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عاون مع بالت املرأة )املنتدى(ملنظمات األهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد نتدى اهذا التقرير مقدم من م

كمراجعة للتقرير األولي االتحاد العام للمرأة الفلسطينية وتحالف أمل ملناهضة العنف ضد املرأة 

 1املقدم من دولة فلسطين للجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 

استشاري خاص مع املجلس االقتصادي يتمتع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي بمركز 

 تطوير   حيث قام مركز املرأة بقيادة عملية( ، ECOSOCواالجتماعي التابع لألمم املتحدة )

 م للمرأة الفلسطينية وائتالف أمل، واالتحاد العاهذا التقرير املوازي مع املنتدى

 ملناهضة العنف ضد املرأة في قطاع غزة.

 

                                                           
جني يظ ا  اعية رإلرشمممال ظر اا يضمممن دى امل ظمىت األ ظية امل ظماتمممتممماأل ظر اراملس د لل حوتمممان ر ، جم يظ ا اأة ا عامل ظم لف ظرعاد مل ظرن تمممماكامل ر  ى املة د لل ظم لف1 

حاأل ظمتممما امل   تممممعنة ا عامل  ىتان ي  ايمل ظم لل ظرن تممممالإل رإلرشمممالة ا عامل ظرا األ رة ظيتممم فة د لل ظرارظتممماأل ظركتمممجإملة داتمممتممممل تمممجظة    ال ا عااأل ظر ممما

امي يظراي   ظطامل ع اق ظلحجظر ظرعظيت ف ظرن تماكاملة ا عامل  ى امل ظم لف ظر إناملة د لل ظ رشال ظرىنس إل ظالا  اعي ر   لفة لجان ظرع ل ظرصحية ظم،الرف ظرن تماكامل ر 

 مل قالر ر  ى امل ظملج  عاملة دارتمل ظيدهاأل. "دن اح"ة ا عامل اججم ظيدل ر  كعن ظركتاأ ذيظأل ظ راقملة داتت

ا عاممممممممممممممممل ة د لمممممممممممممممل ظيح مممممممممممممممام يظالتأ مممممممممممممممارظأل ظر ااجااممممممممممممممممل يظلح ايممممممممممممممممل ر  ممممممممممممممم لف ة  غممممممممممممممملف-  مممممممممممممممارع لدمممممممممممممممل مىاةضممممممممممممممممل ظرعىمممممممممممممممع  ممممممممممممممما ظمممممممممممممممم لفس د لمممممممممممممممل شممممممممممممممماين ظمممممممممممممممم لفيضمممممممممممممممن 

لجمممممممممممممممممان ظمممممممممممممممممم لف ظرن تمممممممممممممممممماكامل ة ا عامممممممممممممممممممل ي مممممممممممممممممال ر رايممممممممممممممممممل ظمممممممممممممممممم لف يظرمنمممممممممممممممممل ة ا عاممممممممممممممممممل را  ممممممممممممممممممل لح ايممممممممممممممممممل ظمممممممممممممممممم لف يظرمنمممممممممممممممممملة ا عاممممممممممممممممممل ظرعمممممممممممممممممماأ ظل ع يمممممممممممممممممملة ظ  مممممممممممممممممال 

 ظرهالل ظي    ر ماأل غلف.

ح االف  راظل ةذظ ظر   إ  في ظيدن ظر  اف     (ECOSOC)تمممممممممممممأ مممممممممممممارإمل رامل ظملج   ظالق صمممممممممممممال  يظالا  اعي  قام  د لل ظم لف رإلرشمممممممممممممال ظر ااجني يظ ا  اعي حصمممممممممممممن   ظال 

 ظم لف يظال  ال ظرعام ر   لف ظرن تماكامل.  ارع لدل مىاةضمل ظرعىع  ا يبار  ظلمل دع ظمى امل  ي 
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 :ة ــــــــــاملقدم

 اكامليظال  ال ظرعام ر   لف ظرن تممممممممممممم حار عاين دع ظمى امل(ظم لف )مىت األ ظية امل ظرن تممممممممممممماكامل مىاةضمممممممممممممل ظرعىع  مممممممممممما ى امل ظد ظر   إ  د ام دةةذظ 

ل  ظاعمل ر    إ  ظييلي ظم ام دة ليرمل   تمممممعن ر جىمل ظمعىامل حالح جل ظالق صمممماليمل يظالا  ارامل   ارع لدل مىاةضمممممل ظرعىع  مممما ظم لف ي 

  2يظرث ا امل. 

اتها  جاه دتممممممممممممايرا ال  عني  تمممممممممممم ظاالة ظرتمممممممممممم ممل ظر اا مل حاال  اللة دة  اين ةذظ ظر   إ   لن األ ظر مممممممممممم إكمل في   اين ةذظ ظر   إ  ةظمىتالا   .1

  ال يظشمم ضمم يرف   اينح  ة ل ا للاأل لجى كن ظمجق ف يكل ظر جان ظمىبث مل رة ظ ناقااأل   جل ظالنتممان1967ظيرظضمم إل ظرن تممماكامل ظملح  مل رام 

ماكامل ظرن تمممممممم إلضمممممممم ظظير  في)ظرعها(  ظرعها ظرايلي ظل اص حالح جل ظالق صمممممممماليمل يظالا  ارامل يظرث ا املحأ كام  ليرمل ظال  الل ظرتزظمدامل   ارإ ةا 

 ظرتممممممممم اح رايرمل رام ممممممممم يرف االا رلى ة ي (6ظرن  ف) ظييلي في    إ  ليرمل   تممممممممممعندا ااأ يبهذظ ا نق دع  .دايىمل ظر اس ظملح  مل.ظملح  مل ح ا  يها 

  .دة ظرتزظداتها يدتمممممايرااتهاة لتممممم ممل قاا مل حاال  اللة ي ق ل كام ظر ااجن ظرايلي ظ نتممممماني يظر ااجن ظرايلي لح جل ظ نتمممممان حار ىصمممممل ظال  الل

 مممممم يرف  لىيظرتإل ظلاأل ر ظراير  ظر ظبع ظرتإل لر ،ت ظتمممممم ع ظ  ليرمل ظال  الل ر   إ ةاظل  اداملة  في دال تاأل لجى كن ظمجق فااأ  دارلى  ياث ة

شمممممممممممم اص في ا اع رلى كل ظيي م،ا ها  ةكل ظلح جل ظرجظرلف في ةذظ ظرعها ىناذ ردع جداأل   ع ق حار اظحع  ظم خذفة ةا ح ضمممممممممممم عن   ارإ  ظرتزظدها "

 ج  ظر   ع ي1967ظيرظضممممممممم إل ظل ا مممممممممعمل رتمممممممممام تها ظرنع امل"ة يلن  ىصمممممممممل ليرمل ظال  الل دة دتمممممممممايرااتها  جاه ظير  ظرن تمممممممممماكامل ظملح  مل رام

 في ةذظ ظرعها. ظمىصجص ر يهال حالح ج 

ة   ا امل ليتمم جقيخاصمممل ظ نا ظرتإل يقعتهاة ب غن كل ظال ناقاألي ظتممأاماني ظق العي يظاال،ية  ظتمم ظاالي ظرن تممماكامل  خضممع التمم ع ار إلضمم ظن ظير   .2

 "ر ممممع،عن لير عن"لى  ل صممممل  د  ظر ج لتممممااتممممتها ظالتممممأامااامل دة خالل حىاأ دتمممم جطىاأل ااياف ي جتمممماع ظر اا مل د ها حصممممجرف حاأل دعها  يظصمممم ت

 .ظن رن يكة دت  االةذظ  ةظد عذر  

قاا مل رلى الأ    كل ظقل دة اصع دتا مل ظرضنمل ظرغ بامل يقماأل غلف  علإل ا  مل دة ظالت   اقاأل ظرتإل   ع ياجل ت ممل   تماكامل ظذظ كان   .3

 ان ة  جظم ىج مل رها ح جا  ظ ناقامل ظيتم مل ظرصمال ااأل يد ايلرلى را  ها في ظملجال ظرتماا م إل يظالق صمال  ظالا  اعي يظرث افية ظال ظا  يبتمب  

ال  عني تمممممم ممل ظال  الل دة دتممممممايراتها رة ظرج ممممممع ظركاربي ظرذ   عو مممممم  ظر ممممممع  ظرن تمممممممالإل رلى كا مل ظرصممممممعا في ظلح جل ظمااامل  ةذظ ظرجظقع 

ة   ته و ا" دة ظركتاأ يظيطنال يل،ار ظرتة يذي  ظ راقمليخاصمل ظرنئاأل ظيلث يظرتااتامل   ا مل ر ح جل ظالق صاليمل يظالا  ارامل يظرث ا املة

 ح  ظل اراامل ظلحايل يظمعا تممام ف رلىارس ك ظالشممكال يظملحاير  م ارتمماأل يظالاتهاكاأل ظ تمم ظاا امل ظم عالفظ بتممب اث  عااجن دة دعاااف دضممارنمل  

 ع ش ل ا يلذرك ظرع ظقال ظرتإل  ضعها ظدامة ظرع جباأل ظلج اراملي  تااتمل ظرضنة ظمجظرل ظرم،اعاملة تااتمل ةام ظمىازل يظر جتع ظالتأامانيي 

الص دة ظل ليرجإمل ن يبذرك  ا .يغع ةا دة ظالاتهاكاأل   دهن دة د ارتمممممممممممممل لبتممممممممممممر   جقهن ظرعاا امل في د ارتمممممممممممممل  ااتهن ظراجداملتإل  ررعااالأل ظظ

رايرامل رىصم ف ظ ةائاأل ظر م رامل كلي ظم  اف  رلى ظيدن دة ظآلدالركثع  ظ ع ق ظرذ  ال يلظل ظر مع  ظرن تممالإلة ظال  الل  ، ى ل ا ظةن ليرجإاأل 

دصمممممممع ه  ة    إ د ي  كة ظر مممممممع  ظرن تممممممممالإل  تىظال  الل   نهاأ في د ادتهاة يتممممممم ممل ظال  الل حجظا،اتها حإرلظمظرتممممممم،ل ظركنا مل    جق  يظيجال

 ماكامل.ظرن ت إلض ظظل  ل رالل يشادل يتاالف كاد مل رلى ظير في اعي يظرث افي يظر  كن حكل دجظرله ظماني يظرتاا  إل يظالق صال  يظالا  

ثار     لت ةرصمممحامل يظالا  ارامل يظلح جقاملماتمممتممماأل ظكاظماني  ظملج  عرلى داتمممتممماأل  ظالتممم ظاا امل ظيخع ف حار ضمممواق ظالاتهاكاأل يظرهج األن   .4
ّ
 ظظ

ظنعكاتممها ذرك لظماتممتمماألة ي ظل اداأل ظرتإل   ادها ةذه ظمتممتها مل دة  األ  دان ظرنئ اث دة  ل،ع ف رلى ظملج  ع ظرن تمممالإلة   مما امل تمم ،امل

 .ظر،مارمل في ظملج  ع ظرن تمالإل ظرعاد عن في ةذه ظماتتاأل يظت ةن د ا يناقن نت،ملة رلى ظمجظناأل/يا ت ،  

 

                                                           
جني يظ ا  اعية رإلرشمممال ظر اا يضمممن دى امل ظمىت األ ظية امل ظماتمممتممماأل ظر اراملس د لل حوتمممان ر ، جم يظ ا اأة ا عامل ظم لف ظرعاد مل ظرن تمممماكامل ر  ى املة د لل ظم لف2 

ارظتممماأل ظركتمممجإملة داتمممتممممل تمممجظة    ال ا عااأل ظر ممماحاأل ظمتممما امل   تممممعنة ا عامل  ىتان ي  ايمل ظم لل ظرن تممممالإل رإلرشمممالة ا عامل ظرا األ رة ظيتممم فة د لل ظر

امي يظراي   ظطامل ع اق ظلحجظر ظرعظيت ف ظرن تماكاملة ا عامل  ى امل ظم لف ظر إناملة د لل ظ رشال ظرىنس إل ظالا  اعي ر   لفة لجان ظرع ل ظرصحية ظم،الرف ظرن تماكامل ر 

 اججم ظيدل ر  كعن ظركتاأ ذيظأل ظ راقملة داتتمل قالر ر  ى امل ظملج  عاملة دارتمل ظيدهاأل.  "دن اح"ة ا عامل

ا عاممممممممممممممممل ة د لمممممممممممممممل ظيح مممممممممممممممام يظالتأ مممممممممممممممارظأل ظر ااجااممممممممممممممممل يظلح ايممممممممممممممممل ر  ممممممممممممممم لف ة  غممممممممممممممملف-  مممممممممممممممارع لدمممممممممممممممل مىاةضممممممممممممممممل ظرعىمممممممممممممممع  ممممممممممممممما ظمممممممممممممممم لفس د لمممممممممممممممل شممممممممممممممماين ظمممممممممممممممم لفيضمممممممممممممممن 

ظمممممممممممممممممم لف يظرمنمممممممممممممممممملة ا عاممممممممممممممممممل ظرعمممممممممممممممممماأ ظل ع يمممممممممممممممممملة ظ  مممممممممممممممممال لجمممممممممممممممممان ظمممممممممممممممممم لف ظرن تمممممممممممممممممماكامل ة ا عامممممممممممممممممممل ي مممممممممممممممممال ر رايممممممممممممممممممل ظمممممممممممممممممم لف يظرمنمممممممممممممممممل ة ا عاممممممممممممممممممل را  ممممممممممممممممممل لح ايممممممممممممممممممل 

 ظرهالل ظي    ر ماأل غلف.

ح االف  راظل ةذظ ظر   إ  في ظيدن ظر  اف     (ECOSOC)  ظملج   ظالق صمممممممممممممال  يظالا  اعي تمممممممممممممأ مممممممممممممارإمل راملقام  د لل ظم لف رإلرشمممممممممممممال ظر ااجني يظ ا  اعي حصمممممممممممممن   ظال 

   ارع لدل مىاةضمل ظرعىع  ا ظم لف يظال  ال ظرعام ر   لف ظرن تماكامل.دع ظمى امل  ي  يبار  ظلمل
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  الرسمية:في الجريدة  الدولية االتفاقياتنشر 

راجضح ظر ا مل ظر ااجاامل رال ناقامل  2017ظرعام ( ظرصالر في شه  ت  إة ظرثاني/ اج  ب  دة 4ااأ ق ظر ظملحك مل ظرات جرإمل ظرن تمالإل رقن ) .5

ا رلى د،ال 
ّ
 ج تممممممظرايراملة  ذ اّص ظر  ظر رلى رام لتمممممم جرإمل ظرأ مممممم  ع ظرجطلإل في  ال دخارن   رال ناقامل ظرايراملة ح على لّن ظر  ظر ااأ راال

 ناقااألظال ظرايرامل رلى ظرأ ممممممممممم  ع ظرجطلإل. يفي ذظأل ظر  ظرة ااقضمممممممممممت ظملحك مل ظراتممممممممممم جرإمل ق ظرةا دة خالل ظ شمممممممممممارف  لى رام اناذ  ظال ناقامل

ظمجريم ظرايلإل يظرث افي يظلحضممار  ظرن تمممالإل. ح على جخ  ااأ ق ظر ظملحك مل ظراتمم جرإمل رع أمما د،ال "ظركتممبامل دع ظرايرامل في  ال تعار ممها 

ل حج ف رث ف لدام  م،اق ل كام 
ّ
ض ت ظريها يظرتإل ظاظرايرامل لح جل ظ نتان  ظال ناقااأل يغع ه دةةذظ ظرعها ظرث ا امل"ة ةذظ ظم،ال ظرذ    ك

   تمعن لين   نتاأل. 

ظر ا مل  ة  ذ لشار ظر  ظر  لى لّن ظيدجر تع ااظ رعزيا 2018دة جذظر دة ظرعام  12ظرصالر ح ارإخ ( 2رقن )  ك مل ظرات جرإمل  رك ق ظر جخ  ر،ع ذ  .6

 ناقااأل يظمعاةاظأل ظرايرامل  أتي في د  ،مل لقل دة د  ،مل ظر ااجن ظيتمممممممممممما مممممممممممم إل ظرن تمممممممممممممالإل.   ىمج  ةذه ظم ارامل رلى دغارممل ظر ااجاامل رال

خ الف  ارااتها قجظرا قااجاامل يطىامل يُإىت   ريها كج اف يظ اف.  ل ا ليضممممممممح ق ظر ظر جظرا ظر ااجاامل ظرن تممممممممماكامل حا جااملة  ذ تعا ا اعقاا

 مممممم ة ظر ااجن ظرجطلإلة رلى ظر ،ار لّن ليرمل   تمممممممعن "ثىااامل ظرىتام"ة  ظال ناقااألظملحك مل ظراتمممممم جرإمل ظر جا  ظر تممممممتإل ب ممممممأن لليظأل  اناذ 

 في ظرىتام ظر ااجني ظرجطلإل ح على ل
 
 .ظال ناقاملاض ام  لى ح ج ل ظال ا  ال تع ب  ظمعاةاظأل ظرايرامل اا ذف    اااا

رغن ظتمممممممم  اظم ق ظر ظملحك مل ظراتمممممممم جرإمل رجتمممممممما مل ااياف غع  دأرج مل في ظم ارتمممممممممل ظراتمممممممم جرإمل ر ايل   ممممممممناأ ظر جف ظر ااجاامل ظم لدمل رلى  .7

رن  تمعن  ال لّن ليرمل   حض يرف ظرك   حالج إاف ظر ت امل ر ص،ح ظال ناقامل ظرايرامل اا ذفة  ظر ااجن ظرجطلإلظمعاةاظأل ظرايرامل   ة قجظرا 

ج إاف لن  كجن خمجف ن   ظال ناقااأل في ظل ظر خج األ دة يةىاكة اكاملفي ظلج إاف ظر ت امل/ ظرجقا،ع ظرن تم  ن  تى ظآلن حك   ةذظ ظرعها 

 .ظملحك مل ظرات جرإمل ظم ار  ريه ا مل ظر ا مل ظر ااجاامل في ظل ق ظر  راي ة في  ال ظر اام بهاةظر ت امل

نطالب اللجنة املعنية بالحقوق االقتصـــــــادية واالجتماعية والثقافية )اللجنة( مســـــــارلة الدولة الطرفع دولة فلســـــــطين عن االســـــــتيضـــــــاحات  .8

 :التالية

  املحكمــة الــدســــــــــــتوريــة في هرميــة االتفــاقيــات الــدوليــة  نطــالــب الــدولــة بــالتوضــــــــــــيص ولزالــة الللس فيمــا ي   التنــاقضـــــــــــــات حو  قراري

 .والتشريعات الوطنية وآلية النشر في الجريدة الرسمية لكي تصبص االتفاقية نافذة

  واالســـتيضـــال من الدولة الطرف  2021ع7ع27نرحب بقرار دولة فلســـطين بشـــ ن نشـــر اتفاقية حقوق الطفل في الوقايع الفلســـطينية في ،

العهد واتفاقية القضار على جميع أشكا  التمييز ضد املرأة، وكل االتفاقيات واملعاهدات األخرى التي انضمت  عن سلب عدم نشر هذا

 في الجريدة الرسمية أيًضا خاصة وأن االنضمام كان بنفس الوقت؟ 2014إليها دولة فلسطين منذ عام 

  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية.نطالب الدولة بوضع تدابير إدارية وقانونية إلعما  العهد الدولي 

 

 (1الحق في تقرير املصير )املادة 

ظ طامايظرذ  تممممماكجن ظر   ع ح   ظمصمممممع ةرلى د للإمل ظلحق في    إ  اتمممممتممممماأل ظم مممممارلمل في ةذظ ظر   إ  ظم الا  .9 ة ح ا ن تمممممماكاجن ظرح ي  د اا 

ظيتاس 1967ظرعام  ىذظملح  مل د  ت ظال  الل.   كل ظال   ار  لى    إ  ظمصع  في ظير  ظرن تماكامل   يهن ظركتاأ ظرن تماكااألة  عو جن 

. يل ا شمممالأل ظر جىمل ظمعىامل ح  جل ظ نتمممان  إن "   إ  ظمصمممع  ر  لة امل ظ نتمممانلح جل  ة ظرتممم ممل ظر اا مل حاال  اللةالاتهاكاأل  تممم ظاال

 نعال لح جل ظ نتان ظرن ليمل يد ظراتها ير علإل ةذه ظلح جل ي  جإتها". لن  ر ار  ش ط لتا  إل ر ض ان ظري خاصمل 

ا مل ظرن صمممل ر  ة يإ ظمصممع  ر  ممع  ظرن تمممالإل    اق ظلحق في    إ ي جا  رلى ليرمل   تمممعن ظ خاذ ظر اظحع  يظالا ظأظأل ظرالزدمل دة لال  .10

   صممممممم ف ح جظرله ظرم،اعامل ر
 
ة يةج دا رب أل رى  ليرمل   تممممممممعن في    إ ةا حارتزظدها حأاىاف ظيدن ظم  اف  يظر  كعن ظق صممممممماليا

 
 يث ا اا

 
يظا  اراا

 ر ى امل.ظظياىبإل ح   إ  ظمصع  يظلحق في  (ة يظالرتزظم حإرالن رإج يد،الا   جل   جل ظر عجب ظرجظقعمل   ت ظال  الل2030ر  ى امل ظمت اظدمل )

يدا زظرت غع  د تزدمل ح م،اق ظمجظثاق ظرايرامل ظرتإل  مار  ح ق  ظلحقةاق ظيتمممممممممممما مممممممممممم إل ظدام د ارتمممممممممممممل ةذظ ظمع ظال  اللة ت ممممممممممممكلدا زظرت ليرمل  .11

تممممممممل  ق    إ  ظمصمممممممع ة ل ا رن ة ل ممممممم ط ظتممممممما ممممممم إل م ار 194ظرعجلف ر الائاأل ظرن تمممممممماكااأل ظتمممممممأىالظ ر  ظر ظلج عامل ظرعادمل ر دن ظم  اف 

 جل  ارمل "ظم لف ظرن تمممممماكامل   مل يظر  ظرظأل ظرال   2017  اعي ر دن ظم  اف في رام   ر   ظر ظرصمممممالر رة ظملج   ظالق صمممممال  يظالاتتممممم ج

 .ي  اين ظمتاراف رها"

ق د ارتمممممممممل  . ظن الائاأل يةة بعااظأل رة ظيطانهة  ال ي كة د ارتمممممممممل  ق    إ  ظمصممممممممع  ر ظمصممممممممع ة ق ظرعجلف شمممممممم ط الل  ال  ق    إ   .12

رلى    عت هة  ع ب ن حال اكتمممماملة يةذظ ياث األة رجظا،مل ر كتمممماأ يظر مممماحاأل ظرالائظلح ايمل ظ   إ  ظمصممممع  ياث  ب ممممكل د،اشمممم  رلى  جتمممماا 
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ظالتممممممممم نالف دة ظلح ايمل ظرتإل  ج   ينمممممممممحاب ظمكاامل ظر ااجاامل   كة ي  مممممممممكل خم  شمممممممممايا رلى ظم لف ظرالائمل تمممممممممجظأ في ظرايل ظمضمممممممممانمل ظي في 

 .1967رام  ظيرظض إل ظرن تماكامل ظملح  مل

رمل ظرن تممماكاملة يظم  ث مل حاراي   ادلي ظمتممايرامل ع ب  ي ممع ظرالائعن يظرالائاأل ظرن تممماكااأل دة ظالي مماأل ظر ممااكمل يظمع افة بتممب  تعال  .13

" دة ظرعها  ق    إ   ظر مممممعجب مصمممممع ةا حىنتمممممهاة حار غن دة لنارمل ليرمل 1 كنل ظمالف "يكارمل غجم ظرالائعنة يتممممم ممل ظال  الل ظالتممممم ظاالي. 

" ةظال ظن ظرن تممماكاعن 26" ي"5" ي"2عن لحق    إ  ظمصممع  ر ن تممماكاعن/ظأل  كا ملة في  ظر ااجن ظيتمما مم إل ظرن تمممالإل ظمعال في ظمجظل "  تممم

يظرن تممماكااأل ر جدا يظركتمماأ يظر مماحاأل ظرن تممماكااأل ظرالائاأل رلى يا  ظل صممجص دا زرة يجظاهة دعا األ   ع ق ح  ارتمممل ةذظ ظلحق ة 

ظاايظة تمم ف ظرب مم إمل ليى ا  ج ظمىتجدمل ظرايرامل دة "ظر جظرا ظآلد ف "  ظرتإل ال يججز تعما   ظي  راقمل د ارتمم   لج اع لرضمماأ ظال يظرذ  ظر ب    

 . جلا  أل ظلى رام ظمتاس ح  ظي ايرامل رلى  جتاا ةذظ ظلحق ةيظشار ظمجظثاق ظر يقا للاأل كل

 :والثقافية )اللجنة( مسارلة الدولة الطرفع دولة فلسطين االستيضاحات التاليةنطالب اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  .14

  من أهداف التنمية املســــــتدامة التي تن  على املســــــاواة بين  5ما هي االجرارات والتدابير التي ات ذتها دولة فلســــــطين من أجل إعما  املادة

 الجنسين؟الجنسيين وماهي الخطط التنموية التي تهدف الى املساواة بين 

   املطالبة بضـــــــــرورة إنشـــــــــار قاعدة بيانات موحدة لالجطين والالجطات الفلســـــــــطينياتع الفلســـــــــطينيين تماشـــــــــيا  مع الحق في العودة املكفو

 بموجب القانون الدولي

 رارات ق القنوصــــــــــــعي اللجنة املعنية بضــــــــــــرورة الت كيد على عودة الالجطات الى أوطاعهن، بضــــــــــــرورة العمل مع جميع الهيطات الدولية لتطبي

 .واالتفاقيات الصادرة عن األمم املتحدة بحق الالجطين والالجطات الفلسطينيين، وحماية حقوقهن في العودة وحق تقرير املصير

  نطالب اللجنة مسارلة كل من دولة فلسطين والدو  املضيفة االطراف عن وضع الالجطات الفلسطينيات في الشتات فيما ي   الحقوق

 .جتماعية والثقافية وضمان عدم التمييزاالقتصادية واال 

  مســـــارلة الدولة الطرف عن االجرارات والتدابير التي ات ذتها فيما ي   موضـــــوع جمع الشـــــمل العائالت وخاصـــــة للنســـــار الفلســـــطينيات

من ممارســــــة  عائلة فلســــــطينية 20000املتزوجات لغير الفلســــــطينيين من خال  الضــــــغط على الحكومة االســــــرائيلية، حيث  عاني أك ر من 

 حقوقهم  األسرية االساسية في حياتهم اليومية.

 

 (5-4-3-2املواد التمييز )املساواة بين الجنسين وعدم 

حضممممم يرف تعها ظرايل ظيط ظف في ةذظ  2لشمممممار ظرعها ظرايلي ظل اص حالح جل ظالق صممممماليمل يظالا  ارامل يظرث ا امل في ظمالف ظرثااامل ظرن  ف رقن  .15

ظرعها حضممممممم ان ظن  كجن ظلح جل ظمىصمممممممجص ر يها في ةذظ ظرعها ح إئمل دة ل    اعز بتمممممممب  ظرع لة ظي ظر جنة ظي ظر غملة لي ظر ل  ظرتممممممماا ممممممم إل ظي 

يرىا د ظاعمل    إ  ظرايرمل  ا ا يخص ةذه ظمالف  ن ذل   مممم ان  ظيتمممم،اب.صممممل ظر جدي ظي ظالا  اعي ظي ظرث يف ظي ظركتمممم  ظي غع  ذرك دة ظي 

يةذظ دا ا اره ا ة ل اتممممممممتمممممممماأل  ة(9ظمالف رقن) حايخصةذه ظلح جل في كل دة يثا مل ظرالن ظالتمممممممم  الل يظر ااجن ظيتمممممممما مممممممم إل ظرن تمممممممممالإل 

بعدم وجود  شــــريع وطتي يتضــــمن  عريفا شــــامال للتمييز ضــــد املرأة يتناو  ي ع ق   ظمال تاأل  ا ابعض ظر  نتاأل ي  دج  ع داني ركة دع

األولى من  ادةجميع أســـــــــــبامل التمييز املحظورة ويشـــــــــــمل التمييز املباشـــــــــــر وغير املباشـــــــــــر في املجالين العام والخاص وهذا ما أكدت علي  امل

عن ح اام يرغن  شارف    إ  ظم ابعمل ظل اص حن تم مفهوم التمييز بشكل صريص.باإلشارة الى ز ضد املرأة اتفاقية إلغار جميع أشكا  التميي

ة  ال لن د ممم يأل   ايمل قااجن ظيتممم ف دة ظرعىع ظلحالي  ك ىن  ظركثع  دة ظرعىع ظرايرمل حأ،لإل تع إع ر   اعز في د ممم يأل قااجن   ايمل ظيتممم ف

 .ب كل الي ظالا  اعي جظزن ظر جمل ظمىمج  رلى ظر  اعز ظر اان رلى لتاس ظرىجأل  ظخ اللدة ظ شكاالألة  ذ  ته   ارمل 

لى ا اع لشممكال ظر ضمماأ ر يلي رايرمل   تمممعن ظل اص حا ناقامل ظر   إ  ظي  ب ممأنال تاأل ظل  ادامل ليضمما  ن ظر ألاا رلى لنارمل ةذظ ظلحق حام .16

ظر ضممممماأ رلى ظر  اعز  ممممما ظم لف يظرتإل ليصمممممت ليرمل   تممممممعن حار  جال ا ناقامل ة يظرصمممممالر رة ظر جىمل ظمعىامل ح(CEDAW) ظر  اعز  ممممما ظم لف 

ليضما للاأل ظر جىمل رلى  م يرف د ظاعمل قااجن ظرع جباأل ظرذ  ي دي ظلى  ت   ظم لف.حار  ال ت م  ع يطلإل ي ضم ة تع إع شمادل ر   اعز  ما 

 باأل ظمىات،مل.ااأل ظ اناذ يظرع ج رلى جرظر  اعز يظمعاق،مل ر ا  ي ض اى  ل كام  ىص 

( رعام ياجل نتممم  لقا مل ر شممم اص ذي  ظ راقمل في   تممممعنة يبضممم  هن ر كتممماأ ذيظأل ظ راقملة 6ظرن  ف ) 2ت مممع  ظرايرمل في    إ ةا  ظمالف  .17

 ل اث ي اع ظرتممممب  ظر اوسمممم إل في ذرك رعام ياجل اتام رأثممممجال ي جثاق ظ راقاأل تممممجظأ كاات دىذ ظرجاللف لي  اثت  ا ا بعاة لي رام ياج 

 إلداشممممم  ظ راقمل رامل تثمممممجال ظمجظراا في يزظرف ظراظخ املة يظر كتممممماق حعن ظلجهاأل ظلحكجدامل ذظأل ظرعالقمل ر جثاق ظمع جداأل  جل ظ راقاأل ظرت

قا   ام بعا ظرجاللف دثل يزظرف ظرصممحمل ييزظرف ظر ى امل ظالا  اراملة د ا يأتممب  في   اين خاداأل د،عث ف ر شمم اص يظركتمماأ ذيظأل ظ راقمل 

   ظال   ار ر ،ااااأل.بتب
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أاىا  من العهد والتي تضـمن مسـاواة الذكور واالناب بحق التمتع بيميع الحقوق املنصـوص عليها في هذا العهد  3فيما يتعلق باملادة رقم  .18

ن رلى    اق ظر جظز في ظماتمممممممممتممممممممماأل ظية امل تتممممممممم ى  اث  ةظ انال ظلحكجدي دة دىتجر ظرىجأل ظالا  اعيفي نثمممممممممجل حاا  دازظل ةىاك  ججظأل 

اث ة ح د ظاعتها دة دىتجر  تممممممممماس ر ىجأل ظالا  اعييظر ألاا رلى لة امل لتممممممممماس ظرىجأل ظالا  اعي في تمممممممممااتممممممممماأل يخمر يب ظد  ظرجزظرظألة 

اعمل  ظمحأ ممكال   إق  لإل  2016يزظرف شمماين ظم لف في ظرعام  مل. يرغن قاامم م ،األ يظ  ااااأل ظرنئاأل ظالا  ارامل ظمه  مم  صمم،ح دتمم جا،مل

تعك  دممامل ظرتإل دعا مماأل لة همما رممام  ج   ظر،امماامماأل ظرالزدمممل رمماف  ة ظال ظن د ممايالتهمما يظاهممتظمجظزامماأل ظرعممادمممل دة دىتجر ظرىجأل ظالا  مماعي

 ظتمم نالف ظرنئاأل ظمه  مممل دة ظمجظزااأل ظرعادملة يظتمم   ظر ظلحكجدمل حإصمماظر   ارإ   اناقها ظرنعلي حصمماغمل ظر،ىجل يروتممت رلى لتمماس ظرب ظد 

 ح جظزااتها ظالد  ظرذ ةج ظلحال في ظمجظزامل ظرعادملة  ل ا
 
اشممممممممممم ظأل يغااب د ةللمل  لى صمممممممممممعجبمل ظم ابعمل يظر صممممممممممما رإلانال ظلحكجدي ظرعام ظر ،اطا

  د،كامل رلى لتممماس ظرىجأل ظالا  اعي مع  مل دامل ظالانال ظلحكجدي في حىجل ظمجظزااأل رلى ظرب ظد  يظل مر ظل اصممممل حاركتممماأ يظرن ااأل رلى يا

     ايا.ظر

 عااا  ظرتمممممممممممكان ظرن تمممممممممممماكاجن دة  اةجر ظ ي هن ظالق صممممممممممماليمل يظالا  ارامل (  ا ا ي ع ق دا 51ا نق دع دا ااأ في    إ  ظرايرمل في ظرن  ف ) .19

نها ليظرث ا امل ب مممممكل د ع ا دة ق،ل تممممم ماأل ظال  الل ظرتإل   ارس تمممممام تها ظرنع امل رلى ظر اس ظر ممممم قامل يظمىاطق ظمتممممم اف " "ة    ممممما مل  لى  

  خذ دة ظ ا ظأظأل ظ لظرإمل يتممما مل   مممعاف ظرتمممكان ظرن تمممماكاعنة يال    صممم  تمممااتممماأل ظال  الل  جاه ظرن تمممماكاعن ي  جقهن ظالق صممماليمل 

ن هيظالا  ممارامممل رلى  مممممممممممجظحر ظ ا ظأظأل ظ لظرإمممل يظر،ع يق ظطامممل ظممجرمممل يظمع مماف يظمك نممملة يظرتإل  أتمممممممممممبمم  ح  دممان ظركثع ية دة ظر   ع ح  جق

امل  يتاتاملة حل   عامل ذرك ر صل  لى ظالاتهاك ظم ىهج ييظتع ظرىمال لح جل ظرن تماكاعن ظر اطىعن في ظمىاطق   ت ظرتام ف ظم،اش ف يظرنعظ

 رال  الل. 

بتمممممب  ااا مل كجرياا ظتتمممممعت رقعمل ظرن   في   تممممممعنة ي ،عا ر  اي ظأل يزظرف ظر ى امل ظالا  اراملة  إن رال ظيتممممم  ظرن ع ف ظر نع راصمممممل ظلى  .20

ظتممممم فة ل  دا   ممممم ل  جظلي د اجن دجظطة   تممممممالإلة يقا ر  ت يزظرف ظر ى امل ظالا  ارامل رلى زإالف رال ظالتممممم  ظمتممممم نااف  لرع 170 جظلي 

 رع لتمم ف. يرلى ظر غن دة ظاك مماف جالف( ل120( جالف لتمم فة راصممل رال ظمتمم نااية ظلى  جظلي )10ظمتمماراظأل ظرى ايمل ح جظلي )دة ح ااد  

ايمل هظيتممممم  ظرن تمممممماكامل ظلجايافة ي"تع اق"  ارمل ظرن   ر تممممم  ظرن ع فة يفي  مممممجأ لرقام حااااأل يزظرف ظمارامل ظرن تمممممماكامل في    إ ةا رغايمل ن

( ل عاألة يةذظ ظيد   علإل ح غمل ظيرقامة 4صممل )ل عاأل ر تمم  ظرن ع ف دة ل 3(3 ان ظرا عاأل ظرى ايمل ظق صمم أل رلى صمم ف )ة 12/2020شممه  

لرع لتمممم ف دة  45ة يإ، غ رال ظرعااالأل ظرتإل   لتممممها نتمممماأ 2020دة دتمممم   اتها ظمارامل خالل ظرعام  %25لن ظيتمممم  ظرن ع ف يظمه  مممممل   األ 

ثار ظالق صمممممممممماليمل لجاا مل كجريااة يتع اق  ارمل ظرن   رامل ة ظرب ااد ة يةة ل    ظرن ع ظأل.  رلى ظر غن دة ظآلد  مممممممممم ة ظرعااالأل ظمتمممممممممم نااف

ظرممذ  يثع  دخممايف حممار  ممال ةممذظ ظرىهج خالل ظرتممممممممممممىجظأل ة ظيد   2019 في ظرعممامل عمماأل   ر  3قمما  ن ظالرتزظم حمما ع   ممك ظيتمممممممممممم ة ر  مما ظامم  

دة دجظزامل يزظرف ظر ى امل ظالا  اراملة ي ع ب  ةذظ ظرب ااد   4 %6.2كجدي رلى ح ااد  ظلح ايمل يظ لدا  ل ا ح غت نتمممممممممممم،مل ظ انال ظلح  ظر الدمل.

عىناأل ي  ايتهة يإيجظئهة.
ُ
 ر  ظأ ظل اداأل رارن ظركتاأ ظم

 
 دصارظ

ال ر  امل د ظاعمل ظر جظاعن ( داليعن ليالر لد إكي دة لال ظت ك 9"خصصت د، غ قاره ) ( لن ظلحكجدمل19)   إ  ليرمل   تمعن ظرن  ف  ظشار .21

 . يظرأ   عاأل يظر ألا دة د ظراتها لح جل ظم لفة يخ جةا دة ظي كام ظر  اعزيمل يظنثجادها دع ظمعايع  يظال ناقااأل ظرايرامل

يىص رلى ظمتممممممايظف حعن ظر ال يظم لفة ل ا   اا  2005( رتممممممىمل 4يظر ااجن ظمعال رقن ) 1998( رتممممممىمل 4حاركتمممممم،مل ر ااجن ظل ادمل ظمااامل رقن ) .22

ظال ظن دخ ااأل ظر ااجن في قماأل ظل ادمل ظمااامل ال  اشمممممم  رلى ظمتممممممايظفة  اث ال  لظل ظركتمممممماأ  ة(16ظرن  ف ) ة3ااأ في    إ  ظرايرمل في ظمالف 

( لظا ف يةائممممل 83ظمممماااممممل دجزرعن رلى )( لرع دجظنممممل يدجظع في قمممماأل ظل مممادممممل 85000دة حعن دممما ي مممارب )ي تعممماني دة ظر  اعز يظرته و . 

دجظني  ظا الي دة رالدة قل حكثع  دة   ص ظرذكجر.  ،وى ا  ، غ نتمممم،مل ظركتمممماأ جل ظركتمممماأ ظلى د ظلل صممممىع ظر  ظر ل كجدامل  ان   ص يصمممم

ر ذكجرة  %89د احل  %11 اا في قماأل غلف(  إن نتمم،مل ظ اام في ظرنئمل ظرع %32.9في ظرضممنمل ظرغ باملة د احل  د ها %49.7) ة(%45.3ظرايجظن )

ة يفي ظرنئممل ظرثماااممل %29.4ة يفي ظرنئممل ظييلى %15.3نتمممممممممممم،ممل ظركتممممممممممممماأ في ظرنئممل ظرع اما  ي دع ياجل بعض ظرن يل حعن )ظرضممممممممممممنممل ظرغ باممل  امث 

 (%40ة %38.2ة %19.9ة %5. لدا في قماأل غلفة  اركت  حارت  و   ي %55.7ة يفي ظرنئمل ظرثارثمل 54.2%

 لى لن "ظل ممل ظالتممممممممممممت ظ اجامل ر رجظم  2014ي 2013دىتجر ظرىجأل ظالا  اعي ظرتإل قام بها ليجظن ظمجظنعن ظرعام رادي خ صممممممممممممت ظم ظاعمل دة  .23

رغن  ،رن   م ل  لى  مممممممممممم يرف ياجل خممل ر ىجأل ظالا  اعي ي ن دة خالرها  لدا  ظرىجأل ظالا  اعي في لةاظف ي اخالأل ظرايجظن" 2015 - 2013

ر جداة ي   ظمجث مل/ ظم أتتمل  جحي حجاجل  جا  يتااتمل لظر مل راد  قضايا ظرىجأل ظالا  اعي في لر ال ظرايجظن""لن ظر جاهاأل ظمع ىمل يغع  

                                                           
 .2020أوراق مطلبية، فجوات اإلنفاق الحكومي، وزارة التنمية االجتماعية،  3 

4http://www.miftah.org/Publications/Books/Inclusion_and_Protection_Program_Budget_Ministry_of_Social_
Development_2018_2019.pdf  

http://www.miftah.org/Publications/Books/Inclusion_and_Protection_Program_Budget_Ministry_of_Social_Development_2018_2019.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/Inclusion_and_Protection_Program_Budget_Ministry_of_Social_Development_2018_2019.pdf
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جأل ى إن ظم ظاعمل لشارأل  لى لا  ي جا   ا ظأ ت ت مل دة ظر غاع ظأل في ظل مر ظالتت ظ اجامل رايجظن ظمجظنعن ظرعام حا جاه دأتتمل قضامل ظر

 ظالا  اعي في ظل ادمل ظمااامل.

 دىاتممم،ا  2020 ع ب   جا  ظلحكجدمل ظرن تمممماكامل حىاأ رلى ظقت ظح ليجظن ظمجظنعن ظرعام ا ج  ق ظر قااجن اايا ر  ادمل ظمااامل رتمممىمل  .24
 
داخال

ا دع ظالرتزظداأل ظرتإل     ها ظمعايع  يظال ناقااأل ظرايرامل ر ح جل ظ نتمممااامل ر  5ر علإل د مممارلمل ظم لف في    ا ظرجظااع ظرعادملة  لفة ال  ظنثمممجاد 

 املفي ظ ناق  ارإ  ظرايل ظيط ظف   ثبت لرظتمممممممممممممليدة ظلجاي  حارذل  لا   ( يغع ةا دة ظمعايع  ظرايرامل ذظأل ظرصمممممممممممم مل.CEDAWتمممممممممممما ا ظ ناقامل )

(CEDAWلن ظم لف دتممممممأ،عاف دة لرلى ظمىاصمممممم  في ظرجزظرظألة يظل ادمل ظماااملة يظ لظرف ظرعادملة يظر ضمممممماأة يلات مل ظرعاظرملة يدة ظرىال )لن  ر

  6تععن ظم لف في ةذه ظمىاص  لي ذظأل ظرىنجذة

( 3( و)2على الرغم من التقدم املحرز فيما يتعلق بموضـــــوع عدم التمييز واملســـــاواة ما بين الجنســـــين والتي تم دكرها بتقرير الدولة باملواد رقم ) .25

 :إال إننا نطالب اللجنة بمسارلة دولة فلسطين حو  االستيضاحات التالية

  األســــــــــــبامل التي أدت الى عدم ات اد تدابير عاجلة وســــــــــــريعة لغاية االن فيما يتعلق بظقرار  شــــــــــــريع وطتي شــــــــــــامل لحظر التمييز بين ما هي

الجنســــــين، بحيث يتضــــــمن  عريفا شــــــامال  للتمييز على أســــــاا النوع االجتماعي ليتم موائمت  على كافة االتفاقيات واملعاهدات الدولية 

 التي انضمت لها؟

  جرارات التي تم ات ادها من قبل الدولة كتدابير مباشـــــرة لحظر املســـــاواة بين الجنســـــين فيما يتعلق بتبتي موازنة حســـــاســـــة للنوع ماهي اإل

 االجتماعي؟

  ما هي نتائج عملية مراجعة القوانين والتشـــــــــريعات التي تم اســـــــــتكمالها؟ وما  هي الترامج والدراســـــــــات التحليلية التي قامت  ها الحكومة

  االجتماعي، وما هي أهم نتائيها وتوصياتها؟ حو  النوع

 ماهي الخدمات والحماية التي قدمتها الحكومة للنسار ولضمان وصولهن للعدالة؟  

  ما هي االجرارات التي ستت ذها دولة فلسطين لتحقيق  غييرات في الخطط االستراتييية لديوان املوظفين العام باتياه م سسة قضية

دمة املدنية،  هدف تقليل معاناة النســــــار من التمييز والتهمن  ضــــــمان وصــــــولهن ملناصــــــب عليا في قطاع الخدمة النوع االجتماعي في الخ

 املدنية، واإلدارة العامة، والقضار، وأنظمة العدالة؟

 ن؟ ما ســـطيما هي التدابير واالجرارات التي ســـتت ذها الدولة ملعالجة مشـــكلة عدم توفر احصـــارات دقيقة لألاـــخاص دوي اإلعاقة في فل

الذي يعيق دولة فلســـــــطين من وجود نظام موحد لتوـــــــجيل وتوايق اإلعاقات ســـــــوار كانت منذ الوالدة أو حدات فيما بعد؟ ملادا ال يوجد 

مؤشر اإلعاقة لدى  وجيل املواليد في وزارة الداخلية؟ ملادا ال يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية دات العالقة لتوايق املعلومات حو  

 ات التي قد تحدب بعد الوالدة؟اإلعاق

 

 (6،7،8)املواد الالئق  الحق في العمل 

قل دة نتممم،مل ي ي ل 2020خالل ظرعام  %16 ل ظلى لشمممار ظلجهاز ظم لل  رإل صممماأ ظرن تممممالإل ظلى ظاخنا  نتممم،مل دتممماة مل ظم لف في تمممجل ظرع .26

. ي  ا مممت ربع ظركتممماأ ظرعادالأل في ظر ماأل 2018في ظرعام  %20.8دة ظر جمل ظرعاد ملة ي %18.1ت مممكل  ت اث كاا 2019د مممارلتها في ظيرجظم 

( جالف 109( شممممممماكل شمممممممه إاة يظاخنض رال ظرعادالأل في ظر ماأل ظل اص دة )1450ظل اص لاجر ظقل دة ظلحا ظيلنى ظر تمممممممتإل ر اجر يةج )

دة دج جأل د اجن رادل   تممممالإل في  %54ظرعاد عن في ةذظ ظر ماأل ينتمممب     ارب  دة دج جأل 2020( لرع في ظرعام 98ظلى ) 2019ظد لف رام 

في  %29.9ة حكتمم،مل %36.6ل ا لشممارأل ظ صممااااأل اهاز ظ  صمماأ ظم لل  حان نتمم،مل ظر،مارمل حعن ظرالائعن تعالل  ظرضممنمل ظرغ بامل يقماأل غلف. 

 ظرعها ظرايلي ظل اص حالح جل ظالق صاليمل يظالا  ارامل يظرث ا امل.دة  7يةذظ ظاتهاك ر  الف  في صنجف ظالاام. %59.8ي ةصنجف ظرذكجر 

. ظدا ر كتاأ 2020(   ر ر  اال خالل رام %23( دة ظركتاأ ظم اركاأل في تجل ظرع لة حوى ا )%40ح غت )   احاركت،مل ر ،مارمل حعن ظركتاأ  .27

ظركتمممممممممممماأ ظرعادالأل في ظر ماأل ظل اص حاين ر ا ر لة  دة %23( ر ذكجر. يتع ل 39( د احل )%69ظر جظتي ي   ة داةل ر تإل   ا ح غت )

 %60د هة   ر رلى بعض ظلح جل ظرع ارامل كامتمممممماة مل في   جإل ظر  ارا ظي دكا أف نهايمل ظل ادملة ي صمممممم ت  %62 ا ا   صممممممل دا نتممممممب   

 . في ذظأل ظرجقت.2020د هة   ر رلى  اازف ظدجدمل دا جرمل ظيا  خالل رام 

                                                           
 .2020  جز  6ة 64م ليجظن ظمجظنعن ظرعامة ا تمل دج   ظرجزرظأ رقن 2020د  يأل قااجن ظل ادمل ظمااامل رتىمل  5
ب أن ظلحااف ظرتااتامل يظرعادملة  23( ظر جصامل ظرعادمل رقن 1997ظر جىمل ظمعىامل حار ضاأ رلى ظر  اعز  ا ظم لفة ظرايرف ظرتالتمل ر  ف ) 6

 .A/52/38اف يثا مل ظيدن ظم  
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ظرلرظرمل رو  دة  ممممم ة ليرجإاأل ليرمل   تممممممعنة د ا للمل ظلى ظالح عال رة ظر ماأل    رة   ماأل %1.5رظرمل  يدجظزامل ظرايرمل ظمل صمممممصممممممل ر ل  .28

   تمعن.ظرلرظعي يزإالف  ك ن   رلى ظملظرراأل/ية في 

ناذ ظمتمممالة يدخمماأل ظر هجع  يدصمممالرف ظيرظضممم إل ي ى في ةاماتممماأل ظال  الل ادة للث  ظرنئاأل ظم ضممم رف دة تمممظرن تمممماكامل ظم لف ظر إنامل  .29

ظر إنامل بتممب  دصممالرف ظالرظضمم إل ظرلرظرامل دة ق،ل ظال  الل ظرن تممماكامل دخمر ظرضممن يظالتممأامان. ر ا  ام تغاع  اجة   رلى لير ظم لف 

ظلى ظالر اظأظأل ظمتمم   ف دة ق،ل    مما مل ةظر ارإخامل حاا ظرن تممماكاعن دة دتمما مل   تمممعن  %15 اث رن ي، ى تممجمل  ةمصمم حمل ظالتممأامان

للمل   او  ظال  الل يقمعان ظمتم جطىعن ظرتإل    ثل ح مع ظالشمجار ي  ل ظملحاصمال ظرلرظراملة يدىع ظملظررعن دة ظرجصمجل ظلى لرظ ميهن د ا

ظمتمممما األ ظمل صممممصمممممل ر ،ىاأ ة  ل ا لن دصممممالرف ظيرظضمممم إل ي مممماق   Cظلى هج ف ظيرظضمممم إل ظرلرظرامل ظر  إ،مل دة ظمتمممم جطىاأل يظرجظقعمل في دىاطق 

مل عيظرتمممكة ظتممم جاحمل ر لإالف ظرم،اعامل في ظرتمممكان للأل ليضممما ظلى ظرل ع ظرع  ظني  التممم غالل ظيرظضممم إل ظرلرظرامل في حىاأ ظمتمممالة د ا ق ل ظر ق

 ظرلرظرامل ظر  ا مل لصال" .

ظ" طق ظرن تمممممممممممماكامل تعاني دة نتممممممممممم،مل حمارمل د  نعمل اارغن لن ظر ااجن ظرن تممممممممممممالإل يالا ظرتزظم ظلحكجدمل حالحق في ظرع ل ظرالاق  ال لن ظمىا .30

خصمجصما في قماأل غلف يفي ليتماط ظر م،اب ظل  إجعنة يال    ك ظلحكجدمل ح ظد  ت مغال اايمل التمأاعاب ظرعاط عن رة ظرع لة ل ا ال   ج   

ظلحكجدمممل يظرى مماحمماأل ظرع ممارامممل  ل  لشممممممممممممكممال كمما امممل ياممااعمممل ر ح ممايمممل دة ظر،مممارمممل لي  ج ع   مممممممممممم ممان ظرمماخمملة رمماظ رة ذرممك يب غن ظال نممال حعن

 يلنحاب ظرع ل رلى  ا للنى ر اجرة يب غن  آر  ة  ال لا  رن يم،ق في ظمك آأل ظل اصملة يرن   ن د ظق،مل  م،ا  .

 ظاا املة ظ تمممممممظمتممممممم جطىاأل في  ا تمممممممجظأ دة  ع ل في ظالق صمممممممال ظملحلي ظل اص ظيين في ظل ظ يف غع  د  امل ظا  ارا  األ/ ع ل ظرن تمممممممماكا .31

رغن ياجل قااجن  عت ف ح،عض ظلح جل ظال ظن لثع ظ ي  ةال  أدعن  مممممممممممما ظر،مارملة يال  أدعن شمممممممممممماخجخمل ياجل يغع ه دة ظلح جل ظرع ارامل اث 

  ع   لثع  دة ظرع الظرذ    ممممغل ظركتمممماأ رلى يا  ظر  اياة راظ ذرك  ان ظالاأ ممممار ظرجظتممممع ر ع ل غع  ظرىتادية  دة دجظله غع  دم، مل.

 ظي رن اظن ر  هن في ظ يف دخ  نمل.  الحتزظز لنحاب ظرع ل

غىااأ يلنممممممممممممحاب ظرع لة  اث  ج   ظلحكجداأل رهن تتممممممممممممهاالأل م عاق،مل رصممممممممممممالح ظر ماأل ظل اص يظي يأتي كل ةذظ في ظل ظا ااز ظلحكجداأل ظ .32

 ا غع     ي حدخ  نمل  مممم ة قااجن ت ممممجاع ظالتممممأث ارة ي  غاضمممم ى رة ر  ااأل ته ب  مممم إبإل يظتممممعمل في ةذظ ظر ماأل.  ار  ال ظرتممممجل ظلح ف ف

 للمل ظلى ة اشمل حكامل ظالق صال يظرأ غال ل ا للمل ظلى ته و  ظلح جل ظم ع  مل حارع ل يظرع ال.

( ح ا ي ع ق حاتتممممممممممممماأل ظرنججف حعن دعال 67( حخصممممممممممممجص   ايا ظلحا ظيلنى ر اجر يظرن  ف )66ا نق دع دا ااأ في    إ  ظرايرمل في ظرن  ف ) .33

نى تمممتإلة  ال يجاا رقاحمل كا امل رلى ظلحا ظيلجر حعن ظلجكتمممعن خاصممممل في ظر ماأل غع  ظر  شممماتمممعمل في ظيا ظياجر ر ذكجر يظالاام.  هىاك  ججف

دة ظيا   %20   اضمم ى ظا ظ" لقل ب  ظرن تممماكاملت ممع  ظرارظتمماأل لن ظرعاد مل  ر اجر ظرذ   علز دة ي ممع ظركتمماأ رلى ةاد  تممجل ظرع ل.

  اص  اث ظر قاحمل ظر ااجاامل د ايلف. ظرذ  ي  ا اه ظرعادل ظرذل ة خاصمل في ظر ماأل ظل

ظلجكسمممممممممممم إل في دكممان ظرع مملة ياالمما لامم  رن   م ل ل  دة  حخصممممممممممممجص ظر     73-72-71ا نق دع دمما امماأ في    إ  ليرمممل   تمممممممممممممعن ظرن  ظأل  .34

ذرك  نظأ  كاظرأ ممممممممم  عاأل ظرىا ذف في ليرمل   تممممممممممعن متمممممممممأرمل ظر     ظلجكسممممممممم إل في دكان ظرع لة لي  تى ظر     ظلجكسممممممممم إل ب مممممممممكل رامة تمممممممممج 

ر     ظيظرأ مم  عاأل ظل اصمممل حارع ل ي ي قااجن ظرع ل لي قااجن ظل ادمل ظمااامل ظرن تمممالإل. ياجرمم إل حضمم يرف  ج إن حارأ مم  عاأل ظلجلظاامل 

 (190)رقن  2019ة يرلى يا  ظرت رمل ح جا   ظ ناقامل دىت مل ظرع ل ظرايرامل ب أن ظرعىع يظر    ة ظلجكس إل

ظلحق في ظرع ل لين   اعز حعن ظر ال يظم لف دع ظرأ ممممممممممممايا رلى  حخصممممممممممممجص 54ظرن  ف  (ة6  تمممممممممممممعن في ظمالف )    إ  ليرملفي  دا ااأا نق دع  .35

 مممكل دا نتمممب   
ُ
حضممم يرف ظرتزظم يزظرف  لاىا اجرممم إل ال  مل دة ذي  ظال  ااااأل ظل اصممممل.رلى ظيقل دة ظر جف ظرعاد مل في ل  دك مممئ %5 ممم يرف لن ت

 اث دا زظرت نتمممممم،مل ل،ع ف دة ظيشمممممم اص ذي  ظ راقمل خار   ة%5ا ظأظأل ظرتإل  كنل ت ممممممغال دا نتممممممب   ظال  يظ خاذظرع ل حار ن و  يظر قاحمل 

في تممممممممممممجل ظرع ل ااا مل رة كجنهة   ااأل  ظالاخ ظطصممممممممممممعجباأل ي  اياأل ا مل في دة ظركتمممممممممممماأ يظرن ااأل ذيظأل ظ راقمل  يتعاني ةظر جف ظرعاد مل

 ينتاأ ذيظأل  راقمل.  

الحق في العمل دون تمييز مع األاـــخاص دوي االعاقة وخاصـــة األك ر تهمنشـــا  ن مممع  ظلى ظر  نتاأل يظمال تاأل في ظرن  ظأل ظر ارامل رضممم ان 

 حأن نت،مل ظيش اص ذي  ظ راقمل د ة ةن خار  تجل ظرع ل يص ت  لى دا يلإا رة  :55( الفقرة 6في املادة ) :منهم كالنسار
 
يذرك  %87ر  ا

س حىا ظالتمممت ظ اجامل ظرجطىامل ر أ مممغالة   ة ظرضممم ير   ضممم عن   جل 57في ظرن  ف   .2011ظرجطلإل ظم خصمممص رإلراقمل في ظرعام   تممم  ظمثمممح

 مل.الة ظرع ل   ة ةذه ظالتت ظ اجاظيش اص ذي  ظ راقمل في ظرع ل ظرالاق يظالاخ ظط في تجل ظرع ل يظ  ااااتهن ظم  ث مل في دجظا مل لد
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  فلسطين:ات التالية الى دولة وجي  االستيضاحاملوقرة تنطالب اللجنة  .36

  ما هي التدابير التي ســــــتت ذها للحد من نســــــبة البطالة بين النســــــار والشــــــابات في ســــــوق العمل؟ وكيف يمكن الدولة الضــــــمان لهم العمل

 بظروف عمل الئقة؟

 ا هي التدابير التي ســــــــــتت ذها الدولة للرقابة على الحد كيف يمكن لدولة فلســــــــــطين الحد من الفيوة بين معد  األجور للذكور واالناب؟ م

 األدنى لألجور في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص؟

  ما الذي يمنع دولة فلســــــــــطين من تيريم التحرف الجناــــــــــعي في األماكن العامة وأماكن العمل بشــــــــــكل خاص؟ وكيف يمكنها الحد من هذه

 الظاهرة؟

 ـذهـا دولـة فلســــــــــــطين من خال  التزام وزارة العمـل بـالتفتن  والرقـابـة وات ـاد االجرارات التي تكفـل مـا هي التـدابير واالجرارات الي ســــــــــــتت 

 من دوي االحتياجات الخاصة، وخاصة النسار منهم؟ %5 شغيل ما نسلت  

 ضرورة اإلسراع بظصدار القانون التنظيمي النقابي لضمان التمثيل الحقيقي للعما  في النقابات املختلفة. 

 ألولويات التي ســتت دها دولة فلســطين من أجل وضــع ســياســة وطنية شــاملة للقطاع الزراعي و عزيز مقوماتها؟ وت صــي  موازن  ما هي ا

لهذا القطاع تكون حســـــاســـــة للنوع االجتماعي؟ تضـــــمن النهوا بوضـــــع املزارع واملزارعة الفلســـــطينية و عزز من دورهما، و عمل على إبراز 

االمن الغذايي؟ وما هي االجرارات والتدابير التي ســــــــــــتت ذها دولة فلســــــــــــطين لضــــــــــــمان حماية القطاع الزراعي دور املرأة الزراعي في تحقيق 

  والعامالتعين في  مما يشجع الشبامل على التوج  الي  وي فف من حدة البطالة خصوصا بين الشبامل؟

 قتصــــــادي واالجتماعي للمرأة الريفية؟ كاســــــتهدافها ما هي االجرارات والتدابير التي ســــــتت ذها دولة فلســــــطين من أجل تحســــــين الوضــــــع اال

بمشاريع صغيرة ومتوسطة، جمعيات انتاجية، جمعيات  عاونية، تكفل نقل املرأة الريفية من االنتاج التقليدي إلى دائرة االنتاج الحديث 

 واملجدي ماديا

 

 (9الضمان االجتماعي )املادة 

لثع  دة ظرع ال الحتزظز لنممحاب ظرع ل ظي رن اظن ر  هن في ظ يف دخ  نمل. دثالس لح دممممممممممممممت ةىاك ظاأ ممار يظتممع ر ع ل غع  ظرىتادية ي ع    .37

مة رمة ظر مماأل ظل اص يظرى احماأل ظرع اراممل يكنمل صم ف ظالاجر رمة شمه   اظلحكجدمل د ث ممل حمجزظرف ظرع مل ظ ناقما في شمه  جذظر/دمارس دمع د ث 

ظر مارمممماأل ظرممممتإل رن   أثمممم   تمممم جظصل ل ممممع  شاكلة لدمممما 1000رممممة يب ا ال ي ممممل  50ر ممممماأل حكتمممم،مل %ن في ظع/لح إل ر عاد ممممياوتممممانجذظر/ دممممارس 

ركمة ةمذظ ظال نال لجحمع ح ق ظرعاد امة حأام ة  امث خارمع قاامجن ظرع مل ظرمذ  يض مة ر عاد مة   همن في لخمذ لام  كادمل رمة  .كاد مل ظياجر 

دمة  شما ل )يلقمل 1450لقمل دمة ظلحا ظيلنى رالاجر ( شما ل )ةمج 1000لنى ر  يظ م   تم  خمممل ظرممجظر  (ر  همن ظركادملة ل ما لن ظلحا ظال 

 ) شما ل 2000ي مارب  ظماقع( دماخمر ظرن م  

جلأل ظرايرمل يارن ي ن  نعال ظلحق حارضم ان ظالا  اعي ر عاد عن/ظأل ح ا  يهن ظيشم اص ذي  ظ راقملة ح اث يج    أداىاأل ظا  ارامل رهنة  .38

 لن نتممممممممم،مل ظل 
 
ل ا للنى ر جظاع ذي  ظ راقمل دا زظرت غع  دم، مل حا  ممممممممما مل ر   اياأل ظمضمممممممممارنمل ظرتإل  %5رة  اناذ ةذظ ظلحق ظرهام. ر  ا

  جظا  ظم لف ذظأل ظ راقمل في ظلحصجل رلى ر ل الاق  الي  ان رال ظيش اص يظركتاأ دة ذي  ظ راقمل ظرذية تجف  ت نااين دة ظرض ان

 .ظالا  اعي ةج د ايل ااظ

نطالـــــــــــب اللجنـــــــــــة بمســـــــــــارلة دولـــــــــــة فلســــــــــــطين بضـــــــــــرورة تبتـــــــــــي نظـــــــــــام ضـــــــــــمان اجتمــــــــــــاعي شـــــــــــامل وعـــــــــــادي يضـــــــــــمن حمايـــــــــــة الفلســــــــــــطينيين  .39

 والفلسطينيات ضمن نظام حماية اجتماعي شامل

 (10املادة) والعنف املنزلي سريةالحقوق األ 

علز  رىا  ىايل ظلججظا  ظر  اعزيمل ر ااجن ظي جظل ظر مم صممامل  مما ظركتمماأ يظرن ااألة  اث  جل ظرعها غع  شممادل   عا    إ  ليرمل   تمممعن .40

 جظل ظر مممم صممممامل د،ال رام ظمتممممايظف يظر  اعز  مممما ظركتمممماأ. ل ا ظن غااب اتام ت مممم  عاأل   تمممممالإل دج ا  ايث يرالل ر  جظل قااجن ظي 

 .ةعىع ظم ارس  اةا رلى   جل ظركتاأ ي علز ظرظر  صامل في ليرمل   تمعن يىعك  ت ،  

ج  ملة في ذظأل ظر، انظرعاا مل   ظمم،ق في قماأل غلف يصمم، يقااجن   جل ظمم،ق في ظرضممنمل ظرغ بامل  1976قااجن ظي جظل ظر مم صممامل ظيرلني رعام  .41

اص  اث  ن ي ك ان ظرنضمممممماأ ظلظذ ن ظرظن ظرج اااخصممممممجصمممممما يلنه ا ظر ااجا ة ذ  عا ةذية ظر ااجاعن حوئمل   اعزيمل خصمممممم،مل دا حعن ظلجكتممممممعن

يرن   خمممذ ظرمممايرممممل ظرم ف  تى ظآلن ظيممممل  ممماظحع  يظا ظأظأل مجظا ممممل قجظاعن ظي جظل  .    ص بعض ظلججظاممم  ظر  اعزيممممل في بعض دجظل ظر مممااجن 

 .2018ل ا ليصت ظر جىمل ظمعىامل في دال تاتها ظل  ادامل بعا ظت ع ظ  ظر   إ  ظييلي رايرمل   تمعن في  (CEDAW) ظر  صامل دع ظ ناقامل 
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ظر عايل ظرج اا ظلحاصممل في  طار قااجن ظي جظل ظر مم صممامل  هج ر ع تممة ظرليظ  دة خالل تعايل اص ظمالف ظل ادتمممل دة ظر ااجن ح جا    .42

.  ذ   ممممع  ظرىص ق،ل ظر عايل لن ظلحا ظيلنى لن ي ن ظل اط  تممممة ظرتممممالتمممممل ر مممم ف يلن   ن ظمل مجبمل 2019( رتممممىمل 21ظر  ظر ح ااجن رقن )

ح رع  ة يركى  ل ادة ظرع  . لدا ظرىص ظمعال   ا لشت ط لن ي ن ظل اط  يظمل مجبمل تة ظرثادىمل ر  ف ش تامل دة ظ تة ظل ادتمل ر  ف

دة ر جل ظرليظ   %32ر جل ظرليظ ة يلظه أل ظم ارتممممممممممل ظرع  امل خالل ظرعادعن ظمىصممممممممم دعن لن دا نتمممممممممب     ح ظمدجاال رج مممممممممع ظالتممممممممم  ىاأظأل 

 ا ل ظ ظر عايل ظرأ ممممممم   ي كاات ر جل زيظ  ظتممممممم  ىاااملة د ا يثع  دخاي ىا حأن يصممممممم،ح ظالتممممممم  ىاأ ةج ظر اراف.ظمب دمل خالل ظرعام ظييل بعا ةذ

 نيا أل حاآليامل ظيخع ف د ايالأل د ك رف رالر ناف رلى ظر ااجن يتعايال   حإح ظم ر جل زيظ  ر  امل ال ي ن تثمممممجا ها ب مممممكل رتمممممتإل رامل ظملحال

ا  ظلحكجداممل ي    ظيد  ظرجظقع ال  ما  مال  مايم ظلح مل لي ياللف ظيطنمال ظرىماا ممل رة ةمذه ظر مممممممممممم راممل صممممممممممممما ،ممل ظالخ صممممممممممممماص لي حمارمايظ

 ظرلإجاأل.

 جاهحا يرغن لن ليجظن ظرن جمل يظرأ مممممم  ع قا ر ل ظر عايل ظلحاصممممممل رلى اص ظمالف ظل ادتمممممممل دة قااجن ظي جظل ظر مممممم صممممممامل رلى لا  خمجف  .43

 ال لن ظرضممممغجط ظرتإل دارتممممها ليجظن قاضمممم إل قضمممماف ظملحالن ظر مممم رامل يلظر ظ   اأ  ة   ي تممممااظ ن ظي جظل ظر مممم صممممامل دع  ظ ناقاملدجظا مل قااج 

ظرن تممممماكامل قا ل ضممممت  لى  ن  غ ةذظ ظر عايل ظرأ مممم   ي دة دضمممم جا .  على تممممبال ظمثال   ا  ذرأل دك   لظر ظ   اأ ظرن تممممماكامل حأا  ال 

دامل. ب مكل ل،ع  رلى ظر م  عمل ظ تمال  ظالر  الا  ي في صمااغمل قااجن ظي جظل ظر م صمامل رلى ظال ناقااأل ظرايرامل   رة يإا ا  ظالر  اليججز 

 يقا لشارأل لظر ظ   اأ  لى   يرف    اق ظمصالح ي جى  ظمناتا في  ال  ا ظأ تعايل ت    ي رلى قااجن ظي جظل ظر  صامل.

 لى رمال دة ظل مادماأل ظرتإل   مادهما ر شمممممممممممم ماص ذي  ظ رماقمملة يبمارىت  رهمذه ظل مادماأل ظرتإل ال   ظعي  119  ممممممممممممع  ظرمايرممل في    إ ةما في ظر،ىمات .44

امل  ظيتممماس ظلجىار  في   اين ظل ادمل يال  أخذ بععن ظالر ،ار ظم م ،األ ظ  ممما امل ظرىا جمل رة ظا  األ رادلي ظلجك  يظ راقملة  إنها غع  كا

ظاعن ر   ي ةذه ظل اداأل د ا ي ىع ظركثع  دة ظيشمممممم اص يظركتمممممماأ ذيظأل ظ راقمل دة    ي ةذه حا  مممممما مل رجاجل شمممممم يط  ن  ممممممها بعض ظر ج 

ظل اداأل دثل ظ رناأ ظلج  كي ظرذ    ممممممممت ط  تمممممممم  ظر ااجن ياجل  راقمل   لامل في ظيط ظف ظرتممممممممن امل   ر ي مممممممم ة نتمممممممم،مل اجل د الف.  

ل ظلحق في ظلحااف يظلحااف ظلح ف يظرك إ مل ر شمممممممممممم اص ذي  ظ راقمل يخاصمممممممممممممل يبار الي يجار ظر ىجإ   لى لن ةذظ ظر ااجن ين    ييمل دجظل  كن

 ظالطنال د هن.

ل ا  جار ظ شارف رض يرف ظر  نظ رلى دج جأل خاداأل ظرأ  اص ي صكاع ظ راقمل  اث ال تع  ا ظرايرمل  تى ظآلن دعايع  يظضحمل ر جىمل  .45

 تى دعايع  يبىجل ظر  ارإ  ظرصالرف رة ظر جىمل.ظرتإل   جم حارأ  اص لي دعايع  يظضحمل ي جم ر يها ظرأ  اص لي  

  ممما مل  ممم يرف لن   ن دجظا مل ظملحالن دة  اث ظر،وئمل ظرنعزيااامل يظركجظلر ظرب ممم إمل دع ظ  ااااأل ظيشممم اص ذي  ظ راقمل في  116في ظرن  ف  .46

  ظرجصجل يركان ظرعاظرمل يظلحصجل رلى ةذه ظل اداأل. 

ة   مممممممممممما مل  ا ا ي ع ق ح ج ع  ظر رايمل ظرمارامل ر منل في د ظلل ظلح ايمل  ن د ظلل ظر رايمل  104ن  ف (  جل   ايمل ظيطنال في ظر10في ظمالف ) .47

ع  غظرمارامل ظرتإل  ن ذل ةا  ي غع  دجظا مل دة  اث ظر،كامل ظر   امل يال دة  اث ظركجظلر ظرب مممممممممممم إمل ر  عادل دع ظيطنال ذي  ظ راقمل يبار الي 

 .رهن دث هن دثل حاقي ظيطنال حاين  راقملقالرإة رلى ظت  ،ارهن ي  اين ل  خادمل 

 الحقوق واملسؤوليات اانار عقد الزواج وعند فوخ  وقضايا الحضانة

لي في  ارمل  ثممممم  . رن  ظرليظ ةدة ظرعها خاصممممممل في  طار  ممممم ان ظمتمممممايظف في ظرليظ ة لي لثىاأ  10رن   خذ ليرمل   تممممممعن  اظحع  ر ىناذ ظمالف  .48

ا رلى لتمممممممماس ظرىجأل ظالا  اعي  ا ا ي ع ق حىن  ظلح جل في ر ا ظرليظ  ركل دة ظركتمممممممماأ يظر االة يال   جل  ظ دأتممممممممايإ   ضممممممممع رصإمل لي  صممممممممجر 

مل صممممممميدتمممممممايرااأل دأتمممممممايإمل ر كتممممممماأ يظر اال  جاه لطنارهن خاصممممممممل في دتممممممماال ظلحضممممممماامل. يبار الي يج  رلى ليرمل   تممممممممعن ظ خاذ  اظحع  خا

ر ح ايمل يظمتمممممممماراف اااحمل رة ا اع ظيطنال يظر مممممممم،اب لين ل    اعز بتممممممممب  ظركتمممممممم  لي غع ه دة ظرت يفة ح ا يضمممممممم ة ظمتممممممممايظف ظركاد مل في 

 ظلح جل رلى ظرى ج ظمىصجص ر ا  في ظرعها.

من العهد في  10فلســـــــــطين إلعما  املادة إننا نطالب اللجنة ب ن  ســـــــــار  الدولة ب صـــــــــوص غيامل التدابير واالجرارات التي ات ذت من قبل دولة  .49

حقوق، لإطار ضمان املساواة في الزواج وخالل  أو في حا  انحالل ، ووضع رؤيا أو تصور حو  كيفية عملها املستقبلي لضمان املساواة التامة في ا

خاص الحق في الحياة والحق في الحياة الكريمة لألاوآلية توفير الحماية لألطفا  والنسار دوي اإلعاقة بما يتوارم مع بنود هذه املادة التي تكفل 

 .دوي اإلعاقة

  دكر األسبامل التي لم تمكن دولة فلسطين من إحراز تقدم ملموا في موارمة قانون األحوا  الشخصية مع أحكام االتفاقيات الدولة، وهذا

 CEDAW العهد، وعدم التزامها باملالحظات الختامية دات الصلة للجنة

  التدابير التي ســـــــتت ذها الدولة لصـــــــياغة رؤية للهيكل املســـــــتقبلي لقانون األحوا  الشـــــــخصـــــــية بطريقة  شـــــــمل كل النســـــــار من جميع ماهي

افية  .األديان واملناطق الجغر
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 ل ينطالب بوقف العمل باالســـتءنارات على ســـن الزواج حاال ملا  ســـلب  من اضـــرار جســـيمة تتمثل في زيادة ظاهرة تزويج القاصـــرات، والت ج

اقبـة تطبيق ســــــــــــن الزواج وتيريم تزويج القـاصــــــــــــرات ومالحقـة مرتكبيهـا من خال  االلتفـاف على القـانون وعـدم  بتشــــــــــــكيـل لجنـة وطنيـة ملر

  وجيل عقود الزواج  غير الرسمية لدى املحاكم الشرعية صاحبة االختصاص.

 

 :2011قانون العقوبات لسنة  مشروع- (العنف املنزليالعنف ضد املرأة في الحيز الخاص )

ظرتممممار  ظمنعجل  1960( رتممممىمل 16ركثمممما قااجن ظرع جباأل رقن ) 2011ر  ت ليرمل   تمممممعن رلى صممممااغمل دتممممجلف ر ااجن ظرع جباأل في ظرعام  .50

 رىا دع 1936( رتمممممممممىمل 74يقااجن ظرع جباأل رقن )
 
 ل،ع ظ

 
الجمل ظلج ظان ظرتمممممممممار  ظمنعجل في قماأل غلف. يدع ذرك  إّن ظمتمممممممممجلف رن    ق   ادا

 ظلجكتامل.

( 486(.  ذ تعا ظمالف )486دة خالل اص ظمالف ) "شمممممممم ف ظرعاا مل"  ا زظرت دتممممممممجلف قااجن ظرع جباأل ت مممممممم أل ق ل ظركتمممممممماأ رلى خ نامل  ااو   .51

 دة  ج إن ظرتاة ف ي  "ظر  ف"( دة  اث ظمض جن يش رىمل دنهجم ا ظان 16( دة قااجن ظرع جباأل رقن )340ش،يهمل حامالف )
 
 د اربتها.حاال

يظرذ  يىص رلى يقع ظتمم خاظم ظيرذظر ظمل ننمل  2014( ر عام 10)( في ظر  ظر ح ااجن رقن 98رغن قاام ليرمل   تمممعن ح عايل ل كام ظمالف ) .52

يظرذ  يىص رلى يقع  2018( رتممممممممىمل 5( في ظر  ظر ح ااجن رقن )99قاادها ح عايل ل كام ظمالف ) "ظر مممممممم ف"ة يرغنفي ا ظان ظر  ل رلى خ نامل 

 مممممممعع ظر م،اق ظر ضممممممما،ي رهذية ظر عاي عنة ظيد  ظرذ  ل  ممممممم ى  لى  ىاال ت ىاظتممممممم خاظم ظيتممممممم،اب ظمل ننمل ظر  اي إمل في ذظأل ظلج ظانة  ال لا

ق د لل ظم لف رإلرشممال ظر ااجني يامل ظيخزإالف  االأل ق ل ظركتمماأ ب ممكل دم ل في ظآل 
ّ
(  ارمل ق ل ر كتمماأ 37) يظالا  اعيع ف. يفي ةذظ ظرصممالة يث

ق د لل ظم لف )2020ظرعام خالل 
ّ
 .2019(  ارمل ق ل خالل ظرعام 24ة ل ا يث

ظر ا مممممممممامل  1960( رتمممممممممىمل 16( دة قااجن ظرع جباأل رقن )308حجهجل ليرمل   تممممممممممعن حإرغاأ ظمالف )مىت األ ظم مممممممممارلمل في ةذظ ظر   إ  ت ممممممممماا ظ .53

حتزيإ  ظمغ صممم،مل دة دغ صممم هاة  ال لّن اجاح ةذظ ظر عايل ظرأ ممم   ي في ظر ضممماأ رلى ظاة ف  ليإ  ظمغ صممم،مل دة دغ صممم ها دجقجف رلى  حا مل 

  يرف  ض عن دالف في د  يأل قااجن ظرع جباأل  حا مل ظ اها  ظآلدة يا مل يت إمل. ظ يظالر اظأظأل ظالغ صابظ اها  ظآلدة رضحايا ا ظان 

 ر حاالأل ظمذكجرف لراله حصجرف  ص إمل. 

ص في د ظاعمل د مم يأل قااجن ظرع جباأل في  .54 يرل في    إ  ظم ابعمل ظر تممتإل لّن ليرمل   تمممعن كاات  ىج  ر ا ظا  اراأل ر ن إق ظرجطلإل ظم خصممّ

. يركة يفي ظل ياجل اصجص ظرمجظر  يإرالن  ارمل  19-لّن ظا  اراأل ظرن إق قا  أا ت بتب   اظرااأل ظاأ ار كج ااة ي 2020حاظيمل ظرعام 

دتممممأرمل  2020 تى ليظال ظرعام  2011 شممممكارامل في د مممم يأل قااجن ظرع جباألة  إّن  أخع  د ظاعمل د مممم يأل ظر ااجن ظرذ    ت صممممااغ   في ظرعام 

 غع  ُدب رف   ت ل  ظ ف.

 لنسار في الحيز العام ضد االعنف 

  ظلح .55
ّ
د ممممممممممممارلتهة في ظال  جاااأل  ة  اث دجرس  مممممممممممماةة ظرعىع ظلجتمممممممممممما  يظر نتي لثىاأ ايمل ر كتمممممممممممماأ ظرىاشممممممممممممماأل في   تمممممممممممممعنرن   ج 

  ظرجظقع في قماأل غلف ة تممممممممجظأ ظيد   مممممممما تممممممممااتمممممممماأل ظلحكجدمل ظرن تممممممممماكامل في ظرضممممممممنمل ظرغ بامل يليضمممممممما  مممممممما تمممممممم ممل  يظر تاة ظأل ظرتمممممممم  امل

ظر ق ظرظأل  صممما  لثىاأ ظال  جاااأل  ممما   ،عاأل رلى ظمتممم جمل ظرتممماا ممم إل يظر ااجني ة لي  ر ضمممهة رإلا تمممام ظرتممماا ممم إل يدا اجن رى  دة  بتمممب 

 ال تها ظالر د ارتفي ظال  جاااأل ظر ع،امل ي   ظرعادملر ح إاأل   ح ااجن     دصالح ظركتاأ ة لي  ا ت جك ظلحكجدمل ظرن تماكامل ح صالرتها

يظالر اظأظأل رلى ظرصممممممحا ااأل يظرىاشممممممماأل   2021 لإ ظن  27ي  26ي ن ممممممع  ةىا ر  اظم ظيخع ف ح ارإخ . نااأل تممممممااتمممممماملظرع ممممممجظ،ي رلى خ 

  جعنر  ااأل ق ع ي ىكال ح ق ظملح  ظياهلف ظيدىاملبعض  دارتمت   ظركتمجإاأل خالل ظمتاة ظأل ظرتم  امل ظرتإل ا أل في ظرضمنمل ظرغ باملة  اث

 تىا ظر ناأل ي ع ف ظتمممممممتهاظف ظرصمممممممحنااأل ظر جظتي لة ي  ة حجظا هة في ظمعار  ظرتممممممماا ممممممم إل الظر حىاألة يال ي  رلى ظغ اال ظرىاشمممممممر يظملح جاأل

تمغمممامممممممل ظي مممممماظمة يذرممممممك دمة خمالل ظالرم مممممماظأ رم ميمهمة حممممممارضممممممممممممم ب يظرم م م   ظلمجتممممممممممممممممما  يظرم منمتمية يلممممممذرممممممك ظالرم مممممماظأ رملمى دم م م مكمممممماتمهممة 

هاكاأل تظر ممم صمممامل يظخت ظل   هة حال صمممجصمممامل يغع ةا دة ظالا خصمممجصممما ظرهجظ ع يظركادع ظألة يليضممما ن ممم  ي اظيل دع جداتهة  ظر ممم صمممامل

 .ألفي   ايمل ظم تاة إة يظم تاة ظظرن تماكامل في ظل ظنثحاب ظر  طمل ظرن تماكامل دة دتايرااتها  ظرتإل  خارع كل ظرأ   عاأل

ل امل لي خالل ظال  جاز في د ظل ن ظتمممممتهاظف ظركتممممماأ يظرن ااأل رلى يا  ظر  ايا يظر     ظلجكسممممم إل ظرذ  تع  مممممة ر  خالل ظرجقناأل ظرتممممم   .56

ر   ك نعن حإاناذ ظر ااجن  قصمممممماأ ظركتمممممماأ رة ظرنضمممممماأ   ظر جقاع  ي لرجف ر عىع يتهايا ر تمممممم ن ظملج   ية يتممممممجأ ظتمممممم خاظم ظرصممممممال ااأل

نار مل ر كتاأ في رلمل ظرظرعامة يتعلإل ظرىتام ظيحج  ظرذكجر  في  ى ار لليظر ظركتاأ يت جاع ظمناةان ظرث ا امل ظرت ،امل  جل ظر جظاا يظم ا

 .ظرنضاأ ظرعام
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  التالية: على املطالبنتوج  من اللجنة بحث الدولة  فظنناوعلي   .57

  اقـــــــراره بمـــــــا يتـــــــوائم مـــــــع االتفاقيـــــــات واملرجعيـــــــات الدوليـــــــة التـــــــي تكفـــــــل الت جيـــــــل بمراجعـــــــة مســـــــودة قـــــــانون العقوبـــــــات الفلســـــــطيتي و

 بشكل خاص. واملرأةحقوق االنسان بشكل عام 

  ملراجعة القوانين الحالية وبالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني. محددزمتي  إطار ضرورة اعتماد 

  علـــــــى حمايـــــــة  ،دوي اإلعاقـــــــة النســـــــار، وخاصـــــــةتوحيـــــــد األنظمـــــــة القانونيـــــــة فـــــــي قطـــــــاع غـــــــزة والضـــــــفة الغربيـــــــة لضـــــــمان حصـــــــو  جميـــــــع

 متساوية بموجب القانون.

  بمظــــــــاهرات ســــــــلمية وســــــــلب غيــــــــامل  نمشــــــــاركته النســــــــار عنــــــــدضــــــــد  املركــــــــب املمــــــــارانطالــــــــب اللجنــــــــة بمســــــــارلة الدولــــــــة علــــــــى العنــــــــف

، خاصـــــــــة وأن هـــــــــذه املمارســـــــــات عـــــــــززت مـــــــــن املفـــــــــاهيم لة وجتـــــــــر الضـــــــــرر وضـــــــــمان عـــــــــدم التكـــــــــرارالحمايـــــــــة لهـــــــــن، بمـــــــــا فيهـــــــــا مـــــــــن مســـــــــار

 لعام.الثقافية السلبية حو  أدوار النسار والفتيات واست دامهن ك داة  حرمل  القصار النسار عن الفضار ا

 

 مشـروع قانـون حمايـــــة األســرة من العنــف: 

حم ح د  يأل قااجن   ايمل ظيت ف دة ظرعىع اايا يدخارع ر كث مل ظرتإل  ظالا  اراملقادت يزظرف ظر ى امل  2020في ش،اط/  ب ظي  دة ظرعام  .58

 ظالا  ارامل. يبعا  ا ظأ تعايالأل طنانمل رلى نث مل  ب ظي ة قادت يزظرف ظر ى امل 2017 ن ظر جظ ق ر يها دع داتتاأل ظملج  ع ظماني في ظرعام 

 .2020ج دة ظرعام ليار/داي 11ح ارإخ رلى ر ع دتجلف ظر ااجن  لى طايرمل دج   ظرجزرظأ 

ييزظرف شاين ظم لف ييزظرف ظرعال  رالف   اا   يلرظت   دة  ظالا  ارامل  ت  رالف دتجلف قااجن   ايمل ظيت ف دة ظرعىع  لى يزظرف ظر ى امل  .59

 ع ظماني ج خالل لجىمل  ىامل ت مممت ك  يها ظماتمممتممماأل ظلحكجدامل ذظأل ظرعالقمل دع داتمممتممماأل ظملج  ع ظمانية لّدا لح ز دال تاأل داتمممتممماأل ظمل

  اظلحارامل. ل ضمممممممم عن ظر ااجن ظرعايا دة ظر ع إناأل ظلججة إمل ظرتإل غاحت دة ظركثمممممممم مل   جل  مممممممم يرفيظماتممممممممتمممممممماأل ظركتممممممممجإمل   ا    جرأل 

 لشارأل داتتاأل ظملج  ع ظماني  لى   يرف يقع ظر ذرأل حارع ف يظر  اراا ي  يرظأل   ايمل ظيت ف يت عتهاة يذرك يّن رال  ظخ الل ظر جظزن 

في ظرعالقاأل ظ نتممممممممااامل يظرعالقاأل حعن ظلجكتممممممممعن في ظرنضممممممممااعن ظرعام يظل اص رلى  ا تممممممممجظأ ي م   ياجل اتام قااجني قج  قاان حارارامل 

حا  مما مل  ةظملج  عيدة ظرضمم ير  ح كان لن   مم  ل ظر ااجن رلى جرااأل  عارمل لح ايمل ظرضممحامل يإرالف  لدااها في ة لى ظرىهج ظلح جقيظييلى ر

  لى   يرف ظش  ار  رلى جرااأل  ّعارمل لح ايمل د ادي ظل اداألة ي أةال ظمع ا .

 مل ي نصا امل ظرتزظداأل كل دناصل ظرايرمل ظ جاه دىاةضمل ظرعىع ظر ااجن لن   ض ة دالف  أىايل حصجرف ص إ ظلجاياف دةل ا رلى ظركث مل  .60

 رلى يزظرف دعاىمل ل ظر ااجن ح اث خصمممماص حىا رلى ظمعزظاامل ظرعادمل ر ايرمل رغاياأل  م،اق ةذظ ظيتمممم  . ي 
 
ين ال يجعل  ىناذ ظر ااجن د  صمممم ظ

 غع ةا.

عىع ظم،لإل رلى ظلجك  يذرك ات ظ رت يف ته و ممممممممممممهة ظمليل  يرلى ظر ااجن لن ي ىح ظركتمممممممممممماأ يظرن ااأل ذيظأل ظ راقمل   ايمل خاصمممممممممممممل دة ظر .61

 ظمىبث مل رة اكتهة يإراقتهة.

 نطالب اللجنة باملطالبات التالية لدولة فلسطين: .62

  بحث دولة فلســطين على إقرار قانون حماية األســرة من العنف بالســرعة املمكنة ونؤكد على ضــرورة توفير االلتزامات الخمســة املفروضــة

بموجـب معيـار العنـايـة الواجبـة والتي أكـد عليهـا القـانون الـدولي العرفي واملتمثلـة بمنع العنف ضـــــــــــــد املرأة وحمـايـة املرأة من  على الـدولـة

العنف ومالحقة مرتكبي العنف ومعاقبتهم وتوفير ســــــبل االنتصــــــاف ل ــــــحايا العنف. ما هي االجرارات التي قامت  ها دولة فلســــــطين إزار 

 حبة؟مسؤوليتها بالعناية الوا

 )ما هي إجرارات الدولة لحماية النسار دوات اإلعاقة التي قامت بات ادها من خال  )نظام حماية بشمل النسار دوي اإلعاقة 

  مسارلة دولة فلسطين حو  املوارد املالية التي تم ت صيصها لتنفيذ هذا القانون 

 

 (11الئق)املادةالحق في السكن املالئم ومستوى معنشعي 

 جل رادل  هذه ظلح ظالا  اعيةظلحق في ظرتكة يظم كامل ي اازف ظيرظض إل   جل لتاتامل ر   لف ي  يرف ظا  ارامل يظق صاليمل متايظف ظرىجأل  .63

ام رر تممممم  ظرتإل تعا ها ظركتممممماأة رلى ظر غن دة ذرك دا زظرت ظركتممممماأ حجا   ر تممممم  خصمممممجصممممماد ال في ظي جظل ظمعو مممممامل يظيدة ظالق صمممممال  

 .رلى ا ج غع  د ىات  يدة ظلحاازف يظد الك ظيرظض إل يظرتكة  ن   

اراا يظير ظف في تمماال دىتجدمل ظر   ظرعجظدل يظرت يف ظرتإل تعاق    عهة حالحق في ظرتممكة يظم كامل يظيرظضمم إل تع ب  ظركتمماأ ظيشمما  ضمم رظ دة .64

 ظرتاااف 
ّ
 ت ،ا رلى قارف ظركتاأ ظر   ع بهذه ظلح جل. يظرتإل  اث



11 
 

ة  اث ت ممممممة حعن  ت ف يلخ مل ر  ااأل رتممممممك إمل د ىهجمل في  طار تممممممااتممممممتها ظرعايظاامل ( 163دع دا ااأ في    إ  ظرايرمل في ظرن  ف ) ا نق ليالس  .65

 ة ممممما ظمجظطىعن  ممممما   هن في ظلحااف ي  هن في ظرتمممممكة ي اازف يظد الك ظيرظضممممم إل ح اث طارت تمممممااتها ظر ادع يمل  ظمىازل ة ظملظرأل ة ظمصمممممانع 

ظر جارإملة ظماتمتماأل ظية امل يظر تم املة لير ظرع،الف ة ظماظرس يظلجادعاألة ي في ان  ظرجقت تتم    في ظر ضمواق رلى تمكان  قماأل ظمصمالح 

 غلف  لح دانهن دة ظيدة ظمعوش إل يظالق صال  دة خالل  ت  لخجل ظر،ضا،ع يظمجظل ظيتاتامل رالتتهالك يظمجظل ظييرامل ر  صكاع .

لتممممممن  رة  2008 تمممممماا  ظم،اشمممممم ف   ظأ ظرعايظااأل ظرعتممممممك إمل ظ ةتمممممم ظاا امل  ظم  ارامل رلى قماأل غلف ة  ني رايظن رام ةىا  لى حجن ظل ن ممممممع  .66

( ب ممممكل 1500( دتمممممكة ب مممممكل للية ي)200ةام للث  دة ) 2012(  ب مممممكل ال،ية لدا رايظن 1700( دتمممممكة ب مممممكل للي ي)4100ةام ق ظحمل )

( ي اف تممممممكىاملة لدا ظرهام ظلجل،ي 3329( لرع ي اف تممممممكىامل ة د ها دا  ن ةاد  ك اا ا ج )77)طارت  ظي مممممم ظر ا ج  2014ال،ية يفي رايظن 

( ي اف تكىامل ة لدا 22715( ي اف تكىامل ة في  عن ظرهام ظلجل،ي ر  ىازل يظرصالحمل ر تكة  ح غ رال)1592يغع  ظرصالح ر تكة لحع ب)

 ( ي اف تكىامل صىنت حاي  ظر ظرمنانمل.12886ت غع  صالحمل ر تكةة ي)( ي اف تكىامل يلص، 678 ن ةام  ) 2021في ظرعايظن  ظيخع  

عمي ظلحق ر كتممممممممماأ يظر اال رلى ا ج دأتممممممممماية لحاازف ظيرظضممممممممم إل ي   كها يظلحق في ظرتمممممممممكةة ركّة  ثااااس حار غن .67
ُ
دة لن ظر جظاعن ظرن تمممممممممماكامل ت

 ب  ظرض ان ظر ااجني ر غل ظمتكة ل ا لةن د،ال  ظلحق  اث  ع ظلح جلةظركتاأ في   تمعن يجظاهَة   اياأل اّ مل في ظلحصجل رلى ةذه 

في ظرتكة ظمالانة حار غن دة ذرك اجا لن ظرض ان ر غل ظمتكة رامل ظرعايا دة ظركتاأ ظرن تماكااأل ال ي   ق  ال رب  رالقتهة حار اال 

تممممممممممممكة ظركتمممممممممممماأ   إن-ظرماللبتممممممممممممب  ظرج اف لي  ظأتممممممممممممج -)جحاصةةة لزيظاهةة لخجتهة لي لحىاصةة(. يدع ظاتهاأ ظرعالقمل لي ظر ظحر حذرك ظر ال 

 قح ن لةة يخاصمل ظركتاأ ظر احاأل  ك ف غع  د ،جرمل رلى ظ طاللة  اث   ّاا ظرعالظأل يظر  اراا ظم لف ب كل ل،ع  دة ظر   ع ح  جقها كالح

  مل.ح  كامل ظمىازل لي ظتأئجارةاة  هإل ال تت ماع ظر   ع بهذظ ظلحق  تى رج كاات ظد لف د ع  مل يراد

ة  إن ظر اا عن رلى ةذه ظم ار ع يك تجن ظرعالظأل يظير ظف ظل اصمل حمممممممم )رب ظم زل( ظمىازل ظم ض رف في ظل رام ياجل ظركتاأ في لجان  ر ار .68

ةج ظمتمممممم ناا دة ر جل  خصمممممماص ظتمممممم خاظم ظير  لي ظم   كاألن يبذرك  غا   ق ظركتمممممماأ حار   ع حايدة  –ظرذ  يكجن في ظرغار،امل ظر ال 

 ل.ظرمال  االأل ي اف ظرلي  لي  ظم كامل ااجني ر حاازف ظم ت لملة رلى ظر غن دة   يرف ظيد  متاراف ظركتاأ في   ايمل   جقهة في ظر

يد ارلمل ظرت ماأل  ت لمليفي ةذظ ظرتاال ن ع  ما لق ه د  ر ظيدن ظم  اف ظل اص حارتكة ظمالان لن لات مل ظم كامل ظرتإل تعت ف حالح جل ظم  .69

امل حار ضمماأ ىحعن ظيزيظ ة  ي ل ضممل ظرم ل ظرتإل   تإل  ق ظم لف في ظرتممكة ظمالان يظمتممايظفة ل ا لرت لجىمل ظيدن ظم  اف ظمع أتممايب ممكل د

حام كامل  يظالرت ظف« رّب ظم زل »لشممممممممممممكال ظر  اعز  مممممممممممما ظم لف )تممممممممممممااظي( في تغماتها ظيخع ف رتممممممممممممع الاكاة ظلحكجدمل  لى  حمال دنهجم  ا اعرلى 

ظم ت لمل رلى ظيرظض إلة  اث لن دثل ةذه ظرتااتاأل في  ال  م،ا ها دة ق،ل ظلحكجداأل يظرجكاالأل ظرايرامل ي كة لن  ال   لى   ان   جل 

 رظض إل ي  ايمل  ق ظم لف في ظرتكة.ظم كامل رلى ظي 

تعاني دخا األ ظرالائعن دىذ  ت ف طجإ مل في كل دة قماأل غلف يظرضنمل ظرغ بامل دة ظالل تاظ ظرتكاني ي ن    ر  اداأل ظيتاتاملة رلى  ثارثاس .70

ي ظمىازل رنت ف  لى ظر، اأ ف ضممممممم رنيظرجظصمممممم مل  لى دىازرهةة ل ا  ظمااه ث  ذرك   أث  ظركتمممممماأ ح  ك ظرت يف ظرغع  ظرصممممممحامل ال تمممممما ا ق مل  ج ع  

 حايطنال يل،ار ظرتة. رالر ىاأطجإ مل 

  خاذظة تجظأ  ر ارظأل لم لرظض إلة رىص  لتا  إل في ظر  كعن ظالق صال ة  اث  لإا دة د ارلمل ظم لف في ظم كامل ّن    ع ظركتاأ ح  جقهة في  

ها ب ممممكل ل،ع ة يلذرك يج   ر ظالق صمممماليملتمممماراةا رلى ظر عادل دع ظيزداأل د ا   ظل اارظألظر  ظرظأل رلى دتمممم جمل ظيتمممم فة يإأاح رها رال دة 

 ال   اظن ظم لف دصمممممممممار ظراخل ظم ج   دة ق،ل ظر ال "في  ال ظرمالل لي ي اف ظرلي .  اركتممممممممماأ ظرالتي   مممممممممع ن  يظلح ايمل فيزإالف في ظيدان 

 ظي اان د ارلمل  ار مل رلى دت جمل ظملج  ع ب كل ليتع. حايدان يإ  ة حإ خاذ ق ظرظأل رلى دت جمل ظيت ف يكجن رهة في لغ  

ال  لظل قممماصمممممممممممم ف رة ظلرظ  ظمىتجر ظلجىمممار  في   ممماين   مممإنهممماي ا ممما يخص ح ظد  دكممما  ممممل ظرن   ظمجاجلف رمممامل يزظرف ظر ى اممممل ظالا  مممارامممملة  .71

خاداتهاة د ا يىعك  تمممممممممممم ،ا رلى ظركتمممممممممممماأ ظرجظقعاأل   ت خر ظرن   يبارضمممممممممممم يرف ليضمممممممممممما رلى ظركتمممممممممممماأ ذيظأل ظ راقملة  اث ال يلظل ح ااد  

ار ظ راقمل في ظالتممممممممم نالف دة ظمتممممممممماراظأل ظرى ايمل رامل ظرجزظرف  ع  ا داشممممممممم ظأل  خص ظيتممممممممم ف ب مممممممممكل رام كج اف يظ افة  هىاك غااب معا

 .ظمتاراظأل ظرى ايمل ب كل د،اش 

  

 نطالب اللجنة املوقرة استيضال التساؤالت التالية على دولة فلسطين: .72

   هل تراعي الدولة قضايا النوع االجتماعي في سياسات الت طيط لألراضعي؟ هل يتم ت صي  جزر من هذه األراضعي للفطات األك ر تهمنشا

 كالنسار؟

  و  2014انتدامل امرأتين من قطاع غزة في لجنة االعمار األخيرة ألو  مرة، لكن ملادا يتم إقصار النسار في اللجان االعمار السابقة نثمن

؟ وكيف يمكن ضمان أن يكون لهن دور فعا  في لجان اإلعمار الحالية وأخذ باالعتبار أولويات النسار املتضررات جرار العدوان 2001

 االسرائيلي؟
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 ب قانون ينظم ملكية األموا  املشتركة بين الزوجين نطال 

  هل يتم ت صي  برامج  ستهدف املقدسين وخاصة النسار ملا يعانين من معاناة مضاعفة من ممارسات االحتال  في القدا واملنطقة

 )ج(؟ هل يوجد برامج صمود للفلسطينيين والفلسطينيات املوجودين في هذه املناطق؟

 

 (12)املادة الحق في الصحة 

 ظيتا  إلة  ان( دة ظر ااجن 22ر ا  ظمالف ) حارىتممممممممام ظرصحممممممممي ظرتإل اصت  ا مممممممما ي ع ممممممممق173ي 172خال ا ما ذل  في    إ  ظرايرمل في ظرن  ظأل   .73

ظر غمامممممل ظرصحامممممل   لنمممما يغامممم  رمممماللة تغامممم   امممم  عااةاممممك رممممة حىمممماأ اتممممام نحممممي غمممم –ظنتمممم اب ظرتمممم ممل دممممة دجال ظل اداأل ظالا  ارامل 

ظلى اعممل ظملج  ع لتممع ظ  دكاامماأل ظلحكجدمممل ظرضعانمممل  ر  جظطىممعنة للملممة ظرصحممي ظالرلظدي اظر اد مل يظرنتممال يتممجأ ظاللظرف ي غامم   امم  ظر أد

ن   ممممممم ها في   ممممممماي ت،اب دج  عمل ل عت ظلحكجدمل ر عجإمممممممضظل اص ي كارانممممممم  ظر،اةتمل. ةذه ظي يرمممممممجزظرف ظرصحمممممممملة يرةىممممممما ر  مممممممماأل ظرصحمممممممي 

 اليبئمل.ظل اداأل ظرصحاممل حا خاذ  ام ظأظأل  لظرإممل يإن كان ال دنم  د هماة ظال ظنها رن  ج م  ظلحا ظيلنى دمة ظلجاةلإمل مجظاهمل ظركمجظرم يظ

اقض ظرعام  هإل  ىدة    إ  ظرايرمل ظرذ    ع  ظلى  ت   كاراع خاداأل ظر رايمل ظرصحامل يظر أدعن ظرصحي ظل اص ي  175ي ا ا يخص ظرن  ف  .74

عالل ر مممممممى لياممممممم  صممممممم ف ظمجظزامل ظرعادممممممممل ر تممممممم ممل يليرجإممممممممل  جز عهممممممما حامممممممة ظرغع  نهممممممم  ظرىتام ظرصحي   اث ظنعكممممممم   ظرجظقعة لر دا ةج رلى 

امممممل ظر   امممممل رهذظ كظر مارمممماأل ظالا  ارامل يظر ى جإمممممل ظمل   نمل.  خالل ظرع جل ظما امل رن   ممممن ظرتمممم ممل ظرن تممممماكامل حاالتأث ار ظلجا  في ظر،

 هممممما دظر مممممماألة حمممممل ظر  ممممماأل ب مممممكل لتاتمممممي ر مممممى ظماا عن ظرايرامممممعن يداتتممممماأل ظالدن ظم  ممممماف يظر مممممماأل ظالةلي في  ىنامممممذ ظل اداأل ظرعادممممممل ي 

 ظر مماأل ظرصحمي. 

جرمل غاياأل د  ،مملة تهاف  لى "ظرصممممممممممممحمل ظلجااف يظر  اه"ة   مممممممممممما مل  لى دج  2030 ضممممممممممممّ ة ظرهاف ظرثارث دة لةاظف ظر ى امل ظمتمممممممممممم اظدمل ي .75

ة ظييرجإمل 2022-2017" مممممم ان   ّ ع ظلج اع حأا اط رو  نممممممحاملة يبار  اةامل في ا اع ظير ار". ل ا  ضمممممم ىت لاىاف ظرتممممممااتمممممماأل ظرجطىامل 

خاداأل   ظرجطىامل ظر اتعمل ظرتإل  ىّص رلى "ررايمل نحامل شاد مل ذظأل اجلف يد ا مل ر ج اع"ة يظر  األ تااتاأل يطىامل لة ها تااتمل " ج ع

ة دة خالل ا  مل  اخالأل تمممممااتممممما امل  ضممممم ىتس  صمممممالح اتام ظر أدعن ظرصمممممحي ظرعامة تعلإل ظالتممممم اظدمل 7ظر رايمل ظرصمممممحامل ظر ممممماد مل ر ج اع"

ظمارامل رىتام ظر رايمل ظرصممممممحاملة ظالر  اأ ح تمممممم جمل ظل اداأل ظرصممممممحامل ياجلتهاة زإالف ظمتممممممايظف في ظرجصممممممجل يظلحصممممممجل رلى خاداأل ظر رايمل 

 اةا  " دة خالل ا  مل  اخالأل تممممممااتمممممما امل  ضمممممم ىتس تعلإل ظر رايمل ظرصممممممحامل ظرصممممممحاملة   مممممما مل  لى تممممممااتمممممممل "ظالر  اأ حصممممممحمل ظمجظطة ير 

هذظ بظرجقاااملة تعلإل ظرجعي يظرت جك ظرصحي ر  جظطةة  ،ّلإل اهج نحمل ظرعاا ملة تعلإل ح ظد   لظرف ظيد ظ  ظملدىمل ي م،اق ظرتااتمل ظرجطىامل 

 ظل صجص. 

ا  اعي رةن يظرجظقع ظال ظا  ال ي ظعي ظ  ااااأل ظلجكتممممعن حىاأ رلى ظلي ي صممممع اتام ظر ادعن ظرصممممحي حأا  " د ايا اىارإا" ح على ظ .76

رلى خاداأل ظر رايمل ظرصمممممحامل ظملجااامل ظم ع  مل حالح ل يبعا ظالاجاب حنت ف قصمممممع ف رغاياأل  ىتان  ظم لفيظرث افية  اث   صمممممل 

لجكتمممممامل يظالاجاحامل. نتممممم،مل رارامل دة ظررايمل ظرصمممممحمل ظالتممممم ف يظالشممممم ظف ظرصمممممحي ظمت    رلى ظرجاللف   رة لين د ظراف مج مممممجأل 

ظركتمماأ ي  دة دة ظر أدعن ظرصممحي ظالرلظدية ظي ظر أدعن ظمل نض  اث ت ممع  ظر،ااااأل ظر تمم امل ظلى ظن نتمم،مل ظركتمماأ ظم مماركاأل في 

 ممماحممماأل ة ل ممما ت مممممممممممممع  ظلى ظر نممماأل ر مممارممممل ظم ظف في ظر مممماأل غع  ظمىتنة يد مممايليممممل ظاأتمممممممممممممممابهممما ر ى % 18ظر جمل ظرعممماد ممممل ال   جمممايز 

يك  جن  لى لتمم   ظال  ظل ظرذيةة يظلجاي  حارذل ة لن دعال ظرن   حعن %11يظال  الظأل. ل ا ح غت نتمم،مل ظركتمماأ ظمعاالأل ر تمم  

( د ا يارل رلى ظن ظرن ع ظأل ي ن  صمممممكانهة ل االأل ظا  ارامل  تممممم نان دة ظر ادعن ظرصمممممحي دة خالل %30.6)  اام ح غ  لتمممممها 

 ل ق.يزظرف ظر ى امل ل ى   يرو  

( د اجن شمممماكلة في  عن ظن تمممم ع ظمجظزامل ظل اصمممممل 659.4) 2020يباالتممممأىال  لى   ارإ  ظ انالة ح غ ظ انال ظرنعلي ظم   ق في اصممممع ظرعام  .77

( دة ظرىن األ ظمل صممصممملة %34نتممب   ) 2020( د اجن شمماكلة ظن ل  ظمىنق  ع اا خالل اصممع ظرعام 1,945ح غ ) 2020حجزظرف ظرصممحمل ر عام 

إل اصمممع ظرعام ي نشممم إل ااا مل كجريااة يدا رظ  ها دة  ارمل طاراملة شمممك ت  يها يزظرف ظرصمممحمل رلس ظلح بمل مجظاهمل ظلجاا مل. ي  ك س رغن د ممم 

 ىظرنججف في  حىا ظرتممممم ع يظل اداألة يظرذ    ممممم  ل رلى حىا  "شممممم ظأ ظيليإمل" ي "ظر  جإالأل ظرم،امل" يبىجل لخ ملة   ا ح غ ظالانال ظرنعلي رل

( د اجن شممممممممماكلة في  عن ظن ظرتممممممممم ع ظمالي ظمل صمممممممممص رهذظ ظر،ىا في حال  ظمجظزامل ظرعادمل 254.7) 2020رىصمممممممممع ظييل دة ظرعام ةذظ ظر،ىا في ظ

ة ي ىعك  ةذه ظرنججف رلى رام 8(%23.7( د اجن شمممممماكلة ل  ظن نتمممممم،مل ظالانال ظرنعلي رلى حىا ظرتمممممم ع يظل اداأل ح غت )1,075ح غ ) 2020

                                                           
  7  أهداف التنمية المستدامة 2030.   

8 http://www.miftah.org/Publications/Books/Actual_Spending_on_the_MoH_in_2019_En.pdf 
 

http://www.miftah.org/Publications/Books/Actual_Spending_on_the_MoH_in_2019_En.pdf
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ظيد ظ  ظملدىمل حا  مممممممما مل  لى  كاس ظرع  ااأل ظمب دجمل د ا يىذر حأ ممممممممكال  ممممممممغر ةاال رلى ظرجزظرف دة اا امل  ج   ظيليإمل يخاصمممممممممل رذي  

  ي  دان ظرنئاأل ظمه  مل دة  ق ظلحصجل رلى خادمل نحامل اجرامل.

عادل ظمج ممجرامل في ظر  ل ا ظنعك  ذرك في ظل ااا مل كجرياا في دتاة  د عالف رب أل رة ياجل  تممال يتممجأ  لظرف   مما مل ظلى غااب ظمعايع  .78

تمممممممم  ظرن ع ف دة ق،ل ظلحكجدمل  اث رن  كة ظمجظرل كا امل جأ  لظرف  جز ع ظمتمممممممماراظأل رلى ظي تمممممممماس دع ظمجظرل ظم ج  ف ي  ثل ذرك في ليا  لة ه

ت  رو  رلى ظ يت دة صىايل يقنمل رل  ا ا رن  ك ل ظلحكجدمل ظر جل في ةذظ ظرصىايلة ل ا شاب ر  امل ظر جز ع د تجبااأل ي نضاالأل 

مل   اين رظ ق ر  ا لى تجأ ظاللظرف  حا  ا مل رلى قاراف ظلحاامل يظا ا بتب  ق ب ةذظ ظملح ا  دة دصار ظر جز ع راا اا ظي د  اا ظي تااتاا.

ظملحايالأل  ن كل غ  ظممارانة ح اث رن   ظأل ظييرجإاأل ب كل  ازمة راظ رة  تال صن مل ظمماران ظيخع ف ظرتإل قاربت صال اتها رلى ظالاتهاأ.

تعاني دة ا ص  –ل ممممما ق، هممممما  –يظلجهجل ظم،ذيرمل دمممممة ق،مممممل ظلحكجدمل ييزظرف ظرصحممممممل ظال لن خادممممماأل ظر رايممممممل ظرصحاممممممل ظ مممممت خالل ظلجاا مل 

 ظركالر ظرمبإل ي عع ظر جهعزظأل يضاف رها تجأ ظ لظرف. 

 ح  جل ظيش اص ذي  ظ راقملة  يرلظ رلى    إ  ظرايرمل في ا اع ظرن  ظأل ظم ع  مل حالحق حارصحمل ة ةىاك راف تتاصالأل ي ىاقضاأل   .79
 
ظ صاال

رلى ظمتمم جمل ظرتممااتمماتية ظ ت ظلح جل ظرصممحامل ر شمم اص ذي  ظ راقمل َدَ ّل ظاتهال دا حعَن تعار  ظر جظاعن  : ا ا يخص ظر ضممايا ظر ارامل

همماة لحعن بعضممممممممممممهمما د ر 
 
ذ ع بعض ل مما رممام   ا مممل ظرعممايمما د همما  لى لات مممل يرجظاحة رغَن رممايمما ظلجهجل ظرتإل للحممت دىت مماأل ظملج  ع ظممماني رلى حممَ

ج   دج جرمل دة ظيشمممممممم اص ذي  ظ راقمل ظر صممممممممام دن جح في ظملج   ظرأ مممممممم   ي ماف 
َ
ماأة يظرذ   63خ

َ
 مممممممم

ُ
يجمة َلَرَ ُ  رايا ظياتممممممممام يظرك

  ةنة يكثممجن دع ظر ااجن ظيتمما مم إل يقااجن   خَض رى  دصممالقمل 
تممَ
ُ
دج   ظرجزرظأ رلى اتام  أدعن صممحي  كجدي ر شمم اص ذي  ظ راقمل يل

م.  ال لا   تى ظر حتمل ال  لظل ةىاك ظرعايا دة ظرَع ظقال 2021مة ذرك دع دم ع ظرعام 1999رتممممممممممممىمل  4  جل ظيشمممممممممممم اص ذي  ظ راقمل رقن 

له  لى ظتممم   اقاأل رعل لة ها رام ياجل د اعامل يطىامل رأ ممم اص ي  اان ظ راقمل تتمممأىا  لى ظمعايع  ظرتإل   جُل ليَن   ا مل ظرعايا دة دجظ

 ظرايرامل ي أتن حارَعاظرمل يظمصاظقامل.

ُ  ظر ىجإ   لى لا  يرلى داظر تمممممممممىجظأل راف ظر  األ ظرجزظ .80 ا 
ف ر   مممممممممع     إ  ظرايرمل  لى ياجل ح ااد  خاص حا راقمل رامل يزظرف ظرصمممممممممحملة د ا ُيج 

 ممل رهمذرل
َ
ك  ظى  ك اع ل ما ظيط،ماأ د ة  ع  جن في ل  دة  لظرظتهما ح  مابعممل دما  تممممممممممممتى ح  ع ظ رماقممل في ظرجزظرفة ذرمك  لى اماام  دهمام لخ مل ُدج 

ص ر  لن يكنَل شمممم جل ظيشمممم اص ذي  ظ راقمل في ا اع  لظرظأل يب ظد  ي اخالأل ظرجزظرفة  صمممم 
َ
ظر مممم ص. ير ا ة ال  جاا ي اف لي ح ااد  ُدخ

 حالح جل ظرصمممحامل ر شممم اص ذي  ظ راقمل لبعا دا  كجن رة ظمأتمممتممممل يظالرتزظم يظمهىامل. يإ ثل ظرعال د ا ُي،  
 
 ي رلى  اخالأل ظرجزظرف ظ صممماال

 ممممممممممممار  ريها في ظرن  ف 
ُ
َ  اف دة ظر اخالأل ظرتإل  ىنذةا داتممممممممممممتمممممممممممماأل ظملج  ع ظماني حار عاين دع ظرجزظرف  181ظيلب  دة ظر اخالأل ظم

 ُدى 
 
  ا مل

  َ
َ
  .

 
 يداراا

 
ىمل     ل ظرجزظرف دتايرااتها  لظرإا

َ
 ت  ة ل  لنها روتت   ة خممل يظضحمل يُدع  

 

نطالب اللجنة في مســــــارلة الدولة: ما هي الضــــــمانات التي تقدمها الدولة للفطات األك ر تهمنشــــــا  كالنســــــار ودوي االعاقة وكبار الســــــن من  .81

 ة  أن  نظام أسرى ولنس فردي وبالتالي ال يوجد ضمانات لألفراد.االستفادة من الت مين الصحي الحكومي االلزامي، خاص

 ما هي التدابير التي ات ذتها الدولة من أجل تحسين القطاع الصحي خاصة في ظل الجائحة 

  ما هي االجرارات التي قامت  ها الدولة فيما ي   خصخصة القطاع الصحي 

   أشـــــــار تقرير لجنة التحقيق حو  صـــــــفقة لقاحات فايزر الى العديد من املخالفات والتقصـــــــير وضـــــــعف املتابعة والتنســـــــيق من قبل

مســتويات عدة ســياســية وادارية، وعلي  نوصــعي بضــرورة ان تكون هنام مســارلة ومحاســبة لجميع من قصــر او أهمل او لم يقم بما 

ص العتر من أجل تالفي األخطار التي حصــــــــلت والتي أشــــــــار اليها التقرير. وبالتالي نســــــــار  تتطلب  مهام  الوظيفية، وان يتم اســــــــت ال 

 الدولة ما هي املعايير التي اعتترتها في توزيع التطعيمات؟

 

 (14و  13املادتان التعليم ) الحق في

حخصممممممممممممجص  ظلجهجل ظرتإل  ،مذرهما يزظرف ظرت حاممل يظر ع ان ر    امل دة ظماة ف ظرأتمممممممممممم ب دة  250في ظرن  ف حماالشمممممممممممممارف ظلى دما اماأ في    إ  ظرمايرممل  .82

 جل "ظن نتممممممممممم،مل  ظر ع ان ظرثااج  ر  ممممممممممم،اب خار  ظمارتممممممممممممل  ىخنض دة تمممممممممممىمل  لى لخ مل" ة ظلى لن   -221ظرن  ف في ظلى  يبا  ممممممممممما ملظماظرسة  

 %20رام  18ظاة ف  ليإ  ظرن ااأل ظرصغع ظألة  اث ح غت نت،مل  ر جل زيظ  ظرمنالأل )لقل دة ظاأ ار ظلى ظت   ظر  ظرارظتاأل ظالخع ف ت ع 

   صااااأل ظم لل ظرن تمالإل رإل صاأ( يال شك حأن  ليإ  ظرمنالأل  علإل   دانهة دة ظر ع ان. 2018دة نت،مل ر جل ظرليظ  في ظرعام 
 
 ي  ا

ن ظر ع ان في ظم   مل ظيتممماتمممامل غن دة لص نتممم  ظالر  ال حار ع ان ظمار ممم إلة  على  ظر  حخصمممج   220ا نق دع دا ااأ في    إ  ظرايرمل  ظرن  ف  .83

جعل ظر ع ان ل اظحع  ظرتإل ظ خذتها يزظرف ظرت حامل يظر ع ان  ظرقا لشمممممممار ظر   إ  ظلى ي  رلظدي يشممممممم،  دجاني في ظماظرس ظلحكجدامل يداظرس ظييا يظة 

دما زظرمت ةىماك ظرعمايما دة ظر  مل في ظمىماطق ظرىماااممل يفي ظيغجظر  ن     لى ظمماظرس ظرثمااجإمملة  ال لام  ة   248)ظرن  ف (  ظرثمااج  د ما ما" ر ج اع
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ىع  ظيد  ظرذ  ي م    ى ل ظرم ،مل  لى ظر  مل لي ظمان ظملجايرفة يرالف دا    م ظرن ااأل دة ذرك بتممممممممممممب  ظرث ا مل ظرذكجرإمل ظملحا تمل يظرتإل  

د همما ك نمممل ظر ى مملة  دكممااامممل ظالخ الط دع ظرممذكجر خالل ظر ى مملة  دكممااامممل      ظلجىجل ظ تمممممممممممم ظاا اعن ظرن امماأل دة ظر ى ممل يتمممممممممممم،مماب رممايمماف 

 حارن ااأل رلى ظلحجظال لي ظمت جطىعن رلى ظرم ل ظمل   نمل.

ي ظلجادعاأل   ا ح غت نتممممممممم،مل ظ اام ف 2019-2018ما  ن ن ممممممممم ه في ظرارال ظ  صممممممممما،ي ظرصمممممممممالر رة ظلجهاز ظم لل  رإل صممممممممماأ ر رجظم  ي  ا" .84

ر ذكجر يركة رن ي ن ظر م ل  لى نتممممممم،مل ظر ع ان ظلجاد ي ركال ظلجكتمممممممعن في ظلجادعاأل خار    تممممممممعن يظرذ   %39د احل  %61ظرن تمممممممماكامل 

يدة ظم عارف ر ا  حأا  د اح للث  ر م ،مل ظرذكجر في ظل دج  ع د ا ظ ال ي  ،ل تمممممممن  ظرن ااأل يإقادتهة حال ار  حار غن دة ياجل رال دة 

رن ااأل دة لتممم  دىن  مل يارتمممة في ظل ار  ة ةذظ يدة ظلجاي  حارذل  حأن دعتن ظرن ااأل لظخل   تممممعن يارتمممة في ظلجادعمل ظمن ج مل د ا ظ

  علإل ظر  ال حالجادعمل لين ظا تام في ظلحضجر لي ظالت نالف دة ظين ممل ظرالدىهجامل ظرتإل دة ظمنت   لنها دكّ ل ر  ع ان ظم هجي.

رلى ظمال تاأل ظرتإل ر عتها ظمىت األ ظركتمجإمل  جاه ظمىاهج  ظ"،ىاأحخصمجص ظم ها  ظر تمتإل.   209اأ في    إ  ظرايرمل/ ظرن  ف ال ا نق دع دا ا .85

 لمل يرغن ظال نال رلى ت كال لجىمل د تظرارظتامل دة  اث لنها   جم رلى ث ا مل ظر  اعز رصالح ظرذكجر دة  اث ظر غمل يدة  اث ظمض جنة 

 ظيد  ظرمذ  ا   رىم   رمالف  مايإ  ظم هما  ظرتممممممممممممماحق دة ال ظن يزظرف ظرت حاممل يظر ع ان قمادمت ح غاع  ظم هما  لين ظخمذ ظمالاتماأل م ظاعممل ظم هما  ظ

  . اعي اث رام ر ع  تاتو   ر ضايا ظرىجأل ظالا 

-  
 
اوث التمممم خاظم ظر ذلع  لي ظر أظمىاهج ر  ت رلى د ظراف ظر غمل في ل   ظرصممممنجف ظيتمممماتممممامل  اث لصمممم، ت ظر غمل رغمل ظمل اط   جى،ا

 رة ظ اام حار غن دة لنها دجاهمل
 
 ي ع ب  ذرك   ام  يجابية  ا ا   لت ل   ظم   مل ظرثااجإمل حار غمل ظرذكجرإمل ظرتإل  خاط  ظرذكجر لياا

 ر م  عن ظيد  ظرذ   علإل  قصاأ ظرن ااأل ب كل غع  د صجل.

ليظر دا زظرت ظمىاهج   لل رلى  جز ع ظيليظر ظر   اايمل يال   ظعي ظرىجأل ظالا  اعي يال تا ا في ل   ظم   مل ظيتاتامل د ا  علإل  ك    ظي  -

ظر   اايمل ي ك    ظمناةان يظر ان ظرتإل ال   ظعي ظمتممممممممممممايظف حعن ظلجكتممممممممممممعنة ي تى ظرصممممممممممممجر في ظرك    ن    رجاجل صممممممممممممجرف ل  ظد لف حال 

  ا  علإل  ك    ظمناةان ظرايكامل ظرعىص إمل يظرتإل  ك  ص دة  ق ظم لف في ظخ اار ر،اتها. حجاب د

 دا زظرت ل   ظر ارإخ  كّ س ظليظر ظيحمال ظر اال في ظر ارإخ ي  جاةل ل  لليظر قادت  يها ظركتمممممممممممماأ رب  ظر ارإخ ظيد  ظرذ  يخ ق ث ا مل -

 دة ذرك.   ل قان ظر جف يظر جارمل ر ذكجر يتتأ،عا ظركتاأ 

ظر ع ان ظلجادع دىذ تمممممممممىجظأل راياف  ال لنها رن   خذ   ،كت تمممممممممااتمممممممممملفي لنها  223/ ظرن  ف 14ي 13ا نق دع دا ااأ في    إ  ظرايرمل في ظمال ان  .86

أثلإل ل اظ تممممممظر اظحع  ظرالزدمل رت ا مل   ك ظرتممممممااتمممممممل حإا ظأ ظر عايالأل ظمم جبمل في ظرىتام ظرت حج  ظمع  ا مأتممممممتمممممممل ظر ع ان ظلجادع ظرذ  ال  

ذظ هحذر عمل شمممح ظر  جإلن  ذ  ن    يزظرف   ظرت حامل يظر ع ان ظلى رصإمل دج اف  جل دنهجم ظر ع ان ظلجادع يلانامل دأتمممتممم   يةىاك  ججف ل،ع ف ب

 ظرصال حعن صىاأل ظر  ظر يظلجهاأل ظر ىناذيمل في ظرجزظرف ح ت جإاتها يليظا ةا ظمل   نمل

 ،جل ظرم ،مل ذي  ظ راقمل في ظماظرس ظلحكجدامل لين   اين ظرارن ظرالزم رهن يلين ظ خاذ ظر اظحع  ظرالزدمل   جم يزظرف ظرت حامل يظر ع ان ظرعالي ح .87

ا نتمممممممم  م احل ال تع ل ظرجزظرف رلى رصممممممممظظرتإل دة شممممممممأنها   ضممممممممع  ظركالر ظ لظر  يظر ع اتإل يظرم ،مل ظآلخ إة يظيةل التمممممممم  ،ارهن ي  ، هنة في 

 ظرأت ب دة ظرم ،مل ذي  ظ راقمل رلى ظر غن دة رصا ظركثع  دة ظلحاالأل دة ق،ل ظماتتاأل ظرعاد مل في دجال ظ راقمل. 

في  ارن   خذ ظرايرمل ل   ا ظأظأل تعلإلإمل  ضممممممممممم ة يصمممممممممممجل ظرن ااأل يظركتممممممممممماأ ر حق في ظر ع ان ظ صممممممممممماال حارتممممممممممماال ظرث افي يظالا  اعي ظرتممممممممممماا .88

  تممممعنة يظرذ  يأتمممب  في   دان ظرعايا دة ظرن ااأل يظركتممماأ دة ظلحق في ظر ع انة ظيد  ظرذ  يأخذ قارظ دضمممارنا رامل ظرن ااأل يظركتممماأ 

ذيظأل ظ راقمل  اث يضمممممماف  لى ظرصممممممعجباأل ظالا  ارامل يظمجريم ظرث افي ظرصممممممعجباأل ظم  ،ممل حا راقمل ذظتها يبتمممممماال ظرىت ف ظرتمممممم ،امل ر ن اف 

ب ظرن ااأل يظركتممممماأ يخاصممممممل ذيظأل ظ راقمل دة ظر ع ان حكا مل د ظ    لي     صمممممااااأل لقا مل  جضمممممح نتممممم  تتممممم ال  جاا لف ذظأل ظ راقملة يظم

 ظر جظتي رن ي    ة لصال حارع  امل ظر ع ا امل.

ةممذه لير ة  ال لن 2008 رممام دىممذحممار غن دة  رممالف ت ممممممممممممكاممل ي نعاممل ي مماظأل ظرىجأل ظالا  مماعي في ةاك امممل ظرجزظرظأل يظماتممممممممممممتممممممممممممماأل ظلحكجدامممل  .89

ب ممكل د،اشمم  مك   ظرجلال لين   ايا ظرصممال ااأل ظل اصمممل بها. يذرك ظيضمما" حار غن دة ق ظر رالف ظرج اظأل يكال يكجن شممكلية  اث  أ،ع 

ة رلى لن  كجن ظمجظزامماأل ظرتممممممممممممىجإمممل ر ممايظا  ظلحكجدامممل  تمممممممممممممماتمممممممممممممممل ر ىجأل 2009/م.ي/س.ف(ة ظرصممممممممممممممالر رممام 1/05/13دج   ظرجزرظأ رقن )

ل خا  اعية يلن ي ن  شمممممممممممم ظك ي اظأل ظرىجأل ظالا  اعي في  راظلةا.  ج اف ظرىجأل ظالا  اعي في يزظرف ظرت حامل يظر ع ان ال    ك ظلحق في ظر اظال 

في د ظاعمممل يي ممممممممممممع دال تمماأل رلى ظمىمماهج ظر ع ا اممملة لي  تى رلى ظر عاوىمماأل دة دىتجر ظرىجأل ظالا  مماعية لي  تى رلى د ظرمماف لحكامممل ظممماظرس 

  ااااأل ظرىجأل ظالا  اعي ظمل   نمل. ال 
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ع اتإل" ت رلى ظر غن دة لن ظرايرمل  الا رلى ظمتايظف حعن ظلجكتعن في ظلحق في ظر ع ان "ال يجاا دا ي ىع ظرذكجر يظ اام في ظالر  ال حأ  دت جمل  .90

  :نطلب من الدولة االستيضاحات التالية ال لاىا  247 ت  دا ااأ في    إ  ظرايرمل / ظرن  ف 

   ما هي التدابير واالجرارات الخاصة التي ات ذتها الدولة من أجل ضمان فرص املساواة في الحق في التعليم بكل مراحل

  وفروع  للفتيات والنسار وخاصة دوي االعاقة؟

  ما هي الخطط االستراتييية التي تت ذها الدولة  هدف موائمة التعليم مع الخطة التنموية ولنس مع سوق العمل

 مالي، بحيث يتم  شكيل وتطوير نظام  عليمي شامل بنارا  على الخطة التنموية للدولة؟الرأس

 ما هي االجرارات التي تت ذها الدولة من أجل خفض تكلفة التعليم العالي في فلسطين؟ 

 


