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الدورة السبعون
 ٢٢-٢متوز/يوليه ٢٢٠٢
البند  4من جدول األعمال املؤقت
النظ ـ ــر يف التق ـ ــار ر املقدم ـ ــة مـ ـ ـ ال ـ ــدول األطـ ـ ـرا
مبوج ـ املــا ة  81م ـ اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشكال التمييز ضد املرأة

قائمة القضااي واألسئلة املتعلقة ابلتقر ر األويل لدولة فلسطني
إطار التشر عات والسياسات ومواءمة القوانني
 - ٠يـ د يف التق يـ األويل للدولـ الطـ ( )CEDAW/C/PSE/1أن تشـ يتاها ال تــن علـ تت يـ
واضح ملصطلح ”التمييز ضد امل أة“ (الفق ة  .)٠()4ويف ضوء انضمام الدول الط إىل االتفاقي وقيامها
بس ــن الق ــانون األساس ـ ـ املت ــدل (الفقـ ـ ن  9و  ،)٠٢ي ج ـ ـ ذكـ ـ اخلطـ ـوا املتخ ـ ـ ة إلدم ــا أحك ــام
االتفاقيـ يف التشـ يتا الوطنيـ  ،وال ســيما تت يـ التمييــز ضــد املـ أة الـ يوافـ املــادة  ٠مــن االتفاقيـ .
وي جـ إبـ اللجنـ عــن وضـ االتفاقيـ يف النظــام القــانوي للدولـ الطـ  ،وبيــان مــا إذا كانــت الدولـ
الط تتتزم نش االتفاقي يف اجل يدة ال مسي  ،م ذك األث القانوي هل ا املنشور .ووفقا اللتزاما الدول
الط ـ مبوج ـ املــادتن  ٠و  ٢مــن االتفاقي ـ  ،ومتاشــيا م ـ الغاي ـ  ٠مــن اهلــد  5مــن أهــدا التنمي ـ
املستدام  ،ابلقضاء عل مجي أشكال التمييز ضد مجي النساء والفتيـا يف كـ مكـان ،وي جـ توضـيح
التـدابر املتخـ ة إللغـاء مجيـ التشـ يتا الـي متيـز ضـد املـ أة والفتـاة ،وال سـيما قـوانن األحـوال الشخصـي
(الفق ة  .)٢٢وي ج أيضا تقدمي أمثل  ،إن وجد  ،عن القضااي الي مت االحتجا فيها أبحكام االتفاقي
يف احملاكم الوطني  .وي ج بيان اخلطوا املتخ ة لتقدمي التدري للقضاة واحملامن واألئم بشأن االتفاقي
للتأكد عل اخلصوص من أن تفسرا الش يت اإلس مي ال تتتارض م أحكام االتفاقي .
__________
م حظ  :تُتمم ه ه الوثيق ابإلسباني واإلنكليزي والت بي والف نسي فقط.
يش إىل خ ذلك ،حتي أرقام الفق ا عل التق ي األويل للدول الط .
( )٠ما مل َ
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 - ٢وتشــر الدول ـ الط ـ إىل أن التش ـ يتا الصــادرة عــن والاي قضــائي متنوع ـ  ،ومنهــا األردن،
ال تزال تنطب إىل جانـ الشـ يت اإلسـ مي  .فرجـ تقـدمي متلومـا عـن التـدابر املتخـ ة لتطـوي األطـ
القانوني الي تنظم حقوق امل أة ،وإلغاء القوانن التتيق الي ال متتثـ ألحكـام االتفاقيـ  ،والتصـد للتمييـز
ض ــد املـ ـ أة والفت ــاة مبوجـ ـ قـ ـوانن األحـ ـوال الشخص ــي فيم ــا يتتلـ ـ ابل ــزوا والطـ ـ ق وحض ــان األطف ــال
واملراث .وي جـ تقـدمي متلومـا عـن تنفيـ االسـااتيجي الوطنيـ اجلنسـاني الشـامل لتـدة قطاعـا والـي
تغط الفاة  ،٢٢٢٢-٢٢٠٢ومدى تناوهلا للقوانن الـي متيـز ضـد املـ أة والفتـاة (الفقـ ة  .)٠٢ويف ضـوء
املصاحل بن حكي فتح ومحاس وإنشاء جلنـ لتنسـي التشـ يتا يف عـام  ،٢٢٠٢ي جـ تقـدمي متلومـا
عن اخلطوا املتخ ة ملواءم القوانن والسياسا يف قطاع غـزة والضـف الغ بيـ  ،الـي ختضـ مبوجبهـا املـ أة
والفتــاة حاليــا لــنظم خمتلفـ للحمايـ القانونيـ  ،وعــن التــدابر ال اميـ إىل إعــادة إنشــاء هيئـ تشـ يتي موحــدة
(اجملل ـ التش ـ يت الفلســطي ) ملتاجل ـ التمليــا التش ـ يتي املتتــددة ال اهن ـ  ،وال ســيما االنقســام القــانوي
احلــايل بــن قطــاع غــزة والضــف الغ بي ـ  ،والتأكــد مــن أن مجي ـ التش ـ يتا الــي توض ـ يف املســتقب متتث ـ
ألحكام االتفاقي .
مجع البياانت
 - ٣ال حتــدد الدول ـ الط ـ الكيــان املســؤول عــن مج ـ بيــا مصــنف بشــأن امل ـ أة والفتــاة .فرج ـ
تقدمي متلوما عن التدابر احملددة املتخ ة إلنشاء كيان خمص لضمان اجلم املنهج لبيـا شـامل
ومصنف حس نوع اجلن ومؤش ا قابل للقياس لتقييم االجتاها املتتلق حبال امل أة والفتاة ،مبا يف ذلك
من أج حتقي أهدا التنمي املستدام  ،والتقدم احمل ز يف حتقيـ املسـاواة علـ املسـتوى املوضـوع  .وي جـ
بيان ما إذا كانت الدول الط تتتزم اعتماد قوانن تنظم مج وإنتا بيا مصنف حس نوع اجلن .
إمكانية اللجوء إىل القضاء
 - 4تشر الدول الط إىل أن املادة  ٣٢من القانون األساس تن عل أن التقاض ح مصـون
ومكفــول للنــاس كافـ (الفقـ ة  .)٢٢وي جـ تقــدمي متلومــا عــن قــدرة املـ أة علـ اللجــوء إىل القضــاء يف
الدول الط  ،وخباص يف اجملاال الي ختض فيها تسوي املنازعا ألحكام الش يت اإلس مي  .وي جـ
توضيح التسلس اهل م بن القانون الوضت والش يت اإلس مي  ،ونطاق ك منهما واألحكام الي تنظم
تتايشهما إن وجد  .وي ج بيان ما إذا كانت الق ارا الصادرة عن حماكم الشـ يت اإلسـ مي واحملـاكم
ال ـ ــي ت ـ ــدي ها الس ـ ــلطا الدينيـ ـ ـ خاض ـ ــت للطت ـ ــن أم ـ ــام احمل ـ ــاكم املدني ـ ـ (الفقـ ـ ـ ة  .)٢٢وي ج ـ ـ اإلف ـ ــادة
عما إذا كانـت قـد اختـ أ تـدابر لتيسـر جلـوء النسـاء فتليـا ،ال سـيما ال يفيـا مـنهن ،إىل احملـاكم يف
حاال التمييز ومن بينها حاال التن القـائم علـ نـوع اجلـن وغـر ذلـك مـن أشـكال التمييـز ولتتزيـز
مت ف ـ امل ـ أة حبقوقه ــا املنص ــوص عليهــا يف االتفاقي ـ وم ــا يتص ـ هب ــا مــن تش ـ يتا وطني ـ  .وي ج ـ تق ــدمي
متلومــا مســتكمل عــن حال ـ مش ـ وع قــانون عــام  ٢٢٠4ال ـ يــن عل ـ إنشــاء صــندوق للمســاعدة
القانوني (الفق ة  .)٣٠٣وي ج أيضا بيان مدى قدرة امل أة عل االستفادة من املساعدة القانوني وما إذا
كانت تلك املساعدة متاح يف القضااي املدني  ،مبا فيها النزاعا األس ي .
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املرأة والسالم واألم
 - 5ي ج تقدمي متلوما عن النتائج احملقق والتحداي املاثل يف تطبي خط التم الوطني لتنفي
ق ار جمل األمن  )٢٢٢٢( ٠٣٢5الي اعتُمد يف آب/أغسط ( ٢٢٠٠الفقـ ة  .)٠٣٣وعلـ وجـه
التحديــد ،وفقــا للتوصــي التام ـ رقــم  )٢٢٠٣( ٣٢الــي قــدمتها اللجن ـ بشــأن دور امل ـ أة يف من ـ نشــوب
النزاعا وحاال النزاع وما بتدها ،ي ج تقدمي متلوما عن التدابر املتخ ة لتطوي نظم اإلن ار املبك
ملن ـ نشــوب النزاعــا وتتزيــز إدمــا امل ـ أة ،وكفال ـ أن تكــون مؤش ـ ا اإلن ـ ار املبك ـ م اعي ـ ل عتبــارا
اجلنسـاني وخمصصـ ل نتهاكــا القائمـ علـ نــوع اجلــن  ،ومتاجلـ التقبــا  ،مبــا فيهــا التقبــا القانونيـ
واالجتماعي والسياسي واملؤسسي  ،فيما يتتلـ مبشـارك املـ أة يف منـ نشـوب النزاعـا وإدارهـا وتسـويتها،
وضــمان أن إصـ القطــاع األمـ يفضـ إىل إنشــاء مؤسســا أمنيـ تشــم املـ أة ،وتـ بط االتصــال مـ
املنظمــا النســائي  ،وتســتجي يف م حل ـ مــا بتــد انتهــاء الن ـزاع ل حتياجــا األمني ـ واجلنســاني للم ـ أة
والفتــاة .وي ج ـ أيضــا تقــدمي متلومــا عــن امليزاني ـ املخصص ـ لــدعم تنفي ـ خط ـ التم ـ الوطني ـ ومــدى
مشارك امل أة يف املصاحل الوطني وعمليا التفاوض ،وال سيما جهود املصاحل املب ولـ يف اآلونـ األخـرة
بن حكي فتح ومحاس.
اجلهاز الوطين للنهوض ابملرأة
 - ٠تفيد الدول الط أن وزارة شؤون امل أة ه اهليئـ احلكوميـ املسـؤول عـن قيـادة عمليـ النهـوض
ابملسـاواة بــن اجلنسـن (الفقـ ة  .)٠٠وتـ ك الدولـ الطـ أيضـا أن الوحــدا املتنيـ ابلقضــااي اجلنســاني
ضمن الكيا احلكومي أعيد تنظيمها لضمان إدما القضااي اجلنساني عل املستوى املؤسس يف مجي
القطاعــا (الفق ـ ة  .)٠٢وي ج ـ تقــدمي متلومــا إضــافي عــن التــدابر املتخ ـ ة ملتاجل ـ التحــداي الــي
تواجهها الوحدا املتني ابلقضااي اجلنسـاني  ،مثـ الفـوارق يف املهـام والتسلسـ اهل مـ للمـوففن وغيـاب
امليزن ـ املوحــدة (امل ج ـ نفســه) .وي ج ـ وص ـ التــدابر املتخ ـ ة لتحســن مهــارا تتمــيم م اعــاة املنظــور
اجلنســاي ،مبــا يف ذلــك امليزن ـ امل اعي ـ للمنظــور اجلنســاي .وي ج ـ تقــدمي متلومــا مســتكمل عــن امل ـوارد
البش ي واملالي املقدم إىل الوزارة م ِذك مـا إذا كانـت هـ ه املـوارد كافيـ الضـط عها أبنشـطتها بفتاليـ
بصــفتها اآللي ـ الوطني ـ املتني ـ ابلنهــوض ابمل ـ أة ،وحتديــدا بتحســن مت ف ـ امل ـ أة حبقوقهــا مبوج ـ االتفاقي ـ
(الفقـ ة  .)٢٣وي جـ بيــان النســب املئويـ مــن املتونـ اإلمنائيـ الــي ختصـ إلعمــال حقــوق املـ أة ،وتقــدمي
تفاصــي عــن اجلهــود املب ولـ إلشـ ا املـ أة وإدمــا احلقــوق اخلاصـ هبــا يف مــا تقــوم بــه الدولـ الطـ مــن
أعمــال مــن أج ـ تنفي ـ أهــدا التنمي ـ املســتدام عق ـ إنشــاء ف ي ـ وط ـ يتــوىل توجيــه وتنســي اجلهــود
ال امي إىل حتقي األهدا  .وع وة علـ ذلـك ،ي جـ تقـدمي متلومـا عـن مـدى استشـارة ممثلـ اجملتمـ
املـدي يف إعـداد التق يـ والتتليـ علـ نوعيـ تلــك املشـاورا  .وي جـ إيضـا دور اآلليـ الوطنيـ للنهــوض
ابمل أة يف تلك التملي .
التدابري اخلاصة املؤقتة
 - ٢تفيد الدول الط أن جهودا بُ لت لتطبي تدابر خاص مؤقت فيما يتتلـ ابملشـارك السياسـي
للم أة ،مث اعتماد امل سوم بقانون رقم ( )٢٢٢٢( ٠الفقـ ن  ٠٢و  .)٠9وي جـ تقـدمي متلومـا عـن
الت ــدابر اخلاص ـ املؤقت ـ اإلض ــافي ال ــي تتت ــزم الدول ـ الط ـ اختاذه ــا ،وفق ــا للم ــادة  )٠( 4م ــن االتفاقي ـ
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وللتوصي التام رقم  )٢٢٢4( ٢5الي قدمتها اللجن بشأن التدابر اخلاص املؤقت  ،بغي اإلس اع بتحقي
املساواة الفتلي بن امل أة وال ج .
القوال النمطية واملمارسات الضارة
 - ٢ي ج ـ تقــدمي متلومــا عــن التــدابر املتخ ـ ة لوض ـ سياس ـ شــامل لتغيــر األمنــا االجتماعي ـ
والثقافي ـ الــي تفض ـ إىل التنمــيط وتثبيــت األدوار التقليدي ـ للم ـ أة وال ج ـ يف األس ـ ة واجملتم ـ  ،وال ســيما
تلــك الــي تســتهد ممارســا التنشــئ االجتماعي ـ اجلنســاني الــي تشــج ال ج ـ التائـ وامل ـ أة الــي تقــدم
ال عايـ (الفقـ ة  .)٢٢وي جـ بيــان التــدابر املتخـ ة ملتاجلـ القوالـ النمطيـ الســائدة يف اجلهــاز القضــائ
الــي تكـ س التمييــز بــن املـ أة وال جـ  ،والتغطيـ اإلع ميـ الــي تكــز علـ جوانـ الــدور التقليــد للمـ أة
كــالطب وال عاي ـ الصــحي واألس ـ ة والطفول ـ وأســالي األزايء (امل ج ـ نفســه) .وي ج ـ تقــدمي متلومــا
بشأن دور وزارة شؤون امل أة يف تنفي تلك التدابر ،مبا يف ذلك التوعي ابلقوال النمطي اجلنساني املتتلق
أبدوار ال جــال والنســاء يف اجملتم ـ  .وي ج ـ وص ـ أث ـ هـ ه التــدابر يف القضــاء عل ـ التصــورا واملواق ـ
النمطي ـ املتتلق ـ أبدوار امل ـ أة يف اجملتم ـ ويف األس ـ ة ،وك ـ لك يف متاجل ـ اســتم ار املمارســا الضــارة مث ـ
زوا األطفال (الفق ة .)٣٢٢
العنف اجلنساين ضد املرأة
 - 9تفيد املتلوما املت وض عل اللجن أن مبوج املادة  ٢9٢من قانون التقواب لتام ،٠9٠٢
يقتص تت ي االغتصاب عل اجلماع غر ال ضـائ بـن ذكـ وأنثـ  ،مبتـى أنـه ال يشـم املمارسـا غـر
ال ضـائي الـي ال تشـك مجاعــا ،مثـ اسـتخدام أدوا يف االعتـداء اجلنسـ  .وي جـ بيـان التـدابر املتخـ ة
لتنقــيح تت ي ـ االغتصــاب ليشــم املمارســا غــر ال ضــائي األخ ـ ى واغتصــاب األزوا  .وتشــر الدول ـ
الط إىل ارتفاع متدل انتشار التن النفس واالقتصاد فيها ،وتـ ك أن دراسـ استقصـائي إحصـائي
بينت أن  ٣٢يف املائ مـن النسـاء اللـواي كـن متزوجـا سـب أن تت ضـن لشـك مـن أشـكال التنـ مـن
جان أزواجهن ( ٢999يف املائ يف الضف الغ بي و  5٠يف املائ يف قطاع غزة) (الفق ة  .)٢٢وي ج تقدمي
متلوما عن التدابر املزم اختاذها من أج اعتماد مش وع قانون  ٢٢٠5ملكافح التنـ القـائم علـ نـوع
اجلــن ضــد امل ـ أة (الفق ـ ة  ،)95ال ـ ينبغ ـ أن ميتث ـ ل تفاقي ـ والتوصــي التام ـ رقــم  )٢٢٠٢( ٣5الــي
قدمتها اللجن بشأن التن القائم عل نوع اجلن ضد امل أة ،والـي اسـتكملت التوصـي التامـ رقـم .٠9
وعل وجه التحديد ،ي ج تقدمي متلوما عن التدابر املتخ ة ملكافح التن القائم علـ نـوع اجلـن ،
وخباص ـ أعمــال التن ـ اجلنس ـ وقت ـ اإل ث ،وتــدابر التشــجي عل ـ إب ـ مــوفف إنفــاذ القــانون هبــا،
وضــمان أن اللجنـ الوطنيـ ملكافحـ التنـ ضــد املـ أة (الفقـ ة  )9٢قــادرة علـ التنســي الفتــال للجهــود
ال امي إىل مكافح التن القائم عل نوع اجلـن ضـد املـ أة والفتـاة ،مبـا يف ذلـك التنـ املنـزيل ،وضـمان
التموي الكايف للوحدا املتني حبماي األس ة املنشأة يف عـام  ٢٢٢٢يف الضـف الغ بيـ  ،وإنشـاء وحـدا
مماثل يف قطاع غزة ،فض عن ضمان إمكاني اللجـوء إىل التدالـ جلميـ النسـاء والفتيـا ضـحااي التنـ
القائم عل نوع اجلن  ،مبا فيه من ممارسا ضارة.
 - ٠٢وي جـ بيــان التــدابر املتخـ ة إلذكــاء الــوع  ،ومــن مث تغيــر املواقـ اجملتمتيـ جتــاه التنـ القــائم
علـ نــوع اجلــن ضــد املـ أة والفتــاة .وي جـ تقــدمي متلومــا عــن عــدد أوامـ احلمايـ الــي صــدر وعــدد
مــا انتُهــك منهــا ،وك ـ لك التقــواب الــي فُ ض ــت عل ـ م ـ تكي تلــك االنتهاكــا  .وي ج ـ أيضــا تق ــدمي
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متلومــا عــن املســاعدة القانوني ـ والطبي ـ والنفســي وف ـ ص إعــادة التأهي ـ املتاح ـ للنســاء ضــحااي التن ـ
القــائم عل ـ نــوع اجلــن  .وي ج ـ أيضــا تقــدمي بيــا مصــنف حس ـ الســن وأن ـواع اجل ـ ائم عــن حــاال
التنـ ضــد املـ أة املبل ـ عنهــا للشـ ط  ،وعــدد القضــااي الــي رفتــت إىل احملــاكم ،وعــدد احملاكمــا واإلدا
النامج ـ عــن ذلــك .ي ج ـ تقــدمي متلومــا عــن كيفي ـ مج ـ البيــا عل ـ الصــتيد الــوط  ،وكيفي ـ ت تيبهــا
وحتليلها وتبادهلا ألغ اض حتقي الفتالي يف مكافح التن القائم عل نـوع اجلـن ضـد املـ أة والفتـاة ،مبـا يف
ذلــك التن ـ املنــزيل ،وال ســيما يف الضــف الغ بي ـ وقطــاع غــزة .وي ج ـ تقــدمي متلومــا عــن التــدابر املتخ ـ ة
لتقييم التقدم احمل ز يف أعقاب تنفي االسااتيجي الوطني ملكافح التن ضد املـ أة للفـاة .٢٢٠9-٢٢٠٠
وي ج ذك التدابر املتخـ ة لضـمان أن املخـاتر ال ُُيضـتون حـاال التنـ ضـد املـ أة لآلليـا غـر ال مسيـ
لفض املنازعا .
 - ٠٠وتفيــد الدول ـ الط ـ أن أعمــال التن ـ ضــد امل ـ أة ،مث ـ مــا يســم القت ـ دفاعــا عــن الش ـ ،
يتاق عليها بتقواب أخ (الفق ة  .)٢4فرج تقدمي متلوما عن التدابر التش يتي املتخ ة لتشديد
التقــواب عل ـ ج ـ ائم القت ـ مــن ه ـ ا القبي ـ مــن أج ـ ردع اجلنــاة احملتملــن اآلخ ـ ين .وي ج ـ أيضــا بيــان
التدابر املتخ ة من أج إلغاء أحكـام قـانون التقـواب الـي تَ ِ
نسـ الـ ن للطـ فن املتـورطن يف حـاال
ز احملــارم دون م اعــاة ع قــا القــوة بينهمــا وحال ـ الضــت الــي تتــاي منهــا الفتيــا  ،وك ـ لك حــاال
ِ
املغتص ـ إذا ُعقــد زوا صــحيح بينــه وبــن الضــحي
وق ـ امل حق ـ القضــائي أو التقوب ـ املف وض ـ عل ـ
(الفق ن  4٣و  .)45وتشر الدول الط إىل أهنا أنشأ م اكز للحماي  ،ولكن املأوى ال يوفَّ إال يف
واحـد مـن املكـزين الـواقتن يف قطـاع غـزة ،ممـا جيتـ مـن املسـتحي تلبيـ مجيـ طلبـا احلمايـ (الفقـ ة .)9٢
وي جـ تقــدمي بيـا عــن مـدى تـواف م جـ للنسـاء والفتيــا ضـحااي التنـ  ،وال سـيما يف الضــف الغ بيـ
وقطــاع غــزة ،وطبيت ـ متويلهــا ،مبــا يف ذلــك مصــادره ومــدى اســتدامته ونطاقــه (الفقـ ن  9٠و  .)9٢وي ج ـ
تقــدمي متلومــا عــن مــدى التنســي بــن تلــك امل ج ـ والنظــام الــوط إلحال ـ النســاء ضــحااي التن ـ إليهــا
(الفق ة .)9٠
االجتار ابألشخاص
 - ٠٢مل تقــدم الدول ـ الط ـ بيــا عــن اخلصــائ الدميغ افي ـ للنســاء الل ـواي يقتــن ضــحااي ل جتــار
ابألش ـ ــخاص وال ع ـ ــن األف ـ ـ اد ال ـ ـ ين يقوم ـ ــون بتيس ـ ــر ذل ـ ــك االجت ـ ــار وأس ـ ــباب اش ـ ــتغال النس ـ ــاء ابلبغ ـ ــاء
(الفق ـ ة  .)٠٢4وي ج ـ تقــدمي متلومــا عــن التــدابر املتخ ـ ة إلج ـ اء دراس ـ شــامل عــن نطــاق االجتــار
ابألشخاص يف الدول الط  ،وال سيما النساء والفتيـا  ،واسـتغ هلن يف البغـاء ،وعـن األسـباب اجل ريـ
لـ لك .وتـ ك الدول ـ الطـ أهنــا تفتقـ لق ـوانن بشــأن بغــاء األطفــال وأن مشـ وع قانوهنــا اجلنــائ يقــا
فـ ض عقــواب قاســي علـ االجتــار ابألشــخاص (الفقـ ن  ٠٢٠و  .)٠٢٢وي جـ تقــدمي متلومــا عــن
التدابر املتخ ة من أج اعتماد مش وع قـانون التقـواب وضـمان مكافحـ اسـتغ ل النسـاء والفتيـا يف
البغاء ،مبا يف ذلك عن ط ي استخدام التتميم رقم ( ٢٢٢4/4٢الفق ة  .)٠٢٢وي جـ تقـدمي متلومـا
عــن عــدد احل ـاال الــي متــت فيهــا حتقيقــا وم حقــا قضــائي وعــن طبيت ـ التقــواب املف وض ـ عل ـ
مـ تكي جـ ائم االجتــار ابألشــخاص ،وال ســيما االجتــار ابلنســاء والفتيــا  ،والتــدابر املتخـ ة ألغـ اض منهــا
حتديد هوي النساء والفتيا ضحااي االجتار وفحصهن ومحايتهم ومساعدهن ،وك لك إلذكاء الوع التام
بشأن االجتار ابألشخاص ،والتأكد من أن االحتياجـا اخلاصـ للنسـاء والفتيـا ضـحااي االجتـار ابلبشـ
مــن حي ـ احلماي ـ واحتياجــاهن األخ ـ ى تــتم تلبيتهــا بواســط النظــام الــوط إلحال ـ ضــحااي التن ـ مــن
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النساء ،ال تق عل عاتقه املسؤولي املزدوج املتمثل يف توفر احلماي لضحااي التنـ القـائم علـ نـوع
اجلن وضحااي االجتار ابلبش .
املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة
 - ٠٣تفيــد الدولـ الطـ أن علـ الـ غم مــن حــدوث بتــض التحســن يف متثيـ املـ أة يف هيئــا صــن
الق ـ ـ ار ،فإهنـ ــا ال ت ـ ـزال ممثل ـ ـ متثـ ــي قصـ ــا ،وال سـ ــيما يف اجملل ـ ـ الـ ــوط الفلسـ ــطي  ،واجملل ـ ـ املكـ ــز
الفلســطي  ،واللجن ـ التنفي ي ـ ملنظم ـ التح ي ـ الفلســطيني  ،واجملــال احمللي ـ  ،واجلهــاز القضــائ  ،والســلك
الدبلوماسـ (الفقـ ا  ٠٠٢و  ٠٠5و  ٠٢4و  .)٠٣٢وي جـ تقـدمي متلومـا عـن اخلطـوا املتخـ ة
لزايدة عدد النساء يف هيئا صـن القـ ار الـي يـتم انتخاهبـا أو تتيينهـا ليتحقـ التمثيـ املتكـاف للمـ أة يف
احليــاة السياســي واحليــاة التام ـ  ،وذلــك بســب منهــا اختــاذ تــدابر خاص ـ مؤقت ـ وفقــا للمــادة  )٠( 4مــن
االتفاقي  .وي ج عل وجه اخلصوص تقدمي متلوما عن التدابر املتخ ة أو املزم اختاذها وفقا للتوصي
التامـ رقــم  )٠99٢( ٢٣الــي قــدمتها اللجنـ بشــأن املـ أة يف احليــاة السياســي واحليــاة التامـ الســتحداث
نظــام حصـ يتــوخ الوصــول إىل متثيـ امل ـ أة يف الربملــان بنســب  ٣٢يف املائـ كحــد أدىن ،وتقــدمي الــدعم
للنساء امل شحا للمناص الي تشغ ابالنتخاب.
التعليم
 - ٠4تفيـ ــد الدول ـ ـ الط ـ ـ أن عق ـ ـ اسـ ــتت اض شـ ــام مت يف الفـ ــاة املمتـ ــدة بـ ــن عـ ــام  ٢٢٢٣و
 ،٢٢٢٠مت اعتمــاد منــاهج دراســي جديــدة جلمي ـ املســتواي التتليمي ـ  ،ولكنهــا ال ت ـزال تتضــمن الصــور
النمطيـ املألوفـ ألدوار املـ أة (الفقـ ة  .)٠٠9وي جـ تقــدمي متلومــا عــن التـدابر املتخـ ة إلزالـ القوالـ
النمطي اجلنساني التمييزي من املناهج الدراسي والكت املدرسي  ،وخفض متـدل األميـ بـن اإل ث ،وال
ســيما يف املن ــاط ال يفي ـ (الفق ـ ة  .)٠٢٠وي ج ـ أيض ــا تق ــدمي متلومــا ع ــن اخلط ـوا املتخ ـ ة لكفال ـ
حصــول الشــااب املتزوجــا علـ التتلــيم املدرس ـ اإللزامـ واجملــاي دون قيــود .وي جـ وصـ اخلط ـوا
املتخ ة لتشجي النساء والفتيا عل الست إىل دراس املواد التلمي والتكنولوجيا واهلندس وال ايضيا .
وي جـ بيــان مــا إذا كانــت الدولـ الطـ تتتــزم وضـ وتنفيـ اسـااتيجيا وخطــط عمـ وطنيـ هــد إىل
القض ــاء علـ ـ القوالـ ـ النمطيـ ـ التقليديـ ـ واحلـ ـواجز اهليكليـ ـ ال ــي ق ــد حت ــول دون التح ــاق الفتي ــا والنس ــاء
ابجملــاال غــر التقليدي ـ مــن التتلــيم يف املســتوين الثــانو والتــايل (الفق ـ ة  ،)٢٢٣واحلــد مــن االكتظــا يف
املدارس ،ومتاجل نظام التناوب عل م اف الدراس (الفق ة  ،)٠99ووض تدابر لاميم املـدارس الـي ُدمـ
خ ـ ـ ل الن ـ ـزاع ،واحل ــد م ــن اس ــتخدام امل ــدارس كم ج ـ ـ للن ــازحن (الفق ـ ـ ن  ٠94و  ،)٠99واحل ــد م ــن
متدال االنقطاع عن الدراس يف صفو الفتيا  ،ومج البيـا حـول هـ ا املوضـوع .وي جـ توضـيح مـا
إذا كــان التثقيـ امل ئــم للســن بشــأن احلقــوق والصــح اجلنســي واإلجنابيـ قــد أدمــج يف املنــاهج الدراســي يف
مجي املستواي .
العمالة
 - ٠5تفيــد الدول ـ الط ـ أن متظــم النســاء يتملــن يف املهــن التقليدي ـ  ،وال ســيما يف قطــاع اخلــدما
وقطاع الزراعـ  ،وأن عـددا قلـي جـدا مـن النسـاء يتملـن مهندسـا وطبيبـا (الفقـ ن  ٢٢٢و .)٢٢٣
فرج تقدمي متلوما عن التدابر ال امي إىل حتسن مشارك امل أة يف املهن غر التقليدي واحلد من بطال
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النســاء ،الــي تبل ـ اآلن نســب  ٣99٢يف املائ ـ مقارن ـ بنســب  ٢٢95يف املائ ـ مــن ال جــال (الفق ـ ة .)٢٢4
وي ج تقدمي متلوما عن التدابر املتخ ة للقيام مبا يل :
ضــمان متكــن املـ أة اقتصــاداي يف الدولـ الطـ  ،وال ســيما يف قطــاع غــزة ،والتأكــد مــن
(أ)
أن اسااتيجي التمال يف الفاة  ٢٢٢٢-٢٢٠٢تستهد القطاعا االقتصادي الي تاكز فيها امل أة؛
(ب) حتسن متدال توفي النساء ،مبا يف ذلك من خ ل استخدام تـدابر خاصـ مؤقتـ
وضمان أن إجنازاهن التتليمي التليا ت تبط مبشاركتهن يف القوة التامل ؛
( ) نفــاذ مبــدأ املســاواة يف األج ـ عــن التم ـ املتســاو القيم ـ  ،متاشــيا م ـ اتفاقي ـ منظم ـ
التم الدولي لتام ( ٠95٠رقم  )٠٢٢بشأن مساواة التمال والتام يف األج عن التم ذ القيم
املتساوي  ،عن ط ي استخدام عمليا تفتيش مواق التم (الفق ة )٢٢٠؛
لتسجي حاال التح ش اجلنس (الفق ة )٢٠٢؛

(د)

إنشاء قاعدة بيا

(هـ)

حتسن تواف م اف رعاي األطفال وتشجي استخدام ت تيبا التم امل ن (الفق ة )٢٢4؛

(و) م اجت ـ ق ــانون التم ـ لت ــام  ٢٢٢٢ليش ــم التم ـ غ ــر ال مس ـ  ،مث ـ اخلدم ـ املنزلي ـ
(الفق ة  )٢٢5ولك ال يف يف تقييد مشارك امل أة يف بتض جماال التم  ،مث التم الليل .
الصحة
 - ٠٠ي ج ـ تقــدمي متلومــا عــن التحــداي املادي ـ واالقتصــادي الــي تواجههــا النســاء والفتي ــا يف
احلصول عل خدما ال عاي الصحي يف الدولـ الطـ  ،ال سـيما النسـاء يف الضـف الغ بيـ وقطـاع غـزة.
وتشر الدولـ الطـ إىل أن جلنـ وطنيـ أنشـئت يف عـام  ٢٢٢9لوضـ آليـ للحـد مـن الوفيـا النفاسـي
(الفق ة  .)٢4٢وي ج تقدمي متلوما عن التحداي املاثل واإلجنازا احملقق يف جمال احلد من الوفيا
النفاســي  ،مبــا يف ذلــك مــن خـ ل وجــود القــاب املــؤه  .ويُ جـ تقــدمي متلومــا عــن مــدى انتشــار
اإلجهاض غر املأمون وأث ه علـ صـح املـ أة ،وي جـ أن يشـم ذلـك متـدال وفيـا احلوامـ  .وي جـ
ال د عل التقاري الي تفيد بتج مي اإلجهاض إال إذا أُُج ألسباب طبي  ،وتقول أن القانون يتتربه عام
خمففا عندما تلجأ له امل أة بداف ض ورة احلفا عل ”ش فها“ .وي ج أيضا تقدمي متلوما عن التدابر
املتخ ـ ة إللغــاء جت ـ مي اإلجهــاض وتوســي نطــاق مــربرا اإلجهــاض القــانوي لتشــم حــاال االغتصــاب
وس ــفا احمل ــارم والتش ــوها اجلنينيـ ـ الش ــديدة .وي جـ ـ تق ــدمي متلوم ــا ع ــن الت ــدابر املتخـ ـ ة للتص ــد
للتحــداي الــي تواجــه ضــمان احلصــول علـ خــدما الصــح اجلنســي واإلجنابيـ ومنتجاهــا ،مبــا يف ذلــك
وسائ من احلم (الفق ة .)٢4٢
املرأة الر فية
 - ٠٢تشــر الدول ـ الط ـ إىل أن النشــا االقتصــاد للم ـ أة ال يفي ـ ال ي ـزال ضــتيفا (الفق ـ ة .)٢9٠
وي ج تقدمي متلوما عن التقدم احمل ز يف تنفي خط التنمي الوطني للفاة  ،٢٢٠٠-٢٢٠4الـي تكـز
أيضا عل امل أة ال يفي  ،مبا يف ذلك نسـاء املنطقـ جـيم (الفقـ ة  .)٢94وعلـ وجـه التحديـد ،ي جـ ذكـ
الربامج اجلاري الي تستهد امل أة ال يفي لضمان حصوهلا عل خدما ال عاي الصحي وامل اف الصـحي
والكه ابء واالئتمان الزراع والنق واملتلوما والتكنولوجيا احلديث والتمال وتتليم الكبار .وي ج تقـدمي
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متلومـا عــن التقــدم احملـ ز والتحــداي املصــادف يف تنفيـ تشـ يتا الضــمان االجتمـاع لتمــال القطــاع
اخلاص وأف اد أس هم ،الي اعتُمد يف آذار/مارس  .٢٢٠٠وي ج تقدمي بيا عن عدد النساء اللواي
اســتفدن مــن ص ــندوق التــأمن ألج ـ احل ــد مــن خم ــاط الك ـوارث (الفق ـ ة  ،)٢9٣ال ـ أنش ـ لتت ــويض
املزارعن واألشخاص املنخ طن يف نظام التأمن عن األض ار واخلسائ الزراعي .
الفئات النسائية احملرومة
 - ٠٢ي جـ تقـدمي متلومـا بشـأن حالـ النسـاء ذوا اإلعاقـ  ،وخاصـ مـنهن املتضـ را مـن النـزاع،
وبشــأن املســاعدة املقدم ـ إىل النســاء اللـواي أُصــن ابإلعاقـ بســب النـزاع .وي جـ وص ـ تــدابر احلماي ـ
االجتماعي ـ ال ــي ُوض ــتت هب ــد ختفي ـ ح ــدة آاثر الن ـزاع عل ـ النس ــاء والفتي ــا  ،وال س ــيما يف األس ـ
املتيشـ ــي ال ـ ــي تتيله ـ ــا النس ـ ــاء ،ع ـ ـ وة عل ـ ـ ب ـ ـ مج التح ـ ــوي النقدي ـ ـ ال ـ ـ ت ـ ــدي ه الدول ـ ـ الط ـ ـ
(الفقـ ة  .)٢٢٣وي ج ـ تقــدمي أمثل ـ علـ ب ـ امج احلمايـ االجتماعي ـ اجلاريـ ال امي ـ إىل احلــد مــن األعبــاء
االقتصــادي الــي تتحملهــا النســاء املســنا والبــدواي واألمهــا الشــااب اللـواي فقــدن أزواجهــن بســب
النـزاع .وي جـ تقــدمي متلومــا عــن حالـ ال جئــن الفلســطينين فيمــا يتتلـ حبقــوقهم يف التتلــيم والتمالـ
والصح وبشأن االستثمارا ال امي إىل ضمان تواف اخلدما األساسي جلمي الفئا النسائي احمل وم ،
بص النظ عن احت ل إسـ ائي لـبتض املنـاط يف أراضـيهم .وي جـ تقـدمي متلومـا عـن حالـ النسـاء
والفتيا احملتجزا  ،ال سيما يف قطاع غزة.
الزواج والعالقات األسر ة
 - ٠9تفيــد الدول ـ الط ـ أن يف حــن أنــه ال يوجــد يف قوانينهــا مــا حيــد مــن األهلي ـ القانوني ـ للم ـ أة،
ف ــإن هنـ ــا بت ــض االسـ ــتثناءا (الفق ـ ـ ة  .)٣٠٠فرج ـ ـ تقـ ــدمي متلوم ــا عـ ــن الظ ـ ـ و املتتلق ـ ـ هب ـ ـ ه
االستثناءا  ،م توضيح كيفي امتثاهلا ل تفاقي  .وي ج تقدمي متلوما عـن التـدابر التشـ يتي والتـدابر
األخ ى املتخ ة لتنقيح األحكام التمييزي  ،مبا يف ذلك ما يل :
ين

عل أن امل أة تتترب بت زوجها عندما يتلن اإلف س (الفق ة )٣٠٢؛

(أ)

احلكم ال

(ب)

قاعدة اإلثبا الي تَتترب شهادة ال ج تتادل شهادة ام أتن؛

( ) احلكــم ال ـ يلغـ ح ـ امل ـ أة يف احلضــان إذا تزوجــت مــن رج ـ آخ ـ ليســت لــه صــل
ق اب وثيق ابلطف (الفق ة )٣45؛
(د)

القيود املف وض عل امل أة فيما يتتل ابلزوا من رج غر مسلم (الفق ة )٣٣٢؛

(هـ) احلكم ال مينح األهلي القانوني للوص ال ك ليتقد الـزوا نيابـ عـن ق يباتـه اإل ث
وأن يق ر إلغاء الزوا بغض النظ عن موافق امل أة املتزوج ؛
(و)

احلكم ال

مينح ال ج حقا انف اداي يف الط ق.

يف احلــد األدىن لســن الــزوا يف الدولـ الطـ  ،وذلــك
 - ٢٢وتفيــد الدولـ الطـ أن هنــا اخــت
حبس ـ ال ــدين واملنطق ـ اجلغ افي ـ  ،فف ـ الض ــف الغ بي ـ  ،يبل ـ ذل ــك احل ــد  ٠٠عام ــا لل ـ كور و  ٠5عام ــا
لـان ث؛ أمــا يف قطــاع غــزة ،فيبلـ  ٠٢عامــا للـ كور و  ٠٢عامــا لــان ث ،ولكــن القاضـ ميكنــه أن أيذن
ابلــزوا لفتــاة جتــاوز  9أعـوام مــن التمـ أو لفــى جتــاوز  ٠٢عامــا؛ وابلنســب للكنــائ املســيحي الشـ قي
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والكنيس الكاثوليكي ال وماني  ،فيبل عم الزوا  ٠٠سن لل كور و  ٠4سـن للفتيـا ؛ أمـا يف الكنيسـ
الس ايني األرثوذكسي  ،فيبل عم الزوا  ٠٢سن لل كور و  ٠٠سن لان ث (الفق ن  ٣٢٢و .)٣٢9
وي ج ـ ذك ـ اخلط ـوا املتخ ـ ة ملواءم ـ الســن القانوني ـ للــزوا يف  ٠٢عامــا لل ج ـ وامل ـ أة عل ـ الس ـواء.
وي ج أيضا بيان ما إذا كان جيوز للم أة املتزوج مبوج الش يت اإلس مي اللجوء إىل احملاكم املدني يف
كـ ـ ش ــؤون ال ــزوا والت ق ــا األسـ ـ ي واملـ ـراث .وي جـ ـ بي ــان اخلطـ ـوا املتخـ ـ ة لتثب ــيط وحظـ ـ تت ــدد
الزوجـا يف املمارسـ ويف القــانون ،وال سـيما اعتمــاد النمــاذ الـي ُحتقـ تـواز سـليما بــن الثقافـ واحـاام
حقوق امل أة.
الربوتوكول االختياري وتعد ل الفقرة  8م املا ة 02
 - ٢٠ي ج ـ بي ــان التق ــدم احملـ ـ ز حن ــو التص ــدي عل ـ الربوتوك ــول االختي ــار امللحـ ـ ابالتفاقي ـ وقب ــول
التتدي ال أدخ عل الفق ة  ٠من املادة  ٢٢من االتفاقي .

17-21254

9/9

