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توطئة

ي�س ّر مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي واملبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية
(مفتاح) �أن يقوما ب�إطالق تقرير املتابعة امل�شرتك بيجني  25+ال�صادر عن ّ
منظمات املجتمع املدين
واخلا�ص بفل�سطني ،والقائم على �أ�سا�س امل�شاورات التي �أجر َيت مع املجتمع املدين ّ
واملنظمات الن�سائية.
ي�ستكمل هذا التقرير الأعمال واجلهود التي قام بها االحتاد العام للمر�أة الفل�سطين ّية والذي عمل ب�شكل
حثيث مع كافة ّ
منظمات املجتمع املدين يف حت�ضري التقرير الوطني الفل�سطيني .وقد �صدر التقرير
الوطني بالتن�سيق بني ٍّ
كل من وزارة �شون املر�أة ومكتب رئي�س الوزراء واالحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية.
كذلك فقد مت َّثل ك ٌّل من مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ومفتاح يف امل�شاورات التي �أجرتها
وخا�صة مكتب الأمم املتحدة للمر�أة واللجنة االقت�صاد ّية واالجتماع ّية لغربي �آ�سيا
وكاالت الأمم املتّحدةّ ،
ّ
(الإ�سكوا) حت�ضري ًا للتقرير الإقليمي العربي ،والذي مت �إطالقه يف ت�شرين الثاين (نوفمرب)  2019خالل
اجتماع رفيع امل�ستوى انعقد يف عمان ،الأردن.
لقد ّمت و�ضع تقرير املتابعة هذا ا�ستناد ًا �إىل املبادئ التوجيه ّية ال�صادرة عن مكتب الأمم املتح ّدة للمر�أة،
والتي تتناول الق�ضايا ال�ستّة التي ي�س ّلط ال�ضوء عليها �إعالن ومنهاج عمل بيجني .يتناول الق�سم الأ ّول
الأولو ّيات ،والتح ّديات والإخفاقات خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية ،يليه التق ّدم املح َرز يف جماالت
االهتمام احلا�سمة ال�ستّة� .أ ّما الق�سم الثالث ،فيناق�ش فيه تقرير املتابعة الإجراءات املتّخذة ملعاجلة
التح ّرر من العنف ،والو�صم وال�صور النمط ّية ،ثم ينتقل التقرير �إىل الق�سم الرابع حول امل�شاركة املجدية،
وامل�ساءلة وامل� ّؤ�س�سات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،مبا فيها ا�ستجابات احلكومة لال�سرتاتيج ّيات ،وخطط
احل�سا�سة للنوع االجتماعي ،والتزاماتها يف اتّخاذ �إجراءات كفيلة بتلبية التزاماتها القانونية
العمل ّ
مبوجب القانون الدويل ،وحتديد ًا التو�صيات واملالحظات اخلتام ّية للجنة �سيداو .كما تتناول ما �إن كانت
احلكومة قد اتخذت تدابري من �أجل موا َءمة ال�سيا�سات والت�شريعات الفل�سطينية التمييز ّية مع اتفاقية
�سيداو و� ّأي معايري دول ّية �أخرى حلقوق الإن�سان.
يناق�ش الق�سم اخلام�س من تقرير املتابعة التق ّدم املح َرز يف �أجندة املر�أة وال�سالم والأمن خالل ال�سنوات
اخلم�سة املا�ضية ،ودور املر�أة يف عمل ّيات �صنع القرار وبناء ال�سالم �ضمن ال�سياق الفل�سطيني من
االحتالل الع�سكري املط ّول وال�صراع الفل�سطيني-الإ�سرائيلي .وي�س ّلط ال�ضوء على التق ّدم �أو الإجراءات
وخا�صة بعد تب ّني قرار جمل�س
املتّخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية لبناء و�إدامة ال�سالم والأمن،
ّ
الأمن رقم  1325وتب ّني اجليل الأول من ّ
خطة العمل الوطني .كذلك يتناول هذا الق�سم الإجراءات
اجلن�سني والق�ضاء على التمييز �ض ّد املر�أة .و�أخري ًا ،يعالج الق�سم
املت َّخذة ملعاجلة انعدام امل�ساواة بني
َ
الأخري من تقريرنا املك ِّون البيئي من خالل عد�سة النوع االجتماعي ،فيتناول ال�سيا�سات البيئية التي
تب ّنتها احلكومة الفل�سطين ّية والت�أثري ال�سلبي لالحتالل الإ�سرائيلي على احلقوق البيئ ّية للن�ساء والفتيات
يف الأرا�ضي الفل�سطين ّية املحت ّلة.
و�سيقوم مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي وم� ّؤ�س�سة مفتاح با�ستخدام هذا التقرير ك�أداة
منا�صرة خالل الأن�شطة املقبلة املتع ّلقة ب�إعالن ومنهاج عمل بيجني  .25+فاعتبار ًا من انعقاد الدورة
 65للجنة و�ضع املر�أة عن بعد يف �شهر �آذار (مار�س) � ،2021سيقوم مركز املر�أة للإر�شاد القانوين
واالجتماعي وم� ّؤ�س�سة مفتاح بتنظيم َ
ن�شاطني عن بعد يتناوالن الفكرتَني الرئي�س ّيتَني الواردتَني يف تقرير
املتابعة ،واللتَني ت�ش ّكالن الفكرتَني الرئي�س ّيتَني يف جلنة و�ضع املر�أة لهذه ال�سنة :القيادة وامل�شاركة املجدية
والعنف القائم على النوع االجتماعي .و�سيجري تناول ك ّل هذه املوا�ضيع �ضمن �سياق احلياة اليومية
للن�ساء والفتيات الفل�سطين ّيات ال ّرازحات حتت االحتالل اال�ستعماري الإ�سرائيلي والأبو ّية البنيو ّية .عالو ًة
5

على ذلك� ،سينخرط مركز املر�أة ومفتاح يف �أن�شطة ومبادرات منا�صرة �أخرى متع ّلقة ب�إعالن ومنهاج عمل
ب�ضم جهودهما �إىل جهود ّ
منظمات حقوق الإن�سان
بيجني  25+املنعقد يف املك�سيك وباري�س ،و�سيقومان ّ
الن�سو ّية يف فل�سطني ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بهدف ت�سليط ال�ضوء على انعدام امل�ساواة
بني اجلن�سني الذي تعاين منه الن�ساء الفل�سطين ّيات والعرب ّيات يف منطقتنا.
وبينما �أ ّدى انت�شار جائحة كوفيد 19-العامل ّية �إىل ت�أخري عمل ّية �إعالن ومنهاج عمل بيجني 25+بر ّمتها
ل�سنة كاملة� ،إال �أ ّنه قد منحنا ما ّدة للت�أ ّمل وفر�صة ها ّمة لن�شهد على ا�ستمرار انعدام امل�ساواة بني
اجلن�سني وال�سيا�سات التمييز ّية للحكومات ،وعدم اتّخاذ تدابري جد ّية ل�ضمان امل�شاركة املجد َية للمر�أة
َ
يف هيئات �صنع القرار ويف جلان اال�ستجابة خالل الإغالقات وانت�شار اجلائحة .كما �أنَّ اجلائحة ك�ش َفت
الكثري من ال�سيا�سات احلكوم ّية ،وتقاع�سها وغياب الإرادة ال�سيا�سية ل�ضمان حماية الن�ساء والفتيات من
�ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي� .إنَّ هذه احلقيقة يف ال�سياق الفل�سطيني ،تو ّفر لنا املزيد
من البيانات امل�ستندة �إىل الأد ّلة يف حمالت املنا�صرة لهذه ال�سنة ،والتي �سندعو من خاللها احلكومات
�إىل اتّخاذ �إجراءات جد ّية ملعاجلة عدم امل�ساواة بني اجلن�سني ،وتعزيز املجتمعات امل�سالمِ ة التي ال ُيه َّم�ش
فيها �أحد ،من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة وتنفيذ �أجندة املر�أة وال�سالم والأمن .كما �ستطالب الن�ساء
الفل�سطين ّيات الدول واملجتمع الدويل باتّخاذ �إجراءات جد ّية لإنهاء االحتالل الع�سكري الإ�سرائيلي
وامل�ضي قدم ًا نحو �إيجاد ح ّل عادل ودائم لل�صراع الفل�سطيني-الإ�سرائيلي ،الذي ي�ؤ ّثر �سلب ًا على
املط َّول،
ّ
ً
حياة ك ّل الفل�سطينيني ،وخ�صو�صا املجموعات امل�ست�ض َعفة ومن بينها الن�ساء والفتيات.
						
رندة ال�سنيورة
		
املديرة العامة/مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي
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حترير الأعرج
املديرة التنفيذية/مفتاح

مقدّمة
يق ّدم التقرير التايل مراجعة تقييم ّية على امل�ستوى الوطني لتنفيذ �إعالن ومنهاج عمل بيجني من قبل
ويتم تقدمي هذه التقرير كمعلومات �إ�ضاف ّية عن الو�ضع يف
دولة فل�سطني� ،ضمن �إطار الذكرى  25لتب ّنيهاّ .
يخ�ص االمتثال يف و�إنفاذ حقوق املر�أة ،ومتكينها وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني .كما تتناول
فل�سطني فيما ّ
ًّ
بع�ض �أجزاء هذا التقرير بالتف�صيل كال من جماالت االهتمام احلا�سمة (انظر/ي اجلدول رقم .)1
يتك ّون التقرير من الأق�سام التالية:
موجز عن �سياق الو�ضع يف فل�سطني؛
الق�سم  1يت�ض ّمن حتلي ًال كلي ًّا حول الأولو ّيات ،والإجنازات ،والتح ّديات والإخفاقات خالل ال�سنوات
اخلم�سة املا�ضية بالإ�ضافة �إىل الأولو ّيات اجلديدة والنا�شئة يف امل�ستقبل؛
مف�ص ًال للإجراءات املتّخذة من �أجل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني خالل
الق�سم  2يت�ض ّمن حتلي ًال ّ
ال�سنوات اخلم�سة الأخرية ( )2014-2019يف �ستّة جماالت اهتمام حا�سمة خمتارة من منهاج عمل
بيجني وهي :املر�أة والفقر ،والعنف �ض ّد املر�أة ،واملر�أة واالقت�صاد ،واملر�أة وال�سلطة و�صنع القرار ،واملر�أة
والبيئة ،واملر�أة والنزاعات امل�س ّلحة (اجلدول  .)1ومن �أجل تي�سري التحليل ،فقد ّمت تبويب جماالت
االهتمام ال�ستّة �ضمن �ستة �أبعاد ت�س ّلط ال�ضوء على مدى ان�سجام منهاج عمل بيجني مع �أجندة التنمية
امل�ستدامة  .2030وتهدف هذه املقاربة �إىل تي�سري الت�أ ّمل يف تنفيذ كال �إطا َري العمل على نحو يعزّزان فيه
بع�ضهما البع�ض ،وذلك بهدف ت�سريع التق ّدم جلميع الن�ساء والفتيات .والأبعاد ال�ستة هي:
 أالتنمية ال�شاملة والرخاء امل�شرتك والعمل الالئق؛ بالق�ضاء على الفقر واحلماية االجتماعية والتنمية االجتماعية (اخلدمات)؛ ج التحرر من العنف والو�صم والقوالب النمطية؛ دامل�شاركة ،وامل�ساءلة وامل� ّؤ�س�سات املراعية ملنظور امل�ساواة بني اجلن�سني؛ هاملجتمعات التي ت�سعى نحو ال�سلم والأمن الإن�ساين وال�شاملة للجميع؛ واحلفاظ على البيئة وحمايتها و�إ�صالحها.وقد ّمت اتباع منهج ّية هي مزيج من املراجعات الأدب ّية للدرا�سات ،والتقارير ،وامل�شاورات الوطن ّية ذات
ال�صلة مع �أكرث من ّ 80
منظمة غري حكوم ّية ونا�شطة ن�سو ّية حول جماالت االهتمام احلا�سمة .و�أخري ًا،
للمنظمات غري احلكومية �صادرة عن جلنة ّ
فقد ا�سرت�شد التقرير ب�أداة توجيه ّية ّ
املنظمات غري احلكومية
املعن ّية بو�ضع املر�أة يف نيويورك.
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اجلدول رقم 1
ّ
خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
منهاج عمل بيجني
جماالت االهتمام التمييز �ض ّد املر�أة (�سيداو)
احلا�سمة
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املر�أة والفقر

املادّة  :13للمر�أة احلق يف الهدف  :1الق�ضاء على الفقر بجميع
اال�ستحقاقات العائلية ،واحل�صول على �أ�شكاله يف ك ّل مكان.
القرو�ض امل�صرفية ،والرهون العقارية الهدف  :10احل ّد من انعدام امل�ساواة
وغري ذلك من �أ�شكال االئتمان املايل .داخل البلدان وفيما بينها

العنف �ضد املر�أة

املادّة  :5تغيري الأمناط االجتماع ّية
والثقاف ّية ل�سلوك الرجل واملر�أة،
بهدف حتقيق الق�ضاء على التح ّيزات
والعادات العرف ّية وك ّل املمار�سات
الأخرى.
املادة  :6تتّخذ الدول الأطراف جميع
الإجراءات ملكافحة جميع �أ�شكال
االجتار باملر�أة وا�ستغالل بغاء املر�أة.

الهدف  :16الت�شجيع علـى �إقامـة
جمتمعـات �آمنة ت�سعى نحو ال�سلم
والأمن الإن�ساين ال ُيه َّم�ش فيهـا �أحـد
مـن �أجـل حتقيـق التنمي ــة امل�س ــتدامة،
و�إتاح ــة �إمكان ّي ــة و�ص ــول اجلمي ــع
�إىل العدال ــة ،وبن ــاء م� ّؤ�س�سات ف ّعالة
وخا�ضعة للم�ساءلة و�شاملة للجميع
على جميع امل�ستويات.

املر�أة والنزاعات
امل�سلحة

التو�صية العا ّمة رقم  :30و�ضع املر�أة
يف �سياق منع النزاعات ويف حاالت
النزاع وما بعد انتهاء النزاع.

الهدف  :16الت�شجيع علـى �إقامـة
جمتمعـات �آمنة ت�سعى نحو ال�سلم
والأمن الإن�ساين ال ُيه َّم�ش فيهـا
�أحـد مـن �أجـل حتقيـق التنمي ــة
امل�س ــتدامة ،و�إتاح ــة �إمكاني ـّـة
و�ص ــول اجلمي ــع �إىل العدال ــة ،وبن ــاء
م� ّؤ�س�سات ف ّعالة وخا�ضعة للم�سا َءلة
و�شاملة للجميع على جميع امل�ستويات.

املر�أة واالقت�صاد

املادة  :14تتّخذ الدول الأطراف جميع
الإجراءات املنا�سبة للق�ضاء على
التمييز �ض ّد املر�أة يف املناطق الريف ّية
لكي تكفل لها ،على �أ�سا�س امل�ساواة بني
الرجل واملر�أة� ،أن ت�شارك يف التنمية
الريفية وت�ستفيد منها.
املادة  :11للمر�أة احلقّ بالعمل على
قدم امل�ساواة مع الرجل ،مبا يف ذلك
امل�ساواة يف الأجور ،والرتقيات،
ال�صحة وال�سالمة.
والتدريب و�شروط
ّ

الهدف  :8تعزيز النمو االقت�صادي
ّ
املطرد وال�شامل للجميـع وامل�سـتدام،
والعمالـة الكاملـة واملنتجة ،وتوفري
العمل الالئق للجميع.
الهدف � :9إقامــة بـنى حتتيــة قــادرة
علــى ال�صــمود ،وحتفيــز الت�صــنيع
امل�ســتدام ال�شــامل للجميع ،وت�شجيع
االبتكار.
الهدف  :10احل ّد من انعدام امل�ساواة
داخل البلدان وفيما بينها.
الهدف � :12ضمان وجود �أمناط
ا�ستهالك و�إنتاج م�ستدامة.

املر�أة يف ال�سلطة املادة  :16ح�صول املر�أة على حقّ م�سا ٍو الهدف  :17تعزيـ ــز و�سـ ــائل التنفيـ ــذ
ومواقع �صنع القرار حلقّ الرجل يف كا ّفة الأمور املتع ّلقة وتن�شـ ــيط ال�شـ ــراكة العامليـ ــة مـ ــن
بالزواج ورعاية الأطفال والعالقات �أجـ ــل حتقيـ ــق التنمية امل�ستدامة.
العائلية.
املادة  :7حقّ املر�أة يف الت�صويت،
وامل�شاركة يف �صياغة وتنفيذ �سيا�سة
ّ
املنظمات
احلكومة ،وامل�شاركة يف
احلكوم ّية وال�سيا�س ّية.
املادة  :9ح�صول املر�أة على حقّ م�سا ٍو
حلقّ الرجل يف املحافظة على اجلن�س ّية
وتغيريها ومنحها لأطفالها.
املر�أة والبيئة

التو�صية العامة رقم  :37الأبعاد الهدف � :6ضـ ــمان تـ ــوافر امليـ ــاه
اجلن�سانية للح ّد من خماطر الكوارث وخـ ــدمات ال�صـ ــرف ال�صـ ــحي
للجميـ ــع و�إدارتها �إدارة م�ستدامة.
يف �سياق تغيرّ املناخ.
الهدف � :7ضــمان ح�صــول اجلميــع
بتكلفــة مي�ســورة علــى خــدمات
الطاقــة احلديثــة املوثوقة وامل�ستدامة.
الهدف  :11جعــل املــدن وامل�ســتوطنات
الب�شــر ّية �شــاملة للجميــع و�آمنــة
وقــادرة علــى ال�صمود وم�ستدامة.
الهدف  :13اتّخاذ �إجراءات عاجلة
للت�صدّي لتغيرّ املناخ و�آثاره.
الهدف  :14حفـظ املحيطـات والبحـار
واملـوارد البحريـة وا�سـتخدامها
علـى نحـو م�سـتدام لتحقيق التنمية
امل�ستدامة.
الهدف  :15حمايــة الــنظم
الإيكولوجيــة الرب ّيــة وترميمهــا
وتعزيــز ا�ســتخدامها علــى نحــو
م�ســتدام ،و�إدارة الغابــات علــى نحــو
م�ســتدام ،ومكافحــة الت�صـ ّـحر،
ووقــف تدهور الأرا�ضي وعك�س م�ساره،
ووقف فقدان التن ّوع البيولوجي.
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ال�سيـ ـ ـ ـ ــاق
1

2

3

4

5

1مع نهاية عام  ،2019بلغ عدد ال�س ّكان الفل�سطين ّيني حوايل  13،4مليون ن�سمة .فقط  5،04مليون
ن�سمة يعي�شون داخل �أرا�ضي دولة فل�سطني املحت ّلة ( 59،9%يف ال�ضفة الغربية و 40،1%يف قطاع
غزة)؛  42%منهم الجئون ( 26،3%يف ال�ضفة الغربية و 66،1%يف غزة) 49،22% .من
الفل�سطين ّيني هنَّ من الإناث .1يف ال�ضفة الغرب ّية 36،3% ،من الفل�سطينيني هم دون �سنّ ،15
باملقارنة مع  % 41،4يف غزة؛  % 45من الفل�سطين ّيني هم دون �سنّ 18؛  23%هم بني 18-29
�سنة؛  29%هم بني � 30-65سنة و 3%هم فوق � 65سنة .كما يجدر ذكر �أنَّ مع ّدل عدد �أفراد
الأ�سرة انخف�ض يف نهاية عام � 2019إىل  ،5،02باملقارنة مع � 6،1سنة  .20003عالو ًة على ذلك،
ف�إنَّ  10%من الأ�سر الفل�سطين ّية تر�أ�سها ن�ساء.4
2منذ اتفاق ّيات �أو�سلو االنتقالية �سنة ّ ،1995مت تق�سيم ال�ضفة الغربية ( 21%من ف�سطني التاريخية)
�إىل ثالث فئات �سيا�س ّية هي املنطقة “�أ” ،والتي متثل  17،7%من ال�ضفة الغربية وتقع حتت
ال�سيطرة الإدار ّية لل�سلطة الفل�سطينية ،واملنطقة “ب” ،والتي ت�شكل 18،3%من ال�ضفة الغربية،
وتقع حتت ال�سيطرة الإدار ّية اجلزئ ّية لل�سلطة الفل�سطينية ،واملنطقة “ج” ،والتي ت�شكل % 60،9
منها ،كما حتتوي على  3%من االحتياطي الطبيعي ،وهي تقع حتت ال�سيطرة الع�سكر ّية والإدار ّية
الكاملة لإ�سرائيل .بالن�سبة للمنطقة “ج” ( 60،9من ال�ضفة الغربية) ،ت�ستند �سيا�سات �إ�سرائيل
�سيتم
�إىل فر�ض ّية �أنّ الهدف الرئي�سي منها هو خدمة االحتياجات الإ�سرائيلية ،و�أ َّنها على الأرجح ّ
ويتم ا�ستغالل موارد هذه املنطقة من خالل بناء �أكرث من  150م�ستوطنة
�ض ّمها �إىل �إ�سرائيلّ .
ا�ستعمارية �إ�سرائيلية غري قانون ّية ،و�شقّ حوايل  1,000كيلومرت من الطرق لربطها ببع�ضها البع�ض.
أرا�ض فل�سطينية على طول احلو�ض املائي الغربي
ال�ضم والتو�سع يف معظمه فوق � ٍ
ّ 3مت بناء جدار ّ
ال�ضم
(طوله حوايل  1،200كيلومرت) ،وهو حو�ض مياه جوف ّية ا�سرتاتيجي .ويت�ض ّمن جدار
ّ
والف�صل �شريط ًا من الأر�ض يدعى “منطقة التما�س” ،والذي تبلغ م�ساحته  1،021كيلومرت مربع،
ويقع بني ّ
اخلط الأخ�ضر واجلدار الفعلي ،وهو يعني فعلي ًّا املزيد من فقدان الأر�ض .ي�ؤ ّدي هذا �إىل
فر�ض املزيد من القيود على الأرا�ضي املتو ّفرة لزراعة الفل�سطينيني .فال�سيا�سات والإجراءات
الإ�سرائيل ّية اخلا�صة بامل�صادرة ،بالإ�ضافة �إىل الأرا�ضي الزراعية التي اعتربتها ال�سلطة القائمة
باالحتالل مناطق متا�س ،قيدت من قدرة املر�أة الفل�سطينية على الو�صول �إىل الأرا�ضي الزراعية
و�إىل املُدخالت ال�ضرور ّية للزراعة (املياه).5
4كما �أدّى احل�صار الع�سكري املفرو�ض على قطاع غزة منذ �سنة � 2007إىل تقييد حركة النا�س
والب�ضائع من و�إىل قطاع غزة ،وو�ضع �سكان القطاع يف حالة فقر �شديد .واملر�أة هي الأ�ش ّد معانا ًة من
حيث احل�صول على مدخول ،حيث �أنَّ دخلها �أق ّل واال�ستحقاقات االجتماعية التي حت�صل عليها هي
�أق ّل �أي�ض ًا.
5يتوا�صل �إحلاق ال�ضرر باالقت�صاد الفل�سطيني من خالل القيود التي يفر�ضها احل�صار الع�سكري
على قطاع غزة ،ومن بينها احل ّد من حركة عوامل الإنتاج والتجارة ،وخ�صو�ص ًا من خالل ح�صار
اخلا�صة بال�سلطة الفل�سطينية ،وتعليق الدعم
املقا�صة
غزة ،وقيام �إ�سرائيل بحجز �إيرادات
ّ
ّ

 -1فل�سطني يف �أرقام 2020 ،2019؛ اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني.
 -2امل�صدر ال�سابق.
 -3اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني.2020،
 -4اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطينيc 2019 ،
 -5اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطينيa 2018 ،
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الأمريكي لل�سلطة الفل�سطينية ولوكالة الأمم املتّحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
(الأونروا) .خالل العقد الأخري ،ت�أ ّثر االقت�صاد الفل�سطيني كذلك بحالة عدم اال�ستقرار الإقليم ّية
مما �أ ّدى �إىل عدم القدرة على خلق فر�ص
وحت ُّول امل�ساعدات �إىل دول �أخرى يف ال�شرق الأو�سطّ ،
عمل للذكور والإناث.
	 6انخف�ض مع ّدل من ّو االقت�صاد الفل�سطيني بن�سبة  1،9%( 0،8%يف ال�ضفة الغربية 10،1% ،يف
غزة) خالل �سنة  2017باملقارنة مع �سنة  ،2016وبن�سبة  0،1%( 1،3%يف ال�ضفة الغربية،
 6،3%يف غزة) �سنة  2018باملقارنة مع  ،2017بينما ا�ستق ّر �سنة  2019باملقارنة مع .20186
	� 7إنَّ ال�سبب الرئي�سي ل�ضعف متثيل املر�أة الفل�سطينية ،و�إق�صائها تقريب ًا من احلياة العامة ،مبا يف
ذلك التمثيل ال�سيا�سي والو�صول �إىل مواقع �صنع القرار ،هو هيمنة اخلطاب الأبوي والتقليدي،
واملجتمعي لقبول وتنفيذ �شمول املر�أة .عالو ًة على ذلك،
ال�سيا�سي
والذي ي�ؤ ّثر �سلب ًا على اال�ستعداد
ّ
ّ
ف�إنَّ ممار�سات االحتالل �ض ّد املر�أة الفل�سطينية ،ومن بينها القيود على احلركة والعنف املبا�شر
�ضد النا�شطات الفل�سطينيات ،ت�شكل حت ّدي ًا خطري ًا �آخر ًا.
أبوي والتمييز من قبل دولة فل�سطني بت�شكيل دائرة �ش�ؤون الع�شائر التي ير�أ�سها
	 8كما تع ّمق النظام ال ّ
ديوان الرئا�سة واملحافظون .7ولكن ،خالل �سنة  ،2019مل يقم الرئي�س الفل�سطيني بت�شكيل جلنة
�ش�ؤون الع�شائر يف قطاع غزة لأ�سباب تتع ّلق باالنتماءات ال�سيا�سية.
موجه �ض ّد الفل�سطين ّيني والأرا�ضي الفل�سطين ّية يف
�9 9إنَّ التدهور
البيئي الذي ت�س ّببته دولة الإحتالل ّ
ّ
8
مما
كمكب للنفايات اخلطرة والنفايات ال�صناعية ّ ،
ال�ضفة الغربية .فهي ت�ستخدم ال�ضفة الغربية ّ
�صحة الفل�سطين ّيني الذين ي�سكنون يف املناطق القريبة للخطر ،حيث �أنَّ �إلقاء النفايات
يع ّر�ض ّ
اخلطرة ي�س ّبب تل ّوث الهواء ،والرتبة واملياه .وحيث �أنَّ كم ّيات كبرية من املوا ّد والنفايات اخلطرة
يجري �إ ّما دفنها �أو طرحها ب�شكل مفتوح يف الأرا�ضي الزراعية ،ف�إنَّ الرتبة واملياه اجلوف ّية تتع ّر�ضان
يتم طرحها ون�شرها يف الأرا�ضي الفل�سطينية
للتل ّوث .9مبا �أنَّ النفايات ال�صلبة الإ�سرائيلية التي ّ
املحتلة ت�ؤ ّثر على الزراعة ،ف�إنَّ هذا ي�ؤ ّثر على املر�أة الفل�سطين ّية ب�شكل خا�ص من خالل فقدان
م�صدر رزقها واملخاطر ال�صح ّية املتع ّلقة بالتلوث.
1 10ي�ؤ ّثر هذا بالتايل على دور املر�أة الفل�سطينية يف الأ�سرة ،حيث �أ َّنه يعيق قدرتها على اال�ستقالل وعلى
مت ّلك وزراعة الأر�ض ب�شكل كبري .ويف ظ ّل الأزمة االقت�صاد ّية القائمة يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ،ي�ش ّكل فقدان العمل الزراعي �ضربة قا�صمة للمر�أة التي تعمل يف هذا القطاع ،حيث �أ ّنها يف
كثري من الأحيان ال تتمتّع باملهارات الالزمة للأ�شكال الأخرى من العمالة املاهرة .10وتوا�صل دولة
الإحتالل انتهاكاتها لقانون حقوق الإن�سان وللقانون الإن�ساين الدويل �ض ّد الفل�سطين ّيني يف قطاع غزة
من خالل قيام اجلي�ش الإ�سرائيلي بتجريف الأرا�ضي الزراع ّية وال�سكن ّية على طول احلدود ال�شرقية
لغزة ،بالإ�ضافة �إىل العمل ّية غري املعلنة من ال ّر�ش اجل ّوي ملبيدات الع�شب التي تد ّمر املحا�صيل .توجد
املناطق التي تع ّر�ضت لل ّر�ش الكيماوي الإ�سرائيلي على احلدود ال�شرق ّية واجلنوب ّية لقطاع غزة ،يف
املنطقة التي تدعى "املنطقة العازلة" ،والتي يزعمون �أ ّنها ُن ّفذت لأ�سباب �أمن ّية.11
� -6سلطة النقد الفل�سطينية واجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني.2019 ،
 -7االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية.2017 ،
 -8كرزم.2019 ،
� -9إ�سحاق ور�شماوي.2016 ،
 -10مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي. b 2019 ،
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الق�سم 1

الأولو ّيات ،والإجنازات ،والتح ّديات،
والإخفاقات

13

ي�ش ّكل هذا الق�سم حتلي ًال ك ّلي ًا للأولو ّيات ،والإجنازات ،والتح ّديات ،والإخفاقات خالل ال�سنوات اخلم�سة
املا�ضية بالإ�ضافة �إىل الأولو ّيات اجلديدة والنا�شئة للم�ستقبل.
�- -1أه ّم الأولو ّيات ،والإجنازات ،والتحدّيات ،والإخفاقات يف التقدّم املح َرز نحو امل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني املر�أة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية.
1 1.1خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية ،مل حت ّقق دولة فل�سطني �إ ّال احل ّد الأدنى من التق ّدم اخلا�ص
بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة ،وذلك ب�شكل رئي�سي يف جمال الت�شريعات-يف غياب
نظام ت�شريعي فل�سطيني عامل -والأنظمة على م�ستوى جمل�س الوزراء واحلكومة ملعاجلة
متكني املر�أة والعنف املبني على النوع االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل االن�ضمام �إىل معاهدات
واتفاق ّيات دولية .ولكن ،كانت هناك بع�ض التح ّديات والإخفاقات يف تنفيذ منهاج عمل
�سيف�صل الحق ًا يف هذا التقرير.
بيجني ،و�سيداو ،والأهداف الإمنائية للألف ّية كما
ّ
1 1.2يف عام  ،2014ان�ض ّمت دولة فل�سطني �إىل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة (�سيداو) ،كما ان�ض ّمت �سنة � 2018إىل الربوتوكول الإ�ضايف التفاقية �سيداو والذي
يوجد �آل ّية للنظر يف ال�شكاوى الفرد ّية.12
ِ
1 1.3ولكن ،مل يتح ّقق �إ ّال تقدّم حمدود من ناحية التزام دولة فل�سطني يف تنفيذ �أحكام اتفاقية �سيداو
وا�ستحقاقاتها القانونية ،حيث �أ ّنها مل تقم مث ًال ب�إدماج االتفاق ّية يف القوانني والت�شريعات
الوطنية الفل�سطينية مبا ي�ضمن ان�سجام هذه الت�شريعات مع �أحكام اتفاقية �سيداو ،كما �أ َّنها
مل تقم بن�شر االتفاقية وكافة اتفاقيات حقوق الإن�سان الدولية الأخرى يف اجلريدة الر�سم ّية.
ملزمة يف القانون الفل�سطيني.13
وبنا ًء عليه ،ال تتمتّع االتفاقية ب�أي ق ّوة قانونية ِ
1 1.4يف �سنة  ،2014قام جمل�س الوزراء الفل�سطيني بن�شر القرار رقم � 18سنة  2013حول نظام
�ستتم الإ�شارة يف
التحويل الوطني للن�ساء �ضحايا العنف يف اجلريدة الر�سم ّية .ولكن ،كما ّ
الق�سم  )13.3.1( 2من هذا التقرير ،يعاين نظام التحويل الوطني من عدّة فجوات وحتدّيات.
1 1.5يف �سنة ّ ،2016متت امل�صادقة على مر�سوم رئا�سي و ّمت ن�شره يف اجلريدة للر�سم ّية حول
قانون حماية الأحداث بهدف حت�سني النظام الفل�سطيني لعدالة الأحداث و�إلغاء قانون
الأحداث الأردين رقم  16ل�سنة  ،1954والذي كان ما يزال مط ّبق ًا يف ال�ضفة الغربية ،وقانون
وين�ص املر�سوم
الأحداث رقم  2ل�سنة  ،1937والذي كان ما يزال مط ّبق ًا يف قطاع غزةّ .
خا�صة بالأحداث ،وي�شدّد على �ضرورة
الرئا�سي على �إيجاد ق ّوة �شرط ّية ،ونيابة وحماكم ّ
14
�أخذ امل�صلحة الف�ضلى للطفل يف عني االعتبار يف كا ّفة املداوالت القانون ّية والق�ضائ ّية .
1 1.6يف �سنة ّ ،2017متت امل�صادقة على مر�سوم رئا�سي و ّمت ن�شره يف اجلريدة الر�سم ّية حول
قانون اجلرائم االلكرتونية (رقم  16ل�سنة  .)2017قام هذا املر�سوم بتب ّني القانون يف
غياب جمل�س ت�شريعي فل�سطيني عامل ،ودون �إجراء م�شاورات كافية مع ّ
منظمات حقوق
املح�صلة �إىل القيود التي تفر�ضها
الإن�سان �أو مع املجتمع املدين .15وقد �أ�ضاف القانون يف
ّ
 -12مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي واملنتدى.2020 ،
 -13امل�صدر ال�سابق.
و�س ّلم يف �سنة .2018
 -14التقرير الأويل للجنة حقوق الطفل والذي قامت دولة فل�سطني بت�سليمه مبوجب املادة ( )44من االتفاقية ،والذي كان يفرت�ض ت�سلمه �سنة ُ ،2016

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsg6I%2Fw%2B3HEC3fMLlFvJp9JurPLNDSE
4vK5a96GFadl0xHPQ4fhHwy0umDNDjSXyAXqJCOgtBnGYmyiOWsfEU04PBlRIKNQwuWyjXFyaKlEfx

14

 -15احلق.2017 ،

1.7

1.8

1.9

دولة الإحتالل على الإعالم الفل�سطيني ،وعلى اخل�صو�صية وحرية ال�صحافة ،مثل الغارات
مما �ساهم يف
امل�ستم ّرة على امل� ّؤ�س�سات الإعالمية ،واالعتقاالت ال�سيا�س ّية لل�صحفينيّ ،
مفاقمة بيئة اخلوف والرقابة على اجلمهور القائمة �أ�ص ًال .لقد ز ّود هذا القانون الأجهزة
الأمن ّية الفل�سطين ّية ب�آل ّية قانون ّية مت ّكنها من احل ّد من الو�صول �إىل املعلومات ومن اعتقال
تع�سفي وفق ًا للمادة  20منه .16عالو ًة على ذلك ،ال يت�ض ّمن
ال�صحف ّيني والن�شطاء ب�شكل ّ
هذا القانون �أحكام ًا وا�ضحة حول العنف املبني على النوع االجتماعي من ناحية التجرمي
والعقوبات .ولكن َّمت تعديله �سنة  2018مبر�سوم رئا�سي ت�ض ّمن مواد ًا جت ّرم التهديد
والعنف االلكرتوين ،وخا�صة اجلرائم التي تطال “ال�شرف”.17
1يف �سنة  ،2018قام جمل�س الوزراء ب�إ�صدار  9قرارات.
1 1.7.1تخ�صي�ص م�ساعدات للم�ؤ�س�سات واجلمعيات الن�سائية اخلريية يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة؛
1 1.7.2اعتبار � 8آذار عطلة ر�سمية؛
1 1.7.3تخ�صي�ص م�ساعدة مل� ّؤ�س�سة ن�سائية؛
1 1.7.4تخ�صي�ص قطعة �أر�ض لبناء املركز الفل�سطيني لتمكني املر�أة (تراث)؛
1 1.7.5منح الأ ّم حقّ التق ّدم بطلب احل�صول على جواز �سفر ،وفتح ح�سابات م�صرف ّية
الق�صر ،ونقل طفلها من مدر�سة �إىل �أخرى؛
لأطفالها ّ
1 1.7.6ت�شكيل جلنة فن ّية ملراجعة الت�شريع الذي ّ
ينظم الأحوال ال�شخ�صية؛
1 1.7.7مذ ّكرة تفاهم وتعاون مع ترك ّيا حول �ش�ؤون املر�أة؛
�1 1.7.8إحالة م�شروع قانون حماية الأ�سرة من العنف �إىل الرئي�س للإقرار والإ�صدار ح�سب الأ�صول؛
1 1.7.9تقدمي م�ساعدة مالية بقيمة ( 150،000يورو) ملراكز حماية املر�أة يف نابل�س و�أريحا.
1ولكن ،وكما �سيبينّ الق�سم  ،2مل يكن للقرارات املذكورة �أعاله �أثر ُيذكر على حياة الن�ساء
كاف ومبا ي�ضمن امل�ساواة
والفتيات .كما �أنَّ هذه القرارات مل تكن كافية �أو م�ؤ ّثرة ب�شكل ٍ
بني اجلن�سني ومتكني املر�أة.
1يف �سنة � ،2018صدر املر�سوم الرئا�سي رقم  5الذي �ألغى املادّة ( )308من قانون العقوبات
مرتكب  13نوع ًا من اجلرائم اجلن�س ّية من
الذي كان مط ّبق ًا يف ال�ضفة الغربية ،والذي يعفي
َ
18
املالحقة القانون ّية يف حالة زواج املعتدي من ال�ضحية  .وال تنطبق التعديالت على الق�ضايا
املنظورة يف املحاكم بني الأعوام  2011و .2017وقد تو ّقفت املالحقة القانون ّية فيما ال يق ّل
عن  60ق�ض ّية اغت�صاب بعد موافقة املغت�صب على الزواج من ال�ضحية .كما عدّل القانون
اجلديد املادّتني ( )98و( )99بحيث يمُ نع القا�ضي من تخفيف احلكم يف اجلرائم اخلطرية،
مثل قتل الن�ساء والأطفال .وقد حت ّقق هذا الإجناز بف�ضل حمالت التوعية ال�شعب ّية ،مثل
مبادرة “تز ّوجي من مغت�صبك” التي قام بها مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.19

 -16مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.2018 ،
 -17فطافطة.218 ،
 -18الأ�شقر2014 ،
 -19مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.2018 ،
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1.10

1.11

16

1يف �سنة  ،2019رفع مر�سوم رئا�سي �سنّ الزواج �إىل � 18سنة ،وهو التعديل الوحيد الذي
حدث يف قانون الأحوال ال�شخ�صية .وت�ض ّمن املر�سوم تعدي ًال للما ّدة ( )5من القرار بقانون
رقم ( )21ل�سنة  .2019و�ستجري مناق�شة هذا القانون يف الق�سم  ،2الفقرة .2020.1
1تعترب االنتهاكات الإ�سرائيل ّية للقانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان
التح ّدي الها ّم والأ�سا�سي الذي يعيق حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة يف فل�سطني
خالل ال�سنوات اخلم�سة الأخرية .وما يزال الت�أثري اجلندري لالحتالل الإ�سرائيلي طاغي ًا،
حيث �أ َّنه ي�ؤ ّثر على ك ّل جانب من جوانب حياة املر�أة الفل�سطينية.
1 1.11.1و�صل احل�صار املط ّول املفرو�ض على قطاع غزة منذ �سنة � 2007إىل نقطة
حرجة ،بحيث �أنَّ الفل�سطين ّيني يف قطاع غزة ،والبالغ عددهم  1،8مليون
ن�سمة ،باتوا يعي�شون يف ظروف معي�شية “غري قابلة للعي�ش” �أ�شبه ما تكون يف
“�سجن يف الهواء الطلق” .وقد فاقم الواقع االجتماعي-االقت�صادي وال�سيا�سي
القائم يف قطاع غزة من العنف املبني على النوع االجتماعي ،بل �أنه ق ّدم ظروف ًا
تخفيف ّية جعلت العنف �ض ّد املر�أة �أكرث قبو ًال.21
1 1.11.2يف القد�س ،توا�صل دولة الإحتالل �إجراءاتها التمييز ّية و�إجراءاتها العقابية �ض ّد
الفل�سطين ّيني وانتهاكاتها حلقوق الإن�سان �ض ّدهم ومن بينها :االعتقال املنزيل
املفرو�ض على ال ُق ّ�صر ،والقيود على حر ّية احلركة ،و�سحب الهو ّيات ،والإخالء
الق�سري ،وهدم البيوت ورف�ض طلبات ّمل ال�شمل .ولهذه الإجراءات �ضرر غري
متكافئ على املر�أة ،التي تتح ّمل امل�س�ؤولية الأكرب يف رعاية الأ�سرة.22
1 1.11.3وتوا�صل دولة الإحتالل بناء امل�ستوطنات غري القانونية� .إنّ الإجراءات الإ�سرائيل ّية
خا�صة ،بالإ�ضافة �إىل
الهادفة �إىل ت�شريع بناء امل�ستوطنات على � ٍ
أرا�ض فل�سطينية ّ
ت�شريع الب�ؤر اال�ستيطان ّية التي كانت حمظورة �سابق ًا ،تعك�س تنفيذ القانون الذي وافق
التو�صل
عليه الكني�ست الإ�سرائيلي �سنة  .2017ي�ش ّكل هذا القانون عقبة كربى �أمام ّ
�إىل ح ّل عادل ودائم لل�صراع .كما يعطي هذا القانون الأولو ّية للم�ستوطنني ولتنميتهم
غريالقانون ّيةعلىح�ساب�أ�سبابمعي�شةالفل�سطينينيومطالبهماملح ّقةيفالأر�ض.23
1 1.11.4يف ال�ضفة الغربية ،واملنطقة “ج” ،والقد�س ال�شرق ّية ،ت�ش ّكل امل�ستوطنات مركز
االنتهاكات الكثرية واملتك ّررة حلقوق الإن�سان ،ومن بينها الغارات الليل ّية ،والقيود
على حركة الو�صول �إىل املدار�س� ،أو العمل� ،أو اخلدمات ال�صح ّية ،والعقوبات
اجلماع ّية .عالو ًة على ذلك ،ف�إن ع ّدة جمتمعات بدو ّية مقيمة يف املنطقة “ج”،
مثل “اخلان الأحمر” ،مع ّر�ضة خلطر الإخالء الق�سري.24
ل�ضم وادي الأردن ،والذي ي�شكل  30%من م�ساحة
1 1.11.5كانت خلطة دولة الإحتالل ّ
ال�ضفة الغربية ون�صف �أرا�ضيها الزراعية ،تبعات خطرية على ال�سكان (65،000
ب�شكل
ن�سمة) ،وخ�صو�ص ًا الن�ساء .تقوم ق ّوات االحتالل بانتهاك حقوق الإن�سان ٍ

 -20مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي واملنتدى.2020 ،
 -21امل�صدر ال�سابق.
 -22مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.b 2019 ،
 -23امل�صدر ال�سابق.
 -24امل�صدر ال�سابق.
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متوا�صل ومنهجي من خالل م�صادرة الأرا�ضي ،وقطع املاء والكهرباء ،وهدم
البيوت ،واعتداءات امل�ستوطنني ،وت�سميم املوا�شي واملحا�صيل والنق�ص �أو
ال�صحة والتعليم.25
احلرمان من احلقوق الأ�سا�سية مثل
ّ
1 1.11.6ينتهك االحتالل الإ�سرائيلي الع�سكري العديد من حقوق الإن�سان بحقّ 40
�أ�سرية فل�سطينية ،ومن بينهنّ � 16أ ّم ًا ،حيث قامت بتعري�ضهنّ ل�شتّى االنتهاكات
حلقوق الإن�سان .وتت�ض ّمن االنتهاكات العزل مل ّدة طويلة ،واحلرمان من النوم،
ال�صحية ،وفر�ض اجللو�س يف و�ضع ّيات م�ؤملة،
واحلرمان من و�سائل النظافة
ّ
وال�ضرب والتح ّر�ش اجلن�سي.26
1 1.11.7يوا�صل االحتالل الإ�سرائيلي الع�سكري منع الالجئات الفل�سطين ّيات من العودة
�إىل بيوتهن ،وفر�ض حالة من اللجوء الدائم عليهن .وتتع ّر�ض الالجئات
الفل�سطينيات للظلم اجتماعي ًّا ،و�سيا�سي ًّا ،واقت�صادي ًّا ،نتيج ًة للقوانني التمييز ّية
ولعقود من التهمي�ش ،وهنّ م�ضط ّرات لتح ّمل �شظف اللجوء املط َّول فيما يع�شن يف
ظ ّل جمتمع �أبوي �أ�ص ًال.27
�1 1.11.8إنَّ املراقبة احلثيثة التي تقوم بها دولة االحتالل لعمل ّ
املنظمات غري احلكوم ّية
الفل�سطين ّية ،ووقف امل�ساعدات الأمريك ّية لل�سلطة الفل�سطين ّية ،ومتويل االتحّ اد
الأوروبي امل�شروط ،ك ّلها �أ�سباب ت�ؤ ّثر على جهود ّ
املنظمات غري احلكوم ّية
الفل�سطين ّية الهادفة �إىل مكافحة العنف �ض ّد املر�أة.28
1 1.11.9وي�ش ّكل االنق�سام الداخلي بني ال�سلطتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حتدي ًا
�آخر ًا يعيق حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف فل�سطني ب�سبب �آثاره االجتماع ّية-
االقت�صاد ّية ،وال�سيا�س ّية والت�شريع ّية على حياة املر�أة.
1 1.11.10وب�سبب االنق�سام املذكور �أعاله ،فقد ّ
تعطل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني منذ
عام  ،2007الأمر الذي ّ
عطل عمل ّية مواءمة الت�شريعات مع املعايري الدول ّية
وو�ضع �إطار عمل ت�شريعي ي�ستهدف مكافحة العنف �ض ّد املر�أة ،مثل قانون
الأحوال ال�شخ�ص ّية وقانون العقوبات .ولكن ال�سلطة الفل�سطين ّية يف ال�ضفة
الغربية مت ّكنت من ممار�سة �سلطتها الت�شريع ّية بنا ًء على املادة ( )43من
النظام الأ�سا�سي ،التي تف ّو�ض الرئي�س الفل�سطيني �صالح ّية �إ�صدار القوانني عن
طريق املرا�سيم (قوانني م�ؤ ّقتة) يف حاالت ال�ضرورة.29
1يتع ّلق التح ّدي الثالث بغياب الإرادة ال�سيا�س ّية من جانب ال�سلطة الفل�سطين ّية لالمتثال �إىل
االتفاقيات الدول ّية حلقوق الإن�سان التي قامت باالن�ضمام �إليها ،وحتديد ًا تنفيذ ك ّل من
�سيداو والأهداف الإمنائية للألف ّية ،والعمل على تعزيز حقوق الن�ساء والفتيات .على �سبيل
املثالّ ،مت خالل ال�سنوات اخلم�سة الأخرية �إدخال العديد من التعديالت الت�شريع ّية بهدف
رفع م�ستوى احلماية للفتيات والن�ساء .ورغم �أنَّ حجم الت�شريعات التي ا�ستهدفت الن�ساء

 -25مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.2020 ،
 -26مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي واملنتدى.2020 ،
 -27مفتاح و�آخرون.2018 ،
 -28مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي .a 2019
 -29مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي واملنتدى.2020 ،
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قليل جد ًّا باملقارنة مع العدد الإجمايل للتعديالت الت�شريع ّية� ،إال �أنَّ هذه التعديالت تعترب
خطوات �إيجاب ّية باجتاه العمل املتوا�صل ومنا�صرة حقوق املر�أة .ولكن ما تزال هناك ع ّدة
ثغرات يف القوانني وال�سيا�سات املختلفة كما �سيظهر يف الق�سم .2
1 1.13عالو ًة على ذلك ،ف�إنَّ دور الأحزاب ال�سيا�س ّية والأطراف الفاعلة يف املجتمع املدين �ضعيف
�أو غري ف ّعال يف مقابل تنامي الثقافة الأبو ّية والع�شائر ّية .على �سبيل املثال ،يف �أواخر �سنة
� ،2019شهدت دولة فل�سطني حملة م�ضا ّدة لإدماج اتفاقية �سيداو يف القوانني الوطنية
الفل�سطينية بقيادة ف�صائل حمافظة �أو تقليد ّية متثل قادة بع�ض الع�شائر والأحزاب
ال�سيا�سية الإ�سالمية .قامت هذه القوى بت�صوير اتفاق ّيات حقوق الإن�سان ،واتفاقية �سيداو
على وجد التحديد ،على �أ ّنها �أدوات غرب ّية م�ستو َردة و”ترف فكري” يتعار�ض مع ق َيم،
وثقافة ،وديانة املجتمع الفل�سطيني .واتّ�ضح �أنَّ احلكومة الفل�سطين ّية مل تتّخذ موقف ًا حازم ًا
�أو �إجراءات ملواجهة هذا الهجوم ،الذي كان يهدف �إىل تثبيط ن ّية دولة فل�سطني الإيفاء
توجه حايل لدى بع�ض
بالتزاماتها يف �إنفاذ املعاهدات الدول ّية التي �صادقت عليها .ث ّمة ّ
ّ
واملنظمات
امل�س�ؤولني ي�سعى �إىل تربير هذه الهجمات ،الأمر الذي يح ّمل املجتمع املدين
الن�سائية عبئ الدفاع عن االتفاق ّية ومواجهة احلمالت التي ُت�شنُّ �ضدها.30
1 1.14يكمن التح ّدي الأخري يف الإرث الت�شريعي املع ّقد والفريد يف فل�سطني ،حيث �أ ّنه يحتوي على
قوانني متوا َرثة من �أ ّيام احلكم العثماين ،واالنتداب الربيطاين ،واحلكم الأردين ،والإدارة
امل�صر ّية واالحتالل الإ�سرائيلي .هذا الإرث يع ّقد عمل ّية مواءمة الت�شريعات وامتثالها مع
املعايري الدول ّية حلقوق الإن�سان.31
2 2الأولويات اخلم�سة الأه ّم لت�سريع التقدّم للن�ساء والفتيات خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية
أهم لدى دولة فل�سطني خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية:
�2 2.1ش ّكلت الق�ضايا التالية الأولو ّيات اخلم�سة ال ّ
2 2.1.1امل�ساواة وعدم التمييز يف القانون والو�صول على العدالة
2 2.1.2الق�ضاء على العنف �ض ّد الن�ساء والفتيات.
2 2.1.3احلقّ يف العمل واحلقوق يف العمل (مثل فجوة الأجور بني اجلن�سني ،والتفرقة
الوظيفية ،والتد ّرج الوظيفي).
2 2.1.4الرعاية والعمل املنزيل غري مدفوع الأجر/التوفيق بني العمل والأ�سرة (مث ًال �إجازة
�أمومة�/أبوة مدفوعة الأجر ،خدمات الرعاية)؛
2 2.1.5امل�شاركة والتمثيل ال�سيا�س ّيان؛
تفا�صيل ما حت ّقق وما مل يتح ّقق حتت ٍّ
َ
كل من
2 2.1.6يت�ض ّمن الق�سم الثاين من التقرير
هذه الأولو ّيات.
اخلا�صة خالل ال�سنوات اخلم�سة الأخرية ملنع التمييز وتعزيز حقوق الن�ساء والفتيات
3.3الإجراءات
ّ
اللواتي يعانني من متييز متعدّد ومتقاطع
�3 3.1إنَّ املجموعات امله ّم�شة يف فل�سطني والتي تعاين من متييز متعدّد ومتقاطع هي :الن�ساء يف
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 -30امل�صدر ال�سابق.
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املناطق النائية والريف ّية ،والن�ساء اللواتي يعانني من �إعاقات ،والن�ساء الأ�صغر �سن ًّا ،والن�ساء
واملهجرات داخلي ًّا والن�ساء املحتاجات للم�ساعدات الإن�سانية.
الأكرب �سن ًّا ،والن�ساء الالجئات ّ
3 3.2خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية ،كان هناك قدر قليل فقط من العمل على منع التمييز
�ض ّد املجموعات املذكورة �أعاله .على �سبيل املثال ،ورغم ان�ضمام دولة فل�سطني �إىل اتفاق ّية
الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،مل يتح ّقق �سوى القليل يف هذا ال�صدد.
ومع نهاية �سنة  ،2017كان الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة مي ّثلون  1،8%من ال�س ّكان يف ال�ضفة
الغربية و 2،6%يف قطاع غزة .عالو ًة على ذلك ،ف�إنَّ  46%من الأطفال ذوي الإعاقة غري
ملتحقني باملدار�س ،و 58%من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والذين يزيد عمرهم عن � 15سنة
هم عاطلون عن العمل 72% :هنّ �إناث .عالو ًة على ذلك ،ف�إنَّ  46%من الإناث ذوات
الإعاقة فوق �سنّ  15هنّ �أ ّميات.32
3 3.3مثال �آخر هو الالجئات ال�شا ّبات ،اللواتي يعانني من �أعلى مع ّدالت البطالة والفقر .عندما
ي�ضاف هذا الو�ضع �إىل العنف واالنتهاكات املتك ّررة حلقوق الإن�سان ،ي�صبح �أثره م�ضاعف ًا
وغري متكافئ”.33
املهجرات داخلي ًّا يف غزّة من ع ّدة حت ّديات .فما يزال 22،000
3 3.4عالو ًة على ذلك ،تعاين َّ
مهجرين داخلي ًا ب�سبب احلرب الإ�سرائيل ّية
فل�سطيني (� 4,162أ�سرة) يف �سنة َّ 2018
�ض ّد غزة �سنة  .2014وهم ما زالوا يعي�شون يف مراكز �إيواء �صغرية و�شديدة االكتظاظ� ،أو
�أماكن م�ست� َأجرة� ،أو يف بيوت مد ّمرة �أو مرممّ ة جزئي ًّا� ،أو يعي�شون لدى عائالت م�ضيفة.
وقد �شهد قطاع غزة تراجع ًا �إجمالي ًّا يف ظروف ال�سكن ،وتع ّر�ضت �أعداد كبرية من الأ�سر
وب�شكل متزايد للأحوال اجل ّوية ال�شديدة ،وملخاطر ته ّدد �سالمتهم ،ولأو�ضاع حترمهم من
املهجرة داخلي ًّا
اخل�صو�ص ّية� .أ ّدت هذه الأو�ضاع �إىل ارتفاع م�ستوى العنف لدى العائالت ّ
�إىل � 49%ض ّد الن�ساء و� 42%ض ّد الأطفال يف البيوت.34
4.4النزاعات ،والكوارث الناجمة عن املناخ �أو الكوارث �أو الأحداث الأخرى التي ت�ؤ ّثر على تنفيذ
منهاج عمل بيجني واتفاقية �سيداو
مف�صل يف النقطة  ،1.11ف�إن ال�سيا�سات والإجراءات الإ�سرائيلية اال�ستعمار ّية
4 4.1كما هو ّ
�ض ّد الفل�سطين ّيني ،ومن بينها احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة ،وال�سيا�سات التمييز ّية،
وانتهاكات حقوق الإن�سان الأ�سا�س ّية �ض ّد الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغرب ّية ،والقد�س
ال�شرقية ،واملنطقة “ج” ،قد �أ ّثرت على تنفيذ منهاج عمل بيجني واتفاق ّية �سيداو.
4 4.2توا�صل هذه الإجراءات انتهاكات حقوق الإن�سان �ض ّد املر�أة الفل�سطينية يف جملة وا�سعة
من الطرق ،والتي تت�ض ّمن ،وال تقت�صر على تعري�ضهم للمعاملة غري الإن�سان ّية واملهينة،
والت�س ّبب ب�ضرر عاطفي ،ونف�ساين وج�سدي ،وانتهاك حقوقهنّ يف امللك ّية و�سبل املعي�شة
واخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل تقييد حقوقهنّ باحل�صول على اخلدمات
واحلياة العائل ّية
ّ
الأ�سا�س ّية مثل الرعاية ال�صح ّية والتعليم.35
 -32اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطينيa 2019 ،
 -33مفتاح و�آخرون.2018 ،
 -34املجل�س الرنويجي ل ّالجئني.2018 ،
 -35مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعيb 2019 ،
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4هناك معاناة �إ�ضاف ّية وتبعات جندرية لل�سيا�سات الإ�سرائيل ّية واالنتهاكات املنهج ّية للقانون
الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين على حياة الن�ساء والفتيات الفل�سطين ّيات
يف الأرا�ضي الفل�سطين ّية املحت ّلة .وتتفاقم هذه الأو�ضاع بفعل البنى الأبو ّية التي تعي�ش يف
ظ ّلها الفتيات والن�ساء الفل�سطين ّيات واال�ضطهاد متع ّدد الطبقات الذي تواجهه املر�أة يف
ظ ّل احتالل ا�ستعماري كولونيايل وبنية �أبو ّية.36
4من منظور النوع االجتماعي ،ت�ضع الإجراءات العقاب ّية التي يفر�ضها االحتالل الإ�سرائيلي
على الفل�سطينيني �أعباء نف�سان ّية هائلة على الن�ساء والفتيات ،اللواتي يت�أ ّثرن بطريقة غري
متكافئة بهذا النوع من العقوبات اجلماعية ويجبرَ ن على حت ّمل تبعاتها .فالرجال هم عادة
�ضحايا القتل خارج نطاق القانون ،واالعتقال واحلب�س ،بينما تُرتك الزوجات والعائالت
مما يجعل الن�ساء والفتيات يواجهن مثل هذه االنتهاكات
لتتح ّمل هذه الإجراءات العقابيةّ ،
ويع ّر�ضهنّ ملواجهة الفقر والت�ش ّرد من بيوتهن ،وي�ضط ّرهنّ �إىل حت ّمل �أعباء الإنفاق على
عائالتهنّ مبفردهنّ .37
4للم�ستوطنات الإ�سرائيلية غري القانونية واال�ستيطان �أثر نف�سي كبري على الن�ساء ،حيث �أ َّنه
يجعلهنّ يف حالة خوف دائمة على �أنف�سهنّ وعلى �أطفالهن .ويتع ّر�ض الطلبة ،والطالبات
منهنّ على وجه اخل�صو�ص ،لعنف امل�ستوطنني وحت ّر�شهم يف الطريق �إىل املدر�سة ،وهذا
أهم �أ�سباب ت�س ّرب الفتيات من املدار�س .ز ْد على ذلك ال�ضرر الذي يلحق
ما ي�ش ّكل �أحد � ّ
بالأ�سرة و�أثره ال�شديد على املر�أة التي ت�سعى لتوفري احلاجات الأ�سا�س ّية والأمن لأ�سرتها.
فبح�سب �إح�صائيات امل�سح الوطني الذي �أجراه اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
قالت  60%من الن�ساء �أ ّنهنّ تع ّر�ضن �أو تع ّر�ض �أحد �أفراد �أ�سرهنّ لأحد �أ�شكال العنف
على �أيدي ق ّوات االحتالل وامل�ستوطنني ،بينما قالت � % 15أ ّنهن واجهنَ �صعوبة يف الو�صول
�إىل مكان العمل ،و 90%واجهن قيود ًا على �أيدي قوات االحتالل وامل�ستوطنني ت�س ّببت يف
�صعوبات يف الو�صول �إىل مكان العمل.38
4و�سط الأزمة الإن�سان ّية يف قطاع غزة والأو�ضاع امل�ضطربة يف ال�ضفة الغربية� ،أعلنت وكالة الأمم
وال�صحة والإغاثة واخلدمات
املتحدة لالجئني ال(الأونروا)  -امل�س�ؤولة عن برامج التعليم،
ّ
خا�ص يف �أعقاب
االجتماع ّية -عن تقلي�ص قدراتها الت�شغيل ّية ب�سبب نق�ص التمويل ،وب�شكل ّ
قرار الواليات املتحدة (�أكرب مانح للأونروا) تقلي�ص م�ساعداتها بقيمة  300مليون دوالر
ل�سنة  .392018يهدّد هذا الو�ضع الكرامة والأمن الإن�ساين ملاليني الالجئني الفل�سطين ّيني،
ما�سة �إىل امل�ساعدات الغذائ ّية الطارئة وللأ�شكال الأخرى من الدعم يف
الذين هم بحاجة ّ
ّ
الأردن ،ولبنان ،و�سوريا وال�ضفة الغربية وقطاع غزة .كما �أثر هذا على قدرة 525,000
فتى وفتاة يف  700مدر�سة تابعة للأونروا على احل�صول على التعليم ،وقدرة الالجئني على
احل�صول على الرعاية ال�صح ّية الأول ّية ،ومن بينها الرعاية قبل الوالدة واخلدمات الأخرى
الهادفة �إىل �إنقاذ احلياة.40

 -36مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.c 2019 ،
 -37مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.c 2019 ،
 -38مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.c 2019 ،
 -39الأونروا.2019 ،
 -40الأونروا.2019 ،
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يناق�ش هذا الق�سم بالتف�صيل الإجراءات املتّخذة من �أجل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني خالل ال�سنوات
اخلم�سة املا�ضية ( )2019-2014يف �ستّة جماالت اهتمام حا�سمة يف منهاج عمل بيجني وهي :املر�أة
والفقر ،والعنف �ضد املر�أة ،واملر�أة واالقت�صاد ،واملر�أة يف ال�سلطة ومواقع �صنع القرار ،واملر�أة والبيئة،
واملر�أة والنزاعات امل�سلحة .ومن �أجل تي�سري التحليل ،فقد ّمت تبويب جماالت االهتمام احلا�سمة يف �ستّة
�أبعاد جامعة ت�س ّلط ال�ضوء على ان�سجام منهاج عمل بيجني مع الأهداف الإمنائية للألف ّية .ويهدف هذا
النهج �إىل تي�سري عملية التفكري يف تنفيذ كال �إطاري العمل بطريقة تعزّز الواحدة منهما الأخرى من �أجل
ت�سريع �إحراز التق ّدم لكا ّفة الن�ساء والفتيات.
 .أالتنمية ال�شاملة للجميع ،والت�شارك يف االزدهار والعمل الالئق
يت�ض ّمن هذا املو�ضوع الإجراءات املتّخذة ب�صدد العمل املدفوع الأجر ،والعمالة ،والتوفيق بني الأ�سرة والعمل،
و�إجراءات ّ
التق�شف املايل التي تتقاطع مع ق�ضايا بيجني ذات ال�صلة باملر�أة والفقر واملر�أة واالقت�صاد.
5.5الإجراءات امل ّتخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف جمال
العمل املدفوع الأجر والعمالة.
5 5.1ح ّققت دولة فل�سطني قدر ًا حمدود ًا فقط من النجاح واتّخذت قدر ًا قلي ًال من الإجراءات
فيما يتعلق يف�( :أ) تقوية القوانني و�سيا�سات وممار�سات �أماكن العمل التي حتظر التمييز،
وخا�صة على �أ�سا�س الزواج ،واحلمل �أو الأمومة عند التعيني ،واالحتفاظ بالن�ساء وترقيتهن يف
ّ
ّ
القطاعني العا ّم واخلا�ص ،والت�شريعات املتعلقة بامل�ساواة يف الأجور؛ (ب) اتّخاذ الإجراءات
التي من �ش�أنها منع التحر�ش اجلن�سي ،مبا يت�ض ّمن �أماكن العمل؛ (ج) �إيجاد �آل ّيات تكفل
م�شاركة املر�أة يف هيئات �صنع القرار االقت�صادي على قدم امل�ساوة مع الرجل (مثل وزارات
التجارة واالقت�صاد ،والبنوك املركز ّية والهيئات امل�س�ؤولة عن االقت�صاد الوطني).
5 5.2ب ّينت نتائج م�سح القوى العاملة وجود فجوة كبرية يف ن�سبة امل�شاركة يف ق ّوة العمل بني
الذكور والإناث ،حيث ي�شارك حوايل  7من بني  10ذكور يف ق ّوة العمل باملقارنة مع  2من
بني � 10إناث .كما يوجد فرق يف ن�سبة م�شاركة الإناث بني قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،حيث
�أنَّ الن�سبة هي  %19يف قطاع غزة و %17يف ال�ضفة الغربية.41
5 5.3خالل العقد الأخري ،ارتفعت مع ّدالت البطالة لدى الإناث ارتفاع ًا �شديد ًا ،من %26،4
�سنة � 422009إىل  %41،9مع حلول �سنة  ،2019باملقارنة مع انخفا�ض معدل البطالة من
� %24،1إل  %21،3لدى الذكور.43
5 5.4على الرغم من ارتفاع ن�سبة م�شاركة املر�أة يف ق ّوة العمل يف ال�ضفة الغربية من  19%عام
� 2017إىل  %21عام � ،2018إ ّال �أنّ هذه الن�سبة انخف�ضت م ّرة �أخرى خالل الربع الأول
من �سنة  ،2019بحيث بلغت  %18م ّرة �أخرى وبقيت منخف�ضة عموم ًا باملقارنة مع الذكور،
حيث بلغت  %74يف نف�س الفرتة.44
5 5.5كانت ن�صف الفل�سطين ّيات امل�شاركات يف ق ّوة العمل عاطالت عن العمل يف نهاية �سنة
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 -41اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني.2020 ،
.2000-2015 -42
 -43اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني2020 ،
 -44اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني2020 ،

 .2016ويف �سنة  ،2019بلغ مع ّدل البطالة بني الن�ساء امل�شاركات يف قوة العمل %47،4
باملقارنة مع  %22،3لدى الذكور امل�شاركني .وكانت �أعلى مع ّدالت البطالة ،%65،8 ،بني
الن�ساء من �سن � 29-15سنة ،بينما بلغ مع ّدل البطالة  %53،8بني الن�ساء اللواتي �أن َهني
� 13سنة من التعليم و�أكرث.45
5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

�5ش ّكلت ن�سبة م�شاركة الإناث يف ق ّوة العمل  %19من �إجمايل عدد الإناث يف �سوق العمل �سنة
 ،2017باملقارنة مع � %10،3سنة  ،2001بينما �ش ّكلت ن�سبة م�شاركة الذكور � %71،2سنة
 .2017يف تلك الأثناء ،بلغ معدل الأجر للإناث � 84،6شيكل �إ�سرائيلي (حوايل  25دوالر)
باملقارنة مع � 119،6شيكل (حوايل  35دوالر) للذكور.46
5بلغت ن�سبة الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء يف فل�سطني � %10،6سنة  %11،2 ،2017يف ال�ضفة
الغربية و %9،5يف قطاع غزة .وبلغ مع ّدل الفقر لدى الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء يف قطاع غزة
 %54بينما بلغ يف ال�ضفة الغربية  %19من �إجمايل الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء.47
5منذ �سنة ُ ،2017و�ضعت فل�سطني يف املرتبة الأخرية يف العامل ،بدرجة  ،26،3وكانت من
حت�سن يف القوانني التمييز ّية التي تواجهها املر�أة يف ك ّل مرحلة من
بني  56بلد ًا مل حت ّقق � ّأي ّ
مراحل تطو ّرهن املهني.48
5من بني  320,000عامل يف القطاع غري النظامي ،حوايل � ،32,000أي  %10هنّ
من الإناث؛ وت�ش ّكل ن�سبة الأ�شخا�ص العاملني يف هذا القطاع حوايل  32%من �إجمايل
الأ�شخا�ص العاملني يف فل�سطني ،ويبلغ مع ّدل دخل ال�شخ�ص اليومي (� 85شيكل �أو 26
دوالر) .بلغت ن�سبة العاملني يف العمل غري نظامي يف فل�سطني (الأ�شخا�ص الذين يعملون يف
القطاع غري النظامي ّ
واملوظفون ب�أجر الذين ال يتمتّعون ب� ّأي حقّ من احلقوق املتع ّلقة بالعمل
مثل التقاعد/نهاية اخلدمة� ،أو �إجازة �سنو ّية مدفوعة� ،أو �إجازات مر�ض ّية) حوايل %57
من �إجمايل الأ�شخا�ص العاملني؛ من بينهم  %61من الذكور و %38من الإناث ( %59يف
ال�ضفة الغربية و %51يف غزة).49
5يعترب ال�سوق الفل�سطيني بالدرجة الأوىل �سوق ًا ا�ستهالكي ًا للمنتجات الإ�سرائيلية .ويف �ضوء
اجلن�سني بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض ن�سبة م�شاركة الإناث يف
مع ّدالت البطالة املرتفعة بني
َ
�سوق العمل ،حيث بلغت ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف �سوق العمل  %19،1فقط من �إجمايل
الن�ساء يف �سنّ العمل �سنة  .2019ال توجد مرافق تهدف �إىل تعزيز م�شاركة املر�أة يف
الأن�شطة االقت�صاد ّية ،وال ت�ؤخذ � ّأي عوامل حم ّفزة يف بيئة العمل يف عني االعتبار ،مثل
امل�ساواة يف الأجور بني الرجال والن�ساء� ،أو االلتزام باحل ّد الأدنى للأجور �أو حتّى �إيجاد
�صحي.50
بيئة منا�سبة خالية من التح ّر�ش �أو توفري ت�أمني ّ
يتم ا�ستبعادهم
5ت�ش ّكل الن�ساء الأكرث ّية فيما بني الذين يعملون حتت ال�سنّ القانون ّية وبالتايل ّ
تلقائي َّا من � ّأي منافع يف امل�شروع اجلديد لقانون ال�ضمان االجتماعي .عالو ًة على ذلك ،ف�إنّ

 -45امل�صدر ال�سابق
 -46امل�صدر ال�سابق
 -47اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطينيc 2019 ،
 -48البنك الدويل .2020
 -49بيان � 1أيار ،مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعيa 2019 ،
 -50مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعيa 2019 ،
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5.12

5.13

جميع م�شاريع قانون ال�ضمان االجتماعي ت�ض ّمنت �أحكام ًا متييز ّية �ض ّد املر�أة يف ق ّوة العمل،
مما ي�ؤدي �إىل املزيد من تثبيط الن�ساء من االنخراط يف قوة العمل.51
ّ
5مراكز رعاية الطفولة املبكرة – وهو قطاع ي�سيطر عليه القطاع اخلا�ص ب�شكل كامل ويعاين
من حت ّديات تتع ّلق بقدرته اال�ستيعابية ،وجودة اخلدمات والتكلفة .يقع هذا القطاع حتت
م�س�ؤول ّية وزارة التنمية االجتماع ّية ،والتي تقوم ب�إ�شراف حمدود على هذا القطاع وال تو ّفر
خدمات بديلة.
5فر�ض قانون التعاون ّيات الأخري رقم  20ل�سنة ( 2017املر�سوم رقم  20ل�سنة  2017حول
اجلمع ّيات التعاونية) قيود ًا �إ�ضاف ّية لي�ست مطلوبة من القطاعات الأخرى ،مثل امل�ساهمة
بن�سبة  %5من الفائ�ض يف امل� ّؤ�س�سة التعاونية الوطنية ورفع احل ّد الأدنى لر�سوم الع�ضو ّية
يف التعاون ّيات.

يتم �إحراز تق ّدم يذكر يف �صياغة قانون النقابات مبا ين�سجم مع اتفاق ّية احلر ّية النقاب ّية
5 5.14مل ّ
وحماية حقّ التنظيم النقابي واتفاق ّية حقّ التنظيم النقابي واملفاو�ضة اجلماع ّية اللتَني
ان�ض ّمت �إليهما فل�سطني� .إنّ م�شروع القانون هذا �سيم ّكن املر�أة العاملة من االنخراط يف
التنظيمات النقابية واملفاو�ضة ،وخ�صو�ص ًا يف قطاعات تعتمد ب�شكل كبري على عمل املر�أة،
مثل التعليم اخلا�ص ،وريا�ض الأطفال ومراكز رعاية الطفولة املب ّكرة وغريها.52
6.6الإجراءات امل ّتخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية من �أجل االعرتاف ب�أعمال الرعاية والأعمال
املنزل ّية غري مدفوعة الأجر ،وتخفيفها و�/إعادة توزيعها وتعزيز التوفيق بني العمل والأ�سرة
6 6.1مل تتّخذ دولة فل�سطني � ّأي �إجراءات خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية تتع ّلق باالعرتاف
ب�أعمال الرعاية والأعمال املنزل ّية غري مدفوعة الأجر ،وتخفيفها و�/إعادة توزيعها وتعزيز
التوفيق بني العمل والأ�سرة.
6 6.2خالل �سنة  ،2017مل تتلقّ  %75،9من الن�ساء العامالت يف قطاع الزراعة � ّأي �أجور مقابل
عملهنّ يف الزراعة العائلية .ترتفع هذه الن�سبة �إىل  %80،5يف ال�ضفة الغربية مقابل
 %29،4يف قطاع غزة.53
6 6.3رغم �أنّ اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يعرتف برعاية امل�س ّنني ويقي�سها (وهي
يتم �إدماج البيانات التي جرى قيا�سها
م�س�ؤول ّية ح�صر ّية للن�ساء يف �أ�سرهن) ،ولكن مل ّ
واخلا�صة بهذه اخلدمة �ضمن الأن�شطة االقت�صاد ّية املعرتَف بها.
ّ
 .بالق�ضاء على الفقر ،واحلماية االجتماع ّية واخلدمات االجتماع ّية
يت�ض ّمن هذا املو�ضوع الإجراءات التي اتّخذتها دولة فل�سطني من �أجل تقليل الفقر ،وحت�سني خدمات
احلماية االجتماع ّية وتو�سيع اخلدمات ال�صح ّية والتعليم ّية حيث يتقاطع هذا املو�ضوع مع جماالت
اخلا�صة باملر�أة والفقر
االهتمام يف �إعالن ومنهاج عمل بيجني
ّ
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 -51امل�صدر ال�سابق.
 -52منظمة العمل الدولية .2020
 -53اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني.2017 ،

7.7الإجراءات املتخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة الأخرية للتقليل/الق�ضاء على الفقر لدى الن�ساء
والفتيات
7 7.1اتخذت دولة فل�سطني بع�ض الإجراءات يف حماولة للتخفيف من ه�شا�شة الن�ساء يف
فل�سطني .على �سبيل املثال:
7 7.1.1ن ّفذت وزارة التنمية االجتماع ّية الفل�سطين ّية برامج للتمكني االقت�صادي للمر�أة
يف املنطقة “ج” ،وخ�صو�ص ًا يف الزراعة والإنتاج الغذائي .وقد قامت الوزارة
بال�شراكة مع ع ّدة مانحني بتمويل هذه الربامج ،كما تعاونت مع عدد من
ّ
منظمات املجتمع املدين يف �إدارة تنفيذها.
7 7.1.1.1غري �أنَّ البيانات الإح�صائ ّية الأخرية ب ّينت �أنَّ الفقر ارتفع بني الفل�سطين ّيني
من � %25،8سنة � 2011إىل � %29،2سنة  ،2017و�إىل  %30،6لدى
الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل �أ�سر تر�أ�سها ن�ساء .وكان االرتفاع الأكرب يف
قطاع غزة ،حيث ارتفع الفقر لدى الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل �أ�سر تر�أ�سها
ن�ساء من � %38،8سنة � 2011إىل � %53،0سنة.2017
7 7.1.1.1وبلغت �أعلى مع ّدالت الفقر �سنة  2017لدى الأ�شخا�ص الذين ينتمون
�إىل �أ�سر ت�ش ّكل التحويالت وامل�ساعدات م�صدر دخلها الأ�سا�سي
( .)%53،6وتراوحت امل�ساعدات النقد ّية بني � 750شيكل1،800-
�شيكل (�أي  215-520دوالر) ك ّل ثالثة �شهور.
 7 7.1.2أ� ّدت القيود التي ُفر�ضت على �إجراءات التخارج يف املحاكم ال�شرع ّية (حيث تتنازل
املر�أة عن ح ّقها يف املرياث لأفراد العائلة الذكور) �إىل تقليل عدد هذه الق�ضايا �إىل
ال�صفر تقريب ًا .حتى نهاية عام  .2018فقد �صدر عام  2012قرارا" من قا�ضي
الق�ضاة ال�شرعي يف ال�ضفة الغربية مينع التخارج خالل االربع �أ�شهر الأوىل من
الوفاة .وال يوجد مثل هذا االجراء يف قطاع غزة .بالرغم من هذا القانون ،يوجد
يف املحاكم بع�ض اال�ستثناءات حيث يتم التخارج قبل الأربع �أ�شهر .ولكنَّ �إدارة
الوكاالت-وخ�صو�ص ًا الوكاالت العا ّمة (واملق�صود بها عندما تعطي املر�أة توكيل للأخ
�أو �أقارب ذكور بدون �أن تعلم مب�ضامني وتفا�صيل الوكالة والتي تعطي احلق للوكيل
الت�صرف بالأ�صيل من بيع و�شراء وغريه) ،ما تزال ت�ش ّكل عقبة كربى �أمام حقّ
املر�أة يف املرياث يف ال�ضفة الغربية .وال يوجد �إجراء موازٍ لهذه الوكاالت يف قطاع
غزة .كما �أنّ حمدود ّية القدرة على الو�صول �إىل النظام العديل وبطء الإجراءات
يف ق�ضايا املرياث للن�ساء ت�ش ّكل عقبة �أخرى .فبطء الإجراءات يف املحاكم (التي قد
ت�ستغرق �أكرث من ع�شرة �سنوات) ،ي�أتي على ح�ساب قدرة املر�أة على احل�صول على
احلقّ يف �أمالكها املوروثة ،الأمر الذي ي�ش ّكل عائق ًا ّ
تف�ضل الكثري من الن�ساء جت ّنبه.
ومن بني ال�سيا�سات الأخرى ذات ال�صلة والتي تق ّيد احلقوق القانونية للمر�أة�( :أ)
القيود املال ّية املتع ّلقة بالدعاوى القانونية ،والتي تت�ض ّمن ر�سوم الدعوى التي تبلغ
ح�صة املر�أة؛ (ب) غياب � ّأي �سيا�سة
 %1من �إجمايل قيمة الأر�ض-ولي�س فقط من ّ
مما قد ي�ستغرق ع ّدة �سنوات لدى بع�ض العائالت بهدف
تتع ّلق مب ّدة ت�سوية الإرثّ ،
ا�ستبعاد الن�ساء.
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7 7.1.3يف �سنة  ،2015وافقت الكني�سة الإجنيل ّية اللوثر ّية يف الأردن والأرا�ضي املق ّد�سة
على قانون كن�سي للأحوال ال�شخ�ص ّية مينح املر�أة حقوق ًا مت�ساوية يف املرياث .وقد
لوحظ �أنَّ الق�ضايا املتع ّلقة باملرياث لدى الفل�سطين ّيني امل�سيح ّيني �أ�صبحت �أقل.
7 7.1.3.1لكنَّ القيود املفرو�ضة على حقّ املر�أة يف املرياث يف فل�سطني تعود
عموم ًا �إىل الأعراف االجتماع ّية امل�ستندة �إىل التقاليد املحل ّية.
فبح�سب الإح�صائ ّيات الوطن ّية ،فقط  %5من الن�ساء الفل�سطين ّيات
ميلكن قطعة �أر�ض (�أو لديهنّ ملك ّية م�شرتكة) ،و�أق ّل من  %10من
البيوت اململوكة يف فل�سطني متلكها امر�أة (�أو ملك ّية م�شرتكة) .54كما
�أنَّ  %1،9فقط من الن�ساء الفل�سطين ّيات ميتلكن �أو هنّ �شريكات يف
م�سجلة.55
من�ش�أة ّ
خ�ص�صت وزارة التنمية االجتماعية حوايل  50مليون �شيكل
7 7.1.4يف �سنة ّ ،2018
(ما يعادل  14،4مليون دوالر) من موازنة التحويالت النقد ّية كنفقات تطوير ّية
تت�ض ّمن برنامج التمكني االقت�صادي.
7 7.1.4.1ولكن ّمت تخ�صي�ص  %39فقط من موازنة الربنامج لقطاع غزة،
رغم �أنّ مع ّدالت الفقر فيه �أعلى ،بينما كان  %61من امل�ستفيدين
من ال�ضفة الغربية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنَّ  %49من امل�ستفيدين من
برنامج التمكني االقت�صادي هنَّ ن�ساء.
7.7.2ال يوجد نظام لل�ضمان االجتماعي يف فل�سطني؛ هناك م�شروع قانون لل�ضمان االجتماعي
يتم �إقراره بعد (انظر/ي النقطة .)8
لكن مل ّ
7.7.3تواجه اجلهود الفل�سطينية الهادفة لتقليل الفقر حت ّديات نا�شئة عن �سيا�سات و�إجراءات
االحتالل.
7 7.3.1يت�ض ّمن احل�صار االقت�صادي على قطاع غزة ال�سيطرة الكاملة على احلدود
والقيود على احلركة بفعل احلواجز الع�سكرية الإ�سرائيلية .عالو ًة على ذلك،
التو�سع اال�ستيطاين ،وم�صادرة الأرا�ضي ،وال�سيطرة على املوارد وتدمري
ف�إنَّ
ّ
56
املمتلكات يفاقم من العبئ االقت�صادي .
7 7.3.2بينما ت�ش ّكل الزراعة م�صدر الدخل الرئي�سي للن�ساء الفل�سطين ّيات ،ف�إنَّ
القيود على احلركة ته ّدد م�صادر معي�شتهم يف الأر�ض .فعلى �سبيل املثال،
�أ ّكدت  %63،8من الن�ساء اللواتي ي�سكنّ يف وادي الأردن �أ ّنه قد ّمتت م�صادرة
�أرا�ضيهن و�إنتاجهن ل�صالح امل�ستوطنات غري القانونية .كذلك ّمت منع راعيات
مما �أ ّدى �إىل
املوا�شي الفل�سطين ّيات من ا�ستخدام هذه الأرا�ضي لرعي موا�شيهاّ ،
ارتفاع مع ّدالت البطالة وزاد من الفقر.57
7 7.4يقع حوايل  %41،1من الفل�سطينيني حتت ّ
خط الفقر الوطني ( % 24،0يف ال�ضفة الغربية
أهم من ذلك هو �أنّ  %16،8من الأ�شخا�ص يف فل�سطني
و %67،6يف قطاع غزة) .وال ّ
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7.5
7.6

7.7

كانوا يعانون من الفقر ال�شديد �سنة  %5،8( 2017يف ال�ضفة الغربية و %33،5يف غزة)،
و %39،3من الأ�شخا�ص كان دخلهم �أق ّل من ّ
خط الفقر ال�شديد �سنة  %15،1( 2017يف
ال�ضفة الغربية و %53،9يف غزة).58
7حوايل  %20من الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف �أ�سر تر�أ�سها ن�ساء يعانون من الفقر ال�شديد
وال ي�ستطيعون تلبية احل ّد الأدنى من احتياجاتهم من الغذاء ،وامللب�س وال�سكن.59
املتو�سط �أو احلا ّد
7كانت حوايل  %62،2من الأ�سر يف غزة تعاين من انعدام الأمن الغذائي ّ
�سنة  2018باملقارنة مع � %53،3سنة  .2014غري �أنَّ انعدام الأمن الغذائي انخف�ض يف
ال�ضفة الغربية �إىل � %9،2سنة  2018من � %11،8سنة .602014
مما ينتق�ص
7ينظر قانون ال�ضرائب الفل�سطيني �إىل الن�ساء والرجال كمك ّلفني مت�ساوينّ ،
من دور القانون يف حتقيق العدالة االجتماع ّية ويف م�ساعدة العائالت الفقرية ،حيث
الزوجني .ولكنَّ القانون يعترب
تمُ نح الإعفاءات املتع ّلقة بال�سكن �أو بالتعليم اجلامعي لأحد َ
الزوج والزوجة مك ّل َفني م�ستق َّلني فيما يتع ّلق بالإعفاءات .وال ميكن للمر�أة �أن تطالب بهذه
الإعفاءات �إ ّال �إذا كانت تر�أ�س الأ�سرة� ،أو �أرملة �أو مط ّلقة .كذلك ف�إنَّ الأزواج فقط هم
امل�ؤهّ لون للح�صول على �إعفاء �ضريبي.
7 7.7.1يقوم قانون �ضريبة الدخل رقم ( )5ل�سنة  2015برفع اخل�صومات املعيار ّية
ويو�سع انعدام
ل�صالح ذوي الدخل املرتفعّ ،
مما يلغي الزيادة الت�صاعد ّية ّ
امل�ساواة ال�ضريب ّية يف فل�سطني .61لذا ،ف�إنَّ العبء ال�ضريبي يقع على امل�شاريع
ت�صب هذه
ال�صغرية واملتو�سطة ،فيما تمُ نح الإعفاءات لكبار امل�ستثمرين .62ال ّ
ال�سيا�سة يف �صالح الن�ساء الرياد ّيات على الإطالق ،حيث �أ ّنهن جمبرَ ات على
االمتثال بدفع ال�ضرائب كاملة مثل � ّأي من�ش�أة �أخرى قائمة .ومن الأمثلة الأخرى
على الفجوات بني اجلن�سني ال�ضريبة ال�شخ�ص ّية للمر�أة العاملة ،حيث ال ميكن
تن�ص
خ�صم تكاليف تكلفة دور الرعاية وح�ضانات الأطفال من ال�ضريبة .وال ّ
�سيا�سات ال�ضريبة ال�شخ�ص ّية على � ّأي حوافز �ضريب ّية لت�شجيع للمر�أة العاملة،
�أو � ّأي حوافز �ضريب ّية للمر�أة الرياد ّية.
يتم ا�ستبعاد عدد كبري من الن�ساء من النظام املايل النظامي ،والذي يت�ض ّمن
ّ 7 7.7.2
خدمات التمويل (االئتمان)� .أ ّما الن�ساء اللواتي ي�شملهنّ هذا النظام ،فاخلدمات
املق ّدمة لهنّ تكون يف كثري من الأحيان غري كافية .وتبلغ ن�سبة الن�ساء البالغات
اللواتي ي�ستخدمن اخلدمات واملنتجات امل�صرف ّية ثلث ن�سبة الرجال البالغني.
كذلك الأمر بالن�سبة للخدمات املال ّية غري امل�صرف ّية ،ومن بينها الت�أمني ،حيث
�أنَّ  %6من ال�س ّكان الذكور لديهم بوال�ص ت�أمني ،مقابل  %1،7فقط من الإناث.
كما �أنَّ  %3،5من ال�س ّكان الذكور لديهم برنامج تقاعد ،مقابل  %0،9فقط
من الإناث� .63أ ّما يف قطاع غزة ،ف�إنَّ القيود املفرو�ضة على العمل ّيات امل�صرف ّية
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نتيجة االنق�سام الداخلي وال�سيا�سات التي متليها الظروف ال�سيا�س ّية فاقمت
التح ّديات التي يواجهها الذكور والإناث لدى فتح و�إدارة ح�ساب م�صريف ،ولكن
التح ّديات التي تواجهها الن�ساء الرياد ّيات �أكرب بكثري.
7 7.8يف فل�سطني ،و�صلت الفجوة بني اجلن�سني على �صعيد ال�شمول املايل  ،%26،7حيث �أنَّ
 %15،4فقط من الن�ساء البالغات يف فل�سطني ميتلكن ح�ساب ًا م�صرفي ًا .وتق ّل هذه الفجوة
يف م� ّؤ�س�سات التمويل املتناهي ال�صغر ،والتي ت�ستهدف املر�أة بوجه خا�ص ،حيث ح�صلت
الن�ساء البالغات على  %3من القرو�ض غري امل�س َّددة مقابل  %2،8للذكور .ورغم قيام
�سلطة النقد الفل�سطينية ب�إ�صدار ا�سرتاتيج ّية ال�شمول املايل � ،2025-2018إ ّال �أ ّنه مل تكن
هناك �أ ّية متابعة للنتائج حتى الآن من ناحية تقليل الفجوة.
8.8الإجراءات امل ّتخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية لتح�سني ح�صول الن�ساء والفتيات على
احلماية االجتماعية
8 8.1يف عام  ،2019و ّقع الرئي�س عبا�س على جتميد تنفيذ قانون ال�ضمان االجتماعي ،بعد
احتجاجات كبرية من الفل�سطينيينّ عليه بد�أت منذ �أواخر �سنة  ،2018نتيجة لقيام
احلكومة بالإعالن �أنَّ على القطاع اخلا�ص دفع ا�ستحقاقاته املال ّية والت�سجيل يف امل�ؤ�س�سة.
وقد ّمت ذلك دون الأخذ يف االعتبار حقوق العاملني ،الأمر الذي �أثار غ�ضب �آالف النا�س،
ودفعهم �إىل مطالبة احلكومة بالرتاجع .فبح�سب القانون ،يخ�ضع جميع العاملني للم�ساهمة
بنف�س الن�سبة يف م� ّؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي ،دون وجود �أي بنود تتع ّلق بالعمال الذين تق ّل
�أجورهم عن احل ّد الأدنى للأجور.64
8 8.2عار�ض الآالف من الفل�سطينيني ،وخ�صو�ص ًا العاملني يف القطاع اخلا�ص ،تنفيذ القانون
بالدرجة الأوىل ب�سبب انعدام الثقة بني ال�شعب واحلكومة ،وارتفاع ن�سب م�ساهمات
العاملني باملقارنة مع م�ساهمات �أرباب العمل .مل تتمتّع الأرا�ضي الفل�سطينية باال�ستقرار
ال�سيا�سي منذ �أن كانت ما تزال حتت االحتالل الإ�سرائيلي ،كما �أنّ املجل�س الت�شريعي،
الذي ي�ش ّكل الأداة الر�سمية احليوية للرقابة على احلكومة وم�ساءلتهاّ ،
معطل منذ � 13سنة،
�أي �أ ّنه ال توجد �أ ّية �ضمانات تكفل انتفاع الع ّمال من م�ساهماتهم.
8 8.3ب ّينت درا�سة �صادرة عن مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي �أنّ م�شروع قانون
م�شجعة على �إبعاد
ال�ضمان االجتماعي ت�ض ّمن �أحكام ًا متييز ّية �ض ّد املر�أة ،وت�ض ّمن عوامل ّ
املر�أة وعدم حتفيزها لالنخراط يف �سوق العمل ،رغم كونها ت�ش ّكل الن�سبة الأعلى من ق ّوة
العمل التي تق ّل �أجورها عن احل ّد الأدنى للأجور.
8 8.4حترم املا ّدة  )2( 70من قانون ال�ضمان االجتماعي البنات من حقوقهنّ يف التقاعد يف
مما
حالة الزواج ،بينما حتافظ على حقّ الأبناء ب�صرف النظر عن حالتهم االجتماعيةّ ،
يعزّز ال�صورة النمطية للمر�أة وكونها دائم ًا معتمدة اقت�صادي ًّا على الرجل .كما �أنّ هناك
يتم تناولها ،مثل �إجازة الأمومة والتفا�صيل املت�صلة
ع ّدة �أمور جوهر ّية �أخرى يف القانون مل ّ
يف حالة الإجها�ض �أو وفاة املولود؛ لذا ،كانت ع ّدة منظمات تنتظر تنفيذ اللوائح امل�ستندة
�إىل القانون ال�ستي�ضاح هذه الأحكام غري الوا�ضحة يف القانون.65
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9الإجراءات امل ّتخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة الأخرية لتح�سني النتائج ال�صح ّية للن�ساء والفتيات
يف بلدكم.
9 9.1رغم اجلهود املبذولة من دولة فل�سطني لتح�سني النتائج ال�صح ّية للن�ساء والفتيات خالل
ال�سنوات اخلم�سة الأخرية ،ما تزال هناك العديد من التح ّديات والفجوات.
9 9.2ينتهك االحتالل الإ�سرائيلي احلقوق ال�صح ّية الفل�سطين ّية كما يزيد من املخاطر ال�صح ّية
التي ته ّددهم ،مثل:
مما
9 9.2.1قيام دولة االحتالل بتلويث الأر�ض عن طريق طرح النفايات ال�صناعيةّ ،
ال�صحة ،ويف العمل ،ويف م�ستوى معي�شة الئق؛ وهي
ي�س ّبب انتهاكات للحقّ يف
ّ
تزيد ب�شكل غري مبا�شر من التمييز �ض ّد املر�أة التي تت�أ ّثر بهذا التل ّوث ب�شكل غري
متكافئ.
9 9.2.2يف ال�ضفة الغربية� ،أ ّدت املياه العادمة والنفايات ال�صلبة من م�ستوطنات كريات
�أربع ،واجلعابرة وخار�سينا �إىل �سيل املياه العادمة املمت ّد من جنوبي اخلليل،
عرب ّ
يطا وال�سموع و�صو ًال �إىل النقب .هذا ال�سيل هو مثال على التبعات البيئ ّية
املتع ّددة التي يت�س ّبب بها االحتالل الإ�سرائيلي.
9 9.2.3تعاين املر�أة من ع ّدة م�شاكل �صح ّية ب�سبب تل ّوث الهواء؛ فعلى �سبيل املثال،
تتح ّدث الن�ساء على معاناتهنّ من �أمرا�ض تنف�س ّية مزمنة .وتربط الن�ساء
�أنف�سهنّ بني الأمرا�ض املذكورة وبني ال�ساعات الطويلة التي مي�ضينها يف البيت،
وهي �أكرث حتى من ال�ساعات التي مي�ضيها الأطفال يف البيوت .وت�ؤ ّدي هذه
امل�شاكل ال�صح ّية بدورها �إىل زيادة العبئ املايل ،ب�سبب ا�ضطرارهنّ ل�شراء
املبيدات (لأنّ املياه العادمة التي تلقيها �إ�سرائيل جتذب احل�شرات) والأدوية،
والتوجه للعيادات ال�صح ّية املحل ّية لتل ّقي العالج.66
ّ
9 9.2.4بح�سب التقييم الأخري الذي �أجراه برنامج الغذاء العاملي �سنة  ،2019ف�إنّ
ا�ستهالك الطعام لدى ن�صف الأ�سر املهم�شة يف قطاع غزة هو �إ ّما �ضعيف �أو
بالكاد مقبول ،و %93من الأ�سر ال حت�صل على كم ّيات كافية من الأغذية الغن ّية
مما يزيد من خطر فقر الدم.
باحلديدّ ،
9 9.2.5تت�ض ّمن ا�سرتاتيجيات التك ّيف ال�سلب ّية �شراء الأطعمة الأرخ�ص ثمن ًا وتناول �أطعمة
�أق ّل جودة .وتظهر البيانات �أنَّ  %44،3من العائالت يف قطاع غزة ق ّللت عدد
وجباتها ،و�أنَّ  %27،2من العائالت الفل�سطين ّية خ ّف�ضت �إنفاقها على االحتياجات
الأ�سا�س ّية الأخرى مثل الرعاية ال�صح ّية ،والتعليم وامللب�س .كذلك ف�إنَّ �سوء التغذية
لدى الن�ساء احلوامل ( )%18و أ� ّمهات الأطفال ّ
الر�ضع ( )%14يه ّدد حياة ومناء
الأطفال غري املولودين .على �سبيل املثال� ،أكرث من  %55من ّ
الر�ضع يف قطاع غزة
ال يعتمدون على الر�ضاعة الطبيع ّية ب�شكل كامل.67
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1 10الإجراءات امل ّتخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية لتح�سني نتائج ومهارات تعليم الن�ساء والفتيات
1 10.1جرى ا�ستثمار حمدود لتعزيز قدرات املدار�س املهن ّية وال�صناع ّية ال�ستيعاب الطالبات ،مبا
يف ذلك تعيني املد ّربات ،وفتح مدار�س للبنات ،وزيادة الوعي جتاه تغيري ال�صور النمط ّية
وللتخ�ص�صات التدريب ّية والنخراطهنّ يف قطاع العمل املتّ�صل.68
لتعليم الفتيات
ّ
1 10.2تدعم ّ
املنظمات الدول ّية مثل هذه املبادرات لت�شجيع التحاق الطالبات يف املدار�س املهن ّية
ً
وال�صناع ّية ،بالتن�سيق مع الوزارات املعن ّية التي تعمل حاليا على و�ضع ا�سرتاتيج ّية للتعليم املهني.
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يت�ض ّمن هذا املو�ضوع الرئي�سي الإجراءات التي اتّخذتها دولة فل�سطني ملعاجلة ظاهرة العنف من ناحية
�أ�شكال العنف التي ر ّكزت عليها ،وا�سرتاتيج ّيات العمل ،وال�سيا�سات املتّبعة ،وبرامج التوعية والتثقيف
التي ن ّفذتها من خالل الإعالم .ويتقاطع هذا املو�ضوع الرئي�سي مع جمال االهتمام احلا�سم يف منهاج
عمل بيجني واملتع ّلق بالعنف �ضد املر�أة.
1111الإجراءات امل ّتخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية ملعاجلة �أ�شكال العنف �ض ّد الن�ساء والفتيات
1 11.1ح ّققت دولة فل�سطني بع�ض الإجنازات خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية فيما يتع ّلق بالق�ضاء
على العنف ،والو�صم وال�صور النمط ّية على �صعيد القوانني والت�شريعات ،من خالل �إ�صدار
 36قانون يعزّز امل�ساواة بني اجلن�سني:
�1 11.1.1إ�صدار القرار بقانون رقم ( )10ل�سنة  2014املعدِّ ل للما ّدة( .)98هذه املا ّدة
كانت تخ ّفف عقوبة جرمية القتل �إذا كان اجلاين يف ثورة غ�ضب �شديد .وبح�سب
التعديلّ ،مت ا�ستثناء القتل على خلف ّية «ال�شرف» من الأحكام املخ ّففة.
�1 11.1.2إ�صدار القرار بقانون رقم ( )5ل�سنة  2018املعدِّ ل للما ّدة ( )99والذي يلغي
�إمكان ّية تخفيف العقوبة على اجلاين ح�سب التقدير ال�شخ�صي للقا�ضي .ويف
نف�س الوقت� ،أعفت املا ّدة ( )308املغت�صب من العقوبة �إذا تز ّوج من �ضح ّيته.
وقد ا�ستثنى التعديل اجلديد قتل الن�ساء على خلفية «ال�شرف» ك�أ�سا�س لتطبيق
املا ّدة ( )99وحرم املغت�صب من الإعفاء يف حال الزواج من �ضح ّيته.
�1 11.2أ�صدر جمل�س الوزراء خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية قرارات لتعزيز الق�ضاء على العنف.
على �سبيل املثال ،قد �أ�صدر املجل�س يف �سنة  2016قرار ًا لتقدمي الدعم املايل لبع�ض
امل� ّؤ�س�سات بهدف تطوير عمل اللجنة الوطنية العليا ملناه�ضة العنف �ض ّد املر�أة وتنفيذ
ّ
اخلطة اال�سرتاتيج ّية ملناه�ضة العنف.
1 11.3غري �أنّ القرارات بقانون ال�صدارة عن الرئا�سة لي�ست ف ّعالة يف �ضمان الق�ضاء على العنف
�ض ّد املر�أة� ،إذ يكاد يكون من امل�ستحيل تقييد ال�سلطة التقدير ّية للق�ضاة ،فهم يتمتّعون بها
اخلا�صة بالأحكام املخ ّففة بنا ًء على
وفق القانون .عالو ًة على ذلك ،ف�إنّ املا ّدة ()100
ّ
ال�سلطة التقديرية للقا�ضي يف حاالت اجلنح ما تزال منطبقة.
1 11.4بالإ�ضافة �إىل ما تق ّدم ،ف�إنّ �إلغاء املا ّدة ( )308ي�ش ّكل جناح ًا جزئي ًّا فقط ،حيث ال تتو ّفر
للمر�أة �ضح ّية االغت�صاب ا َملرافق املنا�سبة التي حتميها من الو�صم االجتماعي ،كما ال تمُ نح
املغت�صبة خيار الإجها�ض �أو خيار والدة طفلها يف امل�ست�شفى.
املر�أة
َ
1 11.5يتط ّلب التنفيذ الكامل لإعالن ومنهاج عمل بيجني والهدف اخلام�س من الأهداف الإمنائية
ح�سا�سة للنوع االجتماعي� .أي �أنّ
للألفية �إ�صدار قانون عقوبات جديد ي�ستند �إىل فل�سفة ّ
التعديالت اجلزئية لقانون العقوبات ال ت�ؤ ّدي �إىل الق�ضاء على فل�سفته العا ّمة التي تعطي
الأولو ّية ل�شرف العائلة على ح�ساب م�صلحة ال�ضح ّية.
يتم فيها
1 11.6ويف هذا ال�سياق ،ف�إنّ قانون العقوبات رقم ( )16ل�سنة  1960مليء بالأمثلة التي ّ
�إغفال م�صلحة ال�ضح ّية الأنثى من �أجل حماية الأ�سرة والن�سيج االجتماعي.
1 11.6.1فالعقوبة على جرمية االغت�صاب خفيفة حيث �أ ّنها ال ت�أخذ يف االعتبار غياب
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ال�صالح ّية القانون ّية لل�ضحايا حتت �سنّ � 18سنة ،وفق املا ّدة  294من قانون
مما يعفي اجلاين من الظروف امل�ش ّددة يف احلاالت التي ال يعرف
العقوباتّ ،
فيها عن وجود مثل هذه الظروف (�أن املعتدى عليها �أقل من � 18سنة) بناء على
املا ّدة ( )86من قانون العقوبات.
�1 11.7إنّ العقوبة املخ ّففة يف بع�ض �أنواع االغت�صاب الذي ي�ؤ ّدي �إىل فقدان الأنثى لعذر ّيتها
كنتيجة لوعد كاذب بالزواج بنا ًء على املادة (� ،)304أو اعتبار الأنثى �شريكة يف جرمية
�سفاح القربى بنا ًء على املوا ّد (� 284إىل  ،)286والعقوبة التمييز ّية للزنا بنا ًء على املا ّدة
( ،)282ك ّلها �أمثلة على الأحكام الإ�شكال ّية التي يت�ض ّمنها قانون العقوبات ،والتي جتحف
يف احلقوق الأ�سا�س ّية للمر�أة وتعطي الأولوية للم�صالح االجتماعية على ح�ساب حماية املر�أة
�ضح ّية العنف.
ّ 1 11.8
تغطي اال�سرتاتيج ّية الوطن ّية الثالثة ملناه�ضة العنف �ض ّد املر�أة ال�سنوات بني ،2011-2019
وهي تتناول العنف �ض ّد الن�ساء الفل�سطين ّيات يف �سياق االحتالل ،والعنف املنزيل و�ضمن
نطاق الأ�سرة ،والعنف يف مكان العمل .غري �أنّ احلكومات الفل�سطين ّية املتعاقبة مل ت�شمل
تخ�ص�ص ال�سلطة الفل�سطين ّية � ّأي �أموال لهذا الغر�ض ،رغم
قطاع غزة يف التنفيذ .كما مل ّ
�أنّ ّ
املخ�ص�ص
منظمات املجتمع املدين �أ ّكدت على تب ّنيها لهذه اال�سرتاتيج ّية� .إن التمويل
ّ
لقطاع غزة هو لغايات الإغاثة الإن�سان ّية �أ�سا�س ًا وهو حمدو ٌد جد ًا فيما يتع ّلق مبناه�ضة
العنف �ض ّد املر�أة.
1212الإجراءات امل ّتخذة ذات الأولوية خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية ملعاجلة العنف �ض ّد الن�ساء
والفتيات
1 12.1ح ّددت دولة فل�سطني خالل ال�سنوات اخلم�سة الأخرية عدد ًا من الإجراءات ذات الأولو ّية
ملعاجلة العنف �ض ّد الن�ساء والفتيات ،ومن بينها�( :أ) و�ضع �أو حتديث �أو تو�سيع خطط العمل
الوطنية للق�ضاء على العنف �ض ّد الن�ساء والفتيات؛ (ب) �إن�شاء �أو تقوية خدمات جمان ّية
وج ّيدة للناجيات من العنف (مثل مراكز الإيواء ،وخطوط امل�ساعدة ،واخلدمات القانون ّية
والعدل ّية ،والإر�شاد ،وال�سكن)؛ (ج) اتخاذ �أو تقوية الإجراءات الهادفة �إىل حت�سني قدرة
املر�أة على الو�صول �إىل العدالة يف جماالت( :على �سبيل املثل ولي�س احل�صر)� :إن�شاء
متخ�ص�صة؛ وتدريب الق�ضاء وال�شرطة؛ و�أوامر احلماية؛ واالنت�صاف والتعوي�ض،
حماكم
ّ
مبا يف ذلك يف ق�ضايا قتل الن�ساء؛ والإنفاذ ومكافحة الإفالت من العقوبة؛ وحت�سني نظام
الأد ّلة اجلنائ ّية لتح�سني جودة النيابة وبالتايل �سالمة القرارات الق�ضائ ّية؛ و�إمكان ّية
املقا�ضاة دون ح�ضور ال�ضحية/تلقائي ًا وو�ضوح الوالية الق�ضائ ّية يف املناطق التي يوجد فيها
�أنظمة ق�ضائية متع ّددة.
1 12.2خالل ال�سنوات  ،2019-2014بلغ املعدّل ال�سنوي جلرائم قتل الن�ساء يف فل�سطني 21
جرمية ،حتت م�س ّمى “ال�شرف”� ،أو املرياث� ،أو �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سالح .و�أدّى هذا �إىل
ارتفاع عدد الن�ساء اللواتي مل ي�شملهنّ “نظام احلماية” يف قطاع غزة �إىل  36امر�أة منذ
العام .2014
1 12.3خالل الفرتة الواقعة بني منت�صف �سنة � 2018إىل منت�صف �سنة  2019فقط ،واجهت
 %50من الن�ساء ،املتز ّوجات حالي ًّا �أو اللواتي �سبق لهن الزواج ،العنف النف�سي ،كما واجهت
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 %20منهنّ العنف اجل�سدي .تدير ال�سلطة الفل�سطين ّية يف ال�ضفة الغربية ،وحتديد ًا وزارة
التنمية االجتماعية ،ثالثة مراكز للحماية .وقد ت�ش ّكلت جلنة ا�ست�شار ّية ملراكز احلماية
بقرار من رئي�س الوزراء ،والتي تتك ّون من م� ّؤ�س�سات حكوم ّية ومن املجتمع املدين .واجلدير
بالذكر �أنّ هناك �إجراءات حم ّددة ّ
تنظم عمل مراكز احلماية .غري �أنّ هذه الإجراءات
ت�ستثنني بع�ض املجموعات من الن�ساء من خدماتها ،مثل الن�ساء ذوات الإعاقة والن�ساء
العامالت يف البغاء.69
1313اال�سرتاتيج ّيات املط ّبقة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية ملنع العنف �ض ّد الن�ساء والفتيات
 13.1قامت دولة فل�سطني ،من خالل وزارة اخلارج ّية واملغرتبني ،باالن�ضمام �إىل  98اتفاق ّية
وبروتوكول منذ العام  ،2004منها  12اتفاقية خالل العام .2019
�1 13.2إنَّ االن�ضمام يفر�ض على الدولة الطرف املن�ض ّمة التزامات وواجبات جوهر ّية� ،أي �أ َّنه يجب
على دولة فل�سطني �أن تعمل على مواءمة ت�شريعاتها مع املعايري الدول ّية� .إ ّال �أنّ قرار املحكمة
ن�ص على �أنّ االتفاق ّيات الدول ّية ت�سمو على
الد�ستور ّية ال�صادر يف ت�شرين الثاين ّ 2017
القانون الوطني طاملا �أ ّنها تن�سجم مع الهو ّية الفل�سطين ّية الوطن ّية ،والدين ّية والثقاف ّية.
1 13.2.1كما �أ�صدرت املحكمة الد�ستور ّية الفل�سطين ّية قرار ًا �آخر ًا يف � 12آذار 2018
يتع ّلق ب�إلزام ّية االتفاق ّيات الدول ّية يف النظام القانوين الفل�سطيني .لقد ق ّو�ض
هذا القرار ان�ضمام فل�سطني �إىل االتفاق ّيات الدولية وج ّرده من قيمته� ،إذ �أنّ
القرار ي�ؤ ّكد على �أنَّ النظام الأ�سا�سي الفل�سطيني ي�سمو على االتفاق ّيات الدول ّية،
يتم �إدماجها يف النظام
كما �أ ّنه ينفي �إلزام ّية االتفاق ّيات الدول ّية طاملا �أ ّنه مل ّ
القانوين الفل�سطيني من خالل القنوات الت�شريعية الفل�سطينية ون�شرها يف
اجلريدة الر�سم ّية الفل�سطين ّية.
�1 13.2.2إنّ اجلهود الهادفة �إىل مواءمة القوانني الوطن ّية مع املعايري الدول ّية �ضعيفة .فقد
ظ ّل قانون الأحوال ال�شخ�صية دون � ّأي تغيري ،بينما ّمت تعديل �أربع موا ّد فقط يف
قانون العقوبات .املا ّدة ( )340اخلا�صة بالأعذار املخففة واملح ّلة يف حاالت قتل
يتم �ضبطها متل ّب�سة بارتكاب عالقة جن�س ّية غري م�شروعة �أو يف فرا�ش
املر�أة التي ّ
غري م�شروع .واجلدير ذكره هو �أنَّ هذه املا ّدة مل تكن مط ّبقة يف نظام املحاكم.
اخلا�صة بالعذر املخ ّفف يف حالة القتل نتيجة
هذا بالإ�ضافة �إىل املا ّدة (،)98
ّ
اخلا�صة ب�إعفاء املغت�صِ ب من العقوبة �إذا تز ّوج
للغ�ضب ال�شديد ،واملا ّدة ()308
ّ
اخلا�صة بالأعذار املخ ّففة العائدة لل�سلطة التقديرية
من �ضح ّيته ،واملا ّدة ()99
ّ
للقا�ضي يف ق�ضايا اجلرائم.
وملحة يجب �أن يقوم قانون العقوبات مبعاجلتها .فقانون
1 13.2.3هناك حاالت �إ�شكالية ّ
ً
ّ
العقوبات النافذ يف فل�سطني ال يت�ض ّمن �أحكاما جت ّرم التح ّر�ش .كما �أنه ال يج ّرم
االغت�صاب الزوجي (املا ّدة  292يف ال�ضفة الغربية واملادة  152يف قطاع غزة).
1 13.2.4يج ّرم قانون العقوبات الإجها�ض الر�ضائي بنا ًء على املا ّدة ( 321يف ال�ضفة
الغربية و 176يف غزة) .كما جت ّرم املا ّدة ( )282من قانون العقوبات رقم
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13.3

13.4

13.5

(� )16سنة  1960الزنا ،رغم �أنَّ الت�شريعات احلديثة مل تعد جت ّرمه .وال جت ّرم
املادة(  )282الزنا فح�سب ،بل �أ ّنها جت ّرمه بتح ّيز ذكوري .فالزانية تعاقب
باحلب�س من �ستّة �أ�شهر �إىل �سنتني ب�صرف النظر عن حالتها الزوجية ،بينما
ُيعا َقب �شريكها بن�صف العقوبة الأ�صل ّية �إذا كان غري متز ّوج.
�1 13.2.5إن لغة املا ّدة �شديدة الذكور ّية ،حيث �أ ّنها ت�ستخدم تعبري “الأنثى الزانية
و�شريكها” .وميكن للزوج والأب مالحقة الزانية قانوني ًّا حتى مع مرور الزمن،
بينما ال ميكن للزوجة مقا�ضاة الزوج الزاين �إ ّال �إذا �ضبطته متل ّب�س ًا بارتكاب
الزنا يف “فرا�ش الزوجية” .يف النهاية ،ينبغي لكال قانونيَ العقوبات يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة �أن يت�ض ّمنا تعريف ًا للتمييز و�أن يج ّرما التمييز ك�شكل من
�أ�شكال العنف �ض ّد املر�أة.
�1أ�صدرت وزارة �ش�ؤون املر�أة ّ
اخلطة اال�سرتاتيج ّية الوطن ّية ملناه�ضة العنف �ض ّد املر�أة
( .)2019-2011لكنَّ النجاح يف حتقيق �أهداف هذه ّ
اخلطة اال�سرتاتيج ّية الوطن ّية كان
جزئي ًّا فقط.
1 13.3.1كانت هناك بع�ض الإجنازات اجلزئ ّية التي تتع ّلق بو�ضع �إطار عمل قانوين حلماية
متخ�ص�صة �سنة  2016حلماية الأ�سرة من
املر�أة من العنف ،مثل �إن�شاء نيابة
ّ
العنف ،و�إن�شاء نظام للحماية االجتماع ّية من خالل �إ�صدار قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )18ل�سنة  2013حول نظام التحويل الوطني.
1يعمل نظام التحويل الوطني مبثابة �إطار عمل على امل�ستوى الوطني لتحديد ،وحتويل ودعم
�ضحايا العنف �ض ّد املر�أة وحتديد وتنظيم عالقات العمل القائمة بني امل� ّؤ�س�سات احلكومية
وغري احلكوم ّية العديدة التي تو ّفر احلماية واخلدمات للن�ساء �ضحايا العنف .ويهدف نظام
التحويل الوطني �إىل (�أ) التعاون بني مق ّدمي اخلدمات كا ّفة وت�شكيل فريق مهني لو�ضع،
التو�صل
وتقييم ومتابعة العمل مع الن�ساء �ضحايا العنف؛ و(ب) م�أ�س�سة عملهم من خالل ّ
�إىل مذ ّكرات تفاهم بني القطاعات وتو�ضيح امل�س�ؤوليات ،والأدوار و�أ�ساليب التوا�صل ونقاط
االت�صال �ضمن ك ّل قطاع.70
1تت�ض ّمن الإجراءات ذات الأولوية فيما يخ�ص �إن�شاء نظام التحويل الوطني:71
 .أحتديد م�س�ؤول ّيات الأطراف املعن ّيني الرئي�س ّيني يف نظام التحويل؛
 .بتدريب مز ّودي اخلدمات على ا�ستخدام نظام التحويل الوطني؛
 .ت�إدماج النظام يف �إجراءات امل� ّؤ�س�سات التي تق ّدم احلماية للن�ساء �ضحايا العنف
وتدريبهم على ا�ستخدامه؛
 .ث و�ضع دليل مرجعي يت�ض ّمن �أ�سماء وعناوين امل� ّؤ�س�سات التي تق ّدم اخلدمات ال�صح ّية،
واالجتماع ّية ،والقانون ّية والنف�س ّية للن�ساء �ضحايا العنف؛
 .جحتديد م�س�ؤول ّيات الأطراف املعن ّيني الرئي�س ّيني يف نظام التحويل.

 -70تنمية و�إعالم املر�أة ،تام.2016 ،
 -71ورقة بحثية �شاملة.2016 ،
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 .حتوجيه حمالت توعية للجمهور.
�1 13.6إال �أنَّ النظام لي�س مطبق ّا ب�شكل كامل بعد ،ويواجه حت ّديات ويعاين من فجوات يف
الإجراءات ،ويف مدى �شموله ،ويف تو ّفر الطاقات الب�شرية لتنفيذه .فعلى �سبيل املثال ،هناك
�سبع فئات من الن�ساء امل�ستث َنيات من التحويل �إىل مراكز احلماية الثالث املتو ّفرة ،ومن
بينهنّ الن�ساء امل�شتبه بتعاملهنّ مع االحتالل الإ�سرائيلي ،وعامالت اجلن�س ،واملدمنات
على املخ ّدرات ،واللواتي يعانني من ا�ضطرابات نف�س ّية .هناك غمو�ض يف �إجراءات النظام
يف جمال حتديد دور وم�س�ؤولية ٍّ
كل من ال�شركاء .زد على ذلك عدم تو ّفر خدمات وطن ّية
72
ح�سا�سة للنوع االجتماعي للن�ساء من القد�س ال�شرقية واملناطق النائية .
ّ
1 13.7مل تكن هناك �إجنازات تذكر يف جمال تعزيز �آل ّيات حماية املر�أة من انتهاكات االحتالل.
1 13.8مت ّكنت احلكومة الفل�سطينية من ت�شكيل جلنة قانون ّية للتح�ضري مل�شروع قانون حماية
املوجه �ض ّد املر�أة .بادر
الأ�سرة من العنف وجلنة دائمة للإ�شراف واملتابعة لر�صد العنف ّ
مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي �إىل �صياغة م�شروع قانون حماية الأ�سرة للم ّرة
الأوىل �سنة ّ ،2005ثم قام منتدى املنظمات الأهلية الفل�سطينية ملناه�ضة العنف بتب ّني
م�شروع القانون هذا �سنة  .2008وتب ّنت احلكومة هذه املبادرة للمرة الأوىل �سنة  2011من
خالل ّ
خطة التنمية الوطنية .وبنا ًء عليهّ ،مت و�ضع ع ّدة م�س ّودات خالل ال�سنوات اخلم�سة
الأخرية ،ولكن مل تكن � ّأي منها يف م�ستوى تو ّقعات النا�شطات من �أجل حقوق املر�أة .ولغاية
تاريخ يومنا هذا ،ي�ش ّكل غياب الإرادة ال�سيا�س ّية لإقرار القانون عقبة رئي�سية تعيق كا ّفة
اجلهود الرامية �إىل مترير القانون.
املوجه �ض ّد
1414الإجراءات امل ّتخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة الأخرية للت�صدّي للعنف االلكرتوين ّ
الن�ساء والفتيات (التح ّر�ش اجلن�سي عرب الإنرتنت ،واملطاردة الإلكرتونية و�إر�سال �صور حميمة
ب�شكل غري ر�ضائي).
1 14.1كما ُذكر �سابق ًا يف الفقرة  ،1.6فقد ّمت يف �سنة  2017ن�شر قانون اجلرائم الإلكرتون ّية يف
اجلريدة الر�سم ّية الفل�سطين ّية (العدد  )14و ّمت تعديله �سنة  2018مبر�سوم رئا�سي .وهو
يت�ض ّمن مواد ًا جت ّرم التهديد والعنف الإلكرتوين ،وخ ّا�صة اجلرائم التي تخد�ش “ال�شرف”.
غري �أنّ قانون اجلرائم الإلكرتون ّية ال يحتوي على �أحكام وا�ضحة حول العنف املبني على
النوع االجتماعي من حيث التجرمي والعقوبات .عالو ًة على ذلك ،ف�إنّ تنفيذ قانون اجلرائم
موجه يف
االلكرتونية من خالل وحدات اجلرمية االلكرتونية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ّ
الغالب �ض ّد الن�شطاء واملد ّونني ال�سيا�س ّيني.73
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يت�ض ّمن هذا املو�ضوع الرئي�سي الإجراءات التي اتّخذتها دولة فل�سطني يف احلياة العا ّمة و�صنع القرار،
وال�صورة يف الإعالم واملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي .ويرتبط هذا املو�ضوع مبجال االهتمام الوارد
واخلا�ص باملر�أة يف ال�سلطة ومواقع �صنع القرار.
يف منهاج عمل بيجني
ّ
العامة
1515الإجراءات امل ّتخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة الأخرية لتعزيز م�شاركة املر�أة يف احلياة ّ
و�صنع القرار
1 15.1ا ّتخذت دولة فل�سطني خالل ال�سنوات اخلم�سة الأخرية قدر ًا قلي ًال من الإجراءات الهادفة �إىل
كاف
تعزيز م�شاركة املر�أة يف احلياة العامة و�صنع القرار .فاملر�أة الفل�سطينية غري مم ّثلة ب�شكل ٍ
وم�ستب َعدة من العديد من الدوائر ،الأمر الذي يعيق م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�س ّية والعا ّمة.
1 15.2ال تتو ّفر الإرادة ال�سيا�س ّية لدى احلكومة الفل�سطين ّية لتعزيز امل�شاركة ال�سيا�س ّية للمر�أة
يف احلياة العا ّمة ويف �صنع القرار .على �سبيل املثال ،مت جتاهل قرار املجل�س الوطني
الفل�سطيني يف العام  2015واملتعلق برفع ن�سبة متثيل الن�ساء يف م�ؤ�س�سات الدولة كحد �أدنى
 .%30ونتيج ًة لذلك ،ت�ش ّكل الن�ساء  %9فقط من ع�ضو ّية املجل�س الوطني ،بينما ت�ش ّكل
 %11.6يف املجل�س الت�شريعي يف ال�ضفة الغربية ،وحتّى �سنة  2017كانت ت�ش ّكل %11،1
يف قطاع غزة.74
1 15.3بلغ متثيل املر�أة يف االنتخابات املحل ّية التي ُعقدت يف ٍّ
كل من �سنتي  2012و 2017ن�سبة
 ،%21من بينها �أكرث من  %55من الن�ساء فزن بالتزكية يف ال�ضفة الغربية� .أ ّما يف قطاع
غزة ،فقد قاطعت احلكومة االنتخابات البلد ّية ثم ع ّينت �أع�ضاءها يف املجال�س البلدية
م�ستبعد ًة الن�ساء.75
1 15.4انخف�ض عدد الن�ساء اللواتي ح�صلن على رتبة “وزير” من  %22يف احلكومة ال�سابقة �إىل
 %16يف احلكومة احلال ّية .كذلك ،لدى مقارنة �إح�صائ ّيات �سنة  2014ب�سنة  ،2018يتبينّ
�أنّ ن�سبة الن�ساء اللواتي تب ّو�أن منا�صب �إدار ّية انخف�ضت من � %16،4إىل  %14،6يف ال�ضفة
الغربية .باملقابل ،ارتفعت هذه الن�سبة من � %18،2إىل  %30،8يف قطاع غزة خالل الفرتة
نف�سها.76
1 15.5هناك حمافظة واحدة فقط (من بني  16حمافظ) ّمت تعيينها من الرئي�س مبا�شرة للم ّرة
يتم تعيني �أية امر�أة �أخرى يف مثل هذا املن�صب
الأوىل �سنة  .2010ومنذ ذلك احلني ،مل ّ
يف ال�ضفة الغربية.77
1 15.6ال توجد ن�ساء يف املواقع القياد ّية يف � ّأي من الأحزاب الفل�سطينية .كما مت ّثل املر�أة �أقل من
 %20من ع�ضو ّية الأمانات العا ّمة للف�صائل والأحزاب ال�سيا�س ّية.78
1 15.7ت�ش ّكل املر�أة الفل�سطين ّية  %5من ع�ضو ّية املجل�س املركزي الفل�سطيني ،و %11من املجل�س
الوطني و %14من جمل�س الوزراء .كما �أ ّنها ت�شكل  %11من عدد ال�سفراء العاملني يف ال�سلك
الدبلوما�سي.79
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1 15.8بلغت ن�سبة م�شاركة املر�أة الفل�سطين ّية يف القطاع العام  %44يف �شباط  ،2019حوايل
 %13منهنّ لديها رتبة مدير عا ّم �أو اعلى .هناك امر�أة واحدة فقط يف جلنة املفاو�ضات.80
1 15.9تقوم جلنة االنتخابات املركز ّية الفل�سطينية بحمالت توعية حول �أه ّمية م�شاركة املر�أة،
ّ
والرت�شح ،ومراقبة م�شاركة املر�أة يف االنتخابات .لكنّ النتائج مل تكن
وعمل ّيات االنتخابات
واعدة جد ًّا .وميكن تبويب �أ�سباب انخفا�ض م�ستوى متثيل املر�أة على النحو التايل:
1 15.9.1ت�سيطر الأحزاب ال�سيا�س ّية �سيطرة كاملة على اختيار ّ
يتم على
املر�شحات ،والذي ّ
�أ�سا�س االنتماء العائلي �أو الوالء احلزبي ولي�س على �أ�سا�س الكفاءة والقدرات.
1 15.9.2مل ت�أخذ بع�ض الف�صائل م�س�ألة الكوتا على حممل اجلد ،بل اعتربتها متط ّلب ًا
انتخابي َّا مفرو�ض ًا عليها؛ لذا فهي ط ّبقته خالل االنتخابات �آخذة يف ح�سابها و�ضع
�أق ّل عدد ممكن من الن�ساء.
1 15.9.3التكلفة املرتفعة لإدارة احلمالت االنتخاب ّية واحتمال فقدان العمل يف حالة
اخل�سارة يف االنتخابات ،حيث �أنَّ املر�شحة ملزمة باال�ستقالة من عملها خلو�ض
االنتخابات.
1 15.9.4هيمنة اخلطاب الأبوي والتقليدي.
1 15.9.5ممار�سات االحتالل �ض ّد املر�أة الفل�سطينية ،مبا فيها القيود على احلركة والعنف
املبا�شر �ضد النا�شطات الفل�سطين ّيات.81
1616هل ميكنكم حتديد ن�سبة املوازنة الوطن ّية امل�ستثمرة يف تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني
املر�أة (املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي)؟
املقا�صة).
1 16.1تعمل دولة فل�سطني على �أ�سا�س موازنة طارئة منذ �سنة ( 2019ب�سبب �أزمة
ّ
ولكن يف �سنة  ،2018ق ّدمت موازنة املواطن ال�صادرة عن وزارة التنمية االجتماعية بيانات
خم�ص�صات الوزارة يف املوازنة.
مف�صلة ح�سب نوع اجلن�س حول ّ
ّ
�1 16.2إنَّ املوازنة العامة وبالتايل الإنفاق العام حمايد من حيث النوع االجتماعي .وتعمل ّ
منظمات
املجتمع املدين املعن ّية (مثل �أع�ضاء فريق املجتمع املدين املعني ب�شفافية املوازنة العا ّمة)
للت�أثري على ال�سيا�سات املال ّية العامة من خالل و�ضع �سيا�سات مال ّية م�ستجيبة للنوع
خم�ص�صات �أكرب لربامج
االجتماعي وتقدمي “�أوراق مطلبية» تطالب بو�ضوح بتحديد
ّ
متكني الن�ساء.
1717هل توجد لدى فل�سطني ا�سرتاتيج ّية وطن ّية �أو ّ
خطة عمل لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني؟
1 17.1و�ضعت دولة فل�سطني ا�سرتاتيج ّية وطن ّية بعنوان “امل�ساواة بني اجلن�سني وتعزيز العدالة
ومتكني املر�أة ( ،”)2022-2017مب�شاركة جميع الأطراف الفاعلة التي تعمل على م�س�ألة
امل�ساواة.
1 17.2ولكنَّ هذه اال�سرتاتيج ّية ال تت�ض ّمن موازنة �أو �آل ّيات للمتابعة والتقييم .لذا ،من ال�صعب تقييم
كفاءتها وت�أثريها.
 -80امل�صدر ال�سابق.
 -81مفتاح.2017 ،
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طوعي على قرار جمل�س الأمن رقم  1325وقامت بت�شكيل
1 17.3وافقت دولة فل�سطني ب�شكل
ّ
اللجنة الوطن ّية العليا لتنفيذ �أجندة املر�أة وال�سالم والأمن ،والتي تر�أ�سها وزيرة �ش�ؤون
املر�أة وتتم ّثل فيها امل� ّؤ�س�سات الر�سم ّية بالإ�ضافة �إىل ّ
املنظمات غري احلكوم ّية ،وحتديد ًا
املنظمات الن�سائيةّ .مت تبني ّ
ّ
اخلطة الوطن ّية الأوىل �سنة  ،2017وكانت فل�سطني هي الدولة
الثانية بعد العراق يف تب ّني ّ
خطة العمل الوطن ّية .كما قامت فل�سطني بت�سليم التقرير الطوعي
الأول �سنة  2020و�أطلقت اجليل الثاين من ّ
خطة العمل الوطني يف ت�شرين الأول .2020
وقد تع ّهدت احلكومة بتخ�صي�ص التمويل الالزم لتنفيذ ّ
خطة العمل اجلديدة .ولكن مل
يتم تخ�صي�ص املوازنة ّ
ّ
خلطة العمل الأوىل ،فاعتمد التنفيذ ب�شك كبري على املنظمات غري
ّ
82
احلكومية .
1 17.4رغم �أه ّمية ان�ضمام دولة فل�سطني �إىل الربوتوكول االختياري التفاقية �سيداو� ،إال �أ َّنه
مل يرتافق مع � ّأي �إجراءات ملمو�سة على الأر�ض ل�ضمان وجود �إطا َري العمل القانوين
واحلمائي َ
اللذين مي ّكنان من �إيجاد و�سائل عالج قانون ّية حمل ّية للن�ساء �ضحايا التمييز
والنتهاكات حقوق املر�أة .كما �أ ّنه مل يرتافق مع حمالت توعية ال�ستخدام هذه الآلية وال�سبل
املتاحة للعالجات املحلية �إن وجدت ،وكيف ّية ا�ستنفاذها قبل رفع التبليغ الفردي �إىل جلنة
�سيداو.83
كاف من التق ّدم حتّى الآن يف تنفيذ
�1 17.5إنَّ �أبرز دليل على عدم �إحراز دولة فل�سطني لقد ٍر ٍ
�أحكام اتفاق ّية �سيداو هو �إخفاقها يف �إقرار م�شروع قانون حماية الأ�سرة ،الذي يعزّز
النظام القانوين ّ
للتدخل الإيجابي يف احلياة الأ�سر ّية الفل�سطين ّية التي حتكمها الأعراف
االجتماع ّية ،والتقاليد والقوانني التمييز ّية .وقد �أ ّدى هذا �إىل ت�صاعد العنف والتمييز
�ض ّد الن�ساء والفتيات الفل�سطين ّيات و�ض ّد الفئات امل�ست�ض َعفة داخل الأ�سرة ،مثل الأطفال،
وامل�س ّنني ،واملر�ضى والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.84
1 17.6لقد ت� ّأخرت عمل ّية مواءمة الت�شريعات احلال ّية مع �أحكام االتفاق ّية ،حيث �أنَّ الأنظمة
والت�شريعات املنطبقة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف معظمها قدمية ،وهي موروثة
من احلقب التاريخ ّية ال�سابقة ومتييز ّية �ض ّد الن�ساء والفتيات .حتى �أ َّنه ميكن القول �أنَّ
التمييز �ض َّد املر�أة يف فل�سطني ي�ش ّكل ممار�سة را�سخة يف العمل َّيتني الت�شريع ّية والق�ضائ ّية.
وهذا يه ّدد قدرة املر�أة على الو�صول �إىل العدالة واحل�صول على قرارات ق�ضائ ّية من�صفة
لتح�صيل حقوقها.85
1818هل توجد لدى فل�سطني ّ
خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ تو�صيات اللجنة املعن ّية بالق�ضاء على
التمييز �ض ّد املر�أة (�سيداو) (�إن كانت دولة طرف)� ،أو تو�صيات اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل،
�أو �آل ّيات الأمم املتحدة الأخرى حلقوق الإن�سان ملعاجلة انعدام امل�ساواة بني اجلن�سني والتمييز
�ض ّد املر�أة؟
1 18.1و�ضعت دولة فل�سطني ّ
خطة عمل لتنفيذ تو�صيات جلنة �سيداو من خالل الفريق الوطني.
يبينّ اجلدول التايل التو�صيات وفرتاتها الزمنية:
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 -82امل�صدر ال�سابق.
 -83مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي واملنتدى.2020 ،
 -84امل�صدر ال�سابق.
 -85امل�صدر ال�سابق.

الفرتة

التو�صية
تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية

2022-2019

حتديد �إطار عمل للتمييز وللت�شريع

2020-2019

الو�ضع القانوين لالتفاق ّية

2020-2019

مواءمة الت�شريعات و�إلغاء القوانني التمييز ّية

2022-2019

الو�صول �إىل العدالة

2019

تعزيز الأمن وال�سالم لدى املر�أة

2019

تقوية الآل ّيات الوطن ّية لتق ّدم املر�أة

2019

خا�صة
اتخاذ �إجراءات م�ؤ ّقتة ّ

2022-2019

معاجلة ال�صور والقوالب النمط ّية واملمار�سات امل�ض ّرة

2022-2019

اخلا�صة حول العنف املبني على النوع االجتماعي �ض ّد املر�أة 2022-2019
التو�صيات
ّ

االجتار بالن�ساء وا�ستغاللهنّ من خالل البغاء

2022-2019

امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�س ّية والعا ّمة

2022-2019

التعليم

2022-2019

العمل

2020-2019

ال�صحة
ّ

2022-2019

التمكني االقت�صادي واملر�أة الريف ّية

2022-2019

الفئات الن�سائ ّية امل�ست�ضعفة

2022-2019

الزواج والعالقات العائل ّية

2020-2019

تعديل املا ّدة  20من االتفاق ّية

2019

41
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الق�سم 5
جمتمعات �آمنة ت�سعى نحو ال�سلم والأمن
الإن�ساين ال ُيه َّم�ش فيها �أحد
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يت�ض ّمن هذا املو�ضوع الرئي�سي الإجراءات املتّخذة من قبل دولة فل�سطني للت�ص ّدي لالنتهاكات
واالعتداءات الإ�سرائيل ّية يف ظ ّل االحتالل ،وا�ستمرار احل�صار املفرو�ض على الأرا�ضي الفل�سطين ّية،
اخلا�صة باملر�أة
وحمالت االعتقاالت ،والقتل والتدمري .ويتقاطع هذا البعد مع جماالت االهتمام احلا�سمة
ّ
والنزاعات امل�س ّلحة والواردة يف منهاج عمل بيجني.
1919الإجراءات امل ّتخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية لبناء ودميومة ال�سالم وتعزيز املجتمعات
امل�ساملة التي ال ُيه َّم�ش فيها �أحد من �أجل التنمية امل�ستدامة ،وتنفيذ �أجندة املر�أة وال�سالم
والأمن.
1 19.1اتّخذت دولة فل�سطني خطوات �إيجاب ّية باجتاه تنفيذ �أجندة املر�أة وال�سالم والأمن وتعزيز
قيادة املر�أة يف املجتمعات امل�ساملة التي ال ُيه َّم�ش فيها �أحد من �أجل التنمية امل�ستدامة؛ وقد
ت�ض ّمن هذا ت�شكيل اللجنة الوطن ّية العليا لتنفيذ قرار جمل�س الأمن � 1325سنة .2012
وقد تر�أّ�ست اللجنة الوطن ّية العليا وزيرة �ش�ؤون املر�أة و�ض ّمت يف ع�ضو ّيتها  19ممثل/ة عن
احلكومة الفل�سطين ّية وامل� ّؤ�س�سات املدنية.
ّ 1 19.2مت �إقرار �إطار العمل اال�سرتاتيجي للجنة الوطنية العليا �سنة � .2015أعقب ذلك و�ضع
ّ
خطة العمل الوطن ّية � 2019-2017ضمن �سياق االحتالل اال�ستعماري املط ّول للأرا�ضي
الفل�سطين ّية وت�أثريه الفادح على املر�أة الفل�سطين ّية.
التوجهات اال�سرتاتيجية حماية الن�ساء والفتيات الفل�سطين ّيات من انتهاكات
1 19.3ت�ض ّمنت ّ
االحتالل؛ وتعزيز م�شاركتهنّ يف ق�ضايا ال�سالم والأمن؛ وحما�سبة منتهكي حقوق املر�أة
اخلا�صة بحقوق الإن�سان.
باال�ستناد للقانون الإن�ساين الدويل واملعاهدات الدول ّية
ّ
�1 19.4إنَّ ّ
خطة العمل الوطن ّية تبني �إىل درجة كبرية على الإجنازات ال�سابقة للحركة الن�سائ ّية
ي�ضم منظمات حقوق املر�أة وحقوق الإن�سان.
الفل�سطين ّية ،والتي تت�ض ّمن ت�شكيل ائتالف ّ
وتوجه ا�سرتاتيجي لتنفيذ قرار جمل�س
باملقابل ،فقد عمل �أع�ضاء االئتالف على تطوير ر�ؤية ّ
الأمن رقم  .1325كذلك تب ّنت احلركة الن�سائ ّية الفل�سطين ّية �إقرار قرار جمل�س الأمن رقم
موحدة حلماية الن�ساء والفتيات الفل�سطين ّيات من االنتهاكات
� 1325ضمن ر�ؤية وطن ّية ّ
الإ�سرائيل ّية ودعم حماية الن�ساء والفتيات الفل�سطينيات من � ّأي اعتداءات وانتهاكات
من جانب االحتالل الإ�سرائيلي وحما�سبته دولي ًّا .كما دعمت احلركة الن�سائ ّية امل�شاركة
املت�ساوية للمر�أة يف كا ّفة م�ستويات �صنع القرار املح ّلي والدويل ويف كا ّفة اجلوانب.86
1 19.5ر ّكزت ّ
خطة العمل الوطن ّية على ثالثة جماالت رئي�س ّية :امل�شاركة ،واحلماية وامل�ساءلة،
والوقاية والأمن الب�شري.
1 19.6امل�شاركة :زيادة م�شاركة املر�أة يف مواقع �صنع القرار على الأ�صعدة املحل ّية ،والإقليم ّية
والدول ّية؛ ويف جلان ّ
اخلا�صة بال�سلم الأهلي
ف�ض النزاعات و�صنع ال�سالم ،ويف اللجان
ّ
والأمن االجتماعي؛ ويف �ش�ؤون العدالة والإن�صاف.
1 19.7احلماية وامل�ساءلة :الرتكيز على �ضبط �إجراءات االحتالل الع�سكري وحظر اال�ستخدام
التع�سفي للق ّوة ،والذي ميكن حتقيقه من خالل توثيق االنتهاكات ،والتبليغ ب�ش�أنها و�إيجاد
ّ
الآل ّيات املنا�سبة لرفع التقارير �إىل هيئات الأمم املتّحدة ذات ال�صلة ل�ضمان امل�ساءلة القانون ّية.
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1الوقاية والأمن الب�شري :ح ّددت احلركة الن�سوية الفل�سطين ّية جملة من الإجراءات الكفيلة
بالوقاية من العنف املنهجي �ض ّد الن�ساء يف حاالت النزاعات امل�س ّلحة واالحتالل .وهذا
يت�ض ّمن وقاية الن�ساء من الوقوع حتت ّ
خط الفقر و�ضمان حقوقهنّ يف الو�صول خلدمات
87
تعليم ورعاية �صحية موحدة وم�ستدامة ويف بناء القدرات .

2020الإجراءات امل ّتخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية للق�ضاء على التمييز واالنتهاكات �ض ّد
حقوق الفتاة الطفلة
�2 20.1سمح املر�سوم الرئا�سي حول رفع �سنّ الزواج ببع�ض اال�ستثناءات التي ُيرتك �أمر القرار
ب�ش�أنها �إىل قا�ضي الق�ضاة ،الأمر الذي يزيد من حاالت الزواج املبكر با�ستخدام هذه
اال�ستثناءات .وقد ووجهت هذه التعديالت بالرف�ض من جانب بع�ض زعماء الع�شائر
والأحزاب ال�سيا�س ّية الدين ّية ،وخ�صو�ص َا حزب التحرير.88
2 20.2رغم �أنَّ ديوان الفتوى والت�شريع دافع عن خطوة تعديل املادة ( )5من قانون الأحوال
ال�شخ�صية كخطوة باجتاه مواءمة القانون املذكور �أعاله مع اتفاقية �سيداو� ،إ ّال �أنّ ال�ضغط
الذي قام به ديوان قا�ضي ق�ضاة املحاكم ال�شرع ّية ودار الإفتاء� ،أ ّدى �إىل الطعن يف حمتوى
التعديل الت�شريعي .على �سبيل املثال ،قالت دار الإفتاء �أنّ �صياغة قانون الأحوال ال�شخ�ص ّية
ال ينبغي �أن تكون مرتبطة باالتفاق ّيات الدولية ،بل ينبغي �أن ت�ستند �إىل ال�شريعة الإ�سالم ّية.
و�أ�شارت دار الإفتاء �إىل �ضرورة �أخذ امل�صلحة الف�ضلى للمجتمع يف عني االعتبار وجت ّنب
النزاعات الداخلية لدى تب ّني تعديل ت�شريعي لقانون الأحوال ال�شخ�صية.89

 -87امل�صدر ال�سابق.
 -88مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي واملنتدى.2020،
 -89امل�صدر ال�سابق.
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الق�سم 6
احلفاظ على البيئة وحمايتها و�إ�صالحها
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يت�ض ّمن هذا الق�سم الإجراءات التي اتّخذتها دولة فل�سطني ب�ش�أن ال�سيا�سات البيئ ّية ،وتقليل الكوارث
واملخاطر املناخ ّية وعالقتها بتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني .ويتقاطع هذا البعد مع جمال االهتمام
اخلا�ص باملر�أة والبيئة يف منهاج عمل بيجني.
احلا�سم
ّ
2121الإجراءات امل ّتخذة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية لإدماج منظور و�ش�ؤون النوع االجتماعي يف
ال�سيا�سات البيئ ّية
�صحة الإن�سان وبيئته ،وهي
2 21.1ان�ض ّمت دولة فل�سطني �إىل ثالث اتفاق ّيات تر ّكز على حماية ّ
اتفاقية بازل ب�ش�أن التح ّكم يف نقل النفايات اخلطرة ( ،)1989والتي دخلت ح ّيز النفاذ
�سنة  ،1992واتفاقية روتردام املتع ّلقة بتطبيق �إجراء املوافقة امل�سبقة عن علم على موا ّد
كيميائ ّية ومبيدات �آفات مع ّينة ( ،)1998واتفاقية �ستوكهومل ب�ش�أن املل ّوثات الع�ضو ّية
الثابتة التي دخلت ح ّيز النفاذ �سنة .2004
2 21.2غري �أنّ االن�ضمام �إىل االتفاق ّيات املذكورة �أعاله مل ُيرتجم على الأر�ض لأنَّ دولة فل�سطني
لي�س لها �سيادة على � ّأي حدود �أو موارد طبيع ّية ب�سبب االحتالل واال�ستعمار الإ�سرائيلي.
2 21.3تنتهك دولة الإحتالل احلقَّ الفل�سطيني يف بيئة �آمنة .واليوم ،ارتفعت ن�سبة املياه املل ّوثة
يف قطاع غزة �إىل  .%96،1وكنتيجة لذلك ،ت�ستخدم بع�ض العائالت �أجهزة خا�صة
لف�صل مياه ال�صرف ال�صحي �أو تقتني �أجهزة تنقية للمياه املل ّوثة .ولكن ،لي�س من املمكن
ت�شغيل هذه الأجهزة ب�شكل موثوق ب�سبب االنقطاعات املتك ّررة للكهرباء ،والتي يفر�ضها
االحتالل الإ�سرائيلي .كما �أ َّنه وب�سبب تل ّوث املياه القريبة من الآبار ،ت�ضطر الن�ساء �إىل
�شراء املياه العذبة ب�شكل �أ�سبوعي لل�شرب والطهي .هذا هو الواقع اليومي للكثري من الن�ساء
الفل�سطين ّيات ،اللواتي يقمن ب�شراء املياه العذبة املكلفة ب�سبب تل ّوث الآبار الذي يت�س ّبب به
مما يحرمهنّ من ا�ستخدام مواردهنّ االقت�صاد ّية ،املحدودة جد ًا يف
االحتالل الإ�سرائيليّ ،
90
الكثري من الأحيان ،ال�ستخدامات �أخرى .
ُق�سم الأدوار بني اجلن�سني داخل املجتمع الفل�سطيني ب�شكل
2 21.4يف بع�ض املناطق الريف ّية ت َّ
تقليدي .حيث تتح ّمل املر�أة امل�س�ؤول ّيات املنزل ّية التي تتط ّلب �إدارة ال�ش�ؤون يف البيت .فتكون
املر�أة يف هذا ال�سياق بالفعل م�س�ؤولة عن التنظيف ،والغ�سيل ،و�أعمال الزراعة حول البيت،
وت�أمني مياه ال�شرب ،واالهتمام بال�صحة والنظافة العا ّمة لأ�سرهن.91
2 21.5تظهر البيانات التي قام مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي بجمعها حول ت�أثري
الو�صول �إىل املياه على اجلن�سني ،الت�أثري بعيد املدى للتع ّر�ض للمياه املل ّوثة على املر�أة.
فبح�سب ال�شهادات التي قام بجمعها والأبحاث التي �أجراها ،هناك عالقة �سبب ّية بني
التع ّر�ض للمياه املل ّوثة وبني الأمرا�ض بعيدة املدى مثل الف�شل الكلوي .ولكي تتل ّقى الرعاية
ملثل هذه الأمرا�ض ،ت�ضط ّر املر�أة لزيارة امل�ست�شفى ع ّدة م ّرات �أ�سبوعي ًّا ،وهي عمل ّية مكلفة،
وتعيق قدرة املر�أة على العمل .كما حتتاج بع�ض الن�ساء �إىل مرافقات معهنّ يف مثل هذه
الزيارات الطب ّية ،واللواتي كثري ًا ما يكنَّ ن�ساء وفتيات من العائلة ،الأمر الذي يح ّد بدوره
من قدرتهنّ على احل�صول على العمل �أو التعليم� .شرحت الن�ساء يف هذه املناطق �أنَّ تلوث
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املياه ونق�ص املياه �أ ّثر عليهن ب�شكل �أكرب ،حيث �أ ّنهن م�س�ؤوالت عن الزراعة واملوا�شي
�إ�ضافة �إىل جميع الأعباء املنزل ّية .عالوة على ذلك ،ف�إنَّ نق�ص املياه قد ي�ضط ّر الن�ساء �إىل
بيع املوا�شي لتخفيف ا�ستهالك املياه.92
كمكب للنفايات ال�صناع ّية واخلطرة.93
2حالي ًّا ،ت�ستخدم دولة الإحتالل ال�ضفة الغربية
ّ
�صحة الفل�سطين ّيني الذين يعي�شون يف مناطق قريبة من هذه املك ّبات ،حيث
وهذا يه ّدد ّ
َّ
يتم دفن �أو �إلقاء
�أنّ �إلقاء النفايات اخلطرة ي�س ّبب تل ّوث الهواء ،والرتبة واملياه .ومبا �أنه ّ
كم ّيات كبرية من املوا ّد والنفايات اخلطرة يف الأرا�ضي الزراعية ،فهذا ي�ؤ ّدي �إىل تل ّوث
مما
الرتبة واملياه اجلوف ّية .وقد ا�ستُخدم ،وما يزال ُي�ستخدم� ،أكرث من خم�سني موقعّ ،
يع ّر�ض الأرا�ضي الفل�سطين ّية ملخاطر تتع ّلق بالنفايات .وقد ق ّدرت الأبحاث التي �أجريت
�سنة � 2014أنَّ هناك حوايل  252مرفق �صناعي �إ�سرائيلي ،ترتاوح بني املن�ش�آت ال�صغرية
�إىل امل�صانع الكبرية ،داخل ال�ضفة الغربية.94
2تعترب الزراعة جمال عمل معروف للمر�أة الفل�سطين ّية التي ت�سكن قريب ًا من الأرا�ضي
الزراع ّية� .إنّ النفايات ال�صلبة الإ�سرائيل ّية التي تُطرح وتنت�شر يف الأرا�ضي الفل�سطين ّية
املحت ّلة ،ت�ؤ ّثر ب�شكل كبري على الزراعة ،وبالتايل تت�أ ّثر املر�أة الفل�سطين ّية ب�شكل خا�ص،
من خالل فقدانها �سبل املعي�شة واملخاطر ال�صح ّية الناجمة عن التل ّوث .وقد �أظهرت
�أبحاث مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي �أنّ الن�ساء عبرّ ن عن �إح�سا�سهنّ بقلة
احليلة ،والك�آبة ،والقلق حيال حقيقة �أ ّنهن تو ّقفن عن امل�ساهمة يف اقت�صاد الأ�سرة.
وهذا بدوره ي�ؤ ّثر على دور املر�أة الفل�سطين ّية داخل الأ�سرة ،ب�سبب العراقيل الكبرية التي
تعيق ا�ستقاللها وقدرتها على امتالك وزراعة الأر�ض .و�ضمن �سياق الأزمة االقت�صاد ّية
يف الأرا�ضي الفل�سطين ّية املحت ّلة ،ف�إنّ فقدان العمل الزراعي ي�ش ّكل �ضربة خطرية للمر�أة
العاملة يف هذا القطاع ،حيث �أ ّنها يف كثري من الأحيان ال تتمتّع باملهارات الالزمة للأ�شكال
الأخرى من العمالة املاهرة.95
2هناك تبعات كربى على الن�ساء املقيمات بالقرب من امل�صانع الإ�سرائيل ّية يف الأرا�ضي
الفل�سطين ّية املحت ّلة .فقد قالت الن�ساء امل�شاركات يف درا�سة مركز املر�أة للإر�شاد القانوين
واالجتماعي ،واملقيمات قرب امل�صانع الإ�سرائيل ّية الواقعة يف م�ستوطنة «جي�شوري» (منطقة
طولكرم) �أنَّ ت�صنيع البطار ّيات ،والطالء املعدين ،والإ�سفنج ،ودباغة اجللود ي�ؤ ّدي �إىل
انبعاث الغازات ،وت�ش ّكل غيوم رماد ّية وانبعاث روائح كريهة .و�إنّ العي�ش يف حالة تل ّوث
�صحة الن�ساء للخطر ،مع ت�سجيل حاالت من التهابات العيون بالإ�ضافة �إىل
دائم يع ّر�ض ّ
96
احل�سا�س ّيات اجللد ّية والتنف�س ّية .
2قام اجلي�ش الإ�سرائيلي منذ �سنة ّ 2014
بر�ش املوا ّد الكيماو ّية وجتريف الأرا�ضي الزراع ّية
وال�سكن ّية على طول احلدود ال�شرق ّية لغزة .وا�ستكمل ذلك بالعمل ّية غري املعلنة من ال ّر�ش
اجل ّوي ملبيدات الع�شب التي تد ّمر املحا�صيل .97وبح�سب املعلومات التي قام بجمعها م� ّؤخر ًا

 -92امل�صدر ال�سابق.
 -93كرزم.2019 ،
� -94إ�سحاق ور�شماوي.2016 ،
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 -96امل�صدر ال�سابق.
 -97وايتزمان.2019 ،
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مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ،ف�إنَّ الن�ساء املقيمات يف ال�شريط احلدودي ،يف
مناطق مثل خان يون�س/خزاعة /احلدود ال�شرق ّية لغزة ،يعتمدن ب�شكل كبري على الأرا�ضي
الزراع ّية املذكورة .ويجرب التل ّوث ال�سا ّم الن�ساء على االبتعاد عن �أرا�ضيهنّ ملدة �أ�سبوع بعد
الر�ش .وال يقتل هذا ّ
الر�ش الكيماوي املحا�صيل فح�سب ،بل �أ َّنه ي�ؤ ّثر على الرتبة نف�سها على
املدى البعيد .لذا ،ف�إنّ الن�ساء العامالت يف هذه احلقول يواجهن خطر التع ّر�ض لتل ّوث
الرتبة .كما يت�أ ّثر االقت�صاد بال ّر�ش الكيماوي ،ب�سبب الأطنان من املحا�صيل التي يجب
التخ ّل�ص منها� .إنّ خ�سارة وتلف املحا�صيل بعد قيام الطائرات الع�سكر ّية الإ�سرائيل ّية
ّ
بالر�ش ي�ؤ ّدي يف كثري من الأحيان �إىل �ضرورة �إعادة احلراثة ،والت�سميد وغر�س بذور
ً 98
جديدة ،وهذا ي�ؤ ّدي �إىل مراكمة تكلفة ت�صل �إىل � 16،000شيكل ( 4914دوالر) �سنويا .
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