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 قائمة الرسوم البیانیة 

        ): احصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني حول عدد الالجئین في الداخل والخارج  1رسم بیاني (

                   ): یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع اللواتي تعرضن العتداءات مباشرة من قبل االحتالل   2رسم بیاني (

         ): یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع  بشأن التعرض لإلهانة والحجز واالعتقال     3رسم بیاني (

          لضفة والقطاع حول حریة المشاركة الثقافیة واالجتماعیة والدینیة  ): یوضح الفروقات بین نساء ا4رسم بیاني (

           ): یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع فیما یخص اإلحساس باألمن الذاتي   5رسم بیاني (

  ): یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع فیما یخص القلق من اندالع حرب/ اجتیاح     6رسم بیاني (

  یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع المشاكل النفسیة      ): 7رسم بیاني (

  یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع بشأن القلق والهلع تحسبا العتداءات االحتالل      ): 8رسم بیاني (

  الغاثیة       ): یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع فیما یخص الحاالت االنسانیة وا9رسم بیاني (

  ): یوضح نسبة الرضا عن الخدمة الصحیة للوكالة الغوث الدولیة لالجئین   10رسم بیاني (

  ): یوضح نسبة الراضیات بین نساء الضفة والقطاع عن أداء الخدمات الصحیة المقدمة من وكالة الغوث   11رسم بیاني (

  الخدمات التعلیمیة للوكالة الغوث الدولیة لالجئین   ): یوضح نسبة الراضیات وغیر الراضیات عن 12رسم بیاني (

  ): یوضح نسبة الرضا بین نساء الضفة والقطاع عن الخدمات التعلیمیة للوكالة الغوث الدولیة لالجئین      13رسم بیاني (

  الدولیة لالجئین   ): یوضح نسبة الراضیات وغیر الراضیات عن الخدمات االغاثیة التمكینیة للوكالة الغوث 14رسم بیاني (

  ): یوضح نسبة الرضا عن الخدمات االغاثیة التمكینیة المقدمة بحسب نساء الضفة والقطاع   15رسم بیاني (

  قائمة الخرائط   
         2007): الالجئون الفلسطینیون بحسب األونروا عام 1خارطة (
  ): حركة الالجئین الفلسطینیین من الحضر واالریاف    2خارطة (

  قائمة الجداول

  ): توزیعة العینة1جدول(
 ): یبین الفروقات بین نساء الضفة والقطاع حول ظروف النازحین وتشتت العائلة بسبب الحرب      2جدول (
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  الفصل األول: المقدمة، المفاهیم، المنهجیة، والخلفیة
 

  واألهداف مقدمةال .1
  

أكثر من الالجئون في العالم بأسره، حیث ال تزال مستمرة منذ  عایشهازمات التي النكبة الفلسطینیة إحدى أطول األ عدت
 /اتملیون فلسطیني/ة ما بین الجئین/ات ومهجرین7.98 عامًا دون حل. وتمس هذه القضیة حیاة ما یربو عن  سبعین
 المكفولة لفلسطینیینلقضیة الالجئین ا بحل منصف الدولیة للخروجو رادة السیاسیة الذي تغیب فیه اإل. في الوقت 1داخلیاً 

تعاني المخیمات الفلسطینیة من حیاة اللجوء قاسیة حد الیأس، إذ تعتبر و  .هذه المعاناة قائمةالدولیة، تبقى  القرارات والقوانینب
ناهیك عن سوء ارع على رأس هذه المعاناة. حیث أن شبكات المیاه والكهرباء والشو  یةالخدماتو  التحتیة بنیتها في ضعف كبیر

التخطیط العمراني والمكاني وشبكات الصرف الصحي والتلوث البیئي. وتزداد صعوبة الحیاة في المخیمات مع زیادة عدد 
متطلبات  اكتظاظ أجندة لى جانبة، إعلى الخدمات الصحیة والتعلیمیة والبیئی بضغط مشابهمع  السكان الذي یتناسب طردیاً 

  وغیرها. والمبلس والمأكل تعلیمالحیاة الیومیة كالعمل والسكن والزواج وال
  

یعني لالحتالل االسرائیلي شيء، فقد تخلى المحتل عن مسؤولیاته تجاه محتلیه وتنصل  ا الوضع المأزوم للمخیمات، الهذ
 من التزاماته بالقوانین أو المبادئ الحقوقیة أو االنسانیة المتعارف علیها عالمیًا وزاد من جرائمه بحقهم. في حین كان

صعوبة حیاة المخیمات إال أن  التخفیف من في مشهوداً  وانسانیاً  غاثیاً إ للمؤسسات اإلنسانیة واالغاثیة الدولیة واالقلیمیة دوراً 
، اذ لم تمارس هذه المؤسسات دورًا قانونیًا أو حقوقیًا ملموساً   یرقى لمستوى مساءلة االحتالل على هذا الدور كان منقوصًا

اذ لم یكتف االحتالل بطرد الفلسطینیین من موطنهن األصل وتخلیه عن  مستمرة بحق الالجئین.جرائمه وانتهاكاته ال
اكًا لمبادئ وقیم حقوق هم الى مخیماتهم وحاصرهم وبطش بهم بأبشع الممارسات وأشدها انته، بل تبعتجاههممسؤولیاته 
. بینما ةخجولالشجب ال اتبیان بإصدارواالنسانیة أمام هذا المشهد وفي أحسن االحوال اكتفت المؤسسات الحقوقیة االنسان. 

 بعرض الحائط كافة االعراف والمبادئ والقیم واالنسانیة یبرر االحتالل جرائمه بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ضارباً 
  .الواجب التقیید بها أثناء النزاع

  

ء، وأكثرهن تضررًا أولئك الالجئات اللواتي یعانین وتنصب االنتهاكات االسرائیلیة على كل فئات المجتمع بما في ذلك النسا
روف سكنیة صعبة. فباإلضافة إلى النظرة التقلیدیة واألبویة لدور ومكانة المرأة في حیاة یومیة اجتماعیة واقتصادیة وظمن 

القاطنات في ودلیل ذلك ارتفاع معدالت العنف في صفوفهن كحال نظریاتهن  المجتمع الفلسطیني فان النظرة لالجئات أشد
دافع وت معاً  ضافیًا بتحملها مسؤولیات العائلة فتلعب دور األم واألبتتحمل النساء عبئًا إ. ومع انتهاكات االحتالل، 2الحضر

  .یقوم به االحتالل بحق المخیم أي عقاب جماعيعن الجیران وتتحمل مسؤولیة 

                                                             
)، انظر الى : 2015- 2013المسح الشامل لمركز بدیل، الالجئون والمھجرون الفلسطینیون (  1

ar%20(1).pdf-2015-file:///C:/Users/sarisi/Downloads/Survey2013  
،) الى نظرة تقلیدیة 2013یشیر تقریر الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني (المرأة والرجل في فلسطین، قضایا واحصاءات    2
ویة مجحفة بحق النساء الالجئات، حیث ینص التقریر: "النساء اللواتي سبق لھن الزواج من مناطق حضریة ومخیمات الالجئین وأب

أكثر عرضة للعنف واالساءة من نظیراتھن من المناطق الریفیة". انظر الى:  
s.gov.ps/Downloads/book2015.pdfhttp://www.pcb  
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ونظرة المجتمع) انعكس بشكل الحیاة الیومیة الصعبة، االحتالل، و (انتهاكات  الذي تواجهه النساء یومیاً  مثلث الصعوبات
القوانین، وتفاقم األحوال االقتصادیة وتسجیل  بعض تباین تطبیق وأ ومكانة الالجئات ككل، في ظل غیابملحوظ على دور 

سریة واالجتماعیة معدالت غیر مسبوقة من الفقر والبطالة في صفوف الالجئات. مما أوجد حالة معقدة من المشاكل األ
  المترافقة مع ضغوطات وأمراض نفسیة. 

  

بدعم  المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة "مفتاح"الهدف الرئیس من الدراسة الحالیة ربط جهود  إن
العالقة بتوفیر الحمایة لب الحركة النسویة بوجود اإلرادة السیاسیة الوطنیة والدولیة الحقیقیة لمساءلة األطراف ذات امط

لتسلیط الضوء  إقلیمیة ودولیة  تحالفات، إضافة الى بناء للنساء الفلسطینیات ودمجهن في تحقیق األمن والسلم في المنطقة
  الالجئات الفلسطینیات، اذ تسعى "مفتاح" الى ما یلي: على قضایا المرأة الفلسطینیة تحت االحتالل. وبشكل مخصص

  

 وق النساء الالجئات في مخیمات اللجوء في فلسطین باالستناد الى منظومة حقوق االنسان توثیق انتهاكات حق
 .ذات العالقة

  االنسان ضد النساء  ومبادئ حقوق حقوقل هلى مساءلة االحتالل االسرائیلي عن انتهاكاتبحثي یهدف إتقدیم تقریر
  .مم المتحدةلدى األ )CSW(الالجئات الفلسطینیات من على منصة لجنة وضع المرأة 

  

وانطالقا من أهمیة توثیق االنتهاكات التي تواجه النساء والفتیات في مخیمات اللجوء الفلسطینیة ركزت الدراسة على األطر 
تحدید التدخالت ، إضافة الى القانونیة الخاصة بحالة اللجوء والنساء من حیث التحدیات والمعیقات التي تواجه النساء

  الحمایة لهن ودمجهن في تحقیق األمن والسلم في المنطقة.المناسبة لتوفیر 

  منهجیة الدراسة .2
  

لصالح المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي وذلك هذه الدراسة مركز العالم العربي للبحوث والتنمیة (أوراد)  تنفذ
 الدراسة  وقام بتنفیذ دها من قبل فریق مفتاح.وارتكزت الدراسة بشكل رئیسي على استمارة بحثیة تم اعدا والدیمقراطیة "مفتاح".

من النساء القاطنات في ممثلة عینة  لخبرات وأراءستطالع ا فریق مؤهل من الباحثات والباحثین في مركز أوراد من خالل
  أما االدوات البحثیة المستخدمة فهي ما یلي: المخیمات الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة.

  

 األدبیاتمراجعة 
المتعلقة بالحقوق القانونیة للفلسطینیات الالجئات وانتهاكات حقوق االنسان،  قام فریق أوراد بمراجعة كافة األدبیات المتعلقة

باإلضافة الى مراجعة ألحداث االرقام واالحصائیات حول أوضاع الالجئین بالتركیز على األحوال االجتماعیة واالقتصادیة 
 ).1ة بالمراجع في ملحق رقم (مرفق قائم والصحیة.

  ستمارةاال
في كافة محافظات الضفة  مخیمات فلسطینیة 12نیة الجئة من فلسطی 500 مقابلةل تم تصمیم استمارة كمیة، وتم استخدامها

  )2مرفق نسخة عن االستمارة في الملحق رقم المخیمات حسب عدد سكانها. ( الغربیة وقطاع غزة موزعة بین
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  العینة
التي تستخدم نظاما یضمن العشوائیة ) Probability Sampleعلى قواعد العینة االحتمالیة ( بناًء  العینة دااعتمتم  

وتم اختیار مواقع ثیل (حسب االحصاءات المحدثة ومصادر أخرى). (الفرص المتكافئة باالختیار ألفراد مجتمع اللعینة) والتم
، وكذلك توزیعها بناء الجغرافي، عدد السكان الالجئین من حیث (الموقعالمعاینة (المخیمات) لتضمن تمثیل لكافة المخیمات 

عتها ، وذلك لتنوع طبی19أصل  في الضفة الغربیة من مخیمات 7تم اختیار و  على فرصها في االختیار للتأكد من الشمولیة.
 5تم اختیار حقوق اإلنسان، و حضریة وریفیة) وطبیعة تعرضها النتهاكات االجتماعیة (-الجغرافیة، وظروفها االقتصادیة

  جدول العینة التالي:  حسبب تمثیل كافة المتغیراتتم و مخیمات.  8 قطاع غزة من أصل في مخیمات
  ): توزیعة العینة1( جدول

  (%) المخیم                                    (%) العمر

 5.0 الشابورة 27.5 سنة 18-30
 10.0 الشاطىء 24.4 سنة  31-40

 10.0 النصیرات 48.1 سنة 40أكثر من 
 10.0 بالطة (%) نوع الهویة

 10.0 جبالیا 6. هویة مقدسیة
 10.0 طولكرم 99.2 هویة فلسطینیة

 10.0 الدهیشة 2. ال أملك اوراق ثبوتیة
 10.0 العروب (%) التحصیل العلميمستوى 

 5.0 الفارعة 3.4 أمي او ملم
 5.0 جنین 30.4 العاشر)ابتدائي (من الصف االول للصف 

 10.0 قلندیا 16.8 أقل من ثانویة
 5.0 یبنا 23.2 ثانویة عامة

 (%) الحالة العملیة  8.0 دبلوم متوسط
 11.6 تعمل بأجر 17.6 بكالوریوس

 88.4   تعمل بأجرال 6. ماجستیر فأعلى
 (%) حالة اللجوء (%) هل تعاني من أي اعاقة أو صعوبة؟

 89.0 مسجلةالجئة  8.8 نعم
 10.0 غیر الجئة  متزوجة من الجئ 91.2  ال 

 1.0 لیست الجئة وتسكن المخیم (%) اذا نعم، ما هو نوع االعاقة ؟
 (%) الحالة االجتماعیة 31.0 النظر
 15.8 عزباء 42.9 الحركة
 72.0 متزوجة 4.8 النطق
 7.2 أرملة 9.5 السمع
 1.4 خاطبة 11.9 أخرى
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 3.2 مطلقة (%) مزمن ؟هل تعاني من مرض 
 4. منفصلة 26.8 نعم
 (%) سنة) في أسرتك الحالیة؟ 18هل یوجد أطفال (أقل من  73.2 ال
 68.3 نعم  
 31.7 ال  

 
  العمل المیداني

كانون أول  14-10، في الفترة الواقعة بین /اتالمیدانین /اتوالمشرفین /اتمن الباحثین 24بدأ العمل المیداني بمشاركة 
، وتم تنظیم ورشتین تدریبیتین مكثفتین قبل بیوم من بدء العمل المیداني؛ األولى في رام اهللا والثانیة في غزة،  لتدریب 2017

الباحثین على منهجیة هذا المسح ولضمان أقصى درجات الجودة والدقة المهنیة، وأثناء المیدان، فقد قام مركز أوراد 
رة  كهاتف الرصد المیداني، حیث قام المشرفون باالتصال الهاتفي بالباحثین باالستفادة من آلیات رصد وفحص متطو 

المیدانیین بشكل یومي للتأكد من وجودهم في المواقع، ولمساعدتهم في حل أیة مشاكل أو صعوبات تواجههم. هذا وقد تمت 
  .المقابالت المیدانیة على نحو جید دون عقبات أخرى تذكر

  

  إدخال البیانات
ل تجهیز البیانات بالكامل بواسطة فریق إدخال البیانات واإلحصاءات التابع لمركز "أوراد"، حیث أعد الفریق كتاب تم استكما

ترمیز لالستمارات. هذا وقد روعیت في عملیة الترمیز المعاییر الدولیة المعتمدة من قبل المركز. وتم إدخال البیانات 
علومات المقابالت، حسب الحاجة، من جانب موظفي ترمیز مختصین في ومراجعة كافة أوراق تصحیح البیانات وتصحیح م

أوراد. وتبع هذا، سلسلة إضافیة من االختبارات بواسطة برنامج "تدقیق" صمم خصیصا لهذا الغرض، حیث تم تدقیق كل 
انات وتحلیلها ولعمل " لتبویب البیSPSSكما تم استخدام برنامج الحاسوب " استبیان للتأكد من التناسق الداخلي للبیانات.

دلیل حول فئة المستهدفین. وباإلضافة إلى البیانات الخاصة بكل سؤال، تم تنفیذ التبویب المستعرض للتحقق من العالقات 
  الممكنة بین المتغیرات المختلفة ال سیما المتغیرات الدیمغرافیة المستقلة كالعمر، والمنطقة، والدخل، وغیرها.

  واالجتماعي  مي والقانونيیالمفاھاإلطار الخلفیة:  .3
  

  أھم المصطلحات: المخیم والالجئین الفلسطینیین 
تكون إما حكومیة أو في أغلب الحاالت استأجرتها الحكومات المستضیفة من المالك -"قطعة من األرض  :المخیممفهوم 
احتیاجاتهم األساسیة، وال یمكن لسكان نروا كمساعدة لالجئین الفلسطینیین في تسهیل و وضعت تحت تصرف األ -المحلیین

  "3.المخیمات تملك هذه األراضي، ولكن لهم الحق في االستفادة منها للسكنى

                                                             
الالجئون الفلسطینیون، صفحة األونروا،  تعریف الالجئین الفلسطینیین، انظر:   3

-https://www.unrwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8

6  
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وقد عرف المیثاق الوطني الفلسطیني . ورد مفهوم الالجئین في العدید من الوثائق الفلسطینیة والدولیة مفهوم الالجئین:
، سواء أخرجوا 1947العرب الذین كانوا یقیمون إقامة عادیة في فلسطین عام  المواطنون( :الالجئین الفلسطینیون على أنهم

  . 4)منها أو بقوا فیها، وكّل من ولد ألب عربي فلسطیني بعد هذا التاریخ داخل فلسطین أو خارجها، هو فلسطیني

: "وفقا للتعریف العملي لألونروا، فإن الالجئین الفلسطینیین هم أولئك األشخاص  أما التعریف العملي لألونروا فقد جاء شمولیًا
، والذین فقدوا بیوتهم ومورد رزقهم 1948وحتى أیار  1946الذین كانوا یقیمون في فلسطین خالل الفترة ما بین حزیران 

ت التي تقدمها األونروا متاحة لكافة أولئك الالجئین الذین یقیمون في مناطق عملیاتها . وتعد الخدما5" 1948نتیجة حرب 
والذین ینطبق علیهم هذا التعریف والذین هم مسجلون لدى الوكالة وبحاجة إلى المساعدة. كما أن ذریة أولئك الالجئین 

، كانت 1950ا بدأت الوكالة عملها في عام الفلسطینیین األصلیین یستحقون أن یتم تسجیلهم في سجالت الوكالة. وعندم
ملیون الجئ  5الجئ فلسطیني. والیوم، فإن ما یقارب من  750,000تعمل على االستجابة الحتیاجات ما یقارب من 

  .فلسطیني یستحقون التمتع بخدمات األونروا

فهو محدد بالعام  ن األمم المتحدة، والصادر ع1951أما نص تعریف الالجئین في االتفاقیة الدولیة لوضع الالجئین لعام 
كل شخص وجد “. أما النص التعریفي فهو: لعام ال یندرجون ضمن هذا التعریفمما یعني أن النازحین بعد هذا ا 1951

، وبسبب الخوف من التعرّض لالضطهاد ألسباب مرتبطة بالدین، أو 1951نتیجة ألحداث وقعت قبل األول من ینایر 
نتماء لعضویة فئة اجتماعیة معینة أو بسبب آرائه السیاسیة، اضطر إلى العیش خارج بلد جنسیته الجنس، أو العرق أو اال

وال یستطیع، أو ال یرغب بسبب الخوف أن یعیش في دولته، أو هو كل شخص ال یتمتع بجنسیة بلدة األصلیة، ویعیش 
: "الالجئ كل إنسان یخشى 1949نیف للعام ویلتقي هذا التعریف مع تعریف اتفاقیة ج  .6”خارج بلدة بسبب تلك الظروف

ض للتعذیب واالضطهاد، بسبب دینه أو جنسیته، أو جنسه، ووجد خارج بالده قبل العاشر من  شكل جاد وواضح من تعرّ وب
  .7، وتعود هجرة هذا الفرد إلى أوضاع حدثت في بلدة األصلیة"1951كانون الثاني 

  الالجئاتاإلطار القانوني الدولي لحقوق النساء 
أنشأت األمم المتحدة نظاما فریدا للتعامل مع الالجئین الفلسطینیین میّزهم عن باقي الالجئین في العالم، وذلك من خالل 

انشاء لجنة التوفیق التابعة  1948) لعام 3(الدورة  194تأسیس نظام حمایة ومساعدة خاص، حیث تم بموجب قرارها رقم 
م، تسعى لتقریر وضع القدس في نظام دولي دائم وتقریر حق الالجئین في العودة إلى دیاره، التي UNCCPلألمم المتحدة 

بوجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئین الراغبین في العودة إلى دیارهم والعیش  هدفت اللجنة الى " اتخاذ قرار
العودة إلى دیارهم وعن كل مفقود أو مصاب  بسالم مع جیرانهم، ووجوب دفع تعویضات عن ممتلكات الذین یقررون عدم

ض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات  دما یكون من الواجب وفقًا لمبادئ القانون أن یعوّ بضرر، عن

                                                             
انظر:     ،5ني، المادة مركز المعلومات الوطني الفلسطیني المیثاق الوطني الفلسطیالمیثاق الوطني الفلسطیني،   4

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4921  

  )  1المصدر السابق (  5
  //:http://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html  http، انظر: 1951تعریف االتفاقیة الدولیة الصادرة عن األمم المتحدة،  6 
   old.najah.edu/ar/page/3510-https://wwwتعریف الالجئین، جامعة النجاح الوطنیة، أنظر:   7 
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لدورة (ا 302عبر قرارها رقم - األونروا– . كما أنشأت الجمعیة العامة لألمم المتحدة وكالة غوث وتشغیل الالجئین8المسؤولة"
  .) لغرض القیام بتقدیم المساعدة الدولیة لالجئین الفلسطینیین4

ووكالة غوث وتشغیل   رت حقوق وأوضاع الالجئات الفلسطینیات بقرارات وسیاسات كل من لجنة األمم المتحدة للتوفیقتأّث 
ا، فلم یتم اعادة توطین الالجئین الفلسطینیین، حیث عجزت لجنة األمم المتحدة للتوفیق حول فلسطین عن تحقیق مهامه

الالجئین. وتوقفت هذه اللجنة فعلیا بعد سنوات قلیلة من تشكیلها ألسباب سیاسیة في جوهرها، یتمثل أبرزها في عدم قبول 
. وهكذا نجد أن الجئي والجئات 1967الجانب االسرائیلي بقرار االنسحاب من االراضي الفلسطینیة التي احتلت في العام 

ین على قوائم األونروا" یفتقدون ألبسط الحقوق وأنظمة الحمایة التي یتمتع بها جمیع الجئي العالم، وذلك فلسطین "المسجل
نتیجة عدم امتالك وكالة غوث وتشغیل الالجئین أو غیرها من الهیئات الدولیة تفویضا صریحا لحمایة حقوق اإلنسان 

وجراء استثناء الالجئین من  .9حلول دائمة وفقا للقانون الدوليعن   األساسیة لجمیع الالجئین الفلسطینیین أو أهلیة البحث
لالجئین وعدم انطباق االتفاقیة الدولیة الخاصة باUNHCR 10الحمایة التي توفرها مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین

والسیاسیة واالقتصادیة توجب االتفاقیة تمتع الالجئین من الجنسین بكافة الحقوق المدنیة علیهم لذات السبب،  1951
ضافة إ .ممارسة الشعائر الدینیة واالجتماعیة، مثل الحق في التعلیم، والحق في الحصول على الرعایة الصحیة، والحق في

الى الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغیل الالجئین والتي یمكن وصفها بأنها خدمات حمائیة، فإن الالجئات 
یة التي أفردتها القوانین الدولیة مثل القانون الدولي االنساني الذي یتمثل باتفاقیات جنیف األربعة الفلسطینیات یتمتعن بالحما

   والقانون الدولي لحقوق االنسان.
وتدعم القرارات العربیة الصادرة عن جامعة الدول العربیة كافة قرارات وحقوق الالجئین والالجئات الفلسطینیین، وأكدت 

على ضرورة حصر شامل لالجئین الفلسطینیین وأمالكهم ووضع تصور شامل لحل  5538قرار الجامعة العربیة في 
، والتنبه لخطورة المحاوالت لحل مشكلة الالجئین على أساس أنها مشكلة قانونیة 194مشكلتهم بناًء على القرار الدولي 

الخاص بتسجیل  237قرار مجلس االمن فیؤكد على ضرورة تنفیذ  5581وفصلها عن شقیها السیاسي والقانوني أما قرار 
 بروتوكول في ت جامعة الدول العربیة وقد تبن . 11عودة النازحین وتنفیذ كافة قرارات االمم المتحدة التي تخص الالجئین.

یما معاملة الالجئین الفلسطینیین كمواطني الدول العربیة التي یعیشون فیها فقرار  1965نكا (الدار البیضاء) في عام كازابال
یتعلق بالتوظیف/التشغیل، والحق في مغادرة إقلیم الدولة التي یقیمون فیها والرجوع إلیه، والحریة في التنقل ما بین الدول 

صدار وثائق السفر وتجدیدها، وحریة اإلقامة والعمل والحركة. ویشار هنا، إلى انه لم تصادق كل الدول العربیة    العربیة، وإ
 العربیة على بروتوكول الدار البیضاء، وهناك دول ضمنته تحفظات أفقدته محتواه.األعضاء في جامعة الدول 

                                                             
، القدس مكانة، وعودة الالجئین" ، قرار الجمعیة (UNCCP) تقریر لألمم المتحدة وسیط، لجنة التوفیق- فلسطین  ) " قضیة194القرار رقم (  .  8

   .1948العامة الصادر في العام 
یتلقون  على أن االتفاقیة "لن تنطبق على األشخاص الذین 1951شیر المادة األولى من اتفاقیة تأسیس المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین عام . ت 9

ال توقف حالیا الحمایة أو المساعدة من منظمات أو وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة غیر مكتب المفوض األعلى لالجئین في األمم المتحدة. وفي ح
عمومیة لألمم ھذه الحمایة أو المساعدة ألي سبب بدون أن یتحقق استقرار ھؤالء األشخاص بشكل نھائي بحسب القرارات التي أقرتھا الجمعیة ال

  المتحدة، یصبح ھؤالء األشخاص بطبیعة الحال مؤھلین لالستفادة من االتفاقیة.
تحفظات تسعى المفوضیة الى القیام  بالتطویر المستمر للقانون الدولي وتشجیع التصدیق على المعاھدات الدولیة واإلقلیمیة ذات الصلة وإلغاء ال.  10

اص الذین تھتم بھم المفوضیة، ورصد معاملتھم، وتقدیم الدعم التقني والمادي، وبناء القدرات وأنواع الدعم علیھا، والدعوة إلى إعمال حقوق األشخ
التدابیر البدیلة األخرى إلى الھیاكل التشریعیة واإلداریة والقضائیة الوطنیة، واتخاذ تدابیر الحمایة والمساعدة المباشرة التي توفرھا المفوضیة، مثل 

البقاء األساسیة، أو تنفیذ إجراءات التسجیل وتحدید مركز الالجئ مثل اإلعداد إلعادة التوطین كوسیلة لمعالجة احتیاجات الحمایة  لتلبیة احتیاجات
  العاجلة، والعمل في شراكة مع الجھات الفاعلة األخرى في مجال سیادة القانون في األمم المتحدة إلیجاد حلول للحاالت التي طال أمدھا.

http://muqtafi.birzeit.ed ى، معھد الحقوق في جامعة بیرزیت، قرارات صادرة عن جامعة الدول العربیة، انظر:  المقتف  11 
http://muqtafi.birzeit.edu/InterDocs/arab.htm   
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ومن الناحیة العملیة، تختلف درجة التزام الدول العربیة بمعاییر جامعة الدول العربیة. فرغم صیغة اإللزام القاضیة بمعاملة 
التوظیف، وفي حق مغادرة البلد والعودة إلیه، الالجئین الفلسطینیین نفس معاملة مواطني الدولة المضیفة فیما یتعلق ب

والحصول على وثائق السفر، والتأشیرات، واإلقامة، فانه في كٍل من مصر ولیبیا ودول الخلیج والكویت بصفة خاصة، یجري 
ین في وعلى العكس من ذلك، نجد أن الفلسطینی اثل تلك التي یعامل بها األجانب.معاملة الفلسطینیین على أساس معاییر تم

  .12األردن، وسوریا، والجزائر، والمغرب، وتونس، بصفة عامة، یعاملون معاملة شبیهة بالمواطن العادي نسبیاً 

  
  في القانون الدولي االنساني الفلسطینیات حقوق الالجئات

 الحرب، وقت في الجنسین كال من المدنیین األشخاص حمایة بشأن1949  العام في الصادرة الرابعة جنیف اتفاقیة تُعنى
 من كانوا طالما الحمایة من یستفیدون انهم اال صریحة؛ بصورة والالجئات الالجئین ذكر على تأت لم االتفاقیة هذه أن ورغم

 أكدت االراضي، تلك سكان من أو الالجئین من سواء المحتلة االراضي في المتواجدین كأولئك بأحكامها؛ المعنیین المدنیین
 وحمایة والبدنیة، والذهنیة الدینیة الشعائر بممارسة والسماح الصحیة، والرعایة والملبس الغذاء وفیرت ضرورة على االتفاقیة

 واإلكراه االغتصاب، ضد سیما وال شرفهن، على اعتداء أي ضد خاصة بصفة النساء وحمایة واألموال، العامة الممتلكات
 والعجزة والمرضى للجرحى الرعایة تقدم التي الطبیة المؤسسات استهداف جواز وعدم لحرمتهن، هتك وأي الدعارة على

 الحرب، بسبب عائالتهم عن افترقوا أو تیتّموا الذین العمر من عشرة الخامسة دون األطفال إهمال وعدم النفاس والنساء
 عملیات رابعةال جنیف التفاقیة الثاني البروتوكول حظر كما .13األحوال جمیع في وتعلیمهم دینهم وممارسة إعالتهم وتیسیر
 واالغتصاب اإلنسان قدر من والمحطة المهینة المعاملة خاص وبوجه الشخصیة الكرامة وانتهاك للمدنیین، القسري الترحیل
 للمحكمة االساسي النظام من السابعة المادة علیه نصت ما وهذا ،14الحیاء خدش شأنه من ما وكل الدعارة على واإلكراه
   االنسانیة. ضد الجرائم قبیل من للسكان القسري الترحیل تاعتبر  التي الدولیة الجنائیة

رغم عدم كفایة هذه المعاهدة لتوفیر الحمایة لالجئین الفلسطینیین بشكل عام والالجئات بشكل خاص اال ان االحتالل 
االراضي االسرائیلي رفض تطبیق هذه االتفاقیة على أساس قانوني وذلك نفیا لصبغة االحتالل الحربي لتواجدها في 

. وفي هذا المجال یجب التنویه الى ان تطبیق معاهدة جنیف ینطبق على كل الحاالت المتعلقة باالحتالل 15الفلسطینیة
(سابقا) والقدس  الكامل أو الجزئي، إلقلیم تابع لدولة طرف في المعاهدة كما هي الحال في الضفة الغربیة وقطاع غزة

  .16اعتبارات انسانیة محضة الشرقیة، ذلك ان معاهدة جنیف تنطلق من

                                                             
ar/periodicals-http://www.badil.org/ar/publications-حقوق الالجئین الفلسطینیین، مركز بدیل، انظر:   12 

art7.html-ar/item/1960-ar/haqelawda  
  من االتفاقیة. )2. المادة رقم ( 13
  ) من البروتوكول.1فقرة  4. المادة رقم ( 14
. دعت الجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس االمن االحتالل االسرائیلي الى تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على األراضي المحتلة  15

المتضمن تطبیق المعاھدة  1990) في العام 662، والقرار رقم (1981) عام 35/122كالقرار الصادر عن الجمعیة العامة رقم (
  . 1967لمحتلة في العام المذكورة على كامل االراضي ا

16  .Takkenberg.L.The status of Palestinian Refugee In International Law. Oxford: Clarendon Press 
.1998  .P:214 
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  17في القانون الدولي لحقوق االنسانالفلسطینیات حقوق الالجئات 
رغم اسهام معاهدة جنیف في تحقیق الحمایة للنساء الالجئات بشكل عام، والالجئات الفلسطینیات بشكل واقعي، اال أنها 

ل األمد، األمر الذي یتطلب إعمال االتفاقیات تعتبر غیر كافیة لمعالجة كافة القضایا التي تنجم عن االحتالل الطوی
والعهد الدولي  1948واالعالنات الدولیة لحقوق االنسان. فقد أكد االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر في العام 

لعام الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرین في ا
، على ضرورة تمتع كال الجنسین في العدید من الحقوق؛ حمایة الحق في المعتقد، والحق في حریة التنقل، والحق في 1966

حریة واالمان الشخصي وعدم التعرض لالعتقال السیاسي و مناهضة التعذیب واساءة المعاملة، والحق في التعلیم والعمل 
  ،... 18والحق في التمتع بالصحة

على وجوب  1974االعالن بشأن حمایة النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في العام  كما أكد
حمایة النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة وحظر االعتداء على المدنیین وقصفهم بالقنابل وخاصة 

" الذین یجدون أنفسهم في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء  النساء واالطفال، وعدم جواز حرمان النساء واألطفال
الكفاح في سبیل السلم وتقریر المصیر والتحرر القومي واالستقالل أو الذین یعیشون في أقالیم محتلة، من المأوى أو الغذاء 

قوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص أو المعونة الطبیة أو غیر ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا ألحكام اإلعالن العالمي لح
بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، واتفاقیة حقوق الطفل الصادرة 

  "19.، وغیر ذلك من صكوك القانون الدولي1989في العام 
المرأة وذلك من خالل اصدار اتفاقیات خاصة بالمرأة. ساهمت حركة المساواة في الحقوق بین الجنسین في تعزیز حقوق 

حیث قّدمت العدید من هذه االتفاقیات اطارا للمعاییر الدولیة لحقوق االنسان من أجل ضمان تمتع الالجئات بكافة الحقوق 
وضعها السیاسي أو الواردة فیها فأصبح هناك اتفاقیات خاصة بالمرأة  تنطبق علیها في كافة األحوال دونما تمییز بناء على 

التي تنطبق أحكامها على كافة  1979القانوني (حالة اللجوء) مثل اتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمییز ضد المرأة 
لزم هذه االتفاقیة الدول االطراف بوجوب ضمان تمتع النساء بكافة الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة  النساء، وتُ

 19الحیاة، والحق في التمتع بالصحة، والحق في التعلیم والعمل وكذلك توصیاتها العامة رقم (واالجتماعیة، كالحق في 

                                                             
رئ أن . ینطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان في جمیع الظروف وفي كل األوقات، بما فیھا أوضاع الصراع المسلح. إال أنھ یجوز في حاالت الطوا 17

ع ذ ة. وم ددة بدق اك تقوم الدول األعضاء في معاھدات دولیة معینة بتقیید (تعلیق التزاماتھا مؤقتا) حقوق مدنیة وسیاسیة معینة تحت ظروف مح ك فھن ل
ا: حتى في الحرب.وال  –حقوق معینة ال یمكن تعلیقھا مطلقا  ة مطلق وق التالی  وینص العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على عدم جواز تقیید الحق

، التطبیق الرجعي للقانون الجنائي حظر، حظر الرق والعبودیة، حظر التعذیب أو المعاملة أو المعاقبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة، الحق في الحیاة
ة  . الجدیر ذكره ان أغلبالحق في حریة الفكر والرأي والعقیدة الدینیة ادیة واالجتماعی وق االقتص دولي للحق د ال ا العھ ان، ومنھ وق اإلنس معاھدات حق

  .إمكانیة تقید ھذه الحقوقعلى مطلقا لم تأت والثقافیة أو اتفاقیة حقوق الطفل، 

لكلِّ على انطباق االعالن على كل انسان دونما تمییز " 1948العالمي لحقوق االنسان الصادر في العام  االعالنمن  2المادة رقم المادة نصت . 18 
یات المذكورة في ھذا اإلعالن، دونما تمییز من أيِّ نوع، وال سیما التمییز بسبب العنصر، أ ُّع بجمیع الحقوق والحرِّ ن، أو الجنس، و اللوإنسان حقُّ التمت

ا وغیر سیاسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر ّ ً ) 2". كما نصت المادة رقم (أو اللغة، أو الدِّین، أو الرأي سیاسی
ق المعترف بھا فیھ، وبكفالة ھذه الحقوق تتعھد كل دولة طرف في ھذا العھد باحترام الحقو من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على "

الرأي سیاسیا أو لجمیع األفراد الموجودین في إقلیمھا والداخلین في والیتھا، دون أي تمییز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو 
 .ب"ألسباغیر سیاسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من ا

  
  1974الصادر في العام  طفال في حاالت الطوارئ والنزاعات المسلحةبشأن حمایة النساء واأل) من االعالن 6. المادة رقم ( 19
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التي تلزمان السلطات القائمة باالحتالل بتوفیر الحمایة المتساویة بموجب القواعد االنسانیة وقت النزاعات المسلحة 20) 30و
خاذ االجراءات القضائیة لإلنصاف، والحمایة من االعتداءات بكافة الدولیة أو الداخلیة، وحمایتها من كافة اشكال التمییز، وات

) على وجوب احترام كافة االتفاقیات الواردة 30اشكالها، واحترام حقوق المرأة اثناء النزاع وبعده، كما اكدت التوصیة  رقم (
وأكدت على وجوب احترام حقوق  2014تي صدرت في العام ل) ا32وكذلك التوصیة رقم ( في القانون الدولي االنساني.

الالجئات والمهجرات والنساء اللواتي تعرضن للتشرید بفعل النزاعات، وأكدت هذه التوصیة على مضمون ما ورد في القانون 
الحمایة من  الدولي االنساني من حقوق، وأكدت على وجوب عدم التعرض لسالمة النساء والفتیات ووجوب اتخاذ كافة تدابیر

"المرأة كعنصر  1325وقرار مجلس االمن االعتداءات الجنسیة، ووجوب العمل على ترتیبات للم شمل النساء بعائالتهن. 
شراكها في عملیات الحفاظ على  2000فاعل في السالم واألمن" الصادر في العام  الذي یقّدم مراعاة لخصوصیة المرأة وإ

مناطق المتضررة من النزاع. ویحث الدول على اتخاذ تدابیر لضمان حمایتها وااللتزام األمن وبناء السالم وخصوصا في ال
 بحقوق اإلنسان للنساء والفتیات، وعدم تعریضهن لكافة لالعتداءات وكافة اشكال العنف.

ضرورة تمتّع ، ل1993اإلطار ذاته تطرق اعالن وبرنامج فیینا الذین اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق االنسان لعام وفي 
المرأة بأعلى مستویات الصحة البدنیة والعقلیة طوال فترة حیاتها باالنسجام مع اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 

ر  1994وفي العام المرأة فضًال عن المساواة في فرص التعلیم بجمیع مراحله في حاالت السلم والحرب.  تم تعیین مقرّ
ر في العام خاص تشمل والیته بعض جوا تقریره  1998نب اوضاع النساء في فترات النزاعات المسلحة، حیث قّدم المقرّ

ج فیها المعاییر الحدیثة العهد المتعلقة بالعنف ضد النساء  الذي أوصي فیه بإعادة النظر وتقییم االتفاقیات الدولیة، بحیث تُدرَ
  في زمن الحرب. 

 وذلك خاصة؛ حمایة للمرأة یحق ،1991 العام في جنیف في علیها المتفق الالجئة المرأة لحمایة التوجیهیة المبادئ وحسب
ضات كونهن على بناء وبهذا الصدد وضع المؤتمر العالمي الرابع بشأن النساء الذي نظمته االمم  متمیز". بشكل "معرّ

ثناء النزاعات المسلحة، وهذا ما اكده المؤتمر الدولي السادس والعشرین ضوابط لحمایة النساء ا 1995المتحدة في بكین 
ومؤتمر بكین  1999وكذلك المؤتمر الدولي السابع والعشرون لعام  1996للصلیب االحمر والهالل االحمر المنعقد عام 

أو االحتجاز بدون محاكمة  وبصورة خاصة حمایة النساء من التعذیب والمعاملة القاسیة الالإنسانیة والمهینة 2000لعام 
واالحتجاز التعسفي، وجمیع أشكال العنصریة والتمییز العنصري والحرمان من الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

   .والتعصب الدیني
قرارا حول "حالة  2017في السابع من شهر حزیران من جانب اخر، اتخذ المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 

المرأة الفلسطینیة وتقدیم المساعدة لها"، طالب إسرائیل بصفتها سلطة احتالل االمتثال التام ألحكام ومبادئ اإلعالن العالمي 
)، واتفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة المدنیین وقت الحرب 1907لحقوق اإلنسان، واألنظمة المرفقة باتفاقیة الهاي الرابعة (

الدولي ومبادئه وصكوكه ذات العالقة، وذلك من اجل حمایة حقوق النساء الفلسطینیات  )، وكافة أحكام القانون1949(
القرار األممي على أن االحتالل اإلسرائیلي ال زال یشّكل العقبة الرئیسیة التي تحول دون تمتع النساء والفتیات  وأسرهن. وأكد 

یة، ویدعو المجتمع الدولي الى مواصلة تقدیم المساعدات الفلسطینیات بحقوقهن ویمنع تقّدمهن ومشاركتهن في التنمیة المحل

                                                             
  . 2013) في العام 30. كما صدرت التوصیة رقم (1992) التفاقیة سیداو في العام  19. صدرت التوصیة رقم ( 20
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یالء اهتمام خاص لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان للنساء والفتیات الفلسطینیات، ویهیب بالمانحین  حة لهن، وإ والخدمات المّل
وصیات نیروبي التطلعیة الدولیین الوفاء بالتزاماتهم دون إبطاء وطالب القرار أیضًا لجنة وضع المرأة بمواصلة رصد تنفیذ ت

) المتعلقة بالنساء واألطفال الفلسطینیین ومنهاج عمل بیجین وغیرها من القرارات 260للنهوض بالمرأة خاصة الفقرة (
والوثائق األممیة ذات العالقة كما أكد تقریر األمین العام لألمم المتحدة عن "حالة المرأة الفلسطینیة وتقدیم المساعدة الیها" 

)، 2017آذار  24-13)، التي عقدت خالل الفترة ( 61ّدم الى لجنة وضع المرأة في األمم المتحدة بدورتها رقم( والذي ق
 عبّر عن بالغ قلقه إزاء الحالة الخطیرة للمرأة الفلسطینیة 2016/4على أن المجلس االقتصادي واالجتماعي وفي قراره رقم 

 بجمیع المشروع غیر اإلسرائیلي االحتالل استمرار عن الناجمة الجسیمة اآلثار نتیجة المحتلة الفلسطینیة األراضي في
  مظاهره.

  
یوفّر القانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان اإلطار القانوني لالجئات عموما، حیث اشتملت االتفاقیات 
والمعاهدات الدولیة على كافة الحقوق المتعلقة بالمرأة في أوقات السلم والحرب وفي حالة االحتالل، ولكن ما زال هناك فجوة 

متعلق بالالجئات الفلسطینیات، حیث خلت تلك المواثیق من اتفاقیات صریحة تدمج بین حق في اإلطار القانوني الدولي ال
المرأة الفلسطینیة في تقریر المصیر والكفاح الشرعي ضد االحتالل وضمان الزام االحتالل باحترام حقهن في الحیاة وعدم 

ي، وضمان عدم تشتیت االسر، ولم المشتّت منها، التشرید ومنع عملیات الترحیل القسري والمنع التعذیب واالحتجاز التعسف
  وضمان حقهن في الحصول على الخدمات الصحیة، والتعلیمیة، ومنع العنف الممارس بحقهن بكافة اشكاله،... 

من جانب آخر؛ یبرز في السیاق مسألة عدم التزام السلطة القائمة باالحتالل بالمواثیق الدولیة لحقوق الشعب الفلسطیني 
عامة وحقوق الالجئات بصورة خاصة، وتهاون المجتمع الدولي في إلزام السلطة القائمة باالحتالل على االلتزام بصورة 

بالقانون االنساني الدولي وبقانون حقوق االنسان. إن عودة االحتالل عن االعتراف باتفاقیة جنیف الرابعة ال یعفیها من 
القانون الدولي ال یجیز للدولة أن تحتج بقوانینها الداخلیة كمبرر لرفض مسؤولیاتها الدولیة تجاه الشعب الفلسطیني ألن 

في  2001كانون األول/دیسمبر  12) في 56/83التزامها بنصوص القانون الدولي، وهذا ما أكده قرار الجمعیة العامة رقم (
قت علیهما الدول أم امتنعت عن ). والواقع أن اتفاقیتي الهاي وجنیف ملزمتان لجمیع الدول، سواء صاد32و 3المادتین (

ذلك ألنهما تجسدان القانون الدولي العام والقانون الدولي اإلنساني العرفي في جمیع جوانبهما ذات الصلة، وقد أیدت أحكام 
  وقرارات العدید من المحاكم الجنائیة واللجان الدولیة هذا التوجه.

  

  ناطقیة والظروف السائدة)اللجوء الفلسطینیة (الخلفیة االجتماعیة والم ماتیمخ
 957من أراضیهم  1948لى أن عدد الفلسطینیین الذین هجرتهم اسرائیل منذ نكبة عام إشیر بیانات االحصاء الفلسطیني ت

. 21) تم تهجیرهم 1948% من الفلسطینیین الذین كانوا یقیمون في فلسطین التاریخیة عام 66أي ( ألف عربي فلسطیني
ألف عربي بالضفة الغربیة وقطاع غزة  400و 300اضطر ما بین  ،1967عام  ها مع إسرائیلحربوبعد هزیمة العرب في 

                                                             
بیان االحصاء الفلسطیني بمناسبة الیوم العالمي لالجئین الفلسطینیین، انظر:   21

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1956  
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وهذا وتوزع الالجئون . 22والسویس) على الهجرة من دیارهم ةواإلسماعیلیوالمدن الواقعة على طول قناة السویس (بورسعید 
  .23% في قطاع غزة24%  مقابل 17ة بنسبة % على الدول العربیة المحیطة وعلى الضفة الغربی40بنسبة  الفلسطینیون

  

  24احصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني حول عدد الالجئین في الداخل والخارج ):1رسم بیاني (

  
 
بحسب الخارطة أدناه أن توزیع الالجئین الفلسطینیین بین داخل األراضي الفلسطینیة  2007لعام   وتظهر بیانات األونروا 

الف نسمة،   010لى إ ورفح جبالیا يمخیم في السكان تصل أعداد في قطاع غزةوخارجها متباین من حیث عدد السكان، ف
أما في الضفة الغربیة فان . نسمة ألف 100فهي تقل عن ال أما عدد سكان مخیمات الشاطئ والنصیرات وخانیونس ورفح 

أما خارج االراضي الفلسطینیة  بالمتوسطة والصغیرة.. مخیماتالأما بقیة ، وتصنف بقیة مخیم بالطة هناك ر المخیماتبأك
 100ألف و  50اذ یتراوح عدد السكان ما بین  فان أكبر تجمع لالجئین هو االردن في كمخیمات البقعة وماركا والوحدات

أما  ، اما في لبنان فان مخیم عین الحلوة هو أكبر المخیمات. اما مخیمات سوریا فتنقسم بین المتوسطة والصغیرة.ألف نسمة
% مسجلین في 26.8% من الالجئین مسجلین في قطاع غزة، بینما 69.5بالنسبة لتسجیل الالجئین في االونروا نجد أن 

  % مسجلین في سوریا.2.3% مسجلین في لبنان، و510.% مسجلین في االردن ، و31الضفة. اما خارجیًا فان 
  

                                                             
   https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967، موقع المعرفة، أنظر :  1976حرب  22 

  ).17المصدر السابق (  23
  ).16المصدر السابق (  24
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  200725الالجئون الفلسطینیون بحسب األونروا عام ): 1خارطة (
 

  
  

من جهة ومن مخیم لمخیم من جهة  تتباین مع غیر الالجئین فإنها ،ة وقطاع غزةالالجئین في الضفة الغربی أما أحوال 
یسجلن أعلى معدالت  تالالجئابنسب أكبر من غیر الالجئین. كما أن  بأنهم مجتمع فتي ینالالجئ یالحظ على ذ. إأخرى

 .كثر فقراً األ، و قل مشاركة في النشاط االقتصادياأل الالجئین تشیر البیانات االحصائیة الى أنفلسطین. و  الخصوبة في
من األسر في المناطق ارتفاع معدالت البطالة وكبر حجم األسرة بین أسر المخیمات مقارنة مع غیرها  لىذلك إیعود و 
 قطاع غزةالضفة.  يقطاع غزة ككل مقارنة مع الجئ يأعلى في أوساط الجئ نسبة الفقرأن   حضریة والریفیة، عالوة علىال

% 17.8% في القطاع  مقابل 38.8حیث بلغت نسبة الفقر بین   یشهد أعلى معدالت للفقر ،في العالم ااكتظاظ االعلى
%) 33نف ثلث األسر (في الضفة والقطاع حیث یص وما یزال انعدام األمن الغذائي یشهد مستویات متقدمة .26في الضفة

% في القطاع في حین ینخفض في الضفة الى 57لى األمن الغذائي، ویقف مستوى انعدام األمن عند بأنها تفتقر إ

                                                             
  http://www.palestineinarabic.com/Maps/Other/Refugees2007.jpgموقع فلسطین بالعربي، خرائط، انظر الى:  25 

بیان اإلحصاء الفلسطیني یستعرض واقع الالجئین الفلسطینیین عشیة الیوم العالمي لالجئین:، انظر:  26
&ItemID=1420http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar  
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كما أن ثلثهم یعملون كمتخصصین وفنیین، هذا ما الالجئون العاملون فان نصفهم یعملون في قطاع الخدمات، أ  %27.19
  .28دارات علیا النسبة األدنى مقارنة مع غیر الالجئینإل نسبة المشرعین أو العاملین في وتشك

ل عن المعاییر المطلوبة مؤشرا على غیاب التنمیة، كما یرتبط بتردي األوضاع الصحیة وتنعكس أثاره یعتبر السكن الذي یق
واالطفال واالشخاص ذوي االعاقة وكبار السن. وما تتجلى بوضوح مشاكل االسكان بانعكاسها على الجسیمة على النساء 

البنیة التحتیة وهذا ملفت في المخیمات المكتظة بالسكان وبسوء خدمات المیاه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي وتزداد 
% من الالجئین المقیمین في 36.9حصاء الى أن االمور تعقیدا بزیادة عدد السكان وضیق المساحة. وتشیر بیانات اال

أما قطاع غزة  .29% من غیر الالجئین54بینما یسكن  ذات البیوت  ،االراضي الفلسطینیة المحتلة یسكنون في بیوت مستقلة
فهو األكثر صعوبة، فقد حذر تقریر صدر عن مؤتمر االمم المتحدة حول التجارة والتنمیة أن القطاع قد یتحول الى مكان ال 

في حال استمر الوضع على ما هو علیه. فالحروب الثالث التي شنتها اسرائیل على  2020للسكن بحلول عام  حیصل
من القصور،  باألصلیة الحقت الدمار والخراب بشبكات البنیة التحتیة التي تعاني القطاع خالل السنوات السبعة الماض

% من میاه القطاع غیر صالحة للشرب. هذا وقد دمرت اسرائیل ما 95ناهیك عن أزمات تزوید الكهرباء، اما المیاه فان 
 .30 2014 ابان حرب مستشفى 15مدرسة، و 148لف بیت، وأ 20یربو عن 

ن الالجئین یشاركون في التصویت في االنتخابات التشریعیة والرئاسیة بینما ال یشاركون إف، مشاركة السیاسیةما من ناحیة الأ
بیانًا أصدرت لجنة االنتخابات المركزیة  2016تموز  30ففي تاریخ  سباب تتعلق بحق العودة.ألفي االنتخابات المحلیة 

الضفة الغربیة وقطاع غزة ال یشاركون في االنتخابات المحلیة لقرار ذاتي اتخذه ممثلو  مخیمات أن أبناء صحفیًا یؤكد على
كبدیل عن قراهم  تنسیب المخیمات للقرى والمدن المجاورة لها حیث أن رفض بحق العودة، تتعلقسیاسیة  خلفیتهالالجئین 

  .31ومدنهم األصلیة یعتبر تنازال عن حقهم بالعودة

افیة واالجتماعیة واالقتصادیة مدى الضعف الذي الم بالالجئین بسبب التهجیر الذي كابدوه على تعكس المؤشرات الدیمغر 
ة تنتظر حق العودة ومع مرور مدى أكثر من ستة عقود. وأخطر ما في ذلك أنه یتم التعامل مع حالة اللجوء كظرفیة مؤقت

زیدا من المعاناة التي تتفاقم مع مرور الوقع. أضف الى تزداد الكثافة السكانیة ضمن بقعة جغرافیة محددة مما یعني م تالوق
ذلك، غیاب االمن والحمایة والرفاة االجتماعي واالقتصادي كنتیجة ترتبت على سیاسات وممارسات االحتالل طویلة االمد. 

هروب الالجئین  حركة محتلة لیست وحدة متجانسة. كما أنهذا ویجب التأكید هنا أن مخیمات اللجوء األراضي الفلسطینیة ال

                                                             
27  Joint press release by the Palestinian central bureau of statistics (PCBS),the food and agriculture 
organizations (FAO), the united nations relief and works agency for Palestine refugees in near east 

(UNRWA) and the world food program (WEP).  June3. 2014, https://www.unrwa.org/newsroom/press-
releases/food-insecurity-palestine-remains-high 

  المصدر السابق  28
جئین الفلسطینیین، انظر: بیان االحصاء الفلسطیني بمناسبة الیوم العالمي لال  29

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1956  
30 United nations conference on trade and development (UNCTAD), report on UNCTAD  assistance to 

the Palestinian people: developments in the economy of the occupied Palestinian territory: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb64d4_embargoed_en.pdf 

كزیة حول بعض القضایا الخاصة باالنتخابات المحلي،  انظر:  بیان لجنة االنتخابات المر  31
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=EtPfb6a698862710370aEtPfb6  
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من بالدهم األصلیة كانت عشوائیة. وهذا ما تبینه الخارطة أدناه حیث أن أعداد الریفیین المهاجرین هي األكثر من الالجئین 
  الحضریین بالغالب.

  32حركة الالجئین الفلسطینیین من الحضر واالریاف): 2خارطة (

  
الجغرافیة بین مخیمات الضفة الغربیة وقطاع غزة، حیث أن مخیمات ومن أسباب عدم التجانس بین المخیمات االختالفات 

مخیمات الضفة الغربیة، كما أن العدید من هذه المخیمات  من قطاع غزة مثًال یتضاعف فیها عدد السكان بشكل أكبر
في غالبیتها من ت تدار حبجزءًا ال یتجزأ من النسیج الحضري في المدن التي استضافتها، وفي نفس الوقت فإنها أص حبأص

مجالس حكم محلي. أما في الضفة الغربیة، فبرغم أن عدد المخیمات كبیر  إال أن أعداد القاطنین لیس كبیرًا مقارنة مع 
. وما زالت بالكامل تدار من قبل لجان المخیمات الشعبیة التابعة للوكالة. وفي نفس الوقت، فإن المخیمات تتنوع 33قطاع غزة

                                                             
   m1.gif-http://info.wafa.ps/pics/Refugeesوفا، خرائط، انظر:  -مركز المعلومات الوطني الفلسطیني  32 

  
من الفلسطینیین في الضفة والقطاع ھم الجئون یعیشون الفقر والبطالة"  % 42.4 ، بعنوان:"2010الفلسطیني،  لإلحصاءتقریر لجھاز المركزي   33

ً لعدم قدرتھا على استیعاب األعداد المتزایدة من السكان نتیجة الزیادة یالحظ أن ھناك " ینص على أن العدید من الالجئین تركوا مخیماتھم نظرا
 فقة"،الطبیعیة فتوجھوا إلى القرى والمدن المحیطة بمخیماتھم، فضال عن انتقال البعض لتوفر فرص عمل أفضل خارج المخیمات أو الزواج أو المرا

انظر: 
https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%

-D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
--4-42-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2010/10/31/
-%D9%85%D9%86

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%8
-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-6
-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86
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اندماجها مع المناطق الحضریة، حیث أن غالبها جزء ال یتجزأ من المدن التي تقع فیها (األمعري، بالطة، من حیث درجة 
  عسكر، قلندیا، شعفاط)، أما بعضها األخر فیمیل للنمط الریفي (الفارعة، العروب) وشبه ریفي (عقبة جبر).

  

                                                                                                                                                                                
-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9  
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تهاكات االسرائیلیةوأنماط االن الفصل الثاني: واقع النساء الفلسطینیات في المخیمات  
  

 ،برأي النساء الالجئات التطرق لمفهوم الحیاة الكریمة اذ سیتم أوالً  ،استعراض النتائج التحلیلیة للدراسةفي هذا الفصل سیتم 
 والصورة الذهنیة واالعراض النفسیة لالنتهاكات، ومن ثم أشكال االنتهاكات االسرائیلیة، وواقع األمن والحمایة المتوفرة للنساء،

  .رمزیة المخیم ومن ثم ،انتهاكات االحتالل المتأصلة لدى النساء عن

 الحیاة الكریمةمفھوم الحق في  
اذ  .بشكل مشروع ضمان ممارسة مواطنیتهم الحقوق المدنیة والسیاسیة حمایة الناس وممتلكاتهم عبریكفل المیثاق الدولي 

وهذا ما  األمن.و  الحمایة توفر، واحترام الكینونة الجسدیة والمعنویة والحریة و الكریمة الحیاة بحق ؛حقوق األفراد التمتعتضمن 
أن "لكل فرد الحق في الحیاة والحِریة وفي األمان على  النسان في المادة الثالثةاالعالن العالمي لحقوق ا نص علیه

على مستوى المخیمات الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة  حق بالحیاة الكریمةال وفي سعینا لفهم مدلوالت. 34شخصه
  مستویات رئیسیة: خمسضمن  هتوجهنا لسؤال النساء القاطنات هناك اللواتي عرفن

بأولویة قصوى لدى الالجئات في المخیمات الفلسطینیة نظرًا لصعوبة حیاتهن   حریة الحركة حظیت :حریة الحركة   .1
على احتیاجاتهن األساسیة،  بناًء  عرفت الالجئات مفهوم الحیاة الكریمةوقد  .الحیاة المقبلة المقومات التي تفتقر ألدنى

أو لزیارة  للسفر  حریتي الحركة حظیت حیث :كان لحریة الحركة حصة األسد في هذا الفهم ؛فعلى سبیل المثال
حاجة فیما حظیت حریة الحركة ل ى حدا).% لكل منها عل98ماكن المقدسة وممارسة الشعائر الدینیة بنسبة (األ

وتم التعبیر عن حریة الحركي  %).67كمال التعلیم على (إل بینما حصلت حریة الحركة .%) 96العالج الصحي (
كما في المادتین الخاصتین باإلعالن العالمي لحقوق االنسان وبالعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة كما في الشكل 

 أدناه:
 

 

                                                             
human-declaration-http://www.un.org/ar/universal-، انظر الى:  3وثیقة االعالن العالمي لحقوق االنسان المادة  34 

rights/  
  
  

من3املادة(

العال عالن

سان  )قوق

ل" حدود داخل اقامتھ محل واختيار التنقل ة حر فرد ل ل

كما بلده، ذلك بما بالد أية غادر أن فرد ل ل حق و دولة

ا ال العودة لھ ". يحق  

من12املادة(

الدو د الع
املدنية قوق ل

 )والسياسية

ان" م اي سكناه ان م واختيار التنقل ة حر فرد ل ل

فرد ألي حق و ، شر ل ش ا ف يتواجد ال الدلوة نطاق

و دولتھ ذلك بما ة بحر دولة اية غارد ".  أن  
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على  لالجئین ةواالجتماعی ةالصحیكالحقوق   بقیة الحقوق األساسیة برزت .بموازاة حریة الحركة: الحقوق األساسیة .2
القدرة  یلیها .واجتماعیاً  توفر بیوت الئقة صحیاً بضرورة  %) من النساء96( صرحت ، حیثرأس أولویات الالجئات

ماكن عامة أمنة تحظى بها النساء مع أفراد ولوجود أ %).94غذائیة صحیة لكافة أفراد األسرة ( على توفیر وجبات
  .%)87( ر خدمتي المیاه والكهرباءیتوفلو ). %92أسرهن (

من والحمایة لهن وألفراد أسرهن من زاویة توفیر األ ةالكریم لنساء لمفهوم الحیاةنظرت ا االنتهاك: وقوع الخوف من .3
% من النساء بأن مفهوم الحیاة الكریمة یعني لهن القدرة على النوم 90 ممارسات االحتالل. حیث أفادتبطش من 

% بأن هذا المفهوم یعني لهن عدم 97. بینما رأت االحتالل على أیدي هنفراد أسر أ هن أودون الخوف من اعتقال
ن من اتالف مقتنیات منزلهن بسبب % عن خوفه96عبرت  ،. في حینأفراد أسرهن للضرب أو التفتیش تعرضهن أو

 أجلهن. % عن خوفهن من دونو17ینما عبرت ب االحتالل.
 

 انتهاكاتأساسیة جمة وخوفهن من وقوع  برغم افصاح الالجئات عن حاجاتهن لحقوق الدافعیة للحیاة والحریة: .4
والكرامة. حیث  حیاة ملیئة بالحریة والسالم على أنه الحق بالحیاة الكریمة إال أن ذلك لم یمنعهن من فهم االحتالل 
% بأنه یعني لهن 97فیما ترى  یعني "العیش بكرامة وسالم". لنساء بأن مفهومهن للحیاة%) من ا99( صرحت
على أنه توفیر مساحة تتیح لهن احترام خصوصیتهن وتوفیر الحد ال قیود".  بینما فسرته مجموعة أخرى "العیش ب

تعني وجود حدیقة  % بأن الحیاة الكریمة96أفراد أسرهن حیث صرحت  في منازلهن ومعاألدنى من الطمأنینة 
رأت   فیما .على رؤیة الشمس والمطر والهواء والثلج والبحر قدرتهنبنفس النسبة لصرحن . و مزروعة أمام بیوتهن

 أفراد أسرهن على مائدة طعام واحدة.كل  مع ه الجلوسبأن 96%
 

لذلك  حنینهن لوطنهن األم. من لم یمنع النساء على النكبة عاماً  60من   إن مرور أكثر: الوطن األصلي لىالحنین إ .5
وهذا ما عبرت عنه النساء بعبارات مختلفة.  .أي ال یمكن التنازل عنهحقًا یندرج ضمن حقهن بالعیش الكریم،  اعتبرنه

فیما  لى بلدهن الذي لجأن منه.العودة إي یعني لهن الحق ف مفهوم الحیاة الكریمة من النساء بأن %93 حیث أكدت
. بینما صرحت التي تعود لبلدهن األم المقتنیات)و راضي، البیوت، بامتالك ممتلكاتهن (األ حقهن ه% بأن92 اعتبرته

 بأنه ال یحق ألحد منعهن عن االلتقاء بعائلتهن أو النسیج االجتماعي والثقافي القائم في بلدهن األصلي. % منهن96
 :المتحدة لألمم الجمعیة العامة لنساء هذه مضمونة في قرارتعبیرات ا

م، ا ج مع سالم ش والع م ديار إ العودة ن الراغب ن لالجئ ممكن وقت أقرب بالعودة السماح وجوب تقرر

بضرر، مصاب أو مفقود ل وعن م، ديار إ العودة عدم يقررون للذين ات املمتل عن ضات عو دفع عندماووجوب

الدو القانون ملبادئ وفقاً الواجب من ون   )194(قرار35.ي

 
  
  
  

                                                             
، انظر: 1948لسنة  194قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة   35

1948194-http://refugee.ps/2013/09/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1/   
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 ت النتھاكات االحتاللأشكال تعرض الالجئا
 لى مخیمات اللجوء، بل وتبعهم إيطنهم األصلمن مو  والفلسطینیات ینالفلسطینیبتهجیر  االسرائیلي لم یكتف االحتالل

هذه  ، وكان للنساء نصیب كبیر منبحقهم المجازر الجماعیة وقصف المدنیین ومارس الحصار واالعتقال وغیرها ارتكبو 
%) بأنهن 27وعندما سألنا النساء عن خسائرهن األسریة على أیدي االحتالل؛ صرحت أكثر من ربع النساء ( االعتداءات.

یدي قوات تعرضت ثلث النساء الالجئات العتداءات مباشر على أو  افقدن أحد أفراد أسرهن من الدرجتین األولى والثانیة. هذ
  :ا أوردتها النساء على النحو التاليهذه االعتداءات فقد تم توثیقها كم أما أشكال حتى اآلن. 2000عام منذ االحتالل 

  

 اذ استخدمت ،ءات االحتالل بحق الفلسطینیاتتنوعت اعتدا  :بحق النساء وأسرھن مباشرة تھدیداتاعتداءات/ 
بأنهن تعرضن هن وأفراد  من الالجئات حاالت) 103% (أي 21صرحت : صنوفًا شتى بالغة الخطورة، فمعلى سبیل المثال

وهذا یتناقض مع وثائق الصلیب األحمر الذي جاء  .أسرهن لالعتداءات جسدیة وجنسیة مباشرة على أیدي قوات االحتالل
 في وثاثقه ما یلي:

الدو القانون فدف ع ھ أنّ بيد س. ا نوع أساس ع تمي أي دون روب ا ا م والتخفيف سان معاناة منع إ ي سا

ساء ال حقوق حمر، (الصليب ن. ع واملخاطر ا العنف مثل ة، املس اعات ال محددة ل مشا ن يواج ساء ال بأن

الدو   )36القانون

حت فیما صر  حالة)  لتهدید بعض الكالب أثناء اقتحامات االحتالل لبیوتهن وبیوت عائالتهن.  47% (9كما تعرضت 
ولعل أخطر ما تعرضت له النساء هو   .ن من تغییر مالبسهنبأن االحتالل اقتحم غرفهن ومنعوه حالة)  92% ( أي 18

 الجئات بأنهن قمن بالسیر على أشالء وجثث) من الحالة 18% (4صرحت  السیر فوق اشالء الجثث والشهداء، حیث
المهم اإلشارة الى اختالف االعتداءات بین الضفة والقطاع، حیث تظهر النتائج  ومن الشهداء خالل االجتیاح أو الحرب.

ة بین نساء الفجو  لذلك نجد  .37مع االحتالل كل منطقة نتیجة للواقع السیاسي وطبیعة العالقة تباینًا كبیرًا في الممارسات
، في حین والتهدید بالكالب المنازل واقتحام الجنسیةو  الجسدیة اتالعتداءنقاط) عند النظر ل 13الضفة والقطاع تزید عن (

  السیر فوق جثث واشالء الشهداء أكثر في القطاع من الضفة. أن ظاهرة

  

                                                             
law/protected-and-https://www.icrc.org/ara/war-حمایة حقوق النساء بموجب القانون الدولي اإلنساني، انظر:  36 

protected.htm-women-persons/women/overview   
ضمن خطة فك االرتباط عن غزة، انظر الى:  2005انسحب االحتالل االسرائیلي من قطاع غزة عام    37

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A
7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%

%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3
%8A%D8%A9   

وم. بینما بینما استمر االحتالل االسرائیلي بسیطرة على الضفة الغربیة ویمارس بشكل یومي االقتحامات واالعتقاالت ومنع حركة الحركة حتى هذا الی
لبریة دمرت وقتلت وهجرت االالف من أبناء القطاع وتركت وراءها تقوم اسرائیل بشن حروب على قطاع غزة باستخدام اسلحتها الجویة والبحریة واحیانا ا

   http://amin.org/articles.php?t=opinion&id=24723دمارا اقتصادیا واجتماعیا وتدمیر لمقدرات القطاع، انظر الى : 
.  
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  العتداءات مباشرة من قبل االحتاللیوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع اللواتي تعرضن ): 2رسم بیاني (

 
 

هو  یدي االحتاللعلى أ في الدرجة الثانیة من االنتهاكات الخطیرة التي واجهتها النساء :الحجز واالعتقالاالھانة و
اد أسرهن على أیدي بأنهن تعرضن لالعتقال هن أو أفر  من النساء حالة) 177% (35صرحت حیث  االعتقال أو الحجز.

حالة) من الالجئات بأنهن تعرضن للحجز أو التحقیق معهن أو مع أحد أفراد  186% (37 فیما أفادت .االحتاللقوات 
حالة) من الالجئات من تودیع أحد أفراد  77% (15كما منعت   أسرهن أثناء اقتحام االحتالل لمنازلهن أو على الحواجز.
بحق  ولم تخلوا ممارسات االحتالل من استخدام أفراده أللفاظ نابیة أسرهن عند اقتحام منزلهن العتقالهن أو اعتقال ذویهن.

حالة) بأنهن تعرضن لإلهانة والشتم هن أو أفراد أسرهن أثناء اقتحام االحتالل  191% (38أكدت  ، حیثنساء المخیم
ممارسات االعتقال والحجز  نه برغم وقوعومن المالحظ ألمنازلهن أو على الحواجز أو أثناء توجههن لزیارة األماكن الدینیة. 

  نقطة). 44- 14بفجوة تتراوح بین ( أكثر في الضفة نسبة وقوعها إال أن هانة في القطاعاالو 
 

 یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع  بشأن التعرض لإلهانة والحجز واالعتقال): 3رسم بیاني (

  
  
  

تشیر تصریحات النساء الى أنهن یعانین من صعوبة في   :والدینیة واالجتماعیة الثقافیة المشاركة منع حریة
أو حتى  ط ثقافيحریة الحركة أثناء قیامهن بزیارة االماكن الترفیهیة أو األماكن المقدسة أو عند توجههن للمشاركة في نشا

المقدسة أو ن ماكیستطعن زیارة األ أنهن لمبحالة) من الالجئات  321% (64 . حیث أفادتعند زیارتهن ألفراد أسرهن
حالة) من الالجئات أنهن لم یستطعن المشاركة  75% (15وصرحت  بسبب الحواجز والمنع األمني االسرائیلي. الترفیهیة

التعرض العتداء 
 الجسدي والجنسي

التھدید بالكالب 
 أثناء االقتحامات

اقتحام غرف 
النساء ومنع من 
 تغییر المالبس

السیر فوق جثث 
 واشالء الشھداء

26% 15% 24% 
1% 

12% 2% 10% 
8% 

   نساء القطاع نساء الضفة

التعرض لالھانة   الحجز والتحقیق االعتقال
 والشتم

المنع من وداع 
 أفراد االسرة

50% 53% 56% 21% 

14% 13% 12% 7% 

 نساء القطاع   نساء الضفة
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% 21كما اضطرت  في نشاط ثقافي بسبب مكان وتوقیت النشاط الذي یعرضهن لالنتهاك على ایدي قوات االحتالل. 
 أفراد أسرهن من المرور على الحواجز. حاالت) إللغاء نشاط عائلي بسبب منعهن و  104(

 یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع حول حریة المشاركة الثقافیة واالجتماعیة والدینیة): 4رسم بیاني (

  
  

 الحالة الفلسطینیة یتكرر باللجوء نساني هو النزوح ولكنه في إن أخطر ما یهدد الوجود اإل :النزوح وتشتت العائلة
مرة  تكرار كارثة التهجیر القسري وهذا یعني .ةاالسرائیلی هربا من التهدیدات سكن عائلتها أو عائلة زوجهال أو لمراكز اإلیواء

یة بالغة القسوة. وقد سجلت حاالت تزید عن المئة حالة وفي أغلبیتها في أخرى والعیش بظروف صحیة ونفسیة واجتماع
: أفادت  في تجمعات اإلیواء أو العائلة الممتدة  لإلقامةاضطررن  أنهن حالة) من الالجئات 118% (24قطاع غزة، فمثًال

وحول حالة النساء في أماكن االیواء،  و الهدم. القسري للمنزل نتیجة للقصف أ لإلخالءنتیجة و  العدوان االسرائیلي  بسبب 
أنهن اضطررن للعیش بظروف معیشیة غیر الئقة وحرمن من الخدمات الصحیة  حالة) من الالجئات 111% (22أكدت 

حالة) من الالجئات أنهن اضطررن لإلقامة خارج البیت  67% (13فیما تقول  والغذائیة بسبب الوجود في تجمعات اإلیواء.
بین أفراد أسرهن الذكور  أنه تم الفصل الى حالة) 67% (13وتشیر  كي یتمكن من التنقل بسهولة لغایات تلقي العالج.

 في تجمعات لإلیواء/ العائلة الممتدة.  مواالناث ضمن عمر معین بسبب تواجده

 ): یبین الفروقات بین نساء الضفة والقطاع حول ظروف النازحین وتشتت العائلة بسبب الحرب1جدول (
   نساء القطاع  نساء الضفة   

  %38  %14  العائلة الممتدة بسبب الحرباالضطرار لإلقامة في تجمعات اإلیواء أو 
  %37  %12  العیش بظروف صحیة وغذائیة غیر الئقة في تجمعات اإلیواء

  %21  %8  الفصل بین الذكور واالناث بسبب الوجود في تجمعات اإلیواء/ العائلة الممتدة
  %8  %16  رار لإلقامة خارج المنزل كي یتم التنقل بسهولة لغایات العالجطاالض

 

  

عدم القدرة على زیارة أماكن  )اجتماعي(الغاء نشاط عائلي 
 دینیة/ ترفیھیة

عدم القدرة على المشاركة في 
   النشاطات الثقافیة

30% 
69% 15% 

7% 
57% 16% 

 نساء القطاع نساء الضفة 
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وهرها متنوعة من الممارسات العقابیة ضد النساء التي انعكست في ج أشكاالً  االحتالل لقد مارس  :صحةالتأثیر على ال
حالة) من الالجئات بأنهن أجبرن على الوقوف هن وأحد أفراد أسرهن تحت  131% (26على صحة النساء، حیث تؤكد 

%) 39قتحام االحتالل لمنازلهن. وكانت النسبة أكبر في الضفة (المطر الشدید أو في حرارة شدیدة أثناء الصیف أثناء ا
حاالت) من الالجئات أكدن بأنهن تعرضن للضرب أو الغاز المسیل  107% (21%) في غزة. فیما صرحت 7مقابل (

دت %) في غزة. كما أك12%) مقابل (28للدموع أثناء الحمل لدى مرورهن على الحواجز. وكانت النسبة أكبر في الضفة (
حالة) من الالجئات أنهن منعن هن أو أحد أفراد أسرهن من الحصول على رعایة صحیة بسبب ممارسات  %56 (11

 االحتالل التعسفیة على الحواجز. 

والعنايةل واملسكن س واملل ل املأ صعيد ع ةً وخاصَّ وألسرتھ، لھ ة والرفا ة ال لضمان يكفي شة مع مستوى حقٌّ ص ّ ِل

أوالطبية ل مُّ ال زأو ال أو املرض أو البطالة حاالت الغوائل بھ يأمن ما قُّ ا ولھ ة، الضرور جتماعية ت دما ا وصعيد

شھ ع أسباب تفقده وال إرادتھ عن ارجة ا الظروف من ذلك غ أو املادةالشيخوخة سان، قوق العال عالن ) ."25(38 

انتهاكات خطیرة تهدد حیاتهن قام بها االحتالل تتعلق بصحتهن وصحتهن االنجابیة، حیث تصل عدد ساء  وثقت النهذا و 
(القدرة على الحمل،  بأن صحتهن االنجابیة حالة) من الالجئات 37% (7 اذ أكدت حالة). 80هذه الحاالت ما یربو عن (

 بأنهن حالة) 22% (4فادت فیما أ .االحتاللالمباشر من قبل قوات  لألذىومعالجة أمراض الصحة االنجابیة) تعرضت 
صرحن بأنهن  حالة) 24% (5صرحت و  أو الوالدة على الحاجز بسبب اجراءات االحتالل التعسفیة. لإلجهاضتعرضن 

 منعن من احضار أدویتهن أثناء مداهمة منازلهن.

تصبح خطیرة عندما یتكرر االعتداء على الالجئات ففي   إن  انتهاكات االحتالل بحق التعلیم  :التعلیمالتأثیر على 
واجتماعیة  قطاع غزة تحولت المدراس الى مراكز إلیواء الهاربین من العدوان االسرائیلي، وهذا له تأثیرات اجتماعیة ونفسیة

 وقد كان الفتا التأثیر السلبي على العملیة التعلیمیة،  .من جهة أخرى وعلى العملیة التعلیمیة من جهة على النساء صعبة
: الحفاظ على ثالث لضرورات ن أو أبناءهن على ترك التعلیمأجبرن ه هنبأن من الالجئات حالة) 25% (5حیث تفید 

ترك و  ،ل)(االستشهاد أو االعتقا ترك التعلیم من أجل العمل بسبب فقدان معیل األسرةو  ، الحیاة جراء تهدیدات االحتالل
وهذه األحوال الصعبة تترافق مع تقلیص األونروا لخدماتها الناجمة عن عجز  قد یسبب االعتقال. معین تخصص علمي

إیفاء  المجتمع الدولي والدول العربیة بالتزاماتهما المالیة لألونروا. مما یهدد الحیاة األوضاع موازنة األونروا نتیجة لعدم 
إن خطر تقلیص  المفوض العام لألونروا بییر كرینبول . وجاء في بیانمیة واالقتصادیة لالجئینالصحیة واالجتماعیة والتعلی
مدرسة تابعة لألونروا ومستقبلهم، ویدخل في دائرة الخطر أیضا  700ألف طالب، في  525خدمات األونروا یهدد تعلیم 

الغذائیة الطارئة وأشكال الدعم األخرى في األردن كرامة وأمان المالیین من الجئي فلسطین الذین هم بحاجة للمساعدات 
 .39ولبنان وسوریا والضفة الغربیة وقطاع غزة

                                                             
   /rights-human-declaration-http://www.un.org/ar/universalق االنسان، انظر: االعالن العالمي لحقو 38 
، انظر: 2017-1-17األونروا تدعو العالم إلى الوقوف بجانبھا إثر تقلیص المساھمة األمیركیة"،   بیان "  39 

https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=sLChGFa809428808133asLChGF  
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الزاميا، ي بتدا التعليم ون و ساسية و بتدائية مرحلتيھ قل وع مجانا، التعليم يوفر أن جب و التعليم حق ص ل ل

ا ون و للعموم، متاحا امل التعليم ون م".لتعليمو لكفاء تبعا ميع ل العمتاحا عالن املادة( سان قوق   40 )26ال

 
لقد انعكست ممارسات االحتالل على الحیاة االقتصادیة للنساء أو ألسرهن بشكل ملحوظ  :االقتصادالتأثیر على 

األسرة اقتصادیًا إلى جانب  مر الذي ترك على كاهل األم مهمة إعالة، األنتیجة لغیاب معیل األسرة الرئیسي
  .مسؤولیتها في الرعایة واألمومة والحمایة

ومرافق" مؤسسات ر تطو تكفل أن ا وعل الطفل، ية تر بمسؤوليات ضطالع ن القانوني ولألوصياء للوالدين املالئمة املساعدة تقدم

طفال رعاية الطفل)41"وخدمات حقوق اتفاقية ).  
  

% بین 50.0%، و 23.9الصادر عن جهاز االحصاء المركزي ، بلغ معدل البطالة في فلسطین بین الذكور ووفقا للتقریر 
وبلغت نسبة   .% بین االناث59.8% بین الذكور، و 29.9%، بنسبة 36.6االناث. وقد بلغت البطالة بین الالجئین 

وتعتبر نسبة البطالة  .)% بین االناث42.1% بین الذكور، و20.0بنسبة ( %24.2ة لغیر الالجئین في فلسطین البطال
وبلغ معدل  .عاما ونصف 14، هي أعلى نسبة مسجلة خالل 2017المسجلة في السوق الفلسطینیة خالل الربع الثالث من 

  .42% بین االناث37.8 %، و15.8%، بحیث بلغت النسبة بین الذكور 19.8البطالة بین الالجئین في الضفة الغربیة 
بأنهن اضطررن للعمل في ظروف غیر الئقة أو صرفن  حالة) من النساء 22( %4فقد صرحت  ،العملعلى صعید و 

% 2كما أن العكس صحیح، فقد صرحت   المستقبلیة بعد اعتقال أو استشهاد معیل األسرة. نمدخراتهن أو أوقفهن مشاریعه
فیما كان لضعف   .أجل التفرغ لمتطلبات األسرةمن  بأنهن تركن عملهن بعد اعتقال/ استشهاد أحد أفراد أسرهن حاالت) 9(

 36% (7القدرة االقتصادیة التي كان سببها االحتالل انعكاس على الصحة العامة للنساء في المخیمات، حیث صرحت  
 األسرة. لغیاب معیل حالة) من النساء بأنهن اضطررن إلهمال صحتهن لتخفیف من المصاریف الحیاتیة لألسرة نتیجة

ال ف لع بتمتع العامة معية ا قرار بموجب والثقافية جتماعية و قتصادية قوق با اص ا الدو د الع طراف دول

تمي  أي دون العمل قيمة ساوى لدى ة ساو م افأة وم منصفا أجرا تكفل ومرضية عادلة عمل شروط واملرأةاص الرجل ن ،ب

                                                             
human-declaration-http://www.un.org/ar/universalhttp://bit.ly-االعالن العالمي لحقوق االنسان، انظر:    40 

rights/   
اتفاقیة حقوق الطفل، بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة، انظر:   41

/www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdfttps:/h     
/http://www.aliqtisadi.ps/article/52309-الیك أرقام البطالة بین الالجئین وغیر الالجئین، موقع االقتصادي، انظر:   42 
-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%84%D8
-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86   
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أن املرأةع وتضمنتتمتع الرجل، ا يتمتع ال تلك من ى أد ون ت ال عمل ماشروط ذا ل ام ألح طبقا م وألسر م ل ما كر شا "ع

ة وال السالمة تكفل عمل "ظروف تضمن كما د". االع املادة43"ألفراد ص (م .7( الدو د الع اتفاقية  .من

ترام للممتلكات الشخصیة للنساء سواًء  القیمتین المعنویة أو لم تبق ممارسات االحتالل أي اح الممتلكات الخاصة:
% 32 حراج عند العبث بممتلكاتهن الشخصیة حیث صرحتع قوات االحتالل شعور النساء باإلالمادیة. فمعنویًا فلم ترا

بأن االحتالل قام بالعبث والتفتیش بالممتلكات الشخصیة لهن أو ألفراد أسرهن (كالمالبس الداخلیة،  حالة) من النساء 162(
حالة) من النساء بأن قوات االحتالل  59% (12إضافة الى تصریح  .قتحاماتوالصور، واألوراق الثبوتیة وغیرها) أثناء اال

  .أثناء االقتحامات ات ثمینةمزقت واتلفت أوراقهن الثبوتیة وصورهن وما تحمله من ذكری

الواجب.. " من ون ي عندما بضرر، مصاب أو مفقود ل وعن م ديار إ العودة عدم يقررون الذين ات ممتل عن ضات عو دفع وجوب

املسؤولة السلطات أو ومات ا قبل من الضرر أو الفقدان ذلك عن عوض أن القانون ملبادئ ....وفقاً القرار11(املادة"   44)194من

وهذا عدد قلیل بالنسبة لعدد الجیش االسرائیلي حیث ال  .45عسكریة 1500الجیش اإلسرائیلي الى  في ویصل عدد النساء 
 . ، مما یعني أن من یقوم بالتفتیش هم الجنود الذكورتشارك النساء في كل االقتحامات واالعتقاالت

املرأة ش تف أن يجوز امرأة"ال بواسطة إال عة).املعتقلة الرا جنيف (اتفاقية "  

ممتلكاتهن  بأن قوات االحتالل صادرت وحطمت حالة) من النساء 101% (20أما على الصعید المادي، فقد صرحت 
 (كالهاتف النقال، الحاسوب..ألخ) أثناء االقتحامات أو على الحواجز. الشخصیة وممتلكات أسرهن

  :انتهاكات أخرى

 تظهر نتائج الدراسة ان سیاسات وممارسات االحتالل انعكست على النساء بنسب طفیفة وبنواح متعددة أهمها: 

حالة ) من النساء بأنهن ال یستطعن التعبیر عن آراءهن بحریة على  120% (24 صرحت حریة التعبیر عن الرأي: -
 االحتالل.االجتماعي بسبب خوفهن من االعتقال على ایدي قوات  مواقع التواصل

  حالة) من النساء بأنهن یفكرن جدیًا بالهجرة نتیجة لممارسات االحتالل.  75% (15 صرحتالتفكیر بالهجرة:  -
 بناتهنحالة) من النساء بأنهن یفكرن بتزویج  22% (4فبسبب االحتالل صرحت  :مبكراً  تزویج الفتیات والفتیان -

  .مبكراً  وأبناءهن
 

  

                                                             
نص اتفاقیة العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، انظر:    43

ttp://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspxhttp  
 ، انظر:  1948لسنة  194قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة   44

1948194-e.ps/2013/09/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1http://refuge/   
   http://www.maannews.net/Content.aspx?id=575437النساء في الجیش اإلسرائیلي، تقریر لوكالة معا، انظر:   45 
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  والحمایة مناأل واقع
  

أن تأثیراتها طویلة االمد  مد)، ولكن الحقیقةاأل ةقصیر  ثیر (لحظیة التأتبدو  قد التي تحدثنا عنا سابقاً  انتهاكات االحتاللإن 
والحمایة، حیث تظهر  باألمنوهذا ما یسمى اإلحساس  .قوعهاو من  النساء من وقوع المصیبة أشد فتكا توجسأن  حیث

  للنساء، وقد تم التعبیر عنه بالنقاط التالیة: النتائج أن عاملي القلق والخوف مالزمین
  

/ الذاتي من الشخصيلیة أخطرها عدم االحساس باألإن انعكاسات الممارسات االحتال :من الذاتيغیاب اإلحساس باأل
 المثال:لكل واحدة من النساء یظهر حالة قلق دائمة على فقدان الحیاة أو التعرض لالعتداء أو االعتقال وغیرها. فعلى سبیل 

% من 86 صرحت فیما تحسبا من استشهادهن أو استشهاد أحد أفراد أسرهن.% من النساء بأنهن یشعرن بالقلق 88  تفید
  تحسبًا من اعتقالهن أو اعتقال أحد أفراد أسرهن. القلقب النساء بأنهن یشعرن

أفراد م ف بمن العدائية، عمال مباشرة ون ش ال الذين اصاص و م، أس م ع ألقوا الذين ة املس القوات

ضار تمي أي دون سانية، إ معاملة حوال جميع عاملون آخر، ب س ألي حتجازأو أو رح ا أو املرض ب س القتال عن العاجزون

أي أو وة ال أو املولد أو س، ا أو املعتقد، أو الدين أو اللون، العنصرأو ع آخريقوم مماثل املادة.46معيار يف جي   )3(اتفاقية

من تعرضهن المباشر العتداء جسدي أو جنسي أو  بالقلق بأنهن یشعرن %74 رحتولم یتوقف االمر عند ذلك، فقد ص
% من النساء بأنهن یشعرن بالقلق كلما فكرن بزیارة أحد أفراد أسرهن الذین یسكنون 71صرحت   معنوي من قبل االحتالل.

  نتیجة إلجراءات االحتالل. بعیداً 
ضد والسيما ن، شرف ع اعتداء أي ضد خاصة بصفة ساء ال حماية نابغتصيجب رم تك وأي الدعارة ع كراه و ،47.

املادة جنيف  )27(اتفاقية

، نالحظ أن نساء القطاع هن األكثر تخوفًا من خطر تعرضهن لالستشهاد واالعتقال أكثر أما  من نساء الضفة. فیما جغرافیًا
  تتساوى النسب بین نساء المنطقتین بشأن القلق من االعتداءات الجسدیة او الجنسیة على أیدي االحتالل.

 ): یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع فیما یخص اإلحساس باألمن الذاتي5رسم بیاني (

 
 

                                                             
 ، انظر:  97، المادة 1949آب/أغسطس 12اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في   46

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm   
  المصدر السابق   47

القلق بشأن االعتداء    القلق بشأن االعتقال القلق بشأن االستشھاد
 الجسدي او الجنسي

84% 85.0% 73% 

95% 89.0% 74% 

 نساء القطاع  نساء الضفة 
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تحمل النساء نفسها مسؤولیة كبیرة في توفیر الحمایة ألفراد أسرها  :فراد األسرةعدم القدرة على توفیر الحمایة أل
% من النساء بأنهن یشعرن بالقلق لعدم قدرتهن على حمایة أطفالهن أو 82وهذا هاجسا إضافیة یثیر قلقها، حیث صرحت 
 حین أنها تصل الىفي  ، %94بین نساء القطاع إلى  قوتصل نسبة القل كبار السن أو المعاقین من ممارسات االحتالل.

 .بین نساء الضفة 74%

دائم اذا  المخیم من اندالع حرب/ اجتیاح إن قلق النساء: والعدوان من اندالع الحرب/ االجتیاح قلق نفسي دائم
 % بأنهن یشعرن بالقلق من وقوع اجتیاح أو اندالع حرب اسرائیلیة91صرحت  :، منهاةجوانب عدیدة ومتداخل تحمل دالئله
أفادت  ترى أخریات أن سبب القلق یعود ألنهن یسكن في المخیم؛ أي انه منطقة مستهدفة دائما، حیث فیما .في أي وقت

كما عبرت   ل االحتالل.% من النساء بأنهن ال یشعرن باألمن في المخیم ألن البیوت كلها معرضة لالنتهاك من قب87
 %).84ارق الحربیة نتیجة معایشتهن للحرب/ االجتیاحات (خوفهن من أصوات الطیران والدبابات والقنابل والزو النساء عن 

إزاء نساء القطاع االكثر قلقًا  ه برغم احساس النساء بالقلق من اندالع حرب أو اجتیاح الى أنویبین الرسم البیاني أدناه أن
 ذلك من نساء الضفة.

  

  من اندالع حرب/ اجتیاحالقلق ): یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع فیما یخص 6رسم بیاني (

  
  

% بالقلق تحسبًا من 82إن شبح التشرد یقلق النساء اذا ما وقعت الحرب، حیث تشعر  :خطر التشرد وفقدان البیت
  .%)74%) مقارنة مع نساء الضفة (94, وجغرافیًا كانت النسبة أكبر بین نساء القطاع (التشرد مرة ثانیة اذا فقدن بیوتهن

% بأنهن یشعرن بالخوف 74فان النساء تخشى من سقوط منازلها التي تقطنها، حیث صرحت  ،وحتى  في الوقت الحالي
%) مقارنة مع نساء 95أما جغرافیا، وجغرافیًا كانت النسبة أكبر بین نساء القطاع ( من سقوط منازلهن اآلیلة للسقوط.

  %).  60الضفة (

بیوت المخیم معرضة 
 لالنتھاك

القلق قمن وقوع اجتیاح أو 
 حرب

الخوف من أصوات 
 ألخ..الرصاص والقنابل

85% 89% 78% 

91% 95% 94% 

 نساء القطاع نساء الضفة 
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% من النساء 82ل الخطر االقتصادي هاجسًا كبیرًا لدى النساء، حیث تشعر : یشكخوف من فقدان مصدر الدخلال
 بالقلق كثیرا جدا أو بدرجة متوسطة من فقدان مصدر الرزق الخاص بهن أو بأفراد أسرهن بفعل الممارسات اإلسرائیلیة.

لالقتصاد الفلسطینیة جراء  ویعود مصدر القلق هذا للخسائر الفادحة الیومیة  فاالعتداءات االسرائیلیة یومیة متنوعة
فبالرغم من التفاوت والتباین في حجم . وتبعیته لالحتالل وعدم استقرار االقتصاد الفلسطیني االنتهاكات االسرائیلیة الیومیة

 قیمة هذهجراء انتهاكات االحتالل االسرائیلي فان  الخسائر المباشرة وغیر مباشرة التي لحقت باالقتصاد والمجتمع الفلسطیني
، كما یشكل االحتالل، عائقا أساسیا لعملیة التنمیة االقتصادیة بحسب  9ر46الخسائر السنویة تقدر بـ  ملیار دوالر سنویًا

وتتركز الخسائر االقتصادیة الفلسطینیة جراء انتهاكات االحتالل في خمسة قطاعات رئیسة، تشمل  .دراسة لمعهد أریج
صناعة والخدمات، والموارد البشریة، عالوة على الخسائر الناتجة عن تسرب اإلیرادات الموارد الطبیعیة، والبنیة التحتیة، وال

   .201448للعام » أونكتاد«مؤتمر األمم للتجارة والتنمیة «المالیة إلى إسرائیل، بناء على تقدیر منظمة 

كونهن حریصات  إن قلق النساء بفعل ممارسات االحتالل یثیر حفیظة النساء :الخوف من فقدان األوراق الثبوتیة
% من النساء بأنهن 76، حیث صرحت ملكیتهن ألراضیهن المحتلة من قبل االحتالل على أوراقهن الثبوتیة التي تؤكد

  یشعرن بالقلق تحسبا من فقدان األوراق الثبوتیة. 

ر تصریحات النساء الى أنهن یشعرن بفقدان أفراد أسرهن الذین غابوا عنهم تشی :/ القھر لغیاب أفراد األسرةاالشتیاق
 : % من النساء بالذنب عند تناول طعام یحبه أحد أفراد األسرة الغائبین بسبب 57تشعر  نتیجة لممارسات االحتالل،  فمثًال

% 72وتشعر  %. 56% الى 59وكان الشعور بالذنب أكثر بین نساء القطاع من نساء الضفة من  ممارسات االحتالل.
   في المناسبات االجتماعیة  على غیاب أحد أفراد األسرة نتیجة لممارسات االحتالل. بالقهر من النساء

  الحمایة لالجئین توفیر عن المسؤولون): 1إضاءة (
الفلسطینیة ال بد تتحمل كل دولة بعینها المسؤولیة عن حمایة حقوق رعایاها وغیرهم ممن یخضعون لسلطتها. وفي الحالة 

  من التطرق للحدیث عن اسرائیل والسلطة الفلسطینیة:
یقع على دولة االحتالل االسرائیلي وفقا للقانون الدولي بشأن مسؤولیة الدول عن االفعال غیر المشروعة دولیًا   اسرائیل:

وعند ارتكاب هذا الفعلي تعتبر اسرائیل ملزمة؛ بالكف عن الفعل اذا كان مستمرا، و تقدیم التأكیدات والضمانات المالئمة 
جبر الكامل للضرر الناجم عن الفعل غیر المشروع دولیا (حیث یكون جبر بعدم التكرار، اذا اقتضت الظروف ذلك، وال

الضرر عن الفعل غیر المشروع دولیا عن طریق اعادة الحالة الى ما كانت علیه قبل االنتهاك ما امكن ذلك والتعویض عن 
یة المرتبة علیها وهذا ینطبق على ذلك والتعویض والترضیة). وفي ظل هذا الواقع فان اسرائیل ال زالت تخل بااللتزامات الدول

                                                             
حجم الخسائر االقتصادیة الفلسطینیة السنویة جراء استمرار االحتالل، صحیفة االیام، ملیار دوالر  49,تقریر:"    48

  ayyam.ps/ar_page.php?id=10b62685y280372869Y10b62685-http://www.al انظر:
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ممارسات التهجیر، وتسلط ملیشیات المستوطنین على الالجئین، وزیادة الخطورة األمنیة على حیاة الالجئین فضال عن 
تدمیر الحیاة االقتصادیة وسبیل التنمیة المحلیة وقرارات هدم البیوت والمدارس ودور العبادة وغیرها. وبذلك یكون مطلوب 

  التالیة: تئیل جملة من االلتزامامن اسرا
 تحقیق االمن والنظام العام وضمانهما دون االختالل بالقوانین الساریة في البالد. -
 االمتناع عن تدمیر ایة ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة. -
 االمتناع عن ترحیل االشخاص المحمیین قسرا  -
  .49االحتالل الى االراضي التي تحتلهااالمتناع عن نقل جزء من السكان المدنیین من مواطني دولة  -

تتحمل السلطة الفلسطینیة المسؤولیة عن حمایة السكان الذي یخضعون لسیطرتها الفعلیة أو السلطة الوطنیة الفلسطینیة: 
المجتزأة. وفي الواقع یفرض االحتالل االسرائیلي بصفته القوة القائمة باالحتالل القیود على قدرة السلطة على حمایة 

فیر الحمایة ألحد. ولكن بما أن السلطة تحظى الفلسطینیین كافة والالجئین خاصة، وبالتالي فان السلطة ال تستطیع تو 
مناصرة دولیة وحقوقیة وممارسة ضغوط على الجهات  بإجراءاتالقیام  بإمكانهابشرعیتها من منظمة التحریر الفلسطیني فانه 

جئین الفلسطینیین لحملها على الوفاء بمسؤولیاتها الدولیة تجاه الال -المتحدة ووكاالتها ودولها األمموال سیما أجهزة  -الدولیة
  . 50) القاضي باعتبار حقوق الفلسطینیین غیر قابلة للتصرف3236المتحدة ( لألممواعترافا منها بقرار الجمعة العامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
)، انظر الى : 2015-2013المسح الشامل لمركز بدیل، الالجئون والمھجرون الفلسطینیون (   49

ar%20(1).pdf-2015-file:///C:/Users/sarisi/Downloads/Survey2013  
  

  المصدر السابق.  50



 

33 
 

  األعراض النفسیة الناجمة عن تعرض النساء لالنتھاكات 
  

نفسیا واجتماعیا على حیاتهن بسبب  اذ تستمر أثارها السلبیة ،خطیرة لالجئات تعیشها ا التي الصعبة الحاالت النفسیةإن  
بآالم عضویة كالشلل في األطراف أو   لى أنهن حتى االن  یشعرناالحتالل، وتشیر تصریحات النساء إممارسات 

و حاالت لتشنجات أأنهن یعانین من مشاكل في االعصاب أو ا %)31ثلث النساء ( االعصاب أو التشنجات، حیث تؤكد 
بأنهن یشعرن بشلل في أطرافهن عند حدوث أمر % من النساء 29كما تصرح مختلفة بسبب ممارسات االحتالل  ةهستیری

أكبر من الضفة  . ومن المالحظ أن هذه الحاالت أكثر انتشارا في أوساط نساء القطاع بنسبةمشابه في الحرب واالجتیاح
  نقاط). 9-4بنحو (

  

   النفسیةالمشاكل ): یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع 7رسم بیاني (

  
  

% من النساء 75 النساء بالهلع والخوف لمجرد تذكر سیناریو االنتهاكات االسرائیلیة، فمثال: تشعر ومن جانب أخر، تشعر
 القنابل  أو الدبابات أوبالهلع والخوف الشدیدین عند سماعهن ألصوات الرصاص أو الزوارق الحربیة أو أصوات الطیران أو 

% من النساء بأنهن یشعرن بالخوف عند دخول الجیش الى المخیم. كما أن الخوف من 88سیارات االسعاف. فیما تؤكد 
% بأنهن یصبن بالقلق والتوتر من خطورة التهجیر مرة أخرى. 77فكرة الهجرة تشخص أمام ناظري النساء حیث تؤكد 

  على نساء القطاع من نساء الضفة. اه نجد أن التأثیر النفسي وقعه شدیدًا في مختلف القضایاوبالنظر الى الرسم البیاني أدن
   بشأن القلق والهلع تحسبا العتداءات االحتالل): یوضح الفروقات بین نساء الضفة والقطاع 8رسم بیاني (

  

الشعور بمشاكل في االعصاب أو 
 التشنجات او حاالت ھستیریة

 الشعور بشلل في األطراف

28% 28% 

37% 32% 

 نساء القطاع  نساء الضفة 

62% 
87% 

95% 
91% 

 الخوف من اقتحام المخیم ألخ..الخوف من أصوات الرصاص والزوارق 

 القطاع  الضفة
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، یتضح من للنساء االحتالل بهاعند النظر إلى الصورة الذهنیة التي تسبب : الذھنیة النتھاكات االحتالل صورلا
 ألشالء وجثث ضحایاللحاالت االنسانیة؛ كصور ا النتائج أن مخیلة النساء ال زالت عالقة بالمشاهدات والصور القاسیة

  ؛ كدمار المنازل واألماكن الدینیة.الممتلكات الخاصة والعامة الدمار التي لحقت المضرجة بالدماء. إضافة إلى مشاهد
  

% من النساء بأن مشاهد القتل والترویع والتدمیر ال زالت عالقة في 49یؤكد  : االنسانیة واالغاثیة لحاالتر لصو
% من 38 على مساعدة طبیة أو اغاثیة عالقة في أذهان مشاهد الحاالت المرضیة التي لم تحصل . وال تزال أیضاأذهانهن
 ةفیما تنخفض نسب مشاهد .خ الجنود على أفراد األسرةو صرالمشاهد اجبار الرجال على التعري أ% 40 .  وبنسبةالنساء

أطفال  ال تزال مشاهد في حین،. من النساء %27 في أذهان  حاالت الوالدة بسبب االجتیاح او الحرب أو على الحواجز
. وتشیر تصریحات من النساء %32 ى الغذاء أو الماء بسبب الحرب عالقة في أذهانجوعى لم یتمكنوا من الحصول عل

 .% من النساء بأن مشاهد وصور اشخاص مسنین وذوي اعاقة ال یمكنهم الهرب من انتهاكات االحتالل ال تزال عالقة30
إال في حالة اجبار الرجال على  في مخیلة نساء القطاع من نساء الضفة ومن الملفت أن هذه الصور والمشاهد أكثر رسوخاً 

 التعري.
 لحاالت االنسانیة واالغاثیةا فیما یخص اء الضفة والقطاعنس الفروقات بین یوضح): 9رسم بیاني (

  
 

الخاصة والعامة راسخة في اذن  تال تزال صور مشاهد التدمیر للممتلكا :الخاصة والعامة تدمیر الممتلكاتصور 
عالقة  % من النساء بأن مشاهد تدمیر ممتلكات تخص العائالت الفلسطینیة وهدم البیوت ال تزال59صرحت النساء، حیث ت

كما أن تدمیر وقصف الممتلكات العامة  % في الضفة).43% في غزة، و83( جدا أو بدرجة متوسطة في أذهانهن كثیرا
  %.47واالمكان ال تزال أیضا راسخة في عقول النساء حیث صرحت بذلك 

  
 

 

مشاھد القتل 
والترویع 
   والتدمیر

مشاھد 
الحاالت 
 المرضیة

اجبار الرجال 
   على التعري

مشاھد حاالت 
   الوالدة

مشاھدة أطفال 
   جوعى

مسنین وذوي  
اعاقة ال 

   یمكنھم الھرب

40% 
34% 

51% 

19% 18% 22% 

64% 

44% 

25% 

39% 

54% 
44% 

   القطاع   الضفة
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(مخیمي العروب والفارعة في المخیمات الریفیة  الالجئات : أثر االنتهاكات االسرائیلیة على  النساء)2( إضاءة
   نماذجا)

الالجئات الریفیات، سلطنا الضوء على مخیمي العروب والفارعة الریفیین في الضفة الغربیة. ومقارنة مع بقیة  بتركیزنا على 
لیة سرائیاالنتهاكات اإل بطبیعة في عدة جوانب تتعلقلنتائج تتباینا مثیرًا لالهتمام تظهر ا ،المصنفة حضریة مخیمات الضفة

  وتباینًا أخر بین الالجئات الریفیات أنفسهن: 
  مقارنة مع  الحضریات للمخیم االحتالل قوات واقتحامات الحركة حریة تقیید من قلقاً  األكثر هن الریفیاتالالجئات: 

%) من نساء مخیمي العروب والفارعة (لكل مخیم على حدا) صرحن بأنهن یشعرن بالخوف عند 98غالبیة ساحقة (
دخول قوات االحتالل االسرائیلي إلى المخیم، وجاءت هذه النسبة هي األعلى مقارنة مع بقیة المخیمات الحضریة في 

ن نساء مخیم العروب أنهن یشعرن بالقلق كلما فكرن % م98الضفة. وكذلك األمر بالنسبة لحریة الحركة، حیث أكدت 
 % من نساء مخیم الفارعة.80عنهن، بینما صرح بذات العبارة  بزیارة أحد أفراد أسرتهن أو اقاربهن الذین یعیشون بعیداً 

 هن األقل نصرحت الالجئات الریفیات أ  :التذكاریة الصور أو الثبوتیة األوراق فقدان لخطر تعرضاً  األقل هن الریفیات
% من نساء مخیم 4لخطر تمزیق األوراق الثبوتیة أو الصور (وما تحمله من ذكریات) حیث أفادت بذلك فقط  اً تعرض

%. ومقارنة مع آراء الالجئات الحضریات فان أكثر نسبة ظهور لهذا 8الفارعة بینما بلغت في مخیم العروب 
لى أن إالمقارنة بین الالجئات الریفیات والحضریات تشیر . هذه %)60االعتداءات كانت أوساط الجئات مخیم جنین (

 النساء الریفیات یخشین على فقدان أوراقهن/ صورهن الثبوتیة الن هذا النوع من االعتداءات قلیًال ما یقع عندهن، بینما
.تظهر النتائج أن هذ بالنسبة للحضریات  ا الخطر لكثرة وقوعه أصبح خطیرًا

 تؤكد هذه الدراسة على حقیقة مفادها بأن المخیمات  :جغرافیة ألسباب) والفارعة(العروب  الریف مخیمي بین تباین
% من نساء 90بشكل عام لیست متجانسة، وكذلك األمر بالنسبة للمخیمات الریفیة، والدلیل على ذلك؛ فقد صرحت 

أصوات الطیران أو القنابل  مخیم العروب بأنهن یشعرن بالهلع والخوف الشدیدین عند سماعهن ألصوات الرصاص أو 
% من النساء مخیم الفارعة. هذه الفجوة 32أو الدبابات أو سیارات االسعاف، بینما صرحت بذلك حول نفس العبارة 

الواصل بین الخلیل  حیث یقع مخیم العروب على الشارع الرئیسي على الطریق ؛بین المخیمین تعود ألسباب جغرافیة
من قبل قوات االحتالل على العكس من مخیم  مخیم وبسبب الشارع اعتداءات یومیاً یشهد ال وعادة ماوبیت لحم، 

  .البعید عن االحتكاك المباشر مع االحتالل الفارعة
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 رمزیة المخیم لدى الالجئات
  

لم یجعل النساء في حالة ضعف   ،نتهاكات االسرائیلیة المجحفة بكل األعراف والوثائق الدولیةإن ما وثقته النساء حول اال
هذا االصرار والعزیمة عبرت عنه  .لى بلدهن األصليإت الحق بالعودة یعلى تثب او استكانة جراء ذلك، بل زادهن اصراراً 

  للمخیم: رئیسیة أبعاد أربعة عندما سألناهن عن مكانة المخیم بالنسبة الیهن، حیث تبین النتائج بعبارات مختلفة النساء

تحمل تعبیرات في أوساط الالجئات  لمخیمل مع المفهوم الرمزي تنسجم ثالث عبارات أكثر إن: للمخیم رمزيال البعد
كاإلصرار على التحدي والصمود أمام االحتالل، والعیش بعزة وكرامة مع  لهن؛ النساء معان هامة لرمزیة المخیم بالنسبة

أن المخیم یعني لهن بالمقام األول  (األكثر أهمیة) األولى المرتبةي فقناعتهن بأن المخیم هو سجن جماعي كبیر. لذلك نجد 
العزة  ؛ فیعني المخیم(متوسطة األهمیة) الثانیة أما المرتبة. وثالثًا سجن مغلق ،وثانیًا أنه العزة والكرامة ،أنه الصمود والتحدي

االحتواء  على أنه المخیم فترى النساء ،قل أهمیة)(األ الثالثة أما في المرتبة .م والحرمانوالكرامة برغم الظروف الصعبة واآل
   وقوة لهن. مصدر فخر وعزة والوطن الصغیر ویجدن في ذلك والحضن الدافئ

  

وصعوبة  ضعف البنیة التحتیة للمخیممن وجهة نظر النساء إلى  البعد المكاني للمخیم شیری: للمخیم يمكانالالبعد 
 المواصالتو  ،والسجن ،رئیسیة؛ االكتظاظ السكاني أبعاد البعد المكاني خمسة . إذ یدور في فلكالتخطیط والتنمیة فیه

 السجن ویلیه االكتظاظ السكاني، ىبرأي النساء إل األولى (األكثر أهمیة) ففي المرتبة .ئي والضوضاءلتلوث البیا، و الصعبة
 فة، ویلیهاالشوارع الضیقة غیر النظی ؛األهمیة)(متوسطة  الثانیة . أما في المرتبةثالثاً  ، ویتبعها المواصالت الصعبةثانیاً 

  .ثالثاً  الضوضاءو  ،ثانیاً  البیئي ومن ثم التلوث ،الثالثة؛ المواصالت الصعبة أوالً  ما في المرتبةجن. أالس ، وثالثاً الضوضاء

 

المرتبة لثالثة 
االقل أھمیة( ) 

 احتواء 56%

الحضن  53%
الدافئ والوطن 

 الصغیر

 فخر وقوة 44%

المرتبة لثانیة 
متوسطة األھمیة( ) 

العزة  42%
 والكرامة

حرمان  37%
 وظلم واضطھاد

 قصة معاناة 36%

المرتبة ألولى 
)األكثر أھمیة(  

صمود % 48
 وتحدي

العزة % 37
 والكرامة 

سجن مغلق% 33  

االقل (االجابة الثالثة 
)أھمیة  

مواصالت % 71
 صعبة

تلوث بیئي % 54
وحارات لیست 

 جمیلة

ضوضاء % 45
 وصراخ أطفال

االجابة الثانیة 
)متوسطة األھمیة(  

شوارع % 55 
 ضیقة غیر نظیفة

ضوضاء % 38
 وصراخ أطفال

سجن% 29  

االجابة األولى 
)األكثر أھمیة(  

اكتظاظ % 69
سكاني وبیوت 

 متالصقة 

سجن% 28  

مواصالت % 19
 صعبة
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ببعضهم البعض  وعالقة الناس یتضح من البعد االجتماعي للمخیم حكایة المجتمع الیومیة: لمخیماالجتماعي ل بعدال
وتوفیر الحمایة االجتماعیة لمجتمع المخیم كعائلة  ممزوجة بالبساطة وااللفة بین سكان المخیم ضمن النطاق الممنوح لهم،

، یلها ثانیًا ذكریات العائلة، وثالثًا ید واحدة. (أي البساطة في التعامل) . لذلك نجد بالمرتبة األلى؛ انعدام الخصوصیةواحدة
بة الثانیة؛ فیعني المخیم طفولة جمیلة، وثانیًا ألفة وبساطة بین الناس، وثالثًا انعدام الخصوصیة. أما المرتبة أما في المرت

 الثالثة؛ السجن بالمعنى االجتماعي، ویلیه ألفة وبساطة وأخیرا طفولة جمیلة.

 

  
 

بظلم تاریخي یتحمل مسؤولیته العالم الحر  یشیر البعد السیاسي للمخیم الى حادثة تاریخیة متعلقة: البعد السیاسي للمخیم
لى أنه أجمع والذي تأثیراته انعكست على حیاة الفلسطینیین كافة والنساء خاصة. وبرغم ذلك فإن العدید من التعبیرات تشیر إ

یر، ویلیها النكبة والتهج بالمرتبة األولى یعني المخیم؛مكان مؤقت وأن العودة الى البلد األصلي ال تزال فرصة باألفق. ف
مكان لتجمع الالجئین، وثالثا  المرتبة الثانیة فالمخیم هو العودة، ویلیهمنطقة محصورة. أما  مكان لتجمع الالجئین، وثالثا
 منطقة محصورة. ؛ فهو مكان مؤقت، ویلیه الهویة وثالثاً المرتبة الثالثة ین. اماالصورة الحقیقیة لتجمع الالجئ

  

المرتبة لثالثة 
)االقل أھمیة(  

سجن % 62
 مغلق

الفة % 44
 وبساطة

طفولة % 34
 جمیلة

المرتبة لثانیة 
)متوسطة األھمیة(  

طفولة % 37
 جمیلة 

الف % 36
 وبساطة

انعدام % 32
 الخصوصیة 

المرتبة األولى 
)األكثر أھمیة(  

انعدام % 46
 الخصوصیة

42  %
 ذكریات العائلة 

ید % 36
 واحدة

المرتبة لثالثة 
)االقل أھمیة(  

مكان % 54
 مؤقت 

ھویة % 48  

منطقة % 45
 محصورة

المرتبة لثانیة 
)متوسطة األھمیة(  

العودة % 43  

مكان تجمع % 39
الالجئین 
 والالجئات 

الصورة % 37
الحقیقیة لتجمع 

 الالجئین 

المرتبة األولى 
)األكثر أھمیة(  

نكبة % 57
 وتھجیر

مكان تجمع % 36
الالجئین 
 والالجئات 

منطقة % 23
 محصورة
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  وكالة الغوث الدولیة لالجئین من الخدمات المقدمة:  واقع لثالفصل الثا
  

الخدمات  یقدم هذا الفصل تقییما لمستوى رضا النساء عن أداء وكالة الغوث الدولیة لالجئین من ثالث جوانب رئیسیة؛ 
  الصحیة، الخدمات التعلیمیة والمهنیة، والخدمات االغاثیة التمكینیة.

 جئینالمن وكالة الغوث الدولیة ل الخدمات المقدمة

وكالة تظهر نتائج تقییم النساء للخدمات الصحیة رضا غالبیة النساء عن الخدمات المقدمة من : الخدمات الصحیة
أكثر من  ن غالبیة، فإمومة والطفولةواأل فیما یخص الرعایة األسریة ومسائل التوعیة بالصحة العامةالغوث الدولیة لالجئین. 

عن هذه الخدمات. أما فیما یخص الرضا عن التعامل مع األمراض المتنوعة كاألمراض  النساء راضیات %) من80(
 %.74-%62ن نسب رضا النساء تنخفض ما بین فإ المزمنة وامراض الجهاز التناسلي والكشف المبكر عن أمراض الثدي

أما   %.56ضا عن األمراض النفسیة الى %.  فیما تصل نسبة الر 43وتنخفض نسبة الرضا عن التعامل مع العقم الى 
%، بینما تنخفض نسبة الرضا عن الخدمات 55الرضا عن الخدمات الصحیة المقدمة لذوي االعاقة فتصل نسبة الرضا الى 

%. أما الرضا عن الخدمات بشكل عام فان نسب 35الصحیة عالیة التكلفة (كأمراض السرطان والتصلب اللوحي) الى 
على  األدویة% كذلك تحصل خدمة األشعة / 83لرضا مرتفعة فمثال الرضا عن خدمة التحویل للمستشفیات تصل الى ا

  .%)77وكذلك األمر بالنسبة لخدمات البیئة كالصرف الصحي، والمیاه، والنفایات ( %.79رضا 

  جئینعن الخدمة الصحیة للوكالة الغوث الدولیة لال یوضح نسبة الرضا): 10رسم بیاني (

  

81% 85% 
79% 83% 

35% 

55% 
62% 62% 

74% 

56% 
43% 

80% 79% 79% 83% 
77% 

10% 8% 12% 10% 9% 11% 12% 14% 11% 12% 13% 9% 8% 12% 10% 
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9% 7% 9% 7% 

56% 

34% 
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44% 
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 غیر متوفرة /ال ینطبق غیر راضیات راضیات
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في  أكثر الدولیة داء وكالة االغاثةأفان الرسم البیاني أدناه یوضح أن نسب الرضا عن  أما من حیث المنطقة الجغرافیة،
  .الضفة  أوساط نساء القطاع من نساء

  
  المقدمة من وكالة الغوث ت بین نساء الضفة والقطاع عن أداء الخدمات الصحیة): یوضح نسبة الراضیا11رسم بیاني (

 
 

غالبیة النساء راضیات عن خدمات  ننتائج التقییم للخدمات التعلیمیة أ یتضح من  الخدمات التعلیمیة والمهنیة:

فقد  ،وكذلك % من النساء بأنهن راضیات عن التعلیم األساسي.86فعلى سبیل: صرحت وكالة الغوث الخاصة بالتعلیم، 
  % عن رضاهن بالتعلیم المساند والخاص، وبنفس النسبة للتعلیم المهني. 74صرحت 

  للوكالة الغوث الدولیة لالجئین ت وغیر الراضیات عن الخدمات التعلیمیة): یوضح نسبة الراضیا12رسم بیاني (

  
  

58% 
34% 35% 

17% 

59% 59% 65% 
50% 60% 59% 

13% 24% 26% 
52% 

81% 

54% 56% 

42% 

82% 85% 84% 

80% 70% 75% 

42% 
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 التعلیم المھني
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74% 

74% 

7% 
8% 

8% 

7% 18% 
18% 

 ال ینطبق أو ال تتوفر الخدمة   غیر راضیات راضیات
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أن نسب الرضا عن التعلیم المقدم من االغاثة  أدناه ومقارنة بین نساء الضفة والقطاع، تظهر النتائج كما في الرسم البیاني
  الدولیة أكثر في أوساط نساء القطاع أكثر منه من نساء الضفة.

 للوكالة الغوث الدولیة لالجئین بین نساء الضفة والقطاع عن الخدمات التعلیمیة ): یوضح نسبة الرضا13رسم بیاني (

 
 

تبین النتائج أن الخدمات االغاثیة/ التمكینیة المقدمة من وكالة الغوث تحظى برضا   الخدمات االغاثیة التمكینیة:
% بأنهن راضیات عن المساعدات المالیة المقدمة لألسر الفقرة التي تعرضت النتهاكات 64غالبیة النساء، حیث تصرح 

طة المجتمعیة والتوعیة لتمكن النساء التمكین االقتصادي. أما فیما یخص دعم االنش أنشطةاالحتالل، وبنفس النسبة لدعم 
  %.71فان نسبة الرضا تنخفض الى 

  

  للوكالة الغوث الدولیة لالجئین ت وغیر الراضیات عن الخدمات االغاثیة التمكینیة): یوضح نسبة الراضیا14رسم بیاني (

  

الغاثیة والتمكینیة المقدمة من االغاثة فتظهر النتائج كما في الرسم البیاني أدناه أن نسب الرضا عن الخدمات اأما جغرافیا، 
  منه من نساء الضفة. أكثر في أوساط نساء القطاع الدولیة لالجئین

66% 53% 50% 

87% 
81% 82% 

 التعلیم المھني التعلیم المساند والخاص التعلیم األساسي

 نساء القطاع   نساء الضفة

64% 
71% 

63% 

23% 
16% 20% 

13% 13% 17% 

مساعدات مالیھ لألسر الفقیرة التي تتعرض 
 النتھاكات من قبل االحتالل

 أنشطة تمكین اقتصادي أنشطھ توعیھ مجتمعیة وتمكین اجتماعي

 ال تتوفر الخدمة/ ال ینطبق   غیر راضیات راضیات
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  ة بحسب نساء الضفة والقطاعم): یوضح نسبة الرضا عن الخدمات االغاثیة التمكینیة المقد15رسم بیاني (

  

  

  

  

  االستنتاجات والتوصیات
  

 :   االستنتاجات الرئیسیةأوًال

المفقودة  ألدنى من متطلبات الحیاة الكریمةیسعین لتحقیق الحد ا الفلسطینیات نتائج الدراسة أن الالجئاتتظهر  -
حیث تفتقر النساء ألبسط الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة والتعلیمیة والبیئة وحریة الحركة والتنقل. وبحسب 

 من.الحمایة واأل رمهن االحتالل منللواتي یحالنتائج فإن االحتالل المتسبب الرئیسي في سوء أحوال النساء ا
المشاكل االجتماعیة (كالقیام  في زیادة یسبب اذ أثارًا سلبیة على حیاة النساء. الحمایة واألمن مبدأي غیابول

القیام بالهجرة خوفا من االحتالل وما یتبع بتزویج األبناء والبنات في سن مبكر خوفا من ممارسات االحتالل، و 
نتیجة العتقال أو  الفقر والبطالةبمشكالت اقتصادیة ك التسبب ،). ومن زاویة ثانیةوتفككها لألسرة تشتتذلك من 

36% 44% 
32% 

53% 

67% 

57% 

أنشطة توعیة مجتمعیة وتمكین اجتماعي  مساعدات مالیة لالسر الفقیرة
 للنساء

 أنشطة تمكین اقتصادي

   نساء القطاع   نساء الضفة
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أو قبول النساء بالعمل في ظروف  نتیجة للمالحقة اغتیال معیل االسرة أو الخوف من القیام بنشاط  اقتصادي
  غیر الئقة وبأجور قلیلة. 

 تداءات مباشرة على أیدي االحتالل.الع وثلثهن تعرض األولى والثانیة، ینمن الدرجت لهن قریبا نربع النساء فقد -
االعالن العالمي لحقوق االنسان واتفاقیة تالل وتتعارض مع أما أشكال االعتداءات/ التهدیدات التي یقوم بها االح

استخدام الجندیات : اعتداءات جسدیة وجنسیة، اقتحامات لغرف النساء (دون واتفاقیة العهد الدولي جنیف الرابعة
االعتقال واالهانة والحجز، منع حریة الحركة االجتماعیة والثقافیة التهدید بالعض بواسطة الكالب،  النساء)،
 .االجبار على النزوح والتشرد والدینیة،

الوقوف تحت  االجبار على كما مورست بحق النساء ممارسات عقابیة خطیرة انعكست على صحة النساء منها؛
غاز المسیل للدموع أثناء الحمل، أو ، او التعرض للالمطر في الشتاء أو تحت اشعة الشمس الحارقة في الصیف

تعرضت صحة النساء االنجابیة الى انتهاكات خطیرة؛ و أثناء الحرب أو االجتیاح.  منع وصول الرعایة الصحیة
   ع وصول األدویة.منة، ومن، والوالدة غیر اآلكاإلجهاض
 وألحفاظ على الحیاة جراء تهدیدات االحتالل،  لأما   هن على ترك التعلیم؛فقد أجبرت النساء أو ذوی ،أما التعلیم

ترك تخصص علمي معین قد  وأترك التعلیم من أجل العمل بسبب فقدان معیل األسرة (االستشهاد أو االعتقال)، 
  االعالن العالمي لحقوق االنسان.  26ع المادة هذه االنتهاكات بحق التعلیم تتناقض م یسبب االعتقال.

وصرفن  ظروف غیر الئقة  النساء على العمل انتهاكات االحتالل على الصعید االقتصادي، فقد أجبرتأما  
عملهن  بعض النساء تركناعتقال أو استشهاد معیل األسرة.  كما أن  المستقبلیة بسبب نمشاریعه مدخراتهن أوقفن

وقد یبلغ الوضع االقتصادي الذروة عندما  بعد اعتقال/ استشهاد أحد أفراد أسرهن من أجل التفرغ لمتطلبات األسرة.
   لألسرة. صحتهن لتخفیف من المصاریف الحیاتیة إلهمال أنهن اضطررنتصرح ب

قوات االحتالل شعور النساء باإلحراج عند العبث  يللنساء فلم تراع  وانتهكت قوات االحتالل الممتلكات الشخصیة
بممتلكاتهن الشخصیة (كالمالبس الداخلیة، والصور، واألوراق الثبوتیة وغیرها) أثناء االقتحامات. وتوكد النساء 

كما أن انتهاكات  قوات االحتالل مزقت واتلفت أوراقهن الثبوتیة وصورهن، كما تمت مصادرة هواتفهن وحواسبیهن.
  .كحریة التعبیر عن الرأي، والتفكیر الجدي بالهجرة على سلوكهن وتفكیرهن انعكست النساء عدیدة

نفسیًا واجتماعیًا على الالجئات  مدعنها سابقًا تأثیراتها طویلة األ انتهاكات االحتالل التي تحدثنا خطورة إن -
با من باألمن الذاتي تحس؛ غیاب اإلحساس من ذلكف ،وأسرهن مما یعني خطورتها على المستوى المجتمعي

أخرى تشعر النساء بالخوف على ذویهن.  ومن زاویة االعتداء الجسدي والجنسي. والتعرض للقتل او االعتقال أ
وتشعر النساء بخوف دائم من اندالع حرب أو اجتیاح لمكان سكنهن. وتشعر أخریات بخوفهن من فقدان منزلهن 

. بینما یالزم بعض النساء شعور رى من فقدان مصدر الدخللیصبحن الجئات مجددا فیما تخشى مجموعة أخ
 فقدونهن عند تناول الطعام أو في المناسبات االجتماعیة.یالحزن على ذویهن الذین 

ال تزال أذهان النساء تعج بنوعین من الصور القاسیة: أوًال الحاالت االنسانیة واالغاثیة الصعبة؛ كالشهداء  -
الدماء، وحاالت انسانیة تعرضت للموت قبل وصول العنایة الطبیة أو الوالدة او واألشالء، الجرحى المضرجین ب
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االجهاض على الحواجز. وثانیًا تدمیر بالممتلكات الخاصة والعامة كالبیوت ودور العبادة والحدائق والمراكز 
 االجتماعیة والثقافیة.

 د صعوبة كلما حدث تكرار حدوث انتهاكداالعدید من الحاالت النفسیة المستعصیة التي تز  تبین النتائج وجود -
تشنجات، وتؤكد  بعضهن وجود  منها ؛ شعور بعض النساء بآالم عضویة كالشلل في األطراف أو االعصاب أو ال

 ، وأخریات یشعرن بشلل في أطرافهن عند حدوث انتهاك.ةعصاب أو التشنجات أو حاالت هستیریمشاكل في األ
أصوات الرصاص أو الزوارق الحربیة كسماعهن  ر سیناریو االنتهاكات؛لمجرد تذكتشعر النساء بالهلع والخوف و 

أو الدبابات أو  فكرة دخول الجیش الى المخیم أو حتى سماع أصوات سیارات أو أصوات الطیران أو القنابل  
 االسعاف.

زة، نتیجة یة وقطاع غأشكال االعتداءات االسرائیلیة في الضفة الغرب نیتضح من النتائج وجود تباین كبیر بی -
، بینما اإلسرائیلي من قطاع غزةباالنسحاب  وهذا مرتبط ختالف التواجد االحتاللي االسرائیلي بین المنطقتینال

 ع یتمقطاالقوم بعشرات االقتحامات في الضفة، بینما في ی شهریاً  فاالحتالل إسرائیل متواجدة في الضفة، لذلك
وكأنها اعتداءات  المدنیین وغیر المدنیین سلحة الفتاكة مستهدفة بذلكألتستخدم فیها أشد ا تشن حربًا ضاریة
اإلیواء  والسكن في مراكز أن نساء القطاع هن االكثر تعرضًا لمشاهد جثث وأشالء الشهداء، موسمیة. مما یعني

 الیومیة لالعتداءات الضفة أكثر عرضة جد أن نساءالئقة. أما في الضفة الغربیة نالعیش بظروف صحیة غیر  و
اقتحام غرف ، و ، واقتحام غرف نوم النساء، واالعتقال والحجز واالهانةالجسدیة والجنسیة المباشرة كاالعتداءات

  الشخصیة. هنالتفتیش بحاجاتالنساء و 
عن حقهن بالعودة ألرضهن ولممتلكاتهن وااللتقاء مجددا  النساء سالفة الذكر، لم تحد إن انتهاكات االحتالل -

لم تمنع النساء الحلم بحیاة كریمة تبدأ من الطموح بوجود حدیقة أمام منزلها ترى من تماعي. كما بنسیجهن االج
 ، واألمن.ملیئة بالحریة والسالم تهي بأعلى طموح العیش بحیاةخاللها الشمس والقمر والمطر والثلج، وتن

للوطن والقضیة؛ اذ یرمز لهن المخیم  النتمائهنكما تظهر النتائج أن مكانة النساء للمخیم كنایة عن تعبیرهن  -
 لهن عن كما یعبرضعف من البنیة التحتیة. بؤس الحیاة الیومیة و برغم  العزة والكرامة والصمود وتحدي االحتالل

  العودة. ووحدة لقضیة متناسقة حتى والمحبة الكائنة بین أبناء المخیم  البساطة وااللفة
ة المقدمة من وكالة الغوث الدولیة لالجئین وخصوصا في قضایا النتائج رضا عام عن الخدمات الصحی تبین -

الرعایة األسریة ومسائل التوعیة بالصحة العامة واألمومة والطفولة، واألمراض المزمنة وامراض الجهاز التناسلي 
یخص والكشف المبكر عن أمراض الثدي. كذلك االمر بالنسبة للخدمات الطبیة المقدمة لذوي االعاقة. أما فیما 

الخدمات فان غالبیة النساء راضیة عن خدمات عدیدة منها؛ التحویل للمستشفیات، واألشعة / األدویة. وكذلك 
 االمر بالنسبة للخدمات البیئة كالصرف الصحي والمیاه والنفایات.

ت وكالة یتضح من نتائج التقییم للخدمات التعلیمیة أن غالبیة النساء راضیات عن خدما اما فیما یخص التعلیم،
  الغوث الخاصة بالتعلیم في ضمن ثالث محاور؛ التعلیم األساسي والمهني والمساند.

خدمات االغاثیة التمكینیة، فان غالبیة النساء راضیات عن المساعدات المالیة، ودعم انشطة وكذلك االمر بالنسبة لل
  التمكین االقتصادي ودعم االنشطة المجتمعیة والتوعویة.
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  التوصیاتثانیا: 
 المستوى القانوني: .1

لسنة  513وقرار  1949لسنة  194تطبیق قرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدة دعوة المجتمع الدولي الى  -
وتقدیم تعویضات اضافیة لغیر  القاضي بعودة الالجئین الى دیارهم وتقدیم التعویضات لهم القاضیان 1952

باإلضافة الى أهمیة انهاء االحتالل االسرائیلي، ال بد من لقانون الدولي. وفقًا لمبادئ ا الراغبین بالعودة لدیارهم
مواصلة التأكید على أهمیة االلتزام باالتفاقات والقوانین الدولیة التي تكفل حمایة النساء من ظلم االحتالل 

 المتعلق بحقوق المرأة والسالم. 1325االسرائیلي وضرورة التأكید على قرار مجلس االمن 
القاضي بدعوة إسرائیل إلى احترام حقوق اإلنسان في المناطق التي  1967لسنة  237یذ قرار مجلس االمن تنف -

وأمن سكان  الى تأمین سالمة یةسرائیلاإلحكومة ال القرار ، كما یدعو1967تأثرت بصراع الشرق األوسط 
 .المناطق التي جرت فیها عملیات عسكریة، وتسهیل عودة أولئك الذین فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال

یعترف بأن مشكلة الالجئین الفلسطینیین ال تزال تعرض السلم  1974 سنة 3236تنفیذ قرار الجمعیة العامة رقم  -
نع من التمتع بحقوقه غیر القابلة للتصرف، والذي یؤكد على واألمن الدولیین للخطر، وأن الشعب الفلسطیني قد م

  مم المتحدة.األ میثاقأحقیة الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره واستعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد 
دولة،  142والمتعلقة بحمایة الالجئین، والتي وقعت علیها  1951مطالبة االمم المتحدة بتنفیذ اتفاقیتها للعام  -

الحق في السكن والعمل والتعلیم وحریة التنقل،  الالجئین العدید من الحقوق منها:یث تمنح هذه االتفاقیة ح
 .والتقاضي والحصول على الوثائق الثبوتیة وجوازات السفر

، 5538وخصوصا القرار  مع الالجئین الفلسطینیین امطالبة جامعة الدول العربیة بتنفیذ قراراتها والتزاماته -
 الالجئین  لقضیة شاملو  عادل الداعیة لحل الدار البیضاء الخاصة بالالجئین اوقرارات كازابالنك ،5581و

 ة.والمستندة على قرارات الشرعیة الدولی الفلسطینیین
السعي نحو توفیر الحمایة الدولیة لالجئین الفلسطینیین بقرار سیاسي ودولي فعلي ومطبق على األرض یتضمن   -

وذلك من خالل دعوة المفوضیة العلیا لالجئین التابعة لألمم  دولیین  لساكني المخیمات.توفر حمایة وامن 
  العالم. يالمتحدة التخاذ اجراءاتها وسیاساتها القاضیة بتوفیر الحمایة لالجئین الفلسطینیین كما توفرها لكل الجئ

لنفسیة واالجتماعیة لحاالت النساء محاسبة االحتالل االسرائیلي أمام محكمة الجنایات الدولیة على جرائمه ا -
 الخطیرة التي نجمت عن انتهاكات االحتالل االسرائیلي.

الدعوة إلدماج احتیاجات وحقوق النساء الفلسطینیات كافة ونساء المخیمات خاصة في أطر وسیاسات المنظمات  -
 حاد االوروبي.الدولیة من بینها االمم المتحدة واالتحادات الدولیة غیر الحكومیة وسیاسات االت

مطالبة حكومة االحتالل بااللتزام بكافة القرارات والقوانین المتفق علیها دولیًا وخصوصا االعالن العالمي لحقوق  -
االنسان واتفاقیة جنیف وقرارات حمایة الالجئین والتي تسهیل من حیاة المواطنین كحقوق المواطنین بحریات 

 ة وحقوق التعلیم والصحة وممارسة النشاط االقتصادي.الحركة والسفر واحترام الكرامة االنسانی
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  النفسي واالجتماعي یانالمستو  .2

تقدیم الدعم النفسي واالجتماعي محلیا ودولیا للحاالت الخاصة التي تعرضت لتجارب صادمة نجمت عن   -
  انتهاكات االحتالل االسرائیلي.

الحكومیة) في المخیمات الفلسطینیة  من أجل تعزیز تكثیف الحضور الدولي (للمؤسسات الدولیة الحكومیة وغیر  -
صمود الفلسطینیات في المخیمات بهدف توفیر كافة أشكال الحمایة (االجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة والتوعویة 

  واالرشادیة.

  التنموي -االقتصادي یانالمستو . 3
(االجتماعیة والنفسیة  حتیاجات النساءاالقتصادیة التي تندرج ضمن ا -التنمویة مجموعة من البرامجتصمیم    -

 الترفیهیة وغیرها) بهدف التقلیل من المعاناة الیومیة للنساء جراء انتهاكات االحتالل.
على الحكومة الفلسطینیة والمؤسسات المانحة العمل على توفیر مساحات عامة قریبة من المخیمات (مساحات  -

 أماكن ترفیهیة) مالئمة.خضراء، حدائق عامة، متنزهات، مراكز تجاریة، و 
توفیر الدعم االقتصادي من خالل توفیر فرص عمل للنساء یمكن أن تكون على شكل منح صغیرة تمكن المرأة  -

من العمل من داخل المخیمات. فان هذا سیساعد النساء على تجنب معیقات االحتالل االسرائیلي كالحواجز 
النساء على أن یصبحن أقل اعتمادا على الرجال مما یتیح لهن وتعرضها للقتل واالعتقال..ألخ. كما أنه سیساعد 

 مجاال واسعا من الحریة والمطالبة بحقوقهن داخل المجتمع.
 توفیر مراكز صحیة ومستشفیات متخصصة بأمراض النساء وقریبة من المخیمات الفلسطینیة. -
جئین "االونروا" لتستمر في تقدیم وكالة الغوث الدولیة لالإیفاء الدول والمؤسسات المانحة بالتزاماتها مع  -

 خدماتها لالجئین الفلسطینیین.
زیادة الدعم المالي والتقني في االنشطة االنمائیة للمخیمات الفلسطینیة عبر تركیز أجندة المؤسسات النسویة   -

 الفلسطینیة على جوانب التنمیة المختلفة التي تتعلق بالنساء.
غیر الحكومیة) التي تعمل في مجال تمكین المرأة وتوظیفها وتدریبها من دعم المؤسسات المحلیة (الحكومیة أو  -

 أجل تعزیز عملها واستدامتها في المخیمات الفلسطینیة.
  
  

 الضغط والمناصرة:  .3
اإلنسان بشكل عام والتركیز  حقوق انتهاكات لرصد المحلیة اإلنسان حقوق ومنظمات النسائیة المنظمات دعم -

 المنظمات من وغیرها المتحدة األمم هیئات إلى دوریة تحدیثات المخیمات، وتقدیمعلى انتهاكات المرأة في 
 .اإلنسان بحقوق المعنیة الدولیة
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 االجتماعي النوع على القائم العنف خدمات توفیر ضمانالضغط على الجهات الحكومیة والمانحة من أجل  -
 المرأة فیها تستطیع ال التي المخیمات المناطق في) ذلك إلى وما والحمایة، والنفسیة القانونیة الخدمات مثل(

 في للمساهمة المحلیة النسویة اللجان أو المنظمات مع التنسیق ، إضافة الى أهمیةالخدمات هذه إلى الوصول
  عنصرا أساسیا للنجاح. المستدامة الخدمات إدخال ویعتبر. ذلك

احتیاجات وحقوق النساء في أطر وسیاسات المنظمات الدولیة من بینها االمم المتحدة واالتحادات  إلدماجالدعوة  -
  الدولیة غیر الحكومیة وسیاسات االتحاد االوروبي.

لبحث  ات واسعة النطاق مع االتحادات العربیة والنسویةعلى المستوى االقلیمي والعربي، ال بد من تنظیم لقاء -
ومطالبتها بتشكیل شبكات حمایة  وخصوصا دول سوریا والعراق والیمن ولیبیا وفلسطین موضوع الالجئین العرب

   المخیمات. في اجتماعیة واقتصادیة وصحیة لنساء
 رقعة  االنسانیة واالغاثیة لتوسیعزیادة التدخالت االغاثیة واالنسانیة لمؤسسات الحقوقیة و مطالبة اقلیمیا ودولیًا ب -

 .بما ذلك وكالة الغوث الدولیة لالجئین فسیة واالقتصادیة والتعلیمیةتدخالتها االجتماعیة والن
 معند التزاماته المجتمع الدولي والعالم الحر بالوقوف مؤسسات طالبفي مؤتمر دولي للنساء ی تقدیم عریضة -

  القانونیة والحقوقیة تجاه االنتهاكات االسرائیلیة بحق النساء في المخیمات.
النفسیة والمجتمعیة  على نتائج الدراسة حول أشكال االعتداءات االسرائیلیة وأثارها اصدار ورقة موقف بناًء  -

 .على النساء والمجتمع ونشرها وتعمیمها على المستویین االقلیمي والدولي واالقتصادیة
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  ): االستمارة 2( ملحق
 

  استمارة النساء المقیمات بالمخیمات الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة
  

حامل هذه االستمارة یعمل لدینا كباحث/ة میداني/ة مصرح له من قبل أوراد بالعمل. من أجل أي استیضاحات یمكنكم 
  الذي یتوفر رقمه لدى الباحث في حال الحاجة.االتصال بمنسق المشروع 

.A  بیانات التعریفیة:ال   

1A .رقم االستمارة المتسلسل  
2A .3   إسم المحافظةAإسم المخیم .   
 / / A4B   :الیومA4A- یوم وتاریخ الزیارة 
5A .ة\سم الباحثا  
6A المبحوثة. رقم جوال  

  

B- :الخصائص االجتماعیة للمعتدى علیها 

1Bما هو مستواك التعلیمي؟ . 

 
 . أمي او ملم1

 ابتدائي (من الصف االول للصف. 2
 العاشر)

. بكالوریوس6 . ثانویة عامة4  

 فأعلى. ماجستیر 7 دبلوم متوسط          .5 . أقل من ثانویة 3

2B . الحالة العملیة؟ما هي  

  . ال تعمل2  . تعمل           1

3Bحالة اللجوء؟ .   
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 لیست الجئة وتسكن المخیم  .3غیر الجئة  متزوجة من الجئ          .2 الجئة مسجلة .1

4Bالحالة االجتماعیة؟ . 

 
. عزباء     1 . خاطبة4    

. متزوجة   2 . مطلقة5    

. أرملة       3 . منفصلة6   

5B7انتقل الى سؤال (. ال 2                           . نعم         1 ؟. هل تعاني من أي اعاقة أو صعوبةB(  

 

 

6B نوع اإلعاقة . 

 
 السمع .4 . النظر1

 . الفهم واإلدراك5 . الحركة2

 . أخرى حدد.............6 . النطق3

7Bهل تعاني من مرض مزمن؟ . 
 

 ال -2نعم                                   -1

8B .هل فقدت أحد أفراد اسرتك  من قبل االحتالل (من الدرجة األولى أو الدرجة الثانیة؟ 
 

 ال         -2نعم                                   -1       

 .C (للباحث/ة: یمكن تأجیل االجابة عن هذا القسم عند انتهاء االستمارة)—علیها ىالخصاص الدیموغرافیة للمعتد : 
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Dللنساء والفتیات في المخیمات الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة: : مفهوم الحق في الحیاة  

 اإلجابة المناسب مقابل كل سؤال:الرجاء اإلجابة على هذه األسئلة أدناه من خالل وضع رمز 

 . ال ینطبق4. ال أوافق  بشدة                          3. أوافق إلى حد ما                     2أوافق بشدة                      .1

 العبارات التي تعبر عن مفهومك للحق في الحیاة الكریمة:  رمز االجابة

 -D1 أن ال أموت قبل موتي 
 -D2أن أعیش بكرامة وسالم 
 -D3 أن ال أكون مقیدة 
 -D4أن ال یتم حرماني من التنقل بحریة/ السفر 

                                                             
  االسرة ھم أولئك الذین یعیشون ضمن وحدة سكنیة واحدة.عدد أفراد   51

1C توفر). االسم الكامل (ان 
  

 

2Cال أملك أوراق ثبوتیة                       3       . هویة فلسطینیة  2       . هویة مقدسیة 1  . أحمل هویة .     

C3) اختیاري . رقم الهویة(  

C4 (الدولة) تترك للترمیز    ………………………………………………………… مكان الوالدة 

C5A تاریخ میالدك  / / CB5العمر بالسنوات .       

  إناثC6B-  ذكورC6A- 51ك عدد أفراد أسرت .6

7C 18. هل یوجد أطفال (أقل من 

سنة) في األسرة التي تقیمین 

 ؟معهم

  )9Cانتقل الى سؤال (ال  .2 نعم  .1

  إناثC8F-  ذكورC8M- ؟كم عدد األطفال

9C.  بشكل عام، هل تعتبر حال

  ؟أسرتك االقتصادي

  .  جید3 . جید جدًا  2 ممتاز     .1
 

  فقیرة جداً  . 6 . فقیرة     5     متوسط  .4
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 -D5 أن ال یتم منعي من زیارة األماكن المقدسة وممارسة الشعائر الدینیة 
 -D6 أن أكمل تعلیمي  دون أن یكون التنقل عائقا أمامي 
 -D7دون ان یكون التنقل/ السفر عائقا أمامي ةأن أتعالج عند الحاج  
 -D8واء والثلج والبحرأن یكون الفضاء متاحا أمامي وأن أرى الشمس والمطر واله 
 -D9 أمام بیتي مزروعةأن یكون لدي حدیقة 
 -D10أن أستطیع النوم في المخیم كأم دون قلق على اعتقال أو فقدان أحد أفراد أسرتي 
 -D11أن ال أتعرض أنا أو أحد أفراد أسرتي للضرب والتفتیش واالعتقال من قبل االحتالل 
 -D12(سفرة وحدة) أن أجلس أنا وعائلتي على مائدة طعام واحدة 
 -D13 أن أعیش أنا وأفراد أسرتي في بیوت الئقة صحیا واجتماعیا في المخیم 
 -D14أن ال أشعر بالعجز لعدم قدرتي على توفیر وجبات صحیة وكافیة ألفراد أسرتي 
 -D15رباء في المخیم أن یتوفر لي وألفراد أسرتي الماء والكه 
 -D16.وجود  أماكن عامة في المخیم نشعر فیها باألمان مع أفراد أسرتي كونها المتنفس الوحید لنا 
 -D17 أن ال یتم إتالف مقتنیات بیتي في المخیم 
 -D18 إلى البلد االصلي الذي لجأت منه/ لبیت أجدادي  العودةأن یكون لي الحق في 
 -D19 من البلد الذي لجأت منها  المختلفةأن یكون لي الحق باالنتفاع بممتلكاتي/ األراضي والبیارات / المقتنیات 
 -D20 في بلدي األصلي  والثقافیة االجتماعیة/ النسیج االجتماعي والطقوس العائلةأن ال یتم عزلي/ فصلي عن 
 -D21............... أخرى حددي 

  
E. قد تتعرض ألشكال مختلفة من االنتهاكات من قبل االحتالل  غزةفي مخیمات الضفة الغربیة وقطاع  النساء أو الفتیات

  االسرائیلي

E1 حتى االن؟ 2000من عام  هل تعرضت لالعتداء من قبل االحتالل 

 . ال 2نعم               .1 

  

Fأشكال االنتهاكات التي تتعرض لها النساء المقیمات في مخیمات الضفة الغربیة وغزة .  

 الرجاء اإلجابة على هذه األسئلة أدناه من خالل وضع رمز اإلجابة المناسب مقابل كل سؤال:

 :استخدم/ي الترمیز الوارد أدناه لتحدید جهة االنتهاك

       اإلسرائیلیة. الشرطة 2   اإلسرائیلي. الجیش 1

  . المستوطنین     4  الحدود     . حرس3

. قوات 7. مخابرات     6. شركات أمن إسرائیلیة    5

  هل....؟

نعم                     .1
. ال                       2
  .  ال ینطبق3
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  خاصه

 . أخرى حدد................8  

 أشكال وأنواع االنتهاكات رمز االجابة  األساسیةاالنتهاك  جهة
F1A F1 1.  تم اعتقالي أو اعتقال أحد أفراد أسرتي عند اقتحام منزلنا/ على

 م.الحواجز/ في مكان عا
F2A F2 2.  /تم حجزي والتحقیق معي أو  أحد أفراد أسرتي  أثناء اقتحام منزلنا

 على الحواجز.
F3A F3 3.  تعرضت للتفتیش لإلهانة والسب أو أحد أفراد أسرتي أثناء اقتحام

 ةمنزلنا/ على الحواجز/ زیاره األماكن الدینی
F4A F4 4.  تعرضت لالعتداء الجنسي والجسدي أو   أحد أفراد أسرتي على أثناء

 لدینیة. اقتحام منزلنا/ على الحواجز/األماكن ا
F5A F5 5. على السیر  فوق جثث واشالء لشهداء  أحد أفراد أسرتي أجبرت أنا أو

 خالل االجتیاح / الحرب. 
F6A F6 6.  تجمعات ایواء بسبب الحرب الممتدة العائلةمع  لإلقامةاضطررت/

  االخالء القسري للبیت الناتج عن الهدم /القصف نتیجة
F7A F7 7.  اضطررت أنا أو  أحد أفراد أسرتي  للعیش بظروف معیشیه غیر

بسبب  الغذائیة/ الصحیة/ األساسیةوحرمت من الخدمات  الئقة
 الوجود في تجمعات اإلیواء. 

F8A F8 8.  تم الفصل ما بین أفراد أسرتي الذكور واالناث ضمن عمر محدد
 بسبب تواجدنا في تجمعات االیواء. 

F9A F9 9.  على الحمل، استخدام موانع ،  القدرة(  اإلنجابیة الصحةتعرضت
...الخ) لي أو ألحد أفراد  اإلنجابیة بالصحة مرتبطةمعالجه امراض 

 .بسبب االحتالل لألذىاسرتي 
F10A F10 10.  تم العبث والتفتیش بحاجیاتي الشخصیة أنا أو أحد أفراد أسرتي

(المالبس الداخلیة، الصور، األوراق الثبوتیة وغیرها) أثناء اقتحام 
 منزلنا/ على الحواجز/ األماكن الدینیة. 

F11A F11 11.  أحد أفراد تمت مصادرة/ تحطیم ممتلكاتي الخاصة أو ممتلكات أو
نزلنا/ على أسرتي مثل الهاتف النقال، الحاسوب، الخ أثناء اقتحام م

F12A F12 12.  تم تمزیق/ إتالف أوراقنا الثبوتیة و صورنا وما تحمل معها من
 ذكریات أثناء اقتحام منزلنا 
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 :استخدم/ي الترمیز الوارد أدناه لتحدید جهة االنتهاك

       اإلسرائیلیة. الشرطة 2      اإلسرائیلي. الجیش 1

  . المستوطنین     4       الحدود     حرس .3

. قوات 7. مخابرات     6. شركات أمن إسرائیلیة    5

  هل....؟

نعم                      .1
. ال                       2
  .  ال ینطبق3

  

 F13A  F13 13.  تم تهدیدي/ عضي أو أحد أفراد األسرة  بالكالب التي كانت معهم
 الدینیة/ األماكن / على الحواجزاثناء اقتحام منزلنا 

F14A F14 14.  دخل جنود االحتالل إلى غرفة نومي وأنا في مالبس النوم/ منعوني
 لنا.من تغییر مالبسي أثناء اقتحام منز 

F15A F15 15.  منعوني من وداع أحد أفراد أسرتي  أثناء اقتحام منزلنا العتقاله أو
 / صرف المدخرات/الئقةاضطررت للعمل في ظروف عمل غیر  .F16A F16 16 اعتقالها.

 بعد اعتقال/ استشهاد معیل/ة األسرة. وقف مشاریع مستقبلیة
F17A F17 17.  .اضطررت لترك عملي بعد اعتقال/ استشهاد أحد أفراد األسرة 

F18A F18 18.  اضطررت إلجبار ابني على ترك المدرسة للعمل بعد اعتقال/استشهاد
 من قبل جیش االحتالل. األسرةمعیل/ة 

F19A F19 19.  منعت أنا او أحد أفراد عائلتي من استكمال تعلیمنا الثانوي /الجامعي
 بسبب الحواجز.

F20A F20 20.  تخصص معین بسبب  دراسةمنعت أنا أو أحد أفراد أسرتي من
 .لالعتقالاحتمالیه تعرضنا 

F21A F21 21.  اضطررت إلهمال صحتي أو أحد أفراد األسرة للتخفیف من
 بعد اعتقال معیل/ ة األسرة. المصاریف

F22A F22 22.  أجبروني أو أحد أفراد أسرتي على الوقوف تحت المطر والبرد الشدید
حتالل/اثناء زیاره / حراره شدیده أثناء اقتحام منزلنا / على حواجز اال

اضطررت إللغاء نشاط عائلي بسبب منعي أو منع أحد أفراد االسرة  .F23A F23 23  الدینیةاألماكن 
 من المرور على الحاجز.

F24A F24 24.  تعرضت للضرب/غاز مسیل للدموع وأنا حامل أثناء مروري على
 الحواجز/ داخل المخیم من قبل االحتالل. 

F25A F25 25.  اجهضت/ ولدت طفال على الحاجز بسبب إجراءات االحتالل
منعوني أنا أو أحد أفراد أسرتي من الحصول على رعایة صحیة أو  .F26A F26 26 التعسفیة

 طبیة بسبب ممارسات االحتالل التعسفیة على الحواجز.
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 .G الضفة الغربیة وقطاع غزة تحت االحتاللتتضمن القائمة أدناه عددا من العبارات التي تعبر عن مشاعر النساء في مخیمات  
في االمن واالمان الرجاء اإلجابة على هذه العبارات أدناه من خالل وضع رمز اإلجابة المناسب مقابل كل سؤال والتي تعبر عن الحقوق 

 الالجئات :للنساء 

 . تقریبا وال مرة4            . قلیال         3. من حین آلخر أو بدرجة متوسطة           2. كثیرا جدا        1

 أي من العبارات التالیة تعبر عن مشاعرك بسبب احدى االنتهاكات :  رمز االجابة
 -G1 أشعر بالقلق تحسبا من اعتقالي أو اعتقال أحد أفراد أسرتي زوجي/ أبنائي/ بناتي/ أحد أقاربي 
 -G2 أشعر بالقلق تحسبا من استشهادي او استشهاد زوجي/ أبنائي/ بناتي/ أحد أقاربي 

F27A F27 27.  منعوني أنا أو أحد أفراد أسرتي من إحضار األدویة الخاصة بنا أثناء
 مداهمة بیتنا.

F28A F28 28.  فارق أحد أفراد أسرتي الحیاة بعد أن عجزت طواقم اإلسعاف من
 االجتیاح.الوصول إلیهم وتطبیبهم وعالجهم بسبب الحرب والحصار/ 

 :استخدم/ي الترمیز الوارد أدناه لتحدید جهة االنتهاك

       اإلسرائیلیة. الشرطة 2      اإلسرائیلي. الجیش 1

  . المستوطنین     4       الحدود     . حرس3

. قوات 7. مخابرات     6. شركات أمن إسرائیلیة    5

  هل....؟

                  نعم    .1
. ال                       2
 .  ال ینطبق3

  

F29A F29 29.  اضطررت لإلقامة خارج بیتي حتى أتمكن من التنقل بسهولة لغایات
 تلقي العالج لي أو ألحد أفراد األسرة.

F30A F30 30.  ال أستطیع انا أو أحد أفراد أسرتي  زیارة األماكن المقدسة/  أماكن
الحواجز، صعوبة ترفیهیه بشكل منظم أو كلما أردت ذلك بسبب 

 الحصول على تصاریح ، المنع األمني.
F31A F31 31.  شاط ثقافي بسبب/ من المشاركة في ن  يأنا أو أحد أفراد أسرت لم

 مكان  توقیت النشاط الذي یعرضني لالنتهاكات من االحتالل.
F32A F32 32.  فقدت حقي أو أحد أفراد أسرتي بالزواج / بالحضانة او النفقة او

 نونیة.الطالق نتیجة تنازع القوانین واختالف المرجعیات القا
F33A F33 33.  بسبب  الهجرةاضطررت او افكر بتشجیع احد أفراد اسرتي على

 اضطررت او افكر بتزویج أحد ابنائي /بناتي مبكرا بسبب االحتالل. .F34A F34 34 االحتالل
F35A F35 35.  /ال استطیع التعبیر عن رأیي بحریة على وسائل التواصل االجتماعي

 .واالعتقالمقاالت ...الخ بسبب خوفي من التهدید 
F36A F36 36. .....أخرى حددي 
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 -G3قدان العمل ألحد أفراد أسرتي زوجي/ أبنائي/ بناتيأشعر بالقلق تحسبا من فقدان عملي أو ف 
 -G4.أشعر بالقلق دوما تحسبا من عدم قدرتي على اختیار شریك حیاتي 
 -G5أقاربي الذي یسكنون بعیدا عنا. أشعر بالقلق دوما كلما فكرت بزیارة أحد أفراد أسرتي أو 
 -G6 من قبل جنود االحتالل واإلهانةأشعر بالقلق دوما تحسبا من تعرضي االعتداء الجنسي /الجسدي / السب 
 -G7أشعر بالقهر عندما یغیب أحد أفراد االسرة بفعل ممارسات االحتالل عني في المناسبات االجتماعیة 
 -G8 تناولت طعاما یحبه أحد أفراد االسرة المعتقلین/ الشهداءأشعر بالذنب أذا 
 -G9أشعر بعدم االمان في المخیم فالبیوت كلها معرضة لالنتهاك بكل اشكاله 
 -G10أشعر بالقلق تحسبا من وقوع اجتیاح/ حرب اسرائیلي في أي لحظة 
 -G11.أشعر بالقلق تحسبا من فقدان أوراقنا الثبوتیة بفعل ممارسات االحتالل 

 -G12ل، صوت الدبابات، زوارق حربیه نتیجة معایشتي للحرب.أشعر بالخوف من األصوات (أصوات طیران، قناب 
 -G13 عن ممارسات االحتالل. الناتجةأشعر بالقلق تحسبا من التشرد مره ثانیه بفعل فقدان البیوت مثل الهدم 
 -G14.أشعر بالقلق تحسبا من فقدان مصدر الرزق ألي أو ألحد أفراد أسرتي بفعل ممارسات االحتالل 
 -G15 عدم قدرتي على حمایة أوالدي المعاقین/ أطفال /كبار السن نتیجة وقوع الحرب.أشعر بالقلق تحسبا من 

 -G16.أشعر بالخوف تحسبا من سقوط المنازل اآلیلة للسقوط بسبب الحرب 

H  - الصور الذهنیة النتهاكات االحتالل   

لها:ما هي الصورة األبرز من صور االنتهاكات االحتالل التي ال زالت عالقة في مخیلتك نتیجة معایشتك   

. كثیرا جدا1 . من حین آلخر أو بدرجة متوسطة 2  . قلیال3  . تقریبا وال مرة4   

 رمز اإلجابة صور النتهاكات االحتالل التي ال زالت عالقة في مخیلتك

-H1مشاهد قتل/ تمثیل بالجثث/ بتر االعضاء  
-H2 باإلسعافحاالت مرضیة لم أتمكن من تقدیم المساعدة لها أو االتصال  
-H3(حرب، اجتیاح) أشخاص مسنین/ ذوي اعاقه ال یمكنهم الهروب من انتهاكات االحتالل  
-H4الغذاء/ الماء بسبب الحرب. أطفال جوعي لم یتمكنوا من الحصول على  
-H5.تخریب/ قصف ممتلكات عامة (حدائق ومدارس) وأماكن دینیة  
-H6 .تدمیر ممتلكات خاصة (العاب، أثاث، صور عائلیة) وهدم بیوت  
-H7. حاالت والدة ضمن ظروف بسبب اجتیاح/حرب /على الحواجز  
-H8زل على التعري عند مرور على الحاجصراخ الجنود على الزوج واألبناء أمامي لدى عبور الحاجز/اجبار الرجا  /

 االعتقال. 
 

-H9......حاالت مؤثر أخرى اذكریها  

 L الجسدیة الناتجة عن تعرض النساء والفتیات النتهاكات االحتالل . األعراض النفسیة أو  
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 مالحظة للباحثة: یتم تدوین رمز اإلجابة باختیار رقم اإلجابة المناسب:

 . تقریبا وال مرة4 . قلیال3 . من حین آلخر أو بدرجة متوسطة 2 . كثیرا جدا1

هل ال زلت تعانین من أحد أو بعض األعراض النفسیة الناتجة عن تعرضك ألزمات مثل الحروب واالجتیاحات بفعل 
 االحتالل؟

 رمز اإلجابة

-L1الدبابات/صوت سیارات  الخوف من صوت الزوارق /الرصاص الحي /أصوات طیران/ قنابل مضیئه / قنابل صوت
  االسعاف زوارق حربیه / رسائل الجیش.

  

 

-L2 /حاالت هستیریة تشنجاتمشاكل في األعصاب /  

-L3/ أشعر بشلل في أطرافي عند حدوث حدث مشابه لما مررت به في الحرب/االجتیاح  
-L4 حالة قلق/ توتر دائم من المجهول او التهجیر مره اخرى  
-L5.أشعر بالخوف عند دخول الجیش على المخیم   
-L6..............أخرى حددي   

  

M نرجو منك أن تحددي ما ترینه مناسبا للتعبیر عن المخیم على المستویات التالیة؟ :  

  للباحثة: یتم تدوین رمز اإلجابة باختیار رقم العبارة التي تنسجم مع مفهوم المبحوثة للمخیم على المستویات األربعة أدناه:مالحظة 
 نرجو من الباحث/ الباحثة قراءة جمیع اإلجابات قبل تحدیدها من المبحوثات.

) 1(ابدأ باألكثر أهمیة ومن ثم الى  األقل یعني  رقم ( الرمزي نرجو منك اختیار أكثر ثالث إجابات تنسجم مع مفهومك "المخیم" على المستوى
 :) هو األقل أهمیة3هو األكثر أهمیة ورقم (

-M1صمود وتحدي  
-M2عزة وكرامة  
-M3فخر وقوة  
-M4 معاناةقصة  
-M5حرمان وظلم واضطهاد ووجع  
-M6الحضن الدافئ والوطن الصغیر  
-M7سجن مغلق   
-M8احتواء   
-M9..... أخرى حددي  

 
 

(ابدأ باألكثر أهمیة ومن ثم الى  األقل یعني  رقم  نرجو منك اختیار أكثر ثالث إجابات تنسجم مع مفهومك "للمخیم" على المستوى المكاني
 ) هو األقل أهمیة)3) هو األكثر أهمیة ورقم (1(

-M10متالصقة اكتظاظ سكاني وبیوت  
-M11شوارع ضیقة وغیر نظیفة  
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-M12ضوضاء وصراخ أطفال  
-M13تلوث بیئي وحارات غیر جمیلة  
-M14 سجن  
-M15مواصالت صعبة   
-M16.......... أخرى :حددي  

(ابدأ باألكثر أهمیة ومن ثم الى  األقل یعني  رقم  نرجو منك اختیار أكثر ثالث إجابات تعبر عن مستوى العالقات االجتماعیة داخل المخیم
 ) هو األقل أهمیة)3) هو األكثر أهمیة ورقم (1(

-M17 واألجدادذكریات العائلة  
-M18ید واحدة  
-M19طفولة جمیلة  
-M20سجن مغلق  
-M21انعدام الخصوصیة  
-M22ألفة وبساطة وترحیب  
-M23......أخرى حددي  

 

 نرجو منك اختیار أكثر ثالث إجابات تعبر عن البعد السیاسي كالجئة في المخیم:
-M24نكبة وتهجیر   
-M25مكان تجمع الالجئین والالجئات  
-M26العودة  
-M27الصورة الحقیقة لمعاناة الالجئ الفلسطیني  
-M28منطقة محصورة  
-M29هویة  
-M30مكان مؤقت  
-M31........أخرى حددي  

  

N.  لالجئین في المجاالت التالیة: الدولیةالخدمات التي تقدمها وكاله الغوث  
 نرجو منك أن تحددي مستوى رضاك عن الخدمات التي تقدمها وكاله الغوث الدولیة لالجئات في المجاالت التالیة: 

 راضیه بدرجه قلیله . 3. راضیة بدرجه متوسطة                                               2راضیه جدا                   .1
 . ال ینطبق6ال تتوفر الخدمة أساسا                                             . 5.غیر راضیة بتاتا               4

 درجه الرضا نوع الخدمة 
   أوال الخدمات الصحیة:

-N1تنظیم األسرة  
-N2.عالج عدوى الجهاز التناسلي  
-N3االكتشاف المبكر ألمراض الثدي والجهاز التناسلي   
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-N4العقم   
-N5،األمومة األمنة لرعایة  الحمل والوالدة وما بعد الوالدة   
-N6الرضاعة الطبیعیة   
-N7التوعیة بمسائل الصحة العامة   
-N8األمراض المزمنة   
-N9مختبرات /أشعه / أدویه  

-N10 التحویل للمستشفیات 
-N11 حي ...الخ مثل السرطان ، التصلب اللو  التكلفة عالیة الصحیةالخدمات  
-N12 صحیة لذوي اإلعاقةالالخدمات   
-N13 األمراض النفسیة  
-N14 نفایات / میاه /صرف صحي البیئةصحه /  

   ثانیا: الخدمات التعلیمیة والمهنیة:
-N15  التعلیم األساسي  
-N16التعلیم المساند والخاص  
-N17التعلیم المهني   

   ثالثا: الخدمات اإلغاثیة والتمكینیة:
-N18مساعدات مالیه لألسر الفقیرة التي تتعرض النتهاكات من قبل االحتالل  
-N19أنشطه توعیه مجتمعیة وتمكین اجتماعي للنساء والفتیات  
-N20أنشطة تمكین اقتصادي  
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يةدراسة الفلسطي املخيمات الالجئات ساء ال بحق سرائي حتالل ات ا الن تحليلية توثيقية

غزة وقطاع ية الغر  الضفة

  

  (المخلص التنفیذي)

  

تم إعداد الحوار العالمي والدیمقراطیة "مفتاح" وبدعم من شبكة كرامة . لتعمیق  الفلسطینیةهذه نتائج دراسة اعدتها المبادرة مقدمة: 
 500الدراسة باستخدام أداتین بحثیتین؛ استمارة كمیة (أعدها فریق مفتاح)، ومراجعة االدبیات القانونیة واالجتماعیة. واستهدفت الدراسة 

في قام فریق أوراد بتنفیذ العمل المیداني و  في قطاع غزة). 5ة، ومخیمات في الضفة الغربی 7مخیمًا فلسطینیا ( 12الجئة فلسطینیة في 
  . وفیما یلي ملخص ألهم النتائج والتوصیات:2017كانون الثاني  14-10الفترة الواقعة بین 

  

 :اإلرادة السیاسیة والدولیة عن ایجاد حل منصف لحیاة تغیب  غیاب االرادة السیاسیة وتجاهل االحتالل للقوانین والقرارات الدولیة
. وبرغم كفالة قضیة الالجئین الفلسطینیین بمجموعة من القوانین 1948ملیون الجئ/ة فلسطیني/ة منذ عام 7.98 ما یربو عن 

حتلیه وتنصل من التزاماته والقرارات الدولیة ال تزال هذه المعاناة قائمة نتیجة لتخلي االحتالل االسرائیلي عن مسؤولیاته تجاه م
بالقوانین أو المبادئ الحقوقیة أو االنسانیة المتعارف علیها دولیًا وانسانیًا وزاد من جرائمه بحقهم في مخیماتهم. ویعیش الالجئون 

  والالجئات في مخیمات تعاني من ضعف شدید في بنیتها التحتیة والخدماتیة والتلوث البیئي واالكتظاظ السكاني. 
 

  تنصب االنتهاكات  ث الصعوبات بحیاة الالجئات (انتهاكات االحتالل، أعباء الحیاة الیومیة، والنظرة التقلیدیة للمرأة):مثل
. اذ یعانین من حیاة یومیة اجتماعیة  االسرائیلیة على كل فئات المجتمع بما في ذلك النساء الالجئات، فهن األكثر تضررًا

ضافة إلى النظرة التقلیدیة واألبویة لدور ومكانة المرأة في المجتمع الفلسطیني فان النظرة واقتصادیة وظروف سكنیة صعبة،  فباإل
لالجئات أشد ودلیل ذلك ارتفاع معدالت العنف في صفوفهن. ومع ذلك فان الالجئات یتحملن عبء مسؤولیات العائلة فتلعب دور 

 اد).األم واألب معًا عند غیاب المعیل (بسبب االعتقال أو االستشه
 

 مجتمع فتي  االحصاءات الفلسطینیة الى أن الالجئین الالجئون مجتمع فتي ترتفع فیه أعلى معدالت البطالة والفقر: تشیر
ویعود ذلك إلى وتسجل فیه أعلى معدالت الخصوبة واألكثر فقرًا واالقل مشاركة في النشاط االقتصادي مقارنة مع غیر الالجئین. 

ر حجم األسرة. أما العاملون فهم إما فنیین او متخصصین،  وتشكل نسبة العاملین كمشرعین أو ارتفاع معدالت البطالة وكب
 العاملین في االدارات العلیا األقل. و سجلت في صفوف الالجئین أعلى مستویات انعدام االمن الغذائي.

 

 :ن مخیمات القطاع  یتضاعف فیها عدد تعتبر المخیمات في الضفة والقطاع غیر متجانسة. والدلیل أ المخیمات غیر متجانسة
السكان بشكل أكبر من مخیمات الضفة. كما أن مخیمات القطاع أصبحت جزءًا من النسیج الحضري في المدن وتدار في غالبیتها 

ت. من قبل مجالس الحكم المحلي وبذلك أنها حضریة. أما مخیمات الضفة فال زالت بالكامل تدار من قبل اللجان الشعبیة للمخیما
 وتختلف عن مخیمات القطاع في أنها متنوعة فمنها الحضري والریفي وشبه الریفي.

 

 :بأنهن فقدن 27حتى االن، صرحت أكثر من ربع الالجئات ( 2000منذ عام  أشكال تعرض الالجئات العتداءات االحتالل (%
 103% (أي 21والثانیة. وتعرضت ثلث الالجئات العتداءات مباشرة من االحتالل. وتؤكد أحد أفراد أسرهن من الدرجتین األولى 

حالة)   47% (9حاالت) بأنهن تعرضن هن وأفراد أسرهن لالعتداءات جسدیة وجنسیة مباشرة من قبل االحتالل. كما تعرضت 
ل اقتحم غرفهن ومنعوهن من تغییر حالة)  بأن االحتال 92% (18لتهدید بعض الكالب أثناء االقتحامات. فیما صرحت 
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حالة) بأنهن قمن بالسیر على أشالء وجثث الشهداء وبالمجمل، تتعارض هذه االنتهاكات مع  18% (4وصرحت   مالبسهن.
 االعالن العالمي لحقوق االنسان واتفاقیة جنیف الرابعة واتفاقیة العهد الدولي.

 

 :حالة) بأنهن تعرضن لالعتقال هن أو أفراد أسرهن على االحتالل. فیما  177% (35صرحت  االعتقال والحجز وااللفاظ النابیة
حالة) بأنهن تعرضن لإلهانة والشتم هن أو  191% (38حالة) بأنهن تعرضن للحجز أو التحقیق. وأكدت  186% (37 أفادت

 أفراد أسرهن أثناء االقتحامات أو على الحواجز أو أثناء زیارة األماكن الدینیة. 
 

 حالة) بأنهن لم یستطعن زیارة األماكن المقدسة أو الترفیهیة بسبب المنع  321% (64: أفادت منع المشاركة الثقافیة واالجتماعیة
حالة) بأنهن لم یستطعن المشاركة في نشاط ثقافي بسبب مكان وتوقیت النشاط الذي یعرضهن  75% (15االسرائیلي. وصرحت 

 حاالت) إللغاء نشاط عائلي بسبب المنع االسرائیلي. 104% (21النتهاك االحتالل. واضطرت 
 

 حالة) بأنهن اضطررن لإلقامة في تجمعات اإلیواء أو العائلة الممتدة بسبب  العدوان  118% (24أفادت  :النزوح وتشتت العائلة
. 111% (22االسرائیلي. وأكدت   67% (13وتشیر  حالة) أنهن اضطررن للعیش بظروف معیشیة غیر الئقة صحیًا وغذائیًا

 حالة) إلى أنه تم الفصل بین أفراد أسرهن الذكور واالناث بسبب تواجدهم في تجمعات لإلیواء.
 

 حالة) بأنهن أجبرن على الوقوف تحت المطر الشدید أو في حرارة  131% (26تؤكد : أشكال انتهاكات على صحة الالجئات
ت) بأنهن تعرضن للضرب أو الغاز المسیل للدموع أثناء الحمل لدى حاال 107% (21العالیة أثناء االقتحامات. فیما صرحت 

حالة). حیث أكدت  80مرورهن على الحواجز. وفیما یخص صحة النساء وصحتهن االنجابیة فقد سجلت الدراسة ما یربو عن (
. ألذى بسبب االحتاللحالة) بأن صحتهن االنجابیة (القدرة على الحمل، ومعالجة أمراض الصحة االنجابیة) تعرضت ل %37 (7

حالة) بأنهن منعن من احضار  24% (5حالة) بأنهن أجهضن أو قمن بالوالدة على  الحواجز. وصرحت  22% (4فیما أفادت 
 أدویتهن أثناء المداهمات.

 

 رك التعلیم حالة) من الالجئات بأنهن أجبرن هن أو أبناءهن على ت 25% (5تفید : أشكال انتهاكات االحتالل على تعلیم الالجئات
لضرورات ثالث: حفاظا على الحیاة بسبب تهدیدات االحتالل، وترك التعلیم من أجل العمل بسبب فقدان معیل األسرة (االستشهاد 

 أو االعتقال)، وترك تخصص علمي معین قد یسبب االعتقال.
 

 نساء بأنهن اضطررن للعمل في حالة) من ال 22% (4صرحت  :أشكال انتهاكات االحتالل على الحیاة االقتصادیة لالجئات
حاالت)  9% (2ظروف غیر الئقة أو صرفن مدخراتهن أو ایقاف مشاریعهن بعد اعتقال أو استشهاد معیل األسرة. كما صرحت 

حالة) بأنهن اضطررن  36% (7بأنهن تركن عملهن بعد اعتقال/ استشهاد أحد أفراد أسرهن للتفرغ لمتطلبات األسرة. وصرحت  
 للتخفیف من المصاریف الحیاتیة لألسرة نتیجة لغیاب المعیل. إلهمال صحتهن

 

 :حالة) من النساء بأن االحتالل قام بالعبث والتفتیش  162% (32صرحت  انتهاكات االحتالل على ممتلكات النساء الخاصة
ء االقتحامات. إضافة الى تصریح بالممتلكات الشخصیة لهن أو ألفراد أسرهن (كالمالبس الداخلیة، والصور، واألوراق الثبوتیة) أثنا

 حالة) من بأن االحتالل مزق األوراق الثبوتیة وصور الالجئات وما تحمله من ذكریات ثمینة أثناء االقتحامات. %59 (12
 

 :بأنهن یعانین من مشاكل في االعصاب أو 31تؤكد  ثلث النساء ( االعراض النفسیة الناجمة عن انتهاكات االحتالل (%
% بأنهن یشعرن بشلل في أطرافهن عند اعتداءات لالحتالل. 29حاالت هستیریة مختلفة بسبب االحتالل كما تصرح  التشنجات أو
% من النساء بالهلع والخوف الشدیدین عند سماعهن ألصوات الرصاص أو الزوارق أو الطیران أو القنابل  أو 75كما  تشعر 

% بأنهن یصبن بالقلق 77ف عند دخول االحتالل الى المخیم. كما تؤكد % بأنهن یشعرن بالخو 88سیارات االسعاف. فیما تؤكد 
% من النساء بأن مشاهد القتل والترویع والتدمیر ال زالت عالقة في 49والتوتر من خطورة التهجیر مرة أخرى. وكذلك، تؤكد 
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دة حاالت الوالدة بسبب % لمشاهد الحاالت المرضیة التي لم تحصل على مساعدة. فیما تنخفض نسب مشاه38أذهانهن. و
% . ال تزال مشاهد أطفال جوعى لم یتمكنوا من الحصول على الغذاء أو الماء 27االجتیاح او الحرب أو على الحواجز  الى 

 % من النساء.32بسبب الحرب 
  

  

  التوصیات 
  المستوى القانوني:  -
القاضیان القاضي بعودة الالجئین الى  513وقرار  194قرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدة دعوة المجتمع الدولي الى تطبیق   -

دیارهم وتقدیم التعویضات لهم وتقدیم تعویضات اضافیة لغیر الراغبین بالعودة. باإلضافة الى أهمیة انهاء االحتالل االسرائیلي، 
ت والقوانین الدولیة التي تكفل حمایة النساء من ظلم االحتالل وضرورة ال بد من مواصلة التأكید على أهمیة االلتزام باالتفاقا

القاضي  1967لسنة  237المتعلق بحقوق المرأة والسالم. وتنفیذ قرار مجلس االمن  1325التأكید على قرار مجلس االمن 
. وتأمین سالمة وأمن سكان 1967بدعوة إسرائیل إلى احترام حقوق اإلنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق األوسط 

الذي یعترف بأن مشكلة الالجئین  1974 سنة 3236المناطق وتسهیل عودة الفارین من الحرب. وتنفیذ قرار الجمعیة العامة رقم 
الفلسطینیین ال تزال تعرض السلم واألمن الدولیین للخطر، وأن الشعب الفلسطیني قد منع من التمتع بحقوقه غیر القابلة للتصرف، 

  والذي یؤكد على أحقیة الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره واستعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد میثاق األمم المتحدة.
السعي نحو توفیر الحمایة الدولیة لالجئین الفلسطینیین بقرار سیاسي ودولي فعلي یتضمن توفر حمایة وامن دولیین لهم. وذلك  -

في األمم المتحدة التخاذ اجراءاتها لتوفیر الحمایة لالجئین الفلسطینیین كما توفرها لكل  من خالل دعوة المفوضیة الالجئین
   الجئي العالم.

 محاسبة االحتالل أمام محكمة الجنایات الدولیة على جرائمه النفسیة واالجتماعیة لحاالت النساء الخطیرة  -
 أطر وسیاسات االمم المتحدة وسیاسات االتحاد االوروبي. الدعوة إلدماج احتیاجات وحقوق النساء كافة والالجئات خاصة في -
، 5581، و5538مطالبة جامعة الدول العربیة بتنفیذ قراراتها والتزاماتها القانونیة مع الالجئین الفلسطینیین وخصوصا القرار  -

ن الفلسطینیین والمستندة على وقرارات كازابالنكا الدار البیضاء الخاصة بالالجئین الداعیة لحل عادل وشامل لقضیة  الالجئی
 القرارات الدولیة.

 

تقدیم الدعم النفسي واالجتماعي محلیا ودولیا للحاالت الخاصة التي تعرضت لتجارب صادمة نجمت عن  النفسي واالجتماعي:  .1
خیمات الفلسطینیة انتهاكات االحتالل االسرائیلي. وتكثیف الحضور الدولي (للمؤسسات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة) في الم

 من أجل تعزیز صمود الالجئات بهدف توفیر كافة أشكال الحمایة (االجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة والتوعویة واالرشادیة).
 

  التنموي -االقتصادي . 3

التي تندرج ضمن احتیاجات النساء (االجتماعیة والنفسیة الترفیهیة وغیرها) االقتصادیة  -تصمیم مجموعة من البرامج التنمویة   -
  بهدف التقلیل من المعاناة الیومیة للنساء جراء انتهاكات االحتالل.

على مستوى الحكومة الفلسطینیة والدول المانحة ال بد العمل على توفیر مساحات عامة قریبة من المخیمات (مساحات خضراء،   -
 ، مراكز تجاریة، وأماكن ترفیهیة) مالئمة.حدائق عامة

 توفیر الدعم االقتصادي من خالل توفیر فرص عمل للنساء على شكل منح صغیرة تمكن المرأة من العمل من داخل المخیمات. -
 توفیر مراكز صحیة ومستشفیات متخصصة بأمراض النساء وقریبة من المخیمات الفلسطینیة. -



 

64 
 

وكالة الغوث الدولیة لالجئین "االونروا" لتستمر في تقدیم خدماتها لالجئین بالتزاماتها مع  إیفاء الدول والمؤسسات المانحة -
 الفلسطینیین.

زیادة الدعم المالي والتقني في االنشطة االنمائیة للمخیمات والالجئات تحدیدًا عبر تركیز أجندة المؤسسات النسویة الفلسطینیة   -
 علیها.

 ل في مجال تمكین وتوظیف وتدریب الالجئات أجل تعزیز عملها واستدامتها في المخیمات.دعم المؤسسات المحلیة التي تعم -
 

  الضغط والمناصرة:  .1
عام والتركیز على انتهاكات دعم المنظمات النسائیة ومنظمات حقوق اإلنسان المحلیة لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل  -

 المرأة في المخیمات، وتقدیم تحدیثات دوریة إلى هیئات األمم المتحدة وغیرها من المنظمات الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان.
الضغط على الجهات الحكومیة والمانحة لتوفیر خدمات مستدامة تتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي (خدمات قانونیة  -

 یة والحمایة) في المخیمات التي ال تستطیع فیها المرأة الوصول إلى هذه الخدمات.ونفس
على المستوى االقلیمي والعربي، ال بد من تنظیم لقاءات مع االتحادات العربیة والنسویة لبحث موضوع الالجئین العرب  -

  شبكات حمایة اجتماعیة واقتصادیة وصحیة لالجئات بما فیها فلسطین. وخصوصا دول سوریا والعراق.. الخ، ومطالبتها بتشكیل 
) لتوسیع رقعة تدخالتها االجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة.  - قلیمیًا زیادة التدخالت االغاثیة واالنسانیة للمؤسسات المختصة (عربیُا وإ

  الخ
  زاماتهم القانونیة تجاه انتهاكات االحتالل بحق الالجئین.تقدیم عریضة في مؤتمر دولي للنساء یطالب المجتمع الدولي بتطبیق الت -
اصدار ورقة موقف بناءً على نتائج الدراسة حول أشكال االعتداءات وأثارها االجتماعیة واالقتصادیة ونشرها وتعمیمها دولیًا  -

.  واقلیمیًا
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Analytical Study: Documenting Violations by the Israeli Occupation against 
Refugee Women in Palestinian Refugee Camps in the West Bank and Gaza Strip 

 

(Executive Summary)    

Introduction: The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and 
Democracy (MIFTAH) recently completed a study  entitled “Documenting 
Violations by the Israeli Occupation against Refugee Women the Palestinian 
Refugee camps in West Bank and Gaza Strip”, implemented by the Arab World 
of Research and Development AWRAD , and supported by KARAMA.  

The study employed a quantitative methodology, consisting of the distribution of 
a survey questionnaire (prepared by MIFTAH) and a review of social and legal 
literature. The survey targeted (500) Palestinian refugee women from (12) 
Palestinian camps, (7) in the West Bank and (5) in the Gaza Strip. 

The AWRAD team carried out the field activities in the period January10-14, 
2017. 

Summary of the Main Findings:  

 Absence of political will and disregard for international laws and 
resolutions by the Israeli occupation: Israeli occupation practices are dictated 
by the absence of political and international will to achieve a just resolution to 
the status of more than 7.98 million Palestinian refugees since 1948. Though 
several international laws and resolutions guarantee the rights of Palestinian 
refugees, these individuals are still suffering and have not received the 
protections due to them. The Occupation has abdicated its responsibilities and 
obligations towards the people it occupies; in addition its violations of 
international human rights laws and principles, exemplified in the crimes 
committed, has exacerbated refugee suffering. This is exhibited in the 
conditions of deprivation that refugees face inside camps, namely extremely 
poor infrastructure, environmental pollution and overcrowding.    

 Palestinian refugee women face a triangle of oppression - Israeli 
occupation violations, hardships of daily life, traditional attitudes towards 
women: Israeli violations target all groups in Palestinian society. However, 
refugee women bear not only the brunt of this abuse, but must endure it in an 
environment that is already suppressive and closed. They suffer from difficult 
social, economic and housing conditions and the traditional, patriarchal attitude 
regarding the roles and status of women in Palestinian society. The 
expectations placed on refugee women are even greater, as the rate of violence, 
abuse and deprivation caused by the Occupation is comparatively higher. They 
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bear responsibility for supporting their families, playing the role of mother and 
father to compensate for the absence of the traditional breadwinner due to 
detention or killing by the Israeli Occupation.   

 The refugee community is young and faces the highest rates of 
unemployment and poverty: Palestinian statistics indicate that the Palestinian 
refugee community is young and has the highest rates of fertility and poverty. 
Its participation in economic activities, compared with non-refugees, is weak, 
reflective of the high rate of unemployment and large household size. Refugee 
workers are commonly employed as technicians or practice some 
specialization, but the rate of those serving in senior management is low. These 
meager economic conditions explain why refugee families also experience the 
highest rates of food insecurity.  

 Heterogeneous refugee camps: The refugee camps across the West Bank and 
Gaza Strip are not homogenous. To begin with, the refugee camp population in 
Gaza is growing at a faster rate than in the West Bank. Furthermore, these 
populations have been integrated into the broader urban fabric in Gaza, 
evidenced by their administration by local councils, in contrast to those in the 
West Bank, which remain under the administration of Popular Committees. 
Also, camps in the West Bank span a variety of geographic locales, including 
urban, rural and semi-rural.  

 Refugee women are exposed to a series of abuses and violations: Since 
2000, more than (27 %) of refugee women stated that they had lost a member 
of their families (first or second degree relative). A third of them stated they 
were directly exposed to assault by Israeli Occupation Forces, while (21 %) 
(102 cases) of the respondents stated they and members of their families were 
directly exposed to physical and sexual assaults. An additional 9 % (47 cases) 
said they were exposed to threats of being attacked by dogs during Israeli 
Occupation raids on their homes and 18% (92 cases) stated that Israeli 
Occupation Forces stormed into their rooms and prohibited them from 
changing clothes. Finally, 4% (18 cases) said they were forced to walk over the 
bodies of martyrs. Each of these actions by the Occupation is in breach of the 
Universal Declaration of Human Rights and the Fourth Geneva Convention, in 
addition to numerous other international covenants. 

 Arrest, detention and foul language: 35% (177 cases) of refugee women 
stated they or members of their families were exposed to arrest by Israeli 
Occupation Forces. 37% (186 cases) said they were exposed to detention or 
interrogation and 38 % (191 cases) stated that they or members of their 
households were exposed to cursing or foul language during Israeli army raids, 
at checkpoints or while visiting religious places. 

 Prohibiting cultural and social participation: 64% (321 cases) of refugee 
women said they were not able to visit religious or recreational places because 
of restrictions by the Occupation and 15% added that they were not able to 
participate in a cultural activities, since the venue or timing of the activity 
could expose them to abuses. 21% (104 cases) were forced to cancel a family 
event due to restrictions.  
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 Displacement and family dispersion: 24% (118 cases) of refugee women 
stated that they were forced to live in shelters or with extended family due to 
the actions of the Israeli occupation and 22% (111 cases) said they were forced 
to live under unhealthy conditions. 13% (67 cases) stated that the female and 
male members of their families were separated as a result of having to live in 
shelters.  

 Violations negatively impact women’s health: 26% (131 cases) of refugee 
women confirmed they were forced to stand under heavy rain or in sweltering 
heat during raids by Occupation forces while 21% (107 cases) confirmed they 
were exposed to beatings or tear gas at Israeli checkpoints while they were 
pregnant. Concerning women’s general and reproductive health, the study 
recorded more than (83) cases of violations. 7% (37 cases) reported that their 
reproductive health (ability to get pregnant, treatment of reproduction – related 
diseases) was exposed to harm due to the Occupation. 4% (22 cases) reported 
that they aborted or gave birth at Israeli checkpoints. 5 % (24 cases) reported 
that they were not allowed to bring their medicine with them during raids by 
Israeli forces.  

 Violations negatively impact women’s education: 5% (25 cases) of refugee 
women reported that they or their children were forced to drop out of school 
for three reasons: threats by the Occupation to their life; the need to find work 
because of the absence of the breadwinner (killed or detained by the Israeli 
Occupation), and quitting a certain scientific major that might result in 
detention by the Occupation. 

 Violations negatively impact women’s economic circumstances: 4% (22 
cases) of refugee women reported that they were forced to work under 
substandard work conditions after Israeli occupation forces detained or killed 
the breadwinner of the family. If there were not a need to provide for their 
families, they noted that they would spend their savings or stop working. 2% (9 
cases) of respondents reported that they quit their job after the killing or 
detention of a member of their families by the Occupation to take care of their 
children, while 7% (36 cases) reported that they were forced to disregard their 
health to reduce expenses, due to the absence of a breadwinner. 

 Violations against the properties of refugee women: 32% (162 cases) 
reported that Israeli Occupation Forces tampered with their personal 
belongings (undergarments, photos, IDs) during raids. 12% (59 cases) reported 
that Occupation forces tore their IDs or personal photos during raids.  

 Psychological effects of Israeli occupation violations: Roughly one-third of 
respondents among refugee women (31%) reported that they suffer from 
psychological distress, cramps or seizures because of Israeli Occupation 
measures. 29% of the women reported that they feel physically paralyzed when 
Occupation Forces assault them. 72% reported feeling panicked when they 
hear the sounds of Israeli bullets, war jets, bombs or Palestinian ambulances. 
88% confirmed that they feel terrified when Occupation Forces storm the camp 
and 77% reported that they suffer from anxiety over fears of being expelled 
again. 49% confirmed that scenes of killing and destruction are still etched in 
their memories and 38 percent received no help for these conditions. 32% of 
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refugee women still encounter scenes of children who have no access to food 
or water as a result of wars. However, the rate at which women give birth at 
checkpoints or as a result of wars or incursions has decreased to 27%. 

 

 

 

 

 

Recommendations:  

 

Legal: 

 

 Calling on the international community to implement United Nations General 
Assembly Resolutions 194 and 513, which call for the return of Palestinian 
refugees to their homeland and compensation for those who choose not to 
return. This cannot be accomplished without a simultaneous call for the Israeli 
Occupation to withdraw from Palestinian territory. Based on this conclusion, it 
is imperative to confirm the importance of commitment to international laws 
and conventions which ensure the protection for women against the oppression 
of the Occupation. It is also necessary to confirm United Nations Security 
Council Resolution 1325, pertaining to the rights of women and peace, along 
with Security Council Resolution 237 of 1967, calling on Israel to respect 
human rights in the regions affected by the Middle East conflict of 1967, to 
ensure safety and security for their residents and facilitate the return of the 
displaced. In addition, it is necessary to confirm the importance of 
implementing United Nations General Assembly Resolution No. 3236 of 1974, 
which recognizes that the failure to resolve the status of Palestinian refugees 
jeopardizes international peace and security and that the people of Palestine 
have been historically and continuously denied their inalienable rights. The 
Resolution further affirms the right of the people of Palestine to self-
determination and its fulfillment by the use of all means in accordance with the 
Charter of the United Nations.   

 Seeking international protection for Palestinian refugees through a political, 
international resolution that provides international protection and security. This 
should be realized by calling on UNHCR to take appropriate steps to ensure 
that Palestinian refugees receive the same protection as other refugee 
populations throughout the world.  

 Prosecuting the Israeli Occupation at the ICC for the psychological and social 
crimes it has committed against women. 
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 Calling for integration of the needs and rights of all women, mainly refugee 
women, in the structures and policies of the UN and the EU.   

 Calling on the Arab League to implement its resolutions and obligations 
concerning Palestinian refugees, particularly Resolutions 5538 and 5581, as 
well as the Casablanca Resolutions, which call for a just and comprehensive 
solution of the Palestinian refugee problem, based on international resolutions.   

 

Psycho-social:  

 

 Providing psycho-social support for individuals exposed to traumatic 
experiences as a result of violations committed by the Israeli Occupation. This 
should include a heightened role for international bodies (governmental and 
non-governmental organizations) in Palestinian camps, with the aim of 
promoting the steadfastness of refugee women and providing all forms of 
necessary protection (psychological, social, economic, and educational).   

 

   

Economic – Developmental:   

  
 Designing developmental economic programs that address women’s psycho-

social and recreational needs as a means of providing relief from the daily 
suffering resulting from the Israeli Occupation. 

 The Palestinian government and international donors should provide suitable 
public spaces near the camps (green areas, gardens, commercial centers, 
entertainment centers) to promote physical and emotional health. 

 Ensuring economic support by providing job opportunities for women in the 
form of small grants that enable women to work in the camps. 

 Providing health centers and hospitals close to the camps. These centers and 
hospitals should be specialized in treating gynecological diseases.  

 Donor states and organizations should fulfill their obligations towards 
UNRWA so that the Agency can continue providing services to Palestinian 
refugees.     

 Increasing the financial and technical support for development activities in the 
refugee camps, with particular emphasis on women, such as according them 
priority in the agenda of women’s institutions.   

 Supporting local organizations which empower, employ and train refugee 
women to promote their performance and guarantee their sustainability.  

 

Lobbying and Advocacy: 
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 Providing support for local women’s institutions and human rights 

organizations to monitor human rights violations, with an emphasis on those 
committed against refugee women, and providing regular updates to the UN 
and other international human rights organizations.  

 Applying pressure on governmental authorities and the donor community to 
provide sustainable services for gender-based violence (legal, psychological 
and protection) in the refugee camps where women have no access to such 
services. 

 At the regional and Arab level, meetings should be organized with the Arab 
Women’s Unions to address the circumstances of Arab refugees, especially in 
Iraq and Syria. They should be encouraged to form social, economic and health 
networks for refugee women, including Palestinian refugee women.    

 Increasing relief and humanitarian interventions from relevant regional and 
Arab institutions, so as to expand the scope of their psycho-social and 
economic interventions.   

 Submitting a petition at an international women’s conference, calling on the 
international community to implement its legal obligations vis-à-vis violations 
against refugees by the Israeli Occupation. 

 Issuing a position paper, based on the outcomes of the study, which details the 
patterns of violations and their social and economic impacts. This paper should 
be disseminated at the regional and international level.  

 

 


