
 

Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women 
Seventieth session  

2-20 July 2018 

Item 4 of the provisional agenda  

Consideration of reports submitted by States parties under 

article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Women 

  List of issues and questions in relation to the initial report 
of the State of Palestine 

  Addendum 

  Replies of the State of Palestine* 

[Date received: 19 February 2018] 

  

 * The present document is being issued without formal editing.  

  Note: The present document is being issued in Arabic, English, French and Spanish only.  

  CEDAW/C/PSE/Q/1/Add.1 

 
 Distr.: General 

20 February 2018 

 

Original: Arabic 

 

 

ADVANCE UNEDITED VERSION 



CEDAW/C/PSE/Q/1/Add.1 

2  

 القوانينإطار التشريعات والسياسات ومواءمة   

فيما يتعلق بالخطوات المتخذة إلدراج أحكام االتفاقية في التشريعات المحليةة  تةا التو ةط بطلةس تفإةير  لة   -1

المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة المختصة بتفإير نصوص القانون األساسي  وتضةم  للةس التفإةير تحديةد 

ج القةانون الةدولي فةي القةانون الةدافلي وفيمةا   ا اةان نظامةاً أحاديةاً أو ن  دمةاألبيعة النظام القانوني لدولة فلإطي  بش

 ً وتحديةةد المكانةةة   وتحديةةد الجهةةة المختصةةة بانفةةا  االتفاقيةةات الدوليةةة و دما هةةا فةةي النظةةام القةةانوني  ثنائيةةاً أو مختلطةةا

( مة  القةانون 10ير نة  المةادة  القانونية لالتفاقيات الدولية بالنإبة لإائر التشريعات األفةر،  و لةم مة  فةالس تفإة

( الذي يةن  علة  سةمو االتفاقيةات 4/2017األساسي الفلإطيني. اما أصدرت المحكمة الدستورية العليا القرار رقا  

الدوليةةة علةة  التشةةريعات المحليةةة بمةةا يتةةوا م مةةي الهويةةة الولنيةةة والدينيةةة والنقافيةةة للشةةعس الفلإةةطيني  وهةةذا يضةةم  

 ات الدولية في القواني  الإارية و لم م  فالس الموائمة. ضرورة  دماج االتفاقي

تا اعتماد تعريف التمييز الوارد في اتفاقية سيداو ضم  مشروع قرار بقانون حماية األسرة م  العنف   -2

 بحيث فرض القانون عقوبات عل  التمييز ضد المرأة  اما ن  القانون عل  أن العادات والتقاليد الإائدة في المجتمي

 ال تعتبر سبباً مبيحاً للتمل  م  االلتزامات الواردة فيط وتا  حالة المشروع ال  لجنة الموائمة لمرا عتط. 

سيتا نشةر االتفاقيةات فةي الجريةدة الرسةمية الفلإةطينية بعةد تحديةد مكانتهةا وهليةة نفا هةا مة  الجهةة صةاحبة  -3

كةةون ألي قاضةةي الحةةق فةةي الر ةةوع  لةة  نصوصةةها االفتصةةاص  وبعةةد نشةةر هةةذي االتفاقيةةات فةةي الجريةةدة الرسةةمية ي

 واالستناد  ليها عند  صدار أحكامط. 

فيما يتعلةق بةاإل را ات المتخةذة إلل ةا  التشةريعات التةي تميةز ضةد المةرأة  فهةو مةا تقةوم بةط لجنةة موا مةة  -4

ت الفلإةطيني  باإلضةافة التشريعات حالياً والتي باشرت أعمالها فعالً م  فالس البد  بمرا عة مشةروع قةانون العقوبةا

 لةة  مرا عةةة مشةةروع قةةرار بقةةانون حمايةةة األسةةرة مةة  العنةةف. باإلضةةافة  لةة  و ةةود لجنةةة التشةةريعات العادلةةة للنةةوع 

اال تمةاعي  وهةةي لجنةة فنيةةة تابعةة للجنةةة الولنيةة لمناهضةةة العنةف ضةةد المةرأة تضةةا ماسإةات حكوميةةة وماسإةةات 

فاصةةة باتفاقيةةة سةةيداو تشةةما عةةدة قةةواني   اإل ةةرا ات  2018لعةةام  مجتمةةي مةةدني ولةةديها فطةةة للموائمةةة التشةةريعية

الجزائية  العقوبات  األحواس الشخصية  االنتخابات(.اما تا أفذ المعةايير الدوليةة لحقةوإل اإلنإةان والنةوع اال تمةاعي 

ورد تمييةزاً   والةذي أ2016( لعةام 17بعي  االعتبار عند صياغة بعض التشريعات منا قةانون التنفيةذ الشةرعي رقةا  

 يجابياً يتعلق بالمرأة  منا عدم  واز حبإها وهي حاما وعدم  ةواز حبإةها بعةد الةوالدة بنالثةة أشةهر  وعةدم حبإةها 

حت  يبلغ مولودها الإنتي  م  عمةري  وشةما أيضةاً تةدابير تضةمني تحإةي  الطةرإل القانونيةة السةتيفا  الحقةوإل ورفةي 

 ناشئة ع  عقد الزواج. فعالية األحكام لتحصيا الحقوإل المالية ال

ال يمك  للمحااا المحلية االستناد  ل  نصةوص االتفاقيةات الدوليةة فةي أحكامهةا دون أن تكةون منشةورة فةي  -5

نظةةامي مخةةت  فةةي قضةةايا النةةوع اال تمةةاعي مةة   ي( قاضةة29فريةةق مكةةون مةة    1الجريةةدة الرسةةمية وهةةو مةةا سةةيتا 

فئة ما بي  الجنإةي  بةدعا مة  برنةاما سواسةية  حيةث شةار  مختلف در ات التقاضي ومختلف المنالق وبنإس متكا

ل  المملكة الم ربية و اري العما عل   ( عضو م  الفريق و داريي  مختصي  بادارة المحااا في  ولة تعليمية 14 

وليةة لموائمة قرارات المحااا مةي االتفاقيةات الد 2018تنفيذ  ولة أفر، لباقي أعضائط  وتا  عداد فطة تدريبية لعام 

ومفةةاهيا النةةوع اال تمةةاعي  وتةةا  عةةداد دليةةا   ةةرا ات العمةةا الموحةةد لةةد، النيابةةة العامةةة للتعامةةا مةةي ضةةحايا العنةةف 

العمةا علة   عةداد  يجريالعما عل  تدريس أعضا  النيابة العامة والطاقا اإلداري ومقدمي الخدمات عليط  و يجريو

 اإلعاقة.دليا فاص باأللفاس ضحايا العنف وابار الإ  و وي 

وبدعا م  البرنةاما أيضةاً يةتا تةدريس قضةاة شةرعيي  ومحةامي  متخصصةي  بقضةايا العنةف المبنةي علة    -7

النوع اال تماعي  اما تا  دراج االتفاقيات الدولية والقانون الدولي امتطلس في منها تدريبي مإاند للقضةاة وأعضةا  

ئي الشرعي المإتدام عل  نوعيط اإلبتدائي والمإةتمر  وقةد تةا نيابة المحااا الشرعية في تو ط لمأسإة التدريس القضا

( 2022-2017 دراج هذا االحتياج في الخطة اإلستراتيجية للقضا  الشرعي اجز  م  فطة قطاع العدالةة لععةوام  
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يفيةة بما ينإجا مي أ ندة الإياسات الولنية  اما سيتا العما عل  وضي برناما تدريبي لتعليا وتدريس القضةاة علة  ا

 صةةدار األحكةةام القضةةائية اسةةتناداً  لةة  االتفاقيةةات الدوليةةة  وتةةدريبها ورفةةي مهةةارتها علةة  اسةةتخدام الإةةلطة التقديريةةة 

بشكا يزيد م  فعالية األحكام بشكا يتضم  أفضا الممارسات في سياإل األحواس الشخصية. أما بخصوص المحةامي  

ي عل  دما احتيا اتها التدريبية ضةم  الخطةة القطاعيةة لععةوام العاملي  أمام المحااا الشرعية عما القضا  الشرع

 2017-2022.) 

فيمةةا يتعلةةق بتةةدريس األئمةةة  فقةةد تةةا تنفيةةذ عةةدد مةة  التةةدريبات للواعظةةات حةةوس العنةةف المبنةةي علةة  النةةوع  -8

 اال تماعي والصحة اإلنجابية والميراث. 

مةرأة صةياغة قةانون حمايةة األسةرة مة  العنةف  وقةد م  التدابير المتخذة لوضي ألر قانونية تةنظا حقةوإل ال -9

ن  عل   يجةاد تةدابير لحمايةة المةرأة مة  العنةف بمةا ينإةجا مةي اتفاقيةة سةيداو  وتإةهيا وصةوس المةرأة المعنفةة  لة  

العدالة ومعاقبة اا م  تإوس لط نفإط ارتكاب تلةم الجةرائا بحقهةا. امةا يجةري العمةا علة  تعةديا بعةض مةواد قةانون 

( المتعلقة بأسباب التخفيف لعدم تطبيق هةذي المةادة بخصةوص الجنايةات الواقعةة علة  النإةا  99منا المادة  العقوبات 

( بخصوص وقف المالحقة ووقف تنفيذ الحكا فةي حةاس تةا  بةرام عقةد زواج 308والفتيات  والعما عل   ل ا  المادة  

( فةي قةانون العقوبةات 307-292دة في المواد مة   ما بي  الجاني والضحية عند ارتكاب  حد، الجرائا الجنإية الوار

الإاري في الضفة   ل   انس العديد م  التعديالت التي تمي سابقاً عل  بعض نصوص القواني  العقابية الإةارية فةي 

 الضفة ال ربية وقطاع غزة والتي تا اإلشارة  ليها في التقرير األولي. 

  باإلضةافة  لة  اونةط  ةز  مة  فطةة المرا عةة التشةريعية للعةام أما فيما يتعلق بقةانون األحةواس الشخصةية -10

يعما القضا  الشرعي عل  تعزيز اإل تهاد الشرعي فيما يجةوز اإل تهةاد فيةط فةارج النصةوص القطعيةة  بمةا  2018

تحةةي مظلةةة  امعةةة الةةدوس  2004ينإةةجا مةةي االلتةةزام العربةةي اإلسةةالمي لبقةةاً للمينةةاإل العربةةي لحقةةوإل اإلنإةةان للعةةام 

الميراث  لكة  بة ولا يجٍر أي تعديا فيمةا يتعلةق. 1990لعربية والذي ارتكز عل   عالن القاهرة لحقوإل اإلنإان للعام ا

تا تنظيا عملية التخارج بأن تتا بعةد مةرور أربعةة أشةهر مة  الوفةاة لمنةي اسةت الس حالةة الحةزن لةد، المةرأة. أمةا فيمةا 

علة  الةزوج تبليةغ الزو ةةة رسةمياً مة  فةةالس المحكمةة فةي حةةاس يتعلةق بةالزواج والطةالإل تةةا اتخةا  ا ةرا ات تفةةرض 

رغبتط بةالزواج مةرة أفةر، أو الطةالإل وتنبيتةط رسةمياً  وفيمةا يتعلةق بحضةانة األلفةاس يافةذ بعةي  االعتبةار مصةلحة 

 الطفا الفضل  في تحديد الجهة الحاضنة. 

تفعيةةا االسةةتراتيجية الولنيةةة عبةةر القطاعيةةة لتعزيةةز المإةةاواة والعدالةةة بةةي  الجنإةةي  وتمكةةي   فيمةةا يخةة    -11

(  فقةد تضةمني الخطةة مجموعةة مة  القةواني   العقوبةات  اال ةرا ات الجزائيةة  الخدمةة 2022-2017المرأة للفترة  

فطةة تتعلةق بحمايةة النإةا  وتحقيةق  المدنية  األحواس الشخصية  العما  والتقاعد(  وتا  دماج سياسات وتةدفالت فةي

العدالة وتطوير التشريعات الناظمة لحقوإل اإلنإةان و نفا هةا والوصةوس العةادس  لة  الخةدمات وفاصةة فةدمات قطةاع 

 العدالة م  قبا ضحايا العنف.

 علة  التمإةم 2018أاد المجلس المرازي الفلإطيني في دورتط النامنة والعشري  المنعقدة في شهر ينةاير  -12

وتةوفير وسةائا الةدعا  2017وهليات وتفاهمات تنفيةذي وهفرهةا اتفةاإل القةاهرة  2011باتفاإل المصالحة الموقي في أيار 

واإلسناد لتنفيذها  وتمكي  حكومة الوفاإل الولني م  تحما مإةاولياتها ااملةة فةي قطةاع غةزة وفقةاً للقةانون األساسةي 

  و لةم 2018مجلةس الةولني الفلإةطيني بمةا ال يتجةاوز نهايةة عةام نتخابات العامةة وعقةد الالمعدس  وم  ثا   را  اإل

لتحقيةةق الشةةرااة الإياسةةية فةةي  لةةار منظمةةة التحريةةر الفلإةةطينية والعمةةا علةة  تشةةكيا حكومةةة وحةةدة ولنيةةة تعزيةةزاً 

 للشرااة الإياسية ووحدة النظام الإياسي الفلإطيني.

ال ربيةة بمةا فيهةا القةدم المحتلةة وقطةاع غةزة  وعلة   ندر  أن القواني  الإارية بحا ة لتوحيد بي  الضةفة -13

سبيا المناس هنا  توافق فلإطيني عل  أهمية رفي س  الزواج ومعالجة نصوص الحضانة والنفقةة وغيرهةا  وتةا أفةذ 

فطةةوة اسةةتباقية تحضةةيراً للمصةةالحة الولنيةةة مةة  فةةالس تشةةكيا لجنةةة قضةةائية لمرا عةةة التشةةريعات المتعلقةةة بالقضةةا  
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  عملي هذي اللجنة عل   عداد مشاريي قواني  موحدة وناظمة لعما المحةااا الشةرعية  وفةي 2015ي العام الشرعي ف

رصد احتيا ات المحااا الشرعية في الضفة ال ربيةة بمةا فيهةا القةدم المحتلةة لتا  عداد دراسة احتيا ات  2017العام 

الفجةوات التةي حةدثي فةي فتةرة اإلنقإةام  حيةث وقطاع غزة عل  مختلف األصعدة اسةتعداداً للنهةوض بالخةدمات وسةد 

يتوفر لد، القضا  الشرعي حالياً قاعةدة بيانةات تعةرض بشةكا أولةي الحالةة الواقعيةة للمحةااا الشةرعية وفاصةة التةي 

علة  اسةتبيان تحليلةةي  2018شةرا  حكومةة األمةر الواقةةي فةي فتةرة االنقإةام  وسةيتا العمةةا فةالس العةام  اانةي تحةي 

 والطفولة في  لار األحواس الشخصية أمام المحااا الشرعية.  للنوع اال تماعي

بعةةةد اسةةةتكماس المصةةةالحة فةةةان أولةةة  الخطةةةوات سةةةتكون   ةةةرا  انتخابةةةات تشةةةريعية للمجلةةةس التشةةةريعي  -14

الفلإطيني للعما علة  توحيةد التشةريعات الإةارية فةي الضةفة ال ربيةة بمةا فيهةا القةدم المحتلةة وقطةاع غةزة و صةدار 

 ة فلإطي  التي تنإجا مي االتفاقيات الدولية.تشريعات دول

 جمع البيانات  

الجهةةاز المراةةزي لءحصةةا  الفلإةةطيني هةةو الجهةةة الرسةةمية المإةةاولة عةة   مةةي البيانةةات وتصةةنيفها  وتةةا  -15

 عداد قاعدة بيانات شةاملة تإةتند  لة  أهةدا  وماشةرات قيةام التنميةة المإةتدامة. أمةا فةي القضةا  والنيابةة العامةة يةتا 

ا يضةم  الإةرية وسةهولة الوصةوس  لة  المعلومةات العما عل  تطوير برناما  الميزان( لتوثيق البيانات وتصنيفها بم

واإل را ات التي تا اتخا ها فيما يتعلق بكا شكو، م  لحظة تقديمها حت  هفر ا را ات التقاضي وتنفيةذ الحكةا  مةي 

 توثيق المذارات المتعلقة بانتداب الخبرا  ومذارات اإلحضار وماتمرات الحالة. 

 إمكانية اللجوء إلى القضاء  

تطبيق القواني   ات العالقةة  األحةواس الشخصةية  تشةكيا المحةااا  أصةوس المحاامةات الشةرعية( أمةام يتا  -16

المحااا الشرعية  والتي تإتند في معظمها  ل  الشةريعة االسةالمية والمقةرة حإةس األصةوس التشةريعية  ولةا تتضةم  

 الإارية أي ن  تمييزي يمني النإا  م  حق التقاضي.التشريعية المنظومة 

( فةةان الشةريعة اإلسةةالمية هةي مصةدر رئيإةةي للتشةريي ولةةيس 4وفقةاً للقةانون األساسةةي الفلإةطيني  المةادة  -17

المصةةةدر الرئيإةةةي للتشةةةريي  أي أن هنةةةا  مصةةةادر أفةةةر، للتشةةةريي يإةةةتند  ليهةةةا المشةةةرع الفلإةةةطيني  وعليةةةط فةةةان 

يعات العاديةة وال تكةون بمرتبةة أعلة   وفةي التشريعات التي تإةتند  لة  الشةريعة اإلسةالمية تكةون بمرتبةة بةاقي التشةر

 حاس غياب الن  القانوني يتا الر وع للرا ح م  مذهس أبي حنيفة وهو األانر اعتداال في تفإير الشريعة.

اون المحااا الشرعية والكنإية مإتقلة ع  المحااا النظامية  يتا استئنا  قراراتها أمام محااا االسةتئنا   -18

  وم  ثا أمام المحكمة العليا الشرعية أو الكنإية حإس اا لائفة وتنفةذ األحكةام مة  فةالس دائةرة الشرعية أو الكنإية

 تنفيذ فاصة. 

فقةةد افلةةي التشةةريعات هةةذا الحةةق   ال يو ةةد نةة  قةةانوني يحةةوس دون وصةةوس المةةرأة الريفيةةة  لةة  المحةةااا -19

محةااا  وتةا فةةتح محةااا فرعيةة قريبةة مةة  لل التو ةطرغبةة وقةدرة األفةراد علةة  دون اسةتننا  واألمةر متةةرو  ل للجميةي

( محكمةة ابتدائيةة فةي الضةفة ال ربيةة  علمةاً أن 24( محكمة م  أصةا  13البلدات والقر، والتجمعات البدوية بواقي  

(  ل   انس ثالث هيئات استئنا  في وسط وشةماس 35مجموع المحااا االبتدائية في فلإطي  بما فيها القدم المحتلة  

ضفة  وهيئتي استئنا  في قطاع غزة  ومحكمة عليا شرعية واحدة بهيئة أفر، في قطةاع غةزة  وهةذا مة  ال يو نوب

 عدالة.لل وصوله   شأنط توفير الوقي والجهد والتكلفة عل  النإا  وتعزيز 

 وفي القضا  الشرعي تا تطوير دوائر اإلرشاد واإلصالح األسةري والبنيةة التحتيةة فةي المحةااا االبتدائيةة  -20

(  وتقديا فةدمات الوسةالة 2017-2015( محكمة في األعوام  14وزيادة عدد المرشدي  اال تماعي  وتدريبها في  

مةةا  2016تقاضةةي  وبلةةغ عةةدد الحةةاالت التةةي تعاملةةي معهةةا هةةذي الةةدوائر فةةي العةةام للواإلرشةةاد القةةانوني قبةةا اللجةةو  

ي بشةكا مإةتمر علة  اسةتقباس النإةا  فةي مكاتةس ( حالة في الضفة ال ربيةة. ويعمةا القضةا  الشةرع4476مجموعط  
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نيابة األحواس الشخصية في المحااا اإلبتدائية  ويعما عل  تقديا فةدمات التمنيةا القةانوني عة  الحةق العةام مجانةاً فةي 

ةة ثبةةات النإةةس و ثبةةات الةةزواج و قضةةايا  هةةاال  النإةةا  مةة   ا  ثبةةات الطةةالإل وعلةة  مختلةةف در ةةات التقاضةةي  و  

واةان مجمةوع هةذي   ويةة والريفيةة أو المنةالق المهمشةة والخاضةعة لضة ول وحصةار االحةتالس والفقةرالتجمعات البد

( في الضفة ال ربية بمةا فيهةا القةدم المحتلةة ولةا تتةوفر بيانةات عة  المحةااا الشةرعية فةي 298  2016القضايا للعام 

 قطاع غزة. 

حداث وحدة حقوإل االنإان لديها وم  مهامهةا تلقةي ( محافظة  وتا است13وتقدم النيابة العامة فدامتها في   -21

ل  استحداث وحدة النوع اال تماعي وتعيي  أعضا  نيابة للعما عل  قضةايا األسةرة واألحةداث   باإلضافة   الشكاو،

وتعما النيابة العامةة علة  ضةمان عةدم  فضةاع حةاالت العنةف يليةات غيةر رسةمية مة  فةالس مشةاراتها فةي مةاتمر 

  را  مخالف لمصلحة الضحية منا تزويجها م  م تصبها.  ي أترفض اتخا  بحيث   الحالة

أعفة  اافةة القضةايا مة    حيث سرة م  العنف في تإهيا ا را ات التقاضيصدار قانون حماية األ  يإاها -22

-2016عةةوام  امةةا سةةاها القضةةا  الشةةرعي فةةالس األ .الرسةةوم ومنحهةةا صةةفة االسةةتعجاس فةةي اافةةة مراحةةا التقاضةةي

( في رفي الوعي لد، النإا  بالشرااة مي ماسإات المجتمي المةدني مة  فةالس تواصةا القضةاة مةي التجمعةات 2017

 عالمية.اإلحمالت الالنإوية وتنفيذ 

ً و عادة تفعيا اللجنة الولنية للمإةاعدة القانونيةة   يتم -23 علة   عةداد فطةة اسةتراتيجية للمإةاعدة  تعمةا حاليةا

ضم  تقديا العون القانوني للنإا  في اافة المجاالت  الشرعية والجزائية والمدنية( وأمةام مختلةف المحةااا القانونية تت

 ةرا ات الجزائيةة علة  المإةاعدة القانونيةة فةي وعل  مختلف در ات التقاضي. اما تحصا المرأة بمو ةس قةانون اإل

 دة القانونية للنإا  في مختلف مجاالت التقاضي.الجنايات  وتقدم ماسإات المجتمي المدني فدمات التمنيا والمإاع

 المرأة والسالم واألمن  

في الخطط الولنية عبر القطاعية وفي الخطةة عبةر القطاعيةة لةوزارة  1325تا تولي  قرار مجلس األم   -24

لإةطي  للعةام شاون المرأة  ل   انس أ ندة الإياسةات الولنيةة  امةا تةا  درا هةا فةي برنةاما الموازنةة العامةة لدولةة ف

اجز  ال يتجزأ م  لائفة التدابير والمقترحةات فةي مجةاس الإياسةات العامةة  امةا اتخةذت الحكومةة العديةد مة   2018

زيادة المعرفة بالقرار وبالخطة الولنية التنفيذية  حيث تا  حالة الوزارات والهيئةات المعنيةة وماسإةات لاإل را ات 

  اما تا تعميمهةا علة  وحةدات النةوع اال تمةاعي  لة   انةس توزيةي أانةر مة  ابهتمي المدني واألحزاب الإياسية لمجا

( اتيس ع  الخطة  اما تا عرض الخطة علة  الممةولي  والمةانحي  والماسإإةات الولنيةة وسةكرتاريا تنإةيق 130 

ة مة  قبةا ( ل ايات تمويلها ودعمها. اما تةا وضةي نظةام للمتابعةة والتقيةيا للخطةة الولنيةLACSالمإاعدات المحلية  

أعضا  اللجنة الولنية العليةا لتطبيةق القةرار للمإةاعدة علة  تقيةيا التقةدم المحةرز فةي تنفيةذ الخطةة وتقيةيا هثارهةا. امةا 

سةةيتا عقةةد  لإةةة تقييمةةة للخطةةة وتنفيةةذها  ي شةةار  فيهةةا  ميةةي أعضةةا  اللجنةةة الولنيةةة العليةةا لتحديةةد مةةا تةةا انجةةازي 

 في تنفيذ الخطة. والتحديات التي توا هها  ميي الماسإات

أهةةا التحةةدياتص نقةة  المةةوارد الماليةةة  التوسةةي االسةةتيطاني والتةةدفا العإةةكري والمةةدني الةةدائا مةة  قبةةا  -25

 سلطات االحتالس فةي المنةالق الفلإةطينية  االنتهااةات االسةرائيلية المإةتمرة التةي تإةع  لعةزس النإةا  عة  محةيطه   

  محدوديةةة الكةةوادر الماهلةةة لتنفيةةذ الخطةةة وللقيةةام بالرصةةد والتقيةةيا    تعطةةا المجلةةس التشةةريعي  االنقإةةامياال تمةةاع

 غياب الموارد المالية إلنشا  مرصد ولني لجمي المعلومات.و

حدوث النزاعةات والصةراعات  حيةث تةا  عةداد لتعما اللجنة الولنية عل  دراسة وتحليا العواما المادية  -26

جنةة( بعنةوان ؤرةيةة فلإةطينية نإةوية تإةتند  لة  المرا عةة الدوليةة ورقة بحنية م  قبا ماسإة مفتةاح  عضةو فةي الل

ؤ لتقديا نظرة شمولية واستراتيجية سياساتية لما تا انجازي م  الخطة وتقةديا اقتراحةات فةي 1325لتنفيذ القرار األممي

ر الوقايةةة تةوفيلمجةالي حمايةة النإةا  ومحاسةةبة مجرمةي الحةرب. امةا تضةةمني الخطةة الولنيةة مجموعةة مةة  التةدابير 
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والحماية لحقوإل النإا  الفلإطينيات  را  النزاعات وفاصة انتهااات االحتالس االسرائيلي  منا  يجةاد قاعةدة بيانةات 

تقديمها في هةذي الحةاالت لمنةي تةدهور الوضةي  الوا سفي الماسإات بما فيها األ هزة األمنية لتحديد نوعية الخدمات 

  الماسإات التةي تعمةا علة  رصةد وتوثيةق الجةرائا المرتكبةة بحةق النإةا  م احصائياتأو للتخفيف م  حدتط   مي 

 والفتيات لتحديد أنمال انتهااات حقوإل اإلنإان وتحديد هليات موا هتها. 

فيما يتعلق بمعالجة العقبات الناتجة ع  هذي النزاعات  فيكون م  فالس تحإي  نوعية فدمات الدعا اال تمةاعي  -27

للعنةف مة  قبةا االحةتالس  تعزيةز القةدرات الماسإةية  نوني للنإا  والفتيات اللةواتي يتعرضة   والنفإي والصحي والقا

وارد والخةةدمات  تعزيةةز مقومةةات للمةةوالفرديةة لتمكةةي  النإةةا  والفتيةةات المعرضةات للعنةةف االسةةرائيلي مةة  الوصةوس 

س تطةةةوير بةةةراما اإلغاثةةةة صةةةمود النإةةةا  والفتيةةةات الفلإةةةطينيات فةةةي موا هةةةة هثةةةار االحةةةتالس االسةةةرائيلي مةةة  فةةةال

. وقةد قةام االتحةاد العةام للمةرأة 1325الطارئةة  وهةو مةا تضةمنتط الخطةة الولنيةة لتنفيةذ القةرار  والمإاعدات اإلنإانية

الفلإةطينية  عضةو فةةي اللجنةة( بةا را  تةةدريبات فةي بعةض المحافظةةات منةا بيةي لحةةا ورام ي والخليةا حةوس هليةةات 

لحقةةوإل المةةرأة الفلإةةطينية  امةةا شةةكلي الحكومةةة الفلإةةطينية لجنةةة وزاريةةة لحصةةر  توثيةةق االنتهااةةات االسةةرائيلية

األضرار النا مة ع  اعتدا ات االحتالس فةي اافةة محافظةات الةول  وتلبيةة االحتيا ةات العا لةة فاصةة االحتيا ةات 

 .2014م.و/ر.ح( للعام  16/02/11الصحية واإلغاثة الطبية بمو س القرار رقا  

تا تشكيا لجنة استشارية بمو ةس قةرار مة  وزيةر الدافليةة لدراسةة احتيا ةات المةرأة فةي  2014وفي عام  -28

ً  ي  الماسإة األمنية وموائمة بيئة العما بما يشما الز   أن نإبة مشاراة المرأة فةي  الرسمي ومرا عة التشريعات  علما

%   ضةةافة  لة  اعتمةةاد مإةةاإل 25مةةة العمةةا لتصةةبح نإةبة التجنيةةد فةةي المراحةا القاد يجةري%  و6قطةاع األمةة  تبلةةغ 

 فاص بالنوع اال تماعي م  قبا هيئة التدريس.

الميزانية المخصصة لتنفيذ الخطة الولنية  فيتا  دماج وتمويا أنشطة الخطة مة  قبةا أعضةا   وبخصوص -29

ا  واإلسةكو UNFPAأو  UN Womenاللجنة وفقةاً الفتصةاص اةا منهةا  وتةا تمويةا العديةد مة  األنشةطة مة  قبةا 

 تخصي  مبةالغ مة  الموازنةة العامةة لتعةويض المتضةرري  مة  انتهااةات االحةتالس وتعزيةز صةمودها ل  باإلضافة 

 .القرارات الصادرة ع  مجلس الوزرا  بمو س

أما فيما يتعلق بمإاعي المصالحة الولنية األفيرة  فقد تا دعوة األحزاب الإياسية الفلإطينية واالتحاد  -30

الفلإطينية إلرساس نإا  وقياديات ضم  وفودها  وقد شاراي هذي النإا  والقياديات فعالً في العام للمرأة 

 اال تماعات المنعقدة بهد  الوصوس  ل  اتفاإل بي  األلرا .

 الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة  

فاصة  ( وحدة  وهنا  ثالث وحدات بمإميات14يبلغ عدد الوحدات المعتمدة عل  الهيكا التنظيمي   -31

وقا   بطبيعة عما الماسإة  تنمية صحة المرأة في وزارة الصحة  اإلدارة العامة للعما النإائي في وزارة األ

وحدة احصائيات المرأة والر ا في  هاز اإلحصا ( وتا استحداث فمس وحدات في اإل اعة والتلفزيون  سلطة 

 .مقدوزارة شاون الوالطاقة  مجلس القضا  األعل   سلطة المياي  

 الوحداتصهذي لمعالجة التحديات التي توا هها  -32

تةةا بنةةا  قةةدرات الكةةادر البشةةري ومتابعتةةط وتقةةديا الةةدعا والتو يةةط المإةةتمر إلعةةداد فطةةط العمةةا بمةةا يضةةم  معالجةةة 

وتقةةديا الةدعا أثنةةا   (2022 -2017الفجةوات اسةةتناداً  لة  الخطةةة عبةر القطاعيةةة للمإةاواة والعدالةةة مةا بةةي  الجنإةي   

 عداد الموازنة لضمان مراعاتها للنةوع اال تمةاعي  وعقةد ا تماعةات رسةمية بةي  المإةاولي  بهةد  توضةيح مفةاهيا 

وبنةةا  عليةةط تةةا تطةةوير الهيكةةا   النةةوع اال تمةةاعي وأهميةةة دور وافتصةةاص الوحةةدات ل ايةةات تصةةويس أوضةةاعها
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( لتوحيةد المهةام وشةرول المر عيةة A4-Cاإلداري بتدرج م    التنظيمي بما يشما بطاقات الوصف الوظيفي والإلا

لموظفي الوحدات بالتعةاون مةي ديةوان المةوظفي  وفقةاً لقةرار مجلةس الةوزرا . وتةا أيضةاً تضةمي  قضةايا واحتيا ةات 

النوع اال تماعي في فطط وسياسات وموازنات الوزارات  وتةدقيق ومتابعةة البةراما والإياسةات مة  منظةور النةوع 

تمةةاعي  والمشةةاراة ضةةم  فريةةق التخطةةيط علةة  مإةةتو، الماسإةةة وفةةي  عةةداد الخطةةط عبةةر القطاعيةةة والخطةةة اال 

    عداد الموازنة  وتطوير ماشرات حإاسة للنوع اال تماعي. 1325الولنية للقرار 

ة ( مةوظفي  فةي اإلدار5أما المةوارد البشةرية المخصصةة لةوزارة شةاون المةرأة فهةي علة  النحةو التةاليص   -33

 فئةة ( مةوظفي 3( مةوظفي  فئةة ثالنةة   7( موظةف فئةة ثانيةة  و 20  و أول فئة  ( موظف21منها نإا (    2العليا  

وهةي  (شةيكا 7,769,229هةي   2017رابعة  وموظةف واحةد فئةة فامإةة  أمةا الموازنةة المرصةودة للةوزارة للعةام 

 ي العون للوزارة فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة.ماسإات المجتمي المدن وتقدمغير اافية لتنفيذ  ميي النشالات  

ال يو د نإبة مئوية محددة للمعونةة اإلنمائيةة المكرسةة إلعمةاس حقةوإل المةرأة  لكة  يةتا تخصةي  ميزانيةة  -34

لكةا ماسإةة رسةمية ويةتا  نفةاإل هةذي الميزانيةة مة  فةالس تنفيةذ بةراما اةا ماسإةة وفقةاً الفتصاصةها وهةذي البةةراما 

 قوإل المرأة واحتيا ات النوع اال تماعي. تتضم   عماالً لح

  2030( بنا  عل  أهةدا  التنميةة المإةتدامة 2022-2017تا  عداد اإلستراتيجية عبر القطاعية لععوام   -35

 عالن القاهرة للمرأة العربية  أهدا  منظمة المرأة العربية  أ ندة الإياسةات الولنيةة  االتفاقيةات الدوليةة منةا اتفاقيةة 

. وفقاً لهذي المر عيات ولضمان تنفيةذ مةا 1325منهاج عما بيجي   والخطة الولنية لتنفيذ قرار مجلس األم   سيداو 

ورد فيها يعما الفريق عل  تحديد األولويات الولنية للتنمية المإتدامة  وتعزيز التنإيق والتعةاون بةي  الشةراا   وي 

ماسإي حيث تا تشكيا لجنة تعما عل  متابعة أ نةدة التنميةة العالقة م  ماسإات ولنية ودولية م  فالسص اإللار ال

المإةةتدامة وتعزيةةز التعةةاون بةةي  الشةةراا    دراج ال ايةةات  ات األولويةةة فةةي فلإةةطي  علةة  مإةةتو، اإلسةةتراتيجيات 

أهةا أهةدافها القضةا  علةة   والتةي مةة  (2022-2017القطاعيةة  وتةا تضةمي  أهةدا  التنميةةة المإةتدامة ضةم  فطةة  

فاصةةة االتجةةار بالبشةةر  افةةي المجةةالي  العةةام والخةةاص واافةةة أشةةكاس العنةةف ضةةده المةةرأةكاس التمييةةز ضةةد  ميةةي أشةة

زواج األلفةاس والةزواج  منةاواالست الس الجنإةي وغيةري مة  أنةواع االسةت الس  والقضةا  علة  الممارسةات الضةارة 

تعزيةز و مدفوعة األ ر والعما المنزلةي تشويط األعضا  التناسلية لءناث  واالعترا  بأعماس الرعاية غيرو القإري

تقاسا المإاولية دافا األسرة  وافالة مشاراة المرأة وضمان تكافا الفرص المتاحة لها في مواقي صةني القةرار وفةي 

مختلةةف المجةةاالت  وضةةمان حصةةولها علةة  فةةدمات الصةةحة الجنإةةية واإلنجابيةةة. باإلضةةافة  لةة  القيةةام باصةةالحات 

صةادية وأهمهةا حةق الملكيةة والتصةر  والميةراث وحصةولها علة  الخةدمات تة حقوقهةا االقلتمكي  المرأة مة  ممارسة

 المالية والموارد الطبيعية  وتوفير فدمات تكنولو يا المعلومات واالتصاالت.

قادت وزارة شاون المرأة عمليةة اتابةة التقريةر بالتعةاون مةي الماسإةات الحكوميةة  ات العالقةة والتشةاور  -36

لمجتمي المدني  حيث تا تشكيا فريق دافلي م   ميةي اإلدارات فةي وزارة شةاون المةرأة للمتابعةة مةي مي ماسإات ا

الفريةق الةولني متعةدد القطاعةات ل ايةةات  مةي المعلومةات  وتةا  عةداد مإةةودة أولة  وعرضةها علة  الفريةق الةةولني 

جتمي المدني  ات العالقةة إلبةدا  للتشاور بخصوصط و بدا  المالحظات  وبعد  لم تا عقد مشاورات مي ماسإات الم

وزارة لةمالحظاتها حوس المإودة األول  للتقرير وتةا األفةذ بهةا وتضةمينها فيةط  بعةد  لةم تةا تحويةا المإةودة األولة  

تفاقيةات والمواثيةق الدوليةة لالالخار ية والم تربي  اونها رئيس اللجنة الولنية الدائمة لمتابعة انضةمام دولةة فلإةطي  

التقرير بصي تط النهائية. م  فالس وزارة الخار ية والم تةربي  وبالشةرااة مةي وزارة شةاون المةرأة تةا والتي أعدت 

تنفيذ المشاورات الولنية والتي شملي ماسإات المجتمي المدني  ات العالقة مةي األفةذ بعةي  االعتبةار اافةة المنةالق 

طةاع غةزة  وتةا تضةمي  مالحظةاتها فةي التقريةر. وفةي الج رافية بما يشما الضفة ال ربية بما فيهةا القةدم المحتلةة وق

النهايةةة تةةا  حالةةة التقريةةر  لةة  لجنةةة الخبةةرا  العتمةةادي بصةةورتط النهائيةةة ومةة  ثةةا  حالتةةط  لةة  اللجنةةة العليةةا التةةي أقرتةةط 

 2017ه ار 9و7تا تإةليا التقريةر للجنةة سةيداو. تةا عةرض التقريةر فةي  8/3/2017وأحالتط  ل  فخامة الرئيس  وفي 
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تمةةي المةةةدني والهيئةةات الدوليةةة والمانحةةةة فةةي سةةكرتاريا تنإةةةيق لمجلةة  الةةوزارات والهيئةةات المعنيةةةة وماسإةةات اع

 . (LACSالمإاعدات المحلية  

 التدابير الخاصة المؤقتة  

وضةةي ايليةةات لتنفيةةذ قةةرارات  األفيةةرةاةةان مةة  بةةي  قةةرارات المجلةةس المراةةزي الفلإةةطيني فةةي  لإةةتط  -37

ي  بمةا % فةي  ميةي ماسإةات دولةة فلإةطي  وموا مةة القةوان30منيا المرأة بما ال يقا ع  نإبة المجلس المرازي بت

ة فةالس المرحلة يتالئا واتفاقية سيداو  وهو ما يعتبةر مة  التةدابير الخاصةة الماقتةة التةي تتةوف  دولةة فلإةطي  تنفيةذها

تفاقيةةات مةةة التشةةريعات الإةةارية مةةي االالقادمةةة. باإلضةةافة  لةة   لةةم  فةةان لجنةةة موا مةةة التشةةريعات تعمةةا علةة  موا 

ضةافة  لة  والمعايير الدوليةة مةي األفةذ بعةي  االعتبةار المنظةور الجنإةاني إلل ةا  أي نصةوص تمييزيةة ضةد المةرأة.  

 القةةرار الصةةادر عةة  مجلةةس الةةوزرا  إلدمةةاج النةةوع اال تمةةاعي فةةي بةةراما الموازنةةات  واسةةتحداث وحةةدات للنةةوع

 اال تماعي في الوزارات.

 القوالب النمطية والممارسات الضارة  

فيمةةا يتعلةةق بت ييةةر األنمةةال اال تماعيةةة التةةي تةةادي  لةة  القوالةةس النمطيةةة وتعةةزز األدوار التقليديةةة للر ةةا  -38

ي اها المةرأة فةةوالمةرأة  هةةذا األمةر يت يةةر تةدريجياً حيةةث يو ةد حاليةةاً العديةد مةة  األسةر التةةي تقودهةا نإةةا  أو التةي تإةة

تعزيةز ل  امةا سةيعالا  لةم مة  فةالس حمةالت التوعيةة فةي مختلةف القطاعةات بشةأنها واتخةا  القةراراتاالنفةاإل عليهةا 

 مرأة.حقوإل المرأة  اما تا مراعاة النوع اال تماعي في المناها الدراسية لت ير الصورة النمطية ع  دور ال

حيةةث بلةةغ عةةدد القضةةاة فةةي الضةةفة قاضةةي  وظيفةةة  يشةة ل    اللةةواتييةةتا العمةةا تةةدريجياً لزيةةادة عةةدد النإةةا   -39

( م  الر اس  أما في قطاع غةزة بلةغ عةدد النإةا  اللةواتي يشة ل  وظيفةة قاضةي 160( م  النإا  مقابا  37ال ربية  

 .( قاضي ر ا23( مقابا  4 

فةي النيابةة العامةة  حيةث تةا ترقيةة سةي  لرأ ت ير ايجابي في نإبة تقلد النإةا  للوظةائف غيةر التقليديةةاما  -40

  2016( سةيدة لدر ةة معةاون نيابةة فةي عةام 14( سةيدة لدر ةة وايةا نيابةة و 13سيدات لدر ة رئيس نيابة عامةة و 

%  41فةةي النيابةةة العامةةة ووصةةلي  لةة   الموظفةةات اإلداريةةات%  امةةا ازدادت نإةةبة 21,2حيةث بل ةةي نإةةبة الزيةةادة 

نةاث العةامالت فةي النيابةات الجزئيةة نإةبة اإل%  وتشةكا 49,2وتبلغ نإبة الموظفةات اإلنةاث فةي مكتةس النائةس العةام 
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  (26  صةبح عةدده   أتا ترقية اافة معةاوني النيابةة مة  اإلنةاث لدر ةة وايةا نيابةة بحيةث  2017%. وفي عام 36,2

 نن  م  أصا فمإة معاوني نيابة  دد. أ  معاون نيابة يوشملي التعينات لنفس العام تعي

علة  مأسإةةة قضةايا النةةوع اال تمةةاعي  2005عةةالم منةذ عةةام رة اإلتعمةا وحةةدة النةوع اال تمةةاعي فةي وزا -41

وفاصةة  لطعالم والقواني  الناظمة وتبني سياسات حإاسة للنوع اال تماعي  ومرا عة الخطة االستراتيجية لقطاع اإل

جيةة قانون المطبوعةات والنشةر وقةانون المرئةي والمإةموع ومتابعةة الإياسةات والخطةط اإلعالميةة والإياسةات البرام

والبةث واإلنتةةاج مةة  منظةةور النةةوع اال تمةةاعي  وتوثيةةق  ةةرائا الحةةرب والجةةرائا ضةةد اإلنإةةانية التةةي ترتكبهةةا قةةوات 

نجازاتهةا فةةي مإةةيرة  و بةةراز الصةورة االيجابيةةة للمةرأة الفلإةةطينية و  االحةتالس اإلسةةرائيلي بحةق النإةةا  الفلإةطينيات

راما تااد عل  دور المةرأة االيجةابي فةي اافةة المجةاالت  مناهضةة النضاس والبنا  والتنمية  وتعما عل  دعا  نتاج ب

اافةةة أشةةكاس العنةةف والتمييةةز ضةةد المةةرأة فةةي البةةراما المذاعةةة والمتلفةةزة والصةةحافة المكتوبةةة  مةةنح قضةةايا النةةوع 

اسإةات اال تماعي حيزاً ابيراً في البراما اإل اعية والتلفزيونية في اإلعالم الرسةمي والخةاص  تشةجيي تةرفي  الم

و صدار مطبوعات تتعلق بقضايا المرأة. واةذلم االهتمةام بقضةايا المةرأة فةي الماسإةة   عالمية التي تترأسها نإا اإل

  والتةدريس والعمةا  يوتعريف المرأة بحقوقها ومنحها فرص متكافئةة فةي التعية  اإلعالمية وبنا  قدرات العاملي  فيها

  وتو يةط المةرأة مة  فةالس حمةالت  عالميةة للمشةاراة بفعاليةة فةي اافةة  لقا  الضةو  علة   بةداعات المةرأة وريادتهةا

عالميةةة متخصصةةة لتنفيةةذ الخطةةة االسةةتراتيجية  المجةةاالت منةةا عمليةةة االنتخةةاب والترشةةح. امةةا تةةا تشةةكيا لجنةةة فنيةةة 

 . عالملمناهضة العنف ضد المرأة  وتطوير مدونة سلو  للتعاما مي حاالت العنف ضد النإا  في وسائا اإل

أسإي وزارة شاون المرأة وحدة للنةوع اال تمةاعي فةي هيئةة اإل اعةة والتلفزيةون الفلإةطينية  امةا شةكلي  -42

( مإةةاوس  عالمةةي مةة  الماسإةةات النإةةوية الشةةريكة لتعزيةةز الخطةةاب اإلعالمةةي 15الةةوزارة فريةةق  عالمةةي مةة   

عالميةة بكافةة المإةتويات  باإلضةافة  لة  المتحإس لقضايا النوع اال تمةاعي  وتةا بنةا  قةدرات اةوادر الماسإةات اال

  وتوقيةي مينةاإل شةر  مةا بةي  2016تأسيس شبكة  عالمية همنةة ومتحإإةة لقضةايا النةوع اال تمةاعي فةي نهايةة عةام 

يجةابي لءعةالم لنصةرة قضةايا النةوع ( ماسإةة  عالميةة رسةمية وغيةر رسةمية بهةد  تعزيةز الةدور اإل17الةوزارة و 

 اال تماعي. 

( مة  قةانون الطفةا عةا أن زواج األلفةاس بةاإلاراي هةو 44يتعلةق بةزواج األلفةاس  نصةي المةادة   أما فيما -43

انتها   إيا  حيث ي عد م  الحاالت الصعبة التي يحظر تعريض الطفا لها  ويعد بمنابة تهديد لإةالمة الطفةا النفإةية 

باإلاراي يةتا فإةع عقةد الةزواج فةي حةاس  والبدنية  وين  قانون األحواس الشخصية عل  أنط   ا ثبي أن الزواج حصا

عةةدم و ةةود ألفةةاس. وامةةا  ارنةةا سةةابقاً هنةةا  توافةةق فلإةةطيني علةة  أهميةةة رفةةي سةة  الةةزواج  حيةةث يو ةةد حةةوار بةةي  

 الحكومة وماسإات المجتمي المدني بهذا الشأن.

 العنف الجنساني ضد المرأة  

لعنةف األسةةريص ؤاةا سةلو  يرتكةس فةي  لةةار ورد فةي مشةروع قةانون حمايةة األسةةرة مة  العنةف تعريفةاً ل -44

األسرة م  قبا أحد أفرادها تجاي أي فرد فيها أو أي فعا عنيف قائا عل  أسةام الجةنس يةنجا عنةط أو يحتمةا أن يةنجا 

عنط أ ، نفإي أو  إدي أو  نإي  سوا  اتخذ شكا فعا أو التهديد بط او  اةراي عليةط  وأيةا اانةي الوسةيلة المإةتعملة 

  وقي دافا او فارج المنزسؤ. وورد أيضاً تعريفاً للعنف الجنإةيص ؤاسةتخدام الإةلو  الجنإةي بةاإلاراي في  لم  سوا

مةة  فةةالس التهديةةد أو الت ريةةر أو الترهيةةس أو اسةةتخدام القةةوة الجإةةدية أو االيحةةا ات الجنإةةية سةةوا  مةة  فةةالس تعبيةةر 

  وتةا اغتصةاب الزو ةات أو اسةتخدام األدواتالو ط أو ممارسات لفظيةة أو حرايةة او اسةتخدام ادواتؤ وهةذا يشةما 

 فرض عقوبات تصا  ل  الحبس في حاس ارتكاب أي م  الجرائا الإابقة. 

( مةة  التشةةريعات العقابيةةة المطبقةةة فةةي 18 98 340نةةاث وبعةةد وقةةف العمةةا بةةالمواد  بخصةةوص قتةةا اإلو -45

أصةبح هنةا  تشةدد فةي التكييةف القةانوني للجةرائا العامةة األرض الفلإطينية المحتلة وبنا  عل  تدريس أعضا  النيابة 
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و فةرض عقوبةات مخففةة  أالمرتكبة بحق النإا  واستئنا  األحكام والطع  بها للحيلولة دون فرار المتها مة  العقةاب 

مي توفي الدقةة فةي حةاس  سةقال الحةق الشخصةي وتضةارب المصةالح بةي  لرفةي الةدعو،  وتشةجيي النإةا  ومقةدمي 

يةةغ عةة  العنةةف مةة  فةةالس التوعيةةة اإلعالميةةة. وتةةا تةةدريس مةةدربي  وضةةبال اتصةةاس علةة  الكشةةف الخةةدمات علةة  التبل

إتشةةفيات وعيةةادات الرعايةةة الصةةحية األوليةةة وهةةا مةة  ألبةةا  للموالرصةةد والتبليةةغ عةة  حةةاالت العنةةف التةةي تتو ةةط 

 تقريباً.  ( عنصر67فصائيي  ا تماعيي  ونفإيي  وعددها  أوممرضي  وقابالت و

( مديريةة صةحة 11( مإتشةفيات و 5تا تجهيز عيةادات  رشةاد أسةري فةي    الخدمات الصحيةب تعلقفيما ي -46

الخدمةة بالإةرية التامةة هةذي  وتمتةازالستقباس والتعاما مي النإا  المعنفةات مة  فةالس تطبيةق نظةام التحويةا الةولني  

 ةرا ات العمةا الموحةد للتعامةا مةي   وتةا اسةتحداث دليةا ا2018وسيتا تجهيز باقي المإتشفيات والعيةادات فةي عةام 

عةداد سةجالت  النإا  المعنفات في القطةاع الصةحي الحكةومي والخةاص وتعميمةط علة  مقةدمي الخدمةة الصةحية. وتةا 

يومية وشهرية لرصةد حةاالت العنةف المبنةي علة  النةوع اإل تمةاعي  حيةث تةا لباعتهةا وتوزيعهةا علة  المإتشةفيات 

أنةواع العنةف  حةوسبطهةا بالنظةام المحوسةس لتإةهيا عمةا تقريةر سةنوي ولنةي ومرااز الرعايةة الصةحية األوليةة ور

 . المبني عل  النوع اال تماعي

تةةا  عةةداد مشةةروع قةةرار بقةةانون حمايةةة   بنةا  علةة  نتةةاج عمةةا اللجنةةة الولنيةةة لمكافحةةة العنةةف ضةةد المةةرأة -47

حالتةط للجنةة موا مةة التشةريعات األسرة م  العنف وعرضط عل  مجلس الةوزرا  بنةا  علة  توصةية منهةا وقةد تمةي  

 اتقتراحةاالصداري  وم  فالس اللجنة أيضاً يتا تنإيق وتوحيد الجهةود لتنفيةذ حمةالت التوعيةة وتقةديا  لمرا عتط قبا 

ً لتعديا القواني  التي تتضم  نصوص  تمييزية ضد المرأة.  ا

ة وهو مةا يضةم  اسةتمرار تمويلهةا  أما فيما يتعلق بوحدات حماية األسرة فهي ضم  هيكلية وزارة الدافلي -48

  للعدالةةاستحداث هذي الوحدات في قطاع غزة مرتبط باستكماس ا را ات المصةالحة. أمةا بخصةوص الوصةوس   ال أن

 ؤاللجو   ل  القضا ؤ. بفقد تمي اإل ابة عليط في الفقرة الخاصة 

49-  ً ونفإية متنوعة للنإا  ضحايا العنف مة  يتا تقديا فدمات ا تماعية و رشادية   باإلضافة  ل  ما ورد سابقا

  باإلضةافة  لة  تنفيةذ 2017( امةرأة فةالس عةام 319فالس مرشدات المرأة في مختلف المديريات  وقد انتفعي منهةا  

 لإةات توعيةةة قانونيةةة وا تماعيةةة للنإةةا  ضةةحايا العنةةف المقيمةةات فةةي مرااةةز الحمايةةة والنإةةا  بشةةكا عةةام ولطةةالب 

( مة  فةالس لةواقا مرااةز الحمايةة  علمةاً أن WELOD3منةالق مختلفةة ضةم  مشةروع   الجامعات والمدارم فةي

 بإبس نق  الموارد. فقط فصائية ا تماعية ومحامية أالطاقا لكا مراز يتكون م  

  لكة  تةا تنظيمهةا التشةريعات الإةاريةال يو د احصائيات بخصوص أوامر الحماية اونها غير منظمة فةي  -50

مة  قبةا  دارة حمايةة األسةرة واألحةداث  هذي األوامر في مشروع قرار بقانون حماية األسرة م  العنف بحيث تصدر 

نيابة األسرة  قاضي الصلح والمرشد المخت   اما تصدر بنا  عل  للس الضحية أو م  يمنلها أو أي فرد م  أفةراد 

 بس التي قد تصا  ل  سنة وال رامة في حاس فرإل هذي األوامر. األسرة أو الشهود  ويتا فرض عقوبة الح

يتا تقديا المإاعدة القانونية والطبية والنفإية و عةادة التأهيةا لضةحايا العنةف القةائا علة  النةوع اال تمةاعي  -51

قانونيةة فقةد أمةا المإةاعدة الم  النإا  م  قبا وزارة الصحة ووزارة التنمية اال تماعية وماسإات المجتمةي المةدني  

 تا توضيحها سابقاً. 

( منتفعةةة مةة  فةةالس 237تةةا تقةةديا فةةدمات اإلرشةةاد اال تمةةاعي والنفإةةي والقةةانوني لةة    2017فةةالس عةةام  -52

الوحدات اإلرشةادية والقانونيةة فةي اةا مة  دورا و نةي  ويطةا مة  فةالس اتفاقيةة تةا عقةدها مةي  معيةة المةرأة العاملةة 

( امةرأة ولفةا  مكةررة شةهرياً( فةي 330(  امةا تةا حمايةة و عةادة انةدماج  WELOD3الفلإطينية ضم  مشةروع  

مرااز الحماية  محور  البيي ايم   لوارئ أريحا( وتقديا ما يلزم م  فةدمات اإليةوا  والرعايةة الصةحية والنفإةية 

( امةرأة مة  ضةحايا 12 تا تإجيا ما مجموعةط اما ( منتفعة. 118تا تقديا فدمات قانونية مختلفة س   ووالقانونية لها

العنةةف فةةي  امعةةات مختلفةةة إلامةةاس التعلةةيا الجةةامعي وتةةا تخةةرج  حةةد، هةةذي النإةةا  مةة  الكليةةة العصةةرية الجامعيةةة 
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امإاعدة دراسةية شةهرية للنإةا  الملتحقةات بةالتعليا الجةامعي بةدعا مة  (يورو 200 تخص  تمريض(  ويتا تقديا  

 (.WELOD3مشروع  

المتةوافرة لةةد،  هةاز الشةرلة تشةةما تصةنيفات حإةةس وبحةةاالت العنةف ضةد المةةرأة االحصةائيات المتعلقةة  -53

 الفئة العمرية وعدد الشكاو، فقط  وهي عل  النحو التاليص 

 عدد الشكاو، الفئة العمرية

سنة 15- 10  184  

سنة  16-20  423  

سنة 21-25  413  

سنة 26-30  352  

سنة 35 -31  191 

سنة 40 -36  186  

سنة 41-45  131  

سنة 46-50  116  

سنة 51-60  97  

سنة فما فوإل 61  50  

 أما لد، القضا  النظامي فكاني االحصائيات اما يليص  

 

 الفئة

عدد القضايا المختصة بالعنف المبني عل  

أسام النوع اال تماعي والمفصولة في 

2015محااا البداية للعام   

عدد القضايا المختصة بالعنف المبني 

أسام النوع اال تماعي والمفصولة عل  

2016في محااا البداية للعام   

 2908 3745 ر اس ونإا  متقاضي 

 2161 2556 نإا  مشتكيات

 857 1154 نإا  متهمات

 867 1295 ر اس ونإا  مداني 

 551 696 نإا  محكوم له   

 217 342 نإا  محكوم عليه   

الجهة الرسمية المختصة بجمي البيانات هي الجهاز المرازي لءحصا  الفلإطيني اما تا توضةيحط سةابقاً   -54

 ويجري العما عل   نشا  مرصد فاص بالعنف يتضم  احصائيات مصنفة حإس النوع اال تماعي. 

وس دون تحويةةا ويةتا تحديةةد مإةةتو، الخطةةورة أثنةا  تنظةةيا مةةاتمر الحالةةة للنإةةا  ضةحايا العنةةف  وهةةذا يحةة -55

الحةةاالت الخطةةرة  لةة  لجةةان الصةةلح العشةةائري  علمةةاً أن النيابةةة العامةةة  الشةةرلة  وزارة الصةةحة ووزارة التنميةةة 

اال تماعية تشار  في ماتمر الحالة. وتا تنظيا موضوع الوسالة في مشروع قرار بقانون حماية األسرة مة  العنةف 

يإتنن  م   لم حاالت الإفاح  وتتا الوسالة في حاس الموافقةة عليهةا و لم في الجنح والمخالفات ولمرة واحدة فقط و

مةة  لرفةةي النةةزاع أو مةة  يمنلهمةةا قانونةةاً تحةةي  شةةرا  النيابةةة العامةةة  وهةةذا ال يحةةوس دون رفةةي دعةةو، مدنيةةة أمةةام 

 المحكمة المختصة  وفي حاس عدم االلتزام بشرول الوسالة يتا الإير في ا را ات الدعو، الجزائية. 

( م  قانون العقوبات المطبق في الضفة ال ربيةة ومةا يقابلهةا فةي 99 اري العما عل  وقف تطبيق المادة   -56

القانون المطبق في قطاع غزة والمتعلقة بأسباب التخفيف عل  الجنايات الواقعةة علة  النإةا  والفتيةات  امةا تةا تشةديد 

 عنف.العقوبات بهذا الشأن في مشروع قانون حماية األسرة م  ال

أما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة إلل ا  أحكام قانون العقوبات التي تنبي  دانةة اةال الطةرفي  المتةورلي  فةي  -57

 ةرا ات العمةا الموحةد   م  حيث تكييف الشكو، لد، النيابة العامةة مة  فةالس  اً سفاح القرب   شهد هذا األمر تطور

ي اال تمةاعي والنفإةي  تةاريع العنةف  التبعيةة االقتصةادية ومةوازي  عتبةار تقةارير األفصةائفةذ بعةي  اإلحيث يةتا األ

القو، والإلطة القانونية أو الشرعية والإلطة األبوية الذاورية  وتضارب المصالح في حاس  سةقال الحةق الشخصةي  

حريةم وهو ما تا األفذ بط في مشروع قانون حمايةة األسةرة مة  العنةف مةي  عطةا  الحةق لمرشةد الحمايةة المخةت  بت

 عملط. بالشكو، بنا  عل  ما اللي عليط م  معلومات  ثر قيامط 



CEDAW/C/PSE/Q/1/Add.1 

12  

( مة  قةانون العقوبةات النافةذ فةي الضةفة ال ربيةة  وهةي 308تا تقديا مذارة قانونيةة إلل ةا  العمةا بالمةادة   -58

غةزة ال  حالياً مدر ةة علة   ةدوس أعمةاس مجلةس الةوزرا   وتجةدر اإلشةارة  لة  أن قةانون العقوبةات النافةذ فةي قطةاع

منا هذي المادة. وم  التدابير المتخذة م  قبا النيابةة العامةة للحةد مة  هةذي الحالةة التةي تشةكا سةبباً للفةرار مة  تضم  ي

فانهةا ال توقةف المالحقةة مباشةرة و نمةا تتخةذ ا ةرا ات منةا االسةتئنام  علمهاالعقاب أنط في حاس تا عقد الزواج دون 

المةةرأة والطفولةةة  والتأاةةد مةة  تإةةجيا المولةةود باسةةا األب واإلنفةةاإل علةة   بةةالتقرير اال تمةةاعي الصةةادر عةة  مرشةةد

الضةةحية مةة  فةةالس مراسةةلة الجهةةات المختصةةة  والمحةةااا الشةةرعية للتأاةةد مةة  عةةدم وقةةوع لةةالإل وفةةي حةةاس تةةا  لةةم 

 تإتأنف النيابة العامة عملها. 

يةةي لحةةا ويتبةةي لةةوزارة التنميةةة مرااةةز الحمايةةة فةةي الضةةفة ال ربيةةة فهةةي امةةا يلةةيص مراةةز محةةور فةةي ب أمةةا -59

م  ضحايا العنةف المبنةي علة  النةوع اال تمةاعي   اال تماعية ويقدم فدمة الحماية واإليوا  المجاني للنإا  وألفاله   

باإلضافة  لة  فةدمات اإلرشةاد اال تمةاعي والنفإةي  المتابعةات الصةحية  واإلرشةاد والتمنيةا القةانوني والتمكةي  مة  

هيةا و يجةاد فةرص عمةا  وفةدمات  عةادة االنةدماج فةي األسةرة والمجتمةي  وقةد قةام بةايوا  وحمايةة فالس التعليا والتأ

يتا شرا  الخدمة م  قبةا وزارة التنميةة   . البيي ايم  في نابلس2017فالس عام  ( ضحية مي ألفاله   87أانر م   

فةي    عةدد النإةا  اللةواتي يةتا اسةتقباله   تعتمد قيمةة الموازنةة علة 2017ول اية نهاية عام  2008اال تماعية منذ عام 

دراج موازنةةة لةةط مةة  قبةةا وزارة التنميةةة اال تماعيةةة ضةةم  مشةةروع ضةةخا مةةي التعةةاون اإليطةةالي  وقةةد تةةا   المراةةز

 100,000لتطوير وتحإي  فدمات المراز وت طية المصاريف الجارية ورواتس الموظفةات  حيةث بل ةي الموازنةة  

  راةز الطةوارئ فةي أريحةا. وم2016فةالس عةام  لفةاله   أ( منتفعةة مةي 82يورو( سنوياً  وقد قام باستقباس أانر م   

يتبي لمراز المةرأة لءرشةاد القةانوني واال تمةاعي ويةوفر فدمةة اإلقامةة الماقتةة بمةا ال يزيةد عة  شةهر  ال فةي بعةض 

( منتفعةة مةي 27الحاالت االستننائية  ويقوم بتوفير الخدمات القانونية واال تماعية للنإا  ضحايا العنف  وقد اسةتقبا  

يةورو(.  50,000  تةا  درا ةط أيضةاً فةي مشةروع التعةاون اإليطةالي بموازنةة سةنوية تبلةغ  2016فالس عام  ألفاله   

يةوا  الفتيةات أقةا  ل  دار رعاية الفتيات في بيي لحا التابعة لةوزارة التنميةة اال تماعيةة  بحيةث يةتا اسةتقباس و  ضافة 

إل ةةرا ات الخاصةةة بحمايةةة الطفولةةة وتعديالتةةط  وا 2004( لإةةنة 7سةةنة  ويةةنظا عملةةط قةةانون الطفةةا رقةةا   (18 مةة  

 وفصوصاً شبكات حماية الطفولة والتي تشر  عليها اإلدارة العامة لعسرة والطفولة في وزارة التنمية اال تماعية.

أما في قطاع غزة يو د مراةزانص بيةي األمةان التةابي لةوزارة التنميةة اال تماعيةة وهةو المراةز الوحيةد فةي  -60

( منتفعةة 181  2017اسةتقبا فةالس عةام وشيكا(   321,240الإنوية  تط لمعنفات  تبلغ موازنإليوا  النإا  ا القطاع

( منتفعةة فةدمات اإلرشةاد اال تمةاعي بةدون ايةوا . ومراةز حيةاة 142أانر م   تلقي و  ( لفا في قإا اإليوا 90و 

مجهةز  وهةو  فةي قطةاع غةزة لمةرأةلحماية وتمكي  النإا  والعةائالت التةابي لمراةز األبحةاث واالستشةارات القانونيةة ل

 ال أن حكومةة األمةر الواقةي لةةا  لتقةديا فةدمات استشةارية للنإةا  ضةحايا العنةف األسةري وفةدمات حمايةة و يةوا  لهة   

تقديا  ميي الخةدمات للنإةا  ضةحايا العنةف مةا عةدا  عل المراز  يعماتإمح باالستفادة م  قإا الحماية ل اية اليوم  و

 ً   هنا  محاوالت لتفعيا قإا اإليوا  في مراز حياة م  قبا وزارة التنمية اال تماعية.فدمة اإليوا   وحاليا

بشكا عام يو د موازنات مرصودة مة  قبةا وزارة التنميةة اال تماعيةة تبعةاً لتكلفةة المرااةز التابعةة لهةا أو  -61

دمات الرعايةة والتةدريس لتقةديا فة 2016شةيكا( فةي عةام  120,000تا رصد مبلةغ   حيثالتي تشتري الخدمة منها  

إليةوا  النإةا  ضةحايا  2016شةيكا( فةي عةام  162,000ومبلةغ    والتأهيا المهني للنإا  ضحايا العنف واالسةت الس

في المرااز المرفصة والمتخصصة بهةذا المجةاس. باإلضةافة     العنف في المرااز التابعة للوزارة أو شرا  فدمات له

ومشةروع ؤدعةا   رادةؤ بمو س المشاريي المتعةددة منةا مشةروع ؤلوزارات المعنية ل ل  ما يتا تقديمط م  دعا مالي 

بنةا  القةدرات والتوعيةة ودعةا مرااةز الحمايةة لوالمشروع الكنةدي   مأسإة تضمي  النوع اال تماعي وتمكي  المرأةؤ

 وتطوير التشريعات وتطبيق اتفاقية سيداو و نشا  قاعدة بيانات. 

ونظةةام  2011( لعةةام 9الحمايةةة نظةةامي  أساسةةيي  همةا نظةةام مرااةةز الحمايةةة رقةةا   يةنظا العمةةا فةةي مرااةةز -62

الذي استند عل  نظام مرااز الحماية عند  عدادي  وتا تشكيا فريق ولني لنظام التحويةا  2013التحويا الولني لعام 
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فطةة تشة يلية لمةدة أربةي الولني و عداد دليا ا را ات مفصا لتحديد األدوار والحفاظ عل  تكامليةة العمةا وصةياغة 

. وبالنإبة لمرااز الحماية فانها تلتزم بهذي اإل ةرا ات وايليةات المتبعةة وفصوصةاً 2018سنوات وفطة تنفيذية لعام 

( ماتمر حالة للنإا  ضةحايا العنةف فةي 94في ماتمرات الحالة عند تحويا الحاالت و عادة اندما ه   حيث تا عقد  

تنميةة اال تماعيةة. ولتإةهيا عمليةة التنإةيق والتحويةا تةا تأسةيس شةبكات لحمايةة النإةا  مراز محور التابي لةوزارة ال

 ضحايا العنف في مختلف المنالق بالتعاون مي وزارة شاون المرأة ومراز المرأة لءرشاد القانوني واال تماعي.

 االتجار باألشخاص  

علة  منةي ومكافحةة االتجةار بالبشةر  حيةث ما زالي دولة فلإطي  فةي مرحلةة تطةوير ايليةات التةي تإةاعد  -63

يجري العما عل   عةداد قاعةدة بيانةات لرصةد وتوثيةق  ةرائا االتجةار بالبشةر بأسةلوب يرتكةز علة   مةي المعلومةات 

ودراستها وتحليلها  اما تا تأسيس فريق ولني برئاسةة وزارة العةدس لمنةي ومكافحةة االتجةار بالبشةر ضةم  البرنةاما 

رات ومني الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية  وهذا الفريق حالياً في لور المأسإة وسيكون مة  الولني لمكافحة المخد

 أوس مخر اتط قانون فلإطيني لمكافحة ومني االتجار بالبشر. 

أما بخصوص مشروع قانون العقوبات فيتا مرا عتط حالياً م  قبا لجنة موا مة التشةريعات للتأاةد مة  انإةجامط  -64

واالتفاقيات الدولية قبا اعتمةادي بصةورتط النهائيةة   ضةافة الة  أن مشةروع القةرار بقةانون حمايةة األسةرة مي المعايير 

م  العنف تضم   تعريفاً لالتجار بالبشرص ؤتجنيد أو نقةا أو تحويةا أو  يةوا  أو اسةتالم األشةخاص عة  لريةق التهديةد 

االحتياس أو الخداع أو  سا ة استعماس الإةلطة واسةت الس أو استخدام القوة أو غيرها م  أشكاس القإر أو االفتطا  أو 

مواقةف ضةةعف أو  عطةةا  أو تلقةةي مبةةالغ ماليةة أو مصةةالح وفوائةةد لنيةةا موافقةةة شةخ  لةةط سةةيطرة علةة  شةةخ  هفةةر 

ل رض االست الس  ويشما االست الس است الس ال ير بأعمةاس الةدعارة أو سةائر أشةكاس االسةت الس الجنإةي أو الإةخرة 

( مة  36  أو االسترقاإل أو الممارسات الشبيهة بالرإل  أو االستبعاد أو نزع األعضا ؤ. وبمو س المةادة  أو الخدمات

مشروع القرار بقانون يعاقس اا م  ارتكس  ريمةة االتجةار بالبشةر بالإةج  لمةدة ال تقةا عة  سةبي سةنوات وال تزيةد 

وز أربعةي  ألةف دينةار أو ب رامةة مإةاوية ع  عشري  سنة وب رامةة ال تقةا عة  عشةري  ألةف دينةار أردنةي وال تتجةا

لقيمة ما عاد عليط م  نفي أيهما أابر  وتشدد هذي العقوبة بشأن وقةائي االتجةار بالبشةر  ات لةابي االسةت الس الجنإةي  

د برضةةا  ضةةحية االتجةةار مةة  النإةةا  والفتيةةات فةةي أيةةة صةةورة مةة  صةةور االتجةةار تةةووضةةح القةةرار بقةةانون أنةةط ال يع

 اان الضحية لفالً ال يعتد برضائط أو برضا  المإاوس عنط أو متوليط في  ميي األحواس.  بالبشر  وفي حاس

بروتواوس المتعلق ببيي األلفاس واست الس األلفةاس فةي الب ةا  للدولة فلإطي  فالس الشهر الماضي  اما انضمي -65

الجريمةةة المنظمةةة عبةةر الولنيةةة لمنةةي وفةةي المةةواد اإلباحيةةة  والبروتواةةوس المكمةةا التفاقيةةة األمةةا المتحةةدة لمكافحةةة 

شةبكة العربيةة لمنةي االتجةار بالبشةر   ضةافة لل يومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النإا  واأللفاس. واذلم انضم

 لةة  مشةةاراة وزارة العةةدس الفلإةةطينية فةةي نشةةالات  امعةةة الةةدوس العربيةةة فةةي هةةذا المجةةاس  حيةةث تةةا  عةةداد مشةةروع 

 الملحق والمكما لالتفاقية العربية لمكافحة االتجار بالبشر في المنطقة العربية.البرتواوس العربي 

ال يتا تإجيا الشكاو، عل  أنها  ةرائا وعليط االتجار بالبشر غير مجرم صراحة في التشريعات الإارية    -66

لبيانةات التةي يجةري   لكة  سةيتا معالجةة هةذا األمةر مة  فةالس قاعةدة الذلم يصعس حصر هةذي الحةاالت اتجار بالبشر

 العما عل   عدادها و صدار قانون فاص.

 ن التةةدابير وايليةةات الولنيةةة الجةةاري اعتمادهةةا لحمايةةة النإةةا  والفتيةةات ضةةحايا االتجةةار تعبةةر عةة  وعةةي  -67

وضةةرورة مكافحتهةةا. وقةةد تةةا نشةةر الةةوعي بةةالمفهوم  يمةةةاع القةةرار والمجتمةةي بمةةد، فطةةورة هةةذي الجرو درا  صةةن  

حإس التعريف الدولي لد، الجهات الرسةمية وصةنا ع الإياسةات لتإةهيا  يجةاد منظةور تنمةوي  لهذي الجريمةالقانوني 

  وعالقتها مةي حالةة الفقةر المنتجةة لبيئةة تنمةو فيهةا الجريمةة وتصةبح مهةددة لإةالمة وأمة  لهايدر  العناصر المكونة 

 المجتمي.
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مة  ضةم  الخةدمات التةي تقةدمها وزارة  يضةحايا االتجةار فهةفيما يتعلق بحماية ومإاعدة النإا  والفتيات  -68

فةةي مرااةةز الحمايةةة بنةةاً  علةة  رغبةةته   والتةةزامه    التنميةةة اال تماعيةةة للنإةةا  ضةةحايا العنةةف  حيةةث يةةتا اسةةتقباله   

  وقةةد تةةا حمايةةة العديةةد مةة  النإةةا  ضةةحايا االسةةت الس لهةة   تةةوفير اافةةة الخةةدمات يةةتا بةةا را ات وسياسةةات المرااةةز و

 دما ه  في المجتمي. نواالتجار وتوفير الخدمات له   و عادة ا

 المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة  

حت  اين لا تجِر أي نتخابات رئاسية أو تشريعية أو حت  في أ هزة منظمة التحريةر الفلإةطينية  أمةا فيمةا  -69

( مرشةح 6738( م  أصةا  1770فقد بلغ عدد المرشحات    2017يتعلق باالنتخابات المحلية التي أ ريي في العام 

( أي مةةا نإةةبتط 3543( مةة    مةةالي عةةدد الفةةائزي  والبةةالغ عةةددها  751%  وبلةةغ عةةدد الفةةائزات  26أي مةةا نإةةبتط 

لرئاسة مجالس الهيئات المحلية وقد فازت أربعةة مةنه   بالرئاسةة. وامةا أشةرنا سةابقاً  نإا %  وقد ترشحي ثماني 21

جلةس المراةزي الفلإةةطيني قةراراً يتضةم  وضةةي ايليةات لتنفيةذ قراراتةةط بتمنيةا المةرأة بمةةا ال يقةا عة  نإةةبة اتخةذ الم

% في  ميي ماسإةات دولةة فلإةطي  وموا مةة القةواني  بمةا يةتالئا واتفاقيةة سةيداو  امةا تةا  عةداد ورقةة سياسةات 30

 رار.% لتمكي  النإا  م  المشاراة في صني الق30لرفي نإبة الكوتا  ل  

(  تةةا  عةةداد الخطةةة االسةةتراتيجية عبةةر القطاعيةةةة 2022-2017اسةةتناداً  لةة  أ نةةدة الإياسةةات الولنيةةة   -70

(  التةةي تضةةمني أهةةدافاً وسياسةةات لزيةةادة 2022-2017للمإةةاواة والعدالةةة بةةي  الجنإةةي  وتمكةةي  المةةرأة لععةةوام  

الالزمةة لةدعا وصةوس النإةا   لة  مواقةي صةني القةرار  %  واتخا  التدابير 30مشاراة المرأة في الحياة العامة بنإبة 

وزيادة الوعي ألهمية تمنيلهةا فةي الماسإةات الرسةمية وغيةر الرسةمية  و  ةرا  التعةديالت الالزمةة علة  التشةريعات 

  ات العالقة.

 التعليم  

الجديةةدة وتةةا  هنةةا   رادة سياسةةاتية لعفةةذ بعةةي  االعتبةةار مفةةاهيا وأدوار النةةوع اال تمةةاعي ضةةم  المنةةاها -71

اعتماد المعايير التاليةص عدم التفريق بةي  الجنإةي  فةي المفةاهيا والصةور  التأايةد علة  أهميةة وفعاليةة دور المةرأة فةي 

مواقةي صةني القةرار. هةذي المنةاها اين فةي مرحلةة والمجتمي  التأايد عل  مشاراة المرأة في الحياة الإياسية والعامة 

بناً  عل  عمليات التحليا التي تتا بشكا شمولي  وسيقوم مراز المناها بتعديا مةا يلةزم قابلة للتعديا  يالتجريس  وه

 لتتوا م مي مفاهيا النوع اال تماعي.

 اري العما عل  الحد م  األمي ة في دولةة فلإةطي  مة  فةالس فةتح المةدارم فةي  ميةي المنةالق وفاصةة  -72

ة في  ميي المحافظات. أدت هذي التدابير  ل  ففض نإبة األمي ةة المهمشة والنائية   ضافة  ل  فتح صفو  لمحو االمي  

 2016في فلإطي   بحيث يتفاوت توزيي األمي ي  عل  الفئات العمرية حإس بيانات مراز اإلحصا  الفلإطيني للعام 

نإةبة األمي ةة ( أ مي اً فقط  حيث بل ي 90000( سنة فما فوإل والتي تشكا  15% للفئة العمرية  3.1عل  النحو التاليص 

٪  بينما 34.8( سنة فأانر 65معدالت األمي ة لفئة ابار الإ    وبل يبي  اإلناث   ٪4.8٪ في حي  بل ي 1.4للذاور 

( سةنة  فةي حةي  بل ةي بةي  الشةباب 44-30٪ فةي الفئةة العمريةة  1.2( سةنة و64-45٪ في الفئة العمريةة  4.0بل ي 

 ٪.0.7( سنة 15-29 

٪ 2.8٪ فةي المخيمةات و3.0٪  وبل ي النإةبة 4.4ات الريفية  فقد بلغ معدس األمي ة فيها أما بالنإبة للتجمع -73

في التجمعات الحضرية  واان أعل  معدس لعمي ة بي  الةذاور فةي التجمعةات الريفيةة  يليهةا الحضةر والمخيمةات  أمةا 

ومة  ثةا الحضةر.وبالنظر  لة  أعةداد بي  اإلناث فقةد اةان أعلة  معةدس لعمي ةة فةي التجمعةات الريفيةة  يليهةا المخيمةات 

 2016اإلنةةاث الملتحقةةات فةةي صةةفو  محةةو األمي ةةة فهةةي أعلةة  مةة  أعةةداد الملتحقةةي  مةة  الةةذاور  حيةةث بل ةةي للعةةام 

 ( م  الذاور.797( م  اإلناث و 1293 
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وزارة لهة    تضةم ال يو د ماني قةانوني يحةوس دون حصةوس الزو ةات الشةابات علة  الحةق بةالتعليا  امةا  -74

تطةرإل مشةروع قةانون حمايةة األسةرة مة  ولتربية والتعليا العالي هذا الحق وتتابي  لةم مة  فةالس مةديريات التربيةة. ا

 العنف  ل   لم عندما فرض عقوبات عل  اافة أشكاس التمييز والعنف ضد المرأة. 

القبةوس   علة  معةدس حصةوله   ال يو د مةاني قةانوني يحةوس دون التحةاإل الفتيةات بةأي تخصة  فةي حةاس و -75

اإلناث في ماسإات التعليا العةالي أعلة  مة  نإةبة الةذاور فةي معظةا التخصصةات   لة   انةس التحاإل حيث أن نإبة 

قيام وزارة التربية والتعليا العةالي بتوعيةة المجتمةي بأهميةة تشةجيي الفتيةات علة  االلتحةاإل بكافةة التخصصةات العلميةة 

طبيقيةةة بعةةد النانويةةة العامةةة  منهةةا مةةا هةةو فةةاص بالفتيةةات منةةا اليةةة واألدبيةةة  ولتحقيةةق  لةةم فتحةةي الةةوزارة اليةةات ت

فلإةةطي  التقنيةةة فةةي رام ي  امةةا يشةةجي مجلةةس التعلةةيا العةةالي علةة  التحةةاإل الطلبةةة بالتخصصةةات العلميةةة مةة  فةةالس 

 اإلعفا  م  األقإال بشكا ااما أو  زئي.

ثانويةةة لءنةةاث فصوصةةاً فةةي المخيمةةات بهةةد  عملةةي وزارة التربيةةة والتعلةةيا العةةالي علةة   نشةةا  مةةدارم  -76

التقليا م  االاتظاظ في المدارم  علماً أن المعيار الرئيإي لتحديد االاتظاظ هةو المإةاحة المحةددة لكةا لالةس  وفةي 

( مةدارم فةي 4شةما فقةط  يعتبةر ظةاهرة اونةط يال فيعد  ااتظاظاً. أما نظام الفترتي   2( م1.2حاس قلي المإاحة ع   

مدرستي  في رام ي ومدرسةة فةي اةا مة   نةي  وبيةي لحةا  وهةو مةا سةيتا معالجتةط مة  فةالس فةتح مةدارم الخليا  

  ديدة. 

عدة اعتدا ات  وقد تدمرت معظا المباني بحيث لا يعد هنا  أي مكان وتعرض قطاع غزة لعدوان متكرر  -77

تتضرر أو التي تضررت  زئياً االمدارم. امةا  هم   لذلم ااني األماا  الوحيدة المتاحة لءقامة هي المباني التي لا

نةةي  دفةةاس مةةواد البنةةا  و عةةادة  عمةةار وتمأن اسةةرائيا  الإةةلطة القائمةةة بةةاالحتالس  تفةةرض حصةةاراً علةة  قطةةاع غةةزة 

القطاع أو بنا  مال     وعل  الرغا م   لم تا  صةالح و عةادة تأهيةا  ميةي المةدارم التةي تضةررت مة  العةدوان 

 ( مدرسة.187غزة وعددها  األفير عل  قطاع 

 (ص2016-2015بل ي نإبة التإرب م  المدارم للعام الدراسي   -78

 المنطقة
 اافة المراحا المرحلة النانوية المرحلة األساسية

 اناث  اور

اال 

 اناث  اور الجنإي 

اال 

 اناث  اور الجنإي 

اال 

 الجنإي 

الضفة 

 ال ربية
1.04% 0.31% 0.68% 1.79% 1.18% 1.44% 1.12% 0.43% 0.77% 

قطاع 

 غزة
1.55% 1.62% 1.59% 0.70% 1.04% 0.88% 1.46% 1.55% 1.51% 

 

قصة  در ةة ألوتعتبر هذي النإس غير مرتفعة  ومي  لم تبذس وزارة التربيةة والتعلةيا العةالي  هةوداً ابيةرة لتقليصةها 

هثارها م  فالس البراما اإلرشادية ومتابعة الطلبة المتإربي   وفتح براما االتعليا الموازي وبةراما ممكنة ومعالجة 

 را ات للحد م  هذي الظاهرة منةاص فةتح مةدارم وشةعس  ديةدة محو األمية وغيرها. اما تقوم الوزارة بالعديد م  اإل

حةةا علةة  شةةكا ارفانةةات  تحويةةا الطلبةةة فةةي األمةةاا  النائيةةة وفصوصةةاً للطالبةةات  فةةتح مةةدارم  ديةةدة للبةةدو  الرُّ

لفاس وتوعيتها بحقها بةالتعليا  وتةوفير البةراما المتإربي  والذي  يعملون  ل  شبكة حماية الطفولة للحد  م  عمالة األ

 عاقة في المدارم.الخاصة لدما األلفاس  وي اإل

( سةةنوات فةةي التعلةةيا 6-5امةةا يإةةتهد  برنةةاما التعلةةيا المةةوازي المتإةةربي  مةة  المةةدارم ممةة  أنهةةوا   -79

لمةدة عةامي  دراسةيي  ويتقةدمون بعةدها  البرنةامايلتحةق الدارسةون بهةذا بحيث األساسي وانخرلوا في الحياة العملية  

لصف التاسي األساسةي. بلةغ عةدد المتعلمةي    ويحصا النا حون عل  شهادة توازي شهادة اللبرناما تياز الالمتحان 
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( 2014-2013(  وبل ةةي نإةةبة المتعلمةةي  الةةذاور فةةي مرااةةز محةةو األمي ةةة للعةةام  277فةةي مرااةةز التعلةةيا المةةوازي  

 ( لالبة.133% م  اإلناث وعدده    48.01و ( لالس 144% وعددها  51.99

اال تماعيةةة لالهتمةةام باألحةةداث المتإةةربي  مةة  وهنةةا  بةةراما التةةدريس المهنةةي التابعةةة لةةوزارة التنميةةة  -80

( برنامجةاً 26المدارم   وي اإلعاقات المختلفة  والفئات المهمشة ودمجها في المجتمي  تشما هذي البةراما حةوالي  

 ( مرازاً في قطاع غزة. 12تقدمها سبعة مرااز في الضفة ال ربية و 

للصةةفو  مةة  األوس حتةة  العاشةةر  امةةا تةةا لدراسةةية اتةةا تضةةمي  مفةةاهيا الصةةحة اإلنجابيةةة فةةي المنةةاها  -81

  الحةادي عشةر والنةاني عشةر بمةا يةتال م مةي الفئةة تخصي  مبحث حوس الصحة الجنإية في مادة البيولو يةا للصةفي  

 العمرية   ضافة  ل   دماج مفاهيا حقوإل اإلنإان في المناها بما يتالئا مي الفئة العمرية.

 العمالة  

( باعتبارهةا الإةبس 2022-2017ها األولويات االستراتيجية القطاعية لقطاع العما للفتةرة  تعتبر البطالة أ -82

( 2022-2017الةةرئيس للفقةةر والتهمةةيص االقتصةةادي واال تمةةاعي  وهةةو مةةا ينإةةجا مةةي أ نةةدة الإياسةةات الولنيةةة  

ة لتشةة يا الشةةباب والنإةةا  . وقةةد تمنلةةي الإياسةةات التنفيذيةةة فةةي  يجةةاد بيئةةة مالئمةة2030وأهةةدا  التنميةةة المإةةتدامة 

والفئات المهمشة  تعزيز مفهةوم الرياديةة والمشةاريي الصة يرة والبال ةة الصة ر  فلةق شةرااات ابداعيةة تشة يلية بةي  

 ال أن  القطةاعي  العةام والخةاص  وتةوفير أيةدي عاملةة مهنيةة مدربةة مة  النإةا  بمةا يتوافةق واحتيا ةات سةوإل العمةا.

ما زالي ابيرة حيةث بل ةي في الضفة ال ربية وقطاع غزة العاملة بي  الذاور واإلناث  مشاراة في القو،الفجوة في ال

  وبل ةي معةدالت 2017وفقاً إلحصةائيات الجهةاز المراةزي لءحصةا  للعةام  % لءناث19.0% للذاور مقابا 71.2

 % لءناث.47.4% للذاور مقابا 22.3البطالة للعام نفإط 

اً نف ةةذ الصةةندوإل الفلإةةطيني للتشةة يا والحمايةةة اال تماعيةةة ثالثةةة مشةةاريي لضةةمان تمكةةي  المةةرأة اقتصةةادي -83

% فةةي قطةةاع غةةزة 50.56( امةةرأة بنإةةبة 809  الءقةةراض والتشةة يا الةةذاتي للبةةد  بمشةةاريي صةة يرة اسةةتفادت منهةة

ادة   ومة  المتوقةي اسةةتف2018% فةي الضةفة ال ربيةة  ويةةتا التحضةير لتنفيةذ ثالثةةة مشةاريي أفةر، فةي العةةام 49.44و

% فةةي قطةةاع غةةزة. امةةا تةةا توقيةةي مةةذارتي 50% فةةي الضةةفة ال ربيةةة و50( امةةرأة مةة  هةةذي المشةةاريي بنإةةبة 5000 

تعاون بي  وزارة العما واا م  بنم فلإطي  المحدود والبنم الولني في الضفة ال ربيةة لتمويةا المشةاريي الصة يرة 

( امةرأة  فةي حةي  اسةتفادت 16إلعاقة واستفادت منها  بفوائد صفرية  بحيث ف صصي االتفاقية األول  للنإا   وات ا

( امرأة. اما رازت استراتيجية قطاع العما وبرناما العما الالئق عل  أهمية دعا الجمعيةات 18م  االتفاقية النانية  

 ً ةةاً ونوعةةا لزيةةادة  التعاونيةةة  ات المشةةاريي االقتصةةادية الرياديةةة والمإةةتدامة النإةةوية والمختلطةةة  وتوسةةيي قاعةةدتها ام 

 فرص الريادية والتش يا.

لضةةمان تحإةةي  معةةدس توظيةةف المةةرأة يجةةري التنإةةيق حاليةةاً بةةي  الجامعةةات الفلإةةطينية ووزارة التربيةةة  -84

موائمة مخر ات التعليا مي متطلبات سوإل العما فاصة للنإا . وتقدم وزارة العمةا التةدريس المهنةي لوالتعليا العالي 

لمبيعةةات  صةةيانة اإللكترونيةةات اة  االرسةةا المعمةةاري وحإةةاب الكميةةات  منةةدوبات مةة  المهةة  غيةةر النمطيةة للعديةةد

ضةةافة للمهةة  األفةةر،. ومةة  التةةدابير الخاصةةة التةةي اتخةةذت لتمكةةي  والحواسةةيس والشةةبكات  ميكانيةةم الإةةيارات  باإل

البحةث عة  عمةا  اللتحاإل بإةوإل العمةا عقةد دورة تدريبيةة حةوس اإلرشةاد الةوظيفي وتقنيةاتم  االنإا   وي اإلعاقة 

( باحنة عة  عمةا مة   وي اإلعاقةة  تو يةط  وي اإلعاقةة للتقةديا للشةواغر 43ها  يلعشخاص  وي االعاقة شاراي ف

المناسبة لماهالتها ومهاراتها في محاولة للموا مة بي  العرض والطلس فةي سةوإل العمةا. امةا سةتطلق وزارة العمةا 

ن مةي منظمةة العمةا الدوليةة وهيئةة األمةا المتحةدة للمةرأة ضةم  برنةاما برنامجاً مشةترااً بالتعةاو 2018في بداية عام 

فةي العمةا  العما الالئق لتعزيز حصوس المرأة بشكا متكافئ عل  الفرص االقتصادية والعما الالئق وحماية حقوقه   

 م  فالس توليد القواني  والتشريعات والإياسات المنصفة والبراما الناشطة في سوإل العما. 
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م.و/م. ( للعةةام /01/21/14تحديةةد مقةةدار الحةةد األدنةة  لع ةةور بمو ةس قةةرار مجلةةس الةةوزرا  رقةةا   تةا -85

  باإلضافة  ل  و ود هيئة تفتيص العما التي تا اإلشارة  ليها وتوضةيح عملهةا فةي التقريةر األولةي  لكة  يو ةد 2012

عمةا  امةا أن محدوديةة فةرص العمةا قةد بإبس عدم توفر الموارد الالزمة لةد، وزارة ال  لمصعوبة في الرقابة عل  

تفرض عل  العامالت قبوس األ ر الذي يفرضط صاحس العما حت  لو اان أقةا مة  الحةد األدنة  لع ةور  باإلضةافة 

  ل  و ود العديد م  النإا  العامالت ضم  مشاريي أسرية وفي هذي الحالة ال يتا ابرام عقود أو تحديد األ ور. 

اعدة بيانات لتإجيا حةاالت التحةرا الجنإةي أثنةا  العمةا  والإةبس فةي  لةم هةو عةدم ال يو د حت  اين ق -86

ة  لهةا   ال أن وزارة العمةا قامةةي فةالس الإةنوات الةنالث الماضةةية  تصةريح العةامالت بحةاالت التحةرا التةةي يتعرض 

ال تمةةاعي بشةةكا بتشةكيا لجةةان فنيةةة للمرا عةة الشةةاملة لتشةةريعات العمةةا بشةكا عةةام ومرا عتهةةا مةة  منظةور النةةوع ا

فاص  بما يشما مناقشة وتوضيح بعض األحكام القانونية وبعض االستننا ات  وضرورة  ضافة مواد عقابيةة للعنةف 

م مشروع قانون حماية االسرة م  العنف التحرا الجنإي في نطةاإل  في مكان العما بما فيط التحرا الجنإي.اما  ر 

 شاريي أسرية ويك   عرضة للتحرا. األسرة اون أن العديد م  النإا  يعمل   في م

لفةاس فةي أمةاا  العمةا  بةا سةمح للمةرأة لا يتضةم  قةانون العمةا أحكامةاً تتعلةق بتةوفير مرافةق لرعايةة األ -87

 ازة أمومة لمدة سبعي  يوماً مدفوعة األ ر  وساعة رضاعة لمدة سنة  و  ازة بدون راتس لرعايةة  بالحصوس عل  

د حضانات تابعة للقطاع العام و نما ازداد عدد الحضانات التابعة للقطاع الخاص فةي أمةاا  ألفالها. ل اية اين ال يو 

 متفرقة لمإاعدة المرأة العاملة عل  وضي ألفالها في حضانة قريبة م  مكان عملها. 

ويحتةاج لوضةةي ايليةةات  تنظةيا عمةةا الخدمةة المنزليةةةل 2013( لإةةنة 2صةدر قةةرار مجلةس الةةوزرا  رقةا   -88

لتنظةيا عمةا النإةا  لةيالً وسةمح بمجموعةةة  2003( لإةنة 14سةبة لتنفيةذي اما صةدر قةرار مجلةس الةوزرا  رقةةا  المنا

واسعة مة  األعمةاس الليليةة منةا العمةا فةي الفنةادإل  المطةاعا  المإةارح  المقةاهي  دور الإةينما  صةاالت الموسةيق   

ات والعيةادات والصةيدليات  وسةائا اإلعةالم  المطارات وشراات الطيران والمكاتس الإياحية  المإتشفيات والمصة ح 

دور رعاية المإني   حضانات األلفاس  أماا  رعاية األيتام والمعاقي   المحاس التجاريةة فةي مواسةا األعيةاد  أعمةاس 

الجةةرد الإةةنوي و عةةداد الميزانيةةة والتصةةفية  وا ا اةةان العمةةا لتالفةةي فإةةارة محققةةة للمنشةةأة او فةةي الحةةاالت الطارئةةة 

الحصوس عل  موافقة الةوزارة. ويجةس علة  صةاحس العمةا أن يةوفر للنإةا  العةامالت اافةة ضةمانات الحمايةة  بشرل

     والتنقا.

 الصحة  

تحصا النإا  والفتيات عل  فدمات الصحة اإلنجابية شبط مجاناً حيث أن فدمات رعاية الحواما وما بعةد  -89

وسةةرلان عنةق الةةرحا مجانيةة  وفةةدمات تنظةيا األسةةرة بمةةا الةوالدة وفةةدمات الكشةف المبكةةر وعةالج سةةرلان النةدي 

يشما توفير وسائا مني الحما شبط مجانية  وبقية فةدمات الرعايةة الصةحية تقةدم مجانةاً لمة  يمةتلك   التةأمي  الصةحي 

فة عل  تقرير لبي  مجاني بمو س القرار الصادر ع  وزير الصحة  و اري العمةا الحكومي  وتحصا المرأة المعن  

ار قرار إلعفائه   م  رسوم العالج. وتا تنفيذ نشالات لتعزيز التوعية المجتمعية حوس الخدمات المقدمة للنإا  إلصد

 المعنفات في المرااز الصحية م  فالس ومضات مرئية ومإموعة عل  مإتو، الول .

ة المخصصة لعمةراض النإةائية والتوليةد فةي مإتشةفيات  -90 لة   وزارة الصةحة اإلنجازاتص ارتفي عدد األَِسر 

 مةاصةحة األم والطفةا وفةدمات رعايةة الحبحمةالت لتوعيةة المجتمةي  تةا تنفيةذ  و2016( سرير مي نهاية عام 502 

 عةةداد الةةدليا اإلرشةةادي للتنقيةةف والتعزيةةز الصةةحي للمرشةةدات  ووالصةةحة اإلنجابيةةة مةة  فةةالس الرسةةائا التنقيفيةةة  

علةة  موقةةي وزارة الصةةحة   ر المطبوعةةات ودليةةا األزواج الشةةابةتةةوفيووتطبيةةق اتفاقيةةة نةةبض الحيةةاة اإللكترونةةي  

كتيةةس األم لتطةةوير النإةخة اإللكترونيةةة وفدمةةة رعايةة الحمةةا الخطةر فةةي مرااةةز الرعايةة الصةةحية األوليةة   وتطةوير

( 77عليهةا و لةم فةي   أ هزة امبيوتر وتةدريس الكةوادر والطفا وتحضير مرااز الرعاية األولية للعما عليها بتوفير

 ( عيادة في قطاع غزة. 17عيادة في الضفة ال ربية و 
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وتا تحديث استبيان وهلية للتبليغ ع  وفيات األمهات في القطةاع الحكةومي والقطةاع الخةاص وواالةة غةوث  -91

تحإةي  الخةدمات  وتةا ووتش يا الال ئي  وربطها عل  النظام المحوسس لتحإي  عملية الرصد وتحديد أسباب الوفةاة 

طواقا فاصة رةسا  أقإام النإائية والتوليد والقابالت عل  تعبئة االستبيان وهلية التبليغ. ويتا تطبيق برنةاما تدريس ال

تحةةديث بروتواةةوس  باإلضةةافة  لةة لرعايةةة الحةةاالت الخطةةرة لعمهةةات المعرضةةات للوفةةاة بإةةبس الحمةةا أو الةةوالدة  

وسةةيتا الحقةةاً التةةدريس عليةةط فةةي المإتشةةفيات الخاصةةة   النإةةائية والتوليةةد والتةةدريس عليةةط فةةي المإتشةةفيات الحكوميةةة

 ومرااز الرعاية الصحية األولية لتحإي   ودة فدمات الصحة اإلنجابية وففض وفيات األمهات. 

تةا تحإةةي   ةودة الخةةدمات مةة  فةالس تةةوفير األ هةةزة الالزمةة وصةةيانتها وتةةدريس الطةواقا العاملةةة عليهةةا   -92

والتوليد عل  ايفية ضبط العدو، دافا أقإام الوالدة وما بعةد الةوالدة  وتقةديا فةدمات وتدريس موظفي أقإام النإائية 

رعايةةة مةةا بعةةد الةةوالدة ممةةا يتةةيح الفرصةةة للكشةةف عةة  أي مضةةاعفات والتعامةةا معهةةا  وتقةةديا فدمةةة رعايةةة مةةا بعةةد 

م  فالس العيةادات   هاض ضم  سلإلة فدمات الصحة اإلنجابية  وتقديا فدمات التقصي ومكافحة سرلان الندياإل

الشةةةعاعي وتحويةةةا الحةةةاالت المتوقةةةي  صةةةابتها للعةةةالج  والتوعيةةةة والصةةحية عةةة  لريةةةق فحةةة  النةةةدي اإلالينيكةةةي 

المجتمعيةةة بخصةةوص فحةةة  النةةدي الةةةذاتي وأهميةةة زيةةةارة مرااةةز الصةةحة للتقصةةةي عنةةط  وتةةةوفير بعةةض أ هةةةزة 

 ج األمراض المنقولة  نإياً ومنها اإليدز. المامو رام الرقمية في بعض المرااز  وتقديا فدمة مكافحة وعال

التحدياتص نقة  عةدد المرااةز الصةحية فاصةة فةي المنةالق النائيةة والمهمشةة  نقة  الكةوادر الطبيةة فةي  -93

المإتشفيات والمرااز الصحية فاصة عدد القابالت  نق  بعض األ هةزة واألدوات الخاصةة بتقةديا فةدمات الصةحة 

شةةفيات والمرااةةز الصةةحية  قلةةة المةةوارد الماليةةة لةةدعا فةةدمات الصةةحة وفاصةةة الصةةحة والصةةحة اإلنجابيةةة فةةي المإت

اإلنجابية والجنإية  االحتالس االسرائيلي الذي يفرض و ود حوا ز عإكرية بمةا يعيةق وصةوس النإةا  والفتيةات  لة  

الئةا للشةرائح الضةعيفة مرااز تقديا الخدمة واحتمالية الوالدة في الإيارة أو عل  الحا ز  عةدم تةوفر مإةك  صةحي م

 والمهمشة  الفقر وانخفاض مإتو، المعيشة. 

% حإةس التقريةر الصةحي الفلإةطيني الإةنوي لعةام 99.2بل ي نإبة الوالدات تحةي  شةرا  لبةي ماهةا  -94

 والدة حية.  13.8/100000  حيث  نخفض معدس وفيات األمهات  ل  2016

يتا العما بةط بشةكا محةدود  ةداً  فقةد تةا  لةم والإفاح(  االغتصاب اإل هاض بإبس الحما غير الشرعي  -95

بمبادرة م  النيابة العامة م  فالس الحصوس عل  فتو، شرعية م  دار اإلفتةا  الفلإةطينية إل ةرا  عمليةات   هةاض 

حما ناتا ع  االغتصاب والإفاح. أما في حالةة القصةور الشةديد بةالجني   فيةتا اإل هةاض بنةا اً علة  قةرار مة  لجنةة 

 ية مختصة حإس القانون الإاري. لب

يتا تقديا فدمات تنظيا األسرة م  قبا وزارة الصحة م  فالس توفير مواني الحمةا بجميةي أنواعةط تقريبةاً   -96

وقد تا اعتماد وسائا منةي الحمةا ضةم  قائمةة األدويةة األساسةية لةوزارة الصةحة  وتحةديث بروتواةوس تنظةيا األسةرة 

 تقليا نإبة الحما غير المرغوب بط. تدريس الطواقا عليط بهد  وتا حإس معايير منظمة الصحة العالمية 

 المرأة الريفية  

ال يو د زيادة في نإةبة مشةاراة النإةا  فةي العمةا الزراعةي ألن غالبيةة األراضةي الزراعيةة فةي فلإةطي   -97

% مةة  هةةذي األراضةةي فةةي المنطقةةة المصةةنفة ؤجؤ والمنةةالق 62.9تخضةةي لإةةيطرة االحةةتالس االسةةرائيلي  حيةةث يقةةي 

فةةي قطةةاع غةةزة  امةةا يعةةاني القطةةاع الزراعةةي مةة  نقةة  البيانةةات والمعلومةةات الدقيقةةة حةةوس نإةةبة المجةةاورة للحةةدود 

% مة  العةامالت فةي القطةاع الزراعةي الفلإةطيني يعملة   فةي مشةاريي 60 عة  مشاراة النإا  فيط و لم ألن مةا يزيةد

جهةاز الات أنفإةه   أو مة  قبةا أسرية غير مدفوعة األ ر  لذلم يصعس احتإابط أو تقديري بشكا دقيق م  قبةا الريفية
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حصةةا .  ضةةافة  لةة  العقبةةات التةةي يضةةعها االحةةتالس أمةةام المةةزارعي  والمزارعةةات وتذبةةذب األمطةةار المراةةزي لء

 والت يرات المنافية  وعزو  الشباب ع  العما في القطاع الزراعي وتو هها نحو الوظائف. 

الصةةحة فهةةي ال تإةةتنني المةةرأة الريفيةةة وهةةو مةةا تةةا أمةةا فةةدمات الرعايةةة الصةةحية المقدمةةة مةة  قبةةا وزارة  -98

توضةيحط سةةابقاً   ضةافة  لةة  قيةام وزارة الصةةحة بةبعض التةةدابير التمييزيةة اإليجابيةةة لصةالح المةةرأة مة  فةةالس  دمةةاج 

فدمات الصحة اإلنجابية ورعاية الحواما وتنظيا األسرة في مرااز الرعاية الصحية األوليةة  وتقةديا فةدمات رعايةة 

 هذي الخدمات فاصة في المنالق المهمشة والنائية. لمة والطفولة في هذي المرااز بهد  تحإي  وصوس المرأة األمو

معظةةا الخةةدمات والمهةةارات الزراعيةةة التةةي تتلقاهةةا النإةةا  الريفيةةات هةةي ضةةم  برنةةاما التنميةةة الريفيةةة  -99

ة  للةةدفا للفئةةات الفقيةةرة أو  وي الةةدفا وبرنةةاما الخةةدمات الزراعيةةة والتةةي تكةةون علةة  شةةكا مشةةاريي صةة يرة مةةدر 

بالكهربةةا  والصةةر   فاصةةةالمحةةدود وتأفةةذ لةةابي  غةةاثي وأحيانةةاً تنمةةوي    ال أنهةةا لةةا تإةةَي  لةة  انشةةا  بنيةةة تحتيةةة 

الصحي  اما أن المشاريي المتعلقة بتزويد المزارعي  بشةبكات الميةاي وايبةار مةا زالةي محصةورة علة  الر ةاس دون 

ية الر اس لعراضي أعل  م  النإا   ضافة  ل  ارتفةاع الرسةوم المفروضةة علة  هةذي الخةدمات  النإا  ألن نإبة ملك

ضةي عوائةق أمةام  نشةا  وتجهيةز ايبةار ومشةاريي وييمنةي اسةتخدام هبةار الميةاي االسةرائيلي باإلضافة  ل  أن االحةتالس 

 الصر  الصحي. 

ال يو د براما فاصة لتنمية القدرات التكنولو ية وتعليا الكبةار لكنهةا مشةمولة فةي بةراما التنميةة الريفيةة   -100

حيةث استصةالح  مإةتدامة للمةوارد الطبيعيةة الزراعيةة مة الدارة اإل ضافة  ل  برنةاما التنميةة الزراعيةة الةذي يشةما 

اإلنتاج وضمان التنةافس فةي األسةواإل  وبرنةاما تحإةي   األرض وتوفير المياي والتكي ف مي الت يرات المنافية وضبط

الخةةدمات الزراعيةةة الةةذي يشةةما تعزيةةز صةةمود المزارعةةات والمةةزارعي  مةة  فةةالس رصةةد األضةةرار واستصةةالح 

يحتةاج  لة  موافقةة مإةبقة مة  سةلطات االحةتالس االسةرائيلي. أمةا  الةذي ايباراألراضي وتحإي  نوعية البذور وحفر 

 ا الزراعية فال توفر الحكومة هذي الخدمة  با تتا م  فالس وسائا النقا الخاصة. بخصوص نقا المحاصي

  وتةا افتيةار الكةادر المناسةس وتأهيلةط للبةد  بتنفيةذ 2017 نشا  ماسإة الضمان اال تماعي فالس العام  تا -101

تطبيةةق قةةانون الضةةمان  يمنةةي. وبشةةكا عةةام ال يو ةةد مةةا 2018فةةالس العةةام بشةةأن الضةةمان اال تمةةاعي القةةرار بقةةانون 

اال تماعي عل  موظفي القطاع الخاص في حاس توفر الشةرول المطلوبةة  منةا  بةرام عقةد  تةوفر دفةا ثابةي  القةدرة 

 عل  تإديد المإاهمات المالية المحددة  وتوفر سنوات العما المطلوبة. 

( 2015-2014ت فةي العةامي   تقدر نإبة النإا  الريفيات المإتفيدات م  صندوإل در  المخالر والتأمينةا -102

فةةي العةةامي   % مةة  مجمةةوع المإةةتفيدي  مةة  تعويضةةات األضةةرار2لةةا تةةزد النإةةبة عةة  و%  1.1بمةةا ال يزيةةد عةة  

والمةرأة فةي   (  و لم ألن م  شرول الحصوس عل  التعويض الملكية أو الحيازة لعراضي الزراعيةة2016-2017 

 إي مالكة.ي  ضم  مشاريي أسرية أو لد، ال ير ولعاملة في مشاريي زراعية سوا يأغلس الحاالت ه

 الفئات النسائية المحرومة  

ينظا القانون فةدمات التةأمي  اال تمةاعي والصةحي  -1ص ؤأنط ( م  القانون األساسي عل 22نصي المادة   -103

  وا ةس رعايةة أسةر الشةهدا  واألسةر، ورعايةة الجرحة  والمتضةرري  والمعةاقي -2ومعاشات العجةز والشةيخوفة. 

ينظا القةانون أحكامةط  وتكفةا الإةلطة الولنيةة لهةا فةدمات التعلةيا والتةأمي  الصةحي واال تمةاعيؤ. وبمو ةس قةانون 

يتا تقديا فدمات التأهيا والمإاعدة القانونية والماليةة لعسةيرة وأسةرتها   2004( لإنة 19األسر، والمحرري  رقا  

ا تعفة  األسةيرة المحةررة التةي أمضةي مةدة ال تقةا عة  ثةالث سةنوات توفير فرص التحصيا العلمي لها وألبنائها  ام

مة  رسةةوم التعلةةيا المدرسةي والجةةامعي الحكةةومي  باإلضةافة  لةة  تةةأمي  الوظةائف لعسةةيرة المحةةررة مةي األفةةذ بعةةي  

و تشةما هةذي الخةدمات األسةيرات  وات اإلعاقةة أ امةااالعتبار الإنوات التي أمضتها فةي الإةج  وتحصةيلها العلمةي  

األسيرات اللواتي أصبح   وات  عاقات بإبس النزاع  حيةث يبلةغ عةدد النإةا   وات اإلعاقةة الدائمةة بإةبس الحةروب 
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حالة وفقاً إلحصائيات اإلدارة العامةة لةذوي اإلعاقةة فةي قطةاع  (291االسرائيلي  المتتالية عل  قطاع غزة واالحتالس 

 غزة. 

 وي اإلعاقةةة فةةي الضةةفة ال ربيةةة وفاصةةة التةةي تعنةة  بقضةةايا تةةا تطةةوير التنإةةيق مةةي منظمةةات األشةةخاص  -104

النإةةا    ضةةافة  لةة  تنفيةةذ ورشةةة عمةةا مةةي مجموعةةة مةة  الماسإةةات العاملةةة فةةي مجةةاس اإلعاقةةة امقدمةةة لبنةةا  فطةةة 

اسةةتراتيجية مإةةتجيبة لقضةةايا النةةوع اإل تمةةاعي واإلعاقةةة  وقةةد تةةا  شةةرا  مجموعةةة مةة  ماسإةةات األشةةخاص  وي 

 (.2022-2017تحضير الخطة اإلستراتيجية عبر القطاعية للوزارة لععوام   اإلعاقة في ورا

( بنةةوداً فاصةةة 2019-2011امةةا تضةةمني االسةةتراتيجية الولنيةةة لمناهضةةة العنةةف ضةةد النإةةا  لععةةوام   -105

بالنإةةا   وات االعاقةةة  مةة  حيةةث ضةةرورة بنةةا  قةةدرات اةةادر متخصةة  للعمةةا مةةي النإةةا  المعنفةةات  وات اإلعاقةةة  

والعمةةا علةة     وات اإلعاقةةة العقليةةة اللةةواتي يتعرضةة  للعنةةفالسةةتقباس النإةةا   أمةةاا  فاصةةةلةة  تطةةوير   ضةةافة 

 العنف. ته   بحقوقه   ورفض توعي

أما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له   يتا  لم م  فالس وزارة التنمية اال تماعية وتشماص مإةاعدات نقديةة  -106

الصحي لعسر المإجلة والتي لديها أشةخاص  وي  عاقةة  فدمةة اإلعفةا  الجمراةي  تمكةي  وعينية  مإاعدة بالتأمي  

 وي اإلعاقة م  فالس برنةاما اإلقةراض اإلمةاراتي وتةوفير أ هةزة مإةاندة لهة    تةوفير فةدمات التأهيةا المهنةي مة  

ةر  باإل ضةافة  لة  تةوفير فدمةة فالس مرازي  هما مراز الشةيع فليفةة فةي نةابلس ومراةز الشةيخة فالمةة فةي بيةي أ م 

 اإليوا  لعلفاس  وي اإلعاقة في مراز الدار البيضا  في سلفيي.

تقدم وزارة التنمية اال تماعية براما التمكي  الخاصة لعسر فارج براما التحويالت النقدية  وقد تةا تنفيةذ  -107

ا تقةةدم الةةوزارة بةةراما % لءنةةاث  امةة38% للةةذاور و 62بنإةةبة  2007( مشةةروع منةةذ عةةام 14000مةةا مجموعةةط  

سر التةي الحماية اال تماعية لتخفيف األعبا  االقتصادية عل  الفئات التالية في اا م  الضفة ال ربية وقطاع غزةص األ  

عةام( اللةواتي فقةدن  أزوا هة     29-15ات األسةر الشةابات  فمةا فةوإل(  رب ة 60سةر المإةن ات  ات األ  ترأسها نإا   رب  

 ألسر عل  تأمي  صحي ومإاعدات غذائية ومإاعدة نقدية اا ثالثة شهور.بحيث تحصا  ميي هذي ا

امةةا تقةةدم ماسإةةة رعايةةة أسةةر الشةةهدا  والجرحةة  المخصصةةات النقديةةة والعينيةةة لعسةةر المعتمةةدة لةةديها  -108

ا والرعايةةة الصةةحية دافليةةاً وفار يةةاً مةة  فةةالس التةةأمي  الصةةحي الحكةةومي والتنإةةيق مةةي المنظمةةات األهليةةة  التعلةةي

المجةةاني األساسةةي والجةةامعي ألبنةةا  وزو ةةات الشةةهدا  وأبنةةا  الجرحةة  والمتضةةرري  بالتنإةةيق مةةي وزارة التربيةةة 

والتعلةةيا العةةالي والجامعةةات المحليةةة والإةةعي للحصةةوس علةة  مةةنح فار يةةة للمتفةةوقي   وفةةدمات التأهيةةا والتةةدريس 

 والدعا النفإي للجرح  و وي الشهدا  والمتضرري .

  اإلشارة  ل  أن اسرائيا  الإلطة القائمة باالحتالس  تحتةا األرض الفلإةطينية بشةكا اامةا ولةيس ال بد م -109

  واسةةتمرار االحةةتالس االسةةرائيلي بممارسةةاتط غيةةر القانونيةةة وعدوانةةط المتكةةرر علةة  الشةةعس فقةةط بعةةض المنةةالق

لشةعس الفلإةطيني وحرمةانها مة  حقهةا الفلإطيني واإلعدام فارج نطاإل القانون واالعتقاس التعإفي واستهدا  أبنةا  ا

في الحياة أد،  ل  تر  العديد م  الإةيدات واألمهةات الشةابات بةدون أبنةا  أو أزواج. أمةا فيمةا يتعلةق بحالةة الال ئةي  

الفلإطيني  وحقوققها في التعليا والعما والصحة  فليس هنا  فرإل بي  الفلإطيني الال    وغير الال    مة  حيةث 

ة للفلإطيني في هذي المجاالت والتي تةا توضةيحها فةي التقريةر األولةي  علة  الةرغا مة   لةم هنةا  الحقوإل المفروض

دائرة شاون الال ئي  التابعةة لمنظمةة التحريةر الفلإةطينية والتةي تراعةي حقةوإل الال ئةي  وتعمةا بالتنإةيق مةي واالةة 

 مات الال ئي . ال وث الدولية  األونروا( لتنظيا األوضاع المعيشية والخدماتية في مخي

ففي مجاس التعليا  هنا  المةدارم التابعةة لواالةة ال ةوث التةي تقةدم فةدمات التعلةيا المجانيةة والتةي تشةر   -110

( لالةس ولالبةة 240,400( مدرسة تقةدم الخدمةة ألانةر مة   252عليها وزارة التربية والتعليا العالي  بحيث يو د  

دم األونةةروا فدمةةة التعلةةيا اإلعةةدادي فقةةط  ويتعةةي  علةة  للبةةة النانويةةة فةةي قطةةاع غةةزة. أمةةا فةةي الضةةفة ال ربيةةة  فتقةة

لالةس   (50,000( منشةأة تعليميةة تصةا فةدماتها ألانةر مة   99االلتحاإل بالمدارم الولنية  بحيث تدير األونةروا  
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رات ( لالةةس علةة  المهةةا1400امةةا تقةةوم األونةةروا بةةادارة مراةةزي  للتةةدريس المهنةةي تعمةةا علةة  تةةدريس أانةةر مةة   

 التجارية والصناعية. 

ال يو ةةد تمييةةز بةةي  الال ةة   وغيةةر الال ةة   فةةي االلتحةةاإل بإةةوإل العمةةا  باإلضةةافة  لةة  و ةةود بةةراما  -111

التدريس المهني التابعة لعونروا والجمعيات المتخصصة وهةي مو هةة ألبنةا  الال ئةي  حصةراً وتمةنح در ةة الةدبلوم 

دائرة التمويا الص ير التابعة لعونروا بتقديا القروض والخةدمات الماليةة  وتصنف في  لار اليات المجتمي. اما تقوم

تقةةدم أمةةا الخةةدمات الصةةحية  فسةةر وأصةةحاب األعمةةاس الرياديةةة والصةة يرة بمةةا يشةةما النإةةا  والشةةباب. التكميليةةة لع  

األونروا عل  تقةديا  لال ئي  م  قبا وزارة الصحة والمرااز الصحية التابعة لعونروا  اما يعما برناما الصحة في

 فدمات شمولية لال ئي  في الرعاية الصحية األولية سواً  الوقائية أو العال ية. 

اةذلم يإةاها مكتةس تنإةيق الشةةاون اإلنإةانية فةي األرض الفلإةطينية المحتلةةة التةابي لمكتةس األمةا المتحةةدة  -112

ة لموا هةةة االحةةتالس االسةةرائيلي  فضةةال عةة  لتنإةةيق الشةةاون اإلنإةةانية  أوتشةةا(  فةةي تةةوفير االحتيا ةةات اإلنإةةاني

 الكوارث الطبيعية أو الظواهر الجوية المتطرفة. 

فيما يتعلق بحالة النإا  والفتيات المحتجزات  تعالا القواني  الإةارية فةي فلإةطي  التةدابير التةي مة  شةأنها  -113

هيةةا فةةي ظةةا ظةةرو  غيةةر الئقةةة  أن تجنةةس عةةيص النةةزال  المحتجةةزي  فةةي مخةةافر الشةةرلة ومرااةةز اإلصةةالح والتأ

وأفردت اذلم نصوصاً فاصة تنظا ظرو  النإا  والفتيات الصحية والمعيشية فةي مرااةز اإلصةالح والتأهيةا وهةو 

  يةتا مةنحه    مكانيةة التواصةا  ما تا اإلشارة  ليط في التقرير األولي  بحيث يتا التعاما مي النزيالت معاملة فاصةة  

سةبوعياً دون فواصةا بيةنه   وبةي  الزائةر  باإلضةافة أأابر و لم م  فالس منحه   زيارتي  مي العالا الخار ي بشكا 

 ل   مكانية االتصاس الهاتفي بشكا دوري  ويتا توفير  ميي أدوات النظافةة واالحتيا ةات الخاصةة للنةزيالت مة  قبةا 

الةذي  يولةدون دافةا المرااةز  حيةث لة  تةوفير  ميةي احتيا ةات األلفةاس  دارة مرااز االصالح والتأهيا  باإلضةافة  

دارة المرااةةز بتةةوفير المالبةةس والعال ةةات و ميةةي االحتيا ةةات األفةةر، للنةةزيالت وألفةةاله    وتمكيةةنه   مةة   تتكفةةا 

 استكماس التحصيا العلمي وممارسة النشالات النقافية والرياضية.

ية المقدمة فةي مرااةز اإلصةالح والتأهيةا اما تا  صدار دليا اال را ات التش يلية الموحد للخدمات الصح  -114

بهد  ضمان حصوس النزال  عل  الرعاية الصحية  وتمكي  العاملي  في مرااز اإلصالح والتأهيةا  2017في تموز 

ورفي الوعي لديها بدورها ومإاولياتها وصالحياتها في  لار عملها  وقد تضم  هذا الةدليا العديةد مة  اإلرشةادات 

زيالت النإا . اما تقوم  دارة مرااز اإلصةالح والتأهيةا  وبةدعا مة  مكتةس األمةا المتحةدة المعنةي المتعلقة برعاية الن

بالمرأة  وضم  مشةروع تعزيةز سةيادة القةانون فةي األرض الفلإةطينية المحتلةة ؤاألمة  والعدالةة للشةعس الفلإةطينيؤ 

ا  ومةة  أبةةرز تلةةم األنشةةطةص الةةدعا بتةةوفير عةةدد مةة  األنشةةطة لحمايةةة حقةةوإل النةةزيالت فةةي مرااةةز اإلصةةالح والتأهيةة

ة للةدفا  الةدعا القةانوني للنةزيالت مة  فةالس توايةا محةامي  لمة  لةيس لهة    النفإي للنزيالت  الورا التأهيلية المدر 

 محاٍم  تقديا استشارات له   اونه  معإرات مادياً وتوفير احتيا ات شخصية للنزيالت.

االصالح والتأهيا في الضفة ال ربية حإس الفئات العمريةة فةالس  بلغ عدد النزيالت المدفالت  ل  مرااز -115

 اما يليص 2017عام 

  18قا م  أ

 سنة 

  19-18م  

 سنة 

  29-20م  

 سنة 

30-39  

 سنة

40- 49  

 سنة 

50-59  

 سنة

  60انر م  أ

 سنة 

 4 33 55 64 67 8 ال يو د 

( نزيلةة  اإليةذا  26 بواقةي ( نزيلةة  ومة  ثةا الإةرقة 69 بواقةي علما أن معظةا هةذي الجةرائا سةبهها عةدم دفةي الةديون 

 ( نزيلة. 18 بواقي ( نزيلة  احتياس وتزوير 18 بواقي ( نزيلة   صدار شيم بدون رصيد 19 بواقي 
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عل  الرغا م   لم  رصدت الهيئة المإةتقلة لحقةوإل اإلنإةان تعةرض عةدد مة  النإةا  النتهةا  حقهة   فةي  -116

( شةكو، حةوس انتهةا  حةق النإةا  فةي الحريةة واألمةان الشخصةي 39  حيةث تلقةي الهيئةة  الحرية واألمان الشخصةي

( فةةي قطةةاع غةةزة  تقةةدمي بمعظمهةةا الضةةحايا نفإةةها. وقةةد تضةةمني 21( شةةكو، فةةي الضةةفة ال ربيةةة  و 18بواقةةي  

ع غزة  بحيث تنوعةي ( انتهاااً في قطا26( انتهاااً في الضفة ال ربية و 21( انتهاااً  بواقي  47الشكاو، المذاورة  

( حالةة  وعةدم احتةرام 17( حةاالت  واالحتجةاز التعإةفي ب 10أنمال هذي االنتهااات ما بي  التفتيص دون مةذارة ب 

 ( حالة.20حقوإل اإلنإان ب 

 الزواج والعالقات األسرية  

(  وسةيتا 323ل ايةة  311ورد في التقرير األولي تفصيالً وافياً عة  األهليةة القانونيةة للمةرأة فةي الفقةرات   -117

 العما عل  مرا عة اافة النصوص القانونية التي تتضم  تمييزاً ضد المرأة وتعديلها بما ينإجا مي اتفاقية سيداو. 

األصا أن الذمة المالية للمرأة مإتقلة ع  زو ها   ال في حاس ثبوت أن األمواس المتحصةلة فةي  متهةا هةي  -118

المالية بذمتط في حاس  عةالن  فالسةط  أو فةي حةاس تةا الحصةوس علة  هةذي األمةواس  نتاج عما زو ها فيتا  لحاإل  متها

م  قبا الزوج نتيجة الرتكابط  رائا لها عالقةة بالمةاس العةام  وهةذا ال يعتبةر تمييةزاً ضةد المةرأة بةا هليةة لمنةي تهريةس 

 االمواس وللحفاظ عل  حقوإل ال ير وللحيلولة دون الفرار م  العقاب. 

أ أي تعديا عل  قاعدة اإلثبات التي تعتبر شهادة الر ا تعةادس شةهادة امةرأتي   وسةيتا معالجةة  لةم لا يطر -119

 . عند  صدار قانون األحواس الشخصية الفلإطيني

 اري معالجة اافة النصوص المتعلقة بالحضانة في مشروع قانون األحواس الشخصية بمةا يحقةق التةوازن  -120

بةةي  مصةةلحة الحاضةة  والمحضةةون والةةولي مةةا أمكةة   وفةةي  ميةةي األحةةواس يةةتا تةةر يح المصةةلحة الفضةةل  للطفةةا 

 المحضون. 

ير المإلا  حيةث أن قةواني  األحةواس ال يو د تو ط حالي لتعديا الن   المتعلق بحظر زواج المإلمة م  غ -121

الشخصةية الإةارية فةةي اةا مةة  الضةفة ال ربيةةة والقةدم المحتلةة وقطةةاع غةزة تحظةةر زواج المإةلمة مةة  غيةر المإةةلا 

 وتعتبري زوا اً بالالً. 

 للةولي بطلةط  و نمةا يجةوزيامةا تةا اإلشةارة لةط فةي التقريةر األولةي فةان عةدم موافقةة الةولي علة  الةزواج ال  -122

 لد، القاضي الشرعي الذي ال يإمح في الطالإل  ال   ا توافرت شرولط. فقط عتراض عل  الكفا ة المالية للزوج اال

لا يطرأ أي تعديا عل  منح الر ا الحق االنفرادي في الطالإل  و نما يجس عل  الر ا تنبيي الطةالإل فةي  -123

 .د  صدار قانون األحواس الشخصية الفلإطينيعنمعالجة  لم المحكمة و بالغ الزو ة بط في حاس وقوعط  وسيتا 

اما تا االشارة  ليط سابقاً يو د توافق حكةومي ومجتمعةي علة  ضةرورة رفةي سة  الةزواج وفقةاً لالتفاقيةات  -124

الدوليةةة التةةي انضةةمي  ليهةةا دولةةة فلإةةطي   وهةةذا مةةا تةةا تضةةمينط فةةي مشةةاريي القةةواني   ات العالقةةة بمةةا يل ةةي تعدديةةة 

 نونية. المر عيات القا

هنا  حاالت يتا اللجو  بها  ل  القضا  النظةامي فيمةا يتعلةق بةالزواج والعالقةات األسةرية والميةراث  منةا  -125

تزويةةر عقةةد الةةزواج  تزويةةر حجةةة حصةةر اإلرث  النةةزاع علةة  الميةةراث وغيرهةةا  حيةةث أن افتصاصةةات المحةةااا 

يخةرج عة   لةم يةدفا ضةم   الشرعية  ارت علة  سةبيا الحصةر فةي القةواني  الناظمةة لعمةا القضةا  الشةرعي ومةا

 افتصاص القضا  النظامي. 

يتا مناقشة حظر تعدد الزو ات م  قبا ماسإات المجتمي المدني وفاصة النإوية منهةا  ولكة  حتة  اين  -126

 لا يطرأ أي تعديا بهذا الخصوص. 
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 20من المادة  1البروتوكول االختياري وتعديل الفقرة   

ة الخار يةةة والم تةةربي  حةةوس أهميةةة االنضةةمام للبروتواةةوس االفتيةةاري تةةا  عةةداد دراسةةة مةة  قبةةا وزار -127

التفاقية سيداو وهي قيد الدراسة عل  المإتو، الإياسي  وبشكا عام هنا  تو ط ايجابي نحو االنضةمام للبروتواةوس. 

 ( م  االتفاقية.20( م  المادة  1اما تعب ر دولة فلإطي  ع  قبولها للتعديا الوارد عل  الفقرة  

    


