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 ةـمقدم

 ( للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا                                        تستعرض هذه الوثيقة، المقتبسة من تقرير   -1
 ،2018إلى حزيران/يونيو  2016للفترة من تموز/يوليو وضع النساء والفتيات الفلسطينيات ، (1)عن الموضوع نفسه

واألمنية والمتعلقة بحقوق اإلنسان. وتصف السياسية واالجتماعية واالقتصادية الهامة  التطوراتمركزة على 
الوضع السياسي المتقلب في األرض الفلسطينية المحتلة وانعكاساته على رفاه وحقوق النساء والفتيات، ال سيما 

 .لمدمرة للحصار اإلسرائيلي على غزةاآلثار ا

الفجوة المتزايدة في مستويات المعيشة فيما بين الضفة الغربية وغزة، حيث  على سلط الوثيقة الضوءتو -2
إلى مزيد من التدهور  ،أدى الحصار، إلى جانب التصعيد الدوري للعنف والهوة السياسية القائمة منذ أمد طويل

وسياسات استمر الحصار المفروض على غزة ، بالتقرير. ففي الفترة المشمولة في ظروف معيشة النساء والفتيات
واستمرت سياسات ترخيص البناء التمييزية في  في تقويض الحقوق الصحية للنساء والفتيات.تصاريح السفر 

حكومة الورغم التدابير التي اتخذتها في تقويض حق البناء.  المنطقة "ج" في الضفة الغربية والقدس الشرقية
                                                                                        ، استمر العنف ضد النساء والفتيات، ما يشك ل تحديا  كبيرا  أمام تحقيقهن لحقوقهن االقتصادية يةفلسطينال

مواءمة التشريعات والسياسات فقد أحرزت دولة فلسطين بعض التقدم في  واالجتماعية والمدنية والسياسية.
لدولة خطة العمل الوطنية  وأطلقت، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(الوطنية مع 

 .2019-2017لفترة في ا 1325بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن فلسطين 

 الوضع السياسي والجوانب المتعلقة بنوع الجنس  -    أوال 
 في األراضي الفلسطينية تحت االحتالل

استمر االحتالل اإلسرائيلي المديد، وما ينطوي  ،2018إلى حزيران/يونيو  2016من تموز/يوليو في الفترة  -3
ي تحقيق حقوق المرأة                                                                                 عليه من عنف متكرر وانتهاكات متكررة للقانون الدولي، في التأثير سلبا  على التقدم ف

 بما فيها القدس الشرقية. ،الفلسطينية السياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة

 التطورات السياسية  -ألف

 واصلت حكومة إسرائيل انتهاج سياسة مصادرة األراضي واالستيطان في الضفة الغربية المحتلة،  -4
لألمم المتحدة وكرر األمين العام  .(2016) 2334بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك واضح لقرار مجلس األمن 

فيها  على أن البناء االستيطاني المستمر والتوسع في الضفة الغربية المحتلة، بما ،2018في شباط/فبراير  ،التأكيد
 .(2)بهذا الشأن                                                                                    القدس الشرقية، غير قانوني بموجب قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي، وأصدر توبيخا  

                                                

(1) E/ESCWA/ECW/2019/TP.2. 

(2) SG/SM/18882-GA/PAL/1403. 
 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-A.pdf
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-2016-2018
https://www.un.org/press/en/2018/sgsm18882.doc.htm
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                                                                        فرضت إسرائيل حصارا  على غزة أسفر عن حرمان مليوني نسمة من إمكانية الوصول ، 2007ومنذ عام  -5

فريق األمم        يتوق ع                       ظروفا  معيشية كارثية. وو معدالت الفقر والبطالة      ا  في           ول د ارتفاعو ،ة إلى العالم الخارجي     بحري 
 .(3)                     مكانا  يصلح العيش فيه ،2020بحلول عام  ،ن غزة لن تكونأطري في األراضي الفلسطينية المحتلة             المتحدة الق 

 األمنيالوضع   -باء

نية المحتلة في التدهور. وساد خالل الفترة المشمولة بالتقرير، استمر الوضع األمني في األراضي الفلسطي -6
العنف المتصل بالنزاعات، بما في ذلك العمليات العسكرية اإلسرائيلية وحمالت التفتيش واالعتقال واالستخدام 
المفرط للقوة من جانب قوات األمن والقوات العسكرية اإلسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين والتخويف 

وكان لذلك آثار متمايزة على النساء والرجال والفتيات  .في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين اإلسرائيليين
وبعد أن انخفض عنف المستوطنين اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والفتيات، مدة ثالث  والفتيان.

 .(4)2017منذ بداية عام  سنوات، أخذ يواصل االرتفاع

                                                       طول السياج الحدودي سلسلة من االحتجاجات الجماهيرية ت عرف على          ، أ طلقت 2018آذار/مارس  30في و -7
"مسيرة العودة الكبرى" يطالب فيها الالجئون الفلسطينيون بحقهم في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم ورفع  بـ

لقوة بشكل مفرط وغير متناسب وعشوائي، بما في ذلك استخدامها الذخيرة استخدام ت إسرائيل با   رد و. الحصار
 .(5)      العز لإلى عدد كبير من اإلصابات والقتلى بين المتظاهرين الفلسطينيين ما أدى  ،ةالحي

 تحت االحتالل الحياة  -       ثانيا  

 القيود على الحركة والتنقل  -ألف

في الضفة الغربية، خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت حياة الكثير من النساء والفتيات الفلسطينيات  -8
  وفي القدس الشرقية، كان الجدار أحد عوامل تعرض النساء للمخاطر.. تنقلالحركة والقيود على متأثرة بال

خارج الجدار                                           حش ر عشرات األلوف من الفلسطينيين المقدسيين 1949وقد نجم عن انحرافه عن خط الهدنة لعام 
ية التي تعيش في مجتمعات محلية زالت مركز اإلقامة الدائمة لألسر المقدسا مورغم أن القدس . المحيط بالمدينة

أن حصولها على الخدمات الصحية والتعليمية  تواصل دفع الضرائب البلدية، إال خارج الجدار ورغم أن هذه األسر
 .جميع السكانوفي غزة، أدى الحصار إلى تطويق                             والبلدية أصبح أكثر تقييدا .

                                                

(3) United Nations Country Team in the occupied Palestinian territory, Gaza Ten Years Later (Ramallah, 2017). 

(4) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Humanitarian bulletin: occupied Palestinian 

territory, May 2018.                                                                                                                                                                  

(5) A/ES-10/L.23. 
 

https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_10_years_later_-_11_july_2017.pdf
https://undocs.org/ar/A/ES-10/L.23
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                     اإلقامة ولم  شمل األسر  -باء

وفي . المشمولة بالتقرير تقويض حق المرأة في الحياة األسرية وحماية وحدة األسرةاستمر خالل الفترة  -9
في حزيران/يونيو . و(6)    طفال  11و امرأة 41                      فلسطينيا ، بما في ذلك  95وحده ألغي وضع اإلقامة لـ  2016عام 

منع منح الجنسية أو ("، الذي ي2003 –          أمر مؤق ت ، جدد الكنيست "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل )2017
 .(7)وضع اإلقامة لفلسطينيين متزوجين من مواطنين إسرائيليين أو من مقيمين في القدس الشرقية

 هدم المنازل والترحيل القسري  -جيم

مصادرة األراضي لبناء المستوطنات والسياسات التمييزية في مجال التخطيط المكاني وتقسيم  ول  ح   ت  -10
وسياسات . الفلسطينيين في المنطقة "ج" والقدس الشرقية على رخص بناء دون حصولاألراضي إلى مناطق 

حكومة إسرائيل هذه، وهي انتهاك للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، هي من العوامل 
رعي في والسكان الفلسطينيون في القدس الشرقية ومجتمعات البدو وال القسري للفلسطينيين. رحيلالرئيسية للت

حتى  2016وخالل الفترة من كانون الثاني/يناير  المنطقة "ج" من الضفة الغربية هم األكثر عرضة لهذا الخطر.
 503ر على       ما أث  ،دون ترخيصبوحدة سكنية  172                               ، ه دمت في القدس الشرقية وحدها 2018حزيران/يونيو  30

استمرت سياسة "عمليات الهدم العقابي و .(8)وحدة غير سكنية، منها جامع وشركات ومزارع 122، وأشخاص
 .(9)     شخصا  95للمنازل" وأدت إلى تشريد 

 ليليةالمداهمات ال  -دال

وحدها، جرت عمليات عسكرية إسرائيلية في  2017في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر  -11
. (10)عملية مداهمة 581وعها مرة في األسبوع، وبلغ مجم 14مخيمات الالجئين في الضفة الغربية بمعدل 

ل للدموع بشكل متواصل، ولذلك تأثير                                                               ويصاحب التوغالت العسكرية في مخيمات الالجئين استخدام الغاز المسي 
 .مدمر على الصحة العقلية والبدنية للسكان، بما في ذلك الحوامل

                                                

. 2017 أيار/مايو 23، "2017القدس الشرقية: حقائق ومعطيات ، "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (6)

https://law.acri.org.il//ar/wp-content/uploads/2017/05/jerusalen-information-23.5.2017.pdf. 

(7) Hamoked: Center for the Defence of the Individual, “HaMoked to the HCJ: the Citizenship and Entry into 

Israel Law has been extended automatically again, without any change or effort to limit the scope of harm to the Palestinian 

population living in the country for years; the Law’s broad repercussions must be reviewed anew”, 15 June 2017.               

 https://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics، متاحة على "بتسيلم"بيانات  (8)

 (.2019شباط/فبراير  7             )است رجعت في 

 نفسه. المرجع (9)

(10) OCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview - occupied Palestinian territory, November 2017. 
 

https://law.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/2017/05/jerusalen-information-23.5.2017.pdf
https://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/occupied-palestinian-territory/document/2018-humanitarian-needs-overview-occupied
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 االعتقاالت واالحتجاز والسجن السياسي  -هاء

ال الفلسطينيين إلى زيادة مسؤوليات المرأة في إعالة أسرتها. وللعبء تؤدي االعتقاالت الجماعية للرج -12
االقتصادي األثقل الناجم عن سجن الرجال تداعيات مختلفة على وضع المرأة. فقد يؤدي في حالة بعض األسر 
إلى مزيد من التعرض للمخاطر االقتصادية بل وإلى اإلفقار بسبب محدودية إمكان حصول المرأة على فرص 

 ، حيث                                                                                          تصادية، لكنه في حالة أ سر أخرى قد يؤدي إلى تحسين العالقات بين الجنسين ومركز المرأة في األسرةاق
من  امرأة وفتاة 60، كانت هناك 2018حزيران/يونيو  فيو. في غياب الرجل األسرة داخل المرأةتزداد سلطة  قد

 .(11)سجين فلسطيني محتجزين في السجون اإلسرائيلية 5,900بين 

 الفلسطينيات النساء لدىاقتصادية -اتجاهات ديمغرافية واجتماعية  -     لثا  ثا

االقتصادية طوال الفترة المشمولة بالتقرير استمرار التمييز -تؤكد المؤشرات الديمغرافية واالجتماعية -13
 األساسية.ة بين الجنسين في إعاقة تمتع النساء والفتيات الفلسطينيات بحقوق اإلنسان والحريات اوالالمساو

 األمن الغذائي والفقر  -ألف

                    ومواجهتها قيودا  في  العمل سوقتتعرض المرأة لمخاطر اقتصادية أعلى بسبب اندماجها المحدود في  -14
وكما أفاد                                                                                          إمكانية الحصول على األصول اإلنتاجية وعلى األراضي، وتفاق م ذلك كله قوانين الميراث التمييزية.

نقطة  15نساء أعلى بـ  يلها  ع                                                     انتشار انعدام األمن الغذائي بين األسر المعيشية التي ت فإن برنامج األغذية العالمي، 
وكانت معدالت الفقر بين األسر  .(12)في المائة 21مقابل  36 –رجال  يلها   ع    ي مئوية مما بين األسر المعيشية التي 

في المائة على  29.2في المائة و 30.6: 2017                           ذكور متشابهة نسبيا  في عام  يلها   ع          إناث وي  يلها   ع    ت المعيشية التي 
                                                       نساء هي بين األسر األكثر تلقيا  للمساعدة من القطاع العام  يلها   ع    ت ومع ذلك، فإن األسر المعيشية التي  .(13)التوالي

                                                                                                     في كل من غزة والضفة الغربية. ومن المرجح أنه بدون هذه الحماية والمساعدة االجتماعية، سيقع في الفقر عدد 
 نساء. يلها  ع               ن األسر التي ت أكبر م

 التعليم ومحو األمية  -باء

قد تحقق التكافؤ بين الجنسين في التعليم، واآلن يفوق عدد اإلناث الملتحقات بالتعليم األساسي والثانوي ل -15
معدل التحاق الفتيات بالمدارس أعلى باتساق من معدل . وفي الفترة المشمولة بالتقرير، كان والعالي عدد الذكور

 .التحاق الفتيان في جميع الفئات العمرية

                                                

متاحة على  عاية األسير وحقوق اإلنسان،مؤسسة الضمير لربيانات  (11)

http://www.addameer.org/statistics?field_date_of_statistics_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=06%2F01%2F2018&field

_date_of_statistics_value_1%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=06%2F30%2F2018  (.2019شباط/فبراير  7             )است رجعت في 

(12) WFP/EB.2/2017/7-A/4. 

 ، "2017معالم الفقر في فلسطين " ،دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (13)

http://www.pcbs.gov.ps/Document/pdf/txta_poverty2017.pdf?date=16_4_2018. 
 

http://www.addameer.org/statistics?field_date_of_statistics_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=06%2F01%2F2018&field_date_of_statistics_value_1%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=06%2F30%2F2018
http://www.addameer.org/statistics?field_date_of_statistics_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=06%2F01%2F2018&field_date_of_statistics_value_1%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=06%2F30%2F2018
https://docs.wfp.org/api/documents/145e5a9ff07b43c59fbd4e4e5e7ac806/download/
http://www.pcbs.gov.ps/Document/pdf/txta_poverty2017.pdf?date=16_4_2018
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 التشغيل  -جيم

 رغم ارتفاع معدالت التحصيل التعليمي لدى المرأة، ما زالت إمكانية حصولها على عمل مقيدة للغاية -16
، 2018وفي الربع الثاني من عام  القوى العاملة من بين أدنى المستويات في العالم. تها فيمشاركوما زال مستوى 

، ما يعني أنها لم تكن تبحث عن عمل أو ةملاالع ىقوالخارج في المائة(  79.4) لبية العظمى من النساءبقيت الغا
                                                             ومعدالت مشاركة النساء في القوى العاملة منخفضة خصوصا  في القدس  .(14)أنها لم تكن منخرطة في أي عمل

في المائة فقط، مقارنة بنسبة مشاركة  6.7، بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 2017الشرقية: ففي عام 
 .(15)في المائة 56.4الرجال التي بلغت 

 صحةال  -دال

ل األشخاص والسلع، بما في ذلك المرضى والعاملين                                              ض القيود العديدة التي تفرضها إسرائيل على تنق      تقو   -17
معات المحلية "خارج الطبيين واإلمدادات الطبية، حق المرأة في الرعاية الصحية، وخاصة في غزة والمجت

                                      وما زالت سياسات االحتالل تؤثر سلبا  على  الجدار" في القدس الشرقية والمنطقة "ج" من الضفة الغربية.
 .والحالة الصحية للسكانالمحددات االجتماعية للصحة 

 البيئة والمياه والصرف الصحي  -هاء

واصلت غزة خالل الفترة المشمولة بالتقرير مواجهة تحديات هائلة تتعلق بالبيئة والمياه والصرف  -18
 حق الحصول على مياه الشرب المأمونة.كلذلك تأثير سلبي على رفاه النساء والفتيات وتحقيق حقوقهن، والصحي، 

 العنف ضد المرأة والفتاة  -واو

وج، عنف االحتالل اإلسرائيلي وعنف مجتمعاتهن المحلية.                                      تعاني النساء الفلسطينيات عبء عنف  مزد -19
وتؤدي عقود من معاناة المرأة من العنف المرتبط باالحتالل والهياكل األبوية للمجتمع الفلسطيني إلى تعريضها 

وتتعرض النساء والفتيات الفلسطينيات ضمن مجتمعاتهن . ألشكال مختلفة من األذى في المجالين العام والخاص
لية لخطر كافة أشكال العنف، ال سيما العنف األسري والتحرش الجنسي وما يسمى جرائم الشرف واإليذاء المح

 البدني والنفسي واللفظي والحرمان من الموارد والزواج القسري وزواج األطفال.

 اإلعالم  -زاي

 ترة المشمولة بالتقرير.                                                                         استمر تمثيل المرأة ناقصا  إلى حد كبير في المحتوى اإلعالمي الفلسطيني خالل الف -20
                                                                                                وتميل وسائل اإلعالم الفلسطينية إلى تمثيل النساء كضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان، في حين ي مث ل الرجال 

                                                

اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية لمسح القوى العاملة للربع " دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (14)

 .http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3134 "،(2018مارس، آذار/ –األول، دورة )كانون الثاني/يناير 

  2017مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي المنقح دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  (15)

 .http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2367.pdf (،2018، اهللرام )
 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3134
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2367.pdf
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وعالوة على ذلك، عندما تمنح وسائل اإلعالم الفلسطينية االهتمام للنساء، فإنها تركز  كخبراء ومتحدثين رسميين.

، كالمرأة الريفية والمرأة في المخيمات والقرى مخاطرالنساء األكثر عرضة لل على فئات محددة من النساء، دون
 .(16)                                                                                ، إذ غالبا  ما ينصب االهتمام اإلعالمي على النساء اللواتي يعملن في وظائف ومهن نخبويةالبدوية

 الطفلة  -حاء

من العوامل في يسهم عدد و زالت األطر التشريعية التي تحكم زواج األطفال مجزأة وغير متسقة.ا م -21
استمرار زواج األطفال في األرض الفلسطينية المحتلة: ارتفاع معدالت الفقر؛ واالفتقار إلى تشريعات تحظر 

 .زواج األطفال صراحة؛ والبيئة اإلكراهية الناشئة عن سياسات وممارسات االحتالل

 المشاركة السياسية واالجتماعية واألطر القانونية  -      رابعا 
 الفلسطينياتوحقوق النساء 

 المشاركة والعملية السياسية  -ألف

                                                                                              خالل الفترة المشمولة بالتقرير، كان تمثيل المرأة ناقصا  على جميع المستويات في هيئات صنع القرار،  -22
بما في ذلك في مجلس الوزراء والمجالس البلدية ولجان المخيمات والسلك الدبلوماسي والسلطة القضائية 

في الحكومة  19، كانت النساء تشغلن ثالثة مناصب وزارية من أصل 2018نيو في حزيران/يوو والشرطة.
في  21، بلغت نسبة النساء المنتخبات في المجالس المحلية 2017الفلسطينية. وبعد االنتخابات البلدية في عام 

 .(17)في المائة فقط من أعضاء مجالس الطلبة في جامعات الضفة الغربية 12.4شكلت الشابات و المائة.

 الدوليةمواءمة التشريعات الوطنية مع األطر   -باء

".               : المواطن أوال 2022-2017أجندة السياسات الوطنية خالل فترة التقرير، اعتمدت الحكومة الفلسطينية " -23
السياسات  فيوع االجتماعي الن قضايا جه األجندة من خالل الدعوة إلى دمالمساواة بين الجنسين في هذتبرز و

ضمان و؛ تبااالش اتالخطط والموازنات؛ وتوفير فرص عمل للنساء، وخاصة الخريجون ومشاريع القواني ةالعام
ت وتعزيز اضد النساء والفتيخدمات القضائية؛ ومكافحة التمييز والعنف وصول المرأة بشكل عادل إلى ال

 .ةكتهن في جميع جوانب الحياة العاممشار

على )سيداو(                                                                                  ي نظر إلى انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و -24
ة في وفي حين أن إسرائيل مسؤولة عن تطبيق االتفاقيأنه قوة دافعة هامة لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات. 

                                                                                                       األرض الفلسطينية المحتلة، فإن دولة فلسطين مسؤولة أيضا  عن تطبيقها في إطار سعيها لبناء دولة أكثر إنصافا  
اللجنة إلى تفاقية االوخالل الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت دولة فلسطين تقريرها األولي عن تنفيذ . للجنسين

                                                

(16) CEDAW/C/PSE/1، 78 الفقرة. 

 (،2017، رام اهلل) المرأة والرجل في فلسطين: قضايا وإحصاءات دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (17)

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2343.pdf. 
 

http://palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/GOVPLAN/NPA%20Arabic.pdf
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/PSE/1
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2343.pdf


E/ESCWA/C.7/2019/10 

 
-9- 

 
واتخاذ  التمييز على أساس الجنس بحظر جميع أشكال وأعلنت التزامها المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،

 .(18)كافة التدابير الالزمة لذلك

ى التزام دولة فلسطين القوي بإشراك المرأة على جميع مستويات جهود بناء السالم واألمن في      وتجل  -25
 .2019-2017 لدولة فلسطين للفترة 1325مجلس األمن إطالق الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 

 لمرأة وغيرها من المؤسساتلالوطنية  ةلياآل  -جيم

 ،استراتيجيات وخطط الحكومة المتعلقة بالمرأة       ت عد   التيوزارة شؤون المرأة هي اآللية الوطنية الرئيسية  -26
                                                                                                       استنادا  إلى المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين 
 وأهداف التنمية المستدامة وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. كما تعمل الوزارة على مكافحة العنف 

لجنة ال. وهي رئيسة 2019-2011مرأة لألعوام                                                        ضد المرأة وفقا  لالستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد ال
، إلى جانب منظمات حقوق المرأة،            تصدرت أيضا و، (2000) 1325األمن رقم الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس 

زارة االستراتيجية الوطنية الجنسانية الشاملة تطوير الخطة الوطنية. وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، أطلقت الو
خطة على أساس                                          كجزء ال يتجزأ من الخطة الوطنية التي أ عدت  2022-2017لعدة قطاعات والتي تغطي الفترة 

جارية لتقدير تكلفة العنف الزوجي في دولة الالجهود وتقود وزارة شؤون المرأة  .2030مة لعام التنمية المستدا
 .هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةوفلسطين بالشراكة مع اإلسكوا 

 المجتمع المدني  -دال

في الدعوة إلى النهوض بحقوق       حاسم           لعب دور  باستمرت منظمات المجتمع المدني في دولة فلسطين  -27
 النساء والفتيات. وقدمت منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية تقارير ظل للجنة المعنية بالقضاء على التمييز 

في تنفيذ االتفاقية من جانب  ، لكي تنظرضد المرأة التابعة التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 .حكومة إسرائيل ودولة فلسطين

 خالصة  -      خامسا 

األثر المدمر وللنساء والفتيات في األرض الفلسطينية المحتلة،  عصيبةسلطت الوثيقة الضوء على الحالة ال -28
في الضفة           المتعث رة  تنمية، والالناجمة عنهسنة على غزة والكارثة اإلنسانية  12للحصار اإلسرائيلي المستمر منذ 

 ول   ح    ت ول العيش واآلفاق االقتصادية.   ب               على الصحة وس  وآثارها لشرقية، والقدس ا "ج"الغربية، خاصة في المنطقة 
، األرض الفلسطينية المحتلةفي  وأهداف التنمية المستدامة 2030تنفيذ خطة عام دون سياسات االحتالل اإلسرائيلي 

على الرغم من تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، ب المعني 5 الهدفبما في ذلك 
الخطة  تنفيذالخطوات اإليجابية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لتعديل التشريعات ومكافحة العنف ضد المرأة و

 المرأة والسالم واألمن.ب المتعلقة

                                                

(18) CEDAW/C/PSE/1،  6الفقرة. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/87/PDF/N1529187.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/87/PDF/N1529187.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/87/PDF/N1529187.pdf?OpenElement
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/PSE/1
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لتحسين الوضع االجتماعي  ضروريالمصلحة الداخليين والخارجيين بين أصحاب  في ما والتعاون -29

لقانون الدولي ل هاحاسب إسرائيل على انتهاكاتأن يعلى المجتمع الدولي فيات الفلسطينيات. واالقتصادي للنساء والفت
حتياجات اإلنسانية االلتلبية  جهودهادعم دولة فلسطين في ي وأن ،اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

في النهوض بالمساواة  هاواصل عمللحكومة الفلسطينية أن تا علىالنساء والفتيات. و ال سيما، وللسكان واإلنمائية
 لتلبية 2030بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخطة عام 

 الحتياجات االجتماعية واالقتصادية للنساء والفتيات الفلسطينيات.ا

----- 
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