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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 26تشرين األول/أكتوبر –  5تشرين الثاني/نوفمبر 2020
البند  5من جدول األعمال المؤقت

متــابعــة النظر في التقــارير المقــدمــة م الــد ل ارا ار

بم جب المادة  18م االتفاقية

المعل مات ال اردة م د لة فلسـاي بشـن متابعة المحظظات التتامية المتعلقة
بتقريرها ار لي***،
[تاريخ االستالم 27 :تموز/يوليه ]2020

* تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.
** يمكن الحصول على مرفقات هذا التقرير من الصفحة الشبكية الخاصة باللجنة.
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يأتي هذا التقرير في إطار متابعة دولة فلسطين اللتزاماتها الدولية المترتبة على االنضمام التفاقيات

حقوق اإلنســانب بما فيها اتفاقية ”ســيداو“ب مع اتخاذ مجموعة من التدابير والســياســات واالجرااات التي تعك

المبادئ والقيم األساسية التي تقوم عليها دولة فلسطين من قيم السالم والحرية والمساواة والديمقراطية والتعددية
واحترام حقوق اإلنس ـ ـ ــان .وتتمثل هذه االجرااات في العمل الحثيل من أجل نش ـ ـ ــر اتفاقيات حقوق اإلنس ـ ـ ــانب
بما فيها اتفاقية ”سـ ــيداو“ب في الجريدة الرسـ ــميةب واقرار التش ـ ـريعات الالزمة للقضـ ــاا على كافة أشـ ــكال العن

والتمييز ض ــد المرأةب خاص ــة قانون حماية األس ـرة من العن ب وذلال من خالل تش ــكيل اللجان الوطنية الالزمة
لــذلــالب مثــل لجنــة مواامــة التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعــات الوطنيــة مع االتفــاقيــات والمعــايير الــدوليــةب و يرهــا من اللجــان الفنيــة

المختص ــة .علماأ بأن اس ــتمرار االحتالل االس ـراعيلي االس ــتعمار وانتهاكاته وجراعمه المسـ تمرةب يؤثر على قدرة
دولة فلس ـ ـ ــطين في تنفيذ هذه االلتزاماتب خاص ـ ـ ــة في رل خططه المس ـ ـ ــتمرة بض ـ ـ ــم األر

الفلس ـ ـ ــطينيةب في

مخالفة واضـحة للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وحقوق اإلنسـانب وما لها من تبعات على حقوق الشـع

الفلسـ ــطينيب خاصـ ــة النسـ ــاا والفتيات واألطفالب في كافة أماكن تواجدهم وفي اللجوا والشـ ــتاتب وعلى أرسـ ــها
حق العودة وتقرير المصير واالستقالل لدولة فلسطين وعاصمتها القد .

أ الً :التا ات المتتذة لمتابعة تنفيذ المحظظات التتامية
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بتاريخ  11تموز/يوليو 2018ب ناقش ـ ــت دولة فلس ـ ــطين تقريرها األولي الخا

باتفاقية ”س ـ ــيداو“ مع

اللجنة األممية المعنية بالقضـ ــاا على التمييز ضـ ــد المرأة ”لجنة سـ ــيداو“ خالل الدورة السـ ــبعين للجنةب وبتاريخ
 25تموز/يوليو  2018أصدرت اللجنة مالحراتها الختامية بشأن التقرير األولي لدولة فلسطين.
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بعد استالم المالحرات الختاميةب قام أعضاا الفريق الوطني الخا

والمش ـ ـ ــكل بموج

بمتابعة تنفيذ اتفاقية ”سيداو“ب

مرس ـ ـ ــوم رعاس ـ ـ ــي في العام  2018برعاس ـ ـ ــة و ازرة ش ـ ـ ــؤون المرأة وو ازرة الخارجية والم تربين

وعضـ ـ ــوية الو ازرات ذات العالقة()1ب بعقد عدة اجتماعات لمناقشـ ـ ــة الخطوات الالحقة لتنفيذ توصـ ـ ــيات اللجنةب
والتي ك ــان ــت أوله ــا ترجم ــة التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــات إلى الل ــة العربي ــة وتعميمه ــا من خالل مجل

المؤسسات الوطنية ذات العالقة من أجل البدا بتنفيذها كل حس
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اختصاصه.

الوزراا على جميع

كخطوة أولى في سبيل معالجة هذه التوصياتب قام أعضاا الفريق الوطني بإعداد مصفوفة تتضمن

جميع التوص ـ ـ ـ ــياتب اإلجرااات الواجبة االتباك لتنفيذ كل توص ـ ـ ـ ــيةب الجهة المس ـ ـ ـ ــؤولة عن تنفيذ كل توص ـ ـ ـ ــية

واإلطـار الزمني الالزم للتن فيـذ .ومن ثم تم تطوير هـذه المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوفـة إلى خطـة وطنيـة ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملـة لتنفيـذ جميع

التوصـ ـ ـ ـ ــيات خالل األعوام 2022-2019ب بحيل تضـ ـ ـ ـ ــمنت الخطة التدخالت واالجرااات الواج

القيام بها

لتنفيذ كل توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيةب الجهات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولة عن تنفيذ كل تدخلب الفترة الزمنية الالزمة للتنفيذ والتي تتراو بين

األعوام  2022-2019ب حيل هناال أنش ـ ــطة قد يتم تنفيذها بش ـ ــكل فور وهناال أنش ـ ــطة مس ـ ــتمرة التنفيذ على
مدار السنتين القادمتينب باإلضافة إلى مؤشرات لقيا

األداا.

__________
( )1يتأل

الفريق الوطني الخا

بمتابعة تنفيذ اتفاقية ”سـ ـ ــيداو“ من المؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التالية :و ازرة شـ ـ ــؤون المرأةب و ازرة الخارجية والم تربينب

و ازرة التنمية االجتماعيةب و ازرة العدلب و ازرة الداخليةب النيابة العامة (نيابة األس ـ ـرة)ب القضـ ــاا الشـ ــرعيب اللجنة الرعاسـ ــية العليا لشـ ــؤون

الكناع ب و ازرة الصـحةب و ازرة العملب و ازرة التربية والتعليمب الجهاز المركز لإلحصـاا الفلسـطيني .وبعد اسـتالم المالحرات الختاميةب
تمت إضــافة الو ازرات التالية لعضــوية الفريق :مجل

و ازرة الزراعةب قطاك األمن.
2/8

الوزرااب القضــاا النراميب و ازرة االقتصــاد الوطنيب و ازرة الماليةب و ازرة اإلعالمب
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تجدر اإلش ـ ـ ــارة إلى أن الخطة التنفيذية هي خطة وطنية تهد

إلى تعزيز حقوق المرأة الفلس ـ ـ ــطينية

من خالل إشـراال جميع المؤسـســات الوطنية ذات العالقةب بما فيها مؤسـســات المجتمع المدني .لذلال حرصــت
دولة فلس ـ ــطين على عر

هذه الخطة للمش ـ ــاورات الوطنيةب من أجل الحص ـ ــول على مالحرات وتوص ـ ــيات

المؤس ـ ـسـ ــات الوطنية ذات العالقةب على اعتبار أنها خطة وطنية شـ ــاملة وليسـ ــت خطة حكومية فقط .وعليهب

تم عقد المشـ اورات الوطنية بتاريخ  16أيلول/ســبتمبر  2019بمشــاركة مؤس ـســات المجتمع المدني في الضــفة
ال ربيــةب وفي قطــاك زة عبر تقنيــة Video conferenceب وتم إدمــا المالحرــات األكثر انسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجــامـاأ مع

توصيات لجنة ”سيداو“ في الخطة الوطنية.
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تم تبني هــذه الخطــةب المرفقــة بــالملحق رقم ()1ب من خالل اآلليــة الوطنيــة لمتــابعــة تنفيــذ اتفــاقيــات

حقوق اإلنسـ ــانب بحيل عرضـ ــت بعد إدخال المالحرات الناتجة عن المشـ ــاورات الوطنية على ”لجنة الخبراا“

المؤلفة من جميع المؤس ـ ـسـ ــات الحكوميةب ومن ثم على ”اللجنة الو ازرية العليا لمتابعة انضـ ــمام دولة فلسـ ــطين

لالتفاقيات والبروتوكوالت والمواثيق الدولية“ برعاسـ ــة و ازرة الخارجية والم تربينب والتي تبنتها بصـ ــورتها النهاعية
في تموز/يوليو 2020ب وبالتنس ـ ــيق مع مجل
العالقة لمتابعة تنفيذها كل حس
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اختصاصه.

الوزراا تم تعميم الخطة على جميع المؤس ـ ـس ـ ــات الوطنية ذات

وقام الجهاز المركز لإلحصاا الفلسطينيب بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية ذات العالقةب

بتطوير مص ـ ـ ــفوفة مؤش ـ ـ ـرات وطنية واقليمية خاص ـ ـ ــة باتفاقية ”س ـ ـ ــيداو“ في س ـ ـ ــبيل رص ـ ـ ــد ومتابعة واقع المرأة

الفلس ـ ــطينيةب وتوفير الحد األقص ـ ــى من البيانات التي تخدم وترص ـ ــد واقع االتفاقيات التي انض ـ ــمت إليها دولة
فلسطينب بما فيها اتفاقية ”سيداو“ .وتعتبر هذه المصفوفة األولى على المستوى العربي واإلقليمي.
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كما قامت دولة فلسـ ــطين بتوجيه دعوة إلى لجنة ”سـ ــيداو“ لزيارة فلسـ ــطين ومتابعة تنفيذ توصـ ــياتها.

بناا على ذلالب قامت اللجنة بتلبية دعوة دولة فلس ــطين وقررت إرس ــال ثالثة من أعض ــاعها للمش ــاركة في هذه

الزيــارة خالل الفترة الواقعــة بين  14-11تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين ثــاني/نوفمبر 2019ب وتم التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين و ازرة الخــارجيــة
والم تربين وو ازرة شـ ــؤون المرأة ومكت

المفو

التحضــير لهذه الزيارةب واعداد برنامم مناس ـ

السـ ــامي لحقوق اإلنسـ ــان وهيعة األمم المتحدة للمرأة من أجل

لمناقشــة أهم االجرااات والتدابير والســياســات والتش ـريعات التي

اتخذتها دولة فلسطين لمتابعة تنفيذ المالحرات الختاميةب واالستفادة من خبرة أعضاا اللجنة في هذا المجال.

ثانياً :المعل مات المال ب تقديمها تحل عامي م استحم المحظظات التتامية
أل

-

الفقرة ( 11أ) :التعجيل باعتماد تشــــريع اني يتضــــم تعريفاً شــــامحً للتمييز ضــــد المرأة يتنا ل جميع
أسباب التمييز المظظ رة ،يشمل التمييز المباشر غير المباشر في المجالي العام التاص:
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تم اعتماد تعريفاأ للتمييزب بما ينس ـ ــجم مع اتفاقية ”س ـ ــيداو“ و يرها من اتفاقيات حقوق اإلنس ـ ــانب في

مشـ ــروك القرار بقانون بشـ ــأن حماية األس ـ ـرة من العن  .كما تم اعتماد تعريفاأ للتمييز في مجال العمل ضـ ــمن
توصـيات ”لجنة مواعمة التشـريعات مع االتفاقيات الدولية“ بخصـو

مراجعة قانون العمل الفلسـطيني رقم ()7

لسـ ـ ـ ــنة 2000ب والذ يجر العمل على تعديله بما ينسـ ـ ـ ــجم مع المعايير الدولية وتوصـ ـ ـ ــيات اللجان التعاقدية

بما فيها لجنة ”س ــيداو“ب حيل تم إعداد ورقة س ــياس ــات حول القض ــايا التي يج

أن يتم تعديلها في تش ـريعات

العمل؛ من حيل إدما تعريفاأ للتمييز وآليات إثباته واجرااات التقاض ـ ـ ـ ــيب وال اا كافة االس ـ ـ ـ ــتثناااتب وتوفير
فر
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عمل متكافعة وض ــمان األجر المتس ــاو عن العمل ذ القيمة المتس ــاوية وتجريم العن

الجنس ــي و ير
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ذلالب ويجر العمـل على مراجعـة قانون الخـدمة المـدنيـة بمـا يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل إد ار ن
في مكان العمل.
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قانوني يحرر ويجرم التمييز

جار العمل على إعداد مش ـ ـ ــروك قرار بقانون بش ـ ـ ــأن تنريم العمل النقابيب بما يض ـ ـ ــمن المش ـ ـ ــاركة

الفاعلة للنساا في النقابات دون تمييز بين الجنسينب وتم إعداد مشروك قرار بقانون لرفع نسبة مشاركة النساا
في االنتخــابــات العــامــة وانتخــابــات الهيعــات المحليــة بمــا ال يقــل عن  30في المــاعــةب تنفيــذاأ لق اررات المجل

الوطني والمجل
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المركز لمنرمة التحرير الفلسطينية في هذا الصدد.

أصـ ـ ـ ــدر مجل

على تشـ ـ ـ ــكيل

الوزراا القرار رقم (/18/37/06م.و/م.أ) لعام )2(2019ب الذ ين

فريق وطني لمراجعة مش ـ ــروك قانون العقوبات الفلس ـ ــطيني للعام 2011ب وقام أعض ـ ــاا الفريق الوطني بوض ـ ــع

خطة وآلية عمل لمراجعة مشـ ــروك القانون اعتمدت على المعايير واالتفاقيات الدولية التي انضـ ــمت إليها دولة

فلسـ ــطينب وتوصـ ــيات هيعات معاهدات حقوق اإلنسـ ــانب بما فيها لجنة ”سـ ــيداو“ب خاصـ ــة تلال المتعلقة بتجريم

التمييز في جميع مناحي الحياةب واد ار تعري
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شامل له.

ومن التش ـ ـ ـريعات التي تم إصـ ـ ــدارها مؤخ اأر إلزالة الممارسـ ـ ــات التمييزية ضـ ـ ــد المرأةب إصـ ـ ــدار القرار

بقانون رقم ( )22لســنة 2019ب بشــأن حق األم في فتح حســابات مص ـرفية ألبناعها القاص ـرين شــأنها في ذلال

شأن األ ب وذلال تنفيذاأ للق اررات الصادرة عن مجل
باء -

الوزراا في آذار/مار  2018بالخصو

.

الفقرة ( 13ج) :اتتاذ تا ات ملم ســــة م أجل االنضــــمام ولى البر ت ك ل االتتيارا ،نشــــر االتفاقية
بالجريدة الرسمية:
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انضمت دولة فلسطين إلى البروتوكول االختيار بتاريخ  10نيسان/ابريل  2019كثالل دولة عربية

تنضـ ـ ـ ــم إليه بعد كل من ليبيا وتون ب باإلضـ ـ ـ ــافة إلى انضـ ـ ـ ــمامها إلى البروتوكول االختيار الملحق باتفاقية
ذو اإلعاقة والبروتوكول االختيار الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم بال ات

حقوق األش ـ ـ ـ ـ ــخا

وش ـ ـ ــكاوى فرديةب بحيل س ـ ـ ــعت دولة فلس ـ ـ ــطين إلى تفعيل آليات الش ـ ـ ــكاوى الفردية بموج

لضمان توفير كافة وساعل االنتصا
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أما بخص ــو

الفعالة.

نش ــر االتفاقية في الجريدة الرس ــميةب فقد شـ ـ مكل مجل

هذه البروتوكوالت

الوزراا لجنة بهذا الخص ــو

برعاسة و ازرة العدل وعضوية و ازرة شؤون المرأةب و ازرة الخارجية والم تربينب المحكمة الدستورية العلياب واألمانة

العامة لمجل

الوزراا .وقد عقدت اللجنة العديد من االجتماعات نتم عنها إعداد مش ـ ــروك قرار بقانون بش ـ ــأن

نش ـ ـ ــر االتفاقية في الجريدة الرس ـ ـ ــمية ومذكرة ايض ـ ـ ــاحية بهذا الخص ـ ـ ــو

ب وتم عرض ـ ـ ــها على مجل

الوزراا

لد ارس ـ ــتها واتخاذ االجرااات الالزمة لنش ـ ــر االتفاقية وانفاذها في النرام القانوني الفلسـ ـ ـ طينيب إال أن الحمالت

المعارضة لالتفاقية ومضمونهاب ورف

بع

فعات المجتمع لها حال دون سرعة نشرها حتى اآلن.

__________
( )2تت أر

و ازرة العدل الفريق الوطني الذ يض ــم بعض ــويته :ديوان الرعي ب األمانة العامة لمجل

الوزرااب مجل

القض ــاا األعلىب و ازرة

الداخليةب و ازرة شــؤون المرأةب و ازرة الخارجية والم تربينب النيابة العامةب الهيعة المســتقلة لحقوق اإلنســانب ويحق للفريق االســتعانة بذو

الخبرة واالختصا
4/8
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جيم -

الفقرة ( 15أ) :ت ظيد ارنظمة القان نية في قااع غزة الضــــفة الةربية لضــــما ظ ـــ ل جميع النســـاء
الفتيات في الد لة الار على ظماية متسا ية بم جب القان
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فقاً لحتفاقية:

يعتمد تنفيذ هذه التوصـية بشـكل أسـاسـي على تنفيذ المصـالحة الوطنية وانتخا

هيعة تشـريعية لدولة

فلسـ ـ ــطينب بحيل عقدت العديد من الجهود الوطنية ومسـ ـ ــاعي للمصـ ـ ــالحةب في سـ ـ ــبيل إنهاا االنقسـ ـ ــام واعادة

الوح ــدة الوطني ــةب والتي تعتبر من األولوي ــات الوطن ـي ـ ة التي أك ــدت عليه ــا ق اررات المجل

المركز في العديد من الدوراتب والتي أكد عليها سـ ـ ــيادة الرعي

الوطني والمجل

في العديد من المناسـ ـ ــبات الوطنية والمحافل

الدولية وهيعات األمم المتحدةب والتي انتهت بالتوافق الوطني على إجراا انتخابات رعاس ـ ـ ـ ــية وتشـ ـ ـ ـ ـريعية جديدة
في العام  .2019إال أن اسـ ـ ـ ـراعيلب الس ـ ـ ــلطة القاعمة باالحتاللب تس ـ ـ ــعى جاهدة

وفقاأ لما أعلنه س ـ ـ ــيادة الرعي

لعرقلة مس ــاعي المص ــالحة الوطنيةب وعرقلة إجراا االنتخاباتب من خالل عدم الس ــما بإجراا االنتخابات في

مدينة القد ب ورفض ـ ــها رفع الحص ـ ــار عن قطاك زةب وذلال لتكري
وقطاك زة وتحقيق مصالحها االستعمارية.

- 16

ارت الصـ ــادرة عن سـ ــيادة الرعي
وتجدر اإلشـ ــارة إلى أن القر ا

االنقس ـ ــام الج رافي بين الض ـ ــفة ال ربية
بقوة القانونب تسـ ــر على جميع أنحاا

الوطن بما يشمل الضفة ال ربيةب بما فيها القد ب وقطاك زة دون أ تمييز.

دال -

الفقرة ( 15ج) :تســريع مراجعة مشــاريع الق اني لضــما امتثالها لحتفاقية ،بما في ذلع مشــر ع قان
العق بات ،مشر ع قان

- 17
مجل

ارظ ال الشت ية مشر ع قان

بت ـ ـ ص مراجعة مشـــر ع قان

ظماية ارسرة م العن  ،اعتمادها:

العق بات لســـنة  :2011كما تمت اإلشـ ــارة إليه سـ ــابقاأب أصـ ــدر

الوزراا ق ار اأر لتش ـ ــكيل فريق وطني لمراجعة مش ـ ــروك القانونب وبناا عليه تم عقد عدة اجتماعات للفريق

الوطني لتحديد خطة وآلية العملب وقد قرر أعضـ ـ ــاا الفريق في حينه أنه سـ ـ ــيتم عر

المسـ ـ ــودة المعدلة من

مشـروك القانون على مؤسـسـات المجتمع المدني والمؤسـسـات الوطنية ذات العالقةب واجراا المشـاورات الالزمةب

على أن يتزامن ذلال مع إنش ـ ـ ـ ــاا بوابة إلكترونية الس ـ ـ ـ ــتقبال المالحرات القانونية حول مش ـ ـ ـ ــروك القانون .وبدأ
الفريق في مراجعة مشروك القانون في بداية العام 2020ب ولكن بسب

جاعحة ”كورونا“ واعالن حالة الطوارئ

تعطـل عمـل الفريق بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل مؤقتب وتعمـل الحكومة على اتخـاذ االجرااات الالزمة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار عمـل اللجـان

والفرق الوطنية بشكل فعال مع أخذ االجرااات الوقاعية الالزمة بعين االعتبار.
- 18

بت ـ ص مشـر ع قرار بقان

ظماية ارسـرة م العن  :بعد تشـكيل الحكومة رقم ()18ب تم إعادة

كافة التش ـريعات التي تم تنســيبها من الحكومة الســابقة خالل فترة تســيير األعمال إلى ســيادة الرعي

إعادة د ارس ــتها واحالتها إلى س ــيادة الرعي

مجل

من أجل

مجدداأ بعد الموافقة عليها من الحكومة الجديدة .وبناا عليهب أرس ــل

الوزراا بتاريخ  29أيار/مايو  2019مشـ ـ ــروك القرار بقانون إلى و ازرة التنمية االجتماعية وو ازرة شـ ـ ــؤون

المرأة وو ازرة العدلب إلعادة د ارسـ ـ ــته واجراا المشـ ـ ــاورات والتوعية الالزمة بشـ ـ ــأنه .بناا عليهب تم تشـ ـ ــكيل لجنة

فنية

()3

إلعداد مسـودة ثانية من مشـروك القانونب والتي تعمل حالياأ على اسـتكمال المشـاورات واتخاذ االجرااات

__________
( )3تتأل

اللجنة ال فنية من و ازرة العدلب و ازرة شـ ـ ـ ــؤون المرأةب و ازرة التنمية االجتماعيةب النيابة العامةب مجل

الش ـ ـ ــرعيب ديوان الفتوى والتش ـ ـ ـريعب األمانة العامة لمجل

األهلية لمناهضة العن
20-10876

ضد المرأة.

الوزرااب مكت

القضـ ـ ـ ــاا األعلىب القضـ ـ ـ ــاا

الرعي ب االتحاد العام للمرأة الفلس ـ ـ ــطينيةب منتدى المنرمات
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القانونية الالزمة إلى أن يتم إص ـ ـ ــدار القانون ونش ـ ـ ـره في الجريدة الرس ـ ـ ــمية وفقاأ لإلجرااات المتبعةب علماأ بأن

إعالن حالة الطوارئ بسب
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جاعحة ”كورونا“ حالت دون سرعة استكمال اجرااات تبني مشروك القانون.

على الر م من ذلالب يتم اتخاذ العديد من االجرااات في مجال الوقاية والحماية والمسـ ـ ـ ــاالةب واعادة

اندما الضــحية في األسـرة والمجتمعب من خالل تنفيذ أدلة واجرااات العمل الموحدة لدى المؤسـســات الوطنية
خط هات

ذات العالقة .فعلى الص ـ ـ ــعيد العمليب تم تخص ـ ـ ــي

المعنفات لدى دواعر حماية األسـ ـ ـ ـ ـرة في الشـ ـ ـ ـ ــرطة في مختل
بما يتناس ـ ـ ـ ـ
العن

مع إعالن حالة الطوارئ بسـ ـ ـ ــب

مباش ـ ـ ــر مجاني الس ـ ـ ــتقبال ش ـ ـ ــكاوى النس ـ ـ ــاا

المحافراتب وتم تطوير نموذ لتقييم الخطورة

جاعحة ”كورونا“ ب كما تم تطوير آليات التعامل مع قضـ ـ ـ ــايا

ض ـ ــد النس ـ ــااب خاص ـ ــة قض ـ ــايا الوفيات بررو

()4

امض ـ ــةب واالس ـ ــتناد إلى التقارير االجتماعية والتقييم

النفسي كمؤشر رعيسي لسير التحقيقات والتوسع في اجراااتها.
- 20

ولتطوير الخدمات المقدمة لضـحايا العن ب يجر العمل على مراجعة نرام التحويل الوطني للنسـاا

المعنفـات لعـام  2013ونرـام مراكز حمـايـة النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا المعنفـات رقم ( )9لعـام 2011ب لتطوير آليـات التحويـل
الوطني وتقديم الخدمات للفعات المسـ ــتثناة من هذه األنرمةب خاصـ ــة النسـ ــاا ذوات اإلعاقة الشـ ــديدةب والنسـ ــاا

اللهن في قضايا الدعارةب والنساا ضحايا اإلدمان على الكحول والمخدرات.
اللوات تم است
م
- 21

كما تم اعداد دليل اجرااات العمل الموحد بخصـ ــو

اإللكتروني الخا

قضايا العن .
- 22

بنيابة حماية األسرة من العن

الجراعم االلكترونيةب وتفعيل اسـ ــتخدام السـ ــجل

لرصد وتوثيق كافة االجرااات التي يتم اتخاذها بخصو

وقامت و ازرة شــؤون المرأةب بالتعاون مع الجهاز المركز لإلحصــاا الفلســطينيب بإعداد مســح العن

للعام  2019ب وس ـ ـ ــيتم االس ـ ـ ــتناد إليه لرص ـ ـ ــد الفجوات وتطوير الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات واآلليات لتخفي

نس ـ ـ ــبة العن .

كما تعمل و ازرة شؤون المرأةب بالتعاون مع المؤسسات ذات العالقةب على استكمال االجرااات الالزمة إلطالق
العمل بالمرص ـ ــد الوطني للعن

ض ـ ــد النس ـ ــااب من أجل اعتماد احص ـ ــاعيات وطنية موحدة حول العن

النساا والفتياتب وذلال وفق نرام إلكتروني يضمن السرية التامة.
- 23

بت ـ ص قان

ارظ ال الشـت ـية :بتاريخ  5آذار/مار 2018ب شـكل مجل

ض ـ ــد

الوزراا لجنة فنية

لمراجعة منرومة التش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعا ت النارمة لألحوال الشـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـ ــية والمدنيةب والعمل على تحديثها بما يتواام مع
المعايير الدولية والممارس ــات الفض ــلىب وتتش ــكل اللجنة من المؤسـ ـس ــات الحكومية ذات العالقة واالتحاد العام

للمرأة الفلس ـ ــطينيةب ولها االس ـ ــتعانة بمن تراه مناس ـ ــباأ من ذو الخبرة واالختص ـ ــا

إلتمام مهامها .وقد بدأت

اللجن ــة أعم ــاله ــا في تموز/يوليو  2018ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ــت خط ــة عمله ــاب إال أن ه ــذه اللجن ــة لم تعق ــد الع ــدي ــد من

االجتماعات منذ ذلال التاريخب بس ـ ــب

الحمالت المعارض ـ ــة لالتفاقية ورف

بع

فعات المجتمع لتعديل هذه

التش ـريعات المرتبطة باألحوال الشــخصــية بما ينســجم مع االتفاقيةب ألنها تســتند بالمجمل إلى األحكام والتعاليم

الدينية .على الر م من ذلالب يقوم الفريق الوطني الخا

بمتابعة تنفيذ اتفاقية ”سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيداو“ب و ”اللجنة الو ازرية

العليا لمتابعة انضـمام فلسـطين للمعاهدات الدولية“ بالتواصـل مع مجل

تفعيل هذه اللجنة.

الوزراا بشـكل مسـتمر من أجل إعادة

__________
( )4الملحق رقم ( ) 2المرفق بالتقرير يوضـ ــح أهم االجرااات التي اتخذتها الحكومة الفلسـ ــطينية لحماية ودعم النسـ ــاا والفتيات أثناا جاعحة
”كورونا“.
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على الر م من ذلالب بتاريخ  3آذار/مار  2019تم إصـ ــدار القرار بقانون رقم ( )21لسـ ــنة 2019

بشـ ـ ــأن تحديد سـ ـ ــن الزوا في دولة فلسـ ـ ــطينب ليعدل التشـ ـ ـريعات النارمة لألحوال الشـ ـ ــخصـ ـ ــية بالخصـ ـ ــو

للمس ــلمين والمس ــيحين وجميع المواطنين في دولة فلس ــطينب بحيل وض ــع القرار بقانون حداأ أدنى لس ــن الزوا

في فلســطين وهو  18ســنة شــمســية للذكور واإلنال دون أ تمييزب مع منح بع

االســتثنااات( .)5وبتاريخ

 11كانون أول/ديسـ ـ ــمبر 2019ب أصـ ـ ــدر قاضـ ـ ــي القضـ ـ ــاة التعميم رقم ( )2019/49إلى القضـ ـ ــاة والمأذونين

القرار بقانون سـ ـ ـ ـ ــابق الذكرب اعتبا اأر من تاريخ  29كانون األول/

الشـ ـ ـ ـ ــرعيينب الذ ن م على العمل بموج
ديسـ ــمبر  .2019أما بخصـ ــو الحاالت االسـ ــتثناعية الخاصـ ــةب فقد تضـ ــمن التعميم أنه ”إذا كان في الزوا

ض ـ ـ ــرورة تفتض ـ ـ ــيها مص ـ ـ ــلحة الطرفينب فيقتض ـ ـ ــي من فض ـ ـ ــيلتكم التحقق من المس ـ ـ ــو ات الش ـ ـ ــرعية والقانونية

واالجتماعيةب وتسـطير ضـبط بواقع الحال ورفعه إلينا مذيالأ بتوصـيتكم بالخصـو ب لد ارسـته واجراا المقتضـى
األصول“.

الشرعي والقانوني حس

 - 25وعليهب ال يس ــمح بزوا من هم دون س ـ مـن  18إال بإذن مكتو من قاض ــي القض ــاة مع إيراد تس ــبي
واضـ ـ ــح للسـ ـ ــما بالزوا من عدمهب وذلال بعد فح المصـ ـ ــلحةب بحيل يقوم القاضـ ـ ــي الذ يقدم إليه طل
الزوا بد ارسـ ــة الطل

المصـ ــلحة التي يعرضـ ــها األط ار ب ويقدم توصـ ــيته بشـ ــأن الطل

وفح

إلى قاضـ ــي

القضـاة .وهناال تشـديد في التعامل مع طلبات الزوا لمن هم دون س مـن  16عامب بحيل ال يسـمح لهم بالزوا
إال في حـال توافر خطورة اجتمـاعيـةب أمـا طلبـات الزوا لمن تتراو أعمـارهم بين  16و  17عـامب فيتم فح

المصــلحة فيها بطريقة أقل تشــدداأب ويتم فح

المصــلحة في طلبات الزوا لمن تتراو أعمارهم بين 18-17

عام بليونة أكبر .وتجدر اإلش ـ ـ ــارة إلى أنه لم يتم تحديد معايير للمص ـ ـ ــلحة تجنباأ للوص ـ ـ ــمات االجتماعية التي
قد ترافق األط ار ب ووفقاأ إلحص ــاعيات القض ــاا الش ــرعي للعام 2020ب فإن نس ــبة الموافقة على طلبات الزوا

سن  18عام هي أقل من  20في الماعةب و البيتها لمن تجاوز  17عام.
لمن هم دون م

 - 26واذا ثبت للقضـ ــاا الشـ ــرعي عدم تحقق المصـ ــلحة عند تزويم من هم دون سـ ـ مـن  18عامب وذلال من
خالل التقييم النفس ــي واالجتماعي واألمنيب يتم إحالة المل إلى النيابة العامة لمالحقة الزو ب األ ب الش ــهود
والمأذون الشرعيب وذلال بموج
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قانون العقوبات الذ يعاق

على التزويم خالفاأ للن

كما تجدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إلى أنه تم عقد مش ـ ـ ـ ــاورات مع الطواع

القانوني.

المس ـ ـ ـ ــيحية في دولة فلس ـ ـ ـ ــطين لتعديل

التشـريعات النارمة لألحوال الشـخصـية الخاصـة بهم بما ينسـجم مع اتفاقية ”سـيداو“ وتوصـيات لجنة ”سـيداو“ب
وقد أبدو اس ـ ـ ــتعدادهم لمناقش ـ ـ ــة العديد من الموض ـ ـ ــوعات المطروحةب كما قامت الطاعفة اللوثرية بتعديل قانون

األحوال الشخصية الخا

بهاب بما ينسجم مع االتفاقيةب بعد عام من انضمام دولة فلسطين إليها.

__________
( )5نصت المادة ( )2من القرار بقانون على أنه:
’‘1

يشترط في أهلية الزوا ان يكون طرفا عقد القران عاقلينب وأن يتم كل منهما ثمانية عشر سنة شمسية من عمره ‘2’ .استثناا

مما جاا في الفقرة ’ ‘1من هذه المادة يجوز للمحكمة المختص ـ ـ ــة في حاالت خاص ـ ـ ــة واذا كان في الزوا ض ـ ـ ــرورة تقتض ـ ـ ــيها

مصـ ـ ــلحة الطرفين ان تأذن بزوا من لم يكمل ثمانية عشـ ـ ــر سـ ـ ــنة شـ ـ ــمسـ ـ ــية من عمرهب بمصـ ـ ــادقة قاضـ ـ ــي قضـ ـ ــاة فلسـ ـ ــطين

أو المرجعيات الدينية للطواع
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األخرىب وبذلال يكتس

المتزو أهلية كاملة في كل ما له عالقة بالزوا والفرقة وآثارهم.
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ثالثاً :التظديات
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تواجه الحكومة الفلسـطينية منذ االنضـمام إلى اتفاقية ”سـيداو“ في العام  2014دون إيراد أ تحفرب

العديد من الص ــعوبات والتحديات في س ــبيل تنفيذ أحكام االتفاقية والتوص ــيات الص ــادرة عن لجنة ”س ــيداو“ في
الحمالت المعارضـ ــة لالتفاقية والتدابير التشـ ـريعية والسـ ــياسـ ــاتية واالجراعية المتخذة

العام 2018ب وذلال بسـ ــب

لتطبيقها على المسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الوطنيب بما يخال

موق

القيادة الفلسـ ـ ـ ـ ـ ــطينية وق اررات المجل

الوطني والمركز

لمنرمة التحرير الفلسـ ـ ــطينية بضـ ـ ــرورة تنفيذ أحكام االتفاقيةب ومواامة التش ـ ـ ـريعات الوطنية بما ينسـ ـ ــجم معها.

باإلضافة إلى الرف
- 29

المجتمعي لبع

ما تضمنته االتفاقية من أحكام.

إن ص ـ ـ ــعوبة التعام الس ـ ـ ــلطة التشـ ـ ـ ـريعية لدولة فلس ـ ـ ــطينب بس ـ ـ ــب

عرقلة اسـ ـ ـ ـراعيلب الس ـ ـ ــلطة القاعمة

باالحتاللب السـ ــتكمال مسـ ــاعي المصـ ــالحة وعقد انتخابات رعاسـ ــية وتش ـ ـريعية لدولة فلسـ ــطينب يعد عاعقاأ أمام

إصـ ـ ـ ــدار عدداأ من القوانين التي أكدت عليها لجنة ”سـ ـ ـ ــيداو“ب خاصـ ـ ـ ــة مشـ ـ ـ ــروك قانون العقوبات الفلسـ ـ ـ ــطيني
ومشروك قانون األحوال الشخصية.
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من التحديات والتهديدات التي واجهت وتواجه دولة فلسـطين في سـبيل تنفيذ توصـيات لجنة ”سـيداو“

اســتمرار االحتالل االس ـراعيلي االســتعمار

ير الشــرعيب وانتهاكاته لكافة حقوق الشــع

الفلســطينيب بما فيه

النس ـ ـ ــاا والفتياتب بتش ـ ـ ــجيع مباش ـ ـ ــر من اإلدارة األمريكية الحالية التي أعلنت عن خطة ”ترم “ب بما يس ـ ـ ــمى

تعمق االحتالل االسـ ــتعمار وتسـ ــمح بضـ ــم األر الفلسـ ــطينيةب بما يشـ ــكل انتهاكاأ
”صـ ــفقة العصـ ــر“ب والتي م
ص ــارخاأ للقانون الدولي وق اررات الش ــرعية الدوليةب وللحقوق ير القابلة للتص ــر للش ــع الفلس ــطينيب خاصــة
حق العودة وحق تقرير المص ـ ـ ـ ــيرب واالس ـ ـ ـ ــتقالل .باإلض ـ ـ ـ ــافة إلى محدودية الموارد المالية بس ـ ـ ـ ــب

الض ـ ـ ـ ــاعقة

االقتص ــادية التي تمر بها البالد بفعل القيود التي تفرض ــها اسـ ـ راعيلب الس ــلطة القاعمة باالحتاللب على الش ــع
الفلس ـ ــطينيب وس ـ ــرقة الموارد والقرص ـ ــنة ومص ـ ــادرة اإليرادات الفلس ـ ــطينيةب إلى جان

الخارجية بشكل كبير.
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هذا إلى جان

تراجع حجم المس ـ ــاعدات

معاناة أهالي قطاك زة الناتجة عن االنتهاكات المضـاعفة لحقوقهم من قبل سـلطات

االحتالل االسراعيليب أهمها الحصار الشامل المفرو

عليهم منذ العام 2006ب والذ يعد من أهم التحديات

التي تواجهها دولة فلس ـ ـ ــطين في س ـ ـ ــبيل تنفيذ أحكام اتفاقيات حقوق اإلنس ـ ـ ــانب بما فيها اتفاقية ”س ـ ـ ــيداو“ب في

القطاكب وذلال بس ـ ــب

عدم تم مكن الحكومة الفلس ـ ــطينية من تنفيذ العديد من البرامم واألنش ـ ــطة في قطاك زة.

باإلضـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى االنقسـ ـ ـ ـ ـ ــام الذ يعرقل تنفيذ العديد من الخطط واالجرااات المتخذة في سـ ـ ـ ـ ـ ــبيل تنفيذ أحكام

االتفاقية في قطاك زة.
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كما يعاني الفلسـ ـ ــطينيون في مدينة القد

من تمييز عنصـ ـ ــر واضـ ـ ــح من قبل سـ ـ ــلطات االحتالل

االسـ ـ ـراعيليب من خالل القوانين والسـ ـ ــياسـ ـ ــات العنصـ ـ ـرية التي تفرضـ ـ ــها وتمارسـ ـ ــها اسـ ـ ـراعيلب السـ ـ ــلطة القاعمة
باالحتاللب بحقهم؛ أهمها ســياســة تهويد القد ب ســياســة ســح

الهوياتب تفتيت شــمل العاعالت المقدســية من

خالل اجرااات ”لم الشـ ـ ــمل“ العنص ـ ـ ـرية التي تفرضـ ـ ــها عليهمب عدم منحهم تراخي

هدم منازلهم ومرافقهم وفر

ال رامات التعس ــفية بحقهمب هذا إلى جان

للبناا أو لترميم منازلهمب

المبالغ المالية المرتفعة التي تفرض ــها

عليهم مقابل السـما لهم بالسـكن في مدينة القد ب وعدم السـما للمؤسـسـات الفلسـطينية في تنفيذ برامجها في
مدينة القد ب وتنفيذ المشاريع واألنشطة والتدابير لحماية وتعزيز حقوق النساا والفتيات الفلسطينيات في القد .
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بسب
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ومن أهم العواعق التي واجهت دولة فلسطين في تنفيذ توصيات لجنة ”سيداو“ب إعالن حالة الطوارئ

جاعحة ”كورونا“ب والتركيز على تقديم خدمات الرعاية الصحية ومنع انتشار الفيرو .
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