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أ الا  -مقدمة

 - 1انضــم دولــة فلس ـ ني إىل اتفاقيــة القضــاء عل ـ مجيــع أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة يف األول م ـ
نيســان/أبري لعــام  2014دون إي ـراد أي م ـ التحفظــات عل ـ موادهــا .وأييت هــذا التقريــر وهــو التقريــر
الرمســي األويل لدولــة فلس ـ ني اســتبابةً اللتزاماهتــا املرتتبــة مبوجـ املــادة  18مـ االتفاقيــة .ويبــني التقريــر
الصــورة العامــة والتفصــيلية لألحكــام التشـريعية والتــدابر التنظيميــة الوطنيــة املتعلقــة إبنفــاذ أحكــام االتفاقيــة
وانعكاسها عل حقوق النساء والفتيات الفلس ينيات .ويتضـم التقريـر بيـاتت ومعلومـات تتعلـ بت ـور
العم اجلاري عل الصعيد الوطين يف سبي إعمـال احلقـوق املنصـو عليهـا يف االتفاقيـة وحتقيـ املسـاواة
القانونيــة والفعليــة بــني النســاء والرجــال .كمــا يعــر التحــد ت الــي تواجههــا دولــة فلس ـ ني يف معــر
تنفيذ االتفاقية كما يبني وضع املرأة الفلس ينية يف ظ االحـتالل اإلسـراييلي االسـتعماري واآلاثر املرتتبـة
علـ ـ السياس ــيات اإلسـ ـراييلية غ ــر القانوني ــة ال ــي أتيت يف س ــياق نظ ــام مؤسس ــي رمس ــي قوامـ ـ االس ــتي ان
واالض ـ هاد املنهبــي والتمييــز ومــا ي ـرتبط ب ـ م ـ ج ـرايم وانتهاكــات منهبيــة وواســعة الن ــاق متع ـ كافــة
املســتو ت السياســية والعســكرية اإلس ـراييلية مبــا يف ذل ـ جــي االحــتالل اإلس ـراييلي وكذل مليشــيات
املستوطنني اإلرهابية يف ارتكاهبا ضد النساء الفلس ينيات وعموم الشع الفلس يين أينما صمدوا.
 - 2مت إعــداد هــذا التقريــر يف إطــار جلنــة مشــرتكة بــني املؤسســات احلكوميــة وابلتعــاون مــع مؤسســات
اجملتمع املدين املعنية لتوفر املعلومات والبياتت الالزمة إلعداده .وقد عر التقرير علـ كافـة املؤسسـات
احلكوميــة واجملتمــع املــدين املعنيــة يف ورشــات عم ـ وجلســة مشــاورات وطنيــة مكثفــة غ ـ كافــة جوانب ـ
وأاتح ـ اجملــال لبحث ـ ومناقشــت قب ـ اعتمــاده ابلصــي ة النهاييــة وتقدمي ـ إىل اللبنــة املعنيــة ابلقضــاء عل ـ
التمييز ضد املرأة.

 - 3ويتناول التقرير بنـود االتفاقيـة ابلتفصـي ويعـاج كـ مـادة علـ حـدة حبسـ الرتتيـ املعتمـد يف
األج ـزاء األول والثــاين والثالــث والرابــع يف االتفاقيــة وقــد راع ـ دولةفلس ـ ني أثنــاء إعــداده وعل ـ النحــو
الواج املبادئ التوجيهية والتوصـيات العامـة امللحقـة ابالتفاقيـة الصـادرة عـ اللبنـة املعنيـة ابلقضـاء علـ
التمييــز ضــد املـرأة ووثيقــة جتميــع املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بشــك وحمتــو التقــارير امل لــو تقــدميها مـ
الدول األطراف يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان الصادرة بتاريخ  3حزيران/يونيـ  2009ونصـو
مقررات وبرتمج عمـ بكـني ،وأهـداف التنميـة املسـتدامة ال سـيما اهلـدف اخلـام اخلـا ابملسـاواة بـني
اجلنسني ومتكني ك النساء والفتيات.كما تؤكـد دولـة فلسـ ني أن مـا ورد يف التقريـر ال يعفـي أبي شـك
م األشكال إسرايي السل ة القايمة ابالحتالل مـ مسـؤولياهتا القانونيـة املرتتبـة عليهـا مبوجـ القـانون
الــدويل ال ســيما القــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان وفتــو حمكمــة العــدل الدوليــة
بشـ ن اآلاثر القانونيــة الناشـ ة ع ـ تشــييد جــدار يف األر الفلسـ ينية احملتلــة للعــام  2004ومبــا يشــم
ذل ـ إل ـزام إس ـرايي الس ــل ة القايم ــة ابالح ــتالل ابح ـرتام أحك ــام ه ــذه االتفاقي ــة وإنفاذه ــا جت ــاه النس ــاء
والفتيات الفلس ينيات .كما ال مي التقرير عل أي حنـو حقـاً لفلسـ ينية وفلسـ يين حيثمـا وجـدوا يف
ممارســة حقــوقهم التارخييــة الثابتــة وغــر القابلــة للتصــرف ال ســيما احل ـ يف تقريــر املصــر والعــودة .وأخ ـراً
ال بد م الت كيد عل أن التقرير احلايل يقرأ ضم السياق العام املذكور يف الوثيقة األساسية املوحدة.
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اثني ا  -املعلومات املتعلقة ابملوا املوضوعية لالتفاقية
اجلزء األ ل
املا ة ()1
تعر ف التمييز ضد املرأة
 - 4إن تعريفاً معيناً ملص لح ”التمييـز ضـد املـرأة“ مل يـرد صـراحةً يف التشـريعات السـارية يف فلسـ ني
احملتلــة إال أن وثيقــة إع ــالن االســتقالل الفلس ـ يين لســنة  1988وال ــي تعتــر الوثيق ــة األهــم يف الت ــاريخ
الوطين تكف املساواة الكاملة بني مجيع الفلس ينيني نسـاءً ورجـاالً يف ممارسـة احلقـوق واحلـر ت العامـة
دون متييز إذ تنص صراحةً عل أن” :دولة فلس ني هي للفلس ينيني أينما كانوا فيها ي ـورون هـويتهم

الوطني ــة والثقافي ــة ويتمتع ــون ابملس ــاواة الكامل ــة يف احلق ــوق تص ــان فيه ــا معتق ــداهتم الديني ــة والسياس ــية
وكـرامتهم اإلنســانية يف ظـ نظــام دميقراطــي برملـاين يقــوم علـ أسـاس حريــة الـرأي وحريـة تكــوي األحـزا
ورعايــة األغلبيــة حقــوق األقليــة واحـرتام األقليــة قـرارات األغلبيــة وعلـ العــدل االجتمــاعي واملســاواة وعــدم
التمييز يف احلقوق العامة عل أساس العرق أو الدي أو اللون أو بـني املـرأة والرجـ يف ظـ دسـتور يـؤم
س ــيادة الق ــانون والقض ــاء املس ــتق وعلـ ـ أس ــاس الوف ــاء الكامـ ـ لـ ـرتا فلسـ ـ ني الروح ــي واحلض ــاري يف
التسامح والتعاي السمح بني األد ن عر القرون“ .كما تعل الوثيقة ع التزام دولـة فلسـ ني ”مببـادئ
األمم املتحدة وأهدافها وابإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان“.
 - 5حيظ ــر اإلط ــار الق ــانوين العامـ ـ لق ــانون األساس ــي الفلسـ ـ يين املع ــدل لس ــنة  2003وتعديالتـ ـ
وكــذل مقدمت ـ التمييــز ضــد امل ـرأة ب ـ وتكــرس نصوص ـ املســاواة بــني مجيــع الفلس ـ ينيني أمــام القــانون
والقضــاء دون متييــز إذ تــنص املــادة التاســعة صـراحةً علـ أن ”الفلسـ ينيون أمــام القــانون والقضــاء سـواء
ال متييــز بيــنهم بســب العــرق أو اجلــن أو اللــون أو الــدي أو الـرأي السياســي أو اإلعاقــة“ .مــا جيعـ مـ
حظر التمييز ضد املرأة واملساواة فيما بينها وبني الرج م املبادئ العامة ذات القيمة القانونية العليـا الـي
م ـ ش ـ ا جع ـ أي تش ـريع ال يراعــي هــذه املبــادئ معرض ـاً ابألص ـ لإلل ــاء واإلب ــال م ـ قب ـ احملكمــة
الدســتورية اســتناداً إىل مب ــدأ القواع ــد العامــة .كم ــا تــنص امل ـادة العاش ــرة من ـ عل ـ أن ”حق ــوق اإلنس ــان
وحر تـ األساســية ملزمــة وواجبــة االحـرتام“ .وعلـ ضــرورة قيــام فلسـ ني ”دون إب ــاء [بــ] االنضــمام إىل

اإلعالتت واملواثي اإلقليمية والدولية الي حتمي حقوق اإلنسان“.

 - 6إن انضمام دولة فلس ني إىل ”سيداو“ دون إيراد أي م التحفظات عل موادها وإىل غرهـا
م ـ املواثي ـ الدوليــة حلقــوق اإلنســان والــي تــنص عل ـ املســاواة وعــدم التمييــز عل ـ أســاس اجلــن يعــين
ابتــداءً أن فلس ـ ني تعل ـ وعــر القيــادة السياســية العليــا ع ـ التزامهــا الكام ـ بتعري ـ التمييــز املــدر يف
هذه املواثي وع التزامها حبظر مجيع أشكال واختاذ كافة التدابر الالزمة لذل .
 - 7ويف إطــار الــنهج الشــمويل الــوطين جتــاه إنفــاذ حقــوق اإلنســان وإدمــا معايرهــا يف التش ـريعات
الوطنيــة أصــدر الـريي الفلسـ يين بتــاريخ  7أ ر/مــايو  2014وفــور االنضــمام إىل االتفاقيــات الدوليــة
ق ـراراً بتش ــكي اللبن ــة الوطني ــة (الوزاري ــة) الدايم ــة ملتابع ــة انض ــمام دول ــة فلس ـ ني إىل املعاه ــدات واملواثي ـ
الدولي ــة .وتض ــم اللبن ــة يف عض ــويتها وزارة اخلارجي ــة (رييس ـاً) وع ــدداً م ـ ال ــوزارات واملؤسس ــات الوطني ــة
واهلي ــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان بصــفة عضــو مراقـ  .وقــد انبثـ عـ هــذه اللبنــة جلنــة فرعيــة هــي ”جلنــة
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اخلراء“ تتوىل بدورها العم عل ضـمان التـزام دولـة فلسـ ني ابالتفاقيـات الـي انضـم إليهـا واحرتامهـا
وإعـ ــداد التقـ ــارير األوليـ ــة والدوريـ ــة لدولـ ــة فلس ـ ـ ني وتقـ ــدميها إىل جلـ ــان االتفاقيـ ــات املختصـ ــة ومراجعـ ــة
التشريعات املعمول هبا واقرتاح التعديالت الضرورية عليها ومواءمتها مع املعاير الدولية ذات الصلة األمر
الــذي يكسـ تعريـ التمييــز ضــد املـرأة كمــا كافــة أحكــام اتفاقيــة ”ســيداو“ ديناميكيــة جديــدة تتبـوأ
الصــدارة يف اعتمــاده وإدماج ـ يف التش ـريعات .كمــا وختــتص جلنــة اخل ـراء إبعــداد التقــارير الرمسيــة الــي يــتم
تق ــدميها إىل اهلي ــات املعني ــة مبعاه ــدات حق ــوق اإلنس ــان ومتابع ــة املالحظ ــات اخلتامي ــة ال ــي تص ــدر عـ ـ
هذه اهلي ات.
 - 8وملكافح ــة التميي ــز ال س ــيما الفعل ــي حتظ ــر مش ــرو ق ــانون العق ــوابت الفلس ـ يين لع ــام 2011
أفعــال التمييــز مب ـا يف ذل ـ التمييــز القــايم عل ـ أســاس اجلــن فتعــرف املــادة ( )546التمييــز ابعتبــاره:
”كـ ـ تفرقـ ــة بـ ــني األشـ ــخا ال بيعيـ ــني بسـ ــب األصـ ـ الـ ــوطين أو األصـ ـ االجتمـ ــاعي أو اللـ ــون
أو اجلــن أو الوضــعية العايليــة أو احلالــة الصــحية أو اإلعاقــة أو  “...ويعاق ـ مرتك ـ جــرم التمييــز
ابحلب ملدة ال تزيد عل سنتني و/أو ب رامة ال تتباوز حوايل أل ومخسماية دوالر أمريكي .وقد أع ي
مش ــرو ه ــذا الق ــانون األولوي ــة يف عملي ــة املراجع ــة التش ـ ـريعية احلالي ــة حي ــث ب ــدأت اجله ــات احلكومي ــة
وابلشـراكة مــع مؤسســات اجملتمـع املــدين ابلعمـ علـ مراجعــة أحكامـ وموايمتهـا واملعــاير الدوليــة وتعــدي
ما خيال منها.
املا ة ()2
ضمان حتقيق مبدأ املسا اة حظر التمييز ضد املرأة
 - 9يــدمج القــانون األساســي املعــد حل ـ امل ـرأة يف املســاواة وعــدم الت ــمييز وتكــافؤ الفــر يف معــر
متتعها جبميع حقوق اإلنسان وممارسة احلر ت العامة الواردة في استناداً للمادة التاسـعة منـ  .كمـا يؤسـ
الق ــانون األساس ــي للعدي ــد م ـ الض ــماتت القانوني ــة العام ــة ال ــي مـ ـ ش ـ ا كفال ــة حتقيـ ـ ح ـ املـ ـرأة يف
املساواة كمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفص بني السل ات اللذان يعتران أساس احلكم يف فلس ني وم
أهم الضماتت الي تكف احرتام حقوق اإلنسان مبا يف ذلـ حقـوق املـرأة يف مواجهـة مجيـع األشـخا
واهلي ات وضمان عدم تعس السل ات العامـة يف اسـتخدام سـل اهتا واالحتكـام عنـد خمالفـة ذلـ إىل
هي ات القضاء املستق .
 - 10تبن ـ فلس ـ ني اتفاقي ــة ”س ــيداو“ ابملص ــادقة الوطني ــة األوىل يف ع ــام  2005مبوج ـ ق ـرار م ـ
جمل الوزراء يف عام  .2005ويف عام  2009صادق فلس ني عل االتفاقية إبعالن أحادي اجلانـ
مبوج املرسوم الرائسي رقم ( )19لسنة  .2009ويف األول مـ نيسـان/أبري لعـام  2014وبعـد مضـي
أق ـ م ـ ســنة ونص ـ عل ـ ني ـ دولــة فلس ـ ني صــفة الدولــة املراق ـ يف األمــم املتحــدة قام ـ فلس ـ ني
ابالنضمام إىل االتفاقية دون أي حتفظ عل موادها ما يعد تعبـراً عـ إرادة سياسـية فعليـة وخ ـوة نوعيـة
متث ـ التقــدم يف اجلهــود الوطنيــة اهلادفــة إىل محايــة حقــوق امل ـرأة الفلس ـ ينية وتنزي ـ التش ـريعات والسياســات
السارية م األحكام التمييزية ضدها ومكافحة التمييز الفعلي يف كافة اجملاالت.
 - 11أحـرزت فلسـ ني تقــدماً حمــرزاً يف توســيع دايــرة االتفاقيــات الدوليــة الــي انضــم إليهــا يف األعـوام
 2016-2014حي ــث انض ــم إىل ( )55اتفاقي ــة ومعاه ــدة دولي ــة جتس ــد فيه ــا مكان ــة الدول ــة وتع ــزز
مؤسساهتا إقليمياً ودولياً وتسهم يف توفر احلماية الدولية للشع الفلس يين حت االحـتالل اإلسـراييلي
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وتؤكــد الت ـزام فلس ـ ني ابملعــاير الدوليــة حلقــوق اإلنســان وابلدميوقراطيــة واحلــر ت اخلاصــة والعامــة وااللت ـزام
ابلتعددي ـ ــة والش ـ ــفافية واحملاس ـ ــبة واملس ـ ــاءلة .وت ـ ــدرس فلسـ ـ ـ ني حاليـ ـ ـاً مسـ ـ ـ لة االنض ـ ــمام إىل الروتوك ـ ــول
االختياري امللح ابالتفاقية إال أن أي قرار مل يتخذ بعد هبذا الش ن.
 - 12وعل املستو اإلقليمي انضم فلس ني إىل منظمة املـرأة العربيـة التابعـة جلامعـة الـدول العربيـة
يف الثــام عشــر مـ آذار/مــارس  .2003كمــا صــادق فلسـ ني يف عــام  2013علـ النظــام األساســي
ملنظمة تنمية املرأة يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي.
 - 13تبنـ احلكومـة الفلسـ ينية خمتلـ السياســات الوطنيـة الـي تلتــزم مـ خالهلــا ابلشـفافية واحملاســبة
واح ـرتام حقــوق اإلنســان ويف مقــدمتها حقــوق امل ـرأة م ـ أمههــا خ ــة التنميــة الوطنيــة لدولــة فلس ـ ني
”بن ــاء الدول ــة وجتس ــيد الس ــيادة“ ( )2016-2014ال ــي ح ــددت ض ــم أولو هت ــا السياس ــاتية الوطني ــة
تــوفر محايــة أكثــر للم ـرأة الفلس ـ ينية وضــمان مشــاركة أوســع يف ســوق العم ـ وتســهي وص ـوهلا إىل مجيــع
اخلــدمات األساســية وضــمان حقهــا يف املســاواة وتكــافؤ الفــر دون متييــز وذلـ مـ خــالل اســتكمال
مراجعة التشريعات النافذة وضمان مراعاهتا حلقوق املرأة وتضمني قضا النو االجتماعي يف السياسـات
الوطنيـة والق اعيـة واملـوازتت العامـة وآليـات املسـاءلة والرقابـة وإاتحـة فـر العمـ علـ قـدم املسـاواة مـع
الرج ـ ومحايــة امل ـرأة م ـ كافــة أشــكال العن ـ وتســهي وص ـوهلا للعدالــة ال ســيما النســاء األكثــر عرضــة
للتهمي يف املناط الريفية واملخيمات ويف املناط احملاذيـة جلـدار الضـم والتوسـع غـر القـانوين ويف القـدس
الشرقية وق ا غزة وتوفر بي ة جمتمعيـة مواتيـة لـز دة مشـاركة املـرأة يف احليـاة السياسـية واجملتمعيـة والثقافيـة
وتعزيز دورها يف صنع القرار والعم عل محاية النساء م جرايم االحتالل اإلسراييلي.
اآلليات الوطنية العاملة يف حقوق املرأة
 - 14إن العم ـ حبق ــوق امل ـرأة وبتحقي ـ املس ــاواة بينه ــا وب ــني الرج ـ ينص ـ عل ـ خمتل ـ الق اع ــات
واآلليات الوطنية الي أنش ت لتحقي هذه ال ا ت نذكر بعضاً منها عل سبي املثال ال احلصر ونعتـذر
ع عدم ذكرها كلها لضي اجملال.
أ الا  -آليات منظمة التحر ر الفلسطينية
االحتا العام للمرأة الفلسطينية
 - 15مت أتسي االحتاد يف عام  1965ابعتباره تنظيم مجـاهري دميـوقراطي وقاعـدة مـ قواعـد منظمـة
التحريــر الفلس ـ ينية .ويعم ـ االحتــاد عل ـ تنظــيم جهــود النســاء الفلس ـ ينيات وإدماجهــا يف حركــة حتريــر
الــوط م ـ االحــتالل اإلس ـراييلي وتعزيــز الــوعي حــول أمهيــة مشــاركته يف مواقــع صــنع الق ـرار يف األطــر
السياسية وإدماجه يف القو العاملة.
اثني ا  -اآلليات احلكومية
زارة شؤ ن املرأة
 - 16أنشـ ت وزارة شــؤون امل ـرأة يف عــام  2003هبــدف النهــو بوضــع املـرأة بشــك شــام وت ــوير
االلتـزام احلكــومي يف رســم السياســات واالسـرتاتيبيات والتــدابر اهلادفــة إىل القضــاء علـ التمييــز وتنفيــذها
تنفيذاً فعاالًوقد تبن الوزارة االتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها عم بكني منذ نش هتا .كمـا وتعمـ
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الوزارة علـ اختـاذ العديـد مـ التـدابر لتعزيـز املسـاواة فيمـا بـني املـرأة والرجـ مبـا يف ذلـ اقـرتاح مسـودات
تشريعات وتعديالت تشريعية ووضـع خمتلـ االسـرتاتيبيات االقتصـادية والثقافيـة واالجتماعيـة واإلعالميـة
لتعزيــز مســاواة امل ـرأة يف خمتل ـ الق اعــات وتعزيــز الــوعي حبقوقهــا وم سســة النــو االجتمــاعي يف عم ـ
الــوزارات واملؤسســات املعنيــة يف الق اعــات الرييســية وتفعي ـ الوحــدة الوطنيــة وتنســي اجلهــود بــني كافــة
املؤسسات واملشاركة واحلوار م أج التواف عل أولو ت العم عل قضا املرأة.
زارة التنمية االجتماعية
 - 17تعم ـ الــوزارة بصــفتها اجلهــة الرمسيــة الــي تقــود ق ــا احلمايــة االجتماعيــة عل ـ تــوفر احلمايــة
االجتماعي ــة والقض ــاء عل ـ ـ مجي ــع أش ــكال التهم ــي والعن ـ ـ واإلقص ــاء االجتم ــاعي وتعزي ــز التماس ـ ـ
االجتمــاعي م ـ خ ــالل منظومــة م ـ السياس ــات والتــدابر والتــدخالت اإلغاثي ــة واحلماييــة والتنمويــة ال ــي
تص مببملها يف مكافحة الفقر والب الة وتعزيز العدالة االجتماعية.
حدات القضااي اجلنسانية
 - 18مت إعادة تشكي وحدات النو االجتماعي يف هيكلية اهلي ات احلكوميـة هبـدف ضـمان م سسـة
ودمــج قضــا النــو االجتمــاعي يف الق اعــات املختلفــة وتــدقي ومتابعــة ب ـرامج وسياســات احلكومــة م ـ
منظــور جنســاين .ويبل ـ عــدد هــذه الوحــدات حــى اترخي ـ ( )22وحــدة .وتواج ـ هــذه الوحــدات حتــد ت
تتمث ـ يف التفــاوت القــايم م ـ حيــث أدوارهــا وهياكلهــا وقــدراهتا البش ـرية ابلــرغم م ـ صــدور ق ـرار وزاري
بتوحيد هياك وأدوار تل وغيا موازنة موحدة لعملها.
ائر تنمية املرأة
 - 19استحدث هذه الدواير يف كافة احملافظات منذ عـام  2007هبـدف تعزيـز مكانـة املـرأة ومتكينهـا
وتقدمي خدمات تراعي احتياجات النو االجتماعي.
اثلث ا  -آليات ذات الصلة ابجملتمع املدين
املؤسسات غري احلكومية النسو ة
 - 20تعم ـ هــذه املؤسس ــات عل ـ دع ــم ومتكــني النســاء يف كاف ــة اجملــاالت وتس ــاهم يف تعزيــز ال ــوعي
اجملتمع ـ ــي ح ـ ــول حق ـ ــوق النس ـ ــاء ومك ـ ــانته  .وتلعـ ـ ـ ه ـ ــذه املؤسس ـ ــات دوراً مهمـ ـ ـاً يف إل ـ ــاء األعـ ـ ـراف
واملمارســات الــي تشــك متييـزاً ضــد املـرأة وتقــدمي خمتلـ اخلــدمات ال ســيما دعــم النســاء ضــحا العن ـ
وتــوفر اخل ــو الســاخنة والبيــوت اآلمنــة .كمــا تشــار هــذه املؤسســات يف مناقشــة التش ـريعات وتعــديلها
مبا يتواءم مع حقوق املرأة ويعزز ت بيقها الفعلي.
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املؤسسات غري احلكومية التنمو ة
 - 21إن العدي ــد مـ ـ املؤسس ــات غ ــر احلكومي ــة العامل ــة يف جم ــال مكافح ــة الفق ــر والتنمي ــة والتمك ــني
تسـ ـ ــاهم يف تلبيـ ـ ــة احتياجـ ـ ــات امل ـ ـ ـرأة ال سـ ـ ــيما يف املنـ ـ ــاط الريفيـ ـ ــة واملهمشة.ابإلضـ ـ ــافة إىل املنظمـ ـ ــات
غر احلكومية الي تقدم خدمات إقراضية للمشاريع الص رة يف إطار حتقي التنمية املستدامة.
القضاء الوطين
 - 22يشك وجود قضاء وطين يقـع ضـم ن ـاق اختصاصـ وواليتـ املسـاي الـي تناولتهـا االتفاقيـة
ض ــمانة إض ــافية تع ــزز احلماي ــة واملس ــاواة للنس ــاء .وت ــنص امل ــادة ( )1/30م ـ الق ــانون األساس ــي عل ـ أن
”التقاضي ح مصون ومكفـول للنـاس كافـة ولكـ فلسـ يين حـ االلتبـاء إىل قاضـي ال بيعـي ويـنظم
القـانون إجـراءات التقاضــي مبــا يضـم ســرعة الفصـ يف القضــا “ .كمـا وتــنص املــادة ( )32مـ القــانون
األساسي عل أن ”ك اعتداء عل أي م احلر ت الشخصية أو حرمة احليـاة اخلاصـة لإلنسـان وغرهـا

م احلقوق واحلر ت العامـة الـي يكفلهـا القـانون األساسـي أو القـانون جرميـة ال تسـقط الـدعو اجلناييـة
وال املدنية الناش ة عنها ابلتقادم وتضم السل ة الوطنية تعويضاً عادالً مل وقع علي الضرر“.

 - 23ويـُـنظم القضــاء مبوج ـ جمموعــة م ـ قواعــد النظــام العــام اآلمــرة واملبــادئ العامــة الــي تــوفر محايــة
قانونية للنساء م أي عم متييزي والي يب اخلرو عنها أو العم خبالفها أي حكم أو قرار قضايي.
ولع م أهم هذه القواعـد مـا يلـي :اسـتقالل السـل ة القضـايية وحظـر التـدخ يف القضـاء أو يف شـؤون
العدال ــة إذ ال س ــل ان عل ـ ـ القاض ــي س ــو الق ــانون ومب ــادئ س ــيادة الق ــانون واملس ــاواة أم ــام الق ــانون
والقضاء واحل يف احملاكمة العادلة واحل يف سرعة االنتصاف ومبادئ احلكم الرشيد.
 - 24كمــا أن األحكــام القضــايية ووفقـاً للقــانون األساســي املعــدل هــي واجبــة التنفيــذ واالمتنــا عـ
تنفيذها أو تع ي تنفيذها عل أي حنو يشك جرمية يعاق عليها ابحلب والعزل م الوظيفة إذا كان
امل ــتهم موظفـ ـاً عامـ ـاً أو مكلفـ ـاً خبدم ــة عام ــة وللمحك ــوم لـ ـ احلـ ـ يف رف ــع ال ــدعو مباش ــرة إىل احملكم ــة
املختصة وتضم احلكومة التعويض.
 - 25ختــتص احملكمــة الدســتورية العليــا مبراقبــة دســتورية التش ـريعات ويف هــذا الســياق حي ـ ألي ام ـرأة
متضررة م أي نص تشريعي خيال القانون األساسي رفع دعو أمام احملكمة وإذا ما حكم احملكمة
بعــدم دســتوريت حيظــر عل ـ أيــة جهــة كان ـ ت بي ـ مــا أب ـ من ـ أو العم ـ ب ـ إىل حــني تعديل ـ وفق ـاً
ألحكام القانون األساسي ويرد احل للمتظلمة وتعو ع الضرر.
 - 26وختــتص حمكمــة العــدل العليــا يف إق ـرار احلمايــة القانونيــة لألف ـراد نســاءً ورجــاالً يف مواجهــة أي
عمـ متييــزي يصــدر مـ جهـة إداريــة حكوميــة وإل ايـ وإعـادة احلــال إىل مــا كــان عليـ وذلـ مـ خــالل
ص ــالحيتها يف النظ ــر والفصـ ـ يف املنازع ــات املتعلق ــة ابلقـ ـرارات اإلداري ــة مب ــا يف ذلـ ـ املنازع ــات املتعلق ــة
ابلوظــاي العموميــة واملســاي الــي ليسـ قضــا أو حماكمــات بـ جمــرد عـرايض أو اســتدعاءات خارجــة
ع صالحية أي حمكمة تستوج الضرورة الفص فيها حتقيقاً للعدالة.
 - 27وختــتص احملــاكم الشــرعية والكنســية ابلفصـ يف مســاي األحـوال الشخصــية والنزاعــات الــي تنشـ
بني الزوجني ويكون مصدرها عقد الزوا كـال الق واالنفصـال والنفقـة واحلضـانة والواليـة إال أن الفصـ
فيها يكون مبوج قوانني األحـوال الشخصـية الـي ال تـزال متيـز ضـد املـرأة يف معظـم أحكامهـا .ويوجـد يف
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ك ـ حمكمــة شــرعية قســم ”لإلرشــاد واإلصــالح األســري“ يعم ـ عل ـ تعزيــز الــروابط األس ـرية واحلــد م ـ
النزاعــات القايمــة بــني الــزوجني واإلصــالح بينهمــا وتســاهم هــذه األقســام يف احلــد مـ اخلالفــات الزوجيــة
وحــاالت ال ــالق .ويــتم يف هــذا الســياق عقــد ورشــات عم ـ دوريــة خبصــو مناقشــة وت ــوير إج ـراءات
العم املوحدة هلذه األقسام وحبضور القضاة الشرعيني.
 - 28وق ــد عق ــد يف األع ـوام  2016-2014العدي ــد م ـ ال ــدورات التدريبي ــة ال ــي اس ــتهدف القض ــاة
النظاميني والشرعيني وأعضاء النيابة العامة ووحدات محاية األسـرة يف الشـرطة املدنيـة حـول مبـادئ حقـوق
اإلنسان بشك عام وحقوق املرأة بشك خـا وال سـيما اتفاقيـة (سـيداو) وآليـات التعامـ والتـدخ
يف قضا العن املبين عل النو االجتماعي ودور ال العديل يف الكش عن .
املسؤ لية ع أفعال السلطات العامة
 - 29تستفيد املرأة يف هذا املعر م الضماتت العامة الي أقرهتا التشـريعات السـارية حلمايـة حقـوق
األف ـ ـراد رجـ ــاالً ونس ــاءً وعل ـ ـ ق ــدم املسـ ــاواة يف مواجهـ ــة االنتهاك ــات الـ ــي ق ــد تقـ ــع م ـ ـ قب ـ ـ الدولـ ــة
أو أجهزهتا .حيث تتيح التشـريعات السـارية لألفـراد مجيعـاً إمكانيـة خماصـمة القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة
إذا مـا وقــع مـنهم يف عملهــم غـ أو تــدلي أو خ ـ مهـين جســيم ال ميكـ تداركـ وغرهـا مـ احلــاالت
واحلكم عليهم ابلتعويضات.
 - 30يضــاف إىل ذلـ احلمايــة املقــررة لألفـراد نســاءً ورجــاالً مـ أيــة انتهاكــات ترتتـ نتيبــة ســوء
اسـتعمال املــوظفني العــامني لســل اهتم مبـا يف العــاملني يف املهـ الصــحية وتكـتمهم علـ اجلـرايم الــي تقــع
عل ـ األف ـراد .ويعتــر املوظ ـ العــام ك ـ موظ ـ عمــومي يف الســل اإلداري أو القضــايي وك ـ فــرد م ـ
أفراد السل ة املدنية أو العسكرية وك عام أو مستخدم يف الدولة.
 - 31وللمس ــاك حرمته ــا حبس ـ الق ــانون األساس ــي املع ــدل وحيظ ــر عل ـ أي ش ــخص ول ــو ك ــان
موظفاً عاماً مراقبتهـا أو دخوهلـا أو تفتيشـها إال أبمـر قضـايي مسـبباً ووفقـاً ألحكـام القـانون ويقـع ابطـالً
كـ مــا يرتتـ علـ خمالفــة ذلـ وملـ تضــرر مـ جـراء ذلـ احلـ يف تعــويض عــادل تضــمن الســل ات
العامة ما يشك ضمانة للنساء م التعر لالنكشاف وانتها اخلصوصية.
 - 32كما تنص فوانني إجراءات احملاكمات اجلزايية واملدنية والتبارية عل سرية جلسـات احملاكمـة يف
األمور الي مت األسرة ما يشك محاية للنساء وملساي حيـاهت اخلاصـة وقضـا ه مـ أيـة اسـت الل أو
تشـوي أو تشـهر .كمــا حتـر هـذه التشـريعات علـ محايـة النســاء مـ أي عمـ أو اســت الل جنسـي قــد
تتعر ل أثناء اإلجراءات الدعو اجلزايية مبا يف ذل حظر تفتي النساء إال بواس ة إت منتدابت.
 - 33كمــا أوجـ كـ مـ قــانون األحـوال الشخصــية وقــانون العقــوابت تســبي عقــد الــزوا حسـ
األصــول واإلجـراءات القانونيــة وكـ م ـ ذون ال يقــوم بتســبي عقــد الــزوا أو خيـ هبــذه األصــول عوق ـ
ابحلب وابل رامة وابلعزل مـ الوظيفـة وذلـ حلمايـة مجيـع حقـوق املـرأة الناشـ ة عـ عقـد الـزوا وتثبيـ
نس األطفال.
 - 34وأخـ ـراً ص ــادق جملـ ـ ال ــوزراء يف ع ــام  2013علـ ـ نظ ــام التحويـ ـ ال ــوطين للنس ــاء املعنف ــات
(تكامـ ) الــذي حيــدد مـ ضــم مجلــة أمــور القواعــد الــي تشــك مببموعهــا ميثاقـاً وطنيـاً للتعامـ مــع
النســاء ضــحا العن ـ ويبــني احلقــوق وااللتزامــات الــي حتكــم العالقــة املهنيــة مــا بــني مقــدمي اخلــدمات
ال بية واالجتماعية والشرطية وبني هـؤالء النسـاء .فيحظـر علـ مقـدمي اخلـدمات اسـت الل املـرأة الضـحية
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أبي شك كان أو تشبيعها عل االرتبا نفسياً وعاطفياً هبؤالء أو الدخول بعالقة معها خار إطـار
العالقة املهنية أو التوق ع تقدمي اخلدمة هلا هبدف الض ط عليها لتحقي أغرا غـر مشـروعة .كمـا
يلتزم هؤالء ابحرتام املرأة ضحية العن وتقـديرها وتعزيـز واحـرتام حقهـا يف اختـاذ القـرار الـذي تـراه مناسـباً
حلياهت ــا وتق ــدمي اخل ــدمات هل ــا دون متيي ــز واحملافظ ــة علـ ـ مجي ــع املعلوم ــات املتعلق ــة هب ــا والتعامـ ـ معه ــا
بشك سري.
املسؤ لية ع أفعال األطرا الثالثة
 - 35تعمد احلكومة عل تبين خمتل التدابر الالزمة حلماية النساء م االعتداءات واألفعال التمييزية
املمارسة ضده م قب أفراد وجهات خاصة وتعويضه ع ذل  .فعل سبي املثال تصرف احلكومة
الفلس ـ ينية م ـ املوازنــة العامــة وع ـ طري ـ املؤسســات املعنيــة خمصصــات ماليــة شــهرية ألســر الشــهداء
واجلرح ـ واألســر وذل ـ يف حماول ـةً منهــا التخفي ـ م ـ وط ـ ة ج ـرايم االحــتالل اإلس ـراييلي الــي عــادة
ما تكون النساء األكثر تضـرراً مـ هـذه اجلـرايم خاصـة إذا مـا نـتج عنهـا قتـ أو أسـر أو جـرح أحـد أفـراد
األسرة أو املعي وغيا مصادر الدخ .
 - 36إنش ــاء ص ــندوق النفق ــة مبوجـ ـ ق ــانون رق ــم ( )6لس ــنة  2005هب ــدف محاي ــة األس ــر املهمش ــة
املسـتفيدة مـ خدماتـ واحلفــا علـ كـرامتهم اإلنســانية مـ تعسـ األزوا واألقـار املمتنعــني عـ أداء
التزاماهتم ابإلنفاق حيث يقوم الصـندوق بصـرف النفقـة احملكـوم هبـا الشـهرية واملرتاكمـة للزوجـة واملعتـدة
واألطفال والوالـدي واألقـار املعـالني يف احلـاالت الـي يتعـذر فيهـا تنفيـذ النفقـة مـ خـالل احملكـوم عليـ
لت يبـ أو جهـ حمـ إقامتـ أو عــدم وجــود مــال لـ ينفــذ منـ احلكــم أو ألي ســب آخــر .ويســتفيد مـ
خــدمات هــذا الصــندوق الفلس ـ ينيني املقيمــني وغــر املقيمــني يف دولــة فلس ـ ني .ويف هــذا الســياق حي ـ
جلمي ــع النس ــاء الفلسـ ـ ينيات االس ــتفادة مـ ـ خ ــدمات الص ــندوق وب ــض النظ ــر عـ ـ جنس ــية أزواجه ـ ـ
أو د تهت ـ أو مكــان إقامــاهت حيــث تســتفيد من ـ الفلس ـ ينيات املقيمــات يف دولــة فلس ـ ني والنســاء
الفلس ينيات اللوايت بقني داخ اخلط األخضر بعد النكبة يف عام  1948وكذل النساء الفلس ينيات
املقيم ــات يف اخل ــار  .كم ــا تس ــتفيد منـ ـ النس ــاء األجنبي ــات املقيم ــات يف فلسـ ـ ني واللـ ـوايت ت ــزوج مـ ـ
فلس ينيني .ويتم صـرف النفقـة خـالل مـدة أقصـاها مخسـة عشـر يومـاً مـ اتريـخ اسـتكمال عمليـة ال لـ
واإلجراءات القانونية املرعية .وحتدد الدولة للصندوق خمصصاً مالياً ضم املوازنة السنوية.
 - 37كما مت إنشاء هي ـة تفتـي العمـ مبوجـ قـانون العمـ وإتباعهـا لـوزارة العمـ محايـة للعـاملني
والعامالت يف ق ا العم اخلا واألهلي .وأني هبذه اهلي ة مسؤولية مراقبة أماك العم ومـا يتعلـ
بشـرو وظـروف العمـ واسـتقبال شــكاو العـاملني والعــامالت ومتابعتهـا والتحقيـ فيهـا .أي أن هــذه
اآلليــة متك ـ أيــة ام ـرأة عاملــة م ـ تبلي ـ اهلي ــة ع ـ أيــة خمالفــة يرتكبهــا ر العم ـ حبقهــا أو عم ـ متييــزي
ميارس ضدها أو أي إجراء أتدييب يفرض عليها واالعرتا لد اهلي ة وحيظر فصـ أو إ ـاء خدمـة املـرأة
العامل ــة وك ــذل الرجـ ـ العامـ ـ علـ ـ خلفي ــة تق ــدمي ه ــذه الش ــكو  .وتتمت ــع ه ــذه اهلي ــة بص ــالحيات
الض ــب ية القض ــايية فيحـ ـ هل ــا القي ــام بتفت ــي أم ــاك العمـ ـ ول ــو دون إن ــذار س ــاب واالستفس ــار مـ ـ
صاح العم أو م العمال واالطال عل أية واثي بش ن شرو العم  .ويتم إيقـا العقـوابت املقـررة
وفقاً للقانون حب ر العم يف حال التثب مـ ارتكابـ إلحـد املخالفـات مبـا فيهـا مـ أعمـال متييزيـة
ضد النساء.
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التشر عات العقابية
 - 38منح ـ التش ـريعات الســارية يف الســاب أعــذاراً حملــة م ـ العقوبــة وأخــر خمففــة للعقوبــة يســتفيد
مبوجبها أي رج يرتك إحد جرايم مـا يسـم ”قتـ النسـاء علـ خلفيـة الشـرف“ وهـي اجلـرايم الـي
يقــدم عليهــا الرجـ يف حــال فــاج زوجتـ أو إحــد حمارمـ حــال التلــب ابلــزت مــع شــخص آخــر ويقــدم
عل قتلهما أو جرحهما أو إيذايهما كليهما أو إحدامها أو إذا فاج زوجت أو إحد أصول أو فروعـ
أو أخوات مع آخر عل فراش غر مشـرو ( .املـادة ( )340مـ قـانون العقـوابت األردين رقـم ( )16لسـنة
 1960الســاري يف الضــفة ال ربيــة واملــادة ( )18مـ قــانون العقــوابت االنتــداي رقــم ( )74لعــام 1936
الساري يف ق ا غزة).
 - 39ويف ظ تزايد حاالت قتـ النسـاء يف السـنوات األخـرة وتـذر اجملـرمني كـ مـرة ابرتكـا املـرأة
لفع ـ ”خم ـ للشــرف“ دفعهــم إىل قتلهــا وهتــاون القضــاء يف فــر العقــوابت وعــدم التحق ـ الــدقي يف
معظم احلاالت يف توافر كافة أركان وشرو االستفادة مـ هـذه األعـذار فقـد صـدر يف أ ر/مـايو لسـنة
 2011القـرار بقــانون رقــم ( )7الــذي أل ـ األعــذار احمللــة واملخففــة الـواردة خبصــو املـواد املتعلقــة جبـرايم
مـا يسـم ”قتـ النسـاء علـ خلفيـة الشـرف“ .إال أن هــذا اإلل ـاء مل مينـع مـرتكيب جـرايم قتـ النسـاء مـ
االســتفادة م ـ األعــذار واألســبا املخففــة للعقوبــة وال ـواردة يف األحكــام العامــة هلــذه الق ـوانني العقابيــة
فإقــدام اجلــاين عل ـ ارتكــا اجلرميــة حت ـ ســورة ال ض ـ الشــديد (املــادة ( )98م ـ قــانون العقــوابت رقــم
 16لســنة  )1960أو عفــو أوليــاء الــدم (أســرة امل ـرأة الضــحية) وإســقا حقهــم الشخصــي ع ـ اجلــاين
أو قيــام اجل ــاين ب ل ـ الرأفــة والرمح ــة م ـ القاضــي أو ألي ــة أس ــبا قضــايية خمفف ــة أخ ــر (امل ـواد ()99
و ( ))100كلهـا أســبا تــؤدي يف ايــة امل ــاف إىل ختفيـ العقوبـة احملكــوم هبــا علـ اجلــاين إمــا بقــوة
القانون أو بسل ة القاضي التقديرية الذي غالباً ما يتعاط مع اجلاين.
 - 40أدت ه ــذه العوامـ ـ ابإلض ــافة إىل االنض ــمام إىل اتفاقي ــة ”س ــيداو“ إىل إص ــدار الـ ـريي قـ ـراراً
بقـانون بتــاريخ  11أ ر/مـايو  2014يســتثين صـراحةً مـرتكيب جـرايم قتـ النســاء علـ خلفيـة الشــرف مـ
االستفادة م العذر املخف الوارد يف املادة ( )98يف حال اإلقدام عل اجلرمية حت أتثر سورة ال ضـ
الشديد .ورغم أن هذا القرار بقانون يعد خ وة إجيابية تساهم يف رفع جان م التمييـز الـذي تعـاين منـ
املـرأة يف التشـريعات العقابيــة إال أنـ مل يلـ املـواد األخــر الــي تشــك األرضــية القانونيــة الــي يــتم اللبــوء
إليهــا عــاد ًة أمــام القضــاء لتخفيـ العقوبــة كإســقا احل ـ الشخصــي ع ـ اجلــاين وغرهــا مـ األســبا
القضايية املخففة للعقوبة الي ُمتنح ابالستناد إىل السل ة التقديرية للقاضي.
 - 41أمـا مشــرو قــانون العقــوابت فيل ــي العمـ متامـاً ابألعــذار احمللــة فيمــا يتعلـ جبـرايم قتـ النســاء
وميــنح الزوجــة كمــا مــنح الــزو احل ـ يف االســتفادة م ـ العــذر املخف ـ إذا مــا فاج ـ ت زوجهــا يف حــال
التلـب جبرميـة الــزت أو وجـوده يف فـراش غــر مشـرو وأقــدم علـ قتلـ هــو وشـريكت أو جرحهمــا .إال أن
التوســع يف ن ــاق ت بيـ العــذر املخفـ ومــنح املـرأة احلـ يف االســتفادة منـ أيضـاً بــدالً مـ العمـ علـ
إل اي ـ ينته ـ حقــوق األف ـراد نســاءً ورجــاالً يف احليــاة والســالمة الشخصــية والبدنيــة واحل ـ يف احملاكمــة
العادلة ومبدأ التناس بني العقوبة واجلرمية.
 - 42متيــز التشـريعات الســارية فيمــا بــني الرجـ واملـرأة يف عــدم املســاواة يف العقوبــة املقــررة لــذات الفعـ
مــا يشــك إخــالالً ابملراكــز القانونيــة فمــثالً تعاق ـ امل ـرأة عل ـ فع ـ الــزت ابحلــب م ـ ســتة أش ــهر إىل
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سنتني وب ـض النظـر عـ حالتهـا الزوجيـة يف حـني يعاقـ شـريكها الرجـ الـزاين بـذات العقوبـة إذا كـان
متزوجاً وبنص العقوبة إذا مل يك متزوجاً .أما مشرو قانون العقوابت الفلس يين فلم مييـز بـني الرجـ
وامل ـرأة فيمــا يتعل ـ جبرميــة الــزت ب ـ يفــر أحكام ـاً متســاوية بينهمــا خبصــو أركــان هــذه اجلرميــة ومقــدار
العقوبة املفروضة عل ك منهما.
 - 43أما فيما يتعل ابجلـرايم اجلنسـية ضـد املـرأة فقـد جرمـ التشـريعات العقابيـة السـارية االغتصـا
وكافــة األفعــال اجلنســية الواقعــة عل ـ األنث ـ ابإلك ـراه كهت ـ العــر واإلغ ـواء واملداعبــة املنافيــة للحيــاء
واخل ـ ـ وع ــر األعم ــال واألفع ــال وتوجيـ ـ الك ــالم املن ــايف للحي ــاء .إال أ ــا مل تف ــر عق ــوابت رادع ــة
تتناس مع شدة اجلرايم فالعقوبة املفروضة عل مرتكـ جرميـة االغتصـا هـي احلـب ملـدة ال تقـ عـ
مخ سنوات وال تق هذه العقوبة ع سبع سنوات إذا كان اجملين عليها مل تتباوز اخلامسة عشر م
عمرها .أما إذا أمت اخلامسة عشر م العمر لكنها مل تتباوز الثامنة عشر وكـان امل تصـ أحـد أصـوهلا
الشــرعيني أو غــر الشــرعيني فيعاق ـ ابحلــب ملــدة ت ـرتاوح م ـ 3إىل  15ســنة .ويف حــال مت انعقــاد عقــد
زوا صحيح بني اجلاين مرتك جرمية االغتصا وبني الضحية توق مالحقـة اجلـاين أو يوقـ تنفيـذه
لعقوبتـ حبسـ احلــال مــا يشــك عقوبــة مزدوجــة للضــحية وإغفــاال للبعــد والتـ ثر النفســي لــديها ووســيلة
تفتح للباين البا عل مصراعي لإلفالت م العقا  .وتستعيد النيابـة العامـة حقهـا يف املالحقـة أو يف
تنفيذ العقوبة إذا انته الزوا ب الق الضحية دون سـب مشـرو قبـ انقضـاء ثـال سـنوات يف اجلنحـة
وانقض ــاء مخـ ـ س ــنوات يف اجلناي ــة .كم ــا أخرجـ ـ ه ــذه التشـ ـريعات مـ ـ ن ــاق جترميه ــا مواقع ــة الزوج ــة
ابإلكراه أي أ ا أابح االغتصا الزوجي الذي يعتر م أسوأ أشكال العن األسري الذي تتعـر
ل النساء ووج آخر النتها حقوق املرأة وحرمة جسدها وامتهاتً لكرامتها.
 - 44يف حني يشدد مشرو قـانون العقـوابت العقوبـة املفروضـة علـ مـرتكيب جرميـة االغتصـا لتصـ
حـى عشـري عامـاً أو السـب ملــد احليـاة يف حـال مواقعــة أنثـ مل تــتم الثامنـة عشـرة مـ عمرهـا أو أنثـ
ال تست يع املقاومة بسب ضع أو عبز .ومل يع املشرو اجلاين م املالحقة القانونيـة عـ جرميتـ يف
حال زواج م الضحية .إال أن املشرو استثىن بنصوص االغتصا الزوجي م ن اق التبرمي إال فيما
يتعلـ ابملواقعــة عل ـ خــالف ال بيعــة إذا مت ـ بــدون رضــا الزوجــة فيعاقـ الــزو يف هــذه احلالــة ابحلــب
أو ابل رامة.
 - 45وبشك عام يوسع مشرو القانون م ن اق جترمي للعن املبين علـ النـو االجتمـاعي كمـا
ويشدد م أوصاف اجلـرايم املرتكبـة ضـد النسـاء ومـ العقـوابت املفروضـة علـ مرتكبيهـا كبـرايم سـفاح
الق ــر وهتـ ـ الع ــر واملداعب ــة املنافي ــة للحي ــاء وع ــر األعم ــال أو األفع ــال املنافي ــة للحي ــاء الع ــام
واإلغ ـواء والوعــد ابلــزوا وإفســاد الــروابط الزوجيــة .فعل ـ ســبي املثــال تعاق ـ الق ـوانني العقابيــة الســارية
مرتكيب جرمية سفاح القر سواء أكان ألحد اجملرمني علـ اآلخـر سـل ة قانونيـة أو فعليـة أم ال ابحلـب
م سنتني إىل ثال سنوات واعتبارها جنحة يف مجيع األحوال يف حني مييز املشرو بش ن هذه اجلرميـة
ب ـ ــني ح ـ ــالتني األوىل فيم ـ ــا إذا وق ـ ــع الس ـ ــفاح ب ـ ــني ش ـ ــخص وش ـ ــخص آخ ـ ــر خاض ـ ــع لس ـ ــل ت الش ـ ــرعية
أو القانونية أو الفعلية يعاق مرتكب صاح السل ة ابلسب ملدة ال تق عـ سـبع سـنوات (ابعتبـار
فعل ـ يشــك جنايــة) ويعاق ـ اآلخــر ابحلــب ملــدة ال تزيــد عل ـ ثــال ســنوات (ابعتبــار فعل ـ يشــك
جنحــة) وأم ــا احلال ــة الثاني ــة فتك ــون يف ح ــال ارتكــا الس ــفاح دون وج ــود لس ــل ة أح ــد مرتكبيه ــا عل ـ
اآلخر فيعاق كالمها ابحلب ملدة ال تق ع مخ سنوات (ابعتبار فعلهما يشك جناية).
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 - 46كما ويذه مشرو قانون العقوابت ملا هو أبعـد مـ ذلـ فيعتـر أن ارتكـا أي جرميـة ضـد
أية امرأة أمراً يشك حبد ذات ظرفاً قضايياً مشدداً للعقوبة املقررة هلذه اجلرمية أ ً كان .
التحدايت
 - 47تع ــاين املـ ـرأة الفلسـ ـ ينية مـ ـ نظ ــام متيي ــزي متع ــدد االجتاه ــات يتمثـ ـ أش ــدها جبـ ـرايم االح ــتالل
اإلسراييلي االستعماري وانتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل بشـك عـام وللقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان
والق ــانون ال ــدويل اإلنس ــاين بش ــك خ ــا سـ ـواء تلـ ـ ال ــي ي ــتم ارتكاهب ــا علـ ـ ي ــد قواتـ ـ أو مس ــتوطني
املتوغلــون يف الضــفة ال ربيــة مبــا يف ذلـ القــدس أو امل وقــون لق ــا غــزة والــي تلقــي بعواقبهــا وبشــك
مباش ــر عل ـ النس ــاء الفلس ـ ينيات .إذ قلم ــا م ــا جت ــد ام ـرأة فلسـ ـ ينية مل ت اهل ــا إح ــد ج ـرايم االح ــتالل
اإلسـراييلي بشــك مباشــر أو مبــا يرتتـ عليهــا مـ آاثر وهــي تشــم علـ ســبي املثــال ال احلصــر القتـ
واإلعــدام خــار ن ــاق القــانون واســتهداف املــدنيني واألعــني املدنيــة واالعتقــال التعســفي مبــا يف ذل ـ
االعتقــال اإلداري والتعــذي واملعاملــة الالإنســانية وتوســيع املســتوطنات واالســتمرار يف بنــاء جــدار الضــم
والتوســع واإلبقــاء علـ النظــام العنصــري املـرتبط بـ مـ احلـواجز العســكرية والبـواابت والتصــاريح واهلــو ت
ومص ـ ــادرة األراض ـ ــي وت ـ ــدمر املمتلك ـ ــات وإت ـ ــالف احملاص ـ ــي وس ـ ــرقتها واإلغالق ـ ــات واس ـ ــتمرار ج ـ ـرايم
مليشــيات املســتوطنني اإلرهابيــة وافالهتــم م ـ العقــا واحلصــار غــر القــانوين املفــرو عل ـ ق ــا غــزة
واالعتــداءات احلربيــة املســتمرة ضــد الق ــا ومــا يتســب عنهــا م ـ تــدمر البنيــة التحتيــة ومنــازل املــدنيني
والتشرد اجلماعي واخلساير يف صفوف املدنيني مـ نسـاء وأسـر وأطفـال ومـا يرافقهـا مـ تع يـ منـاحي
احليـاة واحلـ يف الصــحة والتعلـيم والعمـ وغرهــا .وكـذل اســتخدام قـوات االحـتالل القــوة واإلفـرا فيهــا
وش عمليات التفتي واملدامهة للمسـاك وأمـاك العمـ وهـدم املنـازل كـإجراء عقـاي مجـاعي وممارسـة
خمتلـ أســالي تضــيي ســب العــي أو العــي مبســتو اليـ ومنــع الوصــول للخــدمات العامــة كــالتعليم
والص ــحة مم ــا أد إىل والدة ع ــدد م ـ ـ النس ــاء عل ـ ـ ال ــوالدة عل ـ ـ احل ـ ـواجز والرتحي ـ ـ القس ــري للب ــدو
الفلسـ ينيني وت بيـ سياســات وتشـريعات متييزيــة يف القــدس الشــرقية وسياســات اإلبعــاد وإبعــاد األزوا
واألبنـ ــاء ومنـ ــع مل الشـ ــم وتشـ ــتي العـ ــايالت الفلس ـ ـ ينية بشـ ــى ال ـ ــرق .وم ـ ـ اجلـ ــدير ابلـ ــذكر أبن
املعلوم ــات واإلحص ــاءات ال ـ ـواردة يف ه ــذا التقري ــر ال ميك ـ ـ أن تف ــي ش ــدة املع ــاتة البش ـ ـرية ال ــي يعيش ــها
الفلس ينيات والفلسـ ينيون بسـب االحـتالل اإلسـراييلي حقهـا مـ الوصـ كمـا ال يع ـي هـذا التقريـر
وصــفاً شــامالً لــراثر املرتتبــة عل ـ ج ـرايم االحــتالل اإلس ـراييلي ضــد النســاء الفلس ـ ينيات وذل ـ لضــي
اجملــال .ويف هــذا الصــدد ستواصـ اجلهــات املعنيــة علـ اطــال اللبنــة املعنيــة ابلقضــاء التمييــز ضــد املـرأة
عل كافة جرايم االحتالل وفقاً الختصاصها.
 - 48قام ـ إس ـرايي الســل ة القايمــة ابالحــتالل يف  15كــانون الثاين/ينــاير  2015مبنــع املق ــررة
اخلاصــة لألمــم املتحــدة ملناهضــة العنـ ضــد املـرأة الســيدة اخلبــرة رشــيدة مــا،و مـ ز رة فلسـ ني والــي
كان م املقرر أن تقوم هبا تلبية لدعوة م دولة فلس ني .وأييت قرار قوات االحتالل مبنعها م دخول
فلسـ ني اســتمراراً يف ت بيـ السياســة املنهبيــة اإلس ـراييلية للحيلولــة دون الســماح لدولــة فلسـ ني ابلتمتــع
ابحلقوق املكتسبة وأداء واجباهتا مبوج انضـمامها للمعاهـدات الدوليـة وحرمـان الشـع الفلسـ يين مـ
ممارســة حقوق ـ ال ســيما حق ـ يف تقريــر املصــر .إذ ســب هــذا املنــع منــع جلــان التحقي ـ كــان م ـ املقــرر
قـدومها لفلسـ ني هبـدف التحقيـ يف انتهاكــات القـانون الــدويل منــذ حزيران/يونيـ  .2014وينتهـ هــذا
املنــع التزامــات إس ـرايي الســل ة القايمــة ابالحــتالل كمــا وخيــال التوصــيات الــي قــدمها جمل ـ حقــوق
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اإلنســان بضــرورة تعــاون ســل ات االحــتالل مــع املقــرري اخلاصــني وذل ـ هبــدف حتســني وضــع حقــوق
اإلنسان عل أر الواقع.
 - 49كما تعاين املرأة الفلس ينية م منظومة العادات والتقاليد املوروثة السـايدة القايمـة علـ تكـري
تبعيـة املـرأة وتوهينهــا والرتكيــز علـ دورهــا اإل،ــاي .هـذا إىل جانـ بعــض التشـريعات املوروثــة الــي ال تـزال
سـ ــارية يف فلس ـ ـ ني وجتح ـ ـ بـ ــبعض حقـ ــوق امل ـ ـرأة خاصـ ــة تل ـ ـ املتصـ ــلة ابألحكـ ــام اجلزاييـ ــة واألح ـ ـوال
الشخصية.
 - 50كم ــا وت ــدفع امل ـرأة الفلس ـ ينية مث ـ االنقس ــام السياس ــي واس ــتمرار حرك ــة ”مح ــاس“ يف إص ــدار
سلس ــلة م ـ التش ـريعات غ ــر ش ــرعية وال ــي ال تتس ـ م ــع االلتزام ــات ال ـواردة يف االتفاقي ــة وت بيقه ــا عل ـ
ق ا غزة.
 - 51كم ــا أن ازدواجي ــة التش ـ ـريعات املوروث ــة الس ــارية يف الض ــفة ال ربي ــة وق ــا غ ــزة وع ــدم وح ــدهتا
وتضــارهبا تــؤثر علـ املكانــة القانونيــة للنســاء الفلسـ ينيات واختالفهــا .هــذا ابإلضــافة إىل خضــو النســاء
الفلسـ ينيات املقدســيات ملنظومــة التشـريعات اإلسـراييلية العنصـرية الــي حترمهــا لكو ــا فقــط فلسـ ينية
م العديد م احلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 - 52كـ ذلـ يرتافـ وعـدم حتديــد املكانــة القانونيـة لالتفاقيــات الدوليــة الـي انضــم فلسـ ني إليهــا
مؤخراً منها اتفاقية (سيداو) وغيا املبادئ الدسـتورية الـي تبـني هرميـة التشـريعات وتـنظم عمليـة إدمـا
االتفاقيات الدولية يف النظام التشريعي الوطين.
تقدم حمرز
التعد الت التشر عية
 - 53وملا كان الفرتة الفاصلة بني انضمام فلس ني لالتفاقية والتقرير األويل قصرة نسبياً مل ت رأ إال
بعض التعديالت عل التشريعات السارية أمهها القرار بقانون الذي صدر يف أ ر/مايو يف عـام 2014
وأل األعذار املخففة عل اجلـرايم الـي ترتكـ بسـورة ال ضـ الشـديد حبـ النسـاء بـداعي ”الشـرف“.
ويبــني الت ــور التش ـريعي يف فلس ـ ني وعمليــات إعــداد مســودات ومشــاريع ق ـوانني ت ـوايم املعــاير الشــرعة
الدوليــة حلقــوق اإلنســان ال ســيما حقــوق امل ـرأة وجــود إرادة وطنيــة واضــحة يف القضــاء عل ـ التمييــز ضــد
املرأة وحتقي املساواة القانونية والفعلية بني اجلنسني.
 - 54صدر القرار بقانون بش ن محاية األحدا يف شبا /فراير عام  2016متضـمناً مفهومـاً جديـداً
ح ــول العدال ــة اجلنايي ــة لألح ــدا يف فلسـ ـ ني ويراع ــي ف ــاهتم العمري ــة وأس ــبا جن ــوحهم وخصوص ــيتهم
واإلجـراءات الــي جي ـ اتباعهــا حتقيق ـاً ملصــاحلهم الفضــل وإعــادة أتهــيلهم وتس ـريع انــدماجهم يف اجملتمــع.
وأييت هــذا الق ـرار بقــانون يف إطــار ســعي دولــة فلس ـ ني إىل تنفيــذ التزاماهتــا الدوليــة مبــا فيهــا تل ـ املرتتبــة
عل االنضمام إىل اتفاقية حقوق ال ف لسنة  .1989وتنسبم أحكام القرار بقانون مـع املعـاير الدوليـة
اخلاصة بعدالة األحدا ال سيما فيما يتعل مبراعاة املصلحة الفضل للحد بدءاً مـ مرحلـة التحقيـ
األويل ومــرحلي التحقي ـ واحملاكم ــة وانتهــاءً مبرحل ــة تنفيــذ احلكــم كم ــا واســتحدا نظ ــام عدالــة جنايي ــة
منفصـ متكامـ خيـتص بقضــا األحـدا واألطفــال املعرضـني خل ــر االحنـراف يتكــون مـ دوايــر شــرطية
خمتصة (شرطة األحدا ) ودايرة خمتصة يف النيابة العامة (نيابـة األحدا ) وحمكمـة األحـدا (مـ درجـة
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قاضــي حمكمــة بدايــة) ودوايــر اســت نافية خاصــة بقضــا األحــدا لــد حمــاكم االســت ناف ودايــرة محايــة
ال فولــة ومرشــدو محايــة ال فولــة يف وزارة التنميــة االجتماعيــة ودور الرعايــة االجتماعيــة وإع ــاء األولويــة
للوساي الوقاييـة والرتبويـة والت هيليـة وجتنـ العقـوابت السـالبة للحريـة إال كمـالذ أخـر وألقصـر فـرتة زمنيـة
ممكنة وضمان املساواة بني اجلنسني يف احلقوق وضماتت احملاكمة العادلة.
 - 55كم ــا قام ـ ـ وزارة اخلارجي ــة ابلش ـ ـراكة م ــع مكت ـ ـ املف ــو الس ــامي حلق ــوق اإلنس ــان واهلي ــة
املسـتقلة حلقــوق اإلنســان بتوزيــع كتيبـات تتضــم وثيقــة إعــالن االسـتقالل الفلسـ يين واإلعــالن العــاملي
حلقوق اإلنسان ابإلضافة إىل االتفاقيـات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان الـي انضـم إليهـا دولـة فلسـ ني عـام
 2014مبـا يف ذلـ اتفاقيـة (سـيداو) علـ اهلي ـات الرمسيـة وغـر الرمسيـة وذلـ يف إطـار توعيـة املـوظفني
العموميون وأفراد اجملتمع هبذه االتفاقيات
 - 56كمــا نفــذت الــوزارة ابلش ـراكة مكت ـ املفــو الســامي واهلي ــة املســتقلة خ ة تدريبيــة للتعري ـ
ابتفاقيــات حقــوق اإلنســان الرييســية وآليــة إعــداد التقــارير ودور اهلي ــات القايمــة علـ االتفاقيااتســتهدف
فيها العاملني يف املؤسسات احلكومية واهلي ة املستقلة ومؤسسات اجملتمع املدين.
 - 57كم ــا تلعـ ـ مؤسس ــات اجملتم ــع امل ــدين دوراً ابرزاً يف رف ــع ال ــوعي ح ــول حق ــوق املـ ـرأة وتش ــكي
محــالت املناصــرة حــول مســاي املســاواة بــني اجلنســني .كمــا تشــك هــذه املؤسســات ال ســيما النســوية
منها أداة رقابية عل أداء املؤسسات الرمسية يف فلس ني يف هذا اخلصو خاصة أن النساء جيدن آليـة
مباشرة للوصول هلذه املؤسسات للدفا عنها والتواص عرها مع اجلهات املختصة.
املا ة ()3
التدابري السياسات العامة
 - 58شــرع احلكومــة منــذ التســعينيات إبج ـراء عمليــة إصــالح تش ـريعية ان الق ـاً م ـ التزامهــا مببــادئ
حق ــوق اإلنس ــان وإرادهت ــا الراس ــخة يف مواص ــلة تعزي ــز حق ــوق امل ـرأة .ومل ت ــرم ه ــذه اإلص ــالحات إىل إل ــاء
األحكام التمييزية يف التشريعات فحسـ بـ أيضـاً إىل ضـمان متتـع املـرأة حبقوقهـا بشـك فعلـي سـواء يف
احليــاة اخلاصــة والعامــة وذلـ ابلــرغم مـ حمدوديــة املـوارد ال بيعيــة واملاديــة علـ املســتو احمللــي واســتمرار
االحتالل اإلسراييلي كمعي جدي ألي فر للتنمية املستدامة يف فلس ني احملتلة.

 - 59وعل صعيد التخ يط الـوطين تبنـ احلكومـة الفلسـ ينية ”أجنـدة السياسـات الوطنيـة لألعـوام
الستة القادمة ( :)2022-2017املواط أوال“ الي حتـدد التوجهـات االسـرتاتيبية الوطنيـة وتبـني الـري

واألولـ ــو ت والسياسـ ــات العليـ ــا وتض ـ ــع امل ـ ـواط مرك ـ ـزاً لعمله ـ ــا .وأتيت االس ـ ـرتاتيبيات الق اعيـ ــة وع ـ ــر
الق اعي ــة لألعـ ـوام ( )2022-2017واملوازن ــة العام ــة متوس ــط امل ــد كمك ــوتت تتكامـ ـ م ــع أجن ــدة
الســيات الوطنيــة الــي مببملهــا تشــك خ ــة التنميــة الوطنيــة الرابعــة لفلس ـ ني .واعتمــدت خ ــة التنميــة
الوطني ــة مبختلـ ـ مكوتهت ــا ه ــذه علـ ـ املع ــاير الدولي ــة ال س ــيما املواثيـ ـ الدولي ــة ال ــي تلت ــزم هب ــا دول ــة
فلس ـ ني وخ ــة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة  2030الــي تســع دولــة فلس ـ ني إىل حتقيقهــا خــالل
هذه األعوام.
 - 60وترتكــز أجنــدة السياســات الوطنيــة عل ـ ثالثــة حمــاور هــي :ال ري ـ حنــو االســتقالل واإلصــالح
وحتس ــني ج ــودة اخل ــدمات والتنمي ــة املس ــتدامة س ــيتم العمـ ـ علـ ـ حتقيقه ــا مـ ـ خ ــالل تنفي ــذ أول ــو ت
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وسياسات وطنية حمددة جاء م بينها تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات والقضاء علـ
كافـة أشـكال التمييـز والعنـ ضـده وإزالـة كافــة العوايـ الـي حتـول دون مشـاركته الكاملـة يف التنميــة
اجملتمعية واالقتصادية واحليـاة العامـة .وعلـ ضـوء ذلـ فقـد متحـورت االسـرتاتيبية الوطنيـة عـر الق اعيـة
لتعزيــز العدال ــة واملســاواة ب ــني اجلنســني ومتك ــني امل ـرأة  2022-2017واملصــادق عليه ــا م ـ قب ـ جمل ـ
الــوزراء حــول مخســة أهــداف اسـرتاتيبية هــي :ختفــيض نســبة العنـ املوجـ ضــد املـرأة الفلسـ ينية بكافــة
أشكال إىل النص وز دة مشاركة النساء يف مواقـع صـنع القـرار يف املؤسسـات احلكوميـة وغـر احلكوميـة
األكثر أتثراً عل حياة الرجال والنساء مبا ال يق ع  10يف املاية وم سسة قضا املساواة والعدالة بـني
اجلنسني ومتكني املرأة كافة املؤسسات الرمسية وتعزيز مشاركة املرأة يف الق ا االقتصادي وحتسني نوعيـة
احلياة لألسر الفقرة واملهمشة.
 - 61مت تضــمني النــو االجتمــاعي يف املســوحات الصــادرة ع ـ مركــز اإلحصــاء الفلس ـ يين منــذ عــام
 1996وتــوفر بيــاتت مفصــلة حسـ اجلــن وقــد مت إعــداد اســتمارة التعــداد العــام للســكان واملنشـآت
الــذي مت تنفيــذه عــام  2007مراعيــة للنــو االجتمــاعي .كمــا بــدأ مركــز اإلحصــاء بتنفيــذ اخل ــة الوطنيــة
ملراقبة مؤشرات التنمية املستدامة 2030
 - 62أقر جملـ الـوزراء يف عـام  2009إعـداد اخل ـط واملـوازتت املسـتبيبة للنـو االجتمـاعي حيـث
ألــزم كافــة الــدواير احلكوميــة إبعــداد مـوازتت ســنوية تكــون حساســة للنــو االجتمــاعي .ومت إنشــاء اللبنــة
الوطنيـ ــة للموازنـ ــة املسـ ــتبيبة للنـ ــو االجتمـ ــاعي يف عـ ــام  2012م ـ ـ أج ـ ـ توجي ـ ـ عمليـ ــة إدمـ ــا النـ ــو
االجتماعي يف املوازتت العامة وتدري الكوادر عل إعدادها م منظور النو االجتماعي.
 - 63يعتر يوم املرأة العاملي الذي يصـادف الثـام مـ آذار/مـارس عيـداً وطنيـاً يف فلسـ ني تقـوم بـ
النساء الفلس ينيات بتنظيم العديد م الفعاليات مبـا يف ذلـ املسـرات السـلمية لالحتبـا علـ جـرايم
االحـ ــتالل ضـ ــد امل ـ ـرأة الفلس ـ ـ ينية وعمـ ــوم الش ـ ــع الفلس ـ ـ يين ومـ ــا تك ـ ــاد هـ ــذه املس ـ ـرات أن تن ل ـ ـ
إال ويسار االحـتالل إىل قمعهـا واالعتـداء علـ النسـاء املشـاركات فيهـا ابلضـر وإطـالق قنابـ الصـوت
وال از والرصا امل اطي.
 - 64يشـك قــانون حقــوق املعـوقني لعــام  1999ولوايحـ التنفيذيــة اإلطـار التشـريعي النــاظم للحقــوق
األساسية لذوي اإلعاقة رجاالً ونساءً وعل قدم املساواة يف خمتل جمـاالت احليـاة .وينـيط هـذا القـانون
وزارة التنميــة االجتماعيــة بصــفتها قايــدة ق ــا احلمايــة االجتماعيــة املســؤولية الرييســية ع ـ دمــج ورعايــة
األشخا ذوي اإلعاقة إذ تلتزم وابلتنسي مع اجلهات املختصة بتقدمي خدمات الرعاية والت هي لـذوي
اإلعاق ــة ال س ــيما يف اجمل ــاالت االجتماعي ــة والتعليمي ــة والص ــحية واملهني ــة والرتوحيي ــة والتوعي ــة اجلماهري ــة
وتقدمي التسهيالت البي ية واالجتماعية وتعميم ل ة اإلشارة.
 - 65ومت إع ــادة تش ــكي اجمللـ ـ األعل ـ ـ لألش ــخا ذوي اإلعاق ــة مبوج ـ ـ مرس ــوم رائس ــي يف ع ــام
 2012وخي ــتص مبتابع ــة تنفي ــذ االلتزام ــات املرتتب ــة علـ ـ املعاه ــدات الدولي ــة ال ــي تنض ــم إليه ــا فلسـ ـ ني
واملتعلق ـ ـ ــة ابألش ـ ـ ــخا ذوي اإلعاق ـ ـ ــة وت ـ ـ ــوير أداء احلكوم ـ ـ ــة يف حتقيـ ـ ـ ـ حي ـ ـ ــاة كرمي ـ ـ ــة هل ـ ـ ــم وإع ـ ـ ــداد
االسرتاتيبيات والسياسات الالزمة واقرتاح التعديالت التشريعية ذات الصلة.
 - 66وتتس ــب اجلـ ـرايم ال ــي يرتكبه ــا االح ــتالل اإلس ـراييلي ض ــد الفلسـ ـ ينيني يف االرتف ــا السـ ـريع يف
أعـ ــداد األشـ ــخا م ـ ـ ذوي اإلعاقـ ــة (اجلسـ ــدية والذهنيـ ــة والعقليـ ــة والنفسـ ــية واحلسـ ــية) وذل ـ ـ ج ـ ـراء
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اسـ ــتهداف املـ ــدنيني ابلرصـ ــا والضـ ــر والتنكي ـ ـ ابجلرح ـ ـ ومنـ ــع إسـ ــعافهم ومـ ــا يراف ـ ـ االعتقـ ــاالت
التعســفية املتواصــلة للفلس ـ ينيني م ـ ج ـرايم التعــذي واملعاملــة القاســية واإلمهــال ال ــيب .كمــا أس ــفرت
احل ــرو املتتالي ــة عل ـ ق ــا غ ــزة ع ـ إص ــابة آالف الفلس ـ ينيني رج ــاالً ونس ــاءً بش ــى اإلعاق ــات وب ــرت
لألط ـ ـراف وتتف ــاقم مع ــاتهتم م ـ ـ ج ـ ـراء احلص ــار املف ــرو عل ـ ـ الق ــا وإغ ــالق املع ــابر ومن ــع إدخ ــال
األدواتال بية الالزمة هلم وتردي أوضاعهم اإلنسانية ومنع سفرهم لتلقي العال الضروري.
 - 67أمــا فيمــا خيــص كبــار الس ـ تقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة م ـ خــالل االس ـرتاتيبية الوطنيــة
لرعاية املسنني يف فلس ني لألعوام  2015-2010بتوفر خدمات احلماية والرعاية والت هيـ هلـم نسـاءً
ورجــاالً ضــم هيكليتهــا وبراجمهــا وأنش ـ تها وتــوفر اخلــدمات احلمايــة االجتماعيــة (املســاعدات النقديــة
الدورية وال ارية والت مني الصحي واخلدمات الرعايية والت هيلية واإليوايية) الي يستفيد منها حوايل 45
ألـ ـ مسـ ـ ومس ــنة .وق ــد مت إنش ــاء ”بيـ ـ األج ــداد“ ال ــذي تش ــرف عليـ ـ وزارة الش ــؤون االجتماعي ــة
املتخصصة يف رعاية وأتهيـ املسـنني مـ عمـر السـتني فمـا فـوق نسـاء ورجـاال غـر القـادري علـ رعايـة
أنفسهم وال تتوفر هلم رعاية أسرية ويعيشون يف أوضا اقتصادية صعبة.
املا ة ()4
تدابري خاصة مؤقتة
 - 68لتيسر وصول املرأة إىل مراكز صنع القرار وتعزيز حقها يف املشاركة السياسية تبىن القرار بقـانون
رقم ( )1لسنة  2007بش ن االنتخاابت العامة نظام ”الكوات النسـايية“ كتـدبر خـا مؤقـ وكـذل
األمــر ابلنســبة لقــانون انتخــا جمــال اهلي ــات احملليــة رقــم ( )10لســنة  2005وتعديالت ـ  .ففيمــا يتعل ـ
بعمليــة االنتخــاابت اخلاص ــة أبعضــاء اجملل ـ التش ـريعي الفلس ـ يين والقايمــة عل ـ أســاس نظــام التمثي ـ
النسيب الكام ”القوايم“.
 - 69يشــرت القـرار بقــانون رقــم ( )1لســنة  2007تضـ ُـم كـ قايمــة مـ القـوايم االنتخابيــة املرشــحة
لالنتخــاابت حــداً أدىن لتمثي ـ امل ـرأة ال يق ـ ع ـ ام ـرأة واحــدة م ـ بــني ك ـ م ـ األمســاء الثالثــة األوىل يف
القايمة واألمساء األربعة الي تلي ذل وك مخسة أمساء تلي ذل .
 - 70كما واشرت قانون انتخا جمال اهلي ات احمللية عل أن :
” - 1يف اهلي ة احملليـة الـي ال يزيـد عـدد مقاعـدها عـ ثالثـة عشـر مقعـداً جيـ أال يقـ متثيـ
املرأة ع مقعدي :
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(أ)

امرأة واحدة م بني اخلمسة أمساء األوىل يف القايمة

( )

امرأة واحدة م بني اخلمسة أمساء الي تلي ذل .

-2

يف اهلي ــة احملليــة الــي يزيــد عــدد مقاعــدها عـ ثالثــة عشــر مقعــداً خيصــص مقعــد للمـرأة
م بني األمساء اخلمسة الي تلي بند ( ) أعاله.

-3

يسـتثىن مـ أحكــام البنــد ( )1أعــاله اهلي ــات احملليــة الــي يقـ عــدد النــاخبني فيهــا وفقــاً
للبــدول النهــايي للنــاخبني ع ـ أل ـ تخ ـ ويف هــذا احلــال تــرت للق ـوايم االنتخابيــة
حرية اختيار األماك املخصصة للمرأة م بني مرشحيها.
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إذا شـ ر مقعــد للمـرأة يف جملـ اهلي ــة احملليــة حتـ مكا ــا املـرأة الــي تليهــا يف تسلسـ
املقاعد املخصصة للمرأة يف نف القايمة الي تنتمي إليها“.

 - 71ويف ع ــام  2010وقعـ ـ معظ ــم األحـ ـزا السياس ــية علـ ـ ميث ــاق تعه ــد لتعزي ــز مش ــاركة املـ ـرأة
الفلس ينية يف صنع القرار السياسي مبا ال يق عـ  30يف املايـة مـ خـالل ز دة عـدد النسـاء يف مراكـز
صنع القرار داخ األحزا والتنظيمـات ويف القـوايم االنتخابيـة للهي ـات احملليـة والتشـريعية وتقـدمي النسـاء
يف ق ـوايم هــذه االنتخــاابت لضــمان ز دة فــر ،ــاحه  .إال أن بعــض األح ـزا مل تلتــزم يف ت بي ـ هــذا
احلد األدىن.
 - 72وينــدر ضــم اجلهــود الرمسيــة الــي تســع إىل ت ــوير البي ــة القانونيــة الداعمــة ملشــاركة امل ـرأة يف
احليــاة السياســية إعداد مســودة قــانون انتخــا جمــال اهلي ــات احملليــة لســنة  2014ترفــع مـ احلــد األدىن
لنســبة متثي ـ النســاء يف االنتخــاابت م ـ  20يف املايــة إىل  30يف املايــة وذل ـ اســتبابة للق ـرارات الدوليــة
ومؤش ـرات أه ــداف األلفي ــة اإلمنايي ــة وأني ـ جلن ــة االنتخ ــاابت املركزي ــة مس ــؤولية اخت ــاذ الت ــدابر املناس ــبة
لكفالة حتقي ذل حيث تنص املادة الثالثة منها ”متث املرأة بنسبة ال تق عـ  30يف املايـة يف الرتشـح

والنتيبة وتضع اللبنة اإلجراءات الي تكف ذل “.

 - 73كمـ ــا تعم ـ ـ احلكوم ـ ــة عل ـ ـ دم ـ ــج مفهـ ــوم الن ـ ــو االجتمـ ــاعي يف اخل ـ ــط التش ـ ـريعية والتنموي ـ ــة
وختصيص املوارد الوطنية الالزمة وذل عل النحو اآليت:
• خصص ـ ـ احلكومـ ــة يف خ ـ ــة التنميـ ــة الفلس ـ ـ ينية لألع ـ ـوام  2016-2014مبل ـ ـ قـ ــدره ()9
ماليني دوالر أمريكي السـتكمال عمليـة مراجعـة التشـريعات والت كـد مـ مراعاهتـا حلقـوق املـرأة
وتنزيههـا مـ األحكـام التمييزيـة لتنسـبم مـع االتفاقيـات الدوليـة .وكـذل مـ أجـ تنفيـذ بـرامج
لبنــاء القــدرات يف جمــال النــو االجتمــاعي وإجـراء الدراســات حــول فبـوات النــو االجتمــاعي
والعم ـ عل ـ تقــدمي اخلــدمات واحلمايــة للنســاء م ـ العن ـ وضــمان وص ـوهل للعدالــة والتوعيــة
اجملتمعية ملناهضة العن ضد املرأة .وسيتم توجي جزء م نفقات هذا البند أيضاً م أج دعم
عملية ت وير السياسات وإعداد املوازتت املستبيبة للنو االجتماعي.
• املوازنــة املخصصــة لــوزارة شــؤون امل ـرأة م ـ املوازنــة العامــة الســنوية وز دهتــا ك ـ عــام تص ــاعد ً
وذل يف إطار اجلهود الوطنية املبذولة لتمكني املرأة وحتقي املساواة بني اجلنسـني ال سـيما بعـد
انضــمام دولــة فلس ـ ني التفاقيــة ”ســيداو“ حيــث بل ـ إمجــايل املوازنــة املخصصــة للــوزارة للعــام
 2007ح ـوايل ( )1 079 254دوالر أمريكــي يف حــني ارتفــع يف العــامني  2015و 2016
ليبل حوايل ( )2 253 576و ( )1 861 672دوالر أمريكي عل التوايل.
• امليزاني ــات ال ــي تص ــرف لعم ـ وح ــدات الن ــو االجتم ــاعي ولل ــوزارات ال ــي يتص ـ عمله ــا ابمل ـرأة
ومتكينها عل خمتل األصعدة.
محا ة األمومة
 - 74جــاء القــانون األساســي بــنص املــادة ( )29ليفــر محايــة قانونيــة عليــا لألمومــة ابعتبارهــا واجـ
وطــين .كمــا يعــد االع ـرتاف ابألمومــة ابعتبارهــا وظيفــة اجتماعيــة مبــدأ ترتكــز إلي ـ ق ـوانني اخلدمــة املدنيــة
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والعم للمرأة املوظفة/العاملـة محايـة وحقوقـاً اجتماعيـة حمـددة كإجـازة األمومـة املدفوعـة األجـر وسـاعات
الرضاعة املدفوعة األجر.
 - 75كم ــا أن إدم ــا خ ــدمات الص ــحة اإل،ابي ــة ورعاي ــة احلوامـ ـ وتنظ ــيم األس ــرة يف مراك ــز الرعاي ــة
الص ــحية األولي ــة املنتش ــرة يف مجي ــع أرج ــاء فلس ـ ني والتابع ــة ل ــوزارة الص ــحة ه ــو ت ــدبر مبثاب ــة متيي ــز إجي ــاي
إزاء املرأة.
 - 76كما ينص قانون مراكـز اإلصـالح والت هيـ رقـم ( )6لسـنة  1998علـ تـدابر مـ شـ ا محايـة
أمومة نزيلة مراكز اإلصالح والت هي إذ تنص املادة ( )27من عل أن ”تعام النزيلة احلام ابتداء م

ظهــور أعـرا احلمـ عليهــا واىل مــا بعــد الوضــع بســتني يومــاً معاملــة خاصــة مـ حيــث الت ذيــة وأوقــات
النوم والعم وتوفر هلا العناية والرعاية ال بية وف ما يوصـي بـ ال بيـ وتتخـذ التـدابر الالزمـة كـي تضـع
محلهــا يف املستشــف “ .كمــا حيمــي هــذا القــانون خصوصــية امل ـرأة النزيلــة وطفلهــا إذا تــنص املــادة ()28
عل أن ”إذا وضـع النزيلـة طفلهـا يف املركـز فـال يـذكر ذلـ يف السـبالت الرمسيـة وال يف شـهادة املـيالد
ويعتر املستشف مكان الوالدة ويبق ال ف مبعية أم حى بلوغ السنتني م العمر وعل املدير أن يوفر
لألم املرضعة مكاتً منفصالً ع بقية النزيالت“.
املا ة ()5
األ ار النمطية للمرأة
 - 77تعتر األمنا االجتماعية والثقافية السايدة يف فلس ني م أهـم املعوقـات الـي حتـول دون ممارسـة
املـرأة حقوقهـا املسـاوية للرجـ  .حيــث تلعـ هـذه األمنـا كمــا يف كـ الثقافـات األبويـة دوراً حامسـاً يف
تثبيـ ـ التحيـ ـزات واملمارس ــات اآليل ــة إىل تش ــبيع موق ــع املـ ـرأة ال ــدوين والث ــانوي وحص ــر دوره ــا يف اجمل ــال
األســري اخلــا  .فــاألم جيــري حتميلهــا يف أكثــر األحيــان مســؤولية رعايــة األســرة وتربيــة األطفــال ويبق ـ
دورها هذا غر ملموس وبدون بدل مادي.
األ ار النمطية للمرأة يف اجملاالت العامة اخلاصة
- 78
• يف املنزل :تشر الدراسات الوصفية الفلس ينية إىل أن األدوار املتوقعة تقليد ً م النسـاء تتعلـ
غالب ـاً ابل اعــة والرعايــة والتســير والتنفيــذ أمــا الرج ـ فينــا ب ـ مســؤولية رائســة األســرة واختــاذ
القـرارات .وحبكـم التنشـ ة والرتبيـة األسـرية تنـتج هــذه القـيم نفسـها مــرة أخـر حيــث يـتم نقلهــا
وتعليمهــا لألطفــال يف س ـ مبكــر داخ ـ األســرة فتع ـ الفتيــات أدواراً شــبيهة ألدوار أمهــاهت
خاصــة فيمــا يتعل ـ برتبيــة إخــوهتم والعنايــة هبــم وحتم ـ مســؤولية العم ـ املنــزيل أمــا الفتيــان فيــتم
إعدادهم منذ الص ر لتحم ع ء أتمني العي واختاذ القرارات املالية واملصرية.
• يف املدرســة :ورغــم ت ــوير املنــاهج التعليميــة الفلسـ ينية مــؤخراً ووجــود ت ــور نســيب يف النظــرة إىل
املرأة لكنها تدراً ما تظهر فيهـا اإلت كقايـدات ومتخـذات للقـرارات ومتوليـات ألمـور اإلدارة
والعم .
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• يف العم ـ  :عــادةً مــا تنــا األعمــال الــي تت ل ـ صــفات قياديــة أو جهــداً جســد ً للرجــال يف
حني أن األعمال الي تعتر نسايية ابلدرجة األوىل كتل املتعلقة ابلرعاية واالتصال االجتمـاعي
والرتبية األسرية والتعليم والصحة واإلعالم والسياحة واإلدارة غالباً ما تنا ابملرأة.
• يف اإلعـالم :تكـرس وسـاي اإلعــالم احملليـة مسـاحة ل ـرح مواضــيع شـؤون املـرأة إال أن معظمهــا
أتيت لرتكز عل الدور التقليدي للمرأة مث أمور ال هي وصحة األسرة واألطفال واألز ء .كمـا
وترك ـ ــز معظ ـ ــم ه ـ ــذه الوس ـ ــاي علـ ـ ـ ف ـ ــات حم ـ ــددة مـ ـ ـ النس ـ ــاء دون النس ـ ــاء األكث ـ ــر عرض ـ ــة
لالنكشــاف كــاملرأة الريفيــة واملـرأة يف املخيمــات والقــر البدويــة إذ غالبـاً مــا ينصـ االهتمــام
اإلعالمي عل النساء اللوايت يعمل يف وظاي ومه خنبويـة وأخـر حزبيـة وسياسـية .ورغـم أن
الق ا اإلعالمـي يشـهد تزايـداً نسـايياً ملحوظـاً خصوصـاً يف اإلعـالم املريـي إال أن هـذا التزايـد
الكمــي ارتــبط ابملت ـرات واملت لبــات اإلعالميــة أكثــر ممــا ارتــبط ابملت ـرات اجلوهريــة عل ـ صــعيد
أوضـ ـ ــا امل ـ ـ ـرأة حيـ ـ ــث ال ي ـ ـ ـزال وم ـ ـ ـ حيـ ـ ــث املضـ ـ ــمون يسـ ـ ــتخدم امل ـ ـ ـرأة كمـ ـ ــادة إعالنيـ ـ ــة
أو كمستهل أساس.
التحدايت
 - 79إن معظــم املمارس ــات التمييزي ــة ض ــد امل ـرأة بوص ــفها ”ام ـرأة“ ه ــي ممارســات غ ــر مريي ــة وذل ـ
بس ــب جت ــذرها يف الع ــادات واألعـ ـراف االجتماعي ــة األم ــر ال ــذي جيعله ــا تب ــدو وك ــا ف ري ــة وطبيعي ــة
مــا يعقــد عمليــة إبرازهــا ووصــفها أب ــا متييزيــة والعم ـ عل ـ ت يرهــا وإل ايهــا .وتتخــذ اجلهــود املقابلــة الــي
تكـرس األدوار النم يـة التقليديـة وتثبـ ثقافـة تبعيـة املـرأة أشـكاالً متعـددة كالـدعوة إىل التمسـ بــبعض
تفسرات التعاليم الدينية أو املناداة برفض امل البات املتعلقـة إبل ـاء التمييـز ضـد املـرأة ابعتبارهـا تبعـة مـ
ثقافــة غربيــة ختــال العــادات والتقاليــد أو التقلي ـ م ـ أمهيــة العم ـ عل ـ إنصــاف امل ـرأة وضــرورة أتجيل ـ
بــدعو أنـ لــي أولويــة يف املرحلــة احلاليــة الــي تتكــات فيهــا اجلهــود إل ــاء االحــتالل اإلسـراييلي وحتقيـ
استقالل الدولة الفلس ينية.
العنف ضد النساء
 - 80تتع ــر النس ــاء الفلسـ ـ ينيات إىل عنـ ـ مض ــاع يف ظـ ـ االح ــتالل اإلسـ ـراييلي ال ــذي يه ــدد
أم ـ ــنه اإلنس ـ ــاين ويس ـ ــاهم يف ز دة حرم ـ ــا م ـ ـ حق ـ ــوقه األساس ـ ــية .ويف مس ـ ــح للعن ـ ـ يف اجملتم ـ ــع
الفلس ـ يين لعــام  2011أشــارت النتــايج أبن ح ـوايل نص ـ األســر الفلس ـ ينية تعرض ـ لعن ـ بشــك
مباشــر م ـ قب ـ ق ـوات االحــتالل ومليشــيات املس ــتوطنني اإلرهابيــة خــالل الفــرتة الــي ســبق متوز/يولي ـ
 2011وكان األعل يف ق ا غزة  49.1يف املاية مقاب  47.8يف املاية يف الضفة ال ربية.
 - 81يســاهم االحــتالل يف ز دة العن ـ املمــارس ضــد النســاء ويعم ـ عل ـ تك ـري مفهــوم الســي رة
األبويــة علـ النســاء ويــؤثر يف رفــع وتــرة العنـ الــداخلي وخاصــة األســري .إن أشــكال العنـ األســري
املمارس ضد املرأة يف اجملتمع الفلس يين تتمث إما ابإليذاء اجلسدي م قبـ الـزو أو عايلتـ أو عايلتهـا
أو التهديد ابلقت أو االغتصا م قب عايلتها أو عايلة زوجهـا أو هـرو مـ األسـرة نتيبـة التعـر
لعن ـ جس ــدي أو جنس ــي أو لفظ ــي أو اإلمه ــال أو تقس ــيم األدوار االجتماعي ــة داخ ـ األس ــرة وال ــذي
يستند إىل تفضي الذكور.
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 - 82ويشــر املســح اإلحصــايي املــذكور أبن  37يف املايــة م ـ النســاء اللـوايت ســب هلـ الــزوا تعرض ـ
ألحــد أشــكال العنـ مـ قبـ أزواجهـ  29.9يف املايــة يف الضــفة ال ربيــة مقابـ  51يف املايــة يف ق ــا
غــزة .كمــا بل ـ نســبة الل ـوايت تعرض ـ لعن ـ نفســي ”مل ــرة واحــده عل ـ األق ـ “ م ـ هــؤالء الس ــيدات
 58.6يف املاي ـ ــة و  55.1يف املاي ـ ــة تعرض ـ ـ ـ لعن ـ ـ ـ اقتص ـ ــادي و  54.8يف املاي ـ ــة لعن ـ ـ ـ اجتم ـ ــاعي
و  23.5يف املايــة لعنـ جســدي و  11.8يف املايــة لعنـ جنســي .يف حــني بل ـ نســبة النســاء اللـوايت
عنف أزواجه  17.3يف املاية يف الضفة ال ربية وق ا غزة  35.1يف املايـة مـنهم تعرضـوا لعنـ نفسـي
و  20.3يف املاي ــة لعنـ ـ جس ــدي و  4.5يف املاي ــة تعرضـ ـوا لعنـ ـ اجتم ــاعي و  4.9يف املاي ــة تعرضـ ـوا
لعن اقتصادي م قب زوجاهتم.
 - 83أما العن املوج لإلت غر املتزوجات م داخ أسره فقد أشار املسح أبن  16.1يف املاية
م ـ اإلت الل ـوايت مل يســب هل ـ الــزوا يف العمــر  64-18تعرض ـ لعن ـ م ـ قب ـ أحــد أف ـراد األســرة
 12.4يف املاية يف الضفة ال ربية مقاب  21.8يف املاية يف ق ا غزة.
 - 84وتشـر اإلحصـاءات لعــام  2014بوقـو ( )25جرميــة قتـ لنســاء فلسـ ينيات منهــا مـا ارتكـ
حت ـ ذراي ــع م ــا يس ــم ”القت ـ عل ـ خلفي ــة الشــرف“ ومنه ــا م ــا بق ــي ألس ــبا غامض ــة وقي ــدت ض ــد
جمهــول كــان مــنه ( )14ام ـرأة يف الضــفة ال ربيــة و ( )11ام ـرأة يف ق ــا غــزة .وممــا ال ش ـ في ـ أن
االسـتمرار يف ارتكــا جـرايم قتـ النسـاء حتـ ذرايــع الشــرف أييت بسـب احلصــانة شــب الكاملــة املمنوحــة
للبنــاة م ـ قب ـ القــانون والقضــاء واحلكــم علــيهم ابحلــدود الــدنيا للعقــوابت املقــررة إذ مل تتبــاوز العقوبــة
املفروضــة عل ـ هــؤالء يف معظــم احلــاالت ع ـ احلــب ملــدة ثــال ســنوات ب ـ مت ختفيضــها يف األحيــان
األخر إىل سنة أو ستة أشهر .وتشر الدراسات إىل أن معظم هذه اجلرايم يكون السب احلقيقي ورايهـا
ال يعــود لســلوكيات املـرأة حبسـ مــا يتــذر اجلنــاة إمنــا يكــون بســب خالفــات عايليــة أو عنـ مـ قبـ
الــزو أو الســرقة أو االنتحــار بســب تعرضــها للتحــرش م ـ قب ـ أحــد أقارهبــا ولع ـ أبــرز أســبا قت ـ
النساء يكون م أج حصصه اإلرثية.
 - 85كمــا أصــدر جملـ الــوزراء يف نيســان/أبري  2014قـراراً خبصــو إيـواء األطفــال إتاثً وذكــوراً
لد أسر بديلة مؤقتة مكونة م زوجـني إذا مـا كـانوا هـؤالء األطفـال عرضـةً بشـك مؤقـ خل ـر العنـ
أو االســت الل لــد أســرهم األصــلية .وتقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة ابلتحــري ع ـ األســرة الــي ت ل ـ
رعايــة طف ـ والتثب ـ م ـ اســتيفايها لشــرو احملــددة الالزمــة لتلبيــة كافــة احتياجــات ال ف ـ  .وحي ـ للــوزارة
تســليم ال ف ـ الم ـرأة إذا مــا ت ـوافرت فيهــا ذات الشــرو  .وتتــوىل الــوزارة ز رة ال ف ـ بشــك دوري ودايــم
لالطال عل حال داخ األسرة البديلة ونقل إىل أسرة بديلة أخر إذا ما استوجب الظروف ذل .
 - 86أنش ت يف الشرطة املدنية منذ عام  2008دواير حلماية األسرة ختـتص بقضـا العنـ األسـري
واجل ـرايم اجلنســية الــي تقــع داخ ـ األســرة أو خارجهــا .وقــد تلق ـ وحــدة محايــة األســرة يف الضــفة ال ربيــة
خــالل عــام  2014ح ـوايل ( )3 480قضــية يف إطــار عملهــا اختــذت فيهــا اإلج ـراءات القانونيــة الالزمــة
لتوفر احلماية للضحا العن وإحالتها للمحاكم املختصة.
 - 87ويف ق ــا غ ــزة ويف ظـ ـ غي ــا وح ــدات متخصص ــة يف محاي ــة األس ــرة تق ــوم الش ــرطة بتلق ــي
الشــكاو املقدمــة م ـ النســاء ضــحا العن ـ وتســاهم يف ح ـ بعــض النزاعــات البســي ة وإش ـرا جلــان
اإلصالح هلذا الش ن .وخالل عام  2014قام الشـرطة يف ق ـا غـزة بتلقـي مـا معدلـ ( )50شـكو
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شــهر ً مـ النســاء وازدادت بعــد العــدوان األخــر علـ الق ــا غــزة كــان  80يف املايــة منهــا هــي نتيبــة
خالفــات أس ـرية ومشــاك بــني الــزوجني وقام ـ الشــرطة حب ـ مــا يقــار  60يف املايــة منهــا .وقــد بل ـ
نسبة الشكاو احملالة للنيابة لعام  2014حـوايل يف املايـة  5فقـط مـ الشـكاو املقدمـة حيـث وكمـا مت
بيان ي ل التعاطي يف قضا العن ضـد النسـاء علـ طـابع االحتكـام ملـا هـو عـريف وجمتمعـي ابعتبـار أن
العنـ ضــد املـرأة هــو خــالف أســري ولــي كونـ جرميــة تســتوج احملاســبة والعقــا  .عــالوة علـ عــدم
وجود نظام لتحوي النساء ضحا العن إىل خمتل الق اعات كما هو احلال يف الضفة ال ربية.
 - 88ختــتص النيابــة العامــة يف حتري ـ القضــا والتحقي ـ فيهــا وإقامــة الــدعو اجلزاييــة ومباش ـرهتا أمــام
احملــاكم واإلشـراف علـ تنفيــذ األحكــام الصــادرة فيهــا .ويتضــح عمـ النيابــة العامــة يف جمــال تعزيــز احلمايــة
للنساء ضحا العن منذ عام  2012حـني مت تفعيـ وحـدة النـو االجتمـاعي يف مكتـ النايـ العـام
والي عمل م خالل اسرتاتيبياهتا عل ما يلي:
 - 89ت ـوير خــدمات متخصصــة للنسـاء ضــحا العنـ هبـدف تعزيــز احلمايــة للنسـاء وحماســب اجلنــاة:
ففــي عــام  2014مت تكليـ ( )15وكيـ نيابــة خمــتص ينفــي التحقيـ والرتافــع يف قضــا العنـ األســري
والعن ضد النساء واألطفال وإدما النو االجتماعي يف أعمال النيابة العامة مبا يف ذل تبين خ ـط
عم سنوية خاصة مبراعاة مفهوم النو االجتماعي يف أعماهلا وكذل مراعاة املعـاير اخلاصـة عنـد جتهيـز
مراف النيابة العامة لضمان مالءمتها الحتياجات النسـاء املتوجهـات إىل النيابـة وبشـك خـا يف حـال
اص ـ حاهب ألطفــاهل مبــا يضــم احلفــا عل ـ ك ـرامته ويعــزز مبــدأ الس ـرية يف التعام ـ مــع قضــا ه .
وجيــري العمـ حاليـاً علـ ت ــوير قاعــدة بيــاتت خاصــة بقضــا العنـ ضــد النســاء واألطفــال ال ـواردة إىل
النيابة وتضم احلفا عل سرية املعلومات.
 - 90وق ـ ــد تبن ـ ـ ـ وزارة ش ـ ــؤون امل ـ ـ ـرأة اخل ـ ــة االس ـ ـ ـرتاتيبية ملناهض ـ ــة العن ـ ـ ـ ض ـ ــد النس ـ ــاء لألع ـ ـ ـوام
 2019-2011ال ــي هت ــدف إىل تعزي ــز آلي ــات احلماي ــة والتمك ــني للنس ــاء اللـ ـوايت يتعرضـ ـ النتهاك ــات
االحتالل وتعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي حلماية النساء م العن وت وير إجراءات إداريـة ومـدوتت
قواعــد ســلو حتــدد أدوار وكيفيــة تعام ـ اجلهــات املتعــددة مــع النســاء ضــحا العن ـ وحتســني احلمايــة
االجتماعية واخلدمات ال بية املقدمة للنساء ضحا العنـ وأتهيـ هـؤالء الناجيـات مـ العنـ وإعـادة
دجمه ـ يف اجملتمــع وحتســني نظــام احلمايــة والــدفا والســل ة القضــايية والشــرعية يف هــذا الصــدد .وقــد مت
تشكي اللبنة الوطنية ملناهضة العن ضد املرأة ل ا ت تنفيذ هذه اخل ة ومتابعتها وانبثقـ عنهـا جلنـة
تقنيــة ملراجعــة احلــاالت اخل ــرة فيمــا يتعل ـ بقت ـ النســاء وآليــة محايــة امل ـرأة م ـ العن ـ وجلنــة التش ـريعات
لعدالة النو االجتماعي ختتص مبراجعة التشريعات السارية ذات الصلة ابلعن ضد املرأة ورفع التوصـيات
بش ن تعديلها وتبين تشريعات جديدة .كما كلف وزارة التنمية االجتماعية إدرا النساء ضحا العن
ضم برامج اإلغاثة والتنمية املتبعة يف الوزارة كحاالت استثنايية عاجلة.
 - 91كمـا تقـوم وزارة التنميــة االجتماعيـة ابســتقبال النسـاء ضــحا العنـ وتقــدمي املشـورة االجتماعيــة
والقانونيــة وخــدمات التــدخ النفســي جمــاتً وتقــوم الــوزارة بتحــويله إىل مراكــز احلمايــة واإلي ـواء اخلاصــة
ابلنســاء ضــحا العن ـ س ـواء التابعــة هلــا أو الــي ختضــع إلش ـرافها إن اســتدع األمــر ذل ـ  .وتــوفر هــذه
املراكز بدورها املبي واإليواء هلؤالء النساء ومحايته وأتهيله وتقدمي كافة االستشارات الالزمة لذل .
 - 92ويوجــد يف الضــفة ال ربيــة ( )4مراكــز محايــة تقــوم بتقــدمي هــذه اخلــدمات وتتــوز ج رافيـاً لتســيه
وصول النساء إليها مـ كافـة احملافظـات هـي :مركـز حمـور ومؤسسـة دار رعايـة الفتيـات والبيـ اآلمـ
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وبي ـ ال ـوارئ حلمايــة النســاء .أمــا يف ق ــا غــزة يوجــد مرك ـزي اثنــني مهــا بي ـ األمــان لرعايــة النســاء
ومركــز حيــاة حلمايــة النســاء وواحــد مــنهم فقــط يــؤم اإلي ـواء مــا يــؤدي إىل عــدم القــدرة عل ـ اســتيعا
مجيع احلاالت الي ميك أن تلب فيها النساء ل ل احلماية.
 - 93وتق ــوم وزارة التنمي ــة االجتماعي ــة إبدرا النس ــاء ض ــحا العنـ ـ ض ــم بـ ـرامج اإلغاث ــة والتنمي ــة
كحــاالت اس ــتثنايية عاجلــة .وت ــنظم ب ـرامج مشــرتكة م ــع املؤسس ــات غــر احلكومي ــة م ـ أج ـ ب ــث ثقاف ــة
مناهضـ ـ ــة العن ـ ـ ـ ضـ ـ ــد امل ـ ـ ـرأة وسـ ـ ــعياً للتكام ـ ـ ـ بـ ـ ــني ال ـ ـ ـرامج واألنش ـ ـ ـ ة واخلـ ـ ــدمات املقدمـ ـ ــة للنسـ ـ ــاء
ضحا العن .
 - 94كما تبذل املؤسسـات غـر احلكوميـة كافـة اجلهـود املتعلقـة ابلتثقيـ والتوعيـة والتـدري يف جمـال
مناهضة العن ضد املرأة وإصدار وتوزيع العديد م الكتيبات واملناشر والتقـارير يف هـذا اجملـال وتنظـيم
محالت الدعم واملناصـرة حلقـوق النسـاء وحماربـة العنـ كمـا تـوفر للنسـاء ضـحا العنـ خـدمات الـدعم
النفسي واإلرشاد القانوين واالجتماعي والت هي  .كما تقوم هـذه املؤسسـات بتسـليط الضـوء إعالميـاً علـ
هذه املس لة وأثرها عل اجملتمع الفلس يين.
تقدم حمرز
 - 95يف شــبا /فراير  2016مت إنشــاء نيابــة خمتصــة يف محايــة األســرة م ـ العن ـ وهتــدف إىل تعزيــز
دور النيابــة العامــة يف محايــة النســاء ضــحا العنـ وحتقيـ الــرد العــام .وتـرتأس هــذه النيابــة امـرأة (رييســة
نيابــة) وقــد مت تكلي ـ ( )15وكي ـ نيابــة للعم ـ يف نيابــة محايــة األســرة م ـ العن ـ يف خمتل ـ حمافظــات
الشمالية للوط  .وختتص هذه النيابة ابلتحقي ومالحقة املتهمني والرتافع وال عـ ومتابعـة تنفيـذ األحكـام
يف اجلرايم املرتكبة داخ ن اق األسرة مبختل أفرادها مبا يف ذل اجلرايم املرتكبة ضـد النسـاء واألطفـال
وكبار الس وذوي اإلعاقة واجلرايم املرتكبة ضد النساء واألطفال خار األسـرة واجلـرايم اجلنسـية املرتكبـة
م ـ قب ـ النســاء وج ـرايم هتديــد النســاء عــر وســاي االتصــاالت الســلكية والالســلكية واإللكرتونيــة .كمــا
يت ـ ـ ــوىل أعض ـ ـ ــاء ه ـ ـ ــذه النياب ـ ـ ــة مهم ـ ـ ــة عق ـ ـ ــد ز رات دوري ـ ـ ــة ملراك ـ ـ ــز الت هي ـ ـ ـ لفح ـ ـ ــص ظ ـ ـ ــروف احتب ـ ـ ــاز
النساء السبينات.
ومع بداية عام  2015مت إعادة تفعي العمـ علـ املسـودة اخلاصـة مبشـرو قـرار بقـانون محايـة
األسرة م العن لسنة  2015ومراجعة األحكام الواردة فيـ ابالسـتناد إىل املبـادئ الدوليـة حلقـوق املـرأة
ال ســيما تلـ املتعلقــة حبمايتهــا مـ العنـ  .ويعــرف هــذا املشــرو العنـ املمــارس علـ األســرة أبنـ كـ
فع ينش عن أذ مادي أو نفسي مبا يف ذل اإلساءة اجلنسية أو االست الل اجلنسـي أو االقتصـادي
أو الســخرة أو املنــع م ـ العم ـ أو اإلجبــار علي ـ أو الســي رة عل ـ عوايــده أو الســي رة عل ـ األمــال
واحلقــوق اإلرثيــة أو التهديــد هبــذه األفعــال س ـواء وقــع الفع ـ أو التهديــد ب ـ داخ ـ األســرة أو خارجهــا.
ويقصــد ابألســرة أف ـراد العايلــة الــذي جتمــع بيــنهم راب ــة الــدم أو املصــاهرة حــى الدرجــة الرابعــة وم ـ يف
حكمهــم وكـ م ـ كانـ تـرب هم عالقــة زوجيــة .ويفــرد هــذا املشــرو العديــد م ـ آليــات ضــمان وصــول
ضـحا العنـ ال سـيما النسـاء إىل سـب االنتصـاف الفعالـة وأخـر للوقايـة واحلمايـة والت هيـ ومعاقبــة
اجلناة وضمان عدم إفالهتم م العقا منها:
• تشكي دواير شرطية ودايرة نيابة عامة وحمكمة خاصة بقضا العن األسري
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• جترمي مجيع أشكال العن األسري الواردة يف التعري

وبيان العقوابت املقررة هلا وتشديدها

• إعفاء ضحا جرايم العن األسري م كافة الرسوم القضايية وتكالي الفحوصات ال بية
• مــنح أهليــة تقــدمي الشــكاو املتعلقــة هبــذه اجل ـرايم ألي شــخص كــان وب ــض النظــر ع ـ صــلت
ابلضحية أو األسرة
• عدم االعتداد إبسقا احل الشخصي يف العديد م احلاالت
• م ــنح ص ــالحية كـ ـ مـ ـ مرش ــدو احلماي ــة ل ــد وزارة التنمي ــة االجتماعي ــة داي ــرة محاي ــة األس ــرة
الشرطية ونيابة األسـرة مـ العنـ واحملكمـة املختصـة يف إصـدار أوامـر احلمايـة واإلبعـاد ولـو مـ
تلقاء نفسها أو ب ل م الضحية.
 - 96كمــا أنش ـ نظــام التحوي ـ الــوطين للنســاء املعنفــات (تكام ـ ) شــبكة فعالــة متعــددة الق اعــات
ذات مس ــة مشولي ــة ل ــدعم ض ــحا العن ـ ـ املب ــين عل ـ ـ الن ــو االجتم ــاعي نس ــاءً وفتي ــات وحت ــويله إىل
املؤسس ــات األخـ ــر املعنيـ ــة وحتقي ـ ـ احلمايـ ــة والرعايـ ــة والت هي ـ ـ هل ـ ـ  .ويتكـ ــون هـ ــذا النظـ ــام م ـ ـ ثالثـ ــة
بروتوكوالت وهي :أوالً بروتوكول التعام مع النساء املعنفـات يف الق ـا الصـحي :الـذي يبـني التزامـات
مقدمي اخلدمات ال بية اثنياً :بروتوكول التعام مع النساء املعنفـات يف الق ـا االجتمـاعي :الـذي يبـني
التزامــات مقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة للنســاء ضــحا العن ـ الل ـوايت ي لبنهــا ملســاعدهت عل ـ الســي رة
عل حياهت م خالل توفر احلماية والرعاية والت هي هل علـ املسـتو االجتمـاعي والنفسـي والقـانوين
وتقــدمي خــدمات التمكــني الــذايت واالقتصــادي .اثلث ـاً :بروتوكــول التعام ـ مــع النســاء املعنفــات يف الق ــا
الش ــرطي :ال ــذي يب ــني مس ــؤوليات الع ــاملني يف وح ــدات محاي ــة األس ــرة يف الش ــرطة الفلسـ ـ ينية يف ت ــوفر
خــدمات احلمايــة للنســاء ضــحا العن ـ وإج ـراءات التــدخ والتحوي ـ وآليــات إفهــام النســاء الضــحا
ابإلج ـراءات القانونيــة الــي تــوفر هل ـ احلمايــة وضــمان حقه ـ يف اختــاذ الق ـرار املناس ـ م ـ قــبله  .كمــا
يشتم النظـام علـ منـاذ لتوثيـ حـاالت العنـ  .فضـالً عـ دليـ إرشـادي للمؤسسـات الـي تقـدم هـذه
اخلدمات للنساء ضحا العن  .تعم وزارة شؤون املرأة عل ت وير نظام إجراءات لكافة اجلهات املعنية
بنظام التحوي .
 - 97وق ــد مت تنظ ــيم العدي ــد م ـ ال ــدورات التدريبي ــة ملق ــدمي اخل ــدمات هب ــدف ت ــوطني نظ ــام التحوي ـ
ال ـ ــوطين للنس ـ ــاء املعنف ـ ــات يف ن ـ ــاق اخل ـ ــدمات املختلف ـ ــة ال ـ ــي تق ـ ــدمها املؤسس ـ ــات الص ـ ــحية والش ـ ــرطية
واالجتماعيــة وتــدريبهم عل ـ كيفيــة وآليــات اســتخدام أثنــاء عملهــم .كمــا مت عقــد عــدداً م ـ الــدورات
التدريبيــة هبــدف التعريـ بنظــام التحويـ وإجراءاتـ وت ــوير آليــات متابعتـ لتعزيــز حقــوق املـرأة ومناهضــة
العن ـ ضــدها والــي اســتهدف ف ــات م ـ القضــاة الشــرعيني وأعضــاء النيابــة العامــة وكــذل أف ـراد م ـ
الشرطة املدنية الفلس ينية.
 - 98ومنذ كانون الثاين/يناير  2017أعفي النساء ضـحا العنـ مـ كافـة رسـوم التقـارير ال بيـة
الصـادرة عـ املشـايف احلكوميــة مبوجـ قـرار صــادر عـ وزيــر الصـحة وذل انســباما مـع السياســة العامــة
للحكومة الفلس ينية يف دعم النساء ومتكينه إضافة إىل تبين وزارة الصحة لعدد م اإلجراءات الالزمـة
لتس ـريع املعــامالت اخلاصــة هب ـ ومتابعــة كافــة القضــا الصــحية والنفســية والقانونيــة املتعلقــة بصــحة امل ـرأة
وسالمتها.
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املا ة ()6
مكافحة االجتار ابملرأة استغالهلا
 - 99وفقاً للتشريعات العقابية السـارية تعتـر الـدعارة فعـالً غـر قـانوين ويعاقـ علـ أفعـال التحـريض
عليها واإلكراه عليها واالستمرار فيها واإلعداد هلا والتعي عل الكس الناتج منها مبوج املواد الواردة
يف هذه القوانني حت فص احلض عل الفبور والتعر لألخالق واآلدا العامة .إذ تعاق هذه املواد
ك م قاد أو حـاول اقتيـاد أنثـ دون العشـري مـ العمـر إىل ممارسـة الب ـاء يف فلسـ ني أو خارجهـا أو
أي ش ــخص مل ي ــتم اخلامس ــة عش ــرة مـ ـ عم ــره الرتك ــا فع ـ الل ـوا بـ ـ ابحل ــب م ـ ش ــهر إىل ث ــال
سنوات وابحلب ل اية سنتني ك شـخص ذكـر أو أنثـ يكـون معولـ يف معيشـت علـ مـا تكسـب أي
أنث م الب اء وهو عامل بذل .
 - 100متنــع هــذه التش ـريعات فــتح أمــاك للــدعارة حيــث تعاق ـ ك ـ م ـ أعــد أو اســت جر أو امتل ـ
مك ــاتً الس ــتعمال يف غ ــا ت الب ــاء أو اش ــرت ع ـ اس ــتعمال املس ــتمر كبي ـ للب ــاء ابحل ــب ح ــى س ــتة
أشهر .كما تعاق هذه القوانني عل جرايم االجتار ابلنسـاء فكـ مـ اسـتبق امـرأة ب ـر رضـاها يف أي
مكـان للممارســة الب ــاء أو يف بيـ الب ــاء يعاقـ ابحلــب حـى ســنتني .كمــا يعاقـ حــى ثــال ســنوات
ك ـ ـ م ـ ـ ق ــاد أو ح ــاول قي ــادة أنث ـ ـ ابلتهدي ــد أو التخوي ـ ـ أو ابخل ــدا أو التخ ــدير الرتك ــا املواقع ــة
غر املشروعة يف فلس ني أو يف اخلار .
 - 101أم ــا خبص ــو ب ــاء األطف ــال ال يوج ــد يف فلسـ ـ ني أي ــة ق ـوانني متعلق ــة ب ـ ولكـ ـ أي اعت ــداء
جنسي يقع عليهم معاق علي بعقوبة مشددة .وتعاق التشـريعات السـارية كـ مـ زو فتـاة أو أجـر
مراسيم الـزوا لفتـاة مل تـتم اخلامسـة عشـرة مـ عمرهـا أو سـاعد يف إجـراء مراسـيم زواجهـا ابحلـب ملـدة قـد
تص إىل سنتني.
 - 102يتبل التزام فلس ني بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بشك عام وحقوق النساء بشك خا
يف تشديدها للعقوابت املفروضة علـ اجلـرايم الـي متـ النسـاء املـذكورة آنفـاً يف مشـرو قـانون العقـوابت.
كما أفرد املشرو فصال كامالً حول اجلـرايم املاسـة ابلكرامـة اإلنسـانية مـ ضـمنها جـرايم االجتـار ابلبشـر
وخباصــة اإلجتــار ابلنســاء وتعاقـ كـ مـ يرتكـ فعــال منهــا ابلســب املؤقـ أو املؤبــد حبسـ احلــال
وب رامــة قــد تص ـ إىل ســتني أل ـ دوالر أو ب رامــة مســاوية لقيمــة مــا عــاد علي ـ م ـ نفــع أيهمــا أكــر.
وتشدد العقوبة يف حال إذا ما كان اجلاين قد أس مجاعة إجرامية منظمة هلذه األغـرا أو إذا ارتكـ
الفع ـ ب ري ـ التهديــد أو األذ أو إذا كــان اجلــاين ذات قرابــة للمبــين علي ـ أو مم ـ ل ـ ســل ة علي ـ
أو كـان اجلــاين موظفــا عامــا أو نـتج عـ اجلرميــة وفــاة اجملــين عليهـا أو إصــابتها بعاهــة أو مبــر أو كــان
اجملين عليها م عدميي األهلية أو م ذوي اإلعاقة.
 - 103كمــا يعتــر الق ـرار بقــانون رقــم ( )9لســنة  2007م بش ـ ن مكافحــة غس ـ األم ـوال أن األم ـوال
املتحصلة م االست الل اجلنسي للنساء واألطفـال مـاالً غـر مشـرو وحمـال جلرميـة غسـ األمـوال وعاقـ
مرتكبها ابحلب ل اية مخسة عشر عاماً وبدفع غرامات عالية القيمة.
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الصعوابت
 - 104غيا الدراسات التفصيلية أو اإلحصاييات حول االجتار ابلنساء يف فلس ني وذلـ حلساسـية
املوضــو يف الســياق االجتمــاعي الفلسـ يين إال أن الدراســات تشــر إىل كــون األنشـ ة املرتب ــة ابإلجتــار
ابلبشــر متــارس بشــك ضــي الن ــاق وغــر مــنظم .وتــؤدي ســي رة إس ـرايي الســل ة القايمــة ابالحــتالل
غر الشرعية عل األر الفلس ينية وحدودها وتفتيتها للوحدة اجل رافيـة الفلسـ ينية بكافـة الوسـاي إىل
إض ــعاف وح ــى انع ــدام فاعلي ــة اجله ــود الوطني ــة يف مكافح ــة االجت ــار ابلنس ــاء .ك ــذل ي ــؤدي من ــع قـ ـوات
االحــتالل الــدايم وعرقلــة حركــة وتنق ـ اجلهــات الفلس ـ ينية ذات الش ـ ن بــني الضــفة ال ربيــة مبــا يف ذل ـ
القدس وق ا غزة أثناء أدايهم ملهام عملهم والوصول إىل النساء الضحا  .وكذل انعـدام رقابـة سـل ات
االح ــتالل عل ـ ـ املنش ــآت وأراب العم ـ ـ املش ـ ـ لني للعم ــال الفلس ـ ـ ينيني رج ــاالً ونس ــاءً داخ ـ ـ اخل ــط
األخضر ويف املستوطنات غر القانونية وضبط ظروف العم وشروط اخلاضعني هلا.
التقدم احملرز
 - 105انض ــم فلس ـ ـ ني يف عـ ــام  2014إىل عـ ــدد م ـ ـ االتفاقيـ ــات الدوليـ ــة ذات الصـ ــلة كاتفاقيـ ــة
حقــوق ال فـ واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة .كمــا أن فلسـ ني هــي دولــة
ط ــرف يف املعاه ــدة الدولي ــة ملن ــع االجت ــار ابلرقيـ ـ األب ــيض لس ــنة  1904واملعاه ــدة الدولي ــة ملن ــع االجت ــار
ابلنساء واألوالد لسنة .1921
 - 106أصــدر وزيــر العمـ قـراراً بشـ ن عــاملي املنــازل يــنظم فيـ العمـ املنــزيل وطبيعتـ وســاعات العمـ
والتزامات صاح العم ال سيما معاملة العام املنزيل ابحرتام وتـوفر مجيـع شـرو العمـ الاليـ وحقـ
ابخلصوصية وكذل التزام ر العم بدفع األجر نقـداً للعامـ املنـزيل مبـا ال يقـ عـ احلـد األدىن لألجـر
املعم ــول بـ ـ  .وتت ــوىل وزارة العمـ ـ اإلشـ ـراف علـ ـ عق ــود العمـ ـ املن ــزيل وهل ــا ص ــالحية اخت ــاذ اإلجـ ـراءات
الضرورية وفر العقوابت عل أراب العم املخالفني.
 - 107تبذل احلكومة الفلس ينية جهوداً لت مني احلماية لضحا االجتار ابلبشر عر نظـام حتويـ النسـاء
املعنفـات ذكــرت تفاصــيل يف الفقـرات الســابقة .وتعمـ وزارة التنميـة االجتماعيــة وإن كانـ ال تتــدخ
مباشرة يف مساعدة ضحا االجتار والدعارة حتديـداً إال أ ـا تسـاهم يف ذلـ مـ خـالل مـا تؤمنـ للنسـاء
ضــحا العن ـ ول ــره م ـ النســاء م ـ خــدمات واستشــارات واإلي ـواء يف مراكــز احلمايــة جمــاتً .وحبس ـ
مشــرو قــانون العقــوابت تســتحد لــد وزارة التنميــة االجتماعيــة دور خاصــة لرعايــة ضــحا االجتــار
ابلبشر وترصد االعتمادات الالزمة يف موازنة وزارة التنمية االجتماعية.
 - 108اختذ القضاء الشرعي عدداً م التدابر الوقايية ملنع است الل النسـاء يف الب ـاء منهـا التعمـيم رقـم
( )2004/40هب ــدف محاي ــة النس ــاء اللـ ـوايت يت ــزوج رج ــاالً مقيم ــني خ ــار فلسـ ـ ني واللـ ـوايت ق ــد يقعـ ـ
ضــحا لالســت الل اجلنســي .ويف هــذه احلــاالت يلتــزم القضــاة وامل ـ ذونني الشــرعيني ابلتثب ـ م ـ موافقــة
املخ وبـة دون إكـراه ومـ جتاوزهـا الثامنـة عشــرة مـ عمرهـا وحصــول اخلاطـ علـ شــهادة حسـ ســر
وسلو م املن قة الي يقيم فيها وكذل الت كد م حم اإلقامـة الـذي سـيقيم فيـ الزوجـان بعـد الـزوا
والت كــد م ـ إج ـراء الفحــو ال بيــة الالزمــة قب ـ الــزوا وخلــو الرج ـ م ـ األم ـرا الســارية أو املعديــة
خاصة اإليدز ويعاق ك م أمت الزوا دون التقيد مبا ورد أعاله أبقص العقوابت.
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اجلزء الثاين
املا تني ()8( )7
املسا اة يف املشاركة يف احلياة العامة
 - 109انض ــم فلسـ ـ ني يف ع ــام  2014إىل اتفاقي ــة بشـ ـ ن احلق ــوق السياس ــية للمـ ـرأة لس ــنة 1954
بـدون حتفــظ .ويــنص القـانون األساســي املعــدل يف مقدمتـ ويف املـادتني ( )9و ( )26علـ املســاواة التامــة
بــني مجيــع الفلس ـ ينيني يف احلقــوق والواجبــات مبــا فيهــا احلقــوق السياســية الكاملــة وح ـ تــويل الوظــاي
العامــة .فقــد أشــارت املــادة األخــرة أبن للفلس ـ ينيني ح ـ املشــاركة يف احليــاة السياســية أف ـراداً ومجاعــات
وتشــكي األح ـزا السياســية واالنضــمام إليهــا وتشــكي النقــاابت واجلمعيــات واالحتــادات واملؤسســات
الشــعبية والتصــوي والرتشــيح يف االنتخــاابت الختيــار ممثلــني مــنهم يــتم انتخــاهبم ابالق ـرتا العــام وتقلــد
الوظاي العامة عل قاعدة تكافؤ الفر وعقد االجتماعات اخلاصة دون حضور أفراد الشـرطة وعقـد
االجتماعــات العامــة والتبمعــات يف حــدود القــانون .كمــا ويــنص قــانون حقــوق املعــوقني عل ـ حقهــم يف
تكوي مجعيات ومنظمات واحتادات خاصة لتلبية احتياجاهتم.
 - 110وينص ك م القرار بقانون رقم ( )1لسنة  2007بش ن االنتخاابت العامة عل ح املرأة يف
االنتخا بشرو تساوت فيها مع الرج دون أي متييز .وكذل األمـر ابلنسـبة لقـانون انتخـا جمـال
اهلي ات احملليـة رقـم ( )10لسـنة  .2005كمـا كفلـ هـذه القـوانني مجيعهـا حـ املـرأة يف الرتشـح ملنصـ
الرائس ــة وعض ــوية اجملل ـ التش ـريعي الفلس ـ يين واجمل ــال احمللي ــة ب ــذات الش ــرو وعل ـ ق ــدم املس ــاواة م ــع
الرجـ  .وقــد اعتمــدت هــذه القـوانني نظــام ”الكــوات النســايية“ كتــدبر إجيــاي مؤقـ لضــمان وصــول املـرأة
إىل مراك ــز ص ــنع القـ ـرار علـ ـ الص ــعيدي ال ــوطين واحملل ــي وذلـ ـ علـ ـ النح ــو املب ــني يف امل ــادة ( )4م ـ ـ
هذا التقرير.
 - 111كمـا ميــنح القـرار بقــانون بشـ ن االنتخــاابت العامـة األجانـ (مـا عــدا محلـة اجلنســية اإلسـراييلية)
املتزوجــون م ـ فلس ـ ينيني س ـواء كــانوا أزوا فلس ـ ينيات أو زوجــات فلس ـ ينيني احل ـ يف ممارســة ح ـ
االنتخـا يف االنتخــاابت العامـة حــى وإن مل يكـ هــؤالء حــايزي علـ اهلويــة الفلسـ ينية وقـ التســبي
يف سب الناخبني أو االقرتا .
 - 112ويف منظمة التحرير الفلس ينية املمث الشرعي والوحيد للشع الفلس يين تبلـ نسـبة مشـاركة
امل ـرأة ح ـوايل  8يف املايــة يف عضــوية اجملل ـ الــوطين الفلس ـ يين وهــو أعل ـ هي ــة يف املنظمــة ويعتــر برملــان
دولة فلس ني أي أن هنال ( )56امرأة عضو م أص ( )744عضواً .وأما يف اجمللـ املركـزي الـذي
يعتر حلقة وص بني اجملل الوطين الفلس يين واللبنة التنفيذيـة فهنالـ هنالـ عشـرة نسـاء مـ أصـ
( )124عضـواً .وأمــا يف اللبنــة التنفيذيــة وهــي أعلـ ســل ة تنفيذيــة للمنظمــة هنالـ امـرأة واحــدة مـ
أص  18عضو وهي أول امرأة تنتخ لعضوية اللبنة منذ أتسي منظمة التحرير الفلس ينية.
 - 113شارك النساء الفلس ينيات يف االنتخـاابت الفلسـ ينية التشـريعية والرائسـية األوىل الـي أجريـ
عـ ــام  1996حيـ ــث بل ـ ـ نسـ ــبة النسـ ــاء املسـ ــبالت يف الق ـ ـوايم االنتخابيـ ــة ح ـ ـوايل  49يف املايـ ــة م ـ ـ
إمجايل عدد املسبلني إال أن هذه النسـبة تـدن عنـد عمليـة االقـرتا الفعلـي لتصـبح  32يف املايـة مقابـ
 58يف املاية ذكـور .وكانـ هـذه االنتخـاابت قـد أجريـ علـ أسـاس نظـام األغلبيـة األمـر الـذي أحـبط
ب بيعـة احلــال فــر النســاء يف الرتشــح والوصــول إىل مقاعـد اجمللـ التشـريعي فقــد ترشــح ( )28امـرأة
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لعضــوية اجمللـ التشـريعي مقابـ ( )676رجـ وفــازت مــنه ( )5نســاء فقــط مقابـ ( )83رجـ  .وقــد
ترشح يف هذه االنتخاابت امرأة واحدة ملنص الرائسة.
 - 114أما خبصو االنتخاابت التشريعية الثانية الي أجريـ يف عـام  2006كـان املشـر الفلسـ يين
قــد اســتدر هــوة مشــاركة امل ـرأة يف االنتخــاابت األوىل ف ـ قر يف قــانون االنتخــاابت العامــة لســنة 2005
نظــام انتخــاي خمــتلط جيمــع فيمــا بــني نظــام األغلبيــة ونظــام التمثي ـ النســيب مناصــفة كمــا اعتمــد نظــام
”الكــوات النســايية“ .وكــان هــذا القــانون قــد أل ــي فيمــا بعــد مبوجـ القـرار بقــانون رقــم ( )1لســنة 2007
بشـ ن االنتخــاابت العامـة الــذي أبقـ علـ الكــوات النسـايية كمــا ورد أعـاله .وكــان هـذا الت يــر التشـريعي
قد انعكس آاثره يف انتخاابت اجملل التشريعي األخرة حيـث حصـل النسـاء علـ ( )17مقعـداً مـ
أصـ ( )132مقعـداً .ورغــم أن هـذه النســبة ال تـزال غــر منصـفة للمـرأة إال أ ـا تعكـ ت ـر دا للتفــايل
يف أمنا السلو االنتخاي جتاه النساء بشك عام.
 - 115أمـ ــا خبصـ ــو جم ـ ــال اهلي ـ ــات احملليـ ــة تش ـ ــر البيـ ــاتت أبن نس ـ ـ الرتش ـ ــيح لـ ــد النس ـ ــاء يف
انتخــاابت عــام  2012قــد زادت ع ـ ســابقتها الــي أجري ـ يف  2005-2004ويعــود ذل ـ أيض ـاً إىل
إقـ ـرار نظ ــامي التمثيـ ـ النس ــيب والك ــوات يف ق ــانون انتخ ــا جم ــال اهلي ــات احمللي ــة لس ــنة  2005حي ــث
حصل ( )738امـرأة علـ عضـوية جمـال اهلي ـات احملليـة ممـا جمموعـ ( )3 505عضـوية .غـر أن نسـبة
مش ـ ــاركة النس ـ ــاء يف االقـ ـ ـرتا يف االنتخ ـ ــاابت الس ـ ــابقة كانـ ـ ـ أك ـ ــر مـ ـ ـ األخ ـ ــرة وذلـ ـ ـ كلـ ـ ـ علـ ـ ـ
النحو التايل:
جدول رقم ()1
نسـ ـ ـ ــبة مشـ ـ ـ ــاركة النسـ ـ ـ ــاء يف انتخـ ـ ـ ــاابت جمـ ـ ـ ــال
()1
2013-2012
نسبة ترشح النساء
نسبة اجملالت لالقرتا
نسبة العضوات النساء يف اجملال
نسبة املقرتعات

اهليئـ ـ ـ ــات احملليـ ـ ـ ــة لألعـ ـ ـ ــوام 2005-2004
2005-2004

2013-2012

 19.2يف املاية
 48.7يف املاية
 13.7يف املاية
 47.8يف املاية

 24.8يف املاية
 47.8يف املاية
 21يف املاية
 42يف املاية

 - 116أمــا خبصــو األح ـزا السياســية ف ـإن عــدد النســاء يق ـ كلمــا ارتفعنــا يف ســلم اهلــرم احلــزي
إذ قلما ما ،د نساء يف مناص اهلي ات القيادية العليا خاصـة يف األحـزا الكـر والفاعلـة يف السـياق
السياسي الفلس يين حيث تنحصر مشاركته يف العمـ احلـزي يف ال الـ األعـم علـ األعمـال النم يـة
ذات ال ابع االجتماعي واإلنساين وذلـ يعـود لعـدم وجـود سياسـات أو آليـات واضـحة لـد األحـزا
لتشبيع مشاركة املرأة فيها رغم أن قانون األحزا السياسية رقم ( )15لسنة  1955الساري يف الضـفة
ال ربية قد كف ح املواطنني يف أتلي األحزا السياسية وخلـ نصوصـ مـ أي حكـم يسـتبعد املـرأة
أو يقيدها أو يفرق بينها وبني الرج يف ممارسة هذه احلقوق ون اق املشاركة احلزبية.

__________
( )1نتــايج انتخــاابت عــام  2013-2012تتعل ـ فقــط مببــال اهلي ــات احملليــة يف الضــفة ال ربيــة حيــث مل جتــر أيــة انتخــاابت
حملية يف ق ا غزة نتيبة االنقسام السياسي.
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 - 117وحبسـ آخــر اإلحصــاءات الصــادرة يف عــام  2011بل ـ نســبة مشــاركة النســاء يف األحـزا
السياسية الفلس ينية كما يلي:

• حرك ــة التحري ــر ال ــوطين الفلس ـ يين ”ف ــتح“ :بل ـ نس ــبة مش ــاركتها يف عض ــوية اللبن ــة املركزي ــة
حوايل  5يف املاية م جممو أعضاء اللبنة املركزية (عضـوة واحـدة) و  9.2يف املايـة يف اجمللـ
الثوري.
• اجلبهـة الشـعبية لتحريــر فلسـ ني :تشــك عضـوية املـرأة حـوايل  20يف املايــة يف اهلي ـات القياديــة
و  15يف املاية م إمجايل العضوية احلزبية.
• جبهـ ــة الدميقراطيـ ــة لتحريـ ــر فلسـ ـ ني :تشـ ــك عضـ ــوية املـ ـرأة حـ ـوايل  20يف املايـ ــة يف اهلي ـ ــات
القيادية و  25يف املاية إمجايل العضوية احلزبية.
• االحتاد الدميوقراطي الفلس يين ”فدا“ :تتبوأ األمانة العامة امرأة ومتث املرأة حوايل  39يف املاية
م عضوية اهلي ات القيادية.
• حز الشع الفلس يين :تشك عضـوية املـرأة حـوايل  30-25يف املايـة مـ اهلي ـات القياديـة
وكذل ابلنسبة لعضوية احلز بشك عام.
• جبهــة النضــال الشــعيب :متثـ مشــاركة املـرأة مــا نســبت  20يف املايــة مـ عضــوية اهلي ــات القياديــة
والقاعدية.
• اجلبهة العربية الفلس ينية :تشك عضوية املـرأة  25-20يف املايـة مـ اهلي ـات القياديـة وحـوايل
 50يف املاية م القاعدة.
أمــا ابلنســبة حلــركي املقاومــة اإلســالمية ”محــاس“ واجلهــاد اإلســالمي فلــم تت ـوافر معلومــات حــول أعــداد
النساء فيهما أو واقع اندما الكادر النسوي يف املستو ت القيادية هلتني احلركتني.
 - 118أصدر اجمللـ املركـزي ملنظمـة التحريـر الفلسـ ينية يف شـهر آذار/مـارس عـام  2015قـراراً يقضـي
بتحقي املساواة الكاملة للمرأة وتعزيز مشـاركتها يف املنظمـة وكافـة مؤسسـات دولـة فلسـ ني حبـد مشـاركة
أدىن ال يق ع  30يف املاية.
 - 119تبقـ نســبة مشــاركة املـرأة يف االحتــادات النقابيــة وجمالســها واللبــان الفرعيــة واملتخصصــة ضـ يلة
وذل ابستثناء اهلي ات العامة للنقاابت الي يعتر االنتسـا إليهـا شـرطاً ملزاولـة املهنـة (كال ـ واحملامـاة)
والـي تضــم مجيــع املـزاولني للمهنــة ممـ أدوا الرســوم الســنوية املقــررة .فقــد أشــارت إحصــاييات احتــاد نقــاابت
عمــال فلس ـ ني لعــام  2013إىل أن نســبة متثي ـ النســاء يف النقــاابت العماليــة ال تتبــاوز  8.5يف املايــة.
وقد قام االحتاد العام لنقاابت عمال فلس ني بتشـكي دايـرة املـرأة ضـم هيكليتـ مـ أجـ تعزيـز وت ـوير
مشاركة املرأة يف احلركة النقابية.
 - 120ولع ـ أحــد أهــم عوام ـ ضــع نســبة مشــاركة النســاء يف النقــاابت وخاصــة يف املراكــز القياديــة
فيها هو تسييسها وسي رة األحزا علـ عملهـا وهي اهتـا إذ أصـبح املنافسـات السياسـية احلاصـلة يف
االنتخــاابت النقابيــة مــا هــي إال صــورة مص ـ رة ع ـ االنتخــاابت التش ـريعية الــي ال حتظ ـ فيهــا امل ـرأة عل ـ
فر متكاف ة مقارنةً ابلرج .
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 - 121ويف الوظــاي العامــة شــهدت الســنوات األخــرة ز دة يف نســبة النســاء العــامالت يف الــوزارات
واملؤسسات احلكومية حيث بل يف عام  2010حوايل  37يف املاية مقاب  63يف املايـة مـ الرجـال
يف ح ــني تش ــر اإلحص ــاءات لع ــام  2015أبن النس ــاء تش ــك م ــا نس ــبت  42.6يف املاي ــة مـ ـ امل ــوظفني
العــاملني يف الق ــا العــام مقاب ـ  57.4يف املايــة م ـ الرجــال .كمــا بل ـ نســبة النســاء ذوات اإلعاقــة
اللوايت مت توظيفه ضم نسبة التوظي املخصصة لذوي اإلعاقة يف الق ـا العـام  46يف املايـة مقابـ
 54يف املاية م الذكور يف عام .2014
رجال

نساء

النسبة امل وية

فلس ني

الضفة ال ربية

ق ا غزة

النساء الرجال العاملون يف القطاع العام حس املنطقة2015 ،
 - 122أمــا يف مواقــع صــنع القـرار مت تكليـ ( )4نســاء لتــويل مناصـ وزيـرات لــوزارة االقتصــاد الــوطين
ووزارة شؤون املرأة ووزارة السياحة واآلاثر وسل ة جودة البي ة وذل ضم حكومة الوفاق الوطين لعام
 2014والتعديالت الي جرت عليها مؤخراً الي تتكون م ( )24وزير كما تتوىل رائسة اجلهاز املركـزي
لإلحصاء الفلس يين امرأة وهي برتبة وزيرة.
 - 123وعلـ ـ ال ــرغم مـ ـ أن التشـ ـريعات ال متي ــز ب ــني الرجـ ـ واملـ ـرأة يف ت ــويل الوظ ــاي العام ــة إال أنـ ـ
وابلصــورة األعــم تتــدىن نســبة تــويل النســاء مــع ارتفــا الســلم اإلداري خاصــة يف الوظايفالعليــا إذ تشــك
النساء  11.7يف املاية فقط م جممو العاملني يف الق ا العـام مـ درجـة مـدير عـام  A4فـ عل مقابـ
 88.3يف املاية م الرجال يف نف الدرجة وذل للعام .2015
 - 124شــهدت الســل ة القضــايية ت ــوراً نســبياً فيمــا يتعل ـ بنســبة مشــاركة امل ـرأة فيهــا م ـ حيــث عــدد
قاضيات يف احملاكم الشرعية والنظامية وكاتبات العدل ففي حني بل نسبته اإلمجالية  11.7يف املايـة
يف عـ ــام  2008ارتفع ـ ـ يف عـ ــام  2014لتصـ ــبح  16.7يف املايـ ــة م ـ ـ جممـ ــو القضـ ــاة .ويـ ــزداد عـ ــدد
القاضيات يف حمكمة الصلح وحمكمة البداية عن يف احملاكم العليا حيـث توجـد قاضـية واحـدة يف احملكمـة
العليا يف الضفة ال ربية واثنتان يف احملكمة العليـا يف ق ـا غـزة .وعلـ رغـم مـ ز دة نسـبة مشـاركة النسـاء
يف القضــاء إال إ ــا ال تـزال مببملهــا تــدل علـ تــردد يف تشــبيع امل ـرأة أو يف إع ايهــا فرصـاً لتــويل مراكــز
اختاذ القرارات.
 - 125ختلــو التش ـريعات الســارية مـ أيــة أحكــام متييزيــة ضــد النســاء يف حقهـ يف تقلــد وظيفــة القضــاء
الشــرعي وهنال ـ ثــال نســاء قاضــيات يف احملــاكم الشــرعية الفلس ـ ينية .كمــا شــهد عــام  2015تعيــني
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أول م ذونتني شرعيتني يف فلس ني اللتان هلما كافة الصالحيات يف إبرام عقود الزوا وعل قدم املسـاواة
مع امل ذونني الشرعيني الرجال.
 - 126ويف إط ــار أرك ــان العدال ــة األخ ــر املتص ــلة ش ــهدت النياب ــة العام ــة أيضـ ـاً ارتفاعـ ـاً نس ــبياً مقارن ــة
ابلق اع ــات األخ ــر فيم ــا خي ــص بنسـ ـ ومس ــتو ت مش ــاركة النس ــاء فيه ــا خاص ــة يف الض ــفة ال ربي ــة
إذ بل ـ ـ لع ــام  2013حـ ـوايل  16.4يف املاي ــة مقارن ــة بنس ــبة  83.6يف املاي ــة مـ ـ الرج ــال وك ــالء النياب ــة
العامة يف حني كان هذه النسبة يف عام  2008حوايل  5يف املاية مقاب  95يف املاية م الرجال.
 - 127أما عـ عـدد النسـاء العـامالت يف كـوادر الشـرطة الفلسـ ينية يف عـام  2014فقـد بلـ ()306
امرأة مقاب ( )7 660رج أي حـوايل  4يف املايـة ورغـم هـذا االزد د عمـا كـان عليـ يف عـام 2011
حيث بل عدده آنذا ( )256امرأة إال أن ذل يبق دون املستو امل مول.
 - 128وبل نسبة احملاميـات  20.9يف املايـة مـ احملـامني املـزاولني للمهنـة وتزيـد الفبـوة يف احملاميـات
بـني الضــفة ال ربيـة وق ــا غـزة حيــث بل ـ  24.5يف املايـة يف الضــفة ال ربيـة وحـوايل  18.2يف املايــة يف
ق ا غزة وذل للعام .2014
 - 129وتتمتع املرأة الفلس ينية ابحل يف متثيـ احلكومـة الفلسـ ينية علـ املسـتو الـدويل واالضـ ال
يف أعمال املنظمات الدولية عل قدم املسـاواة مـع الرجـ وذلـ ابالسـتناد للقـانون األساسـي الفلسـ يين
وحـ املـرأة يف املســاواة .وقــد شــارك ( )66ام ـرأة فلسـ ينية مـ أص ـ  366مشــاركاً يف عضــوية طــاقم
شؤون املفاوضات يف مؤمتر مدريد يف سنة .1996
 - 130وقــد لــوحظ يف اآلونــة األخــرة ازد د دخــول النســاء إىل الســل الدبلوماســي والقنصــلي والعمـ
الــدويل بشــك عــام .فقــد بل ـ نســبة اإلت العــامالت يف وزارة اخلارجيــة للعــام  28( 2013يف املايــة)
مـ جممــو العــاملني وتبلـ نســبة الدبلوماســيات مــنه ( 4يف املايــة) لــنف العــام .كمــا بلـ عــدد النســاء
العــامالت يف الســفارات واملمثليــات التابعــة لدولــة فلسـ ني ( )44امـرأة وســفراتن يف مقــر وزارة اخلارجيــة
يف فلس ني و ( )4سفرات فلس ينيات يف اخلار وتقوم وزارة اخلارجية بتنظيم وتنفيذ العديـد مـ بـرامج
التــدري والت هي ـ للعم ـ الدبلوماســي الــي تســتهدف النســاء وعل ـ قــدم املســاواة مــع الرج ـ وتشــبيعه
عل االنضمام إىل السل وااللتحاق بوظاي اهلي ات الدولية.
 - 131كما بل نسبة متثي النساء يف الق ا األهلـي  42يف املايـة مـ إمجـايل عـدد العـاملني يف هـذا
الق ا النسبة الي تص تقريبـاً إىل ضـع مشـاركتها يف سـوق العمـ بشـك عـام ولعـ ذلـ مـرده إىل
طبيعــة عمـ هــذا الق ــا كونـ األكثــر التصــاقاً حباجــات اجملتمــع .وتشــر اإلحصــاييات لســنة  2011أبن
نس ــبة مش ــاركة النس ــاء بل ـ ـ ح ـ ـوايل  26.8يف املاي ــة م ـ ـ جمم ــو أعض ــاء جم ــال ال لب ــة يف اجلامع ــات
الفلس ينية.
 - 132تبن ـ فلس ـ ني ق ـرار جمل ـ األم ـ رقــم ( )1325لســنة  2000م ـ خالالملرســوم الرائســي رقــم
( )24لســنة  2005الــذي ألــزم احلكومــة يف دعــم املشــاركة الكاملــة واملتكاف ــة للمـرأة الفلسـ ينية يف مجيــع
اجلهــود الراميــة إىل حفــظ الســالم واألمـ وتعزيزمهــا وتعزيــز دورهــا يف املشــاركة ابملســاعي احلميــدة يف إطــار
األمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة واملفاوضـ ـ ــات وصـ ـ ــنع السـ ـ ــالم احلقيقـ ـ ــي العـ ـ ــادل والـ ـ ــدايم خبصـ ـ ــو قضـ ـ ــا االحـ ـ ــتالل
اإلس ـراييلي.وقد ص ــادق جمل ـ ال ــوزراء يف عــام  2012عل ـ تش ــكي اللبنــة الوطني ــة العليــا لت بي ـ ق ـرار
جملـ األمـ  1325اللبنـة الــي تضـ لع مبهمــة حتديـد آليــات العمـ الالزمــة لتنفيـذ القـرار خاصـة أبنـ
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جــاء حلمايــة النســاء يف ظـ النزاعــات املســلحة وأمــاك االحــتالل احلالــة الــي تن بـ بشــك مباشــر علـ
النس ــاء والفتي ــات الفلس ـ ينيات يف ظ ـ االح ــتالل اإلس ـراييلي .وتتش ــك عض ــوية ه ــذه اللبن ــة م ـ وزارة
شؤون املرأة (رييساً) وعضوية الوزارات واهلي ات احلكومية ذات العالقة ومؤسسات اجملتمع املدين واألهلي.
 - 133ويف عــام  2014أقــرت هــذه اللبنــة اإلطــار الــوطين االس ـرتاتيبي لق ـرار  1325الــذي يهــدف
ت ـ ــوفر األمـ ـ ـ واحلماي ـ ــة للنس ـ ــاء والفتي ـ ــات الفلسـ ـ ـ ينيات مـ ـ ـ جـ ـ ـرايم االح ـ ــتالل اإلسـ ـ ـراييلي .ويف ش ـ ــهر
آ /أغس ـ  2016أق ــرت اللبن ــة الوطني ــة العلي ــا لت بي ـ قـ ـرار جملـ ـ األم ـ  1325اخل ــة الوطني ــة
التنفيذية للقرار الي جـاءت لتضـع اإلطـار الـوطين االسـرتاتيبي للقـرار موضـع التنفيـذ وتسـع إىل حتقيـ
ثالثـ ــة أهـ ــداف اس ـ ـرتاتيبية خـ ــالل إطارهـ ــا الـ ــزمين األول  2019-2017وهـ ــي :تعزيـ ــز محايـ ــة النسـ ــاء
والفتيات الفلسـ ينيات يف مواجهـة انتهاكـات االحـتالل اإلسـراييلي ومسـاءلة االحـتالل اإلسـراييلي ومنـع
اإلفالت م العقا إىل جان جر الضرر الواقع علـ النسـاء والفتيـات الفلسـ ينيات مبوجـ اآلليـات
الدوليـ ـ ــة والوطنيـ ـ ــة وتعزيـ ـ ــز مشـ ـ ــاركة النسـ ـ ــاء الفلس ـ ـ ـ ينيات يف عمليـ ـ ــات صـ ـ ــنع الق ـ ـ ـرار عل ـ ـ ـ املسـ ـ ــتو
احمللي والدويل.
التحدايت
 - 134رغم اختاذ التشريعات ذات العالقة لعدد م التدابر اإلجيابية املؤقتة لتعبي املسـاواة الفعليـة بـني
اجلنس ــني وض ــمان مش ــاركة امل ـرأة يف احلي ــاة العام ــة إال أ ــا تبق ـ دون احل ــد األدىن للمع ــاير الدولي ــة هب ــذا
الش ن خاصة فيما يتعل ابلنقـاابت واالحتـادات إذ إن العـادات والتقاليـد القايمـة علـ الذهنيـة الذكوريـة
األبوي ــة ه ــي العقب ــة األس ــاس أم ــام متت ــع امل ــرأة يف حقوقه ــا وخاص ــة احلق ــوق السياس ــية ويض ــاف إليه ــا
هذه العقبات:
• ع ــدم انتظ ــام احلي ــاة االنتخابي ــة يف فلس ـ ـ ني عل ـ ـ املس ــتو ت العام ــة واحمللي ــة والنقابي ــة واحلزبي ــة
واالحتادية
• تدين نسبة الوعي اجملتمعي لدور املرأة ال سيما يف احلياة السياسية
• عدم اعتماد الكفاءة واملهنية كمعاير قبول واختيار يف املعرت السياسي وخباصة االنتخاابت
• عدم قدرة غالبية النساء عل حتم نفقات احلمالت االنتخابية وقلة اهتمام ممويل املرشحني يف
دعم النساء
• عدم إع اء النساء الثقة وحقها يف الرتقي والت ور وغيا التضام بني النساء
 - 135وق ــد قامـ ـ خمتلـ ـ اجله ــات احلكومي ــة واألهلي ــة خاص ــة النس ــوية ابخت ــاذ العدي ــد مـ ـ الت ــدابر
ملواجهــة هــذه العقبــات واحلــد مـ آاثرهــا منهــا عقــد تــدريبات وورش عمـ اســتهدف كافــة ف ــات النســاء
وتوزيـ ـ ــع الكتيبـ ـ ــات هبـ ـ ــدف ز دة وعـ ـ ــي اجملتمـ ـ ــع وامل ـ ـ ـرأة حبقوقهـ ـ ــا ومكانتهـ ـ ــا ودورهـ ـ ــا الفعـ ـ ــال يف احليـ ـ ــاة
السياسية وأمهيت .
النساء األسريات الفلسطينيات يف سجون االحتالل اإلسرائيلي عائالت األسرى الفلسطينيون
 - 136تلع ـ ـ النس ــاء األس ـ ـرات الفلس ـ ـ ينيات دوراً مهم ـ ـاً يف عملي ــة التح ــرر والنض ــال ال ــوطين إل ــاء
االح ــتالل اإلسـ ـراييلي واس ــتقالل دول ــة فلسـ ـ ني وحـ ـ الش ــع الفلسـ ـ يين يف تقري ــر املص ــر .ومن ــذ ع ــام
32/80

17-08413

CEDAW/C/PSE/1

 1967قام ـ ـ إس ـ ـرايي السـ ــل ة القايمـ ــة ابالحـ ــتالل ابعتقـ ــال ح ـ ـوايل مليـ ــون فلس ـ ـ يين أي ح ـ ـوايل
( 22يف املاية) م السكان الفلس ينيني استنادا إىل تشريعات وأوامر وإجراءات تعسـفية تنتهـ صـراحةً
كافــة القواعــد الدوليــة ذات الصــلة خاصــة تل ـ املتعلقــة بعــدم التعــر لالحتبــاز التعســفي .كــان م ـ
ضم جممو هـؤالء األسـر حـوايل ( )10 000امـرأة فلسـ ينية مـا تـزال ( )68أسـرة مـنه حـى يومنـا
هذا أي حى أ ر/مايو  2016حمتبزات بشك غر قانوين يف سبون االحتالل اإلسـراييلي والـي تقـع
مجيعها خار أر فلس ني احملتلة (ما عدا سب واحد) والي تفتقد أيضاً إىل أدىن معاير مراعاة النـو
االجتماعي أو حى اإلنسانية.
 - 137ويف إمعا ــا ابنتهــا منــاحي احليــاة السياســية والعامــة للشــع الفلسـ يين وقمــع املــدنيني وقــادهتم
السياس ــيني ب ريق ــة غ ــر ش ــرعية اعتقل ـ ـ ق ـ ـوات االح ــتالل اإلس ـ ـراييلي ( )16تيب ـ ـاً م ـ ـ ن ـ ـوا اجملل ـ ـ
التشريعي الفلس يين املنتخ م بينهم امرأة واحدة هي خالدة جرار والي حكم عليها م قب حمكمة
إس ـ ـراييلية يف ك ــانون األول/ديس ــمر  2015ابحل ــب  15ش ــهراً وغرام ــة تق ــدر حب ـ ـوايل ( )2 800دوالر
أمريكي و ( )12شهراً وق تنفيذ ملدة  5سنوات.
 - 138وتتعــر النســاء الفلس ـ ينيات س ـواء أثنــاء عمليــة األســر واالعتقــال الــي تــتم يف أي وق ـ ويف
أي مكــان والــي غالبـاً مــا ترتافـ بـربط األيــدي بقيــود بالســتيكية وتعصــي العينــني وكــذل يف التحقيـ
ويف األقس ـ ــام والس ـ ــبون وأثن ـ ــاء عملي ـ ــات النقـ ـ ـ يف الباص ـ ــات ملختلـ ـ ـ أش ـ ــكال التع ـ ــذي واملعامل ـ ــة
الالإنسـانية واملهينـة واملمارسـة مـ قبـ قـوات االحـتالل مبـا يف ذلـ العنـ اجلسـدي والنفسـي كالضــر
والرك والصفع عل الوج والشتم والتهديـد واإليـذاء النفسـي .ابإلضـافة إىل االعتـداءات اجلنسـية الصـرحية
املوجهــة ضــد األس ـرات كالتهدي ــد ابغتصــاهب أو اغتصــا إح ــد إت أســره والتفتــي اجلس ــدي
العــاري لألس ـرات وهــو إج ـراء غــر قــانوين ميارس ـ اجلنــود وعناصــر مصــلحة الســبون لالحــتالل بشــك
مستمر طوال فرتة اعتقال األسرات وغالباً ما يتم استخدام كعقوبة والذي يتم مبوجب جتريـد األسـرات
م معظم مالبسه ويف بعض األحيان جيردن حى م مالبسه الداخلية ما يرت أشد الت ثر النفسي
عل األسرات.
 - 139كـ ــذل ترتاف ـ ـ فـ ــرتة األسـ ــر خاصـ ــة يف مرحلـ ــة االسـ ــتبوا والتحقي ـ ـ مـ ــع خمتل ـ ـ أشـ ــكال
اإلض ـ ــعاف والض ـ ـ ط النفس ـ ــي عل ـ ـ األس ـ ـرات الفلس ـ ـ ينيات وهتدي ـ ــده ابلقت ـ ـ أو ابعتق ـ ــال أس ـ ــره
وأزواجه وأوالده وحرما م النوم وحرما م ز رة احملامي وااللتقاء بـ لفـرتة قـد تصـ ألشـهر
وإنكـ ــار حقه ـ ـ ابالتصـ ــال ابأله ـ ـ وإبالغهـ ــم ع ـ ـ االعتقـ ــال أو النق ـ ـ م ـ ـ مركـ ــز حتقي ـ ـ آلخـ ــر أو م ـ ـ
سب آلخر.
 - 140كم ــا حت ــرم األسـ ـرات الفلسـ ـ ينيات مـ ـ ز رة األه ــايل هلـ ـ يف س ــبون االح ــتالل أو االتص ــال
التلفــوين هبــم لالطم نــان علــيهم أو طمـ نتهم علــيه مــا يشــك عقوبــة مجاعيــة متـ مباشــرة حقــوق هــؤالء
األسـرات وأســره خاصــة وأن الســل ات اإلسـراييلية تــتحكم بشــك تعســفي بــز رات األه ـ عــر نظــام
التصــاريح العنصــري اخلــا لــدخول إس ـرايي (أينمــا توجــد الســبون) واإلج ـراءات األمنيــة الــي تفرضــها
مــا حيــرم امل ــات م ـ العــايالت م ـ الــز رة حببــج أمنيــة أو حــى بــدون حبــج .وغالب ـاً مــا تقــوم ســل ات
االحــتالل إبل ــاء الــز رات العايليــة أو حتديــد مــدهتا بشــك تعســفي إضــافة إىل قيامهــا حبرمــان العديــد مـ
األسرات كلياً م الز رات العايلية.
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 - 141وعلـ صــعيد آخــر تعرقـ قـوات مصــلحة الســبون اإلسـراييلية حـ األسـرات الفلسـ ينيات يف
التعلــيم وامل العــة وممارســة النشــاطات الرتفيهيــة والذهني ــة إذ وعل ـ الــرغم م ـ انت ـزا األســر واألس ـرات
الفلس ـ ينيون حلقهــم يف تقــدمي امتحــان الثانويــة العامــة يف عــام  2014بعــد منــع اســتمر مخ ـ ســنوات
إال أن هذه القوات ما تزال حترمهم م حقهم يف إكمال الدراسة اجلامعية ع طري املراسلة وذل للسنة
اخلامسة عل التوايل كما وتفر عليهم قيوداً مشددة إلدخال الكت والصح .
 - 142كمــا أن امل ـرأة الفلس ـ ينية ش ـ ا ش ـ ن ســاير ف ــات الشــع الفلس ـ يين هــي عرضــة لالعتقــال
اإلداري التعسفي الذي متارس قـوات االحـتالل اإلسـراييلي .وحاليـاً حتتبـز بعـض األسـرات الفلسـ ينيات
يف سبون االحتالل حت أوامر االعتقـال اإلداري التعسـفية االعتقـال الـذي يـتم بـدون هتمـ أو حماكمـة
حيــتج في ـ مبل ـ ســري وأدلــة س ـرية ال ميك ـ لألســر أو احملــامي االطــال علــيهم وميك ـ حس ـ األوامــر
العسكرية اإلسراييلية غر الشرعية جتديد أمر االعتقال اإلداري مرات غر حمدودة قابلة للتبديد.
 - 143ويف احلـ ــاالت األخـ ــر والـ ــي ال ت ـ ــال فيهـ ــا سياسـ ــات االعتقـ ــال التعسـ ــفي وممارسـ ــات النسـ ــاء
الفلس ـ ينيات بشــك مباشــر فــإن تعــر ح ـوايل ُمخ ـ الفلس ـ ينيني الــذي يعيشــون يف فلس ـ ني احملتلــة
لالعتقــال التعســفي يف مرحلــة مــا م ـ حيــاهتم أي مــا يشــك ح ـوايل  40يف املايــة م ـ جممــو الســكان
الــذكور يــؤدي يف أغل ـ األحيــان إىل حتمي ـ النســاء الفلس ـ ينيات كافــة أعبــاء إعالــة وتربيــة األبنــاء بعــد
اعتقال أزواجه أو أخوهتم وما يراف ذل أيضاً م املعاتة النفسية األخر املرافقـة العتقـال أحـد أفـراد
العايلـة إذ أن النظـام اإلسـراييلي املنهبـي التعسـفي يف اعتقـال الفلسـ ينيني وكمـا عـر عنـ املقـرر اخلـا
املعــين حبالــة حقــوق اإلنســان يف األراضــي الفلسـ ينية احملتلــة منــذ عــام  1967يف تقريــره لعــام  2013أبنـ
”مصمم ابخلصو لتمزي اجملتمع الفلس يين إبجياد مناخ م التعس وعدم االستقرار والضع “.
 - 144وقد أشارت نتايج دراسة أعدها مركز عال وأتهيـ ضـحا التعـذي يف عـام  2011أبأنكثـر
م  70يف املاية م عايالت املعتقلني واألسر الفلس ينيني قد فقـدوا مصـدر الـدخ ابعتبـار أن األسـر
ه ــو املعي ـ األساس ــي والوحي ــد لعايلت ـ وأن  50يف املاي ــة م ـ ه ــذه ع ــايالت األس ــر تع ــاين م ـ أوض ــا
اقتص ــادية س ــي ة ج ــداً وأن هنالـ ـ حـ ـوايل  88.8يف املاي ــة م ـ جمم ــو ه ــذه الع ــايالت أص ــبح تعتم ــد
بش ــك أساس ــي عل ـ الروات ـ الش ــهرية ال ــي ختصص ــها احلكوم ــة الفلس ـ ينية جلمي ــع األس ــر واألس ـرات
الفلس ينيني وعايالهتم منذ حلظة األسر.
 - 145ويف حماولة منها لتخفي وط ة جرايم االحتالل وتكرمياً لألسر تقدم دولـة فلسـ ني ومبوجـ
قانون األسر واحملرري رقم ( )19لسنة  2004وتعديالت كافة املت لبات القانونيـة لألسـر واألسـرات
أثن ــاء أس ــرهم وك ــذل اإلعف ــاءات الكلي ــة واجلزيي ــة لألس ــر واألس ـرات وأزواجه ــم وأبن ــايهم م ـ رس ــوم
التعليم املدرسي والتعليم اجلامعي والت مني الصحي والدورات الت هيلية .كمـا وتعمـ الدولـة علـ أتمـني
الوظـاي لألسـر واألسـرات احملـرري وإع ـايهم أولويـة يف التعيينـات السـنوية يف كافـة مؤسسـات الدولــة.
كما يساوي نظـام الصـرف صـراحةً بـني األسـر واألسـرات داخـ سـبون االحـتالل فيمـا خيـص الرواتـ
الشهرية والعالوات والبدالت.
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املا ة ()9
املسا اة يف اجلنسية
 - 146ترتبط ممارسة احلقوق املرتتبة عل اجلنسية الفلس ينية ارتباطاً وثيقاً إب ـاء االحـتالل وقـد نصـ
املادة السابعة م القانون األساسي املعدل عل أن اجلنسية الفلس ينية تنظم ابلقانون وبسب عدم تبين
هذا القـانون بعـد وكمـا مت بيانـ يف الوثيقـة األساسـية املشـرتكة ما يـزال موضـو اجلنسـية يف فلسـ ني يُـنظم
مبوجـ مجلــة مـ التشـريعات هــي قــانون األحـوال املدنيــة الفلسـ يين لســنة  1999واألوامــر العســكرية
الي أصدرهتا سل ات االحــتالل العســكري وبعـض أحكـام مراسـيم اجلنسـية الفلسـ ينية املوحـدة الصـادرة
يف زم ـ ـ االنت ـ ــدا الري ـ ــاين لع ـ ــام  1925وق ـ ــانون اجلنس ـ ــية األردين لس ـ ــنة  1954وتعديالت ـ ـ وبع ـ ــض
التعميمــات ذات العالقــة الــي صــدرت مــؤخراً ع ـ وزارة الداخليــة الفلس ـ ينية وذل ـ فيمــا خيــص النســاء
الفلسـ ينيات املقيمـات يف فلسـ ني احملتلـة يف الضـفة ال ربيـة وق ـا غـزة أو اللـوايت هلـ حـ اإلقامـة فيهــا
والقوانني اإلسراييلية العنصرية فيما خيص النساء املقيمات يف القدس الشرقية.
النساء الفلسطينيات املقيمات يف لة فلسطني احملتلة ابستثناء القدس الشرقية
 - 147تتمتــع هــؤالء النســاء مبوج ـ مــا هــو ســاري م ـ املنظومــة التش ـريعية املــذكورة حب ـ متســاو مــع
الرج يف اكتسا ح اإلقامـة أو االحتفـا هبـا أو ت يرهـا وب ـض النظـر عـ حالتهـا الزوجيـة .وجـاءت
التعميمات الصادرة ع وزارة الداخلية رقم ( )42لعام  2010لتؤكد علـ هـذه احلقـوق وتتبـاوز مـا قـد
يتعار معها فاملولودة األنثـ يف فلسـ ني احملتلـة هلـا تكتسـ هـذا احلـ إذا مـا كـان والـداها فلسـ ينيني
أو أحــدمها فلسـ يين وكــذل األمــر ابلنســبة للمولــود الــذكر .وكـ مـ يولــد يف اخلــار ألبــوي فلسـ ينيني
هلمــا حـ اإلقامــة يف فلسـ ني احملتلــة يكتسـ حـ اإلقامــة إذا عــاد إىل فلسـ ني قبـ أن يبلـ سـ الرشــد
القــانوين .وحتــتفظ الفلس ـ ينية هبــذا احل ـ إذا مــا تزوج ـ ب ــر فلس ـ يين كمــا حي ـ هلــا مــنح أبنايهــا ج ـواز
السفر الفلس يين وح اإلقامة وتسبيلهم يف ب اقة هويتها قب بلوغهم سـ ( )16عامـاً وكـذل الرجـ
املتزو م غر فلس ينية.
 - 148كمــا ونص ـ املســودة الثالثــة املنقحــة لدســتور دولــة فلس ـ ني يف املــادة ( )12يف أن اجلنســية
الفلسـ ينية ومــا يرتتـ عليهــا مـ حقــوق مـ ضــمنها حـ العــودة لكـ مـ نــزح أو هبــر مـ فلسـ ني
قب اخلام عشر م أ ر/مايو  1948تنتق م األمهات واآلابء عل حد سواء إىل ذريتهم.
 - 149ورغم متتع النساء الفلس ينيات يف بعض أجزاء فلس ني احملتلة هبذا احل وعلـ قـدم املسـاواة مـع
الرجــال إال أن إس ـرايي الســل ة القايمــة ابالحــتالل مــا ت ـزال جتــرد ابقــي النســاء الفلس ـ ينيات م ـ هــذا
احل وما يرتت علي م مكتسبات وآاثر نتيبة خضو جـزء مـنه لقـوانني إسـراييلية عنصـرية مزدوجـة
وحرمان ماليني م النساء م العودة إىل أوطا وذل يبني عل النحو التايل:
النساء الفلسطينيات املقيمات يف القدس الشرقية يف فلسطني احملتلة
 - 150حيم فلس ينيي وفلس ينيات القدس الشرقية ب اقات إقامات دايمة تصدر ع وزارة الداخلية
اإلسـراييلية ختـوهلم التمتــع بــبعض احلقــوق اجملتزيــة وتفــر علــيهم عقبــات ال حصــر هلــا خبصــو اكتســاهبا
أو االحتفا هبا أو ت يرها أو منحها لألزوا واألطفال .ففي عام  1967وفـور االحـتالل غـر الشـرعي
ملدينـة القـدس قـررت سـل ات االحــتالل ضـمها إلسـرايي بشـك غــر شـرعي وت بيـ القـانون اإلسـراييلي
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عليهــا .وكــان قـرار الضــم وان بــاق القــانون اإلسـراييلي علـ املدينــة احملتلــة مـ األدوات الــي عــززت التمييــز
ضـد فلسـ ينيي القــدس وتشـتي املزيــد مـ العــايالت الفلسـ ينية .فقــد طبقـ ســل ات االحـتالل قـوانني
تتصـ ـ ابالزدواجي ــة والعنصـ ـرية ض ــد الفلسـ ـ ينيني فعاملـ ـ اليه ــود علـ ـ أس ــاس قـ ـوانني توس ــع تعريـ ـ
”اليه ــودي“ يف الس ــبعينيات ليش ــم ذريتـ ـ وأبناي ـ ـ وأحف ــاده وأقرابيـ ـ ومت ــنح اليه ــود ح ـ ـ اهلب ــرة إليه ــا
واحلصول تلقايياً عل اجلنسية فور وصوهلم ما يسمح ألي يهودي ني اجلنسية اإلسراييلية واإلقامة فيهـا
يف حــني طبق ـ أحكــام عنص ـرية م ـ قــانون اجلنســية وقــانون الــدخول إىل إس ـرايي لســنة  1952وأنظمت ـ
لســنة  1974علـ مجيــع اآلخـري مـ غــر اليهــود أي الفلسـ ينيني ســكان القــدس الشــرقية معتــرة إ هــم
مقيمني دايمني هنا .
 - 151وبعك ـ حام ـ اجلنســية يلتــزم ”املقــيم الــدايم“ مــرة تلــو األخــر وملــد احليــاة إبثبــات ”مركــز
احلياة“ أي حقيقة سكن يف القدس وذل قب تلقيـ للخـدمات املقدمـة مـ قبـ املؤسسـات احلكوميـة
كاستصـدار ب اقــات اهلويــة الـي تعــد التبســيد العملـي لإلقامــة الدايمــة وواثيـ الســفر وتســبي الــزوا
واألوالد ووفــاة الــزو /ة وغرهــا .إذ يتوج ـ علي ـ م ـ أج ـ ذل ـ إب ـراز مســتندات ثبوتيــة مث ـ إيصــاالت
الضـريبة املسـقفات وفـواتر املــاء والكهـرابء وعقـود اإلجيـار وشــهادات الـوالدة إلثبـات أن أوالده ُولــدوا يف
القــدس وشــهادات مدرســية مقدســية تؤكــد تســبي األوالد فيهــا وغرهــا مـ الواثيـ  .وين بـ ذلـ علـ
النساء والرجال الفلس ينيني وك م يفش يف إثبات سكن يف القدس يفقد حق هو وعايلت ابإلقامـة
أو العم ـ يف القــدس إىل جان ـ حرمان ـ م ـ مجيــع احلقــوق االجتماعيــة اخلاصــة ب ـ وبعايلت ـ  .وذل ـ كل ـ
مبوج ـ قــانون ”الــدخول إىل إس ـرايي “ وأنظمت ـ غــر القانونيــة الــذي يع ــي وزيــر الداخليــة اإلس ـراييلي
صالحية إل ـاء اإلقامـة الدايمـة طبقـاً لبنـد ( 11ألـ ) الـي تـنص علـ إمكانيـة إل ـاء اإلقامـة الدايمـة يف
حال م ادرة البالد ملدة سبع سنوات أو أكثر أو لد احلصول علـ إقامـة دايمـة خـار الـبالد أو لـد
احلصول عل املواطنة يف دولة أخر عر التبن  .وهذا ما طبقتـ احلكومـات املتعاقبـة يف دولـة االحـتالل
يف القدس هبدف تفري القدس م سكا ا الفلس ينيني خاصة أول الذي سكنوا يف ضـواحي القـدس
أو الضفة ال ربية أو الذي درسوا أو عملوا يف اخلار أو الذي حصلوا عل جنسية أجنبية.
 - 152وحبسـ مكتـ تنســي الشــؤون اإلنســانية يف األراضــي الفلسـ ينية التــابع لألمــم املتحــدة يفتقــر
فلس ـ ـ يين والقـ ــدس الشـ ــرقية إىل وضـ ــع إقامـ ــة قـ ــانوين وآم ـ ـ حيـ ــث أل ـ ـ السـ ــل ات اإلس ـ ـراييلية إقامـ ــة
مــا ال يق ـ عل ـ  14 000فلس ـ يين يف القــدس يف الفــرتة بــني  1967ومنتص ـ عــام  .2010يف حــني
مل يتباوز عدد املقدسيني الذي اسرتدوا أوضا إقاماهتم ع بضعة م ات.
 - 153وعلـ صــعيد متييــزي آخــر يتوجـ علـ املقدســيات واملقدســيني الــذي يتزوجــون ممـ هــم ليسـوا
مواطنني إسراييليني أو مقيمني دايمني يف القدس تقدمي طل ”مل الشم “ ليتمكنوا م العـي يف املدينـة
كعايلة واحدة مبوج قوانني غر شرعية .فمثالً يف احلاالت الي تتزو فيها امرأة فلس ينية مقدسـية مـ
رج فلس ينييحم ب اقة هوية فلس ينية وهي حاالت شايعة احلدو عليها أن تتقـدم ب لـ مل مشـ
لزوجها والدخول يف سلسلة طويلة م اإلجراءات املهينة الي تست رق عديد م السـنوات .وعنـد تقـدميها
هلذا ال ل يتعني عل الزوجة تقـدمي واثيـ ملكتـ وزارة الداخليـة اإلسـراييلية إلثبـات إقامتهـا الدايمـة يف
الق ــدس ابل ــرق امل ــذكورة س ــابقاً كم ــا يتوج ـ عليه ــا تق ــدمي عق ــد زوا مص ــدق وص ــور حفل ــة الزف ــاف
تظهرهـا ابلفسـتان األبـيض والـذه وزوجهــا واملـدعوي للت كـد مـ أن الــزوا قـد مت ابلفعـ  .ولكـ حــى
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وف هـذا اإلجـراء وحـى قبـ إل ايـ القـ طلبـات مل مشـ العـايالت هـذه التباهـ وين بـ ذات األمـر
إذا ما تزو رج فلس يين مقدسي ابمرأة فلس ينية حتم ب اقة هوية فلس ينية.
 - 154وبع ــد ان ــدال االنتفاض ــة الثاني ــة يف تش ـري األول/أكت ــوبر  2000مج ــدت س ــل ات االح ــتالل
طلبات مل الشم ويف أ ر/مايو  2002أوقف العم بكافـة إجـراءات طلبـات مل الشـم بشـك رمسـي
مبوجـ ـ القـ ـرار رق ــم  .1813ويف متوز/يوليـ ـ  2003وافـ ـ الرمل ــان اإلسـ ـراييلي علـ ـ ق ــانون ”املواطن ــة“
كقــانون مؤق ـ مل ــدة ســنة ال ــذي مينــع الفلس ـ ينيني نســاءً ورجــاالً ال ــذي يتزوجــون م ـ محلــة اجلنس ــية
اإلس ـراييلية م ـ احلصــول عل ـ اجلنســية اإلس ـراييلية أو عل ـ إقامــة دايمــة وابلتــايل مــنعهم م ـ اإلقامــة يف
إسـ ـرايي أو الق ــدس م ــع ع ــايالهتم .ومت ت بيـ ـ ه ــذا الق ــانون من ــذ ذلـ ـ احل ــني أبث ــر رجع ــي علـ ـ األزوا
وأطفاهلم الذي تزوجوا قب تبني وطردوا ابلقوة م إسرايي كمـا يـتم متديـد سـر ن هـذا القـانون العنصـري
منذ ذل احلني حى يومنا هذا بشك سنوي منتظم ليصبح عملياً قانون دايم واثب .
 - 155وقد أجري بعض التعديالت عل هذا القانون يف عام  2005مسح للنسـاء املتزوجـات مـ
مقدس ــيني أو فلس ـ ينيني م ـ محل ــة اجلنس ــية اإلس ـراييلية وال ــاليت خت ـ أعم ــاره اخلامس ــة والعش ـري أن
حيصــل علـ تص ـريح مكــو مــع أزواجهـ يف حــني مسحـ التعــديالت للرجــال الــذي جتــاوزوا اخلامســة
والثالثني م أعمارهم واملتزوجني م نساء مقدسيات أو فلس ينيات حيمل اجلنسية اإلسراييلية ابحلصول
عل تصريح مكـو مـع زوجـاهت أمـا األبنـاء الـذي تعـدت أعمـارهم  14سـنة فيبـوز هلـم احلصـول علـ
تصـريح لإلقامــة علـ أن يــتم جتديـده فقــط عنـد الت كــد مـ أ ــم يسـكنون يف القــدس بشـك منــتظم .وكـ
م مل يك ضم هذه الف ة العمرية يرفض طلب تلقاييـاً .وحـى أول ـ الـذي ينـدرجون ضـم هـذه الف ـة
فــال تــتم املصــادقة عل ـ طلبــاهتم يف أغل ـ األحيــان حيــث مياط ـ في ـ لف ـرتات طويلــة ويــرفض يف ايــة
امل اف حت ذرايع خمتلفة م بينها الذرايع األمنية.
 - 156وابحملص ــلة أص ــبح معظ ــم النس ــاء املتزوج ــات مـ ـ مقدس ــيني حمظ ــورات وب ــنص الق ــانون م ـ ـ
اكتسا اإلقامة الدايمة يف القدس وابلتـايل األطفـال الـذي يُـرفض تسـبيلهم يف هويـة والـدهم املقدسـي
ويف سب السكان إذا كان األم م محلة ب اقة اهلوية الفلس ينية.
 - 157وبشــك مـواز ومـ الناحيــة العمليــة فقــدت النســاء املقدســيات حقهـ يف االحتفــا إبقــامته
يف القــدس أو جــردن منهــا وذل ـ بســب اض ـ راره للعــي خــار القــدس حفاظ ـاً عل ـ وحــدة أســره .
وحــى يف احلالــة األخــرة تفقــد الزوجــة املقدســية احل ـ يف جتديــد هويتهــا بعــد اإلقامــة خــار القــدس لعــدة
ســنوات أو إذا مــا فقــدت هويتهــا أو ت ــر شــكلها بســب الكــر أو بســب وضــعها للحبــا أو إذا
نزعـ احلبــا إذا مــا كانـ حمببــة يف هويتهــا الســابقة .وكــذل األمــر إذا مــا قــررت العــودة إىل القــدس
بسب انفصاهلا ع زوجها ابل الق أو ابلوفاة فال تست يع العودة لإلقامة يف القدس بشك قـانوين قبـ
تقدمي طل مل مش ذايت الذي يست رق سنوات عدة.
النساء الفلسطينيات املتز جات م الفلسطينيني الذ بقوا اخ اخلط األخضر العك
 - 158يسري حظـر مل الشـم كـذل وكمـا مت بيانـ يف الفقـرة السـابقة علـ الفلسـ ينيني محلـة ب اقـة
اهلوية الفلس ينية رجـاالً ونسـاءً الـذي يتزوجـون مـ الفلسـ ينيون الـذي بقـوا داخـ اخلـط األخضـر بعـد
النكبة يف عام  1948وحصلوا عل اجلنسية اإلسراييلية مبوج قانون اجلنسية اإلسراييلية لسنة .1952
17-08413

37/80

CEDAW/C/PSE/1

 - 159كمـا وســع الرملـان اإلسـراييلي يف عـام  2007مـ ن ــاق قـانون املواطنــة العنصـري ليمنــع مـواطين
ومواطن ــات س ــور ولبن ــان والعـ ـراق وإيـ ـران وليبي ــا واملتزوج ــون مـ ـ الفلسـ ـ ينيني محل ــة اجلنس ــية اإلسـ ـراييلية
أو فلسـ ينيي القــدس الشــرقية مـ احلصــول علـ مل الشــم  .وأخـراً وقــع تعــدي آخــر ســنة  2008عل ـ
قــانون املواطنــة يُســمح مبوجبـ ســح اجلنســية يف حالــة وجــود ”خــرق للثقــة“ أو ”عــدم الــوالء للدولــة“
دون احلاجــة إىل إدانــة جناييــة ليتضــاع هتديــد ال ــرد التمييــزي ضــد الفلس ـ ينيني والفلس ـ ينيات الــذي
يشكلون يف الواقع اهلدف الرييسي م خالل هذه التعديالت.
 - 160ومما ال ش في أن هذه السياسية العنصـرية املقننـة اهلادفـة إىل منـع مل مشـ العـايالت الفلسـ ينية
تنته ـ حق ــوق اإلنســان األساس ــية يف املســاواة واحلري ــة واخلصوصــية واجلنس ــية واحليــاة العايلي ــة ومتي ــز
بشـ ــك فاضـ ــح ضـ ــد الفلس ـ ـ ينيني يف كافـ ــة أمـ ــاك تواجـ ــدهم .وتبق ـ ـ النسـ ــاء ه ـ ـ أول ضـ ــحا هـ ــذه
السياســات العنص ـرية اللـوايت جيــدن أنفســه أمــام خيــاران جــايران ال مفــر م ـ أي منهمــا إمــا العــي يف
وطــنه والتنــازل ع ـ عــايلته وطــرد أزواجه ـ خارج ـاً أو بنــاء حيــاة عايليــة مــع أزواجه ـ والتنــازل ع ـ
العي يف وطنه .
النساء الفلسطينيات الالجئات يف ل الشتات
 - 161بل ـ ـ ع ـ ــدد الالج ـ ــني الفلسـ ـ ـ ينيني يف الش ـ ــتات ح ـ ـوايل ( )6 134 003الج ـ ـ والج ـ ــة أي
ما نسبت ( 49.7يف املايـة) مـ عمـوم الشـع الفلسـ يين وذلـ وفقـاً لبيـاتت اجلهـاز املركـزي لإلحصـاء
الفلس يين ملنتص سنة  2015منهم م جتن جبنسية دولة أخر ومنهم م بقي حى يومنـا هـذا بـال
جنســية .فم ـ اكتس ـ م ـ هــؤالء جنســية بلــد آخــر خضــع ملنظومــة تش ـريعات هــذا البلــد مبــا يف ذل ـ
مس ـ لة اجلنســية املنظومــة الــي قــد ال تنســبم ابلضــرورة ومبــادئ حقــوق اإلنســان خاصــة حقــوق امل ـرأة.
أما م مل يكتس منهم أية جنسية خضع ملنظومة خاصة تنظم وضعية إقامت يف البلد املضي تراوحـ
م منح املساواة فيما بين وبني مواطين هذا البلد فيمـا عـدا احلقـوق السياسـية وبـني جتريـده مـ حقوقـ
األساســية .وأتثــرت املـرأة الفلسـ ينية الالج ــة بشــك خــا مـ اســتمرار حالــة اللبــوء الــي حرمتهــا مـ
بني مجلة أمور أخر م التمتع حبقها األساسي يف اإلقامة يف وطنها ونقل إىل أطفاهلا.
 - 162وتبق ـ إسـ ـرايي الس ــل ة القايم ــة ابالح ــتالل ه ــي املس ــؤولة األوىل عـ ـ خلـ ـ قض ــية الالج ــني
الفلس ينيني بسب ما ارتكبت ضد الفلس ينيني مـ جـرايم مجاعيـة مـ قتـ وطـرد وهتبـر قسـري وتبقـ
ه ــي املس ــؤولة األوىل ع ـ اس ــتمرار حال ــة جل ــوء الفلس ـ ينيني ومع ــاتهتم وحرم ــا م م ـ ع ــودهتم إىل وط ــنهم
وتنفي ــذ كـ ـ م ــا ميكـ ـ تنفي ــذه جلعـ ـ ع ــودهتم أمـ ـراً مس ــتحيالً ح ــى مـ ـ الناحي ــة العملي ــة كإقام ــة امل ــدن
واملسـ ــتوطنات اإلس ـ ـراييلية عل ـ ـ أنقـ ــا القـ ــر الفلس ـ ـ ينية املهبـ ــرة واألراضـ ــي الفلس ـ ـ ينية واسـ ــتيعا
عشـرات آالف مـ اليهــود ســنو ً والســي رة علـ احلــدود واملعــابر واملـوان احلدوديــة الفلس ينية والســي رة
عل ـ ملفــات الشــؤون املدنيــة اخلاصــة ابلفلس ـ ينيني وحرمــان الالج ــني الفلس ـ ينيني وذر هتــم مجيع ـاً م ـ
حقهم ابإلقامة يف أوطا م.
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اجلزء الثالث
املا ة ()10
املسا اة يف التعليم
 - 163تكف ـ التش ـريعات الس ــارية احل ـ يف التعل ــيم للبمي ــع م ـ دون متيي ــز ويف مراحل ـ كاف ــة :ر
األطفــال واالبتداييــة والثانويــة (األكادمييــة واملهنيــة) واجلامعيــة .وختلــو السياســات وال ـرامج التعليميــة م ـ
أي متييز ضد املرأة .فالقانون األساسي املعـدل يكفـ التعلـيم ابعتبـاره حـ لكـ مـواط ومواطنـة وإلزامـي
عل ـ األق ـ حــى ايــة املرحلــة األساســية وجمــاين يف املــدارس واملعاهــد واملؤسســات العامــة .كمــا يســاوي
قانون الرتبية والتعليم رقـم ( )16لسـنة  1964صـراحةً بـني الـذكور واإلت يف شـرو االلتحـاق ابملـدارس
ودراســة ذات املنــاهج وإج ـراء االمتحــاتت واجتيــاز املراح ـ التعليميــة املختلفــة .وكــذل األمــر خبصــو
قانون التعليم العايل رقم ( )11لسنة  1998الذي نص صراحة عل أن التعليم العايل حـ لكـ مـواط
ومواطنــة وجع ـ م ـ ت ـوافر الشــرو العلميــة واملوضــوعية هــو املعيــار احلصــري يف االلتحــاق يف اجلامعــات
واملعاهد ويف احلصول عل الشهادات.
 - 164كم ــا يكفـ ـ ق ــانون ال فـ ـ الفلسـ ـ يين رق ــم ( )7لس ــنة  2004احلـ ـ يف التعل ــيم لكـ ـ طفـ ـ يف
مــدارس الدولــة وجعل ـ جمــاين حــى إمتــام مرحلــة التعلــيم الثــانوي ونــص عل ـ اختــاذ مجيــع التــدابر املناســبة
والفعالــة هبــدف إل ــاء خمتل ـ أشــكال التمييــز يف التمتــع حب ـ التعلــيم وتســاوي الفــر الفعليــة بــني مجيــع
األطفــال ومنــع التســر املبكــر لألطفــال م ـ املــدارس .كمــا يؤكــد القــانون ابإلضــافة إىل قــانون حقــوق
املعــوقني الفلسـ يين علـ حـ األطفــال ذوي اإلعاقــة يف التعلــيم والتــدري بــذات املــدارس واملراكــز املعــدة
هلم ودون أي متييز.
 - 165كم ــا يكف ـ ـ ق ــانون األس ــر واحمل ــرري الفلسـ ـ يين رق ــم ( )19لس ــنة  2004احلق ــوق التعليمي ــة
اخلاصــة ابألســر واحملــرري الفلس ـ ينيني يف ســبون االحــتالل رجــاالً ونســاءً عل ـ حــد س ـواء وإعفــايهم
كلياً أو جزيياً م رسوم التعليم الدراسي يف اجلامعات.
 - 166كما يضم قانون رقم ( )6لسنة  1998بش ن مراكز اإلصالح والت هي ح كـ نزيـ رجـالً
أو امرأة يف التعليم وينص عل إلزامية توفر ك ما يلزم للنزالء لتمكينهم م امل العـة ومواصـلة الدراسـة
سواء يف املدارس وحى اجلامعة استثناء عل شر الدوام اليومي ومتكينهم م أداء االمتحاتت.
 - 167تشرف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلس ينية عل املدارس احلكوميـة واملـدارس اخلاصـة واملـدارس
التابعة ”لألونروا“ .ويقسم التعليم يف فلس ني إىل مراح هي التعليم ما قب املدرسة (ر األطفـال)
والتعلـيم األساســي وهــو تعلــيم إلزامـي وجمــاين ومدتـ عشــر ســنوات حـى ايــة الصـ العاشــر األساســي
والتعلـ ــيم الثـ ــانوي وهـ ــو جمـ ــاين يف املـ ــدارس احلكوميـ ــة ول ـ ـ فـ ــرعني األكـ ــادميي العلمـ ــي والعلـ ــوم اإلنسـ ــانية
(األدي) أو الث ــانوي امله ــين بفروع ـ ـ الص ــناعي والتب ــاري والزراع ــي والتمريض ــي والفن ــدقي والتعل ــيم
العايل والتعليم املوازي وحمو األمية.
 - 168أمــا يف القــدس ختضــع املــدارس الفلس ـ ينية مجيعهــا إىل شــرو وظــروف متييزيــة إس ـراييلية تــدفع
العديــد م ـ ال لبــة ذكــوراً وإتاثً إىل تــر املــدارس أو عل ـ أقـ تقــدير إىل حرمــا م مـ احلصــول عل ـ
تعليم الي أو ماليم عل النحو الذي سيتم بيان الحقاً.
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 - 169وان ــوت اخل ــة االس ـ ـرتاتيبية الق اعي ــة وع ــر الق اعي ــة اخلاص ــة ب ــوزارة الرتبي ــة والتعل ــيم الع ــايل
الفلس ـ ينية لألع ـوام  2013-2011عل ـ آليــات وشــرو تربويــة أساســها مناهضــة التمييــز عل ـ أســاس
اجلن وضمان العدالة واملساواة بني اجلنسني فـي توفر فر التعليم للبميع ومنع التسر م املدارس
واهلبو مبعدالت األميـة وجعلـ (أي التعلـيم) وسـيلة تربويـة وعلميـة تثـر الـوعي حبقـوق اإلنسـان واملسـاواة
ب ــني اجلنس ــني .كم ــا أج ــرت ال ــوزارة مراجع ــة ش ــاملة للمن ــاهج الدراس ــية خ ــالل األع ـوام 2006-2003
واعتمدت مبوجبها مناهج دراسية جديدة لكافة املراح التعليمية املدرسية .ورغم التحس الذي طـرأ علـ
هذه املناهج إال أ ا ما تزال حتتوي عل قيماً تنمي ية ضد النساء وأدوارها بشك عام.
 - 170ال حتظــر التش ـريعات الســارية يف الض ــفة ال ربيــة التعلــيم املخ ــتلط ويوجــد هنــا ح ـوايل ()686
مدرســة خمتل ــة .بينمــا يف ق ــا غــزة ومبوج ـ قــانون التعلــيم رقــم ( )1لســنة  2013غــر الشــرعي الــذي
أصدرت محاس هنا حيظر اختال ال لبة م اجلنسـني يف املؤسسـات التعليميـة بعـد سـ التاسـعة وتلـزم
وزارة التعليم هنا ابلعم عل ”أتنيث“ مدارس البنات.
 - 171وجت ــدر اإلش ــارة إىل أن الر ض ــة ه ــي م ــادة إلزامي ــة ض ــم املن ــاهج الفلسـ ـ ينية يف امل ــدارس طيل ــة
مراح التعليم األساسية والثانوية وتكف لل البات احل يف الرتبية البدنية والر ضة عل قدم املسـاواة مـع
ال ال الذكور سواء يف مجيع املدارس.
 - 172وتشــر إحصــاييات وزارة الرتبيــة والتعلــيم العــايل للعــام  2015/2014إىل وجــود حتســناً ملموسـاً
يف نس ـ االلتحــاق ابملــدارس لــإلت والــذكور عل ـ حــد س ـواء فهنال ـ ح ـوايل ( )2 856مدرس ــة يف
فلس ـ ـ ـ ني عل ـ ـ ـ اخـ ـ ــتالف أنواعهـ ـ ــا يـ ـ ــدرس فيهـ ـ ــا ح ـ ـ ـوايل  1 171 596طال ـ ـ ـ  590 501طالبـ ـ ــة
و  581 095طالـ ـ  .ويبلـ ـ مع ــدل االلتح ــاق اإلمج ــايل ل ــإلت يف التعل ــيم األساس ــي  96.5يف املاي ــة
مقاب ـ  94.2يف املايــة ذكــور يف حــني يبل ـ معــدل االلتحــاق يف التعلــيم الثــانوي لــإلت  80.1يف املايــة
مقارنة  61.2يف املاية للذكور.
 - 173ويكف قانون حقوق األشخا ذوي اإلعاقة حقهم ابلتعليم وأت وزارة الرتبيـة والتعلـيم العـايل
مبســؤولية أتمــني بي ــة تتناس ـ واحتياجــاهتم يف املــدارس والكليــات واجلامعــات .وتعم ـ الــوزارة منــذ العــام
 1997علـ دمــج ال لبــة ذوي اإلعاقـة مـ اجلنســني حيـث وصـ عــددهم يف املـدارس احلكوميــةيف العــام
الدراسـي  2015-2014إىل  7 552طالبـاً مـنهم  3 998طالبـاً ذكـرا و  3 554طالبـة أنثـ  .وتشـر
بياتت الوزارة إىل أن حوايل  63.6يف املاية م املدارس احلكوميـة أتخـذ بعـني االعتبـار احتياجـات ال لبـة
ذوي اإلعاقــة فيمــا يتعل ـ ابمل ـراحيض والش ـواحط وتعم ـ الــوزارة حالي ـاً عل ـ تــوفر مزيــداً م ـ التســهيالت
هلؤالء ال لبة ال سيما فيما يتعل بت هي البنية التحتية للمدارس لتكون ماليمة الحتياجاهتم.
 - 174ويظهر اجلدول التايل توز ال لبة ذكوراً وإتاثً عل خمتل اختصاصـات املرحلـة الثانويـة للسـنة
الدراسية  2015/2014حبس إحصاءات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس يين:
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جدول رقم ()2
توز ع الذكور اإلانث على خمتلف اختصاصات املرحلة الثانو ة للسنة الدراسية 2015/2014
التخصص

كال اجلنسني

ذكور

إت

علوم إنسانية
علمي
جتاري
زراعي
صناعي
شرعي

65,0
24,4
4,5
0,2
1,7
4,0

60,6
25,9
5,4
0,4
3,6
4,0

68,5
23,2
3,9
0,0
0,3
4,0

فندقي
اقتصاد منزيل

0,1
0,1

0,1
0,0

0,0
0,1

اجملموع

100

100

100

 - 175وم ـ ـ املالحـ ــظ أن طلب ـ ــة املرحلـ ــة الثانوي ـ ــة ذكـ ــوراً وإتاثً م ـ ــا زال ـ ـوا يتبه ـ ــون بشـ ــك كب ـ ــر إىل
التخصصــات العلميــة والعلــوم اإلنســانية مقارنــة ابلتخصصــات املهنيــة األخــر وأن اإلت بشــك عــام
يتبه إىل دراسة العلوم اإلنسانية أكثر م الذكور.
 - 176وقــد عمل ـ وزارة الرتبي ــة والتعلــيم عل ـ تبــين العدي ــد م ـ مش ــاريع وب ـرامج التوجي ـ املهــين منه ــا
مشرو التوعية واإلرشاد املهين ومشرو ”م املدرسة إىل املهـ “ اهلادفـة إىل مسـاعدة وتوجيـ ال لبـة يف
التعرف عل التخصصات وامله وتنمية املهارات الالزمة واختيارها مبا يـوايم وميـوهلم وقـدراهتم .وقـد تبنـ
الــوزارة يف هــذا الصــدد ”دلي ـ عم ـ املرشــد الرتب ــوي يف اإلرشــاد املهــين والتق ــين“ الــذي يســتهدف طلب ــة
الصــفوف األساســية الثــام والتاســع والعاشــر ذكــوراً وإتاثً ابإلضــافة إىل أهــاليهم ويــوفر هلــم اإلرشــادات
الالزم ــة يف جم ــال اإلدارة الشخص ــية وكيفي ــة اختي ــار التخص ــص الدراس ــي املناسـ ـ وكيفي ــة التفاعـ ـ م ــع
اآلخر والتعلم مد احلياة.
 - 177تضـم التشـريعات والسياسـات احلـ يف حريـة اختيــار التخصـص جلميــع ال لبـة يف مجيــع املراحـ
التعليمية وذل تبعاً مليوهلم ولقدراهتم ووفقاً لقاعدة تكافؤ الفر ال تبعـاً جلنسـهم .وال متييـز بـني الرجـ
واملرأة فيما يتعل مبكوتت التعليم يف خمتل مراحل إذ أن املناهج الدراسية واالمتحـاتت الثانويـة الرمسيـة
موح ــدة يف مجي ــع م ــدارس فلسـ ـ ني احملتل ــة .وك ــذل األم ــر يف اجلامع ــات الفلسـ ـ ينية حي ــث أن املن ــاهج
موحدة حبس التخصص يف ك جامعة وخيضع طلبة كـ ختصـص يف كـ جامعـة المتحـاتت موحـدة
دون متييز بينهم.
 - 178أما خبصو التسر والرسو املدرسي تشر اإلحصـاءات الصـادرة عـ الـوزارة الرتبيـة والتعلـيم
العايل لألعوام  2014/2013إىل أن نسبة الرسو يف مراح التعلـيم كافـة أتيت لصـاح اإلت فبل ـ
هذه النسبة  1.1يف املاية لـد اإلت مقابـ  1.7يف املايـة لـد الـذكور .وكـذل األمـر بنسـبة ملعـدالت
التســر م ـ املــدارس حيــث بل ـ املعــدل العــام لتســر اإلت م ـ املــدارس بكافــة املراح ـ  0.9يف املايــة
مقاب  1.6يف املاية لد الذكور لذات األعوام.
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 - 179ويف سـبي مكافحـة ظــاهرة تسـر ال لبــة مـ املـدارس ومــا هلـا مـ أثـر علـ توســع ظـاهرة عمالــة
األطفــال عملـ العديــد مـ اجلهــات املعنيــة علـ اختــاذ العديــد مـ التــدابر للحــد مـ هــاتني الظــاهرتني
وذل عل النحو التايل:
زارة العم
 - 180تقـوم وزارة العمـ علـ مراقبــة ت بيـ قــانوين العمـ وال فـ اللـذان حظـرا تشـ ي األطفــال الــذي
تقـ ـ أعم ــارهم عـ ـ  15عامـ ـاً ومعاقب ــة أراب العمـ ـ املخ ــالفني .كم ــا تعمـ ـ ال ــوزارة علـ ـ تنظ ــيم عمـ ـ
األطفــال الــذي تزيــد أعمــارهم عـ  15عامـاً واإلشـراف عليـ ويف مجيــع األحـوال حيظــر تشـ ي األطفــال
أبية أعمال م ش ا إعاقة تعليمهم.
زارة الرتبية التعليم العايل
 - 181قام ـ ال ــوزارة بوض ــع العدي ــد م ـ اخل ــط ال ــي هت ــدف إىل مكافح ــة ظ ــاهرة تس ــر ال لب ــة مـ ـ
املدارس.
 - 182ووفــرت الــوزارة احلــافالت لنق ـ ال ــال وال البــات يف التبمعــات البدويــة .ومنــذ العــام 2012
قامـ الـوزارة بتـوفر ( )21حافلــة و ( )5سـيارات لتـ مني وصـول ال لبــة بشـك يـومي مـ وإىل مدارســهم
احلكومي ــة يف التبمع ــات البدوي ــة الواقع ــة يف الض ــفة ال ربي ــة يف املن ــاط املس ــماة ” “ وك ــذل ض ــمان
الوصول اآلم هلؤالء ال لبة ملدارسهم ومحايتهم م اعتداءات مليشيات املستوطنني اإلرهابية املتكررة حبـ
سـالمتهم الشخصــية واجلسـدية وعرقلــة مسـرهتم التعليميــة .وختـدم هــذه احلـافالت حاليـاً حـوايل ()1 400
طال وطالبة موزعني عل ( )53جتمع بدوي.
نشاطات أخرى
 - 183تســهي عــودة ال لبــة املتسـربني إىل املــدارس وتســهي عــودة ال البــة املتزوجــة املتسـربة ومســاعدة
ال لب ــة نس ــاءً ورج ــاالً للتوج ـ ـ إىل مراك ــز تعل ــيم الكب ــار إذا ك ــان س ــن ق ــد جت ــاوز السـ ـ املس ــموح ب ـ ـ
لاللتحاق ابملدارس وإنشاء العديد م املباين املدرسية اجلديدة للحد م اكتظا ال لبة واستيعا عـدد
أكــر مــنهم وتــدري املعلمــني وأتهــيلهم وتنفيــذ مشــاريع لإلرشــاد الرتبــوي ملســاعدة ال لبــة عل ـ الت ل ـ
علـ مشــاكلهم النفســية واالجتماعيــة وتشــبيعهم علـ الدراســة وتنفيــذ العديــد مـ األنشـ ة الالمنهبيــة
الي تعزز انتماء ال لبة للمدرسة والدراسة والتعلم.
زارة التنمية االجتماعية املؤسسات األخرى
 - 184تلع هذه الوزارة دوراً مفصلياً يف التخفي م ظاهرة التسـر مـ املـدارس لكو ـا تنفـذ بـرامج
تكــافح األســبا املؤديــة للتســر والعمالــة ك ـرامج مكافحــة الفقــر وتقــدمي املســاعدات النقديــة والعينيــة
وتوفر الت مينات الصحية وتوفر فر عم لرابء واألمهات.
 - 185كما تقوم مؤسسات ق ا احلمايـة االجتماعيـة األخـر وبعـض املؤسسـات األهليـة واجلمعيـات
اخلريــة و ”األونــروا“ (فيمــا يتعل ـ ابلالج ــني الفلس ـ ينيني) بــدور مكم ـ لــدور وزارة التنميــة االجتماعيــة
فيمــا خيــص تقــدمي املســاعدات النقديــة لألســر الفقــرة وتــوفر فــر العم ـ األمــور الــي حتــد ولــو بشــك
جزيي م ظاهرة تسر ال لبة م املدارس م أج العم وإعانة عايالهتم.
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األمية
 - 186كما شهد معدل انتشار األمية يف فلس ني احملتلة اخنفاضاً واضحاً فيما بني العامة وخباصة بـني
النســاء .ففــي عــام  1997كــان املعــدل العــام لألميــة بــني األفـراد  15ســنة فـ كثر  13.9يف املايــة بواقــع
 7.8بــني الــذكور و  20.3يف املايــة بــني اإلت  .يف حــني تشــر اإلحصــاءات الصــادرة عـ اجلهــاز املركــزي
لعــام  2014إىل أن األميــة يف فلسـ ني أصــبح مـ أقـ املعــدالت يف العــامل حيــث تــدىن معــدل األميــة
العام يف فلس ني بني األفراد ( 15سنة ف كثر) إىل  3.6يف املايـة ( 97 921شـخص أمـي) .إال أن هـذه
النس ـ ـ ال ت ـ ـزال تتفـ ــاوت بـ ــني الـ ــذكور واإلت حيـ ــث بل ـ ـ معـ ــدل األميـ ــة بـ ــني الـ ــذكور  1.6يف املايـ ــة
( 22 161أمي) يف حني بل بني اإلت  5.6يف املاية ( 75 760أمية) يف نفـ العـام .ويرتفـع معـدل
األميــة بــني اإلت يف الري ـ ليبل ـ  8.4يف املايــة يف مقاب ـ  1.7يف املايــة بــني الــذكور يليهــا يف احلضــر
بواقــع  5يف املايــة بــني اإلت يف مقاب ـ  1.6يف املايــة بــني الــذكور مث يف املخيمــات بواقــع  4.9يف املايــة
بني اإلت و  1.6يف املاية بني الذكور.
تعليم الكبار
 - 187وقــد نظــم قــانون الرتبيــة والتعلــيم رقــم ( )16لســنة  1964مســؤولية الدولــة يف تعلــيم الكبــار عل ـ
أســاس رغبــتهم الشخصــية وذل ـ مـ خــالل إنشــاء مراكــز لتعلــيمهم تــنظم فيهــا الدراســات وذلـ إلاتحــة
الفــر هلــم للنهــو مبســتو حيــاهتم أبنفســهم وتتســاو في ـ فــر النســاء مــع الرجــال اباللتحــاق هبــذه
املراكــز .وتقــوم وزارة الرتبيــة والتعلــيم العــايل بتنفيــذ بــرتجمني ملواجهــة األميــة وحموهــا مهــا :حمــو األميــة وتعلــيم
الكبار والتعليم املوازي.
التعليم اجلامعي
 - 188أمــا خبصــو التعلــيم اجلــامعي يبل ـ عــدد اإلت املســبالت وامللتحقــات فع ـالً يف مؤسســات
التعليم العايل للعام الدراسي  2015/2014سواء يف اجلامعات أو الكليات اجلامعية أو كليات اجملتمـع
املتوس ـ ة أو يف التعلــيم املفتــوح والبــال جمموعهــا  52مؤسســة  133 362طالبــة أي ح ـوايل  60.3يف
املايــة م ـ إمجــايل عــدد ال لبــة املســبلني والبــال  .221 395فيمــا بل ـ عــدد ال البــات اخلرجيــات م ـ
مؤسســات التعلــيم العــايل للعــام الدراســي  )24 111( 2014/2013طالبــة أي ح ـوايل  60يف املايــة
م جممو ال لبة اخلرجيني هلذا العام والبال عددهم (.)40 043
 - 189ويظهر اجلدول اآليت عدد ال لبة حبس اجلن امللتحقني يف اجلامعـات وكليـات اجملتمـع ألعـوام
دراسية خمتارة (العدد ابآلالف):
جدول رقم ()3
حول بياانت اجلامعات تشم طلبة الدبلوم املتوسط البكالور وس الدراسات العليا يف اجلامعات الكليات اجلامعية
اجلامعات*
العام الدراسي
2008-2007
17-08413

كال اجلنسني ذكور
168,1

75,3

إت
92,8

فب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
اجلن **
1,23

كليات اجملتمع
كال اجلنسني ذكور
13,1

8,2

إت
4,9

فب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
اجلن **
0,60
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اجلامعات*
العام الدراسي
2010-2009
2011-2010
2012-2011
2013-2012
2014-2013
2015-2014

كال اجلنسني ذكور
185,0
201,4
205,1
201,4
203,4
209,1

79,1
84,5
85,2
81,1
80,4
81,6

إت
106,0
116,9
119,9
120,3
123,0
127,5

فب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
اجلن **
1,34
1,38
1,41
1,48
1,53
1,56

كليات اجملتمع
كال اجلنسني ذكور
11,6
12,6
12,1
12,3
11,1
12,3

6,9
7,5
6,9
6,4
5,7
6,4

إت
4,7
5,1
5,2
5,9
5,4
5,9

فب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
اجلن **
0,68
0,68
0,75
0,92
0,95
0,92

 - 190وتشـر اإلحصـاءات الصـادرة عـ وزارة الرتبيــة والتعلـيم العـايل إىل أن نسـبة التحـاق اإلت ترتفــع
بشــك كبــر يف ختصصــات الرتبيــة والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة واألعمــال التباريــة والقــانون والفنــون
وتب ــدأ ه ــذه النس ــبة ابالخنف ــا ت ــدرجيياً فيم ــا خي ــص التح ــاقه ابلتخصص ــات ش ــب ال بي ــة كالص ــيدلة
والتمريض يليها اخنفا آخر يف نسبة االلتحاق ابلتخصصات العلمية وال بية واهلندسية.
 - 191أمــا خبصــو القــرو التعليميــة واملــنح فقــد أقــر القـرار بقــانون رقــم ( )5لســنة  2013م بشـ ن
صندوق اإلقـرا ل لبـة مؤسسـات التعلـيم العـايل يف فلسـ ني حـ ال البـات الفلسـ ينيات اجلامعيـات يف
احلصــول عل ـ الق ــرو اجلامعي ــة املســتدامة طيل ــة س ــنوات دراس ــة البكــالوريوس أو ال ــدبلوم وفق ـاً للمع ــاير
والشــرو ذاهتــا الــي حيـ فيهــا لل ــال اجلــامعيني احلصــول علـ هــذه القــرو  .كمــا أنـ وحبسـ أنظمــة
وزارة الرتبية والتعليم العايل فإن الشرو الواج توافرهـا يف ال لبـة املرشـحني لنيـ منحـة دراسـية سـواء يف
اجلامعات الفلس ينية أو يف اخلار هي واحدة للبميع ال متييز فيها بني الذكور واإلت .
 - 192ترتفع نسبة عم النساء يف الق ا التعليمي ما قبـ اجلـامعي ابإلمجـال إىل حـوايل  59.8يف املايـة
م ـ إمجــايل عــدد ال ــاقم التعليمــي (مــا عــدا األذنــة واملســتخدمني) يف املــدارس احلكوميــة واخلاصــة والتابعــة
”لألونـ ــروا“ يف فلس ـ ـ ني .لك ـ ـ هـ ــذه النسـ ــبة تـ ــنخفض كلمـ ــا ارتفعتدرجـ ــة املراح ـ ـ التعليميـ ــة وخباصـ ــة
اجلامعيــة حيــث ال تتعــد نســبة النســاء العــامالت يف مؤسســات التعلــيم العــايل  25يف املايــة مـ إمجــايل
عدد العاملني هنا .
التحدايت
 - 193يلع ـ ـ االحـ ــتالل اإلس ـ ـراييلي دوراً رييسـ ــياً يف تـ ــدهور املسـ ــرة التعليميـ ــة الفلس ـ ـ ينية حيـ ــث إن
استمرارية سي رت عل أر فلس ني وممارسات جنوده ومسـتوطني وخباصـة يف القـدس الشـرقية واملنـاط
املســماة ( ) م ـ الضــفة ال ربيــة ومــا ميارس ـ هنــا م ـ اعتــداءات عل ـ مبــاين املــدارس ومرافقهــا وإحلــاق
خمتل ـ أن ـوا اإلض ـرار اجلســدي واملعنــوي فيمــا بــني ال ــال واملعلمــني م ـ قت ـ وجــرح واعتقــال وتفتــي
ومضايقات وإعاقـة الوصـول اآلمـ لل لبـة واملعلمـني للمـدارس والتهديـد مبصـادرة األراضـي املقامـة عليهـا
املــدارس وعــدم إع ــاء الرتاخــيص إلقامــة شــبكات الكه ـرابء واملــاء للمــدارس وإغــالق املــدارس لف ـرتات
متفاوتــة واقتحامهــا وإقامــة احلـواجز العســكرية والبـواابت العســكرية وإغالقهــا املتكــرر وغرهــا العديــد مـ
االنتهاكــات الــي تــؤدي إىل اهلــدر التعليمــي وتع ي ـ الــدوام يف املــدارس وعــدم انتظام ـ وحرمــان ال ــال
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وال البات م تلقي تعليم اليـ يف ظـروف آمنـة مـا دفـع العديـد مـ ال لبـة وخباصـة ال البـات إىل تـر
مقاعد الدراسة والتوج إما للعم أو الزوا املبكر واإل،ا .
 - 194ففــي عــام  2013فقــط تعــر ح ـوايل ( )12 071طالب ـاً وطالبــة و ( )547معلم ـاً ومعلمــة
و ( )6مــوظفني م ـ اهلي ــات التدريســية يف املــدارس الفلس ـ ينية إىل اعتــداءات م ـ قب ـ جنــود االحــتالل
تراوح بني القت واجلرح واالحتباز واالعتقال واإلقامة اجلرية وفر غرامات مالية وأتخـر علـ
احلـواجز العسـكرية ومنـع عبـور للمدرسـة .كمــا تعرضـ حـوايل ( )89مدرسـة إىل ( )344اعتـداء أبرزهــا
كان اهلدم واالقتحام وختري املمتلكات واملراف وإطالق جنود االحـتالل لقنابـ ال ـاز والرصـا احلـي
وامل ـاطي يف ســاحاهتا وصــفوفها وتع يـ الــدوام املدرســي بشــك كلــي أو جزيــي أو وقـ مــدراس متامـاً
ع العم .
 - 195وي ــزداد األم ــر س ــوءاً فيم ــا خي ــص م ــدارس الق ــدس الش ــرقية حي ــث ختض ــع ه ــذه امل ــدارس لس ــي رة
االحــتالل بشــك كام ـ ولسياســات العنص ـرية وتشــرف عليهــا مخ ـ جهــات خمتلفــة هــي وزارة املعــارف
وبلديــة القــدس التابعتــان لســل ات االحــتالل اإلس ـراييلي واألوقــاف اإلســالمية (م ـ خــالل وزارة الرتبيــة
والتعلــيم الفلسـ ينية) واملدارس التابعــة ”لألونــروا“ والق ــا اخلــا واألهلــي .ويواجـ طلبــة هــذه املــدارس
العديد م االنتهاكات فيما يتعل حبقهم يف التعليم أبرزها:
• حرم ــا م م ـ ـ الوص ــول إىل مدارس ــهم بس ــهولة وأم ــان بس ــب ج ــدار الض ــم والتوس ــع واحل ـ ـواجز
العسكرية احملي ـة ابلقـدس الـي تعيـ تنقـ آالف ال لبـة واملعلمـني وحـركتهم يف الـدخول واخلـرو
م املدينة والوصول ملدارسها
• حرمــا م م ـ ال ــتعلم يف أبني ــة مدرس ــية مناس ــبة م ـ خ ــالل جتمي ــد بن ــاء أبني ــة مدرس ــية جدي ــدة
وإص ــدار أومـ ــر هبـ ــدم املـ ــدارس املوج ــودة وضـ ــع البـ ــىن التحتيـ ــة اخلاص ــة هبـ ــا ورفـ ــض ت ويرهـ ــا
وعدم رصد أي ميزانية هلا وفر إجراءات معقدة عل عملية شـراء األاث والكتـ املدرسـية
وع ـ ــدم اخت ـ ــاذ أي ـ ــة ت ـ ــدابر يف مواجه ـ ــة تض ـ ــخم الكثاف ـ ــة الص ـ ــفية احلالي ـ ــة أو اس ـ ــتيعا ال ـ ــال
الفلس ينيني اجلدد ما يبقي أالف األطفال الفلس ينية خار األطر التعليمية احلكومية اجملانية
• حبس ـ مكت ـ تنس ــي الشــؤون اإلنس ــانية هنال ـ نق ــص مــزم يف قاع ــات الدراســة يف الق ــدس
الشرقية ويت ل بنـاء  2 200قاعـة دراسـة إضـافية السـتيعا األطفـال الفلسـ ينيني كمـا أن
العديد م املنش ات املوجودة حالياً غر ماليمة وال تستويف املعاير
• تفتقر مـدارس القـدس الشـرقية إىل املرافـ التعليميـة كالسـاحات واملالعـ كمـا أن الكثـر منهـا
ال يت ــوفر فيه ــا مكتب ــة أو خمت ــر عل ــوم أو خمت ــر حاس ــو وص ــفوفها غ ــر ماليم ــة مـ ـ الناحي ــة
الصحية عدا أن نص املبـاين مسـت جرة سـنو مبـا يزيـد عـ  750ألـ دوالر وذلـ لصـعوبة
احلصول عل رخص لبناء املدارس نتيبة السياسة العنصرية الي متارسها بلدية القدس
• فــر خمالفــات وغرامــات ماليــة طايلــة تعســفية عل ـ املــدارس كإصــدار خمالفــات بســب وضــع
مظلــة علـ سـ ح املدرســة حلمايــة ال لبــة مـ امل ــر وأشــعة الشــم أو بســب أن املدرســة تقــع
يف أبنية غر مرخصـة حبسـ القـوانني اإلسـراييلية العنصـرية ورفـض ترخيصـها أو بسـب توسـعة
إحــد الصــفوف وكثـراً مــا تقــوم ســل ات االحــتالل بتحريــر هــذه املخالفــات وال رامــات ابســم
مدير املدرسة ومالحقت بشك شخصي
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• حتريـ ـ الكت ـ ـ واملن ــاهج الفلس ـ ـ ينية بقص ــد طمـ ـ اهلوي ــة الفلس ـ ـ ينية وت ييبه ــا ل ــد ال لب ــة
وش ـ ك ـ مــا يشــر فيهــا إىل القضــية الفلس ـ ينية وح ـ العــودة وغرهــا م ـ القضــا الوطنيــة
األمر الذي ينته ح اآلابء وأوالدهم ال لبة يف تلقي تعليم يتواف وقناعاهتم اخلاصة.
 - 196كـ ـ ه ــذه العوامـ ـ ابإلض ــافة إىل السياس ــات العنصـ ـرية والتح ــد ت االقتص ــادية ال ــي تفرض ــها
س ــل ات االح ــتالل عل ـ الفلس ـ ينيني املقدس ــيني أدت إىل تس ــر ال لب ــة م ـ امل ــدارس بنس ـ مرتفع ــة
جداً وخباصة يف املرحلة الثانوية فيما بني اإلت .
 - 197أم ــا يف ق ــا غ ــزة يش ــك احلص ــار غ ــر الق ــانوين هتدي ــداً خ ـ ـراً عل ـ مس ــرة التعل ــيم املدرس ــي
واجلامعي هنا  .إذ تواص قوات االحتالل منع إدخال مـواد البنـاء الالزمـة لبنـاء مـدارس جديـدة أو تـرميم
املــدارس الــي تضــررت بفع ـ احلــرو املســتمرة علـ الق ــا  .حيــث حتتــا وزارة الرتبيــة والتعلــيم العــايل إىل
بناء ( )139مدرسة جديدة الستيعا ال لبة وتوفر تعليم مناس هلم كما وحتتا ”األونروا“ إىل بنـاء
( )104مدرسة جديدة لتبن عم مدارسها بنظام الفرتتني والثال فرتات.
 - 198كما وتفر سل ات االحتالل قيود شديدة عل إدخال كثر م مت لبات العمليـة التعليميـة
مما يسب يف خل حالة عبز يف توفر القرطاسية والكت واملواد املخرية واملواد األخر الضـرورية لتقـدمي
اخلــدمات التعليميــة .كمــا يــؤثر انق ــا التيــار الكهرابيــي املتكــرر ولف ـرتات زمنيــة طويلــة ســلباً عل ـ ق ــا
التعليم أبكمل يف الق ا حيث تقوم قوات االحتالل منذ تدمرها حمل ة توليـد الكهـرابء الوحيـدة يف غـزة
يف أواخر حزيران/يوني  2006ابحليلولة دون السماح إبعادة بناء وجتهيز احمل ة إلعـادة تشـ يلها ابلقـدرة
الس ــابقة لتولي ــد التي ــار الكهرابي ــي ع ــالوة عل ـ منعه ــا إدخ ــال احتياج ــات احمل ــة م ـ الس ــوالر الص ــناعي
ابلكميات امل لوبة والتكلفة الكبرة للسوالر املش للمولدات الكهرابيية والذي يثق كاهـ مؤسسـات
التعلــيم يف ظ ـ األزمــة املاليــة اخلانقــة الــي متــر هبــا .ويتســب انق ــا التيــار الكهرابيــي مبشــكالت عديــدة
منهــا تع ـ احلواس ــي أثن ــاء احملاض ـرات وانق ــا اإلترة بش ــك ي ــؤثر عل ـ املس ــرة وخاص ــة يف ف ـرتات
ال ــدوام املس ــايية ع ــدم الق ــدرة علـ ـ الول ــو لش ــبكات ”اإلنرتنـ ـ “ وللمراج ــع اإللك ــرتوين وحتميـ ـ املـ ـواد
الدراسية األمر الذي حيول دون متك ال لبة م احلصول عل التعليم املناس والت خر يف الدراسة.
 - 199ويراف احلصار غر القانوين هذا االعتداءات اإلسراييلية املتواصلة ضـد الق ـا وسـكان املـدنيني
ومنشــآت الثقافيــة والتعليميــة الــي متنــع ســر العمليــة التعليميــة وحتــرم م ــات آالف مـ ال ــال وال البــات
اباللتحاق مبدارسهم وجامعاهتم ونضر هنا مثـال العـدوان األخـر علـ ق ـا غـزة يف عـام  2014وأثـره
عل التعليم عل النحو التايل:
• تضرر ( )235مدرسة منها ( )24مدرسة بشك كلي بشك مل يتيح اسـتخدامها عنـد افتتـاح
العام الدراسي اجلديد
• اس ــتخدام ( )115مدرس ــة كمراكـ ــز إي ـ ـواء للنـ ــازحني امل ــدنيني مم ــا أد إىل أتجي ـ ـ ب ــدء العـ ــام
الدراسي
• اســتهداف ( )6مــدارس اختــذها النــازحني كمراكــز لإلي ـواء ابلــرغم م ـ قيــام ”األونــروا“ إببــال
ســل ات االحــتالل إبحــداثيات هــذه املــدارس العاملــة كمراكــز إيـواء حيــث قتـ ( )44شــخص
وأصي ()222شخص داخ هذه املدارس أو يف حمي ها
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• إحلاق أضرار متفاوتة منها ما هو جسيم يف ( )6مؤسسات للتعليم العايل
• استش ـ ــهاد ( )19موظف ـ ـ ـاً ع ـ ــامال يف وزارة الرتبي ـ ــة والتعل ـ ــيم الع ـ ــايل ابإلض ـ ــافة إىل إص ـ ــابة ع ـ ــدد
آخر منهم
• استشهاد وجرح اآلالف م األطفال ال لبة يف خمتل املراح التعليمية
• إصــابة العديــد م ـ ال لبــة إبعاقــات متنوعــة ممــا يرفــع م ـ إشــكاليات املؤسســات التعليميــة يف
التعام معهم
• ت ـ ــدهور احلالـ ـ ــة النفسـ ـ ــية لل لبـ ـ ــة بشـ ـ ــك كبـ ـ ــر األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـ ـ ــؤثر حتمـ ـ ــا عل ـ ـ ـ قـ ـ ــدرهتم يف
التحصي العلمي
• ز دة اكتظا ال لبة يف الص الواحد وز دة نسبة املدارس الي تعم بنظام الفرتتـني ال سـيما
بعد الدمار الذي حل هبا خالل العدوان ونزوح العايالت م املناط الـي حلـ هبـا دمـار واسـع
وتركزها يف مراكز املدن مما سرفع م تعداد ال لبة يف مدارس تل املدن.
املا ة ()11
املسا اة يف العم
 - 200ينظم ق ا العم يف فلس ني قانونني رييسيني مها قانون اخلدمة املدنيـة رقـم ( )4لسـنة 1998
اخلــا ابملــوظفني العــامني العــاملني يف مؤسســات الدولــة العامــة وقــانون العم ـ رقــم ( )7لســنة 2000
اخلــا جبميــع العــاملني يف الق ــا اخلــا واألهلــي فيمــا عــدا أف ـراد أســرة صــاح العم ـ م ـ الدرجــة
األوىل وخدم املنازل وم يف حكمهم الذي أصدر وزير العم نظاماً خاصاً هبـم .وال متيـز هـذه القـوانني
ابإلضافة إىل القانون األساسي املعدل بني املرأة والرج يف احل يف العم أو يف فر التوظي أو يف
األجور أو يف أيـة حقـوق أخـر تتصـ أو ترتتـ علـ االلتحـاق ابلوظيفـة العامـة أو اخلاصـة أو األهليـة
ال بـ اعتــرت العمـ حـ لكـ مـواط قــادر عليـ تعمـ دولــة فلسـ ني علـ تــوفره علـ أســاس تكــافؤ
الفـ ــر ودون أي نـ ــو م ـ ـ أن ـ ـوا التمييـ ــز وأن تقلـ ــد املناص ـ ـ والوظـ ــاي العامـ ــة يكـ ــون عل ـ ـ قاعـ ــدة
تكافؤ الفر .
 - 201فم حيث األجور ال مييز قانون اخلدمة املدنية بني املوظ واملوظفة فيما خيـص االسـتحقاقات
املاليــة للوظيفــة العامــة س ـواء م ـ حيــث الرات ـ األساســي أو العــالوات أو البــدالت فللموظفــة احل ـ يف
األج ــر املتس ــاوي لق ــاء العم ـ ذي القيم ــة املتس ــاوية .وك ــذل األم ــر ابلنس ــبة لق ــانون العم ـ ال ــذي حظ ــر
صـراحةً التمييــز بــني الرجـ واملـرأة يف ظــروف وشــرو العمـ مبــا يف ذلـ االســتحقاقات املاليــة مـ أجــور
وبدالت وعالوات ومكافآت.
 - 202وللمـرأة العاملـة يف الق ـا اخلـا واألهلـي احلـ يف احلـد األدىن لألجـور الـذي مت إقـراره مـ قبـ
جمل ـ الــوزراء يف ســنة  2012ح ـوايل ( )365دوالر أمريكــي دون متييــز فيمــا بينهــا وبــني والرج ـ مــع
العلــم أبن خ ــط الفق ــر لع ــام  2011ق ــد بل ـ  600دوالر وخ ــط الفق ــر امل ــدقع ق ــد بل ـ  490دوالر .أم ــا
مـا يزيــد عـ احلــد األدىن فيخضــع التفـاق العاملــة ور العمـ بعقــد العمـ  .ويف مجيـع األحـوال ال ميكـ
أن يتضــم العقــد أحكام ـاً متييزيــة ضــد امل ـرأة وإال اعتــرت ابطلــة وغــر تفــذة ملخالفتهــا لقــانون العم ـ
وخضوعها يف ك األحوال ملراقبة وزارة العم ووزارة الداخلية أو وزارة االقتصاد الوطين.
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 - 203مييــز قــانون العم ـ بــني النســاء العــامالت وبــني الرجــال العــاملني فيمــا خيــص نــو العم ـ وأوقــات
ممارسـت مـا يـؤثر علـ حـ النسـاء يف حريـة االختيـار يف هـذا اجملـال إذ حيظـر تشـ ي النسـاء يف األعمـال
امليكانيكيـ ــة والكيماويـ ــة واليدويـ ــة اخل ـ ــرة أو الشـ ــاقة كمـ ــا حيظـ ــر تش ـ ـ يله يف سـ ــاعات اللي ـ ـ وذل ـ ـ
فيمــا عــدا األعمــال ذات ال بيعــة ال بيــة واالجتماعيــة والســياحية واإلعالميــة أو الضــرورية وبشــر أتمــني
كافة ضماتت احلماية واالنتقال هل .
 - 204وخبصــو تقيــيم نوعيــة العمـ ختضــع النســاء العامالت/املوظفــات لــذات الضـوابط واإلجـراءات
الي خيضع هلا الرجال العاملون/املوظفون املتعلقة بتقييم األداء الوظيفي الذي يُراع فيـ اإل،ـاز للواجبـات
علـ ضــوء املســتو ت املنتظــرة مـ شــاغ الوظيفــة كمــا ونوعـاً وتقيــيم أســالي العمـ مـ حيــث املواظبــة
والسلو الشخصي والصفات الذاتية الي ميارس يف ظلها الصالحيات واختاذ القرارات.
 - 205كمــا أن احل ـ يف الرتقــي واألم ـ الــوظيفي للنســاء العامالت/املوظفــات مكفــول مبوج ـ قــانوين
اخلدمــة املدنيــة والعم ـ حيــث أن الرتقيــات تكــون وفق ـاً ألداء الــوظيفي وتقــديره وعنــد التســاوي تع ـ
األولويــة حس ـ األقدميــة فيمــا بــني املســتحقني .وتكف ـ الق ـوانني ح ـ امل ـرأة العاملــة يف األمــان الــوظيفي
وعــدم التمييــز ضــدها بســب الــزوا واألمومــة وحظــر فصــلها أو إيقــا أيــة م ـ العقــوابت الت ديبيــة حبقهــا
ألحد هذه األسبا .
 - 206كما ختلو النصو القانونية م أية أحكام متييزيـة ضـد املـرأة خبصـو حقهـا يف تلقـي التـدري
املهــين فقــانون العم ـ علـ ســبي املثــال ألــزم وزارة العمـ بوضــع وت بي ـ سياســات التــدري املهــين الــي
تتناس ـ مــع مهــارات العمــال والعــامالت ومي ـوهلم وقــدراهتم وت ويرهــا بصــفة مســتمرة وذل ـ كل ـ وفق ـاً
لقاعدة تكافؤ الفر مع مراعاة حرية االختيار.
 - 207وم حيث محاية األمومة للمرأة العاملة ورعاية أطفاهلا خالل العم حترتم التشريعات دور املرأة
اإل،ــاي وتكف ـ حقهــا الفعل ــي يف العم ـ وع ــدم التميي ــز ضــدها بس ــب دورهــا ه ــذا ف ـ قر كليهم ــا ح ـ
املوظفة/العاملة يف احلصول عل إجازة الوالدة واألمومة مدفوعة األجر بشك كام ومتصـلة قبـ الوضـع
وبعــده وحظ ـرا فص ـ امل ـرأة العاملــة بســب هــذه اإلجــازة إال إذا ثب ـ أ ــا اشــت ل بعم ـ آخــر خالهلــا.
وال تفقد املرأة أقدميتها أو العالوات أو الرتقيات املقررة هلا بسب هذه اإلجازة .وكـذل للموظفة/العاملـة
املرضعة احل يف ساعة رضاعة مدفوعة األجر أثناء العم يومياً.
 - 208يلزم قانون العم املنشآت وأراب العم ابلقيام بتوفر وساي راحة خاصة ابلعامالت وبتعلي
األحك ــام اخلاص ــة بتش ـ ـ ي النس ــاء يف مك ــان العم ـ ـ وه ــذا أييت يف مع ــر احل ــر عل ـ ـ معرف ــة النس ــاء
حلقوقه والتزاماهت العمالية وأوج االنتصاف العمالية املتاحة أمامه وتعزيز قدرهت عل امل البة هبا.
 - 209أمــا ابلنســبة للعــامالت احلوامـ واملرضــعات حتظــر التشـريعات تشـ يله لســاعات عمـ إضــافية
أثناء احلم والستة أشهر التالية للوالدة يف أي عم كـان كمـا حتظـر تشـ يله يف األعمـال ذات طبيعـة
خ ــرة تــؤثر ســلباًيف صــحته وصــحة اجلنــني وصــحة أطفــاهل  .ويلتــزم ر العم ـ بتــوفر وســاي احلمايــة
الشخصــية والوقايــة للعــاملني مـ أخ ــار العمـ وأمـرا املهنــة الشــرو الصــحية الالزمــة يف أمــاك العمـ
ووســاي اإلســعاف ال ــيب للعمــال يف املنشـ ة والفحــص ال ــيب الــدوري للعمــال والعــامالت وحظــر حتمي ـ
العام أو العاملة أية نفقات لتوفر هذه توفر شرو السالمة والصحة املهنية.
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 - 210ختصص التشريعات السارية نسبة ال تق ع  5يف املاية م الوظاي لألشـخا ذوي اإلعاقـة
يف مجيــع املؤسســات احلكوميــة وغــر احلكوميــة ومبــا يتناس ـ مــع طبيعــة العم ـ يف تل ـ املؤسســات كمــا
وتلتزم وزارة العم بت وير برامج التدري املهين اهلادفة لت هي العم وف احتياجات ذوي اإلعاقة.
احلق يف الضمان االجتماعي
 - 211تنظم عدداً م التشريعات السارية مبوضو الضمان االجتماعي ختتلـ ابخـتالف الق ـا الـذي
يعم ـ في ـ العام ـ إن ك ــان حك ــومي أو خ ــا أو أهل ــي .وبش ــك ع ــام ت ــوفر املنظوم ــة التش ـريعية ه ــذه
جمموعــة مـ الت مينــات والضــماتت والتعويضــات للمـرأة العاملــة وعلـ قــدم املســاواة مــع الرجـ فيمــا إذا
حتقق حالة م حاالت عدم القدرة عل العمـ وغيـا الـدخ  .ففيمـا يتعلـ ابلتشـريعات ذات الصـلة
ابحل يف الضمان االجتماعي للموظفني يف الق ا احلكومي فهـي علـ تشـتم علـ املخـاطر واحلـاالت
ال ارية االجتماعية التالية:
• الشــيخوخة :تســاوي تش ـريعات التقاعــد الســارية بــني الرج ـ وامل ـرأة يف الق ــا احلكــومي املــدين
واألمــين يف أهليــة االنتفــا ابلتقاعــد م ـ حيــث س ـ التقاعــد اإللزامــي وعــدد ســنوات اخلدمــة
املقبولــة ألغ ـرا التقاع ــد وأقس ــا املس ــامهات الواج ـ تس ــديدها .كم ــا أن األس ـ املعتم ــدة
الحتسا روات التقاعد هي واحـدة للمـرأة والرجـ وكـذل فيمـا خيـص شـرو احلصـول علـ
تقاعد مبكر
• الوفاة :يستفيد أبناء وبنات املوظفة املتقاعـدة يف الق ـا احلكـومي املتوفـاة مـ مرتبهـا التقاعـدي
إذا ما توافرت ذات الشرو املتعلقة ابستفادهتم م مرت أابهم املوظ املتقاعد املتويف
• املــر  :متــنح التشـريعات املـرأة وعلـ قــدم املســاواة مــع الرجـ إجــازات مرضــية مدفوعــة األجــر
بســب املــر  .وتس ــتفيد املوظفــة العاملــة يف الق ــا احلكــومي م ـ الت ـ مني الصــحي احلك ــومي
بشك مساو مع املوظ العام يف هذا الق ا
• العجـ ــز الصـــحي الكلي/عصـــاابت العم ـ ـ /األمرا املهني ــة :تش ــدد التشـ ـريعات ذات الص ــلة
التعويضــات علـ خمتلـ أنواعهــا واملصــاري ال بيــة الــي يســتحقها العامـ أو العاملــة العــاجزي
إلحــد هــذه األســبا وعل ـ قــدم املســاواة وألزم ـ أراب العم ـ بت ـ مني مجيــع عمــاهلم ضــد
إصاابت العم
• التعو ض ــات العائلي ــة :نظ ــم ق ــانون اخلدم ــة املدني ــة اإلعانـ ــات العايلي ــة ال ــي يس ــتحقها املوظـ ـ
أو املوظفــة يف الق ــا احلكــومي وأعترهــا جــزءاً مـ الراتـ وتكــون علـ شــك عــالوات بــدل
الســك وطبيعــة العم ـ واملخــاطرة وع ــالوات أخــر حتفيزيــة يف حالــة كفــاءة األداء وتقــدمي
أعم ــاال أو أحب ــااثً لرف ــع كف ــاءة األداء وترش ــيد النفق ــات .كم ــا تش ــم ه ــذه الع ــالوات ع ــالوات
اجتماعية تــصرف ع الــزو أو الزوجــة غيــر املوظ /املوظفة وع األبناء والبنات حى بلوغهم
سـ الثامنــة عشــر وتســتمر العــالوة هلــم إذا جتــاوزوا هــذه السـ يف حــاالت معينــة .أمــا إذا كــان
الزوجان موظفني ابخلدمة املدنية فتدفع العالوة االجتماعية ألحدمها.
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• عجــازة األمومــة ســاعات الرضــاعة :تســتح املوظفــة احلام ـ إجــازة برات ـ كام ـ ملــدة عشــرة
أسابيع متصلة قب الوضع وبعـده كمـا تسـتح املوظفـة املرضـعة احلـ يف االنصـراف مـ العمـ
قب موعد انتهاي بساعة واحدة وملدة سنة م اتريخ مولد ال ف .
• اإلجازات املدفوعة األجر :تستح املرأة املوظفة كما الرج املوظ جمموعـة مـ اإلجـازات
األخ ــر املدفوع ــة األج ــر كاإلج ــازة األس ــبوعية وإج ــازات األعي ــاد الديني ــة والرمسي ــة واإلج ــازة
االعتيادية السنوية والعارضة والدراسية واحلج.
• اإلجــازات غــري مدفوعــة األجــر :تســتح املوظفــة إجــازة دون رات ـ ملــدة عــام لرعايــة طفلهــا
أو ملرافق ــة زوجه ــا املس ــافر إىل اخل ــار للعمـ ـ أو الدراس ــة طيل ــة ف ــرتة بق ــايه يف اخل ــار أو ألي ــة
أسبا أخر تبديها لإلدارة.
 - 212وقــد حقق ـ دولــة فلس ـ ني تقــدما حمــرزاً عل ـ صــعيد احل ـ يف الضــمان االجتمــاعي ففــي شــهر
آذار/م ــارس م ـ ع ــام  2016ص ــدر الق ـرار بق ــانون بش ـ ن الض ــمان االجتم ــاعي وه ــي امل ــرة األوىل ال ــي
يصـدر تشـريع خـا ابحلـ يف الضـمان االجتمــاعي يف فلسـ ني .إال أن الـريي الفلسـ يين أوقـ العمـ
هب ــذا التش ـريع حتقيق ـاً مل الب ــات اجملتم ــع امل ــدين بتع ــدي بعض ـاً م ـ أحكام ـ وحتقي ـ أقص ـ محاي ــة وعدال ــة
اجتماعية وخباصة للف ات الفقرة واملهمشة .وقد أصدر الريي الفلسـ يين هـذا القـرار بقـانون مـرة أخـر
بعـد تعديلـ والتوافـ علـ صـي ت املعدلــة مـ قبـ مجيـع اجلهــات احلكوميـة واألهليــة ذات العالقـة يف شــهر
تشري األول/أكتوبر م العام .2016
 - 213وانســباماً مــع املعــاير الدوليــة ذات الصــلة الــي أصــبح دولــة فلسـ ني ملتزمــة هبــا ي ــي هــذا
الق ـرار بقــانون الت مينــات االجتماعيــة األساســية وهــي :الشــيخوخة والعبــز والوفــاة ال بيعيــني وإصــاابت
العم ـ ـ واألمومـ ــة واملـ ــر والت ـ ـ مني الصـ ــحي والب الـ ــة والتعويضـ ــات العايليـ ــة وتقاعـ ــد الشـ ــيخوخة
التكميلي االختياري .وتسري أحكام عل ك م العمال املشمولني أبحكـام قـانون العمـ املعمـول بـ
والعـاملني غــر اخلاضــعني للتقاعــد مبوجـ أحكــام التشـريعات التقاعديــة احلكوميــة املدنيــة واألمنيــة املعمــول
هب ــا والع ــاملني الفلس ـ ينيني ل ــد املنظم ــات الدولي ــة أو اإلقليمي ــة أو البعث ــات الدبلوماس ــية أو السياس ــية
األجنبية العاملة يف فلس ني والعاملني واملوظفني يف اهلي ات احمللية غـر اخلاضـعني ألنظمـة تقاعـد سـابقة
وعـ ــاملي املنـ ــازل وم ـ ـ يف حكمهـ ــم كمـ ــا تقـ ــوم مؤسسـ ــة الضـ ــمان االجتمـ ــاعي مبتابعـ ــة حقـ ــوق العمـ ــال
الفلسـ ـ ينيني الع ــاملني خ ــار الدول ــة الفلس ـ ـ ينية لتحص ــيلها لص ــاح العم ــال مب ــا يش ــم كاف ــة احلق ــوق
املرتاكمــة واالســتق اعات .يف حــني يســتثىن م ـ أحكــام هــذا الق ـرار بقــانون العمــال الــذي تكــون عالقــتهم
بصاح العم غر منتظمة مما جيع شرحية واسعة م النساء العامالت خار ن اق ت بيـ هـذا القـرار
بقانون كون أن النسبة األعل للعاملني يف الق ا غر املنظم هي م بني النساء.
 - 214ويكفـ هــذا القـرار بقــانون التمتــع ابحلـ يف الضــمان االجتمــاعي واحلصــول علـ االســتحقاقات
واحلفا عليها دون متييز وعل قـدم املسـاواة بـني الرجـ واملـرأة مبـا يف ذلـ املسـاواة يف السـ التقاعـدي
اإللزامــي ( 60ســنة) .ول ــا ت املســامهة يف معاجلــة العوامـ الــي حتــول دون دفــع بعــض الف ــات اشـرتاكات
متكاف ــة مبــا يف ذل ـ النســاء بســب مشــاركته املتق عــة يف القــوة العاملــة مـ ج ـراء املســؤوليات األس ـرية
واألجور غر املتكاف ة مينح القرار بقانون تقاعدا مبكرا للمستفيدي يف حال التوقـ عـ العمـ وشـري ة
بلو س ( )55عل أال يق إمجايل االشرتاكات الشهرية للمرأة ع ( )240اشرتاكاً وللرجـ ()300
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اشـرتاكاً .وعلـ عكـ تشـريعات التقاعـد احلكوميــة املعمــول هبــا ال يشـرت القـرار بقــانون بشـ ن الضــمان
االجتمــاعي عبــز الــزو وعــدم قدرتـ علـ الكس ـ ليكــون مـ بــني الورثــة املســتحقني للراتـ التقاعــدي
لزوجت املتوفاة.
 - 215كمــا وميــنح القـرار بقــانون بشـ ن الضــمان االجتمــاعي النســاء املشــموالت أبحكامـ إجــازة أمومــة
ملدة اثين عشر أسبوعاً مدفوعة األجر ال تزيد مدهتا عل مخسة أسابيع متصلة قب الوالدة وال تقـ عـ
سبعة أسابيع بعد الوالدة.
آليات الرقابة املساءلة
 - 216مبوج ـ ق ــانون العم ـ ميك ـ العامل ــة كم ــا العام ـ التوج ـ إىل هي ــة تفت ــي العم ـ يف ح ــال
ارتكا ر العم ألية خمالفة ألحكـام قـانون العمـ ويف حـال ثبـوت هـذه املخالفـة تفـر هـذه اهلي ـة
عل ـ ر العم ـ املخــال عقــوابت ماليــة تتضــاع كلمــا تكــررت املخالفــة أو تلزم ـ بــدفع فــرق األجــر
للعامل ــة أو تق ــوم إبغ ــالق مك ــان العمـ ـ كلي ـاً أو جزييـ ـاً .كم ــا ميكـ ـ للمـ ـرأة العامل ــة التوجـ ـ إىل احمل ــاكم
النظامية للم البة حبقوقها العمالية وع أي تعـويض عمـايل خاصـةً أن العمـال مجيعـاً معفيـني مـ الرسـوم
القضــايية يف الــدعاو العماليــة الــي يرفعو ــا نتيبــة ن ـزا يتعل ـ ابألجــور أو اإلجــازات أو مبكافــآت ايــة
اخلدمة أو ابلتعويضات ع إصابة العم أو بفص العام فصالً تعسـفياً .أمـا ابلنسـبة للق ـا احلكـومي
فللموظفـة احلـ يف الـتظلم مـ القـرارات اإلداريـة الـي متـ حقوقهـا وهلـا أيضـاً احلـ يف التوجـ إىل حمكمـة
العدل العليا لل ع يف هذه القرارات وإل اءها.
التحرش اجلنسي
 - 217خبصــو التحــرش اجلنســي يف مكــان العم ـ فلــم يــتم الت ــرق إلي ـ يف أي م ـ نصــو قــانوين
اخلدمة املدنية والعم كما مل يتم جترمي مبوج التشريعات العقابية وابلتـايل يـتم الرجـو يف هـذه احلالـة
إىل القواعــد العامــة للب ـرايم الواقعــة عل ـ العــر والعقــوابت املقــررة هلــا كاالغتصــا وهت ـ العــر
واملداعبــة املنافيــة للحيــاء وعــر األعمــال أو توجيـ الكــالم املنــايف للحيــاء كمــا تشــدد العقوبــة املفروضــة
عل هذه اجلرايم ابلسب ملدة ال تق ع عشر سنوات إذا ما كان الفاع هـو مـدير مكتـ اسـتخدام
أو عامالً في وارتك فعل هذا مستعمالً سل ت أو التسهيالت الـي يسـتمدها مـ هـذه السـل ة .وجيـرم
مش ــرو ق ــانون العق ــوابت فع ـ التح ــرش اجلنس ــي ابعتب ــاره ”...ك ـ إمع ــان يف مض ــايقة اآلخ ـري بتك ـرار

أفعــال أو أقـوال أو إشــارات مـ شـ ا أن تنــال مـ كرامتـ أو ختــدش حيــاءه وذلـ ب ايــة محلـ علـ
االســتبابة لرغبات ـ أو رغبــات غــره اجلنســية أو مبمارســة ض ـ و علي ـ م ـ ش ـ ا إضــعاف إرادت ـ عل ـ
التصـدي لتلـ الرغبـات“ ويعاقـ فاعلـ ابل رامـة وابحلـب ملـدة ال تقـ عـ سـتة أشـهر وتشـدد عقوبــة

احلب إذا كان الفاع ل سل ة وظيفية أو فعلية عل اجملين عليها ملدة ال تق ع سنتني.

 - 218وكان نسبة مشاركة النساء  15سنة ف كثر يف القو العاملـة يف فلسـ ني قـد شـهدت حتسـناً
ملحوظاً يف عام  2015وذل حبس ما أشارت إلي إحصـاءات اجلهـاز املركـزي لإلحصـاء الفلسـ يين
حيــث بل ـ  19.1يف املايــة مقاب ـ  71.9يف املايــة للرجــال .وابلــرغم م ـ هــذا التحس ـ ومــا رافق ـ م ـ
اخنفا يف فبوة املشاركة يف القو العاملة لصاح النساء مقارنـةً مبـا كانـ عليـ يف عـام  2000حيـث
بل يف حين  10.3يف املاية للنساء مقاب  66.8يف املاية للرجال إال أن ال تزال مشاركة الرجـال تزيـد
أبكثر م  4أضعاف ع مشاركة النساء خالل عام .2015
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 - 219ويبني اجلدول التايل توز القو العاملة حس الف ات العمرية واجلن للعام :2015
جدول رقم ()4
توزع القوى العاملة الفعلية حس الفئات العمر ة اجلن

لعام 2015

العمر

اجملمو

الذكور

اإلت

24-15
34-25
44-35
54-45
64-55

32,7
61,4
59,0
54,5
35,6

52,9
90,5
92,5
86,9
58,3

11,6
31,1
24,4
20,0
12,3

65+

9,0

17,6

2,5

45,8

71,9

19,1

اجملموع

 - 220كم ـ ـ ــا تش ـ ـ ــر إحص ـ ـ ــاءات ع ـ ـ ــام  2015إىل أن  66.8يف املاي ـ ـ ــة م ـ ـ ـ النس ـ ـ ــاء الع ـ ـ ــامالت ه ـ ـ ـ
مســتخدمات أبجــر مقاب ـ  69.1يف املايــة م ـ الرجــال يف حــني تــنخفض نســبة النســاء الل ـوايت يعمل ـ
حلسـاهب إىل  14.0يف املايــة مقابـ  19.1يف املايــة مـ الرجــال كمـا أن نســبة صـاحبات األعمــال ميــثل
 2.1يف املاية مقاب  7.1يف املاية م الرجال.
 - 221وفيما يلي جداول تبني توز القو العاملة حس املهنة والنشا االقتصادي واجلن :
جدول رقم ()5
التوز ــع النس ــي لل ــذكور اإلانث الع ــاملون  15س ــنة فـ ـ كثر حسـ ـ املهن ــة يف فلس ــطني2015 ،
(ابلنسبة املئو ة)

52/80

املهنة

الذكور

اإلت

املشرعون وموظفو اإلدارة العليا
الفنيون واملتخصصون واملساعدون والكتبة
عمال اخلدمات والباعة يف األسواق
العمال املهرة يف الزراعة والصيد
العاملون يف احلرف وما إليها م امله
مش لو اآلالت وجمموعها

3, 3
21,5
20,1
3, 9
20,7
10,7

3,0
52,9
16,3
10,4
7,7
4,0

امله األولية

19,8

5,7
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جدول رقم ()6
التوز ع النسي للـذكور اإلانث العـاملون  15سـنة فـ كثر حسـ النشـا االقتصـا
( 2015ابلنسبة املئو ة)

يف فلسـطني،

النشا االقتصادي

الذكور

اإلت

الزراعة والصيد واحلراجة
التعدي واحملاجر والصناعة التحويلية
البناء والتشييد
التبارة وامل اعم والفنادق
النق واملواصالت واالتصاالت

8, 3
16,4
24,2
22,4
6, 1

14,9
13,9
0,7
13,0
1,2

اخلدمات والفرو األخر

22,6

56,3

 - 222ويتضــح مـ اجلــداول الســابقة أن تــوز النســاء العــامالت علـ املهـ التقليديــة والق ــا اخلــدمايت
والزراعي ال يزال ل احلصة األكر حيـث أن أكثـر مـ نصـ النسـاء يعملـ يف ق ـا اخلـدمات وحـوايل
ُمخسه يعمل يف امله الزراعية يف حني تق مشاركة النساء يف املراكز اإلدارية العليا بشك ملحو .
 - 223وحبس بيـاتت اجلهـاز املركـزي لإلحصـاء الفلسـ يين للعـام  2014يتضـح أن هنـا ضـمور يف
انتســا اإلت إىل وظــاي اهلندســة وال ـ يف حــني تشــهد امله ـ شــب ال بيــة كالصــيدلة والتم ـريض
ارتفاعاً يف انتساهب عل النحو التايل:
•  22.2يف املايــة مـ املهندســني املســبلني يف نقابــة املهندســني هـ مـ النســاء مقارنــة مبــا نســبت
 77.8يف املاية م الرجال.
•  15.2يف املايــة م ـ األطبــاء البش ـريني املســبلني يف نقابــة األطبــاء ه ـ م ـ النســاء مقارنــة مــع
 84.8يف املاية م الرجال.
• ما يقار ثلث أطباء األسـنان املسـبلني يف نقابـة طـ األسـنان هـ مـ النسـاء مقارنـة بــحوايل
 70.5يف املاية م الرجال.
•  50.5يف املاية م املمرضني املسبلني يف نقابة التمريض ه م النسـاء مقابـ  49.5يف املايـة
م الرجال.
•  55.8يف املاي ــة م ـ ـ الص ــيادلة املس ــبلني يف نقاب ــة الصـ ــيادلة ه ـ ـ م ـ ـ النس ــاء مقارن ــة ب ـ ــنسبة
 44.2يف املاية م الرجال
 - 224وخبصــو معــدالت الب الــة فقــد أشــار مســح القــو العاملــة يف فلس ـ ني الصــادر ع ـ اجلهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلس ـ يين أبن نســبتها اإلمجالي ــة قــد بل ـ يف العــام  2015ح ـوايل  25.9يف املاي ــة
وكان  39.2يف املايـة بـني النسـاء مقابـ  22.5يف املايـة بـني الرجـال وقـد بلـ معـدل الب الـة بـني النسـاء
املعــيالت ألســره  17.8يف املايــة مقاب ـ  14.3يف املايــة بــني الرجــال املعيلــني ألســرهم .ورغــم أن هــذه
املعــدالت تب ــني الفب ــوة الواســعة يف مع ــدالت الب ال ــة فيمــا ب ــني النس ــاء والرجــال إال أ ــا ابإلض ــافة إىل
ذل ال تعك النسبة الفعلية للنساء العاطالت ع العم خاصة أول اللوايت استنكف عـ السـعي
للعم خار املنزل لصعوبة املواءمة بني مسؤولياهت األسرية وعمله .
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 - 225وخبص ــو العم ـ ـ غ ــر امل ــنظم اس ــتثىن ق ــانون العم ـ ـ م ـ ـ أحكام ـ ـ اخل ــدم يف املن ــازل وم ـ ـ يف
حكمهــم وكــذل أف ـراد أســرة صــاح العم ـ م ـ الدرجــة األوىل .فيمــا أفــرد جمل ـ الــوزراء يف ق ـراره رقــم
( )42لع ــام  2004أحكامـ ـاً خاص ــة للع ــاملني يف الق ــا الزراع ــي امل ــومسي ح ــدد فيه ــا س ــاعات العمـ ـ
واإلجــازات اخلاصــة هبــؤالء العــاملني .إال أنـ ال تتـوافر يف فلسـ ني بيــاتت وإحصــاءات حــول العمالــة غــر
املنظمة كون ال يدخ ضم التصني الرمسي للعم رغم قيمت اإلنتاجيـة النوعيـة علـ مسـتو األسـر
وعل ـ عمليــة التنميــة الوطنيــة .ومتــارس نســبة مهمــة م ـ النســاء العديــد م ـ أنش ـ ة هــذا الق ــا أبرزهــا
الص ــناعات التحويلي ــة اخلفيف ــة كاخلياط ــة والنس ــيج واألعم ــال الزراعي ــة املومسي ــة واملش ــاريع األسـ ـرية غ ــر
الرمسيـة إال أن هــؤالء النســاء العــامالت هـ مســتثنيات مـ أطــر الضــماتت القانونيــة الــي حتمــي حقــوقهم
األساسية يف العم كاحلصول علـ الضـمان االجتمـاعي .ابإلضـافة إىل ذلـ إن نسـبة املسـامهة الكليـة
الفعليــة للنســاء يف العم ـ واالقتصــاد منتقصــة ومقــدرة أبق ـ م ـ حقيقتهــا كــون أن األنش ـ ة املنزليــة الــي
متارسها النساء دون أجر ال تندر حساابت الناتج القـومي اإلمجـايل .وقـد بل ـ نسـبة العـاملني يف ق ـا
العمـ ـ غ ــر امل ــنظم ابس ــتثناء الع ــاملني يف الق ــا الزراع ــي خ ــالل ع ــام  2015حـ ـوايل  14.2يف املاي ــة
لإلت مقاب  29.3يف املاية للذكور.
التحدايت
- 226
• رغم أن هنا جهودا تبلورت عنها مشاريع قوانني كمسودة قانون الشؤون االجتماعية والتـ مني
الصـحي ومحايــة األســرة مـ العنـ ابإلضــافة ملشــاريع قـوانني أخــر إال أن احلــديث عـ تنميــة
جمتمعية ومحاية اجتماعية هو أمـر صـع يف ظـ تفـاقم األزمـة املاليـة بسـب الرتاجـع االقتصـادي
وتراج ــع مع ــدالت النم ــو االقتص ــادي وغي ــا ب ـرامج مس ــتمرة ومس ــتدامة وي ــزداد ص ــعوبةً عن ــد
احلديث ع استمرار االحتالل اإلسراييلي وسي رت الفعلية غر القانونية عل حياة الفلس ينيني
ومجيع موارده وقدرات
• ض ــع آلي ــات املتابع ــة والرقاب ــة علـ ـ أم ــاك العمـ ـ يف الق ــا اخل ــا واألهل ــي وم ــد تـ ـوايم
الظروف الفعلية للعامالت والعاملني فيها مع احلقوق الواردة يف التشريعات
 النقص احلـاد يف طـواقم مفتشـي العمـ لـد وزارة العمـ الالزمـة لتفتـي أمـاك العمـ املسـبلةوغر املسبلة لد اجلهات املختصة وضع اإلمكانيات املادية والفنية والتقنية الضرورية لذل .
ظر

العم لدى مشغلني عسرائيليني

 - 227مما ال ش في أن جمم السياسات واملمارسات اإلسراييلية املخالفة لقواعد القـانون الـدويل قـد
أثــرت عل ـ االقتصــاد الفلس ـ يين بصــفة عامــة وق ــا العم ـ بصــفة خاصــة األمــر الــذي أد إىل تــدين
املسـتو املعيشـي لألسـر الفلسـ ينية وإىل ارتفـا خ ـر يف معـدالت الب الـة يف فلسـ ني احملتلـة مـا أد
ببعض الفلس ينيون إىل االض رار للعم يف املستوطنات اإلسراييلية غر القانونية يف ظـروف سـي ة وأجـور
متدني ــة .وق ــد بل ـ ع ــدد الع ــاملني والع ــامالت الفلس ـ ينيني يف املستوطنااتإلس ـراييلية غ ــر القانوني ــة ح ـوايل
( )26 300عام ـ وعاملــة للعــام  2015مــوزعني عل ـ ق اعــات اإلنشــاءات والبنــاء والصــناعة والزراعــة
واخلدمات والتعـدي والفندقـة وذلـ حبسـ إحصـاييات مسـح القـو العاملـة للبهـاز املركـزي لإلحصـاء
الفلس يين للعام .2015
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 - 228وتشــر الدراســات إىل ظــروف العم ـ القهريــة والتمييزيــة ضــد الفلس ـ ينيني الــي يواجهو ــا أثنــاء
عملهــم يف املســتوطنات واســت الل األطفــال الفلسـ ينيني للعمـ هنــا يف بي ــات خ ــرة ولســاعات عمـ
طويلـ ــة .وبشـ ــك عـ ــام هنال ـ ـ متييـ ــز ضـ ــد العـ ــاملني الفلس ـ ـ ينيني يف تلقـ ــيهم ألجـ ــور مسـ ــاوية للعمـ ــال
اإلسراييليني ع ذات األعمال أو حى تلقـيهم للحـد األدىن لألجـور أو للحقـوق األساسـية االجتماعيـة
أو للرتقيــات .كمــا يواج ـ العــاملون الفلس ـ ينيون املتوجهــون للعم ـ هنــا شــى أن ـوا ســوء املعاملــة عل ـ
نقــا التفتــي واحلـواجز اإلسـراييلية واالنتظــار لســاعات طويلــة أمامهــا ومــنعهم مـ اســتعمال املواصــالت
العامة ورفض السايقني اإلسراييليني نقلهم م وإىل أماك عملهم وإل اء تصـاريح العمـ بشـك تعسـفي
م قب اإلدارة املدنية .أمـا خبصـو سـاعات وأوقـات العمـ فيضـ ر العـاملون والعـامالت هنـا للعمـ
ـرا مـنهم ال يتقاضـ أجـر ذلـ  .كـذل فـإن
ساعات عم إضافية رغبة يف ز دة األجـر إال أن جـزءًا كب ً
عـدداً كبـراً مــنهم غــر مســبلني يف ســبالت العمـ اخلاصـة ابلعمــال مــا حيــرمهم مـ املســتحقات املرتتبــة
علـ العمـ  .كمــا ويتعــر الكثــر مـ العــاملني والعــامالت إىل عمليــات الفصـ مـ العمـ بســب عــدم
متكــنهم م ـ الوصــول إىل أمــاك عملهــم ابنتظــام نتيبــة املمارســات اإلس ـراييلية أو ألســبا أمنيــة أو عنــد
م البتهم حبقوقهم.
 - 229كمــا ال يلتــزم املش ـ لون اإلس ـراييليون بتنفيــذ أحكــام قــانون العم ـ عل ـ العــاملني الفلس ـ ينيني
مسـت لني بــذل حــاجتهم للعمـ كمـا ويلبـ معظمهــم إىل اســتخدام العديـد مـ الوســاي للتحايـ علـ
حقوق العاملني ذل كل يف ظـ غيـا شـب كامـ إلشـراف احلكومـة اإلسـراييلية ورقابتهـا علـ أمـاك
عم ـ ـ هـ ــؤالء العـ ــاملني وظـ ــروف عملهـ ــم .كمـ ــا يتعـ ــر العـ ــاملني الفلس ـ ـ ينيني يف املسـ ــتوطنات للعن ـ ـ
اجلســدي واملعنــوي وللتمييــز العنصــري وللتهديــد مبصــادرة تص ـريح العم ـ وذل ـ س ـواء م ـ قب ـ جــي
االحتالل وأراب العم .
 - 230وتعــاين العــامالت الفلس ـ ينيات هنــا م ـ متييــز م ـ نــو آخــر قــايم عل ـ اجلــن حيــث يص ـ
أجــره اليــومي فقــط إىل نص ـ معــدل األجــر اليــومي للعام ـ الرج ـ الــذي يق ـ بــدوره كث ـراً ع ـ احلــد
األدىن لألج ــور يف إس ـرايي كم ــا يعمل ـ لس ــاعات أط ــول م ـ تل ـ ال ــي يعمله ــا الع ــاملني ال ــذكور يف
ق اعي اخلدمات والزراعة دون احتساهبا كساعات عم إضايف.
 - 231أم ـ ــا خبص ـ ــو الص ـ ــحة الس ـ ــالمة املهني ـ ــة ف ـ ــإن معظ ـ ــم الع ـ ــاملني الفلس ـ ـ ينيني يف املس ـ ــتوطنات
اإلسـ ـراييلية غ ــر القانوني ــة يعمل ــون يف مواق ــع عم ـ ـ ال يت ــوفر فيه ــا مالب ـ ـ ومع ــدات واقي ــة لالس ــتخدام
ومعرضون ألشعة الشم والدخان واملواد كيماوية ومبيدات حشرية واملواد القابلة لالشتعال.
 - 232ويف إطار العمـ الـوطين الفلسـ يين املتوجـ ملقاطعـة املسـتوطنات اإلسـراييلية غـر القانونيـة املقامـة
عل أر فلس ني احملتلة لعام  1967أصدر الريي القرار بقـانون رقـم ( )4لسـنة  2010بشـ ن حظـر
ومكافحــة منتبــات املســتوطنات ليكتس ـ بــذل هــذا العم ـ طابع ـ اإللزامــي الق عــي .ومبوج ـ هــذا
الق ـرار بقــانون حيظــر عل ـ أي شــخص تــداول أي م ـ منتبــات املســتوطنات اإلس ـراييلية داخ ـ الســوق
الفلس يين أبي شك م األشكال كما وحيظر عل أي شخص القيام بتقدمي أية خدمات لصاح هذه
املســتوطنات أو العم ـ فيهــا .وقــد تبن ـ احلكومــة منــذ ذل ـ احلــني العديــد م ـ اخل ــط وال ـرامج لتنفيــذ
أحكام هذا القرار بقانون وإجياد البداي ودعم االقتصاد الوطين.
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املا ة ()12
املسا اة يف الصحة
 - 233ال متيــز التش ـريعات الســارية بــني النســاء والرجــال يف جمــال احل ـ يف الصــحة ب ـ أع ـ القــانون
املنُظم للق ا الصحي يف فلس ني قانون الصحة العامة رقم ( )20لسنة  2004األولوية لرعايـة صـحة
امل ـرأة واعتبارهــا جــزءاً ال يتب ـزأ م ـ االس ـرتاتيبية اإلمناييــة لفلس ـ ني وألــزم وزارة الصــحة بتــوفر اخلــدمات
الوقاييـة والتشخيصــية والعالجيـة والت هيليــة املتعلقـة بصــحة األم وال فـ  .كمــا مل يـتم اشـرتا حصـول املـرأة
عل موافقة وليها أو زوجها حى تـتمك مـ تلقـي الرعايـة الصـحية مبـا يف ذلـ اسـتخدام وسـاي تنظـيم
األسرة ب عل العك أقرت هذه القوانني ح ك املرض مبا فيهم النساء يف احلصول عل الرعايـة
الالزمــة والرعايــة األوليــة وعلـ العــال الفــوري يف احلــاالت ال اريــة وتلقــي شــرح واضــح للعــال املقــرتح
وهل ــم احلـ ـ يف املوافق ــة الشخص ــية علـ ـ تع ــاطي ذلـ ـ الع ــال أو رفضـ ـ وجيـ ـ أن حت ــرتم يف ذلـ ـ كلـ ـ
خصوصية املرض وكرامتهم ومعتقداهتم الدينية والثقافية.
 - 234حتظــر التش ـريعات الســارية اإلجهــا وذل ـ فيمــا عــدا اإلجهــا العالجــي وبشــرو حمــددة.
ويعتــر اإلجهــا املقصــود احلاص ـ عل ـ امل ـرأة س ـواء برضــاها أم م ـ دون رضــاها جرميــة وك ــذل إذا
أود اإلجهــا أو الوســاي املســتعملة إىل مــوت املـرأة وختتلـ العقوبــة املقــررة لكـ مـ هــذه الظــروف.
كما تعاق املرأة الي جتهض نفسها ابستعماهلا لوساي بنفسـها أو مبـا يسـتعمل غرهـا برضـاها ابحلـب
م ـ ســتة أشــهر إىل ثــال ســنوات .وتســتفيد م ـ العــذر املخف ـ امل ـرأة الــي جتهــض نفســها حمافظــة عل ـ
شرفها ويستفيد كذل م العذر املخفـ مـ يرتكـ جرميـة اإلجهـا للمحافظـة علـ شـرف إحـد
فروعـ أو قريباتـ حـى الدرجــة الثالثـة .وأخـراً تشـدد العقوبــة إذا مـا كــان مرتكـ جرميــة اإلجهـا طبيبـاً
أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة.
 - 235أما خبصو اإلجها العالجي فال جيوز إجراءه قـانوتً إال إذا مـا تـوافرت شـرو حمـددة هـي
وجود حالة الضرورة الي تستوج إجراء اإلجها إلنقـاذ حيـاة املـرأة احلامـ مـ اخل ـر ووجـود شـهادة
طبيبــني اختصاصــيني بــذل يكــون أحــدمها علـ األقـ اختصاصــي نســاء ووالدة واحلصــول علـ املوافقــة
اخل ية املسبقة م قب املرأة احلام أما إذا كان يف حالـة تعبـز فيهـا عـ إع ايهـا فتؤخـذ مـ زوجهـا
أو وليها وأن تتم عملية اإلجها يف مؤسسة صحية.
 - 236تعتــر وزارة الصــحة الفلس ـ ينية اجلســم املســؤول ع ـ قيــادة وتنظــيم عم ـ الق ــا الصــحي فهــي
املسؤولةع تقدمي اجلزء األكر م اخلدمات ال بية مبستو هتا املختلفة واقرتاح التشريعات ووضع وت بي
السياسات املختلفة الي هتدف إىل ضمان حصـول اجلميـع علـ اخلـدمات الصـحية مبسـاواة وعدالـة للنـو
االجتمـ ــاعي وذوي اإلعاقـ ــات والفق ـ ـراء وجبـ ــودة عاليـ ــة وذل ـ ـ ابلش ـ ـراكة والتنسـ ــي مـ ــع خمتل ـ ـ مقـ ــدمي
اخلدمات الصحية مبا يف ذل الق ا اخلا واألهلي واخلدمات ال بية العسكرية و ”األونروا“ واهلـالل
األمحر الفلس يين.
 - 237أنش ت وزارة الصحة الفلس ينية ضم هيكليتهـا منـذ عـام  1995اإلدارة العامـة لصـحة وتنميـة
املـرأة ودايــرة صــحة اجملتمــع هبــدف حتســني الوصــول إىل خــدمات صــحة إ،ابيــة متكاملــة وعاليــة اجلــودة يف
مراكــز األمومــة وال فولــة يف الرعايــة الصــحية األوليــة وخاصــة يف املنــاط املهمشــة واملنــاط الــي يصــع
التحـر فيهــا نتيبـة لإلنشــاء غـر الشــرعي جلـدار الضــم والتوسـع واملســتوطنات وتقـدمي خدمــة ذات نوعيــة
جيدة يف املستشفيات وخاصة يف أقسام الوالدة وما بعد الوالدة.
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 - 238أم ــا خبص ــو التـ ـ مني الص ــحي يف فلسـ ـ ني فهنالـ ـ س ــتة أنـ ـوا مـ ـ أنظم ــة التـ ـ مني الص ــحي
احلكــومي هــي الت ـ مني اإلجبــاري (أتمــني مــوظفي الق ــا احلكــومي والبلــد ت واملتعاقــدي ) والت ـ مني
ال ــوعي وأتمــني العــاملني داخ ـ اخلــط األخضــر وأتمــني العقــود وأتمــني الشــؤون االجتماعيــة وأتمــني
األســر الفلسـ ينيني وعــايالهتم .وقــد بلـ عــدد العــايالت املشــرتكة يف جممــو هــذه الت مينــات الصــحية يف
عـ ــام  )175 248( 2015عايلـ ــة يف الضـ ــفة ال ربيـ ــة ابإلضـ ــافة إىل ( )13 817عايلـ ــة حاصـ ــلة عل ـ ـ
التـ مني الصــحي اجملــاين .ابإلضــافة إىل ذلـ متــنح احلكومــة منــذ عــام  2000أتمــني العــاطلني عـ العمـ
”أتمــني األقص ـ “ وهــو أتمــني صــحي جمــاين ميــنح لألشــخا العــاطلني ع ـ العم ـ واألســر احملتاجــة
واألشخا الذي يتقاضون روات أق م احلد األدىن لألجور وقد بل عـدد األسـر املسـتفيدة مـ هـذا
الت مني حوايل  215ألـ أسـرة .أمـا يف ق ـا غـزة ومبوجـ القـرار الرائسـي الصـادر بتـاريخ  26حزيـران/
يوني ـ  2007فــإن مجيــع ســكان الق ــا معفيــني إعفــاءً كــامالً م ـ مجيــع رســوم اخلــدمات الصــحية الــي
تقــدمها اهلي ــات احلكوميــة مبــا فيهــا اخلــدمات الــي تقــدم ألول مــرة أي أن نســبة ت يــة التـ مني الصــحي
اجملـاين لسـكان الق ـا تبلـ  100يف املايـة .وتسـاوي هـذه الت مينـات مجيعـاً بـني الزوجـة والـزو يف حقــوق
االنتفا م سلة اخلدمات الصحية احملـددة وفقـاً لنظـام التـ مني الصـحي احلكـومي لسـنة  2004وكـذل
املعالني م قبلهم مبا يف ذل األطفال والوالدي واألخوة واألخوات.
 - 239وق ــد تنبه ـ وزارة الص ــحة حلاج ــات امل ـرأة يف مي ــدان الرعاي ــة الص ــحية واخت ــذت بع ــض الت ــدابر
اإلجيابيــة لصــاح املـرأة فعمل ـ عل ـ إدمــا خــدمات الصــحة اإل،ابيــة ورعايــة احلوامـ وتنظــيم األســرة يف
مراكز الرعاية الصحية األولية وأوجدت وحدات األمومة وال فولة يف هذه املراكز.
 - 240كمــا تعمـ الــوزارة عل ـ تنظــيم حماضـرات منتظمــة يف املــدارس ابلتنســي مــع وزارة الرتبيــة والتعلــيم
حــول الصــحة اإل،ابيــة وإعــداد العديــد مـ الرتوكــوالت ”الــدالي اإلرشــادية“ كالــدلي الــوطين املوحــد
خلدمات الصحة اإل،ابية والدلي الـوطين املوحـد للـوالدة اآلمنـة يف املستشـفيات ونظـام التحـويالت بـني
الرعاي ــة األولي ــة واملستش ــفيات وال ــدواير املس ــاندة وإع ــداد من ــاهج تدريبي ــة خاص ــة بص ــحة املـ ـرأة لت ــدري
الكوادر وت ويرها وتقدمي االستشارات الفردية واجلماعية وغرها م خدمات التثقي الصحي.
 - 241كمــا تســاهم املؤسســات غــر احلكوميــة يف تقــدمي خــدمات صــحية وخاصــة فيمــا يتعل ـ بصــحة
املـرأة كالفحوصــات الوقاييــة وتنظــيم األســرة والتثقيـ الصــحي ورعاية احلوامـ والواضــعات وتشــخيص
وعال أمرا اجلهاز التناسلي واألمرا املنقولة جنسـياً وغرهـا مـ اخلـدمات الـي أتخـذ بعـني االعتبـار
احتياجات املرأة يف كافة مراح حياهتا.
 - 242وم خالل خدمات الرعاية األولية تقدم وزارة الصحة شى اخلدمات املتعلقـة بصـحة األمهـات
واحلوام ـ ـ واألطفـ ــال وتوفرهـ ــا جمـ ــاتً لألمهـ ــات احلوام ـ ـ واألطفـ ــال حـ ــى س ـ ـ  6سـ ــنوات .وذل ـ ـ عل ـ ـ
النحو التايل:
األمومة اآلمنة
 - 243تــوفر وزارة الصــحة خــدمات الرعايــة أثنــاء احلمـ واحلمـ اخل ــر وبعــد الــوالدة وتعمـ علـ رفــع
التثقي الصحي حول الرضاعة ال بيعيـة والت ذيـة والنظافـة والت عـيم .وتقـوم هـذه املراكـز بتقـدمي اخلـدمات
اجملانية للمرأة احلام ولو مل تكـ مشـمولة بتـ مني صـحي كالفحوصـات العامـة والفحوصـات املخريـة
وفحــص جهــاز األم ـوا فــوق الصــوتية إال أن الــدخول إىل املستشــفيات للــوالدة أو غرهــا ال يكــون جمــاتً
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إال للمش ــموالت ابلتـ ـ مني الص ــحي احلك ــومي .كم ــا أنشـ ـ ت الـ ـوزارة ع ــدداً مـ ـ بي ــوت ال ــوالدة اآلمن ــة يف
احملافظات وخصوصاً يف املناط املهمشة.
 - 244وتشــر إحصــاييات وزارة الصــحة لألعـوام  2014-2013أبن هنالـ حتســناً ملحوظــا قــد طـرأ
عل مؤشرات الصحة اإل،ابية وارتفا نسبة النساء اللوايت يتلقـني العنايـة الصـحية أثنـاء احلمـ واخنفـا
نسبة الوالدات البيتية .حيث أن  95.5يف املاية م النساء ( 49-15سنة) قد تلقني رعايـة صـحية أثنـاء
احلمـ ـ  4م ـ ـرات عل ـ ـ األق ـ ـ مـ ـ قب ـ ـ مق ــدم رعاي ــة ص ــحية  95.7يف املاي ــة يف الض ــفة ال ربي ــة مقاب ـ ـ
 95.3يف املاية يف ق ا غزة.
 - 245كمــا تقــوم وزارة الصــحة بتقــدم خــدمات مــا قبـ احلمـ مبــا يف ذلـ صــرف املقــو ت للحوامـ
(كاحلديد والفولـ أسـيد) فعلـ سـبي املثـال بلـ معـدل صـرف احلديـد مـع الفولـ أسـيد  2.9وحـدة
دوايية لك سيدة م احلوام املسبالت يف مراكز الرعاية الصحية لعـام  .2015كمـا إن رعايـة احلوامـ
والواضــعات متتــد أيضـاً لتشــم الــز رات البيتيــة حيــث تقــوم القابلــة ابلــز رة للعــايالت ويف كـ ز رة تقــوم
القابلــة مبراقبــة النظافــة واحلالــة االجتماعيــة وك ــذل التوعيــة واإلرشــادات الصــحية حــول الت ذيــة الس ــليمة
وطرق العناية ابألم واملولود.
اخلصوبة
 - 246اخنفــض معــدل اخلصــوبة الكلــي يف دولــة فلس ـ ني يف عــام  2014إىل ( )4.1مولــود لك ـ ام ـرأة
( 3.7مولود يف الضفة ال ربية و  4.5مولود يف ق ا غزة) مقارنة مع  6.0مواليد يف عام .1997
تنظيم األسرة
 - 247أدخلـ ـ ـ وزارة الص ـ ــحة خدم ـ ــة تنظ ـ ــيم األس ـ ــرة إىل مراك ـ ــز الرعاي ـ ــة الص ـ ــحية األولي ـ ــة من ـ ــذ ع ـ ــام
 1997-1996حيــث تقــدم وســاي تنظــيم األســرة إىل املنتفعــات برســوم رمزيــة .وتقــدم خــدمات تنظــيم
األسرة يف  306مركز يف فلس ني وبل العدد اإلمجايل للز رات ملراكز تنظيم األسرة خالل العـام 2015
ل ا ت االستفادة م خدمات تنظيم األسرة املختلفة  82 115ز رة يف الضفة ال ربية .وشـكل وسـيلة
احلبو أعل نسبة م حيث االستخدام وم مث األكياس م اطية وم مث تركي اللول .
العمر املتوقع معدل الوفيات
 - 248يقدر العمر املتوقع للنساء للبقاء علـ قيـد احليـاة بنحـو  75سـنة مقارنـة مـع مـا معدلـ  72سـنة
للرجــال لس ــنة  .2015ويف ســنة  2009مت تش ــكي جلن ــة وطنيــة لوفي ــات األمه ــات تضــم ك ـ مق ــدمي
اخل ــدمات يف جم ــال ص ــحة املـ ـرأة مـ ـ أج ـ ـ إجي ــاد آلي ــة دقيق ــة لض ــبط عملي ــة وفي ــات األمه ــات وخف ــض
معدالهتا .وقد بل املعدل اإلمجايل يف فلس ني لوفيات األمهات للعام  2015حوايل  15.7م بني ك
 100 000والدة حيث بل عدد وفيات األمهات للعام  2015يف فلس ني  20حالة.
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سرطان الثد

األمرا

املتعلقة ابجلهاز اإلجنايب

 - 249تــوفر وزارة الصــحة يف مراكــز الرعايــة األوليــة خــدمات الكشـ املبكــر ب ريـ التصــوير الشــعاعي
للثــدي جمــاتً وحبسـ بروتوكــول الصــحة اإل،ابيــة حتــول النســاء مـ سـ  49-40إلجـراء الفحــص ك ـ
سنتني واللوايت بل  50سنة وأكثر يتم حتـويله سـنو ً أمـا اللـوايت لـديه اتريـخ مرضـي يف العايلـة فيـتم
حتــويله ك ـ  12-6شــهر إلجرايـ  .كمــا قام ـ وزارة الصــحة بتــوفر خدمــة مســحة عن ـ الــرحم للنســاء
جماتً وقد مت شراء مجيع املسـتلزمات واألجهـزة الضـرورية السـتمرار تقـدميها وتـدري م ـات املمرضـات يف
عيادات تنظيم األسرة عل سح مسحة عن الرحم.
مر نقص املناعة املكتسبة األمرا

املنقولة جنسي ا

 - 250تق ـ ــدم وزارة الص ـ ــحة خ ـ ــدمات طبي ـ ــة جماني ـ ــة لكاف ـ ــة املص ـ ــابني هب ـ ــذه األمـ ـ ـرا وذلـ ـ ـ بواسـ ـ ـ ة
املستشفيات احلكومية مبا يف ذلـ التشـخيص والعـال وتتحمـ الـوزارة عنـد احلاجـة نفقـات العـال يف
املستشفيات اخلاصة .كما تقوم الوزارة ال سيما م خالل اللبنة الوطنية ملكافحة مر اإليـدز بتنفيـذ
العديد م الرامج الي هتدف إىل احلد م انتشار هذه األمرا ع طري نشر املعرفة والتثقي الصـحي
وتــوفر الــدعم والرعايــة لألشــخا املصــابني وعــايالهتم .وتشــر إحصــاييات منــذ عــام  1998وحــى عــام
 2016إىل وجود ( )94حالة مرضية ابإليدز يف فلس ني منهم ( )17امرأة.
ختان اإلانث
 - 251ال وجود ملمارسة ختان اإلت وغرها م املمارسات التقليديـة األخـر الـي تضـر بصـحته يف
فلس ني.
اإلعاقة
 - 252بل ـ عــدد األشــخا ذوي اإلعاقــة يف فلس ـ ني ح ـوايل  113أل ـ فــرد أي  2.7يف املايــة م ـ
جمم السكان حبس مسح األفراد ذوي اإلعاقـة لسـنة  2011حيـث بل ـ نسـبة اإلعاقـة بـني الـذكور
 2.9يف املاية مقاب  2.5يف املاية بني اإلت .ومتث اإلعاقة احلركية النسبة األكر لد النساء والرجالعل
حــد س ـواء.ويكف قــانون حقــوق األشــخا املعــوقني تقــدمي خــدمات الرعايــة والت هيـ ال ســيما يف اجملــال
الص ــحي وذلـ ـ مـ ـ حي ــث تش ــخيص درج ــة اإلعاق ــة وتق ــدمي اخل ــدمات الص ــحية املش ــمولة يف التـ ـ مني
الصــحي احلكــومي جمــاتً للمعــوق وألس ـرت وتــوفر األدوات واألجهــزة ال بيــة الالزمــة وتــوفر العالجــات
الالزمــة وإجـراء العمليــات اجلراحيــة ويف حالــة عــدم توفرهــا تتكفـ وزارة الصــحة بتســديد النفقــات أو شـراء
اخلدمة م الق ا اخلا سواء داخ الوط أو خارج .
 - 253إن أب ــرز العوايـ ـ ال ــي تواجـ ـ األش ــخا ذوي اإلعاق ــة مـ ـ االس ــتفادة مـ ـ الت ي ــة للخ ــدمات
الصحية والت هيلية هـو خضـوعها حملدوديـة املوازنـة واالعتمـادات يف موازنـة وزارة الصـحة مـا يسـب غالبـاً
يف تراجع استفادة هؤالء األشخا م اخلدمات وطول فرتة االنتظار.
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التحدايت
انتهاك احلق يف حر ة احلركة التنق

الوصول للخدمات الصحية

 - 254تفــر حكومــة االحــتالل اإلسـراييلي طوقـاً أمنيـاً شــامالً علـ فلسـ ني احملتلــة مــا لـ ابلـ األثــر
عل إمكانيــة توفر الرعاية الصحيــة الكاملــة والالزم ــة للمـرأة والوصـول إىل املراكـز الصـحية واملستشـفيات.
ففي عام  2013أجرت  68امرأة فلس ينية عل الوالدة عل احلواجز العسـكرية اإلسـراييلية مـا أود
حبيــاة  5نســاء مــنه وإجهــا  35جنــني .كمــا تقضــي النساءســاعات طويلــة قــد تصـ إىل أكثــر مـ
أربع ساعات للوصول إىل املراكز الصحية يف الضفة ال ربية.
األ ضاع الصحية لألسريات الفلسـطينيات يف ظـ ظـر
أساس القومية اجلن

االعتقـال التعسـفي التمييـز

املبـين علـى

 - 255تعــي األس ـرات الفلس ـ ينيات يف ســبون االحــتالل أوضــاعاً اســتثنايية م ـ الناحيــة الص ــحية
فباإلضــافة إىل مــا يتعرض ـ إلي ـ م ـ شــى أن ـوا التعــذي اجلســدي والنفســي املنهبــي فــإ يعــانني م ـ
سياسة اإلمهال ال يب املتعمدة والقايمة علـ أسـاس القوميـة واجلـن وحرمـا مـ أدىن خـدمات العنايـة
ال بية والصـحة العامـة مبـا يف ذلـ حرمـا مـ حقهـ ابحلصـول علـ وجبـات اليقـة وكافيـة واملماطلـة
يف تقــدمي العــال وإع ــايه أدويــة منتهيــة الصــالحيات وحرمــان ذوات األم ـرا املزمنــة م ـ أدويــته
واالمتنــا ع ـ إج ـراء العمليــات اجلراحيــة الضــرورية ومنــع دخــول األطبــاء املت وعــون إىل الســبون وعــدم
عــزل األسـرات املريضــات املصــاابت أبمـرا معديــة .وتعــاين األسـرات مـ عــدم وجــود أخصــايي أمـرا
نسايية خاصـة أن مـ بـني األسـرات مـ مت اعتقـاهل وهـ حوامـ وحباجـة إىل متابعـة صـحية بـ ويـتم
إجب ــاره يف أغل ـ األحي ــان عل ـ ال ــوالدة وه ـ مقي ــدات األي ــدي دون مراع ــاة آلالم املخ ــا وال ــوالدة
ودون تلقيه ألي م خدمات الرعاية ال بية الضرورية حى بعـد الـوالدة مـا يشـك خ ـراً علـيه وعلـ
أطفاهل حديثي الوالدة .يرتاف ذل كل مع إنكار ح النساء الفلس ينيات األسرات يف احلصول عل
خـدمات طبيــة تراعــي معتقــداهت وخلفيــاهت الثقافيــة أو حـى تراعــي نــوعه االجتمــاعي مــا يضــع معظــم
هؤالء األسرات يف أوضا أكثر عرضة لالنكشاف واالستضعاف إىل جان مرضه .
 - 256كمــا وتســت إدارات الســبون واملخــابرات اإلس ـراييلية اإلصــاابت واحلالــة الصــحية لألس ـرات
كمــا األســر كوســيلة للضـ ط علــيه ومســاومته للحصــول علـ اعرتافــات أو معلومــات مقابـ تقــدمي
العال هل أو قضاء حوايبه .
 - 257وأتســر النســاء الفلس ـ ينيات يف بي ــة وظــروف قاســية ال إنســانية فمعظــم الســبون هــي ســبون
قدمية وال تتف مع املعاير الدولية م حيث مساحتها وبنايها العمراين وتنتشر فيها احلشـرات والقـوار
عـدا عـ قلـة التهويـة والرطوبــة الشـديدة واالكتظـا الكبـر والتعــر لـدرجات احلـرارة املت رفـة وانعــدام
وس ــاي التدف ــة .كم ــا حت ــرم النس ــاء األسـ ـرات مـ ـ إدخ ــال األغ ي ــة واملالبـ ـ الش ــتوية والف ــو الص ــحية
النسايية ابإلضافة إىل حرما مـ حقهـ اإلنسـاين ابلنظافـة وت يـر مالبسـه وكـذل الـنقص الشـديد
يف مواد التنظي العامة ويف مواد املبيدات احلشرية.
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انتهاكات حبق الطواقم الطبية
 - 258رصــدت مجعيــة اهلــالل األمحــر الفلسـ يين خــالل  2014حنــو  1 246انتهاكـاً يف الضــفة ال ربيــة
حب طواقمها ال بية أثناء أداء مهماهتا اإلنسانية املتمثلـة يف إسـعاف اجلرحـ واملرضـ ونقلهـم متثلـ يف
إعاق ــة ومن ــع م ــرور لس ــيارات اإلس ــعاف أثن ــاء نقله ــا للمرضـ ـ واملريض ــات واس ــتهداف مباش ــر لس ــيارات
اإلسعاف واملسعفني ابالعتداء وقناب ال از.
العد ان على قطاع غزة يف عام 2014
 - 259خلـ ـ ـ الع ـ ــدوان اإلسـ ـ ـراييلي األخ ـ ــر علـ ـ ـ ق ـ ــا غ ـ ــزة أض ـ ـ ـرار فادح ـ ــة عل ـ ـ ـ حقوقـ ـ ـ النس ـ ــاء
الفلسـ ينيات األساســية كــاحل يف احليــاة واحلـ يف الســالمة اجلســدية واحلـ يف الصــحة واحلـ يف محايــة
املدنيات منه أثناء النزاعات املسلحة وعدم االستهداف .أدت اهلبمات اإلسراييلية غـر املشـروعة ذات
ال ــابع العــدواين املت ص ـ وعــدم متييزهــا بــني األهــداف العســكرية واملدنيــة وانتهاكهــا اخل ــر ملبــدأ التناس ـ
والضــرورة واإلنســانية إىل قتـ حـوايل  489امـرأة أي مــا نســبت  22يف املايــة مـ إمجــايل الضــحا مــنه
 16امرأة حامال كما بل عدد نساء غزة اجلرحيات  3 532جرحية يشكل ما نسبت  31يف املايـة مـ
إمجــايل اجلرح ـ  .كمــا تــر العــدوان آاثر عميقــة عل ـ الصــحة اإل،ابيــة للم ـرأة فلعــدم متك ـ العديــد م ـ
النســاء احلوام ـ م ـ الوصــول إىل املستشــفيات فقــد توف ـ  4أمهــات بســب الت ـ خر يف تلقــي الرعايــة
ووضــع حنــو  18ام ـرأة محلهــا يف املنــزل .وازداد عــدد حــاالت الــوالدة املبكــرة نتيبــة إصــاابت األمهــات
ابخلــوف والتــوتر يف وقـ تضــاع فيـ معــدل وفيــات األطفــال حــديثي الــوالدة أثنــاء العــدوان اإلسـراييلي
علـ ـ ـ غ ـ ــزة يف ع ـ ــام  2014مس ـ ــبالً حن ـ ــو  14يف املاي ـ ــة مقارن ـ ــة م ـ ــع األش ـ ــهر ال ـ ــي س ـ ــبق الع ـ ــدوان
( 7يف املاية) وذل بسب استنشاق ال از ونقص األدوية واملعـدات ال بيـة واإلصـاابت املباشـرة للنسـاء
يف أماك متفرقة م اجلسم.
 - 260ومت تعلي ـ العم ـ يف ســتة أقســام والدة بســب الــدمار الــذي حل ـ ابملستشــفيات حيــث تضــرر
حوايل  117مستشـف وعيـادة ومركـزاً للرعايـة الصـحية األوليـة وصـيدلية .كمـا تراجعـ اخلـدمات املقدمـة
للسيدات احلوام بسب استخدام أقسام الوالدة لعـال احلـاالت اجلراحيـة وخـروجه بشـك مبكـر مـ
املستش ــفيات بع ــد إجـ ـراء العملي ــات القيصـ ـرية .كم ــا تراجعـ ـ خ ــدمات رعاي ــة احلوامـ ـ بنس ــبة تزي ــد عـ ـ
 70يف املايـ ــة خـ ــالل العـ ــدوان وتصـ ــاح ذل ـ ـ ابخنفـ ــا  90-60يف املايـ ــة خلـ ــدمات تنظـ ــيم األسـ ــرة
لنف الفرتة.
احلصار غري القانوين
 - 261يقــو احلصــار غــر القــانوين الــذي تفرض ـ إس ـرايي الســل ة القايمــة ابالحــتالل ســر منظومــة
الرعايــة الصــحية األمــر الــذي يعــر صــحة مليــون ومثامنايــة ألـ فلسـ ينية وفلس ـ يين يف غــزة إىل اخل ــر
مبــا يف ذل ـ خ ــر املــوت .إذ قوض ـ قــدرة النظــام الصــحي يف غــزة إىل حــد خ ــر بســب العبــز ع ـ
حتــديث البنيــة التحتيــة املاديــة لدي ـ أو إعــادة بنايهــا أو ترميمهــا بســب األض ـرار اجلســيمة الــي حلق ـ هبــا
جراء االعتداءات العسكرية اإلسراييلية املستمرة عل الق ا .
 - 262كما وتتعر اخلدمات ال بية وم بينها اإلجراءات ال بية إلنقـاذ احليـاة خل ـر اال يـار بسـب
نفاذ احتياطيات الوقود املستخدمة لتش ي املولدات االحتياطية بسب احلصـار غـر القـانوين والسياسـات
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العنص ـرية املفروضــة عل ـ إدخال ـ وغالب ـاً مــا تــؤدي التقلبــات املســتمرة يف تزويــد الكه ـرابء إىل أع ــال يف
املعدات ال بية احلساسة .كما وتفر سل ات االحتالل شى القيود غر القانونية عل عمليات إدخال
األدويــة ووســاي العــال واملعــدات ال بيــة وصــيانتها .كمــا أد منــع آالف الفلس ـ ينيات والفلس ـ ينيون
مم يعانون أمراضاً خ رة ومستعصية م السفر للعال يف الضفة ال ربية واخلار إىل وفاة امل ات منهم.
املا ة ()13
املسا اة يف احلقوق االقتصا ة االجتماعية الثقافية
 - 263انضــم فلس ـ ني إىل العهــد الــدويل اخلــا ابحلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة يف عــام
 2014كم ــا أك ــدت فلسـ ـ ني مـ ـ خ ــالل مقدم ــة الق ــانون األساس ــي الفلس ـ يين املع ــدل ومـ ـواده علـ ـ
التزامهـا بكفالــة كافـة احلقــوق اإلنسـان وحر تـ األساسـية واحرتامهــا .وال تـدخر فلسـ ني جهـداً يف تفعيـ
هذه احلقوق والرتكيز عل قضا املرأة كشري أساسي وفاع يف بناء االقتصاد واجملتمع.
احلق يف السك املالئم
 - 264أكد القانون األساسي املعـدل أبن املسـك املاليـم هـو حـ لكـ مـواط وتسـع الدولـة لت مينـ
ملـ ال م ـ و ل ـ  .ومل متيــز الق ـوانني ذات العالقــة كقــانون رقــم ( )1لســنة  1996بش ـ ن متلي ـ ال بقــات
والشق واحملالت بني الرجال والنساء يف هذا اجملال.
 - 265وتعمـ ـ وزارة األشـ ـ ال العام ــة واإلس ــكان الفلس ـ ـ ينية وض ــم خ ه ــا االسـ ـرتاتيبية لألع ـ ـوام
األخرة عل خت يط وتنفيذ عدة مشاريع إسـكانية مـ أجـ تـوفر سـك اليـ وصـحي وميسـور التكلفـة
لكافــة امل ـواطنني م ـ خالهلــا وخاصــة األســر الــي دخلهــا أق ـ م ـ متوســط الــدخ مبــا يف ذل ـ األســر
الفقــرة الــي تعيلهــا النســاء واألرامـ  .وحبسـ اخل ــة تع ــي الــوزارة األولويــة يف بنــاء هــذه املشــاريع داخـ
امل ــدن ومن ــاط التوس ــع املتامخ ــة مباش ــرة للم ــدن وذلـ ـ مـ ـ أجـ ـ تقليـ ـ تك ــالي املواص ــالت وتس ــهي
الوصول إليها.
 - 266ويف سنة  1991مت إنشاء اجملل الفلس يين لإلسكان هبـدف ختفيـ مـ ضـايقة السـك الـي
تع ــاين منه ــا األس ــر ذات ال ــدخ احمل ــدود وتق ــدمي ق ــرو إس ــكان ميس ــرة وطويل ــة األجـ ـ هل ــذه األس ــر
واملســامهة يف حتســني بي ــة الســك اخلاصــة ابلف ــات الفقــرة واملهمشــة وبشــك خــا النســاء امل لقــات
واألرام ـ ـ وكب ــار الس ـ ـ وذوي االحتياج ــات اخلاص ــة .واس ــتفاد م ـ ـ ب ـ ـرامج ومش ــاريع اجملل ـ ـ أكث ــر م ـ ـ
 7أالف أسـ ــرة فلس ـ ـ ينية أي أكثـ ــر م ـ ـ  40أل ـ ـ فـ ــردا بشـ ــك مباشـ ــر ومتكـ ــني  1,976أسـ ــرة م ـ ـ
املهمشني والفقراء وذوي االحتياجات اخلاصة م التمتع حبقهم يف السـك الكرمي عر توفر املنح وت ويع
املساك ملصلحتهم.
التحدايت
سياسة سلطات االحتالل يف هدم املنازل
 - 267تعاين النساء الفلس ينيات يف خمتل مناط فلس ني احملتلة م انتهاكات االحـتالل اإلسـراييلي
وسياسات يف هدم املنـازل حـني يضـ ررن إىل مواجهـة حتـد ت مضـاعفة خاصـة ألنـ غالبـاً مـا يقـع علـ
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ع ــاتقه مس ــؤولية االس ــتمرار يف القي ــام ابألدوار املتوق ــع م ــنه وت ــوفر املـ ـ و ال ــذي يع ــين األم ـ واألم ــان
للعايلة ولك يف ظروف خمتلفة وابل ة الصعوبة م النواحي املادية والنفسية والعملية.
 - 268وابإلضــافة إىل املعــاتة النفســية الــي تتعــر هلــا امل ـرأة نتيبــة هــدم بيتهــا فقــد ســاءت األوضــا
االقتصــادية لألســر الفلس ـ ينية بســب هــدم البيــوت وفقــدان كافــة املقتنيــات الــي حتويهــا وفقــدان فــر
العم ـ واض ـ رار األبنــاء والبنــات لــرت املــدارس وز دة نســبة الــزوا املبكــر وز دة األعبــاء االقتصــادية
امللقــاة عل ـ كاه ـ األســرة وخباصــة امل ـرأة .وتلقــي اإلحصــاءات اآلتيــة بعــض الضــوء عل ـ حبــم معــاتة
النسـ ــاء الفلس ـ ـ ينيات يف ظ ـ ـ انتهـ ــا سـ ــل ات االحـ ــتالل اإلس ـ ـراييلي لسياسـ ــة هـ ــدم منـ ــازل ال تشـ ــك
ابألساس أي خماطر تذكر عل أمنها.
 - 269تتنــو ذرايــع ســل ات االحــتالل اإلس ـراييلي يف هــدم املنــازل الســكنية يف فلس ـ ني احملتلــة حيــث
ختتل ـ يف ق ــا غــزة عمــا هــي يف الضــفة ال ربيــة مبــا فيهــا القــدس .فمنــذ عــام  1967دأب ـ ســل ات
االحــتالل وابالســتناد إىل قــانون الــدفا االنتــدا الري ــاين (ال ـوارئ) لعــام  1945عل ـ هــدم منــازل
الفلسـ ـ ينيني حتـ ـ ذراي ــع غ ــر قانوني ــة كال ــذرايع األمني ــة أو ع ــدم احلص ــول علـ ـ تـ ـراخيص اس ــتنادا إىل
تشريعات عنصرية أو ملخالفة سياسة السل ات اإلسراييلية العنصرية لإلسكان أو قـر هـذه املنـازل مـ
املستوطنات غر القانونية وحدود الفص أو لوقوعها مبحـاذاة ال ـرق االلتفافيـة .كمـا تتنـو طـرق ووسـاي
قـ ـوات االح ــتالل اإلسـ ـراييلي يف ه ــدم املن ــازل الس ــكنية كاهل ــدم ابجلراف ــات القصـ ـ ابملدفعي ــة الثقيل ــة
القص بصواريخ ال ايرات احلربية القص بصواريخ أر -أر ونس املنازل ابملتفبرات.
 - 270ففــي ق ــا غــزة كان ـ عمليــات هــدم املنــازل واألعــني املدنيــة أخــر تــتم ابلقص ـ ابلص ـواريخ
والقــذاي املدفعيــة ودومنــا حتــذير مســب للســكان وإن جــر حتــذير الســكان فقــد كــان حتــذيراً شــكلياً
يسهم فقط يف تـرويعهم وال يراعـي معـاير القـانون الـدويل إذ مل متـنحهم هـذه ”اإلنـذارات املبكـرة“ الوقـ
الكــايف إلخــالء املنــازل أبمــان حيــث مل تتبــاوز املهلــة يف معظمهــا الدقيقــة أو الــثال دقــاي وأبي حــال
م ـ األح ـوال وحــى ولــو متك ـ هــؤالء الســكان م ـ إخــالء منــازهلم أبمــان فلــم يك ـ هنال ـ أمــامهم أي
مكــان آم ـ آخــر يلبــؤون إلي ـ يف ظ ـ أن ك ـ األعــني املدنيــة وحــى املــدارس واملالج ـ كان ـ حم ـالً
الستهداف والقص م قب املدفعيات وال ايرات اإلسراييلية املعتدية.
 - 271وتبـني اإلحصـاءات أبن العـدوان اإلسـراييلي علـ ق ـا غـزة لسـنة  2014قـد أسـفر عـ تــدمر
حوايل ( )13 217منزالً ( )1 742منها بشك كلي وعل إثر ذل شرد حوايل م ة ألـ فلسـ ينية
وفلس ـ ـ يين .كمـ ــا بل ـ ـ ع ـ ــدد املنـ ــازل الـ ــي ه ـ ــدمتها ق ـ ـوات االحـ ــتالل اإلس ـ ـراييلي يف ق ـ ــا غـ ــزة خ ـ ــالل
االعتــداءات اإلسـراييلية احلربيــة الســابقة وغرهــا مـ العمليــات والواقعــة يف الفــرتة بــني  1كــانون الثاين/ينــاير
 2008وح ــى  1آ /أغس ـ  2013ح ـوايل ( )14 086من ــزالً ( )2 836منه ــا مت ت ــدمره بش ــك
كلـي .وتتفــاقم أزمـة الســك يف الق ـا بفعـ احلصـار اإلسـراييلي املفـرو منــذ عـام  2006ومنــع دخــول
مواد البناء الالزمة إلعادة إعمار هذه املساك والبىن التحتيـة ومنـع الفلسـ ينيني مـ اسـت الل مسـاحات
واسعة م األراضي القريبة م احلدود.
 - 272ويف القــدس تتــابع السياس ــات اإلس ـراييلية جت ــاه هتويــد املدين ــة وفصــلها ع ـ واقعهــا الفلس ـ يين
وتسـ ــتعم يف سـ ــبي ذل ـ ـ كافـ ــة ال ـ ــرق غـ ــر القانونيـ ــة الـ ــي م ـ ـ ش ـ ـ ا أن تـ ــؤدي إىل هتبـ ــر السـ ــكان
الفلس ـ ينيني م ـ املدينــة ابلقــوة وم ـ أهــم هــذه األدوات مصــادرة األراضــي وهــدم العقــارات واملســاك .
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فبحس ـ مكت ـ تنســي الشــؤون اإلنســانية األراضــي الفلس ـ ينية احملتلــة التــابع لألمــم املتحــدة فقــد مت ـ
مصــادرة  35يف املايــة م ـ أراضــي القــدس الشــرقية لت ــوير املســتوطنات اإلس ـراييلية غــر القانونيــة ومل يــتم
ختصيص سو  13يف املاية م القدس الشرقية للبناء الفلس يين معظمها كان مقام عليها مبان أصـالً
وهنال ما ال يق ع ثلث منازل الفلس ينيني يف القدس الشرقية غر حاصلة علـ تـراخيص بنـاء وهـي
تـ ـراخيص يص ــع احلص ــول عليه ــا بس ــب القـ ـوانني العنصـ ـرية ال ــي تفرض ــها الس ــل ات اإلسـ ـراييلية علـ ـ
الفلس ينيني وهو األمر جيع أكثر م  90 000مواط ومواطنة يعيشون حت اخل ر الدايم املتمثـ يف
احتمال هدم منازهلم وهتبرهم وما يراف ذل م آاثر نفسية.
 - 273كمــا أشــار مكت ـ تنســي الشــؤون اإلنســانية أبن جممــو املنــازل الــي هــدمتها ق ـوات االحــتالل
اإلس ـراييلي يف القــدس الشــرقية منــذ العــام  1967وحــى  2014قــد بل ـ  2 000منــزالً ممــا أســفر ع ـ
طفال و  1 423امرأة .وغالباً ما تتم عمليات هدم
تشريد ما يقار  5 419شخصاً منهم ً 2 832
البي ــوت ابس ــتخدام اجلراف ــات ويتخلله ــا اعت ــداءات مـ ـ قبـ ـ س ــل ات االح ــتالل علـ ـ الس ــكان خ ــالل
حماولتهم محاية مسكنهم ومنع هدم  .كما بدأت سل ات االحتالل اإلسراييلي يف السنوات األخرة عل
إجبــار الســكان الفلس ـ ينيني عل ـ هــدم مســاكنهم أبيــديهم وعل ـ نفقــتهم اخلاصــة .وقــد تصــاعدت وتــرة
جـرايم االحــتالل يف هــدم منــازل الفلس ـ ينيني يف األعـوام األخــرة حيــث بل ـ جممــو املنــازل الــي هــدمتها
قـ ـوات االح ــتالل يف الض ــفة ال ربي ــة ح ـ ـوايل ( )550من ــزالً يف ع ــام  2015و ( )1 094من ــزالً يف ع ــام
 2016و ( )177منزالً يف شهري كانون الثاين/يناير وشبا /فراير م العام .2017
 - 274كمـا تــؤدي الســي رة الكاملــة غــر الشــرعية إلسـرايي علىاملنــاط املســماة ( ) والــي متثـ حـوايل
 60يف املاية م مساحة الضفة ال ربية إىل فر قيود صارمة عل ح السكان الفلس ينيني يف السك
وتوسعهم ال بيعي .حيث خصص معظم هذه ملنفعة املستوطنات اإلسراييلية الي حتظ مبعاملة تفضيلية
عل حسا التبمعات الفلس ينية مبا يف ذل الوصـول إىل األراضـي واملـوارد والتخ ـيط وت ـوير البـىن
التحتية .إذ يقع  70يف املاية م أراضي املن قة داخ حدود اجملال اإلقليميـة للمسـتوطنات اإلسـراييلية.
وابلتــايل ُحيظــر عل ـ الفلس ـ ينيني اســتخدامها وت ويرهــا وأن اإلدارة املدنيــة اإلس ـراييلية وحبس ـ مكت ـ
تنسي الشؤون اإلنسـانية تسـمح للفلسـ ينيني عمليـاً ابلبنـاء يف مسـاحة تقـ عـ  1يف املايـة مـ املنـاط
املسماة ( ) والي مل تعد تتوفر فيها ابألساس مساحات للبناء.
 - 275ويعـ ــي  5 000فلس ـ ـ يين يف  38جممعـ ــا تقـ ــع جزيي ـ ـاً يف واملنـ ــاط املسـ ــماة ( ) وأعل ـ ـ أ ـ ــا
”منــاط إطــالق تر“ ألغ ـرا التــدري العســكري ممــا زاد انكشــاف الســكان عل ـ املخــاطر وتعرضــهم
خل ــر التهبــر .ومت هــدم ح ـوايل  540مبــىن فلس ـ يين خــالل عــام  2012م ـ بينهــا  165منــزالً حببــة
عدم حصوهلا عل تراخيص إسراييلية للبناء مما أد إىل هتبر  815شخصاً أكثـر مـ نصـفهم أطفـال.
هذا فيما عدا ع افتقار جممعات السكان الفلس ينيني هذه ألية خدمات أو شبكة بىن حتتية ماليمة.
 - 276يواجـ آالف الفلسـ ينيون والفلسـ ينيات مـ مجاعــات البــدو والرعــاة املقيمــة يف الضــفة ال ربيــة
مب ــا يف ذلـ ـ الق ــدس الش ــرقية خ ــر الرتحيـ ـ القس ــري مبوجـ ـ خم ــات عنصـ ـرية غ ــر قانوني ــة تس ــع
إسرايي السل ة القايمة ابالحـتالل إىل إكسـايها ابلصـفة القانونيـة ابعتبارهـا بـرامج إعـادة تـوطني هتـدف
إىل خدم ــة التبمع ــات البدوي ــة وحتس ــني ظ ــروفهم املعيش ــية إال أ ــا ويف حقيقته ــا م ــا ه ــي إال خم ــات
اســتي انية هتــدف إىل تفري ـ األر م ـ ســكا ا الفلس ـ ينيني وإقامــة بــؤر اســتي انية متواصــلة م ـ ش ـ ا
تق ــويض التواص ـ ـ اجل ـ ـرايف لدول ــة فلس ـ ـ ني احملتل ــة .وتن ــوي ه ــذه املخ ــات ب بيعته ــا عل ـ ـ مص ــادرة
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املمتلكــات اخلاصــة للبــدو وتــدمرها مبــا يف ذلـ املنــازل واهلياكـ املعيشــية وحظــاير املاشــية وكــذل مرافـ
اخلدمات األساسية والبىن التحتية.
 - 277وتسـ ــع إس ـ ـرايي حالي ـ ـاً إىل ترحي ـ ـ ح ـ ـوايل  46جتمع ـ ـاً بـ ــدو ً يق نهـ ــا مـ ــا بـ ــني ( )5 000إىل
( )11 000شخص أكثر م ثلثيهم م النساء واألطفال رغماً ع إرادهتم إىل مناط مت حتدديها م
قبلهــا ال تســتويف أدىن املعــاير م ـ حيــث تــدهور الظــروف املعيشــية فيهــا وحمدوديــة منــاط الرعــي وأمــاك
كسـ الــرزق مــا يــؤدي إىل فقــدان التواصـ القبلــي وتقــويض منــط احليــاة التقليديــة اخلاصــة وكــذل قــر
إحــداها مـ مكـ نفــا ت بلــدي مــا يشــك خ ـراً صــحياً عليهم وذلـ كلـ يف حــال إقرارهــا ملــا يســم
ب ـ ”قــانون البــدو“ مــع العلــم أبنـ ومنــذ التســعينيات رحلـ إسـرايي قسـراً أكثــر مـ  200عايلــة بدويــة
فلس ينية م هذه التبمعات ابإلضافة إىل قيامها املتكرر هبدم م ات اخليم واملنشـآت الزراعيـة واحليوانيـة
ومراف املياه والصرف الصحي حببة عدم الرتخيص والتواجد بشك غر قانوين يف املناط املسماة ( ).
 - 278وإىل جان ـ ـ هـ ــذه املخ ـ ــات العنص ـ ـرية تتبـ ــع إس ـ ـرايي السـ ــل ة القايمـ ــة ابالحـ ــتالل شـ ــى
السياسـات واملمارســات غـر القانونيــة الـي مـ شـ ا تعزيــز خ هـا لرتحيـ البـدو الفلسـ ينيني عـر خلـ
بي ــة إك ـراه وظــروف معيشــية طــاردة م ـ خــالل وعل ـ ســبي املثــال ال احلصــر رفضــها املســتمر ل لبــات
تصــاريح البنــاء وهــدمها املنــازل واخلــيم واملــدارس وتقييــدها للوصــول إىل املراعــي واألس ـواق ومصــادرهتا
للمساعدات اإلنسانية وإتالفها وتقييد إيصاهلا ما يسهم يف اية امل اف يف إرغام هذه التبمعـات علـ
م ادرة املناط الي يعيشون فيها.
 - 279وممــا ال ش ـ في ـ إن حرمــان العــايالت البدويــة م ـ حقــوقهم األساســية وعل ـ رأســها احل ـ يف
الســك املاليــم يــؤثر وابلدرجــة األوىل علـ النســاء البــدو ت ابعتبــار أن املنــزل هــو املـ و األساســي هلـ
الذي يوفر املكان والبي ة اآلمنة وكذل عل حقه يف الوصول إىل اخلدمات األساسية واحلصـول علـ
مستوي معيشي الي .
االستحقاقات العائلية
 - 280مــنح قــانون اخلدمــة املدنيــة املوظفــة ح ـ احلصــول عل ـ العــالوة العايليــة عـ زوجهــا غــر املوظ ـ
وأبنايهــا وبناهتــا حــى بلــوغهم الثامنــة عشــر (قــد يســتمر صــرف العــالوة حــى بعــد بلــوغهم هــذا الس ـ يف
حــاالت معينــة) .أمــا خبصــو العــالوات األخــر فيســاوي القــانون يف أوضــا وشــرو اســتحقاقها بــني
املرأة والرج املوظفني ابخلدمة املدنية.
 - 281أمـ ــا االسـ ــتحقاقات األس ـ ـرية األخـ ــر كالرات ـ ـ التقاعـ ــدي فيـ ــور أي م ـ ـ الـ ــزوجني ورثـ ــتهم
املستحقني العوايد التقاعدية والتعويضـات ابلتسـاوي وفـ أحكـام قـانون التقاعـد العـام دون أي متييـز علـ
أسـاس اجلــن  .كمـا تــر الزوجـة (األرملــة) عـ زوجهــا املتـويف املتقاعــد هـذه العوايــد والتعويضـات ويرثهــا
هــو إذا مــا كــان عنــد وفاهتــا غــر قــادر علـ كسـ الــدخ مـ الناحيــة الصــحية أو غــر قــادر علـ إعالــة
نفس ـ إال أن هــذا االش ـرتا يــؤدي إىل احلرمــان م ـ احلقــوق التقاعديــة اخلاصــة ابمل ـرأة رغــم التزامهــا بــدفع
مستحقات راتبهـا التقاعـدي مثلهـا مثـ الرجـ كمـا يفـرت أبن املـرأة هـي املـُعالة دايمـاً وأبن الرجـ هـو
املعي ـ الــذي ال يعتمــد عليها.أمــا إذا تزوج ـ املوظفــة الــي اكتســب راتب ـاً تقاعــد ً ع ـ خــدماهتا هــي فــال
يق ع عنها راتبها التقاعدي بسب زواجها.
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 - 282وعل ـ الــرغم م ـ وجــود تفــاواتً يف معــدالت الفقــر بــني األســر الــي يرأســها الرجــال واألســر الــي
ترأسها النساء والي تشك  9.3يف املاية م إمجايل األسر الفلس ينية يف الضفة ال ربية وق ا غزة لسنة
 2011حيـث بل ـ هــذه املعـدالت  29.8يف املايــة و  25.5يف املايـة علـ التـوايل إال أن هـذه النســبة
تبدو إىل حد ما متقاربة إذ يتضح م خالل دراسة احلاالت أن رائسة املرأة لألسرة ال تعين ابلضرورة أن
تكون هذه األسر أكثر فقراً فالعوام الي تـؤثر علـ مسـتو الفقـر الـذي تعـاين منـ األسـر بشـك عـام
هي ذاهتا سواء أكان املعي رجالً أو امرأة كحالت االجتماعية ومستو تعليم وطبيعة عمل .
 - 283وضــم جهــود دولــة فلس ـ ني يف تــوفر احليــاة الكرميــة وتعزيــز املســاواة والعدالــة لك ـ األف ـراد دون
متييز عمل احلكومة خالل السنوات املاضية عل ت وير شبكة األمان االجتماعي وإصالحها يف تقـدمي
املساعدات االجتماعية وذلـ مـ أجـ ضـمان وصـول املسـاعدات إىل مسـتحقيها .فقامـ علـ سـبي
املثــال بتوحيــد ب ـرامج املســاعدات النقديــة ضــم بــرتمج واحــد هــو بــرتمج املســاعدات النقديــة املوحــد
) (CTPالذي اسـتفاد منـ يف عـام  2013حنـو  104 203أسـرة تضـم  586 024فـرد وبتكلفـة 128
مليون دوالر أمريكي وشكل األسر الي ترأسها نساء  43.6يف املاية م إمجايل األسر املستفيدة.
 - 284كمــا أني ـ وزارة التنميــة االجتماعيــة بــدور دعــم الف ــات األكثــر عرضــة لالنكشــاف كاألســر
الفقــرة واألشــخا ذوي اإلعاقــة واأليتــام واألطفــال واملســنني وإع ــاء مـ خــالل ذلـ حيـزاً مـ التمييــز
اإلجيــاي للم ـرأة خاصــة فيم ــا يتعل ـ ابحلصــول عل ـ املعــوتت وتس ــهي اإلج ـراءات .وتقــدم ال ــوزارة هل ــذه
الف ــات املس ــاعدات والت مينــات االجتماعي ــة الــي تش ــم إىل جان ـ املس ــاعدات النقديــة املس ــاعدات
العيني ـ ـ ــة وال ذايي ـ ـ ــة واللب ـ ـ ــاس والت مين ـ ـ ــات الص ـ ـ ــحية واألدوات املس ـ ـ ــاندة لألش ـ ـ ــخا ذوي اإلعاق ـ ـ ــة
واإلعفاءات اجلمركية والرسوم املدرسية وخدمات التمكني االقتصادي وخدمات اإليواء والرعاية.
القر

املصرفية الرهون العقار ة

 - 285ال متي ــز التش ـريعات ذات العالق ــة ابالق ـرتا املص ــريف والره ــون العقاري ــة فيم ــا ب ــني امل ـرأة والرج ـ .
حيــث تســاوي هــذه التش ـريعات بــني األهليــة القانونيــة للم ـرأة والرج ـ يف إج ـراء املعــامالت البنكيــة وفــتح
احلساابت البنكية واإليدا واالقرتا واحلصول عل الرهوتت والتسهيالت وخمتل أشـكال االيتمـان
املاليـ ــة لـ ــد املصـ ــارف وذل ـ ـ بـ ــذات احلـ ــدود والشـ ــرو والفوايـ ــد املقـ ــررة للرج ـ ـ ودون أي اش ـ ـرتاطات
خاصة هبا.
 - 286كما تساوي التشـريعات الناظمـة للق ـا املـايل غـر املصـريف يف فلسـ ني فيمـا بـني املـرأة والرجـ
ال سيما فيما يتعل بنشاطات أسواق وشركات األوراق املاليـة واكتتـا األوراق املاليـة وتـداوهلا واإليـدا
والتحوي والتسوية إذ تشر اإلحصاييات الصادرة ع اجلهاز املركـزي لإلحصـاء الفلسـ يين لعـام 2014
أبن  41.1يف املاية م األفراد الذي لديهم حساابت يف سوق فلس ني لألوراق املالية (بورصـة فلسـ ني)
ه م اإلت مقاب  58.9يف املاية م الذكور.
الرايضة النسائية
 - 287ال متي ــز السياس ــات املتبع ــة يف جم ــال األلع ــا الرتوحيي ــة والر ض ــية ض ــد النس ــاء والفتي ــات .فعلـ ـ
ص ــعيد التعل ــيم تعت ــر الرتبي ــة البدني ــة م ــادةً إلزامي ــة يف مجي ــع امل ــدارس تش ــار مـ ـ خالهل ــا ال الب ــات يف
األنش ة واأللعا الر ضية عل قدم املساواة مع ال ال الذكور.
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 - 288يف عــام  2004مت تشــكي أول فري ـ كــرة قــدم نســوي فلس ـ يين الــذي شــار يف العديــد م ـ
الب ــوالت العربيــة واآلســيوية ويف عــام  2008مت تشــكي دوري نســوي فلس ـ يين يف كــرة القــدم مكــون
م العديد م األندية النسوية يف هذا اجملال.
 - 289ابلنســبة إىل ر ضــة النســاء ذوي اإلعاقــة جتــدر اإلشــارة إىل أن قــانون الر ضــة يــويل أمهيــة خاصــة
لر ضــة األشــخا ذوي اإلعاقــة والعم ـ عل ـ تنميــة طاقــاهتم وتــوفر فــر ممارســة األنش ـ ة الر ضــية هلــم
للوصـول إىل ر ضــة املســتو ت العاليـة .وينفــذ اجمللـ األعلـ للشــبا والر ضــة مشـرو يســتهدف متكــني
األطفال ذوي اإلعاقة وتعزيز قدراهتم القيادية م خالل األنش ة الر ضة.
املا ة ()14
املرأة الر فية
 - 290تبلـ ـ نس ــبة الس ــكان الفلسـ ـ ينيني املقيم ــني يف الريـ ـ  16.8يف املاي ــة مـ ـ جمم ــو الس ــكان يف
فلسـ ـ ني والب ــال ع ــددهم حـ ـوايل  4.6ملي ــون نس ــمة مقابـ ـ  73.8يف املاي ــة م ــنهم مقيم ــني يف احلض ــر
و  9.4يف املاي ــة يف خميم ــات اللب ــوء .وحبس ـ تص ــني التع ــداد الث ــاين للس ــكان واملس ــاك واملنش ــآت يف
فلس ني لسنة  2007يعتر الري ك جتمع سكاين يق عدد سكان عـ  4 000نسـمة وكـ جتمـع
يبل عدد سكان ما بني  9 999 - 4 000نسـمة دون أن تتوفر في أربعـة عناصـر م العناصر احلياتية
التالية :شبكة كهرابء عامـة وشـبكة ميـاه عامـة ومكتـ بريـد ومركـز صـحي بـدوام كامـ ل بيـ طيلـة
أ م األسبو ومدرسة اثنوية متنح شهادة الثانوية العامة.
 - 291يعتــر النشــا االقتصــادي للم ـرأة الريفيــة متــدنياً ابإلمجــال حيــث تبل ـ نســبة النســاء النشــي ات
اقتصــاد ً ( 18.9يف املايــة) م ـ جممــو القــو العاملــة البــال  47.2يف املايــة يف الري ـ الفلس ـ يين لســنة
 .2015فيما بل نسبة النسـاء العـامالت يف الق ـا الزراعـي ( 25.6يف املايـة) مـ جممـو العـاملني يف
هذا الق ا وهـي نسـبة متوازنـة نوعـاً مـا وهلـا داللتهـا وخباصـة أن الزراعـة تعتـر نشـاطاً اقتصـاد ً ومصـدر
دخ رييسي للعايالت حيث توفر فـر العمـ حلـوايل  9.5يف املايـة مـ القـو العاملـة يف الضـفة ال ربيـة
و  6.6يف املاية يف ق ا غزة كما تسـاهم حبـوايل  5.6يف املايـة يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل وحبـوايل  21يف
املاية مـ جممـو الصـادرات وحتقيـ األمـ ال ـذاييواالكتفاء الـذايت مـ املنتبـات الزراعيـة احملليـة .ابإلضـافة
إىل كـون الزراعــة عــامالً رييسـاً يف محايــة األر الفلسـ ينية يف وجـ املصــادرة مـ قبـ ســل ات االحــتالل
والتوسع االستي اين.
 - 292ومل يُستثىن العاملون يف الق ا الزراعي م ن ـاق ت بيـ قـانون العمـ حـى لـو كـان عملهـم يف
الزراعة ذات طبيعيـة مؤقتـة أو مومسيـة فقـد نصـ أحكامـ صـراحة علـ أن العـاملون يف األعمـال احملـددة
املــدة أو املومسيــة أو املؤقتــة يتمتعــون بــنف احلقــوق وعلــيهم نف ـ الواجبــات الــي خيضــع هلــا العــاملون يف
األعمال غر حمددة املدة .فيما حـددت سـاعات العمـ واإلجـازات اخلاصـة ابلعـاملني املـومسيني يف الزراعـة
مبوج قرار جمل الوزراء رقم ( )42لعام .2004
 - 293وأنشـ ـ ـ ص ـ ــندوق درء املخ ـ ــاطر والت مين ـ ــات الزراعي ـ ــة مبوجـ ـ ـ قـ ـ ـرار بق ـ ــانون رق ـ ــم ( )12لس ـ ــنة
 2013م وهو صندوق غر رحبي يعم وضع اإلجراءات االحتياطية للتقلي م الكوار ال بيعية وم
املخــاطر الــي قــد يتعــر هلــا الق ــا الزراعــي وعل ـ رأســها انتهاكــات االحــتالل اإلس ـراييلي واحلــد م ـ
آاثرها وتعويض املزارعني واملؤم هلم يف حال وقوعها وإحلاقها ضرر أو خسارة ابلعم الزراعي.
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 - 294أول خ ة التنمية الوطنية الفلس ينية لألعوام  2016-2014النساء الريفيات اهتماماً خاصاً
ضم أهـدافها االسـرتاتيبية وكـذل النسـاء يف املنـاط املسـماة ( ) واملنـاط املهمشـة وخميمـات اللبـوء
واملنــاط املتضــررة مـ جــدار الضــم والتوســع واملســتوطنات اإلسـراييلية ال ســيما فيمــا يتعلـ بــز دة ضــمان
وصوهل العادل للخدمات العامة وحتسني فعالية هذه اخلدمات والعمـ علـ جسـر الفبـوة التنمويـة بـني
املناط اجل رافية املختلفة.
التحدايت
تفتيت األر الفلسطينية
 - 295تعتــر إسرايي الســل ة القايمــة ابالحــتالل مســؤولة ع ـ املمارســات غــر القانونيــة الــي تنتهبهــا
بشــك واســع والــي ختلـ مـ خالهلــا أمـراً واقعـاً يشــك وضــعاً دايمـاً غــر شــرعي علـ األر الفلسـ ينية
احملتلــة ويقســمها إىل معــازل وميــزق وحــدهتا اجل رافيــة وينته ـ حـ الفلس ـ ينيني يف تقريــر املصــر يف خمالفــة
صــرحية للقواعــد الدوليــة .وتشــم هــذه التــدابر تــدمر املمتلكــات واالســتيالء عل ـ األراضــي الفلس ـ ينية
وض ـ ــمها الفعل ـ ــي وإحلاقه ـ ــا ابلق ـ ــوة وبن ـ ــاء املس ـ ــتوطنات يف كتـ ـ ـ متص ـ ــلة مـ ـ ـ األراض ـ ــي ال ـ ــي ال ميكـ ـ ـ
للفلس ـ ـ ينيني دخوهلـ ــا وجـ ــدار الضـ ــم والتوسـ ــع الـ ــذي يفص ـ ـ بـ ــني السـ ــكان اإلس ـ ـراييليني والفلس ـ ـ ينيني
فيم ــا يفص ـ ـ أيض ـ ـاً الق ــر والبلـ ــدات الفلس ـ ـ ينية بعض ــها ع ـ ـ بع ــض مـ ــع إبق ــاء املم ـ ـرات ب ــني املنـ ــاط
الفلس ينية حت السي رة اإلسراييلية.
 - 296تعتــر املســتوطنات اإلس ـراييلية غــر القانونيــة إحــد أهــم عناصــر وأشــكال النظــام االســتعماري
اإلحاليل غر الشرعي الذي طبقت إسرايي السل ة القايمة ابالحتالل فور احتالهلا لفلس ني .وتسـي ر
إس ـرايي أمني ـاً وإدار ً عل ـ كام ـ منــاط املســتوطنات غــر القانونيــة وتعم ـ عل ـ تعزيزهــا ودعمهــا ع ـ
طريـ ـ تش ــييد بناه ــا التحتي ــة م ــا ي ــؤدي ب بيع ــة احل ــال إىل ضـ ــم زاحـ ـ ل ــألر حي ــول دون إنش ــاء دول ــة
فلس ـ ينية متواصــلة ج رافي ـاً وممارســة الشــع الفلس ـ يين حلقهــم يف تقريــر املصــر .كمــا وتســي ر إس ـرايي
حبكم األمر الواقع عل ابقي مناط فلس ني احملتلة وم خالل ما تتخذه م تـدابر أمنيــة أقـ مـا ميكـ
وصــفها ابلعنصـرية ضــد الفلسـ ينيني مــا يــؤدي وعلـ حنــو متسـ وعلـ أســاس يــومي إىل انتهــا حقــوق
الفلس ينيني نساءً رجاالً يف عدم التمييز واملساواة واألمان الشخصي وحرية احلركة والتنقـ واحلـ يف
العم والتعليم والصحة واحملاكمة العادلة وحرية الوصول إىل أماك العبادة وسـب االنتصاف الفعالة.
 - 297وال تـزال إسـرايي شــارعة منــذ عــام  2002يف بنــاء جــدار الضــم والتوســع واإلبقــاء علـ مــا شــيد
من رغم خمالفت اجلسيمة ألحكام القانون الدويل وضاربةً بذل عر احلايط فتو حمكمة العدل الدولية
الــذي صــدر يف عــام  .2004ويعــي ح ـوايل  351 000م ـواط فلس ـ يين يف املنــاط املعزولــة واحملاصــرة
بني اجلدار واخلط األخضر ”من قة التماس“ بعزلة كبرة ع املدن والبلدات الفلس ينية الرييسية حيـث
يتع ــني عل ـ ه ــؤالء امل ـواطنني استص ــدار تص ــاريح خاص ــة لل ــدخول هل ــا واخل ــرو منه ــا ويف أوق ــات حم ــددة
أحي ـ ــاتً ولالس ـ ــتمرار يف اإلقام ـ ــة يف من ـ ــازهلم ع ـ ــر اجتي ـ ــازهم للعدي ـ ــد م ـ ـ الب ـ ـواابت واحل ـ ـواجز العس ـ ــكرية
املخصصة هلذا ال ر األمر الذي يعيـ حقهـم يف حريـة احلركـة وحيـرمهم مـ الوصـول إىل بيـوهتم بصـورة
منتظمــة وســهلة كمــا حيــول دون وص ـوهلم إىل مؤسســات ومراف ـ اخلــدمات العامــة األساســية كــالتعليم
والصــحة .وعل ـ م ـ ميل ـ مــنهم أرض ـاً داخ ـ هــذه املن قــة أن حيص ـ عل ـ تص ـريح خــا الــذي غالب ـاً
مــا يواج ـ الــرفض املتكــرر ليــتمك م ـ الوصــول إىل أراضــي الزراعيــة وم ـوارده املاييــة عــر ب ـواابت اجلــدار
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الزراعيــة الــي متتــاز بعــدم انتظــام فتحهــا أمــام املـزارعني الفلسـ ينيني وذلـ حبسـ مــا ورد يف املالحظــات
اخلتامية للبنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إلسرايي يف عام  2010وإعراهبا ع قلقها م عـدم امتثـال
إسرايي اللتزاماهتا مبوج العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية .وذل ما يقلص األوقات الي يسمح
هب ــا للوص ــول ألراض ــي وممارس ــة العم ـ ـ الزراع ــي م ــا خيل ـ ـ آاثراً س ــلبية جس ــيمة عل ـ ـ احلي ــاة يف الري ـ ـ
الفلس يين وعل مصادر دخ سكان .
 - 298ويؤثر هذا الوضع عل النساء يف هذه املناط بشك كبر إذ ينته اجلدار واملسـتوطنات غـر
القانونيــة والنظــام املـرتبط هبمــا مـ احلـواجز والتصــاريح حقــوقه األساســية .فعلـ صــعيد احلـ يف الســك
الالي تؤدي املمارسات اإلسراييلية وتوغلها يف تدمر املمتلكات اخلاصـة للفلسـ ينيني مـ منـازل وأرا
وبساتني وحقول وإخاليها قسر ً ومصادرهتا ووضع يدها عليها إىل تقويض احل يف األم احليازي لألسر
الفلس ينية مبا يف ذل النسـاء وحرمـا مـ اإلقامـة يف مسـاكنه والتمتـع هبـا دون خـوف مـ فقـدا ا
وعدم متكينه م حتسـني أحـواهل السـكنية واملعيشـية .كمـا تعـي النسـاء الفلسـ ينيات يف هـذه املنـاط
يف أوضا فقرة ومساك غر ماليمة ومكتظة وخ ـرة تتكـون مـ أسـ ح الزينكـو وسـقوف األسبسـ
إذ ال يسـ ــت يع الفلس ـ ـ ينيون يف من قـ ــة التمـ ــاس احلصـ ــول عل ـ ـ رخـ ــص لبنـ ــاء منـ ــازل أو توسـ ــيع املنـ ــازل
أو ترميمهــا .وملــا كان ـ معظــم النســاء الفلس ـ ينيات ال يعمل ـ يف تل ـ املنــاط خــار املنــزل أصــبح
حيــاهت هــي األكثــر تتضــرراً نتيبــة األوضــا الســكنية الســي ة واملكتظــة وذل ـ حبكــم أن بقــايه بداخل ـ
أصــبح لفـرتات أطــول وحتملهـ خــالل ذلـ ملســؤوليات رعايــة األطفــال وكبــار السـ وأداء املهــام املنزليــة
وكذل القيام يف بعض األحيان أبعمال ص رة الدخ م داخ املنزل.
 - 299كمــا ينته ـ اجلــدار ح ـ النســاء يف الوصــول املســتدام للم ـوارد ال بيعيــة والعامــة فمــثالً حيظــر
عليه كمـا عـايالهت إحضـار غـاز ال هـي والتدف ـة عـر احلـواجز املقامـة علـ امتـداد اجلـدار كمـا مينـع
عليه إدخال بعض املنتبات ال ذايية كاللحوم والبيض وكذل التخلص م النفا ت وعـدم السـماح
لصهاريج النضح م الوصول ملنازهل .
 - 300يعرق اجلدار واملستوطنات حرية النساء يف احلركة والتنق والوصول إىل بيوهت وأراضيه ويزداد
األم ــر س ــوءاً يف ظ ـ ع ــدم ت ــوفر املواص ــالت إىل ح ــد كب ــر للفلس ـ ينيني يف تل ـ املن ــاط ألن احل ــافالت
ووسـ ــاي النق ـ ـ العـ ــام الفلس ـ ـ ينية ال تسـ ــت يع الوصـ ــول إىل تل ـ ـ املنـ ــاط ابعتبارهـ ــا خاضـ ــعة للسـ ــي رة
اإلسراييلية أما وساي املواصالت البديلة فتكون ابهظة التكلفة وتعتمد عل امـتال سـيارة خاصـة وهـو
خار قدرة األسر األكثر فقراً.
 - 301كمــا حتــرم النســاء يف منــاط التمــاس م ـ احلصــول عل ـ اخلــدمات األساســية خاصــة الصــحية
ف البيتها توجد يف جهة الشرق أو جهة الضفة ال ربية مـ اجلـدار ممـا يضـ ر هـؤالء النسـاء للمـرور عـر
احلواجز والتعر للتفتي واملضايقات ومواجهة اجلنود اإلسراييليني املسـلحني بشـك شـب يـومي خاصـة
أن النســاء هل ـ حاجــات منتظمــة للوصــول إىل اخلــدمات ال بيــة إلج ـراء الفحــو الروتينيــة للرعايــة أثنــاء
احلم وبعد الوالدة وغرها م اخلدمات ال بية.
 - 302ومل يســلم حـ النســاء يف التعلــيم مـ اجلــدار واملســتوطنات اللــذي يفصــلون ال لبــة واملعلمــني عـ
مدارسهم إذ أضح الرحلة اليومية تست رق ساعتني ذهااب ومثلها إ اب نتيبة ال ـرق االلتفافيـة واحلـواجز
العسكرية والبواابت وقد اخنفض عدد ال لبة يف العديد م املدارس خاصة اإلت إذ اض رت العديد
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م العـايالت الفلسـ ينية يف تلـ املنـاط علـ تشـبيع بنـاهتم لـرت مقاعـده الدراسـية والبقـاء يف البيـ
أو تزوجيه مبكراً وذل كل حى يتبنبون مرور بناهت عر احلواجز يوميـاً للتوجـ للمـدارس والتعامـ مـع
املواجهــات العدوانيــة مــع اجلنــود اإلسـراييليني .كمــا أدت هــذه العوايـ املرتبــة ابجلــدار إىل تــدهور يف نسـ
التحاق الفلس ينيات ابجلامعات.
 - 303كما يـؤثر اجلـدار واملسـتوطنات علـ حـ النسـاء وخاصـة الريفيـات يف العمـ وكسـ العـي
إذ حيظر مرور املعدات الالزمة حلصاد حماصي هذه األراضي وحيظر نقـ املنتبـات واحملاصـي واألعـالف
مـ خــالل احلـواجز والبـواابت حيــث ال يســمح للفلسـ ينيات والفلسـ ينيني بنقـ أكثــر مـ كيلــوغرامني
م أي شيء إىل قراهم مـ دون تنسـي خاصـة يف معظـم القـر الواقعـة يف منـاط التمـاس .وتتـ ثر حيـاة
النســاء بشــك خــا هبــذا الوضــع ألن حرمــا م ـ االكتفــاء الــذايت االقتصــادي يــؤدي إىل إبقــايه يف
معظــم األحيــان معتمــدات علـ أفـراد العايلــة الــذكور مــا يعــين أن النســاء يفقــدن اســتقالليته االقتصــادية
ومكانته االجتماعية.
 - 304وممـ ــا ال ش ـ ـ أن اجلـ ــدار والنظـ ــام امل ـ ـرتبط ب ـ ـ يهـ ــدف إىل زر الي ـ ـ س يف أوسـ ــا الفلس ـ ـ ينيني
والفلس ينيات املزارعني ودفعهم إىل التوق ع العم يف أراضيهم الواقعـة يف ال ـر منـ خاصـة يف ظـ
انتشــار التهديــدات بعــدم جتديــد التصــاريح مــا يــؤدي اســتمرار إغــالق األراضــي إىل عــدم زراعتهــا وبورهــا
وابلتايل إعال ا أر دولة وجتريد أصحاهبا م ملكيتها.
 - 305كما خيل العي يف املناط احملاذية للبدار واملستوطنات واقعاً حمب اً عل صعيد احلياة األسـرية
للنســاء فــال يســت يع الــدخول إىل من قــة ســكناه ســو أول ـ الــذي يعيشــون هنــا وهــذا يعــين أن
تعــاين النســاء الل ـوايت ينــتقل يف العــادة للعــي مــع أزواجه ـ يف هــذه املن قــة م ـ العزلــة ع ـ عــايالهت
وحمــي ه  .كمــا أد بنــاء اجلــدار وفــر العديــد م ـ السياســات الــي متنــع دخــول النســاء الفلس ـ ينيات
سواء املسلمات أو املسـيحيات كمـا الفلسـ ينيني مـ الضـفة ال ربيـة وق ـا غـزة إىل القـدس إىل انتهـا
حريـته يف الوصـول إىل األمـاك املقدسة يف القدس الشرقية.
االعتداء على النساء املزارعات عتال احملاصي الزراعية سرقتها
 - 306ابإلضـافة إىل فـر ســل ات االحـتالل إجـراءات عنصـرية ضـد املـزارعني واملزارعـات الفلسـ ينيني
للوصــول إىل أراضــيهم وعرقلــة عملهــم فيهــا خاصــة يف األراضــي اجملــاورة للبــدار فإ ــا تفس ــح يف الوق ـ
ذات ـ اجمل ــال الواس ــع أمـ ــام اعتــداءات مليش ــيات املس ــتوطنني اإلرهابي ــة واقتحــامهم لتل ـ األراض ــي الزراعي ــة
وختريبها وحرقها واســتهداف األشبار املثم ــرة ابالقـتال واإلتـالف والتسـميم واإلحـراق وبسـرقة حماصـيلها
ويف مق ــدمتها أش ــبار الزيت ــون .وال يقتص ــر ارتك ــا ه ــذه االعت ــداءات م ـ ه ــؤالء املس ــتوطنني اإلره ــابيني
فحس ب ترتك أيضاً عل يد قوات االحتالل اإلسراييلي.
 - 307وتش ــر اإلحص ــاءات أن هنال ـ ـ ح ـ ـوايل  850أل ـ ـ ش ــبرة زيت ــون مت إتالفه ــا عل ـ ـ ي ــد ق ـ ـوات
االحـتالل ومليشـيات املســتوطنني اإلرهابيـة يف الضـفة ال ربيــة منـذ عـام  1967وحــى عـام  2014حيــث
اقتلــع هــؤالء  11ألـ ش ــبرة يف عــام  2014لوحــده حبسـ مــا أشــارت إليـ داي ــرة توثيـ األضـرار ف ــي
وزارة الزراعـة الفلسـ ينية .ونتيبـة لـذل اخنفـض إنتــا الزيتـون مبعـدل ( )2 200طـ سـنو ً مـ الزيـ
وهنال قرابة ( )9ماليـني ش ــبرة زيتـون يف الضـفة هـي عرضـة هلـذه اجلـرايم .وابإلضـافة إىل مـا ميثلـ شـبر
الزيتــون مـ رمزيــة وطنيــة للفلسـ ينيني للصــمود والتحــدي يعتــر كــذل مـ احملاصــي االسـرتاتيبية عل ـ
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املستو االقتصــادي وال ذايــي والدوايي يف فلس ني فهنال حوايل ( )80أل أسرة تعتمد علـ ـ زراعتـ
كمصــدر رييسـ ــي أو اثنــوي للــدخ وتشــك مســامهت  20-15يف املايــة م ـ الــدخ الزراعــي اإلمجــايل
يف فلس ني.
 - 308وتقــوم مليشــيات املســتوطنون اإلرهابيــة وق ـوات االحــتالل اإلس ـراييلي بتبري ـ مســاحات واســعة
م األراضي الزراعية وهدم بناهـا التحتيـة وختريبهـا واالعتـداء علـ املواشـي وسـرقتها وهـدم حظـاير الثـروة
احليوانية واملنشآت الزراعية ووضع العراقي أمام حركة املـواطنني واملنتبـات والسـي رة علـ املعـابر واحلـدود
ودف النفا ت .وهذا كل يؤدي إىل ز دة رقعة الـدمار للق ـا الزراعـي احملاصـر أصـالً وللمـزارعني رجـاالً
ونســاءً عــدا ع ـ ز دة معــدل الفقــر والب الــة .وال تســلم أجســاد وكرامــة امل ـزارعني الفلس ـ ينيني ال ســيما
النســاء م ـ مليشــيات املســتوطنني اإلرهابيــة وق ـوات االحــتالل اإلسـراييلي الــذي يقومــون يومي ـاً ابالعتــداء
عليهم ابلضر والتحقر والتهديد وإطالق القناب املسيلة للدمو إلجبارهم عل إخالء أراضيهم.
 - 309وق ـ ــد رص ـ ــدت وزارة الزراع ـ ــة ح ـ ـوايل ( )4 690انتهاك ـ ـاً إس ـ ـراييلياً ض ـ ــد امل ـ ـزارعني الفلسـ ـ ـ ينيني
واألراضي الزراعية خالل اخلم األعوام املاضية تقدر خسـايرها حبـوايل ( )48 320 000مليـون دوالر
أمريكـي .وتقــوم وزارة الزراعــة بتوثيـ هــذه االنتهاكــات واألضـرار النامجــة عنهــا ملالحقـة مرتكبيهــا وامل البــة
ابلتعويض إال أن معظم هذه الشكاو ك رها يتم إغالقها يف أغل األحيان دون تقـدمي اليحـة اهتـام
ضد أحد بقرار م األجهزة اإلسراييلية املكلفة إبنفاذ القانون واجلهات القضايية الـي تعتـر أدوات أسـاس
يف احلف ـ ــا علـ ـ ـ االح ـ ــتالل اإلسـ ـ ـراييلي ومحاي ـ ــة مص ـ ــاحل وحتص ـ ــني املس ـ ــتو ت السياس ـ ــية والعس ـ ــكرية
ومليشيات املستوطنني اإلرهابية م أية مساءلة وضمان إفالهتم التـام مـ العقـا علـ االنتهاكـات الـي
يرتكبوها ضد الفلس ينيني نساءً ورجاالً.

اجلزء الرابع
املا ة ()15
املسا اة أمام القانون القضاء
 - 310يساوي القانون األساسي املعدل بني الفلس ينيني والفلس ينيات أمام القانون والقضاء كـذل
األم ــر خبص ــو معظ ــم التش ـريعات الس ــارية ك ــالقوانني التباري ــة واملدني ــة وق ــانون امل ــالكني واملس ــت جري
وقــانون حقــوق املعــوقني وقــانون الســبون وق ـوانني امله ـ وقــانون البي ــة هــذا ابإلضــافة إىل التش ـريعات
األخر الي مت بيا ا سابقاً .إال أن ال تزال هنا نصوصاً جمحفة حب املـرأة يف املسـاواة يف بعـض القـوانني
املوروثة ع احلق السابقة ال سيما قانون العقوابت وقانون األحوال الشخصية.
املسا اة يف األهلية القانونية
 - 311ال يوجـد يف القـوانني الســارية نـص حيـول دون متتــع املـرأة ابألهليــة القانونيـة علـ قــدم املسـاواة مــع
الرج فيما يتعل ابلقيام ابلتصـرفات القانونيـة ابسـتثناء بعـض النصـو اآليت ذكرهـا فـاملرأة يف فلسـ ني
كم ــا الرج ـ ـ ه ــي كامل ــة األهلي ــة ببلوغه ــا سـ ـ الثامن ــة عش ــرة وب ــض النظ ــر ع ـ ـ حالته ــا االجتماعي ــة.
فبخصــو أهليــة األداء وأهليــة الوجــو تتمتــع املـرأة أبهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجـ يف ممارســة مجيــع
األعمــال املدنيــة والتباريــة ومباشـرهتا بنفســها ابألصــالة عـ نفســها أو ابلوكالــة عـ غرهــا كــإبرام العقــود
وإدارة املمتلكــات واملشــاريع والشــركات .كمــا تتمتــع امل ـرأة ابألهليــة التامــة لاللت ـزام واإلل ـزام وإب ـرام العقــود
املتعلقة اباليتمان والعقارات وذل وفقاً لذات القواعد الي حتكم تصرفات الرج .
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 - 312وخبصو النظام املـايل لـألزوا فـإن النظـام املعمـول بـ يف فلسـ ني هـو نظـام امللكيـة املنفصـلة
حبيث حيتفظ ك م الزوجني مبا ميلك وما جيني خالل احلياة املشـرتكة فتفصـ أمـوال الزوجـة عـ أمـوال
الزو ويبق هلا احل يف التمل وإدارة أمواهلا والتصرف فيها بصورة مسـتقلة ودون احلاجـة لواليـة زوجهـا
عل ـ أمواهلــا وتصــرفاهتا .وهنــا حــالتني وضــع فيهــا التش ـريعات قيــوداً عل ـ أم ـوال الزوجــة لســلو ســبب
الــزو األوىل يف حــال أعلـ إفــالس زوجهــا وفقـاً لقــانون التبــارة فالزوجــة تكــون يف هــذه احلالــة اتبعــة
لزوجهــا حبيــث تعتــر األمــال الــي اكتســبتها خــالل فــرتة الــزوا مش ـرتاة مبــال زوجهــا وتضــم إىل موجــودات
التفليسة ما مل تُثب الزوجة العكـ  .والثانيـة يف حـال أهتـم زوجهـا الفـار إبحـد جـرايم األمـوال العامـة
وفقاً لقانون اإلجراءات اجلزايية فتعتر يف هذه احلالة أموال وممتلكات الزوجة يف حال تـوفر األدلـة أب ـا
متحصلة م اجلرمية موضو التحقي ويتم التحفظ عليها.
 - 313تضم أحكام القانون األساسي املعدل والقوانني اإلجرايية املدنية واجلزايية واإلدارية املسـاواة بـني
امل ـواطنني أمــام القضــاء حيــث تتســاو امل ـرأة مــع الرج ـ يف أهليــة التقاضــي واحل ـ يف االدعــاء واحل ـ يف
الدفا واإلثبات وال ع والتعويض والتنفيذ ويف كافة إجراءات التقاضي األخـر املتبعـة أمـام هـذه احملـاكم
عل اختالف درجاهتا.كما حي هلا ودون متييز طل توكي حمامي دفا علـ حسـا خزينـة الدولـة فيمـا
إذا اهتم ابرتكا إحد اجلنا ت وكان حالتها املادية ال متكنها م دفع أتعاب  .كما يع ي مشـرو
قانون صندوق املساعدة القانونية الفلس يين لسنة  2014ح طلـ املسـاعدة القانونيـة إىل األشـخا
املع ـ ــوزي يف كاف ـ ــة مراح ـ ـ احملاكم ـ ــة ووفق ـ ـاً للش ـ ــرو نفس ـ ــها م ـ ــع إع ـ ــاء املـ ـ ـرأة إىل جان ـ ـ األطف ـ ــال
واألشــخا ذوي اإلعاقــة أولويــة خاصــة يف ذل ـ األمــر الــذي ســيوفر أداة اس ـرتاتيبية وفاعلــة تضــم
وصول النساء عل وج اخلصو إىل العدالة.
 - 314كمـامل متيـز نصـو القـوانني املدنيـة واجلزاييـة واإلداريــة بـني شـهادة املـرأة القضـايية وشـهادة الرجـ
أو يف وز ما فاحلاالت الي تقب فيها الشـهادة أو الـي تُسـمع فيهـا علـ سـبي االسـت ناس أو الـي تنتفـي
فيها أهلية أدايها أمام القضاء هـي واحـدة ابلنسـبة إىل الرجـال والنسـاء دون متييـز .أمـا علـ صـعيد احملـاكم
الشـرعية فهنالـ متييــز جمحـ بـني شــهادهتما وكــذل فيمــا خيــص الشـهادة علـ عقــود الــزوا فشــهادة
الرج تعادل شهادة امرأتني مع عـدم وجـود إمكانيـة للمـرأة وحـدها لتكـون مبثابـة شـاهد هبـذا اخلصـو
أي جي ـ أن تكــون الشــهادة م ـ قب ـ رجلــني أثنــني أو رج ـ واحــد وام ـرأتني وكــذل األمــر فيمــا خيــص
معامالت بيع األراضي لد دواير تسبي األراضي.
 - 315يكف ـ القــانون األساســي املعــدل حريــة الفلس ـ ينيني والفلس ـ ينيات يف اإلقامــة واحلركــة والتنق ـ
وحيظر إبعاد أي فلس يين ع أر الوط أو حرمان م العودة إلي أو منع م امل ـادرة .وختلـو القـوانني
األخــر الســارية م ـ أي نــص م ـ ش ـ ن أن يقيــد ح ـ امل ـرأة يف التنق ـ وحريتهــا يف اختيــار حم ـ الســك .
ويســتثىن مـ ذلـ مــا ورد يف تشـريعات األحـوال الشخصــية الــي تلــزم املـرأة املتزوجــة ابالنتقــال مــع زوجهــا
واإلقامـة يف املسـك الزوجـي بشـر أن تكــون الزوجـة قـد قبضـ مهرهــا املعبـ وأن يكـون هـذا املســك
مسكناً شرعياً وآمناً مشتمالً عل مجيع مستلزمات املعيشة .إال أن هذه التشريعات تع ي احلـ للمـرأة يف
االشـرتا علـ الــزو عنــد عقــد الــزوا أبن ال جيرهــا علـ ت يــر مكــان إقامتهــا كـ ن تشــرت أال خيرجهــا
م بلدها أو أن يسكنها يف بلـد معـني ويكـون هـذا الشـر صـحيحاً وملزمـاً فـإن مل يـ بـ الـزو فسـخ
عقد الزوا ب ل الزوجة وهلا م البت بساير حقوقها الزوجية.
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 - 316أمــا عل ـ مســتو حريــة احلركــة فللم ـرأة حريــة احلركــة والســفر بشــك م ـواز للرج ـ حيــث حي ـ
للزوجــة أو األبنــة احلصــول علـ جـواز الســفر دون موافقــة الــزو أو األ طاملــا بل ـ سـ الرشــد ()18
عاماً وال يوجد أي سند قانوين يست يع الرج م خاللـ أن مينـع زوجتـ أو أبنتـ مـ السـفر ألي سـب
كـان حــى ولــو كــان ســفرها بــدون إذنـ أو بــدون وجــود حمــرم .كمــا حيـ لــألم (األرملــة) إصــدار جـوازات
سفر ألبنايها يف حالة وجود حبة وصاية م احملكمة الشرعية.
التحدايت
 - 317متارس إسرايي السل ة القايمة ابالحتالل سياسية الفصـ العنصـري مبـا تنتهبـ مـ سياسـات
وإجراءات عنصرية ضـد حـ الفلسـ ينيات كمـا الفلسـ ينيني يف حريـة التنقـ واختيـار حمـ اإلقامـة ومبـا
تفرض ـ أمــامهم م ـ املعيقــات املاديــة واإلداريــة يف أر دولــة فلس ـ ني ومبــنعهم م ـ اســتعمال العديــد م ـ
ال ــرق داخلهــا يف حــني تســمح ويف الوقـ ذاتـ لإلسـراييليني للتنقـ واحلركــة يف كافــة هــذه املنــاط حبريــة
اتم ــة ودون أي معي ـ .ففي عم ـ الض ــفة ال ربي ــة هن ــا نظ ــام ط ــرق ي ـربط ب ــني املس ــتوطنات املوج ــودة يف
الض ــفة ال ربي ــة وداخ ـ ـ اخل ــط األخض ــر حيظـ ــر عل ـ ـ الفلس ـ ـ ينيني اس ــتخدام وهنال ـ ـ م ــات احل ـ ـواجز
العسـكرية وغرهـا مـ املعيقـات املاديـة املنصـوبة بـني املـدن والقـر الـي تعيـ حركـة الفلسـ ينيني ال ســيما
أم ــام الف ــات ال ــي تواجـ ـ ص ــعوبة يف جتاوزه ــا كاملرضـ ـ واملس ــنون والنس ــاء احلوامـ ـ واألطف ــال .ه ــذا
ابإلضــافة إىل سياســة اإلغــالق والشـوار املمنوعــة وحظــر التبــول وفــر ال ــرق االلتفافيــة الــي ال تنته ـ
فق ــط ح ـ الفلس ـ ينيني يف حري ــة التنق ـ ب ـ وت ــؤدي إىل ع ــزل التبمع ــات الفلس ـ ينية وتق ي ــع التواصـ ـ
اجل رايف ال بيعي لألر الفلس ينية وتفتيتها.
 - 318كمـا حيظــر علـ أربعــة ماليــني فلسـ ينية وفلسـ يين مـ ابقــي أر دولــة فلسـ ني احملتلــة اإلقامــة
يف القــدس الشــرقية عاصــمة دولــة فلسـ ني وجــزء ال يتب ـزأ منهــا أو الــدخول إليهــا بــدون تصــاريح مؤقتــة
يصع احلصـول عليهـا .وقـد انتهـ حـ الفلسـ ينيني يف التنقـ والوصـول إىل القـدس بصـورة أكثـر شـدة
وصـرامة يف أعقــا بنــاء جــدار الضــم والتوســع غــر الشــرعي حــول املدينــة والــذي مــا يـزال وابلتـوازي مــع
نظام البواابت والتصاريح اخلا ب يشك أكر انتها حلرية تنق الفلس ينيني عل اإلطالق.
 - 319وللعـ ــام العاشـ ــر عل ـ ـ الت ـ ـوايل تواص ـ ـ إس ـ ـرايي السـ ــل ة القايمـ ــة ابالحـ ــتالل فـ ــر احلصـ ــار
غــر القــانوين علـ ســكان ق ــا غــزة إذ مــا ي ـزال هنالـ ح ـوايل مليــوين فلس ـ ينية وفلسـ يين م ـ ســكان
الق ــا حم ــرومني م ـ حقه ــم يف حري ــة احلرك ــة والتنق ـ من ـ وإلي ـ ح ــى فيم ــا يتعل ـ ابالنتق ــال إىل الض ــفة
ال ربية جراء استمرار إغالق معر بي حانون املنفذ الوحيد لسكان الق ا إىل الضفة ال ربيـة وكـذل
احلال ابلنسبة لسكان الضفة ال ربية مبا يف ذل القدس الذي حيظر عليهم دخول ق ا غزة.
 - 320وال تقتصــر التقييــدات اإلس ـراييلية عل ـ حريــة احلركــة والتنق ـ للفلس ـ ينيني داخ ـ أر فلس ـ ني
احملتلـ ــة فحس ـ ـ وإمنـ ــا متتـ ــد لتشـ ــم حريـ ــة احلركـ ــة عـ ــر املعـ ــابر احلدوديـ ــة الـ ــي تسـ ــي ر عليهـ ــا إس ـ ـرايي
من ـ ــذ احتالهل ـ ــا للض ـ ــفة ال ربي ـ ــة وق ـ ــا غ ـ ــزة وت ـ ــتحكم م ـ ـ ـ خالهل ـ ــا وبش ـ ــك كل ـ ــي ب ـ ــدخول وخ ـ ــرو
الفلس ينيني عرها.
 - 321ختل ـ ه ــذه السياس ــات اإلس ـراييلية العنص ـرية آاثراً خ ــرة عل ـ الق ــا االقتص ــادي والتب ــاري
والزراع ــي وق ــا التعل ــيم والص ــحة فض ـالً ع ـ تبعاهت ــا عل ـ العالق ــات األس ـرية وتش ــتتها م ــا ي ــؤثر علـ ـ
الفلس ينيني مجيعاً وعل املرأة بشك خا .
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القضاء اإلسرائيلي
 - 322يعت ــر القض ــاء اإلس ـراييلي حب ــر أس ــاس للمنظوم ــة العنص ـرية لالح ــتالل االس ــتعماري ال س ــيما
احملاكم العسكرية الذي ينته بتشكيل وإجراءات القانون الدويل وحقـوق الضـحا الفلسـ ينيني نسـاءً
ورجــاالً وحيــول دون حقهــم يف العدالــة واالنتصــاف عـ االنتهاكــات واجل ـرايم الــي يرتكبهــا ضــدهم جــي
االح ــتالل ومليش ــيات املس ــتوطنني اإلرهابي ــة .إذ ال ميكـ ـ جلـ ـ أي ادع ــاء يك ــون إسـ ـراييلي ط ــرف فيـ ـ
إال أمام القضاء اإلسراييلي حى ولو كان ابقي األطراف فلس ينيني ولو وقع موضـو النـزا علـ أر
فلس ـ ينية .وهن ــا تف ــر احمل ــاكم اإلس ـراييلية عل ـ الفلس ـ ينيني امل ــدعني أمامه ــا ح ــى ابلقض ــا املدني ــة
واجلناييــة تعقيــدات إجراييــة عنص ـرية وكفــاالت ماليــة ورســوم أتمــني قضــايية ابهظــة القيمــة م ـ ش ـ ا أن
حت ــول دون وص ــول ه ــؤالء الفلس ـ ينيني إىل حقه ــم يف العدال ــة واالنتص ــاف .كم ــا حي ــرم الفلس ـ ينيون م ـ
حقهم ابلتعويض م قب السل ات اإلسراييلية ع ما يرتكب موظفوها م تصرفات وذلـ عمـالً بقـانون
املســؤولية املدنيــة ع ـ األفعــال الضــارة (مســؤولية الدولــة) لعــام  2005بصــي ت املعدلــة يف عــام .2012
وبـدورها متنـع قـوات االحــتالل اإلسـراييلي الضـحا الفلسـ ينيني مـ الوصـول املـادي للمحـاكم اإلسـراييلية
حبكم ما تفرضـ مـ سياسـات وإجـراءات عنصـرية أمـام حركـة الفلسـ ينيني حتـول دون وصـوهلم إىل احملـاكم
الواقعة يف القدس أو يف الداخ  .هذا كل يؤدي إىل إنكار ح الضحا الفلس ينيني نساءً ورجـاالً يف
العدال ــة والتع ــويض وحتص ــني جـ ـرايم االح ــتالل اإلسـ ـراييلي وانتهاكاتـ ـ املرتكب ــة حبقه ــم مـ ـ أي ــة مس ــاءلة
وإفالت مرتكبيها اإلسراييليني مـ العقـا سـواء كـانوا مـ مليشـيات املسـتوطنني اإلرهابيـة أم مـ قـوات
ج ــي االح ــتالل وإط ــالق العن ــان هل ــم يف االس ــتمرار يف ارتك ــا مجي ــع أعم ــال العنـ ـ والرتهيـ ـ ض ــد
املمتلكات واألشخا الفلس ينيني رجاالً ونساءً أينما وجدوا.
املا ة ()16
حقوق املرأة يف قوانني األحوال الشخصية
 - 323ي ي عـ مسـاي األحـوال الشخصـية للمسـلمني يف فلسـ ني وجـود منظومـة تشـريعية فلسـ ينية
موح ــدة حديث ــة وعادل ــة فف ــي الض ــفة ال ربي ــة ي ب ـ ق ــانون األح ـوال الشخص ــية األردين رق ــم ( )61لس ــنة
 1976وقــانون أص ــول احملاكم ــات الش ــرعية رق ــم ( )31لســنة  1959م ــع تعديالت ـ وأم ــا يف ق ــا غ ــزة
في ب ك م قانون األحوال الشخصية الصادر يف زم احلكم العثمـاين لفلسـ ني لسـنة  1917وقـانون
حقــوق العايلــة الصــادر ابألمــر رقــم ( )303لســنة  1954ويتبــع ذلـ قــانون أصــول احملاكمــات الشــرعية
رقــم ( )12لس ــنة  1965الصــادر ع ـ احل ــاكم العــام لق ــا غ ــزة وامل ـواد املكمل ــة ل ـ م ـ جمل ــة األحك ــام
العدلية يف حني يـتم العمـ بقـوانني األحـوال الشخصـية الـي تسـري يف اململكـة األردنيـة اهلامشيـة ومـا ي ـرأ
عليه ــا مـ ـ تع ــديالت يف حمكم ــة الق ــدس الش ــرعية الش ــرقية يف الق ــدس أبث ــر ف ــوري ابعتباره ــا تتب ــع إدار ً
للمملكــة ح ــى اترخي ـ وتعم ـ ه ــذه احملكم ــة حالي ـاً عل ـ ت بي ـ ق ــانون األح ـوال الشخص ــية األردين رق ــم
 36لسنة .2010
 - 324وبشــك عــام تــنظم هــذه القـوانني علـ اختالفهــا املســاي املتعلقــة ابلــزوا والعالقــات األسـرية
بدءاً م اخل وبة مث الزوا وك ما يتعل أبمور الـوالدة وال ـالق والوصـية واملواريـث وتسـتند يف أحكامهـا
إىل الشريعة اإلسالمية أي القرآن الكرمي والسنة النبوية ابإلضافة إىل بعض املذاه الفقهيـة اإلسـالمية
وعلـ رأســها املــذه احلنفــي حيــث أن بعضـاً م ـ هــذه الق ـوانني حتي ـ العمـ مبــا هــو راجــح يف املــذه
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احلنفــي عنــد ش ـ ور الــنص .ويعتــر دي ـوان قاضــي القضــاة الشــرعي اجلهــة املتخصصــة ابألح ـوال الشخصــية
اخلاصة ابملسلمني وختتص احملاكم الشرعية ابلنظر والفص يف مساي األحوال الشخصية للمسـلمني .أمـا
خبصو ال واي املسـيحية فتخضـع كـ طايفـة منهـا لقـانون األحـوال الشخصـية اخلـا هبـا وحملكمتهـا
الكنسية اخلاصة.
 - 325وجتتمع قوانني األحوال الشخصية للمسلمني واملسيحيني السارية عل العديد مـ املبـادئ العامـة
فيما خيص مساي الزوا أمهها:
• عقد الزوا ال ينعقد إال بني رج وامرأة
• عدم شرعية العالقات القايمة بني أي رج وامرأة خار إطار مؤسسة الزوا
• الرض الكام واحلر للرج واملرأة هو شر جوهري النعقاد الزوا صحيحاً
• إلزامي ــة تس ــبي واثي ـ األح ـوال الشخص ــية أم ــام احمل ــاكم الش ــرعية أو الكنس ــية وخباص ــة ال ــزوا
وال ــالق وذل ـ صــوتً ومحايــة حلقــوق ك ـ م ـ الــزوجني واألطفــال كــاإلر والنس ـ واملهــر
والنفقة.
احلق نفسه يف عقد الز اج
 - 326تضم القوانني حرية املرأة يف اخل بة والعدول عنها وإبرام عقد الزوا إبرادهتا احلرة ورضـاها التـام
دون أي عي يؤثر عل رضاها أو إرادهتا .ويعتر الزوا املبين عل اإلكراه فاسـداً مينـع فيـ إبقـاء الـزوجني
معاً فإذا مل يفرتقا يفرق القاضي بينهما فإذا مل يقع هبذا الزوا دخوالً فـال يرتـ أي أثـر أمـا إذا وقـع بـ
دخول فيلزم ب املهر والعدة ويثب النس وال تلزم بقية األحكام كاإلر والنفقة قب التفريـ أو بعـده.
وحي للمرأة أن تشرت يف عقد زواجها أي شـر يتحقـ هلـا بـ مصـلحة غـر حمظـورة شـرعاً وال ميـ حـ
ال ر فإن مل يلتزم ب الزو فسخ عقد الزوا ب ل الزوجة وهلا م البت بكافة حقوقها الزوجية.
 - 327إال أن هنالـ بعــض األحكــام الــي تقيــد وحتــد مـ حريــة املـرأة يف عقــد الــزوا فيشــرت يف عقــد
زوا البنـ البكــر موافقــة ويل أمرهــا الــذي دايمـاً مــا يكــون رجـالً بينمــا ال حيتــا الــذكور إىل موافقــة ويل
األمر .ويف حال عدم وجود الويل أو عضل (أي رفض تـزويج البنـ ل ـر سـب مشـرو ) يصـبح القاضـي
ويل أمر البن ول احل بتزوجيها .أما ابلنسبة لألنث الثي (املرأة الي سب هلا الـزوا ) والـي أمتـ الثامنـة
عشرة م عمرها فال يشرت موافقة ويل أمرها يف زواجها.
 - 328كمــا متيــز ق ـوانني األح ـوال الشخصــية الســارية بــني امل ـرأة والرج ـ يف حتديــد س ـ األهليــة للــزوا
فالس األدىن للزوا يف الضفة ال ربية هـو  16عامـاً هبـر ً للـذكور و  15عامـاً هبـر ً لـإلت  .يف حـني
يبل يف ق ا غزة للذكور  18عاماً ولإلت  17عاماً إال أنـ جيـوز للقاضـي أن أيذن بتـزويج الفتـاة الـي
تتباوز س التاسعة م عمرهـا وتـدع بلوغهـا وكانـ هي تهـا حتتمـ ذلـ وأذن وليهـا بزواجهـا وكـذل
األم ــر ابلنس ــبة للف ــى ال ــذي جت ــاوز س ـ ـ الثاني ــة عش ــر م ـ ـ عم ــره وادع ـ ـ بلوغ ـ ـ واحتمل ـ ـ هي ت ـ ـ ذل ـ ـ
ولو مل أيذن ولي بزواج  .ويشـرت أن يكـون اخلاطـ واملخ وبـة قـد أمت كالمهـا سـ أهليـة الـزوا املـذكورة
لعقد الزوا صحيحاً وإال اعتر الزوا فاسداً.
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 - 329أمــا سـ األهليــة للــزوا حبسـ قـوانني الكنــاي املســيحية الشــرقية هــو السادســة عشــرة للشــا
والرابعـة عشـرة للفتـاة .وكـذل األمــر فيمـا خيـص الكنـاي الالتينيــة .أمـا السـر ن األرثـوذك فيشــرت أن
يــتم الشــا س ـ الثامنــة عشــرة والفتــاة س ـ السادســة عشرة.وبشــك عــام تعتــر ال واي ـ املســيحية أن
راب ة الزوا راب ة مقدسة ويشرت النعقاده توفر الرضا واألهلية والوالية وعدم املانع والشك .
 - 330كمــا تقيــد ق ـوانني األح ـوال الشخصــية للمســلمني الســارية م ـ حريــة امل ـرأة يف اختيــار ال ــزو يف
بعض اجلوان حيث حي للويل االعـرتا ومراجعـة القاضـي لفسـخ زوا الراشـدة إذا تزوجـ برجـ غـر
كفؤ هلا يف املـال (أي أال يكـون قـادراً علـ دفـع مهرهـا املعبـ ونفقتهـا) إال أن حـ الـويل يف االعـرتا
يســقط إذا محلـ الزوجــة مـ زوجهــا أو إذا أصــبح زوجهــا كفـؤا هلــا وقـ الــدعو  .ومـ تحيــة أخــر
حيـ للرج املسلم الزوا م كتابية ولو بقي هـي علـ دينهـا يف حـني يعتـر زوا املسـلمة ب ـر مسـلم
ولو كان كتابياً زواجاً ابطالً وال تثب ب أحكام النس والنفقة والعدة وحرمة املصاهرة واإلر .
احلقوق املسؤ ليات أثناء عقد الز اج عند فسخه
 - 331تكــرس ق ـوانني األح ـوال الشخصــية الســارية األدوار التقليديــة ألف ـراد األســرة فبينمــا تنــيط ســل ة
رائس ــة األس ــرة والقوام ــة واخت ــاذ القـ ـرارات ابلرجـ ـ تف ــر علـ ـ الزوج ــة ال اع ــة واالهتم ــام أبم ــور املن ــزل.
فالعالق ــة الزوجي ــة القايم ــة فيم ــا بينهم ــا تق ــوم علـ ـ أس ــاس التبادلي ــة يف احلق ــوق والواجب ــات ول ــي علـ ـ
املســاواة فللمـرأة حقوقـاً يقابلهــا واجبــات للرجـ وحقوق ـاً للرجـ يقابلهــا واجبــات للمـرأة .حيــث تقضــي
قوانني األحوال الشخصية أبن عل الـزو أن حيسـ معاشـرة زوجتـ وأن يعاملهـا ابملعـروف وعلـ املـرأة أن
ت يــع زوجهــا يف األمــور املباحــة .فــإذا مــا نشــزت الزوجــة وذل ـ برتكهــا لبي ـ الزوجيــة بــال مســو شــرعي
(يعت ــر مـ ـ املس ــوغات الش ــرعية إي ــذاء ال ــزو لزوجتـ ـ ابلض ــر أو س ــوء املعاش ــرة) أو مبنعه ــا لزوجه ــا مـ ـ
الدخول لبيتهـا قبـ أن ت لـ نقلهـا إىل بيـ آخـر فقـدت حقهـا يف النفقـة الزوجيـة طـوال مـدة نشـوزها
وإذا ما طُلق لنشوزها فقدت أيضاً حقها يف نفقة العدة.
 - 332كمــا جيــوز للرج ـ أن يعــدد زوجات ـ حــى األربــع بشــر أن يعــدل ويســاوي بيــنه يف املعاملــة
والنفقة وظروف املعيشة وال حي لـ إسـكا يف دار واحـدة إال برضـاه  .وحيـ للزوجـة أن تشـرت علـ
زوجها يف عقد الزوا أال يتزو عليهـا وإال فسـخ العقـد بنـاءً علـ طلبهـا وال حيـول ذلـ دون حقهـا يف
امل البــة بكافــة حقوقهــا الزوجيــة .ويشــرت إخبــار الزوجــة األوىل يف حــال إذا مــا رغـ الــزو يف الــزوا مـ
امـرأة اثنيــة وقبـ إجـراءه لعقــد الــزوا الثــاين وأن خيــر كــذل الزوجــة الثانيــة أبنـ متــزو مـ أوىل .ويعتــر
تعدد الزوجات حمرما يف الد نة املسيحية عل اختالف طوايفها.
 - 333وحبس ـ ق ـوانني األح ـوال الشخصــية للمســلمني جت ـ نفقــة الزوجــة عل ـ زوجهــا موســرة كان ـ
أو معسرة وال يتعـني عليهـا أن تنفـ ولـو علـ نفسـها مـ ماهلـا اخلـا  .وتشـم النفقـة الزوجيـة امللزمـة
امل كـ وامللــب واملســك والت بي ـ ابلقــدر املعــروف وخدمــة الزوجــة الــي يكــون ألمثاهلــا خــدم وجتهيــز
وتكفني الزوجة بعد موهتـا .وللمـرأة املعتـدة مـ تفريـ أو فسـخ أو طـالق (رجعيـاً أو ابينـاً) نفقـة مـا دامـ
يف ف ــرتة الع ــدة .وتك ــون نفق ــة الع ــدة كنفق ــة الزوجي ــة .ول ــي للمـ ـرأة ال ــي ت ــويف زوجه ــا كانـ ـ ح ــامالً أو
غــر حام ـ نفقــة عــدة .وكــذل األمــر ابلنســبة لل واي ـ املســيحية حيــث أن نفقــة الزوجــة واجبــة عل ـ
زوجها حى ولو كان موسرة ويسقط حقها فيها يف حال نشوزها.
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 - 334كمـا جتـ نفقــة الصـ ار علـ األ مــا مل يكـ هلـم مــال خــا يكفـي لنفقــتهم وتســتمر نفقــة
الولد الذكر إىل السـ الـذي يسـت يع أن يعمـ بـ مـا مل يكـ طالـ علـم ولألنثـ إىل أن توسـر بعملهـا
أو تتزو  .كما يلتزم األ بنفقة عال أوالده ذكوراً وإتاثً وكذل نفقة تعليمهم إىل أن ينالوا الشـهادة
اجلامعيـة األوىل .وينتقـ التـزام أداء نفقـة التعلــيم والعــال إىل األم املوسـرة يف حــال عســر األ أو غيابـ
الي حي هلا الرجو عل األ مبا دفعت حني يساره أو عودت ابعتباره ديناً يف ذمت .
 - 335وإذا امتن ــع ال ــزو عـ ـ أداء النفق ــة الزوجي ــة و/أو نفق ــة الصـ ـ ار فيحـ ـ للزوج ــة (أو أوالده عـ ـ
نفقتهم) إقامة دعـو نفقـة أمـام احملـاكم الشـرعية وتنفيـذ احلكـم الصـادر فيهـا يف دوايـر التنفيـذ لـد حمـاكم
الشرعية .وحي للزوجة طل حب زوجها إذا امتنع ع تسديد النفقـة احملكوم هبا وال حاجة هلا يف هذه
احلالة إلثبـات اقتـداره عنـد طلـ حبسـ كمـا حيـ هلـا احلبـز علـ راتبـ أو مـا يقـوم مقامـ مبقـدار الربـع
ويف حالــة تـزاحم الــديون تكــون لــديون النفقــة املقــررة أولويــة يف االســتيفاء .وحيـ هلــا إلقــاء احلبــز التنفيــذي
عل أمال زوجها وبيعها يف املزاد العلين .هـذا فضـالً عـ أن ديـ نفقـة الزوجـة واألوالد احملكـوم هبـا تعتـر
بشـك عـام مـ الــديون املمتـازة امتيـازاً عامـاً وتســتوى قبـ غرهـا مـ أمـوال املـدي املنقولـة وغـر املنقولــة.
ويف حال تعذر تنفيذ حكم النفقة يقوم صندوق النفقة بصرفها للزوجة واألوالد كما سب بيان .
 - 336أمــا خبصــو حقــوق ومســؤوليات الوالــدي  ،فتشــم تربيــة األطفــال وإدارة أم ـواهلم حــى بلــوغهم
س الرشـد أي الواليـة علـ نفـ الصـ ار والواليـة علـ أمـواهلم وكـال الواليتـان تعـودان لـأل ابألولويـة
ولــو كــان الص ـ ار يف حضــانة أمهــم أو أقارهبم.فالواليــة عل ـ املــال ال تكــون إال لــأل مث الوصــي الــذي
اختاره األ مث وصي الوصي مث اجلد الصحيح .فإذا تويف األ ومل يو تعود الوالية يف مال الصـ ار
إىل اجل ــد الصـ ــحيح مث لوص ــي مث لوصـ ــي وصـ ــي ف ــإن مل يك ـ ـ اجلـ ــد وال وص ــي مث فالواليـ ــة للمحكمـ ــة
أو الوصي الذي نصبت احملكمة.ولأل أن خيتار زوجتـ وصـية علـ أوالده بعـد وفاتـ وكـذل للمحكمـة
أن تعــني األم وصــية علـ أطفاهلــا وفقـاً لألحكــام والشــرو املقــررة قــانوتً .وأمــا الواليــة علـ الــنف وهــي
كوالي ـ ــة ال ـ ــزوا تك ـ ــون ألق ـ ــر العص ـ ــبات ال ـ ــذكور للصـ ـ ـ ر أو الص ـ ـ ـ رة حبسـ ـ ـ الق ـ ــول الـ ـ ـراجح م ـ ـ ـ
املذه احلنفي.
 - 337تشبع تعاليم الشريعة اإلسالمية نظام الكفالة وذل عوضاً ع التبين وال يوجـد مـا مينـع قـانوتً
مـ أن يكــون الشــخص الكفيـ هـو امـرأة وجبميــع األحـوال ال ينسـ األوالد املكفــولني إىل مـ كفلهــم
سواء كان رجالً أو امـرأة بـ يبقـوا حـاملني ألمسـايهم األصـلية .كـذل يسـاو نظـام االحتضـان والـذي
أقره جمل الـوزراء يف سـنة  2013بـني الرجـ واملـرأة حـني اشـرت أن تكـون األسـرة احلاضـنة لل فـ أي
األســرة الــي ت ل ـ ح ـ رعايــة ال ف ـ وتنش ـ ت قايمــة ومكونــة م ـ زوجــني مقيمــني مع ـاً وأن احتضــان
ال ف ـ احملُتض ـ ال ينتهــي إال بوفــاة كــال الــزوجني أي أن األم احملتضــنة حتــتفظ حبقهــا يف حضــانة ال ف ـ
حى لو توى عنها زوجها احملتض .
الطالق التفر ق
 - 338ميلـ الرجـ حـ طـالق زوجتـ إبرادتـ املنفـردة ألي سـب مـ األســبا ولـو وقـع ب ـر رضــاها
كمــا لـ حـ تفــويض غــره ب ــالق زوجت ـ وعليـ أن يســب طالقـ يف احملكمــة الشــرعية وتقــوم احملكمــة
بتبلي ال الق ال ياي للزوجة خالل أسبو م تسبيل .
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 - 339وال ــالق نوعــان :ال ــالق الرجعــي وهــو ال ــالق الــذي ال يزيـ الزوجيــة يف احلــال وللــزو حـ
مراجعة زوجت أثناء العدة ابلقول أو الفع حى بدون موافقتها وال يلزم هبـا مهـر جديـد .وال ـالق البـاي
وهــو ال ــالق الــذي يزي ـ الزوجيــة يف احلــال وهــو نــوعني :طــالق ابي ـ بينونــة ص ـ ر ويقــع دون ثــال
طلقــات وال مينــع ال ــزو م ـ جتديــد ال ــزوا بعقــد ومهــر جدي ــدي وبرضــا الزوجــة وال ــالق البــاي بينون ــة
كر حبيث ال جيوز للرج أن يستعيد زوجتـ إال إذا تزوجـ مـ غـره ف لقهـا أو مـات عنهـا وانقضـ
عدهتا من .
 - 340واألص أن املرأة ال تست يع ت لي نفسها بنفسها إال أ ا تست يع طل إ ـاء العالقـة الزوجيـة
بعدة طرق هي:
• عقد الزوا  :إذ حي للمرأة االشرتا يف عقد زواجها أن تكون عصمتها بيدها فت ل نفسها
• دعاو التفري  :حي للمرأة فسـخ عقـد الـزوا بسـب إخـالل الـزو ابلتزاماتـ الزوجيـة الـواردة يف
القانون ويف عقد الزوا م خالل رفعها دعو تفري أمام احملكمة الشرعية وفقاً ألصـول طويلـة
وش ــرو معق ــدة ويف ح ــاالت حص ـ ـرية منه ــا الض ــرر الناشـ ـ ع ـ ـ النـ ـزا والش ــقاق الق ــايم ب ــني
الزوجني أو الضرر الناش ع هبر الزو لزوجت أو غيبت عنها أو جنون أو ملر أو عي
في ـ أو لع ــدم أداءه النفق ــة أو امله ــر املعب ـ أو للحك ــم علي ـ ابلس ــب أو ع ــدم وفاي ـ أبح ــد
الشرو اخلاصة يف عقد الزوا
• اخللع ابلرتاضي :حي للمرأة أن ت ل م زوجها أن ي لقها مقاب أن تقـوم إببرايـ مـ حقوقهـا
املادية كلياً أو جزيياً
• اخللع القضايي :حي للزوجة غر املدخول هبا أو الي مل ختت بزوجها خلوة صحيحة ح الراب ـة
الزوجية ولو بدون رضا زوجها م خالل رفعها لدعو اخللع القضايي أمام احملكمة الشـرعية
وبشــر أن تكــون الزوجــة علـ كــره لزوجهــا مــا مينعهــا مـ إمتــام الــزوا وإقامــة حيــاة زوجيــة وأن
تــدفع لـ لقــاء ذلـ مبلـ مـ املــال تفتــدي بـ نفســها وذلـ حبسـ التعمــيم رقــم ( )59لســنة
 2012الصادر ع ديوان قاضي القضاة الشرعي.
 - 341كمــا حيـ للمـرأة امل البــة أمــام القاضــي ابلتعــويض عـ ال ــالق الــذي أوقعـ زوجهــا تعســفاً ول ــر
ســب معقــول ويـُـقدر هــذا التعــويض مبــا يـراه القاضــي مناســباً بشــر أال يتبــاوز مقــدار نفقتهــا عـ ســنة
وال يؤثر احلكم ابلتعويض عل ابقي احلقوق الزوجية األخر للم لقة مبا فيها نفقة العدة.
احلضانة
 - 342أع ـ تشـريعات األحـوال الشخصــية للمســلمني احلـ للمـرأة يف حضــانة أوالدهــا سـواء كانـ
زوجة أو م لقة وسواء كان أوالدها ذكـوراً أو إتاثً طاملـا كانـ أهـ لـذل  .وتسـتمر واليـة األ علـ
أوالده طوال مدة احلضانة وكذل التزام ابإلنفاق عليهم كما يلتزم بدفع أجرة مسـك حضـانة وأجـرة
حضانة للحاضنة (فيما عدا لألم حال قيام الزوجية أو يف عدة ال الق الرجعي).
 - 343وينتقـ ـ احلـ ـ يف احلض ــانة بع ــد األم ملـ ـ تليه ــا مـ ـ النس ــاء حسـ ـ الرتتيـ ـ املنص ــو عليـ ـ يف
املــذه احلنفــي أي اجلــدة ألم مث اجلــدة أل مث شــقيقة الصـ ر البال ــة وهكــذا .وإذا مــا تعــدد أصــحا
ح احلضانة وتساووا يف درجة القرابة فللقاضي ح اختيار األصلح لل ف .
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 - 344وختتل ـ مــدة احلضــانة املعــرتف هبــا للحاضــنة يف الضــفة ال ربيــة عمــا هــي يف ق ــا غــزة وختتل ـ
أيضاً حسبما يكون الولد ذكراً أو أنث ففي الضفة ال ربية متتد حضانة األم لألوالد حى بلوغهم البلـو
ال بيعــي أو البلــو احلكمــي أي حس ـ القــانون هــي ( )15ســنة هبريــة يف حــني تنتهــي حضــانة غــر
األم م النساء للص ر إذا أمت التاسعة وللص رة إذا أمت احلادية عشـرة .أمـا يف ق ـا غـزة فتكـون مـدة
حضانة األم وغر األم للص ر حى سبع سنوات وللص رة حى تسع سنوات وللقاضي أن أيذن بتمديـد
م ــدة حض ــانة الصـ ـ ر ح ــى تس ــع س ــنوات والصـ ـ رة ح ــى إح ــد عش ــرة س ــنة إذا تب ــني أن مص ــلحتهما
تقضي بذل .
 - 345ويســقط ح ـ احلاضــنة (األم وغــر األم) يف احلضــانة إذا مــا تزوج ـ برج ـ غــر قري ـ حمــرم م ـ
ال ف احملضون وتسرتد حقها يف احلضانة فيما إذا طُلق أو تـويف عنهـا زوجهـا هـذا وانتهـ عـدهتا مـ
ال الق أو الوفاة .وحبسـ قـانون األحـوال الشخصـية للسـر ن األرثـوذوك فـإن مـدة احلضـانة هـي تسـع
سنوات للفى وإحد عشرة سنة للفتاة واألم هي احلاضنة وتسقط عنها احلضـانة إذا مـا ارتب ـ بـزوا
آخر وتنتق احلضانة لأل .
 - 346وعن ــد انته ــاء م ــدة احلض ــانة تلت ــزم احلاض ــنة بتس ــليم الص ـ ار ل ــأل ويف ح ــال موت ـ أو فقدان ـ
األهلية للحضانة فيتم تسـليمهم للبـد أو العـم أو األخ وهكـذا .وإذا مـا طالـ األ (أو أحـد األوليـاء
احملـرمني) الصـ رة لالنضــمام إليـ بعــد انتهــاء مــدة احلضـانة ورفضـ االنضــمام ب ــر حـ يســت يع طالبهــا
أن يق ــع عنهــا نفقتهــا املفروضــة ابعتبارهــا متمــردة .يف حــني خيــر الصـ ر الــذكر بــني األم واأل يف حــال
احلكم علي ابلضم وال تق ع عن النفقة إذا ما اختار البقاء مع األم.
 - 347ول ــألم كم ــا األ احلـ ـ يف مش ــاهدة واستض ــافة أوالده ــا عن ــدما يكونـ ـوا يف ي ــد ممـ ـ لـ ـ حـ ـ
حضــانتهم .حيــث حي ـ هلــا رييــتهم واستضــافتهم مــرة واحــدة يف األســبو ملــدة ال تق ـ ع ـ أربــع وعش ـري
ساعة وأن تعيدهم إىل حاضنهم عنـد انتهـاء املـدة .كمـا حيـ لـألم احملكـوم هلـا طلـ التنفيـذ املعبـ ب ـر
كفال ــة لألحك ــام الص ــادرة بتس ــليم الصـ ـ ر أو رييتـ ـ وطلـ ـ ح ــب احلاضـ ـ املمتن ــع ول ــو ك ــان األ
حلني إذعان .
 - 348وحي للزوجة االحتفا ابسم عايلتها األساسي واستخدام يف ك املعـامالت الرمسيـة .وينسـ
األوالد لأل وحيملون اسم عايلت بصورة إلزامية ملا يرتت عل ذل م أحكام اإلر واحل واحلرمـة.
ويستثىن م ذل احلاالت الي يكون فيها الولد جمهول النس فينس الولد ألم وحيم امسها.
 - 349وخبصـو العمـ وحريـة اختيـار املهنـة فيعتـر العمـ حقـاً للمـرأة ولـي واجبـاً عليهـا وفـ قــانون
األحـوال الشخصــية فللزوجــة احلـ يف العمـ بشــر موافقــة الــزو الــي حتــتفظ حبقهــا يف نفقتهــا الزوجيــة
وإل ـزام زوجهــا أبدايهــا حــى لــو عمل ـ وأوســرت بعملهــا ويســقط حقهــا يف النفقــة إذا عمل ـ دون رضــا
زوجها .ومل تقيد التشريعات السارية ح املرأة يف تقرير عدد أطفاهلا والفرتة بـني إ،ـا طفـ وآخـر كمـا
مل تشرت حصول املرأة عل موافقة زوجها عند استخدامها وساي تنظيم األسرة.
 - 350وللمرأة ح متل األموال واملمتلكات وإدارهتا واإلشراف عليهـا ابسـتقالل ودون أي تـدخ مـ
قب ـ زوجهــا .وعنــد وقــو ال ــالق حيــتفظ ك ـ م ـ الــزوجني مبــا ميلك ـ م ـ األم ـوال ولــو جنــاه أثنــاء قيــام
الزوجية .كما أن صالحية النظر والفص يف النزاعات الناش ة فيما بني الزوجني خبصـو األمـوال املنقولـة
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وغــر املنقولــة س ـواء أثنــاء قيــام الزوجيــة أو بعــد انقضــايها ال تــدخ ضــم اختصــا
أو الكنسية ب يف اختصا احملاكم املدنية.

احملــاكم الشــرعية

املرياث
 - 351جاءت األس املعتمدة الستحقاق اإلر ونس توزيع مفصلة يف القرآن الكرمي وم أسباب
الزوجية والقرابة .وحبس أحكام مواريث املسلمني وخالفاً ملـا هـو شـايع ال تشـك قاعـدة ”للـذكر مثـ
حظ األنثيني“ قاعدة م ردة يف ك حاالت املرا ونس توزيع حصص بني الرجـال والنسـاء فهنالـ
أكثر م ثالثني حالة أتخذ فيها املرأة مث حصة الرج أو أكثر من أو تـر هـي وال يـر نظرهـا مـ
الرجال يف املقاب هنال أربـع حـاالت واردة علـ سـبي احلصـر تـر فيهـا املـرأة نصـ مـا يرثـ الرجـ .
كمــا للزوجــة حصــة اثبتــة م ـ تركــة زوجهــا املتــويف وهــي الُــثم فيمــا إذا كــان ل ـ ولــد أو ولــد اب ـ وان نــزل
(والولد يشم االب والبن وولد االب ) فإن مل يكـ لـ فلزوجتـ ربـع الرتكـة .كمـا حيـ للزوجـة أن أتخـذ
مهرها وكام ديو ا م اإلر مقدماً عل ساير الورثة حى لو است رق هذا الدي مجيع الرتكة.
 - 352ومـ أجـ املســامهة يف القضــاء علـ بعــض اجلوانـ االجتماعيــة والعــادات والتقاليــد الــي تــدفع
ابلنســاء للتنــازل ع ـ حصصــه اإلرثيــة ابلتخــار إلخ ـوا ومنــع اســت الهل يف أوقــات الشــدة واحلــزن
أصــدر ديـوان قاضــي القضــاة الشــرعي يف عــام  2011تعميمـاً حيظــر مبوجبـ تســبي التخــار أمــام احملــاكم
الشــرعية قب ـ مضــي مــا ال يقـ ع ـ أربعــة أشــهر مـ اتريــخ وفــاة املــور وتقــدمي كش ـ تفصــيلي بكافــة
أموال املور موقعاً م كافة الورثة ومصادقاً علي م قب اهلي ـة احملليـة املختصـة وتقريـر موقـع مـ ثـال
خراء يتضم الـثم احلقيقـي للحصـص اإلرثيـة املـراد التخـار عنهـا واإلعـالن عـ التخـار قبـ تسـبيل
ابلتعلي أو النشر يف إحد الصح احمللية ملدة ال تق ع أسبو .
 - 353ويوجـ ـ الق ــانون تس ــبي ال ــزوا وال ــالق ل ــد احملكم ــة الش ــرعية ابلنس ــبة للمس ــلمني ول ــد
الكنيســة ابلنســبة للمســيحيني وجيــري عقــد الــزوا م ـ م ـ ذون القاضــي مبوج ـ وثيقــة رمسيــة وإذا جــر
الــزوا بــدون وثيقــة رمسيــة فيعاق ـ ك ـ م ـ العاقــد والــزوجني والشــهود ابحلــب وابل رامــة .ويعاق ـ ك ـ
شــخص مل يســب طالقـ يف احملكمــة الشــرعية خــالل مخســة عشــر يومـاً ابحلــب أو ابل رامــة إال أن هــذه
العقــوابت املفروضــة هــي عقــوابت بســي ة وغــر رادعــة ب بيعتهــا وال تتناسـ مــع حبــم اآلاثر الــي ترتتـ
عل ـ عــدم تســبي ال ــالق ابلنســبة للم ـرأة وحقوقهــا .كمــا تلتــزم اجلهــات املختصــة إبج ـراء عقــود الــزوا
وشــهادات ال ــالق إبرســال نســخة عنهــا إىل مديريــة األح ـوال املدنيــة .كمــا تلتــزم احملــاكم املختصــة بتبلي ـ
مديريـة األحـوال املدنيــة مبـا يصــدر مـ أحكــام اييـة ابلــزوا أو ال ــالق أو إثبـات النسـ وعلـ املديريــة
قيد العقود والشهادات واألحكام يف السبالت اخلاصة واالحتفا بنسخ عنها.
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