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 المرأة الفلسطينية والتمييز وعدم المساواة ضدها

 

 

  

رام هللا -الحدث  

 أخبار يوم المرأة الفلسطينية الثامن من آذار

  



ق بعنوان الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي ورقة حقائأصدرت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بمناسبة 

ة وعدم المساواة )فجوة التمييز وعدم المساواة في الحقوق على أساس الجنس(، والتي تناولت الفجوة التمييزي

نع القرار، بين الجنسين في عدة مجاالت كالصحة، والتعليم، والعمل، والمشاركة السياسية وتقلد مواقع ص

لمرأة في مختلف عيقات التي تحد من فرص مساواة المرأة، إضافة إلى االنتهاكات اإلسرائيلية بحق اوبيان للم

  الحقوق.

  

ياساته التمييزية وبنت ورقة الحقائق أن المنتهك األول لحقوق المرأة الفلسطينية هو االحتالل اإلسرائيلي وس

جراءاته التعسفية والتهجير القسري نتيجة لهدم المنازل، دار الضم والتوسع واالعتقاالت التعسفية وآثار ج وا 

، مما يجعل االستيطاني، والحواجز العسكرية والحصار المشدد المفروض على قطاع غزه والتشتت األسري 

هاك حقوقهن في النساء الفلسطينيات يتكبدن أعباء اجتماعية إضافية، األمر الذي من شأنه التسبب في انت

تعليم والسكن والمستوى المعيشي الالئق ولم شمل العائالتالحياة والعمل والصحة وال . 

  

عدد   الية، وبلغفقد صّعدت سلطات االحتالل من استهدافها للنساء الفلسطينيات خالل الهبة الشعبية الح

شهيدا   190شهيدة من العدد االجمالي للشهداء البالغ  16. 2015النساء الشهيدات منذ تشرين أول  كما  .



رائم من النساء منهن فتيات قاصرات، وتصاعدت االنتهاكات والج 100ات االحتالل ما يزيد عن اعتقلت سلط

ل وبعد االعتقال، المختلة بحقهن، إذ تعرضن للتنكيل والتعذيب واإلهانة والمعاملة القاسية والالإنسانية، خال

تحتجز  ف األخرى. كماويتم اعتقالهن في ظروف قاسية في سجني "الدامون" و "هشارون" ومراكز التوقي

الدة جرار، أسيرة فلسطينية، بينهن عضو المجلس التشريعي النائب خ 55سلطات االحتالل في سجونها نحو 

ن عاما ، وأقدمهن لينا الجربوني المعتقلة منذ نيسا 14وجريحات وقاصرات، أصغرهن الطفلة كريمان سويدان 

2002. 

  

جوات تمييزية بحق الهيئة في ورقة الحقائق التي أصدرتها وجود فأما على الصعيد الفلسطيني الداخلي فبيت 

تي تحد من فرص النساء الفلسطينيات في الحقوق الصحية، والتعليمية، والعمل، والحياة العامة، والمعيقات ال

الجنسين مساوة بين مساواة المرأة والمتمثلة في عدم قيام السلطات المعنية باتخاذ التدابير الكفيلة بردم فجوة ال

مناصب العليا، في القطاعات المختلفة، كإجراءات التمييز االيجابي "الكوتا" في مواقع صنع القرار وتقلد ال

لصحة والعمل وعدم وضع موازنات من شأنها االستجابة للنوع االجتماعي تكفل تعزيز حقوق المرأة في مجال ا

المجتمع  اواة بين الجنسين وتعميمها فيوالتعليم. وعدم وجود سياسات حكومية للتوعية بثقافة المس

  .الفلسطيني



سياسية تطورا  ملموسا  على صعيد التعجيل نحو المساواة، فعلى صعيد المشاركة ال 2015ولم يشهد العام 

ستوى مشاركتها واالقتصادية تكشف المؤشرات الوطنية المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية تدني م

اد ُتذكر مقارنة ات صنع القرار، فما زالت نسب تمثيل النساء في المؤسسة العامة بالكوخصوصا  في مستوي

في الدرجة الوظيفية وكيل  %4بلغت حوالي  2014مع نسب تمثيل الرجال. فبحسب احصائيات العام 

ي للرجال في ذات الدرجة، بينما تتمركز النسبة األعلى للنساء العامالت ف  %96مساعد مقابل حوالي 

للرجال، علما  بأن  %68، مقابل حوالي %32، والتي بلغت في مجملها حوالي 10إلى  1ظائف الدرجة و 

 3من الرجال. كما تتولى  %69مقارنة بحوالي  %31نسبة النساء العامالت في القطاع العام بلغت حوالي 

وزيرة ووزير وبحسب  24نساء فقط حقائب وزارية في الحكومة الفلسطينية الحالية، البالغ عدد وزرائها 

ي القضاء من سفراء فلسطين في العالم، وتبلغ نسبة تمثيلها ف %4.3تشكل النساء  2014احصائيات العام 

في غزة. %10في الضفة الغربية و %12، بواقع 11.3% . 

ات ن حيث عدد القاضيورغم ذلك شهدت السلطة القضائية تطورا  نسبيا  فيما يتعلق بنسبة مشاركة المرأة فيها م

من   % 15.6بنسبة إجمالية بلغت حوالي  2013في المحاكم الشرعية والنظامية وكاتبات العدل لعام 

في قطاع غزة. ويزداد عدد القاضيات في محكمة  % 8.8في الضفة الغربية و  % 16.9مجموع القضاة. 



فة الغربية يا في الضالصلح ومحكمة البداية عنه في المحاكم العليا، توجد قاضية واحدة في المحكمة العل

 .واثنتان في المحكمة العليا في قطاع غزة

زله أوجه التمييز داخل هذه الم نظومة خاصة بعد وأوصت الهيئة بضرورة مواءمة دولة فلسطين لتشريعاتها وا 

بني دولة فلسطين انضمام دولة فلسطين التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وضرورة أن تت

يص موازنات ءات التمييز االيجابي في الحق في المشاركة السياسية على الصعد كافة. وضرورة تخصإجرا

ية. كما أوصت للنوع االجتماعي للحد من فقر النساء وتقليل البطالة، وتعزيز وصولهن إلى الخدمات الصح

د األدنى لعمل كالحالهيئة بضرورة تفعيل أدوات الرقابة على منشآت العمل لضمان انفاذ أحكام قانون ا

نية المحتلة، لألجور. كما أوصت الهيئة بمطالبة األمم المتحدة بالعمل على حماية المرأة في األرض الفلسطي

اء الفلسطينيات في واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح ممارسات سلطات االحتالل وجرائمها التي ترتكب بحق النس

هالضفة الغربية وقطاع غز . 

http://www.alhadath.ps/article/34312/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-

%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-
%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/396665.html 

 نشرت في الحياة ايضا

 

 

http://www.alhadath.ps/article/34312/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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http://www.alhadath.ps/article/34312/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/396665.html


 

 

 فعالية ليوم المرأةالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تنظم 

 الفلسطينية العالمي بتعاون مع بنيان بمدينة خان يونس

 
09-03-2016تاريخ النشر :   

  
دنيا الوطن -رام هللا   

ان يونس غرب خ مكتب خدمات األنروا نظمت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع
بمحافظة  8/3/2016التحويالت صباح اليوم الثالثاء الموافق  ومع جمعية بنيان وبالشركة مع أعضاء شبكة

 .خان يونس 
 

ب من قبل المحامي الهيئة، وتضمنت الفعالية ترحي فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي "الثامن من آذار" بمكتب
م وتسليط الضوء يونس بالحضور مهنئا المرأة الفلسطينية بها اليو  خانأحمد نهاد الغول مدير مكتب الهيئة ب

 وحقها في الحماية من العنف وممارسة دورها جنبا  إلى جنب مع الرجل، ثم قدمت على حقوق المرأة
التحويالت كلمة  ةالحفل األستاذة ميسرون أبو عمرة من الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين ومنسقة شبك عريفة
وصا المرأة من تواجهها في المجتمع، وخص فيها على أهمية هذه الفعالية للمرأة في ظل التحديات التيأكدت 

اتها المتنوعة. في إنجاح هذه الفعالية ومساهمتهم في فقر  ذوي اإلعاقة، وشكرت أعضاء الشبكة على جهودهم
مية هذا ي كلمته على أهمن مكتب خدمات األنروا غرب خان يونس ف كما شدد األستاذ تيسير أبو شماله

هذا العام  " الذي ترفعه2030"اإلعداد للمساواة بين الجنسين لتناصف الكوكب بحلو عام  ليوم، وذكر بالشعار
ماعي، التعريف بالنوع االجت منظمة األمم المتحدة، وقدمت المحامية نورهان البواب لقاء  توعويا تضمن

عنف ضد المرأة، فعال مع الحاضرين للحد من ال وختمت بنقاش والعنف ضد المرأة )أشكاله وأسبابه ونتائجه(
االنتهاكات التي قد تتعرض لها  ودور الهيئة في تلقي أي شكاوى للحد من . 

 
جاح قدمتها وقصة ن جدير بذكر أن الفعالية تضمنت أيضا  عرض فيديو قصير يجسد العنف ضد المرأة،

إلعاقة فيها التحدي لمعاناتها مع ا الفلسطيني، جسدتاألستاذة دالل التاجي من جمعية الهالل األحمر 
اب حسين المغاري "الماجستير"، وفقرة فنية قدمها الش البصرية حتى استطاعت أن تحصل على الشهادة العليا

لهواء للتأهيل حازت على إعجاب الحضور، وقيام الحضور بإطالق البالونات في ا من جمعية المناصرة



وا عليها شعارات مناهضة للعنف ضد المرأةالتي أعدوها وكتب الطلق . 
 

ر الطبي، حيث مجمع ناص وفي الختام توجه وفد من المشاركين في الفعالية مع أعضاء شبكة التحويالت إلى
قاموا بجولة للمجمع الدكتور محمد زقوت، و  استقبلهم مدير عام المجمع الدكتور جمال الهمص والمدير الطبي

حلوى تكريما  لهن بيوم المرضى في مستشفى الوالدة وتوزيع الورود وال لين واألمهاتفي المستشفى لتهنئة العام
 .المرأة العالمي

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 



  http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/03/09/882497.html#ixzz42TvRTJIv ..المزيد على دنيا الوطن 

. 
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 /غزة 

 التعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان .. بنيان تنظم ندوة تثقيفية حول العنف ضد المرأة

 
08-03-2016تاريخ النشر :   

 +خ -خ
 استمع 

ياسمين أصرف-نيا الوطن -غزة  
 

د المرأة اليوم الثالثاء نظمت جمعية بنيان للتدريب والتقييم والدراسات المجتمعية ندوة تثقيفية حول العنف ض
ل , بمدينة خان يونس , بحضور وبمشاركة كل من األنروا وجمعية الوطنية لتأهي 8/3/2016الموافق 

المستقلة لحقوق  بالتعاون مع الهيئة المعاقين وجمعية السالمة وجمعية المناصرة لتنمية والتأهيل , يأتي ذلك
 .اإلنسان 
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" مناصب من الضرورة أن نقوم بدعم المرأة في جميع المجاالت بداية من ربة البيت واألمية إلى صاحبة ال
هي المربية  وصديقة حقوق اإلنسان وسيدات المجتمع المحلي , فهي األم ونصف المجتمع ال بل كل المجتمع

خالل  رضة , في يومها العظيم الثامن من آذار نود أن نمنحها شيء من الكرامة منوالمعلمة والطبيبة المم
ة جمعية بنيان تنظي ندوتنا هذه التي تؤكد رسالتنا لها بأهمية وجودها وتعظيم دورها ." هذا ما قالته مدير 

  ."أ.إحسان أبو عبيدة ", وأكدته في سياق الندوة 
 

تي تشهد ناقشت الندوة عدد من مجاالت عمل المرأة وعوامل نجاحهن , ومدى انتاجهن خالل الفترة المتزامنة ال
ة في قيمة العمل تزايدا في االهتمام بالعمل النسوي , كما أوضحت الندوة مدى تأثير النقاشات التي تدعم المرأ 

المسئولة  ا المادي والمعنوي من قبل الجهاتالذي تقدمه بعد التحفيز الذي يطرأ على عملها من خالل دعمه
  .ومنظمات العمل النسوى 

 
شكل عام وفي أوضحت الندوة العالقة الطردية الخاصة بقضايا العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية ب

ا بين قف عائقا مقطاع غزة بشكل خاص في الناحية اإلنتاجية لها واإلبداعية , مشيرة إلى أكبر العراقيل التي ت
تاج أعمالها الخيرية المرأة ونجاحها والتي تنحصر أولها بالحصاراإلسرائيلي الذي يفصل ما بين حريتها في ان

نف يمارس والخدماتية في الخارج من ناحية المرأة العاملة , أما المرأة فى مجال السياسية واالعالمية فهناك ع
من قبل اإلحتالل  ل االمر الذي قد يقضي بها لألسرضها في التعبير عن رأيها ومعارضتها لسياسية اإلحتال

.  
 

لى أمر معين تطرقت مواضيع الندوة إلى أنواع وأشكال العنف األخرى كالعنف الجسدي والنفسي , كاإلكراه ع
  .أو حرمانها من حقوقها بشكل تعسفي ومقمع 

 
انت أولى لواقع عليهن وكفي ذات السياق عرضت الجمعية خالل الندوة قصص نجاح لنساء تحدن العنف ا

ن قبل البيئة تلك الحاالت سيدة من ذوى اإلحتياجات الخاصة , التي تغلبت على العنف الذي يمارس عليها م
  .المحيطة بها وآلية تغليها على ذلك العنف بكل سهولة وعقالنية بحتة 

 
المرضى داخل  ود على النساءختاما زار وفدا من الفريق والمؤسسات الشريكة مجمع ناصر الطبي لتوزيع الور 

 . قسم الباطنة نساء , وذلك تقديرا واحترامن لهن
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