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 مة:مقد  
 

 في اعتمادىا تـ والتي ،العالـ حوؿ النساء أدوار تخص التي الدولية المعاىدات أىـ ىحدإ سيداو اتفاقية تعتبر
 التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء عمى االتفاقية ىذه وتنص . 1979 عاـال ثانيال كانوف مف عشر الثامف
  .1981 عاـال التنفيذ حيز ودخمت المتحدة، لألمـ العامة الجمعية أقرتيا حقوقية وثيقة وتعتبر ،المرأة ضد

 الحقوؽ. في المساواة المرأة منح ىدؼ تحقيؽ نحو رئيسية خطوة االتفاقية ليذه العامة الجمعية اعتماد ويعتبر
 

 المتحدة األمـ أىداؼ ضمف المرأة ضد التمييز قضايا وضعمف  تمكنيا مف تياأىمي سيداو اتفاقية وتكتسب
 حموالً  االتفاقية ىذه واقترحت . العالـ حوؿ المرأة أوضاع في حقيقية تغييرات إلحداث محاولة في ،وأولوياتيا
 ومنيا والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحياة مياديف جميع في المرأة ضد التمييز قضايا لمعالجة
 لمتعجيؿ ،اإليجابي بالتمييز سمي ما أو ،المؤقتة اإليجابية التدابير خاذاتّ  خالؿ مف القانوف، أماـ المساواة
 عمى لمقضاء المناسبة التدابير الدوؿ اتخاذ وضرورة، السياسية الحياة في سيما وال ،الفعمية المساواة بتحقيؽ
 أماـ جنس لدى تفوؽال مفيوـ أو ،الدونية مفيوـ مف النابعة الممارسات وعمى لمجنسيف، النمطية األدوار
 خر.اآل الجنس

 
 إنساف كؿ وحؽ المساواة مبدأ تأكيد عمى ،اإلنساف لحقوؽ الدولية الشرعة خالؿ مف المتحدة األمـ عممت لذا،
 ترجمة عمى عممت كما الجنس، أساس عمى التمييز ذلؾ في بما ،تمييز دوف والحريات بالحقوؽ التمتع في
  ومنيا ،النساء بقضايا الخاصة االتفاقيات مف عدد خالؿ مف المبدأ ىذا
 
 .1952 عاـال لممرأة السياسية بالحقوؽ الخاصة االتفاقية -
 .1957 عاـال المتزوجة المرأة جنسية بشأف الدولية االتفاقية -
 .1962 عاـال الزواج لسف األدنى والحد بالزواج الرضا اتفاقية -
 

 األمـ وحاولت ،االنتياكات مف لمكثير عرضة دائماً  كانت المرأة حقوؽ فإف ،االتفاقيات ىذه مف الرغـ وعمى
 إلغاء مفيـو إلى يف،الجنس بيف المساواة مفيـو مف النساء حقوؽ مفاىيـ تطور مع الحقوؽ ىذه مقاربة المتحدة
 االجتماعي. النوع عمى المبني أي ؛النساء عمى المسمط العنؼ مناىضةى لإ وصوالً  ،المرأة ضد التمييز
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 وتقترح ،المختمفة الحقوؽ أصناؼ بيف يربط الذي الجسر مف نوعاً  تخمؽ فيي ،سيداو أىمية جاءت ىنا ومف
نمائية وقانونية سياسية تدابير  عمى التركيز يتـ ،األخرى المعاىدات ففي . المساءلة عمى يساعد ما ،وا 

 ككؿ الدولة ؿلتحمّ  الجيات ىذه تتخطى سيداو اتفاقية فأ حيف في ،الحقوؽ تنتيؾ التي الحكومية الجيات
 الجنسيف بيف القوة عالقات في التكافؤ عدـ مسألة عالج إلى الحاجة االتفاقية تتناوؿ كما  .التمييز مسؤولية

 .السوؽإلى  ،الدولة إلى ،المجتمع إلى ،العائمة مف ؛كافة المستويات عمى
 

 القانوف مف أبعد تدابير عمى تنص لذا الواقع، بحكـ والحقوؽ ،القانوف بحكـ الحقوؽ بيف االتفاقية وتميز
 سيداو اتفاقية تعترؼ كما  .سيداو التفاقية المختمفة بالتوصيات وذلؾ ،الواقع بحكـ لممرأة المساواة لضماف
 مبدأ عمى وتركز ،لممرأة دونية أنماطاً  ترسـ التي والثقافية االجتماعية الممارسات عف الناجـ السمبي بالتأثير
 بيف التمييز االتفاقية وترفض ،لممرأة اإلنساف حقوؽ تغطية نطاؽ توسع فيي لذا الجنسيف، بيف المساواة
 بغض الجنسيف، بيف الفعمية المساواة لتحقيؽ اليادفة دابيرالتّ  اتخاذ عمى تشدد كما  .والعاـ الخاص يفالميدان
 .كافة المياديف في الزوجية الحالة عف النظر

 
 تخمؽ حيث ،االتفاقية بتطبيؽ وعممياً  نظرياً  وممزمة مسؤولة الدولة حيث الدوؿ، التزاـ مبدأ االتفاقية وتحمؿ
 يشرع دولياً  تفويضاً  وتعتبر ،النساء شأف لرفع تحمميا الدولة عمى يجب التي المسؤولية مف حالة سيداو
  .معيا المحمية التشريعات توافؽ تفرض وبيذا ،محمياً  ضدىا التمييز وعدـ ،المرأة بمساواة لممطالبة األسس

 والمساواة ،الفرص في المساواة مفيوـ لمقاربة خاص إطار إلى إضافة ،بالمرأة لمنيوض شامالً  إطاراً  تقدـ كما
 .النتائج في
 

 إلى انضمت التي الدوؿ عدد وبمغ المتحدة، األمـ تاريخ في عضوية االتفاقيات أكثر مف سيداو اتفاقية تعد
 ،وأمريكا سويسرا مثؿ ،الدوؿ بعض رفضت الذي الوقت في عربية، دولة 18 منيا ،دولة 191 االتفاقية
 البالد. دستور مع تتعارض بنودىا بعض أف وعممت عمييا، التوقيع

 
 مف األوؿ في "سيدوا" المرأة ضد التمييز أشكاؿ كافة عمى القضاء اتفاقية إلى فمسطيف دولة انضماـ شكؿ
 خاصةبو  ،الثالث االتفاقيات عمى والتوقيع مواّدىا، عمى التحفظات مف أي   إبداء دوف ،2014 عاـال نيساف

 البروتوكوؿ عمى ،2018 نوفمبرتشريف الثاني/ في ،مؤخراً  ،التوقيع بجانب ،بالزواج والرضا ،الجنسية
 نياإ حيث ،ضدىا التمييز أشكاؿ كافة ووقؼ ،الرجؿو  المرأة بيف بالمساواة واضحاً  التزاماً  لالتفاقية، االختياري

 كبيرة محطة ،أيضاً  ،تشكؿ نياإ كما المساواة، جؿأ مف الفمسطينية المرأة نضاؿ تاريخ في يمةم محطة تعد
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 فمسطيف دولة تبني إف  المختمفة. بحقوقيا والمطالبة المرأة قضايا تجاه والتأثير الضغط وتيرة رفع جؿأ مف
 المجتمع مؤسسات أماـ مساءلة لتصبح ،لتنفيذىا وواضحة محددة آليات بوضع الدولة يمـز ،"سيداو" اتفاقية
 .الحياة مجاالت كؿ في حقوقيا وحماية المرأة، مساواة تجاه وواجباتيا مسؤولياتيا عف الدولي

 
 الدولي القانوف بقواعد االحتالؿ دولة التزاـ وعدـ ،اإلسرائيمي العسكري االحتالؿ منظومة استمرار ظؿ وفي

 دولة التزاـ سيظؿ الممنيجة، االستعمارية سياساتيا وممارسة ،اإلنساني الدولي والقانوف ،اإلنساف لحقوؽ
 الفمسطينية. السياسية اإلرادة غيابفي ظؿ  ضاً ومقوّ  منقوصاً  فمسطيف

 
 الفمسطينيات النساء خصوصية عمى انعكاسيا ومدى ،التالية العامة التوصيات عمى الضوء الورقة ىذه تسمط
 أخرى. ناحية مف الفمسطيني االنقساـ منيا عوامؿ بفعؿ داخمياً  ومعاناتيا ،ناحية مف االحتالؿ تحت

 
 حاالت وفي النزاعات، نشوب منع سياؽ في االتفاقية بتطبيؽ المتعمقة (30) رقـ العامة التوصية -

 النزاع. انتياء بعد وما ،النزاع
 ،الالجئ بمركز يتعمؽ فيما ،بالمرأة المرتبطة الجنسانية األبعاد بشأف (32) رقـ العامة التوصية -

 الجنسية. وانعداـ ،والجنسية ،والمجوء
 العامة لمتوصية تحديثاً  صدرت التي المرأة، ضد الجنساني العنؼ بشأف (35) رقـ العامة التوصية -

 (.19)رقـ 
 

 التوصيات حوؿ ممحؽ إعداد خالؿ مف ،الفمسطينية المرأة حقوؽ وثيقة تطوير إلى الورقة ىذه وتيدؼ
 ،عمييا متوافؽ عممية رؤية بمورة إلى يفضي حوليا، جدي نقاش إثارة في تساىـ أف شأنيا مف التي السابقة،
 الدولية المنابر عمى مف ،اإلسرائيمي االحتالؿ مواجية تدعـ التي الفمسطينيات النساء ومواقؼ رسائؿ تتضمف

 العالقة. ذات
 

 المستوييف عمى تعقد التي ،والنقاشات الحوارات في النسوية الحركة ليياإ تستند مرجعية الورقة ىذه تعد ،كذلؾ
 تعيشو يذال الواقع ظؿ في الفمسطينيات لمنساء الحماية بتوفير لمطالبةوا الضغط حوؿ ،والمحمي الدولي
 الداخمي. واالنقساـ االحتالؿ جراء ،والشتات ،فمسطيف في والفتيات النساء
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 (:30و) (32)و (،35) رقم العامة سيداو بتوصيات تعريف
 

 العامة لمتوصية تحديثاً  صدرت التي المرأة، ضد الجنساني العنف بشأن (35) رقم العامة التوصيةأواًل. 
(11) 

 واألمف، والسالـ المرأة قرارات ذلؾ في بما األخرى، الدولية القانونية الصكوؾ عف (35) توصية تتميز
 والمترابطة المتعددة األشكاؿ مف سمسمة في "يتجمى الجنس نوع عمى القائـ العنؼ أف عمى تنص أنيا

 الفضاء ذلؾ في بما العاـ،الحيز  إلى الخاص الحيز مف األوضاع، مف مجموعة في والمتكررة،
 التوصية وتقدـ  (.6 )الفقرة الوطنية الحدود يتجاوز فإنو وبيذا المعاصر، العولمة عالـ في اإللكتروني

 أو ،"صراع" أضرار إلى تقسيميا دوف المرأة تواجيو قد الذي العنؼ نطاؽ يحدد شاماًل، اً منيج (35)
 المبني العنؼ تفاقـ إلى تؤدي التي العديدة العوامؿ أحد باعتباره الصراع إلى ُينظر حيث ،"صراع "غير
 في النساء ضد العنؼ بيف الترابط ،فعاؿ بشكؿ ،(35) العامة التوصية وتحدد  االجتماعي. النوع عمى

 العنؼ النتشار لمتصدي ،اإلنساف حقوؽ عمى القائـ لمنيج اً واضح اً أساس ييرس ما والنزاع، السمـ أوقات
 النساء. حياة عبر

 
 النوع عمى قائـ ضرر أنو عمى المرأة ضد العنؼ انتشار فيـ عمى (35) التوصية تركيز وينصب

 المنع مناىج وأف والخاصة، العامة األماكف عبر وتجميو المرأة حياة دورات عبر ووجوده االجتماعي،
 بالطرؽ يتعمؽ فيما المشكمة ىذه لمعالجة اً أساس وتضع ،لمتمييز لمتصدي اإلجراءات تتطمب واالستجابة

 الجنسيف. بيف المساواة عدـ في متجذرة ىي كما - النزاع خارج لألذى المرأة ليا تتعرض التي
 
 ويركز ،الفتيات ذلؾ في بما ،حياتيا مراحؿ جميع ليشمؿ لممرأة الجنساني العنؼ تعريؼ توسيع تـ لقد

 أوجو أو ،المرأة تستيدؼ أفعاؿ مف المختمفة العنؼ أشكاؿ عمى (35) التوصية مف (14) البند
 الضرر أو ،الوفاة تسبب أف تحتمؿ أو منيا يقصد أو إلى تفضي التي المختمفة األطراؼ مف التقصير

 ،األفعاؿ بتمؾ التيديد خالؿ مف ،لممرأة المعاناة أو ،االقتصادي أو ،النفسي أو ،الجنسي أو ،البدني
 المبني العنؼ أف (35) التوصية وضحتأ كما  الحرية. مف التعسفي والحرماف ،واإلكراه ،والتحرش

 الثقافية العوامؿ وىي ،تفاقمو تسبب ما غالباً  التي العوامؿ مف بمجموعة يتأثر االجتماعي النوع عمى
 التوصية ىذه تؤكد كما  والبيئية. واالجتماعية والدينية والسياسية والتكنولوجية يديولوجيةواأل واالقتصادية

 النزاعات وسياؽ ،واليجرة بالتشرد االجتماعي النوع عمى المبني العنؼ نطاؽ واتساع تأثر مدى عمى
 الفمسطينية. الحالة في كما ،األجنبي واالحتالؿ ،والعسكرة ،المسمحة
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 واالقتصادية السياسية باألزمات المرأة ضد الجنساني العنؼ تأثر عمى (35) التوصية تؤكد كما

 المرتكبة والجرائـ ،الضارة الممارسات كذلؾ اإلنسانية، والطوارئ المدنية، واالضطرابات واالجتماعية،
 أشكاالً  تمثؿ التي ،فياتاالصح أو ،الناشطات أو ،السياسيات أو ،اإلنساف حقوؽ عف المدافعات ضد
 وىذا ،والسياسية ديولوجيةيواأل الثقافية العوامؿ بتمؾ تتأثر ،المرأة ضد الجنساني العنؼ أشكاؿ مف

 في معاممةٍ  سوءَ أـ  ،اعتقاالً أكاف  سواء االحتالؿ، قبؿ مف االنتياكات كؿ الفمسطينية الحالة في يشمؿ
 غزة في المستوطنيف قبؿ مف اً تعديأـ  ،السفر مف اً منع ـأ ،الحواجز عمى انتياكاتٍ  ـأ قتاًل، ـأ ،السجوف
 يخص بما وحماس( الفمسطينية )السمطة الحاكمة السمطة قبؿ مف انتياكات كذلؾ والقدس، والضفة
 .اإلنساف حقوؽ عف والمدافعات فياتاالصح

 
 جميع تحظر تشريعات تعتمد أف الدوؿ عمى يتعيف ،(35) توصية فحسب التشريعي، المستوى عمى أما

 التشريع، وفي  االتفاقية. مع الوطنية القوانيف ومواءمة والفتيات، النساء ضد الجنساني العنؼ أشكاؿ
  الحقوؽ. أصحاب مف ،العنؼ ذلؾ مف العنؼ/الناجيات لذلؾ ضحايا يقعف المواتي النساء اعتبار ينبغي
 في بما فعالة، قانونية وحماية ،الجنسانية ولالعتبارات لمسف مراعية أحكاماً  التشريع يتضمف أف وينبغي

 العنؼ. مف العنؼ/الناجيات لضحايا والجبر ،الجناة عمى العقوبات عمى النص ذلؾ
 
 (35) توصيةف إف المرأة، ضد الجنساني بالعنؼ يتعمؽما ب الطرؼ الدولة التزامات يخص فيما أما

 القدر ليا توفر وأف ،متنوعة مؤسسية تدابير تعتمد أف األطراؼ الدوؿ عمى يتعيف أنو عمى تنص
 وضع التدابير ىذه وتشمؿ  الصمة. ذات الدولة فروع مع بالتنسيؽ الميزانية، موارد مف المناسب
نشاء الرصد آليات وتنفيذ ووضع المركزة، العامة السياسات   المختصة. الوطنية المحاكـ تمويؿ و/أو وا 
 العنؼ مف المرأة لحماية والمناسبة التكمفة والميسورة الميسرة الخدمات توفر أف األطراؼ لمدوؿ وينبغي

 الضحايا/الناجيات. لجميع الجبر لتوفير التمويؿ ضماف أو وتوفير ،تكراره ومنع الجنساني،
 

 ،الالجئ بمركز يتعمق فيما بالمرأة المرتبطة الجنسانية األبعاد بشأن (32) رقم العامة التوصيةثانيًا. 
 الجنسية وانعدام ،والجنسية ،والمجوء

 والالجئات عاـ، بشكؿ الالجئات لمنساء الحماية تحقيؽ في جنيؼ معاىدة إسياـعمى الرغـ مف 
 عف تنجـ التي القضايا كافة لمعالجة كافية غير تعتبر نياإف واقعي،خاص و  بشكؿ الفمسطينيات

 فقد  .اإلنساف لحقوؽ الدولية واإلعالنات االتفاقيات إعماؿ يتطمب الذي األمر األمد، الطويؿ االحتالؿ
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 بالحقوؽ الخاص الدولي والعيد ،1948 العاـ في الصادر ،اإلنساف لحقوؽ العالمي اإلعالف أكد
 العاـ فيالصادراف  والسياسية المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي والعيد ،والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 في والحؽ المعتقد، في الحؽ حماية الحقوؽ؛ مف العديد في الجنسيف كال تمتع ضرورة عمى ،1966
 التعذيب ومناىضة ،السياسي لالعتقاؿ التعرض وعدـ ،الشخصي األماف في والحؽ التنقؿ، حرية

ساءة  1... . ،بالصحة التمتع في والحؽ ،والعمؿ التعميـ في والحؽ المعاممة، وا 
 
 الالجئات حقوؽ احتراـ وجوب عمى أكدت ،2014 العاـ في صدرت التي (32) رقـ التوصية إف

 ورد ما مضموف عمى التوصية ىذه وأكدت.  النزاعات بفعؿ لمتشريد تعرضف المواتي والنساء والميجرات
 ،والفتيات النساء لسالمة التعرض عدـ وجوب عمىكما أكدت  حقوؽ، مف اإلنساني الدولي القانوف في

 شمؿ لمـ ترتيبات عمى العمؿ ووجوب الجنسية، االعتداءات مف الحماية تدابير كافة اتخاذ ووجوب
 بعائالتيف. النساء

 
 خالؿ لمتمييز النساء تعرض عدـ بضماف األطراؼ الدوؿ إلزاـ ضرورة عمى (32) التوصية تؤكد كما

 وأف ،حقوقيف احتراـ المجوء ممتمسات حؽ مف ويكوف ،المجوء لحظة مف بدءاً  المجوء، عممية كامؿ
 فرص عمى والحصوؿ اإلقامة ومكاف الحماية توفير المستقبمة الدوؿ وعمى ،تمييز وبدوف بكرامة يعاممف
 .الصدمات ضحايا إلى والنفسي والطبي القانوني والدعـ الصحية والرعاية والتعميـ العمؿ

 
 لممرأة يحؽ ،1991 العاـ في جنيؼ في عمييا المتفؽ الالجئة المرأة لحماية التوجييية المبادئ وحسب
 العالمي المؤتمر وضع ،الصدد وبيذا  متميز". بشكؿ "معّرضات كونيف عمى بناء وذلؾ خاصة؛ حماية
 النزاعات أثناء النساء لحماية ضوابط 1995 بكيف في المتحدة األمـ نظمتو الذي النساء بشأف الرابع

 المنعقد األحمر واليالؿ األحمر لمصميبوالعشروف  السادس الدولي المؤتمر أكده ما وىذا المسمحة،
 ،2000 لعاـا بكيف ومؤتمر ،1999 لعاـا والعشروف السابع الدولي المؤتمر وكذلؾ ،1996 عاـال

 بدوف االحتجاز أو ،والميينة الالإنسانية القاسية والمعاممة التعذيب مف النساء حماية ،خاصة وبصورة
                                                           

لكؿِّ دونما تمييز " إنسافعمى كؿ  اإلعالفعمى انطباؽ  ،1948الصادر في العاـ  اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعالفمف  2نصت المادة رقـ المادة  1
و الموف، أو الجنس، إنساف حؽُّ التمتُّع بجميع الحقوؽ والحرِّيات المذكورة في ىذا اإلعالف، دونما تمييز مف أيِّ نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، أ

كما نصت المادة رقـ  وغير سياسي، أو األصؿ الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر".  أو المغة، أو الدِّيف، أو الرأي سياسياً 
تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا العيد باحتراـ الحقوؽ المعترؼ بيا فيو، وبكفالة ىذه ( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية عمى "2)

والداخميف في واليتيا، دوف أي تمييز بسبب العرؽ، أو الموف، أو الجنس، أو المغة، أو الديف، أو الرأي  ،الموجوديف في إقميمياالحقوؽ لجميع األفراد 
 .أو غير سياسي، أو األصؿ القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلؾ مف األسباب" سياسياً 
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 الحقوؽ مف والحرماف ،العنصري والتمييز العنصرية أشكاؿ وجميع التعسفي، واالحتجاز ،محاكمة
 .الديني والتعصب ،والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 
 االحتفاظ أو ،تغييرىا أو ،الجنسية اكتساب في بالحؽ المرأة تتمتع أف ضرورة عمى التوصية تنص كما
 الرجؿ. مع المساواة قدـ عمى أبنائيا إلى جنسيتيا تنقؿ وأف ،بيا

 
 حاالت وفي النزاعات، نشوب منع سياق في االتفاقية بتطبيق المتعمقة (30) رقم العامة التوصية ثالثًا.

 النزاع انتهاء بعد وما ،النزاع
 الدوؿ إلى موثوقة توجييات توفير في (30)رقـ  العامة التوصية مف األساسياف والغرض اليدؼ يتمثؿ

 الكامؿ الدوؿ تمؾ امتثاؿ لضماف ،المناسبة التدابير مف وغيرىا والسياسات التشريعات بشأف األطراؼ
عماليا. ،واحتراميا، لممرأة اإلنساف حقوؽ بحماية يتعّمؽ فيما ،االتفاقية بموجب ،اللتزاماتيا  وتستند  وا 
 اعتمادىا. سبؽ التي العامة التوصيات في عمييا المنصوص المبادئ إلى ،أيضاً  ،(30) التوصية

 
 المسمحة والنزاعات النزاعات، نشوب منع عمى االتفاقية تطبيؽ (30)رقـ  العامة التوصية تغطي
ضافة  االحتالؿ. أشكاؿ مف وغيره األجنبي، االحتالؿ وحاالت الدولية، وغير الدولية  ذلؾ، إلى وا 
 التي المدنية واالضطرابات الداخمية، االضطرابات مثؿ األىمية، ذات األخرى الحاالت التوصية تغطي
 االنتفاضات وقمع ،الطوارئ وحاالت والطائفي، العرقي والعنؼ السياسية، والصراعات أمدىا، طاؿ

 القانوف بموجب بالضرورة، ،تصنؼ ال قد التي المنظمة، والجريمة ،اإلرىاب ضد والحرب الشعبية،
 اإلنساف لحقوؽ خطيرة انتياكات عنيا تنتج قد والتي مسمحة، نزاعات أنيا عمى الدولي، اإلنساني
 ،النزاع مراحؿ قسِّمت فقد العامة، التوصية ىذه ولغرض  خاص. بشكؿ المجنة قمؽ تثير وىي لممرأة،
 شتى وفرص تحديات عمى تنطوي أف يمكف أنيا إلى نظراً  األحياف، بعض في ،النزاع انتياء بعد وما
 والفتيات. لمنساء اإلنساف حقوؽ بمعالجة يتعمؽ فيما

 
 التي ،(1325) مثؿ ،واألمف السالـو  المرأة، بشأف األمف مجمس وقرارات (30) رقـ العامة التوصية

 .اً مع استخداميا عند فعالية أكثر تكوف حيث ،عدة ميمة طرؽ في البعض بعضيا وتعزز تدعـ
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 نياإ حيث مف ،خاص بشكؿ ،ميمة قرارات ىي 2واألمف السالـو  المرأة، بشأف األمف مجمس قرارات
 إلى تجمبيا أي األمف، مجمس في الصراع بعد ما وفترة ،الصراع في لممرأة اإلنساف حقوؽ تستحضر

 األمف مجمس قرارات تضمف ذلؾ، عمى عالوة  .واألمف لمسالـ المتحدة األمـ في قرار صنع ىيئة أعمى
 عمميات جميع في ،واألمف السالـو  المرأة، لقضايا يقظ األمف مجمس أف ،واألمف السالـو  المرأة، بشأف
 واالستجابة ،الدولييف واألمف السالـ عمى لمحفاظ األمف مجمس مسؤولية خالؿ مف ،القرار صنع

 .يماتقويض شأنيا مف التي لمتيديدات
 

النساء  بيا مرت التي اإلنساف حقوؽ انتياكات استمرارية عمى لمتعرؼ اً فريد اً إطار  (30) التوصية وتقدـ
 بكامؿ اىتماميا في توسعية أكثر فيي ومعالجتيا، ،وما بعد الصراع ،مناطؽ الصراع في والفتيات

 عمى القضاء اتفاقية تطبيؽ يعني وىذا  الصراع. بعد وما الصراع حاالت في اإلنسانية المرأة حقوؽ
 .هوبعد ه،وأثناء ،الصراع قبؿ الدوؿ عمى المرأة ضد التمييز أشكاؿ جميع

 
 ،المواضيع نطاؽ حيث مف واسعة ،واألمف السالـو  المرأة، بشأف األمف مجمس قراراتو  (30) التوصية
 مف كؿ حيثمنع نشوب الصراعات،  في دوماً  النساء تشغؿ التي النساء حقوؽ مف مجموعة وتتناوؿ
 مرجعياتيا في تتقاطع ،واألمف السالـو  المرأة، بشأف األمف مجمس وقرارات ،(30) العامة التوصية
 البعض. بعضيا تعزز التي وأطرىا

 
 :(30رقم ) التوصية هايلإ تتطرق التي المواضيع

 عمى القائـ العنؼ انتشار زيادة بيف العالقة عمى الضوء تسمط (30)رقـ  العامة التوصية: الصراعات منع
 مشاركة وانخفاض ،الصراع منع عمميات مف النساء استبعاد وتالحظ  الصراع. واندالع ،والتمييز ،الجنس
  .النووي السالح نزع مثؿ قضايا بشأف إجراءات واتخاذ ،الوقائية الدبموماسية في المعنية المؤسسات في المرأة

 سواء والسياسات، الصراع منع تدخالت أف عمى (30)رقـ  التوصية تنص االتفاقية، أحكاـ عمى فباالعتماد
  .الجنسيف بيف المساواة عدـ تعزيز ويتجنب ،تمييزي غير يكوف أف ينبغي الثالثة، األطراؼ أو ،الدوؿ قبؿ مف

 لدوؿا ،واألمف السالـو  المرأة، بشأف األمف مجمس قرارات لدعوة الجوىرية المساواة أحكاـ يقوض وىذا
 الصراع. منع حوؿ لمناقشاتى الإ النساء ودعوة الوقاية جيود في المرأة مشاركة زيادةإلى  ،األعضاء

 
                                                           
2 Guidebook on CEDAW General recommendation No.30 and UNSC resolutions on Women, Peace, and Security. 
Un Women, 2015. 
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 أنظمة تضميف إلى الحاجة عمى وتؤكد ،المساءلة تعزز (30)رقـ  العامة التوصية مف المقدمة التوصيات
 االجتماعي. بالنوع المتعمقة لممؤشرات المبكر اإلنذار

 
 في المرأة حؽ وضماف الصراع منع عمى الدوؿ تركز بأف ؛االتفاقية متطمبات عمى تعتمد 38-29 الفقرات

 .الوساطة وعمميات والدبموماسية الوقائية اإلجراءات في المشاركة
 

 االتفاقية أحكاـ عمى تعتمد 38-34 اتالفقر : االحتالل( انتهاكات )بفعل االجتماعي النوع عمى المبني العنف
 )المواد خالؿ مف ،لممرأة اإلنساف حقوؽ وانتياؾ ،التمييز أشكاؿ مف كشكؿ والفتيات المرأة ضد العنؼ لحظر

 المرأة( ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء اتفاقية مف )أ( 5و 3و 2و 1
 

 االتفاقية متطمبات عمى تعتمد 41-39 الفقرات :واإلساءة الجنسي االستغالل ذلك في بما ،بالنساء االتجار
 وجو عمى األحكاـ ىذه يجعؿ ما والفتيات، بالنساء االتجار لقمع الجيود كؿ الدوؿ تبذؿ أف عمى تنص التي

 .(6 )المادة بالصراع المتأثرة بالسياقات الصمة ذات التحديد
 

 بموجب األطراؼ الدوؿ التزاـ عمى تعتمد 47-42 الفقرات الصراع: بعد ما جهود في النساء مشاركة
 7 )المادتاف الدولية المستويات وفي ،والسياسية العامة الحياة في لممرأة المتساوي التمثيؿ لضماف االتفاقية

 .(8و
 

 أحكاـ عمى تعتمد 52-48 الفقرات :الريف في والنساء والصحة التوظيفو  التعميم، إلى الوصول ضمان
 المرأة تواجو التي الخاصة والعقبات والعمالة ،الصحةو  التعميـ، مجاالت في التمييز عمى لمقضاء االتفاقية
 .(14و 12و 11و 10 )المواد الريفية

 
 مراحؿ جميع في االتفاقية تطبيؽ قابمية عمى تعتمد 57-53 الفقرات المجوء: ووطالب ،الالجئونو  النزوح،

 3و 2و 1 المواد) الجنسية وانعداـ ،السعيو  ،والمجوء ،فو والالجئ ،القسري النزوح ذلؾ في بما النزوح، دورة
 .(15و
 

 أف يجب الوطنية الدساتير أف عمى االتفاقية أحكاـ تعتمد 73 - 70 الفقرة :واالنتخابي الدستوري اإلصالح
 .(15 )أ(، 5-1 )المواد المساواة مبدأ تجسد
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 اإلنساف حقوؽ انتياكات جميع معالجة وضرورة ،القانوف أماـ المرأة مساواة أحكاـ عمى التوصية تؤكد كما

 جوانب جميع في االجتماعي، النوع أساس عمى والمبني الجنسي الييكمي التمييز ذلؾ في بما لمنساء،
صالحات ،الصراع بعد ما المساءلة  .15و )أ( 5و 4و 3و 2و 1 المواد في موضحىو  كما ،القانوف سيادة وا 

 
 في الرجؿ مع لممرأة المتساوية الحقوؽ عمى تنص االتفاقية في 61-58 الفقرات :الجنسية وانعدام الجنسية

 لمنع تدابير خاذاتّ  ضماف عمى (30)رقـ  التوصية تؤكد حيث (،9و 3 )المادتاف ةجنسيالب االحتفاظ أو تغيير
 اتعديم لمنساء متاحة لتكوف الحماية توفير وضماف ،والفتيات النساء جميع عمى تطبؽ الجنسية انعداـ

 ،وثائؽجميع ال إلى والفتيات النساء وصوؿ ضماف كذلؾ ،هوبعد هوأثناء الصراع قبؿ والفتيات الجنسية
صدارىا يا،واستبدال  .يفائسمأب وا 

 
 المرأة ضد التمييز عمى لمقضاء االتفاقية متطمبات عمى تعتمد 65-62 الفقرات :األسرية والعالقات الزواج

 لمنع تدابير اتخاذ خالؿ مف ،16-15 تيفالماد في كما ،األسرية والحياة بالزواج المتعمقة األمور جميع في
 المتأثرة السياقات في والفتيات النساء تعقيـ أو ،القسري اإلجياض أو الحمؿو  القسري، الزواج ومعاقبة
 الميراث. في والحؽ المرأة ممكية في التمييز عمى لمتغمب تشريع واعتماد ،بالصراع

 
 الفمسطيني المستوى عمى عميها لمعمل المقترحة العامة التوصيات

 
 الفمسطيني: المستوى عمى (35رقم ) التوصية بشأن العامة التوصياتأواًل. 

 :تهاومواءم والتشريعات القوانين بسن خاصة توصيات
 ،الرأي عف التعبير حرية ،بوضوح ،يكفؿ بحيث ،اإللكترونية الجرائـ قانوف تعديؿ عمى العمؿ -

 ليوإ انضمت الذي والسياسية المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد في المكفولة اإلعالمية والحريات
 انضماـ يتطمب ،الجرائـ مف النوع ىذا مع تشريع لبناء األساسف إ حيث ،تحفظات دوف فمسطيف
 وىي ،متخصص بشكؿ الموضوع ىذا تناولت التي االتفاقية وىي ؛2001 بودابست التفاقية فمسطيف
 اإللكترونية الجرائـ وموضوع ،جية مف الرأي بحرية االلتزاـ ومعايير بالحريات عالقة ليا دولية اتفاقية
 ثانية. جية مف واألطفاؿ النساء تستيدؼ التي

 العنؼ. مف األسرة حماية قانوف مسودة بإقرار القرار صانعي عمى الضغط عمى العمؿ -
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 جميع بمشاركة ،الشخصية األحواؿ قانوف لمسودة توافقية رؤية إعداد مف االنتياء عمى العمؿ -
 الدولية واالتفاقيات سيداو اتفاقية حسب ومواءمتيا ،إلقرارىا المشرع طاولة عمى ووضعيا ،األطراؼ

 حالة عف الناتجة السياسية والمقايضات لممواءمات عرضة تركيا وعدـ ،فمسطيف بيا التزمت التي
 عمييا. متوافؽ غير المتوفرة المسودات فأل وذلؾ ،الفمسطيني االنقساـ

 والعدالة المساواة تطبيؽ مع وتتعارض ،سابقاً  ذكرىا تـ التي العقوبات قانوف نصوص بتغيير االلتزاـ -
 التي الدولة تدابير فإ حيث غزة، وقطاع الغربية الضفة في اً موحد يكوف أف عمى ،الجنسيف بيف

 ،غزة قطاع تشمؿ أف يجب ،السبعيف الجمسة في سيداو اتفاقية لنقاش كنتيجة بيا وتمتـز ستتخذىا
 بحقوقيف. التمتع مف غزة قطاع في القاطنات مف فمسطيف نساء ثمث حرماف يتـ ال حتى

 الميراث. في والحؽ ،المرأة ممكية في التمييز عمى لمتغمب تشريع اعتماد -
 زواج ويجـر ،الزواج سف يرفع واضح قانوني نص بمورة أجؿ مف القرار صانعي عمى الضغط يجب -

تشريف  شير خالؿ الفمسطيني الرئيس توقيع مع يتماشىو  ،الشخصية األحواؿ قانوف في األطفاؿ
 الزيجات. وتسجيؿ الزواج، لسف األدنى والحد بالزواج، الرضا اتفاقية عمى 2018الثاني/نوفمبر 

 الحركة قبؿ مف نقاشيا يتـ ،لمنساء الرضائي اإلجياض حوؿ واضحة سياساتية ورقة بمورة عمى العمؿ -
 جسدىا في بالتحكـ حقيا ويضمف ،باإلجياض لمنساء يسمح قانوف مسودة إقرار إلى تفضي النسوية

 غير اإلجياض وسائؿ الستخداـ اضطرارىا نتيجة لمموت تعرضيا خطر مف ويقمؿ ،وخصوبتيا
 .منةاآل

 مةءموا عمى العمؿ في والبدء ،الرسمية الجريدة في سيداو اتفاقية نشر عمى الفمسطينية السمطة حث -
 .معيا والسياسات والقوانيف التشريعات

 
 :إجرائية توصيات

 كشؼ في يساىـ بما ،المرأة ضد العنؼ بموضوع يتعمؽ مافي  البيانات قاعدة توحيد عمى العمؿ -
 ىذا في وقانوني مجتمعي تغيير إحداث في الجيود توحيد لتعزيز ،الظاىرة ليذه الحقيقي الواقع

 المجاؿ.
 االجتماعي، النوع عمى المبني بالعنؼ عالقة ليا مواد   المدنية التربية مناىج تضميف عمى العمؿ -

 ية.ئوقا ليةآك الموضوع حوؿ مبكرة سف في الطالب وعي تعزيز بيدؼ وذلؾ
 خططيا ضمف ،واضح بشكؿ ،الدولة تتبناىا المعنفة لممرأة شاممة حماية منظومة إيجاد عمى العمؿ  -

 وموازنتيا. االستراتيجية
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 األمف قطاعات في المتوفرة والخدمات الجنسانية لالعتبارات المراعية التحقيؽ إجراءات ضماف -
 .االنتياكات ىذه عمى العقاب مف لإلفالت والتصدي ،والفتيات المرأة ضد لمعنؼ لالستجابة والعدالة

 وتقديـ ،والتمييز الوصـ ومعالجة ،واحتياجاتيا لممرأة اإلنساف لحقوؽ المصممة العالجات توفير -
 العدالة. إلى تعزز الوصوؿ التي والتدابير القانونية المساعدة

 السياقات في والفتيات النساء تعقيـ أو ،القسري اإلجياض أو الحمؿو  ،القسري الزواج ومعاقبة منع -
 بالصراع. المتأثرة

 لما لمناجيات وبخاصة ،المالي والدعـ االقتصادي الجانب ليشمؿ لمنساء الحماية مفيوـ توسيع يجب -
 وزوجات واألرامؿ والمطمقات واألسيرات الالجئات مثؿ لمفئات كذلؾ اجتماعي، وصـ مف لو يتعرضف
 عمى قدرة واألقؿ المعاممة، وسوء لمعنؼ عرضة األكثر فيف المسنات، والنساء واألسرى الشيداء
 الحاالت عمى التركيز أىمية كذلؾ ،المناسبة العمؿ وفرص والتعميمية الصحية الخدمات إلى الوصوؿ

 والنساء ،اإلعاقة ذوات والنساء ،الصغيرات الفتيات مثؿ المركب أو المزدوج التمييز مف تعاني التي
 لحمايتيف. لمعمؿ واضحة آليات عمى والتركيز ،الحماية أطر في المسنات

 سريأ عنؼ أشكاؿ مف لو تتعرض وما ،اإلعاقة ذوات النساء حوؿ تحميمية دراسات تنفيذ عمى العمؿ -
 إحصائيات غياب ظؿ في وذلؾ ليا، الحماية لياتآب واضحة ؿتدخُّ  الخروج باستراتيجيةو  ،ومجتمعي

 أنظمة غياب ظؿ في كذلؾ اعتداءات، مف الفئة ىذه لو تتعرض ما توضح تحميمية دقيقة بيانات أو
 ليف. قائمة خاصة حماية

 وغير القضائية االنتقالية العدالة آليات أف وضماف ،الجنسانية االنتياكات عف العفو قرارات حظر -
 جوانب جميع في مشاركة النساء خالؿ مف لممرأة، اإلنساف حقوؽ تعزيز عمى تعمؿ القضائية
 ،القانونية البنية كفاءة فغياب  االجتماعي. النوع عمى القائمة االنتياكات ومعالجة ،والتنفيذ التصميـ
 مواضيع في وبخاصة ،الداخمية الصراعات حؿ مياـ لتولي العشائرية التقميدية لمبنى مجاالً  أعطى
 حقوؽ تقويض عمى تعمؿ بالعكس بؿ فييا، لمنساء تمثيؿ ال بنى وىذه ،والنساء الفتيات ضد العنؼ
 3،العشائرية السيطرة مف فمسطيف دولة عززت حيث ،عقود مدار عمى عمييا العمؿ تـ التي النساء

 وعمى ،الحكومية المؤسسات ىياكؿ في بو معترؼ أساسي كجسـ العشائر شؤوف دائرة باعتمادىا
 ،األبوية السيطرة توطيد حيث مف النساء عمى سمباً  انعكس وىذا والمحافظات، الرئاسة مكتب رأسيا

 وجو عمى العائمية القضايا في القانوف سيادة عمى العشائري الحكـ سيادة بسبب ضدىف والتمييز

                                                           
في دولة  "سيداو"النسوي األىمي لتطبيؽ اتفاقية  ؼالفمسطينية واالئتالالعاـ لممرأة  االتحادمف:  ـفمسطيف مقدتقرير عف وضع النساء والفتيات في دولة 3 

 .جنيؼ –مقدـ إلى: المجنة المعنية لمناىضة كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة   .االحتالؿفمسطيف تحت 
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 عمى يقوـ الذي العشائري الحكـ صميـ مف تعتبر التي األسري العنؼ قضايا ومنيا الخصوص،
 .يفومصالح النساء حقوؽ حساب عمى تكوف ما غالباً  توفيقية حموؿ

 لممؤسسات الييكمية البنية في تضمينو يتـ لـ ما ،مؤكد بشكؿ ،اإللكترونية الجرائـ موضوع سيستمر  -
 التي اإلنترنت، لخدمات المزودة والشركات ،الحكومية وغير الرسمية الحماية ومؤسسات ،التعميمية

 شديد ضعؼ إلى إضافة فييا، والمعرفة الوعي وتوسيع ،الظاىرة ىذه عمى الضوء تسميط شأنيا مف
 التعامؿ ومأسسة لتطوير ،المؤسسات بيف التعاوف آليات في وضعؼ واألماف السالمة إجراءات في
 والفتيات. النساء عمى وتأثيراتيا الظاىرة مع

 جديدة الظاىرة تزاؿ ال حيث ،بالفتيات االتجار ظاىرة حوؿ جدية استقصائية لدراسة حاجة ىناؾ -
 أعمؽ ورصد فيـ أجؿ مف وذلؾ لمجدار، المحاذية الحدودية والمناطؽ القدس في وبخاصة ،وخفية

 ،تماماً  غيابيا ظؿ في ،تحديداً  الفئة ىذه تستيدؼ التي الحماية وخدمات تدخالت تطويرو  ،لمظاىرة
 ومحاربتو. بالبشر المتاجرة أشكاؿ أحد اعتباره عمى المبكر الزواج لخطورة بجدية النظر أىمية مع

 
 (:32و) (30) رقم سيداو توصيات يخص فيما العامة التوصياتثانيًا. 

 في المدنييف حماية تجاه واألخالقي القانوني لاللتزاـ المختمفة ومنظماتو الدولي المجتمع دعوة -
 المعني العاـ األميف وكيؿ حث ذلؾ في بما خاص، بشكؿ لنساءاو  ،عموماً  الفمسطينية األراضي
 االنتياكات لوقؼ بالتحرؾ المتحدة، لألمـ العاـ األميف دور تفعيؿ عمى بالعمؿ المرأة بشؤوف

 العالقة. ذات األمف مجمس وقرارات االتفاقيات احتراـ وضماف ،النساء بحؽ المتكررة اإلسرائيمية
 الخطيرة االنتياكات عف االحتالؿ دولة ومساءلة مالحقة أجؿ مف المختصة الدولية الجيات دعوة -

 واإلعاقة اإلصابة تمحؽ أو ،واألطفاؿ النساء بحياة تودي التي تمؾ والسيما الدولي، القانوف لقواعد
 الرابعة. جنيؼ اتفاقية والسيما ،الدولي القانوف قواعد بموجب بيـ،

 تطاؿ التي اإلسرائيمي العسكري االحتالؿ جرائـ تجاه مسؤولياتو أماـ لموقوؼ الدولي المجتمع دعوة -
 عمى المفروض لمحصار حد ووضع ،الفمسطينيات النساء ضمنيا ومف ،فمسطيني ىو ما كؿ

 النساء جميع عف الشامؿ اإلفراج جؿأ مف االحتالؿ دولة عمى والضغط ،غزة قطاع في الفمسطينييف
 .اإلسرائيمية السجوف في الفمسطينيات

 القائمة السمطة باعتبارىا االحتالؿ، دولة إلزاـ إلى (بيو األور  )االتحاد الدولي المجتمع دعوة -
 الفمسطينية األراضي في العنؼ ضد النساء لحماية اإلنساف الدولي لقانوفا بما ينص عميو باالحتالؿ،

 ضد التمييز أشكاؿ كافة عمى القضاء اتفاقية تنفيذ عف ،مسؤولة وبالتالي ،ممزمة نياإ كما  المحتمة.
  النساء. بحقوؽ المتعمقة الدولية االتفاقيات مف وغيرىا (30 توصية ذلؾ في )بما )سيداو( المرأة
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جراء  ضد االحتالؿ جيش قبؿ مف وجرائـ بانتياكات المتصمة عاءاتاالدّ  في مستقمة تحقيقات وا 
 الفمسطينيات. النساء

ى لإ ترقى التي الخطيرة واالنتياكات واالجتماعية والجسدية النفسية جرائمو عمى االحتالؿ محاسبة  -
 في )كما الىاي في الدولية الجنايات محكمة أماـ الفمسطينيوف/ات ليا يتعرض التيو  ،حرب جرائـ
 القدس(. في االنتياكات ،األرض ومصادرة العنصري الفصؿ جدار غزة،قطاع  عمى الحروب حالة

 142 عمييا وقعت التي الالجئيف، بحماية المتعمقة 1951 لمعاـ اتفاقياتيا بتنفيذ المتحدة األمـ مطالبة -
 ،والتعميـ ،والعمؿ ،السكف في الحؽ منيا ،الحقوؽ مف العديد الالجئيف االتفاقية ىذه تمنح حيث دولة،
 الثبوتية. الوثائؽ عمى والحصوؿ ،والتقاضي ،التنقؿ وحرية

 مع والتزاماتيا قراراتيا بتنفيذ المضيفة العربية والدوؿ العربية الدوؿ لجامعة السمطة مطالبة كذلؾ -
 حؿى لإ الداعية كازابالنكا وقرارات ،5581و ،5538 يقرار  بموجب الفمسطينييف/ات الالجئيف/ات

 وبخاصة ،المضيفة العربية الدوؿ في المدنية والحقوؽ الحماية وتوفير ،الالجئيف لقضية وشامؿ عادؿ
 يضمف بما ،ولبناف واألردف مصر إلى سوريا في األزمة بعد لجأف المواتي الفمسطينيات الالجئات

 فرص توفير عمى العمؿ كذلؾ  االقتصادي(. التمكيف فرص ،األوالد تعميـ ،اإلقامة) ليف كريمة حياة
 والممثميات الفمسطينية السفارات مكاتب خالؿ مف ،الفمسطينيات لالجئات والتعميـ االقتصادي التمكيف
 المستضيفة. العربية البالد في الموجودة

 نتج الذي المركب المجوء حاالت في الفمسطينيات الالجئات وضع عمى تركز دراسة تنفيذ عمى العمؿ -
 النساء وضعية بتضميف ،رسمي بشكؿ ،المطالبةو  ،الفمسطينية المؤسسات قبؿ مف رةاألخي الفترة في

 ليف. المستضيفة لمدوؿ سيداو تقارير في الفمسطينيات الالجئات
 قبؿ مف الفمسطينية المرأة ليا تتعرض التي االنتياكات لتوثيؽ وطنية ليةآ وضع عمى العمؿ -

 الدولية. الجنائية عبر لمعاقبتو الدولية لمجيات ورفعيا ،االحتالؿ
 الحوار طاولة عمى ووضعيا ،الوطنية المصالحة في النسوية االجتماعية األجندة بمورة عمى العمؿ -

 دور عمى تأكيداً  الرسمية، الوطنية المصالحة لجاف في النساء تمثيؿ ضرورة عمى والتأكيد ،الوطني
 تضرراً  األكثر باعتبارىف ،غزة وقطاع الغربية الضفة بيف والقانوني السياسي االنقساـ إنياء في النساء

 تجاه واضح نسوي موقؼ وجود الميـ مف وىنا  عمييف. السمبية نتائجو ومف ،السياسي الوضع مف
يجاد نقاشيا النسوية الحركة تستطيع حتى بالمرأة مساساً  األكثر القضايا مختمؼ  لحميا. لياتآ وا 

 اإلجراءات استخداـ ذلؾ في بما االنتخابات، في مع الرجؿ المساواة قدـ عمى المرأة تمثيؿ ضماف  -
 الحياة في المشاركات النساء وترىيب العنؼ مع مطمقاً  التسامح عدـ سياسة واعتماد والمؤقتة الخاصة
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 كوتاتخصيص  المركزي المجمس قرار تطبيؽل الفمسطينية السمطة عمى الضغط وبالتالي ،العامة
 %.30 عف تقؿ ال تيانسب والسمطة التحرير منظمة مؤسسات في نسوية

عادة والتفاوض الوساطة عمميات في العميا المناصب في النساء تمثيؿ ضماف -  وضماف ،اإلعمار وا 
 الفمسطيني لمشعب والوحيد الشرعي الممثؿ بصفتيا الفمسطينية التحرير منظمة مجالس في يفتمثيم

نياء الصراع ممؼ بإدارة أساسي بشكؿ والمخولة  االحتالؿ. وا 
 أو األجنبية الجوازات حممة مف فمسطينييف مف المتزوجات النساء عدد يبيف شامؿ مسح عمؿ -

 مف ومتزوجات ،الضفة يقطف   المواتي ،غزة لقطاع التابعة اليويات حممة مف النساء كذلؾ العربية،
 الشمؿ، لـ عمى يحصمف ولـ ،والداخؿ القدس فمسطينيي مف المتزوجات النساء أو الضفة، فمسطينيي

 المرأة قضية عمى الضوء تسميطوذلؾ مف أجؿ  ،الخصوص ىذا في إحصائيات توجد ال حيث
 أو المقدسيات النساء خاصةوب ،الشمؿ لـ لةأومس ،ولعائمتيا ليا بالنسبة اإلقامة لةأومس ،الفمسطينية
 ،لمفمسطينيات بالنسبة اإلنساف لحقوؽ صارخ وانتياؾ تمييزأنو ب يصنؼ ما مقدسييف، مف المتزوجات

 خاصةوب ،الفمسطينيات والفتيات النساء جميع عمى تطبؽ الجنسية انعداـ لمنع تدابير وضماف
 األخرى. الجنسيات حممة مف المقدسيات

صدارىا يا،واستبدال ،وثائؽجميع ال إلى والفتيات النساء وصوؿ ضماف -  .يفائسمأب وا 
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 (1) رقم ممحق

 
 وضع المرأة الفمسطينية حسب توصيات سيداو

 (30( و)32( و)35) اتتوصي
 

 
 ( بشأن العنف الجنساني ضد المرأة35المرأة الفمسطينية حسب توصية )وضع  .أوالً 
 

 تتـ التي الفضاءاتو  ،كافة بأشكاليا ،االجتماعي النوع عمى المبني العنؼ أو ،المرأة ضد العنؼ ظاىرة تعتبر
 أشكاؿ فشيد النساء مف 4%35 أفإلى  ،عمى الصعيد العالمي ،الدراسات تشير حيث عالمية، ظاىرة ،بيا

دلع ين الذي الجنس نوع أساس عمى القائـ لمعنؼ المعيارية القاعدة ىي ىذه  حياتيف. في الجنسي العنؼ
 اليومي العنؼ مواجية بكيفية االعتراؼ في ثغرات ،أيضاً  ،ىناؾ تزاؿ ال ،ومع ذلؾ  الصراع المسمح عميو.

 ومركبة بنيوية عدة عوامؿ فإ حيث ،النزاع أثناء العنؼ بيا تواجو التي بالطرؽ النزاع قبؿ المرأة تختبره الذي
 السياسية العوامؿ في تتمثؿ متفاوتة، بنسب والمجتمع األسرة مستوى عمى العنؼ تعزيز في تساىـ ومتداخمة

 والبيئية. والثقافية واالجتماعية واالقتصادية
 

 السياؽ عف بمعزؿ المرأة ضد العنؼ ظاىرة تناوؿ يمكف فال ،وعند الحديث عف السياؽ الفمسطيني
قتصادية واالجتماعية واال السياسية البيئة فيـ عمى كذلؾ ،وتبعات ذلؾ عمى السياؽ الفمسطيني ،االستعماري

 وحالة ،وغزة الضفة في الفمسطينية السمطة تتبناه الذي والتشريعي السياساتي النيج عمى تؤثر التيوالثقافية 
  غزة. في تنفيذىا ويتـ ،حماس تقرىا التي السياسية القراراتية واالنقساـ الذي يمقي بظمو عمى السياس الشرذمة

 .(30) رقـ التوصية في بالتفصيؿ يايلإ التطرؽ سيتـ ،بالتحديد االحتالؿ فانتياكات
 
 
 

                                                           
4 http://blogs.lse.ac.uk/wps/2017/09/12/cedaw-general-recommendation-35-draws-an-explicit-link-between-
gender-discrimination-and-conflict-related-violence-against-women/ 
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 ف ضد المرأة في السياق الفمسطينيالعن أشكال
 

 العنف الجسدي والجنسي
 2011،5 العاـ في المنزلي العنؼ عف الفمسطيني لإلحصاء المركزيدراسة استقصائية قاـ بيا الجياز  تشير
 العنؼ أشكاؿ ألحد تعرضف المتزوجات النساء مف %37 أفإلى  آلف،ى الإ الجياز بيا قاـ دراسة خرآ وىي
 الغربية الضفة في العنؼ معدالت بمغت وقد  لمدراسة. السابؽ لمعاـ 12 ػال األشير خالؿ أزواجيف يد عمى
 أعمى سجمت فقد ،غزة قطاع أما  اهلل. راـ محافظة في وأدناىا ،(%47.3) واألغوار أريحا في نسبيا أعمى
 (.%23.1)يف سجمت أدنى نسبة في محافظة رفح ح في (،%58.1) غزة محافظة في نسبة

 
 لمتحرش %1.3 وأف الشارع، في النفسي لمعنؼ تعرضف قد النساء مف 6%5 حوالي أف النتائج أظيرت كما

 الخدمات مزودي يد عمى النفسية لإلساءة تعرضف دق %4.0 حيف في الجسدي، لمعنؼ %0.6و ،الجنسي
 الجريمة. عمى تالسكو  فضمف لمعنؼ تعرضف ممف %65 فإ حيث ،العامة الخدمات مراكز في
 

 ىالدعاو  عمى ،النساء ضد العنؼ بحاالت المتصمة ىوالدعاو  ىالشكاو  بشأف المتاحة الوثائؽ وتقتصر
 أشكاؿ في السمطات تجرييا التي التحقيقات فمستوى ذلؾ، عمى عالوة  الفمسطينية. المحاكـ أماـ المرفوعة

 بدقة. موثقة أو واضحة غير العنؼ
 
 بيانات إلى استند الذي النساء ضد العنؼ مناىضة منتدى بو قاـ ،المرأة ضد لمعنؼ تحميمي تقرير يشيرو 

 بداية منذ حالة (956) توثيؽ تـ "أنوإلى  العنؼ مناىضة منتدى في مؤسسات قبؿ مف متاحة ومعطيات
 أنياإلى  العنؼ حوؿ الموثقة البيانات تشير حيث العاـ نفسو، مف وؿاأل تشريف نياية وحتى 2017 العاـ

 مارسوا ممف %92 وأف النساء،ممف تـ توثيؽ بياناتيـ مف  %99 حيث ،رئيسي بكؿ النساء عمى مورست
 7.نساء" كانوا %8و رجاالً  كانوا العنؼ

 
 العنؼ بيئة عف التبميغ في التحديات مف العديد يواجيف الريؼ قاطنات النساء أفإلى  البيانات تشير كما

 لتمؾ األكبر التوثيؽ مف يحد ،الجغرافية األماكف ىذه وتغطيتيا المؤسسات وصوؿ محدودية وأف المعاشة،
                                                           
5.http://www.pcbs.gov.ps/PCBS_2012/Publications.aspx 

 .المصدر السابؽ 6
 .حالة دراسية: توثيؽ لحاالت وبيانات مف منتدى مناىضة العنؼ ضد المرأة  قراءة تحميمية في العنؼ ضد النساء. 7
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 مدخالً  تعتبر ،ومخيمات ومدف ريؼ مف الفمسطينية التجمعات في تتـ التي التوعية ورش فإ حيث الحاالت،
 جاءت توثيقيا تـ التي البيانات غالبية أفإلى  8حيث تشير البيانات المتاحة ،فاتالمعنّ  النساء إلى لموصوؿ

 ،% مف المدينة27و الفمسطيني، الريؼ مف الحاالت تمؾ مف %58 توثيؽ تـ فقد الفمسطيني، الريؼ مف
 % مف المخيـ.15و
 

أوسمو عمى العنؼ وأشكالو المختمفة اتفاؽ الجغرافيا السياسية فيما يتعمؽ بتصنيؼ المنطقة حسب  تؤثركما 
 ،ويتضح ذلؾ  العجز القانوني. إلى جانبفة، لمرأة المعن  ى الإضد المرأة، حيث العجز في التدخؿ والوصوؿ 

أف ىناؾ بعض المشاكؿ في  ،حسب ىذه الدراسة التحميمية ،المرشدات المواتي أكدف إفاداتفي  ،بشكؿ جمي
 ،في التدخؿ واإلشكالية ،حيث تزويج القاصراتمف ( 1948)لفمسطيف  األخضرالمحاذية لمخط المناطؽ 

 لممتجنسيف. اإلسرائيميةوالقوانيف  ،لمتداخؿ في ىذه الحاالت ما بيف القوانيف المحمية العاجزة نظراً 
 

 وتوثيؽ لرصد جيودىا االجتماعية التنمية وزارة في االجتماعي النوع وحدة كثفت ،2017 العاـ مطمع ومع
 النموذج عمى المبني التقرير يقتصر حيث ،لعنؼ المبني عمى النوع االجتماعيا ضحايا النساء قضايا

 االتجاه في خطوة أنيامف  رغـعمى الو  ،الغربية الضفة في االجتماعية التنمية مديريات عمى اإللكتروني
 ،غزة قطاع في العنؼ حاالت مع التعاطي عدـ في جوىرية مشكمة ،ذاتو بحد ،يشكؿ ىذا فإف، الصحيح

 مف قضاياىف مع التعاطي تـ المواتي االجتماعي النوع عمى المبني العنؼ ضحايا النساء نسبة بمغت حيث
 9.حالة (336) ،2017 العاـ خالؿ االجتماعية التنمية وزارة مديريات مرشدات قبؿ
 

 اإللكترونيالعنف 
 وصوؿ المعمومات تكنولوجيا وتسييؿ ،االجتماعي التواصؿ مواقع عبر لمتوعية وسائؿ تطوير مف الرغـ عمى

 الحمقة كونيف ؛اإللكترونية لمجرائـ والنساء الفتيات تعرض نسبة زادت والفرص، الخدمات إلى النساء
 مستوى عمى شيوعاً  اإللكتروني العنؼ مظاىر أكثر فمف  المختمفة. بأشكالو لمعنؼ تعرضاً  واألكثر األضعؼ

 الجنسية التحرشاتو  ،اإللكتروني االبتزازو  ،اإللكترونية والمالحقة المطاردة تشمؿ والفتيات، النساء ضد العالـ
 ومقاطع لمصور القانونية غير واالستخدامات ،الذكية اليواتؼ أجيزة عمى والتجسس المراقبةو  ،اإللكترونية

 .اإللكتروني لالبتزاز كأداة بيا والتيديد ،وتحريفيا ،الفيديو
 

                                                           
 .المصدر السابؽ8 
 .2017، تقرير وزارة التنمية االجتماعية9 
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 كما  حياتيا. في اإللكتروني العنؼ أشكاؿ مف لشكؿ تتعرض نساء ثالث بيف مف واحدة أف دراسة بينت فقد
 وأف اإللكتروني، العنؼ أشكاؿ مف لشكؿ تعرضيف بالفعؿ تـ قد النساء مف 10%73 أف إلى التقارير تشير

 بيف أعمارىف تراوحت ،اإللكتروني العنؼ أشكاؿ لكافة العالي لمخطر تعرضاً  األكثر النساء أعمار متوسط
 المالحقة والتحرش الجنسي. إلىار األعم ىذه في والفتيات النساء يتعرضف حيث سنة، 18-24
 

 (502) مع 2015 لعاـا الغربية الضفة في ةالفمسطيني الشرطة تعاممتفقد  ،الفمسطيني المستوى عمى أما
 العاـ في الفمسطينية الشرطة معو تعاممت الذي العدد ضعؼ وىو إلكترونية، جرائـ أنيا عمى ُتصنفيا حالة

 ،األخالقي واالبتزاز ،والتيديد ،الشخصية انتحاؿ بيف ،التقرير وفؽ ،اإللكترونية الجرائـ وتركزت ،2014
 الدراسة وتشير  11(.2016، اإلخبارية )معاً  اإللكترونية والبيانات ،اإللكتروني البريد وسرقة ،المالي واالحتياؿ

 ما أعمارىف تراوحت ،كافة اإللكتروني العنؼ ألشكاؿ العالي لمخطر تعرضاً  األكثر النساء أعمار معدؿ أفإلى 
 دوالتصيُّ  الجنسي والتحرش المالحقة إلى األعمار ىذه في والفتيات النساء تعرضت حيث سنة، 24-18 بيف

 اإلنترنت. شبكة عمى واألماف والسالمة لمتوعية رسمية إجراءات غياب ظؿ في ،اإللكتروني
 

 تـ التي اإللكترونية الجرائـ لدائرة الواردة الطمبات عدد أفإلى  الفمسطينية العامة النيابة إحصائيات وُتشير
 األمنية األجيزة مختمؼ مف اً طمب 15976بمغ  2016 العاـ مف األوؿ النصؼفي  معيا والتعامؿ إنجازىا

 لدائرة الواردة الطمبات عدد بمغت وقد العاـ، النائب مكتب إلى الواردة الشكاوى إلى إضافة ،الجزئية والنيابات
 عدد بمغ حيف في ،اً طمب( 28162، )2015 العاـ فيمعيا  والتعامؿ إنجازىا تـ التي اإللكترونية الجرائـ

 12.طمب 16500نحو  2014 العاـ في اإللكترونية الجرائـ لدائرة الواردة الطمبات
 

 الجرائـ عدد مع مقارنة ،قميالً  الغربية الضفة في الفمسطينية المحاكـ عمى عرضت التي القضايا عدد ويعتبر
 إلى تصؿ قد نسبة تشكؿ اإللكترونية الجرائـ أفمف  رغـعمى ال ،الواقع أرض عمى المقترفة اإللكترونية

 أو ،األمف متطمبات عبر أو ،الشكاوى عبر سواء ؛العامة النيابة إلى تقدـ التي القضايا مجمؿ مف 30%13
 ،االجتماعي المحيط أماـ األمر انفضاح مف الخشية مف المحاكـ إلى النساء تقدـ عدـ أسباب وتعود غيره،

 تبقى السائدة والتوقعات والتقاليد االجتماعية فاألعراؼ المحيط، مف االجتماعية الوصمة مف والخوؼ
                                                           

لـ ) 2017ضد المرأة، منتدى مناىضة العنؼ راـ اهلل: . ساء والفتيات: المخاطر وطرق المواجهةنضد ال اإللكترونيةالجرائم  . عبد الرازؽ غزاؿ 10
 .تنشر بعد(

 .المصدر السابؽ 11
 .2016، النيابة العامة إحصائيات 12
 مصدر سبؽ ذكره. ،ةساء والفتيات: المخاطر وطرؽ المواجينضد ال اإللكترونيةدراسة الجرائـ عبد الرازؽ غزاؿ،  13
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 الذكورية، والثقافة المجتمعية واليياكؿ فاألسرة فمسطيف، في االجتماعي النوع عمى القائـ لمعنؼ الحاضنة
 والفتيات النساء ُيممف األحياف مف الكثير وفي والخضوع، القبوؿ النساء مف يتوقع بينما ،الذكور عمييا ُيييمف
 تصؿ ما وغالباً   ضدىف. الممارسة اإللكترونية بالجريمة األمر يتعمؽ عندما خاصةبو  ،يرتكبنيا لـ أفعاؿ عمى
 أو االستجابة عمى الضحية قدرات يفوؽ الذي االبتزاز مف األخيرة المراحؿ في العامة لنيابةى الإ القضايا تمؾ

 التحمؿ.
 
 واالتصاالت اإللكتروني الفضاء عمى سيطرتو في أساسياً  عائقاً  يشكؿ اإلسرائيمي العسكري االحتالؿ يزاؿ وال

 قطاع مستوى عمى العمؿ إجراءات وتكامؿ متابعة أماـ عائقاً  يشكؿ الفمسطيني االنقساـ أف كما الفمسطينية،
 الوطف. جناحي بيف اإللكترونية الجرائـ لمرتكبي والمالحقة العدالة

 
 وتعدد التطور في ومتسارعة جديدة كونيا التقميدي، الجنائي القانوف في تناوليا يتـ لـ اإللكترونية الجرائـ
 لمعاـ األردني العقوبات قانوف الغربية الضفة في يطبؽ يزاؿ وال المكانية، الحدود يتخطى ممارستيا أشكاؿ
 الشرقية القدس وفي ،1967لمعاـ  "االنتدابي" الفمسطيني العقوبات قانوف يطبؽ غزة قطاع وفي ،1960
 ُيبيف عصري عقوبات قانوف إقرار في اآلف إلى النجاح يحقؽ ولـ واألردنية، اإلسرائيمية األنظمة تسري

 اإللكترونية. الجرائـ توصؼ أفعاالً  صريحة بنصوص
 

 ،الرأي عف التعبير لحرية المخالفة الواردة النصوص مف العديد عمى حتويي اإللكترونية الجرائـ قانوف فإ كما
 دولة ليوإ انضمت الذي والسياسية المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد في المكفولة اإلعالمية والحريات
 تحفظات. بدوف فمسطيف

 
 كما اإللكترونية، الجرائـ مع التعامؿ في تحديات تواجو ،الفمسطيني القضاء فييا بما ،العدالة أجيزة تزاؿ ال

 اإللكترونية الجرائـ ومكافحة الجرائـ، مف النوع ىذا مع لمتعامؿ والتقنية الفنية والخبرة والميارة التأىيؿ ينقصيا
 كافة. صورىا ويجـر يحددىا تشريعي غطاء بال لتاز  ما
 

 "الشرف"بـقتل النساء عمى خمفية ما يسمى 
 وطنياً  بعداً  وتأخذ والمحمي، والوطني العالمي االىتماـ تستقطب النساء قتؿ جرائـ ظاىرة أصبحت ،حديثاً 

 الظاىرة تناىض التي واإلعالنات الدولية االتفاقيات سف خالؿ مف جمياً  ذلؾ ابد وقد عامًا، ومجتمعياً 
 االتفاقيات دعا الذي األمر االجتماعي، النوع أساس عمى القائمة التمييز أشكاؿ أحد باعتبارىا وتكافحيا،
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 إلى ،خاص وجو عمى لممرأة اإلنسانية لمحقوؽ الحامية الدولية واالتفاقيات عاـ، بوجو اإلنساف لحقوؽ الدولية
 حماية أجؿ مف ،االتفاقيات ىذه عمى المصادقة األعضاء لمدوؿ ممزمة ومؤسساتية تشريعية تدابير فرض
 الحياة. في والحؽ التمييز، وعدـ ،المساواة في الحؽ السيما لحقوقيا، المركب االنتياؾ مف المرأة

 
 والمعمومات وتوثيقيا، رصدىا مف 14القانوني لإلرشاد المرأة مركز تمّكف التي المتوفرة والبيانات لممعطيات وفقاً 
 النساء عدد حوؿ المتوفرة اإلحصائيات في تبايناً  ىناؾ أف وجد العالقة، ذات األطراؼ مف عمييا حصؿ التي

 العاـ في غزة وقطاع الغربية الضفة في وفتيات لنساء قتؿ حالة (27) المركز رصدوقد   المقتوالت. والفتيات
 .2015 العاـ في أخرى قتؿ حالة (15) رصد بينما ،2014

 
 يسمى ما خمفية عمى قتؿ قضية (16) 2014 العاـ تقرير سّجؿ فقد ،الفمسطينية الشرطة لجياز بالنسبة
 بمجموع أي مثال"، كاالنتحار الجرمي، اإلطار "خارج مسمى تحت أخرى حالة (11) إلى إضافة الشرؼ،
 يحدد أف دوف لمنساء قتؿ قضايا (7) الشرطة تقرير فسّجؿ ،2015 العاـ في أما  "وفاة". حالة (27) النساء
 لنساء وفاة حاالت (4) ىناؾ أف إلى نفسو التقرير أشار بينما ،2015 العاـ تقرير حدده ما وفؽ السبب،
 15"."االنتحار بسبب وفتيات

 
 "ظروؼ في وفاة حالة (161) ،2015 العاـ خالؿ رصدت فقد المواطف، لحقوؽ المستقمة لمييئة بالنسبة أما
 ما خمفية عمى القتؿ حاالت مجموع وكاف  األطفاؿ. مف (49و)، اإلناث مف (26) منيا طبيعية"، غير

 في وفاة حالة (176) رصدت قد الييئة وكانت  .2015 العاـ خالؿ فقط قتؿ حالتي العائمة" "شرؼ يسمى
 تعريفاً  التقرير وتضمف  األطفاؿ. مف (56و)، اإلناث مف (40) ،2014 العاـ خالؿ طبيعية" غير "ظروؼ
، لمعنى تصنيفاً  (15) شمؿ ،طبيعية" غير ظروؼ في "الوفاة لمفيوـ محدداً   في الوفاة بينيا مف المفيـو
 عدد تصنيؼ التقرير في يتضح لـ بينما ،العائمة"" "شرؼ يسمى ما خمفية عمى و"الوفاة غامضة، ظروؼ
ناثًا. ذكوراً  بينيـ الجنس نسب وتحديد األطفاؿ، بيف الوفاة حاالت  أف التوضيحي الممحؽ في االنتباه ويمفت  وا 
 ظروؼ "في الوفاة حاالت عدد كاف بينما العاميف، خالؿ صفراً  كانت االنتحار نتيجة الوفاة حاالت عدد

 منيا ،حالة (32) كانت فقد 2015 العاـ في أما أنثى، (19) منيا ،2014 عاـال في حالة (36) غامضة"
 سجمتيا التي كافة الحاالت تسّجؿ لـ العامة النيابة أف إلى ،نفسو التقرير في ،الييئة وأشارت  إناث. (9)

                                                           
 .القانوني "جرائـ قتؿ النساء عمى خمفية ما يسمى شرؼ العائمة" لإلرشادتقرير مركز المرأة  14
 .المصدر السابؽ 15
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 وقد  .القانوف يكفميا التي السرية إطار في ومحفوظة التحقيؽ، قيد الحاالت مف آخر جزء ىناؾ بينما الييئة،
 والتوثيؽ. الرصد في العالقة ذات المختمفة األطراؼ ِقبؿ مف المتبعة والمنيجية الرؤية ذلؾ سبب يكوف

 
 بالفتيات/النساء تجاراإل  ظاهرة

في ذلؾ القاصرات والفتيات المواتي يجبرف عمى ممارسة  فتجار بالشابات، بمأما بخصوص ظاىرة اإل
 ،يا في بعض الدراساتيلإ اإلشارةالدعارة، فال يزاؿ حجـ ىذه الظاىرة غير معروؼ، وذلؾ عمى الرغـ مف 

 وعمى الرغـ مف الجيود التي تبذليا منظمات المجتمع المدني واألجيزة الرسمية لرصد مثؿ ىذه الحاالت. 
الغربية والقدس والمناطؽ  الضفة مفغير أنو قد تـ رصد زيادة في انتشار الدعارة في مناطؽ مختمفة 

 ىذهوال تزاؿ  ،معدومة ،يداً إف خدمات الحماية التي تستيدؼ ىذه الفئة تحد  لمجدار.الحدودية المحاذية 
أف عدـ وجود حدود  إلى اإلشارةوتنبغي  دراسة استقصائية جدية. ى لإوبحاجة  16جديدة وخفية الظاىرة
جانب عدـ تحكـ السمطة الفمسطينية بالحدود  إلىالفمسطينية المحتمة،  واألرض إسرائيؿبيف  يا دولياً بمعترؼ 
وتفتيت الوحدة الجغرافية ما بيف الضفة الغربية  ،حقيقية فمسطينية دولةوغياب حديدىا بشكؿ تعسفي، تالتي تـ 

فالسمطتاف ال  تجار بالنساء. ضعؼ وعدـ فعالية مكافحة اإل إلىوقطاع غزة وشرقي القدس، كؿ ذلؾ أدى 
ووفؽ ىذا السياؽ، تقع  تجار بالنساء واستغالليف الجنسي. تتواصالف وال تنسقاف فيما بينيما لمكافحة اإل

تنفيذ المعاىدات واالتفاقيات الدولية التي ىي  القائمة عمىالسمطة ؤولية عمى دولة االحتالؿ بصفتيا المس
أف ال تعيؽ أو تمنع  ،أيضاً  ،طرؼ فييا في المناطؽ التي تخضع لسيطرتيا، وليس ذلؾ فحسب، بؿ عمييا

ومقدمي الخدمات  ،والمحاميف ،وضباط الشرطة ،مثؿ القضاة ؛الفمسطينية ذات الشأف األطراؼحركة 
سرائيؿاالجتماعية والرعاية الصحية بيف الضفة الغربية وقطاع غزة   .وا 

 
 التعاطي مع الحاالت قانونياً 

 نصؼ يقارب ما أف إلى ،2014 العاـ خالؿ قتؿ جرائـ أنيا عمى توثيقيا تـ التي اإلحصائيات أشارت
 بأربعة أحكاـ صدرت وقد 17،البداية محاكـى لإ قضية (12) أحيمت فقد لمحاكـ،ى الإ إحالتيا تتم القضايا

 توجيو وتـ األصوؿ، حسب االتياـ توجيو قرار لتدقيؽ العاـ النائب مكتب إلى واحد ممؼ وأحيؿ فقط، منيا
 محكمة إلى تحويمو يتـ أف عمى األصوؿ حسب تدقيقو بعد آخر ممؼ في العمد القتؿ بتيمة اتياـ الئحة
 البداية.

 
                                                           

 .2015/ 6/12 :صحيفة دنيا الوطنػ اإللكتروني للموقع ا 16
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 المحكمة إلى منيا واحد ممؼ إحالة تتم فقد العامة، النيابة إلى واردة قضايا 18(6) أحيمت ،2015 العاـ في
 مكتب إلى قضايا (3) إحالة توتم البداية، محكمة أماـ تاريخو حتى منظوراً  زاؿ وما ،العمد القتؿ بتيمة
 قيد الست القضايا مجمؿ مف قضيتاف تزاؿ وال األصوؿ، حسب االتياـ توجيو قرار لتدقيؽ العاـ النائب
 .التحقيؽ

 
 وكذلؾ المحالة، القضايا عدد مع مقارنة نسبياً  قميؿ الصادرة األحكاـ عدد أفّ  ، إلىالتقرير حسب ،يشير وىذا
 الوصوؿ في الحؽ توافر عدـ إلى يؤشر قد وىذا المحكمة، إلى التحقيقية القضايا إحالة في تأخيراً  ىناؾ فإف
 دستوري كمبدأ الممكنة بالسرعة فييا لمفصؿ الحياة، في المرأة بحؽ المتعمقة القضايا ىذه مثؿ في لعدالةى الإ

 الفمسطيني. األساسي القانوف عميو نص
 

 المنزلي العنف
 ،فمسطيف دولة تقرير عميو أكد ما وىذا ،ترتفع فمسطيف في األسري لمعنؼ يتعرضف المواتي النساء نسبة فإ

 زالت ما  19.سيداو اتفاقية لتطبيؽ األىمي النسوي االئتالؼ قبؿ مف المقدـ الظؿ تقرير في توضيحو وتـ
 مف والعنؼ ،خاص بشكؿ األسري العنؼ مف الحماية مبدأ غياب بسبب القانونية الحماية إلى تفتقر النساء
 القتؿ تمنع التي العقوبات قانوف مف 98 والمادة ،340 المادة لغاءإ مف الرغـ وعمى  عاـ. بشكؿ األسرة خارج
 المواد مف العديد ىناؾ فإ كما ،عميو العمؿ يتـ لـ القرار وتفعيؿ تنفيذ إفف الشرؼ، يسمى ما خمفية عمى

 مف كؿ في المطبؽ العقوبات قانوف في ساريةً  زالت ما النساء ضد العنؼ تبيح التي المادة ليذه المكممة
قرار إصدار عف بديالً  ليست المجزوءة الحموؿ أف سيداو ائتالؼ يرى حيث 20،غزة وقطاع الغربية الضفة  وا 
 الممارس العنؼ وتائر وتصاعد استمرار في تسيـ بؿ المرأة، حماية تضمف ال نياإ كما ،العقوبات قانوف
 21ىا.ضد

 
مكانيةالحماية  إطار  العدالة إلىالوصول  وا 

 ،الدولية والمؤسسات ،المدني المجتمع ومؤسسات ،المرأة شؤوف بوزارة ممثمة الرسمية المؤسسات وضعت
 وتنفيذ إعداد عمى المرأة شؤوف وزارة أشرفت حيث المرأة، ضد الموجو العنؼ مف لمحد وطنية آليات

                                                           
 .القانوني "جرائـ قتؿ النساء عمى خمفية ما يسمى شرؼ العائمة" لإلرشادتقرير مركز المرأة 18 
 .لتطبيؽ اتفاقية سيداو األىميتقرير الظؿ المقدـ مف قبؿ االئتالؼ النسوي  19

20 List of issues. 
 .التمييز ضد المرأة "سيداو" عمى ردود دولة فمسطيف أشكاؿلتطبيؽ اتفاقية القضاء عمى كافة  األىميمالحظات االئتالؼ النسوي  21
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 اً جزئي زاؿ ما تطبيقيا أف غير ،2019- 2011 النساء ضد العنؼ لمناىضة الوطنية االستراتيجية
 لمناىضة الفمسطينية األىمية المنظمات منتدى أنشطة في المدني المجتمع مؤسسات استمرتو  22ًا،وانتقائي
 أف ، إلىالمرأة ضد العنؼ مناىضة مجاؿ في الفاعمة لممؤسسات اإلنجاز تقارير تشير  المرأة. ضد العنؼ
 الدولية المؤسسات مف الموضوعة وباآلليات بالمخطط مقارنة لمغاية محدود المنجزة والتدخالت اإلنجاز حجـ

 حجـ يتفاوت  المجتمعي. والوعي التشريعاتب المرتبطة األمور في خاصةبو  المدني، المجتمع ومؤسسات
 إنجازات إلى تشير بيانات فيناؾ المرأة، ضد العنؼ مف لمحد وضعت التي األربع السياسات في اإلنجاز
 فضح مجاؿ وفي ،لمتيميش عرضة واألكثر فاتالمعنّ  بالنساء الخاصة االجتماعية الخدمات تطوير في نسبية

 وأف النساء، ضد الموجو العنؼ حوؿ دولية تقارير ورفع وتوثيؽ ،النساء تعنؼ التي اإلسرائيمية االنتياكات
 الثقافة تعزيز وسياسة ،لعدالةإلى ا النساء وصوؿ كفالةب المرتبطة السياسات تحقيؽ في محدودةً  إنجازاتٍ  ىناؾ

 .لمعنؼ المناىضة المجتمعية
 

يذاء ظمـ مف الواقع يكتنفو لما الكريمة الحياةفي  وحقيف النساء حماية عمى العمؿ أىمية مف وانطالقاً   وا 
 شؤوف وزارة برئاسة المرأة ضد العنؼ لمناىضة الوطنية المجنة بتشكيؿ الفمسطيني الوزراء مجمس قاـ لمنساء،
 المرأة.

 
 الخدمات وصوؿ يضمف إحالة نظاـ وىو، "تكامؿ" فاتالمعنّ  لمنساء الوطني التحويؿ نظاـ إطالؽ تـ وقد

 منظمات مف بمبادرة ،2009 العاـ في فمسطيف، في المعنفات لنساءى الإ واالجتماعية والقانونية الصحية
 الصحي لإلنماء جذور ومؤسسة ،واالجتماعي القانوني لإلرشاد المرأة مركز وتنفيذ ،المدني المجتمع

 لنظاـ القانوني اإلطار االجتماعية التنمية ووزارة المرأة شؤوف وزارة قدمت ،2012 العاـ وفي  واالجتماعي.
 العاـ أواخر في الوزراء رئاسة قبؿ مف رسمياً  أقر وقد  الوزراء. مجمس قبؿ مف عميو الموافقة تـتل ،اإلحالة
 والقطاعات الشرطة عف فضالً  ،المعنفات لمنساء الخدمات توفر التي المراكز سائر في اً لزاميإ ويعتبر ،2013
 واالجتماعية. الصحية

 
 فارقة ، وعالمةالمتراكمة الوطنية لمجيود بناءً استثمارًا و  اً تتويج المعنفات لمنساء التحويؿ نظاـ صدور يعتبر
 مع تشاركي وبشكؿ النساء، ضد العنؼ مناىضة تجاه والتزاميا الفمسطينية السمطة سياسة مستوى عمى

                                                           
 إبالغ، ىناؾ العديد مف العوامؿ التي ال تزاؿ تساىـ في ثني المرأة عف 2019-2011بحسب االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنؼ ضد المرأة  22

، انعداـ وجود الموظفيف األخرىليف، ومف العوامؿ  وتوفير بعض الخصوصية ،الشرطة، بما في ذلؾ انعداـ وجود مساحات خاصة الستقباؿ النساء
 عف انعداـ تدابير حماية السرية في أقساـ الشرطة. وبالتالي عجز النيابة العامة/الشرطة عف معالجة مثؿ ىذه الحاالت، فضالً  ،المتخصصيف
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 مناىضة مجاؿ في الدولييف والالعبيف ،المدني المجتمع ومؤسسات ،الحكومة في كافة العامميف الالعبيف
 التصدي في األىـ الدور يمعب الصحي القطاع فإ وحيث  فمسطيف. في االجتماعي النوع عمى المبني العنؼ
 صحة عمى تكوف ما أكثر لمعنؼ النساء تعرض عواقب فإ حيث، االجتماعي النوع عمى المبني لمعنؼ

 األوؿ المالذ ىي الصحية الرعاية مؤسسات يجعؿفإف ىذا األمر  ،فحياتي ونوعية الناجيات الضحايا
 الستجابة االستراتيجي الميـ الموقع في الصحية الرعاية مقدمي ويضع ،النساء ويلإ تمجأ التي سبنواأل

 الضرورية والتحويمية الصحية الخدمات تقديـ وبالتالي ،لمعنؼ التعرض احتمالية عف بالتقصي ،فعالة صحية
 .األخرى

 
 مسكف مغادرة المنزلي العنؼ مرتكبي عمى تفرض بأف لمسمطات تسمح قائمة قانونية إجراءات وجدت ال

 ، تستقبؿالضفة أو غزةقطاع  في سواء ؛النسوية المراكز بعض أف غير، عنو بعيداً  البقاء أو الضحية
 التنمية ووزارة لمشرطة التابعة األسرة حماية وحدة مع والتعاوف بالتنسيؽ ليف الحماية وتوفر الضحايا

 معينة أوامر إصدار ،الفمسطينية لمشرطة التابعة األسرة حماية لوحدات ويمكف  والمحافظة. االجتماعية
جراءات تدابير وتطبيؽ  بما المعنية، الجيات تجتمع ما وغالباً   المعتديف. مف العنؼ ضحايا لحماية محددة وا 

 ومسؤولو المتخصصة المرأة حقوؽ منظماتو  ،واالجتماعيوف الصحيوف واألخصائيوف الشرطة ذلؾ في
 المعتدي إجبار أو ،العنؼ موقع مف الضحية بإبعاد القرار اتخاذ قبؿ الحالة خطورة تقييـ أجؿ مف المحافظة،

 منيا. االقتراب وأ بالضحية األذى لحاؽإ بعدـ ضمانة توقيع عمى أقاربو أو
 

 والتمكينخدمات المشورة والدعم النفسي 
 المرأة مركز يديرو ، المعنفات لمنساء الحماية وبيوت الساخنة الخطوط معظـ االجتماعية التنمية وزارة تدير

 لمنساء والقانونية االجتماعية الخدمات ويوفر ،الطوارئ حاالت في لمحماية ممجأ واالجتماعي القانوني لإلرشاد
 مف والتمكيف النفسي والدعـ المشورة خدمات تُقدـ كما  الطوارئ. لحاالت مساعدة خط ذلؾ في بما المعنفات،

 شؤوف ووزارة االجتماعية التنمية وزارتي مع بالتنسيؽ العاممة، المرأة كجمعية ؛أخرى نسوية مؤسسات عدة قبؿ
 المرأة.

 
 نظام قضائي عادل وأجهزة شرطة غير تمييزية إلىالوصول  إمكانية
 الفمسطينية، المحاكـ لدى االجتماعي النوع عمى المبني بالعنؼ متصمة بشكاوى التقدـ النساء تستطيع وحيث

 التابعة األسرة حماية وحدة لدى خاصةبو  ،الشكاوى ىذه بمثؿ التقدـ عف يمتنعف النساء مف العديد فإف
 الوصـ مف الخوؼ عف عوضاً  الشرطة، أقساـ في السرية تضمف التي التدابير انعداـ بسبب وذلؾ ،لمشرطة
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 الدعـ تقديـ عمى القادرة النسوية المؤسسات مف قميؿ عدد وىناؾ  والمجتمع. األسرة احتراـ وفقداف االجتماعي
 وفي  واالجتماعي. القانوني لإلرشاد المرأة كمركز المجانية القانونية الخدمات توفير طريؽ عف لمضحايا
 منيا، قيمة أكثر وأحياناً  الرجؿ، لشيادات مساوية النساء شيادات تعتبر، الجنسي واالعتداء التحرش حاالت

 الدعوى. إلسقاط فةالمعنّ  المرأة عمى الضغط أو لغائياإ أو القضية إلحالة القرار أصحاب أحد يتدخؿ لـ ما
 
 عمى التستر ويتـ ،خفياً  العقاب مف النساء ضد العنؼ يمارسوف الذيف الحكومييف الموظفيف إفالت يزاؿ ال

 القضائية السمطات بيف الفصؿ عدـ في ،ىنا ،المشكمة وتكمف ،عنيا التحدث واجتناب الحاالت ىذه
 النوع عمى المبني العنؼ حوؿ التقميدية النظر بوجيات متأثريف القضاة بعض يزاؿ وال  .والتنفيذية

 الحاالت ىذه في القضاة ويمارس  المنزلي. العنؼ حاالت في قراراتيـ عمى يؤثر الذي األمر االجتماعي،
 ومكثؼ جاد بشكؿ العمؿ األىمية فمف لذلؾ، المعنفات النساء يخدـ ال بما التقديرية القضائية سمطتيـ
 لتولي العشائرية التقميدية لمبنى مجاالً  يعطي والقضائية القانونية البنية كفاءة فعدـ  القضاة. مواقؼ لمعالجة

 قضايا تمثؿ وال تقميدية بنى وىذه ،االجتماعي النوع عمى المبني العنؼ عف الناتجة المشاكؿ حؿ مياـ
 عقود. مدار عمى عمييا العمؿ تـ التي النساء حقوؽ ستقوض العكس بؿ النساء،

 
 قانونية معالجة عمى لحصوؿى الإ السعي في الفمسطينيات النساء حؽ يقيد اإلسرائيمي االحتالؿ إف كما

 الجنائي القضاء جياز عمؿ عمى المفروضة القيود خالؿ مف وذلؾ ،ما جريمة ضحية يقعف عندما
 تنشأ التي القضايا في النظر تستطيع الفمسطينية المحاكـ أف أحدىا ذلؾ، عمى عديدة أمثمة وىناؾ الفمسطيني،

 حيث االحتالؿ، لسيطرة بالكامؿ تخضع التي (ج) منطقة ذلؾ مف وتستثنى (،ب) قةطمن أو (،أ) منطقة في
 إدارة تحقيؽ أماـ خطيراً  عائقاً  يضع ذلؾ إف  القضائية. أحكاميا لتنفيذ الصالحية الفمسطينية المحاكـ تممؾ ال

 أعماؿ بارتكاب المتيميف معاقبة محاولة عند خاصةبو  ،المحتمة الفمسطينية األرض في العدالة لنظاـ فعالة
 لمفتيات. الجنسي واالستغالؿ الجنسي اإليذاء

 
 الضحايا مع التواصل عمى المعنيين األخصائيين وتدريب العنف من الوقاية

 مكافحة إطار في التوعية حمالت مف العديد بتنفيذ الحقوقية والمؤسسات النسوية المؤسسات مف عدد تقوـ
 الشباب أخرى حمالت تستيدؼ كما، الفمسطينييف القرار أصحاب الحمالت ىذه وتستيدؼ ،المرأة ضد العنؼ

 المجتمعية الثقافة وصمة مكافحة إطار في ،البيوت ربات ففيي فبم ،عامة والنساء الجامعات وطالب
 النساء. ضد بالعنؼ يتعمؽ فيما التقميدية

 



دراسة تحليلية حول توصيات »سيداو« 30 ، و 32 و 35 ومدى مواءمتها للسياق الفلسطيني

28 
 

 العنؼ لمناىضة اً يوم 16 ػال إطار في السابقة السنوات مدار عمى ،عدة حمالت بتنظيـ المرأة وزارة تقوـ كما
 مثؿ، المرأة ضد بالعنؼ تتعمؽ وطني مستوى عمى إثارتيا الميـ ومف ،أولوية ذات مواضيع في النساء ضد

 عمى األولوية ذات المواضيع مف اموغيرى ،الفمسطينيات األسيرات ضد العنؼو  ،اإللكتروني االبتزاز موضوع
 وطني. مستوى

 
 السياسات والتشريعات والقوانين فيما يخص العنف ضد المرأة

 الضفػػة فػػي بػػو المعمػػوؿ 1960 لسػػنة العقوبػػات قانػػوف عمػػى جػػرت التػػي األربعػػة التشػػريعية التعديػػالت فإ
 في القتؿ في المحمة القانونيػػة األعػػذار بشػػأف العقوبات قانوف مف (340) المػػادة إلغػػاء فػػي تمثمػػت ،الغربيػػة
 ،لسيداو( االنضمػػاـ )قبػػؿ المشػػروع غيػػر الفػػراش حػػاالت فػػي المخففة القانونية واألعذار ،بالزنا التمبس حاالت

 الجريدة في والمنشور ،الفمسطيني الرئيػػس عػػف الصػػادر 2011 لسنة (7) رقـ بقانوف القرار خالؿ مف
 (98) المادة وكذلؾ "،المادة بتمؾ مرتبطة قضائية حالة أي توجد ال" حيث ،10/10/2011 بتاريخ الرسمية

 خالؿ مف ،اإليذاء أو القتؿ حاالت في المخففة القانونية األعذار مف األنثى استثناء بشأف العقوبات قانوف مف
 مف (99) والمادة  ،15/7/2014 بتاريخ الرسمية الجريدة في المنشور ،2014 لسنة (10) رقـ بقانوف القرار
 التي الجنايات" نوع "مف الجرائـ منيا ستثنىت بحيث ،القضائية المخففة باألسباب تتعمؽ التي العقوبات قانوف

 بتاريخ الرسمية الجريدةفي  المنشور، 2018 لسنة (5) رقـ بقانوف القرار خالؿ مف واألطفاؿ النساء عمى تقع
 المخففة األسباب يستثني نحو عمى العقوبات قانوف مف (100) المادة تعديؿ يجر ولـ ،25/3/2018

 عمى وبقيت ،مثالً  اإليذاء" والفتيات النساء عمى تقع أف يمكف التي ،الجنح" نوع "مف الجرائـ مف القضائية
 القرار بموجب ،المغتصبة مف بالزواج المتعمقة العقوبات قانوف مف (308) المادة لغاءإ جرى كما  حاليا.
 مادة تعديؿ جرى فيما  .25/3/2018 بتاريخ الرسمية الجريدة في المنشور ،2018 لسنة (5 )رقـ بقانوف
 خالؿ مف وذلؾ ،"بالضرورة" المتعمقة (18) المادة وىي ،غزة قطاع في بو المعموؿ العقوبات قانوف في واحدة
 بتاريخ الرسمية الجريدة في والمنشور ،الفمسطيني الرئيس عف الصادر ،2011 لسنة (7) رقـ بقانوف القرار
 والفتيات النساء ضد التمييز أو بالعنؼ التعديؿ ليذا عالقة وال ،لسيداو االنضماـ )قبؿ 10/10/2011

 .اآلف لغاية العقوبات قانوف استكماؿ يتـ ولـ  .طالقاً إ
 
 ومؤسسات ،النسوية المؤسسات مف بجيود الزواج سف لرفع ومشاورات وطني حوار وجودمف  رغـعمى الو 

 فإف ،األطفاؿ زواج وتجريـ ،الزواج سف برفع رسمي قانوف إلقرار ،الرسمية والمؤسسات ،المدني المجتمع
 السائدة. والعشائرية األبوية الييمنة أماـ القانوف ىذا إقرار عف عاجزة ظمت الفمسطينية السمطة
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 تنص حيث 23"،الزوجات "اغتصاب تجـر ال العقابية القوانيف فاف، الزوجات اغتصاب لقضية بالنسبة أما
 واقع "مف أف عمى ،الغربية بالضفة بو المعموؿ 1960 لسنة العقوبات قانوف مف (1) فقرة (292) المادة

 ال القانوني النص ىذا ،األقؿ" عمى سنوات خمس المؤقتة الشاقة باألشغاؿ يعاقب زوجتو" "غير أنثى باإلكراه
 العقوبات قانوف عند وذات التوجو وىو، المغتصب زوجة ىي اغتصابيا جرى التي األنثى كانت إذا ينطبؽ
 واقع مف كؿ أف عمى منو /أ(1) فقرة (152) المادة نصت حيث ،غزة قطاع في بو والمعموؿ ،1936 لسنة
 ،بميغ جسماني أذى بإيقاع أو ،بالقتؿ بتيديدىا أو ،القوة باستعماؿ رضاىا دوف مشروعة" غير "مواقعة أنثى
 سنة، (14) بالحبس يعاقب ،المقاومة عف عاجزة تجعميا أخرى حالة في أو ،لمشعور فاقدة وىي واقعيا أو

 فإ كما  مشروعة. مواقعة الزوجات( اغتصاب )أي الرضا دوف المواقعة يجعؿ الزواج عقد وجود فإ حيث
 التي المشروع مف (459) المادة تؤكده ما وىذا ،الزوجات اغتصاب يجـر ال ،2011 لسنة العقوبات قانوف
 وذلؾ رضاىا، بغير زوجتو غير أنثى واقع مف كؿ المؤقت، أو المشدد، بالسجف يعاقب أف" عمى نصت

 وىي أو الفاعؿ، شخصية أو الفاعؿ ماىية في بخداعيا أو ،بالحيمة أو ،بتيديدىا أو معيا، القوة باستعماؿ
 ،الزوجات اغتصاب تجريـ الضرورة مف نوإف، 35 توصية مع وتماىياً  ،ىنا ومف ،"اإلدراؾ أو، لمشعور فاقدة
 المرأة. ضد وتمييز عنؼ عمى ينطوي كونو وذلؾ

 
 قانوف مف (321) المادة تنص حيث ،الرضائي" اإلجياض" تجـر الفمسطينية العقابية القوانيف فإ كما

 مف استعممتو بما نفسيا أجيضت امرأة كؿ أف" عمى الغربية الضفةفي  المطبؽ 1960 لسنة العقوبات
 ،سنوات" ثالث إلى أشير ستة مف بالحبس تعاقب الوسائؿ، ىذه غيرىا ليا يستعمؿ بأف رضيت أو ،الوسائؿ
 برضاىا، امرأة إجياض عمى كانت وسيمة بأي أقدـ "مف يمي ما عمى القانوف مف (322) المادة وتنص
 إلى سبيمو في استعممت التي الوسائؿ أو اإلجياض أفضى ذاا  و  سنوات، ثالث إلى سنة مف بالحبس عوقب
 إذا المرأة تعاقب كما  سنوات". خمس عف تقؿ ال مدة المؤقتة الشاقة باألشغاؿ الفاعؿ عوقب المرأة موت

 "عذر مف الحالة تمؾ في تستفيد كانت فا  و  ليا، تعرضت اغتصاب عممية عف نتج حمؿ، مف نفسيا أجيضت
 نفسيا تجيض التي المرأة مخفؼ، عذر مف "تستفيد باآلتي (324) المادة نص جاء فقد ،مخفؼ" قانوني

 المادتيف في عمييا المنصوص الجرائـ حدىإ ارتكب مف نفسو العذر مف كذلؾ ويستفيد شرفيا عمى محافظة
 (322) المادة إف  الثالثة". الدرجة حتى قريباتو أو فروعو حدأ شرؼ عمى لممحافظة (323و 322)

 المرأة إجياض عقوبة عف (323) المادة تتحدث بينما برضاىا، امرأة إجياض عقوبة عف تتحدث ،المذكورة
 )الرجؿ المرأة أقارب أو العائمة فروع أحد قاـ ذاإ (323و 324) المواد وحسب ،نوإف وبالتالي رضاىا، بدوف

                                                           
 الجمسة السبعيف، حزيزاف،-رير الرسمي األولي لدولة فمسطيفالمجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة بشأف التق ىإلالحؽ المقدـ مؤسسة تقرير  23

2018. 
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 قانوني عذر مف يستفيد )الرجؿ( نوإف مشروعة، غير بطريقة تـ الحمؿ كوف رضاىا، دوف بإجياضيا عادة(
 وىنا المخففة، القانونية باألعذار الخاصة (97) المادة عميو تنطبؽ أي ،األحواؿ تمؾ في لمعقوبة مخفؼ
 كحد سنتيف إلى أشير ستة مف بعقوبة )جناية( سنوات عشر إلى تصؿ التي الشاقة األشغاؿ عقوبة تستبدؿ
 المخفؼ. القانوني العذر مف استفادتو نتيجة ،)جنحة( أقصى

 
المطبؽ في القطاع، تعاقب عمى  1936أما في حالة قطاع غزة، فيناؾ مواد عدة في قانوف العقوبات لسنة 

غير حامؿ،  ـكانت أ كؿ امرأة، حامالً ( التي تنص عمى أف "176ومف أبرزىا المادة ) ،الرضائي اإلجياض
أو  ،بأي وسيمة ميما كاف نوعيااستعممت القوة  أو ،أو مادة مؤذية أخرى مشروع سماً تناولت عمى وجو غير 

، إجياضياقصد ب ،مثؿ ىذه القوة أو الوسيمة معيا أو باستعماؿ ،لغيرىا أف يناوليا مثؿ ىذه المادةسمحت 
 .بالحبس مدة سبع سنوات" وتعاقب ،تعتبر أنيا ارتكبت جناية

 
 بضرورة 24،المرأة ضد التمييز عمى بالقضاء المعنية المجنة إلى المقدـ التقرير في الحؽ مؤسسة أوصت وقد
 اإلجياض حاالت عدد حوؿ إحصائية وبيانات معمومات تقديـ يتـ أف عمى الرضائي، اإلجياض تجريـ عدـ
 حياة عمى حفاظاً  وذلؾ ،اإلنجابية الصحة برامج في منو وقائية إجراءات وضع عمى والعمؿ ،األمف غير

 الفمسطينيات. والفتيات النساء
 
 مف تخمو القوانيف ىذه فإف الجنسي"، "التحرشبػ يتعمؽ فيما الفمسطينية العقابية القوانيف يخص فيما أما

 قانوف بمشروع يتعمؽ وفيما بالتحديد، العمؿ أماكف وفي ،عموماً  الجنسي التحرش عمى تعاقب نصوص
 بتكرار اآلخريف مضايقة في إمعاف "كؿ بأنو (463) المادة في التحرش ؼعرّ  فقد ،2011 لسنة العقوبات

 االستجابة عمى حممو بغية وذلؾ ،حياءه تخدش أو كرامتو، مف تناؿ أف شأنيا مف إشارات أو أقواؿ، أو أفعاؿ
 لتمؾ التصدي عمى إرادتو إضعاؼ شأنيا مف عميو ضغوط بممارسة أو الجنسية، غيره رغبات أو لرغباتو،
 ثالثمائة تتجاوز ال وغرامة ،أشير ستة عف تقؿ ال مدة الحبس عقوبة المذكور النص يفرض حيث ،الرغبات"

 ليـ ممف أو ،(األقارب) الفروع أو األصوؿ مف الجريمة ىذه وقعت ذاا  و  الجنسي، التحرش جريمة عمى دينار
 ،سنتيف مدة الحبس عف تقؿ ال الحاالت تمؾ في العقوبة فإف ،عميو المجني عمى فعمية أو وظيفية سمطة

 ضد أو طفؿ ضد الجنسي التحرش جريمة ارتكبت ذاإ المشروع، في الوارد النص بحسب العقوبة، وتتضاعؼ
 الشأف. صاحب مف شكوى عمىبناء  إال األحواؿ تمؾ في الجزائية الدعوى رفع النص يجيز وال ،اإلعاقة ذوي

                                                           
 المصدر السابؽ 24
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 مساىمةال عدـ وفي المشروع، في الضيؽ الجنسي التحرش تعريؼ عمى تحفظيا 25،الحؽ مؤسسة أبدت وقد
 األفعاؿ و"تكرار، المضايقة" في اإلمعاف" اشتراط مع وبخاصة العنؼ، مف والفتاة لممرأة فعالة حماية توفير في

، الشأف" "صاحب عبارة توضيح وضرورة ،التحرش حاالت عمى والمعاقبة الجريمة لوقوع ،"واإلشارات واألقواؿ
 إعادة ينبغي ،وىنا  الشأف. صاحب بشكوى التحرش حاالت في الجزائية المالحقة لتعميؽ مبرر يوجد ال حيث

 تمؾ عمى رادعة جزائية عقوبات وفرض ،الدولية والمعايير ينسجـ بما ،الجنسي التحرش مفيوـ صياغة
نفاذىا ،الجرائـ  والتمييز. العنؼ مف والفتاة لممرأة فعالة حماية تحقيؽ في يساىـ بما ،إبطاء دوف وا 

 
 واالنتياكات والجرائـ الضارة بالممارسات المرأة ضد الجنساني العنؼ تأثر عمى (35) التوصية تؤكد وحيث

 أشكاالً  تمثؿ التي ،فياتاالصح أو ،الناشطات أو ،السياسيات أو ،اإلنساف حقوؽ عف المدافعات ضد المرتكبة
 مف بد ال فينا، والسياسية يديولوجيةواأل الثقافية بالعوامؿ تتأثر والتي ،المرأة ضد الجنساني العنؼ أشكاؿ مف

 تتعرض زالت ما التي والمضايقات بالمالحقات تمثمت التي ،الحاكمة السمطة قبؿ مف النتياكاتى الإ التطرؽ
 الجرائـ قانوف بذلؾ مستخدميف السمطة، تجاه نقدية آراء لدييف ممف وبخاصة ،الفمسطينيات فياتاالصح ليا

 ينتيؾ والذي ،2018 أيار في الرسمية الجريدة في ونشره إقراره تـ الذي ،2018 لسنة (10) رقـ اإللكترونية
 .اإلعالمية والحريات الرأي عف التعبير لحرية الدولية المعايير

 
 راـ في جرت التي السممية المسيرة قمع في الفمسطينية األمنية األجيزة خالؿ مف السمطة انتياكات تمثمت كما
 وحتى 2017 نيساف منذ ،غزة قطاع عمى فمسطيف دولة تفرضيا التي المالية العقوبات برفع لممطالبة ،اهلل

 عمميات وكذلؾ ،الصوت وقنابؿ ،لمدموع المسيمة والغازات الكيربائية والعصي اليراوات مستخدمة ،اآلف
 قبؿ مف الفمسطينيات الناشطات والفتيات النساء مف عدداً  طالت التي والمفظي( )الجسدي الجنسي التحرش
 موثقة خطية فاداتإ 26،الحؽ مؤسسة لدى حيث ،مدني بزي أشخاص مف برفقتيـ كانوا ومف ،األمنية األجيزة

 ،باليراوات لمضرب عدة فتيات تعرضت كما السممية، المسيرة قمع خالؿ وقعت جنسي تحرش حاالت عف
 واالعتقاؿ. والشتائـ ولإلىانات

 

                                                           
 نفسو.المصدر  25
 عمى الرابط: اإللكترونيانظر/ي البياف الصادر عف مؤسسة الحؽ المنشور عمى موقعيا  26

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1273-palestinian-security-forcesand-agents-
forcefully-disperse-peaceful-demonstrators-in-ramallah 
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بشأن األبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعمق  (32)وضع المرأة الفمسطينية حسب التوصية  .ثانياً 
 وانعدام الجنسية: ،والجنسية ،والمجوء ،بمركز الالجئ

 
 في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة واقع المرأة الفمسطينية الالجئة

 غوث ووكالة ،المتحدة األمـ لجنة مف كؿ وسياسات بقرارات الفمسطينيات الالجئات وأوضاع حقوؽ تأّثرت
 عادؿ حؿ تحقيؽ عف فمسطيف حوؿ لمتوفيؽ المتحدة األمـ لجنة عجزت حيث الفمسطينييف، الالجئيف وتشغيؿ

 ألبسط يفتقدوف ،األونروا" قوائـ عمى "المسجميف فمسطيف والجئات الجئي فإ حيث، الفمسطينييف لالجئيف/ات
 وتشغيؿ غوث وكالة امتالؾ عدـ نتيجة وذلؾ العالـ، الجئي جميعُ  بيا يتمتع التي الحماية وأنظمة الحقوؽ
 الالجئيف لجميع األساسية اإلنساف حقوؽ لحماية صريحاً  تفويضاً  ،الدولية الييئات مف غيرىا أو ،الالجئيف

 27.الدولي لمقانوف وفقاً  دائمة حموؿ عف البحث أىمية أو ،الفمسطينييف
 
 اإلنسانية أو الحقوقية المبادئ أو بالقوانيف التزاماتو مف وتنصؿ محتميو تجاه مسؤولياتو عف المحتؿ تخمى فقد

 الدولية واإلغاثية اإلنسانية لممؤسسات كاف حيف في  بحقيـ. جرائمو مف وزاد ،عالمياً  عمييا المتعارؼ
 كاف الدور ىذا أف إال ،المخيمات حياة صعوبة مف التخفيؼ في مشيودٌ  نسانيا  و  إغاثي دورٌ  واإلقميمية
 عمى االحتالؿ مساءلة مستوىى لإ يرقى ممموساً  حقوقياً  أو قانونياً  دوراً  المؤسسات ىذه تمارس لـ إذ منقوصًا،
 ي،األصم ـموطني مف الفمسطينييف بطرد االحتالؿ يكتؼِ  لـ إذ  الالجئيف. بحؽ المستمرة وانتياكاتو جرائمو
 وأشدىا الممارسات بأبشع بيـ وبطش وحاصرىـ مخيماتيـ إلى تبعيـ بؿ تجاىيـ، مسؤولياتو عف وتخميو
 الحقوقية المؤسسات اكتفت ،األحواؿ أحسف وفي ،المشيد ىذا أماـ  .اإلنساف حقوؽ وقيـ لمبادئ انتياكاً 

 عف الدفاع في المشروع بحقو جرائمو االحتالؿ يبرر بينما  الخجولة. الشجب بيانات بإصدار واإلنسانية
 النزاع. أثناء بيا التقييد الواجب واإلنسانية والقيـ والمبادئ األعراؼ كافة الحائط بعرض ضارباً  ،نفسو

 
 الالجئات أولئؾ تضرراً  وأكثرىف النساء، ذلؾ في بما ،المجتمع فئات كؿ عمى اإلسرائيمية االنتياكات وتنصب
 التقميدية النظرة إلى فإضافة  صعبة. سكنية وظروؼ واقتصادية اجتماعية يومية حياة مف يعانيف المواتي
 معدالت ارتفاع ذلؾ ودليؿ ،أشد لالجئات النظرة فإف ،الفمسطيني المجتمع في المرأة ومكانة لدور واألبوية

                                                           
 لى أف االتفاقية "لف تنطبؽ عمى األشخاص الذيف يتمقوف حالياً إ 1951عاـ الشير المادة األولى مف اتفاقية تأسيس المفوضية السامية لشؤوف الالجئيف ت 27

وفي حاؿ توقؼ ىذه  الحماية أو المساعدة مف منظمات أو وكاالت أخرى تابعة لألمـ المتحدة غير مكتب المفوض األعمى لالجئيف في األمـ المتحدة. 
ـ المتحدة، بحسب القرارات التي أقرتيا الجمعية العمومية لألم ،دوف أف يتحقؽ استقرار ىؤالء األشخاص بشكؿ نيائي ،الحماية أو المساعدة ألي سبب

 مؤىميف لالستفادة مف االتفاقية. ،بطبيعة الحاؿ ،يصبح ىؤالء األشخاص
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 عبئاً  النساء تتحمؿ االحتالؿ، انتياكات ومع  28.الحضر في القاطنات راتيفينظ كحاؿ صفوفيف في العنؼ
 أي مسؤولية فتحمميو  ،الجيراف عف فدافعيو  ،معاً  واألب األـ دور فمعبيف ،العائمة مسؤوليات فبتحممي إضافياً 
 المخيـ. بحؽ االحتالؿ بو يقوـ جماعي عقاب

 
 المجتمع( ونظرة الصعبة، اليومية والحياة االحتالؿ، )انتياكات يومياً  النساء اتواجيي يتال الصعوبات مثمث

 بعض تطبيؽ تبايف أو غياب ظؿ في وبخاصة ككؿ، الالجئات ومكانة دور عمى ،ممحوظ بشكؿ ،انعكاساً 
، الالجئات صفوؼ في والبطالة الفقر مف مسبوقة غير معدالت وتسجيؿ ،االقتصادية األحواؿ وتفاقـ القوانيف،

 نفسية. وأمراض ضغوطات مع المترافقة واالجتماعية األسرية المشاكؿ مف معقدة حالة أوجد ما
 
 فيو: المتحدة األمـ عف الصادر ،1951 لعاـا الالجئيف لوضع الدولية االتفاقية في الالجئيف تعريؼ نص أما
 مف الخوؼ وبسبب ،1951 ينايركانوف الثاني/ مف األوؿ قبؿ وقعت ألحداث نتيجة وجد شخص كؿ"

 ،معينة اجتماعية فئة لعضوية االنتماء أو ،العرؽ أو الجنس، أو بالديف، مرتبطة ألسباب لالضطياد التعّرض
 أف ،الخوؼ بسبب يرغب ال أو يستطيع، وال جنسيتو بمد خارج العيش إلى اضطر السياسية، آرائو بسبب أو

  29".الظرو تمؾ بسبب بمدة خارج ويعيش األصمية، بمدة بجنسية يتمتع ال شخص كؿ ىو أو دولتو، في يعيش
 وواضح جاد وبشكؿ يخشى إنساف كؿ "الالجئ :1949 لمعاـ جنيؼ اتفاقية تعريؼ مع التعريؼ ىذا ويمتقي

 كانوف مف العاشر قبؿ بالده خارج ووجد جنسو، أو جنسيتو، أو دينو بسبب واالضطياد، لمتعذيب تعّرض مف
 30.األصمية" بمدة في حدثت أوضاع إلى الفرد ىذا ىجرة وتعود ،1951 /ينايرالثاني

 
 والالجئات الالجئيف وحقوؽ قرارات كافة العربية الدوؿ جامعة عف الصادرة العربية القرارات وتدعـ

 الفمسطينييف لالجئيف شامؿ حصرإجراء  ضرورة عمى 5538 قرار في العربية الجامعة وأكدت الفمسطينييف،
 لحؿ المحاوالت لخطورة والتنبو ،194 الدولي القرار عمى بناءً  مشكمتيـ لحؿ شامؿ تصور ووضع ،وأمالكيـ
 ،5581 قرار أما  والقانوني. السياسي شقييا عف وفصميا ،قانونية مشكمة أنيا أساس عمى الالجئيف مشكمة
 األمـ قرارات كافة وتنفيذ ،النازحيف عودة بتسجيؿ الخاص 237 األمف مجمس قرار تنفيذ ضرورة عمى فيؤكد

                                                           
حصاءاتالمرأة والرجؿ في فمسطيف، قضايا "يشير تقرير الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  28 نظرة تقميدية وأبوية مجحفة بحؽ  إلى "،2013 وا 

مف  واإلساءةؽ ليف الزواج مف مناطؽ حضرية ومخيمات الالجئيف أكثر عرضة لمعنؼ النساء الالجئات، حيث ينص التقرير: "النساء المواتي سب
 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2015.pdf: إلىانظر   نظيراتيف مف المناطؽ الريفية".

  http://http://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html، انظر:1951عف األمـ المتحدة، تعريؼ االتفاقية الدولية الصادرة  29
 old.najah.edu/ar/page/3510-https://wwwنظر: اتعريؼ الالجئيف، جامعة النجاح الوطنية،  30
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 في البيضاء( )الدار كازابالنكا بروتوكوؿ في العربية الدوؿ جامعة تبنت وقد  31الالجئيف. تخص التي المتحدة
 يتعمؽ فيما ،فييا يعيشوف التي العربية الدوؿ كمواطني الفمسطينييف الالجئيف معاممة قرار 1965 عاـال

 بيف ما التنقؿ في والحرية إليو، والرجوع فييا يقيموف التي الدولة إقميـ مغادرة في والحؽ بالتوظيؼ/التشغيؿ،
صدار العربية، الدوؿ  لـ نوأ إلى ىنا، ويشار  والحركة. والعمؿ اإلقامة وحرية وتجديدىا، السفر وثائؽ وا 

 دوؿ وىناؾ البيضاء، الدار بروتوكوؿ عمى العربية الدوؿ جامعة في األعضاء العربية الدوؿ كؿ تصادؽ
 محتواه. أفقدتو تحفظات ضمنتو

 
 المخيمات في الالجئات بحؽ اإلسرائيمي االحتالؿ النتياكات تحميمية توثيقية دراسة نتائج أظيرت وقد

 االجتماعية الحقوؽ ألبسط ففتقر ي الفمسطينيات الالجئات أف 32،غزة وقطاع الغربية الضفة في الفمسطينية
 في الرئيسي المتسبب االحتالؿ فإف ،النتائج وبحسب  والتنقؿ. ،الحركة وحرية ،ةيوالبيئ والتعميمية واالقتصادية

 تتسبب حيث ،فحياتي عمى سمباً  ؤثري ، ماواألمف الحماية مف االحتالؿ يحرميف المواتي النساء أحواؿ سوء
 االحتالؿ، ممارسات مف خوفاً  ة،مبكر  سف في والبنات األبناء بتزويج )كالقياـ االجتماعية المشاكؿ زيادة في

 التسبب ثانية، زاوية ومف  وتفككيا(. لألسرة تشتت مف ذلؾ يتبع وما ،االحتالؿ مف خوفاً  باليجرة والقياـ
 بنشاط القياـ مف الخوؼ أو ،األسرة معيؿ اغتياؿ أو العتقاؿ نتيجة والبطالة كالفقر اقتصادية بمشكالت
 .قميمة وبأجور الئقة غير ظروؼ في بالعمؿ النساء قبوؿ أو ،لممالحقة نتيجة اقتصادي

 
 وثمثيف والثانية، األولى الدرجتيف مف ليف قريبٍ  لفقد تعرضف النساء ربع أف 33الدراسة نتائج أظيرت وقد

 النساء لغرؼ اقتحاماتو  وجنسية، جسدية اعتداءات مثؿ ؛االحتالؿ أيدي عمى مباشرة العتداءات تعرض
 حرية منعو  والحجز، واإلىانة االعتقاؿو  الكالب، بواسطة بالعض التيديدو  النساء(، الجنديات استخداـ )دوف

 ممارسات النساء بحؽ مورست كما  والتشرد. النزوح عمى اإلجبارو  والدينية، والثقافية االجتماعية الحركة
 تحت أو ،الشتاء في المطر تحت الوقوؼ عمى اإلجبار منيا؛ النساء صحة عمى انعكست خطيرة عقابية
 الرعاية وصوؿ منع أو الحمؿ، أثناء لمدموع المسيؿ لمغاز التعرض أو الصيؼ، في الحارقة الشمس أشعة

 كاإلجياض، خطيرة؛ انتياكات إلى اإلنجابية النساء صحة وتعرضت  االجتياح. أو الحرب أثناء الصحية

                                                           
 عف جامعة الدوؿ العربية، انظر: معيد الحقوؽ في جامعة بيرزيت، قرارات صادرة . المقتفى 31

http://muqtafi.birzeit.edhttp://muqtafi.birzeit.edu/InterDocs/arab.htm  
 مؤسسة مفتاح. بحؽ النساء الالجئات في المخيمات الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اإلسرائيميدراسة توثيقية تحميمية النتياكات االحتالؿ  32
 .المصدر السابؽ 33
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 االحتالؿ بيا يقوـ التي االعتداءات/التيديدات أشكاؿ وتتعارض  األدوية. وصوؿ ومنع اآلمنة، غير والوالدة
 سافر. بشكؿ الدولي العيد واتفاقية الرابعة جنيؼ واتفاقية ،اإلنساف لحقوؽ العالمي اإلعالف مع
 
 االحتالؿ، تيديدات جراء الحياة عمى لمحفاظ إما التعميـ؛ ترؾ عمى ىفو ذو  أو النساء جبرتأُ  فقد التعميـ، أما

ما  ما االعتقاؿ(، أو )االستشياد األسرة معيؿ فقداف بسبب العمؿ أجؿ مفوا   قد معيف عممي تخصص ترؾ وا 
 .اإلنساف لحقوؽ العالمي اإلعالفمف  26 المادة مع تتناقض التعميـ بحؽ االنتياكات ىذهو   االعتقاؿ. يسبب

 
 وصرفف ،الئقة غير ظروؼ العمؿ عمى النساءَ  االحتالؿ انتياكات أجبرت فقد االقتصادي، الصعيد عمى أما

 تركف النساء بعض فإ كما  األسرة. معيؿ استشياد أو اعتقاؿ بسبب المستقبمية مشاريعيف وأوقفف ،مدخراتيف
 الوضع يبمغ وقد  األسرة. لمتطمبات التفرغ أجؿ مف ،أسرىف أفراد أحد اعتقاؿ/استشياد بعد عمميف

 الحياتية المصاريؼ مف تخفيؼمل صحتيف إلىماؿ اضطررف بأنيفبعضيف  تصرح عندما الذروة االقتصادي
 الرأي، عف التعبير كحرية وتفكيرىف النساء سموؾ عمى نفسيا عكست عديدة انتياكات فإ كما  لألسرة.
 باليجرة. الجدي والتفكير

 
 الالجئات عمى واجتماعياً  نفسياً  األمد طويمة تأثيراتيا ليا، سابقاً  ذكرىا تـ التي االحتالؿ انتياكات خطورة إف

 تحسباً  الذاتي باألمف اإلحساس غياب مف تمثمتالتي  المجتمعي، المستوى عمى خطورتيا يعني ما ،وأسرىف
 ،ذوييف عمى بالخوؼ النساء شعور إلى والجنسي، الجسدي االعتداء أو ،االعتقاؿ أو ،لمقتؿ التعرض مف

 ،بالخوؼ الشعور الالجئات ينتاب كما  سكنيف. لمكاف اجتياح أو حرب اندالع مف الدائـ بالخوؼ والشعور
 عمى بالحزف النساء شعور كذلؾ  الدخؿ. مصدر فقداف أو ،مجدداً  الجئات ليصبحف منزليف فقداف مف ،أيضاً 
 االجتماعية. المناسبات في أو ،اليومية الحياة في يفقدونيف الذيف ذوييف

 
 واإلغاثية اإلنسانية الحاالت ،أوالً  القاسية: الصور مف بنوعيف تعج تزاؿ ال النساء أذىاف أف 34الدراسة وبينت

 وصوؿ قبؿ لمموت تعرضت إنسانية وحاالت بالدماء، المضرجيف الجرحى واألشالء، كالشيداء الصعبة؛
 ،كالبيوت والعامة الخاصة الممتمكات تدمير وثانياً   الحواجز. عمى اإلجياض أو الوالدة أو الطبية العناية
 والثقافية. االجتماعية والمراكز ،والحدائؽ ،العبادة ودور

 

                                                           
 ..، مصدر سبؽ ذكره.. بحؽ النساء الالجئات في المخيمات الفمسطينية اإلسرائيميدراسة توثيقية تحميمية النتياكات االحتالؿ  34
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 انتياؾ حدوث تكرار حدث كمما صعوبة تزداد التي المستعصية النفسية الحاالت مف العديد وجود النتائج تبيف
 بعضيف وتؤكد التشنجات، أو األعصاب أو األطراؼ في كالشمؿ عضوية بآالـ النساء بعض شعور منيا؛
 عند أطرافيف في بشمؿ يشعرف وأخريات ىستيرية، حاالت أو ،التشنجات أو ،األعصاب في مشاكؿ وجود

 أصوات كسماعيف االنتياكات؛ سيناريو تذكر لمجرد والخوؼ باليمع النساء وتشعر  انتياؾ. حدوث
 إلى الجيش دخوؿ فكرة أو ،الدبابات أو ،القنابؿ أو ،الطيراف أصوات أو ،الحربية الزوارؽ أو ،الرصاص

 .اإلسعاؼ سيارات أصوات سماع حتى أو ،المخيـ
 

 نتيجة غزة، وقطاع الغربية الضفة في اإلسرائيمية االعتداءات أشكاؿ بيف كبير تبايف وجود النتائج مف يتضح
 بينما غزة، قطاع مف اإلسرائيمي باالنسحاب مرتبط وىذا المنطقتيف بيف اإلسرائيمي االحتاللي التواجد الختالؼ
 القطاع في بينما الضفة، في االقتحامات بعشرات يقوـ شيرياً  فاالحتالؿ لذلؾ الضفة، في متواجدة إسرائيؿ

 وكأنيا ،المدنييف وغير المدنييف بذلؾ مستيدفة ،الفتاكة األسمحة أشد فييا تستخدـ ضارية حرباً  تشف
 في واإلقامة الشيداء، وأشالء جثث لمشاىد تعرضاً  األكثر ىف القطاع نساء أف يعني ما ،موسمية اعتداءات

 عرضة أكثر الضفة نساء أف نجد ،الغربية الضفة في أما  الئقة. غير صحية بظروؼ والعيش ،اإليواء مراكز
 والحجز واالعتقاؿ النساء، نوـ غرؼ واقتحاـ والجنسية، الجسدية كاالعتداءات المباشرة اليومية لالعتداءات

 الشخصية. بحاجاتيف والتفتيش النساء غرؼ واقتحاـ ،واإلىانة
 

 واقع المرأة الالجئة في الشتات
 الالجئة لممرأة المشترؾ القاسـ ىي والمعيشية اإلنسانية فالمعاناة، الشتات في الالجئة لممرأة بالنسبة أما

 بعضيا مع الالجئة المرأة معاناة وتتشابو  المخيمات. داخؿ في وتحديداً  ،تواجدىا أماكف جميع في الفمسطينية
 لالجئات يوفرىا أو يمنحيا التي وقوانينو المضيؼ البمد سياسة وفؽ وتختمؼ ،القضايا مف العديد في

 .الفمسطينيات
 

 في الفمسطينية المرأة ليا تخضع التي التمييزية المعاممة فإف لبناف، في الالجئة المرأة عف الحديث فعند
 ،كالطب الميف مف كبير عدد في العمؿ حؽ مف العامالت تحـر قوانيف وجود عف الناجمة 35،لبناف

 مف حرمانيف جانب إلى متمكنيا،ي التي المتقدمة المؤىالت مف الرغـ عمى ،والصيدلة ،واليندسة ،والمحاماة
 الالجئات النساء منح أف رغـ التوطيف، برفض المعاممة ىذه المبنانية الدولة تبرر حيث العقارات، امتالؾ حؽ
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 الفمسطينيات الالجئات فتعيش  .األمر نياية في التوطيف إلى يؤدي أو ،العودة حؽ يسقط ال المدنية الحقوؽ
 واالنزواء التقوقع إلى يدفعيا ما عمميًا، عنو وغريبة منفصمة بأنيا بالممارسة يشعرىا مجتمع في لبناف في

د، االغتراب مف مريرة بمشاعر  اجتماعية أعماؿ في االنخراط أو ذاتيا؛ تطوير عمى قادرة غير ويجعميا والّتوحُّ
 .منظمة سياسية أو
 

 مف األدنى الحد إلى وتفتقر صعبة، المخيمات في الفمسطينيات حياة أف حقيقة إلى تقود المؤشرات جميع
لى ،الصحية الشروط إلى تفتقر بيئة وفي لمسكف، أحياناً  تصمح ال أماكف في الحياة شروط  الخدمات وا 

 .لبناف مخيمات سمات ىحدإ ىي المشكالت وىذه اإلنسانية، لمحياة ضرورياً  شرطاً  تعتبر التي الضرورية
 

 ما الفمسطينيوف، يعيشيا التي االقتصادية بالظروؼ الفمسطينية المرأة تتأثر ،لبناف في االقتصادية الناحية ومف
 في العمؿ الفمسطينييف عمى يحظر الذي القانوف محددات ضمف العمؿ سوؽ في االنخراط إلى المرأة يدفع
 المرأة، عمؿ أماـ ومعيقات ،صعبة عمؿ ظروؼ خمقت وبالتالي محدودة، أماميا الفرص وتكوف عديدة، ميف

 .الشابات النساء صفوؼ بيف مرتفعة وبطالة
 

 في النساء مف %28 36يعمؿ حيث المنزلية؛ الخدمة عمى يتركز لبناف في الالجئات عمؿ أف نجد فإننا ،لذلؾ
 .والتعميـ والتجارة الحرفية والصناعة الزراعة مجاالت عمى العامالت باقي وتتوزع المجاؿ، ىذا
 

 تحمؿ لكونيا نظراً  ،والسفر التنقؿ مجاؿ في كبيرة صعوبات مف ،أيضاً  ،الالجئة الفمسطينية المرأة وتعاني
 .مؤقتة سفر وثيقة

 
 الخدمات، قطاع في العامالت الفمسطينيات الالجئات نسبة أف ،الغوث وكالة وتقارير 37الدراسات الحظت وقد

 في النساء توظيؼ إلى ذلؾ يعود وقد المضيؼ، لمبمد العاممة القوى في المشاركات النساء نسبة تفوؽ
 خارج بالعمؿ ليف يسمح فال المخيمات؛ داخؿ في والتعميـ ،كالصحة العامة الخدمات ضمف ،محددة قطاعات

 الخصوص. وجو عمى الالجئات النساء بيف البطالة معدالت ارتفاع يفسر وىذا  المخيـ. حدود
 

                                                           
 .18-العدد ،جريدة حق العودة"، حوؿ معاناة المرأة الفمسطينية الالجئة" . ريما نزاؿ 36
 .المصدر السابؽ 37



دراسة تحليلية حول توصيات »سيداو« 30 ، و 32 و 35 ومدى مواءمتها للسياق الفلسطيني

38 
 

 الدوؿ في العربية الجاليات لدى خاصةوب البيت، خارج المرأة عمؿ في ميماً  دوراً  االجتماعية القيود تمعب كما
 حيث مف أوروبا في الفمسطينيات النساء أوضاع عمى حديثاً  أجريت التي الدراسات أثبتت حيث ،العربية غير

 إلى افتقارىف بسبب عمؿ، تصريح يمتمكف ال ،العمؿ في الراغبات النساء مف %50 أف المتاحة، العمؿ فرص
 والمؤىالت المتزوجات النساء اشتراؾ فرص أف كما  .عمؿ( عمى لمحصوؿ مسبؽ شرط )وىو مضمونة إقامة
 المرأة. عمؿ أىمية حوؿ الرجؿ لدى الشرقية االجتماعية المفاىيـ بسبب ،محدودة كانت لمعمؿ

 
 ترتبط وال ومتنوعة، عديدة الميجر بالد في وتطورىا الفمسطينية المرأة عمؿ أماـ المعيقات أف نجد ،وىكذا
 ولكنياالعربية،  الدوؿ في الفمسطينيات الالجئات حاؿ كما المتاحة والفرص بالعمؿ المحيطة بالظروؼ فقط

 ونالحظ  العمؿ. سوؽ باقتحاـ ليا تسمح التي مؤىالتيا وبنقص نفسيا المرأة بوضع مباشر بشكؿ ترتبط
 أو ،العربية البالد في المقيمة الالجئة غير والمرأة المخيـ، في الالجئة لممرأة العممي الواقع بيف بوضوح التبايف

 .الغربي العالـ في
 

 فرص عمى التركيز يجب الرسمي، العمؿ سوؽ القتحاـ الشتات في المرأة أماـ المتاحة الفرص نفيـ ولكي
 في النساء تمكيف إلى المؤدية الوسائؿ أىـ مف ىو التعميـ فإ إذ الفمسطينيات، لمنساء المتاحة العالي التعميـ
 .العمؿ سوؽ

 
 مخيمات في واإلناث الذكور لدى اإللزامي بالتعميـ االلتحاؽ معدالت ارتفاع 38الدراسات الحظت وقد

 التعميمي التربوي البرنامج يعدّ  حيث المخيمات، في الوكالة اتبعتيا التي البرامج بسبب وذلؾ ،الالجئيف
 الرغـعمى و   لموكالة. الكمية الميزانية مف %50 يحتؿ إذ الدولية، الغوث بوكالة البرامج أضخـ مف الخاص

 في المخيمات في األمية معدالت أفإلى  الرسمية اإلحصاءات تشير حيث أمّية، ىناؾ زالت ام ذلؾ، مف
 لتشكؿ (29-25) العمرية الفئة في وتزداد %،17.8 (،24-20) العمرية الفئة في النساء لدى لبناف

 التعميـب االلتحاؽ معدالت فإف الالجئيف/ت، لدى الجامعي بالتعميـ االلتحاؽ صعوبة وبسبب ،ىذا  %.27.9
 .النساء لدى خاصةوب ،منخفضة زالت ما والعالي الجامعي

 
 بسبب الفمسطينييف أماـ محدودة ىي الوكالة برامج خارج التقني والتدريب الميني التعميـ فرص فإ وحيث

 ال ذكورية اً مين المجتمع يعدىا اً ينمِ  تقدـ البرامج وكؿ جدًا، محدودة لمنساء التقني التعميـ برامج فإف ،تقمصيا
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 المرأة، حقوؽ اتجاه االجتماعية التوعية برامج في لمنساء تقدـ التي البرامج وانحصرت تعمميا،ل لمنساء مجاؿ
 والطفؿ، المرة ضد والعنؼ المبكر، الزواج مثؿ: الفمسطينية، المرأة بوضعية الخاصة الظواىر إلى إضافة

 بشكؿ ،الفمسطينييف الالجئيف لدى التعميـ معدالت انخفاض أف نجد وىكذا  .وغيرىا...  والتدخيف واإلدماف،
 بشكؿ النساء لدى المتاحة العمؿ فرص مف يحد خاص، بشكؿ المخيمات في النساء عند العالي والتعميـ عاـ،

 .خاص
 

 لدى التعميـ مستوى عمى أجريت التي الدراسات شيدتفقد  39الميجر، في النساء لدى التعميـ إلى بالنسبة أما
 مستوى انخفاض لوحظ فقد ،التعميـ مستوى تدني أوروبا، في خاصةوب ،الميجر في الفمسطينيات النساء
 وىذا  ألمانيا. في وترعرعف نشأف لمواتيا كذلؾ ألمانيا، إلى مياجرات قدمف الالتي الفمسطينيات لدى التعميـ
 التعميـ مستوى عمى أجريت دراسة أظيرت كما  األجر. ومستوى ليف المتاحة العمؿ فرص عمى أّثر بالتالي

 %66 أميات، ىف العينة نساء مف %13 أف ،1999 سنة ألمانيا في الفمسطينية الجاليات لدى النساء بيف
 .جامعية شيادات عمى حصمف فقط 10% وأف األساسي، التعميـ أنييف منيف

 
 الوضع أي اإلقامة، وضعية الميجر، في التعميـ مجاؿ في النساء تواجو التي المشاكؿ أىـ مف ولعؿ

 يتمتعف ال األحياف مف كثير وفي ،بأزواجيف الحقات أوروبا إلى يأتيف النساء مف العديد أف ذلؾ القانوني،
 اإلقامة. بحقوؽ

 
 المعيقات ولكف  المجوء. حالة حسب وتنوعت اختمفت الشتات في الفمسطينية المرأة وضعية أف نجد وىكذا
 ال المستمرة، التضحيات مف العديد تقديـ وبعد ،الفمسطينية المرأة أف رأسيا وعمى معظميا، في واحدة بدت
 الجيود مف الرغـعمى  مستمرة لمرجؿ تبعيتيا تزاؿ وال  واألدنى. األضعؼ المجتمع واجية في تعد تزاؿ

 االحتالؿ دور نغفؿ أف نستطيع وال  األقوى. ىي تزاؿ ال االجتماعية القيـ أف إال لمتغيير، بذلت التي العديدة
 .واالجتماعية االقتصادية التنمية أماـ معيؽ أىـ وىو، الفمسطينية التشرذـ لحالة الوحيد المسبب

 
 الغالبية تعيش حيث (،األخيرة األزمة )قبؿ سوريا أو كاألردف مضيفة دولة أف فيو نجد الذي الوقت فيىذا 

 في الشعبيف كال افيي يتساوى بيئة في التاريخية؛ فمسطيف حدود خارج الفمسطينيات الالجئات مف العظمى
  الفمسطينية. التحرير ومنظمة األردنية الحكومة بيف عمييا متفؽ اشتراطات ضمف والسياسية؛ المدنية الحقوؽ
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 ممارسة حؽ باستثناء ،الكاممة المساواة قانوف ضمف السورية المخيمات في الفمسطينية المرأة تعيش كما
 النسائية الجماىير تنظيـ في الفمسطينية النسوية المؤسسات تعمؿو  ،السوري لمبرلماف واالنتخاب الترشيح
 المعروفة السياسية القيود تمؾ سوى ،إدارية-تنظيمية قيود دوف واالجتماعية السياسية لبرامجيا وفقاً  وقيادتيا
 التي األخيرة السورية األزمة قبؿ سائداً  كاف الوضع ىذا وطبعاً  ،الفمسطينية التنظيمات مع عمييا المتفؽ
 أوروبا. أو ،الجوار دوؿ إلى الفمسطينييف الالجئيف/ات مفألؼ  100 مف أكثر شردت

 
 تمؾ كانتأ سواء والصراعات، الحروب بسبب المتعدد، المجوء إمكانيات مف الالجئة الفمسطينية المرأة وتعاني
 جديد ولجوء نزوح إلى أّدت التي األىمية، الصراعات بسبب ـأ المتكرر، اإلسرائيمي العدواف بسبب الحروب

 سوريا مف الفمسطينيات الالجئات لدى الحاؿ كما ؛الجوار دوؿ إلى أو أمانًا، أكثر آخر مخيـ إلى مخيـ مف
 خطر إلى إضافة المستمر، المجوء مف متكررة مأساة عنو نشأت ما، وأوروبا واألردف ولبناف مصر إلى

 ما أو ،غزة قطاع في الالجئة الفمسطينية المرأة لو تتعرض ما في الحاؿ ىو كما جديد مف باإلخالء تيديدىف
 ولبناف. واألردف مصر إلى سوريا مف الالجئة الفمسطينية المرأة لو وتتعرض لو تعرضت

 
 بحموؿ سوريا مف فمسطيني الجئألؼ  120 حوالي لجأ 2011،40 عاـال في سوريا في األىمية لمحرب ونتيجة

 مثؿ المجاورة البمداف إلى أخرى مرة يمجأوف أنفسيـ سوريا مف الفمسطينيوف الالجئوف ووجد  .2018 عاـال
 الالجئيف مف ٪60 حوالي حيث لبناف، إلى سوري فمسطينيألؼ  80 حوالي لجأ كما  ومصر. ولبناف األردف

 عاـال أواخر فيو   اليرموؾ. مخيـ مف كانوا السورية األىمية الحرب بعد لجأوا الذيف لبناف في الفمسطينييف
 الجئ 5000 حوالي مصر واستضافت ،سوري فمسطينيآالؼ  10 عف يقؿ ال ما األردف استضاؼ ،2013
 .2013 العاـ قبؿ ما فمسطيني والجئة

 
 ،وليبيا سوريا مف األغمبية وجاءت  غزة. في تعيش شخصًا( 1920) الجئة عائمة 46841 حالياً  يوجد كما
ما رفح معبر عبر إما، مصر عبر غزة ت ىذه العائالتدخموقد  اليمف. يمييا  عاـال في األنفاؽ عبر وا 

  غزة. في تيميشاً  األكثر السكاف بيف مف ىـ سيئة ظروؼ في يعيشوف الذيف فو الالجئ ىؤالء  .2012
 عائالت ثماني مف وفتكوني الذيف السورية الجنسية مف الالجئوف: رئيسيتيف مجموعتيف في تصنيفيـ يمكفو 
 المجموعة  سوريا. في األىمية الحرب مف فرارىـ بعد مصر عبر غزة جميعاً  دخمواالمجموع(  في اً فرد 28)

                                                           
40 Tahreer Araj, The displacement of displaced: The Palestinia -Syrian to Egypt, Center for Migration and 
Refugees studies at American University in Cairo, 2018 (Unpublished study yet). 
41 Same resource. 
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 1892) عائمة 460 مف المجموعة ىذه وتتكوف ،سوريا مف فو القادم فو الفمسطيني فو الالجئ ـى الثانية
 كاف حيث ،مصر عبر غزة إلى المجوءإلى  العوامؿ مف العديد دفعتيـ وقد ،غزة مف معظميـ، (اً شخص

 .2013 العاـ قبؿ ما نسبياً  سيالً  الوصوؿ
 

 عف صادرة فقط مؤقتة ىوية بطاقات لدييـ السورييف والفمسطينييف السورييف الالجئيف معظـ أف بالذكر جدير
 والمؤسسات الوزارات مع التعامؿ عند اليوية عمى كدليؿ غزة في محمياً  تستخدـ التي ،غزة في الداخمية وزارة

 غزة. في المؤسسات جميع بيا تعترؼ ال، ذلؾ ومع  اليومية. بالمياـ والقياـ ،المحمية
 

 أكثر ،الخصوص وجو عمى ،والفتيات النساء فإف، ذلؾ ومع  بالعنؼ. شخص كؿ يتأثر ،الصراع أوقات وفي
 النوع عمى القائـ والعنؼ ،الجنسي العنؼ ذلؾ في بما ،العنؼ مف مختمفة أشكاؿ مواجية لخطر عرضة

 فتعاني  الخدمات. إلى اآلمف الوصوؿ عمى القدرة وعدـ ،االجتماعية الحماية إلى االفتقار بسبب، االجتماعي
 تشير . مريراً  واقعاً  المجاور العربية الدوؿ إلى السورية األزمة بعد سوريا مف الالجئة الفمسطينية المرأة
 سوريا مف الالجئات الفمسطينيات النساء أف إلى، مصر إلى سوريا مف الفمسطينييف الالجئيف حوؿ 42دراسة

 مف ،الشوارع في مصر في "كنساء" يواجينو الذي الرئيسي التحدي بمثابة المفظي التحرش فعتبر ي مصر، إلى
 المثاؿ سبيؿ عمى لمزواج السوريات العرائس عف باستمرار يسألونيف الذيف )التوكتوؾ( سائقي مثؿ الرجاؿ قبؿ

 الجئة أوضحت وقد  اآلف. عمييا فاعتد ولكنيف البداية، في غضبيف أثار ما ،النساء جميع ذكرتو الذي
 األسئمة مف النوع ىذا تعتبر أنيا وكيؼ ،ذلؾ إزاء شعورىا، عمرىا مف اتيالخمسين في امرأة وىي، فمسطينية

 :أف ذكرت حيث ،لمغاية اً ميين
 
 ،أفضؿ اقتصادية حياة وراء لمسعي وليس ،الموت مف خوفاً  مصر إلى جئنا أننا المصريوف يعرؼ أف آمؿ"

 "!أزواج عف بحثاً  وال
 

 ال المصرييف وأف ،سوريا في بكرامة يعشف كف أنيف عمى عمرىا مف اتيالثالثين في أخرى امرأة شددت كما
 الرجاؿ. ىؤالء بو يشعر بما تماماً  ييتـ ال كرامة في عاش شخصاً  أف يفيموف

 

                                                           
42 Same resource. 
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 المنزلي العنؼ تواجو ال أنيا عف السورية-الفمسطينية المرأة أعربت فقد، المنزلي العنؼ لموضوع بالنسبة أما
 مصر في عنفاً  أكثر أصبحوا فأطفالي أف جميعاً  فذكر  فقد، ذلؾ ومع  اإلطالؽ. عمى شركائيا قبؿ مف

 مع يتواءموف فأطفالي وأف ،األطفاؿ بيف العنؼ مف عالية نسبة لدييا العامة المدارس أف، أوالً  بسبب:
 لمعنؼ عرضة أكثر األطفاؿ يجعؿ ،مصر في المجيد الحياة نمط أف، ثانياً  المصرييف؛ نظرائيـ سموكيات
 فقد، ذلؾ ومع  أطفاليـ. نحو وتوترىـ غضبيـ توجيو يعيدوف الغالب في ألنيـ، آبائيـ قبؿ مف األسري
 يعيش حيث ،أوروبا في حتى أو ،سوريا في يحدث ما بخالؼ ،مصر في أنو فع النساء مف العديد أعربت
 والدعـ ،المعيشية األسرة إلى يفتقرف فألني ضعفاً  أكثر فأني يشعرف ففإني، اآلف ومعارفيف أقاربيف مف العديد

 ىذا، الحاالت مف العديد ففي  .فأزواجي مع يختمفف عندما خاصةوب ،إلييا يحتجف التي االجتماعية والحماية
 تحمؿ يستطعف ال ألنيف ،أزواجيف عف االنفصاؿ أو الطالؽ مثؿ قرار خاذاتّ  عمى قادرات غير يجعميف
 وجود مف نوييتمق الذي والحماية الدعـ عمى لمحصوؿ ماسة حاجة ىناؾ فإ كما، وحدىف الحياة نفقات

 في الوضع أف حقيقة عمى فاتفق، أخرى ناحية ومف ... االعتيادية غير الحياتية الظروؼ ىذه في فجيازو أ
 يحتجف الذي واالقتصادي االجتماعي الدعـ عمى ىناؾ الالجئات تحصؿ كيؼ فشرحف وأني ،مختمؼ أوروبا

 مع أو ،بمفردىف تمنفصال والعيش أزواجيف ترؾ عمى مماثمة حاالت في النساء مف العديد شجع ما ،إليو
 أطفاليف.

 
 ليس ،النساء بيف شيوعاً  األكثر واإلجياد واالضطراب الجسدية واألعراض واالكتئاب القمؽ أعراض كانت
 كمسائؿ التقميدية أدوارىـ في عمييف المتزايد العبء بسببضًا، أي بؿ،، فحسب العنيؼ السياسي الوضع بسبب

، تحديداً  مصر إلى سوريا مف الفمسطينيات الالجئات حالة وفي  .األطفاؿ وتربية ،واألسري العائمي االستقرار
 لـ إذا بدائؿ توفير وكذلؾ، لمنساء األوؿ المقاـ في ىي المدارس في األطفاؿ وتسجيؿ متابعة مسؤوليات فإف
 .الصدد ىذا في البيروقراطية اإلجراءات جميع مع والتعامؿ ،العامة بالمدارس التحاقيـ الممكف مف يكف

 
 في بقائيـ أثناء صعوبة يزداد الذي صعوبة األكثر التحدي ىو الفمسطينيات الالجئات أطفاؿ تعميـ يعتبرو 

 في ليـ حؽ ال وبالتالي ،مصر في الجئيف وليسوا ضيوفاً  الفمسطينيوف الالجئوف األطفاؿ يعتبر ثيح ،مصر
 في الحكومة تغيرت عندما المشكمة ىذه بدأت حيث، االستثناءات بعض عف النظر بغض ،العاـ التعميـ
 .2013 تموز 30 في مصر
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 في ساىمت، األرامؿ أو المطمقات األميات مف الفمسطينيات لالجئات االقتصادية الفرص محدودية فإ كما
 الماسة الحاجة ضغط تحت ما شخص مع أخرى مرة الزواج عمى أجبرف ما وتيميشيف، إضعافيف زيادة

 مصر. في لمحماية
 

 سيدتيف توظيؼ تـ حيث، الفمسطينيات الالجئات أوساط في مصر في نادرة النساء توظيؼ فرص فإ كما
 افتقارىف عف معظميف أعربت وقد  المجتمعية. المدارس إدارات في رسمي غير بشكؿ المجموعة مف فقط

 وقد  األسرة. ورعاية األطفاؿ لتربية يكفي بما فداستنف ألنيف ،العمؿ في الرغبة ذلؾ مف واألىـ ،لمميارات
 يذىبف لـ الفمسطينيات الالجئات النساء معظـ  الوقت. معظـ المنزؿ في يفئبقاا  و  النساء عزؿ إلى ذلؾ أدى
 النوع عمى القائـ العنؼ أو ،المحتممة الثقافية الصدامات لتجنب، العامة الحدائؽ مثؿ العامة األماكف إلى أبداً 

 .االجتماعي
 
 

 مسؤولية حماية الالجئات الفمسطينيات
 حيث ،عموماً  لالجئات القانوني اإلطار، اإلنساف لحقوؽ الدولي والقانوف اإلنساني الدولي القانوف يوّفر

 حالة وفي ،والحرب السمـ أوقات في بالمرأة المتعمقة الحقوؽ كافة عمى الدولية والمعاىدات االتفاقيات اشتممت
 خمت حيث الفمسطينيات، بالالجئات المتعمؽ الدولي القانوني اإلطار في فجوة ىناؾ تزال ما ولكف االحتالؿ،

 ضد الشرعي والكفاح المصير تقرير في الفمسطينية المرأة حؽ بيف تدمج صريحة اتفاقيات مف المواثيؽ تمؾ
 ،القسري الترحيؿ عمميات ومنع ،التشريد وعدـ الحياة في حقيف باحتراـ االحتالؿ الزاـ وضماف ،االحتالؿ
 في حقيف وضماف منيا، المشّتت ولـ ،األسر تشتيت عدـ وضماف التعسفي، واالحتجاز التعذيب والمنع

 كافة. أشكالوب بحقيف الممارس العنؼ ومنع والتعميمية، الصحية، الخدمات عمى الحصوؿ
 

 وفي  لسمطتيا. يخضعوف ممف وغيرىـ رعاياىا حقوؽ حماية عف المسؤولية بعينيا دولة كؿ تتحمؿ كما
 الالجئات حالة في أما الفمسطينية، والسمطة إسرائيؿ عف لحديثى الإ التطرؽ مف بد ال ،الفمسطينية الحالة

 خالؿ مف الفمسطينية السمطة إلى إضافة المسؤولية، المضيفة الدوؿ فتتحمؿ ،الشتات في الفمسطينيات
 الخارج. في ممثمياتيا ومكاتب سفاراتيا

 
 ،دولياً  المشروعة غير األفعاؿ عف الدوؿ مسؤولية بشأف الدولي لمقانوف وفقاً  ،اإلسرائيمي االحتالؿ دولة تعتبر
 بعدـ المالئمة والضمانات التأكيدات وتقديـ ،مستمراً  كاف إذا الفعؿ عف بالكؼ ممزمة ،الفعؿ ىذا ارتكاب وعند
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 يكوف )حيث دولياً  المشروع غير الفعؿ عف الناجـ لمضرر الكامؿ والجبر ذلؾ، الظروؼ اقتضت إذا التكرار،
 أمكف ما االنتياؾ قبؿ عميو كانت ما إلى الحالة إعادة طريؽ عف دولياً  المشروع غير الفعؿ عف الضرر جبر
 الدولية بااللتزامات تخؿ زاؿت ال إسرائيؿ فإف ،الواقع ىذا ظؿ وفي  والترضية(. ذلؾ عف والتعويض ،ذلؾ
 وزيادة الالجئيف، عمى المستوطنيف مميشيات وتسمط التيجير، ممارسات عمى ينطبؽ وىذا ،عمييا رتبةتالم

 ىدـ وقرارات المحمية التنمية وسبيؿ االقتصادية الحياة تدمير عف فضالً  ،الالجئيف حياة عمى األمنية الخطورة
 تحقيؽ مثؿ االلتزامات مف جممة إسرائيؿ مف اً مطموب يكوف وبذلؾ  وغيرىا. العبادة ودور والمدارس البيوت
 تدمير عف واالمتناع ،المحتمة األراضي في السارية بالقوانيف اإلخالؿ دوف وضمانيما ،العاـ والنظاـ األمف

 نقؿ عف واالمتناع، قسراً  المحمييف األشخاص ترحيؿ عف االمتناع كذاؾ منقولة، أو ثابتة خاصة ممتمكات أي
 .تحتميا التي األراضي إلى االحتالؿ دولة مواطني مف المدنييف السكاف مف جزء

 
 ،المجتزأة أو الفعمية لسيطرتيا يخضعوف فالذي السكاف حماية عف المسؤولية الفمسطينية السمطة تتحمؿ كما

 ،اإلسرائيمي االحتالؿ يفرض ،الواقع وفي  الشتات. في الالجئات كما ،إقميميا خارج أو إقميميا في سواء
 خاصة، والالجئيف ،كافة الفمسطينييف حماية عمى السمطة قدرة عمى القيود ،باالحتالؿ القائمة القوة بصفتو

 منظمة مف بشرعيتيا تحظى السمطة أف بما ولكف  ألحد. الحماية توفير تستطيع ال السمطة فإف وبالتالي
 الجيات عمى ضغوط وممارسة وحقوقية دولية مناصرة بإجراءات القياـ بإمكانيا نوإف ،الفمسطينية التحرير
 تجاه الدولية بمسؤولياتيا الوفاء عمى لحمميا -ودوليا ووكاالتيا المتحدة األمـ أجيزة سيما وال- الدولية

 حقوؽ باعتبار القاضي (3236) المتحدة لألمـ العامة الجمعة بقرار منيا واعترافاً  ،الفمسطينييف الالجئيف
 لالجئيف المدنية الحقوؽ لضماف العربية الدوؿ مع التنسيؽ كذلؾ لمتصرؼ، قابمة غير الفمسطينييف
 العربية الدوؿ جامعة والتزامات قرارات تفعيؿ خالؿ مف ،العربية الدوؿ في وبخاصة ،الشتات في الفمسطينييف

  بالالجئيف. الخاصة اكازابالنك وقرارات ،5581 والقرار ،5538 القرار وبخاصة ،الفمسطينييف الالجئيف مع
 في الفمسطينيات الالجئات لدعـ والنسوية العربية االتحادات مع النطاؽ واسعة لقاءات تنظيـ مف بد ال كذلؾ

 اجتماعية ليف حماية شبكات بتشكيؿ ومطالبتيا ،ومصر ولبناف واليمف سوريا في وبخاصة ،الشتات
 وصحية. واقتصادية

 
 
 
 



دراسة تحليلية حول توصيات »سيداو« 30 ، و 32 و 35 ومدى مواءمتها للسياق الفلسطيني

45 
 

المتعمقة بتطبيق االتفاقية في سياق منع نشوب  (30)رقم  وضع المرأة الفمسطينية حسب توصية .ثالثاً 
 بعد انتهاء النزاع وما ،النزاعات، وفي حاالت النزاع

 
 اإلسرائيمي االحتالل قبل من الفمسطينيات والفتيات النساء لها تتعرض التي االنتهاكات

 سياسات جراء تتفاقـ نياإ حيث التعقيد، غاية في مسألة ىي المحتمة فمسطيف في النساء ضد العنؼ حالة إف
 اإلسرائيمي العسكري االحتالؿ عنؼ فإ حيث ،الفمسطينييف ضد الموجية اإلسرائيمي العسكري االحتالؿ
 فإ كما  المحمي. المستوى عمى فمسطينياً  األبوية السمطة ويقوي يعزز ،عاماً  السبعيف يقارب بما المستمر
 ضد أنفسيـ الرجاؿ ىؤالء يرتكبيا عنؼ أعماؿ إلى يتحوؿ ما غالباً  ،الفمسطينييف الرجاؿ ضد الموجو العنؼ
 النساء.

 
 ،والموارد األرض بمصادرة سمح الذي السياسي الجغرافي الحيز تفكيؾ إلى تيدؼ التي االحتالؿ سياسات إف

 ،النساء حياة تصدع خالؿ مف وذلؾ النساء، ضد العنؼ تأجيج في ساىـ دولي، رادع أو كابح أي بدوف
في  ،بدوره ،يساىـ الذي الفمسطيني، االجتماعي النسيج لتقويض محاولة في وذلؾ ،عيشيف سبؿ وانييار
 الجغرافي التشرذـ ىذا أدى كما  الظاىرة. ىذه انتشار مف ويزيد ،الفمسطينيات النساء ضد العنؼ تعزيز

 النوع عمى القائـ العنؼ أشكاؿ لمختمؼ لمتصدي العدالة إلى النساء وصوؿ إمكانية تقويض إلى السياسي
 الخدمات تقديـ وعممية ،الحركة حرية وتقييد ،المجتمعية الدعـ أنظمة تعطيؿ طريؽ عف ،االجتماعي
 43االجتماعية.

 
 في العنؼ ضد النساء بحماية ،اإلنساني الدولي لمقانوف ووفقاً  ،ممزمة إسرائيؿ تعتبر قائمة، احتالؿ وكسمطة
 االتفاقيات مف وغيرىا ،سيداو اتفاقية تنفيذ عف ومسؤولة ممزمة ،أيضاً  ،نياإ كما المحتمة، الفمسطينية األراضي
 الريؼ كما شة،والميمّ  النائية المناطؽ في خاصةبو  ،الفمسطينية فالمرأة  النساء. بحقوؽ المتعمقة الدولية

 غزة، قطاع في كما ،الحدودية المناطؽ أو ،العنصري الفصؿ جدار أو ،لممستوطنات المحاذي الفمسطيني
 اإلسرائيمي االحتالؿ عمميات إطار في ترتكب التي واالنتياكات العنؼ ألعماؿ ،مباشر بشكؿ ،معرضة

 "المصبوب الرصاص" عممية في حدث كما ،اإلسرائيمية العسكرية العمميات في عمداً  تقتؿ فيي  العسكرية.
 مف 438 استشيدت حيث ،2014 عاـال غزة في األخيرة "الصامد الجرؼ" عممية كذلؾ ،2009 العاـ في

صابة ة،عشر  الثامنة سف دوف (190و) ،ةعشر  الثامنة سف فوؽمنيف  (293) ،اإلناث   44.امرأة 2088 وا 
                                                           

 ." الحرماف مف العدالة" المتحدة لممرأة األمـتقرير ىيئة  انظر: 43
44 Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency Situation Report. https://www.ochaopt.org/documents 
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 بمغ فقد، القدسفي  الشعبية اليبة خالؿ الفمسطينيات لمنساء استيدافيا مف االحتالؿ سمطات صعدت كما
 العدد مف شييدة (26) ،2017 العاـ بداية وحتى ،2015 وؿاأل تشريف في بدايتيا منذ الشييدات النساء عدد

 .شييداً  (268) البالغ لمشيداء اإلجمالي
 

 إلى أدى حيث غزة، في النساء ومعاناة مشكالت مف (2014) غزة قطاع عمى األخير العدواف فاقـ كما
 ،كامؿ بشكؿ منزالً  12.62045 تدمير إلى غزة عمى اإلسرائيمي العدواف أدى فقد ليف، واسعة نزوح عممية

 سير عمى فرضت التي اإلسرائيمية لمقيود وكنتيجة  شخص. ألؼ 100 حوالي أي ؛عائمة 17.670 وتيجير
عادة ،لمبناء الالزمة المواد دخوؿ عمى الصارمة الرقابة ليةآو  ،اإلعمار عممية  في الحاد والنقص ،اإلعمار وا 
 سوءاً  االجتماعية األوضاع ازدادت حيث ،معاناتيا مف وفاقـ ،سوءاً  يزداد النازحة األسر واقع بات، التمويؿ
 بالوضع حيطتو   كرافانات. أو خياـ في المدمرة بيوتيف أنقاض عمى يعشف ممف وبخاصة النازحات، لمنساء

 التعرض وزيادة ،الخصوصية انعداـ في المتمثمة المخاوؼ مف سمسمة 46،النازحات والفتيات لمنساء المعيشي
 ،لممنازؿ الممكية حقوؽ عمى الرجاؿ ىيمنة إلى إضافة االجتماعي، النوع عمى القائـ والتحرش لمعنؼ

 عمى النازحات النساء حصوؿ إعاقة مف ذلؾ عمى ترتب وما ،العدواف خالؿ المتضررة والمشاريع ،واألراضي
 وىذا  لمتدمير. وتعرضت النساء تممكيا كانت التي المشاريع عف والتعويض ،السكف مجاؿ في المساعدات

 في الشيداء أزواجيف عائالت مف وابتزاز مقايضات مف الشيداء زوجات لو تتعرض ما في واضحاً  يتجمى
 .فلي المالي التعويض عف التنازؿ

 
ى لإ الدخوؿ عمى المصميف إجبار أعقبت التي األحداث في، واضح بشكؿ ،االحتالؿ انتياكات تظير كذلؾ

 االحتالؿ دولة بو قامت ما إلى إضافة ،2017 تموز في اإللكترونية البوابات عبر لمصالة األقصى لمسجدا
 في الفمسطينية لألسر وتشتيت ،قسري ممنيج تيجير سياسة خالؿ مف الجماعي العقاب لسياسة تصعيد مف

 عمى المفروضة والقيود  الترخيص. عدـ بحجة القدس في الفمسطينييف منازؿ ىدـ وسياسة المحتمة، القدس
 إضافية حواجز بوضع وذلؾ ،القدس في الفمسطينية األحياء عمى إغالؽ فرض خالؿ مف ،التنقؿ حرية
 التي ،العيسوية سكاف مف (عاماً  65) درويش محمد ىدى المواطنة حالة منيا ،خطيرة نتائج إلى أدت ،حوليا
 حي مدخؿ عمى المقامة العسكرية الحواجز حدأ عمى احتجازىا بعد المستشفى إلى طريقيا في وىي تيتوف

 الشمؿ. لـ بموجب القدس في الفمسطينييف لمسكاف اإلقامة تصاريح لغاءإ خالؿ مف وكذلؾ العيساوية،
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 لمقانوف المخالؼ وعده ترامب األمريكي الرئيس تنفيذ أعقبت يتال ،بغزة الكبرى العودة مسيرات خالؿ وأيضاً 
 الفمسطينييف مئات بحياة أودت والتي ،2018 أيار منتصؼ في لقدسى الإ األمريكية السفارة بنقؿ الدولي

 ة.يوالصحاف الطبية الطواقـ في والعامميف اإلعاقات وذوي واألطفاؿ والفمسطينيات
 

 جيش قبؿ مف العنؼ مف مختمفة ألشكاؿ ،أيضاً  ،المحتمة الفمسطينية األراضي في النساء تتعرض كما
 العاـ شيد حيث التعسفي، االعتقاؿ خطر ،مستمر بشكؿ ،النساء تواجو كما . التفتيش نقاط عند االحتالؿ
 تـ التي االنتياكات عبر ،خاص بشكؿ ،والنساء األطفاؿ ضد الممارس العنؼ وتيرة في تصاعداً  2016
 ،والقدس ،الداخؿ في نفسو العاـ خالؿ وامرأة فتاة 170 اعتقاؿ تـ حيث، اإلنساف حقوؽ مراكز مف توثيقيا

 (49) اإلسرائيمية السجوف في األسيرات عدد بمغ حيث ،2016 في اعتقاؿ حالة (6635) 47إجمالي مف
 .اإلسرائيمية السجوف في أسير (7000) إجمالي مف أسيرة

 
 جنيؼ تيالتفاقي خالفاً  ،السفر مف والمنع ،المفظية واإلساءة ،لممضايقات الفمسطينيات النساء تتعرض كذلؾ
 واالجتماعية النفسية وبخاصة ،النواحي مختمؼ في خطير بشكؿ عمييف انعكست التي 48،والرابعة الثالثة

 عدـ مف ذلؾ عمى يترتب وما التنقؿ، حرية مف وحرمانيف منازليف ىدـ كذلؾ  والثقافية. واالقتصادية
 ألشكاؿ )ج( مناطؽ في النساء وتتعرض  .األخرى والخدمات النسائية الصحية الخدمات عمى حصوليف

 في القديمة البمدة في (H2)و ،القدس في الحاؿ كما والمستوطنيف االحتالؿ قوات يد عمى العنؼ مف مختمفة
 المرأة تتعرض حيث، األغوار وفي العنصري الفصؿ وجدار المستوطنات قرب يعشف المواتي والنساء ،الخميؿ
 مف وحرماف ،اقتصادي الستغالؿ ،اإلسرائيمييف المستوطنيف لدى 49األغوار في العاممة الفمسطينية والفتاة
 البيئة الدولي القانوف يحظر حيث 50،سيداو في المكفولة واألسرية واالجتماعية االقتصادية الحقوؽ أبسط

 سكناىـ ومناطؽ ديارىـ عف والفمسطينيات الفمسطينييف ترحيؿ أجؿ مف االحتالؿ دولة تفرضيا التي القسرية
 في العيش وأسرىف الفمسطينيات لمنساء يمكف ال ظروفاً  يخمؽ نحو عمى المحتمة، الفمسطينية األراضي في

 لذلؾ. صارخ مثاؿ األغوار منطقة حيث، ظميا
 

                                                           
 .2016، الشامؿ والمحرريف األسرىتقرير ىيئة شؤوف  47
تشريف في  68السمطة القائمة باالحتالؿ في الجمسة  بإسرائيؿانظر/ي التقرير المقدـ لمجنة مف مؤسسة الحؽ عمى التقرير الدوري الخاص  48

 :2017 أكتوبراألوؿ/
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 ىدـ يطاؿ الذي الدائـ التيديد بسبب غيرىف مف أكبر ررمف ض 51األغوار منطقة في والفتيات النساء وتعاني
 الكرامة في حقيف مف ويحرميف ،واألماف المنزؿ بفقداف يرتبطاف وخوؼ ضغط مف يسببو وما ،منازليف

 ليف الغذائي األمف لفقدىف عرضيفي كما  الصحية. المعيشية والظروؼ الشخصية والنظافة والخصوصية
 الصحية الرعاية بخدمات المتمثمة األساسية الخدمات عمى الحصوؿ انعداـ في ينعكس أيضاً  وىذا  وألسرىف.

 وصوؿ في كذلؾ يؤثر كما  حياتيف. عمى كبير لخطر ومواليدىف يتعرضف المواتي واألميات ،الحوامؿ لمنساء
 عف بعيداً  ،األسبوع أياـ معظـ طفاؿاأل قضاء إلى والحاجة، األغوار منطقة في بأماف المدارس إلى الفتيات
 مف التسرب نسبة ارتفاع زيادة مف و ذلؾيسبب وما ،مدارسيـ في االنتظاـ أجؿ مف ،األحياف بعض في منازليـ

 ،والمستوطنيف االحتالؿ قوات قبؿ مف والمضايقات العنؼ وأعماؿ الترويع كذلؾ الفتيات، أوساط في دارسمال
 والنفسية. الجسدية بالصحة التمتع في بحقيف إخالؿ مف تسببو وما
 
 والثقافية واالجتماعية السياسية لمتحوالت الطبيعي المسار إعاقة إلى أدت ىذه اإلسرائيمي االحتالؿ سياسة إف
 الرسمية المؤسسات عمؿ استقرار عممية أعاقت كما  غزة. وقطاع الغربية الضفة في الفمسطيني المجتمع في

 عمى سمباً  انعكس الذي األمر بيا، المنوطة بالمياـ لمقياـ والتشريعية السياسية الصالحية ذات الرسمية وغير
 قانونية طرأ في الفمسطينيات النساء بيف فصالً  وفرض ،األولويات سمـ أسفؿ في قضاياىف وأبقى ،النساء
 منطقة. لكؿ السياسية السيطرة لواقع تبعاً  مختمفة

 
 الشاممة الصحية الخدمات كافة لتوفير الصحة وزارة جيود مف الرغـفعمى  ،لموضع الصحي بالنسبة أما

 اً يمم اجزء األسرة تنظيـ برامج وتحتؿ الصحية، لمرعاية احتياجاً  األكثر لمفئات خاصةبو  ،لمجميع والمتكاممة
 الخدمات إلى الوصوؿ فجوةفإف  فمسطيف، في الصحية الخدمات مقدمي كافة مف ىتماـتحظى باو  ،منيا

 تشيد حيث، غزة قطاع في كما الحصار وفرض ،اإلسرائيمي االحتالؿ بسبب قائمة زالت ام الصحية
 غاز كنقص الصحية، الخدمة تراجع في تسببما ي ،األساسية والمستمزمات األدوية ًا فينقص المستشفيات

غالؽ الحصار بسبب بعضيا تكمفة وارتفاع ،العالج مف معينة أنواع إدخاؿ وعدـ التخدير، األمر  ،المعابر وا 
 ازدياد عف الحديث ظؿ في وبخاصة ،الخارج في العالج تمقي مف والفمسطينيات الفمسطينييف حـري الذي

 لرصد القومي المركز لتقارير فوفقاً   غزة. عمى األخيرة الحرب بعد المستعصية واألمراض السرطاف حاالت
 العاـ مف رصدىا تـ التي السرطاف حاالت عدد بمغ فقد غزة، قطاع في الصحية المعمومات نظـ وحدة األوراـ؛
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 األعمى ىي اإلناثلدى  بالسرطاف صابةاإل نسبة وتعتبر حالة، (7069) ،2014 عاـال نياية وحتى 2009
 الذكور. لدى %45.5 مقابؿ ،%54.5 بنسبة

 
 ويعد ،األميات وفيات لحدوث المخاطرة عوامؿ أكبر مف الصحية المراكز إلى الوصوؿ في التأخر ويعتبر

 إلى الوصوؿ في التأخر أسباب أىـ مف ،العنصري الفصؿ وجدار ،العسكرية والحواجز ،المواصالتضعؼ 
 تمكيف لياتآب االىتماـ إيالء الصحة وزارة عمى يحتـ الذي األمر الغربية، الضفة في الصحية الرعاية مراكز

 سواء. حد عمى وغزة الضفة في الصحية الرعاية مراكز إلى الوصوؿ مف الحوامؿ والنساء األميات
 

 كبيرة نسبة وتستثني ،المتزوجات عمى تقتصر ،لممرأة الصحية الخدمات تقديـ في الصحة وزارة رؤية أف كما
 تفتقر كما  الضرورية. الصحية والخدمات الرعاية عمى الحصوؿ مف ،المتزوجات غير والفتيات النساء مف

 في وبخاصة ،المختمفة المراحؿ في النساء مع التعامؿ في السرية عمى والحفاظ الخبرة إلى الطبية الكوادر
 ؛والجنسية اإلنجابية الصحة مجاؿ في والمندمجة المتكاممة الخدمات في اً نقص ىناؾ فإ كما  العنؼ. حاالت

 .مفاآل اإلجياض يخص فيما الصحية السياسات في ضعؼ وىناؾ ،لممراىقات خاصةبو  ،المشورة مثؿ
 

 تشجع التي التدابير في نقص وىناؾ ،متدنية النسبة تزاؿ فال لمنساء، االقتصادية المشاركة يخص فيما أما
 مف النساء تمكف التي الخاصة المشاريع وامتالؾ ،الخاص القطاع وبخاصة ،العمؿ سوؽ في النساء انخراط

 األكثر يعتبر الذي الرسمي غير القطاع في مشاركتيا نسبة ترتفع حيف في والممكية، لمواردى الإ الوصوؿ
 العمؿ. في النساء حقوؽ النتياؾ تعرضاً 

 
 النساء وصوؿ تدني إلى األخيرة اإلحصاءات فتشير القرار، صنع مراكز إلى النساء وصوؿ بخصوص أما
 التحرير منظمة في السياسي اليـر رأس مف ابتداء السياسية، القطاعات بكؿ القرار صنع مراكز إلى

 ينبغي الذي الحيوي الدور يعكسو اً خطير ميمًا و  مؤشراً  يشكؿ ما ليا، المكونة السياسية واألحزاب ،الفمسطينية
 ،السياسية الحياة في النساء مشاركة بأىمية ،الجمعي السياسي الوعي تشكيؿ في السياسية األحزاب تمعبو أف

 الجنسيف. بيف والمساواة العدالة لقضية وانتصارىا
 

 2015 فعاميال في المتخذة المركزي المجمس قرارات بتطبيؽ )السمطة( فمسطيف دولة مف التزاـ عدـ ىناؾ
 وىياكؿ بنى جميع في %30 بواقع الوطني المجمس في لمنساء مقاعد بتخصيص القاضية ،2018و

 في األولى التشريعية الييئة يعتبر الذي ،الفمسطيني الوطني المجمس عضوية فييا بما الدولة، مؤسسات
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 عضوية سبةن واقتصرت ،%10 الوطني المجمس في العضوات نسبة تتجاوز فمـ الفمسطينية، التحرير منظمة
 مف %30 نسبة يخصص بقانوف قرار إصدار الدولة عمى يجب حيث، %4 عمى المركزي المجمس في المرأة

 ،متدنية القرار صنع مستويات جميع في النساء مشاركة زالت ما حيث ،لمناصفةى الإ وصوالً  لمنساء المقاعد
 الكوتا. نظاـ فمسطيف دولة تبني مف الرغـ عمىوذلؾ 

 
 تحوؿ التي الرئيسية العقبة يشّكؿ زاؿ ام اإلسرائيمي االحتالؿ أف عمى ليؤكد األممي القرار جاء فقد ،وليذا
 ويدعو المحمية، التنمية في ومشاركتيف تقّدميف ويمنع ،بحقوقيف الفمسطينيات والفتيات النساء تمتع دوف

يالء ليف، المّمحة والخدمات المساعدات تقديـ مواصمة إلى الدولي المجتمع  وحماية لتعزيز خاص اىتماـ وا 
 . إبطاء دوف بالتزاماتيـ الوفاء الدولييف بالمانحيف ويييب الفمسطينيات، والفتيات لمنساء اإلنساف حقوؽ
 ،بالمرأة لمنيوض التطمعية نيروبي توصيات تنفيذ رصد بمواصمة المرأة وضع لجنة ،أيضاً  ،القرار وطالب

 القرارات مف وغيرىا...  بيجيف عمؿ ومنياج ،الفمسطينييف واألطفاؿ بالنساء المتعمقة (260) الفقرة خاصةوب
 وتقديـ الفمسطينية المرأة "حالة عف المتحدة لألمـ العاـ األميف تقرير أكد كما . العالقة ذات األممية والوثائؽ
 خالؿ عقدت التي (،61) رقـ دورتيافي  المتحدة األمـ في المرأة وضع لجنة إلى قّدـ الذي ،لييا"إ المساعدة

 عفعبر  ،2016/4 رقـ قراره في واالجتماعي االقتصادي المجمس عمى أف (،2017 آذار 24-13) الفترة
 الجسيمة اآلثار نتيجة ،المحتمة الفمسطينية األراضي في الفمسطينية لممرأة الخطيرة الحالة إزاء قمقو بالغ

 مظاىره. بجميع المشروع غير اإلسرائيمي االحتالؿ استمرار عف الناجمة
 
 
 
 
 
 


