
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ة0/بألاو عا++*لاو لالتحالا

  تا4-يطسلفلا ءاس-لا *ع م&راثآو
 

  لا*اثي5س3رآ ا,توّروأ ال,ما* :ة'تا$لا
 ا,ل,C ة,عمج – مالسلا ةفاقث ةسردم
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لاباثیتسیرآ ایتوّروأ  الیماب  فیلأت :  

ةم01س رون :ةيبرعلا ىلإ ة ينابس71ا نم ةمجرتلا  

 

 

EأGH
I Cتسا ل,لدلا اذMالام

ً
 قيبطتلا :نمألاو مالسلاو ءاس_لا^)ردنجلا( ZIامتجالا عXنلا ناونع* رخآ SرPQقتل 

ij دويقلاو تاEدحتلاو
I طسلفklj. دادعإ مت qتق,ثولا الklj ij

I م راطإstجاردإ" عو qعمتجملا لما ij
I انمCفنعلا ةض 

ij تا,_يطسلفلا ءاس_لل ة,باجنإلاو ة,س_جلا قوقحلا نامضو ZIامتجالا عXنلا }ع مئاقلا
I ة,ل,ق,لقو ل,لخلا 

 ة,منتلا لجأ نم نواعتلل ة,نولات�لا ةلاqولا نم لXQمت�و ا,ل,C ة,عمج ةدا,ق* ،")kljطسلف ،ة,�Pغلا ةفضلا( سا�Xطو
)Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)(.  

 

 

 

 

 عم نواعتلا*

 

 

      

Eتحم خس  نكمXQتا Cقتلا اذPQو ر stCح* اPQة، ¢tQركذو اهب داهش5سالا ةطCش§ اMةفاقث ةسردم .حيحص ل 
املع ،ةق,ثولا ەذC ىوتحم نع ةQ¬حلا ةلوؤسملا ªI مالسلا

¯
 ةلاqولا يأر ةروj¬لا* سكعE ال ىوتحملا اذC نأ 

  .ة,منتلا لجأ نم نواعتلل ة,نولات�لا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ة0/بألاو عا++*لاو لالتحالا

 تاB;يطسلفلا ءاس;لا :ع م7راثآو
 

 لصفلاو راصحلا Dع ةمئاقلا ة5ل5ئاCإلا تاسا5سللو ة5ئادعلا لامعألل يرودلا د5عصتلاو ةركسعلاو لالتحالا دوقعل نإ
RSاسQإلا نوناقلا عم ضراعتت IJKلا ةرط5سلاو

K ودلاTK إلا قوقحوQاع5مج اهل ،ناس
Y

 اهل نأ امS، à_ي^يطسلفلا Dع ةم5خو بقاوع 
اءزج وأ اهلمrأq نهتا5ح ءاس^لا مظعم تشاع دقف .تا5^يطسلفلا ءاس^لا ةا5ح Dع هجوألا ددعتمو صاخ èثأت

Y
اèبك 

Y
 اهنم 

wSو لالتحالا تحت
K عازن لظz لخ� لازي ال دمألا ل{|ط

�
 رو�دتلا و ،نا�سلل ي�قلا èجهتلا تا5لمعq ب�س�ي و Dتقلا ف

الضف ،ةلاط�لاو رقفلا نم ة5لاع تا{|تسم�و ،ناسQإلا قوقح ةلاحل ��K{ردتلا
ً

 ءاس^لا براجت نأ امa .ةèطخ ة5حص لrاشم نع 
اض�أ ةموكحم عاeSSلاو لالتحالا عم

Y
 qغ ة{ردنجلا تاقالعلاè ة{واس�ملا wS

K يطسلفلا عمتجملاISK قلخ� يذلا يوبألاو يد5لقتلا 
اعاضوأ

Y
الا�شأ ُجت^{و قوقحلا د5ّق{و ةشاشهلا نم ةصاخ 

ً
 صرفلاو دراوملا Tإ لوصولاq رمألا قلعتي امدنع ةاواسملا مدع نم 

اذإ تا5^يطسلفلا ءاس^لا هجاوت  .1اهبعل لاجرلاو ءاس^لا Dع عقوتُي IJKلا تاعلطتلاو ة5طمنلا بلاوقلا ب�س�
Y

 ،�Kوي ل�ش�و ،
الا�شأ

ً
èS، wSيمتلاو فنعلا نم ةد�دع 

K لاجملا_̀S ع صاخلاو ماعلاD ءاوس ٍدح، wS
K ة{|سِ^لا ه5مس¡ امل حضاو ٍلجت – wS

K اهل5لحت 
  .2رمتسملا فنعلاq – مالسلاو برحلاو ءاس^لل

 ة5مويلا تال�شملا فلتخت نأ نكم� ذإ .نيا�تم تا5^يطسلفلا ءاس^لا ههجاوت يذلا عقاولا نأ امa ،ة�اغلل دقعم قا5سلا نإ
wS ةأرما اههجاوت IJKلا

K لا كلت نع ةزغIJK ىرخأ ةأرما اهش¦عت wS
K وأ ل5لخلا وأ © مار وأ سدقلا wS

K ىدحإ qج ةقطنملا تادل wS
K 

 .لالتحالا اهضرف� IJKلا ة5ع�تلاو ةلزعلاو راصحلاو ءاصقإلا تاسا5س نم ةعومجمq ةددحُم ةد{»فلا نهــ�راجت .3 ة�5»غلا ةفضلا
 ءاس^لا Dع ةCا�م èغو ةCا�م تاèثأت لالتحالا تا5ك5مانيدل لازي ال و ناa هنأ Tإ ماع ل�ش� تاساردلا نم د�دعلا èش¡
wS لعفلاq ةدوجوملا ة{ردنجلا ةاواسملا مدع لا�شأ تززعو تمادأ اهنأو ،تا5^يطسلفلا

K يطسلفلا عمتجملاISK. wS
K قا5سلا اذ�، 

ثأ 5DKئاCإلا يركسعلا عمقلا نأ Sّ̀_بت
ّ

ادعqُ هف�ظوي يذلا فنعلل نأو ،ةروكذلا لا�شأل K̄امتجالا ءانبلا Dع ر
Y

ا{ردنج 
Y

 نمف  ،
ادمع لالتحالا لواح� تاسرامملاو تاسا5سلا نم د�دعلا لالخ

Y
wS ك5كش�لا 

K ي^يطسلفلا لاجرلا ةردق_̀S عD رود ءادأ 
 �فُ� ام ،ةموكحم ٍتاحاسم ،ة5لئاعلا تاحاسملا لعج ²Tو صاخشألا S̀_ب فنع تالاح Tإ رتوتلا اذ� يدؤي ."ةامُحلا"

 
 نWX4ي يذلاو ،.U;بط ال ،.-امتجا جتنم و4 ءاسNلاو لاجرلا JKLب ةاواسملا مدع نأ رهظُ? يذلا .>;لحتلا موهفملا و4 )ردنجلا( .-امتجالا ع%نلا"  1
L[اقثلاو .-امتجالا ءانبلا ة;لمع

 ءانبلا >ع ءوضلا ط;لسg hإ ردنجلا موهفم فدهي .ة;سNجلا ة;جولويبلا تافالتخالا نع ەWKLيمتل ،جتنملا اذهل .
 ءاسNلاو لاجرلا JKLب تافالتخالا نأ ف;ك راهظإ gإ يردنجلا روظنملا Uسoو ،ةطلسلاو لمعلل .Nkجلا فالتخالا >عو .Nkجلا فالتخالل .-امتجالا

s. غ ةوقلا تاقالعل .-امتجا ءانب جاتنWK تملاxلا ةئفاz{. ا;خ�رات ا4ؤاسرإ مت
�

 ]L
 !Escola de Cultura de Pau, Alerta 2019." يوبألا ماظنلا .

Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Barcelona: Icaria, 2019 )ريذحت ،مالسلا ةفاقث ةسردم 
 ).2019 ، ا�راx?إ :ةنولشرب .مالسلا ءان¬و ناس»إلا قوقحو تاعاWLLلا نع ر�§قت ¦2019

الثم ي¯عجار  2
ً

L[ ن4وك لورا± 
. Women and Wars: Toward a Conceptual Framework )لاN4افم راطإ وحن :بورحلاو ءاس;.̧( ]L

. 
L¿ولات¾لا دهعملا :ةنولشرب ،بورحلاو ءاسNلا( 4JKL، Las mujeres y las guerras, Barcelona: ICIP, 2014وك تاروشNم

 لجأ نم .gودلا .
 ا;ÈنÇس( Cynthia Cockburn,“The Continuum of Violence” en Wenona Giles y Jennife Hyndman (eds.) ؛)2014 ،مالسلا

L[ "فنعلا ة�رارمتسا" ،نWXكوك
 :Sites of Violence, Gender and Conflict Zones, Berkeley ،)نامدنيWK 4فنيجو ل;ج انون�و تاروشNم .

University of California Press, 2004 )لا قطانمو ردنجلاو فنعلا عقاومWLLب ،عاWK±<.: وأ )2004 ،ا;نروفلا± ةعماج ةلجم Caroline O.N. 
Moser, “The Gendered Continuum of Violence and Conflict: An Operational Framework” en Caroline O.N.Moser 

y Fiona C. Clark (eds.) )±لوراJKL سوم .ن .وأWK، "لاو ردنجملا رمتسملا فنعلاWLLا;لمع راطإ :عا¿{
." ]L

 .س انويفو WKسوم .ن .وأ JKLلورا± تاروشNم .
 Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict and Political Violence, Londres-Nueva York: Zed ،)كرال±

Books, 2001 )لعافلا وأ نيدتعملا ،ا?احضلاJKLلا ،ردنجلا ؟WLL2001 ،سكوب د�ز :كرو�%ين – ندنل ،حلسملا عا(.  
3  ]L

L[ .فلتخم مxح عضو اهنم لÝل ،ة�رادإ ماسقأ ةثالث gإ ة;¬§غلا ةفضلا م;سقت مت ،ولسوأ ة;لمع راطإ .
áLارألا نم ٪18 مضت .}zلا( أ ةقطنملا .

. 
L[ امأ ،ة;ندملاو ة;نمألا نوؤشلا >ع ة;Nيطسلفلا ةطلسلا رط;سh )ة;Nيطسلفلا

. ]L
 نوؤشلا >ع ة;Nيطسلفلا ةطلسلا رط;سh ،)٪20( ب ةقطنملا .

L[ نمألاو طقف ة;ندملا
L[و ؛ل;ئاãإ د? .

L[ .ة;ل;ئاãإلا تاطلسلل ةرط;سلا نإف )٪62( ج ةقطنملا .
ق ل;لخلا ةنيدم نأ JKLح .

ُ
 1ـJKL: 4تقطنم gإ تمس

 .ة;ل;ئاãإلا ةرط;سلا تحت عقت .}zلا )٪20( 2ـ4و ،ة;Nيطسلفلا ةطلسلا ا4ريدت .}zلا



wS ءاس^لل ةنمآ ن³امأ داج�إ ة�|عص
K طسلف_̀S 4. ثأ ،ىرخأ ٍةهج نم و

ّ
 IJKلاو - ةلماعلا ة5^يطسلفلا تاسسؤملا Tإ راقتفالا ر

ا�لس ة5^يطسلفلا لئاصفلا ماسقناو - ىرخأ رومأ S̀_ب نم ،ة�امحلا تا5لآ نامض اهنأش نم
Y

 .عضولا اذ� Dع 

 

RSاعت يذلا فنعلا لا�شأ ع|نت حيضوت Tإ ،لماش هنأ K̄د� ال يذلا ،ل5لدلا اذ� فدهي
K عم ،ەراثآو تا5^يطسلفلا ءاس^لا هنم 

 تاراغلاو تانطوتسملاو ،تاجاجتحالا عمقو ة{»كسعلا تا5لمعلا لثم 5DKئاCإلا لالتحالا تاسا5س فلتخم تا5عادت ةاعارم
 اههجاوت IJKلا تال�شملاو ي�قلا èجهتلل يردنجلا دع�لا حيضوت Tإ ةفاضإلاq ؛زاجتحالاو لاقتعالا تا5لمعو لزانملا مد�و
wS تا5^يطسلفلا ءاس^لا

K إ لوصولا لثم تالاجمT ةلادعلاو م5لعتلاو ةحصلا wS
K طو�م قا5س qياعم�و ،لالتحالاè عمتجم 

 .قلقلل ةèثملا K̄امتجالا ع|نلا Dع مئاقلا فنعلا ر�اظمو èSيمتلا  نم ٌلا�شأ  ُەدوس¡ يوبأ

  تاجاجتحالا عمقو ة{»كسعلا تا5لمعلا

aلا تا5ك5مانيدلل ناIJK إلا لالتحالا اهضرف�C5ئاDK لا قا5سوeSSثأت ةهجاوملا د5عصتو عاè بكè  عD ب تا5فولا لدعم_̀S  
ق ، 2019 فصتنمو �K 2008اع S̀_ب هنأ Tإ ةèخألا ةلصفملا تانا5بلا èش¡ .ءاس^لا مهيف نمS، q̀_ي^يطسلفلا

ُ
 هعومجم ام لت

wS ةكراشملا دعS، q̀_يل5ئاCإلا S̀_نطوتسملا عم تعقو IJKلا ثداوحلا وأ ة5ئادعلا لامعألل ةج�5ن صخش 5،501
K تار�اظم 

wS امq ،ة5ل5ئاCإلا تاوقلا اهتذفن تاراغ ءانثأ وأ
K اقفو .)٪ 15( ةاتفو ةأرما 804 كلذ

Y
 ة5ناسQإلا نوؤشلا قيس^ت بتكم تانا5بل 

wS حورجq ة5^يطسلف ةاتفو ةأرما TK 9000اوح ت�Èصأ ، ةدحتملا ممألل عباتلا
K فلا سفنeJ5 ة.  

wS
K املا دقعلاËS

K ، aإلا ة{»كسعلا ة5لمعلا تناCةزغ دض ة5ل5ئا wS
K طخ 2014 ماع ف5صèرفسأ ث5ح .صاخ ل�ش� ة 

 طقف ن{»هش لالخ ،2000 نم ³eÏأ ح»جو ،ةاتف 197 و - لماح ةأرما 16 نهنÈب نم - ةأرما 299 لتقم نع موجهلا
wS فنعلا دعاصت èثأت Dجت امa  ،)بآÑسطسغأو زومتÑويلوي(

K د5لاوملاو تاهمألا تا5فو تالدعم wS
K لاو ،عاطقلاIJK تفعاضت 

wS
K اثلا فصنلاRS

K ةنراقم ماعلا نم qةمزألا ەذ� لوح تا5^يطسلفلا ءاس^لا تاداهش سكعت .6 2014 ماع نم لوألا فصنلا 
 لماشلا èمدتلا تا5عادت كلذ Tإ فاض� .7 جاوزألاو لافطألا مهيف نمq ،ةCألا دارفأ نادقفو فصقلا نع ةمجانلا ةمدصلا
wS نشع� تا5^يطسلفلا تا5تفلاو ءاس^لا نم TK 50000اوح - عاطقلل

K ت لزانمÒSترمُد وأ ةدش� تر qلاÓموج� لالخ لما 
 لازت ال IJKلا ةظوحلملا ة5ناسQإلا ةمزألاو ة5ساسألا تامدخلا رو�دتو ،ةد�دجلا ي�قلا èجهتلا تاجوم و ،- 2014 ماع
 ة5ل5ئاCإلا ةموكحلا همدختس¡ يذلا قناخلا راصحلا Tإ ÔK¦ئر ل�ش� كلذ ىزع{و ،اذ� انموي IJح ةزغ نا�س Dع رثؤت
  .عاطقلا نا�سل K̄امجلا باقعلا ة5ج5تاeJسا نم ءزجك

ائبع تا5^يطسلفلا ءاس^لا هجاوت
Y

اèبك 
Y

 wS
K أ ة�اعرCاهب ة�انعلا و ن� wS

K ة5ساقلا ة5ش¦عملا فورظلا لظ wS
K ارألا ەذ�ËS

K – نم 
RØا�»ه×لا را5تلا عاطقناو ما�أ ةسمخ لa تاعاس سمخ Tإ ثالث الإ لزانملا Tإ لصت ال IJKلا ەا5ملا عاطقناو ظاظت³الا

K فلeJتا 
ا5موي ةعاس T 20إ لصت

Y
 - ، a³أ ءبع عم لماعتلا نهيلع نأ امe� ةط�ترملا ة5لوؤسملا نم qغ لمعلاè لامعألاو رجألا ع|فدملا 

wS ءاس^لا نم èث×لا ىرت ،كلذك . 8ة5لeSSملا
K ا�»ه×لا را5تلا عاطقناو راصحلا نأ ةزغRØ

K Ùُنامهس wS
K فنعلا تا{|تسم عافترا 

 ةأرما TK 070اوح تدقف .لمارألا لاح ÛK امa ،ةصاخ تا�|عص ءاس^لا تاعومجم ضعq هجاوت .9ءاس^لا دض eSSTKملا
wS نهجاوزأ ة5^يطسلف

K ةددعتم تا�|عص نهجاوو 2014 ماع ناودع wS
K أ ةلاعإCارظن ،ن�

Y
 ةنم5هلاو ،يداصتقالا رو�دتلل 

 نم جاوزلا Dع ن�را�جإ مت ،نهضع�ل ة�س^لاq .ة�امحلا ن³امأو تادعاسملاو تامدخلا Tإ راقتفالاو ،ة5عامتجالا ة� روكذلا
ة5بلت-  ومحلا ءانبأ

ً
wS ءاق�لل ةل5سوك-ة�د5لقتلا فارعألا ىدحإل 

K مeSSألا لCلا بنجتو ةeSS10لافطألا ةناضح لوح تاعا .  

 
  .2019 ربمتبس/لولیأ 5 يف ،نمألاو مالسلاو ردنجلا يف ةیلود ةصصختمو ةراشتسم ،راف اسیناف عم ةلباقم  4
áLارألا ،ةدحتملا ممألل عباتلا ة;ناس»إلا نوؤشلا قيسNت بتكم  5

 ، 2019¯07¯26 – 2008¯01¯01 ،تاíاصإلا نع تانا;ب .ةلتحملا ة;Nيطسلفلا .
L[ ردصملا ةعجارم تمت

L[ .2019 سطسغا¯بآ 21 .
L[ ة;ل;ئاãإ 235 تلتق ،اهتاذ ة}Wفلا .

  .عاWLLلاí ةطôترم عئاقو .
 نوناك ،تایتفلاو ءاسنلا ىلع 2014 ماع ةیلاتقلا لامعألل دمألا ةلیوط راثآلا :ةزغ عاطق ،ةدحتملا ممألل عباتلا ة;ناس»إلا نوؤشلا قيسNت بتكم  6
  .ربمسید/لوألا
  .2015 يناثلا نیرشت/ربمفون ،ءاسنلا ىلع عازنلا رثأ :ةزغ ،نیئجالل يجیورنلا سلجملا  7
 UN( ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا يف يناسنإلا لمعلا يف تایتفلاو ءاسنلا تاجایتحا :يردنج ریذحت ،ةأرملا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةئیھ  8

Women, Gender Alert: Needs of Women and Girls in Humanitarian Action in the Occupied Palestinian 
Territory(، 2018.  

  .يردنجلا فنعلاو ةلادعلا ىلإ لوصولاو قوقحلا ةلاحب صاخلا مسقلا ي/عجار  9
  .قباس عجرم ،2015 ،نیئجالل يجیورنلا سلجملا  10



ارخؤم تلصح IJKلا ةدوعلا تاèسم ل�شُ¡
Y

اد�دحت ،
Y

 wS
K غ مادختسالاو ،2018 ماعلاè يندملا دض ةوقلل بسانتملا_̀S اهعمقل، 

الاثم
ً

wS نهــ�راجت دُّرفتو تا5^يطسلفلا ءاس^لا Dع ة5ل5ئاCإلا تاسا5سلا راثآ حيضوتل رخآ 
K نمض ة{ردنجلا تاقالعلا ءوض 

wS تا5^يطسلفلا نم د�دعلا تكراش .ISKيطسلفلا عمتجملا
K لا تاجاجتحالاIJK تعس، wS

K ع�سلا ىركذلا_̀S إ ،ة�كنللT ة�لاطملا 
qئجاللا ةدوع قح_̀S ي^يطسلفلا_̀S ع ضورفملا راصحلا ةناد²وD رحتلا ەذ� ترفسأ .ةزغaإ در نع تاC5ئاDK ساقz، نعو 
 . 11صخش 18000 ح»جو ISKيطسلف ل5تق 200 نم ³eÏأ طقس ث5ح ،2014 ماع ذنم عاطقلا ا�دهش فنع لامعأ رطخأ

اقفو
Y

 لمحت تناa ةعوطتم ةفعسُم ىرخأو ةÝاق ام�ادحإ – ناتي^يطسلف تلتق ،ة5ناسQإلا نوؤشلا قيس^ت بتكم تانا5بل 
 ةèعألا قالطإ نم ٪ 10 و زاغلا قاش^تسا نم٪ 68 ،تاqاصإلل ةاتفو ةأرما 8000 تضرعتو - اهتف5ظو حضوت ةحضاو ًةراش
RSاثلا ن{�¡e�Ñمفون 30 و راذآÑسرام S 30̀_ب كلذ و ،12ة{رانلا

K 2018. لا تاداهشلاو تاق5قحتلا رهظُتوIJK نأ اهعمج مت 
wS نكراش ءاس^لا

K أQلثم� نك� ملو ة5ملس ةطش
�

اد�دهت ن
Y

 جئاتنلا يردنجلا روظنملا Sّ̀_بُي ،كلذك . 13ةqاصإلل نهضرعت دنع 
àSف – تاهمأ تاqاصملا ءاس^لا نوكت امدنع ام5س ال ،نهتالئاعو تاqاصملا ءاس^لا Dع ة�تeJملا

K ثكèz نهنم عقوتُي نا5حألا نم 
wS اورمتسÙ نأ

K ملا ة�اعرلا ماهم ءادأeSSع ة5لD اصإ نم مغرلاqة5فاضإلا تا�|عصلا ب�س� وأ – نهتا wS
K ع لوصحلاD ة�اعرلا 

 نأ داقتعالا ب�س� وأ - تا�|حصم èغ نهلزانم ةرداغم Dع ءاس^لا عجش¡ ال ة5عامتجالا فارعألا نأ ث5ح – ة5حصلا
انس رغصألا ءاس^لا جاوز صرف Dع رثؤت نأ نكم� تاqاصإلا

Y. ءاس^لا مظعم نأ نا�سلل ةدحتملا ممألا قودنصل ةسارد تركذ 
RJاوللا

K ارحلا نمعدrتا aع لوصحلا نهيلع ناD ركذ ةقفاومz  ةكراشملل - جوزلا وأ بألا – ةلئاعلا نم ام wS
K تاجاجتحالا، 

  . 14ة5لئاعلا تارتوتلا بنجتل زاغلل قاش^تسإل ضرعتلا دعq ة5حصلا ة�اعرلا بلط نضفر نهنأ ءاس^لا ضعq تلاقو

 مدهلا تا5لمعو تاراغلاو تانطوتسملا

اض�أ ركذن ،ءاس^لا اهل ضرعتت IJKلا ىرخألا فنعلا رداصم نم
Y

wS ة5ع�لا èغ ة5ل5ئاCإلا تانطوتسملل رمتسملا عسوتلا 
K 

ËSارألا
K لا ةلتحملاIJK ب ام ا�ددع غل�ي_̀S 200 250و wS

K و ة5ق�لا سدقلاو ة�5»غلا ةفضلا}eJب اهنا�س ددع حوا_̀S 520،000 
 د{âي يذلاو اهتيامحل فظوُملا 5DKئاCإلا يركسعلا م�حتلا ماظنو ة5ل5ئاCإلا ة5تحتلا ISبلا عيسوت و  ،صخش 600،000 و
wS م5سقتلا ةدح

K ارألاËS
K الضف ،ة5^يطسلفلا

ً
wS نونطوتسملا اهبكتري IJKلا ة{رودلا تاءادتعالا نع 

K نم تالفإلا نم وج 
 ة�|قع يأ ه5جوت نود اهــ{|ط متي لامعألا ەذ� ب�س� ة5ل5ئاCإلا ةط�لا Tإ ةمدقملا ىوا�شلا نم ٪ TK 90اوحف ،باقعلا
ËSارألا ةرداصم Tإ ل5ئاCإ اهل جورت IJKلا تانطوتسملا ءانب ىدأ .S̀_نطوتسملل

K ة5^يطسلفلا لقنلا قرطو دراوملاو، aقلخ ام 
اèياعم

Y
اردصم ل�ش امS، à_يلئاCإلا S̀_نطاوملل تازا5تما حنم اهبجومq متي ةجودزم 

Y
 رهظُت .تاعمتجملا نمض مئادلا رتوتلل 

 ،لافطألاو ءاس^لا مهيف نمS، q̀_ي^يطسلفلا نا�سلا دض نونطوتسملا اهبكتري IJKلا تاrاهتنالاو تازازفتسالا ر{راقتلا نم د�دعلا
 ÛKو ،تفرم ةلاح لثم تالاح نع تاداهش ر{راقتلا ەذ� لمش¡و .�Kوي ل�ش� فنعلا نم ةددعتم ٍلا�شأل نوضرعتي نيذلا
wS م5قت ةأرما

K ضاهجإلل ترطضا ل5لخلا qنطوتسملا نم ةعومجم ل�ق نم ف5نع موجهل تضرعت نأ دع_̀S بÈامن aلت تناàJ
K 

wS امq ،ةدحاو ةCأ دارفأ نم ددع لتقم نع وأ ، 15ةمامقلا
K ارهش 18 ەرمع لفطو مألا كلذ

Y
، wS

K ماق قراح موج� qه 
wS نونطوتسملا

K امود ة{»ق qو ة�5»غلا ةفضلاaثأت هل ناè العإ�K ودTK لامعألا ەذ� ضع�ب ما5قلا مت . 16عساو wS
K ام راطإ Ùُسã 

qراعسألا ةسا5س" ـ" )price tag policy(  و ،"ةلدا�تملا ة5لوؤسملا" وأÛK wS
K نا�سلا دض فنعو ب{»خت لامعأ ، عقاولا 

S wS̀_ي^يطسلفلا
K لمع يأ ةهجاوم qام wS

K بادتلا كلذè لاIJK إلا تاطلسلا اهتذختاCلاو - ة5ل5ئاIJK تع�eم نونطوتسملا ا��ÒSة 
qلا نم .مهحلاصمÒSاض�أ يرو

Y
wS رظنلا 

K ثأتلاè فنلاÔK ع عضولا اذهلD نهف ،ءاس^لا wS
K  افوخ مئاد ب�أت ةلاح

Y
 ضرعت نم 

ارخؤم نمق نم نهنم نأ امS، à_يل5ئاCإلا S̀_نطوتسملا فنعل ةج�5نك لتقلا وأ ةqاصإلا وأ لاقتعالل نهئانبأ
Y

 qنهلزانم ةرداغم 

 
 Pau, Alerta 2019! Informe sobre conflictos, Escola de Cultura deریرقت ھمضی يذلا صخلملا ىلع ي/علطا ،دیزملا ةفرعمل  11

derechos humanos y construcción de paz. Barcelona: Icaria, 2019 )لا نع ر�§قت ¦2019 ريذحت ،مالسلا ةفاقث ةسردمWLLتاعا 
L[ ل;ئاãإ-JKLطسلف لوح ).2019 ، ا�راx?إ :ةنولشرب .مالسلا ءان¬و ناس»إلا قوقحو

  .ةحلسملا تاعاWLLلا لصف .
 لوألا نوناك/ربمسید ،ةیرھشلا ةیناسنإلا ةرشنلا ،"ءاسنلا ىلع ىربكلا ةدوعلا ةریسم رثأ " ،ةدحتملا ممألل عباتلا ةیناسنإلا نوؤشلا قیسنت بتكم  12

2018.  
 بناج نم ةوقلل طرفملا مادختسالا ىلع بترتملا يناسنجلا رثألا :ةزغ يف ةدوعلا تاریسم ریرقت ،يعامتجالاو ينوناقلا داشرإلل ةأرملا زكرم  13
 ،2018 يف ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا يف 2018 تاجاجتحاب ةصاخلا قئاقحلا يصقت ةنجلل مدقملا نییندملا دض ةیلیئارسالا لالتحالا تاوق
  .2018 لولیأ/ربمتبس
  .قباس عجرم ،2018 ،ةدحتملا ممألل عباتلا ةیناسنإلا نوؤشلا قیسنت بتكم  14
 25 ،نمألا سلجم عم حوتفملا راوحلا تاسلج يف كراشت ةینیطسلف ةأرما لوأ ،ةروینس ةدنر باطخ ،ةیرحلاو مالسلل ةیلودلا ءاسنلا ةطبار  15
   .2018 لوألا نیرشت/ربوتكأ

  .2015 ربمتبس/لولیأ 7 ،سترآاھ ،"ةیبرغلا ةغضلا يف اھب بیصأ حورجب ةرثأتم ةشباود يلع ةدلاو ةافو ،سترآاھ  16



اض�أ ةراشإلا ردجت .17ەذهك براجت ن�eتخا نأ دعq نهلزانم
Y

 تاعمتجملا نأ Tإ èش¡ ةثيدحلا تاساردلا ضعq نأ Tإ 
اضرعت ³eÏألا ة5^يطسلفلا

Y
K̄امتجالا ع|نلا Dع مئاقلا فنعلا رطخل �³eأ ل�ش� ةضرعم دونجلا وأ Ñ و S̀_نطوتسملا فنعل 

18. 

 دنع ،ا�ذّفن{و ،ةف5نع نوكت ام ةداع IJKلاو ،ة5ل5ئاCإلا تاوقلا ا�ذفنت IJKلا ة{رودلا 5DKللا بقعتلا تا5لمع ب�س�ت كلذك
wS امq ،لافطألاو ءاس^لل ة5لقعلا ةحصلا Dع دمألا ةل{|طو ةèطخ تا5عادتب ، بالa ةقفرب حالسلاS q̀_ججدم دونج ،رجفلا

K 
wS ةلثمتملا ل5ئاCإ ةسا5س نإ .بائت³الاو طغضلاو مونلا تاqارطضا كلذ

K مدتè ءاوس ،ة5^يطسلفلا لزانملا مد�و aكلذ نا 
wS .ءاس^لا Dع èبك ل�ش� رثؤت ىرخأ ةسرامم R�K، ÛKاقع èبدتك وأ ءانب حــــ{راصت دوجو مدع ب�س�

K ع ه5ف بعص� قا5سD 
wS مهنم èث×لا ش¦ع� ،ءانب حــــ{راصت Dع لوصحلا S̀_ي^يطسلفلا نا�سلا

K مهيدل ززع� ام ، ةرمدم مهلزانم ة{ؤر نم مئاد فوخ 
RJاوللا ءاس^لا تاداهش èش¡ .بائت³الاو قلقلا

K إ نهتويب ندقفT إلا تاوقلا نأCا�لاغ ة5ل5ئا
Y

wS رهظت ام 
K وأ ل5للا wS

K حا�صلا 
wS نو�eجُ� نا�سلا نأو مدهلا تا5لمع ذ5فنتل ر³ا�لا

K qع تالاحلا ضعD مدتè اناعمإ ،مهلزانم
Y

 تا5لمع تناa . 19مهتنا�ñب 
wS ةعئاش K̄امجلا باقعلا نم ع|نك ذفنت IJKلا مدهلا

K ش¡ ذإ ة5ضاملا دوقعلاè إ تاريدقتلاT ب هنأ_̀S اع�K 1987 2004 و 
wS تفنؤتسا اهنأ الإ ، تاونس عض�ل ةسا5سلا ەذ� قيلعت نم مغرلا Dع .لeSSم فلأ نم ³eÏأ رمُد

K حلا كلذ ذنمو 2014 ماع_̀S 
اصخش 325 ًةد�م ،لماÓلاq ا�èمدت وأ ISKيطسلف لeSSم 78 مد� Tإ تّدأ ،2019 ماع فصتنم IJحو

Y
الفط 138 مهنÈب نم ،

ً
 

 . 20 ةلفطو

 لاقتعالاو ف5قوتلا تا5لمع

wS ة5ل5ئاCإلا تاوقلا مهتزجتحا دق S̀_ي^يطسلفلا نا�سلا نم TK 20٪اوح نأ Tإ تاءاصحإلا ضعè qش¡
K ارألاËS

K ةلتحملا. 
wS امISK، qيطسلف TK 800000اوح لاقتعا مت ،ة5^يطسلفلا èمضلا ةمظنم تانا5بل اقفو

K اوح كلذTK 10000 ةأرما wS
K فلاeJة 

wS ة5^يطسلف ةأرما 38 تع�ق ،2019 ماع فصتنم ذنمو .2013 لوألا نوناe�ÑaمسÙد Tإ 1967 نم
K إلا نوجسلاCة5ل5ئا. 

wS ماظتناq نلقتعُ� تا5^يطسلفلا ءاس^لا نأ نم ةدحتملا ممألا ر{راقت ترذح
K إلا ش¦تفتلا طاقن دنع وأ عراوشلاCوأ ة5ل5ئا 

wS نهنأ امa ، ن�زاجتحا با�سأq وأ نهقوقحq نهغالqإ ًةداع متي ال هنأو ؛ة5ل5للا تاراغلا ءانثأ
K qق�ي نا5حألا ضع_̀S ن�ر 

RSد�لا ءاذ�إلل تالقتعملا ضرعتت .21روهش وأ ما�أل يرادإلا زاجتحالا
K فنلاوÔK، qام wS

K لا كلذÒSشرحتلاو مئاتشلاو ب 
 .ةم�حملا تاسلج دع�و ل�ق وأ ة�|قعلا لا�شأ نم ل�شك يدسجلا ش¦تفتلاو مونلا نم نامرحلاو ةلوطملا ةلزعلاو ÔK^جلا

ذ دقو
ُ

اض�أ ر³
Y

 لزانملا èمدتب د�دهتلاa – نهتالئاع Dع رثؤت IJKلا تاد�دهتلاو ف{|ختلل باوجتسالا ءانثأ نضرعتي ءاس^لا نأ 
 Dع عيقوتلا وأ مالس�سالل نهجاوزأ Dع طغضلا نم ع|نك اًنا5حأ نزجتحُ� نهنأو - لاثملا لó5س Dع ،براقألا زاجتحا وأ
 . 22تافاeJعا

اض�أ تاداهشلا èش¡ 
Y

 اههجاوت لrاشم ²Tو ،يردنجلا روظنملا نم ءاس^لا تاجا5تحال ة5عارملا èغ زاجتحالا فورظ Tإ 
wS تالقتعملا

K إ لوصولاT و ،ة5بطلا تامدخلا wS
K ع لوصحلاD لل حــــ{راصت حنم ضفرو ،ة5نوناقلا ةدعاسملاâ}ة5لئاعلا تارا 

qخألا ةسرامملا ەذهل ."ة5نمألا عاودلا" ةجحèثأت ةè ع قيمعD و ،ءاس^لاÛK تâ}روعشلاو بائت³الاو قلقلا تالاح نم د 
qإ فاض� .23ةلزعلاT ُقلا عضو كلذÒَّ تازجتحملا wS

K إلا نوجسلاCو ، ة5ل5ئاÛK ع اهنيدت ةسراممD تامظنم عساو قاطن 
ارخؤم اهب فرُعو ،ناسQإلا قوقح

Y
5ãKمتلا دهع ةqاشلا ةلاح ب�س� 

الضف .24
ً

 ءالؤهل نمضُ� ال ،ة{»حلا نم نامرحلا نع 
 .نهلزع ءانثأ م5لعتلا Dع لوصحلا تاÝاقلا

 
 ،ءاسنلا ىلع لالتحالا ھسرامی يذلا فنعلا رثأ :لیوطلا يلیئارسإلا لالتحالا تحت تاینیطسلفلا ءاسنلا ، ةیرحلاو مالسلل ةیلودلا ءاسنلا ةطبار  17
 ؛2018 يناثلا نوناك/ریانی ،نیرشعلاو ةعساتلا لماشلا يرودلا ضارعتسالا ةعومجم ةرودل كرتشم میدقت ،لیئارسإل لماشلا يرودلا ضارعتسالا
  .2017 وینوی/ناریزح – 2013 رمفون/يناثلا نیرشت ،اسنلا تاوصأ ،يعامتجالاو ينوناقلا داشرإلل ةأرملا زكرم

  .يردنجلا فنعلاو ةلادعلا ىلإ لوصولاو قوقحلا ةلاحب صاخلا مسقلا ي/عجار  18
 .قباس عجرم ،2018 ،ةیرحلاو مالسلل ةیلودلا ءاسنلا ةطبار  19
  .2019 ربمتبس/لولیأ 4 يف اھیلإ عوجرلا مت ،2019 بآ/سطسغأ 7 يف اھلیدعت مت ،باقع ةلیسوك تویبلا مدھ لوح تایطعم ،ملیستب  20
 ،لیئارسإل اھترایز يف ،ھبقاوعو ھبابسأ ،ةأرملا دض فنعلا ةلأسمب ةینعملا ةدحتملا ممألل ةصاخلا ةررقملاریرقت ،ناسنإلا قوقح سلجم  21

A/HRC/35/30/ Add.1، 2017 وینوی/ناریزح.  
  .2005 سرام/راذآ ،AI/Index:MDE 15/016/2005 ،ءبعلا لمحت ءاسنلا :ةیوبألاو لالتحالاو عازنلا ،ةیلودلا وفعلا ةمظنم  22
 ينوناقلا داشرإلل ةأرملا زكرم و ةیمنتلل ةینیطسلفلا ةلماعلا ةأرملا ةیعمجو )حاتفم( ةیطارقمیدلاو يملاعلا راوحلا قیمعتل ةینیطسلفلا ةردابملا  23
 نیرشت/ربمفون ،يلیئارسإلا لالتحالل بسانتملا ریغ رثألا :تاینیطیسلفلا ءاسنلا ،ةمارك ةیعمجو )مات( ةأرملا مالعإو ةیمنت ةیعمجو  يعامتجالاو
  .2018 يناثلا

 ةولح ةظحل ةباثمب يمیمتلا دھع نع جارفإلا :ةلتحملا ةینیطسلفلا يضارألا/لیئارسإ ،ةیلودلا وفعلا ةمظنم ي/عجار ،تامولعملا نم دیزمل  24
  .2018 ویلوی/زومت 29 ،ةیلودلا وفعلا ةمظنم ،ةیلیئارسإلا نوجسلا يف نورخآ لافطأ حزری ثیح ةرارملاب ةجوزمم



 ي�قلا èجهتلا

اقفو .ي�قلا èجهتلا نم دوقع ةع�س نم ³eÏأ نوي^يطسلفلا دهش
Y

 S̀_ي^يطسلفلا S̀_ئجاللاو S̀_ي^يطسلفلا ددع غلq ،اورنوألل 
wS مهمظعم نكسS – Ù̀_يالم TK 8اوح Tإ لص� مقرلا اذ� نأ Tإ ىرخأ تامظنم نم تاريدقت èش¡ - صخش نويلم 5.4

K 
wS .ا{روسو نانبلو ندرألاو ة�5»غلا ةفضلاو ةزغ

K لث نأ رّدقُ� ،ا�دحو ةزغIÏK ئجال نا�سلا_̀S. جهتلا عضو قلخ�è ل{|ط ي�قلا 
اقا5س دمألا

Y
 لمجم نم ٪49 ءاس^لا ل�ش¡( تا5^يطسلفلا ءاس^لا Dع صاخ ل�ش� رثؤ{و فعضلاو ةشاشهلا ةدح ه5ف دتش¡ 

wS تام5قملا ءاس^لا Dع متحتي .))اورنوألا( ة5لودلا ثوغلا ةلاaول اًقفو ،S̀_ي^يطسلفلا S̀_ئجاللا
K ةهجاوم ة�5»غلا ةفضلاو ةزغ 

 ەاجت ة�د5لقتلا فقاوملاو ة5مويلا ةا5حلا ةوسقو ،5DKئاCإلا لالتحالا نع ةجتانلا ناسQإلا قوقح تاrاهتنا نم ةعومجم
 نم ةددعتم داعqأ Dع رثؤي يذلا "رهقلا ثلثم" ــq تا5^يطسلفلا تائجاللا عاضوأل تال5لحتلا ضعq ه5مس¡ ام وأ ءاس^لا

 راوحلا ز{âعتل ة5^يطسلفلا ةردا�ملا اهترجأ ةثيدح ةسارد نمض ،ةئجال ةأرما 500 نم ³eÏأ عم ةلqاقم ءارجإ دعq . 25نهتا5ح
 لالتحالا تاوق ل�ق نم Cا�ملا فنعلل نضرعت تاعلطتسُملا ءاس^لا نم ٪33  نأ S̀_بت ،)حاتفم( ة5طارقم�دلاو ãKلاعلا

 Dع 5DKئاCإلا ش¦جلا ىدتعا امدنع فوخلاq نرعش نهنأq نهنم ٪88 تلاق امنÈب ،تاqاوجتسالا وأ تالاقتعالل ٪37و
  . 26نهلزانم نم ىرخأ ةرم ن�درط لامتحا نم قلقلاq نرعش نهنأ اولاق نهنم ٪77 و S̀_ئجاللا م5خم

الثم ،اذك�و .ة5لاتتم ي�ق èجهت تالاحل نضرعت تا5^يطسلفلا ءاس^لا نم د�دعلا نأ Tإ ةراشإلا يروÒSلا نم
ً

 èش¡ ،
wS هنأ Tإ تاريدقتلا

K إلا ناودعلا ةورذC5ئاDK عD ةزغ wS
K جأ ، 2014 ماعe� ع صخش نويلم فصنD أجل .مهلزانم ةرداغم 

qإ مهضعT المõ�Ø إ وأ ئراوطلا ةلاح ب�س� ةظتكم ةتقؤمT تمدق .براقألا لزانم Qع نهتاداهش تا5^يطسلف ءاسD فورظ 
wS ش¦علا

K و ةظتكم ن³امأwS
K غ عاضوأè ةرقتسم qمجانلا قلقلاو طغضلا نع نثدحتو ، نهلافطألو نهل ة�س^لا_̀S روعشلا نع 

qع نهنأI�Ø عD أ دارفأC27ن�. 

wS ة5ئادعلا لامعألا ب�س� مقافت يذلا طاظت³الا داز
K 2014 قاطنلا عساولا رامدلاو wS

K تا5تفلاو ءاس^لا ضرعت نم ،ةزغ ةلاح 
K̄. wSامتجالا ع|نلا Dع مئاقلا فنعلاو شرحتلا تالاحل

K يطسلفلا عمتجملاISK لا ىدأ ،يد5لقتلاeSSخادلا حوDK ةشاشهلاو 
اض�أ

Y
 ن�روطت تا5نا�م²و نهقوقح Dع رثؤت èبادت ÛKو ،رك�ملا جاوزلا لثم ،تا5تفلا "ة�امح" ـل اهنأ ضeJُفا èبادت دامتعا Tإ ،

 نهلزانم èمدت وأ ي�قلا èجهتلا نع ةئشانلا تال�شملا عم لماعتلا Dع تا5^يطسلفلا ءاس^لا ةردق نأ امa .نهتيمنتو
  .روكذلل تازا5تما حنمت IJKلاو ،ثاèملاو ة5×لملا قوقحq ةقلعتملا ة5^يطسلفلا S̀_ناوقلا ب�س� ةدودحم

اض�أ دمألا ل{|ط ي�قلا èجهتلا رثؤي
Y

wS نوش¦ع� نيذلا S̀_ي^يطسلفلا نا�سلا Dع 
K ع و ةرواجملا لودلاD ل�ش� ءاس^لا 

wS 2012 ماع ت{»جأ ،ةسارد تفشك .د{»ف
K ئجاللا تام5خم_̀S ي^يطسلفلا_̀S wS

K ع تدن�ساو نانبلD تل�ش عالطتسا 
 تاqارطضا نم اوناع مهنم ٪55 نأو ةنمزم ضارمأS q̀_باصم S̀_ئجاللا نم ٪52 نأ ،)٪82( ه5ف تاaراشملا بلغأ ءاس^لا
wS كلتك ،ةرخؤملا ةحلسملا تاعاeSSلا ترفسأ . 28ة5سفن

K جهتلا نم ةد�دج تاجوم نع ،ة{روسè ئجالل ي�قلا_̀S 
wS ةكرحلا د5يقتو K̄امتجالا ع|نلا Dع مئاقلا فنعلا نم ةد�دج تالاحل تا5^يطسلفلا ءاس^لا ض{»عت نعو ،S̀_ي^يطسلفلا

K 
q29ندرألا وأ نانبل لثم نادل . 

 يCألا لمشلا ملو ةماقإلا ءاغل²و ةكرحلا د5يقت

wS تا5^يطسلفلا ءاس^لا رثأتت
K ة5مويلا نهتا5ح qع ةضورفملا دويقلا نم ةعومجمD ع ءاوس نهتكرحD عوأ دسجلا د5عصD 

wS نهت{»ح قيع� امم ،K÷ارقوèبلا ىوتسملا
K لا تا�قعلا لمش¡و .كرحتلاIJK وي ٍل�ش� اهنهجاوي�K زجاوحلاو ،لصفلا رادج 

 
 تامیخم يف تائجاللا دض يلیئارسإلا لالتحالا تاكاھتنا قیثوت  ریرقت،)حاتفم( ةیطارقمیدلاو يملاعلا راوحلا قیمعتل ةینیطسلفلا ةردابملا  25
  .يلیئارسإلا لالتحالل بسانتملا ریغ رثألا :تاینیطیسلفلا ءاسنلا يف ھیلإ ةراشإلا تمت يذلا ،ةزغ عاطقو ةیبرغلا ةفضلا يف نیینیطسلفلا نیئجاللا

  .قباس عجرم  26
  .قباس عجرم ،2015 ،نیئجالل يجیورنلا سلجملا  27
28  Rima R Habib, Karin Seyfert y Safa Hojeij, “Health and living conditions of Palestinian refugees residing in 

camps and gatherings in Lebanon: a crosssectional survey”, The Lancet, Vol.380, No9850, p1294. 2012  )ر امیر. 
 حسم :نانبل يف تاعمجتلاو تامیخملا يف نیمیقملا نیینیطسلفلا نیئجالل ةیشیعملا فورظلاو ةحصلا " ،جیجح افصو تریفیس نیراكو بیبح
 ).2012 .1294.ص ،9850ددع ،380 دلجملا ،تیسنال يذ ةلجم ،"يعاطق

29  Girls Displaced by the Syrian Conflict in Rachael Spencer et al. Gender Based Violence Against Women and 
South Lebanon and North Jordan: Scope of Violence and Health Correlates, Alianza por la Solidaridad, 2015  

 لامشو نانبل بونج يف يروسلا عازنلا ببسب تاحزانلا تایتفلاو ءاسنلا دض يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ،نیرخآو رسنبس لیشتیر(
  .)2015 ،نماضتلا لجأ نم فلاحت ،ھب طبتری ةحصلاو فنعلا قاطن :ندرألا



RSوناق ماظنلاو ،حــــ{راصتلا ماظنو ،قرطلا قالغ²و ،ة5ل5ئاCإلا
K يمتلاèSبك ل�ش� نهتكرح ماظنلا اذ� د5ّقُ� .يè تا5عادت هلو 

 ة5عامتجالا نهتا5ح Dعو لمعلاو م5لعتلاو ةحصلا Dع نهلوصح Dع رثؤي امم ،ناسQإلا قوقحq قلعتي ام5ف ةد�دع
اض�أ رثؤي هنأ امa .ة5لئاعلاو

Y
wS نوش¦ع� نيذلا صاخشألا S̀_ب تاج{âلا د{âت ذإ ،نا�سلا S̀_ب جاوزلا طامنأ Dع 

K قطانملا 
wSو . 30تالئاعلا لصف بنجت لجأ نم رادجلا نم بناجلا سفن Dع وأ ة�{»قلا

K إ تق�ط ،ة5ق�لا سدقلا ةلاحCل5ئا 
S wS̀_ي^يطسلفلا نا�سلا ددع ل5لقت Tإ فدهت IJKلا ة{èSيمتلا تاسا5سلا نم ةلسلس

K لاو  ،ةقطنملا ەذ�IJK aراثآ اهضع�ل نا 
 èجهتلا" نم ع|ن ا�را�تعاq ةركن�سم ةسا5س ÛKو ،ةماقإلا ءاغلإ ÛK تاسا5سلا ىدحإ .صاخ ل�ش� ءاس^لا Dع ةّراض

اصخش 14643 هعومجم ام لاط يذلا "تماصلا
Y

ا5^يطسلف 
Y

 سدقلل �K̄لا èغ مضلا ذنم . 201831 و �K 1967اع S̀_ب 
 نأ ة5ل5ئاCإلا تاطلسلل اوتبùي نأ مهيلع تاq هنأ الإ ،"S̀_مئاد S̀_م5قم" S̀_ي^يطسلفلا نا�سلا ل5ئاCإ ت�eتعا ،ة5ق�لا
wS نولشف� نيذلا تا5^يطسلفلاو نوي^يطسلفلا رطاخ{و ."نÑمهتا5ح زكرم" ÛK سدقلا

K نوم5ق� نيذلا وأ رمألا اذ� قيثوت 
wS - سدقلا جراخ

K وأ ةزغ وأ ة�5»غلا ةفضلا wS
K نورطاخ� - ىرخأ ةلود qت نادقفÒ}فل مهتماقإ حــــeJو .ةنيعم ة5نمز ةwS

K اذ� 
 وأ مهلافطأ نع ل�ألا وأ ،تاجوزلا نع جاوزألا لاصفناa– تالئاعلا نمض لاصفنالا تالاح نم د�دعلا تثدح ،قا5سلا
RJاوللا تا5^يطسلفلا ءاس^لا نم د�دعلا ىدل ةمدص ثدحأ ام -ضع�لا مهضعq نع براقألا

K و .ةسا5سلا ەذهب نرثأتwS
K 

RJاوللا تا5^يطسلفلا úKتش¡ ،هسفن تقولا
K qق_̀S wS

K ن×لو سدقلا qة5ماظن قئاثو نود qنشع� نهنأ wS
K نجس، wS

K فوخ لظ 
لا نإف كلذك .لeSSملا نم نجرخ نإ ة5ل5ئاCإلا تاوقلا ل�ق نم ف5قوتلا نم مئاد

ü
 ة5ل5ئاCإلا تاطلسلا اه×لتمت IJKلا ةطلس

wS
K  عت ةماقإلا ءاغلإلISK اض�أ

Y
 S̀_ي^يطسلف نم ةماقإلا حــــ{راصت بحس� ،ة5عامج ة�|قعك ةسا5سلا ەذ� قيبطت اهنا�مñب نأ 

اض�أ م�Cأ دارفأ ةفاa نم و – لاجرلا نم مهمظعم - مئارج با�تراS q̀_مهتم
Y

 ةراشإلا ردجت .ءاس^لا Dع توافتم رثأ هل امم ،
اض�أ

Y
wS ة{راسلا S̀_ناوقلا نأ Tإ 

K إCي^يطسلفلا نا�سلا عنمت ة5لمعلا ة5حانلا نم 2003 ماع ذنم ل5ئا_̀S ع لوصحلا نمD 
 ةك�ترملا ف5لا�تلا نم د�دعلاو يCألا لمشلا مل تا�لطل ��Kهنملا نامرحلا عبت�سÙ امم ، جاوزلا ق{»ط نع ةماقإ حــــ{راصت
qبلا تاءارجإلاèلا ة5طارقوIJK ¡32تاونسل رمتس . 

wS ءاس^لا Dع رثؤت IJKلا راثآلا Dع فرعتلا نكم�
K ةط�ترم ىرخأ بناوج qياعملاè لاIJK ألا ةا5حلا مظنتC}ع ،اذك�و .ةD 

wS ،لاثملا لó5س
K اذ²و ،نهب ةصاخلا ةماقإلا قوقح تا5^يطسلفلا ءاس^لا دقفت ،قالطلا ةلاح qàJ

K بألا عم تانبلاو ءانبألا، 
wS .مهترا{ز Dع ةردقلا نهل نمض� ام نهيدل نوك� نلف

K اض�أ  قالطلا ةلاح
Y

 نم تاردحنملا تا5^يطسلفلا ءاس^لا نكمتت دق ،
RJاوللاو سدقلا

K إ ندع�T ت ةداعتسا نم ةنيدملاÒ}بك ل�ش� رثؤت دقو تاونس قرغتس¡ دق ة5لمع لالخ نم ةماقإلا حــــè 
wS نهت{»ح Dع

K ع لوصحلا نود ،ةكرحلاD ت وأ تامدخÒ}اض�أ ةفلتخم ر{راقت قفتت .لمعلل حــــ
Y

 قا5سلا اذ� نأ Dع 
RSوناقلا

K ع رثؤيD اوللا تا5^يطسلفلا ءاس^لاRJ
K ملا فنعلل نضرعتيeSSTK، كلذو q³أ نهلعجeÏ اددرت

Y
 wS

K إلاqبلطو غال 
افوخ ةدعاسملا

Y
  .نهلافطأ نع نهلصفو سدقلا نم ن�درط نم 

 ةحصلا تامدخ Dع لوصحلا

wS ة5^يطسلفلا ةأرملا قح رثأتي
K ا�م ل�ش� ةحصلاC مدت و ،لالتحالا تا5عادتبè بلا رو�دت وISK ة5حصلا ة5تحتلا، 

الضف ،ةقاطلاو ة{ودألاq دادمإلا لrاشمو ، راصحلا تاسا5سو
ً

wS م�حلا تا�|عص نع ةئشانلا لrاشملا نع 
K ماعلا عاطقلا، 

qام wS
K دادسلا نع فلختلا كلذ wS

K صلا عاطقلا�K، wS
K يطسلفلا ماسقنالا لظISK-يطسلفلاISK رمتسملا. wS

K ة�5»غلا ةفضلا، 
wS تا�|عصلا نم ةلسلس ءاس^لا هجاوت

K إ لوصولاT تا�|عصلا ەذ� لثمتتو ،ة5حصلا تامدخلا wS
K ارألاËS

K و ،ةأزجملا 
 لماوحلا ءاس^لا Dع غلاq رثأ عضولا اذهلو .حــــ{راصتلاو ة5نمألا زجاوحلا ماظنو لقنتلا ة�|عصو ة5ل5ئاCإلا تانطوتسملا
RJاوللا

K إ نجتح�T اتمq²و لمحلا ةعT ءاس^ل تالاح ةد�دع ر{راقت تقثو دقو . 33باجنإلا دع�و ل�ق ة5حصلا ة�اعرلا 
wS وأ ة5نمألا زجاوحلا دنع ةدالولا Dع نررطضا

K خأت وأ ضفر ب�س� ةرجألا تارا5س وأ فاعسإلا تارا5سè تاوقلا 

 
30  Suheir Azzouni,“Palestine” en S.Kelly y J. Breslin (eds), Women’s Rights in the Middle East and North Africa: 

Progress Amid Resistance, New York: Freedom House, 2010 )نیلسیرب .ج و يلیك .س تاروشنم يف "نیطسلف" ،ينوزع ریھس، 
  .)2010 ،ةیرحلا راد ،كرویوین ،ةمواقملا طسو مدقتلا :ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ءاسنلا قوقح
31  HaMoked, Quiet deportation, 29 de abril de 2019  )لیربا/ناسین 29 ،ئداھلا لیحرتلا ،)دیكومھ( درفلا نع عافدلا زكرم 

2019(.  
 ةیعمجو )مات( ةأرملا مالعإو ةیمنت ةیعمجو  يعامتجالاو ينوناقلا داشرإلل ةأرملا زكرم و ةیمنتلل ةینیطسلفلا ةلماعلا ةأرملا ةیعمجو حاتفم  32
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 ءاس^لا ىدل داهجإلاو قلقلا نم ة5لاع تا{|تسمq عضولا اذ� ب�س�ي .تا5فش�سملا Tإ نهلقنب حامسلل ة5ل5ئاCإلا
wS تا5مقملا تا5^يطسلفلا Dع صاخ ل�ش� رثؤتو ةدالولا دعوم باeJقا عم مقافتت ،لماوحلا

K 34ة5ف{»لا قطانملا . 

wS امأ 
K ع اهيف ة5حصلا تامدخلاف ، ةزغ ةلاحD را5هنالا كشو q³أ دعeÏ ة{»كسعلا تا5لمعلا ب�س�و ،راصحلا نم دقع نم 

wS ة5لاتتملا ة5ل5ئاCإلا
K اشمو عاطقلاrع لوصحلا لD إلا تادعاسملاQتاسا5سلا تامظنملا نم د�دعلا ت�جش .ة5ناس 

wS ة5ل5ئاCإلا
K م�حتلا qا�رثأ لوح تاداهشلا نم د�دعلا تعمجو ،عاطقلا دودح ، qام wS

K لا حــــ{راصتلا ددع ضافخنا كلذIJK 
wS ٪ 92.5 نم - عاطقلا نم جورخلل ËSرملل ت5طعأ

K إ 2012 ماعT 54 ٪ wS
K خأتلاو - 2017 ماعè غè ملاeر� wS

K رادصإ 
àJلت Dع ËSرملا ةردق�ÒS q ام ،حــــ{راصتلا ەذ�

K الضف ،ة5بطلا ة�اعرلاو جالعلا
ً

 ءاسQ عم ة5ناودع تاق5قحت ءارجإ نع 
RSاعت يذلا èطخلا عضولا تاطشان ت�جش امa . 35ةئÈسلا ة5حصلا نهعاضوأ  نم مغرلا Dع تاض{»م

K ءاس^لا هنم 
RJاوللا ،يدثلا ناط�� تاqاصملا تا5^يطسلفلا

K لت ة5نا�مإ نهل رفوتت الàJ
K بسانملا جالعلا wS

K ع ندمتع{و عاطقلاD 
àJلتل حــــ{راصتلا

K ة�اعرلا wS
K مÒ اشملا ط�ترت . 36ة�5»غلا ةفضلا وأrطغضلا ةدا{زو ة5حصلا تامدخلا رو�دتب ةقلعتملا ل 

اض�أ اهيلع
Y

ذ امa .ةدالولا ءانثأ تافعاضملاو ةرك�ملا تادالولاو ضاهجإلا تالاح ةدا{âب 
ُ

wS ر³
K تفعاضت ،قباس مسق 

wS ةزغ Dع 5DKئاCإلا موجهلا دعq د5لاوملاو تاهمألا تا5فو تالدعم
K تا5^يطسلفلا ءاس^لا تاداهش ركذتو .2014 ماع 

qباصملل ة{|لوألا تطعأ تا5فش�سملا نأ_̀S wS
K عم ة5حصلا قفارملا نرداغ ءاس^لا نم د�دعلا نأو ة5ئادعلا لامعألا 

wS مهلافطأ
K ش¡ .نمألا مادعنا نم وجè إ تاريدقتلاT ع لصحت مل ةأرما 45000 نأD ة5ساسألا ة5باجنإلا ةحصلا تامدخ 

wS تثدح ةدالو ةلاح TK 5000اوح نأو  ،ةمزألا لالخ
K 37ة5ساق فورظ . 

ائبع لثم� �Kصلا ماظنلا رو�دت نأ Tإ ةراشإلا ردجت
Y

اصاخ 
Y

wS انذخأ اذإ ةصاخ ،ءاس^لا Dع 
K ع_̀S م5سقتلا را�تعالا 

wS لمعلل يد5لقتلا
K يطسلفلا عمتجملاISK لا ة{ردنجلا تاعقوتلاوIJK عتÿK ارود ةأرملل

Y
ا{âكرم 

Y
 wS

K ة�اعرلا ماهم. wS
K قا5سلا اذ�، 

 ة5بلت كلذq ٍتالجؤم ،ةصاخلا تاجا5تحالا يوذ وأ õرجلا مهــ�راقأ ة�اعر ءبع تا5^يطسلفلا ءاس^لا نم د�دعلا لمحتت
امئاد K̄امتجالا ع|نلا روظنمq ذخألا�و .بائت³الا وأ قلقلا وأ رتوتلا وأ ةقاعإلل نهضرعت مغر ،ةصاخلا نهتاجا5تحا

Y
 نم دq ال ،

wS د5قم ة5لقعلا ةحصلا تامدخ Tإ تا5^يطسلفلا ءاس^لا لوصو نأ Tإ ةراشإلا
K و راعلا ةمصو ب�س� بلاغلا Ñ فارعألا وأ 

انس رغصألا ءاس^لا جاوز ة5نا�مإ Dع رثؤي دق هنأ �eتعت IJKلا ة5عامتجالا
Y.  

wSو
K اض�أ نكم� ، هتاذ قا5سلا

Y
ارظن صاخ ل�ش� ةفعضتسم ةئفك تا5^يطسلفلا تاق�ارملا د�دحت 

Y
 امq ،ةفلتخم لماوعل 

 نم دوجو مدع زأ ل�ألا ةقفاوم مدع وأ ة�داصتقالا تا�|عصلا ب�س� - ة5حصلا تامدخلا Tإ لوصولا لrاشم اهيف
wS تالماعلا ةلق ب�س� وأـ ،نهقفاري

K صلا لاجملا�K إ نهلوحت و رك�ملا نهجاوز و – تامولعملا با5غ وأT تاهمأ wS
K 

اماع 15 نس نود تا5تفلا جاوز نأ نم مغرلا Dع . 38ةرك�م رامعأ
Y

اعويش لقأ حبصأ 
Y

 wS
K احلا تقولاTK، نم د�دعلا نأ الإ 

 18 نس غ|لq ل�ق نجوeJSي تا5^يطسلفلا ءاس^لا نم ٪20 ، ة5مسرلا تاءاصحإلل اًقفو .18 ـلا نس ل�ق نجوeJSي تاqاشلا
اماع

Y
ةنراقم ، 

ً
اماع 24 و 20 نس S̀_ب ءاس^لا نم ٪52 نإف ،2014 ماع تانا5بل اًقفوو . 39لاجرلا نم ٪1 ة�س^ب 

Y
 wS

K و ةزغ 
wS ءاس^لا نم 19٪

K جنأ ة�5»غلا ةفضلا_�S الفط
ً

اض�أ ركذتن نأ بج� .18 ـلا نس مامتإ ل�ق ةلفط وأـ 
Y

 ةرك�ملا تاج{âلا نأ 
اض�أ رثؤت تا5^يطسلفلا تاق�ارملا S̀_ب

Y
 . 40ةلوفطلاq عتمتلاو م5لعتلا لثم ة5ساسألا قوقحلا ةسرامم Dع 

wS صاخ ل�ش� رطخلل ةضرعم ىرخأ ةئف كان�و 
K و ةحصلا لاجمÛK اقفو .ام ةقاعإ نهيدل نمم ءاس^لا ةعومجم

Y
 

wS ةقاعإلا تاوذ تا5تفلاو ءاس^لا ة5بلاغ نإف ،ةثيدح تاساردل
K امجإ نم ٪ 65.4 - ةزغTK 998 - إ نرقتف�T تامدخلا 

ÿSفللا - فنعلا نم لا�شأ ةدع نم S̀_ناع{و ة5ساسألا
K )58 ٪( د�لاوRS

K )34 ٪( ، يداصتقالا )26 ٪(، جلا^ÔK )2 ٪( - 
  .تا�زاع ءاسQ ن� )٪ 81( نهنم ãظعلا ة5بلاغلا .نهلزانم ةرداغم Dع تارداق èغ وأ تالوزعم اوناa نهثلثو

 يداصتقالا نامألاو م5لعتلا Tإ لوصولا
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ا5موي طو�م S̀_ي^يطسلفلا نا�سلل ة�س^لاq م5لعتلا Tإ لوصولا نإ 
Y

 ،ب�س¡ يذلا فنعلاو ة5ل5ئاCإلا لالتحالا تاسا5س� 
qإ ةفاضإلاT ا�ملا راثآلاCع ةD بالطلا، wS

K اردلا ما�ألا نم د�دعلا ةراسخÙا�لاغ .ةس
Y

 نوي^يطسلفلا بالطلا ضرعتي ام 
 طاقن دنع ام5س ال ،مهتاعماجوأ مهسرادم Tإ مهلقنت دنع صاخ ٍل�ش� K̄امتجالا ع|نلاq ط�ترملا لالذإلا وأ بeJ�5لل
 تاqاشلاو تا5تفلا Dع صاخ ل�ش� رثؤت IJKلا ةشاشهلا ةلاح نم ر{راقتلا ضعq ترذح . 41ة5ل5ئاCإلا ش¦تفتلا
RJاوللا تا5^يطسلفلا

K نوش¦ع� wS
K ج ةقطنملا wS

K  إ نهلوصو ة�دودحم ب�س� ة�5»غلا ةفضلاT ة5^بلا فعضو م5لعتلا 
wS .ة5ساسألا ة5م5لعتلا

K و ،ةقطنملا ەذ�wS
K 2 ه ةقطنملا wS

K اض�أ ل5لخلا
Y

 ب�س� ةسردملا نم تاÝاقلا نم èث×لا ب��ت ،
wS ةدعاسملل وأ Ñ و ن�Cأ اههجاوت IJKلا ة5لاملا تا�|عصلا

K ملا لامعألاeSSبدتك وأ ة5لè ف{|ختلا وأ فنعلل نهضرعت عنمل.  

امدقت ماع ل�ش� تا5^يطسلفلا تاqاشلاو تا5تفلا تققح ،تا�قعلا نم مغرلا Dع
Y

 wS
K م5لعتلاو ة5مألا وحم لاجم 

wS ب{ردتلاو
K اعلا م5لعتلا ىوتسمTK. wS

K عقاولا، qتغل Qن� نمم تا�لاطلا ة�س wS
K إ لوخدلا نسT اعلا م5لعتلاTK 53 ٪، 

wS روكذلا بالطلا نم ٪32 عم ةنراقم
K ش¡ . 42)2017( ةثيدح ماقرأل اقفو ،ة{»معلا ةئفلا سفنè qإ تاساردلا ضعT نأ 

wS تا5^يطسلفلا طارخنال ةèب×لا ة�س^لا
K اعلا م5لعتلاTK ³ألا ة5عامتجالا ةم5قلا سكعت دقe� لاIJK عتÿ ةأرملا م5لعتل مويلا 

wS
K يطسلفلا عمتجملاISK، اض�أ كلذ َّ�فُ� دق ن×لو

Y
 qي^يطسلفلا روكذلا نم د�دعلا نوك_̀S رمعلا سفن نم wS

K مهنأ وأ نجسلا 
  . 43م�Cأ ة�اعرل لمعلاو ةسردملا كرت Dع او�eجأ

ادودحم لمعلا قوس Tإ نهلوصو لازي ال ،تا5^يطسلفلا ءاس^لا ملعتل د�اeJSملا ىوتسملا سكع Dع
Y

 S̀_ب نم و�و ة�اغلل 
wS تا5^يطسلفلا ءاس^لا وكراشم تغلq ، 2017 ماع ماقرأل اقفو .ملاعلاو طسوألا ق�لا نادلS q̀_ب تا{|تسملا RSدأ

K قوس 
اقفو .S̀_ي^يطسلفلا لاجرلا نم ٪ 71 عم ةنراقم ، ٪ 19 لمعلا

Y
 29 و S 15̀_ب ءاس^لا ة�سQ تغلq ، ة5مسرلا تاءاصحإلل 

RJاوللا اًماع
K إ ةسردملا نم نلقتناT اقم ٪6.6 لمعلا قوسqي^يطسلفلا لاجرلا نم ٪44 ل_̀S wS

K لدعم امأ . 44 رمعلا سفن 
wS درطم ل�ش� عافترالاq ذخأ دقف تا5^يطسلفلا ءاس^لا S̀_ب ةلاط�لا

K خألا تاونسلاèإ لص5ل ةT ا5ق ىوتسم"K q47 غل ٪ 
wS
K ع تالصاحلا تل�شو .2017 ماعD عأD 5لعت ىوتسمãK )³أ عمeÏ اماع 13 نم

Y
 ،ة�س^لا ەذ� مظعم )ةساردلا نم 

wS ٪91 ـq ةنراقم لمعلا نع لطاع نهفصنف
K ي^يطسلفلا لاجرلا ةلاح_̀S45 . 

 تاسا5س اهضرفت IJKلا دويقلاو فنعلا نأ ذإ .ةفلتخم تاèغتمq ةد5قم يداصتقالا نامألاq تا5^يطسلفلا عتمت صرف نإ 
wS نهتكراشم Dع نارثؤي 5DKئاCإلا لالتحالا

K ع ، اذك�و .لمعلا قوسD سó5لاثملا ل ، wS
K يركسعلا ناودعلا باقعأ 

wS ةزغ Dع 5DKئاCإلا
K ألا تدأ ،2014 ماعÝSطخلا راèلا ةIJK تقحل qارألاËS

K ة5عارزلا wS
K إ عاطقلاT بك ل�ش� دحلاè نم 

 ل5عم نوك� نأ بج� لجرلا نأ ىرت IJKلا ة�د5لقتلا  ة5عامتجالا تارا�تعالا نإف ،كلذ عم .تا5^يطسلفلا ءاس^لا لمع صرف
wS ءاس^لا طارخنال ةد5قملا لماوعلا نم �eتعت ةCألا

K امتجالا م5سقتلا اذ� نأ ذإ ،لمعلا قوسK̄ ةأرملا لّمح� لمعلل 
اصلقم ،ة5لeSSملا ة�اعرلا ة5لوؤسم ة5^يطسلفلا

Y
 qلمعلل اهل حاتملا تقولا كلذ wS

K أQاض�أ لماوعلا ەذ� نم و .ىرخأ ةطش
Y
 ـ

اقفو . باجنإلاو ة�اعرلاq ةقلعتملا اهماهم و لeSSملا جراخ اهلمع S̀_ب ةقفاوملا ةأرملل حي�ت IJKلا تامدخلا صقن ركذن
Y

 ةساردل 
S wS̀_س^جلا S̀_ب ةاواسملاو ةروكذلا لوح ةثيدح

K طسلف_̀S، اوللا ءاس^لا نم ٪60 و لاجرلا نم ٪80 نإفRJ
K تمت 

wSو .46 ة5لeSSملا ة�اعرلا و� ة5م�أ ³eÏألا ةأرملا رود نأ ن�eتع� نهتراش�سا
K اشلا لا5جألا نأ ود�ي ،ة5باج�إ ةراشإqة ÛK ³أeÏ 

ال�قت
ً

فاصنإ ³eÏأ تاقالعل 
ً

wS قحلاq قلعتي ام5ف ءاس^لاو لاجرلا S̀_ب ا
K ملا ماهملا عــــ{زوت وأ تاساردلا وأ لمعلاeSS47ة5ل .  

wS
K سلا اذ�Èتا5^يطسلفلا ءاس^لا نم د�دعلا لمعت ، و{ران wS

K غ عاطقلاè سرلاãK وأ wS
K أQأ ةطشC}غ ةè رجألا ةعوفدم، 

wS لمعلاو لالغتسالل �³eأ رطخل نضرعتي TKاتلا�و
K غ فورظè ةمئالم. aلاحلا و� ام wS

K ءاس^لا ضرعتت ،ىرخأ تاقا5س 
اقفو .K̄امتجالا ع|نلا Dع مئاقلا فنعلا تالاحل لeSSملا جراخ تالماعلا تا5^يطسلفلا

Y
 تاساردلا دهعم ا�ارجأ ةساردل 
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 ع|نلا Dع مئاقلا فنعلل ا�احض نك نهنأq تاعلطتسُملا نم ٪22 تركذ ، ة5لودلا لمعلا ةمظنمو ت{زèب ةعماجq ة5ئاس^لا
K̄ wSامتجالا

K عأ راش�نا عم ،نهلمع ن³امأD ةر�اظلل wS
K ةنراقم ة�5»غلا ةفضلا qةزغ. 

 K̄امتجالا ع|نلا Dع مئاقلا فنعلاو ةلادعلا Tإ لوصولا ،نوناقلا ةدا5س

الضف ،ةلادعلا Tإ لوصولا مامأ ةددعتملا تا�قعلاو ة{èSيمتلا S̀_ناوقلا نم ةèبك ةعومجم تا5^يطسلفلا ءاس^لا هجاوت 
ً

 نع 
wS لوعفملا يراسلا ءّزجملا يرا5عملا قا5سلا نأ Tإ ةراشإلا ردجت .K̄امتجالا ع|نلا Dع مئاقلا فنعلا راش�نا

K طسلف_̀S 
RSامثعلا دهعلا S̀_ناوق S̀_ب عمج�

K لا بادتنالاوe�}اطRS
K ناوقلاو_̀S ملاÒ}تاطلسلا نع ةرداصلا م5سارملاو ة5ندرألاو ة wS

K ةزغ 
اداوم نمضتت IJKلاو ة�5»غلا ةفضلاو

Y
wS ،ةأرملا قوقح كاهتناو èSيمتلاq حمس¡ تاع{�¡و 

K قالطلاو جاوزلا لثم تالاجم 
wS ةفلتخم ة{رادإ تاصاصتخاو م�ح ةمظنأ تاذ قطانم Tإ ماسقنالا نإ . 48ثاèملا وأ لافطألا ةناضحو

K ارألاËS
K ةلتحملا 

افاضم
Y

wS سامح IJKموكح S̀_ب K"ا5سلا ماسقنالا Tإ 
K حتفو ةزغ wS

K ة�5»غلا ةفضلا، Ùاًض�أ نام�اس wS
K ءاس^لا لوصو ةلقرع 

ذ ،لاثملا لó5س Dع ،اذك�و .ةلادعلا Tإ تا5^يطسلفلا
ُ

wS قيقحتلا متي ال هنأ ر³
K اهتنالاrءاس^لا دض ة�كترملا تا wS

K ةقطنملا 
wS امq - ج

K ملا فنعلا لامعأ كلذeSSTK – فنعلا م�دُ{و باقعلا نم تالفإلا ززع� ام. wS
K ءاس^لا هجاوت ، ة5ق�لا سدقلا 

 ه5لع يوطني يذلا رمألا ،ة5ل5ئاCإلا ةط�لا غالqإ وأ ءاذ�إلل ضرعتلا ةلضعم K̄امتجالا ع|نلا Dع مئاقلا فنعلا ا�احض
 ەذهب ح|بلا بج� ال هنأ ىري K̄امتجالا قا5سلا نأ ملعلا عم اذ� .49نهنم نهتالئاع ؤ�eت وأ نهلافطأ ةناضحل نهنادقف
wS ا�ءاقqإ لq ،قئاقحلا

K ألا قاطنCة. aإ لوصولا نأ امT د5قم ةلادعلا qيمت فقاومèS}غو ةè ا{ردنج ةساسح
Y

 بناج نم 
S wS̀_لماعلا

K اضقلا ماظنلاRØ
K، ال5ثمت ةأرملا ه5ف لثمت لاجم و�و

ً
اصقان 

Y
 )wS

K 2015 ماع ، aلاجرلا نم ةاضقلا نم ٪ 82 نا، 
  . 50)ءاس^لا نم ٪ 17 ـq ةنراقم

K̄ wSامتجالا ع|نلا Dع مئاقلا فنعلا نأ Tإ تاساردلا ضعè qش¡
K ملاeSSىزع{و ،)2000( ة5ناثلا ةضافتنالا ذنم داز دق ل 

ا5ئزج كلذ
Y

 Tإ يدؤت دق IJKلاو ،ةرركتملا عاeSSلا تارودو ة�داصتقالا طوغضلاو ة5ل5ئاCإلا تاسا5سلا نع مجانلا طا�حإلا Tإ 
wS اًفنع ³eÏأ S̀_ي^يطسلفلا لاجرلا نوك� نأ

K ملا ءاضفلاeSSTK
اقفوو . 51

Y
wS ت{»جأ ةسارد نع ةجتانلا ة5مسرلا تاءاصحإلل 

K 
wS ٪29 ، نهجاوزأ ل�ق نم فنعلل نضرعت تاجوeJSملا تا5^يطسلفلا ءاس^لا نم ٪37 نإف ، 2011 ماع

K ة�5»غلا ةفضلا 
wS ٪51 لqاقم

K 52 ةزغ. wS
K خألا ةنوآلاèي^يطسلفلا نم د�دعلا نأ ىرخأ ةسارد تدجو ،ة_̀S 22 و ٪25 - تا5^يطسلفلاو٪ 

ال�ش نÑمهتلوفط لالخ اودهش - TKاوتلا Dع
ً

 نم رخآ لجر وأ نÑم�ءاqآ ل�ق نم نÑمهتاهمأ دض هجوملا فنعلا لا�شأ نم 
ا�{»قت علطتسُم لاجر ةسمخ لS à_ب نم دحاو نأو  ،ةلئاعلا

Y
wS ةأرما دض يدسجلا فنعلا ةسراممq رقأ ،)17٪( 

K قا5س 
ذحو . 53ة5جوزلا تاقالعلا

ّ
 ،K"ا5سلا قا5سلا نأ نم ةأرملا دض فنعلاq قلعتي ام5ف ةدحتملا ممألل ةصاخلا ةررقملا تر

wS ةصاخ
K و ود�ي ، ةزغa³أ ةأرملا دض فنعلا لعج� ف5فخت لماع هنأeÏ الوبق

 مِّرجت S̀_ناوق دجوت ال هنأ Tإ ةراشإلا ردجت .ً
wS ةأرملا دض فنعلل K̄امتجالا حماس�لا ضعq كان� نأو ،eSSTKملا فنعلا

K يطسلفلا عمتجملاISK. wS
K تصلخ ،2008 ماع 

 كلذ ناa اذإ هتجوز لجرلا ب�ÒS نأ لوبقملا نم هنأ اوؤر مهتراش�سا تمت نيذلا صاخشألا نم ٪22 نأ Tإ ىرخأ ةسارد
ÝSا{رو

Y54 . 

اض�أ ةثيدحلا تاساردلا ز�eُت
Y

K̄ wSامتجالا فنعلا Dع مئاقلا فنعلا راش�ناو ISKهملا فنعلل ضرعتلا تا{|تسم S̀_ب طqاeJلا 
K 

اظفحت ³eÏألا فقاوملاو ة{Cألا ةئÈبلا
Y

wSو .ةأرملا ەاجت 
K ع د³5أتلا مت ،ددصلا اذ�D اوللا تا5^يطسلفلا ءاس^لا نأRJ

K نشع� 
wS
K ع مئاقلا فنعلا رطخ نهجاوي ل5لخلا وأ ج ةقطنملا لثم صاخ ل�ش� ةدقعم عاضوأ ا�دوس¡ قطانمD امتجالا ع|نلاK̄ 
RSاع� IJKلا تاطا�حإلاو طوغضلا ب�س� مقافتي يذلا

K ممألا ةئي� اهترجأ ةثيدح ةسارد تفشك .نوي^يطسلفلا لاجرلا اهنم 
 تالاقتعال وأ تانا�إلل اوضرعت S̀_ي^يطسلف نم تاجوeJSملا ءاس^لا نأ ،قطانملا ەذ� Dع تزكر و  ،ةأرملا نوؤشل ةدحتملا
àSطاعلاو يدسجلا فنعلا نم Dعأ تا{|تسم نم S̀_ناع S̀_نطوتسم وأ دونج يد�أ Dع بÒSلل اوضرعت وأ

K جلاو^ÔK عD 
wS .نهجاوزأ د�

K ا�ملا لصفلا ززع ، قطانملا ەذ�RS
K ءاس^لا لزعو ة{|بألا فقاوملا wS

K ملا لاجملاeSSTK، نم دح امم 
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wS نهتكراشم
K و . 55عمتجملاwS

K نارثؤي ءا�»ه×لا عاطقناو راصحلا نأ ءاس^لا نم ٪61 دقتعت ، ةزغ ةلاح wS
K ¡ل5جس 

eSSTKملا ىوتسملا Dع ةأرملا دض فنعلا نم Dعأ تا{|تسم
56 . 

اقلق èثي رخآ لاجم كان�و
Y

اصاخ 
Y

wS امq ، ةأرملا دض فنعلا نم ةفلتخم لا�شأ Dع يوطنت IJKلا ،ف�لا مئارج و� 
K كلذ 

wS مئارجلا ەذ� بكترُت .ءاس^لا لتق مئارج
K إ بس^ي يوبأ قا5سT الا�شأ ءاس^لا

ً
 ،ا�زواجت مت اذإ ،ل�ش¡ كولسلا نم ةنيعم 

wS .ةلئاعلا ف�ل ةنا�إ
K إ رظنُي ، قا5سلا اذ�T ةأرملا دض فنعلا مادختسا aيدأت ةغ5ص وأ ءارجإó5ةداعتسال ة Cألا فCة. 

wS صقن كان� نأو ٍفاa ل�ش� اهنع غيل�تلا متي ال ةر�اظ اهنأ د³5أتلا نم مغرلا Dع
K دقف ،اهب ةقلعتملا ة5مسرلا تاءاصحإلا 

aإ ةراشإلا ردجت . 57مئارجلا نم ع|نلا اذ� ب�س� ءاس^لا لتق مئارج ةدا{ز لوح حضاو ه5ب^ت كان� ناT وناقلا راطإلا نأRS
K 

RØانجلا
K ياعملا ززع�è ة5عامتجالا wS

K كترمل تا�|قعلا ف5فخت لالخ نم قا5سلا اذ�I�K تال�دعتلا قبطُت ملو .فنعلا اذ� 
ارخؤم تلخدأ IJKلا

Y
wS الإ ة5ف5فختلا ما�حألا ەذ� ءاغلإل 

K امأ ،ة�5»غلا ةفضلا wS
K طقف. 58قبطُت ملف ةزغ wS

K 2018 ماع، 
 . 59هتيحض نم جوزت اذإ بصتغملا ةئ�eتب حمس¡ IJKلا داوملا تلدُع

اض�أ نمضتت ،يوبألا ماظنلا ةرمث ،تا5^يطسلفلا ءاس^لا Dع رثؤت IJKلا èSيمتلا لا�شأ نإ
Y

ارومأ 
Y

 لاوحألا S̀_ناوقq قلعتت 
 وأ لافطألا ةناضحو قالطلاو جاوزلا لثم لئاسم مظنت IJKلاو - ة5ح5سملا S̀_ناوقلا و ةع{�لا Dع ةمئاقلا - ة5صخشلا
 ةزغ S̀_ب جاوزلل ة5نوناقلا نسلل RSدألا دحلا فلتخ{و تاجوزلا ددعتب حمسÙُ ، لاثملا لó5س Dع ، اذك�و . 60ثاèملا

wS ن×ل ،ة�5»غلا ةفضلاو
K aتلاحلا اتل_̀S لقأ نوك� qثانإلل ة�س^لا. wS

K قلعتي ام5ف ،رخآ لاثم qملاèناوقلا صنت ،ثا_̀S 
wS اهب لومعملا

K ع ةمئاقلاو ة�5»غلا ةفضلاو ةزغD ع ةع{�لاD ع نلصح� ءاس^لا نأD ن×ل ،لاجرلا ه5لع لصح� ام فصن 
امامت نهقوقح نع DKختلل ة{Cأ طوغضل ءاس^لا نم èث×لا ضرعتت ،عقاولا ضرأ Dع

Y61 . 

 ةـــــــــــــــ5ماــتخ را�فأ

 يركسعلا لالتحالل ة5ساقلا راثآلا Dع تا5^يطسلفلا تا5تفلاو ءاس^لا ههجاوت يذلا فنعلل ةددعتملا داعqألا ل5لحت دكؤي
اض�أ انل حمسÙ هن×لو ؛ة5ع�تلاو ةئزجتلاو ءاصقإلا تاسا5سو 5DKئاCإلا

Y
 qل�ش� همهف نكم� ال عقاولا اذ� نأ نم ققحتلا 

 فلتخم و ةرط5سلاو èSيمتلا يذغت تلاز ام IJKلا ة5عامتجالا فارعألاو تاسسؤملاو يوبألا قا5سلا ةاعارم نود حيحص
  .ةأرملا دض فنعلا لا�شأ

 ٍل�ش� تا5^يطسلفلا تا5تفلاو ءاس^لا امههجاوت نيذللا داهطضالاو فنعلل هجوألا ةددعتم ةرظن م�دقت ل5لدلا اذ� لواح
اضeJفم ،�Kوي

Y
 نم د�دعلا كان� نأ امa .اهتاعارم بج� IJKلا قئاقحلا ددعتو قا5سلا د5قعت Tإ رظنلاq دودحم روظنم هنأ 

 IJKلا ة{Òنعلاو èSيمتلا لا�شأ اهنم ،ع|ضوملا اذهل انترظن ءارثإ اهنأش نم IJKلا و ،ةق5ثولا ەذ� اهيلإ قرطتت مل IJKلا ا�اضقلا
RJاوللا تا5^يطسلفلا ءاس^لا اهل ضرعتت

K لا تا�دحتلاو ،ة5^يطسلفلا ة5س^جلا نلمح�IJK تا5لآو ،م5ملا عمتجم اههجاوي 
 Dع ًءانب ،كلذ عمو .يوبألا ماظنلاو لالتحالاو فنعلل يدصتلل تا5^يطسلفلا ءاس^لا ا�انب�ت IJKلا ةهجاوملا تا5ج5تاeJساو
 ة{»�وجلا تا�دحتلا ةجلاعمو د�دحتل تا5^يطسلفلا ءاس^لا براجت ةاعارم Tإ ةساملا ةجاحلا Dع د³5أتلا نكم� ،مدقت ام
wS اهتيامحو ناسQإلا قوقح ماeJحا نامضو مالسلاو نمألا قيقحتل

K طسلف_̀S. 

 

 

 

 

 
 تالاح .يعامتجالا عونلا تاقالعو يوبألا ماظنلا ،لالتحالا،تاینیطسلفلا ءاسنلا :نادنسلاو ةقرطملا نیب ،ةأرملا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةئیھ  55
   .2018 سرام/راذآ ،لیلخلا يف ةمیدقلا ةدلبلاو میج قطانم يف ةیسارد

  .قباس عجرم ،2018 ،ةأرملا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةئیھ  56
 .قباس عجرم ،2017 ،ناسنإلا قوقح سلجم  57
 .قباس عجرم .2018 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب  58
  .قباس عجرم ،2019 ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا  59
 .قباس عجرم ،2010 ،ينوزع .س ي/عجار ،تامولعملا نم دیزمل  60
 .قباس عجرم .2018 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب  61



  :عـــــــــــــــــــــــــجارـــــــــــــــــــــــملا

  .باقع ةل5سوك تويبلا مد� لوح تا5طعم ،2019 مل5س�ب

RØامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب
K 2018، امتجالا ع|نلا ةلادعK̄ ناوقلا ةسارد :نوناقلاو_̀S ع ةرثؤملا تا5ساسلاوD ةاواسملا 

S wS̀_س^جلا S̀_ب
K ة�5»علا لودلا ةقطنم. 

 نوناÑaرياني E / CN.6 / 2019/6(، 8( اهيلإ ةدعاسملا م�دقتو ة5^يطسلفلا ةأرملا ةلاح ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ة5عمجلا
RSاثلا

K 2019.  

wS فنعلا عالطتسا ،ISK 2011يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا
K يطسلفلا عمتجملاISK.  

RØاصحإلا زاهجلا ،ISK 2017يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا
K: ءاس^لا Ùطسلف نا�س ددع فصن نل�ش_̀S، 7 راذآÑسرام.  

 يذلا فنعلا رثأ :ل{|طلا 5DKئاCإلا لالتحالا تحت تا5^يطسلفلا ءاس^لا ، 2018 ة{»حلاو مالسلل ة5لودلا ءاس^لا ةطqار
 يرودلا ضارعتسالا ةعومجم ةرودل كeJشم م�دقت ،ل5ئاCإل لماشلا يرودلا ضارعتسالا ،ءاس^لا Dع لالتحالا هسرام�
RSاثلا نوناÑaرياني ،ن{�علاو ةعساتلا لماشلا

K.  

wS كراش¡ ة5^يطسلف ةأرما لوأ ،ةروي^س ةدنر باطخ ،2018 ة{»حلاو مالسلل ة5لودلا ءاس^لا ةطqار
K ح|تفملا راوحلا تاسلج 

   .لوألا ن{�¡Ñر�|ت³أ 25 ،نمألا سلجم عم

 يروسلا عاeSSلا ب�س� تاحزانلا تا5تفلاو ءاس^لا دض K̄امتجالا ع|نلا Dع مئاقلا فنعلا ، 2015 ن{»خآو �^بس ل5ش�{ر
wS
K ط�تري ةحصلاو فنعلا قاطن :ندرألا لامشو نانبل بونج qنماضتلا لجأ نم فلاحت ،ه)Rachael Spencer et al. 

Gender Based Violence Against Women and Girls Displaced by the Syrian Conflict in South 
Lebanon and North Jordan: Scope of Violence and Health Correlates, Alianza por la 

Solidaridad, 2015 (.  

S wS̀_م5قملا S̀_ي^يطسلفلا S̀_ئجالل ة5ش¦عملا فورظلاو ةحصلا " ،2012 جيجح افصو تèف5س ن{راaو ب5بح .ر ام{ر
K 

wS تاعمجتلاو تام5خملا
K اطق حسم :نانبلK̄"، ال يذ ةلجمQ1294.ص ،9850ددع ،380 دلجملا ،ت¦س. )Rima R 

Habib, Karin Seyfert y Safa Hojeij, “Health and living conditions of Palestinian refugees 
residing in camps and gatherings in Lebanon: a crosssectional survey”, The Lancet, Vol.380, 

No9850, p1294. 2012( 

RSوزع èهس
K 2010 ، "طسلف_̀S" wS

K 5ك .س تاروش^مDK ب .ج و«Eلس_̀S، ءاس^لا قوقح wS
K ا5ق{»فأ لامشو طسوألا ق�لا: 

 ,Suheir Azzouni,“Palestine” en S.Kelly y J. Breslin (eds)( ة{»حلا راد ،كرو{|ين ،ةمواقملا طسو مدقتلا
Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance, New York: 

Freedom House, 2010(. 

wS "فنعلا ة{رارمتسا" ،2004 ن�eكوك اù5نÈس 
K فنيجو ل5ج انون{و تاروش^مè نامدني� )Cynthia Cockburn,“The 

Continuum of Violence” en Wenona Giles y Jennife Hyndman (eds.)( 

wSوص
K خ{رeJ-ةأرملا قوقحو ة{ردنجلا ةاواسملا ، 2011 ورف�د wS

K ارألاËS
K قوقح :ج تاسا5سلا مسق ،ة5^يطسلفلا 

 R�K)Sophie Richter-Devroe, Gender Equality and Women’sوروألا نامل�eلا ،ة{روتسدلا نوؤشلاو S̀_نطاوملا
Rights in Palestinian Territories, Policy Department C: Citizens Rights and Constitutional 

Affairs, European Parliament, 2011(. 

 Victims, Perpetrators( 2001 ،سكوب د{ز :كرو{|ين – ندنل ،حلسملا عاeSSلا ،ردنجلا ؟S̀_لعافلا وأ نيدتعملا ،ا�احضلا
or Actors? Gender, Armed Conflict and Political Violence, Londres-Nueva York: Zed Books, 

2001( 



a�5افم راطإ وحن :بورحلاو ءاس^لا ،2014 ن�وك لوراãK، وك تاروش^م�_̀S )Women and Wars: Toward a 
Conceptual Framework(، wS

K ولات×لا دهعملا :ةنولشرب ،بورحلاو ءاس^لاRS
K ودلاTK مالسلا لجأ نم )Las mujeres 

y las guerras, Barcelona: ICIP 2014( 

aلورا_̀S سوم .ن .وأè 2001، "لاو ردنجملا رمتسملا فنعلاeSSا5لمع راطإ :عاRJ
K" wS

K تاروش^م aلورا_̀S سوم .ن .وأè انويفو 
 .Caroline O.N( 2001 ،سكوب د$ز :كرو{|ين – ندنل ،حلسملا عاeSSلا ،ردنجلا ؟S̀_لعافلا وأ نيدتعملا ،ا�احضلا ،كرالa .س

Moser, “The Gendered Continuum of Violence and Conflict: An Operational Framework” en 
Caroline O.N.Moser y Fiona C. Clark (eds Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed 

Conflict and Political Violence, Londres-Nueva York: Zed( 

 ةأرملا زكرم و ة5منتلل ة5^يطسلفلا ةلماعلا ةأرملا ة5عمجو )حاتفم( ة5طارقم�دلاو ãKلاعلا راوحلا قيمعتل ة5^يطسلفلا ةردا�ملا
RSوناقلا داشرإلل

K امتجالاوK̄  غ رثألا :تا5^يط5سلفلا ءاس^لا ،2018 ةمارك ة5عمجو )مات( ةأرملا مالع²و ة5منت ة5عمجوè 
RSاثلا ن{�¡e�Ñمفون ،5DKئاCإلا لالتحالل بسانتملا

K.  

 دض 5DKئاCإلا لالتحالا تاrاهتنا قيثوت  ر{»قت،)حاتفم( ة5طارقم�دلاو ãKلاعلا راوحلا قيمعتل ة5^يطسلفلا ةردا�ملا
wS تائجاللا

K ئجاللا تام5خم_̀S ي^يطسلفلا_̀S wS
K ه5لإ ةراشإلا تمت يذلا ،ةزغ عاطقو ة�5»غلا ةفضلا wS

K ة5^يطسلفلا ةردا�ملا 
RSوناقلا داشرإلل ةأرملا زكرم و ة5منتلل ة5^يطسلفلا ةلماعلا ةأرملا ة5عمجو )حاتفم( ة5طارقم�دلاو ãKلاعلا راوحلا قيمعتل

K 
 لالتحالل بسانتملا èغ رثألا :تا5^يط5سلفلا ءاس^لا ،2018 ةمارك ة5عمجو )مات( ةأرملا مالع²و ة5منت ة5عمجو  K̄امتجالاو
  .5DKئاCإلا

RSاثلا ن{�¡e�Ñمفون ،ءاس^لا Dع عاeSSلا رثأ :ةزغ ،S 2015̀_ئجالل ��K{وeSلا سلجملا
K.  

 ،ه�قاوعو هqا�سأ ،ةأرملا دض فنعلا ةلأسمq ة5نعملا ةدحتملا ممألل ةصاخلا ةررقملار{»قت ،2017 ناسQإلا قوقح سلجم
wS
K إل اهترا{زCل5ئا، A/HRC/35/30/ Add.1، حâ}نارÑوينوي.  

 Escola( ا{را��إ :ةنولشرب .مالسلا ءان�و ناسQإلا قوقحو تاعاeSSلا نع ر{»قت 2019R ريذحت ،2019 مالسلا ةفاقث ةسردم
de Cultura de Pau, Alerta 2019! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción 

de paz. Barcelona: Icaria, 2019( 

  .ويلويÑزومت .ة5ل5لحت ةق5ثوت ةسارد ،سدقلا ءاسQ توص�K qويلا لاضنلاو دومصلا تا�ا�ح ،2019 ة{|س^لا تاساردلا زكرم

 HaMoked, Quiet deportation, 29(ل{»باÑناس¦ن 29 ،ئداهلا ل5حeJلا ، 2019 )د5كوم�( درفلا نع عافدلا زكرم
de abril de 2019( .  

RSوناقلا داشرإلل ةأرملا زكرم
K امتجالاوK̄ 2018، سم ر{»قتèةدوعلا تا wS

K اس^جلا رثألا :ةزغRS
K ملاeJع بتD مادختسالا 

 تاجاجتحاq ةصاخلا قئاقحلا VKقت ةنجلل مدقملا S̀_يندملا دض ة5ل5ئاCالا لالتحالا تاوق بناج نم ةوقلل طرفملا
2018 wS

K ارألاËS
K ةلتحملا ة5^يطسلفلا wS

K 2018، سóمتe�Ñلول�أ.  

RSوناقلا داشرإلل ةأرملا زكرم
K امتجالاوK̄، اثلا ن{�¡ ،ءاس^لا تاوصأRS

KÑح – 2013 رمفونâ}نارÑ2017 وينوي.  

 ة5ناسQإلا ة�^لا ،"ءاس^لا Dع ى�e×لا ةدوعلا ةèسم رثأ " ،2018 ةدحتملا ممألل عباتلا ة5ناسQإلا نوؤشلا قيس^ت بتكم
  .لوألا نوناe�ÑaمسÙد ،ة{»هشلا

ËSارألا ،2019 ةدحتملا ممألل عباتلا ة5ناسQإلا نوؤشلا قيس^ت بتكم
K اصإلا نع تانا5ب .ةلتحملا ة5^يطسلفلاqتا، 

01Ñ01Ñ2008 – 26Ñ07Ñ2019.  

 2014 ماع ة5لاتقلا لامعألل دمألا ةل{|ط راثآلا :ةزغ عاطق ،2015 ةدحتملا ممألل عباتلا ة5ناسQإلا نوؤشلا قيس^ت بتكم
  .�eمسÙدÑلوألا نوناa ،تا5تفلاو ءاس^لا Dع

ËSارألاÑل5ئاCإ ،2018 ة5لودلا وفعلا ةمظنم
K 5متلا دهع نع جارفإلا :ةلتحملا ة5^يطسلفلاãK qاثمqةجوزمم ةولح ةظحل ة 

qنورخآ لافطأ حزري ث5ح ةرارملا wS
K إلا نوجسلاCزومت 29 ،ة5لودلا وفعلا ةمظنم ،ة5ل5ئاÑويلوي.  



 ،AI/Index:MDE 15/016/2005 ،ءبعلا لمحت ءاس^لا :ة{|بألاو لالتحالاو عاeSSلا ،2005 ة5لودلا وفعلا ةمظنم
  .سرامÑراذآ

 Sites of Violence, Gender and( 2004 ،ا5نروفلاa ةعماج ةلجم :èaDKب ،عاeSSلا قطانمو ردنجلاو فنعلا عقاوم
Conflict Zones, Berkeley: University of California Press, 2004(  

wS اهب ب¦صأ حورجq ةرثأتم ةش�اود DKع ةدلاو ةافو ،2015 س¡رآا�
K لول�أ 7 ،س¡رآا� ،"ة�5»غلا ةغضلاÑسóمتe�.  

 نأش� ة5لود ة5ئاصقتسا ةسارد ،ة{ردنجلا لاجرلا تا{|� مهف ،2017 ودنومورب – ةأرملا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةئي�
S wS̀_س^جلا S̀_ب ةاواسملاو لاجرلا

K ا5ق{»فأ لامشو طسوألا ق�لا. 

 تاقالعو يوبألا ماظنلا ،لالتحالا،تا5^يطسلفلا ءاس^لا :نادنسلاو ةقرطملا S̀_ب ،2018 ةأرملا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةئي�
wS ة5سارد تالاح .K̄امتجالا ع|نلا

K ةم�دقلا ةدل�لاو م5ج قطانم wS
K راذآ ،ل5لخلاÑسرام.   

wS تا5تفلاو ءاس^لا تاجا5تحا :يردنج ريذحت ،2018 ةأرملا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةئي�
K إلا لمعلاQاسRS

K wS
K ارألاËS

K 
 UN Women, Gender Alert: Needs of Women and Girls in Humanitarian( ةلتحملا ة5^يطسلفلا

Action in the Occupied Palestinian Territory(. 

 

  تالـــJاــقملا

wS ة5لود ةصصختمو ةراش�سم ،راف اس¦ناف
K لول�أ 5 ،نمألاو مالسلاو ردنجلاÑسóمتe� 2019.  

wS ة{|سQ ةطشان ،قزر ةلا�
K لول�أ 16 ،ةزغÑسóمتe� 2019.  

 


