
 
 

 النساء الفلسطينيات في مواجهة التمييز المزدوج
 

متوسطية لحقوق اإلنسان -، تصدر الشبكة األورو العالمي المرأة بيوم االحتفال عشية – 4102مارس/آذار  6بروكسل/ تل أبيب/ القدس 
 .المحتلة الفلسطينية األراضيو  إسرائيلفي كل من للنساء الفلسطينيات إذ تُنتهك حقوقهن  الخاصتقريرًا جديدًا يسلط الضوء على الوضع 

 
 والسلطة إسرائيل من كل مع األوروبي االتحاد عالقات إطار في الفلسطينيات النساء حقوق عنوان "جاء تحت  التقرير الذي  يتناول

 وذلك" ما تواجهه النساء الفلسطينيات من تمييز وتحديات في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة )األراضي الفلسطينية المحتلة(، الفلسطينية
 .المجال هذا في والدعوة المناصرة أنشطة في استخدامها يمكن شاملة أداة النساء بحقوق المعنية للمنظمات توفر واحدة وثيقة في
 

ُينظر إليهن إما كجزء من األقلية الفلسطينية في إسرائيل، أو  ما غالباً ، إال أنه واحدة مجموعةالفلسطينيات يشكلن  النساءوعلى الرغم من أن 
 يحجب هويتهن الجماعية وشواغلهن كنساء فلسطينيات. ما، اإلسرائيلي لالحتالل الخاضع المجتمع الفلسطينيكجزء من 

 
ضد النساء الفلسطينيات كمجموعة متكاملة، وُيظهر كيف أن التفريق بينهن يؤدي إلى إضعاف حقوقهن وبالتالي يدرس التقرير مسألة التمييز 

عليم وفرص تالحصول على الرعاية الصحية والالحق في يتناول التقرير التحديات التي تواجهها جميع النساء الفلسطينيات، مثل كما جموعة. مك
 في كل من إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة. ضد النساءالعنف  ، إضافة إلىالسياسيةالمشاركة و  وتكوين االسرة العمل واإلسكان

 
إلسرائيلي جزء من األقلية الفلسطينية في إسرائيل، ومن العيش في ظل االحتالل ا بوصفهن تمييزالنساء الفلسطينيات من  ما تعانيهإضافة إلى 

التمييز القائم على النوع االجتماعي الذي تمارسه كل من السلطة الفلسطينية والحكومة التي  ، فإنهن يعانين أيضًا منفي األراضي الفلسطينية
 .في غزة تقودها حماس

 
عليه أن يتناول موضوع االنتهاكات  يتعينونظرًا لاللتزامات التي تعهد بها االتحاد األوروبي في مجال حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين، 

المساواة بين الجنسين هي، أواًل فالسلطة الفلسطينية. إسرائيل و كل من عالقاته مع  فيإطار حقوق اإلنسان  تحتلحقوق النساء الفلسطينيات 
 لسالم والتنمية.ناهيك عن أنها ضرورة لتحقيق ا ،وقبل كل شيء، حق إنساني

 

 ( والعربية ،اإلنجليزية)تقرير اقرأ النص الكامل لل

 

 192115577269، هاتف: + lqu@euromedrights.net،  ةالقورلينا سمير لمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ: 

 
L'intégralité du rapport sera bientôt disponible en français sur notre site.  
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