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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
 2020تشرين الثاني/نوفمبر  5 –تشرين األول/أكتوبر  26
 المؤقت  األعمال جدول من 5 البند

ــة ــابع ــارير ال النظر مت ــدمــة م في التق ــد ل ارارا  مق  ال
 االتفاقية م  18 المادة بم جب

   
المتعلقة بشـن  متابعة المحظظات التتامية  د لة فلسـاي  المعل مات ال اردة م     

 ** ، * ها ار لي تقرير ب 
  

 [2020 يوليه/تموز 27]تاريخ االستالم: 

  

 

 تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي. * 
 .الخاصة باللجنة الصفحة الشبكيةيمكن الحصول على مرفقات هذا التقرير من  ** 
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 مقدمة  

يأتي هذا التقرير في إطار متابعة دولة فلسطين اللتزاماتها الدولية المترتبة على االنضمام التفاقيات  - 1
ب مع اتخاذ مجموعة من التدابير والســياســات واالجرااات التي تعك  “ســيداو”حقوق اإلنســانب بما فيها اتفاقية 

والتعددية   والديمقراطية والمساواة  والحرية  سالمال والقيم األساسية التي تقوم عليها دولة فلسطين من قيم المبادئ
اإلنســـــــان. وتتمثل هذه االجرااات في العمل الحثيل من أجل نشـــــــر اتفاقيات حقوق اإلنســـــــانب   واحترام حقوق

ــيداو”فيها اتفاقية  بما ــميةب في  “ســ ــكال العن  الجريدة الرســ ــاا على كافة أشــ ــريعات الالزمة للقضــ قرار التشــ ب وا 
ب خاصـــة قانون حماية األســـرة من العن ب وذلال من خالل تشـــكيل اللجان الوطنية الالزمة والتمييز ضـــد المرأة

لــذلــالب مثــل لجنــة مواامــة التشــــــــــــــريعــات الوطنيــة مع االتفــاقيــات والمعــايير الــدوليــةب و يرهــا من اللجــان الفنيــة 
تمرةب يؤثر على قدرة المختصـــة. علماأ بأن اســـتمرار االحتالل االســـراعيلي االســـتعمار  وانتهاكاته وجراعمه المســـ 

دولة فلســـــــطين في تنفيذ هذه االلتزاماتب خاصـــــــة في رل خططه المســـــــتمرة بضـــــــم األر  الفلســـــــطينيةب في 
مخالفة واضـحة للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وحقوق اإلنسـانب وما لها من تبعات على حقوق الشـع  

ــاا والفتيات واألطفالب في كافة أما ــتاتب وعلى رأســــها الفلســــطينيب خاصــــة النســ كن تواجدهم وفي اللجوا والشــ
 حق العودة وتقرير المصير واالستقالل لدولة فلسطين وعاصمتها القد .

 
 أ اًل: التا ات المتتذة لمتابعة تنفيذ المحظظات التتامية  

مع   “ســـــيداو”ب ناقشـــــت دولة فلســـــطين تقريرها األولي الخا  باتفاقية 2018تموز/يوليو   11بتاريخ  - 2
خالل الدورة الســــبعين للجنةب وبتاريخ   “لجنة ســــيداو”للجنة األممية المعنية بالقضــــاا على التمييز ضــــد المرأة  ا

 أصدرت اللجنة مالحراتها الختامية بشأن التقرير األولي لدولة فلسطين. 2018تموز/يوليو  25

ب “ سيداو”بعد استالم المالحرات الختاميةب قام أعضاا الفريق الوطني الخا  بمتابعة تنفيذ اتفاقية  - 3
ــي في العام  ــوم رعاســـــ ــكل بموج  مرســـــ ــؤون المرأة ووزارة الخارجية والم تربين   2018والمشـــــ ــة وزارة شـــــ برعاســـــ

بعقد عدة اجتماعات لمناقشــــــة الخطوات الالحقة لتنفيذ توصــــــيات اللجنةب  ب( 1) وعضــــــوية الوزارات ذات العالقة
والتي كـــانـــت أولهـــا ترجمـــة التوصــــــــــــــيـــات إلى الل ـــة العربيـــة وتعميمهـــا من خالل مجل  الوزراا على جميع 

 ذات العالقة من أجل البدا بتنفيذها كل حس  اختصاصه. المؤسسات الوطنية 

كخطوة أولى في سبيل معالجة هذه التوصياتب قام أعضاا الفريق الوطني بإعداد مصفوفة تتضمن   - 4
ــية  ــيةب الجهة المســـــــــؤولة عن تنفيذ كل توصـــــــ ــياتب اإلجرااات الواجبة االتباك لتنفيذ كل توصـــــــ جميع التوصـــــــ

فيـذ. ومن ثم تم تطوير هـذه المصــــــــــــــفوفـة إلى خطـة وطنيـة شـــــــــــــــاملـة لتنفيـذ جميع واإلطـار الزمني الالزم للتن 
ب بحيل تضــــــــــمنت الخطة التدخالت واالجرااات الواج  القيام بها 2022-2019التوصــــــــــيات خالل األعوام 

لتنفيذ كل توصــــــــــــــيةب الجهات المســــــــــــــؤولة عن تنفيذ كل تدخلب الفترة الزمنية الالزمة للتنفيذ والتي تتراو  بين  
ب حيل هناال أنشـــــطة قد يتم تنفيذها بشـــــكل فور  وهناال أنشـــــطة مســـــتمرة التنفيذ على 2022-2019عوام األ

 مدار السنتين القادمتينب باإلضافة إلى مؤشرات لقيا  األداا.

__________ 

من المؤســــــســــــات التالية: وزارة شــــــؤون المرأةب وزارة الخارجية والم تربينب  “ ســــــيداو” يتأل  الفريق الوطني الخا  بمتابعة تنفيذ اتفاقية  (1) 
شــــؤون وزارة التنمية االجتماعيةب وزارة العدلب وزارة الداخليةب النيابة العامة )نيابة األســــرة(ب القضــــاا الشــــرعيب اللجنة الرعاســــية العليا ل

الجهاز المركز  لإلحصـاا الفلسـطيني. وبعد اسـتالم المالحرات الختاميةب   الكناع ب وزارة الصـحةب وزارة العملب وزارة التربية والتعليمب
تمت إضــافة الوزارات التالية لعضــوية الفريق: مجل  الوزرااب القضــاا النراميب وزارة االقتصــاد الوطنيب وزارة الماليةب وزارة اإلعالمب 

 وزارة الزراعةب قطاك األمن.
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ــارة إلى أن الخطة التنفيذية هي خطة وطنية تهد  إلى تعزيز حقوق المرأة الفلســـــــطينية  - 5 تجدر اإلشـــــ
لمؤســســات الوطنية ذات العالقةب بما فيها مؤســســات المجتمع المدني. لذلال حرصــت من خالل إشــراال جميع ا

دولة فلســـــطين على عر  هذه الخطة للمشـــــاورات الوطنيةب من أجل الحصـــــول على مالحرات وتوصـــــيات 
المؤســــســــات الوطنية ذات العالقةب على اعتبار أنها خطة وطنية شــــاملة وليســــت خطة حكومية فقط. وعليهب 

بمشــاركة مؤســســات المجتمع المدني في الضــفة  2019أيلول/ســبتمبر  16اورات الوطنية بتاريخ عقد المشــ  تم
المالحرــات األكثر انســــــــــــــجــامــاأ مع ب وتم إدمــا  Video conferenceال ربيــةب وفي قطــاك  زة عبر تقنيــة 

 في الخطة الوطنية.  “سيداو”توصيات لجنة 

من خالل اآلليــة الوطنيــة لمتــابعــة تنفيــذ اتفــاقيــات   (ب1تم تبني هــذه الخطــةب المرفقــة بــالملحق رقم ) - 6
 “لجنة الخبراا ”حقوق اإلنســــانب بحيل عرضــــت بعد إدخال المالحرات الناتجة عن المشــــاورات الوطنية على 

اللجنة الوزارية العليا لمتابعة انضــــمام دولة فلســــطين ”المؤلفة من جميع المؤســــســــات الحكوميةب ومن ثم على 
ــورتها النهاعية   “والت والمواثيق الدوليةلالتفاقيات والبروتوك ــة وزارة الخارجية والم تربينب والتي تبنتها بصــ برعاســ

ب وبالتنســـــيق مع مجل  الوزراا تم تعميم الخطة على جميع المؤســـــســـــات الوطنية ذات 2020في تموز/يوليو 
 العالقة لمتابعة تنفيذها كل حس  اختصاصه. 

 الفلسطينيب بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية ذات العالقةب  لإلحصاا المركز  الجهاز  وقام - 7
قليمية وطنية  مؤشـــــــرات  مصـــــــفوفة بتطوير  المرأة واقع ومتابعة رصـــــــد ســـــــبيل  في  “ســـــــيداو” باتفاقية  خاصـــــــة وا 

 دولة انضـــــمت إليها التي االتفاقيات واقع وترصـــــد تخدم التي البيانات من  األقصـــــى  الحد وتوفير الفلســـــطينيةب
 هذه المصفوفة األولى على المستوى العربي واإلقليمي.   وتعتبر .“سيداو” بما فيها اتفاقية فلسطينب

لزيارة فلســــطين ومتابعة تنفيذ توصــــياتها.    “ســــيداو”كما قامت دولة فلســــطين بتوجيه دعوة إلى لجنة  - 8
ــاعها  للمشـــاركة في هذه بناا على ذلالب قامت اللجنة بتلبية دعوة دولة فلســـطين وقررت إرســـال ثالثة من أعضـ

ب وتم التنســــــــــــــيق بين وزارة الخــارجيــة 2019تشــــــــــــــرين ثــاني/نوفمبر  14-11الزيــارة خالل الفترة الواقعــة بين 
والم تربين ووزارة شــــؤون المرأة ومكت  المفو  الســــامي لحقوق اإلنســــان وهيعة األمم المتحدة للمرأة من أجل 

عداد برنامم مناســ  لمناقشــة أهم االجرااات والتدابير والســياســات والتشــريعات التي   التحضــير لهذه الزيارةب وا 
 اتخذتها دولة فلسطين لمتابعة تنفيذ المالحرات الختاميةب واالستفادة من خبرة أعضاا اللجنة في هذا المجال. 

 
 المعل مات المال ب تقديمها تحل عامي  م  استحم المحظظات التتامية ثانيًا:  

التعجيل باعتماد تشــــريع  اني يتضــــم  تعريفًا شــــامًح للتمييز ضــــد المرأة يتنا ل جميع )أ(:  11الفقرة   - أل  
 أسباب التمييز المظظ رة،  يشمل التمييز المباشر  غير المباشر في المجالي  العام  التاص:

في و يرها من اتفاقيات حقوق اإلنســـــانب   “ســـــيداو”تم اعتماد تعريفاأ للتمييزب بما ينســـــجم مع اتفاقية  - 9
مشــــروك القرار بقانون بشــــأن حماية األســــرة من العن . كما تم اعتماد تعريفاأ للتمييز في مجال العمل ضــــمن 

( 7بخصـو  مراجعة قانون العمل الفلسـطيني رقم ) “لجنة مواعمة التشـريعات مع االتفاقيات الدولية”توصـيات 
الدولية وتوصــــــــيات اللجان التعاقدية ب والذ  يجر  العمل على تعديله بما ينســــــــجم مع المعايير 2000لســــــــنة 

ب حيل تم إعداد ورقة ســـياســـات حول القضـــايا التي يج  أن يتم تعديلها في تشـــريعات “ســـيداو”فيها لجنة   بما
ل اا كافة االســـــــــتثناااتب وتوفير  جرااات التقاضـــــــــيب وا  العمل؛ من حيل إدما  تعريفاأ للتمييز وآليات إثباته وا 

ــمان األجر  ــاوية فر  عمل متكافعة وضـ ــاو  عن العمل ذ  القيمة المتسـ وتجريم العن  الجنســـي و ير المتسـ
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يجر  العمـل على مراجعـة قانون الخـدمة المـدنـية بمـا يشــــــــــــــمـل إدرا  ن  قانوني يحرر ويجرم التمييز  ذلالب و 
 .في مكان العمل

ــار  - 10 ــمن المشـــــ ــأن تنريم العمل النقابيب بما يضـــــ ــروك قرار بقانون بشـــــ كة جار  العمل على إعداد مشـــــ
تم إعداد مشروك قرار بقانون لرفع نسبة مشاركة النساا ب و تمييز بين الجنسين دون الفاعلة للنساا في النقابات

ب تنفيــذاأ لقرارات المجل  في المــاعــة 30في االنتخــابــات العــامــة وانتخــابــات الهيعــات المحليــة بمــا ال يقــل عن 
 ذا الصدد. الوطني والمجل  المركز  لمنرمة التحرير الفلسطينية في ه

الذ  ين  على تشــــــــكيل  ب( 2) 2019( لعام أ/م.و/م.06/37/18أصــــــــدر مجل  الوزراا القرار رقم ) - 11
قام أعضـــــاا الفريق الوطني بوضـــــع و ب 2011فريق وطني لمراجعة مشـــــروك قانون العقوبات الفلســـــطيني للعام 

خطة وآلية عمل لمراجعة مشــــروك القانون اعتمدت على المعايير واالتفاقيات الدولية التي انضــــمت إليها دولة 
ب خاصــــة تلال المتعلقة بتجريم “ســــيداو”فلســــطينب وتوصــــيات هيعات معاهدات حقوق اإلنســــانب بما فيها لجنة  

درا    تعري  شامل له. التمييز في جميع مناحي الحياةب وا 

ــدار القرار  - 12 ــد المرأةب إصــــ ومن التشــــــريعات التي تم إصــــــدارها مؤخراأ إلزالة الممارســــــات التمييزية ضــــ
ب بشــأن حق األم في فتح حســابات مصــرفية ألبناعها القاصــرين شــأنها في ذلال 2019( لســنة  22بقانون رقم )

 بالخصو .  2018في آذار/مار   شأن األ ب وذلال تنفيذاأ للقرارات الصادرة عن مجل  الوزراا

 
)ج(: اتتاذ تا ات ملم ســــة م  أجل االنضــــمام ولى البر ت ك ل االتتيارا،  نشــــر االتفاقية  13الفقرة   - اءب 

 :بالجريدة الرسمية

كثالل دولة عربية   2019نيسان/ابريل   10انضمت دولة فلسطين إلى البروتوكول االختيار  بتاريخ  - 13
ــم إليه بعد كل  ــمامها إلى البروتوكول االختيار  الملحق باتفاقية تنضــــــ ــافة إلى انضــــــ من ليبيا وتون ب باإلضــــــ

حقوق األشـــــــــــخا  ذو  اإلعاقة والبروتوكول االختيار  الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم بال ات 
وتوكوالت وشـــــــكاوى فرديةب بحيل ســـــــعت دولة فلســـــــطين إلى تفعيل آليات الشـــــــكاوى الفردية بموج  هذه البر 

 لضمان توفير كافة وساعل االنتصا  الفعالة.

ب فقد شـــكمل مجل  الوزراا لجنة بهذا الخصـــو  الجريدة الرســـميةأما بخصـــو  نشـــر االتفاقية في   - 14
برعاسة وزارة العدل وعضوية وزارة شؤون المرأةب وزارة الخارجية والم تربينب المحكمة الدستورية العلياب واألمانة 

  الوزراا. وقد عقدت اللجنة العديد من االجتماعات نتم عنها إعداد مشـــــروك قرار بقانون بشـــــأن العامة لمجل
ومذكرة ايضـــــــاحية بهذا الخصـــــــو ب وتم عرضـــــــها على مجل  الوزراا  الجريدة الرســـــــميةنشـــــــر االتفاقية في 

نفاذها في النرام القانوني الفلـســــ  حمالت الطينيب إال أن لدراســـــتها واتخاذ االجرااات الالزمة لنشـــــر االتفاقية وا 
 تفاقية ومضمونهاب ورف  بع  فعات المجتمع لها حال دون سرعة نشرها حتى اآلن. لال المعارضة

 

__________ 

الذ  يضـــم بعضـــويته: ديوان الرعي ب األمانة العامة لمجل  الوزرااب مجل  القضـــاا األعلىب وزارة تترأ  وزارة العدل الفريق الوطني   (2) 
ويحق للفريق االســتعانة بذو  الداخليةب وزارة شــؤون المرأةب وزارة الخارجية والم تربينب النيابة العامةب الهيعة المســتقلة لحقوق اإلنســانب 

 .الخبرة واالختصا 
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)أ(: ت ظيد ارنظمة القان نية في قااع غزة  الضــــفة الةربية لضــــما  ظ ــــ ل جميع النســـاء  15الفقرة   - جيم 
 القان    فقًا لحتفاقية: الفتيات في الد لة الار  على ظماية متسا ية بم جب 

تنفيذ هذه التوصـية بشـكل أسـاسـي على تنفيذ المصـالحة الوطنية وانتخا  هيعة تشـريعية لدولة  يعتمد - 15
عادة االنقســــــام إنهاا ســــــبيل في  للمصــــــالحةب ومســــــاعي الوطنية  الجهود من العديد عقدت بحيلفلســــــطينب    وا 

ــدة ــةب الوحـ ــات من تعتبر والتي الوطنيـ ــدت التي ةالوطنيـــ  األولويـ ــا أكـ  والمجل  الوطني المجل  قرارات عليهـ
 والمحافل  الوطنية المناســــــبات من العديد في الرعي  ســــــيادة عليها أكد والتي  الدوراتب من العديد في المركز 
ــية انتخابات  إجراا على الوطني  بالتوافق انتهت والتي المتحدةب األمم وهيعات الدولية  جديدة وتشـــــــــريعية رعاســـــــ
ــيادة أعلنه لما وفقاأ  ــراعيلب أن إال.  2019 العام في الرعي  ســـــ ــلطة  اســـــ ــعى باالحتاللب القاعمة  الســـــ  جاهدة  تســـــ

 في االنتخابات بإجراا  الســـما  عدم خالل من االنتخاباتب  إجراا وعرقلة الوطنيةب  المصـــالحة مســـاعي  لعرقلة
 ال ربية  الضـــــفة بين  الج رافي االنقســـــام لتكري  وذلال  زةب  قطاك عن  الحصـــــار رفع  ورفضـــــها القد ب مدينة
 .االستعمارية مصالحها وتحقيق  زة وقطاك

ت الصــــادرة عن ســــيادة الرعي  بقوة القانونب تســــر  على جميع أنحاا االقرار وتجدر اإلشــــارة إلى أن  - 16
 .وقطاك  زة دون أ  تمييزب بما فيها القد ب الوطن بما يشمل الضفة ال ربية

 
)ج(: تســريع مراجعة مشــاريع الق اني  لضــما  امتثالها لحتفاقية، بما في ذلع مشــر ع قان    15الفقرة   - دال 

 العق بات،  مشر ع قان   ارظ ال الشت ية  مشر ع قان   ظماية ارسرة م  العن ،  اعتمادها:

ــنة   - 17 ــابقاأ 2011بت ـــ ص مراجعة مشـــر ع قان   العق بات لسـ ــارة إليه ســ ــدر : كما تمت اإلشــ ب أصــ
مجل  الوزراا قراراأ لتشـــــكيل فريق وطني لمراجعة مشـــــروك القانونب وبناا عليه تم عقد عدة اجتماعات للفريق 

المســــــودة المعدلة من  عر  أنه ســــــيتم  حينه في قرر أعضــــــاا الفريق وقدلتحديد خطة وآلية العملب الوطني 
جراا  ات العالقةبالمدني والمؤسـسـات الوطنية ذ المجتمع  مؤسـسـات مشـروك القانون على  الالزمةب  المشـاورات  وا 

ــاا مع ذلال يتزامن أن على ــتقبال إلكترونية بوابة إنشـــــــ وبدأ  .مشـــــــــروك القانون  حول القانونية  المالحرات الســـــــ
عالن حالة الطوارئ  “كورونا”ولكن بسب  جاعحة  ب 2020الفريق في مراجعة مشروك القانون في بداية العام  وا 

ب وتعمـل الحكومة على اتخـاذ االجرااات الالزمة الســــــــــــــتمرار عمـل اللجـان تعطـل عمـل الفريق بشــــــــــــــكـل مؤقت
  ن االعتبار.ي والفرق الوطنية بشكل فعال مع أخذ االجرااات الوقاعية الالزمة بع

(ب تم إعادة 18: بعد تشـكيل الحكومة رقم )بت ـ ص مـشر ع قرار بقان   ظماية ارـسرة م  العن  - 18
كافة التشــريعات التي تم تنســيبها من الحكومة الســابقة خالل فترة تســيير األعمال إلى ســيادة الرعي  من أجل 
ــيادة الرعي  مجدداأ بعد الموافقة عليها من الحكومة الجديدة. وبناا عليهب أرســـل  حالتها إلى سـ ــتها وا  إعادة دراسـ

وزارة شــــــؤون و مشــــــروك القرار بقانون إلى وزارة التنمية االجتماعية   2019أيار/مايو   29ريخ مجل  الوزراا بتا
جراا المشــــــاورات والتوعية الالزمة بشــــــأنه  المرأة ووزارة العدلب إلعادة دراســــــته بناا عليهب تم تشــــــكيل لجنة . وا 

مال المشـاورات واتخاذ االجرااات إلعداد مسـودة ثانية من مشـروك القانونب والتي تعمل حالياأ على اسـتك ( 3) فنية

__________ 

ــاا تتأل  اللجنة ال (3)  ــاا األعلىب القضــــــ ــؤون المرأةب وزارة التنمية االجتماعيةب النيابة العامةب مجل  القضــــــ فنية من وزارة العدلب وزارة شــــــ
ب منتدى المنرمات الشـــــــرعيب ديوان الفتوى والتشـــــــريعب األمانة العامة لمجل  الوزرااب مكت  الرعي ب االتحاد العام للمرأة الفلســـــــطينية

 المرأة.األهلية لمناهضة العن  ضد 
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المتبعةب علماأ بأن   لإلجراااتالقانونية الالزمة إلى أن يتم إصـــــــدار القانون ونشـــــــره في الجريدة الرســـــــمية وفقاأ 
 حالت دون سرعة استكمال اجرااات تبني مشروك القانون.  “كورونا” جاعحة بسب  الطوارئ إعالن حالة

عادة  على الر م من ذلالب يتم اتخاذ - 19 العديد من االجرااات في مجال الوقاية والحماية والمســــــــاالةب وا 
الضــحية في األســرة والمجتمعب من خالل تنفيذ أدلة واجرااات العمل الموحدة لدى المؤســســات الوطنية  اندما 

تم تخصـــــــي  خط هات  مباشـــــــر مجاني الســـــــتقبال شـــــــكاوى النســـــــاا ذات العالقة. فعلى الصـــــــعيد العمليب 
وتم تطوير نموذ  لتقييم الخطورة   في مختل  المحافراتب ى دواعر حماية األســــــــــرة في الشــــــــــرطةالمعنفات لد

ــب  جاعحة   بما ــ  مع إعالن حالة الطوارئ بســــــ ــايا كما تم  ب( 4) “كورونا”يتناســــــ تطوير آليات التعامل مع قضــــــ
ــتناد إلى التقارير االجتماعية والتقييم   ــايا الوفيات بررو   امضـــــةب واالســـ ــااب خاصـــــة قضـــ ــد النســـ العن  ضـــ

 .اجراااتهاالنفسي كمؤشر رعيسي لسير التحقيقات والتوسع في 

لوطني للنسـاا راجعة نرام التحويل ام ولتطوير الخدمات المقدمة لضـحايا العن ب يجر  العمل على - 20
ب لتطوير آليـات التحويـل 2011( لعـام 9ونرـام مراكز حمـايـة النســــــــــــــاا المعنفـات رقم ) 2013المعنفـات لعـام 

ــاا  ــديدةب والنســ ــاا ذوات اإلعاقة الشــ ــة النســ ــتثناة من هذه األنرمةب خاصــ الوطني وتقديم الخدمات للفعات المســ
 اإلدمان على الكحول والمخدرات.في قضايا الدعارةب والنساا ضحايا  اللوات تم است اللهنم 

كما تم اعداد دليل اجرااات العمل الموحد بخصــــو  الجراعم االلكترونيةب وتفعيل اســــتخدام الســــجل  - 21
اإللكتروني الخا  بنيابة حماية األسرة من العن  لرصد وتوثيق كافة االجرااات التي يتم اتخاذها بخصو  

 قضايا العن . 

مرأةب بالتعاون مع الجهاز المركز  لإلحصــاا الفلســطينيب بإعداد مســح العن  وقامت وزارة شــؤون ال - 22
 ب وســـــــيتم االســـــــتناد إليه لرصـــــــد الفجوات وتطوير الســـــــياســـــــات واآلليات لتخفي  نســـــــبة العن .2019للعام 
 إلطالقالالزمة استكمال االجرااات  تعمل وزارة شؤون المرأةب بالتعاون مع المؤسسات ذات العالقةب على   كما

ــاا ــد النســـ ــد الوطني للعن  ضـــ ــاعيات وطنية موحدة حول العن  ضـــــد  بالعمل بالمرصـــ من أجل اعتماد احصـــ
 يضمن السرية التامة. وفق نرام إلكترونيالنساا والفتياتب وذلال 

ب شـكل مجل  الوزراا لجنة فنية 2018آذار/مار    5: بتاريخ بت ـ ص قان   ارظ ال الشـت ـية - 23
ــية والمدنيةب والعمل على تحديثها بما يتواام مع لمراجعة منرومة التشــــــــــــريعا ت النارمة لألحوال الشــــــــــــخصــــــــــ

ــات الحكومية ذات العالقة واالتحاد العام  ــسـ ــكل اللجنة من المؤسـ ــلىب وتتشـ ــات الفضـ المعايير الدولية والممارسـ
وقد بدأت  للمرأة الفلســـــطينيةب ولها االســـــتعانة بمن تراه مناســـــباأ من ذو  الخبرة واالختصـــــا  إلتمام مهامها.

ووضــــــــــــــعـــت خطـــة عملهـــاب إال أن هـــذه اللجنـــة لم تعقـــد العـــديـــد من  2018اللجنـــة أعمـــالهـــا في تموز/يوليو 
منذ ذلال التاريخب بســـــب  الحمالت المعارضـــــة لالتفاقية ورف  بع  فعات المجتمع لتعديل هذه االجتماعات 

تســتند بالمجمل إلى األحكام والتعاليم التشــريعات المرتبطة باألحوال الشــخصــية بما ينســجم مع االتفاقيةب ألنها 
اللجنة الوزارية ” ب و“ســــــــــــــيداو”الفريق الوطني الخا  بمتابعة تنفيذ اتفاقية الدينية. على الر م من ذلالب يقوم 

إعادة بالتواصـل مع مجل  الوزراا بشـكل مسـتمر من أجل   “العليا لمتابعة انضـمام فلسـطين للمعاهدات الدولية
 . تفعيل هذه اللجنة

__________ 

( المرفق بالتقرير يوضــــح أهم االجرااات التي اتخذتها الحكومة الفلســــطينية لحماية ودعم النســــاا والفتيات أثناا جاعحة 2الملحق رقم ) (4) 
 .“ كورونا” 
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 2019( لســــنة 21تم إصــــدار القرار بقانون رقم )  2019آذار/مار    3بتاريخ على الر م من ذلالب  - 24
ســــــن الزوا  في دولة فلســــــطينب ليعدل التشــــــريعات النارمة لألحوال الشــــــخصــــــية بالخصــــــو  تحديد بشــــــأن 

لســـن الزوا  للمســـلمين والمســـيحين وجميع المواطنين في دولة فلســـطينب بحيل وضـــع القرار بقانون حداأ أدنى 
  وبتاريخ .( 5) بع  االســتثناااتللذكور واإلنال دون أ  تمييزب مع منح   ســنة شــمســية  18في فلســطين وهو 

القضــــــاة والمأذونين  إلى( 49/2019) رقم أصــــــدر قاضــــــي القضــــــاة التعميم ب2019كانون أول/ديســــــمبر   11
ــابق الذكرب  القرار  بموج  العمل على الذ  ن م  الشــــــــــرعيينب  كانون األول/ 29 تاريخ من اعتباراأ  بقانون ســــــــ
 الزوا   في كان  إذا”أنه  التعميم تضــــمن فقد  الخاصــــةب االســــتثناعية  الحاالت  بخصــــو  أما .2019ديســــمبر 
  والقانونية  الشـــــــرعية المســـــــو ات من  التحقق فضـــــــيلتكم من فيقتضـــــــي الطرفينب مصـــــــلحة تفتضـــــــيها ضـــــــرورة

جراا  لدراسـته  بالخصـو ب بتوصـيتكم مذيالأ  إلينا ورفعه  الحال بواقع  ضـبط وتسـطير واالجتماعيةب  المقتضـى  وا 
 .“األصول حس  والقانوني الشرعي

إال بإذن مكتو  من قاضـــي القضـــاة مع إيراد تســـبي    18 وعليهب ال يســـمح بزوا  من هم دون ســـنم  - 25
ــي الذ  يقدم إليه ط ــلحةب بحيل يقوم القاضــــ ــما  بالزوا  من عدمهب وذلال بعد فح  المصــــ ــح للســــ ل  واضــــ

ــيته بشــــأن الطل  إلى قاضــــي  الزوا  بدراســــة الطل  وفح  المصــــلحة التي يعرضــــها األطرا ب ويقدم توصــ
 ب بحيل ال يسـمح لهم بالزوا عام 16 القضـاة. وهناال تشـديد في التعامل مع طلبات الزوا  لمن هم دون سـنم 

فيتم فح   بعـام 17 و 16بين لمن تتراو  أعمـارهم إال في حـال توافر خطورة اجتمـاعـيةب أمـا طلـبات الزوا  
 18-17 تتراو  أعمارهم بينلمن الزوا  طلبات في يتم فح  المصــلحة  و المصــلحة فيها بطريقة أقل تشــدداأب 

وتجدر اإلشـــــــارة إلى أنه لم يتم تحديد معايير للمصـــــــلحة تجنباأ للوصـــــــمات االجتماعية التي  عام بليونة أكبر.
ــاعيات الق قد ــاا الشـــرعي للعام ترافق األطرا ب ووفقاأ إلحصـ ــبة الموافقة على طلبات الزوا  2020ضـ ب فإن نسـ

 عام. 17ب و البيتها لمن تجاوز في الماعة 20عام هي أقل من  18 لمن هم دون سنم 

ذا ثبت للقضــــاا الشــــرعي عدم - 26 عامب وذلال من  18  تزويم من هم دون ســــنم  عندتحقق المصــــلحة   وا 
ــهود يتم إحالة المل  إلى النيابة العامة ل خالل التقييم النفســـي واالجتماعي واألمنيب مالحقة الزو ب األ ب الشـ

 والمأذون الشرعيب وذلال بموج  قانون العقوبات الذ  يعاق  على التزويم خالفاأ للن  القانوني.

عقد مشـــــــــاورات مع الطواع  المســـــــــيحية في دولة فلســـــــــطين لتعديل  كما تجدر اإلشـــــــــارة إلى أنه تم - 27
ب “ سـيداو”لجنة  وتوصـيات   “سـيداو”لألحوال الشـخصـية الخاصـة بهم بما ينسـجم مع اتفاقية   التشـريعات النارمة

وقد أبدو اســـــــتعدادهم لمناقشـــــــة العديد من الموضـــــــوعات المطروحةب كما قامت الطاعفة اللوثرية بتعديل قانون 
 . إليها انضمام دولة فلسطينبعد عام من بما ينسجم مع االتفاقيةب  باألحوال الشخصية الخا  بها

 

__________ 

 ( من القرار بقانون على أنه:2نصت المادة ) (5) 
استثناا  ‘2’ عاقلينب وأن يتم كل منهما ثمانية عشر سنة شمسية من عمره.يشترط في أهلية الزوا  ان يكون طرفا عقد القران   ‘1’  

ذا كان في الزوا  ضـــــــرورة تقتضـــــــيها  ‘1’جاا في الفقرة   مما من هذه المادة يجوز للمحكمة المختصـــــــة في حاالت خاصـــــــة وا 
ــا ــادقة قاضــــــي قضــــ ــية من عمرهب بمصــــ ــمســــ ــنة شــــ ــر ســــ ــلحة الطرفين ان تأذن بزوا  من لم يكمل ثمانية عشــــ ــطين مصــــ ة فلســــ

 المرجعيات الدينية للطواع  األخرىب وبذلال يكتس  المتزو  أهلية كاملة في كل ما له عالقة بالزوا  والفرقة وآثارهم. أو
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 ثالثًا: التظديات  

دون إيراد أ  تحفرب  2014في العام   “سـيداو”تواجه الحكومة الفلسـطينية منذ االنضـمام إلى اتفاقية  - 28
في   “ســـيداو”لجنة  العديد من الصـــعوبات والتحديات في ســـبيل تنفيذ أحكام االتفاقية والتوصـــيات الصـــادرة عن 

التدابير التشــــريعية والســــياســــاتية واالجراعية المتخذة و تفاقية لال المعارضــــةحمالت  الب وذلال بســــب  2018العام 
لتطبيقها على المســــــــــــتوى الوطنيب بما يخال  موق  القيادة الفلســــــــــــطينية وقرارات المجل  الوطني والمركز  

واامة التشــــــريعات الوطنية بما ينســــــجم معها. ب وملمنرمة التحرير الفلســــــطينية بضــــــرورة تنفيذ أحكام االتفاقية
 باإلضافة إلى الرف  المجتمعي لبع  ما تضمنته االتفاقية من أحكام.

ب بســـــــب  عرقلة اســـــــراعيلب الســـــــلطة القاعمة إن صـــــــعوبة التعام الســـــــلطة التشـــــــريعية لدولة فلســـــــطين - 29
ــريعية ل ــية وتشــ ــالحة وعقد انتخابات رعاســ ــاعي المصــ ــتكمال مســ يعد عاعقاأ أمام دولة فلســــطينب باالحتاللب الســ

الفلســــــــطيني ب خاصــــــــة مشــــــــروك قانون العقوبات “ســــــــيداو”إصــــــــدار عدداأ من القوانين التي أكدت عليها لجنة 
 .ومشروك قانون األحوال الشخصية

 “سـيداو ”من التحديات والتهديدات التي واجهت وتواجه دولة فلسـطين في سـبيل تنفيذ توصـيات لجنة   - 30
وانتهاكاته لكافة حقوق الشــع  الفلســطينيب بما فيه  بل االســراعيلي االســتعمار   ير الشــرعياســتمرار االحتال

 ب بما يســـــــمى“ترم ”النســـــــاا والفتياتب بتشـــــــجيع مباشـــــــر من اإلدارة األمريكية الحالية التي أعلنت عن خطة  
ــر” ــفقة العصــ ــتعمار  ق االحتالل  ب والتي تعمم “صــ ــطينيةب بما ي االســ ــم األر  الفلســ ــمح بضــ ــكل انتهاكاأ وتســ شــ

صـــارخاأ للقانون الدولي وقرارات الشـــرعية الدوليةب وللحقوق  ير القابلة للتصـــر  للشـــع  الفلســـطينيب خاصــة 
ــاعقة   حق العودة وحق ــافة إلى محدودية الموارد المالية بســـــــــب  الضـــــــ ــتقالل. باإلضـــــــ تقرير المصـــــــــيرب واالســـــــ

ــها اســـ  ــادية التي تمر بها البالد بفعل القيود التي تفرضـ ــلطة القاعمة باالحتاللب على الشـــع  االقتصـ راعيلب السـ
الفلســـــطينيب وســـــرقة الموارد والقرصـــــنة ومصـــــادرة اإليرادات الفلســـــطينيةب إلى جان  تراجع حجم المســـــاعدات 

 الخارجية بشكل كبير.

 سـلطات  قبل من  لحقوقهم  المضـاعفة  زة الناتجة عن االنتهاكات  قطاك هذا إلى جان  معاناة أهالي - 31
 التحديات والذ  يعد من أهم ب2006 العام منذ المفرو  عليهم  الشامل  أهمها الحصار االسراعيليب  االحتالل

 في  ب“ســـــــيداو”اإلنســـــــانب بما فيها اتفاقية   حقوق اتفاقيات  أحكام تنفيذ  ســـــــبيل في  فلســـــــطين  دولة تواجهها التي
 زة.   قطاك في  واألنشـــــطة البرامم من العديد تنفيذ من الفلســـــطينية  الحكومة تمكمن عدم بســـــب  وذلال القطاكب

ــبيل تنفيذ أحكام  ــام الذ  يعرقل تنفيذ العديد من الخطط واالجرااات المتخذة في ســــــــــ ــافة إلى االنقســــــــــ باإلضــــــــــ
 االتفاقية في قطاك  زة.

 االحتالل  ســــــلطات  قبل من واضــــــح  عنصــــــر  تمييز من  القد  مدينة  في الفلســــــطينيون كما يعاني - 32
 القاعمة  الســــــلطة  اســــــراعيلب وتمارســــــها تفرضــــــها التي العنصــــــرية  والســــــياســــــات القوانين  خالل من االســــــراعيليب
 من  المقدســية العاعالت  شــمل تفتيت الهوياتب  ســح   أهمها ســياســة تهويد القد ب ســياســة بحقهم؛ باالحتاللب

 منازلهمب لترميم أو للبناا تراخي  منحهم عدم عليهمب تفرضــــــها التي العنصــــــرية “الشــــــمل لم” اجرااات  خالل
ــفية  ال رامات وفر  ومرافقهم منازلهم هدم ــها التي المرتفعة المالية المبالغ  جان  إلى هذا بحقهمب  التعسـ  تفرضـ

القد ب وعدم السـما  للمؤسـسـات الفلسـطينية في تنفيذ برامجها في  مدينة في بالسـكن لهم  السـما  مقابل عليهم
  . القد تدابير لحماية وتعزيز حقوق النساا والفتيات الفلسطينيات فيمدينة القد ب وتنفيذ المشاريع واألنشطة وال

ب إعالن حالة الطوارئ “سيداو”لجنة  ومن أهم العواعق التي واجهت دولة فلسطين في تنفيذ توصيات   - 33
 ب والتركيز على تقديم خدمات الرعاية الصحية ومنع انتشار الفيرو .“كورونا”بسب  جاعحة 


