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 اإلطار القانوني

     

بسبب استمرار االحتالل ار ستقرمن عدم االغير اعتيادية حالة باإلطار القانوني الفلسطيني يّتسم 

السيطرة والسيادة على بالسلطة الفلسطينية تمّتع اإلسرائيلي ألجزاء كبيرة من األراضي الفلسطينية وعدم 

تشّكلت من القوانين من طبقات من . يتكون اإلطار القانوني مناطق نفوذهاضمن سكان وال يضااألر

، فضالً عن مختلفة عبر التاريخ، بما في ذلك القانون العرفي والقانون العثمانياختصاص مجاالت 

مشروع أول وهو القانون األساسي، تّم وضع المصري واإلسرائيلي. واألردني ولبريطاني القانون ا

. 2003عام الحتى جامداً  ظلّ ، غير أنه 2002 العام فلسطينية المستقبلية، فيالدولة للدستور مقترح 

الفترة ، ُيعمل به خالل كدستور مؤقت حالياً  ،2003سنة ، الذي تّم تعديله القانون األساسيُيطّبق 

نس أو اللون أو الدين أو الرأي بشأن عدم التمييز على أساس العرق أو الجبنداً ن االنتقالية. وهو يتضمّ 

 .السياسي أو اإلعاقة

مع مجموعة واسعة من الجهات فلسطيني، وذلك عقوبات مشروع قانون  بشأن ويجري التداول حالياً 

، "حماية األسرة من العنف"قد تّم رفع قانون لى ذلك، فباإلضافة إ. الموافقةيحظ بعد بغير أنه لم الفاعلة، 

والعنف الجنسي واالتجار بالبشر، سري ضد المرأة، بما في ذلك العنف األالعنف م جرّ وهو قانون شامل ي

نسائية أطلقتها عدة منظمات إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة شؤون المرأة كجزء من مبادرة 

؛ ، تم إدراج مشروع القانون في جدول األعمال التشريعي لمجلس الوزراء2013عام ال. في وحقوقية

منظمات المجتمع التي تبذلها  موافقة. وعلى الرغم من الجهود المتواصلةالر انتظل في اغير أنه ال يزا

عدم االستقرار ال يزال ، األنظمةوضع وإقرار القوانين ومن أجل القرار أصحاب المدني للضغط على 

ذ المجلس التشريعي الفلسطيني منإلى عدم انعقاد بشكل خاص ذلك يعود . وعلى األرضهو سيد الموقف 

الضفة الغربية وغزة، مما أدى إلى حبس أعضاء من حكومتي بين  2007العام  الذي شهده نقساماال



على المستوى المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي وإحباط أي تقدم 

 .تشريعيال

غير ، منها سيما القتل"جرائم الشرف"، ال عرف بـم ما يُ قانون العقوبات يجرّ مشروع لى الرغم من أن ع

على الرغم من أن بعض األحكام ولى ذلك، باإلضافة إمن قبل السلطة التشريعية. لم ُيقّر هذا التجريم أن 

مرتكبي جرائم الشرف قد بحق ألحكام الصادرة ل يةلتخفيفااألعذار تقديم تبرئة وبالالتي تسمح  1القانونية

ثمة العديد من هذا التعليق وتلحظ ما  الفلسطينية نادراً المحاكم غير أن قت بموجب مرسوم رئاسي، علّ 

 .قوبة "جرائم الشرف"لتخفيف من عال تزال ُتستخدم لالتي قانونية الثغرات ال

نحو على فلسطين  عت، وقّ 2012عام البعد أن أصبحت دولة مراقبة غير عضو في األمم المتحدة في 

لتي لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( ااتفاقية ا دولية، بما في ذلكة واتفاقي ةمعاهد 21

الذي كان  تحفظات. لم يتم بعد تقديم التقرير الوطني األولأي دون من  2014عام التم تصديقها في 

منظمات التعمل (. 2015 /تشرين الثاني)نوفمبر 2015 /أيارمايو 2ُيفترض تسليمه إلى لجنة سيداو في 

دقت فلسطين على اصوقد صياغة تقرير ظل للجنة سيداو. على الفلسطينية في الوقت الراهن النسائية 

. 2015نيسان أبريل/ 1إلى المحكمة الجنائية الدولية في  نظام روما األساسي وبالتالي انضمت رسمياً 

قد التي تزعم فلسطين أنها  دلة على جرائم الحرب اإلسرائيليةمجموعة من األول ت أمقدّ هي قد و

 /حزيرانيونيو 25في الحتالل، كنتيجة ل –نساء الا في ذلك بم –مدنيين الفلسطينيين الضد ارتكبت 

2015. 

ى اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن إل رئاسة الوزراء ووزارة شؤون المرأة حالياً تسعى 

لى باإلضافة إ 2ه.لتنفيذ األهليةاتخاذ بعض المبادرات الحكومية وتّم وفي غضون ذلك، . 1325رقم 

، إلى قيادة االتحاد العام للمرأة الفلسطينيةب ،فلسطينيةية نسائية وحقوقمنظمة  64ائتالف من  عمدذلك، 

في خطة العمل قامت بإدراجه برنامج عمل وطني إلى وزارة شؤون المرأة التي مقترح إعداد وتقديم 

 .العامة

العنف ضد لمنع ومكافحة اسطنبول با، المعروفة باتفاقية اتفاقية مجلس أورو على فلسطينلم تصادق 

القوانين الوطنية الفلسطينية مع االتفاقيات الدولية كما لم يتم بعد مواءمة  ،منزليوالعنف النساء ال

 .فلسطينمصدقة من قبل ال

 

 السياسي اإلطار
 

 عن استقصائية دراسات ذلك في بما ،يةسكان مسحعمليات الفلسطيني  لإلحصاء المركزيجهاز اليجري 

 من %37.0 أن 20113 عامفي ال العنفالتي أجريت حول  ةاألخيردراسة ال ظهرتو. المنزلي العنف

وقد . الماضية 12خالل األشهر الـ أزواجهنعلى يد  العنف أشكال ألحد تعرضن المتزوجات النساء

                                                             
، الذي يعود إلى عهد 1936للعام  74من قانون العقوبات رقم  18والمادة  1960من قانون العقوبات األردني للعام  98و 340المادتان   1

 االنتداب البريطاني وال يزال مطبقاً في قطاع غزة. 
2
  ُيرجى مراجعة:  
-https://www.kirkensnodhjelp.no/contentassets/babdd17d712344e4a417e6dde3100ce2/unscr

2009+.pdf-2000-palestine-and-israel-in-1325_implementation .39-23، ص. 
3
 .http://www.pcbs.gov.ps/PCBS_2012/Publications.aspx لالطالع على الدراسة كاملة:  

https://www.kirkensnodhjelp.no/contentassets/babdd17d712344e4a417e6dde3100ce2/unscr-1325_implementation-in-israel-and-palestine-2000-2009+.pdf
https://www.kirkensnodhjelp.no/contentassets/babdd17d712344e4a417e6dde3100ce2/unscr-1325_implementation-in-israel-and-palestine-2000-2009+.pdf


 في وأدناها( %47.3) واألغوار أريحا في نسبة لها أعلىالغربية  الضفة في العنف معدالتبلغت 

 غزة محافظة فينسبة  أعلىفقد سّجلت  غزة، قطاع فيأما (. %14.2) والبيرة هللا راممحافظة 

 .(%23.1) رفح محافظة فيفي حين سجلت أدنى نسبة  ،(58.1%)

 للتحرش% 1.3و الشارع، في النفسي للعنفقد تعرضن  النساء من %5 حوالي أن النتائج أظهرت ماك

 اتالخدمزودي معلى يد  ةالنفسيساءة لإل% قد تعرضن 4.0في حين  الجسدي، للعنف% 0.6و الجنسي

. الجريمةالسكوت على  نلفضّ  للعنف تعرضناللواتي  النساء من %65.  العامة الخدمات مراكز في

على الدعاوى  نساءال ضد العنف حاالتالدعاوى المتصلة بو الشكاوىالمتاحة بشأن  الوثائقتقتصر 

 أشكالفي  السلطات تجريها التي التحقيقاتفمستوى  ذلك، على عالوة. الفلسطينية المحاكم أمام المرفوعة

 .بدقة موثق أو واضح غير العنف

كما أن . 2019 عامال حتى صالحةقائمة و" نساء ال ضد العنف لمكافحةشاملة  وطنية استراتيجية"ثمة 
 مشاركة من الرغم علىوذلك  4وانتقائي، جزئيقائمة، غير أن تطبيقها  خطةهذه ال تنفيذ آليات

 وإعدادها. ستراتيجيةمناقشة اال في المرأة وحقوق اإلنسان حقوق منظمات ومساهمات

  

 مع الضحاياالتواصل على خصائيين المعنيين الوقاية من العنف وتدريب األ

 

 مجال فيقائمة  تدريبية برامجكما ثمة . المرأة حقوق حماية بشأناً خاصاً منهج الشرطة أكاديميةتتبع 

 قطاعات في الخدماتزودي لموهي متاحة  منةاآل اإلحالة وآليات المعنفات النساء وحماية المرأة حقوق

اً لموظفي السلك القضائي في ما يتعلق حاليالمقدمة  التدريباتغير أن . واالجتماعية الصحيةرعاية ال

 إلى تهدف ومستدامة شاملةواضحة  الستراتيجية وفقاً  إجراؤها يتم الإذ  جزئية تزال ال المرأة حقوقب

 .المجال هذا في قدراتالنمية وت تعزيز

من قبل منظمات محلية  نساءال ضد لعنفمكافحة ا على الوطنية التوعية حمالت من العديد تنفيذ يجري

 حين في ،ينالفلسطيني القرارأصحاب  الحمالتهذه  بعض هدفستوت. اإلنسان حقوقو المرأة حقوقل

 العار وصمةمكافحة  أجل من البيوت، وربات والشباب الجامعات طالبالحمالت األخرى  تستهدف

 مدى على حمالت عدة المرأة شؤون وزارة أجرتكم . نساءال ضد العنفة في ما يتصل بالسائد ةالثقافي

 25 فينساء ال ضد العنف على للقضاء الدولي اليوم بمناسبة أبرزهاكان  الماضية، 3ـال السنوات

  .الثاني تشرين/نوفمبر

                                                             
4
، ثمة العديد من العوامل التي ال تزال تساهم في ثني المرأة عن 2019 – 2011بحسب االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة   

ساء الستقبال النساء وتوفير بعض الخصوصية لهن. ومن العوامل األخرى، انعدام إبالغ الشرطة، بما في ذلك انعدام وجود مساحات خاصة للن
السرية في أقسام حماية وجود الموظفين المتخصصين وبالتالي عجز النيابة العامة/الشرطة عن معالجة مثل هذه الحاالت، فضالً عن انعدام تدابير 

 الشرطة. 



 العدالة إلى الوصولإمكانية و الحماية إطار

 تمكينالو النفسي والدعممشورة الخدمات 
 

. االجتماعية الشؤون وزارةإلدارة  المعنفات للنساءتاحة الم والمالجئ الساخنة الخطوط معظمخضع ت
 حاالت في لحمايةل ملجأ ديرمن المنظمات األهلية ي واالجتماعي القانوني لإلرشاد المرأة مركزوحده 

 حاالتل مساعدة خط ذلك في بما المعنفات، للنساء والقانونية االجتماعية الخدمات وفريو الطوارئ
 نسائية منظماتعدة  قبل من والتمكين النفسي والدعممشورة ال خدمات تقديمكما يجري . الطوارئ

 وشؤون االجتماعية الشؤون وزارتي مع بالتنسيقية، وأجنبة مانحجهات  من بتمويلوذلك  ،أخرى
 .المرأة

مسكن  مغادرة المنزلي العنف مرتكبين تفرض على بأ للسلطات سمحقائمة ت قانونية إجراءاتما من 

 نله الحماية وتوفر الضحاياتستقبل  غزة في ئيةلنساا مراكزأن بعض ال غير. هعن بعيداً  البقاء أوالضحية 

 يمكن. محافظةالو االجتماعية الشؤون وزارةو شرطةلل التابعة األسرة حماية وحدة مع والتعاون بالتنسيق

محددة  وإجراءات تدابير وتطبيق معينة أوامر راصدإ الفلسطينية شرطةالتابعة لل األسرة حماية لوحدات

األخصائيون و الشرطةوغالباً ما تجتمع الجهات المعنية، بما في ذلك . المعتدين من العنف ضحايا لحماية

من أجل تقييم  ،البلدية ون منومسؤول المتخصصة المرأة حقوق ومنظمات نوواالجتماعييون الصح

 توقيع ه علىأقارب وأ المعتديإجبار  أو لعنفا موقع من ضحيةبإبعاد ال قرار أي اتخاذ قبل الحالةخطورة 

 .هامن باقتراال أو الضحيةب الضرر إلحاق عدمة بضمان

 صحيةيضمن الخدمات ال إحالة نظام ووه ،"تكامل" المعنفات للنساء الوطنيالتحويل  نظامتّم إطالق 
 المجتمع منظمات من بمبادرة 2009 عامال في فلسطين، في اتعنفمال للنساء جتماعيةاالو قانونيةوال

 يلصحلإلنماء ا جذور مؤسسةلإلرشاد القانوني واالجتماعي والمرأة  مركز نفيذتو ةالمحلي المدني
 اإلطار المرأة شؤون ووزارة االجتماعية الشؤون وزارة قدمت ،2012 عامال فيو. واالجتماعي

 رئاسة قبل منقد أقّر رسمياً و. الوزراء مجلس قبل من عليه لموافقةلكي تتم ا اإلحالة لنظام القانوني
 للنساء خدماتوفّر الت التي لمراكزهو إلزامي اليوم في سائر او 2013 عامال أواخر في الوزراء
 .واالجتماعية ةيالصحالقطاعات و الشرطة، فضالً عن المعنفات

 

 ةتمييزي غير شرطةأجهزة وعادل  قضائي نظام إلى الوصولإمكانية 
 

إال أن . الفلسطينية المحاكملدى  جتماعياال نوعال على القائم العنفمتصلة ب شكاوىب تقدمال للمرأة يمكن

 ،التابعة للشرطة األسرة حماية وحدةلدى  خاصة الشكاوى، هذه مثلب تقدمالعديد من النساء يمتنعن عن ال

 الوصم من خوففضالً عن ال ،الشرطة أقسام في السريةالتي تضمن  تدابيرانعدام ال بسبب وذلك

 دعمالنسائية قادر على  منظماتال منفقط  قليل عدد .مجتمعة والسراأل احترام وفقدان االجتماعي

 تعتبر الجنسي، واالعتداء التحرش حاالت في. المجانية القانونية المساعدة توفير طريق عن ضحاياال

أحد  يتدخل لم ما األحيان، بعض فيأكثر قيمة منها  وحتى الرجل،مساوية لشهادات  النساء شهادات

 دعوى.ال إلسقاط ةعلى المرأة المعنف الضغط أوئها إلغا أوحالة القضية إل القرارأصحاب 

خفياً إذ يتم التسّتر  العقاب من نساءال ضد لعنفلموظفين الحكوميين الذين يمارسون اا إفالت يزال ال

 السلطات بين الفصل عدم في هنا الرئيسية المشكلةوتكمن . اعنه تحدثاجتناب الوالحاالت  هذهعلى 

 .والتنفيذية القضائية



، المنزلي العنف ذلك في بما ،نساء ال ضد العنففي قضايا  تحقيق، البحكم منصبه ،يقاضللال يمكن 
 قبل من سحبها أودعوى ال إسقاط تمما  إذا العنف من النوع هذا مكافحةالقاضية ب العامة لمصلحةكخدمة ل
 ضد العنف حول التقليدية النظر وجهاتمتأثرين ب القضاة بعضال يزال  ذلك، إلى باإلضافة. الضحية

 مسلطته القضاةفغالباً ما يمارس . المنزلي العنف حاالت في قراراتهم على ؤثري ياألمر الذ ،نساءال
 لمعالجةبشكل مكثف  لعمللك فال بد من الذ. اتعنفالم لنساءما ال يخدم مصلحة اب التقديريةالقضائية 

 تسوية رسمية بديلة قائمة. آلياتفما من . القضاة مواقف

 الخاصة الضعفبعض جوانب 
 

غير أن . عام بشكل نساءال ضد العنف واقع نساءال ضد العنف لمكافحة الوطنية االستراتيجيةلقد تناولت 

، فضاًل واألرامل والمطلقاتيرات واألسات الالجئف وبالتالي ومتجانسة، موحدة مجموعة نشكلي الالنساء 

قدرة  لّ أقو المعاملة، وسوء للعنف عرضة أكثر ، هنالمسنات والنساء والشهداء األسرى زوجاتعن 

 .المناسبة العمل وفرص يةالتعليمو الصحية لخدماتعلى الوصول إلى ا

 إحصاءاتما من . والمجتمعي األسري العنفمن  لكل عرضة أكثر أيضاً ن ه اإلعاقة ذوات النساء

 منظماتثمة . نلهقائمة  خاصة حماية أنظمةوما من  اإلعاقة، ذوات النساء بشأنمتاحة  دقيقة وبيانات

 احتياجات مع مقارنة كافيةال تزال غير  خدماتهاغير أن  والدعم، الحماية حالياً توفّر لهن  متخصصة

 عامال نهاية في هوضعتم  ةآمن إحالة نظام وجود من الرغم علىوذلك . ذوات اإلعاقة النساء وأولويات

 المجلس وافقفقد  ذلك، على عالوة. اإلعاقة ذوات النساءاً بشأن خاص بروتوكوالً  يتضمن ،2013

 وذلك المؤسسات،سائر  في اإلعاقة ذوياألشخاص  لدمج %5تخصيص كوتا بنسبة  على التشريعي

 .بعدطّبق يُ  لمغير أن ذلك . العاملة القوة في المرأة إدماج استراتيجية من كجزء

 وزارة أن من الرغم علىوذلك  ،اتوالقاصر لفتياتبا خاص حماية نظامتضمن النظام الوطني أي ي ال

عن  ةمتاحوما من بيانات دقيقة . 5الفئة هذه لرعاية متخصصة إيواء خدماتوفّر ت االجتماعية الشؤون

 ات.والريفي العازبات لنساءفي ما يتعلق با العنف من الحماية أو العنف الةح

 ممارسة على يجبرنلواتي ال والفتيات اتصراالق ذلك في بما بالشابات، االتجار ظاهرةال يزال حجم 

زة جهواأل المدني المجتمع منظمات تبذلها التي الجهود من الرغم علىوذلك  معروف، غير ،الدعارة

 من مختلفة مناطق في الدعارة انتشارفي  زيادةرصد غير أنه قد تّم . الحاالت هذه مثل لرصد الرسمية

 هذهال تزال و مةومعد هيتحديداً  الفئة هذه تستهدف التي الحماية خدماتإن . والقدس الغربية الضفة

الهوية  يالميل الجنسي ومغاير ين ومزدوجيلمثليات والمثليل بالنسبة أما. 6وخفية جديدة الظاهرة

فما من  الفلسطيني، المجتمع في المحرماتي مسألة أخرى من وه ،صفات الجنسين يالجنسانية وحامل

 – الفلسطينية المدني المجتمع منظمات من قليل عددإنما هناك وة متاحة لهذه الفئة، يحكوم حماية آليات

  .الساخنة والخطوط المشورةو المساعدة تقدمالتي  – إسرائيلالكائن مقرها بشكل أساسي في 

                                                             
5
(. يشير التقرير إلى بعض البرامج التي تقدمها وزارة 2014رأة بعنوان "الحرمان من العدالة" )ُيرجى مراجعة تقرير هيئة األمم المتحدة للم  

بما في ذلك إعادة النساء إلى منازلهن في بعض حاالت االغتصاب  –الممارسات في هذه البرامج شديدة ، كما أنه ينتقد بلهجة الشؤون االجتماعة
  واالعتداء الجنسي. 

6
كل النساء معاً اليوم وغداً وصندوق األمم المتحدة  –االتجار بالنساء والفتيات الفلسطينيات والبغاء القسري: نماذج لعبودية العصر، جمعية سوا   

 اإلنمائي للمرأة )اليونيفيم(.
 bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcc16422-http://www.refworld.org/cgi.  

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcc16422


 اإلسرائيلي االحتالل سياق في نساءال ضد العنف
 

 االحتالل وسياسات هياكلجّراء  فاقم، وهي تتمعقدةمسألة  فلسطين في نساءال ضد العنف حالةن إ

األخصائيون الفلسطينيون في مجال الشؤون  أثبت قدف. الفلسطينيين ضد الموجهة اإلسرائيلي العسكري

ة الفلسطينيضمن الدائرة  األبوية السلطة يويقوّ  يعزز اإلسرائيلي العسكري االحتالل عنف أنالنسوية 

 هارتكبي عنف أعمال إلى يتحول ما غالباً  الفلسطينيين الرجال ضدالموجه  اإلسرائيلي العنفف. المحلية

 .المرأة ضد منفسهأ الرجال هؤالء

تفكيك الحّيز الجغرافي  نساءال ضد العنف ؤججت يتال اإلسرائيلي االحتالل اتلسياسبارزة المن األمثلة 

وبالتالي تصّدع حياة النساء  – هوادة بال والموارد األراضي مصادرةباستمرار  سمح الذي سياسيال

 بدورهمّما يعزز  االجتماعي، النسيجتقويض ل محاولة فيه كلوذلك . هنعيش سبلالفلسطينيات وانهيار 

إلى تقويض  التشرذمفقد أدى هذا  ذلك، إلى باإلضافة. ظاهرةزيد من انتشار هذه اليو نساءال ضد العنف

 طريق عنجتماعي اال نوعال على القائم العنف أشكاللتصدي لمختلف ل العدالة إلى المرأة وصولإمكانية 

 .7االجتماعية الخدمات تقديمعملية وتنقل ال حرية وتقييد المجتمعية دعمال نظم تعطيل

 النساء حمايةب اإلنساني،الدولي  للقانون وفقاً و ،باالحتالل ئمةالسلطة القا باعتبارها، ملزمة إسرائيلإن 

اتفاقية القضاء  تنفيذ عن مسؤولة وبالتالي ملزمةأنها  كما. المحتلة الفلسطينية األراضي في ضد العنف

غير . نساءال بحقوق المتعلقة الدولية االتفاقياتغيرها من وعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( 

 العنف ألعمال باشرمعملياً وبشكل  معرضة ،والمهمشة النائية المناطق في خاصةأن المرأة الفلسطينية، 

، كما حدث اإلسرائيلية العسكرية العمليات في عمداً  قتلفهي تُ . اإلسرائيلي االحتالل إطار في رتكبت التي

عملية الجرف الصامد األخيرة في غزة في  عن فضالً  ،2009في العام  المصبوب الرصاص عمليةفي 

 الفلسطينية األراضي في النساءتتعرض . 8امرأة 2088إصابة و 257قتل  تمّ  حيث ،2014 العام

كما يواجهن بشكل  التفتيش، نقاطعند  اإلسرائيلي الجيش قبل من العنف من مختلفة ألشكالأيضاً  المحتلة

باإلضافة إلى ذلك، تواجه النساء خطر . ةاللفظيساءة واإلات والمضايق التعسفي االعتقال خطرمستمر 

 على الحصول إمكانية عدممن  ذلك على يترتبمع ما  التنقل حرية من هنوحرمانن منازله هدم

 ،2014 عامال في شهراً  عشر اثني فترة خاللو ذلك، على عالوة. ية النسائية وغيرهاصحال خدماتال

 المستوطنين، أو االحتالل قواتعلى يد  العنفمختلفة من  شكالأل القدس نساء من% 71.2تعرضت 

% 49.2و المستوطنات من بالقرب يعشناللواتي  لنساء% ل91.5وصلت هذه النسبة إلى  حين في

 السجينات غالبيةكما أن . األردن وادي فيو الفصل جدارمن  بالقرب يعشنلواتي ال ألولئك% 30.7و

 9.اللفظي لتحرش% منهن ل88.5و هنوسجن ناعتقالهفترة  أثناء الجسدي للعنف تعرضن

 سيادة وذات مستقلة فلسطينية دولة وجودعدم و اإلسرائيلي االحتاللال بد من اإلشارة في الختام إلى أن 

. الشرقية القدسذلك  في بما ،أراضيهاسائر  علىكامل سلطتها  ممارسة من الفلسطينية السلطات يمنع

                                                             
7
 تقرير هيئة األمم المتحدة للمرأة.، "الحرمان من العدالة"ُيرجى مراجعة   

http://www.unwomen.org/~/media/field%20office%20palestine/attachments/publications/2014/access
%20denied_ar.pdf?v=1&d=20150310T090623. 

8
  Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency Situation Report (as of 4 September 2014, 08:00 

hrs)،  األراضي الفلسطينية المحتلة –اإلنسانية مكتب تنسيق الشؤون 
 https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf   

9
 تناقش نتائج تقرير حول "االنتهاكات التي تتعرض لها النساء في الضفة الغربية" "مفتاح"جلسة مركزة في   

http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15035&CategoryId=10    



 أشكالسائر  من نساءال وحمايةمكافحة  مجال في بمسؤولياتهاضطالع اال على قدرتها على يؤثرذلك و

 .العدالة إلى نساءال وصولإمكانية  وتأمين العنف

 

 فلسطين - األوروبي االتحادالعالقات بين  إطار في نساءال ضد العنف مكافحة

 وإسرائيل
 

 تقوم اإلطار، هذا وفي. 2004 عامال يالتي أطلقت ف األوروبية الجوار سياسة من جزء فلسطينإن 

 األوروبي االتحاد بينالمشتركة  عملال خطة على الفلسطينية والسلطة األوروبي االتحاد بين العالقات

 .2013 عامال في تحديثها وتم 2005 عامال في وضعت التي الفلسطينية والسلطة

 الفلسطينية والسلطة األوروبي االتحاد بين العالقات

 في التمييزية األحكامسائر  على القضاء خالل من ذلك في بما ،والفتيات النساء حقوق حمايةُتعتبر 

 والسلطة األوروبي االتحادالمعتمدة بين  عملال خطة في األولوية ذات األهداف من ،الوطنية التشريعات

 الوطنية االستراتيجية للخطة الكامل التنفيذ األوروبي االتحاد أدرج الهدف، هذا لتحقيقو 10.الفلسطينية

. كمعلم مرجعي يةاالقتصادالحياة  في نساءال مشاركةستوى وم نساءال ضد العنف لمكافحة الفلسطينية

 الجوار سياسة تقارير استخدام األوروبي االتحاد يعتزم ،خصوصال هذا في المحرز التقدم لرصدو

وقد دعا االتحاد . كمؤشرات ،اسطنبول عمل وخطةتقارير سيداو  عن فضالً ة، سنويال األوروبية

 المرأة ضد للعنف للتصدي سياسة وتنفيذ وضعإلى  الفلسطينية السلطة، 201411 عاماألوروبي، منذ ال

 نساءلل واالقتصادية االجتماعية األوضاع وهشاشة

 التمويل أيضاً  األوروبي االتحادوفّر ي الفلسطينية، والسلطة األوروبي االتحاد بين العالقات إطار في

بما يتوافق مع صكوك  ذلك ويتم. فلسطين في نساءال ضد لعنفتتمحور حول التصدي ل مختلفة لبرامج

خطة عمل االتحاد األوروبي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التنمية للفترة  مثلمعينة، 

-2016للفترة  نساءال وتمكين الجنسين بين لمساواةاالستراتيجية األحدث عهداً لو ،2010-2015

للعام  والفتياتنساء ال ضد العنفبشأن  األوروبي التحادالمبادئ التوجيهية ل عن فضالً  ،202012

 يقدم فلسطين، أيضاً شمل ي الذي" لمرأةمن أجل ا ربيع" اإلقليمي التعاون برنامج إلى باإلضافة. 2008

العاملة على معالجة مسألة  الفلسطينية المدني المجتمع منظماتإلى  مالية مساعدات األوروبي االتحاد

، وذلك من اإلنسان وحقوق للديمقراطية األوروبية اآللية خالل منالنوع االجتماعي  على القائم العنف

أعوام  10فترة  مدى علىيؤّمن االتحاد األوروبي، . مليون يورو 1.5بقيمة  إجمالي مالي دعمخالل 

، وذلك بقيمة إجمالية الجنسين بين والمساواةالمرأة  حقوق تستهدفلمشاريع  تمويلال ،(2007-2017)

 وتعزيز نساءال ضد العنف لمكافحةمليوني يورو  من أكثرُيخصص منها  يورو، مليون 18تقارب الـ

 منحةة مستقلشبكة "معاً" التلفزيونية الفلسطينية ال تلقت ذلك،باإلضافة إلى . النزاعات حل في المرأة دور

 موضوعاتمن أجل بّث برامج تعالج  2015 عامال في البريطانية الحكومة منبقيمة مليون يورو 

 .المقبلة الثالث السنواتخالل  ،الزوجي االغتصاب مثلمحّرمة، 
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 ُيرجى مراجعة 3الهدف ذو األولوية رقم   
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 وإسرائيل األوروبي االتحاد بين العالقات

 إسرائيل مسؤولية ،أوسع نطاق على ،أو نساء الفلسطينياتال ضد لعنفمسألة ا األوروبي االتحادال يتناول 
 .إسرائيل مع يالسياس هحوار في المحتلة الفلسطينية األراضي في الفلسطينيات النساء تجاه

 

 توصياتال
 

 الفلسطينية السلطة إلىالموجهة  توصياتال
 

 في خاصة اإلنسان، لحقوق الدولية اللتزاماتا بما يتوافق مع والقانوني التشريعي النظام تحسين 

 الشخصية األحوال وقانون العقوبات قانونب يتعلق ما

  ّمن عدد مع بالتشاور العدل وزارة قبل منمعّد ال الفلسطيني العقوبات قانون مشروع وإقرار سن 

 اإلنسان حقوق ومنظمات النسائية المنظمات

  العنف من األسرة حماية" قانون مشروع واعتمادإقرار" 

 نساءال ضد العنف لمكافحة الوطنية االستراتيجية تنفيذ متابعة 

 قطاع  في ذلك في بما ،المرأة ضد التمييز لمكافحةالمشتركة بين القطاعات  االستراتيجية تنفيذ

 والعمل والصحة التعليم

 

 األوروبي االتحاد إلىالموجهة  توصياتال
 

 :األوروبي االتحاد على يتعين بفلسطين، يتعلق ما في

 

  نساءاللمكافحة العنف ضد الفلسطينية دعم التنفيذ الكامل لالستراتيجية الوطنية 

 ،الموفدة إلى األراضي  األوروبيالتابعة لالتحاد  الشرطة بعثة عمل خالل من ضمان

على مساحات  األسرة حماية وحداتاشتمال  الفلسطينية، المدنية الشرطة معالفلسطينية 

 فيالمستخدمة  لسريةحماية ا إجراءات لىع مدربين وموظفين للنساء خاصة استقبال

 نساءال ضد العنف حاالت

 التحدياتمع تفهم  ،نساء ال ضد العنف مكافحة في المدني للمجتمع دعمه مواصلة 

 الواقع أرض لىالسائدة ع

 وتنفيذ وضع خالل من 1325 رقم األمن مجلس قرارل الفلسطينية السلطة تنفيذ دعم 

 وطنية عمل خطة

 

 

 



 :األعضاء والدول األوروبي االتحاديتعين على  ،إسرائيلب يتعلق ما يف

 

 وقانون اإلنساني الدولي للقانون إسرائيل انتهاكاتواجهة اآلثار المحددة الناجمة عن م 

على سبيل ) إسرائيل مع ةالثنائي اتالحوار في الفلسطينيات النساء على اإلنسان حقوق

 (اإلنسان حقوقالمعني ب الرسمي غير العامل لفريقالمثال، ا

 نساء ال تجاه بالتزاماتها الوفاء على باالحتالل، القائمة السلطة بوصفها إسرائيل، حث

فضالً عن  ،30 رقم العامة التوصية ذلك في بما سيداو، التفاقية وفقاً  الفلسطينيات

 النساء من الضعيفة الفئات على خاص بشكل التركيز مع اإلنساني، الدولي القانون

 في مستقلة تحقيقات إجراء لضمان الدولية بالتزاماتها الوفاء على إسرائيل حث 

 اإلسرائيلية األمن وقوات الجيشمرتكبة من قبل  وجرائم انتهاكاتاالدعاءات المتصلة ب

 الفلسطينيات النساء ضد

 

 


