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مشروع توثيق انتهاكات حقوق 
 االنسان ضد المرأة الفلسطينية 

تحت االحتال

واالجتماعي  القانوني  لالرشاد  المرأة  مركز  في  المشروع  تأسس 

ضد  االنسان  لحقوق  االسرائيلية  االنتهاكات  وتوثيق  مراقبة  بهدف 

المرأة الفلسطينية تحت االحتالل وتأثير تلك االنتهاكات على النساء 

الفلسطينيات. يقوم المركز بتوثيق افادات النساء ضمن اطار القانون 

الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان الدولي وضمن رؤية نسائية 

المجتمع  االجتماعية في  المساواة والعدالة  لترسيخ مبادىء  تتطلع 

الفلسطيني.

وتحليلها  جمعها  يتم  التي  المعلومات  استخدام  الى  المركز  يسعى 

الفلسطينية المحتلة، ولنشر  النساء في االراضي  للدفاع عن حقوق 

لمسائلة  والسعي  االنسان  حقوق  انتهاكات  مجال  في  الوعي 

المسؤولين عن ارتكابها. يشكل المشروع أيضا شهادة تاريخية حية 

لتجربة النساء الفلسطينيات تحت االحتالل.

يهدف المركز ايضا الى تدوين التجربة التاريخية للمرأة الفلسطينية 

والمناصرة  الدعم  حمالت  في  كاداة  واستخدامها  االحتالل،  تحت 

محليا واقليميا وعالميا باالضافة الى استخدامها في االليات القانونية 

انتاج  الى  المشروع  المركز من خالل هذا  يسعى  المتاحة.  الدولية 

مواد مكتوبة تتمتع بمصداقية عالية في مجال حقوق المرأة، يمكن 

أن تعتمد عليها مؤسسات االمم المتحدة ومنظمات حقوق االنسان 

وحقوق المرأة المحلية واالقليمية والعالمية. كما تهدف الى زيادة 

وعي المجتمع المحلي والدولي  تجاه االحتالل وعواقبه االجتماعية 

على المرأة الفلسطينية. 

يسعى المركز الى استخدام المواد الموثقة في عدة قنوات من بينها:

اصدار تقارير س��نوية ح��ول انتهاكات حقوق االنس��ان ضد   
المرأة الفلسطينية تحت االحتالل.

اعداد وتقدي��م تقارير للجن��ة االمم المتح��دة للقضاء على   
.(CEDAW) جميع أنواع التمييز ضد المرأة

تقديم معلومات موثقة، وحيثما أمكن، تقديم شكاوى فردية   
لمقرري االمم المتحدة الخاصين.

اعداد االوراق والمق��االت حول قضايا محددة تتعلق بالمرأة   
الفلسطينية والقانون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان 

الدولي.

حضور جلس��ات خاصة في االمم المتح��دة وتنظيم حمالت   
دعم ومناصرة حول قاضايا تخص المرأة الفلسطينية.

دعم حضور فلسطيني فاعل في المحافل والمؤتمرات الدولية   
حول قضايا المرأة الفلس��طينية، والقانون الدولي االنس��اني 

وقانون حقوق االنسان الدولي.

 من هو مركز المرأة 
لارشاد القانوني واالجتماعي

تأسس مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي من قبل مجموعة 

كمؤسسة   ۱٩٩۱ عام  القدس  مدينة  في  الفلسطينيات  النساء  من 

فلسطينية غير حكومية مستقلة ال تستهدف الربح. يهدف المركز الى 

معالجة اسباب وعواقب العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني 

لمجرد كونها امرأة، باالضافة الى توثيق ومعالجة التأثيرات الخاصة 

لالحتالل على المرأة الفلسطينية.

الفلسطينيات،  للنساء  وقانونية  اجتماعية  استشارة  المركز  يقدم 

ويعمل على تطوير مشاريع لزيادة الوعي، ويقدم الدعم االجتماعي 

يطرح  كما  عدة،  مجاالت  في  تدريبية  دورات  وينظم  والقانوني 

ويشارك  السارية  القوانين  على  تعديالت  ويقترح  قوانين  مشاريع 

النساء  الدعم والمناصرة محليا واقليميا وعالميا لصالح  في حمالت 

الفلسطينيات والمجتمع الفلسطيني ككل. 



 قائمة باسماء بعض مؤسسات حقوق االنسان 
ومراكز االرشاد االجتماعي العاملة في االراضي المحتلة

مؤسسة الضمير لرعاية االسير وحقوق االنسان - رام اهلل

02-2970136/2960446 
addameer@p-ol.com, http://www.addameer.org

مؤسسة سانت ايف - المركز الكاثوليكي لحقوق االنسان - القدس
القدس، البلدة القديمة، شارع بطريركية الالتين 26

02-6264662/3  تلفاكس
ص. ب. 1244 القدس 19000

raffoul@saintyves.org.il

الحركة العالمية للدفاع عن االطفال - فرع فلسطين - رام اهلل
02-2427530 

info@dci-pal.org, http://www.dci-pal.org/arabic/home.cfm

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسان
02-62772982  ،14 القدس: شارع ابن بطوطة رقم

02-2987981  ،رام اهلل: شارع االرسال
09-2517101  :سلفيت

هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد
القدس الشرقية، شارع ابو عبيدة رقم 4 

02-6264438 / 6271698 / 83555 
mail@hamoked.org.il, http://www.hamoked.org

المركز الفلسطيني لحقوق االنسان - غزة
شارع عمر المختار رقم 29 الرمال

08-2824776 / 5893 / 3725 
pchr@pchrgaza.org

http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm

مركز الميزان لحقوق االنسان - غزة
شارع عز الدين القسام، ص.ب. 5270

08-72820442/7 
info@mezan.org, http://www.mezan.org/ar/index.php

سوا - كل النساء معا
02-5822211   :الخط الدافىء

http://www.sawa.ps

مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي
فرع القدس: شارع ابن سينا رقم 5 عمارة صندوقة التجارية

02-6281497 

مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي

المكتب الرئيسي: رام اهلل - بطن الهوى

تلفاكس: 02-2956146/7/8

ص . ب. 54262 القدس 91516

فرع الخليل: عين سارة، 02-2223134

wclac@palnet.com :بريد الكتروني

www.wclac.org :صفحة االنترنت


