
1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

واقع محاية النساء من منظور القانون الدويل اإلنساني من 
 وجهة نظر النساء العامالت

 
 

 
 طالل أبو ركبة

 اسالم موسى " عطا اهلل"
 

    2015يونيو –غزة 
 
 
 

                        



2 
 

 المحتويات
 4 .................................................................................................................... الدراسة ملخص

Summery ....................................................................................................................... 6 

 8 ....................................................................................................................... األول الفصل

 8 ............................................................................................................................. تقديم

 9 ............................................................................................................. :الدراسة مبررات

 9 ................................................................................................................ :الدراسة مشكلة

 9 ................................................................................................................. :الدراسة أسئلة

 9 ............................................................................................................... :الدراسة أهداف

 9 ................................................................................................................. :الدراسة أهمية

 10 ................................................................................................. :للدراسة المرجعي اإلطار

 10 ............................................................................................................. :الدراسة يةمنهج

 10 ....................................................................................................... :الدراسة مصطلحات

 10 ........................................................................................................... :السابقة الدراسات

 13 .................................................................................. : السابقة الدراسات على حثالبا تعقيب

 13 .......................................................................................... : العمل فريق واجهت صعوبات

 15 ..................................................................................................................... الثاني فصلال

 15 .............................................................................................. والنساء اإلنساني الدولي القانون

 15 .......................................................................................................................... مقدمة

 15 ..........................................................................................:اإلنساني الدولي القانون تعريف

 15 .......................................................................................... :اإلنساني الدولي القانون أهداف

 15 .................................................................................................... :الدولي القانون مصادر

 17 ............................................................................... :األساسية اإلنساني الدولي القانون مبادئ

 20 ........................................... :المسلحة النزاعات أثناء للمرأة الحماية توفير على الدولي القانون قدرة

 24 ..................................................................................................................... الثالث الفصل

 24 .................................................................................................. للدراسة المنهجية اإلجراءات

 24 .................................................................................................................. :مقدمــــــــة

 24 ......................................................................................................... الدراسة منهج: أولا 

 24 ............................................................................................... الدراسة وعينة مجتمع: ثانياا 

 26 ............................................................................ السترداد ونسبة المستردة الستبيانات: ثالثاا 

 27 ................................................................................................ البيانات جمع أدوات: رابعاا 

 28 ............................................................................................ الستبانة وثبات صدق: خامساا 

 34 ............................................................................ الدراسة لمتغيرات الطبيعي التوزيع: سادساا 

 34 ................................................................... الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب: سابعاا 

 38 ..................................................................................................................... الرابع الفصل

 38 ...................................................................................... النتائج ومناقشة وتفسير البيانات تحليل

 38 .................................................................................................................:مـقدمـــــــــة



3 
 

 38 .......................................... .العامالت النساء على اإلسرائيلي العدوان أثر مجال تحليل نتائج -: أول

 40 .................................................................................... .الدراسة تساؤلت على اإلجابة: ثانياا 

 45 .................................................................................................................. الخامس الفصل

 45 ........................................................................................................................ الخاتمة

 45 ................................................................................................................. النتائج-: أول

 46 ............................................................................................................. التوصيات- ثانياا 

 47 ............................................................ الفلسطينية الحالة في للنساء الحماية توفيرل مقترحة خطة

 52 ......................................................................................................................المقابالت

 53 ....................................................................................................................... المراجع

 55 ....................................................................................................................... المالحق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 ملخص الدراسة

م على قطاع غزة ، فاجعة إنسانية بكل المقاييس، حيث استهدفت فيه 2014شكل العدوان اإلسرائيلي في صيف 
قوات االحتالل اإلسرائيلي كافة أشكال الحياة في قطاع غزة، وكانت النساء المتضرر األكبر من جراء هذه 

والمنهك بفعل العدوانات والممارسات  الكارثة اإلنسانية التي حلت بالواقع الفلسطيني في قطاع غزة، المحاصر
 اإلسرائيلية التي تتنافي مع كل المواثيق واألعراف الدولية.

حاولت هذه الدراسة تقديم قراءة متعمقة في مدى معرفة النساء العامالت بآليات الحماية للنساء من منظور 
المقاييس كارثة إنسانية ضربت  القانون الدولي عقب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، والذي يعتبر بكل

المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته، وكان للنساء النصيب األكبر من تداعيات هذه المأساة اإلنسانية، سواء أثناء 
 العدوان أو بعد انتهائه حيث ال تزال معاناتهن قائمة حتى اللحظة.

التي تناولت الموضوع أو حاولت االقتراب ولقد اعتمدت هذه الدراسة على الدراسات النظرية واألدبيات السابقة 
( سيدة عاملة في 380منه، إال أن األدوات الرئيسية لها تمثلت بشكل واضح في االستبانة والتي وزعت على )

مختلف القطاعات طبقًا لمقاييس إحصائية دقيقة، إضافة للعديد من اللقاءات مع العاملين والمهتمين بالقضايا 
بخالف مجموعات مركزة مع نساء عاشن تجربة األلم بكل تفاصيلها وال يزالن في منطقتي النسوية في قطاع غزة، 

الزنة وبني سهيال، إضافة لمجموعة مركزة من الناشطات النسويات لمعرفة أهم االحتياجات لتجنب حدوث فصول 
 المأساة مرة أخرى.

 وقد اتضح من خالل الدراسة النتائج التالية:
  المعرفة المتخصصة لدى النساء العامالت بآليات الحماية في القانون الدولي انخفاض وضعف مستوى

 اإلنساني.
  استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي بشكل مباشر ومتعمد النساء خالل عدوانها على قطاع غزة صيف

2014. 
 ت تعيش النساء الفلسطينيات وضع كارثي ومأساوي بفعل االنتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوا

 االحتالل اإلسرائيلي ضد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
  األداء الفلسطيني خالل العدوان اتسم بالعشوائية وغياب الجاهزية والتخطيط المسبق في مواجهة كافة

 االنتهاكات التي اقترفتها قوات االحتالل خالل العدوان.
 الحد األدنى من الحماية للمدنيين بما  ضعف قدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة على توفير

 فيهم النساء أو حتى القدرة على االستجابة لالحتياجات الخاصة بالنساء خالل العدوان.
  تدني مستوى التشبيك والتنسيق بين المؤسسات سواء األهلية أو الحكومية ساهم بشكل كبير في زيادة

 معاناة النساء خالل فترة العدوان وبعدها.
 نسجام بين برامج المؤسسات النسوية واحتياجات النساء أثناء العدوان.ال يوجد ا 
 .غياب الكادر المؤهل والمدرب في مراكز اإليواء ساهم بزيادة معاناة النساء خالل وبعد فترة العدوان 
  حقوق النساء السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية انتهكت حيث لم تحصل النساء على الرعاية

 ملة أثناء وبعد فترة العدوان.الكا
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 ولقد توصلت الدراسة إلي جملة من التوصيات التي يمكن القيام بها في ضوء هذه النتائج وهي :

العمل على صياغة خطة وطنية لحماية المرأة في قطاع غزة وتسند قيادتها على شببكة مبن  المؤسسبات  -1
 فلسطيني يضم الجميع (. الحكومية والدولية واألهلية والقطاع الخاص) ائتالف وطني

 
تشبببكيل خليبببة طبببوارم )أزمبببة( مفعلبببة تقبببوم بالتنسبببيق والتشببببيك البببدائم مبببع كافبببة المؤسسبببات العاملبببة فبببي  -2

األراضببي الفلسببطينية سببواء كانببت محليببة أو دوليببة، تعمببل وفببق خطببة وطنيببة قببادرة علببى تببوفير الحمايببة 
زيببع األدوار بببين كافببة المؤسسببات منعببًا للنسبباء سببواء فببي وقببت األزمببة أو بعببدها، وتقببوم هببذه اللجنببة بتو 

للعشوائية والفوضى في األداء المطلوب منها أو التداخل فبي طبيعبة ذلبك البدور، حتبى يبتم تقبديم الخدمبة 
 بفعالية عالية.

 
تخصبيص بببرامج فببي المؤسسببات الحكوميببة والمجتمببع المبدني وبخاصببة المؤسسببات النسببوية تهببتم بتثقيببف  -3

نسباني ولليبات الحمايبة للنسباء أثنباء النزاعبات المسبلحة والحبروب، وزيبادة عبدد النساء بالقانون البدولي اإل
 الدورات والورشات التوعوية في هذا المجال.

 
تأهيل كادر نسائي مدرب ولديه الجاهزية العالية ليقوم بدوره في تخفيف األعباء التي قبد تواجههبا النسباء  -4

 في حالة وقوع أزمة جديدة. 
 

سبات الدوليبة وأمباكن صبنع القبرار فبي المؤسسبات التبي تعنبى بانفباذ القبانون البدولي دمج المرأة في المؤس -5
اإلنسببببانية وتببببوفير لليببببات الحمايببببة أثنبببباء النزاعببببات المسببببلحة والحببببروب، وتكببببون أنشببببطتها موجهببببه تجبببباه 

 األراضي الفلسطينية.
 

تبي تنتهبك حقبوق النسباء استجابة وتحمل ممثلي المنظمات الدولية والوطنية لمسئوليتها لمحاسبة الجهبة ال -6
فببي قطبباع غببزة أثنبباء النزاعببات المسببلحة والحببروب، مببن خببالل المتابعببة مببن قبببل المؤسسببات التببي تعنببي 
حقباق حقببوقهن  بالقبانون البدولي اإلنسباني و تبأمين العدالبة القانونيبة مبن خبالل مالحقبة مجرمبي الحبرب وان

 المنتهكة على أساس القانون الدولي اإلنساني.
 

اللببواتي تعرضببن للعنببف أثنبباء النزاعببات والحببروب فببي قطبباع غببزة علببى الرعايببة الصببحية حصببول النسبباء  -7
 والنفسية بشكل كامل وأن يراعى االستمرار وال ُيكتفي وقت سريان النزاع.

موجهببة لكافببة مكونببات المجتمببع الفلسببطيني للعمببل علببى تطويرهببا  اسببتراتيجيةعقببب هببذه النتببائج توجهببت الدراسببة لبنبباء خطببة 
 عليها من اجل حماية النساء وقت األزمات.والبناء 
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Summery 

 

The Israeli aggression in the summer of 2014 on the Gaza Strip, was a 
humanitarian tragedy by all measures. The occupation forces targeted all 
forms of life in the Gaza Strip, and women were heavily affected by this 
humanitarian disaster on the besieged Gaza Strip that has been battered by 
the aggression and Israel offensive practices, which are incompatible with all 
international norms and conventions.This study provides an in depth reading 
regarding the knowledge of Palestinian working women on protection 
mechanisms for women from the perspective of international humanitarian law 
after the Israeli aggression on the Gaza Strip.  
The study was based on theoretical studies and previous literature but the 
main tool was the questionnaire which was distributed to 380 working women 
in various sectors in accordance with statistical standards. This was done in 
addition to many meetings with employees and scholars interested in 
women's affairs in the Gaza Strip. Focus groups were also conducted with 
women who suffered from the aggression's consequences in  Alzenh and 
Bani Suhaila village, in addition to a focus groups with female activists to learn 
from their experience and most significant accomplishments.  
The main findings: 

 Working women have low and weak specialized level of knowledge on 

protective mechanisms of international humanitarian law. 

 The Israeli occupation forces both directly and deliberately targeted 

women during its aggression on the Gaza Strip summer 2014. 

 Women living situation is catastrophic and tragic as a result of physical 

abuse practiced by the Israeli occupation forces against the Palestinian 

community in Gaza Strip. 

 The Palestinian performance during the aggression was characterized 

by erratic and lack of readiness and planning in the face of all the 

violations committed by Israeli offensive forces during the aggression.  

 Weak capacity of international institutions operating in the Gaza Strip in 

terms of providing minimum protection of civilians, including women, or 

even the ability to respond to the special needs of women during the 

aggression 

 The low level of networking and coordination between institutions, 

whether civil or government, contributed significantly to the suffering of 

women during and after the aggression 

 There is no harmony between the women organization's programs and 

the needs of women during the aggression 

 the absence of qualified staff in accommodation centers during and 

after the aggression contributed to the suffering of women  

 Women's political, economic, social and cultural rights have been 

violated, where women did not get the full care during and after the 

period of aggression 
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Main recommendations: 
 

 Work on the drafting of a national plan for the protection of women in 

the Gaza Strip. The initiative should be lead jointly by governmental, 

international, non-governmental institutions, and the private sector 

(national coalition Palestinian inclusive). The UNRWA contributed 

heavily in this regard because it owns a wide range of resources. 

 Form an emergency (crisis) permanent unit that works on 

coordinating and networking with all institutions operating in the 

Palestinian territories. coordination must be in accordance with a 

national plan that is able to provide protection for women, whether in 

time of crisis or after. This unit distributes roles between all institutions 

in order to prevent randomness and chaos in performance or overlap 

so that the service is provided with high efficiency. 

 Provide programs in government and civil society institutions, 

especially women's organizations concerned with the education of 

women on international humanitarian law and protection mechanisms 

for women during armed conflicts and wars, and increase the number 

of courses and awareness workshops in this field. 

 Prepare a female cadre that is well prepared to play its role in 

alleviating the burdens that women may face in the event of a new 

crisis. 

 Integrate women in international institutions and involve them in 

decision-making in institutions working to spread the culture and 

knowing of the international humanitarian law and mechanisms to 

provide protection during armed conflicts and wars. 

 Representatives of international and national organizations must 

recognize their responsibility to hold accountable who violate the rights 

of women in the Gaza Strip during armed conflicts and wars, through 

follow-up by institutions dealing with international humanitarian law and 

securing legal justice through the prosecution of war criminals and the 

recognition of woman's rights violated on the basis of international 

humanitarian law. 

 Health and psychological care must be provided for women who have 

been subjected to violence during conflicts and wars in the Gaza Strip. 

This care must continue, not only during, or shortly after the time of 

aggression.   

Following this study, the researchers went to build a strategy geared to all the 
components of Palestinian society to work to develop and build on it in order 
to protect women in times of crisis.  
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 الفصل األول

 اإلطار النظري للدراسة 

 تقديم 

الفلسطينيون منذ أكثر من ستة عقود من اعتداءات وانتهاكات يومية يمارسها االحتالل اإلسرائيلي بحقه يعاني 
، حيث يسعى االحتالل عبر 1948يوميًا سواء في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة، وفي فلسطين المحتلة 

إلى تفريغ األرض من سكانها األصليين ممارسة هذه االنتهاكات واالعتداءات لتمرير سياساته العنصرية والرامية 
 مستهدفًا الوجود الفلسطيني نفسه على األرض.

في الثامن من تموز الماضي شنت إسرائيل عدوانًا جديدًا على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة واستمر لمدة 
من بشر وحجر ، واستهدفت فيه كل مقومات الحياة 2014واحد وخمسين يومًا وحتى الثامن والعشرين من أب 

وشجر، مستهدفة الوجود الفلسطيني ذاته فقتلت ودمرت وأبادت كل مقومات الحياة على األرض الفلسطينية في 
 مواطن ومواطنة. 1200قطاع غزة فقتلت ما يزيد عن 

ومن الطبيعي أن تحظى النساء في القطاع بنصيب األسد من المعاناة واأللم، والمسئولية في مواجهة للة القتل 
( امرأة أي ما نسبته )  298لبطش اإلسرائيلي ، ولقد " بلغ عدد الضحايا من النساء في هذا العدوان ) وا

( العدد األكبر من الضحايا، حيث 59-18% ( من إجمالي الضحايا، وشكلت النساء من الفئة العمرية )13.7
( ضحية ،  195عدد الضحايا ) ( عام ، حيث كان18( ضحية ، تلتها الفئة العمرية أقل من) 251بلغ عددهن )

( ضحية .أما من حيث الجرحى من 43( عام فكان عدد الضحايا منهن )60أما النساء من الفئة العمرية فوق )
 1%( من إجمالي الجرحى في القطاع ".19.4(  جريحة حيث شكلن )2114اإلناث ) 

قد ضاعف الوضع الال إنساني الذي رافق هذا ومن النافل قوله أن هذا فقط هو حجم المعاناة للمرأة الفلسطينية، فل
العدوان من تهجير قسري وحالة نزوح لمدارس وكالة الغوث أطلق عليها اصطالحًا بمراكز اإليواء، وهي بعيدة 
كل البعد عن هذا المسمى شكاًل ومضمونًا، تحملت فيها المرأة المسئولية الكاملة عن أسرتها بالكامل وباتت 

 وطأة.معاناتها أكبر واشد 

تال ذلك العدوان ومع فشل عملية التسوية والذهاب لمجلس األمن الدولي، التوجه لالنضمام إلى كافة المنظمات 
الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لضرورة تبني إستراتيجية وطنية 

 اصة في حق النساء.في التعامل مع االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة وخ

ولعل القانون الدولي اإلنساني قد ركز على مجموعة من اآلليات التي يجب إتباعها لحماية النساء واألطفال وقت 
الصراعات وهو ما يعني أنه بات علينا كمجموع فلسطيني من مختلف االتجاهات االستعداد جليًا لفضح ومالحقة 

منا جميعا تبني لليات قانونية وعملية في مواجهة أي انتهاك إسرائيلي مجرمي الحرب اإلسرائيليون وهو ما يتطلب 
 قادم إضافة إلعادة العمل بشكل صحيح وبناء في عملية توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية السابقة.

في هذا اإلطار تأتي هذه الدراسة لتحاول التعرف على مالمح المرحلة المقبلة من طبيعة الصراع مع االحتالل 
حماية النساء وقت الصراعات مستفيدة من التجربة القاسية التي مرت علينا قبل تسعة أشهر في قطاع غزة،  وللية

من خالل تقديم رؤية متكاملة للمؤسسات النسوية بوجه خاص والحقوقية بوجه اشمل واعم لكيفية التعاطي مع 

                                                      
1

 --إحصائية المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: -
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12308:-872014&catid=154:2012-07-29-

07-02-04%5Ch 
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إسرائيل دولة فوق القانون أم ال، فانه من  هذه اآلليات القائمة في القانون الدولي اإلنساني، بغض النظر عن كون
الواجب والالزم اتخاذ كافة التدابير واالحتياطات للتعاطي مع هذه اآلليات كأحد أهم األدوات النضالية التي يجب 
التمسك بها والعمل عليها من خالل دائرة من العمل المتكامل والمتشابك ما بين كافة القطاعات في المجتمع 

 الفلسطيني.

 بررات الدراسة:م

  م ، واالستهداف المباشر للنساء  2014أب / –شكل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة  في يوليو
وما نتج عنه من تحملهن ألعباء قاسية وصعبة نتيجة اللجوء والتشرد في مراكز اإليواء والعنف من ناحية 

ات التي يجب التعامل معها لحماية النساء وقت لخري سببا ودافعا ومحركا رئيسيا للبحث حول ماهية اآللي
الحرب من خالل العمل على تظليلهن بشبكة من المعايير القانونية واألخالقية التي تعمل على وقف هذه 

 االنتهاكات انطالقا من القانون الدولي اإلنساني ومبادئه العامة والخاصة لحماية النساء وقت األزمات.
 الدراسات السابقة حول اآلليات الواجب اتخاذها والعمل عليها لحماية النساء  شكل النقص الواضح في مجمل

وقت األزمات وخاصة في ضوء انضمام فلسطين لمجمل االتفاقيات الدولية بما فيها محكمة الجنايات 
 الدولية.

 مشكلة الدراسة:

 ات؟ما هي اآلليات التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني لحماية النساء في األزم

 أسئلة الدراسة:

 مدى معرفة النساء العامالت بآليات الحماية في القانون الدولي اإلنساني؟ -1
 واقع حماية النساء في قطاع غزة أثناء العدوان األخير من منظور القانون الدولي اإلنساني؟ -2
 لحماية النساء أثناء العدوان؟الدور المنوط بالمؤسسات الفلسطينية والدولية العاملة في فلسطين القيام به  -3

 

 أهداف الدراسة:

 التعرف على لليات الحماية التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني للمدنين وقت األزمات بمن فيهم النساء. -1
التعرف على رؤية النساء العامالت لواقع حماية النساء في العدوان اإلسرائيلي األخير من منظور القانون  -2

 الدولي.
على طبيعة األدوار المنوطة بالمؤسسات المحلية والدولية العاملة في فلسطين لتوفير لليات قادرة التعرف  -3

 وقابلة للتنفيذ لحماية النساء وقت األزمات.

 أهمية الدراسة: 

  تقديم رؤية للمؤسسات النسوية والحقوقية لكيفية التعاطي مع اآلليات القائمة في القانون الدولي
 اإلنساني.

 في تشكيل شبكة من كافة المؤسسات والمهتمين في هذا المجال تعمل على توظيف نتائج  المساهمة
 الدراسة لتحقيق االستفادة من هذه الدراسة في فضح ومالحقة مجرمي الحرب.

 .الخروج بخطة متكاملة حول لليات التعامل مع االنتهاكات التي تمس بالنساء وقت الحروب 
 تكامل في حماية النساء.تمكين المؤسسات على التشبيك وال 
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 اإلطار المرجعي للدراسة:
 تستهدف الدراسة جميع النساء العامالت بحسب إحصائيات مسح القوى العاملة. -
 تعزيز المشاركة النشطة لجميع أصحاب المصلحة خالل جمع المعلومات المتعلقة بالدراسة. -
 ة في جميع مراحل البحث.االستفادة القصوى من مراجعة الوثائق والدراسات السابقة المحلي -

 منهجية الدراسة: 

تستند هذه الدراسة على المنهج اإلحصائي الوصفي كمدخل تحليلي باعتباره المنهج المالئم مع طبيعة  -
موضوع الدراسة الذي يساعد على تحقيق أهدافها، وذلك لتحليل وقياس لليات حماية النساء 

 اإلنساني في قطاع غزة. الفلسطينيات في األزمات في ضوء القانون الدولي
 

 مصطلحات الدراسة:

أن الحماية الدولية تقسم إلى نوعين من الحماية، الحماية الدولية المباشرة والحماية الدولية . مفهوم الحماية:1
غير المباشرة، ُيراد باألولى: )جملة اإلجراءات واألنشطة التي تباشرها األجهزة المعنية على المستوى الدولي أو 

يمي لفرض احترام حقوق اإلنسان التي أقرتها المواثيق الدولية، والتصدي لالنتهاكات التي ترتكب ضد هذه اإلقل
الحقوق، بغية وقف ومحو لثارها أو التخفيف منها(.  بينما يقصد بالحماية غير المباشرة:) تلك المهام واألنشطة 

يمي، بغرض خلق أو إيجاد المناخ العام الذي يكفل التي تنهض بها األجهزة الدولية على المستوى الدولي أو اإلقل
إقرار وتعزيز حقوق اإلنسان، عن طريق صياغة وتقنين القواعد واألحكام المتعلقة بحقوق اإلنسان ونشر الوعي 

 2بها بين الشعوب والحكومات على حٍد سواء
للحد من أثار النزاعات المسلحة أو " مجموعة القواعد المكتوبة والعرفية الهادفة .القانون الدولي اإلنساني: 2

الحروب لدوافع إنسانية، أو مجموعة القواعد المكتوبة والعرفية الهادفة إلى تنظيم حقوق والتزامات األطراف 
 .المتحاربة أثناء سير وتوقف العمليات الحربية، وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم

 

 الدراسات السابقة:

 : توقف الحصانة ... النساء يدفعن ثمن العدوان " تقرير حول آثار " فلت -مركز شئون المرأة
تموز  7االنتهاكات اإلسرائيلية على النساء خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل الفترة من 

 2015، غزة كانون الثاني يناير  2014آب  26وحتى 
األخير على قطاع غزة، واآلثار  أظهر التقرير االنتهاكات التي تعرضت لها النساء خالل العدوان

اإلنسانية الكبيرة التي تقع على كاهل المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، باالستناد إلي كم هائل من 
( قصة تحكي جوانب من معاناة النساء بسبب 300المعلومات التي جمعتها باحثات وصحفيات في )

لى قطاع غزة ، ولقد خلص التقرير لمجموعة االنتهاكات التي تعرضن لها خالل العدوان اإلسرائيلي ع
 من النتائج أبرزها :

 استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي المدنيين وال سيما النساء واألطفال -1
قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي المناطق السكنية وهدمت ودمرت البنايات العالية وعشرات لالف  -2

 المنازل السكنية.
                                                      

2B. George. The Concept and Present Status of International Protection of Human 
Rights Forty Years after Universal Declaration, 1989-p17. 
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رائيلي إجراءات فعالة لتحذير المدنيين كما تعمدت تدمير ممتلكاتهم ولم لم تتبع قوات االحتالل اإلس -3
 تمنحهم وقتًا كافيًا إلخالء مساكنهم.

 اتخذت قوات االحتالل اإلسرائيلي من المدنيين دروعًا بشرية، والسيما النساء. -4
 

  استطالع رأي العامالت والعاملين في المؤسسات األهلية حول قدرة القانون الدولي اإلنساني في
  2014مركز شئون المرأة ، ديسمبر  -توفير الحماية الخاصة للنساء وقت الحروب واألزمات :

ة حيث هدف االستطالع إلي التعرف على قدرة القانون الدولي اإلنساني وقواعده على توفير الحماي
للنساء وقت الحرب وبعده من خالل قياس لراء العامالت والعاملين في المؤسسات األهلية الفلسطينية 
التي يعتقد بأنهم على عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالضحايا من خالل تقديم المساعدة لهم، و خلص 

 االستطالع لجملة من النتائج كانت أهمها على النحو التالي:
فة بقواعد القانون الدولي اإلنساني التي تحمي المدنيين والنساء أثناء الحرب نسبة من لديه معر  -1

 %.61.7بلغت 
%، فيما شكلت ورش العمل كوسيلة 67سبل المعرفة تلخصت لديهم من خالل االطالع بنسبة  -2

 %.20%، ومصادر أخرى 42%، ووسائل اإلعالم 44%، والتدريب 52للمعرفة ما نسبته 
ة بان القانون الدولي اإلنساني يوفر للمرأة وأفراد عائلتها الحماية من القتل نسبة من يمتلك المعرف -3

 %.65.5واألذى الجسدي والخطف واالغتصاب أثناء العمليات العسكرية كانت
بلغت نسبة من لديه معرفة بأنه تم مراعاة احتياجات النساء وخصوصيتهن وعادات وتقاليد  -4

 %54.4المجتمع الفلسطيني في مراكز اإليواء 
 

  " صندوق األمم المتحدة للسكان بالشراكة مع جمعية الثقافة والفكر الحر: حماية في مهب الريح
أوضاع وحقوق الفتيات والنساء النازحات أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة " جمعية الثقافة 

 غزة– 2014تشرين األول أكتوبر  –والفكر الحر 
، 2014من الفتيات والنساء وحقوقهن في أعقاب العدوان اإلسرائيلي تعرضت هذه الدراسة ألوضاع كل 

والذي ترك لثار عميقة على أوضاعهن بما فيه تزايد العنف ضدهن أثناء اندالع العدوان في مراكز 
اإليواء ، وفي العائالت المستضيفة وأماكن التجمعات األخرى، ولقد عملت الدراسة على رصد واقع 

اء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة فيما بتعلق بالعنف، وتقييم الخدمات المقدمة الفتيات والنساء أثن
لهن أثناء العدوان من قبل المؤسسات المحلية والدولية، والوقوف أمام لليات الحماية المتوفرة لهن أثناء 

 همها :العدوان ومدى مالءمتها الحتياجاتهن، وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج فيما يلي أ
قصور في خدمات المساندة اإلنسانية المراعية الحتياجات الفتيات والنساء النازحات إلى مراكز  -1

اإليواء واألسر المستضيفة، مما ضاعف من معاناتهن، وجعلهن يبذلن جهدًا إضافيًا في ظل 
 ظروف مواتية للحصول على هذه االحتياجات، أو البحث عن بدائل موازية.

لنساء النازحات إلى مراكز اإليواء إلى الخصوصية، للمحافظة على أمنهن تحتاج الفتيات وا -2
وكرامتهن وصحتهن ونظافتهن الشخصية، كما ويجب األخذ بعين االعتبار احتياجاتهن الخاصة 

 عند تصميم البرامج وتنفيذها في هذه المراكز.
ت والنساء وحفظ الحاجة للعمل الجدي على ضرورة حماية السالمة الجسدية والنفسية للفتيا -3

 كرامتهن اإلنسانية في مراكز اإليواء أثناء الحرب وبعدها.
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تعرضت الفتيات والنساء ألشكال متعددة من العنف ضدهن سواء في مراكز اإليواء أو األسر  -4
المستضيفة بنسب متفاوتة واجهتها بكثير من األحيان بالصمت، أو بممارسة العنف ضد األبناء 

 خاصة الفتيات.
لفتيات والنساء للتمييز في تلقي المساعدات والخدمات في مراكز اإليواء على وجه تعرضت ا -5

 الخصوص في غياب ضوابط تحكم عملية التوزيع وللياتها.
تعرضت بعض النساء النازحات للطرد من مراكز اإليواء، بسبب االكتظاظ، إضافة لسوء المعاملة  -6

 من قبل إدارة مراكز اإليواء والعاملين فيه.
توفر لليات فاعلة للحماية في مراكز اإليواء، كالسواتر، واألقفال على األبواب، وسالمة النوافذ عدم  -7

واإلضاءة الكافية والمستمرة، ما ضاعف من شعور الفتيات والنساء بالقلق والخوف من إمكانيات 
 تعرضهن النتهاكات.

 
 ساني على الصعيد الوطني" رسالة محمد عمر عبدو: " اآلليات القانونية لتطبيق القانون الدولي اإلن

-ماجستير في القانون العام بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين
2012. 

تناولت الدراسة التدابير الوطنية الالزمة إلنفاذ القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني متناوال فيه البيئة 
القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني، دور الجمعيات والمؤسسات العامة  القانونية الالزمة لتطبيق

 الوطنية الفلسطينية في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني.
وخلصت الدارسة النظرية التي اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي من خالل جمع الوثائق والدارسات 

ا عن طريق المناقشة العلمية الموضوعية لنصوص هذا القانون، أن واألبحاث ذات العالقة بالموضوع، وتحليله
هناك قصورًا يقع على عاتق الدول األطراف في تطبيق وتنفيذ قواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني، ولكي 

ة يصبح هذا القانون نافذا، ويخرج من دائرة الجمود إلى دائرة التطبيق الفعلي؛ يجب أن تتظافر الجهود الدولي
 لمطالبة جميع الدول باحترام مبادم القانون الدولي اإلنساني إليجاد للية لمعاقبة الدول التي تنتهك هذه المبادم.

 
 ، جرف الزهور، المعاناة المركبةة للنسةاء الفلسةطينيات جةراء الهجةوم العسةكري 2014)وزارة شؤون المرأة ،

وسةةطيى لحقةةوق اإلنسةةان، وزارة شةةؤون ، المرصةةد األورومت2014اإلسةةرائيلي علةةى قطةةاع غةةزة فةةي صةةيف 
 فلسطين( غزة، المرأة،

اإلسبرائيلية علبى حيباة المبرأة وتوثيبق حباالت انتهاكبات االحبتالل اإلسبرائيلي لحقبوق  2014رصد لثار ونتائج حرب
المببببرأة الفلسببببطينية، ويسببببلط الضببببوء علببببى األضببببرار الصببببحية علببببى المببببرأة الناتجببببة مببببن الهجمببببات ويقببببدم التقريببببر 

ألعببداد القتلببى والجرحببى مببن النسبباء، والالتببي تهببدمت منببازلهن بشببكل جزئببي أو كلببي، باإلضببافة إلببى إحصببائيات 
النساء الالتي يقمن حاليًا في مدارس اإليواء التابعة لألمم المتحدة. ويوثق التقرير حجبم األضبرار التبي تسبببت بهبا 

في قطاع غزة، والتي تكببدت خسبائر كبيبرة الهجمات اإلسرائيلية على مؤسسات العمل النسائي والجمعيات النسوية 
 نتيجة العدوان األخير.

وخلصببت إلببى فببتح تحقيببق جببدي وذي مصببداقية فببي األحببداث، وتقببديم المسببئولين عنهببا للمحاكمببة العادلببة، ودعببوة 
السببلطات اإلسببرائيلية إلببى العمببل علببى احتببرام قواعببد القببانون الببدولي اإلنسبباني، لتجنيببب النسبباء لثببار القصببف فببي 

ات النببزاع المسببلح بضببرورة التنسببيق المشببترك بببين المؤسسببات الخاصببة بببالمرأة والمؤسسببات الحقوقيببة، لضببمان أوقبب
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تفعيل دور المرأة وتوعيتها وحماية حقوقها، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة إلى العمل على إعداد 
 خالل فترة الهجوم. دورات وورشات عمل، لتفادي األزمة النفسية التي عانت منها النساء

 
  ،دراسة  حول "اإلستراتيجية اإلقليمية، حماية المرأة العربية األمن والسالم"، 2012)هيفاء غزالة، وآخرين ،

األمانة العامة لجامعة الدول العربية، منظمة المرأة العربية، هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين 
 ، جمهورية مصر العربية(1مرأة(، طوتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة لل

ناقشت التحديات الهائلة التي تواجه النساء في المنطقة العربية في ظل ظروف االحبتالل والنزاعبات ووضبع إطبار 
استراتيجي عربي يساهم في تشجيع الدول والمنظمات الدوليبة واإلقليميبة علبى إشبراك النسباء فبي جهبود بنباء األمبن 

هبببدات والمواثيبببق التبببي وضبببعتها األمبببم المتحبببدة، باإلضبببافة إلبببى التعريبببف بالعديبببد مبببن و السبببالم، و ناقشبببت المعا
الهيئات التي تم إنشائها من أجل وقاية النساء والفتيات وحمايتهن وتمكينهم من لعب  دورًا فاعاًل في مجال السالم 

عببادة اإلعمببار، كمببا تببم مناقشببة  العنببف  ضببد النسبباء خببالل النزاعببات ومشبباركة النسبباء فببي إدارة حبباالت النببزاع  وان
المسلحة، ولثار الحروب والنزاعات المسلحة على النساء، و اآلليبات الالزمبة لحمايبة المبرأة مبن كبل أشبكال العنبف 
البذي تتعببرض لببه خاصببة فببي أوقببات الحببروب واالحببتالل والنزاعببات المسببلحة،  و استخلصببت بحببث الببدول العربيببة 

 إضافة إلى لليات التعاون على المستوى العربي لحماية النساء .على إعداد استراتيجيات وخطط عمل وطنية 
 

 تعقيب الباحث على الدراسات السابقة :

شكلت مجمل الدراسات السابقة والتي تم استعراضها في هذه الدراسة أرضية خصببة للتعامبل مبع موضبوع الحمايبة 
الدراسات السابقة تشبخيص حجبم المعانباة  الدولية للنساء من منظور القانون الدولي اإلنساني، حيث حاولت مجمل

وتداعياتها على واقع النساء فبي المجتمبع الفلسبطيني عامبة، وفبي قطباع غبزة علبى وجبه الخصبوص كونبه المنطقبة 
 التي تتعرض دومًا العتداءات وحشية وهمجية إسرائيلية تستهدف كافة سبل ومناحي الحياة.

دة للبنبباء علببى مببا تببم استعراضببه مببن دراسببات وأدبيببات نسببوية فببي هببذا اإلطببار تببأتي هببذه الدراسببة فببي محاولببة جببا
وقانونيببة ، بهببدف العمببل علببى رسببم مالمببح خطببة تكببون قببادرة وقابلببة للتنفيببذ مببن كافببة الجهببات بهببدف العمببل علببى 
تخفيف حدة المعاناة للنساء اللواتي دوما هبن مبن يتحمبل تبداعيات كافبة مبا يحبدث مبن تبدهور فبي مختلبف منباحي 

 لمجتمع أثناء وبعد العدوان اإلسرائيلي الحياة في ا
 

 صعوبات واجهت فريق العمل :

 -لقد واجهت الدراسة جملة من الصعوبات التي لم تكن متوقعة أثناء التخطيط لهذه الدراسة ولعل أبرزها يتلخص:
 عدم التعاطي من قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين مع فريق العمل لتعبئة االستبانة من -1

قبل العامالت بوكالة الغوث في قطاعي التعليم والصحة التابعة لها، وهو ما اخرج العامالت في وكالة 
 الغوث من عينة الدراسة.

عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية و دقيقة من قبل مركز اإلحصاء الفلسطيني حول قطاعات العمل  -2
اجتهد اإلحصائي لتحديد كيفية  المختلفة للنساء وعددهن في كل قطاع بحسب كل محافظة ، حيث

توزيع العينة استنادًا إلي نسبة السكان في كل محافظة، األمر الذي تم توضيحه في منهجية البحث 
 بالدراسة .
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في لقاءات المجموعات المركزة في مناطق الزنة ومخيم الكرفانات " المطوق " حيث كانت استعادة   -3
اللواتي ال يزالن يعيشن فصول المأساة المترتبة على ذلك الوضع ذاكرة األلم والمعاناة قاسية على النساء 

القاسي واالنتهاك الجسيم الذي تعرضن له، مما تطلب جهد إضافي ودعم نفسي عمل عليه فريق 
 البحث من أجل الحصول على المعلومة. 
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 الفصل الثاني

 القانون الدولي اإلنساني والنساء

 مقدمة 

يعتبر الصراع مرادفًا ومتالزمًا للوجود اإلنساني، وما تاريخ البشرية إال تاريخ من الصراعات والمنازعات التي 
نشأت وتطورت مع نشوء اإلنسان وتطوره، وأخذت أشكال مختلفة في كل مرحلة من مراحل التاريخ البشري، إال 

كال دموية قاسية ومؤلمة، ولعل المتتبع للتاريخ أنه ومع ظهور الدول واإلمبراطوريات بدأت الصراعات تأخذ أش
 البشري يالحظ ذلك دون عناء.

إال أنه وعلى الرغم من ذلك المشهد القاسي في التاريخ البشري، فقد كانت دومًا هناك مساعي قوية لتجنيب 
الحضارات اإلنسانية اإلنسان ويالت األلم والقهر التي تسببها هذه النزاعات، ولقد ظهر ذلك جليًا فيما تركته لنا 

المتعاقبة في الشرق، واألديان السماوية التي سعت من اجل بقوة لحماية اإلنسان، حيث كانت هناك مجموعة 
 قواعد وتقاليد متعارف عليها في الحروب.

(  16الركن األساس والبداية الحقيقة للقانون الدولي اإلنساني والذي وقعت عليه)  1864تعتبر اتفاقية جنيف 
ة في ذلك الوقت كلها كانت دول أروبية، لتشكل بذلك نقطة تحول في التعامل مع الصراعات والمنازعات دول

الدولية، وتؤسس مجموعة من القواعد واألعراف التي يجب احترامها في أثناء النزاع، ثم تطورت هذه االتفاقية 
 3ميالد القانون الدولي اإلنساني. م، ليبدأ1902م و1899خالل القرن التاسع عشر من خالل اتفاقيتي الهاي 

 تعريف القانون الدولي اإلنساني: 

للقانون الدولي عدة تسميات، حيث يسمى قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة، وهو فرع من فروع القانون 
لمكتوبة الدولي، ينظم عالقة األطراف المتحاربة في زمن الحرب أو النزاعات المسلحة وهو " مجموعة القواعد ا

والعرفية الهادفة للحد من لثار النزاعات المسلحة أو الحروب لدوافع إنسانية، أو مجموعة القواعد المكتوبة 
والعرفية الهادفة إلى تنظيم حقوق والتزامات األطراف المتحاربة أثناء سير وتوقف العمليات الحربية، وحماية 

 4السكان المدنيين وممتلكاتهم "

 ولي اإلنساني:أهداف القانون الد

 توفير الحماية لمن ال يشاركون في القتال -1
 توفير الحماية لمن كفوا عن المشاركة في القتال -2
 تقييد وضبط سلوك المقاتلين وما يستخدمونه من أسلحة وخطط حربية. -3
 

 مصادر القانون الدولي:

به مجموعة القواعد واألحكام المتعلقة بتنظيم استخدام القوة، ووسائل وأساليب  ويقصدأوال: قانون الهاي:
 القتال أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، ومن أهم االتفاقيات في هذا المجال:

  1868إعالن بطرسبرغ بنبذ استخدام القذائف المتفجرة 
  1899اتفاقية الهاي بشأن الحرب البرية وأعرافها 
  1907المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية اتفاقية الهاي 

                                                      
3

 2003وق اإلنسان ، الهيئة المستقلة لحق32" القانون الدولي اإلنساني" سلسة تقارير قانونية -نزار، أيوب: 
 (21)دليل تدريبي حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، ص 4
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  1907اتفاقية الهاي بشأن زرع ألغام التماس البحرية األوتوماتيكية لعام 
  1925برتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة 
  1976اتفاقية حظر التغيير في البيئة لعام 
 1995م بروتوكول متعلق بأسلحة الليزر المعمية لعا 
  البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال األلغام واإلشراك الخداعية والنبائط األخرى لعام

1996 
وهو مجموع القواعد واألحكام المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة مثل جرحي ثانياً : قانون جنيف:

المتواجدين في دائرة العمليات القتالية، أو فرق ومرضى وغرقى القوات المتحاربة، أو األسرى، أو السكان المدنيين 
اإلغاثة وأفراد الطواقم الطبية الذين يقوموا بمهمة البحث عن الجرحى والمرضى أو تقديم الرعاية والعناية الطبية 
 للمرضى والسكان المدنيين والحماية لهذه الفئات تتم من خالل إلزام القوات المتحاربة بواجب االمتناع عن القيام
بأفعال محددة بمواجهتهم " حظر االعتداء على حقهم في الحياة، حظر تدمير ممتلكاتهم، حظر إخضاعهم 

 ، وينظم هذا القسم اتفاقيات جنيف األربع وهي على النحو التالي: 5للمعاملة الحاطة بالكرامة "
 يدان.اتفاقية جنيف األولى المتعلقة بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة البرية في الم 
 .اتفاقية جنيف الثانية المتعلقة بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار 
 .اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب 
 .اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب 
  وهما:  1977باإلضافة للبروتوكولين المحلقان باالتفاقية في العام 

 البروتوكول األول المتعلق بالنزاعات الدولية المسلحة  -1
 البروتوكول الثاني: المتعلق بالنزاعات غير الدولية المسلحة  -2

 الفئات المحمية في القانون الدولي اإلنساني:
 المدنيون الذين ال يشاركون في القتال، مع التأكيد على حماية خاصة للنساء واألطفال. -1
 القتال وهم، الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب. المقاتلون الذين كفوا عن -2
 أفراد األطقم الطبية والدينية والصحفيون -3
 العاملون في الصليب األحمر. -4

 المنشآت المدنية المحمية:
 المؤسسات الصحية  -1
 المؤسسات التعليمية  -2
 المؤسسات الثقافية واآلثار -3
 المساكن المدنية -4
 المنشآت االقتصادية  -5

 
 
 

                                                      
5

 22مرجع سابق ص  -
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 الدولي اإلنساني األساسية:مبادئ القانون 

 مبدأ اإلنسانية 
يقصد بهذا المبدأ حماية كرامة اإلنسان في جميع األحوال بما في ذلك وقت الحرب. وال يمكن الحديث عن قانون 
ذا لم نستطع  "إنساني" دون الرجوع إلى أصل هذا المبدأ، أي "اإلنسانية"، فالحرب حالة واقعية من صنع البشر، وان

انه باإلمكان الحد من لثارها، والعمل على عدم انتهاك اإلنسانية المتأصلة لدى كل الناس. وهذا ما أن نمنعها ف
تؤكده بوضوح األحكام الدولية، عرفية كانت أم مكتوبة، إذ تقضي بوجوب "معاملة الضحايا بانسانية" من خالل 

 6د الظروف قسوة وأكثرها ضراوة.احترام شرفهم ودمهم ومالهم وصيانة الذات البشرية وكرامتها حتى في أش
( على هذا المبدأ عندما نصت على أنه "لألشخاص 27في المادة ) 1949وأكدت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

المحميين في جميع األحوال حق االحترام ألشخاصهم وحقوقهم العائلية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في 
 جميع األوقات معاملة إنسانية".

فرض هذا المبدأ على األطراف المتنازعة القيام بثالثة واجبات حيال ضحايا الحرب تتمثل في احترامهم، وي
ومعاملتهم بانسانية، وحظر إخضاعهم ألعمال العنف والقسوة. وتنص اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى 

حايا الحرب معاملة إنسانية في ، على ضرورة معاملة ض1949والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام 
( بالنص على أنه "يجب في جميع األحوال احترام وحماية 12جميع األوقات، وهذا ما أكدت عليه المادة )

الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من األشخاص المشار إليهم في المادة التالية. وعلى طرف 
م معاملة إنسانية..." كما يحظر هذا المبدأ عدم وضع حدود وقيود على النزاع الذي يكون تحت سلطته أن يعامله

استعمال العنف والقسوة أثناء العمليات الحربية، في تعبير عن السعي لحماية مصالح اإلنسان وكرامته. وهو يلقي 
نية عند الوسائل واألساليب األكثر إنسا-إلى أقصى درجة -على األطراف المتنازعة التزامات بضرورة اتخاذ 

خوض العمليات العسكرية. وهكذا يعبر مبدأ اإلنسانية عن جوهر ومضمون القانون اإلنساني، فالمعاملة اإلنسانية 
هي الحد األدنى من المتطلبات التي يحميها القانون الدولي اإلنساني والتي تتيح لألشخاص غير المشتركين في 

يد الحياة على األقل. كذلك فان العمل اإلنساني ال يقتصر على القتال وللسكان المدنيين أن يعيشوا ويبقوا على ق
 .7تخفيف المعاناة بل إنه يسعي إلى الوقاية منها ومنعها

 
 مبدأ الضرورة الحربية "الضرورة العسكرية":

الحرب هي حالة تناقض مع الحالة الطبيعية للمجتمع، أال وهي السلم، وال يسوغ نشوب الحرب إال بوجود ضرورة 
 يمكن القبول بأن تكون الحرب هدًفا في حد ذاتها. فالحرب هي وسيلة، بل يجب أن تكون الوسيلة األخيرة إذ ال

التي تستخدمها دولة إلجبار دولة أخرى على اإلذعان واالستسالم. ويشير إلى ذلك الفهم المشترك بين دول العالم 
عض القذائف في وقت الحرب، والذي بشأن حظر استعمال ب 1868كما جاء في إعالن سان بطرسبرغ لعام 

أرسى قاعدة مفادها "إن الهدف الوحيد المشروع الذي يجب أن تسعى إليه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات 
 8العدو العسكرية، لذلك فان إقصاء أكبر عدد ممكن من الجنود يكفي لتحقيق هذا الغرض".

راه للوصول إلى تلك النتيجة، وبالتالي فان كل العنف الذي الحرب إًذا تنطوي على استخدام ما يلزم من سبل اإلك
ال ضرورة له لتحقيق هذا الهدف إنما هو عنف ال غرض له، ويصبح مجرد عمل وحشي. وأجمع فقهاء القانون 

                                                      
6

جانس بكيتيه، القانون الدولي اإلنساني تطوره ومبادئه ،ورقة عمل مدرجة في كتاب "مدخل في القانون اإلنساني 

 1999طبعة  شريف بسيوني،تحرير أ. محمود  الدولي والرقابة الدولية على استخدام األسلحة"،
7

 2005طبعة  مبدأ اإلنسانية، القانون الدولي اإلنساني، محمد فهاد، .الشاللدة 
8
فريتس كالسهو فنو إليزابيث تسغفلد ، ضوابط تحكم خوض الحرب ،مدخل للقانون الدولي اإلنساني ،منشورات  

 اللجنة الدولية للصليب األحمر.
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الدولي على تعريف الضرورة الحربية بأنها "الحالة التي تكون ملحة لدرجة أنها ال تترك وًقتا كافيا لألطراف 
بة الختيار الوسائل المستخدمة في أعمالها، أو هي األحوال التي تظهر أثناء الحرب وتفرض حال قيامها المتحار 

واتفق الفقه  9ارتكاب أفعال معينة على وجه السرعة بسبب موقف، أو ظروف استثنائية ناشئة في ذات اللحظة". 
 ط قانونية وهي:والقضاء الدوليين على أن الضرورة العسكرية محكومة ومقيدة بعدة شرو 

ارتباط قيام هذه الحالة بسير العمليات الحربية خالل مراحل القتال بين المتحاربين، أو لحظة االشتباك   -1
المسلح بين قوات االحتالل والمقاومة، ولذلك ال يمكن االدعاء بتوافر الضرورة الحربية في حالة الهدوء 

 وتوقف القتال.
نما هي  -2 ليست أكثر من حالة -بالنظر لطابعها االستثنائي-الطبيعة المؤقتة وغير الدائمة للضرورة الحربية، وان

واقعية تبدأ ببداية الفعل وتنتهي بنهايته وزواله. فاذا ما كان مبرر هذه الضرورة مثال تدمير منزل لصد 
  يجوز تدمير المنزل بعد انتهاءه.هجوم، زالت هذه الضرورة بانتهاء التدمير أثناء الهجوم، ولكن ال

أال تكون اإلجراءات المستخدمة لتنفيذ حالة الضرورة محظورة بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي كالتذرع   -3
بادة السكان المدنيين أو عمليات الثأر واالقتصاص من  باستخدام األسلحة المحرمة دولًيا أو قصف وان

 العسكرية.المدنيين وممتلكاتهم بحجة الضرورة 
أن ال يكون أمام القوات المتحاربة في حالة الضرورة أي خيار بتحديد طبيعة ونوع الوسائل سوى التي   -4

استخدمت بالفعل، حال قيام وتوافر الضرورة الحربية، والتي تسمح باستخدام وسائل متفاوتة الضرر، مثل 
التدمير أو األسر بد ال من القتل ويجب في استخدام وسيلة االستيالء والمصادرة للممتلكات كاجراء بديل عن 

هذه الحالة على القوات المتحاربة العزوف عن التدمير أو القتل، واللجوء إلى استخدام البدائل األخرى األقل 
وقد قررت أحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي اإلنساني الخروج عن حالة الضرورة الحربية  10ضرًرا.

أت ذلك االستثناء على إطالقه بل قيد بمبدأي التناسب وتقييد وضبط وسائل إلحاق الضرر كاستثناء، ولم ي
بالخصم. وبالتالي يتعين على األطراف المتحاربة أن تأخذ بعين االعتبار ضرورة أن تتماشى الوسائل التي 

ميع األحوال يجب قد تستخدمها مع ما هو جائز ومسموح لها وًفقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني، وفي ج
 أن يكون الهدف من وراء الضرورة الحربية تحقيق مزايا عسكرية.

 مبدأ التناسب "النسبية":
يقصد بهذا المبدأ مراعاة التناسب ما بين الضرر الذي قد يلحق بالخصم والمزايا العسكرية الممكن تحقيقيها نتيجة 

أ التناسب إلى إقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين الستخدام القوة أثناء سير عملياتها العسكرية. ويسعى مبد
هما اإلنسانية و"الضرورة الحربية"، فتتمثل األولى فيما تمليه مقتضيات اإلنسانية حينما ال تكون هناك حقوق أو 

بين وبتجسيد هذا المبدأ للتوازن  11محظورات مطلقة، بينما تتمثل الثانية فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية. 
مفهومين متعارضين نشأ عنهما مبدأ القانون الدولي اإلنساني، القاضي باحترام الفرد واحترام سالمته إلى أقصى 

 حد ممكن، ليوازن النظام العام في وقت الحرب مع المتطلبات العسكرية.
تي ال يجوز معها فاإلنسانية تفرض احترام الضحايا وعدم الثأر منهم، والضرورة تقيدها الضوابط اإلنسانية وال

االستخدام غير المتناسب للقوة من خالل االحتجاج بالمقتضيات العسكرية المجردة. وأقرت الئحة الهاي المتعلقة 
( هذا المبدأ والتي نصت على أنه "ليس للمتحاربين 22بموجب المادة ) 1907بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 

الملحقان  1977العدو". وجاءت أحكام البرتوكوالن اإلضافيان لعام حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر ب
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باتفاقيات جنيف األربعة، لتعزيز كفالة واحترام مبدأ التناسب في جميع العمليات العسكرية منًعا لمعاناة المدنيين 
 التي ال ضرورة لها

 مبدأ التمييز:
، حيث نصت المادة 1977ان التفاقيات جنيف لعام يعتبر مبدأ التمييز حجر األساس ألحكام البرتوكوالن اإلضافي

( من البروتوكول األول على أن "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين 48)
األعيان المدنية واألهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غيرها وذلك من أجل 

. هذا المبدأ المنبثق عن العرف الدولي الذي هو أساس 12حماية السكان المدنيين واألعيان المدنية"تأمين احترام و 
دراجه بمعاهدة دولية تأكيًدا على أهميته أًيا كانت ظروف النزاعات  قوانين الحرب وأعرافها، وفي صياغته وان

ح التمييز بين السكان المدنيين المسلحة دولية أم غير دولية. ويتطلب هذا المبدأ من أطراف النزاع المسل
 والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية ومراعاة هذا المبدأ ال غنى عنه لكفالة حماية المدنيين.

والمالحظ أن هذا المبدأ يفرق بين "المقاتلين" و"غير المقاتلين"، بحيث تشمل فئة "غير المقاتلين" أشخاًصا أخريين 
ن. فالقوات المسلحة نفسها تتكون من مقاتلين وغير مقاتلين، كأفراد الخدمات الطبية والشؤون إلى جانب المدنيي

الدينية والسائقين والطباخين التابعين للقوات المسلحة.ويقتضي مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من 
العمليات الحربية المدنيين وأولئك  جهة، واألهداف العسكرية واألعيان المدنية من جهة أخرى، وأن ال تستهدف

أو أفراد -أي الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب -األشخاص الذين أصبحوا غير قادرين على القتال 
الخدمات الطبية والدينية سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، وأفراد الدفاع المدني وأفراد منظمات اإلغاثة اإلنسانية 

خص لهم بأعمال اإلغاثة. وفيما يتعلق باألعيان يوجب القانون الدولي اإلنساني على الدوليين والمحليين المر 
األطراف المتحاربة االمتناع عن استهداف كل مبني ال يشكل هدًفا عسكرًيا، وخص بالذكر السدود والمحطات 

على قيد الحياة، وتوفير  النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، والممتلكات التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين
الحماية للمناطق اآلمنة والمحايدة ومنزوعة السالح، والمحالت غير المحمية عسكرًيا واألعيان الثقافية. والحماية 
التي يكفلها القانون الدولي اإلنساني لألشخاص والممتلكات تظل قائمة ما لم يشارك الشخص المحمي في 

ممتلكات المحمية ألغراض حربية، مع بقاء احترام مبدأ التناسب قائًما، بمعنى العمليات الحربية وما لم تستخدم ال
أن تدمير أي هدف يستخدم ألغراض عسكرية يجب أن ال يتم إذا كان الضرر المترتب على حياة وممتلكات 

المحميين  المدنيين يفوق أهمية تدميره. وتحظر أحكام القانون الدولي اإلنساني األعمال االنتقامية ضد األشخاص
حظًرا مطلًقا، فال يجوز القيام بأعمال االنتقام تحت أية ظروف. كما تحظر األعمال االنتقامية الموجهة ضد 
األعيان والممتلكات المدنية. ويعطي القانون الدولي اإلنساني األولوية لمنح الصفة المدنية لألشخاص واألعيان 

نية أم عسكرية". وفي حال وجود هذا الشك يجب التصرف المدنية، في حال ثار الشك حول حقيقة صفتها "مد
على اعتبار أن الهدف المشكوك في هويته هو هدف مدني ال يجوز استهدافه. كما ويمنع القانون الدولي 
اإلنساني القيام بهجمات عشوائية ويلزم أطراف النزاع باتخاذ االحتياطات الالزمة للتثبت من طبيعة الهدف 

 ويخلص مبدأ التمييز إلى ما يلي: المقصود مهاجمته.
 .حظر تظاهر المقاتلون بمظهر المدنيين 
 .حظر توجيه العمليات العسكرية ضد األهداف المدنية أو السكان المدنيين 
 .حظر ارتكاب أعمال الخطف الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين وتهديدهم 
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 يع االحتياطات الالزمة عند مهاجمة األهداف تحظر الهجمات العشوائية، حيث يجب أن تتخذ جم
العسكرية أو في اختيار مكان هذه األهداف من أجل تقليل الخسائر واألضرار المدنية العارضة إلى 
الحد األدنى، ويجب أال تزيد الخسائر واألضرار عن المزايا العسكرية الملموسة والمنتظرة من الهجوم 

 .1977البروتوكول اإلضافي األول لعام ( من 57وهذا ما أكدت عليه المادة )
  يحظر استخدام سالح تجويع السكان المدنيين التابعين للخصم أو تدمير المواد األساسية واألغذية التي

 ال غنى عنها لبقاء المدنيين.
   .ال يجوز إحداث أضرار بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد للبيئة الطبيعية 
 يان الثقافية واألشغال الهندسية والمنشات المحتوية على مواد خطرة، توفير الحماية الخاصة لألع

 كالمنشآت النووية السلمية، ويحظر الهجوم علي دور العبادة وتدمير اآلثار.  
  حظر مهاجمة المناطق المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السالح والمناطق المأمونة

 والمحايدة.
  لهجوم اتخاذ التدابير واالحتياطات أثناء الهجوم للحفاظ على حياة المدنيين.على القادة عند اإلعداد 

 

 قدرة القانون الدولي على توفير الحماية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة: 

منذ فترة والجدل دائر بشأن قدرة القانون الدولي على منع العنف المّوجه ضد المرأة خالل وبعد النزاعات 
رأي يعتقد بأن القانون الدولي اإلنساني غير مالئم أو كاٍف للقيام بهذه المهمة، ألن بنوده المسلحة، و هناك 

تعكس قوالب نمطية جنسانية تعمل على استمرار التمييز ضد المرأة وهي تحاول تقديم الحماية لها، وألن هذا 
مكونات القانون الدولي األخرى،  القانون إن ُطّبق خالل النزاعات المسلحة فانه على األغلب ُيطّبق بانفصال عن

وخاصة القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ما يجعله مبتورًا وناقصًا في مجال منع العنف الموجه للمرأة، وألن هذا 
القانون ال ُيعنى بوضع المرأة بعد انقضاء النزاع المسلح، وجزء من معاناتها يتم حينذاك. بناء على ذلك، يطالب 

رورة إحداث تغييرات جذرية في القانون الدولي، وخاصة في القانون الدولي اإلنساني، أصحاب هذا الرأي بض
لضمان مواجهة التطورات الحاصلة على النزاعات المسلحة في عصرنا الحالي على أي حال ترتكز االنتقادات 

 13الموجهة للقانون الدولي اإلنساني في هذا السياق على األسس التالية:
وجهة ضد مغزى القانون: يقول المنتقدون أن القانون الدولي اإلنساني أسير زمانه، متحيز حتى انتقادات م أواًل:

نما العتباره أنها كائن "ضعيف "، أو على  ن لم يكن عن قصد ضد المرأة، كونه يتعامل معها ليس لكيانها، وان وان
فان ذلك يأتي من منطلق تقديم  أنها تمّثل " الشرف" أو من خالل ربطها بانجاب األطفال. فحين يخصها بالذكر

)الحماية( لها، وليس لمنع أو حظر ما تتعرض له من انتهاكات خالل النزاعات الُمسلحة. فتعرضها لالعتداء 
الجنسي، مثاًل، ُيعتبر تعّديًا على شرفها وليس على كرامتها اإلنسانية الفردية. وتؤدي مثل هذه االعتبارات إلى 

ر التمييز ضد المرأة والتعامل معها ليس على قدم المساواة أو القيمة مع الرجل، بل نتائج خطيرة من حيث استمرا
 على أساس أنها تحتاج إلى حماية ذكورية مستمرة.

انتقادات موجهة ضد استثناء الجرائم التي أساسها النوع االجتماعي من المخالفات الجسمية: يقّسم قانون - ثانيًا:
ى مخالفات جسمية وأخرى غير جسمية. تتعهد األطراف السامية المتعاقدة )بأن جنيف المخالفات التفاقياته إل

تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فّعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف 
هذه المخالفات إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية(. كما وَتلتزم هذه األطراف )بمالحقة المتهمين باقتراف 
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الجسمية أو باألمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أّيا كانت جنسيتهم، أو بتسليمهم إلى طرف متعاقد لخر 
 لمحاكمتهم( ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدّلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص.

ف المتعاقدة على )أن تتخذ التدابير الالزمة لوقف أما بالنسبة للمخالفات غير الجسمية فان االتفاقيات ُتلزم األطرا 
جميع األفعال التي تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية(. وبالطبع، ُتعتبر هذه الصيغة مخّففة وال تضمن وقف هذه 
المخالفات المعتبرة غير جسمية. المهم في األمر أن الجرائم واالنتهاكات المرتكبة على أساس الجنس ليست 

 لقانون ضمن المخالفات الجسمية، ما يعني للمنتقدين أنها ال تحظى بالعناية الكافية.مذكورة في ا
انتقادات موجهة ضد نقص الحماية في النزاعات المّسلحة: يوجد اعتقاد عند منتقدي القانون الدولي  ثالثًا:

ي والحمل اإلجباري، وال اإلنساني أّن حماية المرأة في النزاعات المسلحة تنحصر فقط فيما يتعلق بالعنف الجنس
تمتد لتشمل جميع أنواع العنف الممكنة التي تعاني منها النساء بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا الحصر يؤدي 
إلى عدم ايالء أنواع العنف األخرى األهمية الالزمة التي تضمن العمل على إيقافها. فالعنف الُموّجه ضد النساء 

 البعدين الجسدي والنفسي. يفوق المجال الجنسي ليطال أيضاً 
عدم الربط بين العنف الموجه للمرأة وقت الحرب والتمييز ضدها زمن السلم: عالوة على أن العنف  رابعًا:

الممارس على المرأة في وقت السلم يعتبر أساسًا ُيبنى عليه العنف ضدها وقت الحرب، فان مراحل ما بعد 
تمرارًا للعنف ضد المرأة دون وجود لليات حماية مناسبة وفّعالة. النزاعات المسلحة تشهد في أغلب األحيان اس

وفي أحيان كثيرة ال يتم في مراحل ما بعد النزاعات إعطاء االعتبار الالزم لقضية التمييز ضد المرأة من جهة، 
ُتعتبر ذات واالنتهاكات المستمرة ضدها والمبنّية على النوع االجتماعي من جهة أخرى، وذلك ألن هذه القضايا ال 

أهمية في عملية المصالحة. ويفّسر المنتقدون قّلة هذا االهتمام بسيطرة النزعة الذكورية على عملية المفاوضات 
قصاء المرأة عن االشتراك بها وعن لعب دور فاعل في مجال إرساء قواعد السلم في مرحلة ما بعد النزاع  وان

االجتماعية واالقتصادية أيضًا، ويؤدي إلى اإلجحاف بحقوق المسلح، هذا اإلقصاء السياسي يمتد إلى المساحات 
 المرأة وُيقّلص مناعتها وقدرتها، وقدرة المجتمع معها، على التصدي للعنف المّوجه ضدها.

بناء على كل ما سبق، يطالب منتقدو ضعف ما يوفّره القانون الدولي اإلنساني، بصفة خاصة، من حماية للمرأة 
لُمسلحة بفتحه للنقاش العام. والهدف من ذلك بالنسبة لهم إدخال التعديالت الضرورية عليه خالل وبعد النزاعات ا

كي يصبح مالئمًا لألوضاع الحالية وقادرًا على توفير الحماية الالزمة للمرأة. مع أن هذه االنتقادات جوهرية، إال 
ية الحامية التفاقيات جنيف، يقول أن أن رأيًا مقاباًل لمتبنيها، يضم خبراء من منظمة الصليب األحمر الدول

القضية األساسية في استمرار العنف ضد المرأة خالل وبعد النزاعات الُمسلحة ال تكمن في ضعف القانون الدولي 
اإلنساني خاصة، أو القانون الدولي بشكل عام. بل على العكس فهم يعتقدون أن المواد القانونية الضامنة لحقوق 

حكاما. ولكن المشكلة األساسية  المرأة متوفرة، وأن العالقة بين مكوّنات القانون الدولي أصبحت أكثر ترابطًا وان
بالنسبة لهؤالء تتمثل في ضعف، أو عدم االلتزام، بتطبيق هذه المواد من فرقاء النزاعات المسلحة، علمًا بأن 

ليدية ودونية، واحترام القانون فيها، معظم هذه النزاعات أصبحت داخلية تجري في دول تكون النظرة فيها للمرأة تق
 14إن كان القانون خاصًا بالدولة أو دوليًا عامًا، ضعيف أصاًل.

يرفض متبنو هذا الرأي فتح القانون الدولي اإلنساني للنقاش، وذلك من منطلق أن وقتًا وجهدًا كبيرين استُنزفا  
لى إبرام االتفاقيات المشمولة ضمن هذا حتى تم التوصل إلى قناعة مشتركة لدول وجهات عديدة، ما أدى إ

القانون. وفتح هذا القانون للنقاش اآلن قد يؤدي إلى بزوغ رغبة كامنة عند أطراٍف للتراجع عن بنود ايجابية 
متحققة حاليًا فيه، ما يعني ارتدادًا إلى الوراء عوضًا عن التقدم لألمام. لذلك يدعو هؤالء لعدم العبث بالقانون 

ى ما تحقق فيه من ايجابيات، ولكن دون أن يعني ذلك عدم السعي لتطويره في معاهدات واتفاقيات للمحافظة عل
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ضافة مناحي جديدة عليه. ولكن ما يوازي ألصحاب هذا الرأي في األهمية، بل  خاصة جديدة تعمل على تمتينه وان
ء في االستعانة باألدوات واآلليات قد يفوق، هو ضرورة العمل الجاد لتحسين لليات تطبيق هذا القانون. ويجد هؤال

 التي أصبحت متوفرة في القانون الجنائي الدولي مدخاًل مالئمًا لتحقيق ذلك.
للوصول إلى الهدف السامي المتمثل بتحقيق حماية أفضل للمرأة، خصوصًا خالل وبعد النزاعات المسلحة، يمكن 

تي النظر المختلفتين. وبالتالي االنطالق من قاعدة البناء بصورة تكاملية على العوامل االيجابية في كلتا وجه
 المحافظة على المتحقق حاليًا في القانون الدولي اإلنساني تجاه صون حقوق المرأة، وتطويره باحدى وسيلتين:

: تبني معاهدة دولية جديدة ملزمة، قد تكون على شكل بروتوكول إضافي ثالث التفاقيات جنيف، أو عن األولى 
معاهدة دولية خاصة بالعنف ضد المرأة، تتميز عن سابقتها بكونها سارية زمن السلم والحرب، لتغطي طريق تبني 

الثغرات الموجودة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وتعالج االنتهاكات المرتبطة 
 بالنوع االجتماعي بصورة تكاملية وشاملة. 

حو إقرار مبادم أو معايير دولية إما بقرار صادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة أو : تكون بالتوجه نالثانية
إصدار وثيقة مبادم إرشادية لمنع االنتهاكات ضد المرأة بشكل عام، وخالل وبعد النزاعات المسلحة بشكل 

تم إصدار عدد من  خاص، وفي واقع الحال فان المبادرات في هذا االتجاه عديدة، وتوظف كال الوسيلتين. فقد
، والتي 1952االتفاقيات أو البروتوكوالت ذات الطابع الدولي، مثل االتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة لعام 

، والتي دخلت 1979؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1954دخلت حيز التنفيذ عام 
تياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ؛ والبرتوكول االخ1981حيز التنفيذ عام 

. كما أن الجمعية العامة لألمم المتحدة تبّنت عددًا من اإلعالنات، 2000، والذي دخل حيز التنفيذ عام 1999
ت ؛ إعالن بشأن حماية النساء واألطفال في حاال1967مثل إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة لعام 

؛ إعالن بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين لعام 1974الطوارم والمنازعات المسلحة لعام 
 .1993؛ واإلعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة لعام 1982

صدر الذي  1325واسترسااًل لهذا الخضم من الحراك الدولي المعني بقضية العنف ضد المرأة، جاء القرار رقم 
. وقد جاء هذا 2000تشرين أول  31، والتي انعقدت بتاريخ 4213عن مجلس األمن الدولي في جلسته رقم

القرار األول من نوعه لمجلس األمن ليتّوج مسيرة دامت عّدة عقود من العمل الدؤوب لمنظمات وحركات نسويه 
للسلم واألمن الدوليين، ويعّبر عن وعي وحقوق إنسانية محلّية ودولية، وليّقر بمركزية مكانة ووضعية المرأة 

المجتمع الدولي بخطورة ظاهرة العنف الموّجه ضد المرأة، وعن الرغبة الجدية بالعمل على استئصالها جذريًا. وقد 
نّص القرار على أهمية وضرورة تأمين إشراك أوسع للمرأة في التفاوض على اتفاقيات السالم، والتخطيط 

عادة بناء المجتمعات التي فرقتها النزاعات لمخيمات الالجئين وتوزي ع المساعدات، وعمليات حفظ السالم، وان
المسلحة. وحّث هذا القرار الدول األعضاء على ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في 

دارتها وحلها المطلب يتماثل مع توجه وهذا «. المؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية لمنع الصراعات وان
السالم ال يمكنه أن ينفصل عن المساواة بين الرجل والمرأة »الذي يؤكد بأن تحقيق  1995مؤتمر بيكين لعام 

وشجع مجلس األمم األمين العام لألمم المتحدة على تنفيذ خطة عمله اإلستراتيجية الداعية إلى زيادة مشاركة 
حالل السالم، وحّثه على تعيين المزيد من  المرأة في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل النزاعات وان

النساء كممثالت ومبعوثات خاصات للقيام بالمساعي الحميدة باسمه. وطلب مجلس األمن من األمين العام أن 
ف جميع األطرا“يكفل احتواء جميع العمليات الميدانية على تمثيل نسائي حيثما كان ذلك مناسبا. كما أنه طالب 

الفاعلة المعّنية، عند التفاوض على اتفاقات السالم وتنفيذها، األخذ بمنظور جنساني، يشمل، مراعاة االحتياجات 
عادة  عادة التوطين، وما يتعلق من هذه االحتياجات باعادة التأهيل وان الخاصة للمرأة أثناء اإلعادة إلى الوطن وان
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لى اتخاذ تدابير تدعم مبادرات السالم المحلية للمرأة والعمليات اإلدماج والتعمير بعد انتهاء الصراع، باإلضافة إ
”. التي يقوم بها السكان األصليون لحل الصراعات، وتدابير تشرك المرأة في جميع لليات تنفيذ اتفاقات السالم

، نقطة مضيئة ومتقدمة في السعي نحو إنهاء العنف المّوجه للمرأة 1325شّكل إصدار قرار مجلس األمن رقم 
وخصوصًا من زاوية رؤيته المحفّزة لتوسيع إشراكها في مجاالت متعددة تمكنها من اإلسهام في وقف االنتهاكات 
الممارسة ضد النساء. ويتضمن هذا القرار إمكانيات هائلة مِن شأن تطبيقها أن تسهم بشكل أساسي في وضع حّد 

ذلك يحتاج إلى جّدية من قبل الدول األعضاء في  للكثير من االنتهاكات والممارسات السلبية ضد المرأة. ولكن
 15التعامل مع هذا القرار وتطبيق بنوده، وهو أمر لم يتم بالشكل المطلوب حتى اآلن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15

 47مرجع سابق -. على الجرباوي ود. عاصم خليل: 
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 الفصل الثالث

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 

 مقدمــــــــة:

هذه الدراسة، السيما وأن المنهجية العلمية هي نسق من يتناول هذا الفصل كافة اإلجراءات المنهجية المتبعة في 
القواعد واإلجراءات التي يعتمد عليها البحث العلمي، وهذا النسق مرن وغير مغلق، لذا فهو غير منزه عن الخطأ، 

ن إال أنه يبقى أساسيًا في تدوين المعلومات والبيانات التي يحتاجها أي باحث إلنجاز وتحقيق أهداف بحثه، كما أ
المنهج العلمي يلزم الباحث بالدقة والموضوعية، ويضمن حياده النسبي الموضوعي بعيدًا عن أهوائه وميوله 
الشخصي، وبالتالي يلزم الباحث بعدم إبداء رأيه الشخصي دون تعزيزه بآراء لها قيمتها العلمية، والتقيد باخضاع 

 ة الثقة فيه، إذ ال توجد حقيقة راسخة بذاتها.أي رأي للنقد، فال رأي فوق النقد والنقاش مهما كانت درج
وقد استعرض فريق البحث في هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة على عدة خطوات تمثلت في: منهج 
وأسلوب الدراسة، مجتمع وعينة الدراسة، خصائص عينة الدراسة، أدوات جمع بيانات الدراسة )االستبانة، 

ت غير المنظمة(، وصدق وصالحية أداة الدراسة، وثبات أداة الدراسة، وأساليب المجموعات البؤرية، المقابال
 التحليل اإلحصائي التي تم االعتماد عليها في تحليل بيانات الدراسة.

 أوالً: منهج الدراسة

ية اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لكونه من أكثر المناهج استخدامًا في دراسة الظواهر االجتماع 
واإلنسانية وألنه يناسب الظاهرة موضوع الدراسة، حيث أن المنهج الوصفي التحليلي يرتكز على وصف دقيق 
لظاهرة أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية )رقمية( بهدف فهم مضمونها، وبشكل عام يعرف المنهج 

ت كافية ودقيقة عن موضوع محدد الوصفي التحليلي على أنه أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلوما
من خالل فترات زمنية محدودة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية يتم تفسيرها بطريقة موضوعية بما 

 .16ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة 
 "واقع حماية النساء من منظور القانون الدوليوفي هذه الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي لدراسة 

 اإلنساني من وجهة نظر النساء العامالت".
ومن خصائص المنهج الوصفي التحليلي أنه ال يقف عند حدود وصف الظاهرة موضوع البحث، ولكنه يذهب إلى 
أبعد من ذلك فيحلل، ويفسر، ويقارن، ويقيم من أجل التوصل إلى تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد المعرفة 

هم إيجابياتها وسلبياتها ومحاولة عن تلك الظاهرة، وتسهم في تطوير واقع الظاهرة المقصودة والوقوف على أ
 تحسين السلبيات وتطوير اإليجابيات المتعلقة بالظاهرة قيد الدراسة.

 ثانياً: مجتمع وعينة الدراسة

النساء الفلسطينيات العامالت في محافظات قطاع غزة لتمثل مجتمع الدراسة، حيث بلغ  فئة استهدفت الدراسة
( امرأة 24733حجم عدد النساء العامالت في المجاالت الصحية والتعليمة والقطاع الخاص والحكومي واألهلي )

امرأة ( 16513( امرأة عاملة، موزعين على نحو )24733عاملة، وبذلك يكون حجم مجتمع الدراسة )
( امرأة 2650، )18( امرأة عاملة في قطاع التعليم5570في منشآت القطاع الخاص والقطاع األهلي، )17عاملة

                                                      
 46، ص1999عبيدات ولخرون، 16

 .2015المركزي الفلسطيني لإلحصاء لعام إحصائيات الجهاز 17
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( يوضح توزيع النساء الفلسطينيات العامالت بقطاع غزة حسب 3.1، والجدول رقم )19عاملة في قطاع الصحة
 القطاعات المستهدفة للدراسة.

 (3.1جدول رقم )
 فلسطينيات العامالت بقطاع غزة حسب قطاعات العمل المستهدفةيوضح توزيع النساء ال
 النسبة من حجم المجتمع حجم المجتمع القطاعات

 10.71 2650 الصحة
 22.52 5570 التعليم

 66.77 16513 منشآت القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية
 100.0 24733 اإلجمالي

الدراسة تم استخدام معادلة مدخل رابطة التربية األمريكية لب ولتحديد حجم عينة مناسبة وممثلة لمجتمع 
(Kergcie & Morgan, 1970.وذلك وفق المعادلة الرياضية اآلتية ،) 

𝑛 =
𝜒2𝑁𝑃(1 − 𝑃)

𝑀𝐸2(𝑁 − 1) + 𝜒2𝑃(1 − 𝑃)
 

 حيث أن: 
n .حجم العينة المطلوب : 
N .حجم مجتمع البحث : 
P  0.5كيرجيسي ومورجان ان تساوي : مؤشر السكان أو نسبة المجتمع واقتراح. 

ME  0.05: نسبة الخطأ الذي يمكن التجاوز عنه وأكبر قيمة له. 
𝜒2  = 0.05أو مستوى داللة  0.95عند مستوى ثقة =  3.87: قيمة مربع كاي بدرجة حرية واحدة. 
 

( امرأة عاملة 381اختياره )ومن خالل المعادلة السابقة نجد أن الحد األدنى لحجم العينة المناسب والذي يجب 
( امرأة 420( امرأة عاملة ضمن مجتمع الدراسة، ولمزيد من الدقة تم زيادة حجم العينة ليبلغ )24733من أصل)

 فلسطينية عاملة من النساء العامالت في قطاع غزة.
الت العمل تم والختيار عينة الدراسة بطريقة عادلة وغير متحيزة من جميع محافظات القطاع، ومن مختلف مجا

إتباع طريقة المعاينة الطبقية متعددة المراحل على مرحلتين متتابعتين، تمثلت المرحلة األولى في تحديد حجم 
العينة الجزئي الذي يجب اختياره من كل محافظة من محافظات القطاع، والمرحلة الثانية تمثلت في تحديد حجم 

 ت العمل المختلفة التي تم دراستها.العينة الذي يجب اختياره من كل قطاع من قطاعا
علمًا انه تم توزيع عينة الدراسة على مختلف محافظات القطاع وفق نسبة عدد السكان في كل محافظة إلى 
إجمالي عدد سكان القطاع. والجدول التالي يوضح توزيع عينة الدراسة حسب مجاالت العمل والمحافظات 

دفية )شبه العشوائية( الختيار مفردات عينة الدراسة أي النساء الجغرافية، وتم إتباع طريقة العينة الص
 الفلسطينيات العامالت في قطاع غزة.

 
 
 

                                                                                                                                                        
 .2015إحصائيات وزارة التربية والتعليم العالي لعام 18
 .2015إحصائيات ووزارة الصحة لعام 19
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 (3.2جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب قطاعات العمل ومحافظات قطاع غزة.

 الخاص واألهلي  التعليم الصحة حجم العينة نسبة السكان المحافظة

 55 19 9 83 0.19 شمال غزة
 97 33 16 145 0.35 غزة

 41 14 7 61 0.15 دير البلح
 53 18 8 79 0.19 خانيونس

 35 12 6 52 0.12 رفح
 280 95 45 420 1 المجموع

 
ووفقًا لألسس المنهجية العلمية السليمة والموضوعية البحثية تم اختيار عينة استطالعية من إجمالي عينة الدراسة 

جراء التعديالت الالزمة، وبعد 40بحجم ) ( امرأة عاملة، وذلك بغرض التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة وان
واقع حماية النساء من ة الذي تم وضعه لدراسة تجاوز هذه الخطوة تم التحقق من صدق وثبات مقياس االستبان

حيث تم استكمال إجراءات الدراسة الميدانية من خالل منظور القانون الدولي اإلنساني من وجهة نظر النساء، 
دخالها للحاسوب ومن ثم البدء في عملية  توزيع االستبيانات وجمع البيانات ومن ثم تنظيفها وتنظيمها وترتيبها وان

 تابة نتائجها كالتالي.تحليلها وك

 ثالثاً: االستبيانات المستردة ونسبة االسترداد

بعد االنتهاء من عملية جمع البيانات واسترداد االستبيانات التي تم توزيعها وبعد القيام باستكشاف االستبانات 
ليل، وهذا العدد من ( استبانة مكتملة وتصلح لإلدخال والتح390واستبعاد الغير مكتملة والفارغة، تم التوصل لبب)

( استبانة، ومن ذلك 420% من إجمالي االستبانات الموزعة والبالغ عددها )93االستبانات المستردة يشكل تقريبًا 
( وفق المعادلة المستخدمة في 381نجد أيضًا أن عدد االستبانات المستردة يتجاوز حجم العينة المطلوب )

د االستبانات المستردة كافي ويغطي العينة المطلوبة ويمثل مجتمع الدراسة لحساب حجم العينة وعليه يعتبر عد
 الدراسة ويمكن االعتماد عليه في استكمال إجراءات الدراسة.
 (3.3جدول رقم )

 االستبانات الموزعة والمستردة ونسبة االسترداد في كل محافظة
 نسبة االسترداد االستبانات المستردة حجم العينة المحافظة
 90.36 75 83 الشمال
 88.28 128 145 غزة

 100.00 61 61 دير البلح
 96.20 76 79 خانيونس
 92.15 50 52 رفح

 92.86 390 420 المجموع
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 رابعاً: أدوات جمع البيانات

 . االستبانة1
تم استخدام االستبانة كأحد أدوات جمع البيانات في هذه الدراسة بغرض تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على 
بعض تساؤالتها، فيما يتعلق بواقع حماية النساء في قطاع غزة من منظور القانون الدولي اإلنساني من وجهة 

 النساء العامالت في قطاع غزة.
يمثل البيانات الشخصية لعينة الدراسة المختارة والتي القسم األول حيث تكونت االستبانة من ثالثة أقسام رئيسية، 

نة، مكان السكن، الحالة االجتماعية، نوع األسرة، عدد أفراد األسرة، المؤهل العلمي، تمثلت في )العمر، المواط
 مجال عمل المؤسسة، عدد سنوات الخبرة، مستوى الدخل(.

تمثل بمجموعة تساؤالت عامة حول )مدى تضرر بيوت النساء العامالت الذين تم اختيارهم ضمن  والقسم الثاني
سرائيلي األخير على قطاع غزة، حيث مضمون هذه التساؤالت يتمحور حول الهجرة عينة الدراسة أثناء العدوان اإل

ذا  ذا كانت اإلجابة نعم إلى أين ذهبت، وهل فقدت أحد أفراد أسرتك وان من البيوت أثناء فترة العدوان اإلسرائيلي، وان
النساء في القانون  كانت اإلجابة نعم من هو الشخص الذي فقدتيه، هل لديك إلمام باليات الحماية الخاصة

ذا كانت اإلجابة نعم فما هو مصدرها(.  الدولي اإلنساني وان
تمثل في مقياس الدراسة والذي يعبر عن متغيراتها على شكل مجاالت وكل مجال القسم الثالث من االستبانة و

عة على ( فقرة موز 39يضم مجموعة فقرات تعبر عن مضمون المجال الذي تنتمي له، ويتكون هذا القسم من )
 ( أدناه يوضح توزيع فقرات القسم على مجاالت الدراسة.3.4ثالثة مجاالت رئيسية، والجدول رقم )

 (3.4جدول رقم )
 يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة على المجاالت المكونة لها

 عدد الفقرات المجال
 8 مدى المعرفة باليات حماية المرأة بالقانون الدولي اإلنساني

 16 الممارسة الفعلية لقانون حماية المرأة من طرفي النزاع أثناء العدوان األخيردرجة 
 15 مستوى أداء المؤسسات

 39 مجموع الفقرات
 

ولتصحيح مقياس الدراسة المدرجة بالقسم الثالث في االستبانة التي تم اعداها للدراسة، تم استخدام تدريج خماسي 
لتصحيح فقرات المقياس، بحيث تعرض الفقرات على عينة الدراسة ومقابل ( Likert Scaleوفق مقياس ليكرت )

كل فقرة خمسة إجابات تحدد مستوى درجة الموافقة عليها وُتعطى فيه اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة اإلجابة 
 (.3.5على الفقرة، كما هو موضح بالجدول رقم )

 (3.5جدول رقم)

 تصحيح أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت

درجة 
 الموافقة

بدرجة كبيرة 
 جداً 

 بدرجة قليلة جداً  بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 1 2 3 4 5 الدرجة
 

(، 5( أعاله بأن الفقرة التي يتم اإلجابة عليها "بدرجة كبيرة جدًا" تأخذ الدرجة )3.5حيث يتضح من الجدول رقم )
(، أما الفقرة التي تكون نتيجة اإلجابة عليها "بدرجة 4والفقرة التي يتم اإلجابة عليها "بدرجة كبيرة" تأخذ الدرجة )

(، وكذلك 2التي تكون اإلجابة عليها "بدرجة قليلة" تأخذ الدرجة ) (، في حين أن الفقرة3متوسطة" تأخذ الدرجة )
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(، ولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات 1الفقرة التي يجاب عليها "بدرجة قليلة جدًا" تأخذ الدرجة )
لجدول رقم وكل مجال من مجاالت أداة الدراسة، تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن النسبي وا

( أدناه يوضح مستويات الموافقة استنادًا لخمس مستويات )منخفض جدًا، منخفض، متوسطة، مرتفع، مرتفع 3.6)
 جدًا(.

 (3.6جدول رقم )
 مستويات الموافقة على فقرات ومجاالت الدراسة

 مرتفع جداً  مرتفع متوسطة منخفض منخفض جداً  مستوى الموافقة

إلى  2.60 2.59إلى  1.80 1.80أقل من  الوسط الحسابي
3.39 

إلى  3.40
 4.20أكبر من  4.19

% إلى 36 %36أقل من  الوزن النسبي
51.9% 

% إلى 52
67.9% 

% إلى 68
83.9% 

 %84أكبر من 
 

( تدل على وجود درجة منخفضة جدًا من 1.80وهذا يعطي داللة واضحة على أن المتوسطات التي تقعن )
( فهي تدل على وجود درجة 2.59-1.80أما المتوسطات التي تتراوح بين )الموافقة على الفقرة أو المجال، 

( فهي تدل على وجود درجة متوسطة 3.39-2.60منخفضة من الموافقة، بينما المتوسطات التي تتراوح بين )
( تدل على 4.19-3.40من الموافقة اتجاه الفقرة أو المجال المقصود، كما أن المتوسطات التي تتراوح بين )

( تدل على وجود درجة 4.20ود درجة مرتفعة من الموافقة، في حين أن المتوسطات التي تساوي وتزيد عن )وج
 مرتفعة جدًا من الموافقة.

 . المجموعات البؤرية:2
( مجموعات عمل مركزة كأحد أساليب البحث الكيفي للحصول على معلومات عميقة ونوعية لدمجها 3تم تنظيم )

االستبانات من أجل معلومات موضوعية مبنية على واقع حماية النساء من منظور القانون مع نتائج تحليل 
مشاركة، حيث تم تسجيل كافة المحاور  45الدولي اإلنساني، ولقد شارك في المجموعات المركزة حوالي 

جابات األسئلة الخاصة بالبحث حسب التخصص، ومن ثم قام فريق البحث بتفريغ اللق اء كاماًل والمداخالت وان
 وتحديد إجابات لكل سؤال من أسئلة المجموعات المركزة.

 
 . المقابالت غير المنظمة:3

تم عقد مقابالت غير منظمة كأحد أدوات البحث الكيفي للحصول على معلومات وتفسيرات أكثر دقة من 
حقوق اإلنسان ( شخصيات منها االعتبارية، و نشطاء  في مجال 10متخصصين وخبراء، حيث تمت مقابلة )

 وفي اإلعالم وقضايا النساء.

 خامساً: صدق وثبات االستبانة

 أ.صدق االستبانة:
 .الصدق المرتبط بالمحتوى )الصدق الظاهري(:1

يستخدم أسلوب الصدق الظاهري، بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها ألغراض البحث، ويتم 
وعة من المحكمين ذوي الخبرة والمختصين بالموضوع قيد البحث، ذلك من خالل عرض أداة الدراسة على مجم

ويطلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى صدق وصالحية كل فقرة من فقرات االستبانة ومدى ومالءمتها لما 
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وضعت لقياسيه ووصف الموضوع الذي أعدت من أجل البحث فيه، كما يطلب منهم إبداء وجهة النظر فيما 
دخال التعديالت الالزمة والتي يرونها ضرورية من وجهة نظرهم.تحتويه أداة   الدراسة وان

وبناًء عليه عرضت االستبانة على عدد من المحكمين المختصين، حيث قدم السادة المحكمين العديد من 
 التعديالت على أداة الدراسة، وتم األخذ بهذه التعديالت وأعيدت صياغة االستبانة في ضوء المالحظات التي

 قدمها المحكمين، حتى أخذت االستبانة شكلها النهائي.
 .صدق األبعاد الفرعية:2

تم التأكد من صدق االستبانة باستخدام طريقة صدق األبعاد الفرعية، وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين 
( أن 3.7لجدول رقم )الدرجة الكلية لالستبانة والمجاالت الفرعية المكونة لها، حيث تشير النتائج الموضحة با

مدى المعرفة باليات حماية ( وذلك لمجال"0.557معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية لالستبانة تراوحت بين )
.وكانت جميع معامالت مستوى أداة المؤسسات"( وذلك لمجال"0.818، و)المرأة بالقانون الدولي اإلنساني"

ويشير ذلك لوجود درجة جيدة من صدق األبعاد  0.05ستوى االرتباط )الصدق( ذات داللة إحصائية عند م
 الفرعية للبيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة.

 (3.7جدول رقم )
 معامالت االرتباط )الصدق( بين الدرجة الكلية لالستبانة والمجاالت الفرعية المكونة لها

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 *0.557 8 المعرفة باليات حماية المرأة بالقانون الدولي اإلنسانيمدى 
 0.000 *0.764 16 درجة الممارسة الفعلية لقانون حماية المرأة من طرفي النزاع أثناء العدوان األخير

 0.000 *0.818 15 مستوى أداء المؤسسات
 .0.05*االرتباط دالة إحصائية عند مستوى 

 
 الداخلي:.صدق االتساق 3

يقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، ويتم 
التحقق من وجود صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية 

ق من مدى صدق االستبانة ككل، وفيما يلي عرض لنتائج للبعد أو المجال الذي تنتمي إليه، وذلك بهدف التحق
 التحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة حسب األبعاد والمجاالت التي تتكون منها.

 (3.8جدول رقم )
 "مدى المعرفة باليات حماية المرأة بالقانون الدولي اإلنساني صدق االتساق الداخلي لفقرات مجال "

 الفقرة رقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 
يهدف القانون الدولي اإلنساني إلى حماية األشخاص والممتلكات الخاصة أثناء 

 0.000 *0.629 االشتباكات والعمليات العسكرية 

2 
كفل القانون الدولي اإلنساني الحماية للمرأة وقت العدوان استنادًا لمبدأ التمييز الذي 

 والعسكريين.يفرق بين المدنيين 
0.667* 0.000 

 0.000 *0.581 يوفر القانون الدولي اإلنساني لليات قادرة على حماية النساء وقت العدوان  3
 0.000 *0.764 مسئولية إنفاذ القانون الدولي اإلنساني تقع على أطراف النزاع والمجتمع الدولي.  4
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 0.000 *0.839 لقواعد القانون الدولي اإلنساني.استهداف المدنيين بما فيهم النساء بحد ذاته مخالف  5

6 
اللجنة الدولية للصليب األحمر مسئولة عن نشر الوعي بالقانون الدولي اإلنساني 

 وتذكير األطراف المتنازعة بأية انتهاكات له فقط.
0.596* 0.000 

7 
أطراف من مبادم القانون الدولي اإلنساني الحرص على احترام كرامة المرأة من قبل 

 النزاع.
0.749* 0.000 

8 
من لليات القانون الدولي اإلنساني الحرص على اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على 

 سالمة المرأة وخروجها من مناطق االشتباكات.
0.679* 0.000 

 .0.05*االرتباط دالة إحصائية عند مستوى 
مدى المعرفة باليات الداخلي لفقرات المجال األول "( أن معامالت صدق االتساق 3.8يتضح من خالل الجدول )

، حيث تراوحت قيم 0.05"، جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى حماية المرأة بالقانون الدولي اإلنساني
يوفر القانون الدولي ( للفقرة الثالثة التي تنص على "0.581معامالت صدق االتساق لفقرات المجال بين )

"استهداف ( للفقرة الخامسة التي تنص على 0.839" و )درة على حماية النساء وقت العدواناإلنساني آليات قا
 المدنيين بما فيهم النساء بحد ذاته مخالف لقواعد القانون الدولي اإلنساني".

 (3.9جدول رقم ) 
زاع أثناء درجة الممارسة الفعلية لقانون حماية المرأة من طرفي النصدق االتساق الداخلي لفقرات مجال" 

 العدوان األخير"

 الفقرة رقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 *0.744 كانت المرأة هدفا للهجوم أثناء العدوان على قطاع غزة. 1
 0.000 *0.537 تم استهداف نساء في منازلهن بدون إنذار. 2
 0.000 *0.585 تم استهداف نساء في المنازل بأسلحة محرمة دوليًا.  3
 0.000 *0.633 تم استهداف نساء يعملن في الطواقم الطبية أثناء العدوان 4

5 
تعمدت قوات االحتالل إيقاع قتلى وجرحي في صفوف النساء في السياق العام 

 0.003 *0.803 الستهداف المدنيين.

6 
عمدت قوات االحتالل خالل العدوان على عدم التمييز بين السكان المدنيين بما 

 النساء والمقاتلين.فيهم 
0.676* 0.000 

 0.001 *0.522 تم معاملة النساء بشكل ال إنساني في مناطق االجتياح. 7
 0.000 *0.610 تم استخدام النساء كدروع بشرية خالل العدوان من قبل قوات االحتالل. 8

9 
لم تتخذ قوات االحتالل كافة االحتياطات الضرورية والممكنة لتجنب استهداف 

 المدنيين بمن فيهم النساء.
0.443* 0.004 

 0.001 *0.522 تعيش المرأة ظروف قاسية بسبب حالة العدوان الدائمة في غزة. 10
 0.014 *0.385 مراكز اإليواء وفرت الحد األدنى من الحماية للنساء. 11
 0.019 *0.368 توفرت في مراكز اإليواء كافة االحتياجات الضرورية الخاصة بالنساء. 12

13 
حصلت النساء في مراكز اإليواء على الدعم النفسي واالجتماعي الالزم خالل 

 وبعد فترة العدوان.
0.162* 0.317 
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 0.000 *0.622 توفرت لدى النساء الحماية الكاملة من العنف داخل مراكز اإليواء. 14

15 
التعامل اإلنساني مراكز اإليواء في فترة الحرب وما بعدها افتقرت ألدني مستويات 

 مع النازحين وخاصة النساء.
0.548* 0.000 

16 
طواقم العمل التي أدارت مراكز اإليواء مدربة ولديها خبرة تامة في التعامل مع 

 الموقف.
 

0.582* 0.000 

 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
درجة المجال الثاني "( أن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات 3.9يتضح من خالل الجدول )

"، ذات داللة إحصائية عند مستوى الممارسة الفعلية لقانون حماية المرأة من طرفي النزاع أثناء العدوان األخير
، ما عدا الفقرة الثالثة عشر غير دالة إحصائية ويجب حذفها من المجال،حيث تراوحت قيم معامالت 0.05

توفرت في مراكز اإليواء كافة فقرة الثانية عشر التي تنص على "( لل0.368صدق االتساق لفقرات المجال بين )
تعمدت قوات االحتالل ( للفقرة الخامسة التي تنص على "0.803" و )االحتياجات الضرورية الخاصة بالنساء

 إيقاع قتلى وجرحي في صفوف لنساء في السياق العام الستهداف المدنيين".
 (3.10جدول رقم )

 "مستوى أداء المؤسساتلفقرات المجال الثالث " صدق االتساق الداخلي

 الفقرة رقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 
تعمل المؤسسات الحكومية على نشر القانون الدولي اإلنساني وتعميمه 

 على كل األفراد.
0.759* 0.000 

 0.000 *0.707 تعمل مؤسسات المجتمع المدني على نشر القانون الدولي اإلنساني. 2

3 
تعمل المؤسسات النسوية على نشر القانون الدولي اإلنساني بحيث يتيح 

 لكل امرأة اإللمام به ومعرفة حقوقها وقت العدوان.
0.769* 0.000 

4 
تعمل مؤسسات النسوية على تدريب النساء العامالت والناشطات على 

 0.000 *0.709 معرفة قواعد القانون الدولي اإلنساني.

5 
الفلسطينية حكومية وغير حكومية قادرة على تطوير اآلليات المؤسسات 

 الالزمة لحماية النساء وقت العدوان.
0.566* 0.000 

6 
نشاطات وبرامج المؤسسات النسوية العاملة في غزة تتوائم مع احتياجات 

 النساء في ظل األزمات.
0.782* 0.000 

7 
المساحة الالزمة للتوعية تعطي المنظمات النسوية العاملة في قطاع غزة 

 بمبادم حقوق اإلنسان ضمن أنشطتها.
0.738* 0.000 

8 
نجحت المؤسسات الدولية في العمل على توفير منطقة لمنة لحماية النساء 

 وقت الحرب.
0.684* 0.000 

9 
العمل اإلغاثي المعمول به في األراضي الفلسطينية يعتبر شكل من أشكال 

 0.000 *0.704 العدوان.الحماية للنساء وقت 

10 
وفرت المؤسسات الدولية أثناء العدوان الحد األدنى من اآلليات الالزمة 

  لحماية النساء. 
0.581* 0.000 
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 0.000 *0.555 المؤسسات الفلسطينية تفتقر للقدرة على إدارة األزمات والتعامل معها. 11

12 
عشوائي بعيد عن عملت المؤسسات الفلسطينية خالل الحرب بشكل 

 التخطيط أو طرح خطط بديلة لتدارك األزمة.
0.600* 0.000 

 0.001 *0.493 هناك ضرورة لتشكيل مجلس لحاالت الطوارم لمواجهة العدوان. 13

14 
وكالة الغوث هي المؤسسة األجدر على القيام بادارة األزمة وقيادة مجلس 

 حاالت الطوارم.
0.350* 0.029 

 0.002 *0.473 غير قادرة على القيام بدورها أثناء العدوان. مؤسسات السلطة 15
 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 

مستوى ( أن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث "3.10يتضح من خالل الجدول )
االتساق لفقرات ، حيث تراوحت قيم معامالت صدق 0.05"، ذات داللة إحصائية عند مستوى أداء المؤسسات

وكالة الغوث هي المؤسسة األجدر على القيام بإدارة ( للفقرة الرابعة عشر التي تنص على "0.350المجال بين )
نشاطات وبرامج المؤسسات ( للفقرة السادسة التي تنص على "0.782" و )األزمة وقيادة مجلس حاالت الطوارئ

 ساء في ظل األزمات".النسوية العاملة في غزة تتواءم مع احتياجات الن
 ب. ثبات االستبانة:

إنه لمن الضروري جدًا استخدام مقاييس دقيقة وثابتة في مجال البحوث الميدانية التي تعتمد على االستبانة كأداة 
رئيسية لجمع البيانات، الن المقاييس الغير ثابتة ال تعطي صورة صادقة عن الوضع الراهن موضوع االهتمام، 

المقاييس الغير ثابتة ال تساعد الباحث على الوقوف على حقيقة الظاهرة التي يدرسها، مما يجعله أي أن نتائج 
 عاجزًا عن اتخاذ أي قرار مناسب حيال النتائج التي توصل لها.

والثبات يختص بمدى الوثوق في البيانات التي نحصل عليها من خالل تطبيق االستبانة أو القياس على عينة 
أن النتائج التي يتم الحصول عليها من خالل تحليل البيانات يجب أال تتأثر بالعوامل التي تعود البحث، بمعنى 

إلى أخطاء الصدفة، فهو يعني دقة أداة الدراسة، وبصورة مختصرة يمكن وصف الثبات بأنه ضمان الحصول 
وهذا يعني قلة تأثير عوامل على نفس النتائج تقريبًا إذا أعيد تطبيق األداة على نفس المجموعة من األفراد، 

 (.2، ص2006الصدفة والعشوائية على نتائج األداة )أبو هاشم حسن، 
( العديد من طرق حساب ثبات أداة الدراسة، وفي SPSSويقدم برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 هذه الدراسة تم االعتماد على الطرق التالية في حساب الثبات:
 التجزئة النصفية:. طريقة 1

يتم قياس الثبات في البيانات باستخدام طريقة التجزئة النصفية وذلك من خالل تجزئة الفقرات المراد قياس الثبات 
لها إلى نصفين، النصف األول يضم الفقرات الفردية والنصف الثاني يضم الفقرات الزوجية، ومن ثم يتم حساب 

(، ومن ثم يتم تعديله باستخدام معادلة سبيرمان 6، ص2006حسن،  معامل االرتباط بين النصفين )أبو هاشم
 ( أدناه يوضح نتيجة ذلك.3.11(، والجدول رقم )Spearman-Brownبروان )

 (3.11جدول رقم )
 ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل 
االرتباط قبل 

 التعديل

معامل االرتباط 
 تعديلبعد ال

 0.878 0.783 8 مدى المعرفة باليات حماية المرأة بالقانون الدولي اإلنساني
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( أن معامالت االرتباطات المعدلة باستخدام معادلة سبيرمان براون للتجزئة 3.11يالحظ من خالل الجدول )
(، 0.878" بلغ )مدى المعرفة باليات حماية المرأة بالقانون الدولي اإلنسانيالنصفية للمجال األول "

ة من طرفي النزاع أثناء العدوان درجة الممارسة الفعلية لقانون حماية المرأ( للمجال الثاني "0.772وبلغ)
"،وبشكل عام نالحظ مستوى أداء المؤسسات(للمجال الثالث "0.875"، بينما بلغ معامل االرتباط المعدل )األخير

(، ونستنتج من خالل ذلك أن جميع معامالت 0.873أن معامل سبيرمان بروان المعدل لالستبانة ككل بلغ )
على وجود درجة عالية من الثبات في البيانات التي تم الحصول عليها من  االرتباط المعدلة مرتفعة مما يدلل

 أفراد عينة الدارسة.
 . طريقة ألفاكرونباخ:2

تعتمد هذه الطريقة على االتساق في إجابات األفراد على فقرات المقياس، وعندما يكون المقياس متجانسًا فان كل 
المقياس، ويتم حساب معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي  فقرة فيه تقيس نفس العوامل العامة التي يقيسها

( أدناه يوضح نتائج حساب 3.12(، والجدول رقم )516، ص2011باستخدام طريقة ألفاكرونباخ )محمد حسن، 
 معامل ألفاكرونباخ لقياس الثبات.

 (3.12جدول رقم )
 ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل 
 ألفاكرونباخ

 0.843 8 مدى المعرفة باليات حماية المرأة بالقانون الدولي اإلنساني
 0.844 15 درجة الممارسة الفعلية لقانون حماية المرأة من طرفي النزاع أثناء العدوان األخير

 0.844 15 مستوى أداء المؤسسات
 0.892 38 االستبانة ككل

 
( السابق أن معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة بشكل عام 3.12يتضح من خالل الجدول )

مدى المعرفة ( للمجال األول "0.843لجميع مجاالت االستبانة، حيث بلغ معامل الثبات بطريقة ألفاكرونباخ )
"درجة الممارسة الفعلية لقانون حماية ني(للمجال الثا0.844" و )باليات حماية المرأة بالقانون الدولي اإلنساني
وبشكل عام  "مستوى أداء المؤسسات"، وكذلك للمجال الثالث،"المرأة من طرفي النزاع أثناء العدوان األخير

(، وتشير جميع النتائج السابقة لوجود 0.892بلغ ) نالحظ أن معامل الثبات الكلي لالستبانة بطريقة ألفاكرونباخ
درجة مرتفعة من الثبات في البيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة، وعليه يمكن االعتماد عليها وتحليلها 

 وتفسير نتائجها وتعميمها على مجتمع الدراسة.
 

درجة الممارسة الفعلية لقانون حماية المرأة من طرفي النزاع أثناء 
 العدوان األخير

15 0.628 0.772 

 0.875 0.777 15 مستوى أداء المؤسسات
 0.873 0.774 38 االستبانة ككل
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 سادساً: التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات، النوع األول االختبارات المعلمية 
(Parametric Tests( والنوع الثاني االختبارات الالمعلمية )Non Parametric Tests ويشترط الستخدام ،)

الختبارات اإلحصائية عليها، بينما تستخدم االختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات المراد إجراء ا
االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلمية في حال عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي للبيانات ولكن ذلك 

( مفردة، بينما العينات التي يزيد حجمها عن 30يكون فقط في حال العينات الصغيرة التي يقل حجمها عن )
خلي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقًا لما تقره نظرية النهاية المركزية ( مفردة يمكن الت30)

( إلى أنه يمكن استخدام االختبارات المعلمية Geoff Norman,2010(، كما توصل )111،ص2007)ربيع،
مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العينة كبيرًا أو صغيرًا، وبغض النظر عن البيانات 

ع التوزيع الطبيعي أم ال، وفي هذه الدراسة سيتم استخدام االختبارات المعلمية وفقًا للسببين السابق ذكرهم دون تتب
 اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.

 

 سابعاً: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 Statisticalئية للعلوم االجتماعية )اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استخدام الحزمة اإلحصا
Package for Social Sciences-SPSS V.22 في معالجة وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من )

خالل أداة الدراسة )االستبانة(، واستخدمت هذه الدراسة مجموعة من األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية 
لقياس الثبات بطريقة  (Spearman-Brown)تم استخدام معامل ارتباط  في معالجة وتحليل البيانات، حيث

وكذلك تم  .لقياس الثبات في البيانات (Cronbach's Alpha) التجزئة النصفية، وتم استخدام معامل ألفاكرونباخ
نظر  ( لقياس واقع حماية النساء من منظور القانون الدولي اإلنساني من وجهةMeanاستخدام الوسط الحسابي )

( للتعرف على مدى Standard Deviationالنساء العامالت بقطاع غزة وتم االستعانة باالنحراف المعياري )
 انحراف إجابات المستجيبين لكل فقرة من فقرات االستبانة عن وسطها الحسابي.

النساء من ( الختبار حول واقع حماية one way ANOVAوأيضًا تم استخدام أسلوب تحليل التباين األحادي )
منظور القانون الدولي اإلنساني من وجهة نظر النساء العامالت بقطاع غزة تبعًا لمتغير العمر ومكان السكن 

 والمؤهل العلمي وكذلك تبعًا لمتغير مجال عمل المؤسسة.
 
 

 -سمات وخصائص العينة :
 توزيع عينة النساء العامالت في قطاع غزة حسب الفئة العمرية  -1

 
 النسبة ةالفئة العمري

 %29.5 سنة 25إلى -18من 
 %39.2 سنة 33إلى -26من 
 %21.3 سنة 41إلى -34من 
 %10.0 سنة فأكثر 41من 
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 توزيع عينة النساء العامالت في قطاع غزة حسب المواطنة  -2

 
 النسبة المواطنة

 %69.5 الجئ
 %30.5 مواطن

 %100.0 المجموع
 

 توزيع عينة النساء العامالت في قطاع غزة حسب مكان السكن  -3

 النسبة مكان السكن
 19.0 محافظة الشمال

 32.8 محافظة غزة
 17.2 محافظة دير البلح
 16.2 محافظة خانيونس

 14.9 محافظة رفح
 

 توزيع عينة النساء العامالت في قطاع غزة حسب الحالة االجتماعية  -4
 

 النسبة الحالة االجتماعية
 37.9 أنسه

 58.5 متزوجة
 1.5 مطلقة
 2.1 أرملة

 
 توزيع عينة النساء العامالت في قطاع غزة حسب نوع األسرة -5

 
 النسبة نوع األسرة

 75.4 نووية
 24.6 ممتدة
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 توزيع عينة النساء العامالت في قطاع غزة حسب عدد أفراد األسرة  -6
 

 النسبة عدد أفراد األسرة
 26.2 أفراد 4إلى 1من 
 45.9 أفراد 8إلى 5من 
 27.9 أفراد فأكثر 9من 

 توزيع عينة النساء العامالت في قطاع غزة حسب المؤهل العلمي  -7
 

 النسبة المؤهل العلمي
 1.3 أقل من الثانوية 

 4.4 ثانوية عامة
 86.2 جامعي )دبلوم، بكالوريوس(

 7.2 دراسات عليا )ماجستير، دكتوراه(
 1.0 مهني تأهيل

 توزيع عينة النساء العامالت في قطاع غزة حسب مجال عمل المؤسسة التي يعملن بها  -8
 

 النسبة مجال عمل المؤسسة
 35.1 تعليمي

 25.4 اجتماعي
 14.9 صحي
 6.9 حقوقي
 3.1 إعالمي

 14.6 غير ذلك
 

غير ذلك ، وهن النساء  اللواتي % من النساء أفادت بتن مجال عملها 14.6ويالحظ في هذا الجدول أن نسبة 
يعملن في القطاع الخاص من شركات تجارية ، مثل شركة جوال ، أو االتصاالت أو غيرها من الشركات 

 التجارية بالقطاع الخاص  مثل سكرتيرة أو محاسبة أو موظفة استقبال .. الخ.
 توزيع عينة النساء العامالت في قطاع غزة حسب عدد سنوات خبرتهن في العمل  -9

 
 النسبة عدد سنوات الخبرة

 22.6 أقل من سنتين
 30.0 سنوات 5الي أقل من  2من 
 23.1 سنوات 8الي أقل من  5من 
 24.4 سنوات فأكثر 8من 
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 زيع عينة النساء العامالت في قطاع غزة حسب مستوى دخلهن تو -10

 
 النسبة مستوى الدخل

 32.1 شيكل 1000أقل من 
 37.4 شيكل 2000الي أقل من 1000من 
 23.8 شيكل 3000الي أقل من 2000من 
 6.7 شيكل فأكثر 3000من 
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 الفصل الرابع

 تحليل البيانات وتفسير ومناقشة النتائج

 

 مـقدمـــــــــة:

البحث تحليل البيانات ومناقشة تساؤالت الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن في هذا الفصل يستعرض فريق 
أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل اإلجراءات اإلحصائية التحليلية، 

للبيانات  كما وتم وصف عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية، وكذلك تم إجراء المعالجات اإلحصائية
المتجمعة من استبانة الدراسة والمتعلقة بفقرات وأبعاد الدراسة، إذ تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم 

 ( للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.SPSSاالجتماعية )

 .نتائج تحليل مجال أثر العدوان اإلسرائيلي على النساء العامالت -أوال :

 

 نوع الضرر الذي أصاب بيوت النساء العامالت جراء العدوان اإلسرائيلي .1
 

 توزيع عينة النساء العامالت حسب نوع ضرر بيوتهن خالل العدوان األخير على قطاع غزة 
 النسبة نوع ضرر البيت

 4.1 ضرر كلي
 42.1 ضرر جزئي

 53.8 لم يتضرر
 

 فترة العدوان اإلسرائيلي. هجرة النساء العامالت من بيوتهن خالل 2
% قد 44.9من المالحظ أن نسبة عالية من النساء وعلى الرغم من عدم تعرض منازلهن للضرر إال أن نسبة 

 اجبرن على الهجرة نتيجة عدم شعورهن باألمان أو بالحماية في منازلهن.
 

 ئيلي توزيع عينة النساء العامالت حسب حالة الهجرة من بيتوهن خالل العدوان اإلسرا
 النسبة  هل هجرت من بيتك

 44.9  نعم
 55.1  ال

 ؟إذا كانت اإلجابة بنعم إلي أين ذهبت
 65.1  بيت أحد األقارب

 18.9  مدرسة وكالة
 8.6 15 شقة بديلة

 1.7 3 مدرسة حكومية
 1.7 3 حاصل تجاري

 4.0 7 غير ذلك
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كبيرا من قبل النساء العامالت اللواتي هجرن من هنا يمكن القول بأن مدارس الوكالة لم يكن عليها ضغطا 
منازلهن نتيجة قدرتهن على تامين بدائل مالئمة أكثر من الذهاب للمدارس التابعة للوكالة، وهو ما لم يتوفر 
بالضرورة  لباقي النساء من غير العامالت،)  فقد بلغ عدد النازحين والمشردين في قطاع غزة نتيجة العدوان 

( مدرسة افتتحتها كمراكز 85حو نصف مليون شخص، استوعبت وكالة الغوث )األونروا( في )اإلسرائيلي ن
( 18( ألف نازح من جميع مناطق القطاع، باإلضافة إلى )280لإليواء على مساحة قطاع غزة أكثر من )

كز إيواء معدة مع العلم أنها ليست مرا 20(.مدرسة حكومية، بينما نزح الباقي إلى األقارب واألصدقاء والمعارف
نما هي مدارس تم استخدامها كبديل عن مراكز اإليواء المفقودة أصاًل  في المجتمع الفلسطيني .  لمثل ذلك وان

كما وأن الثقافة الفلسطينية ال تزال تحمل مفاهيم التكافل والتعاضد حيث أن النسبة األعلى من أفراد العينة من  
على أن الروابط العائلية ال تزال متماسكة وقوية وتظهر أصالتها في النساء لجأت لبيوت األقارب وهو ما يدلل 

 أوقات األزمات والكوارث.  
% توفر شقة بديلة داللة هامة وهي أن هناك قلة كبيرة في أعداد الشقق وغالء مرتفع في 8.6تحمل نسبة 

األمر الذي منع العامالت من األجور، وعدم توفر القدرة المادية لدي األسر على دفع تكاليف الشقة البديلة،  
استئجار شقق سكنية خاصة بهم ألن فترات اإليواء امتدت ألشهر، وهنا نشير إلى قلة متابعة أجهزة الرقابة 

 الحكومية لالرتفاع في إجارات الشقق في أوقات األزمات. 
 
 . فقدان النساء العامالت أحد أفراد أسرهن بسبب العدوان اإلسرائيلي3

 نساء العامالت حسب حالة فقدان أحد أفراد األسرة خالل العدوان اإلسرائيليتوزيع عينة ال
 النسبة العدد هل فقدتي أحد أفراد أسرتك

 10.0 39 نعم
 90.0 351 ال

 100.0 390 المجموع
 إذا كانت اإلجابة نعم حددي الشخص الذي فقدتيه؟

 7.7 3 األب
 10.3 4 األم

 76.9 30 األخت/األخ
 5.1 2 الزوج

 100.0 39 المجموع
االنتهاك الذي تتعرض له النساء ليس بالضرورة أن يكون مباشرا بالقتل أو اإلصابة ، حيث أن تداعيات االنتهاك 

على النساء تمتد ألبعد من ذلك، حيث يترتب على النساء تحمل تداعيات االنتهاكات التي تمس باألسرة وما 
سواء بتحمل مسئولية فقدان احد أفراد األسرة أو حمايتهم من االعتداء ، يترتب عليها من أعباء نفسية واقتصادية 

فالثقافة  الفلسطينية جزء من الثقافة العربية وهي  تحمل قيم التضحية وغاليا ما تكون النساء أكثر إيثارا 
 بالتضحية والفداء وتحمل مفردات العبء على كاهلها تجاه ذلك .

 
 

                                                      
20

-https://www.badil.org/haq-alawda/item/2081-art"   أوضاع المهجرين في قطاع غزة إثر العدوان اإلسرائيليتقرير حول "  - 

15 
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 لخاصة بالنساء في القانون الدولي اإلنساني". اإللمام باليات الحماية ا4

 توزيع عينة النساء العامالت حسب اإللمام باليات حماية النساء في القانون الدولي اإلنساني 
 النسبة العدد التساؤل الرابع

 40.3 157 نعم
 59.7 233 ال

 إذا كانت اإلجابة نعم فما هو مصدرها؟
 %26.6 71 مجال العمل
 %24.7 66 ورشات عمل

 %22.1 59 االنترنت
 %18.4 49 اإلعالم

 %4.5 12 دراسات متخصصة
 %3.7 10 مصادر أخرى

 
نسبة المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني ولليات الحماية به منخفضة جدا في صفوف العامالت  من المالحظ أن

النساء بوجه عام والعامالت % مما يعني أن هناك قصور إلي حد ما  في توعية 40حيث بلغت فقط ما نسبته 
على وجه التخصيص بالقانون وللياته، ولقد شكل مجال العمل النسبة األعلى كمصدر للحصول على المعرفة 
فيما شكلت ورش العمل المركز الثاني، وهو ما يتطلب جهد مضاعف أكبر من قبل مؤسسات المجتمع المدني 

 الدولي ولليات حمايتهن فيه.وبخاصة الحقوقية والنسوية في توعيتهن بالقانون 
 
 

 ثانياً: اإلجابة على تساؤالت الدراسة.

 

. المجال األول: و ينص على " مدى معرفة النساء العامالت باليات حماية المرأة بالقانون الدولي 1
 اإلنساني".

 مدى المعرفة باليات حماية المرأة بالقانون الدولي اإلنساني
 درجة الموافقة الوزن النسبي الفقرة الترتيب

استهداف المدنيين بما فيهم النساء بحد ذاته مخالف لقواعد القانون الدولي  1
 مرتفعة 83% اإلنساني.

من مبادم القانون الدولي اإلنساني الحرص على احترام كرامة المرأة من قبل  2
 أطراف النزاع.

 مرتفعة %75

اتخاذ التدابير الالزمة من لليات القانون الدولي اإلنساني الحرص على  3
 للحفاظ على سالمة المرأة وخروجها من مناطق االشتباكات.

 مرتفعة %74

 مرتفعة 71%اللجنة الدولية للصليب األحمر مسئولة عن نشر الوعي بالقانون الدولي  4
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 اإلنساني وتذكير األطراف المتنازعة بأية انتهاكات له فقط.
اإلنساني تقع على أطراف النزاع والمجتمع مسئولية إنفاذ القانون الدولي  5

 الدولي.
 مرتفعة %70

يهدف القانون الدولي اإلنساني إلى حماية األشخاص والممتلكات الخاصة  6
 أثناء االشتباكات والعمليات العسكرية 

 متوسطة %66

كفل القانون الدولي اإلنساني الحماية للمرأة وقت العدوان استنادًا لمبدأ  7
الذي يفرق بين المدنيين والعسكريين.التمييز   

 متوسطة %58

 متوسطة 55% يوفر القانون الدولي اإلنساني لليات قادرة على حماية النساء وقت العدوان  8
 69% الدرجة الكلية للمجال

 
 

في  تعتبر النسبة العامة للمحور األول من الدراسة والذي تناول بوجه عام مدى معرفة النساء بآليات الحماية
القانون الدولي متوسطة لحد ما في ضوء أن الفئة المستهدفة كانت من العامالت والحاصالت على مؤهالت 
علمية، وهذا يدلل على أن نسبة المعرفة لدى باقي النساء من غير العامالت ستكون متدنية أكثر وعليه فانه بات 

نساني ولليات الحماية به ألنه يشكل مدخل مهم المطلوب التركيز على شرح وتوعية النساء بالقانون الدولي اإل
 لعدم الوقوع في أخطاء ربما تسببت في العديد من االنتهاكات بفعل غياب المعرفة بالقانون وللياته.

 
. المجال الثاني: و ينص على " واقع حماية النساء في قطاع غزة أثناء العدوان األخيرة من منظور القانون 2

 الدولي اإلنساني"
 حماية النساء في قطاع غزة أثناء العدوان األخيرة من منظور القانون الدولي اإلنساني واقع

 درجة الموافقة الوزن النسبي الفقرة الترتيب
 مرتفعة جداً  93% تعيش المرأة ظروف قاسية بسبب حالة العدوان الدائمة في غزة. 1
السكان المدنيين عمدت قوات االحتالل خالل العدوان على عدم التمييز بين  2

 بما فيهم النساء والمقاتلين.
 مرتفعة جداً  %88

 مرتفعة جداً  87% تم استهداف نساء في منازلهن بدون إنذار. 3
لم تتخذ قوات االحتالل كافة االحتياطات الضرورية والممكنة لتجنب  4

 استهداف المدنيين بمن فيهم النساء.
 مرتفعة جداً  %87

بشكل ال إنساني في مناطق االجتياح.تم معاملة النساء  5  مرتفعة جداً  %85 
تعمدت قوات االحتالل إيقاع قتلى وجرحي في صفوف النساء في السياق  6

 العام الستهداف المدنيين.
 مرتفعة %83

 مرتفعة 82% تم استهداف نساء في المنازل بأسلحة محرمة دوليًا.  7
على قطاع غزة.كانت المرأة هدفا للهجوم أثناء العدوان  8  مرتفعة %81 
 مرتفعة 68% تم استخدام النساء كدروع بشرية خالل العدوان من قبل قوات االحتالل. 9
 مرتفعة 68% تم استهداف نساء يعملن في الطواقم الطبية أثناء العدوان 10
مراكز اإليواء في فترة الحرب وما بعدها افتقرت ألدني مستويات التعامل  11

النازحين وخاصة النساء.اإلنساني مع   متوسطة %63 
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 متوسطة 58% مراكز اإليواء وفرت الحد األدنى من الحماية للنساء. 12
طواقم العمل التي أدارت مراكز اإليواء مدربة ولديها خبرة تامة في التعامل  13

 مع الموقف.
 

 متوسطة %57

اإليواء.توفرت لدى النساء الحماية الكاملة من العنف داخل مراكز  14  متوسطة %54 
 منخفضة 47% توفرت في مراكز اإليواء كافة االحتياجات الضرورية الخاصة بالنساء. 15

%73  الدرجة الكلية للمجال   مرتفعة 
 

 أكدت النساء العامالت في هذا المحور على عدة نقاط هامة منها :
أن  المرأة تعيش ظروف قاسية بسبب حالة العدوان الدائمة، حيث أن تداعيات العدوان ال تتوقف على النساء  

نما تشمل كل مناحي حياتهن حيث عليهن تحمل كافة  من حيث تعرضهن للقتل أو اإلصابة  المباشرة ، وان
% من أفراد 5.1ث فقدت ما نسبته الظروف المعيشية الصعبة خالل وبعد فترة العدوان كفقدان الزوج واالبن حي

، مما يفرض عليهن تحمل كافة أعباء األسرة لوحدهن في مواجهة الظروف 2014العينة أزواجهن خالل عدوان 
 المترتبة على فقدان الزوج نتيجة لذلك. 

فيهم  من ناحية أخرى ترى النساء بأن االحتالل اإلسرائيلي لم يراعي القانون الدولي في حماية المدنيين بمن
النساء خالل عدوانه على قطاع غزة، ولم يتخذ أية إجراءات كان من المفروض عليه استخدامها لتوفير الحماية، 
وهو بذلك لم يضع اعتبار لمبدأ التمييز والتناسب في عدوانه، واستهدف كافة مقومات الحياة على األرض 

لنساء واألطفال ضمن القانون الدولي اإلنساني حيث الفلسطينية بقطاع غزة، ولم يراعي الحماية الخاصة المقررة ل
كانت المرأة هدف مباشر آللة القتل اإلسرائيلي وبشكل متعمد سواء باستهدافهن داخل البيوت أو باستخدامهن 

عام ( من منطقة  الزنة كنا نجلس بالبيت وفي ساعات المساء 45كدروع بشرية  " تقول غالية أبو سعادة  )
تحمت قوات االحتالل البيت ولم تراعي صغير أو كبير، رجل أو إمراة وحجزتنا جميعا في غرفة للعدوان البرى اق

ال  واحدة، واستخدمتنا كدرع بشري حتى ساعات الصباح، ثم طلبت منا مغادرة المنزل وعدم االلتفات خلفنا وان
 .21أطلقوا علينا النار " 

ررات من العدوان اإلسرائيلي فتراوحت ما بين متوسطة أما عن تقييم مراكز اإليواء من وجهة نظر النساء المتض
ومنخفضة مما يعطي داللة على أن هذه المراكز بحاجة إلعادة نظر في طبيعة أدائها ومراعاتها للنساء خالل 
العدوان وما بعده مما يعطي داللة لغياب الجاهزية واالستعداد من قبل المؤسسات الحكومية والدولية واألهلية 

تقول سامية أبو سعادة عندما وصلنا لمدارس الوكالة وجدناها مكتظة بالناس، ولم تقبل أن تسجلنا في  المعنية "
البداية وتنقلنا بين عدة مدارس حتى قبلت بنا مدرسة،  ولم نجد أية تحضيرات أو تجهيزات تراعي خصوصيتنا 

وضعونا بفصل مكتظ بالنساء  كنساء أو حتى إرشاد أو توجيه لنا ما يجب أن نفعله، فقط كان ما حدث أن
 22واألطفال من منطقتنا ومناطق أخرى، والرجال كانوا بالساحة، لقد كان واقعًا مريرًا ومؤسفًا للغاية بكل تفاصيله "

. 
هناك شبه إجماع على أن المراة كانت هدفا مباشرا ولم تتلق المعونات المناسبة والتي هي في حقيقة األمر 

على المرأة القيام به واالهتمام بتحقيقه، وهو زيادة المعرفة المتخصصة التي تمكنها  حقوق، وهنا يبرز دور مهم

                                                      
21

 24/3/2015غالية أبو سعادة احد أفراد المجموعة ، بتاريخ  -شرق خانيونس :–جموعات بؤرية بمنطقة الزنة مقابلة مع م - 
22

 24/3/2015سامية أبو سعادة أحد أفراد المجوعة ، بتاريخ  -شرق خانيونس :–مقابلة مع مجموعات بؤرية بمنطقة الزنة  



43 
 

من المطالبة الفعالة بحقوقها من دون أي وسيط، فعدم معرفة الشخص لحقوقه وجهلة بآليات المطالبة من شأنها 
 أن تفقده حقه.

 

الفلسطينية والدولية العاملة في فلسطين القيام و يركز على " الدور المنوط بالمؤسسات  -. المجال الثالث :3
 به لحماية النساء أثناء العدوان"

 
 الدور المنوط بالمؤسسات الفلسطينية والدولية العاملة في فلسطين القيام به لحماية النساء أثناء العدوان

 درجة الموافقة الوزن النسبي الفقرة الترتيب
الطوارم لمواجهة العدوان.هناك ضرورة لتشكيل مجلس لحاالت  1  مرتفعة %81 
وكالة الغوث هي المؤسسة األجدر على القيام بادارة األزمة وقيادة مجلس  2

 حاالت الطوارم.
 مرتفعة %68

 متوسطة 66% مؤسسات السلطة غير قادرة على القيام بدورها أثناء العدوان. 3
بعيد عن عملت المؤسسات الفلسطينية خالل الحرب بشكل عشوائي  4

 التخطيط أو طرح خطط بديلة لتدارك األزمة.
 متوسطة %65

 متوسطة 64% المؤسسات الفلسطينية تفتقر للقدرة على إدارة األزمات والتعامل معها. 5
تعمل مؤسسات النسوية على تدريب النساء العامالت والناشطات على  6

 معرفة قواعد القانون الدولي اإلنساني.
 

 متوسطة %60

 متوسطة 59% تعمل مؤسسات المجتمع المدني على نشر القانون الدولي اإلنساني. 7
تعمل المؤسسات النسوية على نشر القانون الدولي اإلنساني بحيث يتيح لكل  8

 امرأة اإللمام به ومعرفة حقوقها وقت العدوان.
 متوسطة %59

الالزمة للتوعية تعطي المنظمات النسوية العاملة في قطاع غزة المساحة  9
 بمبادم حقوق اإلنسان ضمن أنشطتها.

 متوسطة %58

تعمل المؤسسات الحكومية على نشر القانون الدولي اإلنساني وتعميمه على  10
 كل األفراد.

 متوسطة %56

نشاطات وبرامج المؤسسات النسوية العاملة في غزة تتواءم مع احتياجات  11
 النساء في ظل األزمات.

 متوسطة %54

المؤسسات الفلسطينية حكومية وغير حكومية قادرة على تطوير اآلليات  12
 متوسطة 54% الالزمة لحماية النساء وقت العدوان.

العمل اإلغاثي المعمول به في األراضي الفلسطينية يعتبر شكل من أشكال  13
 الحماية للنساء وقت العدوان.

 منخفضة %50

وفرت المؤسسات الدولية أثناء العدوان الحد األدنى من اآلليات الالزمة  14
  لحماية النساء. 

 منخفضة %47

نجحت المؤسسات الدولية في العمل على توفير منطقة لمنة لحماية النساء  15
 وقت الحرب.

 منخفضة %43

 متوسطة 59%  الدرجة الكلية للمجال 
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يالحظ في هذا المحور، عدم الرضا عن األدوار التي قامت بها المؤسسات الدولية والمحلية أثناء األزمة، وفشلها  

في المساعدة على تحقيق الحماية للنساء سواء في أماكن سكنهن أو في مراكز اإليواء، وأن الدور المنوط 
لحماية النساء أثناء العدوان هو دور ضعيف بشكل  بالمؤسسات الفلسطينية والدولية العاملة في فلسطين القيام به

حيث لم تنجح المؤسسات الدولية على توفير الحد األدنى من الحماية  عام من وجهة نظر النساء العامالت،
" تقول سرية أبو ريدة ، في بداية الحرب رفضنا الخروج من البيت حتى جاءت الحرب البرية، وأحاطت للنساء 

صوب وبدأت بقصف المنازل، وساد الهلع والخوف الجميع، ناشدنا الصليب األحمر عدة  بنا الدبابات من كل
مرات ولكن دون جدوى، واتصلنا على اإلذاعات لعلنا نجد من يخرجنا من هذا الجحيم ولكن ال احد ساعدنا 

القصيرة نساء بالخروج حتى ساعات المغرب، وقتها خرجنا بالرايات البيضاء على األقدام وسرنا لمسافة ليست ب
 23ورجال وأطفال وكبار بالسن حتى وصلنا مدارس الوكالة "

%، يدل على افتقار 81وأشارت غالبية النساء في المجموعات المركزة إلي ضرورة تشكيل مجلس طوارم  بنسبة 
يس الحالة الفلسطينية للقدرة على الفعل المنظم وقت األزمات، حيث أن األداء يأتي وفق مجريات األحداث ول

على أسس وخطة منهجية مدروسة ويتم وضعها قبل حدوث األزمة وهذا مما ساهم في تفاقم األزمة وليس 
 التخفيف منها.

االعتقاد السائد هو أن عمل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية في نشر التوعية بالقانون الدولي اإلنساني 
حين أن مثل هذه األمور يجب العمل عليها بالطاقة  والتعريف بآليات الحماية يصل إلى درجة المقبول، في

 القصوى من قبل جميع مكونات هذا المجتمع الذي هو بأمس الحاجة لتطبيق القانون وتحقيق الحماية. 
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 الفصل الخامس

 

 الخاتمة 

 
مبن قببل االحبتالل  تعرضت النساء في قطاع غبزة إلبى انتهاكبات جسبيمة مبن وجهبة نظبر القبانون البدولي اإلنسباني

اإلسرائيلي، سواء بتواجدهن في منازلهن أو في مراكز اإليواء، واعتبرن خارج منظومة الحماية القانونيبة نظبرا لعبدم 
وجود مؤسسات تأخذ على عاتقها إنفاذ لليات الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني ولعدم احتبرام 

نون الدولي الذي اتضح جليًا من خالل لراء النساء المتواجبدات فبي الكرفانبات فبي االحتالل اإلسرائيلي لمبادم القا
 24منطقة خزاعة ومنطقة الزنة

واعتبرت النساء أن عدم وجود مؤسسات خاصة قادرة أن تأخذ على عاتقها نشر وترويج للمبادم ولليبات الحمايبة، 
ت الحمايبة فبي ظبل القبانون البدولي اإلنسباني، في قطاع غزة هو من ضمن المساهمة بعدم درايتهن بحقبوقهن ولليبا

وانعكس ذلك على األوضاع اإلنسانية للنسباء بعبد الحبرب  وهو ما أظهره إجابات االستطالع الذي أجراه الباحثون،
 25من عدم متابعة لحقوقهن المنتهكة أثناء الحرب من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

تداخلت العوامل السياسية و االجتماعية  و الثقافية  في ازدياد معاناة النساء أثناء الحرب  من عدم وجبود مركزيبة 
فببي التعامببل مببن قبببل المؤسسببات و المنببوط بهببا العمببل اإلغبباثي  أو التببي تبرعببت مببن تلقبباء نفسببها للمسبباهمة فببي  

، و هذا أكده استطالع  26ي معاملة النساء المشردات  ذلك، و انعكست عدم خبرة الطواقم العاملة رغم االجتهاد ف
الببرأي الببذي تببم إجببراؤه، و هببو مببا زاد مببن األعببباء علببى النسبباء  خببالل تواجببدهن فببي مراكببز المببدارس،  لكببن هنبباك 
نسباء لببم تلبببى حبباجتهن اثببر نبزوحهن عنببد أقبباربهن، حيببث  أوضببحن بببأن أي مبن المؤسسببات لببم تببزورهم فببي مكببان 

ب واألصبدقاء ، و يعبزى ذلبك إلبى عبدم وجبود ببرامج فبي المؤسسبات الوطنيبة معنيبة فبي توضبيح النزوح عند األقبار 
اآلليببات الالزمببة لنشببر مفبباهيم الحمايببة التببي يوفرهببا القببانون الببدولي اإلنسبباني للنسبباء، و عببدم و جببود فريببق أزمببات 

 27مؤهل في كل مؤسسة أو على األقل توافقت عليه المؤسسات 
 

 النتائج-أوال: 

  انخفاض وضعف في مستوى المعرفة المتخصصة لدى النساء العامالت بآليات الحماية في القانون
 الدولي اإلنساني.

  استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي بشكل مباشر ومتعمد النساء خالل عدوانها على قطاع غزة صيف
2014. 

 سيمة التي تمارسها قوات تعيش النساء الفلسطينيات وضع كارثي ومأساوي بفعل االنتهاكات الج
 االحتالل اإلسرائيلي ضد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة .

  األداء الفلسطيني خالل العدوان اتسم بالعشوائية وغياب الجاهزية والتخطيط المسبق في مواجهة كافة
 االنتهاكات التي اقترفتها قوات االحتالل خالل العدوان.

                                                      
24

  24/3/2015مجموعة مركزة مع نساء في منطقة الكرفانات في خزاعة، ومنطقة الزنة شرق مدينة خانيونس  
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 23/4/2015مجموعة مركزة مع نساء في مجموعة مركزة في معهد دراسات التنمية 
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  23/4/2015مقابلة مجموعة مركز معهد دراسات التنمية 
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 28/3/2015مقابلة مع فاطمة عاشور محامية بتاريخ 
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 في قطاع غزة على توفير الحد األدنى من الحماية للمدنيين بما  ضعف قدرة المؤسسات الدولية العاملة
 فيهم النساء أو حتى القدرة على االستجابة لالحتياجات الخاصة بالنساء خالل العدوان.

  تدني مستوى التشبيك والتنسيق بين المؤسسات سواء األهلية أو الحكومية ساهم بشكل كبير في زيادة
 دوان وبعدها.معاناة النساء خالل فترة الع

 .ال يوجد انسجام بين برامج المؤسسات النسوية واحتياجات النساء أثناء العدوان 
 .غياب الكادر المؤهل والمدرب في مراكز اإليواء ساهم بزيادة معاناة النساء خالل وبعد فترة العدوان 
 لنساء على الرعاية حقوق النساء السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية انتهكت حيث لم تحصل ا

 الكاملة أثناء وبعد فترة العدوان.

 التوصيات-ثانياً 

العمبببل علبببى صبببياغة خطبببة وطنيبببة لحمايبببة المبببرأة فبببي قطببباع غبببزة وتسبببند قيادتهبببا علبببى شببببكة مبببن   -1
 المؤسسات الحكومية والدولية واألهلية والقطاع الخاص) ائتالف وطني فلسطيني يضم الجميع (.

 

مفعلببة تقببوم بالتنسببيق والتشبببيك الببدائم مببع كافببة المؤسسببات العاملببة فببي  تشببكيل خليببة طببوارم )أزمببة( -2
األراضي الفلسطينية سواء كانت محلية أو دولية، تعمل وفق خطة وطنية قادرة على توفير الحمايبة 
للنساء سواء في وقت األزمة أو بعدها، وتقوم هذه اللجنة بتوزيبع األدوار ببين كافبة المؤسسبات منعبًا 

الفوضببى فببي األداء المطلببوب منهببا أو التببداخل فببي طبيعببة ذلببك الببدور، حتببى يببتم تقببديم للعشببوائية و 
 الخدمة بفعالية عالية.

 

تخصبببيص ببببرامج فبببي المؤسسبببات الحكوميبببة والمجتمبببع المبببدني وبخاصبببة المؤسسبببات النسبببوية تهبببتم  -3
حة والحبروب، بتثقيف النسباء بالقبانون البدولي اإلنسباني ولليبات الحمايبة للنسباء أثنباء النزعبات المسبل

 وزيادة عدد الدورات والورشات التوعوية في هذا المجال.
 

تأهيل كادر نسائي مبدرب ولديبه الجاهزيبة العاليبة ليقبوم ببدوره فبي تخفيبف األعبباء التبي قبد تواجههبا  -4
 النساء في حالة وقوع أزمة جديدة. 

 

عنببى بانفبباذ القببانون دمببج المببرأة فببي المؤسسببات الدوليببة وأمبباكن صببنع القببرار فببي المؤسسببات التببي ت -5
الدولي اإلنسانية وتوفير لليات الحمايبة أثنباء النزاعبات المسبلحة والحبروب، وتكبون أنشبطتها موجهبه 

 تجاه األراضي الفلسطينية.
 

اسببتجابة وتحمببل ممثلببي المنظمببات الدوليببة والوطنيببة لمسببئوليتها لمحاسبببة الجهببة التببي تنتهببك حقببوق  -6
المسببلحة والحببروب، مببن خببالل المتابعببة مببن قبببل المؤسسببات النسبباء فببي قطبباع غببزة أثنبباء النزاعببات 

التببي تعنببي بالقببانون الببدولي اإلنسبباني و تببأمين العدالببة القانونيببة مببن خببالل مالحقببة مجرمببي الحببرب 
حقاق حقوقهن المنتهكة على أساس القانون الدولي اإلنساني.  وان

 
اع غبببزة علبببى الرعايبببة حصبببول النسببباء اللبببواتي تعرضبببن للعنبببف أثنببباء النزاعبببات والحبببروب فبببي قطببب -7

 الصحية والنفسية بشكل كامل وأن يراعى االستمرار وال ُيكتفي وقت سريان النزاع.
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 خطة مقترحة لتوفير الحماية للنساء في الحالة الفلسطينية 

طالقهببا يشببكل الخطببوة األولببى فببي وضببع   فببي ضببوء نتببائج هببذه الدراسببة فببان صببياغة خطببة عمببل خاصببة بببالمرأة وحمايتهببا وان
القرارات اإلقليمية والدولية موضع التنفيذ. والخطة تتضمن برامج ومشاريع وأنشطة موضبوعة فبي ضبوء األهبداف اإلسبتراتيجية 

ع علبى تخصبيص المبوارد ورصبد الموازنبات وحشبد البدعم المحلبي واإلقليمبي وتحقيًقا لهذه األهداف، كما وأن خطة العمل تشبج
والببدولي. كبببذلك يمكبببن أن تسبببلط الخطبببة األضبببواء علبببى قضبببية المبببرأة وتسببباهم فبببي وضبببع معبببايير للجهبببود الوطنيبببة واإلقليميبببة 

أة فببي منبباطق النببزاع والدوليببة فببي مجببال حمايتهببا، كمببا أن الحببوار والممارسببات العمليببة يمكببن أن تسبباهم فببي وضببع قضببية المببر 
والصراع في واجهة المفاوضات، فخطة العمل ليست وثيقة نهائية وشاملة، حيث يمكن تغييرها وتعديلها أو تحسبينها، كمبا أنبه 

 من الضروري أن يتم تقديم تقارير منتظمة عن التقدم الذي حققته.
"  28( 25لسببطينية والمعروفببة باسببم ) لجنببة ال تجببدر اإلشببارة إلببي أن لجنببة العمببل الخاصببة بحمايببة النسبباء فببي األراضببي الف

مؤسسبببة دوليبببة ومحليبببة فبببي األراضبببي الفلسبببطينية " ، ال تبببزال حتبببى اللحظبببة ببببدون خطبببة عمبببل   100والمشبببكلة مبببن حبببوالي 
إستراتيجية لحمايبة النسباء وقبت األزمبات، حيبث أوضبح مبدير برنبامج األمبم المتحبدة اإلنمبائي فبي فلسبطين بأنبه ال توجبد حتبى 

أوضح  2009-2008خطة يمكن االعتماد عليها في مجال حماية النساء على الرغم من أن العدوان اإلسرائيلي في  اللحظة
مدى الحاجبة لمثبل هبذه الخطبة بتكباثف الجميبع، حيبث أن الجهبد المببذول فبي الحالبة الفلسبطينية مبعثبر نتيجبة غيباب التنسبيق 

، وان السياسية المتبعة من قبل وكالة الغوث ال 29األراضي الفلسطينية والتشاور بين كافة مكونات العمل الدولي والمحلي في 
تعطببي مسبباحة لنخببرين أو فرصببة لهببم للعمببل  لببذلك فببان إعببداد خطببة عمببل وطنيببة فببي مجببال حمايببة المببرأة يرتكببز لعببدد مببن 

 العوامل منها: 
ثارة الوعي بناء-1 ثارة الوعي بشأن قضايا  : أن بناء اإلرادة السياسية، والعمل علىااللتزام السياسي وا  االلتزام السياسي وان

المرأة وحمايتها يعتبر من األمور الحاسمة بالنسبة لنجاح تنفيذ خطة العمل في المستقبل. إضافة إلى القيام بحمالت توعية 
الوعي  عبر وسائل اإلعالم والنشرات وورش العمل ومجموعات النقاش وغيرها من الطرق والمبادرات الفعالة لزيادة مستوى

والدعم للنساء والسالم والقضايا األمنية. تستمر هذه العملية خالل تشكيل خطة العمل وبعدها وتسمح للمسئولين بمواكبتها 
 وتقييمها في ضوء األهداف اإلستراتيجية.

لشروع في : بمجرد أن يتم االلتزام السياسي، يمكن دعوة المؤسسات الوطنية لبدء جهود تستهدف ااالستعداد للتنظيم  -2
ن واحدة من أهم الخطوات نحو اتخاذ إجراءات بشأن قضية حماية المرأة، تتمثل في  إعداد خطة عمل حول حماية  المرأة، وان
بناء شبكة من المنظمات المختلفة على المستوى الرسمي واألهلي، ويمكن أيًضا أن تساهم اللجان الوطنية واألوساط 

لمدني، حيث يبدأ المسار بمبادرة من الحكومة إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين األكاديمية، وسائر مؤسسات المجتمع ا
 الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة من أجل إطالق عملية وضع خطة العمل.

من الضروري أن تتضمن خطة العمل الوطنية تحلياًل لحالة المرأة ومواطن الضعف والقوة في  وصف حالة المرأة:-3
وعالقة ذلك باألمن والحماية، كذلك يجب أن تقف الخطة عند التحديات الرئيسية والصعوبات التي تواجه المرأة أوضاعها 

 وتلك التي قد تعترض تنفيذ برامجها ومشاريعها.
يشكل التقييم خطوة أساسية في سياق وضع خطة عمل للمرأة وحمايتها، وهو يشمل تقييم وضع المرأة في كل  التقييم:-4

ت، كذلك يشمل استعراًضا لألدوات القانونية اإلقليمية والدولية ذات الصلة، حيث يسمح التقييم بتحديد المجاالت ذات المجاال
 األولوية والمبادرات الملحة.

                                                      
28

 19/3/2015مقابلة مع األستاذ سعيد المدهون، المنسق المحلي لمجموعة العمل الخاصة بالحماية   بتاريخ  -
29

 19/3/2015بتاريخ  UNFPAمقابلة مع األستاذ أسامة أبو عيطة مسئول صندوق األمم المتحدة اإلنمائي 
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: إن المشاركة ضرورية في سياق وضع خطة العمل، وهي تلبي احتياجات جميع اجتماعات التخطيط أو ورش عمل-5
كما تساهم في بناء روح المسؤولية الجماعية، والعمل الجماعي والمساءلة. يمكن عقد حلقات  الجهات المعنية ومصالحها.

 عمل تشاور منفصلة لكل قسم أو قطاع لوضع أولوياته على أن يتم فيما بعد دمجها في خطة عمل على النطاق الوطني.
 محاور أساسية معينة غالًبا ما تدرج في خطة العمل وهي:

 حدد الخلفية العامة واإلطار الذي توضع فيه خطة العمل.وت للخطة: مقدمة-1
: وهي ضرورية ألنها تكسب خطة العمل مشروعية واسعة وتبرر الجهود الكبيرة التي والدوافع المرجعيات-2

 ستتضافر إلعداد الخطة.
قصيرة : يمكن أن تتوزع األهداف بين أهداف مباشرة و األهداف على المدى الطويل والمدى القصير تحديد-3

 المدى وأهداف عامة وطويلة المدى.
 تحدد خطة العمل الموارد البشرية والمادية الالزمة لتنفيذ البرامج التي تتضمنها. الموارد: تأمين-4
 من الضروري أن تتضمن خطة العمل إطارًا زمنًيا لتنفيذ برامجها. الزمني: اإلطار-5
تحدد الخطة لليات الرصد والتقييم التي ست رافق تنفيذها. ويتوزع التقييمان: تقييًما ذاتًيا  والتقييم: الرصد-6

وتقييًما خارجًيا، ويتوزع التقييم الذاتي بدوره إلى تقييم مرحلي وتقييم عام. أّما التقييم الخارجي فيمكن أن يكون 
كومة أو من خالل خبراء إقليميين أو حكومًيا أي أن يجري وضعه من قبل جهات وطنية مكلفة بذلك من الح

 دوليين يتم استدعاؤهم لهذه الغاية من قبل المؤسسات الوطنية ذات الصلة بقضايا المرأة.
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 حماية
 المرأة أثناء النزاعات والحروب في قطاع

 غزة

  تببوفير مركزيببة عمببل مببن خببالل خطببة وطنيببة لحمايببة
 المسلحة والحروب.النساء أثناء النزاعات 

  حفببببببببببظ حقببببببببببوق النسبببببببببباء السياسببببببببببية واالقتصببببببببببادية
واالجتماعية والثقافية بما يتماشى مع القانون البدولي 

 اإلنساني
  توفير الهياكبل واآلليبات المركزيبة القبادرة علبى تعزيبز

األمبببببن والحمايببببببة للمببببببرأة أثنببببباء النزاعببببببات المسببببببلحة 
 والحروب

 حصول النسباء المعرضبات للخطبر وضبحايا الحبرب 
 على الرعاية الكاملة

  تببأمين العدالببة القانونيببة مبببن خببالل مالحقببة مجرمبببي
حقبببببباق حقببببببوقهن المنتهكببببببة علببببببى أسبببببباس  الحببببببرب وان

 القانون الدولي اإلنساني

 الحماية
الحفاظ على سالمة المرأة الصحية والبدنية وأمنها 
االقتصادي واحترام حقوقها اإلنسانية أثناء النزاعات 

 المسلحة
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 " المحاور األساسية الالزمة لتدشين خطة عمل وطنية لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة والحروب"
المحاور األساسية الالزمة لتدشين خطة عمل وطنية لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة والحروب

 

النزاعالمحور أثناء  فترة االستقرار   المحور بعد النزاع 
تعزيبببببببز قبببببببدرة المؤسسبببببببات الوطنيبببببببة   1

)حكوميببببببة، مجتمببببببع مببببببدني( ببببببببرامج 
لحمايببة المببرأة أثنبباء النزاعببات، مبنيببة 

 على أسس القانون الدولي اإلنساني

المسببببببباهمة بفاعليبببببببة لتقبببببببديم الخبببببببدمات   
الصببببحية والقانونيببببة )إجببببراءات تسببببجيل 
وخالفببببببه( والنفسببببببية للنسبببببباء المشببببببردات 

 ولمن هن بحاجة إلى حماية. 

المحافظبببببببة علبببببببى اسبببببببتمرارية الخبببببببدمات  
للنساء اللواتي تعرضبن لالنتهباك فبي أطبر 
التخطببيط والتمويببل للمسبباعدات اإلنسببانية، 

ببببببدور تنمبببببوي أن يببببتم رببببببط هبببببذا التمويبببببل 
 لضمان استمرارية الحماية 

التدريب لتوفير كبوادر مؤهلبة للتعامبل  2
مع النساء الواقع عليهن انتهباك أثنباء 
النزاع على كافة المسبتويات الصبحية 
واالجتماعيببببببة والقانونيببببببة واإلعالميببببببة 

.... 

العمبببببل علبببببى تلبيبببببة احتياجبببببات النسببببباء 
الطارئبببببببة والملحبببببببة والتبببببببي تبببببببوفر لهبببببببن 

والحبببببرص علبببببى تبببببوفير البببببدعم الكرامبببببة 
النفسببي واالجتمببباعي لهببن، مبببع ضبببرورة 
حمايتهن من العنبف أثنباء النبزاع، سبواء 
كببببببان هببببببذا العنببببببف نبببببباتج مببببببن أطببببببراف 
النبببببببزاع، أو نتيجببببببببة للظببببببببروف الملحببببببببة 

 والناجمة عن النزاع.
وهببببذا الببببدور منببببوط بلجببببان منبثقببببة عببببن 
خليببببة طببببوارم منظمببببة وتعببببي الظببببروف 

النبببببزاع ، التبببببي تعمبببببل بهبببببا فبببببي ضبببببوء 
ولببديها التببدريب التأهيببل الكببافي للتعامببل 

 مع كافة المواقف.
  

تنفيببببذ وتعزيببببز الببببنظم القانونيببببة   -
والقضبببائية وتبببوفير مبببا يلبببزم مبببن 
مببببببببببببببوارد لمقاضبببببببببببببباة مرتكبببببببببببببببي 
انتهاكببببببببببات  للقبببببببببببانون البببببببببببدولي 

 اإلنساني ضد النساء  .
تعزيببببببببز لليببببببببات التعبببببببباون بببببببببين  -

الحكومبببببببة والمنظمبببببببات الدوليبببببببة 
ي للتصبببببببببدي والمجتمبببببببببع المبببببببببدن

لمخالفة االنتهاكات بحبق النسباء 
 في القانون الدولي اإلنساني.

هببببببذا التعبببببباون ال بببببببد أن يكببببببون  -
نبببباتج عببببن شببببراكة حقيقببببة تضببببم 

كافببة مكونببات المجتمببع المحليببة  
والدوليبببة وباشبببراف لجنبببة وطنيبببة 
تشبببببببمل المؤسسببببببببات الحكوميببببببببة 
والمجتمبببببع المبببببدني والمؤسسبببببات 
الدوليبببببة العاملبببببة فبببببي األراضبببببي 

 ينية .الفلسط
تحسببببببببببين طبببببببببببرق وصببببببببببول النسببببببببببباء  3

للمعلومبببات حبببول لليبببات الحمايبببة فبببي 
القببببببببانون الببببببببدولي اإلنسببببببببان وطببببببببرق 
المراجعببببة فببببي حببببال حببببدوث انتهببببباك 

 قانوني لهن

توفير خدمات الغذاء والمأوى والخدمات 
النفسبببية واالجتماعيببببة والصببببحية للنسبببباء 

 في ظل النزاعات.
القبببببائم بهبببببذا البببببدور هبببببو طببببباقم مبببببدرب 

بشببكل جيببد للتعامببل مببع األزمببة ومؤهببل 
الناشببئة بفعببل العببدوان، ويمكببن التعببباون 
بببببين كافبببببة المؤسسبببببات حكوميبببببة وغيبببببر 

 حكومية في إعداده .

تنفيببببببببببببذ بببببببببببببرامج التمكببببببببببببين االجتمبببببببببببباعي 
واالقتصادي للنسباء ممبن أصببحن حباالت 
خاصببببببببببة )معاقات،أرامببببببببببل.( وتزويببببببببببدهن 
بالمهبببببببارات والقبببببببدرات الحياتيبببببببة، وتبببببببوفير 

 مصدر مادي لهن.

مراجعة وتحديث القبوانين والتشبريعات  4
التببببببي تنطببببببوي علببببببى حمايببببببة المبببببببرأة 

 العمل بخطة محددة لحماية
النساء األكثر تعرًضا للخطبر مثبل غيبر 

تببببوفير سبببببل اإلنصبببباف الكامببببل للناجيببببات 
لمساعدة القانونية لهن. من النزاع وتوفير ا



51 
 

وموائمتهببببببببببا مببببببببببع القببببببببببانون الببببببببببدولي 
 اإلنساني

 

)المصببببباحبين ألسبببببرهم أو البببببذين فقبببببدوا 
اتصببببببببببببببببالهم بببببببببببببببببذويهم واألفببببببببببببببببراد ذوي 

 االحتياجات الخاصة(
الخطبببببة تحتبببباج لتضبببببافر صببببياغة هببببذه 

جهبببببببود الجميبببببببع ألن يسببببببباهم بهبببببببا ألن 
الهبببببدف هبببببو تبببببوفير علبببببى األقبببببل الحبببببد 
األدنبببببى مبببببن الحمايبببببة أثنببببباء العبببببدوان ، 
وهببببببببذه الخطببببببببة يمكببببببببن اعببببببببدادها مببببببببن 
مجموعبببببة مبببببن الخببببببراء والمهتمبببببين فبببببي 

 العمل النسوي والحقوقي والقانوني.

اتخبببببببببباذ كافبببببببببببة الخطببببببببببوات واإلجبببببببببببراءات 
الضرورية لضبمان إجبراء تحقيقبات سبريعة 
وفعالبببة مبببن جانبببب هيئبببات مسبببتقلة للنظبببر 

 في الشكاوى التي تقدمها النساء
 وهنا البد من نقطتين أساسيتين :

البد من أن تتكامبل الجهبود ببين  -1
كافببببة المؤسسببببات القائمببببة علببببى 

ث ال الرصبببببببببببد والتوثيبببببببببببق بحيببببببببببب
 تتبعثر الجهود بدون جدوى.

مرحلببة صببياغة الشببكاوي بحاجببة  -2
لباحثبببات ميبببدانيات يبببتم تبببدريبهن 
بشببببببكل جيببببببد لفهببببببم االنتهاكببببببات 

 واآلثار المترتبة على االنتهاك.
وضببع مدونببة سببلوك أخالقيببة  تحمببي  5

المببرأة فببي أوقببات الطببوارم والنزاعببات 
المسبببببلحة مبببببن كافبببببة أشبببببكال العنبببببف 

 مرتكبيها.وضمان معاقبة 

وضبع اآلليببات واألطببر التببي تعنببى بمنببع 
ومعاقبببببة المعتببببدين علببببيهن أو إجبببببارهن 
علبببى أعمبببال ضبببارة ومهينبببة للكرامبببة أو 
اسببببتغاللها كموضببببوع أو كرمببببز جنسببببي 
فبببببببببببببي أوقبببببببببببببات الحبببببببببببببرب والنزاعبببببببببببببات 

 30المسلحة.

متابعبببببة تنفيبببببذ القبببببوانين الدوليبببببة الخاصبببببة 
بحمايبببببببة النسببببببباء فبببببببي أوقبببببببات النزاعبببببببات 

ومعاقببببببة مرتكببببببي االعتبببببداءات والحبببببروب 
علببببببى النسبببببباء بكافببببببة أشببببببكالها وتقببببببديمهم 
للمحاكمببة، ويببتم مخاطبببة المحبباكم الدوليببة 
عبببببر األطببببر التعاقديببببة والتببببي تتببببوفر فببببي 
األراضببببي المحتلببببة مثببببل مكتببببب المفببببوض 
السببامي لحقببوق اإلنسببان، واللجنببة المنبثقببة 

 عنه ) لجنة العمل الخاصة بالحماية (
والشبببببببببببراكة ببببببببببببين  تعزيبببببببببببز التنسبببببببببببيق 6

القطاعبببات الرسبببمية واألهليبببة المعنيبببة 
بحمايببة المببرأة بهببدف تحقيببق تخطببيط 

 متكامل يعتمد النهج التشاركي.

تطبببببوير أدلبببببة إجرائيبببببة لكافبببببة العببببباملين 
ومقبببدمي الخببببدمات يضببببمن خصوصببببية 
تبببببدخل كبببببل قطببببباع فبببببي مجبببببال الببببببدعم 
والحمايبببة واألمبببن فبببي حببباالت النزاعبببات 

 المسلحة.

اسبببات وببببرامج وطنيبببة إعبببداد وتطبببوير السي
تراعببببببببببي النببببببببببوع االجتمبببببببببباعي وحساسببببببببببة 
الحتياجبببببببات النسببببببباء وحقبببببببوقهن ولتعزيبببببببز 

 دورهن في بناء المجتمع.

وضبببببع األطبببببر القانونيبببببة التبببببي تضبببببمن   7
عملية إعادة الشمل ألفبراد األسبرة البذين 
تفرقوا نتيجة للنزاعات والحروب والبحث 

 عن المفقودين.

المببببرأة علببببى إعببببداد وتنفيببببذ بببببرامج تمكببببين 
كافببببببة الصببببببعد االجتماعيببببببة واالقتصببببببادية 

 والسياسية.

 
 

                                                      
30

 2012-العربية: األمن والسالم " جمهورية مصر العربية  المرأةاإلقليمية " حماية  االستراتيجيةلى استندت هذه الخطة ع-
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  المقابالت
 

 تاريخ المقابلة  الصفة  –مكان العمل  االسم  مسلسل
 4/3/2015 معهد اإلعالم جامعة بير زيت سامية الزبيدي  -1
 4/3/2015 كاتبة ريهام عودة  -2
 16/3/2015 صحفية ماجدة البلبيسي  -3
 16/3/2015 غزة–فلسطينيات  مديرة مؤسسة مني خضر  -4
 16/3/2015 موقع نوى شرين خليفة  -5
خالل ورشة عمل  –اللجنة الدولية لصليب األحمر  سهير زقوت   -6

 بفلسطينيات
16/3/2015 

 19/3/2015 مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان صابر النيرب  -7
 المنسق العام  –مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان  سعيد المدهون  -8

 25المحلي لمجموعة 
19/3/2015 

 19/3/2015 مكتب صندوق األمم المتحدة أسامة أبو عيطة وفاطمة الوحيدي  -9
 19/3/2015 مكتب صندوق األمم المتحدة فاطمة الوحيدي  -10
 28/3/2015 مديرة مؤسسة مفتاح شادية الغول  -11
 28/3/2015 محامية فاطمة عاشور  -12
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  المالحق
 

 المجموعات المركزة 
 2014المجموعة األولى / نساء عانين من آثار العدوان اإلسرائيلي  -1

 
 تاريخ اللقاء االسم مكان  المجموعة المركزة 

  الزنة-1

 غالية أبو سعادة
 فرحانة أبو سعادة

 سامية أبو سعادة

 
 

24/3/2015 

 

 

 -خزاعة الكرفانات -2
  1مخيم المطوق

 

 عام 54سرية محمد أبو ريدة 

 عام 24ميساء أبو ريدة  

 الفت أبو ريدة 

 اميمة قديح 

 سعاد قديح  

ثالث نساء لم يردن تسجيل 

 أسمائهن

 

 

 
 

 

24/3/2015 

 

 

 

 

 

مركز اإليواء  -3
 خانيونس

 
 عائلة أبو جامع 

 طالبة جامعية 

 بدور أبو جامع

 

 
 

24/3/2015 

 

 

 
 23/4/2015المجموعة الثانية / لناشطات نسوية ومهتمات بالقضايا النسوية  -2

 الصفة  االسم  الرقم مسلسل 
 عضو مجلس تشريعي شبابي أماني قاسم  -1
 إدارية  فاطمة شملخ  -2
 باحثة سياسية صابرين طلعت القيسي -3
 باحثة اجتماعية إسالم جمال حسنين -4
 ناشطة نسوية إيمان جميل سالم جبر  -5
 محامية هبة محمد المشلح -6
 محامية لية جمال المغربي -7
 معهد دراسات التنمية –مديرة برنامج  أسرار جابر  -8
 منسقة مشاريع سالي شحبير  -9

منسببببببقة وناشببببببطة نسببببببوية بمعهببببببد دراسببببببات  ميسم يوسف أبو مر  -10
 التنمية 

 طالبة  يارا الزيناتي -11
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 استبانة

النساء العامالت دراسة واقع حماية النساء في قطاع غزة من منظور القانون الدولي اإلنساني من وجهة نظر 

 (2014حالة )عدوان 

 

 األخت الفاضلة ................ حفظها اهلل 

 تحية طيبة وبعد،،،، 

واقع حماية النساء في قطاع غزة من منظور القانون الدولي يقوم مركز شؤون المرأة باعداد دراسة بعنوان"
 اإلنساني من وجهة نظر النساء العامالت"

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع حماية النساء من منظور القانون الدولي اإلنساني من وجهة نظر النساء 
 العامالت بقطاع غزة، ومن ثم تقديم توصيات ومقترحات بشأن سبل معالجة قضايا ومشكالت المرأة.  

ة، ونؤكد استخدام هذه المعلومات ونحن نؤكد الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المقدمة في هذا االستبان
والبيانات ألغراض البحث فقط، يرجى التكرم بقراءة االستبانة بكل دقة، ومن ثم إبداء الرأي حول كل فقرة من 

 ( في الخانة التي تعبر عن وجهة نظرك. Xفقرات االستبيان بوضع إشارة )
 
 

 مركز شؤون المرأة
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 أوال: بيانات شخصية:
 الحالي:عمرك  .1

 سنة 25الي  18من  سنة   33الي  26من  سنة   41الي  34من  سنة فأكثر 41من 
 المواطنة:          .2
  الجئةمواطنة 
 مكان السكن: .3

محافظة الشمال          محافظة غزة       محافظة دير البلح       محافظة خانيونس 
 محافظة رفح

 الحالة االجتماعية: .4
        أنسة                 متزوجة                  مطلقة        ارملة ___غير ذلك 

 نوع األسرة: .5
           نووية  ممتدة 

: هي األسرة التي تتكون من األسرة الممتدة: هي األسرة التي تتكون من األب واألم واألبناء، األسرة النووية)
 األب واألم واألبناء واألحفاد(.

 األسرة:عدد أفراد  .6
1- أفراد     4الي5- أفراد             8الي9 أفراد فأكثر 

 مدى تضرر بيتك اثناء العدوان اإلسرائيلي األخير؟ .7
      ضرر كلي          ضرر جزئي       لم يتضرر 

 هل هجرت من بيتك أثناء العدوان اإلسرائيلي األخير؟  .8
            نعم         ال 

 ابة بنعم، إلى أين ذهبت؟ إذا كانت اإلج .9
بيت أحد األقاربمدرسة وكالةمدرسة حكوميحاصل تجاريشقة بديلة ___غير ذلك 

 هل فقدت أحد أفراد أسرتك؟  .10
            نعم                ال 

 إذا كانت اإلجابة نعم حددي الشخص الذي فقدتيه: .11
        األب    األم     األخ/ األخت     الزوج      األبن   غير ذلك بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

 المؤهل العلمي: .12
       أمية    أقل من الثانوية       ثانوية عامة      جامعي   دراسات عليا تأهيل مهني 

 مجال عمل المؤسسة: .13
   صحي        تعليمي      اجتماعيي   حقوق      إعالمي غير ذلك بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

 عدد سنوات الخبرة: .14
أقل من سنتين سنوات 5الي اقل من  – 2من  سنوات 8الي أقل من -5من  سنوات فأكثر 8من 
 
 

 مستوى الدخل: .15
 شيكل   1000أقل من شيكل    2000الي اقل من -1000من 
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  شيكل      3000الي أقل -2000من  شيكل فأكثر 3000من 
 أسئلة عامة 

 هل لديك إلمام بآليات الحماية الخاصة بالنساء في القانون الدولي اإلنساني؟ .1
نعمالال أعرف 
 إذا كانت اإلجابة )نعم( فما هو مصدرها؟ .2

دراسة متخصصة مجال العمل                      االعالم 
           االنترنت    ورشات عمل   .......................مصادر اخرى حددي 

 الفقةرة م.
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

 جدا
(5) (4) (3) (2) (1) 

 المجال األول: مدى المعرفة بآليات حماية المرأة بالقانون الدولي االنساني

1 
حماية األشخاص  يهدف القانون الدولي اإلنسانيإلى

      والممتلكات الخاصة أثناء االشتباكات والعمليات العسكرية

كفل القانون الدولي اإلنساني الحماية للمرأة وقت العدوان  2
      استنادًا لمبدأ التمييز الذي يفرق بين المدنيين والعسكريين.

يوفر القانون الدولي اإلنساني آليات قادرة على حماية  3
      وقت العدوانالنساء 

4 
مسئولية إنفاذ القانون الدولي اإلنساني تقع على أطراف  

      النزاع والمجتمع الدولي.

استهداف المدنيين بما فيهم النساء بحد ذاته مخالفلقواعد  5
      القانون الدولي اإلنساني.

6 
اللجنة الدولية للصليب األحمر مسئولة عن نشر الوعي 

االنساني وتذكير األطراف المتنازعة بأية  بالقانون الدولي
 انتهاكات له فقط.

     

من مبادئ القانون الدولي اإلنساني الحرص على احترام  7
      كرامة المرأة من قبل أطراف النزاع.

8 
من آليات القانون الدولي اإلنساني الحرص على اتخاذ 

من التدابير الالزمة للحفاظ على سالمة المرأة وخروجها 
 مناطق االشتباكات.

     

 المجال الثاني: درجة الممارسة الفعلية لقانون حماية المرأة من طرفي النزاع أثناء العدوان األخير

 الفقةرة م.
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

 جدا
(5) (4) (3) (2) (1) 

      كانت المرأة هدفا للهجوم أثناءالعدوان على قطاع غزة. 1
      تم استهداف نساء في منازلهن بدون انذار. 2
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      تم استهداف نساء في المنازل بأسلحة محرمة دوليًا. 3
      تم استهداف نساء يعملن في الطواقم الطبية أثناء العدوان 4

تعمدت قوات االحتالل إيقاع قتلى وجرحي في صفوف  5
      النساء في السياق العام الستهداف المدنيين.

عمدت قوات االحتالل خالل العدوان على عدم التمييز بين  6
      السكان المدنيين بما فيهم النساء والمقاتلين.

      تم معاملة النساء بشكل ال إنساني في مناطق االجتياح. 7

تم استخدام النساء كدروع بشرية خالل العدوان من قبل  8
      قوات االحتالل.

االحتالل كافة االحتياطات الضرورية لم تتخذ قوات  9
      والممكنة لتجنب استهداف المدنيين بمن فيهم النساء.

10 
تعيش المرأة ظروف قاسية بسبب حالة العدوان الدائمة في 

      غزة.

      مراكز اإليواء وفرت الحد األدنى من الحماية للنساء. 11

الضرورية توفرت في مراكز اإليواء كافة االحتياجات  12
 الخاصة بالنساء.

     

حصلت النساء في مراكز اإليواء على الدعم النفسي  13
      واالجتماعي الالزم خالل وبعد فترة العدوان.

توفرت لدى النساء الحماية الكاملة من العنف داخل مراكز  14
      اإليواء.

15 
مراكز اإليواء في فترة الحرب وما بعدها افتقرت ألدني 

 مستويات التعامل اإلنساني مع النازحين وخاصة النساء.
     

16 
طواقم العمل التي أدارت مراكز اإليواء مدربة ولديها خبرة 

 تامة في التعامل مع الموقف.
 

     

 المجال الثالث: مستوى أداء المؤسسات

 الفقةرة م.
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

 جدا
(5) (4) (3) (2) (1) 

1 
تعمل المؤسسات الحكومية على نشر القانون الدولي 

      اإلنساني وتعميمهعلى كل االفراد.

تعمل مؤسسات المجتمع المدني على نشر القانون الدولي  2
      اإلنساني.

تعمل المؤسسات النسوية على نشر القانون الدولي  3
     اإلنساني بحيث يتيح لكل امرأة االلمام به ومعرفة حقوقها 
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 وقت العدوان.

4 
تدريب النساء العامالت  تعمل مؤسسات النسوية على

 على معرفة قواعد القانون الدولي اإلنساني.والناشطات 
 

     

وغير حكومية قادرة على المؤسسات الفلسطينية حكومية  5
      تطوير اآلليات الالزمة لحماية النساء وقت العدوان.

نشاطات وبرامج المؤسسات النسوية العاملة في غزة تتوائم  6
      مع احتياجات النساء في ظل االزمات.

تعطي المنظمات النسوية العاملة في قطاع غزة المساحة  7
      اإلنسان ضمن أنشطتها.الالزمة للتوعية بمبادئ حقوق 

نجحتالمؤسسات الدولية في العمل على توفير منطقة آمنة  8
      لحماية النساء وقت الحرب.

العمل اإلغاثي المعمول به في األراضي الفلسطينية يعتبر  9
 شكل من أشكال الحماية للنساء وقت العدوان.

     

األدنى من  وفرت المؤسسات الدولية أثناء العدوان الحد 10
       اآلليات الالزمة لحماية النساء.

المؤسسات الفلسطينية تفتقر للقدرة على إدارة األزمات  11
      والتعامل معها.

عملت المؤسسات الفلسطينية خالل الحرب بشكل عشوائي  12
 بعيد عن التخطيط أو طرح خطط بديلة لتدارك األزمة.

     

13 
لحاالت الطوارئ لمواجهة هناك ضرورة لتشكيل مجلس 

      العدوان.

وكالة الغوث هي المؤسسة األجدر على القيام بإدارة األزمة  14
      وقيادة مجلس حاالت الطوارئ.

15 
مؤسسات السلطة غير قادرة على القيام بدورها أثناء 

      العدوان.

 شكرًا لحسن تعاونكم ،،،،،
 
 


