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َّمةمقد  َّ
َّ

الشداء"َّإالَّمبحمياشَّلمشداءَّمهاضيعَّفيَّ"قمتمه  
 
 بيغ ما خحالسآ ىحه وتتجرج نجاعتيا، مدألة ،عام بذكل ،اإلندان حقػق  لحساية الجولية السشطػمة عمى ؤخحي  

 ،اإلعالنات ىحه في تخد التي الحقػق  احتخام في الجولي القانػني العخف مشحى تأخح التي الجولية اإلعالنات
 مغ تعدز دبمػماسية وسيمة يذكل رضائي بذكل الجول بيا تمتدم التي االتفاقيات عغ الشاشئة االلتدامات وبيغ

 عغ الرادرة القخارات وبيغ االلتدام، ىحا نتيجة لجولا عمى مشذئة التدامات شكل عمى محميا   اإلندان حقػق 
 عمى لمتأكيج خاصة دولية أجشجة يزع الحي 1325 كالقخار ؛محجدة بسػاضيع والخاصة ،الستحجة األمع

 مدتػيات في تسثيميغ وتعديد الشداء إلشخاك السدؤوليات مغ السديج يحقق بسا واألمغ، والدمع السخأة  تقاشعات
 .هواتخاذ يالدياس القخار صشع

 
 القخار أىسية إلى الشطخ مغ بج ال لمعسل، أساسية محاور مغ ضسشو يشجرج وما 1325 القخار عمى وبالتخكيد

 الجول قبل مغ معو التعاشي يدتػجب ما وىػ األمغ، مجمذ عغ صجوره أىسيا: عجة أمػر مغ تأتي التي
 الالزمة اآلليات ووضع ،محميا   معو لتعاشيا مثل الجول، صعيج عمى دولية التدامات مغ يدتػجبو وبسا ،بججية

 تصبيقو ومخاقبة ،بإنفاذه الخاصة الػششية الخصط تزع أن العامة الجسعية في األعزاء الجول فعمى لتحقيقو،
 يعتبخ حيث القخار، صشع في الشداء مذاركة مع التعامل في نسصي غيخ 1325 القخار أن إلى إضافة بججية،
 األمشية الصبيعة ذات القخار صشع ومخاكد ىيئات في السخأة  مذاركة خارإق مجال في نػعو مغ األول

 ىحه أقخن  بحيث أىسيتو إلى يزيف ،القخار يتشاوليا التي السػضػعات نصاق اتداع إن ؛والعدكخية
 السخأة، إلشخاك الييكمية البشيات في التغييخ إلى ستؤدي التي واآلليات اإلجخاءات مغ بسجسػعة السػضػعات

 يذخك فإنو ،واألمغ الدمع مػضػعات يتشاول نوإ وحيث االجتساعية، والسفاىيع األدوار عمى التغييخ حتعسي بسا
 ومشطػر ب عج لو أعسال ججول ضسغ ،االجتساعية الشدػية واألبعاد ،الػششية الدياسية األبعاد مغ كل    بيغ

 1.مجتسعاتيغ في الشداء أدوار عمى وتغييخ اجتساعي حخاك سيخافقيا تصبيقاتو أن عمى يؤكج استخاتيجي،
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 مكػنات التدامات ومجى ،الفمدصيشية الحالة في نجاعتيا ومجى ،األمسية االلتدامات ىحه متابعة سبيل وفي
 ،اإلنجاز قيج ىػ وما ،السشجد لتتبع التقخيخ ىحا جاء عاتقيا، عمى تقع التي لتداماتاال في الفمدصيشية الجولة

 في يغفمدص تجخبة عمى الػقػفو  والدالم، األمغ قزايا في مدصيشياتالف اءالشد أجشجة بسػضػع يتعمق فيسا
 ارلمقخ  األمغ مجمذ قخار تصبيق عسمية في الدمشي التدمدل رصج خالل ،1325 األمسي القخار تصبيق
 مغ واالستفادة ،القخار عمى العسل بسأسدة التدمت التي الجول أوائل مغ فمدصيغ كانت حيث ،1325
 مجني. ومجتسع رسسية مؤسدات مغ لسكػناتو جامعة استخاتيجية خصةإعجاد ب يتعمق فيسا ،مكػناتو

 
 ،1325 األمغ مجمذ لقخار وتصبيقيا تشفيحىا خصػات في الفمدصيشية التجخبة تقييع إلى التقخيخ ييجف

 يلتفع في الدمشي التدمدل تػثيق خالل مغ التجخبة، ىحه مغ السدتفادة والجروس اإلنجازات عمى والػقػف
 مػاشغ ويحجد ،القخار تفعيل في الفمدصيشية التجخبة التقخيخ يػث ق كسا فمدصيغ، في 1325 األمسي القخار

 عمى لمسدتججات وفقا   والبشاء لمتصػيخ الالزمة بالتػصيات ويخخج التجخبة، ىحه مديخة في والقػة الزعف
 السحمي. السدتػى 

َّ
َّالتقريرَّإعدادَّمشيجية

 العسل تع حيث الدمشي، التدمدل بعخض الستعمقة كافة بالسخخجات لمخخوج ذاركيالت العسل السشيجية اتبعت
 العالقة، ذات الػششية الخصط فييا بسا ،والبيانات والجراسات الػثائق لجسيع الدابقة األدبيات مخاجعة عمى

 األمسي القخار سياق ضسغ عمييا العسل تع التي الخصػات حػل األدبيات خالل مغ ،القائع الػضع وتحميل
 األدبيات عميو جاءت ما ألىع مكثف تمخيز عمى العسل تع بحيث والتقاريخ، الجراسات مغ وغيخىا ،1325

 وتػصيات دراسات مغ ويلإ التػصل تع ما أىع عمى ،عسيق بذكل ،والتخكيد ،السحاور أىع الستشتاج الدابقة،
 ،1325 األمغ مجمذ قخار لتصبيق الشدػي  االئتالف بيغ ما بالتعاون  ،العسل تع حيث ومشذػرة، معتسجة سابقة

 مسثمي/ات مع الستابعة لقاءات خالل مغ والحقػقية، الشدػية السؤسدات مغ والشاشصات الشاشصيغ مغ عجدو 
 الغخبية الزفة مشاشق مغ والشدػية الحقػقية السؤسدات ضسغ والشاشصيغ/ات االئتالف، في السؤسدات

 ومقتخحات ،الدابقة العسل آليات عمى ركدت ا ،فخدي لقاء 12 شطيعت تع حيث الفمدصيشي، والجاخل غدة وقصاع
 ثالث ضسغ لقاءات عقج إلىإضافة  ،1325 بالقخار الستعمقة لمفعاليات السذتخك الدمشي والتتبع ،التصػيخ

 تعكذ برياغة الخخوج أجل مغ وأريحا، ،والخميل ،نابمذ مغ كل في القاعجية لمسؤسدات بؤرية مجسػعات
 فمدصيغ. في 1325 األمسي القخار تصبيق سياق ضسغ ،كافة السؤسدات بو اضصمعت الحي العسل واقع
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َّوالدالمَّواألمنَّالسرأة...5231َََّّّالقرار
 كسا والدالم، واألمغ الشداعات مفاىيع تغيخو  ،الجولية العالقات صعيج عمى نذيجه الحي السدتسخ التصػر مع

 مغ،لأل التقميجي الفيع مغ تػسع التي األصػات يتعالأدى إلى  ما العجالة، بكمسة نعشيو ما فيع ،أيزا   ،تحػل
 في يقصشػن  الحيغ األفخاد أمغ إلى ،واألرض الحجود أمغ إشار مغ يخخج الحي اإلنداني األمغ نصاق ضسغ

 ،لألمغ التقميجية غيخ التيجيجات يبخز بسا ،السدمحة لمشداعات اإلندانية التكمفة إلى الشطخ مع األرض، ىحه
 في وخرػصيتيا الشداء قزايا أثيخت حيث األمشي، واالستخاتيجي الدياسي لمفكخ نػعية إضافة يذكل بساو 

 مدألة إثارة وتست العالع، في الشدػيات الشاشصات بزغط الساضية، الدشػات عبخ الستحجة األمع أروقة
 عمى القزاء )اتفاقية "سيجاو" بالسخأة  تتعمق التي األولى الجولية االتفاقية في عميو القزاء وضخورة ،التسييد
 بحقػق  الخاصة والسؤتسخات اإلعالنات مغ عجد ميياي  ل ،1979 العام في السخأة( ضج التسييد أشكال جسيع
 عمى التخكيد تغيخ حيث السدمحة، والشداعات ،الحخوب مثل الخاصة الحاالت وفيغ، مػششي في الشداء

 الجور، ىحا عغ يشجع اعس   السدؤولة وباعتبارىا ،بياإلنجا وضعيا عمى التخكيد مغ ؛الشداء وضع خرػصية
 بتخاكسات يتعمق الحياألمخ  عام، بذكل امخأة  لكػنيا التسييد وعجم ،الحقػق  في السداواة  عمى التخكيد إلى

 قصاعات عمى الشسصية الرػرة واقترار األخخى، االجتساعية وأدوارىا اإلنجابي بجورىا متعمقة اجتساعية
 تصالب التي التامة السداواة  عمى متخكيدل كافتتاحية "سيجاو" اتفاقية جاءتمع كل ذلظ،  - الحياة مغ محجدة

 إعالن وتبعيا ،1995 وبكيغ ،1993 فييشا مؤتسخات بإعالنات الشزال بعجىا واقتخن  العالع، في الشداء بيا
 .2000 بياينام عسل وخصة ،ويشجىػك

 
 حيث خاص، بذكل الشداء عمى السدمحة الشداعات بتأثيخ ،مغاأل مجمذ عبخ ،دوليا   اعتخافا   2000 العام شيج

 االغتراب غضجى ويدتخجم والشدوح، ،واالستغالل الجدجي، كالعشف األخصار مغ لمعجيج الشداء تتعخض
 العسميات في لسذاركةى الإ ،أحيانا   ،الشداء وتزصخ.  الحخب أدوات مغ كأداة  العشف مغ أخخى  وأشكال
 مشو انصمق الحي التأثيخ وليحا ،عام بذكل الشزال في كسذاركة بجورىا لتزصمع أو ،ةالحساي أجل مغ القتالية

 مغ الشداع حالة تذكمو بسا ،الدالم وغياب بالشداعات األكبخ الستأثخ الشداء اعتبار تع وحيث ،الجولي السجتسع
 عمى بسقجرتيغ ذلظ وربط اإلقخار تع ،ضجىغ مزاعف بذكل والرحية االجتساعية الحقػق  النتياك مداحة

 مغ مخحمة أي مغ إقرائيغ وعجم السجتسعي، الدالم بشاء عسميات في مذاركتيغ وضخورة ،الدالم صشع
 ،الشداعات أضخار مغ أكبخ بذكل الستأثخات كػنيغ ،الشداء نإ حيث ،والسفاوضات االنتقالية العجالة مخاحل

 الحق وليغ ،األقجر لحلظ فيغ بخعايتيا، اجتساعيا   يكمفغ التي اليػمية األفخاد حياة عمى تبعياتو تساما   ويعخفغ
 بذكل 1325 القخار بو جاء ما وىحا ،الدالم وصشع االستقخار في تداىع التي القخارات باتخاذ السذاركة في



5 

 

 إلى لمػصػل ضسان مغ ذلظ ويحسم لسا ،الدياسي القخار صشع في الشداء مذاركة بأىسية لمخبط ،مباشخ
 تع إذا فإنو وعميو السخأة، عمى السدمح لمشداع والفخيج الستشاسب غيخ األثخ لسعالجة رالقخا جاء وقج.  الدالم
 دالمال وتحقيق العشف دائخة إيقاف عمى القجرة فيشاك ،األمسي( الصخح )حدب 1325 القخار أجشجة تحقيق

 ؛سػيا   األشخاف سيعج بيغ حقيقية شخاكةإلى  يحتاج وىحا الجشجرية، العجالة نحػ والخصػ عادل،الو  جيسقخاشيال
...  غيالسانحو  اإلعالم،و  لمسخأة، الػششية السؤسداتو  السجني، السجتسع ومشطسات ،األمغ وقصاع ،حكػمات مغ

 وغيخىع.
 

 بذكل الدالم وبشاء األمغ عمى الحفاظ عسميات في وإشخاكيا ،السخأة  خرػصية مخاعاة عمى القخار شجد وقج
 في السخأة  بخرػصية ،قزائية وسمصات ،شخشة مغ السحمية ةواألجيد  الدالم حفع قػات وتػعية عام،

 االحتياجات تأميغ مع ،والفتيات لمشداء اإلندان بحقػق  وااللتدام ،حسايتيا لزسان تجابيخ خاذوات   ،الرخاع
 لسشع متداو   كذخيظ ،والخقابة ،القخار صشع مجاالت في الشداء دور ودعع الشداعات، في بيغ الخاصة
 الدالم. وتحقيق وحميا الشداعات

 
 مغ بج ال ،لمقخار التعخض عشج وبالتالي الشداء، بحقػق  الخاص األمسي لمدياق مكسال   ويأتي يشدجع القخار إن

 أشكال كافة عمى القزاء اتفاقية الدياق ويتزسغ ،1325 القخار مع متكامل بذكل الدياق ىحا إلى الشطخ
 مثل ؛القخار تمت التي األمسية اتالقخار  إلى إضافة بيا، محقةالس العامة والتػصيات ،"سيجاو" السخأة  ضج التسييد

 الجول بالتدامات الستعمقة الجولية االتفاقيات مغ عجدى لإ إضافة الخ، ... 1889و 1888و 1820 القخارات
 محمي، بذكل لمقخار العام التفديخ الفيع في تجمج خاصة التدامات أو السدمحة، الشداعات في مػاششييا تجاه
 .1325 القخار تفعيل في فمدصيشيا   إدماجيا تع التي التدمح اتفاقية مثل

 
 ،الستعمقة العامة وتػصياتيا ،"سيجاو" السخأة  ضج التسييد أشكال كافة عمى القزاء اتفاقية إلى وبالشطخ
 قيتعم فيسا بالسخأة  السختبصة الجشدانية بذأن 32 التػصية إلى نذيخ القخار، بسفيػم مباشخ بذكل وعالقتيا

 بيغ والسداواة  التسييد عجم إنفاذ إدراج عمى ،أيزا   ،تؤكج التي وانعجاميا، والجشدية والمجػء الالجئ بسخكد
 35 رقع العامة التػصية إلىإضافة  الالجئة، السخأة  حقػق  عمى وتؤكج ،لالجئيغ الجولي القانػن  في الجشديغ

 ،وتػفيخىا ،الرحية الخجمات ضسان فييا بسا ،يةبالحسا الجولة بالتدامات تتعمق التي الجشداني، العشف بذأن
 العقاب. مغ إفالتيع عجم وضسان ،الجشدي العشف مختكبي ومحاسبة
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 أن لىإ ،30 رقع التػصية في "سيجاو" السخأة  ضج التسييد أشكال كافة عمى القزاء اتفاقية لجشة أشارت كسا
 مباشخة عالقة ليا ،والدالم واألمغ السخأة  حػل األمغ مجمذ قخارات تشاولتيا التي االىتسام مجاالت جسيع

 جسيع ويغصي ،الفعمية السداواة  عمى يقػم نسػذج عمى التخكيد يجب ،لحا لالتفاقية، السػضػعية األحكامب
 االتفاقية، مع متالئسة 1325 بالقخار الخاصة الػششية الخصط تكػن  بأن ػصيتو  ،االتفاقية في الػاردة الحقػق 

 في: الجولة دور إلى 29د/ الفقخة في أشارت حيث
 

 األمغ مجمذ قخار لتشفيح الػششية واالستخاتيجيات العسل خصط تكػن  أن كفالة ( أ)
ز وأن االتفاقية، مع متػافقة   ،قخارات مغ تاله وما (2000) 1325  تخر 

 .لتشفيحىا كافية ميدانيات
 قائسا   نسػذجا   األمغ مجمذ مغ السفخوضة االلتدامات فيحتش يعكذ أن كفالة ( ب)

 بعج وما الشـداع سياقات تأثيخ االعتبار في يأخح وأن الفعمية، السداواة  عمى
 يتعمق ما إلى إضافة االتفاقية، في الػاردة الحقػق  جسيع عمى الشـداع انتياء

 لعشفا ذلظ في بسا انتياكات، مغ بالشـداعات السترل الجشداني بالعشف
 .الجشدي

 ،وصشاديقيا ،ووكاالتيا ،وإداراتيا ،الستحجة األمع شبكات جسيع مع التعاون  ( ت)
 نذػب مشع ذلظ في بسا الشداع، عسميات بجسيع يتعمق فيسا ،وبخامجيا
 مغ الشداع، انتياء بعج والتعسيخ الشداعات، وتدػية الشداع، وحاالت الشداعات،

 .االتفاقية أحكام إنفاذ أجل
 العاممة الحكػمية غيخ السشطسات ومع السجني السجتسع مع ون التعا تعديد ( ث)

 2.واألمغ والدالم بالسخأة  الستعمق األمغ مجمذ أعسال ججول تشفيح عمى
 
 
 
 
 
َّ

                                                           
2 GR30. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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 5231َّلمقرارَّالسكسمةَّالقرارات
 لو، ومكسمة 1325 لمقخار الحقة األمغ مجمذ قبل مغ الجولي الرعيج عمى القخارات مغ عجد اعتساد تع

 وىي: والدالم، واألمغ أة بالسخ  تختز
 
 

َّماىيتوَّالدشةَّالقرار
 واألمغ الدالم وحفع الشداعات مع الشداء تجارب بخبط الخاص األول القخار 2000 1325

 الشداعات. حل في ودوره القخار صشع في السخأة  دور عمى ويؤكج العالسييغ،
 

 السخأة  بقزايا لمحخب أداة  بػصفو صخاحة   الجشدي العشف يخبط الحي القخار 2008 1820
 جخيسة يذكل ،الشداع حاالت في ،الجشدي العشف أن ويبخز واألمغ، والدالم
 العشف مغ السجنييغ لحساية السالئسة التجابيخ باتخاذ ويصالب حخب،

 .تأديبية تجابيخ وإنفاذ القػات، تجريب ذلظ في بسا الجشدي،
 

 مسثل تعييغ العام األميغ إلى يصمب ،1820 األمغ مجمذ لقخار متابعة 2009 1888
 .السدمحة الشداعات في الجشدي لعشفبا معشي خاص

 
 مؤشخات ووضع ،الدالم عسميات في السخأة  مذاركة تعديد بسػاصمة شالب 2009 1889

 .1325 القخار تشفيح في التقجم لقياس
 

 .واألمغ والدالم السخأة  أعسال ججول ويعسق يدتكسل الحي 2010 1960
 

 الدابقة والياتيا لتشفيح السديج تبحل بأن ؛كافة الجول واجبات عمى أكج 2013 2106
 عمى ،أيزا   ،يؤكج كسا الجشدي، العشف جخائع عقاب مغ اإلفالت ومكافحة

 واالقترادي واالجتساعي الدياسي والتسكيغ ،الجشديغ بيغ السداواة  أىسية
 سدمحةال الشداعات في الجشدي العشف مشع إلى الخامية الجيػد في لمسخأة 

 .الرخاع بعج ما وحاالت
 

 في السخأة  إشخاك وأىسية ،1325 القخار تشفيح في السداءلة عمى القخار شجد 2013 2122
 .وحميا الرخاعات مشع مخاحل جسيع

 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1820(2008)
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1889(2009)
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1960(2010)
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1960(2010)
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2122(2013)
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 واألمغ والدالم وبيغ ،جية مغ الشداء مذاركة بيغ ةالعالق القخار يػضح 2015 2242
 والدالم. واألمغ السخأة  أجشجات تشفيح لسػاصمة األدوات ويػفخ السدتجام،

 
 
 

َّ:وطشيا ََّّالعسلَّوتركيزَّاألساسيةَّالقرارَّمحاور
َّ

َّعالسيَّواإلليامَّمحمي،َّالتشفيذ
 ومع ،نجاعتو ومجى ،محميا   القخار يتبش وإمكانيات ،الفمدصيشي الدياق إلى وبالشطخ ،القخار إلى بالعػدة
 مغ الخغع عمى معو التعامل في والخغبة لمقخار، الحقا   والستفائل ،بجاية ،الستحفع الفمدصيشيات الشداء استقبال
 األىسية مغ القخار يعتبخ ،كفمدصيشييغ/ات مشو نعاني الحي األمج شػيل االحتالل بحالة الستعمق القرػر

 السحتل مغ سػاء ؛الفمدصيشية السخأة  مشو تعاني الحي االضصياد مػاجية عمى جتأكي مغ يذكمو لسا بسكان
 عمى الكاممة لسداواة ى الإ وصػليا دون  يقف الحي عمييا سسارسال الحكػري  االضصياد مغ أو ،مباشخ بذكل
 ستفادةلال األىسية في غاية مدألة تكسغ ،العالع لشداء ومػجو عام القخارن إ حيثو  والػاجبات؛ الحقػق  أساس

 فخض مغ الدياسية التجاخالت مغ ألي    مجاال   يجع ال والحي ىحا، العام بإشاره يأتي الحي القخار ىحا مغ
 بذكل السذاركة عمى الفمدصيشيات الشداء تداعج التي اآلليات مغ كآلية مشو االستفادة أمام لمػقػف نفديا
 أن أعمغ قج كان القخارن إ حيث ،القخار عصش مدتػيات ضسغ أكبخ ذكلب والسداىسة ،قزاياىغ وشخح ،أكبخ
 إلى يجعػ بذكل االجتساعي، الشػع عغ الشطخ بغس ،الحخوب مشع في يمعبػنو دور ليع األشخاص كل

 لع التي التحجيات بقاء مغ الخغع عمىو  ،سالم وصانعات قخار صانعاتى لإ ،ضحايا مغ الشداء ليحػ ت
 أي   يذتسل لع حيث وقخاراتو، ووثائقو األمغ مجمذ مشاقذات ضسغ 1325 لمقخار العام السفيػم دماجإ تتزسغ

 ،االجتساعي لمشػع ذكخ أي 2000 العام مغ بفمدصيغ والستعمقة األمغ مجمذ عغ صجرت التي القخارات مغ
 مشاصخة أداة  يعتبخ فإنو ونجاعتو، تصبيقو بسجى الستعمقة السآخح كافة مغ الخغع وعمى ،نفدو القخار التدامات أو

 يداىع دولي إشار ضسغ ،نفديا عمى ووضعتو تبشتو الحي االلتدام حيث مغ تياومداءل الجولة لستابعة ،فعالة
 3.السشاصخة عسمية تعديد في
 

                                                           
 مجسػعة السقابالت والسجسػعات البؤرية. 3
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 عمى والتقييع والخقابة والتشفيح الخصط وإعجاد بترسيع الخاصة السدؤوليات مغ ا  عجد القخار رتب وحيث ،وعميو
 مغ بج ال كان القخار، تصبيق زسانل الخصط ىحه لتشفيح الالزمة السػارد تخريز عمى التأكيج مع ،الجول
 :التالية األربعة القخار محاورى لإ ،بجاية ،الشطخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الوقاية

 المشاركة الحماية

نعاش غاثة واإلاإل

 المبكر
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َّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في وبخاصة ،الشداع بعج ما فتخة في والدالم واألمغ السخأة  ببخنامج تختبط االقترادي واإلنعاش اإلعسار إعادة
 بسا ،الزخر جبخ آليةإشار في  تجخل التي واالقترادية االجتساعية الدياسات ضسغ الشداء حقػق  تجعيع
 اإلغاثة مفيػم يتعمق حيث 4،أخخى  مخة الشداعات نذػب إلى تؤدي أن السسكغ مغ ضخوف ػءنذ يسشع

 ومعالجة اإلنجابية، بالرحة ،رئيدي بذكل ،الستعمقة األساسية االحتياجات بسجسػع السبكخ واإلنعاش
 أو ،ئاتالالج أو ،الزحايا مغ تزخرا   األكثخ الفئات مغ وبخاصة ،والفتيات لمشداء الخاصة االحتياجات
 ،الجشدي العشف ضحايا ومشيغ ،مباشخ بذكل الشداع أثخ عمييغ وقع مغ أو ،والعائجات الدابقات السحاربات

 مشطػر مخاعاة بكفالة ،أيزا   ،ويتعمق اإلغاثة، عسميات إشار ضسغ ،االجتساعي الشػع عمى السبشي والعشف

                                                           
 .يغكبيذار ىشا إلى إعالن مشياج عسل  4

َّأىسيتوَّالسحهر
 العشف وبخاصة ،الشداء ضج السختكبة العشف أشكال مشع يتزسغ الػقاية

 لمشداء، إلندانا حقػق  انتياكات لخصج نطع وجػد مع ،الجشدي
 السبكخ. لإلنحار نطع وإيجاد االنتياكات، ىحه عغ السداءلة ومخاقبة

 
 وصحتيغ والفتيات الشداء سالمة ضسان الجول عاتق عمى يقع الحساية

 مةءومال حقػقيغ، واحتخام االقترادي، وأمشيغ والعقمية البجنية
 أمغ مغ تعدز تشفيحية آليات ووجػد الجولية، السعاييخ مع التذخيعات

 وإمكانيات العير سبل دعع عمى حرػليغ فخص مع الشداء،
 لعجالة.ى الإ وصػليغ

 
 تسثيل وزيادة القخار، صشع عسميات في الشداء دمجى لإ الدعي السذاركة

 ،الدالم شاءبو  ،السرالحة وفػد مغ كل في ومذاركتيغ ،الشداء
 الشداء مذاركة وزيادة والدالم، باألمغ الرمة ذات الجولية والبعثات

 االنتياكات. بسشع الخاصة األنذصة في
 

 ومعالجة ،اإلنجابية بالرحة الستعمقة االحتياجات تمبية يتزسغ بسا السبكخ واإلنعاش اإلغاثة
 ،الالجئات مغ أو ،الزحايا مغ الشداء بفئات الخاصة االحتياجات

 االجتساعي الشػع مشطػر مخاعاة وكفالة الشداع، أثخغ عميي وقع مغ أو
 .واإلدماج اإلعسار وإعادة االنتقالية، العجالة عسميات في
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َّالعدالة التساسب ،مباشخ بذكل ،تتعمق لتيا ،االنتقالية بالعجالة السعشية العسميات في االجتساعي الشػع
 وإصالح الدالح ندع بخامج بسعالجة يتعمق كسا ،محميا ََّّالعسلَّمحاورَّفيَّعميياَّالتركيزَّيتمَّالتيَّوالسداءلة

 أو ،األمشية لمجيات السشتسيات الشداء احتياجات ومشيا ،السختمفة األمشية االحتياجات لكفالة األمشي القصاع
 السدمحة. الجساعات

 
 خرػصية مع يشدجع وبسا ،العالسي اإلشار ضسغ العالع لجول الػششية الخصط بػضع االلتدام مدألة جاءت

 بسا ،أدق بذكل عاتقيا عمى الجول تزعيا التي االلتدامات يحجد الػششية الخصط وضع إن . مشصقة كل
 خصة 64 مغ أكثخ إعجاد تع فقج الجولية، القخار أجشجة تصبيق في والستابعة االلتدامات ىحه تحقيق يزسغ
 إشارا   العخبية الجول جامعة تبشت ،العخبي الرعيج وعمى . 2017 عامال حتى الجول مغ القخار لتصبيق وششية

 لتشفيح إقميسية عسل خصة يتزسغ بسا والدالم، واألمغ السخأة  بأجشجة لشيػضى الإ يدعى إقميسيا   استخاتيجيا  
 استخاتيجيةتقجيع إلى  تبادر إقميسية مشطسة أول لتعتبخ لمقخار، جابةاالست عمى العخبية الجول ويذجع القخار
 ،2014 العام في واعتسجتيا ،1325 بالقخار الستعمقة الػششية الخصط أول العخاق أعجت إقميسية، عسل وخصة
 الستعمقة الػششية خصتيا إشالق عغ تػنذ أعمشت ،2018 العام في مؤخخا  و  ،2015 العام في فمدصيغ وتمتيا

 السخأة  لذؤون  األردنية الػششية المجشة عبخ أعمشت قج كانت األردنية السسمكة أن بالحكخ الججيخ ومغ بالقخار،
 في السحمية السذاركة وصعػبات ،بالتػعية الستعمقة الجيػد قمة نتيجة ،األردن في الخصة اعتساد صعػبة

 تعسل التي الحكػمة، يج في السخاجعة حمةمخ  في األردنية الػششية بالخصة الخاصة السدػدة وبقيت الرياغات،
 خصة واعتساد لتصػيخ ،األردن في لمسخأة  الستحجة األمع ىيئة مكتب مع وبالتعاون  ،2015 العام ومشح ،اآلن
 ججيجة. وششية عسل

 
َّمحميا ََّّالقرارَّعمىَّالعسلَّمراحل

 يتيح بسا ثالث، مخاحلى لإ 2018 ولغاية 2000 سشة في القخار إصجار مغ السستجة الدمشية الفتخة تقديع تع
 التصػرات اختمفت حيث القخار، مغ لالستفادة السخاحل ىحه في والستغيخات لالختالفات أوضح برػرة الفيع لشا

 أحجاث مغ تالىا وما ،2000 العام في الثانية االنتفاضة ببجاية أوليا اقتخنت التي السخاحل ضسغ الدياسية
 أنو بالحكخ الججيخ ومغ.  محميا   استيعابو وحتى وآلياتو العسل تأولػيا عمى أثخت ،الدياسي الرعيج عمى
 ومشاشق ،غدة وقصاع الغخبية الزفة مشاشق مغ كل في ،القخار ومتابعة ،العسل آلياتى لإ التصخق  سيتع

 .1948 عامال السحتل الجاخل
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 مع عام تعامل غم يذكمو لسا ،1325 القخار فيع عمى الدياسية التأثيخات إلى الشطخ بسكان السيع مغ
 مباشخة انعكذ ما وىػ واالستدالم، التشازل بيغ ما الدالم لسدألة العام الفيع يتبايغ حيث الدالم، مرصمح

 وقبل الساضية، الدشػات شػال عميو والعسل ،القخار تبشي في الفمدصيشيات لمشداء العامة التػجيات عمى
 ديادةوب باالستقخار سقتخن ال لدالما معشى تػضيح مغ بج ال كان السحمية، القخار مخاحل بيان في السزي
 القخار. تبشاه ما حدب لفخص،ى الإ الػصػلو  االجتساعية وبالعجالة والشطام، القانػن 

َّ
َّالقاعديةَّاالئتالفاتَّوتذكيلَّ،فمدظيشيا ََّّالقرارَّقراءةَّمرحمة3229َّ-3222َّاألولى:َّالسرحمة

 
 لمحالة متوءمال ومجى ،لمقخار تالسؤسدا استكذاف السخحمة ىحه شيجت :القرارَّاستكذاف -

 وبقيت الدالم، إحالل بسػضػع الجولية السشاصخة عسميات في مشو االستفادة وآليات الفمدصيشية،
 االنتفاضة أعتاب عمى جاء أنووبخاصة  ،القخار عمى العسل في التػجذ إشار ضسغ السؤسدات

 بحقػق  لالعتخاف السحتل يةجج بسجى يتعمق حخج، محظ أمام الدالم مدألة وضعت التي الثانية
 وضعت التي االحتالل سياسات أمام ا  استدالم وليذ عادل، سالم وبشاء ،الفمدصيشي الذعب

 قخارات إلدامية بسجى الستعمقة التداؤالت إثارة إلى إضافة كبيخة، وششية تحجيات أمام الفمدصيشييغ
 التي الفمدصيشية بالقزية لخاصةا القخارات مغ سمدمة بػجػدوبخاصة  العامة، والييئة األمغ مجمذ

 لمجول الدياسية السرالح أمام السشطػمة ىحه بفاعمية اإليسان وعجم الػاقع، أرض عمى شيئا   تشتج لع
 الشداء مع الخاصة المقاءات وخالل.  األكبخ الجولية القػة ذات الستحجة األمع في األعزاء
 ،القخار تبشي عمى العسل حيث مغ ،1325 إقخار بجاية مشح الستخددة التػجيات حغوض   ،الفاعالت

 مغ الدالم إلى اإلشارة جعمت كبيخة، انتياكات شيجت التي االنتفاضة فتخة ضل فيوبخاصة 
 نذػبأدى إلى  الحي الخحالن بعجوبخاصة  الفمدصيشي، السجتسع مغ لتقبميا بسكان الرعػبة

 القخار أىسية إلى التفتغو، ذات الػقتفي و  ،والجولية اإلسخائيمية لإلمالءات الخافزة الثانية االنتفاضة
 عمى والتأكيج الشداعات، حل في أثخ مغ عشو يشجع وما ،القخار صشع في الشداء إشخاكإلى  لجعػتو
 بسبادرات بالقخار الستعمقة األولى التجريبات وجاءت.  العام الدياسي القخار في الشداء شخاكة

 التجريبات أول كان حيث ،2002 العام بعج غدة وقصاع الغخبية الزفة مشاشق شسمت مؤسداتية
 مجى حػل الشدػية السؤسدات تداؤالت وأثار ،2002 العام في لمشداء الجولية الييئة مع السشطسة
 دون  السدمحة الشداعات عغ ،مباشخ بذكل ،يتحجث حيث ،الفمدصيشية الحالة عمى القخار انصباق
 ليتع ،السػضػع حػل والشقاش الججل واستسخ.  شوم نعاني الحي األمج شػيل االحتالل إلى التصخق 
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 التسييد أشكال كافة عمى القزاء اتفاقية مع بالخبط ،الجولية والسشطػمة القخار بيغ الخبط عمى التخكيد
 .بو الستعمقة العامة والتػصيات

 
 بيغ يجسع ندػي  تحالف تذكيل بسبادرة البجء تع :لمشداء(َّالدوليةَّ)الييئةَّوالدالمَّالسرأةَّتحالف -

 بجاية في ،2000 الثاني تذخيغ في ،أخخى  جشديات مغ ونداء ،إسخائيميات ونداء ،فمدصيشيات نداء
 إسخائيل بيغ الدالم أجل مغ معا   العسل ندائية مشطسة 11 قخرت حيث ،الثانية الفمدصيشية االنتفاضة
 وخمق ،لاالحتال إنياء أجل مغ لمشزال مخرز ندػي  إشار نوبأ بو التعخيف تع حيث ،وفمدصيغ

 كسا ،الػششية لحقػق ى الإ والػصػل لعجالةى الإ تدعى مذتخكة أىجاف ضسغ ،عجال   أكثخ مجتسع
 وقج السجتسعيغ، كال في السجنية السشاقذات في السخأة  مذاركة وتعسيق تػسيع إلى التحالف ىحا يدعى

 إنياء إلندان،ا حقػق  احتخام السجتسع، في السخأة  وضع تذسل:ل وحسالتو التحالف أنذصة انتذخت
 .الدالم تحقيق إلى الجعػة إلى إضافة لمتغييخ، كأداة  الالعشف غدة، حرار

 
 ،(IWC) لمدالم الجولية الييئة شكمت حيث ،إسصشبػل في 2005 العام في مذتخك اجتساع عقج وتع

 الججيخ ومغ . الرخاع حل في الشداء مذاركة وضخورة ،االحتالل إنياء قزية عمى التخكيد وكان
 االلتقاء نقصة شكمت التي الػششية والثػابت الجولية الذخعية قػاعج عمى بشي التحالف ىحا أن ،حكخبال

 الفجػة بجأت حيث ،األرض عمى السػاقف تغيخ حقيقة مع االصصجام ليتع نطخي، بذكل الشداء بيغ
 ياساتس فزح شخيق عغ الجولية،لة ءوالسدا السحاسبة عمى لتخكيدى الإ التػجو بجء عشج بالطيػر
 ووقف ،الجولية الذخعية أرضية عمى السفاوضات أجل مغ إسخائيل عمى الزغط وشمب ،االحتالل

 غ،تحفطي اإلسخائيميات الشداء أبجت حيث السحتل، الكيان عمى عقػبات بفخض والسصالبة ،االستيصان
 5.التحالف انييار إلى أدى وبالتالي ،الفمدصيشيات اندحابى لإ أدى ام
 

َّوالعدكرة،َّبالحروبَّمرمحةَّلينإَّوماَّ،سالمَّصانعاتَّىنَّالشداءَّإنوَّكانتَّالفكرة"
َّويالتَّبتحسلَّحداَّأكثرَّإحشاَّألنوَّ،الدالمَّصشعَّعمىَّاألقدرَّىنَّالشداءَّوإنو

َّبعدَّىألَّما،َّنهعا ََّّالشداءَّوإقراءَّالدمظةَّبقدومَّمرتبظةَّكسانَّىيَّيسكنَّالحروب،
َّولساَّعششا،َّابيخَّمرةَّكشاَّبسَّثانيةَّمبادرةَّىهَّكانَّسيَّدبميهَّأي3222ََّّـال
َّضدَّمتجذرةَّمهاقفَّاأخذوََّّوماَّاندحبها،َّاإلسرائيمياتَّالشداءَّاالنتفاضةَّذتبم َّ

                                                           
 سبانيػلي، وزيشب الغشيسيإمال خخيذة، ونبيمة آو  ،عجة مع رنجة سشيػرة مغ ضسغ مقابالت 5
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َّفيَّمهاقفَّيهخذوَّوماَّ،الدالمَّمرحمةَّفيَّبتشذظهَّبسَّنوإَّوالهاضحَّاالحتالل،
 6".نغريََّّشيَّنياإَّوواضحَّالستأزمة،َّالفترات

َّ
 فعاليات عجة عقج مغ جب ال كان اإلشار ىحا ولتذكيل لمقرار:َّفمدظيشيَّمفاىيسيَّإطارَّتذكيل -

 الفمدصيشية، الحالة في مشو االستفادة وآليات القخار في لمتفاكخ الفمدصيشية الشدػية القيادات مع خاصة
 قاءاتملا مغ عجد تشطيع تع حيث وتػشيشو، القخار تفعيل آلية في لمتفاكخ ندػية شاوالت عقجت

 120 عغ مسثالت بيا شارك القاعجية الشدػية اداتالقي مع ومزاميشو 1325 القخار حػل سفتػحةال
 الحالة في استخجامو وكيفية الجمدات، ىحه في القخار سذأ تػضيح تع ومجتسعية قاعجية مؤسدة

 مغ قخار كأول القخار فييا يتستع التي القػة نقاط إلى الشدػية الحخكة تتشبي ىشا ومغ 7،الفمدصيشية
 تع كسا القخار، بشػد ضسغ استخجم ما حدب مح"السد "الرخاع دول في الشداء واقع إلى يتصخق  نػعو
 لىإ ضافةباإل ،االحتالل تحت شداءال واقع عمى الشز عجم بيشيا ومغ القخار ضعف نقاط إلى التشبو
 ورقة عمى عسلال تع الدياق ىحا ضسغ لحلظ القخار، بتشفيح تتعمق زمشية وججاول أجشجة وجػد عجم

 الرمة ذات الجولية القخارات بباقي القخار ربط وأىسية الفمدصيشية، الشدػية الخؤيةب تتعمق خاصة
 الخ( ... 194 ،338 ،242 األرقام ذات بفمدصيغ الخاصة القخارات مثل) الفمدصيشية ةيبالقز
 بذكل يتقاشع بسا الفمدصيشية، الشدائية الحخكة بخنامج مع ليتالءم فمدصيشيا ، القخار تػشيغ بيجف
 الجيسقخاشية حقػقيا نحػ سعييا وبيغ االحتالل، ضج زالالش في السخأة  مذاركة بيغ مباشخ

 مغ ،الػرقة ىحه عمى بشاء بالقخار التػعية تتس وقج ة،والسذارك والعجالة السداواة  في واالجتساعية
 سياسية كأداة  القخار تفعيل في الفمدصيشية الخسائل تصػيخ عمى عسمت التي االئتالف مؤسدات خالل

 والشداء ،الالجئات والشداء ،)ج( ىيدس   ما مشاشق في الشداء قزايا في االحتالل مع لالشتباك
 مدتشج يتجريب دليل وضع عمى ،أيزا   ،العسل تع أنو بالحكخ الججيخ ومغ  األسيخات. الفمدصيشيات

، 1325 األمسي بالقخار العالقة ذات األمغ مجمذ بقخارات التثقيف ىسا: شقيغ مغ السفيػم لىإ
 الثاني؛ والذق الفمدصيشية، بالقزية الخاصة األمغ مجمذ قخارات إلى إضافة ،ةالعالق ذات والقخارات

 إلى يتعخضغ كشداء الفمدصيشيات الشداء مشو تعاني الحي السخكب العشف أشكال إلى التصخق  ىػ
 تحتح يخز  حيال الفمدصيشي الذعب مغ ا  جدء كػنياو  ،الدائجة األبػية لمثقافة نتيجة األسخي  العشف

                                                           
 سشيػرة. ةمقابمة مع الديجة رنج 6
 :الحهارَّالستسدن ،ريسا كتانة ندال 7

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=515894 
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 االنقدام أثشاء الفمدصيشية السخأة  عمى األىمي الدمع انعجام انعكاس عمى عالوة ،إلسخائيميا االحتالل
 .وبعجه الفمدصيشي

 
 ألىسية بالػعي الستعمقة التػجيات أصبحت ،السشصمق ىحا مغ :القاعديةَّاالئتالفاتوََّّالسحميةَّالتهعية -

 محاور عمى التخكيدفي  ولمخغبة و،التدامات عغ الجولي السجتسع لةءومدا لالحتالل، الجولية لةءالسدا
 (24) الخقع يحسل رئاسي مخسػم صجور مع وبالتدامغ ،لةءوالسدا بالحساية تتعمق التي األخخى  القخار
 الكاممة لمسذاركة ومؤسداتيا، الفمدصيشية الػششية الدمصة دعع عمى أكج الحي ،2005 لدشة

  .قيسايتصب عمى والعسل ،دىسايوتعد  واألمغ، دالمال حفع إلى الخامية الجيػدجسيع  في لمسخأة  والستكافئة
 عمى ،2007 العام في 1325 القخار لتفعيل ةمشاشقي مؤسداتية ائتالفات تذكيل مبادرة" مفتاح" بجأت

 في االئتالف ضع واألمغ"، الدالم االجتساعي، "الشػع مذخوع ضسغ القاعجية، السؤسدات صعيج
 بالعسل ليمحق والخميل، نابمذ مغ كل في العسل بجأ ثحي مؤسدة، 52 الثالث السدتيجفة السشاشق

 بشاء عمى عجة سشػات خالل العسل تع حيث ،2013 في واألغػار أريحا محافطة ائتالف تذكيل
 تصبيق في لمقاعجة أكبخ إشخاك أجل ومغ التػجيات، ىحه مع يتػافق بسا القاعجية، السؤسدات قجرات
 عشاويغ السحمية السبادرات وحسمت القخار، تفعيل في ذتخكةالس العسل آليات وبمػرة محميا ، القخار

 عمى بالعسل والبجء ،أكبخ بذكل القخار معخفة في بالخغبة الخاصة لمتػجيات القاعجة فيع تعكذ
 وزيادة ،السشاشق في الشداء تسكيغ في السبادرات وتسحػرت مدتقبال ، السحاسبة لزسان التػثيق
 فئات فييا تشارك ،القخار حػل السشاشقية العسل ورش مغ عجد عقج تع حيث ،القخار في السعخفة
 لمشداء السؤسدات بيا تقػم التي التػعية بخامج في القخار إدماج إلى إضافة ،ا  مػقع 30 في الذباب

 ،كافة الحياتية السجاالت في الفاعمة ومذاركتيغ ،حقػقيغ في الشداء وعي زيادة بيجف الفمدصيشيات،
 تع كسا ،1325 القخار عمى بالتخكيد الجولية والقخارات واالتفاقيات السػاثيق تزسشتو بسا ،القجرات وبشاء
 إضافة ،"العالسية التجارب عمى مبشي "تحميل والسفاوضات ،الفمدصيشية السخأة  حػل كيفي بحث إنجاز

 لسفيػم.ى الإ باالستشاد 1325 لمقخار تثقيفي دليل إنجازى لإ
 

 السؤسدات مغ القخار تفعيل اقترخََّّ.3229َّوحتىَّاألولىَّالسرحمةَّفيَّيزالتركَّأنَّإلىَّاإلشارةَّالسيمَّمن
 انعكاس عمى خكيدبالت ؛(UNFPA) لمدكان الستحجة األمع صشجوق  أجشجة ضسغ ،مباشخ بذكل ،القاعجية
 عمى التخكيد تع حيث ،الفمدصيشيات والفتيات لمشداء اإلنجابية الرحة قزايا عمى االحتالل سياسات
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 ،اإلسخائيمية الحػاجد مغ بجءا   ؛اإلسخائيمي االحتالل مغ الفمدصيشيات الشداء ليا تتعخض يالت نتياكاتاال
 التساس. مشاشق في اإلسخائيمية السرانع مخمفات مغ الشاتج بالزخر وانتياء

 
َّ:الزمشيةَّالفترةَّىذهَّفيَّالقرارَّلتفعيلَّالسرافقَّالدياق

 الخئاسية االنتخابات في لمشداء ال  تسثي تزسغ التي التذخيعات مجسػعة عمى فمدصيغ مرادقة -
 %20ندبتيا  الشدبية بالقػائع التذخيعي السجمذ في لمشداء كػتا كإقخار ،السحمية والييئات والتذخيعية

 .2005 العام
 في واألمغ الدالم حفع في السخأة  لسذاركة الدمصة مؤسدات دعع بذأن ،2005 لدشة 24 مخسػم -

 الػششية الدمصة ودعع تصبيقيا، عمى وتعسل وتعديدىسا، واألمغ مالدال حفع إلى الخامية الجيػد جسيع
 ،الستحجة األمع إشار في الحسيجة بالسداعي لمقيام لمشداء، ةيالجول الييئة في الفمدصيشية السخأة  مذاركة

 .اإلسخائيمي الفمدصيشي الشداع في والجائع العادل الحقيقي الدالم وصشع ،السفاوضات في والسذاركة
 

 
َّ:السشغمَّالعسلَّمرحمة3253ََّّ-3252َّالثانية:َّسرحمةال

 فبعج الدياسي، الرعيج عمى كبيخة تغييخات 2007 ح العاممش الفتخة شيجت :والسحاسبةَّالتهثيق -
 االنقدام إلى أدى الحي الدمصة، عمى خالف مغ بعجىا نجع وما ،العامة الفمدصيشية االنتخابات
 اإلسخائيمية االنتياكات وتيخة وازدياد ،اإلسخائيمي لكيانا مغ غدة قصاع حرارى لإ إضافة الفمدصيشي،

 سبيل في األساسية الشزالية القزايا بجانب ،الػششية السرالحة بعسميات والبجء ،الفمدصيشية لمحقػق 
 لمشداء بالشدبة القخار إلى الشطخ مداحة تػسعت االحتالل، مغ واالنعتاق الػششي التحخر

 تؤكج مػاقعيغ، في الفمدصيشيات الشداء أمام ف تحت مختمفة مداحة القخار ىيأ حيث الفمدصيشيات،
 الجخائع عمى بالسحاسبة الستعمق لجورا أىسية إدراكى لإ إضافة لمشداء، الدياسية السذاركة أىسية عمى
 بسا أكبخ بذكل العسل لتشطيع ضخورة أنتج ما السػاششيغ/ات، تجاه ويػمي فج بذكل تختكب التي

 ندػية كسؤسدات فع ال دور وأخح ،لالنتياكات السحاسبة عسمية في لمسؤسدات فاعمة مداىسة يزسغ
 الفمدصيشي، الشزالي العسل في تعكدو وما الدياسية السذاركة أىسية بجانب القخار، تجاه

 
َّالعالقةَّفيَّكترأَّالمهحةَّلشاَّتتزحَّبدأتَّ،3229َّالعامَّتحديدا َّ،َّو3222ََّّحربَّبعد"

َّبيايَّوضهحَّكتيرَّفيَّكانَّماَّقبمياَّيعشيََّّالسيداني.َّلعسالَّفيََّّالقرار.َّمع
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َّفيَّةالسرأَّمذاركةَّلتعزيزَّالهطشيةَّالحسمةَّكانتَّ...َّممييينَّكشاَّحشاإَّنهألََّّ،القرة
َّ"بعدَّتغيرَّالدوليةَّالحسايةَّقزيةَّوبدأتَّ،االنتخاباتَّقانهنَََّّّالكهتا.ََّّالقرار.َّصشع

 8."الدوليةَّالحسايةَّوضرورةَّ،5231َّقزيةَّيظرحَّبمشَّ،بالذات3229ََّّحرب
 

 األكثخ السشاشق في الستفخقة الحاالت مغ عجد نصاق عمى والسذاركة بالتػاجج مشاصخة عسميات تبجأ
 مغ مباشخ بذكل الستزخرة الغخبية الزفة شسال ومشاشق ،الخميل ومجيشة ،األغػار مثل تزخرا ،

 الشذاشات ضسغ ،الزفة في المجػء مخيسات استيجاف عمى العسل تع كسا البيػت، وىجم السرادرات
 حثيثة متابعة دون  التػثيقات ىحه بقيت ولكغ ،بالقخار الخاصة الجمدات وعقج ،والتجريب التػعػية

 عجم مع السحاسبة مغ كجدء التػثيق آلية عمى التأكيج تع حيث ،لسحاسبةى الإ ،مباشخ بذكل ،تؤدي
 قػق لح الدامي السفػض مكتب نساذج واعتسجت ،االنتياكات ىحه عمى ذاتيا السحاسبة في السزي
 القاعجية االئتالفات بتجريب الخميل مكتب مع التشديق تع حيث السخحمة، تمظفي  التػثيق في اإلندان

 انتياكات وجػدحال  اإلندان حقػق  مكتب مع لمتػاصل شبكة خمق وعمى ،االنتياكات تػثيق عمى
 عسميات وضسغ.  (نابمذ الخميل، ،واألغػار أريحا) الثالث السحافطات في والفتيات الشداء ضج

 مغ 1325 بالقخار خاصة استسارة بمػرةى لإ الحاجة ضيخت االئتالف، مؤسدات مغ الخاجعة التغحية
 أو ،لمقخار مدتجيبة غيخ الدامي السفػض مكتب استسارة أن زحات   حيث الفمدصيشية، السؤسدات

 متخررة شةلج خالل مغ بالقخار خاصة استسارة إعجاد تع وقج عام، بذكل االجتساعي الشػع لقزايا
 ونداء ،اإلندان لحقػق  الدامي السفػض مكتب الحق، السدتقمة، )الييئة اإلندان حقػق  بسشطسات

 ،العميا والمجشة ،لمقخار الػششية المجشة أمام المجشة ىحه مقتخحات نػقذت حيث بالقخار(، خبيخات
 االستسارات ىحه عمى والعسل ،بالسالحطات األخح وتع أخخى، دولية ومؤسدات ،الشدػي  واالئتالف
 1325.9 األمسي القخار ضسغ الشداء انتياكات لتػثيق تقخيخ أول أنتجت حيث الخاصة،

 
 1325 القخار لتصبيق الشدػي  االئتالف إنذاء فكخة بجأت :القرارَّلتظبيقَّالشدائيَّاألىميَّاالئتالف -

 شاممة رؤية مػرةب إلى السبادر الفمدصيشية لمسخأة  العام االتحاد كان حيث 2011،10 صيف فمدصيغ في
 ،2012 العام في ئتالفالل الفعمي العسل بجء عغ وأعمغ ،1325 األمسي القخار تػشيغ آلية في

                                                           
 شيسي.زيشب الغمع مقابمة  8
 وأريحا. ،والخميل ،بشاء عمى آراء الشداء في مقابالت االئتالفات في كل مغ نابمذ 9
 :21:41 - 2016/5/5 - 5153العجد:  ،الحهارَّالستسدن"، 1325تجخبة السخأة الفمدصيشية في تصبيق قخار مجمذ األمغ " . ريسا كتانة ندال 10

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=515894 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5153
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 ضع الحي االئتالف عسلو  ،2011 العام مغ بجأت قج العام االتحاد أشمقيا التي الجعػات كانت حيث
 ،التجريبات تقجيع في التشطيع مغ بشػع السؤسدات عسل وبجأ 11،الفاعمة الشدػية السؤسدات مجسػعة

 االئتالف إشار ضسغ عمييا التػافق خالل مغ الشدػية بالحخكة الخاصة الخؤيا تعسيع تع حيث
 السشاشق في وفقيا لمعسل السختمفة االئتالف مؤسدات عمى الخؤية ىحه عسست حيث الشدػي،
 رؤية تبشي إشار في يسةم مبادرات ذلظ تبعتل" 12الخؤية، ىحه تبشتيا التي التػجيات ووفق ،السختمفة

 اتيوالفت الشداء ةيحسا ضسان ضخورة" عمى تشز ،2011 العام الشدػية الحخكة تبشتيا وششية
 لمسذاركة شاقاتيغ إشالق خالل مغ والذتات، المجػء مشاشق وفي ،االحتالل تحت الفمدصيشيات

 مع ،"القجس بعاصستياالديادة  ذات السدتقمة الفمدصيشية الجولة وإقامة ،االحتالل إنياء في الفعالة
 بالتعاون  ،1325 القخار محاور مع تتقاشع التي واالستخاتيجيات والقخارات اإلجخاءات مغ عجد تبشي

 خالل مغ ،القخار صشع في وإشخاكيغ وحسايتيغ الشداء تسكيغ تمجاال في الخسسية الجيات مع
 ،2011-2008 شسيةوالت اإلصالح خصة عمى السرادقة ومشيا القخار، صشع مخاكد إلى الػصػل

 مػاقع في السخأة  مذاركةوزيادة  األمان، وتػفيخ ،لمسخأة  االقترادي التسكيغ محاورىا أبخز كانت حيث
 لسشاىزة الػششية االستخاتيجية قخارإو  السخأة، ضج العشف ومشاىزة ،الدياسية والسذاركة القخار، صشع

 التدام عمى الحرػل في لشدػيةا الحخكة نجاح مع ذلظ تخافق.  2019-2011 السخأة  ضج العشف
 ال بسا ،السخأة  مذاركة لجعع األحداب ميثاق عمى التػقيع في تسثل ،لمشداء مشاسب تسثيل في األحداب

 األولى الخسسية الػرقة تعتبخ سياسات ورقة إعجاد إلى إضافة القخار، صشع مخاكد في %30 عغ يقل
 ضسغ إلييا اإلشارة تع ،2012 عامال السخأة  ن شؤو  وزارة عغ الرادرة 1325 القخار بتصبيق الستعمقة

 .2015 في الرادر 1325 األمغ مجمذ لقخار االستخاتيجي اإلشار بػثيقة الخاصة األدبيات
 

 الحالة يخجم القخار أن السؤسدات وججت حيث ،2006 العام مشح القصاع في العسل بجأَّوصال:َّشبكة -
عمى وجو  الجولية والسشاصخة لزغطا فعاليات ضسغو  غدة، قصاع في وبخاصة ،الفمدصيشية
 ،ونذاشو االئتالف عسل مع وبالتدامغ . الجولي الرعيج عمى القخار أىسية تبخز حيث ،الخرػص

 العسل تبشي إلى ىجفت التي "وصال" شبكة تذكيل ،القصاع في الحخ والفكخ الثقافة جسعية تبشت
 ا  عجد الذبكة ضستو  . 2008 العام مغ أيمػل في الذبكة إشالق وتع ،1325 القخار إشار ضسغ

                                                           
 تذكمت مغ: االتحاد العام ،مؤسدة ندػية وشخرية، قامػا بفخز سكختاريا لمستابعة في حيشو 72 ،إليو االئتالف يشارك في االجتساع األول الحي دع 11

 ،والييئة السدتقمة لحقػق السػاشغ ،ومخكد الجراسات الشدػية ،وفمدصيشيات ،القانػني اإلرشادد ومخك ،ومفتاح ،العاممة السخأة وجسعية  ،والصاقع لمسخأة،
 جسعية الذابات السديحية.و  ،السخأة  إعالمومخكد 

 سشيػرة. ةرنج 12
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 عمى جػىخىا في تعتسجالتي  اآلليات مغ مجسػعة عمى الذبكة عسل يختكد . الفاعمة السؤسدات مغ
 التي األنذصة مغ مجسػعة ذلظ ويذسل القاعجية، السحمي السجتسع مؤسدات مع والتشديق التذبيظ

 ضج العشف ومشاىزة ،1325 قعر  الستحجة األمع قخار إشار في والفتيات الشداء حساية إلى تيجف
 اعصش   وإشالع ،غدة قصاع في الشداء وضع حػل واإلحرائيات الحقائق تقجيع خالل مغ ،ة أ السخ 

 األخخى، الحقػقية السؤسدات مع والسشاصخة التذبيظ إلى إضافة عمييا، السعشية والسؤسدات القخار
 الكاممة بالحقػق  أبشاؤه يتستع ،فالعش مغ خاليا   الفمدصيشي السجتسع يربح أن عمى تشز رؤية ضسغ

 االستفادة آليات حػل والتػعية القخار عمى بالعسل وصال شبكة قامتَّحيث 13؛الفاعمة والسذاركة
 بعذخ الذبكة بجأتو  . أكبخ بذكل السداءلة يحقق بسا ،والتػثيق الحساية محػر وبخاصة مشو،

 السؤسدات عجد يػمال ويبمغ يػنذ، خان مغ مؤسدات 5و رفح مغ مؤسدات 5 ،مؤسدات
 حانػن، بيت إلى رفح مغ السختمفة السشاشق مغ مختمفة، مجتسعية مؤسدة 60 الذبكة في السشزػية

 .ا  مدتسخ  الذبكة إلى لالنزسام الصمب يدال وال
َّ

َّشبكةَّسسههَّ،السؤسداتيَّالتحالفَّشكمهاَّأثرىاَّوعمىَّالحرَّوالفكرَّالثقافةَّ-"كانت
َّالسجتسعيةَّالسؤسداتَّمنَّياعزهيتَّ،شبكة32ََّّبزمَّوصالَّشبكةََّّوصال.

َّلمدكانَّالستحدةَّاألممَّصشدوقََّّمنَّمسهلينَّاوكانهََّّ،مشاطق6ََّّفيَّالقاعدية
UNFPA،َّ14َّ".5231َّالقرارَّقاعدةَّعمىَّتبعيمَّالسذروعَّمرسسينَّاكانهََّّوبالتالي

 
 التالية: السحاور ضسغ القخار نصاقفي  ،تجريجي بذكل ،الذبكة وعسمت

 
 الشداء وحساية اإلسخائيمي، والعشف السجتسعي العشف مدألة عمى كيدبالتخ  ،بالقخار السؤسداتية التػعية .1

 والتػثيق. والسشاصخة الحساية في الستخرز والتجريب لعشف،ى الإ السعخضات
 مشو. أكبخ بذكل االستفادة يزسغ بسا السؤسداتية، الخصط في القخار إدماج .2
 القخار. عصش مخاكد في إشخاكيع دعع عمى العسل خالل مغ الشداء دور تعديد .3
 الشفدية والسذػرة الجعع تقجيع خالل مغ ،العشف بحاالت خاصة مؤسداتية تجخالت وضع .4

 سػاء. حج عمى العشف مغ والشاجيات الزحايا والفتيات لمشداء والقانػنية واالجتساعية
                                                           

 شبكة وصال: -مػقع جسعية الثقافة والفكخ الحخ 13
http://web.cfta-ps.org/ar/Center.aspx?center=6 

 زيشب الغشيسي. 14

http://web.cfta-ps.org/ar/Center.aspx?center=6
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 لسخأة ا بأوضاع الستعمقة والدياسات الحقائق وأوراق واألبحاث بالجراسات االىتسام عمى الذبكة ركدت وقج

 ما مشيا الفمدصيشيات، الشداء بػضعية تختز ،عجة ودراسات تقاريخ بإصجار الذبكة قامت كسا ؛ياوحقػق
 لفت عغ التعاوني الجيج أسفخ حيث الغخبية، الزفة مغ عجة مؤسدات مع بالتعاون  ،عميو العسل تع

 ،السختمفة سداتالسؤ  ترجرىا التي األخخى  التقاريخ في الشدػي  السشطػر وعكذ تخريز إلى الشطخ
 أثخ 15،غدة قصاع في الفمدصيشية السخأة  ىعم وتأثيخه الحرار :مشيا ،عجة مػاضيع التقاريخ وتشاولت

 في والفتيات الشداء ليا تعخضت التي االنتياكات حػل دراسة الفمدصيشية، السخأة  عمى االحتالل انتياكات
 الكخافانات قاششات الشداء حقػق  حالة ػلح تقخيخ ،2014 عامال اإلسخائيمي اليجػم بعج اإليػاء مخاكد

 قصاع في اإلسخائيمي االحتالل نتيجة الفمدصيشية السخأة  ضج العشف ،1325 رقع األمغ مجمذ قخار وفق
 باقيو  القجس مجيشة في الفمدصيشية السخأة  ىعم اإلسخائيمي االحتالل انتياكات تأثيخ حػل تقخيخ 16،غدة

 االجتساعي، الشػع ىعم السبشي لمعشف السجتسع لفيع الفجػات ميلتح دراسة غدة، وقصاع الغخبية الزفة
 مغ ،التعاون  ىحا استكسل وقج ،غدة قصاع في االجتساعي الشػع ىعم السبشي لمعشف األساس خط دراسة
 بشاء في ،الغخبية والزفة غدة قصاع في السؤسدات مغ عجد مع وصال شبكة لعبتو الحي الجور خالل
 أثسخ حيث اإلسخائيمي، االحتالل جخاء والفتيات الشداء ليا تتعخض التي ياكاتلالنت وتػثيق رصج نطام

 ،األسيخات الشداء :في متخررة استسارات سبع بمغت خاصة تػثيق استسارات تصػيخ عغ التعاون 
 بجانب يقصغ المػاتي األغػار، في يقصغ المػاتي الججار، بجانب يقصغ المػاتي الالجئات، الشداء

 في تصػيخىا تع التي الالجئات الشداءاستسارة  كان وآخخىا ،غدة في الشداء استسارة تبعيا عث السدتػششات،
2017.17 

َّ
                                                           

 لالشالع عمى التقخيخ: 15
http://web.cfta-ps.org/images/Reports/54a308cc-ea49-4bd8-9df6-
fc165ebf8255/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A
7%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8
A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B
3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B
9%20%D8%BA%D8%B2%D8%A9.pdf 

 لالشالع عمى التقخيخ: 16
http://web.cfta-ps.org/images/Reports/cfa50e0e-f3da-4c9a-b678-c5c38fffe316/mapping%20Arabic.pdf 

 :2015تقاريخ خاصة بالقصاع لمعام  17
http://web.cfta-ps.org/ar/PublicationsByCategory.aspx?type=Women%E2%80%99s%20Issues&y=2015 

http://web.cfta-ps.org/images/Reports/54a308cc-ea49-4bd8-9df6-fc165ebf8255/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8%B2%D8%A9.pdf
http://web.cfta-ps.org/images/Reports/54a308cc-ea49-4bd8-9df6-fc165ebf8255/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8%B2%D8%A9.pdf
http://web.cfta-ps.org/images/Reports/54a308cc-ea49-4bd8-9df6-fc165ebf8255/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8%B2%D8%A9.pdf
http://web.cfta-ps.org/images/Reports/54a308cc-ea49-4bd8-9df6-fc165ebf8255/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8%B2%D8%A9.pdf
http://web.cfta-ps.org/images/Reports/54a308cc-ea49-4bd8-9df6-fc165ebf8255/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8%B2%D8%A9.pdf
http://web.cfta-ps.org/images/Reports/54a308cc-ea49-4bd8-9df6-fc165ebf8255/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8%B2%D8%A9.pdf
http://web.cfta-ps.org/images/Reports/cfa50e0e-f3da-4c9a-b678-c5c38fffe316/mapping%20Arabic.pdf
http://web.cfta-ps.org/ar/PublicationsByCategory.aspx?type=Women%E2%80%99s%20Issues&y=2015
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 ورصج ،القخار صشع في الشداء إشخاك محػري  عمى يختكد ،اليػم وصال شبكة عسلَّأن ،بالحكخ الججيخ ومغ
 ة.الجولي لمسداءلة كبيخة أىسية تػلي كسا ليا،غ تعخضي التي االنتياكات وتػثيق

َّ
ََّّفيَّاإلغاثةَّوعمىَّ،القرارَّصشعَّفيَّاإلشراكَّعمىَّالسرحمةَّىذهَّفيَّالتركيز َّأىسيةَّعيهرَّمعَّ،غزةقظاع
َّالدولية.َّلةءالسدا

 
 :القرارَّلتفعيلَّالسرافقَّالدياق

 .2011-2008 والتشسية اإلصالح خصة عمى السرادقة -
 .2019-2011 السخأة  ضج العشف لسشاىزة الػششية االستخاتيجية إقخار -
 مبادرة ضسغ الدياسي، القخار صشع في السخأة  مذاركة تعديد ميثاق عمى بالتػقيع األحداب مالتدا  -

 عغ يقل ال بسا ،لمشداء مشاسب تسثيلب االلتدام عمى يؤكج ،2010 العام في السخأة  شؤون  شاقع أشمقيا
 القخار. صشع مخاكد في 30%

 .2012 سخأة،ال شؤون  وزارة ،1325 القخار بتصبيق الستعمقة الدياسات ورقة -
َّ

َّ(الرسسيَّوالعسلَّالذراكةَّبشاءَّمرحمة)3252ََّّ-3253َّالثالثة:َّالسرحمة
 مغ عمييا الستػافق االستخاتيجية الخصة إعجاد تع ،السأسدة مذخوع إشار في والسشاصرة:َّالزغطَّخظة -

 مع التعاقج خالل مغ وذلظ ،فمدصيغ في 1325 األمسي القخار لتصبيق لشدػي ا االئتالف أعزاء
 القخار لتصبيق الػششي االئتالف مكػنات عمى ومشاقذتيا وعخضيا ،السحمي السدتػى  عمى الخبخاء
 جاء.  واالئتالف الشدػية والسؤسدات االتحاد كػادر وفي شارك ،عام اجتساع في 1325 األمسي

 مع مشدجسا   الخصة إعجاد جاء وقج ،2015 العام في االئتالف لعسل خاصة استخاتيجية خصة إعجاد
 ،يخجم وبسا القخار، غايات تحقيق يكفل بسا التشفيحية الخصط لػضع الجولي األمغ مجمذ مصالبة

 مغ بحقػقيغ، لمسصالبة لمتحخك ،الفعالة والسحمية الجولية األدوات الشدػية السؤسدات امتالك ،أيزا  
 ياعمي العسل تع التي الفعاليات ومجسػعة األنذصة وتقييع تحميل عمى الخصة واعتسجت آخخ، جانب
 والتي ،االئتالف تذكيل سبقت التي الدشػات مشياو  ،1325 القخار صجور أعقبت التي الدشػات خالل
 والسؤتسخات األنذصة ومخخجات نتائج مغ الخصة وا ْستخمرت ،هؤ وشخكا ومؤسداتو االئتالف عقجىا

 والتػافق السجني السجتسع جاىدية بدبب بسكان الديػلة مغ الخصة بمػرة كانت حيث ،عقجىا تع التي
َّلمقرارَّتشفيذيَّإطارَّتهفير" ىػ الخصة إعجاد مغ العام الغخض وكان الخصة، ومحاور الخؤيا عمى
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 وتصبيق تفعيل بيجف االئتالف، مطمة تحت السشزػية السجني السجتسع لسشطسات "،5231َّاألمسي
 االحتالل، إنياء إلى وصػال   والحساية؛ الػقاية آليات تشفيح عغ األشخاف الجول ومداءلة ،1325 قخار

 الػششية الخؤية ضسغو  اإلنداني، واألمغ ،والػقاية والسداءلة، ،الحسايةو  السذاركة، محاور ضسغ
َّاالحتاللَّوانتياكاتَّاعتداءاتَّمنَّالفمدظيشياتَّوالفتياتَّالشداءَّحساية" كالتالي: وضعيا تع التي

َّوالسدتهياتَّالسجاالتَّفةكاَّفيَّتسييزَّدونََّّالسرأةَّمذاركةَّوضسانَّ،دوليا ََّّومداءلتوَّاإلسرائيمي
 ".والدوليَّالسحمييينَّالسدتهََّّعمىَّالقرارَّبرشعَّالستعمقة

َّ
 الػششية المجشة تذكيل قخار صجر :5231َّرقمَّاألمنَّمجمسَّقرارَّلتظبيقَّالعمياَّالهطشيةَّالمجشة -

 المجشة تذكيل تع وبسػجبو ،2012 العام الػزراء مجمذ عغ صادر قخار بسػجب القخار لتصبيق العميا
 وزارة الخارجية، الذؤون  وزارة الخئاسة، ديػان مغ: كل    وعزػية رئيدا ، السخأة  شؤون  رةوزا مغ

 لذؤون  الجولة وزارة والسحخريغ، األسخى  شؤون  ىيئة االجتساعية، الذؤون  وزارة العجل، وزارة الجاخمية،
 لفمدصيشي،ا لإلحراء السخكدي  الجياز الػزراء، لسجمذ العامة األمانة اإلعالم، وزارة التخصيط،

 مؤسدة الحق، مؤسدة واالجتساعي، القانػني لإلرشاد السخأة  مخكد الفمدصيشية، لمسخأة  العام االتحاد
 مجمذ عغ صادر قخار بسػجب السخأة  شؤون  شاقع إضافة تست كسا األىمية، السشطسات مفتاح،
 الخاصة الجتساعاتبا تمتدم لع التي والتمفديػن  اإلذاعة ىيئة إلى إضافة) ،2013 العام في الػزراء
 وقصاع الغخبية الزفة مغ السؤسدات مغ العجيج إضافة ستتع ،األخيخ القخار عمى وبشاء 18(،لمجشة

 19.غدة
 

 فمدصيغ في 1325 القخار لتشفيح الػششية الخصة وثيقة إعجاد عمى مدؤولياتيا ضسغ المجشة وعسمت
 تع حيث ،المجشة داخل شخافاأل كافة مع بالتعاون  الخصة إنجاز تع حيث ،2019 -2017 لألعػام

 تذجعو  أيزا ، تذاركي بذكل عميو العسل تع الحي االستخاتيجي اإلشار ضسغ وأنذصة بخامج تحجيج
 الخاص والجولي واإلقميسي السحمي الجعع لحذج مػازنات ورصج مػارد تخريز عمى العسل خصة

 والفتيات الشداء حساية يةاألساس أىجافيا ضسغ ويقع فمدصيغ، في واألمغ والدالم السخأة  بأجشجة
 الشداء مذاركة ضسان مع دوليا ، لتوءومدا وانتياكاتوَّاإلسخائيمي االحتالل اعتجاءات مغ الفمدصيشيات
 محميا   القخار برشع الستعمقة والسدتػيات ،كافة الدياسية السجاالت في تسييد دون  الفمدصيشيات

                                                           
 وزارة شؤون السخأة. ،وفاء األعخج 18
 https://www.mowa.pna.ps/mechanisms-tools/69.htmlمػقع وزارة شؤون السخأة:  19

https://www.mowa.pna.ps/mechanisms-tools/69.html
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 في السخأة  إشخاك زيادة عمى العسل في تسثمت يالت والفتيات لمشداء الحساية آليات وتصػيخ ودوليا ،
 الػششية المجشة تعتب خو  والسرالحة، الدالم اتفاقيات في وإشخاكيا الشداع، وحل الدالم حفع عسميات

 تزع أنيا في المجشة أىسية وتكسغ ومتابعتيا، الػششية الخصة تشفيح عغ مدؤولة القخار لتصبيق العميا
 الػششي باالئتالف الستسثمة الحكػمية غيخ والسؤسدات السختمفة الحكػمية السؤسدات عزػيتيا في

 التأييج القت التذكيمة ىحه أن بالحكخ الججيخ ومغ . 2000 لمعام 1325 األمغ مجمذ قخار لتصبيق
 مباشخ بذكل االشتخاك نجاعة مجى حػل التداؤالت السؤسدات مغ عجد   أبجت حيث الشقج، القت كسا
 أن السسكغ مغ ذلظ أن البعس يخى  حيث الخسسية، والسؤسدات لسجنيا السجتسع مؤسدات بيغ ما

 أساسا   يجب التي األدوار مغ ا  كبيخ  ا  عجد تحسيميا في يتسثل السجني السجتسع مؤسدات عمىئا  عبيمقي 
 حيث مغ السؤسدات عمى ا  إضافيئا  عبيمقي  وبسا 20،لألدوار تسييعا   يذكل بسا الجولة، بيا تزصمع أن

 إلرباكى الإ إضافة 21،السؤسدات مدؤوليات ضسغ تقع التي لألنذصة الجاعسة زناتالسػا إيجاد
 السػكمة السيام وبيغ ،الخصة لتشفيح الخسسية الجيات عمى الزغط بيغ العسل بتجاخالت الستعمق

 .الخصة ىحه إشار ضسغ لمسؤسدات
 
ما  ،الخصة عمى سلالع واجيت التي األساسية الرعػبات حػل جسعيا تع التي السالحطات أىع مغو 

 السجتسع مؤسدات بعس استصاعت فبيشسا باألنذصة، الخاص والتسػيل السيدانيات بإيجاد تعمق
 أن أخخى  مؤسدات تدتصع لع العسل، في السؤسداتية خصصيا ضسغ تقاشع مداحات إيجاد السجني

 اإلشكاليات فكانت ،سسيةالخ  الجيات أما الخصة، عمى الػاردة التداماتيا لتشفيح الالزم الجعع بتػفيخ تقػم
 الخاصة االستخاتيجيات في األنذصة إدراج عجم في -األغمب عمى- تتسثل األنذصة بتسػيل الخاصة

 ومغ لألنذصة، األساسي التسػيل يزسغ بسا ،السانحيغ قصاعات في إدراجيا ثع ومغ ،وزارة بكل
 تصبيق في االلتدام يؤكج بسا اليا ،ح عمييا العسل يتع ،العسل خصة تشفيح تقييع عسمية أن بالحكخ الججيخ
 العسل تصػيخ يخجم بسا ،كافة الجيات أداء وتقييع ،السختمفة الجيات عمى السدؤوليات وتػزيع ،الخصة

 واألمغ. والدالم السخأة  حػل 1325 لقخار أكبخ تفعيل يزسغ بساو  ،مدتقبال   بو وااللتدام
 

 مأسدة إلى الدعي ىػ الخصة ليحه العام والتػج إن :5231َّلمقرارَّاالستراتيجيَّالهطشيَّاالطار -
 القخار لتصبيق العميا الػششية المجشة مغ إقخارىا ليتع ،2000 لمعام 1325 األمغ مجمذ بقخار العسل

                                                           
 قانػني واالجتساعي.ال لإلرشادرنجا سشيػرة، مخكد السخأة  20
 أمل خخيذة. 21
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 مبجأ عمى الػششي االشار اعتسج فقج ،سابقا   ذكخنا كساو .  الحكػمية وغيخ الحكػمية السؤسدات في
 مأ ،الخسسية والسؤسدات الػزارات في والستسثمة الحكػميةأكانت  سػاء ؛األشخاف جسيع بيغ الذخاكة

 مجال في تعسل التي السؤسداتوبخاصة  السجني، السجتسع مؤسدات مسثمي مذاركة خالل مغ
 القخار قبتصبي السختبصة الػششية الخؤية تحجيج تع حيث ،1325 الجولي القخار بتصبيق وتيتع ،السخأة 

 والتجخالت األىجاف تحجيجو  عمييا، العسل يجب التي االستخاتيجية والقزايا األولػيات تحجيجو  الجولي،
 أكج الػششي اإلشار أن ،بالحكخ الججيخ ومغ.  والتقييع الستابعة خصة إعجاد إلى ضافةإ االستخاتيجية،

 الفمدصيشيات الشداء فئة التجخالت وتزسشت غدة، وقصاع الغخبية الزفة مدتػى  عمى العسل عمى
 األراضي داخل والشازحات الالجئات والفتيات الشداء خرػصية عمى وأكج ،عام بذكل والفتيات

غ ومشي غدة، وقصاع الغخبية الزفة داخل الستػاججات الفمدصيشيات والفتيات وخارجيا، الفمدصيشية
 داخل األسيخات والفتيات الشداءو  وخارجيا، القجس مجيشة داخل قاششاتال السقجسيات والفتيات الشداء

 والحرار الججار جخاء مغ الستزخرات والفتيات الشداء وفئة السحخرات، أو سخائيميةاإل الدجػن 
 اإلسخائيمي.

 
 الحكخى  سشاسبةلو  ،2015 عامال فيَّواألمن:َّوالدالمَّالسرأةَّقزاياَّعمىَّلمعسلَّالعذرَّاالستراتيجيات -

 األمغ مذمج قخار اعتساد تع (،2000 العام في )الرادر 1325 القخار اعتساد عمى ةعذخ  الخامدة
 القخار بتشفيح يتعمق استعخاض إجخاء إلى العام األميغ يجعػ الحي (،2013 عامال )الرادر 2122
 وأولػيات القخار عغ الشاشئة االتجاىات إلى إضافة ،والتحجيات الثغخات تحجيج بيجف دوليا ، 1325
 عشػان تحت الجولية ةالسخاجع أجخيت وقج ،2015 األول تذخيغ في العام األميغ بو قام الحي العسل،

 تع ما حػل والسداءلة الستابعة أىسية عمى لمتأكيج الدالم"، وتحقيق العجالة، إلى والػصػل الشداع، "مشع
 ىحه في الفمدصيشية السذاركة مغ الخغععمى و .  الػششية السدتػيات عمى الجول مغ عميو العسل

 السخأة  معاناةى لإ التفريمية ارةاإلش عجم انتقجن الفمدصيشيات الشدػيات بعس إنف ،السخاجعة
 تصالب وسصية صياغةى لإ أشارت وإنسا ،اإلسخائيمية بالسسارسات تشجد ولع ،االحتالل مغ الفمدصيشية

 السجافعيغ وحث ودوليا ، ووششيا   محميا   واألمغ والدالم السخأة  أعسال بججول الجفع في الجؤوب بالعسل
 تع الفمدصيشية ولمخرػصية التقخيخ؛ ىحا عمى عجة خحمآ إلى إضافة اإلشار، ىحا عمى العسل عمى

 عمى التأكيج إلى وتيجف ،الجولية السخاجعة عمى تعتسج بالقخار خاصة فمدصيشية مخاجعة عمى العسل
 ،اليػم حتى إنجازه تع ما عتقي    سياساتية استخاتيجية عسل نقاط عذخ ضسغ الفمدصيشية، الخرػصية

 حيث الحخب، مجخمي ومحاسبة ،الفمدصيشيات الشداء حساية المج في لمعسل خاصة مقتخحات وتقجم
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 فمدصيغ، في العاممة الجبمػماسية والبعثات الجولية لسؤسداتى الإ ،أساسي بذكل ،الجراسةه ىح وجيت
 22.األرض عمى عسميع يجعع بسا ،اإلندان حقػق  وناشصاتي وناشص

َّ
 الستعمقة والجولية اإلقميسية السذاركات سانض عمى ،حثيث بذكل ،العسل تعَّ:اإلقميسيَّالسدتهىََّّعمىَّالعسل
 تدتيجف التي الفعاليات عقج حيث مغ الفمدصيشي الكيان وحجة عمى التأكيج مع ا  تػازي القخار،ب بصةتوالسخ 

 -1325 القخار عمى ا  عام 15" بعشػان إقميسي مؤتسخ عقج حيث تػاججىغ، أماكغ في الفمدصيشيات الشداء
 السؤسدات بيغ جسع الحي (،تذخيغ األول مغ والدادس الخامذ في عسان) األردن في "وتحجيات آفاق

 وشاركت . 2015 العام في الالجئات الفمدصيشيات الشداء شسل كسا ،الػششي جشاحي في والحقػقية الشدػية
 ،والعخاق ،واألردن ،فمدصيغ ىي عخبية دول ست مغ الشدػية والسشطسات االئتالفات عغ م سثالت السؤتسخ في

مغ  الفمدصيشيات لمشداء ةالكامم في تحقيق السذاركة يداىع مكان فيالسؤتسخ  عقجو  . ومرخ ،ولبشان ،ياوسػر 
 العخبي، العالع في الشدػية الحقػقية الذبكات تصػيخ أىسيةب السؤتسخ أوصى حيث ،السختمفة تػاججىغ أماكغ

 السختمفة السؤسدات وتتبادل أجشجاتيا، عمى العخبيات الالجئات قزايا تذسل بحيثا، عسمي نصاق وتػسيع
 بزخورة أخخى  تػصية ،أيزا   ،وردت حيث مذتخك، إقميسي ضغط سسارسةبو  ،الذبكة ىحه ضسغ تجاربيا
  السؤسداتية. األجشجات ضسغ قزاياىغ انعكاس يزسغ بسا ،الالجئات الشداء مغ الذبكة في مسثالت اختيار

 كخامة شبكة السيسا ،الشدػية والذبكات العخبية الجامعة بيغ ػى مدت أعمى عمى التشديق إلى السؤتسخ دعا كسا
ث مة كانت التي  تفعيمو تعيق التي األمسي القخار بشية عمى مالحطاتيغ السذاركات أبجت وقج ،السؤتسخ في م س 

 إلى إضافة القخار، في الػاردة البشػد مشتيكي لةءلسدا الخاصة الدمشية والججاول السمدمة اآلليات غياب بدبب
 العالقة ذات واالتفاقيات القخارات مع جشب إلى جشبا   ،القخار عمى بالعسل الخاصة الجيػد بتكثيف تػصيتيغ

 )سيجاو( السخأة  ضج التسييد أشكال جسيع عمى القزاء اتفاقيةوبخاصة  والفتيات، لمشداء والدمع األمغ بتحقيق
 الرخاعات مغ بالحج العالقة ذات لجوليةا االتفاقيات بعس استثسار إلى إضافة ،1979 عامال السػقعة

 اإلشار حػل إقميسي لقاء عقج إلى إضافة ،2014 عامال السػقعة باألسمحة االتجار اتفاقية مثل والشداعات
 2018 العام في لمشداء والدياسية االجتساعية لألجشجة القانػني
 
 السخأة  وضع لجشة لقاءات في جالتػاج عمى االئتالف ضسغ السؤسدات حخصتَّالدولي:َّالسدتهىََّّعمىَّالعسل

(CSW)، الجانبية الفعاليات وإعجاد العامة، الشقاشات في بالسذاركة ،الفمدصيشية لمسخأة  العام الػضع لعكذ 
                                                           

)االستخاتيجيات العذخ لمعسل  1325رؤية فمدصيشية ندػية تدتشج إلى السخاجعة الجولية لتشفيح القخار األمسي  :مفتاح انطخ/ي:لسديج مغ السعمػمات،  22
 الخابط:عمى  ،2017 والدمع واألمغ( السخأة عمى قزايا 

http://www.miftah.org/Publications/Books/A_Vision_for_Palestinian_Women_on_the_International_Review_Ar.pdf 

http://www.miftah.org/Publications/Books/A_Vision_for_Palestinian_Women_on_the_International_Review_Ar.pdf
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 مخور باحتفاليةالستعمق  العام االستعخاض في السؤسدات شاركت كسا.  الفمدصيشيات الشداء بػضع الخاصة
 مغ والتأثيخ ،اإلندان حقػق  مجمذ جمداتى لإ إضافة ػيػرك،ني في 1325 القخار صجور عمى ا  عام 15

 أشكال كافة عمى القزاء اتفاقية لجشة استعخاض في السؤسدات، فييا ساىست التي الطل تقاريخ خالل
 بذكل ،العسل تع حيث ،اإلسخائيمي االحتالل كيان وتقخيخ فمدصيغ، دولة تقخيخ مغ لكل" سيجاو" التسييد
 قخاءة يزسغ بسا ،عام بذكل اإلندان حقػق  مشطػمة عمى العسل تكاممية في دػياتالش رؤية عمى ،مباشخ
 عمى القائسة االلتدامات إلى السباشخة باإلشارة وأيزا   ،باالتفاقيةالستعمقة  العامة التػصيات مع "سيجاو" اتفاقية
 وتصػيخ ةج  شي  م   حيث غم الجولية السشاصخة في العسل أىسية إلى التشبو إلى إضافة، 1325 القخار في الجول
 فكانت السختمفة، الجولية السشابخ في السػثقة السعمػمات واستثسار ،السحاسبة وأسذ ،التػثيق عمى العسل
 في تعسل التي الجولييغ السشاصخيغ ومجسػعات ،الجولية السؤسدات لجسيع مدح عسل خالل مغ البجاية

 الشداء وضععمى  ،كثب عغ ،عالشلال زيارات وتختيب ،القاعجية االئتالفات وبيغ بيشيا والتذبيظ ،فمدصيغ
 واالجتساعي، القانػني اإلرشاد مخكد مشيا ،عجة مؤسدات شاركت كسا  .2015 العام في االحتالل تحت

 إصجار في ،مفتاحمؤسدة و  ،"تامجسعية تشسية وإعالم السخأة "و  العاممة، السخأة  وجسعية لمسخأة، العام واالتحاد
، بالحكخ الججيخ ومغ.  السختمفة السػاقع في تػثيقيا تع التي االنتياكات عمى لزػءا يدمط مػحج تقخيخ

 ،السختمفة السػاضيع في الستحجة األمع مسثمي مع المقاءات صعيج عمى االئتالف بيا قام التي السذاركات
 العالقات لمدؤو  ولقاء ،األوسط الذخق  في الدالم لعسمية العام السشدقو  بالعشف، الخاصة السقخرةا مشيو 

 عبخ العام لألميغ السحكخات مغ عجد تقجيع إلى إضافة الستحجة، األمع في العام األميغ مكتب في الدياسية
 أبػ دمحم قتل قزايا وفي غدة، قصاع عمى السختكبة العجوان جخائع في والزفة غدة في الجولية السشطسة مكاتب

 بقزايا تعشى التي الجولية الشدػية السؤسدات مع التذبيظ إلى إضافة ،القجس وضع حػل ومحكخات خزيخ،
 23(.WILPF)و( WPP) مثل والدالم األمغو  السخأة 

 
 والسرالحات التفاوض عسميات في الشداء مذاركة عمى التأكيج القخار محاور أىع مغ الفمدظيشية:َّالسرالحة

 بذكل الشدػية لحخكةا نزاالت عمى ،ومباشخ ،رئيدي بذكل ،يؤثخ االنقدام حالة نتاج نإ حيث الػششية،
 مغ شخحيا يتع التي القزايا أىسية عمى والتأكيج ،واالجتساعية القانػنية الشداء وضعية تصػيخ وعمى ،عام

 أدوار في الحاصل والتذابظ ،الفمدصيشي الػضع تعقيجات مغ الخغععمى و  ،عميو وبشاء  أنفديغ الشداء
 ا  جدء كغ   حيث ،اإليي شتسيغي التي والتشطيسات دياسيةال أحدابيغ تػجيات يتبعغ المػاتي الشدػيات الشاشصات

 وعمى والتشطيسية، الحدبية تػجياتيغ ،أيزا   ،حسمغ حيث الفمدصيشي، السجتسع أصابت التي االنقدام حالة مغ

                                                           
23 WILPF | Women's International League for Peace and Freedom 
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 حيث السرالحة، بسدألة والستعمقة الخاصة الجيػد تبحل أن الشدػية الحخكة حاولت فقج ،ذلظ مغ الخغع
 السرالحة، لتحقيق عمييع الزغط حيث مغ ،االنقدام أشخاف استيجفت التي األنذصة غم العجيج أشمقت

 األنذصة ونقل ،الذعبي الحذج إلى إضافة والبيانات، ،العسل وورش ،السؤتسخات مغ الفعاليات ىحه وتشػعت
 لسذتخكةا البذخية والدالسل األسبػعية، واالعترامات ،االحتجاجية الػقفات خالل مغ ،شعبػي  مدتػى ى لإ

 تشطيسيا تع التي واألنذصة والمقاءات السؤتسخات مغ عجد إلى إضافة غدة، وقصاع الغخبية الزفة مغ كل في
 ىحه مغ الخغع وعمى ،ولكغ.  الغخبية والزفة غدة قصاع مغ كل في والشدػية الحقػقية السؤسدات خالل مغ

 السختمفة، الػششية والحػارات ،السرالحة مياتعس في الشداء مذاركة أىسية عمى وتأكيجىا ،واألنذصة الفعاليات
 بذكل ،ذلظ ويشعكذا ، ضعيف كان والتشطيسات األحداب داخل القخار صانعي عمى الفعاليات ىحه تأثيخ إنف

 حجع يكذف الحياألمخ  الخاصة، المجان وفي ،فييا الشداء وتسثيل الفرائل وفػد عمى االشالع عشج ،جمي
 حيث أحدابيغ، مذاركة ضسغ تشعكذ الشداء مذاركة أن تعتقج التي األحداب تػجيات ويعكذ التغييب، ىحا
 يزيق الحي الحكػري  الفكخ يعكذ بسا ،اجتساعية قزية وليدت سياسية قزية ىي االنقدام قزية أن

 سخيعة وبسالحطة ،1325 القخار ويلإ يجعػ ما عكذ ،فييا ومداىساتيغ الشداء عمى الدياسية السداحات
 حدب )مغ البخغػثي سيام الديجة وىي ،الحػارات في واحجة امخأة  مذاركة شيج 2009 العام نأ نجج لألرقام

 مذاركةو  ،2011 اتفاق في كميا   السخأة  تسثيل غيابب مخورا   الفرائل، أحج وفج ضسغ السخأة  كانت حيث ،فجا(
 )حدب البخغػثي مسيا الديجة مغ كل وىغ ،القاىخة في تست التي 2017 األخيخة الحػارات في نداء أربع
 السرخي  ماججة والديجة الذعب(، )حدب هللا عػض رضا والديجة فجا(، )حدب كسال زىيخة والديجة فجا(،

 ضغط عمى بشاء وليذ ،الفرائمية وفػدىغ ضسغ ،أيزا   ،جاءت التي ،فمدصيغ( لتحخيخ الجيسقخاشية )الجبية
 فاعمة مذاركة عكذ أو ،الحػارات ىحه في الشدػية الحخكة تسثيل لعكذ أو ،الشداء لسذاركة خاص

 الشداء صػت وجػد عمى والتأكيج ،السذاركات ىحه عمى البشاء يزسغ بسا ،الحػار في فمدصيشيات لدياسيات
 لجان في الشداء بإشخاك ،القخار أصحاب وتعيج ،السؤسداتية الحسالت مغ الخغع عمى الحػارات، ىحه في

 .االنقدام إلنياء السرالحة
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 لةءوالسداَّ،والسذاركةَّ،ةيالحساَّ:ىيَّمحاورَّثالثةَّتشاولَّالسرحمةَّذهىَّفيَّالتركيز
َّ

 :القرارَّلتفعيلَّالسرافقَّالدياق
 السخأة، ضج يديالتس أشكال كافة عمى القزاء اتفاقية مشيا ،الجولية اتياالتفاق مغ عجد عمى التػقيع  -

 الػششية السذاورات خالل مغ ،االتفاقية حػل فمدصيغ لجولة األول الخسسي التقخيخ إعجاد عمى والعسل
 غدة. وقصاع الغخبية الزفة في األشخافجسيع  مع

 الطل. تقخيخ إعجاد عمى ،الفمدصيشية لمسخأة  العام االتحاد بقيادة الشدػية السؤسدات عسل -
 الجاخل. في البجيل لالئتالف االستخاتيجية العسل خصة -
 العسل. وخصة ،1325 لمقخار االستخاتيجي الػششي اإلشار -
َّ

َّالداخل:َّفيَّالفمدظيشياتَّالشداءَّتجربة
 عامال السحتمة السشاشق داخل في الفمدصيشية بالسؤسدات يتعمقما في  :الداخلَّفيَّالبديلَّاالئتالف -

 أجشجة تصبيق وأىسية ،1325 القخار حػل السختمفة السؤسدات مغ فخدي بذكل العسل بجأ ،1948
الم  وماَّ،1325 الست حجة األمع في األمغ مجمذ قخار ذلظ ويذسل "إسخائيل"، في لمش داء واألمغ الد 

 الشدائي ة الجسعي ات عغ مسث الت قبل مغ خاصة أولية ورقة صياغة تس ت حيث قخارات، مغ تبعو
 وإنسا ،الفمدصيشية واألشخ الشداء معطع ومػاقف أصػات تذسل لع الشيائية الػرقة ولكغ السختمفة،

اء جسعيات عغ مسثالت مػقف شسمت  سشة بيغ ما ،إسخائيل" "دولة في مػاششات ييػدياتال لمشد 
 "خص ة تصػيخ لسجسػعة التحزيخية االجتساعات في تيغذاركم تشعكذ لع حيث ،2013 -2012
 فقج ،اآلخخ البعس أما ،االجتساع ىحا في السذتخكة السؤسدات بعس شاركت حيث الذاممة"، العسل

 جع  ي   لع والبعس ،السذاركةغ ع امتشع البعسو  سدار،ال عمى لمتأثيخ محاوالتيع مغ الخغع عمى بغ ي  
 األساسية أفكارىغ بأن لذعػرىغ السدار، نياية في اندحب اآلخخ والبعس لسذاركة،ى الإ أصال  

 فقج ،وبالسجسل.  "الذاممة العسل "خص ة تصػيخ مدار خالل االعتبار بعيغ تؤخح لع واىتساماتيغ
 االئتالف وتذكيل ،االئتالف ىحا في السذاركة بعجم قزيي الحي قخارىا الشدػية الجسعيات اتخحت
 حػل لالستذفاف ليػميغ االجتساع قخرن  فقج ،ولحا . فقط الفمدصيشية الجسعيات يذسل الحي البجيل
 ومحتػياتيا، إعجادىا مدارو  اإلسخائيمي، السجني   السجتسع مؤسدات بعس عغ الرادرة العسل خص ة

 ىحا استزاف وقج تعشييغ، التي والسحاور الشقاط عمى أكجت التي فالسػق ورقة المقاء ىحا أنتج وقج
 لمسخأة( )السخأة  كفيشا" تل "كفيشا مؤسدة ،2015 نيدان 21-20 في القجس في السشعقج المقاء
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الم أجشجة لتصبيق وتػصي ات نقجي ة تقييسات عمى السبشي مػقفيغ انعكذ حيث ،الدػيجية  وأمغ الد 
 بتذكيل البجء مع الش داء، جسيع احتياجات مع الت عامل يزسغ ،شامل بذكل ،إسخائيل في الش داء

 "الشداء عمى تشز التي ،بيغ الخاصة الخؤية ضسغ والسذتخكة، الفمدصيشية لمسؤسدات مػاز   ائتالف
 يزسغ واالحتالل، والتسييد االضصياد مغ خال   عادل مجتسع في يعذغ إسخائيل في الفمدصيشيات

 شامل ائتالف قاعجة تصػيخ بيجف والجساعية"، الفخدية والحخيات الذامل انواألم واألمغ السداواة 
 عمى والتأثيخ القخار، استخجامات في واألفخاد السؤسدات قجرات تعديد مع ،كافة السجتسع لسكػنات

 دون  كافة الشداء حساية يزسغ بسا ،القخار تصبيق لزسان الجولي والحذج ومؤسداتيا، الجولة خصاب
 التي الشقاط وتسثمت . ومدتجام شسػلي بذكل القخار لتصبيق الجولية اآلليات استخجام بعةومتا تسييد،
 :في التالي اإلسخائيمية الجسعيات قجمتيا تيال لمػرقة نقجىا في السؤسدات أثارتيا

 
 ،1325 القخار في القخار اتخاذ مػاقع في الشداء تسثيل ضسان محػرفي  التخكيد انحرار .1

 ضسانو  الستابعة،و  الحساية، ذلظ في بسا ،القخار في ججا   السيسة خخى األ السحاور وإىسال
 السذاركة.

خاع تجاىل .2  ،الفمدصيشي ة لألراضي اإلسخائيمي االحتالل وباألخز ،األوسط الذخق  في الر 
 وسالم أمغ لزسان كآلية االحتالل إلنياء ةالسمح   والحاجة ،والفتيات الش داء عمى وتأثيخه
 مع التعامل في ا  وجػىخي ا  أساسي ا  مػضػع يعتبخ االحتالل نإ حيث ،ةالسشصق في الش داء
 البخامج وعسل الخصط بشاء حيث ومغ ،القائع لمػضع التحميل حيث مغ ،1325 القخار

 لمعسل. القادمة واالستخاتيجيات
 في السشعكذ اإلنداني   األمغ عمى التخكيد بجل العدكخي   األمغ مفيػم مع السفخط التعامل .3

 الش داء لجى األمغ انعجامف ؛شسػلي   بذكل األمغ مفيػم مع الت عامل يزسغ الحي ،القخار
 يديوالتس ،االحتالل باستسخار تمقائي   بذكل يختبط الفمدصيشييغ والفتيان والفتيات والخجال
 السفيػم عمى السبشي   الرييػني الكيان دولة مػاششي الفمدصيشييغ بحق   السسارس البشيػي  
 ذلظ في بسا ،األساسي ة اإلندان حقػق  يحسي دستػر وغياب الجولة، في لألمغ القػمي  
 ىعم يأتي القػمي   األمغ مفيػم تعخيفإن   حيث ،الفمدصيشي ة لألقمي ة الجساعي ة الحقػق 
 .يعوحقػق الفمدصيشييغ حخي ات حداب



30 

 

 ي اتالفمدصيش بالش داء االعتخاف وعجم الفمدصيشي ات لمش داء خاصة كاممة لسجسػعات إقراء .4
 24.الجيشية اليػي ة إلى ىػيتيغ تقميز بل ،جساعي ة حقػق  ذوات قػمي ة كأقمية

 
َّسسيشاهىَّل َّإَّائتالفَّفيَّعسميا ََّّتجسعشاَّماَّلحدَّ،فرديَّمهقفَّمهقفشاَّ"كان

َّمسشيج،َّبذكلَّالسهضهعَّعمىَّواشتغمشاَّ،كانَّليإ 5231َََّّّـلَّبديلَّائتالف
َّبذكلَّمشَّة،فرديَّتيةامؤسدَّأوَّفرديةَّتدخالتأكثرََّّكانت3251ََّّلغاية

َّالشدهيةَّالسشغساتَّداخلَّفيَّمدارَّفيَّكانَّماَّبعد3251ََّّـبَّمشغم
َّالَّاإلسرائيميَّالتحركوإنوََّّ،5231ـلَّعسلَّلخظةَّمقترحَّلعسلَّاإلسرائيمية،

َّبشذتغللدوََّّ،األساسَّكانتَّالسهقفَّورقةَّرؤيتشا،َّيذبوَّوالَّ،يسثمشا
َّمشياَّونعسلَّ،الذغالتَّبعضَّنهخذَّوبمذشاَّشاممة،َّكثيرَّألنياَّبروحيا

َّوحاولشاَّ،البيهتَّىدمَّضدَّحسمةَّاعسمشاَّالشقب،َّفيَّالبيهتَّىدمَّمثلَّفعالية
2َّوَّ،اليدمَّقرةَّعنبعظيََّّفممَّأفالم:2ََّّوعسمشاَّ،الشداءَّصهتَّنزيد

َّوفممَّ،قاسمَّكفرَّفيَّونداءَّ،الحيرانَّأمَّفيَّنداءَّالعراقيلَّعنَّبتحكي
َّفيَّبريرَّوشهَّ،5231َّمنَّمهقفشاَّوقدمشاَّالبيهت،َّعنَّالخمفيةَّبعظي

َّنداءَّقزاياَّمرافعاتَّوفيَّسفارات،َّمعَّالبرلسان،َّفيَّوشاركشاَّإسرائيل،
25َّ".جساعيَّبذكل

 
 البعثات أمام السحمية، والسخافعة الجولية السخافعة عمى البجيل االئتالف عسل شسل وقج

 أشكال كافة عمى القزاء باتفاقية الخاصة الطل بتقاريخ الستعمقة التجخالت وضسغ الدياسية،
 عمى ا  عام 15 بسخور االحتفال فعاليات في لسذاركةى الإ إضافة ،"يجاوس" السخأة  ضج التسييد
 في بالقخار خاص تقخيخ تقجيع عمى اشتسمتو  ،نيػيػرك في أقيست التي 1325 القخار

 بالتسػيل متعمقة عجة تحجيات واجيتيا خاصة، استخاتيجية خصة تصػيخ تع كسا  السشصقة.
 إشار ضسغ ،العسل يتع كسا.  ةتخاتيجياالس الخصة في وردت التي باألنذصة الخاص

 ييجف عميو، القػة صػت اسع إشالق تع ،لمسؤسدات آخخ ائتالف في ،الدياسية السذاركة

                                                           
 البجيل. 1325ورقة تعخيفية حػل االئتالف  24
 سبانيػلي مغ مخكد الصفػلة في مجيشة الشاصخة.إمقابمة مع الديجة نبيمة  25
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 وفخضيا ،بالشداء الخاصة القزايا ومذاركة ،السحمية الدمصات في الشداء تسثيل زيادةى لإ
 القخار. محاور ضسغ ،أيزا   ،يقع الحياألمخ  الحدبية، الجاخمية األجشجة عمى

 
 الشداء مغ خاصة مبادرة ،أيزا   ،انصمقت أعاله، السحكػر الئتالفى الإ وإضافة ،أنو بالحكخ الججيخ ومغ

 مغ ندػية لجسعيات تسثيال   شسمت ،1325 قخار عمى لمعسل (يجإ كػرد) مؤسدة قبل مغ بجعع الفمدصيشيات
 عسل تسحػروقج  غدة، وقصاع ،لغخبيةا والزفة ،الجاخل مغ والسؤسدات الجسعيات شسمتكسا  ،السشاشق كل

 لجييغ. تصبيقو ومفيػم ،القخار حػل مػاقعيغ في الفمدصيشيات الشداء وروايات قرز بجسع السبادرة
 

َّفمدظينَّفيَّالقرارَّمحاورَّحهلَّوأرقامَّحقائق
َّوالدالمَّالهساطةَّعسميات

 .السخأة  ضج التسييد أشكال كافة عمى القزاء اتفاقية عمى التػقيع تع
 .واحجة امخأة  البجاية مغ السفاوضات وفػد في الشداء عجد يتجاوز لع :الدالم ػفاوضم

 مختمفة. فرائل 3 مغ شاركغ نداء 4 باالتفاق، 2017 األخيخة السرالحة في إال الشداء تسثيل يتع لع :الػششية السرالحة وفج
 .وفي العامميغ إجسالي مغ %5.8 الجبمػماسي الدمظ في الشداء ندبة
 .مخأة ا 44 بمغ فمدصيغ لجولة التابعة والسسثميات الدفارات في العامالت لشداءا عجد

 الخارج. في سفيخات 4و الخارجية، وزارة مقخ في سفيختان ىشاك
 

 واألمنَّالعدالة
 %.17.2 بمغت 2017 عامال في الفمدصيشيات القاضيات ندبة
 /ة.يا  محام 3625 أصل غم ،محامية 743 بمغ 2014 عامال حتى السداوالت السحاميات عجد

 .124 إجسالي مغ ،عامة مجعية 16 بمغ 2014 عامال حتىمغ الشداء غ يغ العاميالسجععجد 
 .نداء 306 بمغ 2014 العام في الذخشة كػادر في العامالت الشداء عجد
 الذخعي. القزاء مشطػمة في قاضيات 3 وجػد مع شخعيتيغ، مأذونتيغ تعييغ 2015 العام شيج

 .الجشدي العشف لقزايا خاصة رائياتإح تػجج ال
 .(2010 األونخوا إحرائيات )آخخ ولبشان وسػريا واألردن فمدصيغ في 2,424,815 بمغ الالجئات الفمدصيشيات الشداء مجسػع

 
 االنتخابات

 /ة.ا  عزػ  132 مغ ،امخأة  17 السجمذ في الشداء عجدو  ،معصال   يدال ال التذخيعي السجمذ
 .%20 بمغت األخيخة االنتخابات فييا جخت التي والبمجيات السحمية الذالسج فيندبة الشداء 

 2005 عامال %20 بشدبة الشدبية بالقػائع الكػتا مبجأ إقخار
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َّالسجسهعاتَّتهصي ات

 ىحه تعبخ حيث الدمشي، التدمدل ىحا بإعجاد الخاصة بالسقابالت الخاصة التػصيات مجسػعة مخفق
 مقابمتيغ: تست مغ تػجيات عغ التػصيات

 
َّ:السدني ََّّالسجتسعَّداتلسؤس َّ
الم بأجشجة السختبصة األساسي ة السفاىيع مشاقذة .1 ةوب لمش داء، واألمغ الد   مغ التي السفاىيع تمظ خاص 

 مفيػمة تعتبخ مفاىيع ومشاقذة الستشػ عة، والسجسػعات الفئات لجى مختمفة يمعان تحسل أن شأنيا
 السشاشق، في السؤسداتية االئتالفات مجسػعات إحياء عادةإ  خالل مغ ،األمغ مفيػم مثل ضسشا  
 أن السسكغ مغ دائسة، مدانجة مجسػعات لتذكيل الججيجة، لمسجسػعات والتثقيف العسل آليات وتشػيع
 السختمفة. السشاشق في التػثيق عسميات في لمسؤسدات ا  رافج تكػن 

 الحذج مدألة عمى والتخكيد تيا،ومخخجا نتائجيا تحقيق لزسان ،حالسة وليدت واقعية خصط عسل .2
 لمقزية. الجاعع الذعبي الجولي

 السذاركة أو فمدصيغ، دولة التدامات مع الحجيثة القػانيغ مةءلسػا متابعة لجان تذكيل عمى العسل .3
 الخسسية. مةءالسػا لجان في بفعالية

 فع ال وبذكل ،بخأك بذكل، لمسداىسة لتقػيتيا أساسي كسجخل لمشداء االقترادي التسكيغ عمى العسل .4
 األخخى. الحياتية السدارب في

 الش داء احتياجات مع الت عامل تزسغ آمشة أجػاء لخمق ضخوري ة أساسي ة عسل قػاعج وتصػيخ مشاقذة .5
الم  غدة، وقصاع الزفة مؤسدات مغ كل في الشداء بيغ ما والتػاصل االندجام وإعادة ،واألمغ لمد 

 أساسية عسل محاور وتخريز ،القجس مجيشة في ءالشدا مع العسل خرػصية عمى والتأكيج
 .تدتيجفيغ

ات اإلندان حقػق ب عشيت   التي داتالسؤس   بيغ ما وإشخاكو العسل دمج .6  السجني   السجتسع ومؤسد 
 الشدػية.

 السؤسدات. بيا تزصمع التي اإلمكانيات ضسغ القخار لتصبيق الػششية بالخصة االلتدام عمى العسل .7
 .1325 واألمغ والدالم السخأة  بأجشجة متعمقة خاصة نذاشات في باتوالذا الذباب فئة إشخاك .8
 أو ،لبشان أو ،األردن مثل أكبخ، بذكل السذتخكة الخرػصية ذاتة السجاور  الجول مع التذبيظ .9

 الشاجحة. التجارب مغ لمتعمع القخار عمى ،معسق بذكل ،عسمت يتال الجول مغ واالستفادة ،العخاق
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َّ
َّالفمدظيشية:َّلمحكهمة

 خص ة بمػرة مدار في ،الجاخل في الفمدصيشي ات الش داء مشط سات قبل مغ مخكدي ة مذاركة انضس .1
 وتقييسيا. تصبيقيا متابعةو  ييا،تبش  و  صخية،ق  

 قخار لتصبيق صخي ةالق   العسل خص ة تصػيخ لجى بالحدبان الفمدصيشي ات الش داء وتػصيات مصالب خحأ  .2
ادر 1325  الست حجة. ألمعل الت ابع األمغ مجمذ عغ الر 

 الشداء ليا تتعخض التي االنتياكات لخصج لحلظ، الالزمة السػازنات وتخريز وششي مخصج إنذاء .3
 أكبخ. بذكل مدتقبال   لةءالسدا يزسغ بسا ،الفمدصيشيات

 مذاركة في تداىع سياسات تبشي وفي بالحقػق، الخاصة التػعية عسمية في الجولة مدؤوليات تحسل .4
 أكبخ. بذكل السخأة 

 في مذاركتيغ رفع في تداىع مؤقتة تجابيخ ووضع ،كافة والبعثات والييئات المجانفي  الشداء شخاكإ .5
 في لمشداء فع الة مذاركةفي  يديع بسا لحلظ، الالزم الدمشي بالتجرج االكتفاء وعجم ،العميا السػاقع

 ومشاصب ،ةدولي بعثات أو ،محمية مشاصب أو تفاوض لجان أو ،مرالحة لجان مغ ،كافة األماكغ
 الشداء(. وجػد بجعع السختمفة االتفاقيات لجان في )كالتخشيح أمسية

 في أكبخ بذكل الشداء مذاركة في تداىع ججية مؤقتة تجابيخ يزسغ بسا ،االنتخابات قانػن  تعجيل .6
 %.30 سقف ضسغ السحمية الييئاتفي  أو ،التذخيعي السجمذ

 يؤكج بسا غدة، قصاع فيوبخاصة  ،اإلغاثة ومػضػع اإلعسار إعادة محػر عمى ججي بذكل العسل .7
 السختمفة. مػاقعيع في السػاششيغ/ات صسػد تعديد عمى

 وليذ ،دائع بذكل واألىجاف باألنذصة الستعمقة السدارات وترحيح ،الػششية الخصة تقييع عمى العسل .8
 االختراص. جية عمى محجدة دورية مدؤوليات وضسغ ،ا  مػسسي

 لخال مغ فمدصيغ، في 1325 األمغ مجمذ قخار لتصبيق العميا الػششية المجشة فاعمية تعديد دراسة .9
 إيجاد في لمقاعجة أكبخ إشخاك مع محميا ،و وتػشيش القخار بتصبيق السعشية كافة األشخاف مع حػار فتح

 اختالفيا. عمى بالسشاشق الخاصة لمسذكالت الحمػل
 بسا ،وأوضاعيا السخأة  قزايا تذسل؛ شاممة الحكػمة خصة لتكػن  الشداء، قزايا كل يذسل تصػيخ .10

 في التعامل شسػلية عمى والتخكيد العامة، والحخيات الذخرية الحخيات عمى والعسل الفقخ فييا
 .1325 مطمة تحت مكان كل في الشداء وأمان أمغ وعمى الشداء، قزايا



34 

 

 دولية اياقز ورفع بالخصخ، السيجدة العذػائية واألماكغ األغػار في الشداء حساية عمى العسل .11
 القزايا وتغصية عالسيا ، السشاشق ىحه في الشداء قزايا وعخض الجولية، السحاكع اختراصات ضسغ

 .كافة تػاججه أماكغ في ليا يتعخض التي واالنتياكات ،الفمدصيشي بالذعب الستعمقة
 
َّ:الدولي ةَّداتلمسؤس َّ
 األمغ لزسان القخار تصبيق أىسي ة وعمى الفمدصيشية، السؤسدات مع العسل متابعات عمى التذجيجَّ .1

الم  .فمدصيغ في لمش داء والد 
 السجني ة الحقػق  وضسان ،السحتم ة الفمدصيشي ة لمسشاشق اإلسخائيمي االحتالل إنياء مدألة أن إدراك .2

الم ألجشجة ساسي ةاأل ذخوطسا مغ الى ،الجولة مػاششي لمفمدصيشييغ والجساعي ة الفخدي ة الكاممة  الد 
 .فمدصيغ في لمش داء واألمغ

سػلي   الت صبيق لتعديد الفمدصيشي ات الش داء مشط سات مجيػد دعع .3  يتعمق فيساوبخاصة  ،1325ـل الذ 
 .1325 القخار لتصبيق الػششية العسل بأجشجة الخاصة الشذاشات بتسػيل

 غي بت وال ،كافة الفئات تسثل الػششي ة الخصط تصػيخ أسذ كػن ت أن أىسي ةب الػعي   وزيادة تعديد .4
ات الفمدصيشي ات لش داءا  الفمدصيشي ة. الش دػي ة والسؤسد 

خات وجػد تعديد .5  اإلقميسي  و  السحم ي   السدتػى  عمى الػششي ة الخصط مدارات في االحتػاء تقيذ مؤش 
 األمغ مجمذ عغ الرادر 1325 قخار حػل الست حجة األمع لسؤسدات السقجمة الت قاريخ وفي ،والجولي  

 .الست حجة لألمع الت ابع
 السػاششيغ حقػق  انتياك تحاال في السدؤولي ة بتحس لو  االحتالل، بإنياء إسخائيل مصالبة .6

 .تػاججوا أيشسا عشيا، السدؤولة الفمدصيشييغ/ات
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َّ:5231َّالقرارَّبتظبيقَّالستعمقةَّالعامةَّالتهصيات
 ندػية مشطسات مع الجولي والتشديق ناحية، مغ العخبية الشدػية االئتالفات مع التشديق عمى العسل -

 الصخح عمى تؤكج دولية قػة يذكل بسا أخخى، ناحية مغ حكػماتيا، عمى ضاغصة قػة ت ذكل دولية
 الصخح، ىحا جععيو  ،والدالم واألمغ الفمدصيشيات الشداء قزاياى لإ وااللتفات ،الفمدصيشي الشدػي 
 مشيا. واالستفادة األخخى  اإلقميسية التجارب عمى والبشاء

 مخاعاة بكفالة وتحجيجا   السبكخ، واإلنعاش اإلعسار إعادة محػر مع ،مباشخ بذكل ،تػثيقال آلية ربط -
 بعسمية الشاتجة التػثيقات وربط االنتقالية، العجالة في السعشية العسميات في االجتساعي الشػع مشطػر

 شاممة. انتقالية عجالةى لإ الػصػل مغ ا  جدء تعتبخ التي لةءالسدا
 أجل مغ الفمدصيشي، الػضع بخرػصية والستعمقة السصػرة االستسارات ضسغ سشيجالس التػثيق اعتساد -

 مكتب مع والعسل وأوضاعيغ، الالجئاتغ ومشي ،الفمدصيشيات الشداء عغ دقيقة معمػمات قاعجة خمق
 الشداء بػاقع التػثيق عسمية وربط التػثيق،في  الشدػية السشطسات قجرات لتعديد الدامي السفػض

 الجمج تخاعي بحيث ،اإلحرائية السؤشخات وتػجيو عمييا، الجولي القانػن  انعكاسات مع ،الفمدصيشيات
 .الفمدصيشيات الشداء مشو تعاني الحي السخكب العشف مػاقع لتبيان السؤشخات مغ عجد بيغ

 ليذسل القخار عمى العسل نصاق وتػسيع ،1325 القخار تصبيق عمى الشدػية االئتالفات عسل مػاصمة -
 تتجدأ، ال واحجة كػحجة األخخى  األمسية القخارات مع والخبط ،بجاية   "سيجاو" اتفاقية مع لػاضحا الخبط

 الجولية والقخارات اإلندان حقػق  مشطػمة مع بالخبط ،نفدو لمقخار خاص فمدصيشي مفيػم وضع وأىسية
 وتكيفو تػشيشو في وتداعج القخار ثغخات تدج التي األخخى  الجولية االتفاقات مع ربصيا مع ،الججيجة

 في الخارجي التسػيل عمى تعتسج ال مذتخكة مؤسداتية عسل خصة واعتساد السحمي، الػاقع مع
 تصبيقيا.

 باقي ضسغ واعتساده القخار، عمى العسل متابعة في الحكػمة عمى الشدػية االئتالف ضغط تكثيف -
 وضع عمى التأكيج مع تصبيقو،ل الكافية والسالية البذخية السػارد وتجشيج ججي، بذكل الػششية الخصط
 بذكل والستابعة التقييع عمى والعسل ،تصبيقو ومخاقبة القخار، لتصبيق الدمشية والججاول ،الس مدمة اآلليات
 العسل. مدارات ترػيب وإعادة ،بالتعجيل يدسح بساو  ،مدتسخ

 الخسسية الػششية المجشة ضسغ االئتالف مؤسدات وجػد حػل ،ججي بذكل ،الشقاش باب فتح أىسية -
 عمى بالعسل الخاصة والتجاخالت السختمفة، الخقابية األدوار عمى التأثيخ حيث مغ القخار، لتصبيق

 الػاقع. أرض
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 السجني السجتسع ومشطسات ،الدياسية واألحداب ،الذباب مثل أخخى  فئات ليذسل العسل نصاق تػسيع -
 وعكذ خاصة، أمسية راتقخا وجػد حالة في الجسيػر تعبئة عمى والعسل األخخى، الحقػقية

 لتحفيدىع. والشاشصات الشاشصيغ لجى ونذخىا اإلنجازات
ى لإ الػصػل سبيل في ودولييغ محمييغ محاميغ شبكة وبشاء الجولي القانػني الجانب عمى العسل -

 وأساليبيا. الجولية السشاصخة تصػيخ مغ كجدء الجولية، لسشابخا
ى لإ صػتيغ وإيرال ،الفمدصيشيات الشداء رسائل لبث السختمفة الجولية والػسائل اإلعالم استخجام -

 في القخار إشار ضسغ الفاعمة الفمدصيشية السؤسدات بيغ التشديق تفعيل عمى العسل أىسية مع لعالع،ا
 الجولية لمخسائل ا  وتػحيج العسل، في تكاممية يذكل بسا الفمدصيشي، والجاخل والقصاع الزفة مغ كل

 تػاججىغ. أماكغ في تالفمدصيشيا بالشداء الخاصة
 ىحه حجدت التي الدياسية باألوضاع ا  مختبص كان وضعيا نأل ؛الخؤيا مخاجعة عمى العسل أىسية -

 الػششي إلى الشطخ دون  ،الخارجي الدياسي الػضع عمى بالتخكيد ،األوضاع ىحه وفق الخؤيا
 مشيجية ضسغ يةالفمدصيش الشدػية األجشجة عمى الخؤيا ىحه عكذ مع ،وذات بالدخع واالجتساعي

 ... الشداء وحساية ،والالجئات ،األسيخات مع العسل محاور ضسغ ،1325 القخار تتزسغ واضحة
 .لخإ
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 سالحقال
 

َّالقرارَّفيَّالفاعمةَّالفمدظيشيةَّالسؤسدات
5231ََّّلقرارَّالعمياَّالهطشيةَّالمجشةَّومسثميَّأعزاءَّالئحة

 الهعيفيَّالسدسى السؤسدة االسمَّ#
 وسياسات تخصيط عام مجيخ ة السخأ  شؤون  وزارة وضائفي فاتشة  .1
 السحمية الذؤون  عام مجيخ الخئاسة ديػان الدق  دمحم  .2
 االجتساعي الشػع وحجة رئيذ الػزراء لسجمذ العامة األمانة بدار حياة  .3
 العالقات قصاع الخارجية الذؤون  وزارة هللا عػض عسخ  .4
 السذاريع مجيخ الجاخمية وزارة صبح أبػ خالجة  .5
 االجتساعي الشػع وحجة رئيذ العجل وزارة نرار سػنا  .6
 االجتساعي الشػع وحجة رئيذ االجتساعية الذؤون  وزارة الذخشيخ صباح  .7
 االجتساعي الشػع وحجة رئيذ األسخى  وزارة بجرى جمػ   .8
 االجتساعي الشػع وحجة رئيذ التخصيط لذؤون  الجولة وزارة عدة أبػ شاىيشاز  .9

 االجتساعي الشػع وحجة رئيذ اإلعالم وزارة عػاد ناريسان  .10
 لإلحراء السخكدي  الجياز الرالح جػاد  .11

 الفمدصيشي
 عام مجيخ

 عامة أمانة عزػ الفمدصيشية لمسخأة  العام االتحاد ندال ريسا  .12
 إدارة مجمذ عزػ السخأة  شؤون  شاقع بامية سامية  .13
 قانػني مدتذار الحق مؤسدة الخيذ ناصخ  .14
 مذاريع مجيخ مفتاح مؤسدة ياغي نجػى   .15
 السشطسات مشتجى عغ مسثل سالمة احصب  .16

 العشف لسشاىزة األىمية
 مذاريع مشدقة

 القانػني لإلرشاد السخأة  مخكد دية أبػ ميا  .17
 واالجتساعي

 عام مجيخ

 الحكػمية القخارات تشفيح مجيخ الػزراء لسجمذ العامة األمانة سالمة نفيغ  .18
َّ

َّاالستراتيجيَّتخظيطالَّجمداتَّضسنَّالسذاركةَّواألىميةَّالرسسيةَّالسؤسداتَّالئحة
 اإلدارة مجمذ رئيذ جخاح الذيخ سيجات ممتقى القاسع مالآ  .19
  اإلعاقة لحوي  العام االتحاد السجيخ أشػاق  .20
  اإلعاقة لحوي  العام االتحاد رشجي دمحم وفاء  .21



38 

 

 االتحاد رئيذ فمدصيغ لعسال العام االتحاد إدريذ مشاديل وداد  .22
 لتشسية السقجسي مؤسدة نجيع غادة  .23

 سجتسعال
 الجائخة -ة نفدي أخرائية

 االجتساعية
 وحجة - التصػيخ دائخة مجيخ الػزراء مجمذ ريان ميدخ  .24

 االجتساعي الشػع
  اإلندان لحقػق  السدتقمة الييئة أحسج عائذة  .25
 االجتساعي الشػع خبيخة العامة الشيابة رومان ىجي  .26
 االستئشاف ةبنيا رئيذ العامة الشيابة ةصالحي داريغ  .27

َّ
َّالمجشةَّرتيرةسك

 الػزراء لسجمذ العامة األمانة الحكػمية القخارات تشفيح مجيخ غياضة-سالمة نفيغ  .28
 

ات 26َّالداخلَّ-البديل5231ََّّائتالفَّفيَّالذريكةَّالسؤسد 
َّالسؤسدةَّاسمَّالرقم

 الشاصخة حزانات دةمؤس   - الصفػلة مخكد5َّ
 السخأة  بسكانة لمشيػض جسعية – الدىخاء3َّ
 السخكد في خبي اتع نداء – نعع2َّ
 لمدالم الش داء تحالف2َّ
 ندػي ة مشطسة – كيان1َّ
ات تحالف – معا  6َّ  البجوي ة الشدائي ة السؤسد 
 إسخائيل في الجيسقخاشي ات الش داء حخكة – تانجي3َّ
 العشف ضج نداء2َّ
 الجشدانية مشتجى9َّ

 وآفاق نداء52َّ
 البيخ جسعية55َّ
 تغييخ מהפך53َّ
 البجيل لمتخصيط يالعخب السخكد52َّ
 حيفا – لمسخأة  السخأة 52َّ
 الدػار51َّ

                                                           
 https://www.facebook.com/1325Alternative/?ref=bookmarks: صفحة االئتالف البجيل )فمدصيشيات الجاخل( 26

https://www.facebook.com/1325Alternative/?ref=bookmarks
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َّ
َّغزةَّقظاعَّ–5231ََّّائتالفَّبأسساءَّكذف

َّالسؤسدةَّاسمَّالسؤسدةَّمسثمةَّاسمَّالرقم
َّالدتةَّاالئتالفَّسكرتارياَّأعزاء

 الفمدصيشية لمسخأة  العام االتحاد )حسج( نذػان تػفيق آمال 1
 السخأة  شؤون  شاقع نحمة( )أبػ البكخي  يػسف نادية 2
 السخأة  شؤون  مخكد )صيام( عيذة أبػ نسخ أمال 3
 القانػنية واالستذارات األبحاث مخكد الغشيسي الفتاح عبج زيشب 4
 الشدػية الجراسات جسعية دقة أبػ مخيع 5
 الحخ والفكخ الثقافة )زقػت( جػدة الحي عبج مخيع 6
َّ

َّلالئتالفَّالعامةَّالجسعيةَّأعزاء
 التشسػي  الشجج ممتقى ي الحسالو  يػنذ رفقة 7
 وفاق جسعية )صبح( ضبان الخؤوف عبج بثيشة 8
 اإلندان لحقػق  السيدان مخكد الشحال أحسج إسساعيل مخفت 9

 الفمدصيشية السخأة  لجان حادات   )جسعة( رحسة أبػ سميع محسػد تغخيج 10
 السجتسعي اإلعالم مخكد شحادة إبخاىيع حديغ عشجليب 11
 باألسخة الشيػض جسعية ػيحيح دمحم شمب فػزية 12
 االجتساعية الشججة جسعية جياب أبػ عابج حديغ عخبية 13
 عايذة جسعية فخيشة ريع 14
 التشديقية البخامج مخاكد الحاج تحخيخ 15
 مفتاح الغػل شادية 16
 والصفل السخأة  لتأىيل الشدائي العسل جسعية عميان ىجى 17

َّ
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َّالفردية:َّالسقابالت

َّ
َّالسؤسدةَّاالسمَّلرقما

 الخارجية وزارة هللا عػض عسخ 1
 غدة قصاع – السخأة  دراسات الغشيسي زيشب 2
 واالجتساعي القانػني لإلرشاد السخأة  مخكد سشيػرة ةرنج 3
 العاممة السخأة  لجان خخيذة أمل 4
 السخكدي  اإلحراء حسجان أشخف 5
 العشف مشاىزة مشتجى سالمة صباح 6
 شدػيةال جراساتال مخكد عػيزة ساما 7
 السخأة  شؤون  وزارة األعخج وفاء 8
 الحق مؤسدة حية أبػ أشخف 9

 الشاصخة - الصفػلة مخكد سبانيػليإ نبيمة 10
 مفتاح صشجوقة نجػى  11
 الحخ والفكخ الثقافة الخاعي ميا 12

 
َّالجساعية:َّالمقاءات

َّ
َّنابمسَّمجسهعة

َّالسؤسدةَّاالسمَّالرقم
 حمفتا كيالني عبيخ 1
 لمتشسية الفمدصيشية العاممة السخأة  جسعية ىػاش سسخ 2
 الفمدصيشية السخأة  لجان حادات   الفقيو ميدخ 3
 الفمدصيشية لمسخأة  العام حاداالت   عصياني ميدخ 4
 واألسخة السخأة  شؤون  مخكد الرفجي سسية 5
 لمتشسية الفمدصيشية العاممة السخأة  جسعية دراغسة صبحية 6
 الشدػية الجراسات مخكد نأصال أميشة 7

َّ
َّالخميلَّمجسهعة



41 

 

َّالسؤسدةَّاالسمَّالرقم
 األسخية التشسية جسعية بالي وججان 1
 الفمدصيشية العاممة السخأة  لجان حادات   ممحع أمل 2
 الفمدصيشي الشدائي العسل لجان حادات   الذاللجة تغخيج 3
 األسخية التشسية جسعية سارة أبػ عدة 4
 السجتسعية والرحة لإلرشاد أمان مخكد يتخك أبػ مخيع د. 5
 الشدػي  الشذاط جسعية سمصان شادية 6
 وإعالمية ناشصة القػاسسي ميدػن  7

َّ
َّأريحاَّمجسهعة

َّالسؤسدةَّاالسمَّالرقم
 العػجا ندػي  مخكد مداعيج لبشى 1
 التعاونية أريحا أبشاء جسعية غخوف ىيام 2
 الخيخية اإلسخاء جسعية القخيذي نجى 3
 الخيخية اإلسخاء جسعية العدمي نبيل انبيي 4
 التعاونية الجيػك جسعية إرميمية نجاة 5

 الخيخية والشػيعسة الجيػك نداء تشسية جسعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َّ
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َّالتشفيذيَّالسمخصَّ
َّ

تحقيق رؤية خاصة تتعمق ى لإساعيا   ،1325أشمق مجمذ األمغ مبادرتو الستسثمة بالقخار  ،2000في العام 
وما تعكدو مذاركتيغ الدياسية في الحياة العامة عمى مدألة الدالم واألمغ في العالع،  ،بأىسية دور الشداء

ؤوليات السمقاة عمى عاتق الجول لاللتدام بديادة ىحه السذاركة عبخ وضع ترػر يتعمق بالسدى لإإضافة 
صجر ىحا القخار  . الستقخار في دول العالع ككلى الإبسا يداىع في الػصػل  ،ث عشيا القخارمحاور تحج  

ت والفمدصيشيا ،بالتدامغ مع االنتفاضة الفمدصيشية الثانية التي وضعت التحجيات أمام الفمدصيشييغ بذكل عام
وبيغ عجم الثقة بالقخارات  ،ما بيغ السحاوالت السدتسخة لالستفادة مغ الفخص الجولية الستاحةبذكل خاص، 

إن خرػصية الػضع  . مع عجم تصبيق أي قخار دولي يتعمق بفمدصيغ ،الجولية بدبب التجخبة الدابقة
 ،مع القخارات الجوليةو  ،الدياسي الفمدصيشي شكل تجخبة خاصة في التعاشي مع مشطػمة حقػق اإلندان

لمجول السحيصة،  بسا يؤسذ لسخجعية عسل واضحة ،العسل عمى تػثيقيا مغ السيع، 1325مع القخار  وبخاصة
مقارنة بالجول األخخى السحيصة،  ا  ومتصػر  ا  أخحت مشحى سخيع ،مدألة العسل عمى القخار فمدصيشيا  ن إحيث 

ال بج مغ  ،وبشاء عميو . عكذ بذكل مباشخ عمى األرضوتع العسل عمى تشطيع أكبخ لمعسل بسا يسكغ أن يش
)عام صجور القخار( وحتى يػمشا  2000عام التتبع ماىية ىحا العسل ضسغ السخاحل السختمفة السستجة مغ 

ج مػاشغ الزعف والقػة في يحجمع تالػقػف عمى اإلنجازات والجروس السدتفادة مغ ىحه التجخبة، بيجف  ؛ىحا
، التػصيات الالزمة لمتصػيخ والبشاء وفقا  لمسدتججات عمى السدتػى السحميإلى  إضافةمديخة ىحه التجخبة، 

 .عمى أمل الػصػل إلى مخجعيات لمعسل السدتقبمي لالستفادة مشيا
 

َّ:مراحلَّالعسلَّعمىَّالقرارَّمحميا َّ
م مع لسا يذكمو مغ تعامل عا ،1325مغ السيع بسكان الشطخ إلى التأثيخات الدياسية عمى فيع القخار 

مرصمح الدالم، حيث يتبايغ الفيع العام لسدألة الدالم ما بيغ التشازل واالستدالم، وىػ ما انعكذ مباشخة 
وقبل  . عمى التػجيات العامة لمشداء الفمدصيشيات في تبشي القخار والعسل عميو شػال الدشػات الساضية

الدالم السقتخن باالستقخار وبديادة  السزي في بيان مخاحل القخار السحمية، كان ال بج مغ تػضيح معشى
إلى بيان أىسية  إضافةلفخص، حدب ما تبشاه القخار، ى الإوالػصػل  ،القانػن والشطام، وبالعجالة االجتساعية

مػاكبتو بكل ما ىػ ججيج عمى وإنسا  ،بسعدل عغ السشطػمة الجولية كاممة 1325عجم الحجيث فقط عغ القخار 
 الرعيج الجولي.
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َّمهاطنَّالزعفَّمهاطنَّالقهةَّأىمَّالسحظاتَّلدشهاتاَّالسرحمة
َّالقرارَّ مرحمةَّقراءة

َّفمدظيشيا َّ
 استكذاف القخار. - 2009 -2000

 تحالف السخأة والدالم. -
كيل إشار تذ -

مفاىيسي فمدصيشي 
 لمقخار.

التػعية السحمية  -
 .واالئتالفات القاعجية

تفعيل القخار مغ السؤسدات  -
القاعجية بذكل مباشخ بالتخكيد 

كاس سياسات عمى انع
االحتالل عمى قزايا الرحة 

لمشداء والفتيات  اإلنجابية
 .الفمدصيشيات

نتياكات التي االالتخكيد عمى  -
تتعخض ليا الشداء الفمدصيشيات 

 .اإلسخائيميمغ االحتالل 
إعجاد كادر ندػي فمدصيشي  -

قادر عمى التعامل مع اإلدارة 
 الجولية.

إدخال الخصاب الفمدصيشي  -
 ي.ضسغ اإلشار الجول

 

عجم وجػد رؤية واضحة آلليات  -
واالستفادة بذكل  ،العسل القادمة

 كامل مغ محاور القخار كافة.

َّالعسلَّ مرحمة
َّالسشغم

 التػثيق والسحاسبة. 2012 -2010
ف األىمي الشدائي االئتال

 لتصبيق القخار.
 .شبكة وصال

في صشع  اإلشخاكالتخكيد عمى  -
 في غدة. اإلغاثةالقخار وعمى 

الجولية، لة ءلسدااضيػر أىسية  -
والبجء بالعسل عمى التػثيق 

 والتجريب عميو.
العسل في استسخار القاعجة  -

الستػاصل والستػاتخ وخمق 
مغ  ،الفعاليات الخاصة بيع

، خالل تػجياتيع في السشاشق
والتخكيد عمى األمػر التي 
تعشي الشداء في السػاقع بذكل 

 مباشخ.
ى لإبجء االنعكاس مغ القاعجة  -

خالل تذكيل مغ  ،لقسةا
 االئتالف.

الشداء في لجان  إشخاكعجم  -
 السرالحة الػششية.

مدألة السرالحة ى لإالشطخ  -
كذيء ىامذي ال يتعمق بمب 

وشخح أولػيات  العسل الدياسي،
 عسل أخخى.

لمعسل عمى إبخاز  وجػد تحج    -
القزية الفمدصيشية بعج الثػرات 

 العخبية.

َّبشاءَّ ى ماستسخار تيسير العسل ع -محاور  تشاولعمى التخكيد  -خصة الزغط  - 2018 -2012مرحمة
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َّوالعسلَّ الذراكة
َّالرسسي

 والسشاصخة.
تذكيل المجشة الػششية  -

العميا لتصبيق قخار 
مجمذ األمغ رقع 

1325. 
الػششي  اإلشاروضع  -

االستخاتيجي لمقخار 
1325. 

العسل عمى مخاجعة  -
فمدصيشية خاصة 

والخخوج  ،بالقخار
باالستخاتيجيات العذخ 
لمعسل عمى قزايا 

 مع واألمغ.السخأة والد
العسل عمى السدتػى  -

 .اإلقميسي
العسل عمى السدتػى  -

 الجولي.
قزية السرالحة  -

 الػششية الفمدصيشية.

 .لةءوالسدا ،والسذاركة ،الحساية
العسل الخسسي ووضع الخصط  -

واالستخاتيجيات الخاصة 
 بتصبيق القخار محميا .

صػت الشداء دوليا   إيرال -
 .عجة وفي مشاسبات

 

الشداع الجاخمي بيغ فتح 
 وحساس.

عجم تفعيل دور الشداء في  -
قزايا الدمع األىمي مغ 
مؤسدات المجشة الػششية ذات 
العالقة، حيث وجػد جيج قميل 

 في ىحا الخرػص.
عجم وجػد تغحية راجعة عكدية  -

لقاعجة )مغ ى الإمغ القسة 
سفل(، تداعج ألى الإاألعمى 

 عمى تكاممية العسل.
دوار الخسسية االكتفاء باأل -

الخاصة بسحاور الخصة 
وتقديع األدوار فييا،  ،الػششية

واالكتفاء بسحاور الخصة 
كسدؤوليات مباشخة يتع تقييسيا 

 .ا  الحق
وجػد إشكالية جادة في تسػيل  -

الفعاليات الخاصة بجيات تشفيح 
 الخصة الػششية.

ال يػجج تجشيج لكػادر بذخية  - -
خاصة لمعسل ضسغ المجشة 

 الػششية.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 
َّ
َّ
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َّوتذكيلَّاالئتالفَّالبديل:َّ،5922عامَّالالفمدظيشيَّالسحتلََّّعسلَّالشداءَّفيَّالداخل
اختمف سياق العسل الختالف الػضعية ، 1948عام الفيسا يتعمق بالشداء الفمدصيشيات في الجاخل السحتل 

الجاخل الدياسية والقانػنية التي تعسل ضسشيا الشداء الفمدصيشيات، حيث واجيت الشداء الفمدصيشيات في 
أبخز أىسية َّتتعمق بالعسل عمى األرض ضسغ إشار عام يزع السؤسدات الشدػية كافة، ماعجة  إشكاليات

 ضسغ السحجدات التالية: في إشار االئتالف البجيل ،عكذ التػجيات الخاصة باحتياجات الشداء أنفديغ
 

 شخح التػجيات الخاصة بالحساية والستابعة وضسان السذاركة. -
والحاجة السم حة إلنياء االحتالل كآلية  ،وتأثيخه عمى الش داء والفتيات اإلسخائيميحتالل عجم تجاىل اال -

 .السشصقةفي  تيغوسالمن أمغ الش داء لزسا
ل الحي يزسغ الت عامل مع مفيػم األمغ بذك ،السشعكذ في القخارالتخكيد عمى مفيػم األمغ اإلنداني  -

، بالتخكيد عمى أن  يختبط بذكل  ،الش داء والخجال والفتيات والفتيان الفمدصيشييغ انعجام األمغ لجىشسػلي 
، سبشي  عمى السفيػم القػمي  لألمغتمقائي  باستسخار االحتالل والتس يد البشيػي  السسارس بحق  الفمدصيشييغ ال

 27.في ذلظ الحق ػق الجساعي ة بسا ،وغياب دستػر يحسي حقػق اإلندان األساسي ة
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 
َّ
َّ

                                                           
 البجيل. 1325ورقة تعخيفية حػل االئتالف  27
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َّ
َّالتهصيات:

، وتػسيع نصاق العسل عمى القخار ليذسل 1325االئتالفات الشدػية عمى تصبيق القخار  مػاصمة عسل -
والخبط مع القخارات األمسية األخخى كػحجة واحجة ال تتجدأ،  ،بجاية "سيجاو"الخبط الػاضح مع اتفاقية 

لجولية بالخبط مع مشطػمة حقػق اإلندان والقخارات ا ،وأىسية وضع مفيػم فمدصيشي خاص لمقخار نفدو
وتداعج في تػشيشو وتكيفو مع  ،االتفاقات الجولية األخخى التي تدج ثغخات القخاربمع ربصيا  ،الججيجة

 عمى التسػيل الخارجي.عتسج تصبيقيا يالػاقع السحمي، واعتساد خصة عسل مؤسداتية مذتخكة ال 
التي حجدت ىحه  باألوضاع الدياسية ا  وضعيا كان مختبصن أل ،أىسية العسل عمى مخاجعة الخؤيا -

دون الشطخ إلى الػششي  ،بالتخكيد عمى الػضع الدياسي الخارجي ،الخؤيا وفق ىحه األوضاع
، مع عكذ ىحه الخؤيا عمى األجشجة الشدػية الفمدصيشية ضسغ مشيجية وذات واالجتساعي بالدخع

 الخ. ... ضسغ محاور العسل مع األسيخات والالجئات وحساية الشداء ،1325واضحة تتزسغ القخار 
ى لإوبشاء شبكة محاميغ محمييغ ودولييغ في سبيل الػصػل  ،العسل عمى الجانب القانػني الجولي -

 .، كجدء مغ تصػيخ السشاصخة الجولية وأساليبيالسشابخ الجوليةا
ى لإوإيرال صػتيغ  ،والػسائل الجولية السختمفة لبث رسائل الشداء الفمدصيشيات اإلعالمستخجام ا -

ىسية العسل عمى تفعيل التشديق بيغ السؤسدات الفمدصيشية الفاعمة ضسغ إشار القخار في لعالع، مع أ ا
لمخسائل  ا  والجاخل الفمدصيشي، بسا يذكل تكاممية في العسل، وتػحيج غدة وقصاع الغخبية كل مغ الزفة

 الجولية الخاصة بالشداء الفمدصيشيات في أماكغ تػاججىغ.
ومشطسات السجتسع السجني  ،واألحداب الدياسية ،خى مثل الذبابتػسيع نصاق العسل ليذسل فئات أخ -

، والعسل عمى تعبئة الجسيػر في حالة وجػد قخارات أمسية خاصة، وعكذ الحقػقية األخخى 
 .ونذخىا لجى الشاشصيغ والشاشصات لتحفيدىع اإلنجازات

جيجا  بكفالة مخاعاة السبكخ، وتح واإلنعاشربط آلية التػثيق بذكل مباشخ مع محػر إعادة اإلعسار  -
مشطػر الشػع االجتساعي في العسميات السعشية في العجالة االنتقالية، وربط التػثيقات الشاتجة بعسمية 

 عجالة انتقالية شاممة.ى لإمغ الػصػل  ا  التي تعتبخ جدءلة ءالسدا
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َّعسمياتَّالهساطةَّوالدالم

 .ضج السخأة تع التػقيع عمى اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد  -
 .واحجة لع يتجاوز عجد الشداء في وفػد السفاوضات مغ البجاية امخأة  :الدالم اتمفاوض -
 3نداء شاركغ مغ  4باالتفاق،  2017 العام لع يتع تسثيل الشداء إال في السرالحة األخيخة :وفج السرالحة الػششية -

 فرائل مختمفة.
 .والعامميغ في إجسالي% مغ 5.8الشداء في الدمظ الجبمػماسي  ندبة -
 .مخأة ا 44عجد الشداء العامالت في الدفارات والسسثميات التابعة لجولة فمدصيغ بمغ  -
 سفيخات في الخارج. 4ىشاك سفيختان في مقخ وزارة الخارجية، و -

 
 العدالةَّواألمن

 %.17.2بمغت  2017عام الندبة القاضيات الفمدصيشيات في  -
 /ة.يا  محام 3625مغ أصل  ،محامية 743بمغ  2014عام العجد السحاميات السداوالت حتى  -
 .124مجعية عامة مغ أصل  16بمغ  2014عام الحتى مغ الشداء غ يغ العاميعالسج  عجد  -
 .نداء 306بمغ  2014عجد الشداء العامالت في كػادر الذخشة في العام  -
 ذخعي.قاضيات في مشطػمة القزاء ال 3تعييغ مأذونتيغ شخعيتيغ، مع وجػد  2015شيج العام  -
 .خاصة لقزايا العشف الجشدي إحرائياتال تػجج  -
في فمدصيغ واألردن وسػريا ولبشان )آخخ إحرائيات األونخوا  2,424,815 بمغ مجسػع الشداء الفمدصيشيات الالجئات -

2010). 
 

 االنتخابات
 /ة.ا  عزػ  132مغ مخأة ا 17 بمغ السجمذ عزػية عجد الشداء فيو ، السجمذ التذخيعي ال يدال معصال   -
 %.20في السجالذ السحمية والبمجيات التي جخت فييا االنتخابات األخيخة ندبة الشداء  -
 .2005عام ال% 20 بشدبة مبجأ الكػتا بالقػائع الشدبية إقخار -
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The executive Summary  
 

In the year 2000, the United Nations Security Council adopted Resolution 1325 (UNSCR 1325) to 
fulfill the vision of promoting the role of women and their political participation in issues of 
peace and security all around the world. This resolution conceptualized the responsibilities and 
commitments of different countries in order to increase women’s participation in the spheres 
mentioned by the resolution; thus contributing to global stability.  
 
UN Security Council Resolution 1325 was issued during the Second Intifada. This period saw 
tremendous challenges for the Palestinian people in general; and the Palestinian women in 
particular. These challenges included the countless efforts to receive the available international 
support, lack of trust in international resolutions because of the disappointing experience in the 
past, and the non-implementation of any international resolutions on the ground when it came 
to Palestine. The specificity of the Palestinian political predicament formed a unique experience 
when it came to the human rights system and the international resolutions; and especially with 
regard to UNSCR 1325. It is important to document these experiences in order to establish a 
clear reference point for action in the surrounding countries as well. This is because the 
implementation of this resolution on the Palestinian level took place swiftly and in an advanced 
manner compared to the neighboring countries. This work was also much more organized in 
Palestine, thus reflecting positively and directly on the ground. Hence, it is important to follow 
the different phases of this work starting from 2000 (the year in which this resolution was 
adopted) until this point in time in order to revisit the achievements and lessons learned vis-à-
vis this experience, as well as determining the strength and weakness points. Moreover, a 
number of recommendations will be made in order to develop this work on the local level and 
to have good reference points for action that can be highly beneficial for the future.   
 
 
Phases of Working on this Resolution on the Local Level: 
It is important to examine the political implications of UNSCR 1325; and especially in light of the 
term “peace”. This is because “peace” can be understood by some as “concessions”, while 
others might see it as “surrender”. However, since this resolution took a fair stance, the 
Palestinian women adopted it and worked in its framework for many years. Before discussing 
the different phases of this resolution on the local level, it is important to clarify the meaning of 
“peace” in this context. According to UNSCR 1325, peace is associated with stability, the rule of 
law and order, social justice and equal opportunities. Also, it is important not to discuss UNSCR 
1325 in an isolated manner; but to look at it alongside the other international resolutions, 
including the new ones. 

 
Phase Years Main Stages Strength Points Weakness Points 

The phase 
of reading 

UNSCR 1325 
on the 

Palestinian 
level 

2000 - 2009 - Learning and 
becoming 
familiarized about 
this resolution. 

- Coalition of 

- The activation of this 
resolution by grassroots 
organizations, while 
focusing on the effect of 
the Occupation’s policies 
on the reproductive health 

- The lack of a clear 
vision with regard 
to the upcoming 
work mechanisms, 
and not making 
enough 
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Women and Peace. 

- Established a 
Palestinian 
conceptual 
framework related 
to this resolution. 

- Local awareness 
and grassroots 
coalitions. 

of Palestinian women and 
girls. 

- Focusing on the Israeli 
Occupation’s violations 
against Palestinian 
women. 

- Preparing female 
Palestinian activists and 
leaders who have 
international 
administration 
capabilities. 

- Promoting the Palestinian 
discourse in the 
international arena. 
 

achievements in 
the decision-
making spheres.  

The Phase 
of 

Organized 
Action 

2010-2012 - Documentation and   
  accountability. 
- Women’s civic 
coalition  
   to implement UNSCR  
   1325. 
- Wessal Network [an  
   important network of 
the  
   the Culture and Free  
   Thought Association/ 
    CFTA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Focus on women’s 
participation in decision-
making positions and also 
on relief in the Gaza Strip. 

- The increased importance 
of international 
accountability and the 
start of documentation 
and training in this field. 

- The grassroots’ ongoing 
work in this field while 
conducting various 
activities in different 
locations and focusing on 
the issues which 
particularly concern 
women.  

- Enhanced the grassroots’ 
impact on the higher level 
through the establishment 
of a coalition. 
 

 

- Not involving 
women in national 
reconciliation 
committees. 

- Viewing the issue 
of reconciliation as 
a peripheral 
matter not related 
to political action, 
and the 
prioritization of 
other work 
matters. 

- The Arab revolts 
made it difficult to 
showcase the 
Palestinian cause 
to the outside 
world.  

Phase of 
Building 

Partnerships 
and Work 

on the 
Official 
Level 

2012-2018 - The lobbying and 
advocacy plan. 

- Establishment of 
the “Higher 
National 
Committee for the 
implementation of 
UNSCR 1325”. 

- Formulation of the 
National Strategic 
Framework for 

- Focused on the fields of 
protection, participation 
and accountability. 

- Working on the official 
level and the formulation 
of the plans and strategies 
related to implementing 
UNSCR 1325 on the local 
level. 

- Making Palestinian women 
be heard in the 

- The continued 
marginalization of 
women in the 
work of ending the 
internal strife 
between Fateh and 
Hamas. 

- Not sufficiently 
activating the role 
of women in issues 
of civil peace inside 
the relevant 
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UNSCR 1325. 

- A Palestinian 
review of UNSCR 
1325, and 
formulating the ten 
work strategies 
related to women, 
peace and security 
issues. 

- Work on the 
regional level. 

- Work on the 
international level. 

- The Palestinian 
national 
reconciliation 
issue. 

international arena and in 
a number of important 
events. 

 

national 
committee 
organizations. 

- There is no 
feedback from the 
upper level to the 
grassroots level 
(i.e. from top to 
bottom); whereas 
such feedback 
would have helped 
in the 
complementarity 
of work. 

- Remaining limited 
to the official roles 
specified by the 
National Plan of 
UNSCR 1325 and 
remaining confined 
to the National 
Plan’s main lines of 
activity as direct 
responsibilities 
which are assessed 
at a later stage. 

- There is a serious 
problem in funding 
the activities of the 
parties which 
implement the 
National Plan of 
UNSCR 1325. 

- There is no 
recruitment of 
specialized human 
resources to work 
in the framework 
of the Higher 
National 
Committee for the 
Implementation of 
UNSCR 1325.   
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Women’s Action among the Palestinians of 1948 and the Formation of the Alternative 
Coalition: 
 
The context of work of Palestinian women inside the Green Line (i.e. the 1948 areas) is different 
due to the dissimilar political and legal situation there. The Palestinian women in the 1948 
areas – under the framework of different women’s organizations - face a number of problems 
related to working in the field. This necessitated the establishment of the Alternative Coalition 
to modify their orientation and meet the needs of Palestinian women there. Among the 
focused things in this respect are the following:- 

- Focus on protection, follow-up and women’s participation. 

- Examining the negative impact of the Israeli Occupation on Palestinian women and girls, 
and pressing strongly to end the occupation in order to guarantee the security and 
safety of women in the region. 

- Focusing on the concept of Human Security in UNSCR 1325; which views security in a 
comprehensive manner. The absence of security among Palestinian women, men, girls 
and boys is directly related to the ongoing occupation and systematic discrimination 
against the Palestinians and the absence of a constitution to protect the basic rights of 
human beings; including their collective rights.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 Information paper on the Alternative Coalition for implementing UNSCR 1325. 
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Recommendations: 
 

- Women’s coalitions must continue their efforts to implement UNSCR 1325 in Palestine. 
Also, these coalitions should expand the scope of their work to include a clear linkage 
with CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women) and the other United Nations resolutions in an indivisible manner. Moreover, 
the notions of UNSCR 1325 must be clearly understood in the Palestinian context, and 
this should be linked to the different human rights and international resolutions and 
conventions; including the new ones. The latter conventions can fill the loopholes of 
UNSCR 1325 and will surely help in adapting this resolution to the local reality in 
Palestine. Furthermore, there should be the adoption of a joint institutional action plan 
whose implementation would not rely on foreign funding. 

- It is very important to review and modify the vision because the previously-formulated 
vision was based on a different political situation at the time. Also, there should be 
more focus on the external political situation without excessively focusing on the 
national and social situation, and the modified vision should guide the Palestinian 
women’s agenda in a clear methodology which includes UNSCR 1325 (such as the work 
areas related to female inmates, women refugees, protection of women, etc.). 

- Enhance the legal work and activities on the international level, and to build a network 
of local and international lawyers in order to reach the international platforms and 
strengthen the international advocacy for this cause. 

- The use of the media and other international means to disseminate the messages of 
Palestinian women and make their voices heard all over the world. Moreover, it is vital 
to activate the level of coordination between the different Palestinian organizations 
working under this resolution in the West Bank, Gaza Strip and inside the Green Line 
(1948 areas). This will lead to an integrated action and will unify the global message of 
Palestinian women. 

- To expand the scope of work to include other societal segments; such as the youth, 
political parties, civil society organizations and human rights organization, as well as 
mobilizing the public upon the issuance of new UN resolutions. It is also important to 
highlight the achievements of the aforementioned societal segments and to motivate 
the female and male activists working in this field. 

- The full documentation of the “Reconstruction” and “Early Recovery” lines of activity; 
and especially in light of the gender perspective related to the processes of transitional 
justice. Also, the various documentations should be subject to accountability; which is 
an important element for reaching a comprehensive transitional justice.  
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The Processes of Peace and Mediation 

- The signing of CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). 

- During the peace negotiations, the number of women in negotiations delegations never reached more than 
1 woman at a single time. 

- No women were represented in any national reconciliation delegations except for the last 
reconciliation/agreement of 2017; which had 4 women from 3 political parties. 

- The percentage of women in the Palestinian diplomatic corps is 5.8%. 

- The number of women working in embassies and representative offices of the State of Palestine is 44 
women. 

- There are two women ambassadors at the Ministry of Foreign Affairs (MOFA) and four female ambassadors 
abroad. 
 

Justice and Security 

- The percentage of female Palestinian judges in 2017 was 17.2%. 

- In 2014, there were 743 female practicing lawyers out of a total of 3,625 lawyers [approximately 20.5%]. 

- In 2014, there were 16 female prosecutors out of a total of 124 [i.e. 12.9%]. 

- The number of female Police personnel in 2014 was 306 women. 

- The year 2015 saw the appointing of two female authorized marriage officiants and 3 female judges in the 
Sharia courts. 

- There are no direct statistics related to the cases of sexual violence in Palestine. 

- According to the most recent statistics of UNRWA in 2010, the number of Palestinian female refugees in 
Palestine, Jordan, Syria and Lebanon was 2,424,815 women. 

 

Women in the Elections 

- The Palestinian Legislative Council (PLC) is still dysfunctional, and there are 17 female members in the PLC 
out of a total of 132 members [roughly 12.9% of PLC members]. 

- The percentage of women was 20% in the last elections of the local councils and municipalities.  

- In 2005, a quota of 20% was given to women in the proportional lists. 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2000 

2002 

Resolution 5231 

2nd Intifada: 460 Female martyrs (318 

from Gaza, 139 from west bank, and 3 

Palestinian female from 1948). 

2018 

2012 second Aggression on 

Gaza: 21 Female martyrs, 105 

Female injured. (OCHA) 

Blockade of the Gaza Strip 

 

2014 Third Aggression on Gaza: 263 Female 

martyrs, 2088 Female injured, 2358 houses 

totally demolished, 13644 houses partial 

demolished, and 466,000 people displacement. 

2008 first War on 

Gaza: 114 Female 

martyrs, 53,000 

people injured more 

than 3,400 families 

their houses totally 

demolished. (OCHA)   

Hamas won the 

Palestinian 

legislative election, 

2006 

National reconciliation government 3 

Female ministers out of a total 20   

The Palestinian internal 

division  

Cairo agreement 2011 

(No women 
participated) 

 

Cairo agreement 2017 

Makah agreement 2007 

(No women participated) 

Doha agreement 2012 
(No women participated) 

 

Ashanti agreement 2014 
(No women participated) 

 

Preparation of the strategic 

Framework document of UNSCR 

5231 

Resolution 0281 

Resolutions 

0222  &  0221  

Resolution 0191 

Resolutions 

8019 & 8088 

Issuance of UNSCR   8828  

Global Study on the 
Implementation of UNSCR 

1325 

Presidential Decree 

No. (24) Of 2005 to 

promote the 

participation of 

women  

Adopting of the 

quota in the 

proportional 

lists 

  

 

Political parties Signed women 

empowerment covenant (30% 

participating in decision 

making levels) 

 The Signing of CEDAW 

 

Decision to form 1325 higher Palestinian 

National committee  

Al-Aqsa Upraising: 25 

female martyrs from Gaza, 

and 10 martyrs from WB) 

Palestine submitted 

CEDAW First Report  

Prepare Arab regional 

strategy on UNR1325 

and the action plan 

The recognition of Palestine as a non-member observer state 

in the United Nation 

Prepare 1325 

National Plan  

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_observers


1 

  


