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 وزارة الشؤون الخارجية و الالجئين 

 قسم الشؤون متعددة األطراف 

 

 2020الحملة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 
 

 بيان حقائق 

 

 

االحتالل اإلسرائيلي له تأثير سلبي مدمر على حقوق اإلنسان للنساء الفلسطينيات والمشاعر ، ألنهن من 

النظام االستعماري اإلسرائيلي ، ويعانون بشكل غير متناسب من العنف  أكثر الفئات ضعفاً أمام  

اإلسرائيلي وإنكار حقوقهن اإلنسانية األساسية. باإلضافة إلى حرمانهم من حقوقهم غير القابلة للتصرف ، 

ق  بما في ذلك حق الردع الذاتي وحق العودة في انتهاك للقانون الدولي ؛ بما في ذلك القانون الدولي لحقو 

 اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة. 

 

تتعرض النساء والفتيات الفلسطينيات لسياسات غير قانونية وهدفها مثل القتل واإلصابات خارج نطاق  

القضاء ، وهدم المنازل ، ومصادرة األراضي ، وتدمير الممتلكات ، واالعتقال واالحتجاز التعسفي ،  

 والمضايقات ، وإرهاب المستوطنين. 

، قُتلت أربع نساء فلسطينيات دون وجه حق على   2020 جويلية 31إلى  2019سبتمبر  1خالل الفترة من 

  ات، معظمهن في سياق المظاهرات وعملي 5Iامرأة منهن  176يد قوات االحتالل اإلسرائيلي ، وأصيب 

 .1البحث واالعتقال

 

تعرضت سبع نساء فلسطينيات العتداءات   ،المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وبحسب مكتب األمم 

-المستوطنين خالل نفس الفترة ، واستمر إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين حتى خالل جائحة كوفيد 

  44هجوًما للمستوطنين ، مما أدى إلى إصابة  143، حيث وثق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  19

 .22020اثنان منهم نساء وتسعة فتيان وأربع فتيات في أول خمسة أشهر من عام فلسطينيًا ،  
 

  مراكز إيقاف  امرأة في 43 الموقوفين في حالة سراح على بقاءو موقوفينمعطيات هيئة شؤون ال و تؤكد

والنقل واالستجواب   يقافاال  مراحل و يعانون من سوء المعاملة أثناء ،اإلسرائيلية دون سند قانوني 

 ن  يواجهن ظروفًا قاسية جدًا في مراكز االحتجاز ، بما في ذلك انتهاك حقوقه ن  . كما أنهعتقالواإل 

اإلذالل والتعذيب الجسدي والنفسي لحظة السجن والتحقيق والتحرش الجنسي واإلهمال الطبي  ،  األساسية

مبنى   582، تم هدم  2019سبتمبر  1، منذ  والحرمان من الوصول إلى الخدمات ومنع الزيارات العائلية

مبنى سكني ، مما أدى إلى تشريد   238فلسطيني في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية. من بينها 

 
تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وعرب   1

 . 2020آب / أغسطس  27األراضي المحتلة،آخرين في 
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منتهكة حق المرأة في السكن الالئق ، والحق في الصحة والعمل والمياه   3فتاة  181امرأة و  196

ذلك ، فإن القيود اإلسرائيلية المفروضة على سياسات حرية  والصرف الصحي والتعليم. عالوة على 

اإلقامة وإلغاء اإلقامة تعيق النساء والفتات الفلسطينيات من التمتع بالحياة األسرية واالجتماعية ،  

والحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل والتمتع بحرية الحركة ، وخاصة النساء والفتيات ذوات  

 اإلعاقة. 

 

دولة فلسطين ملتزمة بالنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف. سلسلة من  ذلك ، فإن   ومع

والسياسات والتدابير لها أثرها في نهج يعكس المبادئ والقيم األساسية التي تأسست عليها دولة   اإلجراءات

حترام حقوق اإلنسان. تم وضع فلسطين. وهي تشمل السالم والحرية والمساواة والديمقراطية والتعددية وا

من أجل القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء   القوانين واإلجراءات والسياسات الالزمة

 والفتيات. 

 

 اإلجراءات األخيرة على المستوى الوطني 

 

المرأة"  قوم الحكومة الفلسطينية برصد ومتابعة تنفيذ "االستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد ت

والتي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحسين الحماية االجتماعية والدعم المقدم   مجاالتة الشاملة لعد  

 لضحايا العنف من اإلناث وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.

 

اعتمدت اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان بالتنسيق مع منظمات   ،2020في يوليو 

مجتمع المدني ذات الصلة خطة عمل لتنفيذ توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ال

بعد ذلك نشر الخطة   وتم  ، والفتيات   الالزمة للقضاء على العنف ضد المرأة لتدايبروالتي تضمنت جميع ا

 منها. على جميع الهيئات الوطنية ذات الصلة للمتابعة في مجاالت اختصاص كل  

 

تقوم دولة فلسطين بمراجعة تشريعاتها المحلية من أجل ضمان امتثالها للمعاهدات والمعايير الدولية ، ال  

 سيما اتفاقية سيداو. عالوة على ذلك ، يقوم مجلس الوزراء حاليا بمراجعة قانون حماية األسرة. 

وإعادة دمج ضحايا العنف في األسرة تم اتخاذ العديد من التدابير لضمان المساءلة الوقائية والحماية 

تم فتح خط هاتفي مباشر مجاني لوحدات حماية األسرة في قوة  ، ووالمجتمع أثناء جائحة فيروس كورونا

تطوير نموذج لتقييم   ، كما وقعالشرطة في جميع أنحاء البالد لتلقي شكاوى من النساء ضحايا العنف

 وس كورونا. المخاطر يتوافق مع حالة الطوارئ الخاصة بفير

 

العنف ضد المرأة ، وال سيما الوفيات في ظروف غير واضحة عند إجراء   مناهضةل  الخدماتتطوير تم  

، و تستخدم التقارير النفسية كمؤشر رئيسي من أجل تطوير   ياالجتماع التحقيقات وتوسيع نطاقها

  2013حالة الوطني لعام يجري اتخاذ إجراءات لمراجعة نظام اإل   ،المحاكمات المقدمة لضحايا العنف

الذي ينظم مراكز حماية النساء ضحايا العنف    2011لسنة  9  لضحايا العنف من النساء والقانون رقم 

بهدف تطوير آليات اإلحالة الوطنية وتقديم الخدمات للنساء المستبعدات من تلك األنظمة ، وال سيما الديدان 

استغاللهن في قضايا الدعارة والنساء المصابات بإدمان ذوات اإلعاقات الشديدة ، والنساء اللواتي تم 

 الكحول أو المخدرات. 

 

الذي    تفعيل السجل اإللكتروني ة وإعداد دليل إلجراءات العمل المنسقة فيما يتعلق بالجرائم اإللكتروني تم  

جراءات  تدوينه من قبل المدعين العامين المسؤولين عن حماية العائالت من العنف بهدف توثيق اإل  وقع

 المتخذة لمعالجة قضايا العنف. 
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 اإلجراءات المطلوبة:  

 

و  يجب أن تكون إسرائيل ، قوة االحتالل ، مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات منهجية ضد الشعب الفلسطيني ، 

النساء والفتيات. باإلضافة إلى ذلك ، يجب على المجتمع الدولي ممارسة ضغوط دبلوماسية  بالخصوص 

وانين الدولية وقرارات األمم  وسياسية وقانونية على إسرائيل  قوة االحتالل  لاللتزام بالتزاماتها بموجب الق

 المتحدة ذات الصلة. 

 

يجب على المجتمع الدولي أن يفي بمسؤولياته فيما يتعلق بحماية النساء والفتيات في أوقات الحرب على  

  .1325وجه التحديد على النحو المبين في قرار مجلس األمن رقم 

 اء والفتيات الفلسطينيات.  ويجب أن يتخذ وسائل عملية جماعية وفردية لحماية حقوق النس 

يجب على المجتمع الدولي التأكد من أن انتهاك حقوق النساء الفلسطينيات يتم التحقيق فيه بشكل صحيح 

. تتخذ الحكومة الفلسطينية جميع اإلجراءات الالزمة لتعزيز وحماية المساواة بين  مرتكبي العنفومحاسبة 

مة للعنف والتمييز ضد النساء والفتيات بما يتوافق مع الجنسين  وستتخذ اإلجراءات القانونية الالز

المعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم إلى زيادة تمكين 

بما في ذلك من خالل دعم جهود الحكومة الفلسطينية ومنظمات المجتمع   ،النساء والفتيات الفلسطينيات

 التنفيذ الفعال لمعاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة وخاصة خالل جائحة فيروس كورونا.المدني من أجل  

 

 

 

 


