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 (:53و توصٌة  53، توصٌة 53وضع المرأة الفلسطٌنٌة حسب توصٌات سٌداو )توصٌة 

 ( بشأن العنف الجنسانً ضد المرأة53أوال: وضع المرأة الفلسطٌنٌة حسب توصٌة )

 

تعتبر ظاهرة العنؾ ضد المرأة أو العنؾ المبنً على النوع االجتماعً بكافة أشكالهاو الفضاءات التً تتم بها ظاهرة 

من النساءشهدت أشكال العنؾ الجنسً فً 1%(46أن )على الصعٌد العالمً ، عالمٌة، حٌث تشٌر الدراسات 

ع الجنس الذي ٌندلع الصراع المسلح علٌه. ومع ذلن ، حٌاتهن. هذه هً الماعدة المعٌارٌة للعنؾ المابم على أساس نو

ال تزال هنان أٌضاً ثؽرات فً االعتراؾ بكٌفٌة مواجهة العنؾ الٌومً الذي تختبره المرأة لبل النزاع بالطرق التً 

حٌث أن عوامل عدة بنٌوٌة ومركبة ومتداخلة تساهم فً تعزٌز العنؾ على مستوى  .تواجه بها العنؾ أثناء النزاع

 االسرة والمجتمع بنسب متفاوتة، تتمثل فً العوامل السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والبٌبٌة.

 

وعند الحدٌث عن السٌاق الفلسطٌنً ،فبل ٌمكن تناول ظاهرة العنؾ ضد المرأة بمعزل عن السٌاق االستعماري 

اسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة  التً تإثر وتبعات ذلن على السٌاق الفلسطٌنً ، كذلن على فهم البٌبة السٌ

على النهج السٌاساتً والتشرٌعً الذي تتبناه السلطة الفلسطٌنٌة فً الضفة وؼزة وحالة الشرذمة السٌاسٌة واالنمسام 

دٌد سٌتم الذي ٌلمً بظله على  المرارات السٌاسٌة التً تمرها حماس وٌتم تنفٌذها فً ؼزة. فانتهاكات االحتبلل بالتح

 (30التطرق لها بالتفصٌل فً التوصٌة رلم 

 أشكال العنف ضد المرأة فً السٌاق الفلسطٌنً: 

 العنف الجسدي والجنسً:

وهً  31222تشٌر دراسة استمصابٌة لام بها الجهاز  المركزي لبلحصاء الفلسطٌنً عن العنؾ المنزلً فً العام 

النساء المتزوجات تعرضن ألحد أشكال العنؾ على ٌد أزواجهن من  %37.0اخر دراسة لام بها لآلن الجهاز، ان 

للعام السابك للدراسة. ولد بلؽت معدالت العنؾ فً الضفة الؽربٌة أعلى نسبها فً أرٌحا  23خبلل االشهر ال 

(، %58.1( وأدناها فً محافظة رام هللا. أما لطاع ؼزة فمد سجلت أعلى نسبة فً محافظة ؼزة )%47.3واالؼوار )

 (.%23.1حٌن سجلت أدنى نسبة فً محافظة رفح  ) فً

% للتحرش الجنسً 2.4من النساء لد تعرضن للعنؾ النفسً فً الشارع، وأن 3% 6كما أظهرت النتابج أن حوالً 

% لج تعرضن لبلساءة النفسٌة على ٌد مزودي الخدمات فً مراكز الخدمات 5.1للعنؾ الجسدي، فً حٌن  %0.6و 

 % ممن تعرضن للعنؾ فضلن السكون على الجرٌمة.76العامة. حٌث أن 

وتمتصرالوثابك المتاحة بشؤن الشكاوي والدعاوي المتصلة بحاالت العنؾ ضد النساء على الدعاوي المرفوعة أمام 

كم الفلسطٌنٌة. عبلوة على ذلن، فمستوى التحمٌمات التً تجرٌها السلطات فً أشكال العنؾ ؼٌر واضحة أو المحا

 موثمة بدلة.

و ٌشٌر تمرٌر تحلٌلً للعنؾ ضد المرأة لام به منتدى مناهضة العنؾ ضد النساء والذي استند الى بٌانات ومعطٌات 

وحتى نهاٌة  3128( حالة منذ بداٌة العام  67:تم توثٌك)  متاحة من لبل مإسسات فً منتدى مناهضة العنؾ" أنه

 (. حٌث تشٌر البٌانات الموثمة حول العنؾ أنها مورست على النساء بكل ربٌسً حٌث3128تشرٌن أول من )
 4% منهن كانوا نساء"9% ممن مارسوا العنؾ كانوا رجاال و3:ممن تم توثٌك بٌاناتهم من  النساء، وأن  %::

                                                           
1http://blogs.lse.ac.uk/wps/2017/09/12/cedaw-general-recommendation-35-draws-an-explicit-link-between-gender-discrimination-and-
conflict-related-violence-against-women/ 

2.http://www.pcbs.gov.ps/PCBS_2012/Publications.aspx 
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ٌانات أن النساء لاطنات الرٌؾ ٌواجهن العدٌد من التحدٌات فً التبلٌػ عن بٌبة العنؾ المعاشة، وأن كما تشٌر الب

محدودٌة وصول المإسسات وتؽطٌتها هذه االماكن الجؽرافٌة ٌحد من التوثٌك االكبر لتلن الحاالت، حٌث أن ورش 

بر مدخبل للوصول الى النساء المعنفات. التوعٌة التً تتم فً التجمعات الفلسطٌنٌة من رٌؾ ومدن ومخٌمات تعت

% من 69أن ؼالبٌة البٌانات التً تم توثٌمها جاءت من الرٌؾ الفلسطٌنً، فمد تم توثٌك 5حٌث تشٌر البٌانات المتاحة 

 % من المخٌم. 26% من المدٌنة و38تلن الحاالت من الرٌؾ الفلسطٌنً، و

لمنطمة حسب أوسلو على العنؾ وأشكاله المختلفة ضد المرأة، كما تإثر الجؽرافٌا السٌاسٌة فٌما ٌتعلك بتصنٌؾ ا

حٌث العجز فً التدخل و الوصول للمرأة المعنفة ، كذلن العجز المانونً. وٌتضح ذلن بشكل جلً فً افادات 

المرشدات اللواتً أكدن وحسب هذه الدراسة التحلٌلٌة أن هنان بعض المشاكل فً المناطك المحاذٌة للخط االخضر 

( من حٌث تزوٌج الماصرات واالشكالٌة فً التدخل نظرا للتداخل فً هذه الحاالت ما بٌن الموانٌن 2:59سطٌن )لفل

 المحلٌة العاجزة والموانٌن االسرابٌلٌة للمتجنسٌن. 

كثفت وحدة النوع االجتماعً فً وزارة التنمٌة االجتماعٌة جهودها لرصد وتوثٌك لضاٌا  3128ومع مطلع العام 

اٌا العنؾ المبنً على النوع االجتماعً ، حٌث ٌمتصر التمرٌر المبنً على النموذج االلكترونً على النساء ضح

مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌة فً الضفة الؽربٌة ورؼم انها خطوة فً االتجاه الصحٌح ، اال أن هذا ٌشكل بحد ذاته 

لؽت نسبة النساء ضحاٌا العنؾ المبنً مشكلة جوهرٌة فً عدم التعاطً مع حاالت العنؾ فً لطاع ؼزة. حٌث ب

على النوع االجتماعً اللواتً تم التعاطً مع لضاٌاهن من لبل مرشدات مدٌرٌات وزارة التنمٌة االجتماعٌة خبلل 

 . 6( حالة447حوالً ) 3128العام 

 العنف االلكترونً:

نولوجٌا المعلومات وصول النساء على الرؼم من تطوٌر وسابل للتوعٌة عبر موالع التواصل االجتماعً وتسهٌل تك

الى الخدمات والفرص، زادت نسبة تعرض الفتٌات والنساء للجرابم االلكترونٌة كونهن الحلمة االضعؾ واالكثر 

تعرضا للعنؾ بؤشكاله المختلفة. فمن أكثر مظاهر العنؾ االلكترونً شٌوعا على مستوى العالم ضد النساء والفتٌات، 

ة االلكترونٌة، االبتزاز االلكترونً، التحرشات الجنسٌة االلكترونٌة، المرالبة والتجسس تشمل المطاردة والمبلحم

على أجهزة الهواتؾ الذكٌة واالستخدامات ؼٌر المانونٌة للصور ومماطع الفٌدٌو وتحرٌفها والتهدٌد بها كؤداة لبلبتزاز 

 االلكترونً.

حٌاتها. كما  اإللكترونً فًمن أشكال العنؾ لشكل  تتعرض   نساء سوؾ ةثبلثبٌن أن واحدة من فمد بٌنت دراسة 

، وأن متوسط لكترونًلشكل من أشكال العنؾ اإلتعرضهن من النساء لد تم بالفعل 7٪ 84تشٌر التمارٌر إلى أن 

ً للخطر العالً لكافة أشكال العنؾ االلكترونً ٌتراوح أعمارهن ما بٌن  سنة،  35-29أعمار النساء األكثر تعرضا

 حٌث ٌتعرضن النساء والفتٌات فً هذه األعمار الى المبلحمة والتحرش الجنسً. 

( حالة تُصنفها على 613مع ) 3126ام أما على المستوى الفلسطٌنً تعاملت الشرطة الفلسطٌنة فً الضفة الؽربٌة للع

، وتركزت الجرابم 3125أنها جرابم إلكترونٌة، وهو ضعؾ العدد الذي تعاملت معه الشرطة الفلسطٌنٌة فً العام 

األخبللً واالحتٌال المالً وسرلة البرٌد  اإللكترونٌة وفك التمرٌر بٌن انتحال الشخصٌة والتهدٌد واالبتزاز

ً اإلخبارٌة,)اإللكترونٌة.اإللكترونً والبٌانات  وتشٌر الدراسة أن معدل أعمار النساء األكثر تعرضاً  31278معا

ٌتعرضن النساء والفتٌات  سنة، حٌث 35-29للخطر العالً لكافة أشكال العنؾ االلكترونً ٌتراوح أعمارهن ما بٌن 

ب اجراءات رسمٌة للتوعٌة الى المبلحمة والتحرش الجنسً والتصٌد اإللكترونً فً ظل ؼٌا فً هذه األعمار

 والسبلمة واألمان على شبكة اإلنترنت.
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لدابرة الجرابم االلكترونٌة والتً تم انجازها  عدد الطلبات الواردةوتُشٌر احصابٌات النٌابة العامة الفلسطٌنٌة ان 

الجزبٌة  مختلؾ االجهزة االمنٌة والنٌابات نطلب( م (312715976 والتعامل معها بالنصؾ االول من العام

لكترونٌة عدد الطلبات الواردة لدابرة الجرابم اإل، ولد بلؽت باإلضافة الى الشكاوى الواردة الى مكتب النابب العام

عدد الطلبات الواردة لدابرة الجرابم ، فً حٌن بلؽت ) طلب (28162 3126العام  فً والتعاملوالتً تم انجازها 

 . ) 9طلب (312516500اإللكترونٌة فً العام 

وٌعتبر عدد المضاٌا التً عرضت على المحاكم الفلسطٌنٌة فً الضفة الؽربٌة للٌل ممارنة مع عدد الجرابم 

من مجمل 10% 41اإللكترونٌة الممترفة على أرض الوالع رؼم أن الجرابم اإللكترونٌة تشكل نسبة لد تصل الى 

متطلبات األمن أو ؼٌره، وتعود اسباب عدم تمدم  المضاٌا التً تمدم الى النٌابة العامة سواء عبر الشكاوى أو عبر

النساء الى المحاكم من الخشٌة فً انفضاح األمر أمام المحٌط اإلجتماعً والخوؾ من الوصمة اإلجتماعٌة من 

جتماعً فً جتماعٌة والتمالٌد والتولعات السابدة تبمى الحاضنة للعنؾ المابم على النوع اإلفاألعراؾ اإلالمحٌط، 

من علٌها الذكور بٌنما ٌتولع من النساء المبول ٌهالذكورٌة، ٌُ   فاألسرة والهٌاكل المجتمعٌة والثمافةفلسطٌن، 

النساء والفتٌات على أفعال لم ٌرتكبنها وخاصةً عندما ٌتعلك األمر من والخضوع، وفً الكثٌر من األحٌان ٌُل

ٌا للنٌابة العامة فً المراحل األخٌرة من االبتزاز وؼالباً ما تصل تلن المضا بالجرٌمة اإللكترونٌة الممارسة ضدهن.

 الذي ٌفوق لدرات الضحٌة على االستجابة أو التحمل.

ً فً سٌطرته على الفضاء اإللكترونً واإلتصاالت  ً أساسٌا وال ٌزال اإلحتبلل العسكري اإلسرابٌلً ٌشكل عابما

ً أمام متاب عة وتكامل اجراءات العمل على مستوى لطاع العدالة الفلسطٌنٌة، كما أن اإلنمسام الفلسطٌنً ٌشكل عابما

 والمبلحمة لمرتكبً الجرابم اإللكترونٌة بٌن جناحً الوطن.

الجرابم اإللكترونٌة لم ٌتم تناولها فً المانون الجنابً التملٌدي، كونها جدٌدة ومتسارعة فً التطور وتعدد أشكال 

، وفً 2:71ً الضفة الؽربٌة لانون العموبات األردنً للعام ممارستها ٌتخطى الحدود المكانٌة، وال ٌزال ٌطبك ف

، وفً المدس الشرلٌة تسري األنظمة االسرابٌلٌة 2:78لطاع ؼزة ٌطبك لانون العموبات الفلسطٌنً "االنتدابً"

واألردنٌة، ولم ٌحمك النجاح الى اآلن فً الرار لانون عموبات عصري ٌُبٌن بنصوص صرٌحة أفعال توصؾ 

 لكترونٌة.الجرابم اإل

لكترونٌة تحتوي على العدٌد من النصوص الواردة المخالفة لحرٌة التعبٌر عن الرأي كما أن لانون الجرابم اال

والحرٌات االعبلمٌة المكفولة فً العهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة والذي انضمت الٌه دولة فلسطٌن 

 بدون تحفظات. 

فٌها المضاء الفلسطٌنً تواجه تحدٌات فً التعامل مع الجرابم اإللكترونٌة، وكما ٌنمصها ال تزال أجهزة العدالة بما 

الجرابم، ومكافحة الجرابم اإللكترونٌة مازلت ببل  التؤهٌل والمهارة والخبرة الفنٌة والتمنٌة للتعامل مع هذا النوع من

 ؼطاء تشرٌعً ٌحددها وٌجرم كافة صورها.

 : "بالشرف"لتل النساء على خلفٌة ما ٌسمى 

أصبحت ظاهرة جرابم لتل النساء تستمطب االهتمام العالمً والوطنً والمحلً، وتؤخذ بعداً وطنٌاً ومجتمعٌاً  وحدٌثا

ُ عاماً، ولد بدأ ذلن  من خبلل سن االتفالٌات الدولٌة واإلعبلنات التً تناهض الظاهرة وتكافحها، باعتبارها أحد جلٌا

أشكال التمٌٌز المابمة على أساس النوع االجتماعً، األمر الذي دعا االتفالٌات الدولٌة لحموق اإلنسان بوجه عام، 

واالتفالٌات الدولٌة الحامٌة للحموق اإلنسانٌة للمرأة على وجه خاص إلى فرض تدابٌر تشرٌعٌة ومإسساتٌة ملزمة 

لحمولها، السٌما الحك فً  كبل حماٌة المرأة من االنتهان المرللدول األعضاء المصادلة على هذه االتفالٌات من أج

 المساواة وعدم التمٌٌز، والحك فً الحٌاة.

                                                           
 3127احصابٌات النٌابة العامة,9

 لم تنشر بعد( ) 3128دراسة الجرابم االلكتروتٌة ضد التساء والفتٌات: المخاطر وطرق المواجهة. منتدى مناهضة العنؾ ضد المرأة ، كانون الثانً عبد الرازق ؼزال، 10

 



ً للمعطٌات والبٌانات المتوفرة التً تمّكن مركز من رصدها وتوثٌمها، والمعلومات  11المرأة لبلرشاد المانونً وفما

ً فً اإلحصابٌات المتوفرة حول عدد النساء التً حصل علٌها من األطراؾ ذات العبللة، وجد أن هنان تب اٌنا

. بٌنما 3125( حالة لتل لنساء وفتٌات فً الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة فً 38والفتٌات الممتوالت. رصد المركز )

 .3126( حالة لتل أخرى فً العام 26رصد )

ى خلفٌة ما ٌسمى الشرؾ، إضافة ( لضٌة لتل عل27) 3125بالنسبة لجهاز الشرطة الفلسطٌنٌة فمد سّجل تمرٌر العام 

( حالة "وفاة" 38( حالة أخرى تحت مسمى "خارج اإلطار الجرمً، كاالنتحار مثبل"، أي بمجموع النساء )22إلى )

( لضاٌا لتل للنساء دون أن ٌحدد السبب، وفك ما حدده تمرٌر العام 8فسّجل تمرٌر الشرطة ) 3126. أما فً العام 

  "12( حاالت وفاة لنساء وفتٌات بسبب "االنتحار5ر نفسه إلى أن هنان )، بٌنما أشار  التمر3126ٌ

( حالة وفاة فً "ظروؾ ؼٌر 272) 3126أما بالنسبة للهٌبة المستملة لحموق المواطن، فمد رصدت خبلل العام 

رؾ ( من األطفال. وكان مجموع حاالت المتل على خلفٌة ما ٌسمى "ش:5(  من اإلناث ، و )37طبٌعٌة"، منها )

( حالة وفاة فً "ظروؾ ؼٌر 287. وكانت الهٌبة لد رصدت )3126( حالتً لتل فمط خبلل العام 3العابلة" )

( من األطفال. وتضمن التمرٌر تعرٌفاً محدداً لمفهوم "الوفاة 67(  من اإلناث ، و )51، )3125طبٌعٌة" خبلل العام 

ً لمعنى المفهوم، و26فً ظروؾ ؼٌر طبٌعٌة" شمل ) من بٌنها الوفاة فً ظروؾ ؼامضة، و"الوفاة على ( تصنٌفا

خلفٌة ما ٌسمى "شرؾ العابلة"". بٌنما لم ٌتضح فً التمرٌر تصنٌؾ عدد حاالت الوفاة بٌن األطفال، وتحدٌد نسب 

الجنس بٌنهم ذكوراً وإناثاً. وٌلفت االنتباه فً الملحك التوضٌحً أن عدد حاالت الوفاة نتٌجة االنتحار كانت صفراً 

( أنثى، أما :2منها ) 3125( حالة فً عام 47ل العامٌن، بٌنما كان عدد حاالت الوفاة "فً ظروؾ ؼامضة" )خبل

( إناث . وأشارت الهٌبة فً  التمرٌر نفسه إلى أن النٌابة العامة لم :( حالة منها )43فمد كانت ) 3126فً العام 

آخر من الحاالت لٌد التحمٌك، ومحفوظة فً إطار السرٌة تسّجل كافة الحاالت التً سجلتها الهٌبة، بٌنما هنان جزء 

ولد ٌكون سبب ذلن الرإٌة والمنهجٌة المتبعة من لِبل األطراؾ المختلفة ذات العبللة فً الرصد .التً ٌكفلها المانون

  والتوثٌك.

 ظاهرة االتجار بالفتٌات/النساء

 بلفتجار بالشابات، بما فً ذلن الماصرات والفتٌات اللواتً ٌجبرن على ممارسة الدعارة، الاظاهرة أما بخصوص 

من  من االشارة لها فً بعض الدراسات وعلى الرؼم ؼٌر معروؾ، وذلن على الرؼم هذه الظاهرة ٌزال حجم

ر أنه لد تم رصد زٌادة ت. ؼٌالجهزة الرسمٌة لرصد مثل هذه الحاألاالجهود التً تبذلها منظمات المجتمع المدنً و

. إن خدمات والمناطك الحدودٌة المحاذٌة للجدار فً انتشار الدعارة فً مناطك مختلفة من ً الضفة الؽربٌة والمدس

وبحاجة لدراسة استمصابٌة  13الظاهرة جدٌدة وخفٌةهذهتزال ال الحماٌة التً تستهدؾ هذه الفبة تحدٌدا معدومة و

دم وجود حدود معترؾ فٌها دولٌا بٌن اسرابٌل واالرض الفلسطٌنٌة المحتلة ، الى وتنبؽً االشارة الى أن ع جدٌة.

جانب عدم تحكم السلطة الفلسطٌنٌة بالحدود التً تم نحدٌدها بشكل تعسفً، وؼٌاب دولة فلسطٌنٌة حمٌمٌة وتفتٌت 

وعدم فعالٌة مكافحة الوحدة الجؽرافٌة ما بٌن الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة وشرلً المدس، كل ذلن أدى الى ضعؾ 

االتجار بالنساء. فالسلطتان ال تتواصبلن وال تنسمان فٌما بٌنهما لمكافحة االتجار بالنساء واستؽبللهن الجنسً. ووفك 

هذا السٌاق، تمع المسإولٌة على دولة االحتبلل بصفتها السلطة المابمة على تنفٌذ المعاهدات واالتفالٌات الدولٌة التً 

لمناطك التً تخضع لسٌطرتها، ولٌس ذلن فحسب، بل علٌها أٌضا أن ال تعٌك أو تمنع حركة هً طرؾ فٌها فً ا

االطراؾ الفلسطٌنٌة ذات الشؤن مثل المضاة وضباط الشرطة والمحامٌن وممدمً الخدمات االجتماعٌة والرعاٌة 

 الصحٌة بٌن الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة واسرابٌل.

 التعاطً مع الحاالت لانونٌا:
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إلى أن ما ٌمارب نصؾ المضاٌا تم  3125اإلحصابٌات التً تم توثٌمها على أنها جرابم لتل خبلل العام  أشارت

، ولد صدرت أحكام بؤربعة منها فمط، وأحٌل ملؾ واحد 14ة( لضٌة لمحاكم البدا23ٌإحالتها للمحاكم، فمد أحٌلت )

تم توجٌه البحة اتهام بتهمة المتل العمد فً ملؾ إلى مكتب النابب العام لتدلٌك لرار توجٌه االتهام حسب األصول، و

 آخر بعد تدلٌمه حسب األصول على أن ٌتم تحوٌله إلى محكمة البداٌة. 

لضاٌا واردة إلى النٌابة العامة، فمد تم إحالة ملؾ واحد منها إلى المحكمة بتهمة المتل  15(7أحٌلت ) 3126فً العام 

( لضاٌا إلى مكتب النابب العام لتدلٌك لرار 4محكمة البداٌة، وتم إحالة )العمد وما زال منظوراً حتى تارٌخه أمام 

 توجٌه االتهام حسب األصول، وال تزال لضٌتان  من مجمل المضاٌا الستة لٌد التحمٌك

ممارنة مع عدد المضاٌا المحالة، وكذلن فإن هنان ا أّن عدد األحكام الصادرة للٌلة نسبٌوهذا ٌشٌر حسب التمرٌر 

فً إحالة المضاٌا التحمٌمٌة إلى المحكمة، وهذا لد ٌإشر إلى عدم توافر الحك فً الوصول للعدالة فً مثل هذه  تؤخٌراً 

المضاٌا المتعلمة بحك المرأة فً الحٌاة، للفصل فٌها بالسرعة الممكنة كمبدأ دستوري نص علٌه المانون األساسً 

 الفلسطٌنً.

 العنف المنزلً

تعرضن للعنؾ االسري فً فلسطٌن ترتفع وهذا ما أكد علٌه تمرٌر دولة فلسطٌن وتم أن نسبة النساء اللواتً ٌ 

. ما زالت النساء تفتمر الى 16توضٌحه فً تمرٌر الظل الممدم من لبل االبتبلؾ النسوي االهلً لتطبٌك اتفالٌة سٌداو

خارج االسرة بشكل عام. الحماٌة المانونٌة بسبب ؼٌاب مبدأ الحماٌة من العنؾ االسري بشكل خاص والعنؾ من 

من لانون العموبات التً تمنع المتل على خلفٌة ما ٌسمى بالشرؾ، اال  9:والمادة  451وعلى الرؼم من الؽاء المادة 

ان تنفٌذ وتفعٌل المرار لم ٌتم العمل علٌه كما ان هنان العدٌد من المواد المكملة لهذه المادة والتً تبٌح العنؾ ضد 

حٌث ٌرى ابتبلؾ  17ٌة فً لانون العموبات المطبك فً كل  من الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة.النساء ما زالت سار

سٌداو أن الحلول المجزوءة لٌست بدٌبل عن اصدار والرار لانون العموبات كما أنها ال تضمن حماٌة المرأة، بل 

 18تسهم فً استمرار وتصاعد وتابر العنؾ الممارس ضد المرأة

 الوصول الى العدالة:اطار الحماٌة وامكاتٌة 

وضعت المإسسات الرسمٌة ممثلة بوزارة شإون المرأة ومإسسات المجتمع المدنً والمإسسات الدولٌة آلٌات وطنٌة 

ستراتٌجٌة الوطنٌة للحد من العنؾ الموجه ضد المرأة، حٌث أشرفت وزارة شإون المرأة على اعداد وتنفٌذاال

استمرت مإسسات المجتمع و19أن تطبٌمها ما زال جزبً وانتمابً ؼٌر، :312- 3122لمناهضة العنؾ ضد النساء 

نجاز للمإسسات إلهلٌة الفلسطٌنٌة لمناهضة العنؾ ضد المرأة. تشٌر تمارٌر االالمدنً فً أنشطة منتدى المنظمات ا

مخطط ت المنجزة محدودة للؽاٌة ممارنة بالبلجاز والتدخنإلالفاعلة فً مجال مناهضة العنؾ ضد المرأة أن حجم ا

مور المرتبطة فً ألٌات الموضوعة من المإسسات الدولٌة ومإسسات المجتمع المدنً، وخاصة فً الآلوبا

ربعة التً وضعت للحد من العنؾ ضد ألنجاز فً السٌاسات اإلالتشرٌعات وفً الوعً المجتمعً. ٌتفاوت حجم ا

كثر ألجتماعٌة الخاصة بالنساء المعنفات واالالمرأة، فهنان بٌانات تشٌر الى إنجازات نسبٌة فً تطوٌر الخدمات ا

 سرابٌلٌة التً تعنؾ النساء وتوثٌك و رفع تمارٌر دولٌة حول العنؾإلنتهاكات االعرضة للتهمٌش وفً مجال فضح ا

أن هنان إنجازات محدودة فً تحمٌك السٌاسات المرتبطة فً كفالة وصول النساء للعدالة و  الموجه ضد النساء،

 .ثمافة المجتمعٌة المناهضة للعنؾوسٌاسة تعزٌز ال
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 تمرٌر الظل الممدم من لبل االبتبلؾ النسوي االهلً لتطبٌك اتفالٌة سٌداو16

17List of issues 
 مبلحظات االبتبلؾ النسوي االهلً لتطبٌك اتفالٌة المضاء على كافة اشكال التمٌٌز ضد المرأة "سٌداو" على ردود دولة فلسطٌن18

، هنان العدٌد من العوامل التً ال تزال تساهم فً ثنً المرأة عن اببلغ الشرطة، بما فً ذلن انعدام وجود مساحات :312-3122بحسب االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة العنؾ ضد المرأة 19

هذه الحاالت،  الشرطة عن معالجة مثل خاصة الستمبال النساء وتوفٌر بعض الخصوصٌة لهن، ومن العوامل االخرى، انعدام وجود الموظفٌن المتخصصٌن وبالتالً عجز النٌابة العامة/
 فضبل عن انعدام تدابٌر حماٌة السرٌة فً ألسام الشرطة.



وانطبللا من أهمٌة العمل على حماٌة النساء وحمهن بالحٌاة الكرٌمة لما ٌكتنفهن الوالع من ظلم واٌذاء للنساء، لام 

 مجلس الوزراء الفلسطٌنً بتشكٌل اللجنة الوطنٌة لمناهضة العنؾ ضد المرأة برباسة وزارة شإون المرأة .

تحوٌل الوطنً للنساء المعنفات "تكامل" وهو نظام احالة ٌضمن وصول الخدمات الصحٌة ولد تم اطبلق نظام ال

بمبادرة من منظمات المجتمع المدنً وتنفٌذ  :311والمانونٌة واالجتماعٌة للنساء المعنفات فً فلسطٌن، فً العام 

لدمت  3123ً. وفً العام مركز المرأة لبلرشاد المانونً واالجتماعً ومإسسة جذور لبلنماء الصحً واالجتماع

وزارةشإون  المرأة ووزارة التنمٌة االجتماعٌة االطار المانونً لنظام االحالة لٌتم الموافمة علٌه من لبل مجلس 

وٌعتبر الزامً فً سابر المراكز التً توفر  3124الوزراء. ولد ألر رسمٌا من لبل رباسة الوزراء فً أواخر العام 

 فضبل عن الشرطة والمطاعات الصحٌة واالجتماعٌة.الخدمات للنساء المعنفات 

ٌعتبر صدور نظام التحوٌل للنساء المعنفات تتوٌج و استثمارا بناءا للجهود الوطنٌة المتراكمة  وعبلمة فارلة على 

مستوى سٌاسة السلطة الفلسطٌنٌة والتزامها تجاه مناهضة العنؾ ضد النساء، وبشكل تشاركً مع كافة البلعبٌن 

ٌن فً الحكومة ومإسسات المجتمع المدنً والبلعبٌن الدولٌٌن فً مجال مناهضة العنؾ المبنً على النوع العامل

االجتماعً فً فلسطٌن. وحٌث أن المطاع الصحً ٌلعب الدور االهم فً التصدي للعنؾ المبنً على النوع 

ا الناجٌات ونوعٌة حٌاتهم، االجتماعً ، حٌث أن عوالب تعرض النساء للعنؾ أكثر ما تكون على صحة الضحاٌ

ٌجعل مإسسات الرعاٌة الصحٌة هً المبلذ االول واالتسب التً تلجؤ له النساء وٌضع ممدمً الرعاٌة الصحٌة فً 

المولع المهم االستراتٌجً الستجابة صحٌة فعالة بالتمصً عن احتمالٌة التعرض للعنؾ وبالتالً تمدٌم الخدمات 

 رورٌة االخرى. الصحٌة والتحوٌلٌة للخدمات الض

ال ٌوجد اجراءات لانونٌة لابمة تسمح للسلطات بؤن تفرض على مرتكبً العنؾ المنزلً مؽادرة مسكن الضحٌة أو 

البماء بعٌدا عنه ، ؼٌر أن بعض المراكز النسوٌة سواء فً ؼزةأو الضفة  تستمبل الضحاٌا وتوفر الحماٌة لهن 

ابعة للشرطة ووزارة التنمٌة االجتماعٌة والمحافظة. وٌمكن لوحدات بالتنسٌك والتعاون مع وحدة حماٌة االسرة الت

حماٌة االسرة التابعة للشرطة الفلسطٌنٌة اصدار أوامر معٌنة وتطبٌك تدابٌر واجراءات محددة لحماٌة ضحاٌا العنؾ 

ماعٌون من المعتدٌن. وؼالبا ما تجتمع الجهات المعنٌة، بما فً ذلن الشرطة واالخصابٌون الصحٌون واالجت

منظمات حموق المرأة المتخصصة ومسإولون المحافظة، من أجل تمٌٌم خطورة الحالة لبل اتخاذ المرار بابعاد 

الضحٌة من مولع العنؾ أو اجبار المعتدي أو ألاربه على تولٌع ضمانة بعدم الحاق االذى بالضحٌة أة االلتراب 

 منها. 

 خدمات المشورة والدعم النفسً والتمكٌن:

وزارة التنمٌة االجتماعٌة معظم الخطوط الساخنة وبٌوت الحماٌة للنساء المعنفات ، ٌدٌر مركز المرأة لبلرشاد تدٌر 

المانونً واالجتماعً ملجؤ للحماٌة فً حاالت الطوارئ وٌوفر الخدمات االجتماعٌة والمانونٌة للنساء المعنفات، بما 

خدمات المشورة والدعم النفسً والتمكٌن من لبل عدة  فً ذلن خط مساعدة لحاالت الطوارئ. كما ٌجرى تمدٌم

 مإسسات نسوٌة أخرى كجمعٌة المراة العاملة، بالتنسٌك مع وزارتً التنمٌة االجتماعٌة ووزارة شإون المرأة.

 امكانٌة الوصول الى نظام لضائً عادل وأجهزة شرطة غٌر تمٌٌزٌة:

مبنً على النوع االجتماعً لدى المحاكم الفلسطٌنٌة، اال أن وحٌث تستطٌع النساء التمدم بشكاوي متصلة بالعنؾ ال

العدٌد من النساء ٌمتنعن عن التمدم بمثل هذه الشكاوي، وخاصة لدى وحدة حماٌة االسرة التابعة للشرطة وذلن بسبب 

م انعدام التدابٌر التً تضمن السرٌة فً ألسام الشرطة، عوضا عن الخوؾ من الوصم االجتماعً وفمدان احترا

االسرة والمجتمع. وهنان عدد للٌل من المإسسات النسوٌة المادرة على تمدٌم الدعم للضحاٌا عن طرٌك توفٌر 

الخدمات المانونٌة المجانٌة كمركز المرأة لبلرشاد المانونً واالجتماعً. وفً حاالت التحرش واالعتداء الجنسً ، 

كثر لٌمة منها، ما لم ٌتدخل أحد أصحاب المرار الحالة تعتبر شهادات النساء مساوٌة لشهادات الرجل، وأحٌانا أ

 المضٌة أو الؽابها أو الضؽط على المرأة المعنفة السماط الدعوى.

ال ٌزال افبلت الموظفٌن الحكومٌٌن الذٌن ٌمارسون العنؾ ضد النساء من العماب خفٌا وٌتم التستر على هذه الحاالت 

فً عدم الفصل بٌن السلطات المضابٌة والتنفٌذبة. وال ٌزال بعض المضاة واجتناب التحدث عنها وتكمن المشكلة هنا 



متؤثرٌن بوجهات النظر التملٌدٌة حول العنؾ المبنً على النوع االجتماعً، االمر الذي ٌإثر على لراراتهم فً 

لنساء المعنفات ، حاالت العنؾ المنزلً. وٌمارس المضاة فً هذه الحاالت سلطتهم المضابٌة التمدٌرٌة بما ال ٌخدم ا

لذلن فمن االهمٌة العمل بشكل جاد ومكثؾ لمعالجة موالؾ المضاة. فعدم كفاءة البنٌة المانونٌة والمضابٌة ٌعطً 

مجال للبنى التملٌدٌة العشابرٌة لتولً مهام حل المشاكل الناتجة عن العنؾ المبنً على النوع االجتماعً وهذه بنى 

 بل العكس ستموض حموق النساء التً تم العمل علٌها على مدار عمود. تملٌدٌة وال تمثل لضاٌا النساء،

ان االحتبلل االسرابٌلً ٌمٌد حك النساء الفلسطٌنٌات فً السعً للحصول على معالجة لانونٌة عندما ٌمعن ضحٌة كما 

عدٌدة على  جرٌمة ما وذلن من خبلل المٌود المفروضة على عمل جهاز المضاء الجنابً الفلسطٌنً، وهنان أمثلة

ذلن، أحدها أن المحاكم الفلسطٌنٌة تستطٌع النظر فً المضاٌا التً تنشؤ فً منطمة أ أو منظمة ب وتستثنى من ذلن 

منطمة ج التً تخضع بالكامل لسٌطرة االحتبلل، حٌث ال تملن المحاكم الفلسطٌنٌة الصبلحٌة لتنفٌذ أحكامها 

ادارة فعالة لنظام العدالة فً االرض الفلسطٌنٌة المحتلة وخاصة  المضابٌة. ان ذلن ٌضع عابما خطٌرا أمام تحمٌك

 عند محاولة معالبة المتهمٌن بارتكاب أعمال االٌذاء الجنسً واالستؽبلل الجنسً للفتٌات.

 الولاٌة من العنف وتدرٌب االخصائٌٌن المعنٌٌن على التواصل مع الضحاٌا:

لٌة بتنفٌذ العدٌد من حمبلت التوعٌة فً اطار مكافحة العنؾ ضد تموم عدد من المإسسات النسوٌة والمإسسات الحمو

المرأة وتستهدؾ هذه الحمبلت أصحاب المرار الفلسطٌنٌٌن ، كما تستهدؾ حمبلت أخرى الشباب وطبلب الجامعات 

ؾ ضد و النساء عامة بما فٌهم ربات البٌوت فً اطار مكافحة وصمة الثمافة المجتمعٌة التملٌدٌة فٌما ٌتعلك بالعن

 النساء.

ٌوم لمناهضة العنؾ ضد  27كما تموم وزارة المرأة بتنظٌم عدة حمبلت على مدار السنوات السابمة فً اطار ال 

النساء فً مواضٌع ذات أولوٌة ومن المهم اثارتها على مستوى وطنً  تتعلك بالعنؾ ضد المرأة ، كما موضوع 

 ٌات وؼٌرها من المواضٌع ذات االولوٌة على مستوى وطنً.االبتزاز االلكترونً، العنؾ ضد االسٌرات الفلسطٌن

 السٌاسات والتشرٌعات والموانٌن فٌما ٌخص العنف ضد المرأة:

المعمــول بــه فــً  2:71ة ت التشــرٌعٌة األربعــة التــً جــرت علــى لانــون العموبــات لســنبلالتعدٌــكما أن 

المحلة فً المتل  بشــؤن األعــذار المانونٌــة( من لانون العموبات 451)ء المــادة الضفــة الؽربٌــة تمثلــت فــً إلؽــا

 فــً حــاالت الفــراش ؼٌــر المشــروع  )لبــل االنضمــام فً حاالت التلبس بالزنا واالعذار المانونٌة المخففة

الفلسطٌنً والمنشور فً الجرٌدة  سالصــادر عــن الربٌــ 3122( لسنة 8لسٌداو( من خبلل المرار بمانون رلم )

( من لانون 9:حٌث )ال توجد أي حالة لضابٌة مرتبطة بتلن المادة( وكذلن المادة ) 21/21/3122الرسمٌة بتارٌخ 

العموبات بشؤن استثناء االنثى من االعذار المانونٌة المخففة فً حاالت المتل أو االٌذاء من خبلل المرار  بمانون رلم 

( من لانون العموبات التً تتعلك ::والمادة )  26/8/3125المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  3125( لسنة 21)

باالسباب المخففة المضابٌة بحٌث ٌستثنى منها الجرابم " من نوع الجناٌات" التً تمع على النساء واالطفال من خبلل 

( 211، ولم ٌجر تعدٌل المادة )36/4/3129ارٌخ المنشور بالجرٌدة الرسمٌة بت 3129( لسنة 6المرار بمانون رلم )

من لانون العموبات على نحو ٌستثنً االسباب المخففة المضابٌة من الجرابم "من نوع الجنح" التً ٌمكن أن تمع على 

( من لانون العموبات المتعلمة 419النساء والفتٌات )االٌذاء مثبل" وبمٌت على حالها. كما وجرى الؽاء المادة )

المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  3129( لسنة 6اج من المؽتصبة بموجب المرار بمانون )رلم بالزو

( المتعلمة 29. فٌما جرى تعدٌل مادة واحدة فً لانون العموبات المعمول به فً لطاع ؼزة وهً المادة )36/4/3129

الربٌس الفلسطٌنً والمنشور فً الصادر عن  3122( لسنة 8"بالضرورة" وذلن من خبلل المرار بمانون رلم )

)لبل االتضمام لسٌداو وال عبللة لهذا التعدٌل بالعنؾ أو التمٌٌز ضد النساء  21/21/3122الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ 

 والفتٌات اطبللا. ولم ٌتم استكمال لانون العموبات لؽاٌة االن.

النسوٌة ومإسسات المجتمع المدنً و  ورؼم وجود حوار وطنً ومشاورات لرفع سن الزواج بجهود من المإسسات

المإسسات الرسمٌة اللرار لانون رسمً برفع سن الزواج وتجرٌم زواج االطفال، اال أن  السلطة الفلسطٌنٌة ظلت 

 عاجزة عن الرار هذا المانون أمام الهٌمنة االبوٌة والعشابرٌة السابدة.



حٌث تنص المادة  20ابٌة ال تجرم "اؼتصاب الزوجاتأما بالنسبة لمضٌة اؼتصاب الزوجات ، فان الموانٌن العم 

المعمول به بالضفة الؽربٌة على أن " من والع باالكراه  أنثى "  2:71( من لانون العموبات لسنة 2( فمرة )3:3)

ؼٌر زوجته" ٌعالب باالشؽال الشالة المإلتة خمس سنوات على األلل" هذا النص المانونً ال ٌنطبك اذا كانت االنثى 

والمعمول به فً  2:47ً جرى اؼتصابها هً زوجة المؽتصب. وهو ذات التوجه عند لانون العموبات لسنة الت

/أ( منه على أن كل من والع أنثى "موالعة ؼٌر مشروعة" دون 2( فمرة )263لطاع ؼزة حٌث نصت المادة )

ها وهً فالدة للشعور أو فً حالة رضاها باستعمال الموة أو بتهدٌدها بالمتل أو باٌماع أذى جسمانً بلٌػ أو والع

(سنة، حٌث أن وجود عمد الزواج ٌجعل الموالعة دون الرضا 25أخرى تجعلها عاجزة عن المماومة ٌعالب بالحبس )

ال ٌجرم اؼتصاب الزوجات وهذا  3122) أي اؼتصاب الزوجات( موالعة مشروعة. كما أن لانون العموبات لسنة 

وع والتً نصت على أن" ٌعالب بالسجن المشدد، أو المإلت، كل من والع أنثى ( من المشر:56ما تإكده المادة )

ؼٌر زوجته بؽٌر رضاها، وذلن باستعمال الموة معها، أو بتهدٌدها أو بالحٌلة أو بخداعها فً ماهٌة الفاعل أو 

الضرورة تجرٌم ، فانه من  46شخصٌة الفاعل، أو وهً فالدة للشعور ، أو االدران" ومن هنا وتماهٌا مع توصٌة 

 اؼتصاب الزوجات وذلن كونه ٌنطوي على عنؾ وتمٌٌز ضد المرأة.

( من لانون العموبات لسنة 432كما أن الموانٌن العمابٌة الفلسطٌنٌة تجرم " االجهاض الرضابً" حٌث تنص المادة )

أو رضٌت بؤن ٌستعمل المطبك بالضفة الؽربٌة " على أن كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسابل  2:71

( من المانون على ما 433لها ؼٌرها هذه الوسابل، تعالب بالحبس من ستة أشهر الى ثبلث سنوات" وتنص المادة )

ٌلً " من ألدم بؤٌة وسٌلة كانت على اجهاض امرأة برضاها، عولب بالحبس من سنة الى ثبلث سنوات، واذا أفضى 

له الى موت المرأة عولب الفاعل باالشؽال الشالة المإلتة مدة ال تمل عن االجهاض أو الوسابل التً استعملت فً سبٌ

خمس سنوات". كما تعالب المرأة اذا أجهضت نفسها من حمل، نتج عن عملٌة اؼتصاب تعرضت لها، وان كانت 

المرأة ( باالتً " تستفٌد من عذر مخفؾ، 435تستفٌد فً تلن الحالة من "عذر لانونً مخفؾ" فمد جاء نص المادة )

التً تجهض نفسها محافظة على شرفها وٌستفٌد كذلن من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرابم المنصوص علٌها 

( 433( للمحافظة على شرؾ احدى فروعه أو لرٌباته حتى الدرجة الثالثة". ان المادة )434و 433فً المادتٌن )

( عن عموبة اجهاض المرأة بدون 434ث المادة )المذكورة تتحدث عن عموبة اجهاض امرأة برضاها، بٌنما تتحد

( اذا لام أحد فروع العابلة أو ألارب المرأة )الرجل عادة( 434و435رضاها، وبالتالً فانه وحسب المواد )

باجهاضها دون رضاها، كون الحمل تم بطرٌمة ؼٌر مشروعة، فانه )الرجل( ٌستفٌد من عذر لانونً مخفؾ للعموبة 

( الخاصة باالعذار المانونٌة المخففة، وهنا تستبدل عموبة االشؽال 8:تنطبك علٌه المادة ) فً تلن االحوال، أي

الشالة التً تصل الى عشر سنوات )جناٌة( بعموبة من ستة أشهر الى سنتٌن كحد ألصى )جنحة( نتٌجة استفادته من 

 العذر المانونً المخفؾ.

المطبك فً المطاع، تعالب على االجهاض  2:47لعموبات لسنة أما فً حالة لطاع ؼزة، فهنان عدة مواد فً لانون ا

( والتً تنص على أن " كل امرأة ، حامبل كانت أو ؼٌر حامل، تناولت على 287الرضابً ومن أبرزها المادة )

وجه ؼٌر مشروع سما أو مادة مإذٌة أخرى او استعملت الموة بؤي وسٌلة مهما كان نوعها أو سمحت لؽٌرها أن 

مثل هذه المادة أو باستعمال مثل هذه الموة أو الوسٌلة معها بمصد اجهاضها، تعتبر أنها ارتكبت جناٌة وتعالب ٌناولها 

 بالحبس مدة سبع سنوات"

بضرورة عدم  21ولد أوصت مإسسة الحك فً التمرٌر الممدم الى اللجنة المعنٌة بالمضاء على التمٌٌز ضد المراة 

م تمدٌم معلومات وبٌانات احصابٌة حول عدد حاالت االجهاض ؼٌر االمن تجرٌم االجهاض الرضابً، على أن ٌت

والعمل على وضع اجراءات ولابٌة منه فً برامج الصحة االنجابٌة وذلن حفاظا على حٌاة النساء والفتٌات 

 الفلسطٌنٌات.

الموانٌن من نصوص  أما فٌما ٌخص الموانٌن العمابٌة الفلسطٌنٌة فٌما ٌتعلك "بالتحرش الجنسً"، فانه تخلو هذه

، 3122تعالب على التحرش الجنسً عموما وفً أماكن العمل بالتحدٌد، وفٌما ٌتعلك بمشروع لانون العموبات لسنة 
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( بؤنه" كل امعان فً مضاٌمة االخرٌن بتكرار أفعال أو ألوال، أو اشارات من 574فمد عرؾ التحرش فً المادة )

ه وذلن بؽٌة حمله على االستجابة لرؼباته، أو رؼبات ؼٌره الجنسٌة، أو شؤنها أن تنال من كرامته، أو تخدش حٌاء

بممارسة ضؽوط علٌه من شؤنها اضعاؾ ارادته على التصدي لتلن الرؼبات" حٌث ٌفرض النص المذكور عموبة 

ذه الحبس مدة ال تمل عن ستة أشهر وؼرامة ال تتجاوز ثبلثمابة دٌنار على جرٌمة التحرش الجنسً، واذا ولعت ه

الجرٌمة من االصول أو الفروع )االلارب( أو ممن لهم سلطة وظٌفٌة أو فعلٌة على المجنً علٌه فان العموبة فً تلن 

الحاالت ال تمل عن الحبس مدة سنتٌن وتتضاعؾ العموبة، بحسب النص الوارد فً المشروع، اذا ارتكبت جرٌمة 

ص رفع الدعوى الجزابٌة فً تلن االحوال اال بناءا التحرش الجنسً ضد طفل أو ضد ذوي االعالة وال ٌجٌز الن

 على شكوى من صاحب الشؤن.

تحفظها على تعرٌؾ التحرش الجنسً الضٌك فً المشروع، وفً عدم مساهمة فً توفٌر  22ولد أبدت مإسسة الحك

وااللوال  حماٌة فعالة للمرأة والفتاة من العنؾ، وبخاصة مع اشتراط " االمعان فً المضاٌمة"و"تكرار االفعال

واالشارات" لولوع الجرٌمة والمعالبة على حاالت التحرش وضرورة توضٌح عبارة "صاحب الشؤن" ، حٌث ال 

ٌوجد مبرر لتعلٌك المبلحمة الجزابٌة فً حاالت التحرش بشكوى صاحب الشؤن.  وهنا ٌنبؽً اعادة صٌاؼة مفهوم 

جزابٌة رادعة على تلن الجرابم وانفاذها دون ابطاء، التحرش الجنسً بما ٌنسجم والمعاٌٌر الدولٌة وفرض عموبات 

 بما ٌساهم فً تحمٌك حماٌة فعالة للمرأة والفتاة من العنؾ والتمٌٌز.

 واالنتهاكات والجرابم الممارسات الضارةبالعنؾ الجنسانً ضد المرأة ( على تؤثر 46وحٌث تإكد التوصٌة )

أشكاال من أشكال  والتً تمثل أو الناشطات أو الصحفٌات سٌاتالمرتكبة ضد المدافعات عن حموق اإلنسان أو السٌا

، فهنا البد من التطرق  العوامل الثمافٌة واإلٌدٌولوجٌة والسٌاسٌةبتتؤثر والتً  العنؾ الجنسانً ضد المرأة 

لبلنتهاكات من لبل السلطة الحاكمة والتً تمثلت بالمبلحمات والمضاٌمات التً مازالت تتعرض لها الصحفٌات 

( 21الفلسطٌنٌات وخصوصا ممن لدٌهن آراء نمدٌة تجاه السلطة، مستخدمٌن بذلن لانون الجرابم االلكتروتٌة رلم )

، والذي ٌنتهن المعاٌٌر الدولٌة لحرٌة التعبٌر 3129الذي تم الراره ونشره فً الجرٌدة الرسمٌة فً أٌار  3129لسنة 

 عن الرأي والحرٌات االعبلمٌة.

السلطة من خبلل االجهزة االمنٌة الفلسطٌنٌة فً لمع المسٌرة السلمٌة التً جرت فً رام هللا  كما تمثلت انتهاكات

وحتى االن، مستخدمة  3128للمطالبة برفع العموبات المالٌة التً تفرضها دولة فلسطٌن على لطاع ؼزة منذ نٌسان 

لن عملٌات التحرش الجنسً )الجسدي الهراوات والعصً الكهربابٌة والؽازات المسٌلة للدموع ولنابل الصوت وكذ

واللفظً( التً طالت عددا من النساء والفتٌات الناشطات الفلسطٌنٌات من لبل االجهزة االمنٌة ومن كانوا برفمتهم من 

افادات خطٌة موثمة عن حاالت تحرش جنسً ولعت خبلل لمع   23أشخاص بزي مدنً. حٌث لدى مإسسة الحك

 دة فتٌات للضرب بالهراوات ولبلهانات والشتابم واالعتمال.المسٌرة السلمٌة، كما تعرضت ع

 

بشأن األبعاد الجنسانٌة المرتبطة بالمرأة فٌما ٌتعلك بمركز الالجئ  53وضع المرأة الفلسطٌنٌة حسب التوصٌة  :ثانٌا

 واللجوء والجنسٌة وانعدام الجنسٌة:

 والع المرأة الفلسطٌنٌة الالجئة فً مخٌمات الضفة الغربٌة ولطاع غزة: 

 
ووكالة ؼوث وتشؽٌل البلجبٌن  رت حموق وأوضاع البلجبات الفلسطٌنٌات بمرارات وسٌاسات كل من لجنة األمم المتحدةتؤثّ 

أن جبٌن/ات الفلسطٌنٌٌن.حٌث حل عادل لبلالفلسطٌنٌٌن، حٌث عجزت لجنة األمم المتحدة للتوفٌك حول فلسطٌن عن تحمٌك 

الجبً والجبات فلسطٌن "المسجلٌن على لوابم األونروا" ٌفتمدون ألبسط الحموق وأنظمة الحماٌة التً ٌتمتع بها جمٌع الجبً 
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العالم، وذلن نتٌجة عدم امتبلن وكالة ؼوث وتشؽٌل البلجبٌن أو ؼٌرها من الهٌبات الدولٌة تفوٌضا صرٌحا لحماٌة حموق 

 .24عن حلول دابمة وفما للمانون الدولً األساسٌة لجمٌع البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن أو أهلٌة البحث اإلنسان

فمد تخلى المحتل عن مسإولٌاته تجاه محتلٌه وتنصل من التزاماته بالموانٌن أو المبادئ الحمولٌة أو االنسانٌة المتعارؾ علٌها 

اإلنسانٌة واالؼاثٌة الدولٌة واالللٌمٌة دوراً إؼاثٌاً وانسانٌاً مشهوداً فً عالمٌاً وزاد من جرابمه بحمهم. فً حٌن كان للمإسسات 

ً أو حمولٌاً  التخفٌؾ من صعوبة حٌاة المخٌمات إال أن هذا الدور كان منموصاً، اذ لم تمارس هذه المإسسات دوراً لانونٌا

ً ٌرلى لمستوى مساءلة االحتبلل على جرابمه وانتهاكاته المستمرة بحك البلجبٌن. اذ لم ٌكتؾ االحتبلل بطرد  ملموسا

الفلسطٌنٌٌن من موطنهن األصل وتخلٌه عن مسإولٌاته تجاههم، بل تبعهم الى مخٌماتهم وحاصرهم وبطش بهم بؤبشع 

ً لمبادئ ولٌم حموق االنسان. أمام هذا المشهد وفً أحسن االحوال اكتفت المإسسات الحمولٌة  الممارسات وأشدها انتهاكا

ً بعرض  واالنسانٌة بإصدار بٌانات الشجب الخجولة. بٌنما ٌبرر االحتبلل جرابمه بحمه المشروع فً الدفاع عن نفسه ضاربا

 الحابط كافة االعراؾ والمبادئ والمٌم واالنسانٌة الواجب التمٌٌد بها أثناء النزاع.

 

تضرراً أولبن البلجبات اللواتً ٌعانٌن  وتنصب االنتهاكات االسرابٌلٌة على كل فبات المجتمع بما فً ذلن النساء، وأكثرهن

من حٌاة ٌومٌة اجتماعٌة والتصادٌة وظروؾ سكنٌة صعبة. فباإلضافة إلى النظرة التملٌدٌة واألبوٌة لدور ومكانة المرأة فً 

ً ودلٌل ذلن ارتفاع معدالت العنؾ فً صفوفهن كحال نظرٌاتهن الماطنات ف المجتمع الفلسطٌنً فان النظرة لبلجبات أشد

ً وتدافع 25الحضر ً بتحملها مسإولٌات العابلة فتلعب دور األم واألب معا ً إضافٌا . ومع انتهاكات االحتبلل، تتحمل النساء عببا

 عن الجٌران وتتحمل مسإولٌة أي عماب جماعً ٌموم به االحتبلل بحك المخٌم.

ً )انتهاكات االحتبلل، والحٌاة  بشكل  اساالٌومٌة الصعبة، ونظرة المجتمع( انعكمثلث الصعوبات الذي تواجهه النساء ٌومٌا

فً ظل ؼٌاب أو تباٌن تطبٌك بعض الموانٌن، وتفالم األحوال االلتصادٌة  وخصوصاملحوظ على دور ومكانة البلجبات ككل،

وتسجٌل معدالت ؼٌر مسبولة من الفمر والبطالة فً صفوؾ البلجبات. مما أوجد حالة معمدة من المشاكل األسرٌة 

 .تماعٌة المترافمة مع ضؽوطات وأمراض نفسٌةواالج

كل شخص وجد “فهو:  ، والصادر عن األمم المتحدة2:62أما نص تعرٌؾ البلجبٌن فً االتفالٌة الدولٌة لوضع البلجبٌن لعام 

، ، وبسبب الخوؾ من التعّرض لبلضطهاد ألسباب مرتبطة بالدٌن، أو الجنس2:62نتٌجة ألحداث ولعت لبل األول من ٌناٌر 

أو العرق أو االنتماء لعضوٌة فبة اجتماعٌة معٌنة أو بسبب آرابه السٌاسٌة، اضطر إلى العٌش خارج بلد جنسٌته وال ٌستطٌع، 

أو ال ٌرؼب بسبب الخوؾ أن ٌعٌش فً دولته، أو هو كل شخص ال ٌتمتع بجنسٌة بلدة األصلٌة، وٌعٌش خارج بلدة بسبب تلن 

: "البلجا كل إنسان ٌخشى وبشكل جاد وواضح من :2:5عرٌؾ اتفالٌة جنٌؾ للعام .وٌلتمً هذا التعرٌؾ مع ت26”الظروؾ

، وتعود 2:62تعّرض للتعذٌب واالضطهاد، بسبب دٌنه أو جنسٌته، أو جنسه، ووجد خارج ببلده لبل العاشر من كانون الثانً 

 .27هجرة هذا الفرد إلى أوضاع حدثت فً بلدة األصلٌة"

ادرة عن جامعة الدول العربٌة كافة لرارات وحموق البلجبٌن والبلجبات الفلسطٌنٌٌن، وأكدت وتدعم المرارات العربٌة الص

على ضرورة حصر شامل لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن وأمبلكهم ووضع تصور شامل لحل مشكلتهم  6649الجامعة العربٌة فً لرار 

جبٌن على أساس أنها مشكلة لانونٌة وفصلها عن ، والتنبه لخطورة المحاوالت لحل مشكلة البل2:5بناًء على المرار الدولً 

الخاص بتسجٌل عودة النازحٌن  348فٌإكد على ضرورة تنفٌذ لرار مجلس االمن  6692شمٌها السٌاسً والمانونً.  أما لرار 

كا )الدار كازاببلن بروتوكول فً ولد تبنت جامعة الدول العربٌة  .28وتنفٌذ كافة لرارات االمم المتحدة التً تخص البلجبٌن.

معاملة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن كمواطنً الدول العربٌة التً ٌعٌشون فٌها فٌما ٌتعلك لرار  2:76البٌضاء( فً عام 

بالتوظٌؾ/التشؽٌل، والحك فً مؽادرة إللٌم الدولة التً ٌمٌمون فٌها والرجوع إلٌه، والحرٌة فً التنمل ما بٌن الدول العربٌة، 
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على أن االتفالٌة "لن تنطبك على األشخاص الذٌن ٌتلمون حالٌا الحماٌة أو المساعدة من منظمات أو  1591الٌة تؤسٌس المفوضٌة السامٌة لشإون البلجبٌن عام شٌر المادة األولى من اتف. ت
اعدة ألي سبب بدون أن ٌتحمك استمرار هإالء األشخاص وكاالت أخرى تابعة لؤلمم المتحدة ؼٌر مكتب المفوض األعلى لبلجبٌن فً األمم المتحدة. وفً حال تولؾ هذه الحماٌة أو المس

 فالٌة.بشكل نهابً بحسب المرارات التً ألرتها الجمعٌة العمومٌة لؤلمم المتحدة، ٌصبح هإالء األشخاص بطبٌعة الحال مإهلٌن لبلستفادة من االت
25

،( الى نظرة تملٌدٌة وأبوٌة مجحفة بحك النساء البلجبات، حٌث ٌنص التمرٌر: 3124ا واحصاءات ٌشٌر تمرٌر الجهاز المركزي لئلحصاء الفلسطٌنً )المرأة والرجل فً فلسطٌن، لضاٌ

الى:   "النساء اللواتً سبك لهن الزواج من مناطك حضرٌة ومخٌمات البلجبٌن أكثر عرضة للعنؾ واالساءة من نظٌراتهن من المناطك الرٌفٌة". انظر
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2015.pdf 
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  http://http://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html، انظر: 1591تعرٌؾ االتفالٌة الدولٌة الصادرة عن األمم المتحدة، 
27

 old.najah.edu/ar/page/3510-https://wwwتعرٌؾ البلجبٌن، جامعة النجاح الوطنٌة، أنظر: 
28

الممتفى، معهد الحموق فً جامعة بٌرزٌت، لرارات صادرة عن جامعة الدول العربٌة، انظر:  
http://muqtafi.birzeit.edhttp://muqtafi.birzeit.edu/InterDocs/arab.htm  

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2015.pdf
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وٌشار هنا، إلى انه لم تصادق كل الدول العربٌة األعضاء   دها، وحرٌة اإللامة والعمل والحركة.وإصدار وثابك السفر وتجدٌ

 فً جامعة الدول العربٌة على بروتوكول الدار البٌضاء، وهنان دول ضمنته تحفظات أفمدته محتواه.

 

بات فً المخٌمات الفلسطٌنٌة فً الضفة توثٌمٌة تحلٌلٌة النتهاكات االحتبلل االسرابٌلً بحك البلج نتابج دراسةت ظهرولد أ

الفلسطٌنٌات تفتمر ألبسط الحموق االجتماعٌة وااللتصادٌة والتعلٌمٌة والبٌبة وحرٌة  أن البلجبات ،29الؽربٌة ولطاع ؼزة

ماٌة الحركة والتنمل. وبحسب النتابج فإن االحتبلل المتسبب الربٌسً فً سوء أحوال النساء اللواتً ٌحرمهن االحتبلل من الح

واألمن. التً تإثر سلبا على حٌاتها، حٌث تتسبب فً زٌادة المشاكل االجتماعٌة )كالمٌام بتزوٌج األبناء والبنات فً سن مبكر 

خوفا من ممارسات االحتبلل، والمٌام بالهجرة خوفا من االحتبلل وما ٌتبع ذلن من تشتت لؤلسرة وتفككها(. ومن زاوٌة ثانٌة، 

ٌة كالفمر والبطالة نتٌجة العتمال أو اؼتٌال معٌل االسرة أو الخوؾ من المٌام بنشاط  التصادي نتٌجة التسبب بمشكبلت التصاد

 للمبلحمة أو لبول النساء بالعمل فً ظروؾ ؼٌر البمة وبؤجور للٌلة. 

عرض العتداءات أن ربع النساء تعرضن لفمد لرٌبا لهن من الدرجتٌن األولى والثانٌة، وثلثهن ت30ولد أظهرت نتابج الدراسة 

مباشرة على أٌدي االحتبلل مثل اعتداءات جسدٌة وجنسٌة، التحامات لؽرؾ النساء )دون استخدام الجندٌات النساء(، التهدٌد 

بالعض بواسطة الكبلب، االعتمال واالهانة والحجز، منع حرٌة الحركة االجتماعٌة والثمافٌة والدٌنٌة، االجبار على النزوح 

ت بحك النساء ممارسات عمابٌة خطٌرة انعكست على صحة النساء منها؛ االجبار على الولوؾ تحت والتشرد. كما مورس

المطر فً الشتاء أو تحت اشعة الشمس الحارلة فً الصٌؾ، او التعرض للؽاز المسٌل للدموع أثناء الحمل، أو منع وصول 

بٌة الى انتهاكات خطٌرة؛ كاإلجهاض، والوالدة ؼٌر الرعاٌة الصحٌة أثناء الحرب أو االجتٌاح. وتعرضت صحة النساء االنجا

اآلمنة، ومنع وصول األدوٌة.  وتتعارض أشكال االعتداءات/ التهدٌدات التً ٌموم بها االحتبلل مع االعبلن العالمً لحموق 

 االنسان واتفالٌة جنٌؾ الرابعة واتفالٌة العهد الدولً بشكل سافر.

وٌهن على ترن التعلٌم؛  اما للحفاظ على الحٌاة جراء تهدٌدات االحتبلل،  أومن أجل العمل أما التعلٌم، فمد أجبرت النساء أو ذ

بسبب فمدان معٌل األسرة )االستشهاد أو االعتمال(، أو ترن تخصص علمً معٌن لد ٌسبب االعتمال. هذه االنتهاكات بحك 

 االعبلن العالمً لحموق االنسان.  37التعلٌم تتنالض مع المادة 

على الصعٌد االلتصادي، فمد أجبرت انتهاكات االحتبلل النساء على العمل  ظروؾ ؼٌر البمة وصرفن مدخراتهن و أما  

المستمبلٌة بسبب اعتمال أو استشهاد معٌل األسرة.  كما أن بعض النساء تركن عملهن بعد اعتمال/ استشهاد  نأولفن مشارٌعه

ة. ولد ٌبلػ الوضع االلتصادي الذروة عندما تصرح بؤنهن اضطررن أحد أفراد أسرهن من أجل التفرغ لمتطلبات األسر

إلهمال صحتهن لتخفٌؾ من المصارٌؾ الحٌاتٌة لؤلسرة.  كما أن انتهاكات عدٌدة عكست نفسها على سلون النساء وتفكٌرهن 

 كحرٌة التعبٌر عن الرأي، والتفكٌر الجدي بالهجرة.

ً واجتماعٌاً على البلجبات وأسرهن مما إن خطورة انتهاكات االحتبلل التً تم ذكرها  ً ، لها تؤثٌراتها طوٌلة األمد نفسٌا سابما

ٌعنً خطورتها على المستوى المجتمعً، تمثلت من ؼٌاب اإلحساس باألمن الذاتً تحسبا من التعرض للمتل او االعتمال أو 

ؾ الدابم من اندالع حرب أو اجتٌاح لمكان االعتداء الجسدي والجنسً، الى شعور النساء بالخوؾ على ذوٌهن والشعور بالخو

سكنهن. كما ٌنتاب البلجبات الشعور بالخوؾ أٌضا من فمدان منزلهن لٌصبحن الجبات مجددا أو فمدان مصدر الدخل. كذلن 

 شعور النساء بالحزن على ذوٌهن الذٌن ٌفمدونهن فً الحٌاة الٌومٌة أو فً المناسبات االجتماعٌة.

أن أذهان النساء ال تزال تعج بنوعٌن من الصور الماسٌة: أوالً الحاالت االنسانٌة واالؼاثٌة الصعبة؛  31وبٌنت الدراسة

كالشهداء واألشبلء، الجرحى المضرجٌن بالدماء، وحاالت انسانٌة تعرضت للموت لبل وصول العناٌة الطبٌة أو الوالدة او 

ً تدمٌر بالممتلكات الخاص ة والعامة كالبٌوت ودور العبادة والحدابك والمراكز االجتماعٌة االجهاض على الحواجز. وثانٌا

 والثمافٌة.
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تبٌن النتابج وجود العدٌد من الحاالت النفسٌة المستعصٌة التً تزداد صعوبة كلما حدث تكرار حدوث انتهان منها ؛ شعور 

هن وجود  مشاكل فً األعصاب أو بعض النساء بآالم عضوٌة كالشلل فً األطراؾ أو االعصاب أو التشنجات، وتإكد  بعض

، وأخرٌات ٌشعرن بشلل فً أطرافهن عند حدوث انتهان. وتشعر النساء بالهلع والخوؾ لمجرد ةالتشنجات أو حاالت هستٌرٌ

تذكر سٌنارٌو االنتهاكات؛ كسماعهن أصوات الرصاص أو الزوارق الحربٌة أو أصوات الطٌران أو المنابل  أو الدبابات أو  

 الجٌش الى المخٌم أو حتى سماع أصوات سٌارات االسعاؾ.فكرة دخول 

ٌتضح من النتابج وجود تباٌن كبٌر بٌن أشكال االعتداءات االسرابٌلٌة فً الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة، نتٌجة الختبلؾ التواجد 

بٌل متواجدة فً الضفة، االحتبللً االسرابٌلً بٌن المنطمتٌن وهذا مرتبط باالنسحاب اإلسرابٌلً من لطاع ؼزة، بٌنما إسرا

لذلن فاالحتبلل شهرٌاً ٌموم بعشرات االلتحامات فً الضفة، بٌنما فً المطاع ٌتم تشن حرباً ضارٌة تستخدم فٌها أشد األسلحة 

الفتاكة مستهدفة بذلن المدنٌٌن وؼٌر المدنٌٌن وكؤنها اعتداءات موسمٌة. مما ٌعنً أن نساء المطاع هن االكثر تعرضاً لمشاهد 

وأشبلء الشهداء، والسكن فً مراكز اإلٌواء و العٌش بظروؾ صحٌة ؼٌر البمة. أما فً الضفة الؽربٌة نجد أن نساء  جثث

الضفة أكثر عرضة لبلعتداءات الٌومٌة المباشرة كاالعتداءات الجسدٌة والجنسٌة، والتحام ؼرؾ نوم النساء، واالعتمال 

 بحاجاتهن الشخصٌة. والحجز واالهانة، والتحام ؼرؾ النساء والتفتٌش

 

 والع المرأة الالجئة فً الشتات: 

فً جمٌع  الفلسطٌنٌة المعاناة اإلنسانٌة والمعٌشٌة هً الماسم المشترن للمرأة البلجبةأما بالنسٌة للمرأة البلجبة فً الشتات ، ف

لعدٌد من المضاٌا وتختلؾ وفك أماكن تواجدها وتحدٌداًفً داخل المخٌمات. وتتشابه معاناة المرأة البلجبة مع بعضها فً ا

 .سٌاسة البلد المضٌؾ ولوانٌنه التً ٌمنحها أو ٌوفرها له لبلجبات الفلسطٌنٌات

الناجمة عن  ،32فإن المعاملة التمٌٌزٌة التً تخضع لها المرأة الفلسطٌنٌة فً لبنان فعند الحدٌث عن المرأة البلجبة فً لبنان، 

ل فً عدد كبٌر من المهن كالطب والمحاماة والهندسة والصٌدلة على الرؼم من وجود لوانٌن تحرم العامبلت من حك العم

 هذه المعاملة الدولة اللبنانٌةحٌث تبرر إلى جانب حرمانهن من حك امتبلن العمارات، ، المإهبلت المتمدمة التً تمتلكنها

أو ٌإدي الى التوطٌن فً نهاٌة االمر. ، رؼم أن منح النساء البلجبات الحموق المدنٌة ال ٌسمط حك العودة برفض التوطٌن

فً مجتمع ٌشعرها بالممارسة بؤنها منفصلة وؼرٌبة عنه عملٌاً، مما ٌدفعها إلى التمولع  البلجبات الفلسطٌنٌات فً لبنان تعٌشف

د، وٌجعلها ؼٌر لادرة على تطوٌر ذاتها؛ أو االنخراط فً أعمال  اجتماعٌة او واالنزواء بمشاعر مرٌرة من االؼتراب والتّوحُّ

 .سٌاسٌة منظمة

وتفتمر إلى الحد األدنى من شروط الحٌاة فً ، جمٌع المإشرات تمود إلى حمٌمة أن حٌاة الفلسطٌنٌات فً المخٌمات صعبة

ً للسكن فً بٌبة تفتمر إلى الشروط الصحٌة وإلى الخدمات الضرورٌة التً تعتبر شرطاً ضرورٌاً  ، وأماكن ال تصلح أحٌانا

 .للحٌاة اإلنسانٌة، وهذه المشكبلت هً أحد سمات مخٌمات لبنان

لى ومن الناحٌة االلتصادٌة فً لبنان تتؤثر المرأة الفلسطٌنٌة بالظروؾ االلتصادٌة التً ٌعٌشها الفلسطٌنٌون، الذي ٌدفع المرأة إ

أمامها  فرصاالنخراط فً سوق العمل ضمن محددات المانون الذي ٌحظر على الفلسطٌنٌٌن العمل فً مهن عدٌدة، وتكون ال

  .وبالتالً خلمت ظروؾ عمل صعبة ومعٌمات أمام عمل المرأة، وبطالة مرتفعة بٌن صفوؾ النساء الشابات محدودة،

% من النساء فً هذا المجال، 39 33على الخدمة المنزلٌة؛ حٌث ٌعمل لذلن فإننا نجد أن عمل البلجبات فً لبنان ٌتركز 

 .وتتوزع بالً العامبلت على مجاالت الزراعة والصناعة الحرفٌة والتجارة والتعلٌم

 .نظرا لكونها تحمل وثٌمة سفر مإلتة وتعانً المرأة الفلسطٌنٌة البلجبة أٌضاً من صعوبات كبٌرة فً مجال التنمل والسفر

وتمارٌر وكالة الؽوث أن نسبة البلجبات الفلسطٌنٌات العامبلت فً لطاع الخدمات، تفوق نسبة النساء 34ولد الحظت الدراسات 

ولد ٌعود ذلن إلى توظٌؾ النساء فً لطاعات محددة ضمن الخدمات العامة  ،المشاركات فً الموى العاملة للبلد المضٌؾ

                                                           
 المرأة الفلسطٌنٌة فً المهجر، وزارة شإون المرأة 32
  29-رٌما نزال، حول معاناة المرأة الفلسطٌنٌة البلجبة:جرٌدة حك العودة العدد33
 نفس المصدر السابك34



ٌسمح لهن بالعمل خارج حدود المخٌم. وهذا ٌفسر ارتفاع معدالت البطالة بٌن كالصحة والتعلٌم فً داخل المخٌمات؛ فبل 

 النساء البلجبات على وجه الخصوص. 

ً  كما عمل المرأة خارج البٌت، خاصة لدى الجالٌات العربٌة فً الدول ؼٌر العربٌة. فً تلعب المٌود االجتماعٌة دوراً مهما

أوضاع النساء الفلسطٌنٌات فً أوروبا من حٌث فرص العمل المتاحة، بؤن  حٌث أثبتت الدراسات التً أجرٌت حدٌثاً على

% من النساء الراؼبات فً العمل ال ٌمتلكن تصرٌح عمل، بسبب افتمارهن إلى إلامة مضمونة )وهو شرط مسبك للحصول 61

م االجتماعٌة الشرلٌة لدى كما أن فرص اشتران النساء المتزوجات والمإهبلت للعمل كانت محدودة بسبب المفاهٌ .على عمل(

 الرجل حول أهمٌة عمل المرأة. 
الظروؾ ال ترتبط فمطبوهكذا نجد بؤن المعٌمات أمام عمل المرأة الفلسطٌنٌة وتطورها فً ببلد المهجر عدٌدة ومتنوعة، و

شكل مباشر بوضع ، ولكنها ترتبط ب كما حال البلجبات الفلسطٌنٌات فً الدول العربٌة، المحٌطة بالعمل والفرص المتاحة

المرأة نفسها وبنمص مإهبلتها التً تسمح لها بالتحام سوق العمل. ونبلحظ التباٌن بوضوح بٌن الوالع العملً للمرأة البلجبة 

 .فً المخٌم، والمرأة ؼٌر البلجبة الممٌمة فً الببلد العربٌة أو فً العالم الؽربً

لتحام سوق العمل الرسمً، ٌجب التركٌز على فرص التعلٌم العالً ولكً نفهم الفرص المتاحة أمام المرأة فً الشتات ال

 .المتاحة للنساء الفلسطٌنٌات، إذ أن التعلٌم هو من أهم الوسابل المإدٌة إلى تمكٌن النساء فً سوق العمل

. وذلن بسبب ارتفاع معدالت االلتحاق بالتعلٌم اإللزامً لدى الذكور واإلناث فً مخٌمات البلجبٌن 35ولد الحظت الدراسات

البرامج التً اتبعتها الوكالة فً المخٌمات، حٌث ٌعّد البرنامج التربوي التعلٌمً الخاص من أضخم البرامج بوكالة الؽوث 

% من المٌزانٌة الكلٌة للوكالة. وبالرؼم من ذلن، ال زالت هنان أمٌّة، حٌث تشٌر اإلحصاءات الرسمٌة 61الدولٌة، إذ ٌحتل 

-36%، وتزداد فً الفبة العمرٌة )28.9(، 35-31المخٌمات فً لبنان لدى النساء فً الفبة العمرٌة ) أن معدالت األمٌة فً

%. هذا وبسبب صعوبة االلتحاق بالتعلٌم الجامعً لدى البلجبٌن/ت، فإن معدالت االلتحاق فً التعلٌم :.38( لتشكل :3

  .الجامعً والعالً ما زالت منخفضة خاصة لدى النساء

ن برامج بسبب تملصها ،فا ص التعلٌم المهنً والتدرٌب التمنً خارج برامج الوكالة هً محدودة أمام الفلسطٌنٌٌنأن فر وحٌث

ل البرامج تمدم مهن ٌعدها المجتمع مهن ذكورٌة ال مجال للنساء فً تعلمها، وانحصرت كالتعلٌم التمنً للنساء محدودة جداً، و

عٌة االجتماعٌة اتجاه حموق المرأة، باإلضافة إلى الظواهر الخاصة بوضعٌة المرأة البرامج التً تمدم للنساء على برامج التو

وهكذا نجد أن انخفاض معدالت  .الفلسطٌنٌة، مثل: الزواج المبكر، والعنؾ ضد المرة والطفل، واإلدمان، والتدخٌن وؼٌرها

فً المخٌمات بشكل خاص، ٌحد من فرص العمل   التعلٌم لدى البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن بشكل عام، والتعلٌم العالً عند النساء

 .المتاحة لدى النساء بشكل خاص

شهدت الدراسات التً أجرٌت على مستوى التعلٌم لدى النساء الفلسطٌنٌات فً 36،أما بالنسبة إلى التعلٌم لدى النساء فً المهجر

لٌم لدى الفلسطٌنٌات البلتً لدمن المهجر خاصة فً أوروبا، تدنً مستوى التعلٌم. فمد لوحظ أن انخفاض مستوى التع

مهاجرات إلى ألمانٌا، كذلن للواتً نشؤن وترعرعن فً ألمانٌا. وهذا بالتالً أثّر على فرص العمل المتاحة لهن ومستوى 

% 24أن:  :::2كما أظهرت دراسة أجرٌت على مستوى التعلٌم بٌن النساء لدى الجالٌات الفلسطٌنٌة فً ألمانٌا سنة  األجر.

 .فمط حصلن على شهادات جامعٌة 21% منهن أنهٌن التعلٌم األساسً، وأن %77اء العٌنة هن أمٌات، من نس

ولعل من أهم المشاكل التً تواجه النساء فً مجال التعلٌم فً المهجر، وضعٌة اإللامة، أي الوضع المانونً، وذلن أن العدٌد 

 األحٌان ال ٌتمتعن بحموق اإللامة.  من النساء ٌؤتٌن إلى أوروبا الحمات بؤزواجهن وفً كثٌر من

وهكذا نجد بؤن وضعٌة المرأة الفلسطٌنٌة فً الشتات اختلفت وتنوعت حسب حالة اللجوء. ولكن المعٌمات بدت واحدة فً 

معظمها، وعلى رأسها أن المرأة الفلسطٌنٌة وبعد تمدٌم العدٌد من التضحٌات المستمرة، ال تزال تعد فً واجهة المجتمع 

إال أن المٌم االجتماعٌة ال  واألدنى. وال تزال تبعٌتها للرجل مستمرة بالرؼم من الجهود العدٌدة التً بذلت للتؽٌٌر، األضعؾ

تزال هً األلوى. وال نستطٌع أن نؽفل دور االحتبلل المسبب الوحٌد لحالة التشرذم الفلسطٌنٌة. وهو أهم معٌك أمام التنمٌة 

 .االلتصادٌة واالجتماعٌة
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 اتحٌث تعٌش الؽالبٌة العظمى من البلجب أو سورٌا )لبل االزمة االخٌرة(،  ت الذي نجد فٌه أن دولة مضٌفة كاألردنفً الول

خارج حدود فلسطٌن التارٌخٌة؛ فً بٌبة ٌتساوى فٌه كبل الشعبٌن فً الحموق المدنٌة والسٌاسٌة؛ ضمن اشتراطات  اتالفلسطٌنٌ

تعٌش المرأة الفلسطٌنٌة فً المخٌمات السورٌة ضمن  كمامتفك علٌها بٌن الحكومة األردنٌة ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة. 

لانون المساواة الكاملة باستثناء حك ممارسة الترشٌح واالنتخاب للبرلمان السوري تعمل المإسسات النسوٌة الفلسطٌنٌة فً 

إدارٌة سوى تلن المٌود السٌاسٌة -وفما لبرامجها السٌاسٌة واالجتماعٌة دون لٌود تنظٌمٌةولٌادتها   تنظٌم الجماهٌر النسابٌة

وطبعا هذا الوضع كان سابدا لبل االزمة السورٌة االخٌرة التً شردت .أكثر  المعروفة المتفك علٌها مع التنظٌمات الفلسطٌنٌة

 وبا .من البلجبٌن/ات الفلسطٌنٌٌن الى دول الجوار أو أور 211111من 

وتعانً المرأة الفلسطٌنٌة البلجبة من إمكانٌات اللجوء المتعدد، بسبب الحروب والصراعات، سواء كانت تلن الحروب بسبب 

العدوان اإلسرابٌلً المتكرر، أو بسبب الصراعات األهلٌة، التً أّدت إلى نزوح ولجوء جدٌد من مخٌم إلى مخٌم آخر أكثر 

نشؤت الحال لدى البلجبات الفلسطٌنٌات  من سورٌا الى مصر ولبنان واالردن وأوروبا ، مما  أو الى دول الجوار  كماأماناً، 

جدٌد كما هو الحال فٌما تتعرض له المرأة مؤساة متكررة من اللجوء المستمر، باإلضافة إلى خطر تهدٌدهن باإلخبلء من 

لفلسطٌنٌة البلجبة من سورٌا الى مصر واالردن الفلسطٌنٌة البلجبة فً لطاع ؼزة أو ما تعرضت له وتتعرض له المرأة ا

 ولبنان.

. 3129من سورٌا بحلول عام  الجا فلسطٌنً 231،111حوالً  لجؤ،  37 3122للحرب االهلٌة فً سورٌا  فً عامونتٌجة 

 كما لجؤمرة أخرى إلى البلدان المجاورة مثل األردن ولبنان ومصر.  لجؤونووجد البلجبون الفلسطٌنٌون من سورٌا أنفسهم ٌ

بعد الحرب  لجؤوا٪ من البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً لبنان الذٌن 71حوالً  ، حٌثفلسطٌنً سوري إلى لبنان 91،111حوالً 

 فلسطٌنً سوري 21،111استضاؾ األردن ما ال ٌمل عن  و، 3124األهلٌة السورٌة كانوا من مخٌم الٌرمون. فً أواخر عام 

. 3124فلسطٌنً ما لبل العام  الجا والجبة 6111واستضافت مصر حوالً   

شخصاً( تعٌش فً ؼزة. وجاءت األؼلبٌة من سورٌا ولٌبٌا ٌلٌها الٌمن. دخلوا  2:31عابلة الجبة ) 38 579 كما ٌوجد حالٌاً  

. هإالء البلجبٌن الذٌن ٌعٌشون فً ظروؾ سٌبة هم من 3123ؼزة عبر مصر ، إما عبر معبر رفح أو عبر األنفاق فً عام 

فً مجموعتٌن ربٌسٌتٌن. البلجبون من الجنسٌة السورٌة التً تتكون من  صنٌفهمفً ؼزة. ٌمكن ت تهمٌشااألكثر  بٌن السكان

فً المجموع(. دخلوا جمٌعاً ؼزة عبر مصر بعد فرارهم من الحرب األهلٌة فً سورٌا. المجموعة  فرد 39 ثمانً عاببلت )

شخص(. معظمهم من  29:3عابلة ) 571تتكون هذه المجموعة من و سورٌاالثانٌة هً البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المادمٌن من 

.3124ما لبل كانت سهلة الوصول نسبٌاً عبر مصر حٌث  ؼزة اللجوء الىؼزة. ولد دفعتهم العدٌد من العوامل  . 

ة الداخلٌة جدٌر بالذكر أن معظم البلجبٌن السورٌٌن والفلسطٌنٌٌن السورٌٌن لدٌهم بطالات هوٌة مإلتة فمط صادرة عن وزار

فً ؼزة والتً تستخدم محلٌا فً ؼزة كدلٌل على الهوٌة عند التعامل مع الوزارات والمإسسات المحلٌة والمٌام بالمهام الٌومٌة. 

 ومع ذلن ، ال تعترؾ بها جمٌع المإسسات فً ؼزة.

أكثر عرضة لخطر فً أولات الصراع ٌتؤثر كل شخص بالعنؾ. ومع ذلن ، فإن النساء والفتٌات على وجه الخصوص و

مواجهة أشكال مختلفة من العنؾ بما فً ذلن العنؾ الجنسً والعنؾ المابم على النوع االجتماعٌبسبب االفتمار إلى الحماٌة 

. فتعانً المرأة الفلسطٌنٌة البلجبة من سورٌا بعد االزمة السورٌة االجتماعٌة وعدم المدرة على الوصول اآلمن إلى الخدمات

حول البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا الى مصرالى أن النساء 39ٌة المجاور والعا مرٌرا ، تشٌر دراسةالى الدول العرب

فً مصر  "كنساء" تعتبر التحرش اللفظً بمثابة التحدي الربٌسً الذي ٌواجهنه الفلسطٌنٌات البلجبات من سورٌا الى مصر،

عن العرابس السورٌات للزواج على سبٌل  باستمرار الذٌن ٌسؤلونهن )توكتونال( ًفً الشوارع من لبل الرجال مثل سابم

، وهً  الجبة فلسطٌنٌة اعتادوا علٌها اآلن. ولد أوضحت نلكنهالبداٌة،والمثال الذي ذكرته جمٌع النساء مما أثار ؼضبهن فً 

مهٌنة للؽاٌة حٌث ذكرت  سبلةالامرأة مسنة فً الخمسٌنات من عمرها ، شعورها إزاء ذلن وكٌؾ أنها تعتبر هذا النوع من ا

 :أن
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لسعً وراء حٌاة التصادٌة أفضل وال بحثا عن لآمل أن ٌعرؾ المصرٌون أننا جبنا إلى مصر خوفا من الموت ولٌس "

 ."!أزواج

بكرامة فً سورٌا وأن المصرٌٌن ال ٌفهمون أن  نٌعٌش ن كنكما شددت امرأة أخرى فً الثبلثٌنات من عمرها على أنه

 . فً كرامة ال ٌهتم تماماً بما ٌشعر به هإالء الرجالشخصاً عاش 

السورٌة عن أنها ال تواجه العنؾ المنزلً من لبل -أما بالنسبة لموضوع العنؾ المنزلً ، فمد أعربت المرأة الفلسطٌنٌة

ً فً مصر بسبب: أوالً  ، أن المدارس شركابها على اإلطبلق. ومع ذلن ، فمد ذكروا جمٌعًا أن أطفالهم أصبحوا أكثر عنفا

العامة لدٌها نسبة عالٌة من العنؾ بٌن األطفال وأن أطفالهم ٌتواءمون مع سلوكٌات نظرابهم المصرٌٌن ؛ ثانٌاً ، أن نمط الحٌاة 

ٌعٌدون توجٌه  الؽالبالمجهد الذي تعانً منه فً مصر ٌجعل األطفال أكثر عرضة للعنؾ األسري من لبل آبابهم ، ألنهم فً 

على أنه فً مصر بخبلؾ ما ٌحدث فً سورٌا أو  نساءمن ال العدٌدنحو أطفالهم. ومع ذلن ، فمد أعربت ؼضبهم وتوترهم 

حتى فً أوروبا حٌث ٌعٌش العدٌد من ألاربهن ومعارفهن اآلن ، فإنهم ٌشعرون أنهم أكثر ضعفاً ألنهم ٌفتمرون إلى األسرة 

فً العدٌد من الحاالت ، هذا فمع أزواجهم.  ٌختلفونا خاصة عندما المعٌشٌة. والدعم والحماٌة االجتماعٌة التً ٌحتاجون إلٌه

،  نتحمل نفمات الحٌاة وحده عنال ٌستط نأو االنفصال عن أزواجهن ألنه الطبلق على اتخاذ لرار مثل اتؼٌر لادر نٌجعله

وؾ الحٌاتٌة ؼٌر الذي ٌتلمونه من وجود زوجهم فً هذه الظر والحماٌة حاجة ماسة للحصول على الدعم كما أن هنان

االعتٌادٌة.. ومن ناحٌة أخرى ، اتفموا على حمٌمة أن الوضع فً أوروبا مختلؾ وأنهم شرحوا كٌؾ تحصل البلجبات هنان 

على الدعم االجتماعً وااللتصادي الذي ٌحتاجون إلٌه مما شجع العدٌد من النساء فً حاالت مماثلة على ترن أزواجهن 

 .ع أطفالهن.والعٌش منفصلٌن بمفردهن أو م

كثر شٌوًعا بٌن النساء لٌس فمط بسبب الوضع األاإلجهاد  و ضطراباالكانت أعراض الملك واالكتباب واألعراض الجسدٌة و

فً أدوارهم التملٌدٌة كمسابل االستمرار العابلً واألسري وتربٌة  نالسٌاسً العنٌؾ ، ولكن أًٌضا بسبب العبء المتزاٌد علٌه

، فإن مسإولٌات متابعة وتسجٌل األطفال فً المدارس تحدٌدا  جبات الفلسطٌنٌات من سورٌا إلى مصر فً حالة البلول. اطفاال

المدارس العامة والتعامل مع جمٌع اإلجراءات همبهً فً الممام األول للنساء ، وكذلن توفٌر بدابل إذا لم ٌكن من الممكن التحال

 . .البٌرولراطٌة فً هذا الصدد

 حبث هو التحدي األكثر صعوبة والذي ٌزداد صعوبة أثناء بمابهم فً مصر.  البلجبات الفلسطٌنٌات أطفالٌعتبر تعلٌم حٌث 

ً ولٌسوا الجبٌن فً مصر وبالتالً ال البلجبون ٌعتبر األطفال  فً التعلٌم العام بؽض النظر عن  حك لهمالفلسطٌنٌون ضٌوفا

 . 3124ٌولٌو  41الحكومة فً مصر فً  المشكلة عندما تؽٌرت، حٌث بدأت هذه بعض االستثناءات 

هن فاضعازٌادة ساهمت فً ،  المطلمات أو االراملمن األمهات  اتالفلسطٌنٌ اتلتصادٌة لبلجباالفرص كما أن محدودٌة ال

 أجبرن على الزواج مرة أخرى مع شخص ما تحت ضؽط الحاجة الماسة للحماٌة فً مصر.  وتهمٌشهن، مما

تم توظٌؾ سٌدتٌن فمط من المجموعة ات ، حٌث الفلسطٌنٌ لبلجباتفً مصر فً أوساط ا ةنادرتوظٌؾ النساء كما أن فرص 

للمهارات واألهم من ذلن الرؼبة فً  نعن افتماره نمعظمه تأعرب ولدبشكل ؼٌر رسمً فً إدارات المدارس المجتمعٌة. ،

فً المنزل معظم الولت.  وابماءهنإلى عزل النساء  ما ٌكفً لتربٌة األطفال ورعاٌة األسرة. ولد أدى ذلنذنباستنف نالعمل ألنه

معظم النساء البلجبات الفلسطٌنٌات لم ٌذهبن أبداً إلى األماكن العامة مثل الحدابك العامة أو الحدابك العامة ، لتجنب الصدامات 

 .النوع االجتماعًالثمافٌة المحتملة أو العنؾ المابم على 

 ت:مسؤولٌة حماٌة الالجئات الفلسطٌنٌا

ٌوفّر المانون الدولً االنسانً والمانون الدولً لحموق االنسان اإلطار المانونً لبلجبات عموما، حٌث اشتملت االتفالٌات 

والمعاهدات الدولٌة على كافة الحموق المتعلمة بالمرأة فً أولات السلم والحرب وفً حالة االحتبلل، ولكن ما زال هنان فجوة 

المتعلك بالبلجبات الفلسطٌنٌات، حٌث خلت تلن المواثٌك من اتفالٌات صرٌحة تدمج بٌن حك المرأة  فً اإلطار المانونً الدولً

الفلسطٌنٌة فً تمرٌر المصٌر والكفاح الشرعً ضد االحتبلل وضمان الزام االحتبلل باحترام حمهن فً الحٌاة وعدم التشرٌد 

عسفً، وضمان عدم تشتٌت االسر، ولم المشتّت منها، وضمان ومنع عملٌات الترحٌل المسري والمنع التعذٌب واالحتجاز الت

.حمهن فً الحصول على الخدمات الصحٌة، والتعلٌمٌة، ومنع العنؾ الممارس بحمهن بكافة اشكاله  



تتحمل كل دولة بعٌنها المسإولٌة عن حماٌة حموق رعاٌاها وؼٌرهم ممن ٌخضعون لسلطتها. وفً الحالة الفلسطٌنٌة ال بد كما 

، أما فً حالة البلجبات الفلسطٌنٌات فً الشتات فتتحمل الدول المضٌفة تطرق للحدٌث عن اسرابٌل والسلطة الفلسطٌنٌةمن ال

 المسإولٌة، باالضافة الى السلطة الفلسطٌنٌة من خبلل سفاراتها ومكاتب ممثلٌاتها فً الخارج.

ٌمع على دولة االحتبلل االسرابٌلً وفما للمانون الدولً بشؤن مسإولٌة الدول عن االفعال ؼٌر المشروعة دولٌاً وعند كما 

ارتكاب هذا الفعل تعتبر اسرابٌل ملزمة؛ بالكؾ عن الفعل اذا كان مستمرا، و تمدٌم التؤكٌدات والضمانات المبلبمة بعدم 

الكامل للضرر الناجم عن الفعل ؼٌر المشروع دولٌا )حٌث ٌكون جبر الضرر عن  التكرار، اذا التضت الظروؾ ذلن، والجبر

الفعل ؼٌر المشروع دولٌا عن طرٌك اعادة الحالة الى ما كانت علٌه لبل االنتهان ما امكن ذلن والتعوٌض عن ذلن والتعوٌض 

المرتبة علٌها وهذا ٌنطبك على ممارسات والترضٌة(. وفً ظل هذا الوالع فان اسرابٌل ال زالت تخل بااللتزامات الدولٌة 

التهجٌر، وتسلط ملٌشٌات المستوطنٌن على البلجبٌن، وزٌادة الخطورة األمنٌة على حٌاة البلجبٌن فضبل عن تدمٌر الحٌاة 

 االلتصادٌة وسبٌل التنمٌة المحلٌة ولرارات هدم البٌوت والمدارس ودور العبادة وؼٌرها. وبذلن ٌكون مطلوب من اسرابٌل

االمتناع الراضً المحتلة وتحمٌك االمن والنظام العام وضمانهما دون االخبلل بالموانٌن السارٌة فً امثل  جملة من االلتزامات

االمتناع عن نمل جزء من واالمتناع عن ترحٌل االشخاص المحمٌٌن لسرا، كذان عن تدمٌر اٌة ممتلكات خاصة ثابتة أو منمولة

 . ولة االحتبلل الى االراضً التً تحتلهاالسكان المدنٌٌن من مواطنً د

وسواء فً اللٌمها أو  تتحمل السلطة الفلسطٌنٌة المسإولٌة عن حماٌة السكان الذي ٌخضعون لسٌطرتها الفعلٌة أو المجتزأة كما

المٌود على  . وفً الوالع ٌفرض االحتبلل االسرابٌلً بصفته الموة المابمة باالحتبللخارج اللٌمها كما البلجبات فً الشتات

لدرة السلطة على حماٌة الفلسطٌنٌٌن كافة والبلجبٌن خاصة، وبالتالً فان السلطة ال تستطٌع توفٌر الحماٌة ألحد. ولكن بما أن 

فانه بإمكانها المٌام بإجراءات مناصرة دولٌة وحمولٌة وممارسة  ةالسلطة تحظى بشرعٌتها من منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌ

لحملها على الوفاء بمسإولٌاتها الدولٌة تجاه  -وال سٌما أجهزة األمم المتحدة ووكاالتها ودولها -ولٌةضؽوط على الجهات الد

( الماضً باعتبار حموق الفلسطٌنٌٌن ؼٌر لابلة 4347البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن واعترافا منها بمرار الجمعة العامة لؤلمم المتحدة )

ن الحموق المدنٌة لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً الشتات وخصوصا فً الدول ، كذلن التنسٌك مع الدول العربٌة لضماللتصرؾ

، والمرار 6649العربٌة من خبلل تفعٌل لرارات والتزامات جامعة الدول العربٌة مع البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن وخصوصا المرار 

االتحادات العربٌة والنسوٌة لدعم  ولرارات كازببلنكا الخاصة بالبلجبٌن. كذلن البد من تنظٌم لماءات واسعة النطاق مع 6692

البلجبات الفلسطٌنٌات فً الشتات وخصوصا فً سورٌا والٌمن ولبنان ومصر ومطالبتها بتشكٌل شبكات حماٌة لهن اجتماعٌة 

 والتصادٌة وصحٌة.

 

فً حاالت المتعلمة بتطبٌك االتفالٌة فً سٌاق منع نشوب النزاعات، و (30)ثالثا: وضع المرأة الفلسطٌنٌة حسب توصٌة

 النزاع ومابعد انتهاء النزاع.

 االنتهاكات التً تتعرض لها النساء والفتٌات الفلسطٌنٌات من لبل االحتالل االسرائٌلً

  
ان حالة العنؾ ضد النساء فً فلسطٌن المحتلة هً مسؤلة فً ؼاٌة التعمٌد، حٌث أنها تتفالم جراء سٌاسات االحتبلل العسكري 

الفلسطٌنٌٌن. حٌث أن عنؾ االحتبلل العسكري االسرابٌلً المستمر بما ٌمارب السبعٌن عاما ٌعزز االسرابٌلً الموجهة ضد 

وٌموي السلطة االبوٌة فلسطٌنٌا على المستوى المحلً. كما أن العنؾ الموجه ضد الرجال الفلسطٌنٌٌن ؼالبا ما ٌتحول الى 

 أعمال عنؾ ٌرتكبها هإالء الرجال أنفسهم ضد النساء.

ت االحتبلل التً تهدؾ الى تفكٌن الحٌز الجؽرافً السٌاسً الذي سمح بمصادرة االرض والموارد بدون أي كابح أو ان سٌاسا

رادع دولً، ساهم فً تؤجٌج العنؾ ضد النساء، وذلن من خبلل تصدع حٌاة النساء وانهٌار سبل عٌشهن وذلن فً محاولة 

وره بتعزٌز العنؾ ضد النساء الفلسطٌنٌات وٌزٌد من انتشار هذه لتموٌض النسٌج االجتماعً الفلسطٌنً، والذي ٌساهم بد

الظاهرة. كما أدى هذا التشرذم الجؽرافً السٌاسً الى تموٌض امكانٌة وصول النساء الى العدالة للتصدي لمختلؾ أشكال 



عملٌة تمدٌم الخدمات العنؾ المابم على النوع االجتماعً عن طرٌك تعطٌل أنظمة الدعم المجتمعٌة وتمٌٌد حرٌة الحركة و

 40االجتماعٌة.

وكسلطة احتبلل لابمة، تعتبر اسرابٌل ملزمة ووفما للمانون الدولً االنسانً بحماٌة النساء ضد العنؾ فً االراضً الفلسطٌنٌة 

ساء. فالمرأة المحتلة، كما أنها اٌضا ملزمة ومسإولة عن تنفٌذ اتفالٌة سٌداو وؼٌرها من االتفالٌات الدولٌة المتعلمة بحموق الن

الفلسطٌنٌة وخاصة فً المناطك النابٌة والمهمشة، كما الرٌؾ الفلسطٌنً المحاذي للمستوطنات أو جدار الفصل العنصري أو 

المناطك الحدودٌة كما فً لطاع ؼزة، معرضة بشكل مباشر العمال العنؾ واالنتهاكات التً ترتكب فً اطار عملٌات 

 االحتبلل االسرابٌلً العسكرٌة.

، كذلن عملٌة :311هً تمتل عمدا فً العملٌات العسكرٌة االسرابٌلٌة، كما حدث فً عملٌة الرصاص المصبوب فً العام ف

( دون 2:1( فوق سن الثامنة عشر، و)3:4من االناث، ) 549، حٌث استشهدت 3125الجرؾ الصامد االخٌرة فً ؼزة عام 

ت االحتبلل من استهدافها للنساء الفلسطٌنٌات خبلل الهبة الشعبٌة . كما صعدت سلطا41امرأة 3199سن الثامنة عشر  واصابة 

( شهٌدة من العدد 37) 3128وحتى بداٌة العام  3126بالمدس ، فمد بلػ عدد النساء الشهٌدات منذ بداٌتها  فً تشرٌن أول 

 ( شهٌدا.379االجمالً للشهداء البالػ )

مشكبلت ومعاناة النساء فً ؼزة، حٌث أدى الى عملٌة  نزوح واسعة ( من 3125كما فالم العدوان االخٌر على لطاع ؼزة )

عابلة أي حوالً  28.781منزال بشكل كامل وتهجٌر 42 23.731لهن، حٌث أدى العدوان االسرابٌلً على ؼزة الى تدمٌر 

على دخول المواد  ألؾ شخص. وكنتٌجة للمٌود االسرابٌلٌة التً فرضت على سٌر عملٌة االعمار والٌة الرلابة الصارمة 211

البلزمة للبناء واعادة االعمار والنمص الحاد فً التموٌل ، بات والع االسر النازحة ٌزداد سوءا وفالم من معاناتها. حٌث 

ازدادت األوضاع االجتماعٌة سوءا للنساء النازحات، وخصوصا ممن ٌعشن على أنماض بٌوتهن المدمرة فً خٌام أو 

سلسلة من المخاوؾ المتمثلة فً انعدام الخصوصٌة وزٌادة  43عٌشً للنساء والفتٌات النازحاتكرافانات. وٌحٌط بالوضع الم

التعرض للعنؾ والتحرش المابم على النوع االجتماعً، اضافة الى هٌمنة الرجال على حموق الملكٌة للمنازل واالراضً 

اء النازحات على المساعدات فً مجال السكن والمشارٌع المتضررة خبلل العدوان وما ترتب على ذلن من اعالة حصول النس

والتعوٌض عن المشارٌع التً كانت تملكها النساء وتعرضت للتدمٌر. وهذا ٌتجلى واضحا فٌما تتعرض له زوجات الشهداء 

 من مماٌضات وابتزاز من عاببلت أزواجهن الشهداء فً التنازل عن التعوٌض المالً لهم. 

كل واضح فً االحداث التً أعمبت اجبار المصلٌن على الدخول للمسجد االلصى للصبلة كذلن تظهر انتهاكات االحتبلل بش

، باالضافة الى ما لامت به دولة االحتبلل من تصعٌد لسٌاسة العماب الجماعً من 3128عبر البوابات االلكترونٌة فً تموز 

وسٌاسة هدم منازل الفلسطٌنٌٌن فً المدس  خبلل سٌاسة تهجٌر ممنهج لسري وتشتٌت لبلسر الفلسطٌنٌة فً المدس المحتلة،

بحجة عدم الترخٌص.  والمٌود المفروضة على حرٌة التنمل من خبلل فرض اؼبلق على االحٌاء الفلسطٌنٌة فً المدس وذلن 

( عاما من سكان 76بوضع حواجز اضافٌة حولها والتً أدت الى نتابج خطٌرة منها حالة المواطنة هدى دمحم دروٌش )

والتً توفت وهً فً طرٌمها الى المستشفى بعد احتجازها على احدى الحواجز العسكرٌة الممامة على مدخل حً  العٌسوٌة

 العٌساوٌة، وكذلن من خبلل الؽاء تصارٌح االلامة للسكان الفلسطٌنٌٌن فً المدس بموجب لم الشمل.

كً ترامب وعده المخالؾ للمانون الدولً بنمل وأٌضا خبلل مسٌرات العودة الكبرى بؽزة والذي أعمبت تنفٌذ الربٌس االمرٌ

والتً أودت بحٌاة مبات الفلسطٌنٌٌن والفلسطٌنٌات واالطفال وذوي االعالات  3129السفارة االمرٌكٌة للمدس فً منتصؾ أٌار

 ومن العاملٌن فً الطوالم الطبٌة والصحافة. 
ختلفة من العنؾ من لبل جٌش االحتبلل عند نماط التفتٌش، كما تتعرض النساء فً االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة أٌضا ألشكال م

تصاعدا فً وتٌرة العنؾ الممارس ضد  3127كما تواجه النساء بشكل مستمر خطر االعتمال التعسفً، حٌث شهد العام 

ة وامرأة فتا 281االطفال والنساء بشكل خاص عبر االنتهاكات التً تم توثٌمها من مراكز حموق االنسان ، حٌث تم اعتمال 

، حٌث بلػ عدد االسٌرات فً السجون 3127( حالة اعتمال فً 7746) 44خبلل العام نفسه فً الداخل والمدس من اجمالً

 ( أسٌر فً السجون االسرابٌلٌة.8111( أسٌرة من اجمالً ):5االسرابٌلٌة )

                                                           
 ٌرجى مراجعة تمرٌر هٌبة االمم المتحدة للمرأة " الحرمان من العدالة"40

41Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency Situation Report. https://www.ochaopt.org/documents 
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والتً 45فا التفالٌة جنٌؾ الثالثة والرابعة كذلن تتعرض النساء الفلسطٌنٌات للمضاٌمات واالساءة اللفظٌة والمنع من السفر خبل

انعكست علٌهن بشكل خطٌر فً مختلؾ النواحً وبخاصة النفسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة. كذلن هدم منازلهن 

وحرمانهن من حرٌة التنمل، وما ٌترتب على ذلن من عدم حصولهن على الخدمات الصحٌة النسابٌة والخدمات االخرى. 

 (H2)النساء فً مناطك )ج (الشكال مختلفة من العنؾ على ٌد لوات االحتبلل والمستوطنٌن كما الحال فً المدس و  وتتعرض

فً البلدة المدٌمة فً الخلٌل والنساء اللواتً ٌعشن بالمرب من المستوطنات وجدار الفصل العنصري وفً االؼوار.حٌث 

لدى المستوطنٌن االسرابٌلٌٌن الستؽبلل التصادي وحرمان من أبسط 46 وارتتعرض المرأة والفتاة الفلسطٌنٌة العاملة فً االؼ

حٌث ٌحظر المانون الدولً البٌبة المسرٌة التً تفرضها دولة 47الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة واالسرٌة المكفولة فً سٌداو

راضً الفلسطٌنٌة المحتلة، على نحو االحتبلل من أجل ترحٌل الفلسطٌنٌٌن والفلسطٌنٌٌات عن دٌارهم ومناطك سكناهم فً اال

 ٌخلك ظروفا ال ٌمكن للنساء الفلسطٌنٌات وأسرهن العٌش فً ظلها ، حٌث منطمة االؼوار مثال صارخ لذلن.

ضررا أكبر من ؼٌرهن بسبب التهدٌد الدابم الذي ٌطال هدم منازلهن وما ٌتسببه  48وتعانً النساء والفتٌات فً منطمة االؼوار

بطان بفمدان المنزل واالمان وٌحرمهن من حمهن فً الكرامة والخصوصٌة والنظافة الشخصٌة من ضؽط وخوؾ ٌرت

والظروؾ المعٌشٌة الصحٌة. كما تعرضهن لفمدهن االمن الؽذابً لهن وألسرهن. وهذا أٌضا ٌنعكس فً انعدام الحصول على 

هات اللواتً ٌتعرضن و موالٌدهن لخطر كبٌر على الخدمات االساسٌة المتمثلة بخدمات الرعاٌة الصحٌة للنساء الحوامل واالم

حٌاتهن. كما ٌإثر كذلن فً وصول الفتٌات الى المدارس بؤمان فً منطمة االؼوار ، والحاجة الى لضاء أطفالهن معظم أٌام 

رب من االسبوع بعٌدا عن منازلهم فً بعض االحٌان من أجل االنتظام فً مدارسهم وما ٌتسبب من زٌادة ارتفاع نسبة التس

الدارس فً أوساط الفتٌات، كذلن التروٌع وأعمال العنؾ والمضاٌمات من لبل لوات االحتبلل والمستوطنٌن وما تسببه من 

 اخبلال بحمهن فً التمتع بالصحة الجسدٌة والنفسٌة.

لثمافٌة فً المجتمع ان سٌاسة االحتبلل االسرابٌلً هذه أدت الى اعالة المسار الطبٌعً للتحوالت السٌاسٌة واالجتماعٌة وا

الفلسطٌنً فً الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة. كما أعالت عملٌة استمرار عمل المإسسات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة ذات الصبلحٌة 

السٌاسٌة والتشرٌعٌة للمٌام بالمهام المنوطة بها، االمر الذي انعكس سلبا على النساء وأبمى لضاٌاهن فً أسفل سلم االولوٌات، 

 ٌن النساء الفلسطٌنٌات فً اطر لانونٌة مختلفة تبعا لوالع السٌطرة السٌاسٌة لكل منطمة.وفرض فصل ب

بالرؼم من جهود وزارة الصحة لتوفٌر كافة الخدمات الصحٌة الشاملة والمتكاملة للجمٌع وخاصة  للوضع الصحًأما بالنسبة 

جزء هام منها واهتمام من كافة ممدمً الخدمات الصحٌة للفبات االكثر احتٌاجا للرعاٌة الصحٌة، وتحتل برامج تنظٌم االسرة 

فً فلسطٌن، الزالت فجوة الوصول الى الخدمات الصحٌة لابمة بسبب االحتبلل االسرابٌلً وفرض الحصار كما فً لطاع 

، ؼزة. حٌث تشهد المستشفٌات نمص االدوٌة والمستلزمات االساسٌة تتسبب فً نمص الخدمة الصحٌة، كنمص ؼاز التخدٌر

وعدم ادخال أنواع معٌنة من العبلج وارتفاع تكلفة بعضها بسبب الحصار واؼبلق المعابر والتً أٌضا تحرم الفلسطٌنٌٌن 

والفلسطٌنٌات من تلمً العبلج فً الخارج وخصوصا فً ظل الحدٌث عن ازدٌاد حاالت السرطان واالمراض المستعصٌة بعد 

وحدة نظم المعلومات الصحٌة فً لطاع ؼزةـ، فمد  49كز المومً لرصد االورامالحرب االخٌرة على ؼزة. فوفما لتمارٌر المر

( وتعتبر نسبة اصابة االناث :817) 3125وحتى نهاٌة عام  3125 -:311بلػ عدد حاالت السرطان والتً تم رصدها من 

 % من الذكور. 56.6% من االناث ممابل 65.6هً االعلى من معدالت االصابة بالسرطان بنسبة 

وٌعتبر التؤخر فً الوصول الى المراكز الصحٌة من أكبر عوامل المخاطرة لحدوث وفٌات االمهات، وٌعد نمص المواصبلت 

والحواجز العسكرٌة وجدار الفصل العنصري من أهم أسباب التؤخر فً الوصول الى مراكز الرعاٌة الصحٌة فً الضفة 

الهتمام بالٌات تمكٌن االمهات والنساء الحوامل من الوصول الى مراكز الؽربٌة، االمر الذي ٌحتم على وزارة الصحة اٌبلء ا

 الرعاٌة الصحٌة فً الضفة وؼزة على حد سواء.

كما أن رإٌة وزارة الصحة فً تمدٌم الخدمات الصحٌة للمرأة تمتصر على المتزوجات وتستثنً نسبة كبٌرة من النساء 

والخدمات الصحٌة الضرورٌة. كما تفتمر الكوادر الطبٌة الى الخبرة والفتٌات ؼٌر المتزوجات من الحصول على الرعاٌة 

والحفاظ على السرٌة فً التعامل مع النساء فً المراحل المختلفة وخصوصا فً حاالت العنؾ. كما أن هنان نمص فً 
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ان ضعؾ فً الخدمات المتكاملة والمندمجة فً مجال الصحة االنجابٌة والجنسٌة مثل المشورة وخاصة للمراهمات وهن

 السٌاسات الصحٌة فٌما ٌخص االجهاض االمن.

أما فٌما ٌخص المشاركة االلتصادٌة للنساء، فبل تزال النسبة متدنٌة وهنان نمص فً التدابٌر التً تشجع انخراط النساء فً 

لكٌة، فً حٌن سوق العمل وخصوصا المطاع الخاص وامتبلن المشارٌع الخاصة التً تمكن النساء من الوصول للموارد والم

 ترتفع نسبة مشاركتها فً المطاع ؼٌر الرسمً والذي ٌعتبر االكثر تعرضا النتهان حموق النساء فً العمل.

 

أما بخصوص وصول النساء الى مراكز صنع المرار، فتشٌر االحصاءات االخٌرة الى تدنً وصول النساء الى مراكز صنع  

أس الهرم السٌاسً فً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة واالحزاب السٌاسٌة المكونة المرار بكل المطاعات السٌاسٌة، ابتداءا من ر

لها، مما ٌشكل مإشرا هاما وخطٌر ٌعكسه الدور الهام الذي ٌنبؽً أن تلعبه االحزاب السٌاسٌة فً تشكٌل الوعً السٌاسً 

 اواة بٌن الجنسٌن.الجمعً بؤهمٌة مشاركة النساء فً الحٌاة السٌاسٌة وانتصارها لمضٌة العدالة والمس

الماضٌة  3129و 3126فهنان عدم التزام من دولة فلسطٌن )السلطة( بتطبٌك لرارات المجلس المركزي المتخذة فً عامً 

% فً جمٌع بنى وهٌاكل مإسسات الدولة، بما فٌها عضوٌة المجلس 41بتخصٌص مماعد للنساء فً المجلس الوطنً بوالع 

هٌبة التشرٌعٌة االولى فً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، فلم تتجاوز نسبة العضوات فً المجلس الوطنً الفلسطٌنً الذي ٌعتبر ال

% ، حٌث ٌجب على الدولة اصدار لرار بمانون 5% والتصرت تسبة عضوٌة المرأة فً المجلس المركزي 21الوطنً عن 

ء فً جمٌع مستوٌات صنع المرار % من المماعد للنساء وصوال للمناصفة. حٌث مازالت مشاركة النسا41ٌخصص نسبة 

 متدنٌة وعلى الرؼم من تبنً دولة فلسطٌن نظام الكوتا.

 

على أن االحتبلل اإلسرابٌلً ال زال ٌشّكل العمبة الربٌسٌة التً تحول دون تمتع النساء  لٌإكد المرار األممً لهذا فمد جاءو

والفتٌات الفلسطٌنٌات بحمولهن وٌمنع تمّدمهن ومشاركتهن فً التنمٌة المحلٌة، وٌدعو المجتمع الدولً الى مواصلة تمدٌم 

ة حموق اإلنسان للنساء والفتٌات الفلسطٌنٌات، وٌهٌب المساعدات والخدمات الملّحة لهن، وإٌبلء اهتمام خاص لتعزٌز وحماٌ

بالمانحٌن الدولٌٌن الوفاء بالتزاماتهم دون إبطاء وطالب المرار أٌضاً لجنة وضع المرأة بمواصلة رصد تنفٌذ توصٌات نٌروبً 

بٌجٌن وؼٌرها من ( المتعلمة بالنساء واألطفال الفلسطٌنٌٌن ومنهاج عمل 371التطلعٌة للنهوض بالمرأة خاصة الفمرة )

المرارات والوثابك األممٌة ذات العبللة كما أكد تمرٌر األمٌن العام لؤلمم المتحدة عن "حالة المرأة الفلسطٌنٌة وتمدٌم المساعدة 

(، 3128آذار  35-24(، التً عمدت خبلل الفترة ) 72الٌها" والذي لّدم الى لجنة وضع المرأة فً األمم المتحدة بدورتها رلم) 

عن بالػ للمه إزاء الحالة الخطٌرة للمرأة الفلسطٌنٌة فً  3127/5عبّر المجلس االلتصادي واالجتماعً وفً لراره رلم  كما

 األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة نتٌجة اآلثار الجسٌمة الناجمة عن استمرار االحتبلل اإلسرابٌلً ؼٌر المشروع بجمٌع مظاهره.

 


