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مقدمة
ــة بالقضــاء  ــة المعني ــى الجلســة الســبعين للجن ــر إل ــدم مؤسســة الحــق هــذا التقري تق  .1
علــى التمييــز ضــد المــرأة )يُشــار إليهــا فيمــا بعــد باللجنــة( بشــأن تقييمهــا للتقريــر 
الرســمي األولــي لدولــة فلســطين ومــدى التزامهــا بإنفــاذ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )يُشــار إليهــا فيمــا بعــد بســيداو( التــي انضمــت إليهــا في 
األول مــن نيســان/أبريل 2014 بــدون تحفظــات ومــدى اتخاذهــا التدابيــر المناســبة 
كافــة إلدمــاج ســيداو علــى المســتوى التشــريعي بشــكل رئيــس وغيــر التشــريعي. 

دولــة فلســطين، وعاصمتهــا القــدس المحتلــة، تــرزخ تحــت احتــال إســرائيلي   .2
ــة  ــلطة القائم ــرائيل الس ــي، وإس ــون الدول ــف للقان ــد، مخال ــل األم ــتعماري طوي اس
باالحتــال تمنــع الشــعب الفلســطيني مــن ممارســة حقــه الطبيعــي فــي العــودة وتقرير 
المصيــر. تمــارس ســلطة االحتــال، نظــام فصل عنصري، وسياســة تهجير قســري، 
وترتكــب جرائــم قتــل عمــد، واضطهــاد، وغيرها من الجرائم األشــد خطــورة بموجب 

القانــون الجنائــي الدولــي  والقانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان.

ــدة،  ــاة الفلســطينية، بأشــكال عدي ــرأة والفت ــال، الم ــة االحت ــم دول اســتهدفت جرائ  .3
وبخاصــة فــي المنطقــة المســماة )ج( والقــدس المحتلــة، ومــن بيــن أمــور أخــرى، 
تتعــرض المــرأة والفتــاة الفلســطينية العاملــة فــي األغــوار لــدى المســتوطنين 
اإلســرائيليين الســتغال اقتصــادي وحرمــان مــن أبســط الحقــوق االقتصاديــة 
ــم  ــال جرائ ــة االحت ــت دول ــيداو. ارتكب ــي س ــة ف ــرية المكفول ــة واالُس واالجتماعي
قتــل عمــد باســتهداف الســكان المدنييــن الفلســطينيين ومــن بينهــم النســاء والفتيــات 
خــال الهجمــات العســكرية اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزة، وفــي األحــداث التــي 
أعقبــت إجبــار المصليــن علــى الدخــول للمســجد األقصــى للصــاة عبــر البوابــات 
ــا  ــرى بغــزة عندم ــي تمــوز 2017، وخــال مســيرات العــودة الكب ــة ف اإللكتروني
ــل الســفارة  ــي بنق ــون الدول ــف للقان ــس األمريكــي ترامــب وعــده المخال ــذ الرئي نف
األمريكيــة للقــدس منتصــف أيــار 2018. مارســت دولــة االحتــال سياســة تهجيــر 
ــازل  ــة، وسياســة هــدم من ــر الفلســطينية فــي القــدس المحتل قســري وتشــتيت لألُس
الفلســطينيين فــي القــدس المحتلــة بحجــة عــدم الترخيــص، وتدميــر ممنهــج لألعيــان 
المدنيــة فــي قطــاع غــزة بفعــل الهجمــات العســكرية المتكــررة، واســتمرت سياســة 
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ــاء  ــم النس ــن بينه ــطينيين وم ــن الفلس ــرى والمعتقلي ــق األس ــال اإلداري بح االعتق
ــن  ــا م ــة، وغيره ــة والرابع ــف الثالث ــة جني ــاً التفاقي ــطينيات خاف ــات الفلس والفتي
ــن الفلســطينيين،  ــن المحميي ــال بحــق المدنيي ــة االحت ــا دول ــي ارتكبته ــم الت الجرائ
النســاء والفتيــات، فانعكســت عليهــن بشــكل خطيــر فــي مختلــف  وبخاصــة 

ــة1.  ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــية واالجتماعي ــاالت وبخاصــة النفس المج

ــة  ــار خصوصي ــن االعتب ــذ بعي ــرورة األخ ــة، بض ــي اللجن ــق، توص ــة الح مؤسس  .4
الحالــة الفلســطينية المتمثلــة باســتمرار االحتــال اإلســرائيلي االســتعماري طويــل 
ــع  ــاء م ــوار البن ــات الح ــال مجري ــة؛ خ ــطينية المحتل ــى األرض الفلس ــد عل األم
ــي إعــداد الماحظــات  ــي الجلســة الســبعين، وف ــة فلســطين ف ــد الرســمي لدول الوف

ــة فلســطين.  ــر دول ــى تقري ــة عل ــة للجن الختامي

علــى صعيــد الوضــع الداخلــي الفلســطيني، هنــاك تركــة تشــريعية مربكــة ومعقــدة   .5
ومعظمهــا قديــم ومــا زال ســارياً فــي دولــة فلســطين )قوانيــن عثمانيــة، انتدابيــة، 
أردنيــة، مصريــة، أوامــر عســكرية إســرائيلية( وهنــاك تشــريعات فلســطينية 
موحــدة اســتمرت منــذ قــدوم الســلطة الفلســطينية عــام 1994 لغايــة وقــوع االنقســام 
ــس التشــريعي )الســلطة  ــي الفلســطيني منتصــف عــام 2007، غــاب المجل الداخل
التشــريعية( منــذ االنقســام ومــا زال وتصــدر فــي الضفــة الغربيــة تشــريعات 
اســتثنائية )قــرارات بقانــون( ال تطبــق عمليــاً فــي قطــاع غــزة والعكــس صحيــح. 
انعقــاد المجلــس التشــريعي يحتــاج دعــوة مــن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس 
حســب القانــون األساســي المعــدل )الدســتور المؤقــت( والنظــام الداخلــي للمجلــس 
التشــريعي، آخــر دعــوة وجههــا الرئيــس الفلســطيني للمجلــس التشــريعي لانعقــاد 
كانــت فــي ذروة اإلنقســام واالقتتــال الداخلــي وتحديــداً بتاريــخ 11/7/2007 وبعــد 
ــة العامــة.  ــاد بالهيئ ــس التشــريعي لانعق ــس أي دعــوة للمجل ــم يوجــه الرئي ــك ل ذل
ــة الطــوارئ بمرســوم رئاســي صــدر بتاريــخ  ــن حال الرئيــس محمــود عبــاس أعل
ــاء  ــة اآلن مرســوم بإلغ ــم يصــدر لغاي ــي، ول 14/6/2007 نتيجــة االنقســام الداخل
ــة اآلن،  ــة لغاي ــوارىء مطبق ــريعات الط ــض تش ــت بع ــوارئ، وال زال ــة الط حال

ي أكتوبر 2017:
ي الجلسة 68 �ف

أنظر/ي التقرير المقدم للجنة من مؤسسة الحق عىل التقرير الدوري الخاص بإرسائيل السلطة القائمة باالحتالل �ف  -1
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fNGO%2fISR%2f29276&Lang=en 
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علمــاً أن القانــون األساســي المعــدل ينــص فــي المــادة )110( علــى أن مــدة حالــة 
الطــوارىء )30( يومــاً وال يجــوز تمديدهــا إال لمــرة واحــدة وبموافقــة ثلثــي عــدد 
أعضــاء المجلــس التشــريعي الفلســطيني؛ وحيــث أن المجلــس التشــريعي ال ينعقــد 
منــذ وقــوع االنقســام الداخلــي فــإن حالــة الطــوارئ يجــب أن تنتهــي بقــوة القانــون 
ــم يصــدر مرســوم  ــك ل ــع ذل ــا، وم ــخ إعانه ــاً مــن تاري ــد )30( يوم األساســي بع

ــة الطــوارىء.  بإلغــاء حال

رغــم انضمــام دولــة فلســطين للعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة، ومــن بينهــا اتفاقيــات   .6
أساســية لحقــوق اإلنســان بمــا يشــمل ســيداو، إال أن حالــة حقــوق اإلنســان عمومــاً 
فــي دولــة فلســطين فــي تراجــع مســتمر، وبخاصــة فــي مرحلــة مــا بعــد االنضمــام 
إلــى االتفاقيــات الدوليــة؛ بســبب عوامــل عديــدة أبرزها: اســتمرار االنقســام الداخلي 
ــس  ــاب المجل ــان، غي ــوق اإلنس ــة حق ــى منظوم ــة عل ــه الكارثي ــطيني وتبعات الفلس
التشــريعي وتفــرد الســلطة التنفيذيــة بالتشــريع والتنفيــذ فــي آن معــاً، غيــاب التــداول 
ــة  ــدم قناع ــة، ع ــرة ونزيه ــة ح ــات ديمقراطي ــر انتخاب ــلطة عب ــى الس ــلمي عل الس
الســلطة التنفيذيــة بأهميــة الشــراكة المجتمعيــة فــي التشــريعات والسياســات العامــة 
وصنــع القــرار، ضعــف منظومــة العدالــة بفعــل هيمنــة الســلطة التنفيذيــة عليهــا، 
ــف  ــاكات، والتضيي ــا االنته ــاف ضحاي ــبة وإنص ــاءلة والمحاس ــة المس ــاب ثقاف غي

المســتمر علــى المؤسســات األهليــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة.

مؤسســة الحــق، توصــي اللجنــة، بإفــراد جانــب مــن الحــوار مــع وفــد دولــة   .7
ــي  ــوق اإلنســان ف ــي منظومــة حق فلســطين لمناقشــة أســباب اســتمرار التدهــور ف
األرض الفلســطينية المحتلــة وارتفــاع وتيــرة االنتهــاكات فــي المرحلــة التــي 
أعقبــت انضمــام دولــة فلســطين لاتفاقيــات الدوليــة، قياســاً علــى مرحلــة مــا قبــل 
ــات  ــر االنتخاب ــلطة عب ــى الس ــلمي عل ــداول الس ــاب الت ــا بغي ــام، وعاقته االنضم
العامــة الحــرة، وتفــرد الســلطة التنفيذيــة فــي التشــريع والتنفيــذ فــي ظــل اســتمرار 
ــة  ــذ أحــد عشــر عامــاً، واســتمرار الســلطة التنفيذي ــس التشــريعي من ــاب المجل غي
بإقــرار التشــريعات االســتثنائية )قــرارات بقوانيــن( فــي الضفــة الغربيــة واســتمرار 
ــور  ــزة، والتده ــاع غ ــي قط ــن ف ــدار قواني ــة بإص ــاس البرلماني ــة حم ــة حرك كتل
الخطيــر المســتمر فــي القضــاء ومنظومــة العدالــة وفشــل الخطــط والبرامــج علــى 
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ــة  ــاح منظوم ــي إص ــدي ف ــراق ج ــداث أي اخت ــي إح ــابقة ف ــنوات الس ــدار الس م
العدالــة فــي دولــة فلســطين، وانعاكاســاتها ســلباَ، وفــي عــدد مــن األحيــان تمييــزاً، 
ــة. ــة ذات الصل ــر الدولي ــي ســيداو والمعايي ــواردة ف ــاة ال ــرأة والفت ــوق الم يطــال حق

انتهاكات ذات عالقة بالمواد )1( و )2(
تخلــو قوانيــن العقوبــات واألحــوال الشــخصية القديمــة المعمــول بهــا فــي الضفــة   .8
الغربيــة وقطــاع غــزة، والتشــريعات الفلســطينية عمومــاً، مــن تعريــف “ للتمييــز 
ضــد المــرأة” علــى النحــو الــوارد فــي المــادة األولــى مــن ســيداو. مشــروع قانــون 
العقوبــات لســنة 2011 عــّرف التمييــز عمومــاً فــي المــادة )546( باعتبــاره “كل 
تفرقــة بيــن األشــخاص الطبيعييــن بســبب األصل الوطنــي، أو األصــل االجتماعي، 
ــة،  ــة، أو اإلعاق ــة الصحي ــة، أو الحال ــة العائلي ــس، أو الوضعي ــون، أو الجن أو الل
ــاء  ــدم االنتم ــاء، أو ع ــبب االنتم ــي، أو بس ــاء النقاب ــرأي السياســي، أو االنتم أو ال
ــون،  ــن. وتك ــن معي ــالة، أو لدي ــة، أو لس ــرق، أو ألُم ــرض لع ــي، أو المفت الحقيق
أيضــاً تمييــزاً، كل تفرقــة بيــن األشــخاص المعنويــة بســبب أصــل أعضائهــا، 
ــة، أو  ــه الصحي ــة، أو حالت ــم العائلي ــا، أو جنســهم، أو وضعيته أو بعــض أعضائه
إعاقتهــم، أو آرائهــم السياسســية، أو أنشــطتهم النقابيــة، أو بســبب انتمائهــم، أو عــدم 
ــن معيــن”. انتمائهــم الحقيقــي، أو المفتــرض لعــرق، أو ألمــة، أو لســالة، أو لدي

التاســعة  المــادة  فــي  التمييــز  حظــر  المعــدل  الفلســطيني  األساســي  القانــون   .9
ــرق أو  ــبب الع ــم بس ــز بينه ــواء ال تميي ــون والقضــاء س ــام القان “الفلســطينيون أم
الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو اإلعاقــة”. ال يوجــد نــص ســاري 
ــّرم أّي شــكل مــن أشــكال التمييــز  ــة يُج المفعــول فــي التشــريعات الفلســطينية كاف
ــه  ــى أن ــادة )546( عل ــي الم ــص ف ــات ين ــون العقوب ــروع قان ــرأة. مش ــد  الم ض
“يعاقــب علــى التمييــز بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنتين، وبغرامــة ال تتجــاوز 
ألــف دينــار، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن”. المشــروع لــم يدخــل حيــز التنفيــذ لغايــة 
ــز  ــة التميي ــم جريم ــب وحج ــروع ال تتناس ــي المش ــة ف ــة المفروض اآلن، والعقوب
ــة  ــس و/أو الغرام ــة الحب ــى لعقوب ــاة؛ ألن الحــد األدن ــرأة والفت وبخاصــة ضــد الم
حســب المــادة )76( الــواردة فــي األحــكام العامــة فــي مشــروع قانــون العقوبــات 

ــر”.  ــدة خمــس دناني ــة م ــدة 24 ســاعة و/أو الغرام ــس م هــي “الحب
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مؤسســة الحــق توصــي بالطلــب مــن دولــة فلســطين إقــرار تعريــف للتمييــز ضــد   .10
ــدة الرســمية،  ــي الجري ــى مــن ســيداو، ونشــره ف المــرأة منســجم مــع المــادة األول
ــى أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.  ــة رادعــة عل ــة جزائي وفــرض عقوب

انتهاكات ذات عالقة بالمواد )1( و )2(  و )13( و )15( و )16(
ــى  ــة فلســطين إل ــام دول ــى انضم ــنوات عل ــع س ــى أرب ــد عل ــا يزي ــرور م ــم م رغ  .11
ســيداو بــدون تحفظــات إالّ أن التقــدم المحــرز علــى مســتوى المواءمــة التشــريعية 
ــون  ــي قان ــط ف ــواد فق ــل )4( م ــرى تعدي ــد ج ــاً، فق ــا زال متواضع ــيداو م ــع س م
العقوبــات لســنة 1960 المعمــول بــه فــي الضفــة الغربيــة، ولــم يتــم إقــرار مشــروع 
ــاج  ــات يحت ــة اآلن وب ــام 2011 لغاي ــذ الع ــازه من ــم إنج ــذي ت ــات ال ــون العقوب قان
إلــى تعديــل بعــد انضمــام فلســطين التفاقيــات حقــوق اإلنســان. لــم يجــر أي تعديــل 
ــه فــي  ــى قانــون األحــوال الشــخصية لســنة 1976 المعمــول ب علــى اإلطــاق عل
ــوق  ــون حق ــى قان ــى اإلطــاق عل ــل عل ــر أي تعدي ــم يج ــا ول ــة كم ــة الغربي الضف
ــية،  ــف اإلرادة السياس ــزة. ضع ــاع غ ــي قط ــه ف ــول ب ــنة 1954 المعم ــة لس العائل
ونفــوذ رجــال الديــن وبخاصــة فــي القضــاء الشــرعي )قاضــي القضــاة( حــال دون 
اتخــاذ أي إجــراء تشــريعي يبيــن مكانــة ســيداو فــي القانــون المحلــي، ولــم تنشــر 
ســيدو، كمــا جميــع االتفاقيــات، فــي الجريــدة الرســمية، علمــاً أن النشــر غيــر كاف 
ــة  ــي صــدرت عــن المحكم ــرارات الت ــد الق ــات وبخاصــة بع ــة االتفاقي ــان مكان لبي
ــون األساســي  ــى أن القان ــا بهــذا الخصــوص. تجــدر اإلشــارة، إل الدســتورية العلي
)الدســتور المؤقــت( ينــص فــي المــادة )10( فقــرة )1( علــى أن “حقــوق اإلنســان 
وحرياتــه األساســية ملزمــة وواجبــة االحتــرام” إن هــذا النــص الدســتوري، يضــع 

منظومــة حقــوق اإلنســان بأكملهــا، فــي المصــاف الدســتورية.   

التعديــات التشــريعية األربعــة التــي جــرت علــى قانــون العقوبــات لســنة 1960   .12
ــون  ــن قان ــادة )340( م ــاء الم ــي إلغ ــت ف ــة تمثل ــة الغربي ــي الضف ــه ف ــول ب المعم
العقوبــات بشــأن األعــذار القانونيــة الُمحلــة فــي القتــل فــي حــاالت التلبــس بالزنــا 
واألعــذار القانونيــة الُمخففــة فــي حــاالت الفــراش غيــر المشــروع  )قبــل االنضمــام 
لســيداو( مــن خــال القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2011 الصــادر عــن الرئيــس 
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الفلســطيني والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 10/10/2011 )ال توجــد أي 
حالــة قضائيــة مرتبطــة بتلــك المــادة( وكذلــك المــادة )98( مــن قانــون العقوبــات 
بشــأن اســتثناء األنثــى مــن األعــذار القانونيــة المخففــة فــي حــاالت القتــل أو اإليــذاء 
مــن خــال القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2014 المنشــور فــي الجريــدة الرســمية 
بتاريــخ 15/7/2014 والمــادة )99( مــن قانــون العقوبــات التــي تتعلــق باألســباب 
المخففــة القضائيــة بحيــث يُســتنثى منهــا الجرائــم “مــن نــوع الجنايــات” التــي تقــع 
علــى النســاء واألطفــال مــن خــال القــرار بقانــون رقــم )5( لســنة 2018 المنشــور 
ــن  ــادة )100( م ــل الم ــم يجــر تعدي ــخ 25/3/2018، ول ــمية بتاري ــدة الرس بالجري
ــم  ــن الجرائ ــة م ــة القضائي ــتثني األســباب المخفف ــى نحــو يس ــات عل ــون العقوب قان
ــاً(  ــذاء مث ــات )اإلي ــى النســاء والفتي ــع عل ــي يمكــن أن تق ــح” الت ــوع الجن ــن ن “م
ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة )308( م ــاء الم ــرى إلغ ــا وج ــا، كم ــى حاله ــت عل وبقي
المتعلقــة بالــزواج مــن المغتصبــة بموجــب القــرار بقانــون رقــم )5( لســنة 2018 
المنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 25/3/2018.  فيمــا جــرى تعديــل مــادة 
ــي قطــاع غــزة وهــي  ــه ف ــات لســنة 1936 المعمــول ب ــون العقوب ــي قان واحــدة ف
المــادة )18( المتعلقــة “بالضــرورة” وذلــك مــن خــال القــرار بقانــون رقــم )7( 
لســنة 2011 الصــادر عــن الرئيــس الفلســطيني والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية 
بتاريــخ 10/10/2011 )قبــل االنضمــام لســيداو( وال عاقــة لهــذا التعديــل بالعنــف 

أو التمييــز ضــد النســاء والفتيــات ال مــن قريــب وال مــن بعيــد.

ــة  ــي الضف ــه ف ــول ب ــخصية المعم ــوال الش ــون األح ــي قان ــواردة ف ــوص ال النص  .13
ــور  ــأن األم ــزة، بش ــي قطــاع غ ــه ف ــول ب ــة المعم ــوق العائل ــون حق ــة وقان الغربي
المتعلقــة بالــزواج والعاقــات العائليــة، تنطــوي علــى تمييــز واضــح ضــد المــرأة 
والفتــاة، ومــا زالــت بحاجــة إلــى تعديــل، بمــا يتــواءم بالكامــل مــع ســيداو، 
وبخاصــة النصــوص القانونيــة المتعلقــة: بالــزواج والطــاق وأهليــة اختيــار الزوج 
ــة واألمــوال  ــراث والحضان ــي والمي ــة والتبن ــة والوصاي وتعــدد الزوجــات والوالي
المشــتركة والشــهادة. هــذا التمييــز ضــد المــرأة والفتــاة، يُقــر بــه التقريــر الرســمي 
لدولــة فلســطين حــول ســيداو المقــدم للجنــة، كمــا أن األحــكام والقــرارات الصــادرة 
عــن المحاكــم الشــرعية ال تخضــع ألي شــكل مــن أشــكال الطعــن أمــام المحاكــم 

ــة )القاضــي الطبيعــي(.  المدني
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ورد فــي البنــد رقــم )4( مــن رد دولــة فلســطين علــى قائمــة المســائل المقدمــة مــن   .14
ــرأة  ــز ضــد الم ــي تميّ ــاء التشــريعات الت ــذة إللغ ــة بشــأن اإلجــراءات المتخ اللجن
بــأن هــذه المســألة تقــوم بهــا “لجنــة مواءمــة التشــريعات مــع االتفاقيــات الدوليــة” 
هــذه الجنــة ُشــكلت بقــرار مــن مجلــس الــوزراء عــام 2017 ومعظــم أعضــاء هــذه 
اللجنــة مــن الجهــات الحكوميــة ونظــرت فــي مشــروع قانــون العقوبــات، ولــم يتــم 
اســتكماله لغايــة اآلن، ومــن ثــم نظــرت فــي قــرار بقانــون “الجرائــم اإللكترونيــة” 
ــن للجهــات الرســمية  ــن األعضــاء الممثلي ــة بي ــر داخــل اللجن وجــرى خــاف كبي
ومؤسســات المجتمــع المدنــي )ال تملــك حــق التصويــت فــي اللجنــة( بســبب قيــام 
ــواردة  ــوص ال ــن النص ــد م ــح العدي ــت لصال ــريعات بالتصوي ــة التش ــة مواءم لجن
فــي قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة رغــم مخالفتهــا الواضحــة لحريــة التعبيــر 
عــن الــرأي والحريــات اإلعاميــة المكفولــة فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية الــذي انضمــت إليــه دولــة فلســطين بــدون تحفظــات ومخالفتهــا 

للمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة.  

ــخ 19/11/2017  ــراراً بتاري ــا الفلســطينية ق ــة الدســتورية العلي أصــدرت المحكم  .15
فــي الطعــن الدســتوري رقــم )4/2017( قــررت فيــه بأالغلبيــة “ســمو االتفاقيــات 
ــة  ــة والديني ــة الوطني ــع الهوي ــواءم م ــا يت ــة، بم ــريعات الداخلي ــى التش ــة عل الدولي
والثقافيــة للشــعب العربــي الفلســطيني”. المحكمــة الدســتورية، أبــدت تحفظــاً عامــاً 
علــى ســيداو، وخالفــت ســيداو، وخالفــت القانــون األساســي، وخالفــت قانــون 
المحكمــة الدســتورية العليــا لســنة 2006 الــذي ال يمنحهــا هــذا االختصاص.الحقــاً 
ــن  ــي الطع ــخ 12/3/2018 ف ــر بتاري ــراراً آخ ــتورية ق ــة الدس ــدرت المحكم أص
ــون  ــن القان ــادة )10( م ــا تفســير الم ــرض عليه ــا ُع الدســتوري )5/2017( عندم
األساســي وأكــدت المحكمــة فــي قرارهــا علــى “ازدواجيــة القاعــدة القانونيــة” دون 
أســاس دســتوري أو قانونــي حيــث قضــت بــأن “المعاهــدات أو االتفاقيــات الدوليــة 
ــن  ــوة م ــب الق ــد أن تكتس ــا ال ب ــطين، وإنم ــي فلس ــق ف ــاً يُطب ــا قانون ــد بذاته ال تع
خــال مرورهــا بالمراحــل الشــكلية الواجــب توفرهــا إلصــدار قانــون داخلــي معين 
ــا  ــى إقراره ــاج إل ــاً يحت ــة عموم ــات الدولي ــاذ االتفاقي ــي أن نف ــا يعن ــا”. م إلنفاذه
ــمية. أي  ــدة الرس ــي الجري ــرها ف ــم نش ــن ث ــون وم ــرار القان ــة إق ــق آلي ــاً وف داخلي
ــن أحــكام  ــم م ــق أي حك ــة الدســتورية، تطبي ــرار المحكم ــن، حســب ق ــه ال يمك أن
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ــة  ــدار االتفاقي ــم إص ــم يت ــه ل ــا أن ــطين طالم ــة فلس ــا دول ــت إليه ــة انضم أي اتفاقي
ــس  ــون صــادر عــن الرئي ــرار بقان ــس التشــريعي أو ق ــون صــادر عــن المجل بقان
بغيــاب المجلــس التشــريعي، ومــن ثــم نشــرها فــي الجريــدة الرســمية، وبالنتيجــة 
ــيئاً  ــي ش ــمية ال يعن ــدة الرس ــي الجري ــة “مباشــرة” ف ــات الدولي ــإن نشــر االتفاقي ف
علــى صعيــد مكانــة االتفاقيــات فــي التشــريع المحلــي وال يعنــي شــيئاً علــى صعيــد 

ــة. ــا اإللزامي قوته

أعــادت المحكمــة الدســتورية العليــا التأكيــد مجــدداً علــى “التحفظ” علــى االتفاقيات   .16
الدوليــة “بمــا ال يتعــارض مــع الهويــة الدينيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني” وفــق 
مــا ورد فــي نــص القــرار )5/2017(. جدير بالذكــر، أن المحكمة الدســتورية العليا 
ُشــكلت بقــرار مــن الرئيــس الفلســطيني صــدر بتاريــخ 26/4/2016 وهــي مكونــة 
مــن رئيــس المحكمــة ونائبــه وعــدد ال يقــل عــن ســبعة قضــاة، وقــد القــت المحكمــة 
الدســتورية اعتراضــات واســعة مــن قبــل مؤسســة الحــق والعديــد مــن المؤسســات 
واالئتافــات الحقوقيــة الفلســطينية، نظــراً ألن عــدداً مــن قضــاة المحكمــة مــن لــون 
سياســي معيــن بمــا يخــل باســتقاليتها، وألن تشــكيل المحكمــة الدســتورية خالــف 
القانــون األساســي وقانــون المحكمــة الدســتورية، وبســبب غيــاب تمثيــل المــرأة فــي 

تشــكيلها. 2

مؤسســة الحــق، توصــي اللجنــة، بســؤال الوفــد الفلســطيني عــن التصريحــات التــي   .17
صــدرت عــن الســيد محمــود الهبــاش، قاضــي قضــاة المحاكم الشــرعية، ومستشــار 
الدينيــة، بتاريــخ 11/6/2018  الفلســطيني محمــود عبــاس للشــؤون  الرئيــس 
ونشــرت فــي اإلعــام الفلســطيني بتاريــخ 23/6/2018 بالصــوت والصــورة 
ــاً أن “الشــريعة  ــا علن ــاء( صــرح خاله ــة وطــن لألنب ــتقصائي )وكال ــق اس بتحقي
اإلســامية فــوق االتفاقيــات الدوليــة، وأنــه لــن يقبــل، ولــن يُطبــق، أيــة تعديــات 
ــه  ــن يقبل ــه الرئيــس الفلســطيني، ول ــن يقبل تتعــارض مــع الشــريعة اإلســامية، ول

ــه الشــعب الفلســطيني”. ــن يقبل ــس التشــريعي، ول المجل

2-   للمزيد من التفاصيل أنظر الربط التالي المنشور عىل موقع مؤسسة الحق:
 http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1091-transparency-in-action-
the-unlawful-path-to-lifting-parliamentary-immunity-and-undermining-the-independence-of-
the-judiciary
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ال يبــدو فــي ضــوء الممارســات والتصريحــات الرســمية أن هنــاك إرادة جــادة لــدى   .18
دولــة فلســطين لشــجب جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وانتهــاج سياســة، بــكل 
الوســائل المناســبة، ودون إبطــاء، تســتهدف القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة، كمــا تنــص ســيداو. مؤسســة الحــق توصــي بطلــب معلومــات خطيــة 
)تقريــر متابعــة( مــن دولــة فلســطين خــال ســنة مــن تاريــخ الماحظــات الختاميــة 
للجنــة حــول التقــدم المحــرز وبخاصــة فــي مجــال إقــرار قوانيــن جديــدة لألحــوال 
الشــخصية والعقوبــات منســجمة مــع ســيداو، أو إجــراء تعديــات شــاملة علــى تلــك 

القوانيــن القديمــة بحيــث تتــواءم بالكامــل مــع ســيداو. 

مؤسســة الحــق تشــير إلــى أن المــادة )4( فقــرة )2( مــن القانــون األساســي تنــص   .19
علــى أن “مبــادىء الشــريعة اإلســامية مصــدر رئيســي للتشــريع” وتؤكــد علــى 
ــادىء  ــريعة اإلســامية” أي المب ــادىء الش ــح “مب ــن مصطل ــر بي ــاف الكبي االخت
العامــة فــي الشــريعة اإلســامية قطعيــة الثبــوت والداللــة، وهــو المصطلــح الــذي 
ورد فــي القانــون األساســي، وبيــن مصطلــح الشــريعة اإلســامية أو أحــكام 
ــون  ــي القان ــو ف ــذا النح ــى ه ــردا عل ــم ي ــن ل ــعين اللذي ــريعية اإلســامية الواس الش

ــى اإلطــاق. ــدل عل األساســي الفلســطيني المع

ــى  ــدم إل ــائل المق ــة المس ــى قائم ــطين عل ــة فلس ــن رد دول ــد )17( م ــي البن ورد ف  .20
ــي  ــإن “الشــريعة اإلســامية ه ــادة 4( ف ــون األساســي )الم ــاً للقان ــه وفق ــة أن اللجن
مصــدر رئيســي للتشــريع” ولكــن القانــون األساســي ينــص حرفيــاً فــي )المــادة 4( 
بــأن “مبــادئ الشــريعة اإلســامية مصــدر رئيســي للتشــريع” وهنــاك فــرق كبيــر 
ــريعة  ــادئ الش ــح “مب ــن مصطل ــع وبي ــامية الواس ــريعة اإلس ــح الش ــن مصطل بي
اإلســامية” أي المبــادئ العامــة فــي الشــريعة اإلســامية. مؤسســة الحــق ال 
ــدأ ال  ــة، ومب ــدأ العدال ــى مب ــوم عل ــي تق ــادىء الشــريعة اإلســامية الت ــرى أن مب ت
ضــرر وال ضــرار، ومبــدأ حفــظ النفــس والمــال، ومبــدأ عــدم اإلكــراه فــي الديــن، 
تتعــارض مــع ســيداو، وتطالــب دولــة فلســطين، بــذات الوقــت، بإنفــاذ ســيداو، التــي 

ــدون تحفظــات.       انضمــت إليهــا ب
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انتهاكات ذات عالقة بالمواد )1( و )2( و )3( و )12( و )15( و )16(
القوانيــن العقابيــة الفلســطينية ال تُجــّرم “اغتصــاب الزوجــات” حيــث تنــص المــادة   .21
ــة  ــي الضف ــه ف ــول ب ــنة 1960 المعم ــات لس ــون العقوب ــن قان ــرة )1( م )292( فق
ــغال  ــب باألش ــه( يعاق ــر زوج ــى )غي ــراه أنث ــع باإلك ــن واق ــى أن “م ــة عل العربي
ــق  ــي ال ينطب ــص القانون ــذا الن ــل”. ه ــى األق ــنوات عل ــس س ــة خم ــاقة المؤقت الش
إذا كانــت األنثــى التــي جــرى اغتصابهــا هــي زوجــة المغتصــب. وهــو ذات 
التوجــه عنــد قانــون العقوبــات لســنة 1936 المعمــول بــه فــي قطــاع غــزة حيــث 
ــة  ــى “مواقع ــع أنث ــن واق ــى أن كل م ــه عل ــرة )1/أ( من ــادة )152( فق ــت الم نص
غيــر مشــروعة” دون رضاهــا باســتعمال القــوة أو بتهديدهــا بالقتــل أو بإيقــاع أذى 
جســماني بليــغ أو واقعهــا وهــي فاقــدة للشــعور أو فــي حالــة أخــرى تجعلهــا عاجــزة 
عــن المقاومــة يعاقــب بالحبــس مــدة )14( ســنة. ألن وجــود “عقــد الــزواج” يجعــل 
المواقعــة دون الرضــا )اغتصــاب الزوجــات( مواقعــة مشــروعة. كمــا أن مشــروع 
ــده  ــا تؤك ــذا م ــات وه ــاب الزوج ــّرم اغتص ــنة 2011 ال يُج ــات لس ــون العقوب قان
المــادة )459( مــن المشــروع والتــي نصــت علــى أن “يعاقــب بالســجن المشــدد، 
أو المؤقــت، كل مــن واقــع أنثــى )غيــر زوجــه( بغيــر رضاهــا، وذلــك باســتعمال 
القــوة معهــا، أو بتهديدهــا، أو بالحيلــة، أو بخداعهــا فــي ماهيــة الفاعل، أو شــخصية 
ــرى ضــرورة  ــق ت ــة الح ــعور، أو اإلدراك”. مؤسس ــدة الش ــي فاق ــل، أو وه الفاع

تجريــم اغتصــاب الزوجــات النطوائــه علــى عنــف وتمييــز ضــد المــرأة. 

القوانيــن العقابيــة الفلســطينية تُجــّرم “اإلجهــاض الرضائــي” حيــث تنــص المــادة   .22
)321( مــن قانــون العقوبــات لســنة 1960 المطبــق بالضفــة الغربيــة علــى 
ــن الوســائل أو رضيــت بــأن  ــا اســتعملته م ــت نفســها بم ــرأة أجهض أن “كل ام
يســتعمل لهــا غيرهــا هــذه الوســائل، تعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث 
ــة  ــدم بأي ــى مــا يلــي”1. مــن أق ســنوات”. وتنــص المــادة )322( مــن القانــون عل
ــى  ــنة إل ــن س ــس م ــب بالحب ــا، عوق ــرأة برضاه ــاض ام ــى إجه ــت عل ــيلة كان وس
ثــاث ســنوات 2. وإذا أفضــى اإلجهــاض أو الوســائل التــي اســتعملت فــي ســبيله 
ــن  ــل ع ــدة ال تق ــة م ــاقة المؤقت ــغال الش ــل باألش ــب الفاع ــرأة عوق ــوت الم ــى م إل
خمــس ســنوات”. وتعاقــب المــرأة إذا أجهضــت نفســها مــن حمــل، نتــج عــن عمليــة 
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اغتصــاب تعرضــت لهــا، وإْن كانــت تســتفيد فــي تلــك الحالــة مــن “عــذر قانونــي 
مخفــف” فقــد جــاء نــص المــادة )324( باآلتــي “ تســتفيد مــن عــذر مخفــف، المــرأة 
التــي تجهــض نفســها محافظــة علــى شــرفها ويســتفيد كذلــك مــن العــذر نفســه مــن 
ارتكــب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )322 و323( للمحافظــة 
علــى شــرف إحــدى فروعــه أو قريباتــه حتــى الدرجــة الثالثــة”. إن المــادة )322( 
ــادة  ــا تتحــدث الم ــة إجهــاض المــرأة برضاهــا، فيم المذكــورة تتحــدث عــن عقوب
)323( عــن عقوبــة إجهــاض المــرأة دون رضاهــا، وبالتالــي فإنــه وبحســب المــواد 
)324 و 323( إذا قــام أحــد فــروع أو أقــارب المــرأة )الرجــل عــادة( بإجهاضهــا، 
دون رضاهــا، كــون الحمــل تــم بطريقــة غيــر مشــروعة، فإنــه )الرجــل( يســتفيد 
مــن عــذر قانونــي مخفــف للعقوبــة فــي تلــك األحــوال أي تنطبــق عليــه المــادة )97( 
الخاصــة باألعــذار القانونيــة المخففــة؛ وهنــا تُســتبدل عقوبــة األشــغال الشــاقة التــي 
تصــل إلــى عشــر ســنوات )جنايــة( بعقوبــة تتــراوح بيــن الحبــس )جنحــة( مــن ســتة 
أشــهر إلــى ســنتين كحــد أقصــى نتيجــة اســتفادته مــن العــذر القانونــي المخفــف. 

ــي قطــاع غــزة  ــق ف ــات لســنة 1936 المطب ــون العقوب ــي قان ــواد ف ــدة م ــاك ع هن  .23

تعاقــب علــى اإلجهــاض الرضائــي ومــن أبرزهــا المــادة )176( والتــي تنــص على 
أن “كل إمــرأة، حامــاً كانــت أو غيــر حامــل، تناولــت علــى وجــه غيــر مشــروع 
ــيلة  ــة وس ــه كان أو أي ــأي وج ــوة ب ــتعملت الق ــرى أو اس ــة أخ ــادة مؤذي ا أو م ــمَّ ُس
مهمــا كان نوعهــا، أو ســمحت لغيرهــا بــأن يناولهــا مثــل هــذه المــادة أو باســتعمال 
مثــل هــذه القــوة أو الوســيلة معهــا بقصــد إجهاضهــا، تعتبــر أنهــا ارتكبــت جنايــة 
ــب  ــة الطل ــي اللجن ــق توص ــة الح ــنوات”. مؤسس ــبع س ــدة س ــس م ــب بالحب وتعاق
مــن دولــة فلســطين بضــرورة عــدم تجريــم اإلجهــاض الرضائــي، وفــي المقابــل 
تقديــم معلومــات وبيانــات إحصائيــة مصنفــة حــول عــدد حــاالت اإلجهــاض غيــر 
اآلمــن، وإجــراءات الوقايــة منــه، والتقــدم المحــرز فــي مجــال الصحــة اإلنجابيــة، 

ومؤشــراته، وذلــك حفاظــاً علــى حيــاة وصحــة المــرأة والفتــاة الفلســطينية.   

تخلــو القوانيــن العقابيــة الفلســطينية النافــذة مــن نصــوص تعاقــب علــى “التحــرش   .24

ــق  ــا يتعل ــوص. وفيم ــه الخص ــى وج ــل عل ــن العم ــي أماك ــاً وف ــي” عموم الجنس
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بمشــروع قانــون العقوبــات لســنة 2011 فقــد عــّرف التحــرش الجنســي فــي المــادة 
ــوال، أو  ــال، أو أق ــرار أفع ــن بتك ــة اآلخري ــي مضايق ــان ف ــه “كل إمع )463( بأن
إشــارات مــن شــأنها أن تنــال مــن كرامتــه، أو تخــدش حيــاءه، وذلــك بغايــة حملــه 
علــى االســتجابة لرغباتــه، أو رغبــات غيــره الجنســية، أو بممارســة ضغــوط عليــه 
ــص  ــرض الن ــات”. يف ــك الرغب ــدى لتل ــى التص ــه عل ــاف إرادت ــأنها إضع ــن ش م
المذكــور عقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وغرامــة ال تتجــاوز ثاثمائــة 
ــة التحــرش الجنســي  ــة التحــرش الجنســي، وإذا وقعــت جريم ــى جريم ــار عل دين
مــن األصــول أو الفــروع )األقــارب( أو ممــن لهــم ســلطة وظيفيــة أو فعليــة علــى 
المجنــي عليــه فــإن العقوبــة فــي تلــك الحــاالت ال تقــل عــن الحبــس مــدة ســنتين. 
وتتضاعــف العقوبــة، بحســب النــص الــوارد فــي المشــروع، إذا ارتكبــت جريمــة 
التحــرش الجنســي ضــد طفــل أو ضــد ذوي اإلعاقــة، وال يجيــز النــص رفــع 
الدعــوى الجزائيــة فــي تلــك األحــوال إالّ بنــاًء علــى شــكوى مــن صاحــب الشــأن. 

ــى  ــات رادعــة عل ــة فلســطين إدراج عقوب توصــي مؤسســة الحــق الطلــب مــن دول  .25
جرائــم التحــرش الجنســي وإنفاذهــا دون إبطــاء. تــرى “الحــق” أن تعريــف التحــرش 
الجنســي الــوارد فــي المشــروع ضيـّـق، وال يســاهم فــي توفيــر حمايــة فعالــة للمــرأة 
والفتــاة مــن العنــف، وبخاصــة مــع اشــتراط “اإلمعــان فــي المضايقــة” و “تكــرار 
األفعــال واألقــوال واإلشــارات” لوقــوع الجريمــة والمعاقبــة علــى حــاالت التحــرش. 
ال يوجــد مبــرر لتعليــق الماحقــة الجزائيــة فــي حــاالت التحــرش الجنســي بشــكوى 
ــر  ــي المشــروع غي ــواردة ف ــارة “صاحــب الشــأن” ال صاحــب الشــأن، كمــا أن عب
واضحــة؟ مؤسســة الحــق تــرى ضــرورة الطلــب مــن دولــة فلســطين إعــادة صياغــة 
مفهــوم التحــرش الجنســي بمــا ينســجم والمعاييــر الدوليــة، وفــرض عقوبــات جزائيــة 
رادعــة علــى تلــك الجرائــم، وإنفاذهــا علــى األرض، بمــا يســاهم فــي تحقيــق حمايــة 

فعالــة المــرأة والفتــاة مــن العنــف والتمييــز.  

ــة الفلســطينية وملثمــون وأشــخاص  ــخ 13/6/2018 قمعــت األجهــزة األمني بتاري  .26
يرتــدون زيــاً مدنيــاً مســيرة ســلمية جــرت علــى دوار المنــارة وســط مدينــة رام هللا 
طالبــت برفــع العقوبــات الماليــة التــي تفرضهــا دولــة فلســطين علــى قطــاع غــزة 
منــذ نيســان 2017 - مــا زالــت العقوبــات قائمــة - باســتخدام الهــراوات والعصــي 
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الكهربائيــة والغــازات المســيلة للدمــوع والقنابــل الصوتيــة، وقــد جــرت خــال قمــع 
ــت  ــات “تحــرش جنســي” جســدي ولفظــي طال المســيرة الســلمية المذكــورة عملي
ــة الفلســطينية  عــدداً مــن النســاء والفتيــات الفلســطينيات مــن قبــل األجهــزة األمني
ــدون “قبعــات بيضــاء” عليهــا شــعار موحــد،  ــوا يرت ــي كان ــزي مدن وأشــخاص ب
مؤسســة الحــق لديهــا إفــادات خطيــة موثقــة بحــاالت تحــرش جنســي وقعــت خــال 
قمــع المســيرة الســلمية، كمــا وتعرضــت عــدة فتيــات للضــرب بالهــراوات والــرش 
بغــاز الفلفــل ولإلهانــات والشــتائم ولاعتقــال، طالبــت مؤسســة الحــق والمؤسســات 
واالئتافــات الحقوقيــة واألهليــة الفلســطينية ببيانــات وأوراق موقــف منشــورة 
ــة  ــات األهلي ــن المؤسس ــدد م ــع ع ــق ومواق ــة الح ــمي لمؤسس ــع الرس ــى الموق عل
ــة،  ــاة، وتقديمهــم للعدال ــم، ومحاســبة الجن ــك الجرائ الفلســطينية بفتــح تحقيقــات بتل
وإنصــاف الضحايــا، إالّ أنــه لــم تجــر أيــة ماحقــة للجنــاة ولــم يتــم محاســب أحــد 

وبخاصــة علــى جرائــم العنــف ضــد المــرأة. 3  

مؤسســة الحــق توصــي بالطلــب مــن الوفــد الرســمي الفلســطيني تقديــم معلومــات   .27
مفصلــة عــن عمليــات القمــع التــي جــرت للمســيرة الســلمية بــرام هللا بتاريــخ 
13/6/2018 وحــاالت العنــف التــي وقعــت ضــد النســاء، وبخاصــة حــاالت 
ــاة، وإنصــاف  ــة ومحاســبة الجن ــت لماحق ــي بُذل التحــرش الجنســي، والجهــود الت

ــرار.     ــدم التك ــم/ن، وع ــار له ــا، ورد االعتب الضحاي

تنــص المــادة )320( مــن قانــون العقوبــات لســنة 1960 علــى مــا يلــي “كل مــن   .28
ــاء فــي مــكان عــام أو فــي  ــة للحي ــدى إشــارة منافي ــاء أو أب ــاً للحي فعــل فعــاً منافي
مجتمــع عــام أو بصــورة يمكــن معهــا لمــن كان فــي مــكان عــام أن يــراه، يعاقــب 
بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســتة أشــهر أو بغرامــة ال تزيــد علــى خمســين دينــاراً”. 
هــذا النــص العقابــي واســع وفضفــاض، ومــن شــأنه أن يمنــح عــدة أجهــزة أمنيــة، 
وليــس فقــط جهــاز الشــرطة، صاحيــات واســعة للتدخــل فــي الحريات الشــخصية، 
هنــاك بعــض الحــاالت جــرى فيهــا اعتقــال فتيــات مــدة 24 ســاعة وحــاالت 
جــرى فيهــا الطلــب مــن فتيــات الحضــور إلــى مراكــز األجهــزة األمنيــة ورفضــن 

ي عىل الرابط:
و�ف لك�ت 3-  أنظر/ي البيان الصادر عن مؤسسة الحق المنشور عىل موقعها االإ

 http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1273-palestinian-security-forces-
and-agents-forcefully-disperse-peaceful-demonstrators-in-ramallah 
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الحضــور، كــون األجهــزة األمنيــة اعتبــرت أن جلوســهن داخــل ســيارة مــع زمــاء 
ــه النــص العقابــي  ــاء ينطبــق علي لهــن فــي وضــع مــا مثــاً هــو فعــل منــاف للحي
ــة فلســطين بيــان عــدد  المذكــور. مؤسســة الحــق توصــي اللجنــة الطلــب مــن دول
ــى  ــة باالســتناد إل ــات مــن قبــل األجهــزة األمني الحــاالت التــي اســتدعيت فيهــا فتي
النــص العقابــي المذكــور، مؤسســة الحــق لديهــا “شــكوك جديــة” أن بعــض هــؤالء 
الفتيــات تعرضــن لعمليــة تحــرش جنســي لفظــي خــال حضورهــن إلــى مقــرات 
األجهــزة األمنيــة، وأفعــال تنــدرج فــي إطــار العنــف واالبتــزاز والتحــرش الجنســي 
ــن  ــات إلرغامه ــى الفتي ــررة عل ــة متك ــن خــال اتصــاالت هاتفي ــت م اللفظــي تم
علــى المثــول أمــام األجهــزة األمنيــة بذريعــة متابعــة مرحلــة البحــث األولــي 
ــة فلســطين  ــة الطلــب مــن دول )االســتدالل( معهــن، مؤسســة الحــق توصــي اللجن
إلغــاء هــذا النــص العقابــي مــن تشــريعاتها لمــا تحملــه عباراتــه الفضفاضــة، وفــق 
ــز وامتهــان  ــى األرض، مــن حــاالت عنــف وتميي ــة عل ــة العملي مــا اثبتــت التجرب

لكرامــة المــرأة والفتــاة. 

ــا”  تنــص المــادة )282( مــن قانــون العقوبــات لســنة 1960 بشــأن “جريمــة الزن  .29
علــى مــا يلــي”1. تعاقــب المــرأة الزانيــة برضاهــا بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى 
ــاً وإالّ  ــة إذا كان متزوج ــى شــريك الزاني ــها عل ــة نفس ــنتين 2. ويقضــى بالعقوب س
ــى  ــون حجــة عل ــل وتك ــي تقب ــة الت ــى ســنة 3. األدل ــة أشــهر إل ــن ثاث ــس م فالحب
شــريك الزانيــة هــي القبــض عليهمــا حيــن تلبســهما بالفعــل أو اعتــراف المتهــم لــدى 
قاضــي التحقيــق أو فــي المحكمــة أو وجــود مكاتيــب أو أوراق أخــرى مكتوبــة”. 
ينطــوي هــذا النــص علــى تمييــز واضــح بحــق المــرأة إذ تفــرض الفقــرة )2( مــن 
النــص ذات العقوبــة علــى الزانــي والزانيــة )الحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين( 
ــاً(  ــاً )أعزب ــي متزوج ــن الزان ــم يك ــاً إذا ل ــاً، أم ــل( متزوج ــي )الرج إذا كان الزان
فإنــه يعاقــب بنصــف العقوبــة أي بالحبــس مــن ثاثــة أشــهر إلــى ســنة، ولــم يشــمل 
ــت  ــي إن كان ــزب، وبالتال ــي األع ــوة بالزان ــاء أس ــة العزب ــور الزاني ــص المذك الن
ــد )1( مــن  ــواردة فــي البن ــة ال ــك فإنهــا تعاقــب بالعقوب ــة تل ــاء والحال الزانيــة عزب
النــص كاملــة أي بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين. ومــن جانــب آخــر، فــإن 
صياغــة النــص تســتخدم “لغــة ذكوريــة” حيــث نُاحــظ أن بنــود النــص القانونــي 
ــة”  ــة” و“شــريك الزاني ــرأة الزاني ــا “الم ــل الزن ــع فع ــط م ــرأة فق ــرزت الم ــد أب ق
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وفــي المقابــل فــإن النــص القانونــي لــم يســتخدم مثــاً “الرجــل الزانــي” و“شــريكة 
ــرة  ــائدة، والنظ ــة الس ــة المجتمعي ــر الثقاف ــدى تأثي ــى م ــل عل ــذا يدل ــي”، وه الزان
الدونيــة للمــرأة، علــى التشــريع، مؤسســة الحــق تــرى ضــرورة الطلــب مــن الوفــد 

الرســمي الفلســطيني إلغــاء النــص المذكــور دون إبطــاء.

انتهاكات ذات عالقة بالمواد )3( و )7( و )10( و )11( و )12( و )14(
فرضــت دولــة فلســطين عقوبــات ماليــة شــديدة القســوة علــى قطــاع غــزة أثــرت   .30
بشــكل كبيــر علــى مــا يزيــد علــى 2 مليــون مواطــن/ة فلســطيني يعيشــون أوضــاع 
ــي غــزة مــن حصــار  ــي، تعان إنســانية مأســاوية، بفعــل اســتمرار االنقســام الداخل
منــذ مــا يزيــد علــى عشــر ســنوات، العقوبــات الماليــة المفروضــة علــى غــزة زادت 
مــن تفاقــم األوضــاع اإلنســانية الكارثيــة فــي مختلــف مياديــن الحيــاة، وباتــت تنــذر 
ــات  ــر الفلســطينية، النســاء والفتي ــي قطــاع غــزة. األُس ــاً ف بانفجــار األوضــاع كلي
الفلســطينيات، يعانيــن معانــاة شــديدة ومضاعفــة مــن جــراء الحصــار واســتمرار 
ــاد  ــى ازدي ــة إل ــة والدولي ــر المحلي ــن التقاري ــد م ــير العدي ــة، وتش ــات المالي العقوب
معــدالت العنــف األســري، وحــاالت الطــاق، وارتفــاع معــدالت الجريمــة، مــن 
جــراء تفشــي ظاهــرة الفقــر والبطالــة والعــوز وفقــدان األمــن المعيشــي وتدهــور 

األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة فــي قطــاع غــزة. 

ــن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس عــن سلســلة إجــراءات عقابيــة جــرى  أعل  .31
تنفيذهــا علــى قطــاع غــزة منــذ نيســان 2017 )ال زالــت ســارية( نتيجــة اســتمرار 
االنقســام الداخلــي؛ ومــن أبرزهــا قيــام وزارة الماليــة بخصــم مــا نســبته 30-35 % 
مــن رواتــب الموظفيــن/ات فــي غــزة العامليــن فــي القطــاع العــام )نحــو 62 ألــف 
موظــف( وال زالــت الخصومــات الماليــة ســارية، ولــم يصــدر أي قانــون أو نظــام 
ــة  ــك اإلجــراءات المخالف ــي لتل ــن يوضــح األســاس القانون ــرار رســمي ومعل أو ق
للقانــون األساســي واللتزامــات دولــة فلســطين بموجــب االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 
اإلنســان التــي انضمــت إليهــا بــدون تحفظــات، كمــا وجــرى تقليــص التحويــات 
الطبيــة للخــارج المخصصــة لمرضــى قطــاع غــزة بنســبة وصلــت 80 % من حجم 
التحويــات الطبيــة الخارجيــة المعتــادة وبخاصــة مرضــى الســرطان واألمــراض 
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ــن/ ــن الموظفي ــة )6145( م ــوز 2017 جــرى إحال ــي تم ــرة األخــرى، وف الخطي
ــري  ــد القس ــى التقاع ــزة إل ــاع غ ــكان قط ــن س ــن/ات م ــن/ات المدنيي ات العموميي
ــي  ــطينيات اللوات ــاء الفلس ــن النس ــد م ــم العدي ــن بينه ــون؛ وم ــاً للقان ــر خاف المبك
يشــغلن مراكــز وظيفيــة حيويــة وهامــة، وبخاصــة فــي قطاعــي التعليــم والصحــة، 
ــي  ــة ف ــة والتعليمي ــي األوضــاع الصحي ــن التدهــور ف ــد م ــذي أدى للمزي ــر ال األم
قطــاع غــزة. وفــي تشــرين الثانــي 2017 جــرى إحالــة نحــو )7000( موظــف/ة 
عســكري علــى التقاعــد القســري المبكــر، وفــي نيســان 2018 لــم تقــم وزارة المالية 
ــم يتــم دفعهــا  الفلســطينية بدفــع رواتــب كافــة موظفــات وموظفــي قطــاع غــزة ول
ــة فلســطين  ــت دول ــوز 2018 صرف ــار وتم ــي أي ــر، وف ــذا التقري ــخ ه ــة تاري لغاي
)وزارة الماليــة( رواتــب الموظفــات والموظفيــن فــي الضفــة الغربيــة كاملــة 
ــي  ــات وموظف ــب موظف ــط مــن روات ــت 50 % فق ــل صرف ــي المقاب ــاد، وف كالمعت
ــذ  ــب )30-35 %( الســارية من ــى الرات ــذ الخصومــات عل ــد تنفي قطــاع غــزة وبع
نيســان 2017، وقــد صــدرت عــدة تصريحــات رســمية تشــير إلــى وجــود “خلــل 
فنــي” فــي عمليــات اإلحالــة الماليــة إلــى قطــاع غــزة، ولكــن الخصومــات الكبيــرة 

علــى رواتــب موظفــات وموظفــي قطــاع غــزة مــا زالــت مســتمرة.4  

أوقفــت دولــة فلســطين منــذ بدايــة هــذا العــام 2018 برنامــج المســاعدات الماليــة   .32
لقطــاع غــزة الــذي تشــرف عليــه وزارة التنمية االجتماعية، يســتهدف هــذا البرنامج 
األُســر الفلســطينية التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الشــديد؛ ويشــمل علــى وجــه التحديــد 
ــام أو أصحــاب  ــة أو المســنين أو األيت ــي تضــم األشــخاص ذوي اإلعاق األســر الت
األمــراض المزمنــة أو األســر التــي تُعيلهــا النســاء الفلســطينيات، يســتفيد مــن هــذا 
البرنامــج نحــو )72 ألــف أســرة فلســطينية( تــرزخ تحــت خــط الفقــر الشــديد فــي 
قطــاع غــزة ولــم تتلــق هــذه األســر أي دفعــة نقديــة منــذ بدايــة هــذا العــام علمــاً أن 
هــذا البرنامــج ممــول فــي معظمــه مــن االتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي. لــم تقــدم 
الحكومــة الفلســطينية تفســيراً حــول ســبب وقــف برنامــج المســاعدات الماليــة عــن 
قطــاع غــزة، األمــر الــذي أدى إلــى تفاقــم المعانــاة اإلنســانية وانعكــس علــى نحــو 

: ي
و�ف لك�ت ي أعدتها مؤسسة الحق عىل الرابط االإ

4-  للمزيد من التفاصيل أنظر/ي الورقة ال�ت
 http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1238-legal-implications-of-salary-
cuts-by-the-palestinian-authority-in-the-gaza-strip
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ســلبي للغايــة علــى أوضــاع النســاء والفتيــات فــي قطــاع غــزة.

ــم  ــطيني تقدي ــمي الفلس ــد الرس ــن الوف ــب م ــة بالطل ــي اللجن ــق توص ــة الح مؤسس  .33
إحصائيــات ُمصنفــة بشــأن اإلجــراءات الماليــة العقابيــة التــي فرضتهــا دولــة 
فلســطين علــى قطــاع غــزة منــذ نيســان 2017 ومــا زالــت ســارية، ومــدى 
تأثيرهــا علــى حقــوق المــرأة والفتــاة المكفولــة فــي ســيداو واالتفاقيــات والمعاييــر 
الدوليــة ذات الصلــة، وإذ تؤكــد مؤسســة الحــق بــأن اإلجــراءات الماليــة العقابيــة 
التــي فرضــت علــى قطــاع غــزة المحاصــر منــذ ســنوات تنتهــك أحــكام القانــون 
األساســي )الدســتور المؤقــت( والعديــد مــن التشــريعات الفلســطينية ذات الصلــة، 
إلــى جانــب انتهاكهــا لســيداو، وغيرهــا مــن االتفاقيــات األساســية لحقــوق اإلنســان 
ــد  ــن الوف ــب م ــة بالطل ــا توصــي اللجن ــة فلســطين؛ فإنه ــا دول ــت إليه ــي انضم الت
الرســمي الفلســطيني تحديــد موعــد زمنــي لرفــع العقوبــات الماليــة التــي زادت مــن 
ــي قطــاع غــزة. ــات ألســرهن ف ــاة النســاء الفلســطينيات وبخاصــة المعي آالم ومعان

انتهاكات ذات عالقة بالمواد )2( و )3( و )7( و )11( و )13( 
أحالــت الحكومــة الفلســطينية فــي شــباط 2018 مــا يقــارب 200 موظفــة وموظــف   .34
فــي القطــاع العــام فــي الضفــة الغربيــة للتقاعــد القســري المبكــر، أغلبهــم/ن مــن 
وزارتــي التربيــة والتعليــم )117 حالــة( والصحــة )مــا يقــارب 30 حالــة( خافــاً 
القانــون األساســي، وســيداو، والتشــريعات الفلســطينية ذات الصلــة. تابعت مؤسســة 
الحــق هــذه االنتهــاكات والحظــت وجــود العديــد مــن النســاء الفلســطينيات الشــابات 
قــد جــرى إحالتهــن إلــى التقاعــد القســري المبكــر، والحظــت أن تقارير تقييــم األداء 
ــى  ــن حاصــات عل ــداً” وبعضه ــد ج ــاز وجي ــن “ممت ــن تراوحــت بي ــنوي له الس
ــل،  ــي العم ــزاً ف ــوراة وماجســتير( وأداؤهــن كان ممي ــا )دكت ــة علي شــهادات علمي
والحظــت مؤسســة الحــق وجــود تمييــز ضــد المــرأة على أســاس اإلعاقــة، وحاالت 
جــرى إحالتهــا علــى التقاعــد القســري المبكــر لنســاء ألنهــن شــاركن بفعاليــة فــي 
ــباط  ــي ش ــام ف ــاع الع ــي القط ــن ف ــات والمعلمي ــه المعلم ــذي خاض ــراب ال اإلض
ــة الفلســطينية ووزارة  ــن الحكوم ــة م ــة واإلداري ــن المالي ــة بحقوقه 2016 للمطالب
التربيــة والتعليــم العالــي ممثلــة بوزيــر التربيــة والتعليــم العالــي د. صبــري صيــدم، 



20

وأنــه لــم يتــم إبــاغ جميــع المحاليــن/ات إلــى التقاعــد القســري المبكــر باألســباب 
ــاك  ــر، هن ــد القســري المبك ــى التقاع ــة عل ــا اإلحال ــت بموجبه ــي تم ــر الت والمعايي
العديــد مــن الحــاالت الموثقــة لــدى مؤسســة الحــق بهــذا الخصــوص، وقــد تابعــت 
ــة،  ــوزارات المعني مؤسســة الحــق هــذه االنتهــاكات مــع الحكومــة الفلســطينية وال
ــم يتــم إنصافهــم/ن  ونفــدت حمــات مناصــرة إلنصافهــم/ن ومــا زالــت، إال أنــه ل

لغايــة كتابــة هــذا التقريــر.5 

فيمــا يلــي عــرض موجــز لحــاالت موثقــة لــدى مؤسســة الحــق لنســاء فلســطينيات   .35
جــرى إحالتهــن إلــى التقاعــد القســري المبكــر فــي الضفــة الغربيــة: المعلمــة ســناء 
ــن  ــغ م ــة، تبل ــة الغربي ــرم بالضف ــاء طولك ــل قض ــكان عتي ــن س ــر؛ م ــعيد ناص س
العمــر )50( عامــاً، تعانــي مــن إعاقــة بصريــة، عزبــاء، وهــي المعيلــة الوحيــدة 
لوالدتهــا التــي تبلــغ مــن العمــر 82 عامــاً، عملــت اآلنســة ناصــر معلمــة فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم الفلســطينية علــى نظــام العقــود المؤقتــة منــذ تاريــخ 2/9/1995 
ــم  ــر تقيي ــم، تقاري ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــم ف ــد دائ ــا بعق ــرى تثبيته ــم ج ــن ث وم
األداء الســنوي الخاصــة بهــا علــى مــدار ســنوات عملهــا تراوحــت بيــن “ممتــاز 
ــة ســنوات عملهــا علــى اإلطــاق،  ــَق أيــة عقوبــة إداريــة طيل ــم تتل وجيــد جــداً” ل
ــاراً مــن تاريــخ 6/3/2018، تقدمــت  ــى التقاعــد القســري المبكــر اعتب أُحيلــت عل
بتظلــم خطــي علــى قــرار إحالتهــا إلــى التقاعــد القســري المبكــر إلــى وزيــر التربيــة 
والتعليــم العالــي د. صبــري صيــدم حســب القانــون، ولكنهــا لــم تتلــَق أي رد خطــي 
مــن وزيــر التربيــة والتعليــم علــى تظلمهــا الخطــي خافــاً لقانــون الخدمــة المدنيــة، 
ولــم يتــم إعامهــا بســبب هــذه اإلحالــة القســرية علــى التقاعــد المبكــر، ومــا زالــت 
فــي المنــزل مــع والدتهــا بــا عمــل، وقــد تســببت إحالتهــا علــى التقاعــد القســري 
ــم س 24/2018(.  ــة رق ــادة موثق ــا )إف ــت به ــرة لحق ــية كبي ــر بأضــرار نفس المبك
د.أســمى نعيــم ياغــي؛ مــن ســكان مدينــة أريحــا بالضفــة الغربيــة، تبلــغ مــن العمــر 
ــغلت  ــام 2009، ش ــي اإلدارة ع ــوراة ف ــة الدكت ــى درج ــة عل ــاً، حاصل )43( عام
منصــب مديــرة دائــرة التعليــم والتدريــب فــي مديريــة الصحــة النفســية عنــد إحالتهــا 

5-   أنظر/ي البيان الصادر عن مؤسسة الحق بهذا الخصوص عىل الرابط:
 http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1198-al-haq-calls-upon-the-
council-of-ministers-to-form-an-independent-committee-to-review-the-decision-on-early-
retirement
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ــا للتقاعــد  ــام 1997، جــرى إحالته ــذ الع ــي وزارة الصحــة من ــت ف للتقاعــد وعمل
ــى  ــا عل ــنوي له ــم األداء الس ــر تقيي ــخ 20/2/2018، تقاري ــر بتاري القســري المبك
مــدار ســنوات عملهــا كانــت “ممتــازة” ولــم تتلــَق أيــة عقوبــة إداريــة طيلــة ســنوات 
عملهــا علــى اإلطــاق، قدمــت تظلمــاً خطيــاً إلــى وزيــر الصحــة د. جــواد عــواد 
ــر  ــن وزي ــاً م ــق رداً خطي ــم تتل ــر ول ــد القســري المبك ــا للتقاع ــرار إحالته ــى ق عل
الصحــة لغايــة كتابــة هــذا التقريــر خافــاً للقانــون، ولــم يتــم تقديــم أي ســبب مــن 
ــر  ــري المبك ــد القس ــا للتقاع ــبب إحالته ــن س ــة يبي ــن وزارة الصح ــة أو م الحكوم
)إفــادة موثقــة رقــم س 36/2018(. المعلمــة رجــاء معــروف لحلــوح: مــن ســكان 
عرابــة قضــاء جنيــن بالضفــة الغربيــة، تبلــغ مــن العمــر )46( عامــاً، معلمــة فــي 
وزارة التربيــة والتعليــم منــذ العــام 2004، تقاريــر تقييــم األداء الســنوي لهــا علــى 
ــة  ــة تأديبي ــد ســبق وأن تلقــت عقوب ــدة جــداً” وق مــدار ســنوات عملهــا كانــت “جي
تعســفية )تنبيــه خطــي( بتاريــخ 7/10/2016 بســبب مشــاركتها فــي إضــراب 
المعلمــات والمعلميــن فــي القطــاع العــام فــي ذلــك الوقــت للمطالبــة بتحســين 
أوضاعهــم الماليــة أســوة بالعشــرات مــن المعلمــات والمعلميــن الذيــن تلقــوا 
عشــرات العقوبــات التأديبيــة بســبب مشــاركتهم/ن فــي اإلضــراب، وكانــت الســيدة 
لحلــوح قياديــة فــي فعاليــات إضرابــات المعلميــن، أحيلــت علــى التقاعــد القســري 
المبكــر اعتبــاراً مــن تاريــخ 6/3/2018، تقدمــت لحلــوح بتظلــم خطــي علــى قــرار 
إحالتهــا علــى التقاعــد القســري المبكــر إلــى وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي حســب 
القانــون، ولكنهــا لــم تتلــق رداً خطيــاً علــى تظلمهــا خافــاً لقانــون الخدمــة المدنيــة، 
ولــم يتــم إعامهــا بســبب هــذه اإلحالــة القســرية علــى التقاعــد المبكــر، وهــي تعمــل 
ــر الفوتوغرافــي ليكــون مصــدر دخــل  ــر موهبتهــا فــي التصوي ــى تطوي ــاً عل حالي
لهــا وألســرتها )إفــادة موثقــة رقــم س21/2018(. وتجــدر اإلشــارة، إلــى أن معظــم 
ــى التقاعــد القســري المبكــر  ــوا عل ــن أحيل ــن الذي ــن العموميي ــات والموظفي الموظف
منــذ شــباط 2018، بمــا يشــمل مختلــف الــوزارات الحكوميــة، التــي جــرت فيهــا 
عمليــات اإلحالــة علــى التقاعــد القســري المبكــر، تقدمــوا بتظلمــات خطيــة للــوزراء 
المختصيــن حســب نــص المــادة )105( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة الــذي يطبــق 
ــوا علــى رد خطــي  ــم يحصل علــى الموظفيــن/ات العاميــن المدنييــن، إال أنهــم/ن ل
كمــا تنــص المــادة المذكــورة وخافــاً لقانــون الخدمــة المدنيــة. كمــا وتتابــع مؤسســة 
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الحــق عمليــات إحالــة إلــى التقاعــد القســري المبكــر جــرت لعشــرات الموظفــات 
والموظفيــن فــي القطــاع العــام العســكري.

ــمي  ــد الرس ــن الوف ــة م ــات مفصل ــب إيضاح ــة بطل ــي اللجن ــق توص ــة الح مؤسس  .36
الفلســطيني حــول األســباب والمعاييــر التــي اعتمــدت فــي إحالــة الموظفــات 
والموظفيــن العمومييــن فــي القطــاع العــام المدنــي إلــى التقاعــد القســري المبكــر، 
وبخاصــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة الصحــة، وأيضــاً فــي القطــاع 
العــام العســكري، واإلجــراءات التــي تنــوي دولــة فلســطين اتخاذهــا إلنصافهــم/ن 
وإعــادة االعتبــار لهــم/ن، وبخاصــة النســاء الفلســطينيات اللواتــي جــرى إحالتهــن 
إلــى التقاعــد القســري المبكــر، مــع تأكيــد توثيقــات مؤسســة الحــق حصــول عــدد 
منهــن علــى شــهادات علميــة عليــا )دكتــوراة وماجســتير( وتقاريــر تقييــم ســنوية 
إلدائهــن علــى مــدار ســنوات عملهــن الســابقة تراوحــت بيــن “ممتــاز وجيــد جــداً” 
وإيضاحــات بشــأن التمييــز ضــد النســاء علــى أســاس اإلعاقــة الــذي ظهــر فــي عــدد 
مــن اإلفــادات الموثقــة وبخاصــة إفــادة المعلمــة ســناء ناصــر )إفــادة موثقــة رقــم 
ــق ســبل  ــة فلســطين اتخاذهــا لتحقي ــوي دول ــي تن س 24/2018( واإلجــراءات الت

ــك االنتهــاكات لســيداو.  ــة لهــم/ن فــي مواجهــة تل االنتصــاف الفعال

فــي نيســان 2018 تعرضــت صحفيــات فلســطينيات بــارزات للماحقــات الجزائيــة   .37
مــن قبــل النائــب العــام الفلســطيني علــى خلفيــة عملهــن الصحفــي فــي قضيــة رأي 
عــام ُعرفــت باســم “قضيــة مركــز إعــام جامعــة النجــاح” وهــّن الصحفيــة نائلــة 
خليــل مديــرة مكتــب صحيفــة العربــي الجديــد فــي رام هللا، والصحفيــة روال 
ســرحان مؤســس ورئيســة تحريــر صحيفــة الحــدث الفلســطيني، والصحفيــة آيــات 
عبــد هللا التــي جــرى فصلهــا تعســفياً مــن مركــز إعــام جامعــة النجــاح، والصحفيــة 
مــدى شــلبك التــي قدمــت اســتقالتها مــن مركــز إعــام جامعــة النجــاح، وتــّم إحالــة 
ــن يحاكمــن أمــام القضــاء علــى  ــى القضــاء للمحاكمــة، وال زل ملفــات بعضهــن إل
ــطينية  ــام الفلس ــت وزارة اإلع ــبق وأن وجه ــد س ــي. وق ــاطهن الصحف ــة نش خلفي
فــي تشــرين األول 2017 كتابــاً رســمياً إلــى رئيــس مجلــس إدارة إذاعــة “أحلــى 
إف إم” فــي مدينــة رام هللا بالضفــة الغربيــة )إذاعــة خاصــة( تطلــب منــه اســتبدال 
مديــرة اإلذاعــة الصحفيــة ريــم العمــري وتعييــن مديــر جديــد لإلذاعــة بســبب عــدم 
موافقــة وزارة الداخليــة الفلســطينية واألجهــزة األمنيــة علــى بقائهــا مديــرة لإلذاعــة 
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وترفــض وزارة اإلعــام تجديــد ترخيــص اإلذاعــة قبــل اســتبدال مديرتهــا. 6 وال 
ــاً  ــة خليــل مغلق ــد الــذي تديــره الصحفيــة نائل يــزال مكتــب صحيفــة العربــي الجدي
ــام  ــل وزارة اإلع ــن وكي ــه م ــمي موج ــاب رس ــى كت ــاًء عل ــام 2016 بن ــذ الع من
ــة للســلطة  ــادات الصحيف ــام بســبب انتق ــب الع ــى النائ ــة إل ــه محمــود خليف ــي حين ف
الفلســطينية واألجهــزة األمنيــة وفــق مــا ورد فــي نــص الكتــاب. صــدرت العديــد 
ــن الفلســطينيين والمؤسســات  ــة الصحفيي ــات عــن مؤسســة الحــق ونقاب ــن البيان م
ــات،  ــارس بحــق الصحفي ــي تم ــفية الت ــك اإلجــراءات التعس ــة رفضــت تل الحقوقي
كونهــا تنتهــك حريــة الــرأي واإلعــام وتضــع عقبــات أمــام تمكيــن المــرأة 
الفلســطينية، وتعزيــز مشــاركتها فــي الحيــاة العامــة، وزيــادة تأثيرهــا فــي صناعــة 
القــرار، وقــد أدت تلــك اإلجــراءات الجزائيــة إلــى عــزوف بعــض الصحفيــات عــن 
االســتمرار فــي عملهــن الصحفــي، فــي ظــل تراجــع واقــع حريــة الــرأي والتعبيــر 
والحريــات اإلعاميــة فــي دولــة فلســطين، وأطلقــت مؤسســة الحــق بالشــراكة مــع 
نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين حملــة وطنيــة لحمايــة حريــة الصحافــة والــرأي فــي 

فلســطين وال زالــت الحملــة مســتمرة لغايــة كتابــة هــذا التقريــر. 

مؤسســة الحــق توصــي اللجنــة الطلــب مــن الوفــد الرســمي الفلســطيني إيضاحــات   .38
مفصلــة حــول الماحقــات والمضايقــات التــي مــا زالــت تتعــرض لهــا الصحفيــات 
الفلســطينيات، وبخاصــة فــي ظــل إقــرار قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة رقــم 
)10( لســنة 2018 ونشــره فــي الجريــدة الرســمية فــي أيــار 2018 الــذي ينتهــك 
المعاييــر الدوليــة لحريــة التعبيــر عــن الــرأي والحريــات اإلعاميــة، ووقــف 
الماحقــات الجزائيــة والمحاكمــات المســتمرة والمضايقــات التــي تمــارس بحقهــن، 
والعمــل علــى تعزيــز حريــة الــرأي والتعبيــر والحريــات اإلعاميــة التــي تعرضت 

للعديــد مــن االنتكاســات بعــد االنضمــام لســيداو.   

6-   أنظر البيان الصادر عن مؤسسة الحق عىل الرابط:
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1152-al-haq-demands-the-
withdrawal-of-the-ministry-of-informations-letter-for-replacing-journalist-reem-al-umari-and-
calls-for-the-respect-for-the-freedom-of-the-press
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التوصيات 
ضــرورة أخــذ الخصوصيــة الفلســطينية المتمثلــة فــي االحتــال اإلســرائيلي طويــل   .39
األمــد علــى األرض الفلســطينية باألولويــة، وتأثيــره علــى حالــة حقــوق اإلنســان 
ــاة،  ــي الحي ــف مناح ــي مختل ــن ف ــطينيات وحقوقه ــات الفلس ــاء والفتي ــى النس وعل
خــال الحــوار البنــاء الــذي تجريــه اللجنــة مــع الوفــد الرســمي الفلســطيني، وفــي 

ــاء. ــة الحــوار البن ــة بحصيل ــة للجن الماحظــات الختامي

الطلــب مــن الوفــد الرســمي الفلســطيني تقديــم إجابــات واضحــة، ومواعيــد زمنيــة   .40
محــددة، إلجــراء االنتخابــات العامــة الرئاســية والتشــريعية، وبخاصــة بعــد انتهــاء 
مــدة الواليــة الدســتورية للرئيــس والمجلــس التشــريعي بموجــب القانــون األساســي، 
واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتمكيــن الفلســطينيين وبخاصــة النســاء والفتيــات مــن 
ــس  ــا ينعك ــرار، بم ــع الق ــاة السياســية وصن ــي الحي ــن بالمشــاركة ف ممارســة حقه
ــوق  ــة حق ــز حال ــتوري وتعزي ــي والدس ــام السياس ــاء النظ ــادة بن ــى إع ــاً عل إيجاب

اإلنســان فــي دولــة فلســطين.

ضــرورة طلــب معلومــات خطيــة )تقريــر متابعــة( مــن الوفــد الرســمي الفلســطيني   .41
لبيــان التقــدم المحــرز علــى صعيــد إلغــاء العقوبــات الماليــة المفروضــة علــى قطاع 
غــزة منــذ نيســان 2017 وعلــى صعيــد إعــادة النظــر فــي اإلحــاالت علــى التقاعــد 
ــلبية  ــاتها الس ــباط 2018 النعكاس ــذ ش ــة من ــة الغربي ــي الضف ــر ف ــري المبك القس
الخطيــرة علــى منظومــة حقــوق اإلنســان فــي األرض الفلســطينية المحتلــة وعلــى 

الجهــود المبذولــة فــي مســار حمايــة وتمكيــن النســاء والفتيــات الفلســطينيات.

ضــرورة طلــب معلومــات خطيــة )تقريــر متابعــة( مــن الوفــد الرســمي الفلســطيني   .42
ــخصية  ــوال الش ــدة لألح ــن جدي ــرار قواني ــد إق ــى صعي ــرز عل ــدم المح ــان التق لبي
والعقوبــات، أو تعديــل القوانيــن القديمــة الســارية، بمــا يضمــن مواءمتهمــا بالكامــل 

مــع ســيداو. 

      


