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 مدخل
 خاصةوب نقدية، أىمية الجنسين بين المساواة وعدم التمييز أساس عمى تشكمت التي الفجوة من لمحد
 تفرد عن نتج وما غزة، وقطاع الغربية الضفة من كل في والحقوق الحريات منظومة اختراق ظل في

 فييا "بما تشريعية أساسية بمنظومة العمل بتعطيل وسياسياً  قانونياً  االختصاص جيات من بالقرار
 -بتفاوت– والقضائي التشريعي الجسمين وتغييب ة،استفرادي تشريعات سن بجانب األساسي"، القانون
بقاء  نواحٍ في  المساواة انعدام المنظومة تمك نتجتأ وقد  رئاسية. وقرارات لمراسيم رىينة القضايا وا 
 ،والعمل ،والخاصة العمومية الوظيفة وفي ،السياسية والمشاركة ،والتعميم ،واألمن ،كالصحة ،عدة
 الشخصي. واألمن التعبير حرية داموانع ،القرار صنع ومواقع ،المناصب وتقمد

 
 لمفيوم بيئة معو تتشكم وحماس، فتح حركتي بين الفئوي والصراع االنقسام حالة شكمتو ما إن

 ،الحريات تضييق األساس نتاجو كان الذي الوجود ةلشرعن فئوية بمصالح ممتصقة والحريات، الحقوق
 ،الخطاب تأثيرات من رحاىا تأخذ تأبد الصراع، طرفي من والجماعية الفردية الحقوق واستبلب
 الفردية. المصمحةو  ،والعشائرية األمنية والعقيدة ،والتفرد

 
 بمنظور الفمسطينية، الداخمية بالساحة المرتبطة العامة الحريات تناول أىمية إلى يقودنا ىذا كل

 واقتصادياً  اجتماعياً  المعيشة سبل وتوفير ،والحياة والوجوداليوية في  والحق ؛اإلنسان إنسانية
 وتبعاتثار وآل ،لممشيد توصيف بتقديم ،الحقائق لورقة الرئيس اليدف ارتبط وعميو ،وأمنياً  وسياسياً 
 والسياسي واالجتماعي االقتصادي بالسياق ومقاربتيا ،غزة وقطاع الغربية الضفة في االنقسام

 والتشريعي.
 

 قادت التي الدامية األحداث بعق الفمسطينية اإلنسان حقوق لمؤسسات المختمفة التقارير إلى وبالعودة
 أشارت فمسطيني، 600 عن يقل ال ما فييا قتل والتي ،2007 العام في "االنقسام" االنفصال إلى
 ،ينيأمن منظورين فرض ظل في خاصةوب ،العامة الحريات انتياك معدالت ارتفاع إلى التقارير تمك
 مرتينة غزة قطاع في األمنية حماس عقيدة باتت حيث األمنية، وعقيدتو توجياتو منيما لكل  

 عقيدة باتت فيما  الفمسطيني/ة. المواطن/ة وحركة حريات حساب عمى وتأتي ،الضيقة لمصالحيا
 ،الطرفين لدى لمحريات اختراق أي نإ  السياسي. مشروعيا عمى الحفاظ بحجة األمنية وفتح السمطة
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 بجانب وقمع، اعتقال من والحقوق الحريات انتياك معدالت ارتفعت وعميو العام، لؤلمن اختراق ىو
 والسياسية. والثقافية االجتماعيةو  االقتصادية الحريات اضمحبلل

 
 وعدم التمييز مدى حيث من ،انكشافاً  األكثر ىو النساء واقع زال ما ،يذاك معاش سياق ظل وفي

 1.الجنسين بين المساواة
 

 وأ القرية خارج حدأ أي من تتزوج وال ة،سن 12 سن منذ النقاب عمييا ومفروض ،محرم مع إال تخرج ال ىنا النساء
 تكون أن إال ليا يسمح ال أو ،التمريض وأ ،اإلعبلم دراسة ياتلمفت يسمح وال ،لمرجل فقط ىي ىنا والكممة ،القبيمة
ذا ة،معمم  .الرابعة الزوجة كانت لو حتى اً متزوج رجبلً  أو اً مسن رجبلً  إال تتزوج فبلعامًا،  25 مىع عمرىا زاد وا 

(غزة شمال ،بدوية امرأة)  
 
 األساسي القانون ىيبتو؛ عمى تقفز أو تناقضو الحقة لتشريعات مجال ال الذي األساس التشريع لعلو 

 القانون يةروح من ،موادهفي  يسترشد أن يجب جديد قانوني تشريع أين ا  و  ،2005 لمعام المعدل
 الحماية أىمية عمى تؤكد تشريعو بنية بتأسيس الفمسطيني األساسي القانون اتسم لقد  األساسي.
 بغض ،لمخترقييا المحاسبةتم ت المنظومة لتمك اختراق أين ا  و  القانون، بموجب والحريات لمحقوق
 مع القانون ىذا مواد مقاربةتم تس  2.المختمفة وأجيزتيا بالدولة وعبلقتيم وىيبتيم مناصبيم عن النظر
 البلحقة. النصوص في المعاش لعاما الواقع

 
 :الحريات عمى وتبعاتو االستفراد ونيج القائم السياق واصفة فمسطينية امرأة تقول
 

 عن بحكوا كيف لآلخر، وال لمرأي مساحة بعطوا وال ،اآلخر بسمعوا وما كممتو بسمع السائد الحزب
 وشو بتكتبي شو يعميك تشوافوب الناس تايصنفوا ىم مين ،محكومية وشيادة وسموك سير حسن
 السياسي. توجيك وضمن بتحكي

 
                                                           

 نظر تقارير الييئة المستقمة المختمفة:ا 1
http://www.ichr.ps/ar/1/19/18/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.htm 

، ومن مقاببلت مع نساء في قطاع غزة خبلل 2018 ولاألالمعمومات الموثقة في ىذا الجزء تمت خبلل لقاء نسوي في نابمس في تشرين  2
 .وذات شير أيمول من العام
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 الجسدية والسالمة لحياةا في الحق عمى الواقعة االنتياكات
 تجاوز في مظاىرىا تجمت ،العامة والحريات الحقوق عمى التعديات من متعددة أشكاالً  االنقسام فرزأ

 سيادة مبدأ تعزيز خبلل من ،والحريات الحقوق احترام عمى تؤكد مواد   تضمن الذي األساسي القانون
 األخرى. السمطات أعمال عمى التنفيذية السمطة ىيمنة من والحد ات،السمط بين والفصل ،القانون

 
 يقوم أن يجب ،ديمقراطي نظام فمسطين في الحكم "نظام أن عمى منو الخامسة المادة نصت وقد
 الباب خصص وقد . عامة" اإلنسان وحقوق ،الشخصية والحرية ،العامة الحريات احترام أساس عمى
 التالية والمواد منو التاسعة المادة نصت وقد (،33-9 )المواد العامة والحريات لمحقوق منو الثاني
 أو ،الجنس أو ،العرق بسبب بينيم تمييز ال ،سواء والقضاء القانون أمام "الفمسطينيون :أن عمى
 ."اإلعاقة أو ،السياسي الرأي أو ،الدين أو ،المون

 
 في الحكم أساس القانون سيادة "مبدأ أن:إلى  الفمسطيني األساسي القانون من السادسة المادة تشير

 .واألشخاص" والمؤسسات والييئات واألجيزة السمطات جميع لمقانون وتخضع ،فمسطين
 

 غير وفاة حالة 170 ىناك أن ،2017 لمعام اإلنسان لحقوق المستقمة الييئة إحصائيات أظيرت
 وفاة حالة 180 الييئة وثقت فيما ألطفال، وفاة حالة 46و لنساء، وفاة حالة 39 منيا كان طبيعية،

 ألطفال. 50و ،لنساء تكان منيا 42 ،2016 لمعام
 

 57) شكوى 573 بمغ الجسدية السبلمة في بالحق المرتبطة الشكاوى عددأن  الييئة تقرير أظير وقد
 في شكوى 284و ،الغربية الضفة في شكوى 289 بواقع توزعت (،طفبلً  120و لنساء، منيا شكوى
 مراكز خارج والمعنوي الجسدي االعتداء بين ما االنتياكات وأنماط أشكال تنوعت  غزة. قطاع

 القاسية والمعاممة اإلنسانية الكرامة وامتيان ،االحتجاز أثناء والتعذيب والتيديد االحتجاز،
 والبلإنسانية.
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 حيث ،تساؤل موضع القانون سيادة قضية زالت ما

 يتمو  ،القضاء سمك عمل في األمنية األجيزة تتدخل
 الدفاع محامي تقديم حال في القضاءب االتصال

 أو ،القضاءي أر  تغييب يتم بحيث ،لمخروج كفالة
 ثم يعاد ،لثوانٍ  الباب من المتيم إخراج يتم حتى
 :األجيزة بعض لدى المشيورة والكممة و،اعتقال

خبلء بو التصرف ممكن عممنا أنيينا"  من سبيمو وا 
 ."اآلن قبمكم

 
 )خبيرة قانونية، الضفة الغربية(

 عمى ىيمنتيا تمارس التنفيذية السمطة زالت وما
 المحكمة إقرار خبلل من ،القضائية السمطة

 أساس جزء وىذا ليا، القضاء وتبعية ،الدستورية
 السمطات. بين والفصل ،القانون سيادة أمبد الختراق

 
(الغربية الضفة سياسية، ناشطة)  

 
 الشخصي واألمان الحرية تمس انتياكات

 شكوى 41) الشخصي واألمان الحرية في الحق انتياك حول شكوى 1595 مجموعو ما الييئة تمقت
 أشكال تعددت وقد . (ألطفال وىاشك 106) وكذلك (غزةفي قطاع  32والضفة في  9 إلناث:
 أو القضائية الجيات عمى عرض دون واالحتجاز مذكرة(، دون )توقيف التعسفي كاالحتجاز الشكاوى

 والتوقيف المختصين، غير من بقرار واالحتجاز والتعبير،ي أالر  خمفية عمى واالحتجاز المختصة،
 الذمم. عمى والتوقيف ،العسكري القضاء ذمة عمى
 
 وأبقيت ،محققين قبل من لمتحقيق وتعرضت ،الجنيد سجن إلى واقتيادي الفمسطيني األمن قبل من المنزل اقتحام تم
جراء ،العربي مستشفىى لإ لمنقل واضطررت بمرض أصبت وقد ،أىل وال أبناء زيارة ببل أسبوعين مدة  عممية وا 

 ،الجنيد سجن إلى إعادتي توتم ،رفيديا بمنقطة المستشفى قرب بيتي أن عمماً  زيارتي من أبنائي ومنع ،الزائدة
 بمؤتمر الخروج عميّ  واشترط ،المحافظ األخ ولقاء ،المحافظة مقرى لإ نقمت ،تدخبلت وبعد ،أسبوعين وبعد
عبلن ،مسبق عمل من لو خطط قد كان ما إلدانة فياصح  ".وندميسفي أو  اعتذاري وا 
 

(نابمس ،المحافظ ذمة عمى السياسي لالعتقال تعرضت سيدة)  
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 ال إدارّية جية عن صادراً  كونو اإلدارّي، الحبس من نوعاً  المحافظ ذّمة عمى االحتجاز ويعتبر
 محكمة" من القرارات من العديد صدرت وقد الّصيغة، فضفاُض  واسعٌ  القانونُ  َذَكَرهُ  ما وكل  قضائية.
 3.القانون ليذا وفقاً  االحتجاز قرارات دستورية عدم عمى الفمسطينية "العميا العدل

 
 الشخصية الحرية عمى االعتداء

 :تمس ال مكفولة وىي ،طبيعي حق الشخصية الحرية :األساسي القانون من (11) رقم مادةال تنص
 بأمر إال ،التنقل من منعو أو قيدي أب حريتو تقييد أو حبسو أو تفتيشو أو أحد عمى القبض يجوز ال

 في الحبس أو الحجز يجوز وال ،االحتياطي الحبس مدة القانون ويحدد ،القانونحكام أل وفقاً  ئيقضا
 السجون. بتنظيم الصادرة لمقوانين الخاضعة األماكن غير
 

 مع خاصةوب ،غزة في المباس نتيجة 4،الشخصية حريتين مست متتالية اعتداءات النساء واجيت
 تجمت بل فحسب، االعتقال حد عند الشخصية الحريات عمى االعتداء يتوقف ولم ،االنقسام بدايات
 أماكن في بالنساء الخاص المباس نوع عمىالتعدي في  الشخصية الحرية عمى االعتداء مظاىر
 لباس نوع عمى واضحة سيطرة غزةقطاع  في المتحكمة الجيات فرضت بحيث التعميم، ودور ،العمل
 والمحاميات، ،والجامعات المدارس في الطالبات لباس في التحكم خبلل من ،غزة قطاع في النساء
 ودون ،المعمنة وغير المعمنة القرارات من جممة خبلل من ،الطرقات في يسرن المواتي النساء وحتى
 حمبلت وتحت ،حماس لحركة الفكرية القناعات إلى غالبيتيا واستندت ،ليا القانون من سند وجود
 5.الفضيمة" "حممةمثل  دينية

 
 كيف سياسي، ناشط زوجة تروي حيث األسر، مست اعتداءات الغربية الضفة في النساء واجيت كما

 تبعاتيا. تعيش زالت ما عنف ممارسات معيا األمنية األجيزة مارست
 لميوم برعب عايشة أنا بالمسدس، المستمر والتيديد بتموتي، كممة أي بتحكي إذا واحكولي راسي في المسدس حطوا
 لمخطر. متعرضةي جو ز  وحياة حياتي كانت إّلي الحادث من دائماً  متشتتة مخنوقة" "بظل ليؤل أنا ،الحادث ىذا من
 

(بالضفة األمنية األجيزة قبل من لمتيديد تعرضت سيدة من إفادة)  

                                                           
 .https://metras.co: موقع متراسجياد بركات  ،.. اعتقاالت الضّفة التعسفية" ذّمة الُمحافظ"عمى  3
 ول باختراقات عديدة حول مواد القانون األساسي.ألنسوية في لقاء في منتصف تشرين اضمن مبلحظات مجموعة  4
 .2018 تقرير انتياكات الحقوق االجتماعية واألمنية الخاصة بالنساء والفتيات في ظل االنقسام، مفتاح، 5
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 بطريقة الشوارع في المارة خصوصيات في التدخل الشخصية الحرية عمى االعتداءات طالت كما
 من العديد وفي ،اعدمي من القرابة عبلقة من لمتأكد الثبوتية بأوراقيم ومطالبتيم ،مشروعة غير

 الممارسات جممة وتدلل . الثبوتية األوراق من لمتأكد شرطةال مركز إلى نقميم يتم كان الحاالت
 احترام دون المجتمع عمى وتعميميا الفكرية قناعاتيا فرض إلى حماس حكومة سعي إلى السابقة
 رفض بسبب بالفشل باءت الفضيمة حممة أن من الرغم عمى ،الثقافي لمتنوعأو  الخاصة الحياة لحرمة

 6.وتصديو المجتمع
 الممارسات تمك حول نابمس من نسوية ناشطة تروي حيث أفضل، الغربية بالضفة الحال يكن ولم

 بقوليا:
 

 كالتي ؛الشخصية الحرية عمى تعدياتى لإ األحداث من العديدفي  النساء تعرضت"
خبلء ،البيوت عمى االعتداء فييا تم والتي ،2016 العام في نابمس مدينة شيدتيا  وا 

 الشاباتحدى إ عمى االعتداء وتم ،واألطفال النساء افيين بم ا،بيوتي من أسرة 17
 ."جبمي درج عمى طويمة لمسافة وسحميا

 
 والتعذيب اإلكراه
 ويعامل ،تعذيب أو إكراه ألي أحد إخضاع يجوز "ال :أنوعمى  األساسي القانون من 13 المادة تنص
 صدر اعتراف أو قول كل باطبلً  يقع  الئقة. معاممة حرياتيم من المحرومين وسائرن و المتيم

 المادة".ىذه من  الفقرة األولى ألحكام بالمخالفة
 
 ظل في والفتيات النساء ليا تتعرض التي االنتياكات حول مفتاح مؤسسة أعدتو تحميمي تقريرظير أ

 لحركة منتمين لين وأقارب ة،األمني الجيات قبل من والتعذيب لمتوقيف النساء تعرض مدى ،االنقسام
 بمركز الخاص اإلحصائي التقريرظير أ كذلك  ميينة. اعتقال لظروف تعرضين إلى ةإضاف ،حماس
 التقريركد أو  فقط، 2007و 2006 العامين خبلل النساء ليا تعرضت متنوعة إصابة (34) الميزان
 ،التحقيق أقبية في الشديد لمتعذيب تعرضن كونين ،بالنساء لحق يذال والجسدي النفسي األثر جسامة

                                                           
 ،"مسارات" –اث السياسات والدراسات االستراتيجية الفمسطيني ألبح مركزالبيرة: ال . كمفة االنقسام وأثره عمى الفمسطينيينباحثون عدة.   6

2017. 
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 النساء حقوق األمنية الجيات تراعِ  لم بحيث ،التعذيب آلثار نتيجة بالكآبة شعوراً  لديين خمف ما
 واإلحباط الكآبة إلى أدت ،بين بالغة نفسية أضراراً  ألحق ما الفمسطينية، لمحالة وفقا نوخصوصيتي

 قد نابية بألفاظ لمشتم وتعرضين التحقيقات، خبلل لمتعذيب تعرضن من منيا تعاني جسدية وآثار
 اعتبرتو ما وىو ،السمعة تشويو أو ،ضدىن الجنسي العنف باستخداملتيديد ا يامدلوالت في تحمل
 المجتمعية النظرة من الخوف نتيجة عنيا اإلفصاح من النساء تخشى معمنة غير تصريحات الدراسة
 7.العائميةلة ءوالمسا

 من العشر السنوات خبلل تمقت أنيا تبين ،المستقمة الييئة عن الصادرة السنوية التقارير وبحسب
 في 3317 منيا ،والتوقيف التحقيق أثناء لمتعذيب التعرض بادعاءات تتعمق ،شكوى 5156 االنقسام
 8الغربية. الضفة في 1839 القطاع،

 
 ،التعذيب من الحماية في الحق انتياك نتيجة لو تعرضن يذال المباشر غير األثر عن النساء عبرت
 في والتعذيب، لبلعتقال أفرادىن أحد تعرض حول تجاربن م النساء عنو أفصحت ما خبلل من
 اعتقال نتيجة العائبلت من العديد لو تتعرض الذي الشديد النفسي األثر إلى أخريات أشارت حين

 أبنائيا.
 

 والمواطناتن والمواطن لو يتعرض الذي القمع عمى نسوية شيادات
 في شاب عمى القبض تم

 ،عمره من اتيالثبلثين مطمع
 قبل من عميو واالعتداء
 لمدة وحبسو ،األمنية األجيزة
 إمكانية أي دون ونصف شير
 آثار لتاز  وما بزيارتو،حد أل

 جسمو، عمى ماثمة االعتداءات
 أي إيضاح اآلنحتى  يتم ولم

 العتقالو.وغات سم أو مبررات

 س"" الغزية المواطنة توقيف تم
 وما ،اً يوم 23 لمدة واعتقاليا

 أي دون اعتقاليا زال
 اعتقاليا تم حيث معمومات،
 توجيو وتم  سياسية. ألسباب

 لتيديد حياتيا تعرض ليياإ تيم
 .مباشر

 قبل من الشباب أحد اعتقال تم
 األب والتحق ،األمنية األجيزة
 زيارتو من األب نعومُ  ،لحمايتو
 وفاتو. إلى أدت جمطةب وأصيب
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 .2017-2007انظر تقارير الييئة لؤلعوام  8
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 المساكن بحرمة المس
 عمى التعديات حجم إنف ،األساسي القانون ضمن المساكن حرمة عمى النص من الرغم عمى

 شيد قدف . سياسية مسميات تحت غالبيتيا تتموقد  ،جسيماً  انتياكاً  شكل االنقسام بسبب المساكن
 ترك إلى واالضطرار ،البيوت كحرق حزبية، خمفيات عمى المساكن عمى تعديات بداياتو في االنقسام
 االعتقال. أو القتل من الخوف نتيجة ،الغربية الضفة إلى أو عربية بمدان إلى والسفر المنزل

 
 أو مراقبيا تجوز فبل حرمة، "لممساكن :أنإلى  الفمسطيني األساسي القانون من 17 المادة تشيرو 

 عمى يترتب ما كل باطبلً  يقع  القانون. ألحكام وفقاً  مسبب قضائي بأمر إال تفتيشيا أو دخوليا
 الوطنية السمطة تضمنو ،عادل تعويض في الحق ذلك جراء من تضرر نولم المادة، ىذه مخالفة

 الفمسطينية".
 

 مفتاح مؤسسة أعدتيا التي جتماعي،اال نوعال منظور من االنقسام عمى المترتبة اآلثار راسةد أظيرت
 ليا تعرضن التي الخسائر أكثر من كان البيوت فقدان أن ،النساء تصريحات خبلل من ،2017 في

 لعيشى الإ منين العديد ودفعت ،المجتمع عمى عالة إلى األسر ىذه تحولت بحيث ،االنقسام خبلل
 توفير غياب ذلك إلى يضاف واالقتصادية، النفسية أحوالين تفاقم في ذلك وتسبب ،أقارب عند

 ظروف ظل في الحق ىذا ممارسة تكفل محيطة ظروف من ،السكن في لمحق البلزمة الضمانات
 9.آمنة
 
 منزليا وكان منزليا، في مطموبين بوجود اتياميا أثر عمى منزليا ةبمراقب الغربية الضفة في األمنية األجيزةحد أ قام

 وفي ،األمنية األجيزةحد أ مقر في قيوة فنجان شرب ىاتفياً  منيا الطمب تم ،األثناء وفي  سنتين. لفترة اً مراقب
 انتياء )لحين أشير 8 العمل عن توقيفيا تم االحتجاز من خروجيا وبعد  واالعتقال. والتحقيق االحتجاز تم األثناء
 سبب(. وببل التحقيق

(نسوية ناشطة)  
 

 الرأي عن والتعبير السممي والتجمع التظاىر حرية
 وغزة، وطولكرم ونابمس اهلل رام شيدتيا التي األحداث تمك القريبة الفمسطينيين ذىنية في عالقاً  زال ما
 التظاىرات تمك  (.2018 وتموز، حزيران شيري )في السممي والتجمع التظاىر لحرية قمع من

                                                           
 http://www.miftah.org: مفتاحلدراسة من خبلل رابط مؤسسة لبلطبلع عمى ا 9
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 في لنساء إصابات أربع توثيق تم ،مباشرة إصابات إلى أدت لمعنف، مفرط واستخدام بوحشية قوبمت
 التي االعتقاالتفضبًل عن  ،نابمس في نساء عمى واعتداءات إصابات بجانب ،األقل عمى اهلل رام

 قبل من اً وقمع شراسةقل أ غزة في المنصة واقعة تكن لم حيث غزة، قطاع في وشابات اناً شب طالت
 حماس. حركة عمى المحسوبة والمدنية األمنية األجيزة

 
 سواء، حد عمى والخاصة العامة التجمعات بقمع يتعمق فيما الحق مؤسسة نشرتو تقريرظير أ وقد
 المحاكمة ضمانات وانتياك التعسفي، االحتجاز وحظر ،الشخصية الحرية في لمحق االنتياكات حجم

 سموك بقواعد االلتزام وعدم المنازل، حرمة وانتياك المحاكمة، قبل ما مرحمة في وبخاصة ،العادلة
 رافقيا وما المنازل من لعدد جرت التي االقتحامات خبلل وبخاصة القوانين، بإنفاذ المكمفين الموظفين

 الخاص الدولي والعيد ،األساسي القانون ألحكام خبلفاً  ،قضائية مذكرات دون جرت اعتقاالت من
 في العامة والحريات الحقوق حالة بشأن جدية مخاوف يثير بما والسياسية، المدنية بالحقوق
 10القطاع.

 
 التي االنقسام إنياء مسيرات عمى غزة في األمن قوات اعتداء ،الحق ىذا عمى التعدياتبرز أ ومن

 نإف ،سمميتيا من الرغم عمى ،والتي 11،التشريعي المجمس أمام أسبوعية كوقفة النساء نظمتيا
 المشاركات النساء من العديد بحق صدرت التي والحضور التوقيف ومذكرات والتيديدات االعتقاالت

 توقيف األمر وتعدى السممي، والتجمع التظاىر في الحق لممارسة واضحاً  انتياكاً  مثل بالوقفة
رسال ،أسرىن أفراد باقي ليطال امتد بل ،الناشطات  عمى الضغط أجل من وتيديد توقيف مذكرات وا 

 .الزوج أو األىل قبل من اجتماعياً  حراجينا  و  المشاركات النساء
 

                                                           
 2017شباط/فبراير  23 ،الخميس  .في قطاع غزة تقرير مؤسسة الحق بشأن انتياك الحق في التجمع السممي عمى خمفية أزمة الكيرباء 10

12:45: 
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=836:2017-02-23-11-00-
57&catid=86:2012-05-09-07-29-49&Itemid=201 

والمؤسسات  ،االتحاد العام لممرأة الفمسطينية أجراىابعد عدد من المشاورات التي ف ؛خذ زمام المبادرةأقررت النساء ، 25/9/2012بتاريخ  11
المجمس التشريعي، لممطالبة بإنياء االنقسام وتنفيذ اتفاق القاىرة الذي تم  أماموقفة أسبوعية كل يوم ثبلثاء  تنظيمتقرر فييا  ،النسوية واألطر

وتعرضت الناشطات لمتيديد واالعتقال، وانتيت ىذه الوقفة بتوقيع اتفاق  ،األمنقبل قوات  ىذه الوقفة تم قمعيا من نأ إال، 2011توقيعو في 
 .مرجع سابق ،2017 مفتاحتقرير  حكومة الوفاق الوطني، ،عميو بناءً  ت،ي تشكمذال ،23/4/2015الشاطئ في 
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 السنوية التقارير حسب ،االنقسام سنوات خبلل السممية التجمعات ضد الموثقة االنتياكات عدد يقدر
 الييئة تمقت كما غزة،قطاع في  53و ،الضفةفي  انتياكاً  47 منيا انتياك، 100 ،المستقمة لمييئة

 ىناك كان حيث السممي، والتظاىر التجمع في بالحق مرتبطة انتياكات 2017 العام في المستقمة
 12.غزة قطاع في 37و ،الغربية الضفة في شكوى 16
 مدينة وسط الشيداء ميدان إلى 30/6/2018 السبت مساء من السادسة عند "توجيت كنعان الرا الصحافية قالت
 فصائل يايلإ دعت كانت غزة، عن العقوبات لرفع احتجاجية وقفة لتغطية فمسطين" "الترا في زميمي برفقة نابمس
ى لإ إضافة، "صحافة" كبير بخط عميو المكتوب فياالصح الزيرتدي أ وكنت ومؤسسات، التحرير منظمة من

 بمتابعة أنا فقمتُ  قسمين، إلى التجمع انقسم ساعة نحو وبعد فييا، عضو أنا التي الصحافيين نقابة )شعار( دمغة
 من آخر عدد يتواجد وكان الدوار، منطقة في التجمع تصوير فمسطين( الترا )في زميمي تابع فيما المسيرة،
عرفو أ الذي الوقائي األمن جياز عناصر أحد منى تقدم ،بالتصوير أقوم كنت وبينما  المكان. في فييناالصح

 رفضت لكني التصوير/، وقفيأ/ بوجيي صرخ أن بعد عنوةً  ىاتفي أخذ وحاول عمي بالتيجم وقام شخصيًا،
 يدي عمى يده بكوع بشدة بضربي وبدأ أعرفو، ال آخر بشخص فتفاجأت ذلك، مقاومة وحاولت ،الياتف تسميمو
 كانوا )وجميعيم خمفي األقل عمى آخران شخصان كان فيما ىاتفي، سحب من تمكن ذلك إثر وعمى اليسرى،
 ضربني فيما رقبتي، بإيذاء تسبب ما ،سحبي ومحاولة لمخمف شعري بشدحدىما أ قام حيث المدني(، بالزي

 وبعد  الموقع. في كانوا الشرطة عناصر من عدداً  أن عمماً  ،المكان وغادروا األيسر كتفي عمى اآلخر الشخص
 الياتف(، )ذاكرة الشريحة وعمى عميو الموجودة المواد حذفوا أن بعد ،ىاتفي إعادة تتم ،ذلك عمى ساعتين نحو
 برضوض أصبت حيث ،والكتف الرقبة لمنطقة صورة لي وأجريت ،الحكومي رفيديا مستشفى إلى توجيت وقد

 ".مختمفة
 

 :تجاربين شاركن مما بعض
 من مقموعة ببلدنا في "الحريات

 وأثر ،االنقسام مع القمع وزاد ،زمان
 لما خاصةوب ،المرأة عمى اً كثير  ىذا

 عمى يغمب الشخصي الشي صار
 ".العامة المصمحة

 ىو مجتمعنا في القائم القمع إن"
 في باألول ،مختمفة لسمطات قمع
 حريتك بقمع يلّ إ االحتبلل قمع

 طويمة لفترات انسجنت أنا باألسر،
 وقمع اعتقل، نيإ دائماً  متيدد وبظل

 الفمسطينية األمنية األجيزة
 العشيرة وقمع األمنية، والمبلحقات
 عميكر ثبتأي لّ إ والتقاليد والعادات

 .زاوية" من بأكثر
 

 ينالعامم الشبابحد أ استدعاء تم
 األجيزة قبل من الصحافة مجال في

 ،االمتحانات تأديتو وأثناء ،األمنية
 االنتياء حتى تأجيل تم بالواسطة

 مرةه ؤ استدعا وتم ،االمتحانات من
 لمدة المعتقل من يخرج ولم ،أخرى
 أشكال عميو مورست حيث ،أسبوع
 والتعذيب العنف من مختمفة

 حول تساؤالت والسبب ،والضرب
 في.االصح عممو
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 والتعبير الرأي حرية عمى االعتداء
 الرأي بحرية المتعمقة االنتياكات حدة استمرار اإلنسان لحقوق المستقمة الفمسطينية الييئة أكدت

 لمقضاء المثول أو ،التصوير معدات مصادرة خبلل من ،األخيرين العامين في وبخاصة ،والتعبير
 13.السياسي أو العام بالوضع وتتعمق ،االجتماعي التواصل مواقع عمى نشرىا تم آراء بسبب

 
 بحرية مساسال " :أنو عمى تنص التي األساسي القانون من 19 لممادة واضحاً  انتياكاً  ذلك يعتبرو 
 وسائل من ذلك غير أو ،الكتابة أو بالقول ونشره ويأر  عن التعبير في الحق إنسان ولكل ،يأالر 

 القانون". أحكام مراعاة مع ،الفن أو ،التعبير
 

 االنتياكات تمثمت فقد ،األمنية التعديات حول ،ليوإ اإلشارة سبق ،مفتاح أعدتو تقرير خمص كما
 رقابة وفرض ،المواطنين تجاه المفرطة القوة استخدام خبلل من الرأي عن التعبير بحق المتعمقة

 من العديد وحجب ،االجتماعي التواصل مواقع عمى الرقابة وبخاصة الوسائل، بشتى عمييم لكترونيةإ
 في الحق ممارسة لحرية إضافية نكسة ،2017 عامال شيد وقد . المعارضة اإللكترونية المواقع
 بعد وذلك الغربية، الضفة في وسياسية حقوقية خمفيات عمى التعسفية االعتقاالت وممارسة التعبير
 واعتقال ،حكوميين موظفين فصل تم وقد  .اإللكترونية الجرائم قانون الفمسطينية السمطة إقرار

 الصحافيات منعت كما السياسية، آرائيم عن التعبير نتيجة والناشطات/ين /يناإلعبلميات عشرات
 ،لسنوات أعمالين مزاولة من بعضين ومنع ،حرياتين وتقييد ن،اعتقالي خبلل من اإلعبلم حرية من
 التغيير كتمة بو قامت الذي لمتعديل وفقاً  وذلك ،التكنولوجيا استخدام إساءة مسمى تحت تيم توجيو أو

 العام وسجل ،1936 لسنة 74 رقم العقوبات قانون عمى بغزة التشريعي المجمس في واإلصبلح
 .الفساد عن استقصائياً  تحقيقاً  نشرىا بعد صحافية ضد غيابي حكم صدور 2017

 
 بقولين: الميدان من النساء شيادات وتتوالى

 
 تحسين جلأ ومن ،االجتماعي الضمان قانون حول مجتمعي نقاش حالة ىناك

 لتعبيرىم فياتاوالصح فييناالصح من عدد استدعاء تم ،االجتماعي لؤلمان القانون
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 22 لممادة اً اختراق يمثل القانون زال ما كذلك . وانتقاده القانون تحسين ضرورة عن
 قانون لغاءإ تم كذلك المادة، ىذه يتجاوز الذي ،األساسي لمقانون خرقيا حيث من

 قانون عمى تعديبلت لصالح والعجز بالشيخوخة لخاصا والمعاشات التأمينات
 الرغمعمى  رئاسي، بقرار كقانون إقراره تم لذيا الضمان قانون إلى وصوالً  ،التقاعد

 الفمسطيني. الجميورمن  تحفظات وجود من
 

 تحرر، من يمومن ،السجون داخل زال من منيم اً،أسير  122 رواتب توقيف تم كذلك
 االنتفاضة، مينوتأ والفقيرة الميسورة لؤلسر مجانيال الصحي مينالتأ توقيف تمو 

 االشتراك. من أشير ةثبلث بعد إلى المفعول يسرِ  لم الجديد وبالنظام
 
 حكومة اتخذتيا التي العقابية اإلجراءات ترتب عن الذي الجسيم األثر عن الحديث ذكره الجدير من

 المساعدات عمى ،أساسي بشكل ،ويعتاشون ،فقراء إلى األغنياء من العديد حياة لتتحول ،الوفاق
 البطالة معدالت تجاوزت بحيث ،الفمسطيني االقتصاد أنيكت أضرار من االنقسام رتبو فما ،اإلغاثية

من يشكمون أكثر من ربع مميون الذين  والخريجين الشباب فئة بين وترتفع %،43 غزةقطاع  في
 األسر %من72 من أكثر ُحرمت بينما %،60 نحو إلى لتصل ،إجمالي عدد السكان في قطاع غزة

 14.رسمية إحصاءات وفق الغذائي، األمنمن 
 

 والمجتمعية والنقابية السياسيةالمشاركة في  الحق
 المشاركة حق لمفمسطينيين" ، عمى أنوتفرعاتيا والجماعية الفردية المشاركة حول (26) مادةال تنص
 النقابات تشكيل :اآلتية الحقوق ،الخصوص وجو عمى ،وليم ،وجماعات راداً أف ،السياسية الحياة في

 ".لمقانون وفقاً  الشعبية واالتحادات واألندية والروابط واالتحادات والجمعيات
 
 
 
 

                                                           
 إنفاققاعدة بيانات مسح  ،6112 أحوال السكان الفمسطينيين المقيمين في فمسطين،.  لجياز المركزي لئلحصاء الفمسطينيا 14

 .الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني :رام اهلل ،6111-6111لمعامين  األسرةواستيالك 
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 بالقول: النساء تفيد الجانب ىذا وفي
 

 التحكم يتم النقابي العمل أن عمى تؤشر النقابية الحريات قمع وعممية السياسات كل
 نقابات، واميعم الناس تمنع حماس غزة فيف ؛االنقسام أطراف قبل من وحركتبو  بو

 عمى الحجز وكذلك ،لمنقابات العام االتحاد أموال عمى حجز عمى بتعمل والسمطة
 أضعافيم اليدف ،ةقانونيوغات سم أي بدون حواء كمركز الجمعيات بعض أموال
 ،الضمان قانون عمى وموافق ،االتحاد عمل ام مثل سياساتيم عمى يوافقوا مشان
 السمطة. عن وبدافع

(الغربية الضفة من مواطنة)  
 

 كذلك  بيم. خاصة وروابط اتحاداتتشكيل ل غزةقطاع  في موظفين أمام عوائق ىناك تزال ما كذلك
 قانوني. بعد أي دون غزةقطاع  في نقابية أجسام حل تم
 

، العمومية الوظيفة في اإلضراب حق تنظيم بشأن (11)رقم  بقرار قانون إصدار 2017 العام شيد
 موظفو: العمومية الوظيفة في المينية القطاعات بعض لموظفي اإلضراب القانون بموجبو حظر
 موظفو الدبموماسي، السمك موظفو الوزراء، مجمس موظفو الرئاسة، يموظف ماعدا الصحي القطاع
 العامة. النيابة وأعضاء ،والقضاة والتمفزيون، لئلذاعة العامة الييئة

 
 مسؤولياتيا الوفاق حكومة وتولي الفمسطينية، المصالحة عممية من الرغم ىموع غزة، قطاع وفي

 جميع يمنع الذي غزة، في المقالة الحكومة في السابق الداخمية وزير بقرار العمل استمر فقد ىناك،
 واألىمية الخيرية الجمعيات في العمومية لجمعياتى الإ االنتساب من المستنكفين المدنيين الموظفين

 الشرط. ىذا خالفت حال منيا بأي   االعتراف يتم وال الفمسطينية،
 

 بالقانون وفقا   العام باالقتراع انتخابيم يتم منيم ممثمين الختيار االنتخابات في والترشيح التصويت
 بقولين: والرئاسية التشريعية االنتخابات وغياب ،األخيرة المحمية االنتخابات حركة النساء وثقت
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يا ئأعضا تعيين تم حيث ،المحمية الييئات من %56 في المحمية االنتخابات تجر لم
 من الرغمعمى  الرئاسية االنتخابات تجر لم كذلك ،انتخابات أي دون بالتزكية

 من استحقاقيا من الرغمعمى  التشريعية االنتخابات وكذلك سنة، 13 من استحقاقيا
 سنة. 12

 
 لما حتى حد في مصداقية فش الفايدة وشو ،االنتخابات في أشارك بدي "ليش نابمسية: شابة حسبري سق إقصاء
 .شي" تعمل ما بخميك القائم الوضع ،محل في تتطوع بدك
 

 الفرص تكافؤ انعدام :الفرص تكافؤ قاعدة عمى العامة والوظائف المناصب تقمد
 انتياكيا: في أساسية ضحية النساء تقع التي المادة ىذه في النساء أمام التحديات النساء أوردت

 
 لجنة عضو ىناكالمثال  سبيل عمىففي ىذا المجال؛  تحديات تواجو النساء زالت ما

 عمى اً مقتصر  الدبموماسي التمثيل زال وما  عشر. الستة بين من واحدة تنفيذية
 نساء %22.5 فقط وىناك )قاضيات(، القضاء سمك في %17.2 وكذلك %.5.8

 الفمسطينية الحكومة في فقط وزيرات 3 ىناك إن كما المحاماة. لمينة مزاوالت
 عشرة. السابعة

 
 االنقسام. وأثر تجاربيا عن تتحدث النساء زالت وما

 
 عنا. والوطن الوطنيةبعدوا أو  ،التضامن قيم كلبعدوا أ ،واإلحباط فينا اليموم زرعوا
 إذا شي وال بوفروا ما ،احتياجاتنا تمبى ال لماذا -

 ،أدوية فيو وما ،الصحي مينالتأ عمى بندفع
 .األدوية وبنشترى بنروح

 بممف زوجي ممف بتخربط الصحة وزارة إذا -
 صار ما لحد سمفي دوا يعطوه وبظموا ،سمفي
 نروح ولما  القمب. في وقصور مشاكل معاه
 و م "و ،ألف وبظل بتمرمط أنا حوالة نؤخذ
 بوخذوا يوم أول من واسطاتليم إ النيم ح"

 .عندىم يلّ إ لمحاالت حواالت
 مستقبمك يظيعنو إ وسموك سير حسن ىذا شو -

 أبوه موقف شان عمى ابنك عمى منحة ويظيع
 السمطة. من السياسي

 بالوطن شي كل بتخسر امن بطل الوطن -
 شو الوطن بدناش لمرحمة بنصل أحيانا
 ظل في آمنة غير حياتك كل لما الوطن
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 حسن طمعوليأنيم أل المنحة عميّ  راحت أنا -
 انتياء موعد من ساعة آخر في والسموك السير
 معارف واستخدام الواسطة بعد وىذا ،المنحة

 الحاكم. الحزب من

 وبتحكم بتتحكم يلّ إ والناس ىالظروف
  الوطن.

 

 ،الحكومية والمعامبلت الحقوق في معيار فش -
 والجماعة الحزب ومن واسطة ولإ حدا كل

 واحنا و،غير  وظيفة وبوخذ أوراقو بطمع والتنظيم
 حد. لناإ ما

 ،المؤسسة في ،الشارع في فيك بتحرشوا -
 شو معينيااق ىم حامييا إذا ،حماية وفش

 نعمل؟

 عندك. يلّ إ السمطة قمع من وال االحتبلل من ال بحميك حد فش
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 سياسات تأطير ورقة

 
 15الفمسطيني االنقسام ظل في العامة الحريات وتعزيز لحماية سياساتية رؤية نحو

 
 تقديم:
 أن واعتبرت ،اإلنسان حقوق احترام عمى الفمسطيني األساسي القانون من العاشرة المادة نصت
 واجب أمر ىو ،لمحقوق األساسية المبادئ عمى تنص التي الدولية المواثيق عمى التوقيع نحو السعي
 التي التحديات عمى يسمو دولياً  تعاقدياً  التزاماً  والحريات الحقوق احترام يجعل ما فمسطين، دولة عمى
 تنص التي الدولية االلتزامات تجاوز فمسطين لدولة يجوز فبل الداخمي، المستوى عمى الدولة تواجو
ن حتى مبرر، أي تحت والحريات الحقوق احترام عمى  ىو كما ياأو تقاسم السمطة غياب كان وا 

 الفمسطيني. االنقسام ظل في حاصل
 

 التناقض-باالحتبلل المرتبطة والحريات الحقوق عمى الواقعة االنتياكات طرح أىميةمن  رغمعمى ال
 ال ،الداخمي بالصراع المتأثرة الداخمية األوضاع إنف الوطني، ومشروعو الفمسطيني لمشعب الرئيس

 عمى الداخمية المتناقضات تفرزىا التي الجمة السمبية التبعات ظل في وبخاصة عنيا، أىمية تقل
 السياسات حالة بفعل تشكمت حيث ،المجتمعية الشرائح باختبلف لمفمسطينيين، اليومية الحياة تفاصيل
 العامة. الحريات منظومة ،مباشر بشكل ،ومست األمنية، بالعقيدة المرتبطة العامة

 
 من الحد خبلليا من ينبغي التي لمتدخبلت سياساتي إطار طرح إلى الورقة تسعى ذلك، ضوء في

 ىذا ،وكرامتو اإلنسان أمن بمفيوم ذلك يرتبط لما ،العامة والحقوق الحريات عمى الواقعة االنتياكات
 الفمسطينية السمطة وقعتيا التي الحقوقية االلتزامات بطبيعة ،ووثيق مباشر بشكل ،ارتباطو إلى إضافة

 وامتد ،السياسية لمحدود السمبية اآلثار تعدى االنقسام رتبو فما . الدولية والمؤسسات المنظمات مع
 الحقوق وممارسة والتعددية، االختبلف تحترم ال عامة بيئة وخمق االجتماعي، النسيج عمق إلى

 خمفيات عمى التعسفي االعتقال أبرزىا كان ،واضحة انتياكات ممارسة إلى أدى ما والحريات،
 المعاممة. وسوء والتعذيب العامة الحريات وقمع سياسية،

                                                           
 قائق والنقاشات التي تمت في غزة.لى ورقة الحإباالستناد  ،ىذه الورقة من قبل ىبو الدنف ويحي قاعود أعدت 15
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 المطروحة والبدائل السياسات

 وحريات لحقوق وانتياكاتو االنقسام آثار إنياء إلى الورقة تطرحيا التي السياسية البدائل تسعى
 والحريات الحقوق تدعم آليات الورقة تعرض كذلك،  خاص. بشكل والنساء عام، بشكل المواطنين
 الحقوق واحترام االنقسام إنياء إلى تؤدي عامة سياسات بتبني القرار صناع إقناع عمى قادرة العامة،

 الحوار من مساحات وفتح الفمسطيني، لئلنسان وممكنة حامية سياسات خبلل من ،العامة والحريات
 االجتماعي. النوع فييا يراعى والحماية والتعبير

 
 العامة والحريات الحقوق تحترم عاجمة إجراءات مجموعة تبني األول: البديل
 ظل ففي  لممواطنين. العامة والحريات الحقوق فييا تحترم وقائية إجراءات مجموعة تبني  -

 محاسبة المقبول غير ومن  السياسي.الشأن في  العامة يتحدث أن يتوقع، سميم غير واقع
 الدولية واالتفاقات الداخمية القوانين احترام دون خاص، بشكل والنساء عام، بشكل المواطنين

 الفمسطينية. السمطة إلييا انضمت التي
 "نظام أن عمى القانون من (5) المادة نصت فقد المعدل، األساسي الفمسطيني القانون احترام -

 ،العامة الحريات احترام أساس عمى يقوم أن يجب ،ديمقراطي نظام فمسطين في الحكم
 لمحقوق منو الثاني الباب خصص وقد  عامة". اإلنسان وحقوق ،الشخصية والحرية

 القانون أمام "الفمسطينيون أن عمى (9) المادة نصت وقد  (.33-9 )المواد العامة والحريات
 الرأي أو ،الدين أو ،المون أو ،الجنس أو ،العرق بسبب بينيم تمييز ال ،سواء والقضاء
 االحترام. وواجبة ممزمة األساسية وحرياتو اإلنسان حقوق أن وعمى.  "اإلعاقة أو ،السياسي

 واحترام اإلنسان حقوق حالة تحسين دولية أو وطنية كانت إن القوانين تمك عمى يترتب  -
 وفقاً  لمعمل والدستوري القانوني النظام وتييئة تنظيم خبلل من العامة، والحريات الحقوق

 أحدثو وما الداخمية باألوضاع التذرع ،بالمطمق ،يجوز ال التي ،الدولية القانونية لممنظومة
 الفمسطينية المرأة سيما ال الفمسطينيين، المواطنين وحريات حقوق عمى والتعدي االنقسام

 حريتيم. وتقييد،
 

 إجراءات بوضع المطالبة خبلل من البديل، ليذا عالية أىمية الورقة تعطي القوانين، ضوء في
 التنفيذية الموائح في القائم الخمل معالجة ثم ومن  أواًل. االنتياكات وقف شأنيا من وسياسات



19 
 

 المواطنين ضد السمطات تتخذىا التي واإلجراءات المكتوبة القوانين بين ما الصارخ القانوني والتناقض
 من ،إصدارىا ومراقبة الفمسطينية والتشريعات القوانين مراجعة البديل ويتطمب  الواقع. أرض عمى
 ،المدني المجتمع مؤسسات قبل من ومؤسساتية وطنية ورقابة ،لمصدرىا الذاتية الرقابة تعزيز خبلل
 من: بد ال البديل ىذا تحقيق وليتم
 

 بشكل ،ومست االنقسام فترة خبلل صدرت التي واإلجراءات القرارات كافة مراجعة .1
 .اإللكترونية الجرائم كقانون ؛العامة والحريات الحقوق ،مباشر

 قمع في السمطات تغول من الحد خبلليا من يمكن وطنية عمل جبية تشكيل .2
 االنقسام عن الناجم الداخمي والصراع األمنية العقيدة وممارسات الحريات
 العسكرية. بالمحاكم التقاضي تقييد خبلل من السياسي،

 مع يتبلءم بما ،التنفيذية السمطة بعمل الخاصة التنفيذية والقرارات الموائحمة ءموا .3
 وزارة عن الصادرة اإلدارية القرارات كتنظيم الدولية، الشرعة ضمن الواردة المبادئ
 السممي التجمع في الحق عمى الواردة القيود أو الجمعيات عمل بتقييد الداخمية

 العامة، كالمصمحة مفاىيم وتتضمن ،سياسية مبررات تحت ،التعسفية واالعتقاالت
 .الضرورة حالة أو

 كرامة اعتبار خبلل من ،السياسي العمل عن والحقوقية اإلنسانية القضايا فصل .4
 ،القائمة السياسات عن النظر بغض تحقيقيا ينبغي وطنيةً  أولويةً  ،وحقوقو اإلنسان
 نصوصو. ضمن األساسي القانون أوجبو لما وفقاً  وذلك

 
 والحريات الحقوق عمى القائمة التعديات من لمحد مؤسساتية-وطنية خطة وضع الثاني: البديل
 العامة
 تحترم حتى حماس وحركة الوطنية، السمطة قبل من عاجمة إجراءات مجموعة تبني كافياً  ليس

نما العامة، والحريات الحقوق  وطنية خطة وضع المدني المجتمع ومنظمات أطر من يتطمب وا 
 ثبلثة البديل ىذا يطرح لذا،  .العامة والحريات الحقوق عمى فعمياً  القائمة التعديات من لمحد ،شاممة

 التالي: النحو عمى أساسية، تدخبلت
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 يقوم من كل وتجريم إدانة تحقيق إلى التدخبلت ىذه تيدف والتجريم: اإلدانة تدخالت .أوال  
 خبلل: من وذلك السياسي، بالجانب المرتبطة وبخاصة ،النساء حقوق انتياك أو ،باالعتداء

 
 والشخصيات المدني المجتمع ومؤسسات الديمقراطية القوى كافة استقطاب .1

 حقوق مؤسسات خبلل من ،الرسمية الشكاوى تقديم إلى المجوء فييا ويتم االعتبارية،
 ،الخاصة الشكاوى تقديم إلى النساء ودفع التوعية أو ،النساء عن بالنيابة اإلنسان

 المؤسسات عمييا جمعتُ  موحدة مواقف وتصدير ،المنتيكة بالحقوق والمطالبة
 المجتمعية والقطاعات الحقوقية والمؤسسات السياسية األحزاب من وبدعم ،النسوية

 .كافة
 الجيات عن كافة ولينؤ لممس االجتماعيةلة ءالمسا جمسات عقد أىمية عمى التركيز .2

 الداخمي. االنتياك تمارس التي
 تأثرىا ومدى ،تحديداً  اإلنسان حقوق حالة توضح وشيرية سنوية تقارير إصدار .3

 ،الحقوقي المرأة وضع في المستمرة المقارنات عقد مع ،الفمسطيني االنقسام باستمرار
دخال االنقسام، منطقتي بين  كذلك. الشتات وا 

 
 وتكون مجتمعية، حماية مظمة أو شبكة توفير إلى تيدف والتوجيو: الحماية تدخالت .ثانيا  
 عبر:

 
 لبلنتياك. تعرضن المواتي لمنساء والمناصرة الحشد بحمبلت القيام توسيع .1
 القانونية الحماية فغياب لممتضررات، والمجتمعي والنفسي القانوني الدعم توفير .2

 المواتي النساء عنيا تر عبّ  أساسية شكوى كانت ،لبلنتياكات تعرضن المواتي لمنساء
 عميو. التركيز ينبغي أمراً باعتبارىا  األوراق، ىذه إعداد خبلل مقابمتين تمت

 المنتيكة بالنساء الخاصة الشكاوى تمقي عمى قادرة نسوية حماية جية تشكيل .3
ما ،مباشر بشكل إما ،عنيا والدفاع ،االنقسام نتيجة نحقوقي  مع بالتنسيق وا 

نشاء الحقوقية، المؤسسات  التي اليومية االنتياكات لتوثيق مؤىمة محمية مجموعات وا 
 النساء. عمى تمارس
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 المرتبطة والتشريعات القوانين منظومة تستيدف التي التدخبلت وىي وقائية: تدخالت ثالثا :
 خبلل: من خاص، بوجو ،النساء بحقوق

 
 فمسطين توقيع يبلئم بما ،الوطني التشريع في األولويات رأس عمى النساء حقوق إدماج .1

 النساء. بحقوق المتعمقة االتفاقيات عمى
 لدولة التعاقدي فااللتزام ،والمحاسبة الوقاية في الدولية األدوات استخدام عمى التركيز  .2

 يجوز وال الفمسطيني، االنقسام عمى يسمو ،الدولية االتفاقيات عمى بالتوقيع ،فمسطين
 باالنقسام. والقوانين لمتشريعاتمة ءالموا غياب تبرير

 وذلك ،النساء حقوق منتيكي مع التعامل إجراءات في التنظيمية الموائح تعديل ضرورة .3
جراءات األساسية األنظمة غالبيتيا في تخالف التي لين، العدالة لتحقيق  التحويل وا 

 والقانونية والنفسية الصحية الخدمات مزودي قبل من الخدمة تقديم ومعايير وضوابط
 الرسمية. المؤسسات داخل

 والتيميش. اإلىمال تعاني التي النساء قضايا في توالب التقاضي إجراءات سرعة ضرورة .4
 واالتفاقيات الفمسطيني القانون وفق المرأة حقوق النسائية" "القاعدة لـ يوضح دليل إصدار .5

 تعارضيا ومدى غزة، في قوانين أو قرارات أي صدرت قد كانت إذا وتوضيح الدولية،
 .لكترونياً إ الدليل ىذا إتاحة ويمكن  الفمسطينية. القوانين مع

 
 سيما ال المدني، المجتمع ومنظمات أطر وعطاء عمل عمى ،أساس بشكل ،البديل ىذا يعتمد

 المواطنين وحريات حقوق تنتيك التي الخاطئة والسياسات اإلجراءات من لمحد النسوية، المؤسسات
 خاص. بشكل والنساء عام، بشكل

 
 السمطة وقعتيا التي الدولية واالتفاقيات والمواثيق األقل، عمى األساسي القانون تنفيذ لرقابة تعزيزاً 

 لمجابية وطنية خطة وضع خبلل من جمعي بشكل العمل النسوية المؤسسات عمى يتوجب الوطنية،
 أن إلى إضافة عامة، فالقضية ،كافة المدني المجتمع ومنظمات أطر مع والتشبيك التعديات، تمك

 تقع وال ،بأكممو المجتمع تيم النسوية، والقضايا المدني المجتمع مكونات من أساسي مكون النساء
 فقط. النساء عاتق عمى
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 العامة والحريات الحقوق عن الدفاع في الشعبية القاعدة إشراك الثالث: البديل
 عمى القائمة االنتياكات من والحد مطالبيا، تحقيق المدني، المجتمع ومنظمات أطر تستطيع حتى

 فالنساء الميمشات، النساء خاصةوب الشعبية، القواعد مع التنسيق عمييا يتوجب والحريات، الحقوق
 عم فقط بالتشبيك والمنظمات األطر تمك تكتفي وال  %.49.2 الفمسطيني المجتمع نصف يشكمن
 والنسوية. المجتمعية النخب

 
 النسوية، المنظمات سيما ال ،وومنظمات المدني المجتمع أطر من يتطمب ،الثاني البديل يتحقق حتى
 والحريات الحقوق عمى القائمة والتعديات الخمل مكامن لمعرفة استراتيجية وخطة عمل برنامج إعداد

 تعرضت التي والحاالت اإلشكاليات ومشاركة أواًل، الخطة وضع في القاعدة مشاركة ثم ومن  العامة.
 ثانيًا. العامة نوحرياتي حقوقين بيا وانتيكت النسوة ليا
 

 مناسبة بيئة وتوفير ،البلزمة الحماية توفير من وتمكنيا الحاضنة المؤسسات تييئة البديل ىذا يتطمب
 أجل ومن  العامة. والحريات الحقوق عن الدفاع نحو واالنطبلق العمل من الشعبية الحراكات تمكن
 التالية: العممية بالخطوات البدء من بد ال ،البديل ىذا تحقيق

 
 قاعدة بناء باتجاه والتحول والمناصرة، والضغط التوعية قضايا في العمل استراتيجيات تغيير -

 والعدالة والحقوق الحرية بمفاىيم ومسمحة ،واعيةو  ضاغطة، تكون األرض عمى واعية
 والمساواة. االجتماعية

 خبلل من ،الشعبي والتناظر الحوار ثقافة تعزيز عبر ،الشعبية القاعدة توسيع عمى العمل -
 والمحاججة ،ومناقشتيا ،قضاياىم عرض في تضرراً  األكثر والفئات والنساء الشباب إشراك

 والقاعدة. النخب بين تدمج لقاءات خبلل من ،اآلخر الطرف أمام بيا
 ،األولى االنتفاضة في الشعبية المجان بتجربة واالستعانة ،المجتمعية الحماية لياتآ تعزيز -

 بين ما توازناً  تحقق موضوعية ومعايير لضوابط وفقاً  وتطويرىا ،والحماية األمن ولجان
 .الحزبية الفئوية نطاق عن وتخرج ،واالستمرارية والمشروعية والمطالبة الحماية
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 البدائل بين المفاضمة
 الحقوق عمى التعديات يعالج األول البديلن إ حيث واحد، آن في الثبلثة البدائل تطبيق الورقة ترجح

 االنقسامن إ حيث سمبية، نتائج يعطي المعاش الواقع أن إال القرار، صانع قبل من العامة والحريات
 واالنتياكات. التعديات استمرارية يعني وىذا مستمر، السياسي

 
 وضع أىمية يوضح الثالث فالبديل ممحة، وطنية ضرورة والثالث الثانين البديبل يصبح ،بالتالي
 من النسوية، المنظمات السيما المدني، المجتمع ومنظمات أطر لعمل استراتيجية ورؤية تصور
 شأنيا من ،وطنية وسياسات إجراءات بتني ،القرار صانع عمى والضغط ،اإليجابية المشاركة خبلل
 في اً ومؤثر  فاعبلً  الثاني البديل يكون وحتى  العامة. والحريات الحقوق عمى تعدي أو انتياك أي منع

 النخبة عمى االعتماد وعدم النسوية، سيما ال الجماىيرية، القاعدة توسيع األمر يتطمب القرار، صانع
 فقط. والمجتمعية النسوية
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 موقف ورقة

 
 االنقسام ظل في والحريات الحقوق وانتياكات المرأة

 
 العامة، والحريات الحقوق عمى التعديات من القاعديات" "النساء موقف بيان إلى الورقة ىذه تيدف
 يينالمستو  عمى االنقسام يفرزىا التي اآلثار وأىم الحالي، الفمسطينية المرأة واقع استعراض خبلل من

 المرجعية االعتبار بعين األخذ مع"، القاعديات "النساء منيا تعاني زالت ما والتي والخاص، العام
 النساء. الخصوص وجو وعمى ،اإلنسان حقوق تحترم التي والوطنية الدولية القانونية

 
 األثر تظير التي ،العامة والحريات الحقوق عمى التعديات ،األول محورىا في ،الورقة تستعرض
 الحريات إلطار الناظم القانوني الواقع الثاني المحور يتناول كما النساء، عمى مباشرال وغير المباشر

 وتعزيز لحماية سياسات اتخاذ أىمية الورقة تناقش واألخير، الثالث محورال في أما والحقوق،
 وىي االستنتاجات، من بمجموعة الورقة وتنتيي  الفمسطيني. االنقسام ظل في العامة الحريات
 القاعديات". "النساء موقف خبلصة

 
 االنتياكاتىم أو  والحريات الحقوق واقع األول: المحور
 بالنساء، الخاصة واألمنية االجتماعية بالحقوق المرتبطة االنتياكات حجم الذكر سالفة النتائج أظيرت
 كافة تغولو طال الذي السياسي االنقسام بفعل وتردييا واألمنية االجتماعية المنظومة انييار وتؤكد
 يينالمستو  عمى تضرراً  األكثر النساء وتعتبر . المجتمع أطياف بمختمف ،الفمسطينية الحياة مناحي

 واالجتماعية األسرية المشاكل من معقدة مجموعة ىو االنقسام خمفو فما ،واألمني االجتماعي
 بشكل ،آثارىا ترتبت عامة، والنساء الرجال لدى النفسية واألمراض الضغوطات تزايد مع المتزامنة،

 تمارسو ما إلى ضافةإ ،االجتماعية والجرائم والطبلق العنف معدالت بارتفاع النساء عمى ،مباشر
 القانون مع ويتنافى ،سافر بشكل عمييا والتعدي والحريات محقوقل انتياكات من القائمة السمطات
 الدولية. والمواثيق األساسي
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في  ،واألمنية االجتماعية بالحقوق المرتبطة االنتياكات من مجموعة عمى الحقائق ورقة تركز  وقد
 إلى اإلشارة إلى إضافة ،الفمسطينيات النساء عمى االنقسام رتبو الذي المباشر األثر ظيارمحاولة إل
 أسرىن أفراد أحد عمى الواقعة االنتياكات خبلل من النساء بيا تأثرت التي مباشرةال غير االنتياكات

 .األخوة وأ ،األبناءأحد  وأ ،كالزوج
 

 بحقوىن التمتع من النساء وحرمان ،والبطالة والفقر العنف معدالت ارتفاع إلى الورقة أشارت كما
 جانب إلى ،حرياتين وتقييد ،الشخصي واألمن الحياة في حقين عمى المباشر واالعتداء ،العامة
 والسفر. والتنقل والتعبير الرأي حرية عمى التعدي

 
 من حالة عن خبلليا من النساء عبرت التي التصريحات مجموعة إلى ،الفت بشكل ،الورقة واستندت
 الحريات عمى المستمر والتعدي ،اإلنساني الوضع تراجع استمرارجراء  من ،واليأس اإلحباط
 النسيج تمزيق عمى رتثّ أ انقسامية، فكرية وأيديولوجيات حزبية بدوافع غالبيتومارس ت يذال ،األساسية
 .كافة أطيافوب الفمسطيني المجتمعي

 
 والحقوق لمحريات الناظم القانوني اإلطار الثاني: المحور
 الحقوق احترام عمى خبلليا النص تم وقانونية تاريخية وطنية مرجعية االستقبلل إعبلن وثيقة شكمت

 وعزز يا،ذات المبادئ(، 35-9) مواده عبر ،األساسي القانون أكد كما المساواة، واحترام والحريات
 والمواثيق. الدولية لبلتفاقيات االنضمام إلى الوطنية السمطة سعي تعزيز خبلل من احتراميا

 
 لقرار وفقاً  المتحدة األمم في عضو غير مراقب دولة صفة عمى فمسطين حصمت ،2012 العام في

 ليذا انتعاشيا غمرة وفي  الدولية. المعاىدات إلى االنضمام من نيامكّ  الذي ،67/19 العامة الجمعية
 في الدولية واالتفاقيات المعاىدات من وخمسين خمس عمى الفور عمى فمسطين دولة وقعت الحدث،
 والمحرومين، االجتماعية األقميات حقوق تنظم ،إنسان حقوق معاىدات منيا سبع ،2014 عامال أوائل

 16.والدول لمواطنى الإ ،أوسع نطاق عمى ،تتطرق وأخرى
 

                                                           
 :مجمة فمسطين الشباب، "مة التشريعات الفمسطينية مع القانون الدوليءموا" . ويوىان سكار ،وعطا ىندي ،غسان فرمند 16

http://filistinashabab.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&Itemid28&id=17975 
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 ذات الوكاالت من عدد إلى فمسطين بانضمام يقضي قراراً  عباس محمود الرئيس أصدر ،ومؤخراً 
 االختياري وتوكولالبر  منيا ،بالمرأة الصمة ذات والبروتوكوالت االتفاقيات عمى والتوقيع ،االختصاص

 وتتويجاً  إنجازاً  النساء اعتبرتو الذي لمزواج، األدنى والحد ،بالزواج الرضا واتفاقية ،"سيداو" التفاقية
 لمعالم ،فمسطين دولة خبللو من أثبتت ،فمسطين لدولة جديداً  وتحدياً  الفمسطينية، المرأة لنضاالت

 ،الدولية بالشرعة القانوني بإطارىا تمتزم إنسان حقوق ودولة ،الدولية المنظومة من جزء نياأ ،جمعأ
 منظومة إلى والوصول ،والمساواة العدالة تحقيق إلى ،جميا في ،تيدف اتفاقيات من عنيا انبثق وبما

 المرأة. الخصوص وجو وعمى ،المختمفة المجتمعية والشرائح األفراد حقوق تحفظ قانونية
 

 ،وتشريعاتيا سياساتيا عبر اتفاقيات من بو التزمت ما فمسطين دولة تترجم أن لزاماً  كان ،عميو وبناء
 الخصوص وجو وعمى ،الرسمية الوقائع جريدة في الموقعة االتفاقيات رزمة نشر في البدء خبلل ومن

 التي القوانينىم أ ومن . الدوليةاالتفاقيات مع  الفمسطينية القوانينمة ءموا عمى والعمل سيداو، اتفاقية
 والمساواة العدالة يحقق بما ،العقوبات وقانون ،الشخصية األحوال قانون ،متياءموا نحو السعي ينبغي

 تحقيق وضمن ،العام السياسيطار اإل ضمن واسعة مشاركة ليا ويضمن ،الفمسطينية لممرأة والحماية
 .ضدىا والعنف التمييز أشكال كافة وينيي ،والمشروعة العادلة والقانونية االجتماعية مطالبيا

 
 الفمسطينية الدولة مكانة يعزز فيو األىمية، بالغ أمر االتفاقيات ىذه عمى فمسطين دولة توقيع إن

 عمى عبلوة  اإلنسان. بحقوق الصمة ذات الدولية القيم تبني إلى تسعى ،الدولي المجتمع في كعضو
 تحقيق ضمان أجل من عنو غاب ما لتحسين الفرصة الفمسطيني لمقانون االتفاقيات توفر ذلك،

 حقوق احترام ضمان أجل من ،رسمياً  تعديميا ليجري ،األمنية والممارسات السياسات ضمن العدالة
 شأنو من ،مواطنييا حماية لتحسين كاستراتيجية الدولي لمقانون فمسطين دولة احتضان إن . اإلنسان
 سواء. حد عمى والخارج الداخل في فمسطين دولة سمعة وتعزيز واالطمئنان، الثقة تعزيز

 
يجابية منفتحة فمسطينية تشريعية منظومة وجود من الرغم وعمى  الفمسطيني لممواطن تسمح ومواتية وا 

 الذي ،الفمسطيني األساسي القانون رأسيا وعمى رأيو، عن والتعبير ،والعامة السياسية بالمشاركة
 القوانين من مجموعة نصت فقد ،العامة والحريات لمحقوق ،التحديد وجو عمى ،الثاني بابو خصص

 الجمعيات قانونو  والنشر، المطبوعات قانونو  الفمسطيني، األساسي القانون ومنيا ،الفمسطينية
 تؤكد التي الحقوق من مجموعة عمى ،المحمية االنتخابات قانونو  العامة، االنتخابات قانونو  األىمية،
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 المشاركة تشجع واضحة سياسات وجود من الرغم وعمى  الشعبية. المشاركة في المواطنين حق عمى
 والتوثيق الرصد إنف الجمعيات، وتشكيل السممي، التجمع وحرية والتعبير، الرأي حرية وتعزز الشعبية
 تراجع إلى ،واضح بشكل ،يشير الماضية، االنقسام أعوام خبلل اإلنسان لحقوق المستقمة لمييئة

 بالمشاركة المرتبطة الحريات تمك ومنيا فمسطين، في العامة والحريات الحقوق منظومة في ممموس
 17.التحديد وجو عمى الشعبية

 
 االنقسام ظل في العامة الحريات وتعزيز لحماية وتدابير سياسات خاذات   أىمية الثالث: المحور
 من الحريات عمى التعدي من النساء تحمي تدابير من يمزم ما خاذاتّ  تجاه الخاصة الرؤية تتبمور
 ،واحترامو األساسي القانون تنفيذ خبلل من ،الحريات عمى التغول من الحد عمى أوالً  العمل ضرورة
 معيباً  تجاوزاً  اكوني إالصنف ت ال ،المبادئ ذهى فمخالفة العامة، الحريات صيانة عمى أكد الذي

 .إنسانيتو عمى والحفاظ اإلنسان كرامة لصون وضع الذيىو و  ،وسيادتو لمقانون
 
 واضح انتياك ىو ،غزة وقطاع الغربية الضفة في السمطات مارستيا انتياكات من تسجيمو تم ما إن
 أكدت التي اإلنسان لحقوق الدولية بالشرعة االلتزامحيث  من ؛العالم أمام فمسطين دولة بو التزمت لما
 تمكن التي المناسبة التدابير اتخاذ إلى السعي إلى الدول دعت بل فحسب، اإلنسان احترام عمى ليس

 واإلجراءات والقوانين السياسات ضمن ،التجاوزات من والحد ،والحريات بالحقوق التمتع من األفراد
 عمييا. والمحاسبة الرسمية المؤسسات ضمن ،لمعاممين الفردية التجاوزات من والحد ،العامة

 
 يتم التي الموقف أوراق خبلل ومن ،الواردة التقارير ضمن أداءىا الدولة تراقب أن الميم من ،لذا

 الحقوقية الحالة في التردي مدى توضح والتي ،والحقوقية النسوية المؤسسات قبل من تصديرىا
 النساء منيا وتضررت ،المجتمع تجاه االنقسام بيا تسبب التي ،واألمنية واالقتصادية واالجتماعية

 .عمى وجو التحديد
 
 النسوية خاصةبو  ،المدني المجتمع لمؤسسات والتكاممية التشاركية العبلقة عمى التأكيد الميم من إن

 القوانين متن في القانونية النصوص وضوح يستوجب ما النساء، قضايا مع تتعامل التي المختصة

                                                           
األوروبي لممؤسسات الوطنية لحقوق -ورقة مقدمة إلى المقاء السابع لحوار حقوق اإلنسان العربي . اإلنسانالييئة المستقمة لحقوق  17

 .2012ول )أكتوبر( تشرين األ 11-9 الجزائر من ،ودور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،اإلنسان، المشاركة العامة/الشعبية
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 الشكاوى رفع في ليا االعتبارية القانونية والشخصية دورىا وبخاصة ،العنف من حمايتيا وآليات
 األسري. العنف أشكال جميع من لموقاية ،اإلنسان حقوق ثقافة وتعميم نشر في ودورىا ومتابعتيا،

 
 وبالرؤية ،عميين الممارس عنفلا أشكال كافة من النساء لحماية المعنية األطراف كافة ولتمكين
 لتنسيق وطنية آلية بإنشاء نطالب فإننا طرف؛ بكل المنوطة والمسؤوليات األدوار حول أعبله

 الحقوق عمى الممارسة االنتياكات أشكال جميع مع التعامل سبيل في المتخذة والتدابير السياسات
 ىذه وترصد العنف، أشكال جميع من المرأة حماية لتعزيز الوطنية الخطط تضع التي ،والحريات

 جية ومن ،جية من الممارسة االنتياكات جسامة مدى تظير التي البلزمة التقارير وتعد ،االنتياكات
 التي الموارد تحسين إلى إضافة السياسات، وتحسين التدخبلت لجدوى تقييم أداة بمثابةكون ت أخرى
 التوعية سياق ضمن تأتي التي ،المختمفة البرامج لتنفيذ والكافية البلزمة الحماية توفيرجل أ من تمزم

 والشامل. العام بمفيومو النساء ضد العنف عمىلة ءوالمسا والحماية
 

 الخالصة
 ىناك أن عمى وتؤكد عام، بشكل والحريات الحقوق مشكمة حول نسوية رؤية ،ىذه الموقف ورقة تقدم
 عمى تطبيقو يتم وما ،المعمنة والتوجيات القوانين خبلل من عميو النص يتم ما بين كبيرة فجوة

 والواقع، النص بين التناقض بل الدستور، في عمييا النص عدم أو النص ليس فالعبرة ،األرض
 التقارير جممة عنو تعبر لما وفقا العممية الحياة في يجري بما إنما ،النصوص في ليست فالعبرة
 يتسم الذي القوانين تطبيق عمى الرقابة غياب وبخاصة االنقسام، ظل في المقدمة الحقائق وأوراق

 بالقرار. غزة وقطاع الغربية الضفة في الفعمية السمطة ضمن األفراد استفراد أمام ،والضعف باليشاشة
 
 التغول من والحد ،االنقسام إنياء عمى العمل في ،بداية ،يتمثل ،أساسياً  مطمباً  الورقة ىذه تقدم ،لذا
 وأجيزتيا الدولة مؤسسات توحيد خبلل من ،الحقوق وتعزيز ،العامة الحريات عمى التعدي في

عادة ،المختمفة  وجعل وكرامتو، اإلنسان عن مدافعة حامية لتكون ،السميمة القيم عمى بنائيا وا 
 سن عمى والعمل السياسي، لبلبتزاز محاوالت أو ،خارجية ضغوط أي فوق الوطنية والوحدة المصمحة
 مع يتفق وبما ،العامة الوطنية والمصالح ،وحقوقيم المواطنين مصالح حماية من تزيد التي القوانين

صبلح وتفعيمو، ،الثبلث السمطات بين الفصل مبدأ وتعزيز ،الدولية والمواثيق االتفاقيات  ،القضاء وا 



29 
 

 تمكنيم التي البلزمة الضمانات اتخاذ خبلل من ،وحقوقيم حرياتيم ممارسة في الحق األفراد ومنح
 .والتطبيق النص بين الفجوة سدجل أ من وذلك ،ممارستيا من


