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 تهنئة

 والنساء عموما   العالم نساء من والتبريك بالتهنئة" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز يتقدم
 المناسبة هذه في. العالمي المرأة يوم – أذار من الثامن لحلول خصوصا   والشتات الوطن في الفلسطينيات

 بهدف والمجتمعية والمدنية الرسمية الوطنية الجهود تتواصلو  تتكاتف أن أهمية على" شمس" مركز يؤكد
 واجتماعيا واقتصاديا سياسيا الفلسطيني المشهد في حضورها وتكثيف ومحورة الفلسطينية المرأة إنصاف
 وتخليقا  " شمس" مركز ألجلها ويناضل بها يؤمن التي والمساواة العدالة درب على وحقوقيا ، وفكريا   وثقافيا
 من لجمهوره" شمس" مركز يقدم الجهود هذه ضمن. عّنا األجيال ترويها أن بالرضا عرنش لسردية

 واألدوات الواقع هذا إلصالح ورؤيته الفلسطينيات النساء أوضاع واقع حول مكثفة موقف ورقة ات/المواطنين
 .األحرار من وشعب حرة لنساء حر لوطن وصول   يتبناها، التي التغيير نظرية في المطلوبة
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 مقدمة 

 جاءت صيرورتها أن من الرغم على ومرتكزاتها، الديمقراطية لقيم الحقوقي الوعاء أنها على للمواطنة ُينظر
 تنصهر بوتقة شكل على تتكثف أن المواطنة استطاعت. مختلفة واجتماعية واقتصادية سياسية تفاعالت نتاج
 .ركةالمشت المساحات وتعلي المجتمعية التناقضات كل فيها

 ،2222 عام منتصف حتى السكان عدد إجمالي من مليون 2.15 الفلسطينيات النساء عدد بلغ حين وفي 
 العالي التعليم بمؤسسات الملتحقات الطالبات نسبة فيه وصلت الذي الوقت وفي ،%94 إلى تصل بنسبة

 النساء نسبة أنه إل وقالتف أو المقاربة تلك من وبالرغم الملتحقين، الطلبة مجموع من %02 الفلسطينية
 وحتى 2251 العام منذ تتغير لم والتي العمل سن في النساء مجمل من %51 العمل سوق في المشاركات

 على واضطهاد وتمييز نساء كونهن من تنطلق متعاظمة مشاكل يعانين الفلسطينيات النساء زالت ول اليوم،
 المجتمع يمارسها إخراس سياسة العنف هذا افقير  المجالت، كافة عبر الجتماعي والنوع الجنس أساس

 الرجال حقوق من ثابتة كحالة معهن وتتعامل للنساء قامعة ثقافية معززات على فيها ويستند ضدهن، الذكوري
 على تستند الثقافية الجذور عليها، والتعدي منها القتراب أو انتهاكها ينبغي ل للذكورة خاصة ومساحة
 تدافع التي العنيفة والثقافة الدينية واليدولوجيا المجتمعي والعرف والتقاليد العادات هي للغاية قوية معززات

 .الرقمي الفضاء عبر أو الواقعي الحيز في سواء الضحية وتلوم له وتبرر وتدعمه العنف عن

 رغمال على يأتي الذات، وتدمير الجمعية والممارسة الوعي في الضطهاد وترسيخ المجهول نحو السير هذا
 لحقوق العالمي اإلعالن مقدمتها في الدولية والمعاهدات التفاقيات من جملة على فلسطين توقيع من

 الجتماعية بالحقوق الخاص الدولي والعهد والمدنية، السياسية بالحقوق الخاص الدولي والعهد اإلنسان،
 ولم نافذة غير بقيت التي" سيداو" لمرأةا ضد التمييز أشكال كافة على القضاء واتفاقية والثقافية، والقتصادية

 بحجج النساء لحقوق الداعمة المؤسسات مهاجمة وتم منظمة تشويه حملة إلى وتعرضت بل نشرها يجري
 ضد الكراهية من الخطابات هذه الذات، على تقوقع حالة من وتنطلق مؤامرتية نظريات على تستند واهية

 الذي والتمييز الكراهية وخطاب النساء على يقع الذي للعنف ةخطير  انسحاب حالة مثلت المدنية المنظمات
 القوى مراكز قادتها ممنهجة حمالت قبل من لحقوقهن الداعمة المدنية المؤسسات حقل إلى منه يعانين
 . لألحزاب العابرة والمحافظة والرجعية التقليدية
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 ككل، المجتمع على بظالله يلقي والذي ت،والفتيا للنساء والقاهر الخطورة، وشديد المعقد السياق هذا ظل في
 وحقوق اإلنسان حقوق بين المتبادل بالعتماد فأكثر أكثر قناعاتنا نعزز وأن باألمل نتمسك أن لنا ينبغي
 النساء صحة وبين المستدامة، والتنمية النساء تمكين وبين األوطان، وحرية اإلنسان حرية وبين النساء،
 .تغيير ونظرية تصدي كحائط التكاتفية التقدمية الجهود على نرتكز وأن المجتمع، نواة األطفال وصحة

 

 االنتهاكات االستعمارية اإلسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات

 بالحتالل القائمة السلطة" إسرائيل" بها تقوم التي والالأخالقية الالإنسانية واإلجراءات الفظاعات تستمر
 عن والمدافعات أرضهن على الصامدات الفلسطينيات النساء بحق ابيةاإلره المستوطنين وجماعات وجنودها
 تواجدهن أماكن كافة في الدولية والشرعية للقانون المخالفة القرن لصفقة والمواجهات شعبهن وحقوق حقوقهن
 التقسيمات وفق( C) مصنفة ومناطق البدوية والتجمعات األغوار في بالمصادرة المهددة المناطق في وبالذات

 فلسطينيات، كونهن قومي: مزدوج عنف الفلسطينيات تواجه. أوسلو اتفاقيات أفرزتها التي الجيوسياسية
 . نساء كونهن وجنساني

 النساء على يؤثر 5491 العام منذ والممت الطويل اإلسرائيلي الستعمار نتيجة الممارس العنف هذا
 الممتلكات تدمير في النساء ضد تهاكاتالن أبرز تتجلى لهن، الحياة صعوبات ويضاعف الفلسطينيات

 والقتل الميدانية باإلعدامات سواء واستهدافهن المدنيات على والعتداء الالئق، السكن توفير وعدم وهدمها
 الغربية الضفة في المظاهرات في المباشر بالستهداف أو الغربية، الضفة في والقضاء القانون نطاق خارج
 على المستوطنات توسيع إلى باإلضافة غزة، قطاع في والبحري والمدفعي يالجو  بالقصف أو غزة، وقطاع
 عنف مع يتزامن توسيع وهو الجغرافي، الفلسطينيات النساء وحيز الفلسطينية األراضي حساب

 من قسرا   الفلسطينيات إخالء يجري كما بعضهما، من والعنف التوسيع يتغذى إذ ضدهن ات/للمستوطنين
 القديمة البلدة خارج النفي أو الجبرية، اإلقامة فرض أو الجماعي، العقاب أشكال من كلش في الشرقية القدس

 وانتهاك. العبادة في الحق ممارسة من النساء حرمان أو وأبنائهن، أزوجهن من يرحمهن ما وهو المدينة أو
 والناشطات ياتالصحف تسلم ل المعابر، وعلى العسكرية الحواجز بعشرات والتنقل الحركة حرية في الحق
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 وحجب والتهديد والبتزاز الرقمية، حقوقهن وانتهاك الستهداف من الجتماعي التواصل منصات على
 وتقييد حريتهن من حرمانهن يتم إذ الواقع في الرقمي للعنف مشابه عنف يفرز والذي واإلغالق المحتوى
 حقوق عن المدافعات أما لمنصات،ا على آرائهن عن التعبير خلفية على ومحاكمتهن واعتقالهن حريتهن
 الستعمارية األدوات قبل من عدة مستويات على ومتراكمة متعددة لنتهاكات عرضة فهن اإلنسان

  .اإلسرائيلية

 قانوني غير اعتقال وهو إداريا ، معتقالت( 9) بينهن من اإلسرائيلية، السجون في قابعات فلسطينية امرأة( 94)
 ل" سرية" تهم على ويجري العدالة ضمانات أدنى من المعتقالت ويحرم الدولي القانون بموجب شرعي وغير
 دفاع بلورة دون يحول بما محاكمة، وبدون محددة تهمة بدون أي عليها، محاميهم أو المعتقالت إطالع يتم

 المعتقالت من العديد دفع ما وهو معين، سقف دون متعددة لمرات العتقال هذا اعتقال ويجري فعال،
 . الخليل محافظة في أمر بيت بلدة من عاما  ( 21) دعمس فداء المعتقلة بينهن من الطعام عن إلضرابل

 قوى من تم ما إذا خاصة اإلنسان لحقوق جسيم انتهاك من محاكمة أو تهمة بدون العتقال في ما برغم
 النتهاكات، في" لحتاللبا القائمة السلطة – إسرائيل" أوغلت تستعمره، الذي الشعب مدنيات ضد استعمارية

  وتنكيل، العنف متفاوت تحقيق إلى القدس محافظة من عاما  ( 22) غوش أبو ميس األسيرة تعرضت فقد

 

 

 
 

 

 غوش أبو األسيرة منها تعاني ال المعاناة هذه
 ممارسات هي بل واستثناء، منفردة كحالة
 اإلسرائيلية السجون في انتهاجها يجري منظمة
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 من األسيرات تعاني إذ ت،المعتقال معظم ضد
 عمليات ترافق ومهينة عنيفة إجراءات

 الغرف داخل االزدحام عن فضالا  اعتقالهن،
 أو الزيارة من والحرمان الطبي اإلهمال وسياسة
 .وغيرها والدراسة والمحامين باألهل االتصال

 

 

 

 

 

 للتحقيق القدس في" المسكوبية" توقيف مركز إلى غوش أبو األسيرة نُقلت"

 إلى نقلها جرى ثم ومن البداية، في عاريًا تفتيًشا تفتيشها جرى وهناك معها،

 وهي قضتها طويلة لساعات كانت التحقيق جوالت ا،الستجوابه الزنازين

 بدأ أيام 6 وبعد ،البرودة شديدة زنزانة داخل صغير كرسي على' مشبوحة'

 ،(والقرفصاء الموزة) طريقة على شبح تخلله والذي معها، العسكري التحقيق

 التحقيق واستمر .النوم من وحرمانها بعنف وضربها صفعها إلى إضافة

 غوش أبو األسيرة ولفتت األمرين، خاللها عانت أيام الثةلث معها العسكري

 والجلوس المحققات أيدي من الهروب حاولت المرات إحدى في أنه إلى بإفادتها

 رأسها بضرب وبدأت بإمساكها قامت المحققة لكن الزنزانة، زوايا بإحدى

 حققونالم وتعمد كما بذيئة، بألفاظ وشتمها عليها والصراخ بقوة وركلها بالحائط

 بالتهم االعتراف على إلجبارها عليها، والضغط البتزازها وذويها أخيها إحضار

 تُحتجز كانت التي الزنازين، ظروف أن إلى غوش أبو وأشارت .ضدها الموجهة

 الحياة مقومات أدنى إلى وتفتقر القسوة في غاية كانت معها، التحقيق طوال بها

 من رقيقة والفرشة عليها، االتكاء عبالص من خشنة إسمنتية فالحيطان اآلدمية،

 والوجبات للنظر، ومزعج ساعة 42 مشعل والضوء ووسادة، غطاء دون

 زنزانتها، إلى العادمة المياه دخول من معاناتها إلى باإلضافة جًدا، سيئة المقدمة

 تعمد المرات إحدى في أنه وأضافت .والغطاء الفرشة على تفيض كانت والتي

 في مماطلتهم عن عدا إليذائها، الزنزانة إلى كبير ذجر إدخال المحققون

 واستفزازها الحمام، إلى الدخول من كحرمانها مطالبها ألبسط االستجابة

 " .منها والسخرية

 .غوش أبو ميس ملف عن المسؤول والمحررين األسرى شؤون هيئة محامي
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 دولة إلزام في مسؤولياتهم أمام للوقوف الدولية نظماتوالم المتحدة األمم" شمس" مركز يدعو اإلطار هذا وفي
 للمدنيات الحماية آليات وتوفير اإلنسان حقوق وقانون اإلنساني الدولي القانون احترام بضرورة الحتالل

 والعنصرية والضم الستيطان مشروع وفوز األخيرة اإلسرائيلية النتخابات نتائج ظل في خاصة الفلسطينيات،
 على المسلحة العسكرية بالقوة سيطرتها منذ إسرائيل ضاعفت لقد المتطرف، اليمين بحكومة ممثال   يدواألبارتها
 النصياع رافضة   الفلسطينيات، والفتيات النساء لها تتعرض التي الضغوطات من المحتلة الفلسطينية األرض

 ضد التمييز أشكال جميع على قضاءال اتفاقية مقدمتها وفي المرأة حقوق حول الدولية والتفاقيات للمعاهدات
 لتطبيق تتنكر إسرائيل زالت فما العنصري، التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية والتفاقية المرأة

 المجتمع تحدي في واستمرت غزة وقطاع الغربية الضفة في عليها صادقت التي اإلنسان حقوق معاهدات
 الدولية الشرعية لقرارات الظهر إدارة على تصر كما لرابعة،ا جنيف اتفاقية انطباق بثبات ورفضت الدولي،

 الدولية السياسية أنتجته تعنت في واألمن والسالم المرأة حول( 5421) رقم األمن مجلس قرار مقدمتها وفي
 األرض في ُترتكب التي الموصوفة الحرب جرائم عن الطرف والغاضة اإلسرائيلي األبارتهايد لنظام المحابية

 .عقود منذ المحتلة الفلسطينية
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 المرأة الفلسطينية  داخلياا أوضاع 

 فددي الرسددمية واألطددر المؤسسدات تبددذلها التددي الجهددود حجدم لقيدداس مواتيددة مناسددبة آذار مدن الثددامن مناسددبة تبددو
 مركدددز يشدددير الصددددد هدددذا فدددي ضددددهن، العندددف ومناهضدددة وحمدددايتهن وتمكيدددنهن النسددداء حقدددوق احتدددرام تعزيدددز

 :األرقام من مجموعة إلى" شمس"

 .عمل عقد بدون الخاص القطاع في الفلسطينيات النساء من % 21 تعمل .5

 %43 سدنة( 09-51) العمدر في الزواج لهن سبق اللواتي أو حاليا   المتزوجات النساء ضد العنف نسبة .2
 %42 غدزة، محافظدة %92 خدانيونس، محافظدة %95 جندين، محافظدة فدي %23 الخليدل، محافظدة في

 متفرقدة نسدب عدن فضدال   النسداء، ضدد العندف مسدتوى علدى محافظدات أعلدى وهي البلح، دير محافظة
 .  لإلحصاء المركزي الجهاز بحسب أخرى

 عضددوات %55 مركددزي، مجلددس أعضدداء مددنهن %1 محدددودة، القددرار صددنع مواقددع فددي النسدداء مشدداركة .4
 امددرأة  محددافظ 50 أصددل ومددن فدداعالت، سددفيرات %55 وزراء، مجلددس عضددوات %59 وطنددي، مجلددس
 فدأعلى عدام مددير درجدة علدى الحاصدلين عدن الحديث وعند. والبيرة اهلل رام محافظة محافظ هي واحدة
 مقابدل اإلنداث بدين %01 البطالدة نسدبة أن كمدا. الرجدال مدن %13 مقابدل النساء من %54 النسبة تبلغ
 %29 مقابددل ،%9 إلعاقددةا ذوات مددن العاملددة القددوى فددي المشدداركات نسددبة ان كمددا. الددذكور بددين 41%
 .اإلعاقة ذوي الرجال من

 يجددري لددم المتكددررة، الرسددمية والوعددود المدددني المجتمددع وضددغوط النسدداء قتددل جددرائم ارتفدداع مددن بددالرغم .9
 فدددي مكانددده يدددراوح المنتظدددر القدددانون زال ومدددا العندددف، مدددن األسدددرة حمايدددة قدددانون إصددددار تاريخددده حتدددى

 .النساء بأرواح استخفاف

 

 

 

 ا  عام 01إسراء غريب، 

 بيت لحم
ضحية جديدة للثقافة 

 لذكورية وعنف المجتمعا
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 وحقددوق يتوافددق وعصددري حددديث فلسددطيني شخصددية أحددوال قددانون إصدددار إلددى قائمددة جددةالحا زالددت مددا .1
 .الدولية بالمعايير ويلتزم اإلنسان

 للحركددات عددابرة رجعيددة قددوى مددن هجددوم إلددى والنسددوية الحقوقيددة المدنيددة المؤسسددات تعرضددت مددؤخرا ، .0
 مثددل دولددة أي يفدد مفصددلية قطاعددات تهديددد وجددرى النسدداء، حقددوق عددن دفاعهددا خلفيددة علددى واألحددزاب

 إصددار خلفيدة علدى القضدائية السدلطة فدي ممثلدة سديادية ومرافدق اإلعدالم وقطاع والتعليم التربية قطاع
 .المشهد عن الحكومة غياب واضحا   وكان الزواج، سن بتحديد بقانون قرار الرئيس السيد

 51 بدد للجنسين الزواج سن تحديد بقانون قرار بإصدار الرئاسية لإلرادة" شمس" مركز تثمين من بالرغم .3
 الدوليدة فلسدطين والتزامدات األساسدي الفلسدطيني والقدانون السدتقالل إعالن وروح لنسجامه نظرا   عاما  

 معددددايير أن إل. المتحدددددة لألمددددم التددددابع اإلنسددددان حقددددوق مجلددددس ومطالبددددات اإلنسددددان حقددددوق ومعددددايير
 سددلطات إلددى وتسددتند ضددبابية زالددت مددا الددزواج سددن بتحديددد بقددانون القددرار فددي الممنوحددة السددتثناءات

 وفقدا   بقدانون القدرار فدي تحديددها األولدى وكان القضاة، قاضي من وبمصادقة المحكمة قبل من تقديرية
 .الفضلى الدولية والممارسات للمعاير
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 توصيات مركز "شمس"

 :  يلي بما يطالب" شمس" مركز فإن وعليه،

 المددرأة ضددد التمييددز أشددكال كافددة علددى القضدداء اتفاقيددة مددع ةكافدد ومواءمتهددا التشددريعية األطددر إصددالح .5
 بددالزواج الرضددا واتفاقيددة المتزوجددة المددرأة جنسددية واتفاقيددة بهددا الملحددق الختيدداري والبروتوكددول" سدديدوا"

   .فلسطين إليهم انضمت الذين العام في الزواج وسن

 والتزامدددات مسدددؤولية علدددى بوضدددوح يحتدددوي وأن العندددف، مدددن األسدددرة لحمايدددة قدددانون بإصددددار اإلسدددراع .2
 أحددددوال قددددانون إصدددددار علددددى والعمددددل .المعتدددددين ومقاضدددداة الناجيددددات وحمايددددة العنددددف لمنددددع الحكومددددة
 األساسددية القضددايا ويشددمل الدوليددة بالمعددايير ويلتددزم اإلنسددان وحقددوق يتوافددق وعصددري حددديث شخصددية

 العقوبدددات يغلدددظ صدددريع فلسدددطينية عقوبدددات وقدددانون .للمدددرأة والجتماعيدددة القتصدددادية الحقدددوق حدددول
 50/5402 األردنددي العقوبددات قددانون مددن( 41) المددادة تعددديل حيندده، إلددى. النسدداء قتلددة علددى والجددزاءات

صدار". الشرف بداعي" مصطلح باستبدال الغربية الضفة في النافذ  حدديث فلسدطيني شدركات قدانون وا 
سدددتراتيجيةو  رؤيدددة يراعدددي 52/5409 النافدددذ األردندددي الشدددركات لقدددانون بدددديال   وعصدددري  المكاندددة تعزيدددز ا 

 .للنساء القتصادية

 المحداكم فدي القضدائي الختناق حالة إلنهاء( المدني المجتمع مع بالشراكة رسمية) شاملة خطة وضع .4
 .الستعجال صبغ تحمل أنها سيما الشرعية

 ى،األعلد القضداء مجلدس العددل، وزارة) العدالدة قطداع في وفاعليتهن ومشاركتهن النساء حضور تعزيز .9
 .(المحامين نقابة العامة، النيابة الشر طية، القانون إنفاذ جهات

 مدن والعندف الكراهيدة خطابدات مواجهدة فدي المسدؤولية الرسدمية ومؤسسداتها الفلسدطينية الحكومة تحمل .1
 عدن الددفاع فدي المتقدمدة مواقفهدا خلفيدة علدى المددني المجتمدع منظمدات تسدتهدف والتي الرجعية القوى
 .لفتياتوا النساء حقوق
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 للمحكمددة التقديريددة السددلطة مددن فيدده السددتثناءات تتحددول بحيددث الددزواج، سددن رفددع بقددانون قددرار تعددديل .0
 .الفضلى الدولية والممارسات والمعايير تتفق مكتوبة واضحة معايير إلى القضاة قاضي ومصادقة

 رسدددميةال العدالدددة مؤسسدددات إصدددالح عبدددر وذلدددك العدالدددة، إلدددى الوصدددول مدددن النسددداء تمكدددين ضدددرورة .3
 لهدن يضمن بما لهن، طاردة ل العنف ضحايا للنساء محتضنة تصبح بحيث األفضل، نحو وتطويرها
 .بالمواطنة شعورهن ويعزز والمساواة العدالة

 فيدده تتراجددع الددذي الوقددت فددي الجامعددات فددي للطالبددات وبالددذات السياسددية المددرأة مشدداركة تعزيددز ضددرورة .1
 تددوليهن بعددد بفعاليددة بدددورها والقيددام والوصددول والترشددح قتددراعال مددن تمكيددنهن عبددر وذلددك النسددبة، هددذه

صدددالح العدددام السياسدددي المندددا  معالجدددة عبدددر للمنصدددب،  دون تحدددول التدددي والثقافيدددة الهيكليدددة األطدددر وا 
 الحركدات ونظدم الطلبدة مجدالس دسداتير فيهدا بمدا لهدن السياسية المشاركة في عقبات وتشكل وصولهن
 القدددرار صدددنع مراكدددز إلدددى الوصدددول مدددن النسددداء تمكدددين أهميدددة عدددن فضدددال   الجامعدددات، فدددي الطالبيدددة
 وغيدددر الوزاريدددة العامدددة المؤسسدددات فدددي والمدددؤثرة العليدددا الفاعلدددة للمناصدددب وصدددولهن بزيدددادة المختلفدددة،
 النقابدات فدي النسداء وفعاليدة انتسداب وتعزيدز الخداص، القطداع ومؤسسدات األهلية والمؤسسات الوزارية
 .والمهنية العمالية

 كمدددخل المهمشددة المندداطق فددي يسددكنّ  اللددواتي النسدداء وبالددذات وعمليددا ، نظريددا   اقتصدداديا   ةأالمددر  تمكددين .4
 فدي النسداء مشداركة فجوة تقليص على والعمل المجالت، كافة في وتمكينهن المختلفة حقوقهن لنتزاع
 تعزيددز ىعلدد والعمددل عددنهن، أضددعاف أربعددة حددوالي تزيدد التددي الرجددال مشدداركة مددع مقارنددة   العمددل سدوق

 اسدتثمار يضمن بما والمهنية، النقابية واألطر والزراعية والصناعية التجارية الغرف في النساء حضور
تاحة طاقاتهن  .الفلسطيني بالقتصاد النهوض في للمشاركة لهن الفرصة وا 

 

 . . عاش نضال المرأة الفلسطينيةعاش الثامن من آذار

 


