتالفاتا  لجتماعات فستضافة

و .حا�قولرأة  ع  لقطالبوقت�عية لستخ ل ولقااعاتو�ش�لورستمأور وقبلو تمال�زما

واخأى  ولقغ��وح��رية ولروسسات ورما وتا ـم، و�� و �ساهم وذقك(رساهمة و�� تن�عو بما

 .قتم��لولرأز  )رصا شولق خل
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 حسبوحاجاتولرأز واعالريةتط��أوالقياتو : 4.5 لقد  ولرح  

رأزـــــ وواعالريـــــةاللرخأجـــــاتوواعالرـــــ تنلـــــيموال�د �ـــــ ول�حضـــــ�شو:  5.4.1لقنشـــــاطولقأئيــــــي و

لربااــــأوالعكســــداو�ــــ�ووقرعــــال لقاــــاو�ي والاجتمــــا��وبمــــاو�شــــملولســــتدماقداووقرشاــــا لرــــأة و

 .لقتااش�أو

،ولتخــــذولرأزــــ وخطــــ�لتوإ�ــــ�وارــــا وقتطــــ��أوالجــــ� هوع�ــــ�واو��وــــتورــــعوو2012خــــاللولقدــــا و

اللر�قـــــعول�ج ــــــ وهـــــ�وةز�ـــــ�والةفضـــــلو. الإعـــــا  وتصـــــميمولر�قـــــعوع�ـــــ�واـــــبكةواو��وـــــتتطـــــ��أو

 .تنليماوبحيثو�دط ولرأز ورساحةوةز��وق �ا  وزميةولردل�راتوع��ولر�قع

 

اللقفداقيــاتوقلـــذزأىولقدشـــأ� وواعالريـــةلرـــ�ل وقلتغطيــةووإعــ ل :  5.4.2لقنشــاطولقأئيــــي و

 لقااو�ي والاجتما��وقرشاا رأز ولرأة و

ولقنشاطاو��اءور و تم ولقأجاءورألجدة � ور ولردل�رات،ور .2011��وعا و تنفيذوهذل

 )www.wclac.org(.  2011قدا و لمأز ق لقتاأ�أولقسأ ي

��ورأز وواعالر  الاخألجتط��أوة اللتوالر�ل وقلدالقاتولقدارةو:  5.4.3لقنشاطولقأئيـي و

 لقااو�ي والاجتما��وقرشاا لرأة و

زماوذزأواوةعالهوفإنولقتغ��ولقأئيـي وخاللوهذهولقف�� وع��وهذلولقصدي وتمثلو��وبناءو

فا وتموإع ل ور�ل وت � ور ولق��ال�جوقدملولرأز والر�ل و�دّأ و. ر�قعوإقيك��الي وج ـ 

و والةه لفدا والشساق��ا والشؤ���ا والتاش�خدا، والاداشهاواس��لتيجيةباروسسة ـمك و. العناال���ا

لستخ ل وهذهولر�ل و��ويشاواتولرأز ورثلوالشااتولقدملوقضمانولقتدأ�فوباروسسةو

واخأى  ولقشأ�كة واللروسسات ولرنتفداتوالافأل  والص�ل وـيسأور  ورا زماو. العناال���ا،

الو�شولرأز وحسابوقهوع��واب�اتولقت�لصلواجتما��ورثلولقفيسب�كوالت����وال��تي�بو

 . � والج� هوع��واو��وتوالإر�اويةولق�ص�لوقهواللقت�لصلورعولروسساتوالافأل قتد  
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 امللحقات

 لقشأل�اتولق� وعا هاولرتط�ع�نورعولروسساتولقشأ�كة:   " ة" لر�حقو •

 فر   �ملتطوع�ن �ملؤس ة �لشر كة عاد �لشر��ات

 أم سلمونة ومرح معالي:  المجالس القروية في القريتين المهمشتين • 17
 مركز المرأة بيت فجار  •
 مركز الشباب في بيت فجار  •
 مدرسة بيت فجار للبنات  •
 مدرسة بيت فجار للبنين  •
 بلدية بيت فجار •
 إبداع الدهيشة •
 مركز الخيمة  •
 نادي حوسان •
 مركز المرأة في حوسان  •
 بلدية بيت جاال •
 تواصل •
 الصمود •
 مركز وئام بيت لحم  •

 

 

 

حمـتوقـــيــب  
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 SOSقرية األطفال  •
 بيت لحم -شارك  •
  جامعة فلسطين األهلية •

 نادي األمل • 12

 الجمعية النسوية الظاهرية •

 نادي نسوي الظاهرية •

 جمعية القدس للتنمية •

 برنامج الصحة النفسية -األونروا  •

 البنات مدرسة دورا األساسية للبنات •

 )جنوب الخليل(اتحاد لجان العمل الزراعي  •
 جمعية بنت عريف  •

 مركز نيرسان يطا  •

 يطا –مديرية الشؤون االجتماعية  •

 بلدية يطا •

 جامعة القدس المفتوحة •

 

لـــــليــل�خ  

11 

 

 

 

 

 المركز النسوي عين السلطان  •
 مركز نسوي عقبة جبر •
 جمعية القمر الخيرية •
 جامعة القدس المفتوحة •
 غرفة تجارة مدينة أريحا •
 بلدية أريحا •

 

حاــــــةش�  
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 جمعية الشابات المسحية أريحا •
 أطباء العالم اسبانيا •
 أريحا  -وزارة الصحة، مديرية صحة  •
 إدارة شرطة أريحا •
 جامعة االستقالل •

 

 

شبكة الدعم "اثنان من متطوعي المركز مشاركين في مشروع (جمعية الشابات المسيحية طولكرم  • 20
 . للجمعية" النفسي

 طولكرم -طاقم شؤون المرأة •
 طولكرم -جمعية النجدة •
 طولكرم -جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية •
 طولكرم -برنامج الصحة النفسية لألنروا •
 طولكرم لالجئين -الالجئينمركز المرأة في مخيم  •
 جمعية شويكة •
 وزارة الشؤون االجتماعية -مركز إعادة التأهيل المجتمعي •
 قفين -مركز المرأة •
 المركز النسوي كفر عبوش  •
 مجلس قروي جبارة •
 نساء من أجل الحياة •
 كفر الديك  -مركز إبداع الطفل •
 كفر الديك  -المركز النسوي  •
 فرعون -المركز النسوي •

 

 

تــأ والوسلفيــو�قك  
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 عالر -يالمركز النسو  •
 الرأس-المركز النسوي •
 طولكرم –جامعة القدس المفتوحة  •
 المركز النسوي في مخيم نور شمس •
  كفى -المركز النسوي •

:إجما��وع  ولقشأل�اتولق� وة خلتوع��وبأوارجولرتط�ع�نوو    60  

 

        لر�حق "وب"  : ةيشطـــــــــــةولرتطـــــ�عيـــ   

ع  و لقفئةولرس�� فة لر�قع

لت/لرشاشز�ن  

 لقتاش�خ لروسسةولقشأ�كة لر�ض�ع

 ل�خـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

الظاهرية -نادي األمل ، ربات )13(طالبات  
بيوت وناشطات نسويات 

)15(  

دور المرأة في المجتمع والتحديات التي " ورشة عمل حول  28
"واجهتها قبل وبعد النكبة  

الظاهرية -نادي األمل  30/1  

الخليل -مركز المرأة  ممثلين عن مؤسسات  
المجتمع المدني في 

 2إناث،  16(الخليل 
)ذكور  

التزام السلطة الوطنية الفلسطينية اتجاه " ورشة عمل حول  18
"حقوق النساء وفقا لخطة عمل اسطنبول  

فرع الخليل -مركز المرأة  30/1  
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رام اهللا -مركز المرأة إناث،  3(المتطوعين  
)ذكور 4و  

عقد مقابالت مع مديرة وطاقم المركز لتوثيق عمل المركز في  7
عام 20قضايا النساء على مدار ال  

فرع رام اهللا -مركز المرأة  6/3  

الخليل -مركز المرأة  إناث،  3(المتطوعين  
)ذكور 4و  

ل المركز في قضايا عقد مقابالت مع طاقم المركز لتوثيق عم 7
عام 20النساء على مدار ال  

فرع الخليل -مركز المرأة  17/3  

إناث،  2(المتطوعين  منيزل، يطا
)ذكور2  

زيارة ميدانية لقرية منيزل إلجراء مقابالت مع سكان القرية  4
العنف ضد الحق في التعليم ومناصرة سكان القرية " حول 

"إلعادة فتح صفوف ثانوية  
 

17/6 قرية منيزل  

باإلضافة إلى  4 مشاهدين تلفزيون وطن منيزل، يطا
 طاقم التلفزيون

زيارة ميدانية لقرية منيزل إلجراء مقابلة تلفزيونية مع مدير 
 التربية والتعليم حول إعادة فتح صفوف ثانوية

22/7 تلفزيون وطن  

طالبات الصف الثانوي  منيزل، يطا
، محافظ الخليل، )5(

ة ممثل عن وزارة التربي
والتعليم، ممثلين عن 

، )2(وسائل اإلعالم 
، سكان )8(متطوعين 

 قرية منيزل

باإلضافة إلى  17
 سكان قرية منيزل

2/9 قرية منيزل زيارة ميدانية لقرية منيزل لحضور افتتاح الصفوف الثانوية  

مجلس قروي يطا،  يطا
ممثلين عن األحزاب 
السياسية، طالب 

جامعة القدس (جامعات 

العنف ضد المرأة وتوحيد الجهود المجتمعية " ورشة توعية  50
"لمناهضة العنف  

بلدية يطا،وزارة الشؤون 
االجتماعية وجمعية الهالل 

 األحمر الفلسطيني

13/12  
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، موظفين )المفتوحة يطا
من وزارة الشؤون 
االجتماعية وقادة 

 مجتمعيين 

 بـــــــــيـــــــــتوقــــــــحم

فجار مركز نسوي بيت طالبات مدرسة إعدادية،  
 طالبات جامعات، نساء

إناث،  50( 85
)ذكور 35و  

التحديات التي تواجهها الفتيات في سوق "عرض فيلم حول 
)من إنتاج مؤسسة شاشات" (العمل  

بيت فجار، مركز -مركز نسوي
شبابي بيت فجار، مدرسة 

بنات بيت فجار، مدرسة ذكور 
 بيت فجار

  

22/3  

ين عن مؤسسات ممثل دار مخلوف
نسوية في بيت لحم، 

 ومتطوعات المركز

التزام السلطة الوطنية الفلسطينية اتجاه " ورشة عمل حول  16
"حقوق النساء وفقا لخطة عمل اسطنبول  

13/2 إبداع الدهيشة  

ناشطات نسويات  جمعية صمود
وممثالت عن مؤسسات 

 نسوية في بيت لحم

التعليم والعنف المبني حق المرأة في " ورشة توعية حول  25
"على التمييز  

9/5 إبداع الدهيشة، جمعية صمود  

إبداع الدهيشة، دار 
 مخلوف

أعضاء فريق دعم من 
 12(الجامعة األهلية 

)ذكور 8إناث،   

النوع االجتماعي والعنف المبني على "ورشة توعية حول  20
"النوع وأثر التشريعات الفلسطينية على حقوق النساء  

الدهيشة، جامعة إبداع 
بيت لحم -فلسطين األهلية  

6+14+22
/6  

ممثلين عن المجتمع  إبداع الدهيشة
 المحلي، طالب جامعات

إفطار جماعي لممثلين عن المجتمع المحلي، حيث تم تقديم   61
عروض حول حقوق النساء بالتركيز على الفن وقراءة " 

إبداع الدهيشة، مركز شبابي 
لسطين بيت فجار، جامعة ف

2/9  
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"الشعر  األهلية في بيت لحم 
ات عن /ممثلين بلدية بيت فجار

المؤسسات الشريكة في 
 5إناث و 12(بيت لحم 

)ذكور  

تطوير التعاون ما بين المؤسسات " ورشة عمل حول  17
"الشريكة واستخدام خبرة المتطوعين في تنفيذ األنشطة  

بلدية بيت فجار، مركز شباب 
بيت فجار، إبداع الدهيشة، 

ز حوسانمرك  

6/9  

مجموعة المتطوعين  دار مخلوف
الداعمة في بيت لحم 

)ذكور 9إناث، و6(  

حقوق اإلنسان، القوانين "أيام حول  3ورشة عمل لمدة  15
"الفلسطينية، ومقدمة عن النوع االجتماعي  

19+12+4 معهد فلسطين لحقوق اإلنسان
/11  

جامعة فلسطين األهلية 
 في بيت لحم

 طالب الجامعة، أعضاء
التدريس ومرشدين في 
الجامعة األهلية، ممثلين 
عن مؤسسات نسوية 
في بيت لحم، مجموعة 
 المتطوعين في بيت لحم

إناث،  69( 99
)ذكور 30  

ورشة توعية حول حقوق النساء في ظل القوانين الفلسطينية 
من بين . في المحاكم الشرعية والمدنية، وقتل اإلناث

، رئيس قسم اإلرشاد قاضي المحكمة الشرعية: المتحدثين 
األسري في المحكمة الشرعية في الخليل، رئيس وحدة حماية 
األسرة في الشرطة، رئيس منطقة الجنوب في الهيئة المستقلة 

 لحقوق اإلنسان، ممثل عن محافظة بيت لحم

إبداع الدهيشة، جامعة 
بيت لحم -فلسطين األهلية  

28/11  

مجتمع بيت لحم وبيت  دار مخلوف
 جاال

29/11 بلدية بيت جاال معرض للمنتجات النسوية والفنون للمتطوعين 130  

 و�قكأ والسلفيت

توثيق التحديات التي تواجهها النساء اللواتي يعشن في  4 أعضاء من القرية مجلس قروي جبارة
 منطقة التماس قرية جبارة

18/2 مجلس قروي جبارة  

طالب المدرسة الذكور،  مركز التأهيل المجتمعي
15-10األعمار ما بين   

* جلس تفريغ لألطفال 25  12/1+5 مركز إعادة التأهيل المجتمعي 
9/2و  
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"االنتهاك والعنف ضد المرأة" ورشة توعية حول  15 ربات بيوت مركز نسوي قفين 18+11+4 مركز نسوي قفين 
/1  

ربات بيوت، وناشطات  قرية الرأس
نسويات من قريتي 

 الرأس وجبارة

المراهقة اآلمنة، مراحل النمو لألطفال، " ورشة توعية حول  15
*" الزواج المبكر والعنف المبني على النوع االجتماعي  

18+11+4 مجلس قروي الرأس
+25/4 
2/5و  

، أطفال )30(نساء  قرية الرأس
من قريتي جبارة ) 50(

 والرأس

*يوم مفتوح وجلسة تفريغ  80 مجلس قروي الرأس، فريق  
النفسي في جمعية الدعم 

 الشابات المسيحية

28/6  

طولكرم-جمعية النجدة ممثلين عن المجتمع  
المدني واألحزاب 
السياسية، نشطاء 

 حقوق إنسان

ورشة عمل لتنظيم الجهود داخل المجتمع لتقديم حماية أفضل  60
 للنساء

6/12 جمعية االتحاد النسوي  

بلدية طولكرم، مخيم نور  يوم تفريغي للنساء 50 ربات بيوت منتزه البلدية
شمس، فريق الدعم النفسي 
 في جمعية الشبان المسيحية

26/12  

 ةش�ـــــــحـــــــا

جامعة القدس 
أريحا/المفتوحة  

طالب وطالبات جامعة 
أريحا، /القدس المفتوحة

)ذكور 7إناث،  20(  

"حقوق النساء ومفهوم العدالة والمساواة"ورشة توعية حول  27  -المفتوحةجامعة القدس  
 أريحا

19+20+
21/3  

جامعة القدس 
أريحا/المفتوحة  

طالب وطالبات جامعة، 
ممثلين عن محافظة 

التحديات التي تواجهها الفتيات في سوق "عرض فيلم حول  66
)من إنتاج مؤسسة شاشات" (العمل  

أريحا-القدس المفتوحةجامعة   24/3  
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أريحا، طاقم وطاقم حفظ 
األمن في جامعة القدس 

إناث،  38(المفتوحة 
)ذكور 28و  

جامعة القدس 
أريحا/المفتوحة  

 22(طالب الجامعات 
من ) ذكور 8إناث و

 متطوعي المركز

" التخطيط والتنظيم لألنشطة المجتمعية" ورشة عمل حول  30 -جامعة القدس المفتوحة 
أريحا، وجمعية الشبان 

أريحا-المسيحية  

26/6  

جامعة القدس 
أريحا/المفتوحة  

لبات طالب وطا
 3إناث و 15(الجامعات 

)ذكور  

إجراء عمليات تقييم لالحتياجات " ورشة عمل حول  18
"المجتمعية كأداة لبناء مشروع مجتمعي  

أريحا-جامعة القدس المفتوحة  10/7  

أريحا/الحديقة اإلسبانية ممثلين عن المجتمع  
 48إناث،  35(المحلي 

)ذكور  

" المحلي، حيث تم تقديم إفطار جماعي لممثلين عن المجتمع  83
"عروض حول حقوق النساء بالتركيز على الفن وقراءة الشعر  

-جامعة القدس المفتوحة
أريحا، محافظة أريحا، بلدية 

 أريحا

8/8  

ممثلين عن المجتمع  قاعة المحافظة
المحلي، مؤسسات 

مجتمع مدني، ممثلين 
عن وزارة الصحة، 

 الشرطة

المجتمع المدني على تشجيع المجتمع و "ورشة عمل حول  44
"التعاون لزيادة الحماية للنساء  

15/10 أطباء العالم إسبانيا  

أريحا-الحديقة اإلسبانية ، ممثلين )17(نساء من غزة  
عن مؤسسات المجتمع 

المدني، ممثلين عن محافظة 
 أريحا

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان لجمع " ورشة عمل حول  40
لنساء من غزة يعشن في أريحا التي أجريت " شمل العائالت

 وتم فصلهن عن أسرهن بسبب االحتالل

بلدية أريحا، جامعة القدس 
المفتوحة أريحا، برنامج 

 الصحة النفسية

20/12  
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 * يشاطورش��كورعوجمديةولقشاباتولرسيحية

 ةيشطةوشفعولق���ورعولروسساتولقشأ�كة:   " ج"لر�حقو •

لت/ع  ولرشاشز�ن لر�ض�ع لرس�� فةلقفئةو   لر�قع لروسسةولقشأ�كة 

)ذكور 1إناث،  6(طالبات وطالب الجامعات  7 العنف ضد المرأة فرع -مركز المرأة جامعة القدس 
 القدس

)ذكور13إناث، 19(طاقم الجمعية  32 حقوق المرأة في الميراث  بيت ساحور جمعية الشابات المسيحية 
الشرعية، الشرطة، موظفي موظفي المحكمة  15 قانون األحوال الشخصية

)ذكور 10إناث،  5(المحكمة المدنية   
سلفيت -بديا نساء من أجل الحياة  

موظفي المحكمة الشرعية، الشرطة، موظفي  18 فرض تطبيق قرارات المحاكم الشرعية
)ذكور 13إناث،  5(المحكمة المدنية   

سلفيت-بديا نساء من أجل الحياة  

العقوبات قانون األحوال الشخصية، وقانون  أبو ديس جامعة القدس طالب وطالبات الجامعات 40 
)ذكور 6إناث،  9(المجتمع المدني  15 حقوق النساء في ظل القوانين الفلسطينية  

 
 القدس جمعية التخطيط وحماية األسرة

العنف المبني على النوع االجتماعي، مسودة قانون 
 حماية األسرة من العنف

عامالتربات بيوت ونساء  54  -مخيم األمعري الوكالة 
 رام اهللا

 -مخيم األمعري الوكالة ربات بيوت ونساء عامالت 40 قانون األحوال الشخصية
 رام اهللا

 الحماية من العنف الجنسي
 

مدرسة عبد العزيز، شبكة  طالبات 75
 حماية الطفولة

 الخليل
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بيوت، معلمات مدارس، موظفي البلدية ربات  40 العنف المنزلي وتقدم االستشارة لطالبات المدرسة
)ذكور 15إناث،  25(  

مدرسة بنات بيت عوا الثانوية، 
 بلدية بيت عوا

 -قرية بيت عوا
 الخليل

 بيت لحم جمعية أجنحة األمل نساء وفتيات 40 قانون األحوال الشخصية
جمعية  بيت لحم،-مركز السالم ربات بيوت 60 التمييز ضد النساء في القوانين الفلسطينية

 تنمية المرأة الريفية
 -مركز السالم
 بيت لحم

حق الفتيات في التعليم والتحديات التي تواجهن في 
 الوصول للتعليم

 القدس جمعية الشابات المسيحية طالبات كلية المجتمع في دورات السكرتارية 60

 مدينة بيت لحم جمعية صمود للنساء ناشطات نسويات وربات بيوت 23 حقوق النساء في التعليم
قانون األحوال الشخصية والحضانة، صندوق النفقة 

 الفلسطيني
ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في الخليل  23

)ذكور 5إناث،  18(  
منتدى المنظمات األهلية 
 لمناهضة العنف ضد المرأة

 مدينة الخليل

 مدينة رام اهللا جذور مهنيي وسائل اإلعالم 14 حقوق النساء والنوع االجتماعي في اإلعالم
 مخيم قلنديا مركز نسوي قلنديا ربات بيوت 22 العنف ضد المرأة، عرض مسرحية عن العنف المنزلي

)إناث 19(ربات بيوت، خريجات جامعات  19 قانون األحوال الشخصية مجلس قروي عورتا، مؤسسة  
 مسار إبراهيم

 قرية عورتا

)إناث 25(طالبات الجامعات  25 المراهقة اآلمنة  الخليل طاقم شؤون المرأة 
)إناث 7(األطباء والقابالت  7 نظام التحويل الوطني للنساء ضحايا العنف  مدينة رام اهللا جذور 

األطباء والممرضات والقابالت: الفرق الطبية  14 العنف المبني على النوع االجتماعي  مدينة رام اهللا جذور 
: ات /عدد المشاركين 643  :الشركاء عدد  18   
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 ـ�راورناهضةولقدنفوض ولرأة و16آذلشوالللو8ةيشطةو:  "  "لر�حقو •

  )آذلشو8(ةيشطةوـ� ولرأة ولقداق� و    

لت/ع  ولرشاشز�ن  لر�قع لروسسةولقشأ�كة و�عولقنشاط لقفئةولرس�� فة 

الوكالة -مركز المرأة جلسة توعية حول العنف ضد المرأة ربات بيوت، نساء عامالت 18  مدينة الخليل 
)إناث 25(المجتمع المدني  25 حقوق النساء في ظل قانون األحوال "ورشة توعية حول  

"الشخصية، العنف ضد المرأة، قتل النساء  
تم تنظيم النشاط من قبل المركز 

 ونادي المثقفين في قلنديا
 قلقيلية

النساء العامالت، ربات البيوت،  20
 8إناث،  12(والمجتمع المدني 
)ذكور  

"آليات حماية النساء"ورشة توعية حول  تم تنظيم النشاط من قبل المركز  
أريحا -وٕاتحاد العمال  

 أريحا

 القدس إتحاد المرأة المقدسية مسيرة للمطالبة بالمزيد من حقوق النساء في القدس نساء مقدسيات 40
الخليل -دورا نادي دورا المرأة والقانون طالبات جامعات 30  
"االغتصاب" ورشة توعية حول  سكان بيت لحم 200 مركز السالم في بيت لحم،  

 جمعية تنمية المرأة الريفية
 بيت لحم

"العنف ضد المرأة والفتيات"جلسة توعية حول  طالبات 160 الخليل -قرية صوريف مدرسة صوريف الثانوية للبنات   
للذكورمدرسة المأمون  العنف ضد األطفال أمهات الطالب 25 الخليل -يطا   
11طالبات صف  60 القدس -مخيم شعفاط مدرسة المسيرة للبنات حق النساء والفتيات في التعليم، الزواج المبكر   
العنف المنزلي، مسودة قانون حماية "ورشة توعية حول  ربات بيوت، نساء عامالت 45

األسرة من العنف، إجراءات المحاكم الشرعية، نظام التحويل 
 الوطني

مخيم دير عمار،  الوكالة
 محافظة رام اهللا
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أعضاء مجلس اإلدارة وطاقم مركز  34
 المرأة في الوكالة

"حقوق النساء" جلسة توعية حول  تم تنظيم النشاط من قبل المركز  
 ومركز المرأة في الوكالة

 

فرع  -مركز المرأة
 الخليل

إناث،  48(طالبات وطالب جامعات  70
)ذكور 22  

العنف ضد المرأة" وعية حول ورشة ت  جامعة القدس اتحاد المرأة المقدسية  

ربات بيوت، نساء عامالت، أعضاء  80
)ذكور 3إناث،  77(المجلس القروي   

قرية بدو، محافظة رام  اتحاد المرأة المقدسية ورشة توعية حول حقوق النساء وعرض فيلم
 اهللا

المجتمع المدني، ناشطات نسويات،  28
)إناث 28(السياسية األحزاب   

تم تنظيم النشاط من قبل مركز  ورشة توعية حول مشروع الدستور
 المرأة

فرع  -مركز المرأة
 الخليل

، نساء من )4(سجينات محررات  12
)8(المخيم   

حقوق السجينات الفلسطينيات في " ورشة توعية حول 
"السجون اإلسرائيلية  

تم تنظيم النشاط من قبل مركز 
 المرأة

لجلزونمخيم ا  

:ات /عدد المشاركين 847   12 
 

 عدد المؤسسات
:الشريكة   

 

ـ�راورناهضةولقدنفوض ولرأة و16 للوةيشطة  

8طالبات صف  55 "التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات"جلسة توعية حول   الوكالة، مدرسة صوريف  
 األساسية للبنات

الخليل -قرية صوريف  

"ضد المرأة و التحرش الجنسيالعنف "جلسة توعية حول  طالبات 15 مركز النشاطات  الوكالة، مركز النشاطات النسوية 
البلدة  -النسوية
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 القديمة في الخليل
"العنف ضد المرأة و التحرش الجنسي"جلسة توعية حول  اإلدارة ومعلمات المدرسة 14 الوكالة ومدرسة العروب  

 األساسية للبنات
الخليل -مخيم العروب  

لمؤسسات الغير حكومية، ممثلين عن ا 60
ات، /طالبات وطالب جامعات، محامين

إناث،  47(الشرطة، ممثلين عن البلدية 
)ذكور 13  

نساء بال "ورشة عمل حول تقرير المركز حول قتل اإلناث 
ودراسة تحليل قرارات المحاكم ضد المدانين بقتل " أسماء

 النساء

تم تنظيم النشاط من قبل مركز 
ب وزارة المرأة وعقد في مكات
 التعليم العالي

 مدينة قلقيلية

"العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي"ورشة عمل حول  نساء عامالت، ربات بيوت 19 الخليل -البلدة القديمة لجان عمل المرأة   
9طالبات صف  34 "العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي"ورشة عمل حول   الوكالة ومدرسة البنات األساسية  

 في الخليل
 مدينة الخليل

ممثلين عن المجتمع المدني، ومهنيي  12
)  ذكور 2إناث،  10(وسائل اإلعالم   

نساء بال "ورشة عمل حول تقرير المركز حول قتل اإلناث 
ودراسة تحليل قرارات المحاكم ضد المدانين بقتل " أسماء

 النساء

تم تنظيم النشاط من قبل مركز 
 المرأة

 مدينة الخليل

المدرسة وأمهاتهنطالبات  28 الجوانب االجتماعية والقانونية للزواج " ورشة توعية حول  
"المبكر  

القدس -شعفاط مدرسة دار الهدى للبنات  

237 
 

:ات /عدد المشاركين   8 
 

عدد المؤسسات 
:الشريكة   
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 الشااتولقت�عيةوقلنساءولق� وعا ��اوالح  ول�خ رات:   "ه " لر�حق •

لروسسةولقشأ�كةو لر�قع

 )إنوالج ت(

لقفئةوالع  و

 لرشاش�ات

ع  واستشاشلتورأ واللح  ،واللق� و ع  ول�جلسات لر�ض�ع

تموتح��لداوقلمأز وقتلا ول�خ راتو

 لقااو�ويةوالاجتماعية

 الـــــــــــشملق

قرية برقا وقرية 
سبسطية، بالقرب من 

 نابلس

معظمهن (ربات بيوت  جمعية نساء سبسطية
 )25) (خريجات جامعة

مقدمة وفحص احتياج، حقوق النساء 
في ظل القوانين الفلسطينية، عقد 
الزواج، العنف المنزلي، االعتداء 

 الجنسي، النفقة، الطالق

 استشارات) 3(  6

 لق�سط

رام  -مخيم الجلزون
 اهللا

مركز نسوي مخيم 
الجلزون، مركز إعادة 
تأهيل األشخاص ذوي 

 اإلعاقة

مقدمة وفحص احتياج، التمييز ضد  )16(ربات بيوت 
المرأة، العنف المبني على النوع 
االجتماعي، دائرة العنف، قانون 

األحوال الشخصية، قانون العقوبات، 
عقد الزواج، الطالق، الحق في 

 الميراث 

 استشارات) 6( 8

يز ضد مقدمة وفحص احتياج، التمي )20(ربات بيوت  جمعية نساء عارورة رام اهللا -قرية عارورة
تم عرض ( العنف المنزلي  المرأة،

، الميراث، النفقة، " )كفى"مسرحية 

 استشارات) 10( 6
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 حضانة األطفال، الطالق
 -مخيم عقبة جبر

 أريحا
مقدمة وفحص احتياج، عقد الزواج،  )23(ربات بيوت  الوكالة

 الطالق، العنف ضد المرأة، الميراث
 المركزاستشارة، تم تحويل حالة إلى ) 15( 4

 -مخيم عين السلطان
 أريحا

مقدمة وفحص احتياج، عقد الزواج،  )20(ربات بيوت  الوكالة
 الطالق، العنف ضد المرأة، الميراث

 استشارات) 8( 4

اإلغاثة الزراعية، مركز  القدس -العيسوية
 اإلرشاد الفلسطيني 

مقدمة وفحص احتياج، مقدمة عن  )13(ربات بيوت 
تربية األطفال، النوع االجتماعي، 

المراهقة اآلمنة، العنف ضد المرأة، 
العنف المنزلي، الوضع القانوني 
للمرأة في القدس، الزواج المبكر، 
 اإلسعافات األولية، جلسة تفريغ

 استشارات) 2( 9

 ل�جن�ب

مركز نسوي مخيم  الخليل -مخيم العروب
 العروب

مقدمة وفحص احتياج، العنف المبني  )25(ربات بيوت 
على النوع االجتماعي، دائرة وتبعات 
العنف، دراسة حالة، قتل النساء، 
قانون األحوال الشخصية، عقود 

 الزواج

 حاالت للمركز) 4(استشارة، وتم تحويل ) 17( 8

جمعية المنى للنساء  بيت لحم
 واألطفال

مقدمة وفحص احتياج، المرأة في  )30(ربات بيوت 
 المجتمع األبوي، العنف ضد المرأة،
العنف الجنسي، قانون األحوال 

الشخصية، حقوق الميراث، قانون 

 حاالت للمركز) 3(استشارة، وتم تحويل ) 17( 8
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 العقوبات
مقدمة وفحص احتياج، العنف المبني  )20(ربات بيوت  جمعية العمل النسوي يطا

على النوع االجتماعي،الشائعات 
المجتمعية وكيف يمكن أن تؤدي إلى 

أهمية توفير الحماية قتل النساء، 
للنساء في األسرة والمجتمع 

والمؤسسة، حقوق النساء في ظل 
قانون األحوال الشخصية، حماية 

 األطفال من العنف

9  -

تم تنظيم اللقاء من قبل  بيت لحم
 المركز

مقدمة وفحص احتياج، المرأة في  )20(ربات بيوت 
المجتمع األبوي، قانون العقوبات، 

قانون األحوال  حقوق النساء في ظل
الشخصية، العنف ضد المرأة 
منا :واالعتداء الجنسي، عرض فيلم 

، العنف )حول سفاح القربى" (وفينا
المبني على النوع االجتماعي، جلسة 

 ختامية 

حاالت للمركز، ) 7(استشارات، وتم تحويل ) 9( 9
 وحالة طارئة

وفحص احتياج، العنف ضد مقدمة  )15(ربات بيوت  جمعية بنت عريف جنوب الخليل -دورا
المرأة، حقوق النساء في ظل قانون 
األحوال الشخصية، قانون العقوبات، 

 الطالق

 استشارات) 7( 5
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 "حا�قولرأة وحا�قوإيسان":  لق الشلتولقت ش�بيةوقلطالبواللقطاقباتوو" :  ال"لر�حقو •

 ع  ولقساعات لت/ع  ولرشاشز�ن لر�ض�ع ل�جاردة

النوع االجتماعي والعنف المبني على النوع االجتماعي، مقدمة عن  جامعة بيرزيت
االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، قانون العقوبات، 

قانون األحوال الشخصية، مسودة قانون حماية األسرة من العنف، مشروع 
 بناء نظام التحويل الوطني

 15 )ذكور 3إناث،  11( 14

مقدمة عن النوع االجتماعي والعنف المبني على النوع االجتماعي،  أريحا/ جامعة االستقالل
االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، قانون العقوبات، 

قانون األحوال الشخصية، مسودة قانون حماية األسرة من العنف، مشروع 
 بناء نظام التحويل الوطني

 

 14 )ذكور 15إناث،  15( 30

مقدمة عن النوع االجتماعي والعنف المبني على النوع االجتماعي،  جنين/ عربية األمريكيةالجامعة ال
االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، قانون العقوبات، 

قانون األحوال الشخصية، مسودة قانون حماية األسرة من العنف، مشروع 
 بناء نظام التحويل الوطني

 15 )ذكور 10إناث،  15( 25

مقدمة عن النوع االجتماعي والعنف المبني على النوع االجتماعي،  كلية صحة المجتمع
االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، قانون العقوبات، 

قانون األحوال الشخصية، مسودة قانون حماية األسرة من العنف، مشروع 
 بناء نظام التحويل الوطني

 

 18 )ثإنا 12( 12
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مقدمة عن النوع االجتماعي والعنف المبني على النوع االجتماعي،  بيت لحم/ جامعة فلسطين األهلية
االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، قانون العقوبات، 

قانون األحوال الشخصية، مسودة قانون حماية األسرة من العنف، مشروع 
 بناء نظام التحويل الوطني

 20 )ذكور 1إناث،  16( 17

مقدمة عن النوع االجتماعي والعنف المبني على النوع االجتماعي،  الخليل/ جامعة القدس المفتوحة
االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، قانون العقوبات، 

قانون األحوال الشخصية، مسودة قانون حماية األسرة من العنف، مشروع 
 التحويل الوطني بناء نظام

 20 )ذكور 1إناث،  27( 28

مقدمة عن النوع االجتماعي والعنف المبني على النوع االجتماعي، قانون  كلية الطيرة
العقوبات، قانون األحوال الشخصية، العنف ضد المرأة، مسودة قانون 

 حماية األسرة من العنف

 17 )إناث( 35

 )ذكور 30إناث ،  131(  161 :المجموع 

 

 


