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 ملخص تقرير وضعية المرأة الفلسطينية

 حسب اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة
     

 المقدمة:
لل  أعد هذا الملخص عن تقرير كامل  تلإ دعلدادو  لوض  و للمر الملرأس اليل لاالسمر داإ لتساد دلل  اتياءملر الق لا  ع

ممر ر مؤ  ات مجتملمر ر ممر وأهلمر ، وتأكالدا أله. صدر التقرير بجهود ودمشارككافر أشكاض التمالز  د المرأس 
 للر هللذو التجر للر رأت و للدس التشللبمي والتللأ الر  للرورس   عملل  ملخللص لالللتإ اإ للتيادس مللن أبللرز الستللا   وتلمللمإ التجر 

ملكس لأم ا لالتإ ترجمته وسشرو عل  الصي ر اإللكتروسمر الخاصر دالمركز وسشرو عالمما  عر ما وم لما وعالمما . 
 على أبرز الفجوات وأهم التوصيات التي عكسها التقرير .المرأس اليل االسمر من خالض ت لمط ال و   ءعاو 
  

 ووهي ال ق في  ال مامر من اللسف  ،  ، جا  التقرير  في  ت أجزا  مختلير  تلكس و لمر المرأس اليل االسمر 
ذو هلل،وال قللوا الصلل مر وال قللوا اللا لمللر . ال قللوا ال ما للمر والمدسمللر ، وال للق فللي الللتللإ و ال قللوا اإءتصللادمر 

شللروت تللإ تسيالللذو دمشللاركر اللدالللد مللن المؤ  للات الر للممر و الللر ال كوممللر الجواسللت تللإ التللدريت علالهللا مللن خللالض م
لل  عتلكلس و للمر الملرأس داإ لتساد دلل  اتياءملر الق لا   التلي  تقلاريروكتادلر  ال وذلي بهدف التلدريت علل  دعلداد

 ز  د المرأس )اتياءمر  الداو(.كافر أشكاض التمالال
 

لق لا  علل  ولكن ءد البدو للوهلر األول  أن دعداد تقرير تقالممي لو لمر المرأس اليل لاالسمر داإ لتساد دلل  اتياءملر ا 
 كافلر أشللكاض التمالاللز  للد المللرأس م لألر  للادقر ألواسهللا وم لتهجسر فللي طل   مللات دولللر فل لاالسمر ذات  للمادس كاملللر

ءالللات  لللزس،  اللللل إ الجلللوز لل للللار الواسملللر اليل لللاالسمر، دموجلللت أسطملللر األملللإ المت لللدس، علللل  ال لللير الور ملللر و 
 التوءملللع والمصلللادءر علللل  اإتياءملللات الدولملللر ل قلللوا اإلس لللان.  فمسلللذ التوءملللع علللل  دعلللالن المدلللاد   بلللالن مسطملللر

ر ؤولمات ل للار واسمل، استقلت دلض الصلال مات والم ل1993الت رير اليل االسمر وا  را ال  ) اتياءمر أو لو( عاإ 
فل لللاالسمر فتملللر، فلللي دالللار  كلللإ ذاتلللي استقلللالي دلللل   لللالن التيلللاوض علللل  ء لللاما ال للل  السهلللا ي وا علللالن الدوللللر 

، وأعالي اليل لاالسالون صلال مر  لن 1996اليل االسمر. وءد تال ذلي استخلات أوض مجللس تشلريلي فل لاالسي علاإ 
دللالهإ. وملع ذللي فقلد طللت هلذو الصلال مات مسقوصلر  ءواسالن وتشريلات فل االسمر فلي دالار الصلال مات المسقوللر

سملللر ومقاللللدس داإتياءملللات الموءللللر بلللالن الجلللاسبالن اليل لللاالسي واإل لللرا اللي.  فلللي طللل  هلللذا الواءلللع، فللل ن  ال للللار الوا
دشللك   اليل للاالسمر  الللر ملزمللر ءاسوسللا دللالتوءمع والمصللادءر عللل  اإتياءمللات الدولمللر ل قللوا اإلس للان واتياءمللر  للالداو

سطملات وهي  الر ماالدر بتقلدمإ التقلارير دلل  اللجلان الدولملر الملسملر دمراءدلر اإتياءملات، مملا ملسلي أن المخاص. 
 .  األهلمر اليل االسمر عموما، والمسطمات الس ومر عل  وجه الخصوص  الر ماالدر أم ا ب عداد التقارير البداللر

 

مر الملرأس اليل لاالسمر داإ لتساد دلل  المللاالالر الدولملر ومع ذلي ف سسا سلر  فلي مدادرتسلا هلذو ب علداد تقريلر  لوض و لل
التلي و لللتها اللجسلر الملسمللر دمراءدللر اتياءملر  للالداو )لجسللر  لالداو(، مدللادرس ت لل  س للو تو الللد الجهلود بللالن القاللات 
األهللللي والر لللمي  ل لللل ال للللار اليل لللاالسمر علللل  التوءملللع والمصلللادءر علللل  اإتياءملللات الدولملللر ل قلللوا اإلس لللان، 

ياءملر الق للا  عللل  كافللر أشللكاض التمالالللز  للد المللرأس  دشللك  خللاص دون ت يطللات، خاصللر وس للن عللل  مشللارف وات
دعالن الدولر اليل االسمر.  كذلي ف ن هذو المدادرس هي م اولر لتقالمإ اإلسجازات واإلخياءات المتللقلر ب دملاق ء لمر 

ا ات وتشريلات فل االسمر م تقبلمر ت تسد دلل  المرأس في الخاط التسمومر اليل االسمر دما م هإ في بلورس خاط و م
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الم للللاواس وعللللدإ التمالالللللز، وتأخللللذ دلللللالن اإعتدللللار  للللرورس ددمللللاق ء للللاما السللللوت اإجتمللللاعي فللللي الخاللللط والبللللرام  
 الم تقبلمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تقرير العنف المسلط على النساء
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مجتملللات مللن مشللكلر اللسللف الم لللط عللل  اليتمللات والس للا  عللل  أ للاس ملللاسي المجتمللع اليل للاالسي كوالللرو مللن ال
جس للهن ولكللوسهن دسللال.  ومأخلللذ أشللكاإ متسوعللر وم للدل فلللي درجللات متياوتللر، ومشللم  كللل  مللن اللسللف السي لللي، 

ملي، الج دي، والجس ي واإءتصادي وال ما ي. ويتراوح بالن ال رت واإلهاسر البدسملر، دلل  التلساللف الليطلي والكال
من أم للا الت رشللات الجس للمر، واإعتللدا ات الجس للمر داخلل  األ للرس   للياح القر لل  ، واإ تصللات، والتهدالللد ويت لل

 دالقت ، والقت  اليللي أو ما ملرف  بجرا إ الشرف . 
 

 لقلد ا للتلرض التقريللر التللرادط بللالن اللسلف ال ما للي واللسللف اإجتمللاعي فللي المجتملع اليل للاالسي وتللأ الر كلل  مسهمللا
  تإ التركالز دلد ذلي عل  أشكاض اللسف الذي تتلرض له الس ا  واليتمات في دالار المجتملع وداخلفي اآلخر،  إ 

األ للللرس، وا للللتلرض ال ما للللات واإلجللللرا ات والقللللواسالن والتشللللريلات ذات اللالءللللر دمشللللكلر اللسللللف، ودشللللك  ر للللمس 
ليجللوات الموجللودس فللي التشللريلات الجزا مللر التللي تس للوي عللل  تمالالللز وا للا  للد الس للا . وا للتخلص فللي سهاالتلله ا

د المجتمللع اليل للاالسي دزا  مشللكلر اللسللف  للد المللرأس داإ للتساد دللل  اتياءمللر الق للا  عللل  كافللر أشللكاض التمالالللز  لل
المللرأس )اتياءملللر  لللالداو(، واءتللرح التوصلللمات لملالجلللر مشللكلر اللسلللف المبسلللي عللل  أ لللاس الجلللسس  للوا  ملللن خلللالض 

السي، أو ت اإجتماعملر التلي تللزز ملن دوسملر الملرأس فلي المجتملع اليل لاالتوعمر والت قالف لتوالالر المياهمإ وال للوكما
عللل  م للتو  ر للإ ال ما للات واتخللاذ اإلجللرا ات الكياللللر د مامللر الس للا  الملسيللات والللدفات عللن  قللوءهن، وتاللوير 

لسلف ا الالبرام  التدريبمر والتأهاللمر ودشك  خلاص لششلخاص المكليلالن ب سيلاذ القلاسون فلي كميملر التلامل  ملع ء لام
ت، المبسي عل  أ اس الجسس، واءتراح التوصمات من أج  تبسي ءواسالن وتشريلات ل ماملر الس لا  واليتملات الملسيلا

 .تكون مبسمر عل  الم اواس وعدإ التمالالز وا تراإ  قوا اإلس ان للمرأس
 

 أهم المعلومات والمعطيات الواردة في التقرير حول مشكلة العنف ضد المرأة:
اإعتدلللار   ا لللمر الق لللمر، و قافلللر  اللاللللت وال د لللدر  التلللي ت لللود فلللي المجتملللع اليل لللاالسي، فللل ن  آخلللذالن دللللالن

الملامات واإل صلا مات المقدملر أدسلاو هلي مؤشلرات لوجلود مشلكلر اللسلف المبسلي علل  أ لاس الجلسس، ولكسهلا إ 
ف إزاللت تسطلر لم لألر اللسلتلكس دال رورس  جإ المشكلر، خاصر وأن المجتملع اليل لاالسي وال قافلر ال لا دس فمله 

ر. عل  أسها ء مر  عا لمر وخاصر . ودالتالي ف ن اإل صا مات الر ممر المتوفرس إ تلكس دال لرورس  جلإ المشلكل
 ومع ذلي، ملاي التقرير المللومات والملامات التالمر:

 
 قتل النساء أو ما يعرف "بجرائم الشرف":.1
م  االسمات  للسوما للقتلل  اليللللي، أو التهدالللد دالقتلل  عللل  خليمللر مللا م للتتلللرض اللدالللد مللن اليتمللات والس للا  اليل لل 

ت  بجرا إ الشرف .  وتأتي هذو الجرا إ كستاق لملورول  قلافي ميلرض علل  الملرأس اإسصلمات لمسطوملر ملن ال للوكما
 دشلرف اإجتماعمر التي مملالها الرج  ، والتي من الميترض عدإ تجاوزها أو الخروق عسهلا  ياطلا علل  ملا مللرف 

الرجللل   أو  شلللرف األ لللرس ،  اللللل تلللر ط م لللألر الشلللرف داليتملللات والس لللا ، ودرجلللر اسصلللماعهن لمسطوملللر الللللادات 
 تلهن.والتقالالد ال ا دس دالمجتمع، وأن أي خروق عسها، ممسا الرج   ال ق بتأدالت الس ا  ،  ت  لو تالت األمر ء

 العنف األسري ضد الفتيات غير المتزوجات: .2
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مللومللات  للوض اللسللف األ للري  لد اليتمللات  الللر المتزوجللات عللل  ال للاإت المتللوفرس ت لتسد ملطللإ ال
وسي لد  المسطمات األهلمر اليل االسمر، خاصر المؤ  ات الس ومر التي تقدإ الم اعدس واإلرشاد القاس

 .العنف األسري ضد الفتيات غير المتزوجات واإجتماعي
، و عسللللف ج للللدي ،رجس للللم وت رشللللاتي، وعسللللف دللللاللسف السي لللل ت أشللللكاض اللسللللف  للللد اليتمللللات وتم للللل

 و رمان  من التللمإ أو اللم .، واإلهاسات الليطمر والسي مر
 
 االعتداءات الجنسية داخل األسرة: .3

تلتبللر مشللكلر اإعتللدا ات الجس للمر داخلل  األ للرس د للد  مطللاهر اللسللف الر م للر فللي مجتملسللا اليل للاالسي، والتللي 
ر الما للمر، خاصللر مللن ءبلل  المسطمللات الس للومر اليل للاالسمر.   وتؤكللد إءللت اهتمامللا خاصللا خللالض ال للسوات اللشلل

سا الملامات اإل صا مر  الر الر ممر، أن ملطإ اإعتدا ات الجس مر التي تتلرض لها اليتمات والس ا  في مجتمل
 تلدي،تقع في دالار األ لرس، ومكلون مرتكبالهلا ملن أك لر السلاس ءر لا للس لا  أي تلر اهن صللر ءرادلر مداشلرس ملع المل

 كاألت، األخ، اللإ، الخاض.
  ومما ميلاءإ المشلكلر  ملات ال ما لات واإلجلرا ات الوا ل ر علل  الم لتو  الر لمي فلي التلامل  ملع

مشلللاك  الس لللا   للل اما اإعتلللدا ات الجس لللمر داخللل  األ لللرس. وعلللدإ تلللوفر البلللرام  وا لللتراتالجمات اللمللل  
 جمر والوءا مر.  الوا  ر لملالجر المشكلر والتصدي لها عبر البرام  اللال

 
 االغتصاب: .4
  للللت المصللللادر اليل للللاالسمر، فلللل ن هسللللاي ات للللاعا فللللي طللللاهرس اإختاللللاف واإ تصللللات فللللي المجتمللللع  

اليل االسي، ودشك  خاص في القدس الم تلر.  فقد شهدت مساقر القدس خلالض شلهر كلاسون ال لاسي ملن علاإ 
ت مسهلللا هلللي  لللاإت ا تصلللات  لللاإ 7 لللاإت اختالللاف، كاسلللت  9علللل   لللبال  الم لللاض إ ال صلللر،  1998

 سر.  18-14ليتمات ءاصرات تتراوح أعمارهن ما بالن 
  أملا السصلوص القاسوسملر ذات اللالءلر، ف سهللا إ تيلرض عقودلات رادعلر علل  هللذا السلوت ملن الجلرا إ،  الللل

تلاس ملاءت ءاسون اللقودات األردسي داألشواض الشاءر المؤءتر خمس  سوات عل  األء  دذا كان اإعتدا  عل  ف
  الر متزوجر ، بالسما إ تسقص اللقودر عن  دع  سوات دذا كاست الملتد  علالها للإ تلتإ الخام لر عشلرس.  وإ
ذا تلر لللت اليتلللاس  ملتبلللر القلللاسون دلللأن مواءللللر اللللزوق لزوجتللله دون ر لللاها علللل  أسهلللا  اللللر ا تصلللات.   وا 

ملن عمرهلا، دلل    لثامناة عشارةتتجااوز الال تصات من ءب  أ د أصولها الشرعالالن أو  الر الشلرعالالن، وللإ 
ذا اللسص إ مملسا اليتلاس الموتصلدر سيلس ال لق  لسوات.  وهل 5-3عقودر األشواض الشاءر، وهي تتراوح ما بالن 

دذا تجلللاوزت ال امسلللر عشلللرس. كلللذلي ف سللله مملللسا القا لللي صلللال مات تقدالريلللر عالملللر فلللي تقلللدالر  جلللإ الجريملللر 
أءل  دالذهسمر الذكورير التي ءد ت ري القا ي وتجللله م كلإ دودالتالي  جإ اللقودر.  وتكمن الخاورس في هذا 

 عقودر عل  هكذا جريمر.
  ملن القللاسون األردسللي سي له ت للقط اللقودللر علل  الملتللدي دذا  عقللد زواق  308ملن جهللر  اسملر، فلل ن المللادس

صلل ما بللالن مرتكلللت  جريمللر اإ تصلللات وال لل مر.   دملسللل  أن القللاسون مملللسا الملتللدي فرصلللر اليللرار ملللن 
اللقات عبر تزويجه ال  مر، ومكافئ بدض أن ملاءت، كملا أن ال ل مر ومصلل تها و لالمر صل تها السي لمر 

 إ تؤخذ كأولومر وإ التلااف القاسون ملها.
 ضرب الزوجات: .5
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  تلللزز ال قافلللر المجتململلر ال لللا دس مللن أن ء لللاما اللسللف األ لللرير هللي ء لللاما  عا لمللر وخاصلللر  إ السدولللي
.  من م ؤولمر الدولر د جر  رورس عدإ التدخ   دالخصوصمر اللا لمر و رمر المسازض التدخ  بها، وإ تقع  

ا وهذو هي د د  اللقدات األ ا مر فلي التصلدي للمشلكلر و للورس اإ لتراتالجمات اللململر المال ملر للتصلدي لهل
لر خاصر في وملالجتها.  وتط  اإل صا مات الر ممر المتوفرس مؤشرا  الر دءالق  وض مد  تيشي هذو المشك

زا  الميلللاهمإ اإجتماعملللر التلللي ترتكلللز علللل  للللوإ ال للل مر،  طللل   قافلللر الصلللمت التلللي ت لللود فلللي مجتملسلللا، وا 
 ا.وت ماللها م ؤولمر ما وءع علالها من عسف من ءب  الزوق، أكان هو عسيا كالمما، سي ما، ج دما أو اءتصادم

  ري الميللوض فلي ال لير الور ملر ال لق ال لا 1976وممسا ءاسون األ واض الشخصلمر األردسلي المؤءلت لللاإ
ع عبلئ للمرأس الم رودر التقدإ بدعو  التالاللق  للسلزات والشلقاا ، وذللي إل لرار اللزوق بهلا وااللذا ها.  ولكلن مقل

د دات ال رر عل  الزوجر الملسير سي ها، ودشك  أ ا ي لتلر ها للتلسالف الج لدي اللذي التلري اآل لار، وإ 
لسيللر قلمللر التقلالدمللر عمومللا دللاللسف الكالمللي أو السي للي. وإ ت للتيالد المللرأس المملتللرف القا للي الللذي ت ركلله الل

ر، داللادس من القاسون وذلي د بت ال وواات اإجتماعمر من جهر، والتابمقات اللملمر للقاسون من جهر  اسم
جهللر وعللدإ تللوفر المصللادر اإءتصللادمر لللدفع أتلللات الم للامالن ور للوإ الم للاكإ و الرهللا مللن المصللاريف مللن 

  ال ر.
 

 :دور مؤسسات الضبط االجتماعي الرسمية
تت ملل  مؤ  للات ال للدط اإجتمللاعي الر للممر الم للؤولمر األ ا للمر فممللا التللللق دالتصللدي لمشللكلر اللسللف الم لللط 
ا عل  اليتمات والس ا  عل  أ اس جس هن، وذلي من خالض بلورس برام  وءا مر وعالجمر للتصدي لهذو المشلكلر لمل

لشام .  ادمداد   قوا اإلس ان، و مادس القاسون، والدممقراامر، و مان التسممر الم تدامر دميهومها  لها من ارتداط
وإ ممكلللن دلللأي  لللاض ملللن األ لللواض تلللري هلللذو الق لللمر للقالللات األهللللي ف  لللت، بللل  تتاللللت تكلللا ف للجهلللود علللل  

لصل ر، االشلؤون اإجتماعملر، وزارس الم تويالن األهلي والر مي.  وتقع الم ؤولمر عل  الوزارات الملسمر م ل  وزارس 
الشلرار  وزارس الريا ر والشدات، وزارس التر مر والتللمإ، وزارس اللدض، و الرها، وعل  األجهزس الر ممر ودشك  خلاص

جرا ات وا  ر في التلام  مع ء اما اللسف  د اليتمات والس ا .  لبلورس  ما ات وا 
 
 

 :دور المنظمات األهلية
لسلف مر اليل االسمر خاصر الس ومر وإزالت، دورا أ ا ما ومهما في م اعدس الس ا    اما الللبت المسطمات األهل

 مللر مللن خللالض تقللدمإ الخللدمات اإلرشللادمر السي للمر واإجتماعمللر والقاسوسمللر لهللن، ومللن خللالض بلللورس بللرام  توعمللر وءا
ولكسها   ا  واأل رس والمجتمع عموما.لسشر الوعي بالن الس ا  وفي المجتمع لهذو المشكلر وستا جها ال لبمر عل  الس

هلا إ تتسا ت مع  جإ المشكلر وهي و دها  الر ءادرس عل  تلبمر ا تماجات الس ا  واليتملات الملسيلات، خاصلر وأس
 قالللف، تتمركللز دالو للط وفللي المدالسللر.  وتتم لل  برامجهللا بتقللدمإ الللدعإ والم للاسدس وال مامللر، دللل  بللرام  التوعمللر والت

جللرا  األد للال والدرا للات  للوض جواسللت متلللددس وأشللكاض متسوعللر مللن اللسللف، واللملل  و للرام  اإلرشللاد ا لجمللاعي، وا 
قلوا عل  ال وط والتأ الر عل  المشرت وصاسع القرار لتبسي القواسالن والتشريلات وال ما ات واإلجلرا ات ل ماملر  

 الس ا    اما اللسف.
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 ر، دإ أسهللا إ ممكللن دللأي  للاض مللن األ للواض أن تكللون وعللل  الللر إ مللن الللدور الهللاإ الللذي تؤدملله المؤ  للات األهلملل
 بدمال لمؤ  ات ال لار الواسمر، ومؤ  ات ال دط اإجتماعي الر ممر. 

 
 :أبرز الفجوات

  البالن التقرير دشك  جلي، أن مؤ  ات ال دط الر ممر وعل  رأ ها وزارس الشؤون اإجتماعملر والشلرار للإ تتلامل
  د المرأس.  ويت ا وجود اليجوات التالمر: دالجدمر الكافمر مع ء اما اللسف

  جلللرا ات وا للل ر فلللي التلامللل  ملللع ء لللاما اللسلللف علللل  أ لللاس الجلللسس.  وتتلللري علللدإ وجلللود  ما لللات وا 
 الم ألر لجهود واجتهادات األفراد.

  افتقار مراكز الشرار دل  و دات متخصصر في مجاض  اللسلف األ لري  للتلامل  ملع ء لاما اللسلف، وأن
ققلات ر الموجلودس إ تتلول  الم لؤولمر المداشلرس فلي التلامل  ملع ء لاما الس لا  الملسيلات، والم الشرار الس لا م

 من الس ا  إ م ملن دال رورس فكرا س وما وتوجها للدفات عن ال  مر وتوفالر ال مامر لها.
 مل  ملع عدإ توفر بلرام  لتلدريت وتأهالل  األشلخاص المكليلالن ب سيلاذ القلاسون وتالوير مهلاراتهإعن فلي التلا

ء لللاما اللسلللف األ لللري، واللسلللف  لللد الس لللا  دشلللك  خلللاص. وعلللدإ تلللوفالر التلللدريت الكلللافي للشلللرار للقملللاإ 
دم لللؤولماتهإ ملللن خلللالض ا تلللراإ مبلللدأ  لللمادس القلللاسون، وا تلللراإ  قلللوا اإلس لللان، ودون تلللوعالتهإ لق لللاما السلللوت 

 اإجتماعي.
 ء لاما الس لا  الملسيلات.  وإ الوجلد  عدإ توفر عسوان وا لا فلي مكاتلت الشلؤون اإجتماعملر للتلامل  ملع

 و دس خاصر للمرأس ت ع ج  اهتمامها في ر إ خاط ا تراتالجمر لمواجهر هذو المشكلر.
 ملر اس صار دور الشؤون اإجتماعمر في الدور اإ ا ي من خالض تقلدمإ الم لاعدات المالملر والمادملر اللالس

لملالجللر المشللكلر والتصللدي لهللا عبللر رؤمللا وا لل ر للس للا   لل اما اللسللف، وعللدإ بلللورس بللرام  ت قميمللر كافمللر 
 الخ.…روتلاوسمر مع الوزارات األخر  ذات اللالءر م   وزارس التر مر والتللمإ، الريا ر والشدات، وزارس الص 

  مللات آلمللر عملل  وا لل ر بللالن الشللرار ووزارس الشللؤون اإجتماعمللر فللي التلاملل  مللع ء للاما اللسللف  للد 
 اليتمات والس ا .

 صللالا وعللدإ و للوح  للدود الصللال مات والم للؤولمات مللا بللالن الشللؤون اإجتماعمللر، والشللرار ت للارت الم
 ومكاتت الم افطات.

  عللدإ وجللود بالللت آمللن للس للا  الملسيللات والمهللددات دالقتلل ، وداللئ  للالر الخالل  دزا  فللتا البالللوت اآلمسللر
 ل مامر الس ا  الملسيات وأايالهن.

 كافملللللللر للللللللللاملالنعات الصللللللل الالنعات ، واألخصلللللللا الالنعات علللللللدإ تلللللللوفر البلللللللرام  التدريبملللللللر والتأهاللملللللللر ال
اإجتماعالالنعات في التلام  مع ء اما اللسف  د المرأس من خالض   ا مر أعل  لق اما السوت اإجتماعي، 

 وء اما الم اواس وا تراإ  قوا اإلس ان في تأدمر دورهإعن.
 وا لا والصلريا فلي السصلوص القاسوسملر مات القواسالن والتشريلات ل مامر الس ا  من اللسلف، والتمالاللز ال 

 ال ارير في ال ير الور مر وءاات  زس، خاصر التشريلات الجزا مر ذات اللالءر داللسف عل  أ اس الجسس.
  اللقلمللر األبومللر التقلالدمللر التللي ت للمار عللل  الق للا  اليل للاالسي، ممللا إ م للهإ فللي  مامللر الس للا   لل اما

رجوس، و مات فقه ءلاسوسي م لهإ فلي تقلدمإ تي لالرات ءاسوسملر ت لاعد علل  اللسف وت قالق اللدالر اإجتماعمر الم
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 ماملللر  قلللوا الملللرأس الملسيلللر، و قلللوا اإلس لللان للملللرأس علللل  وجللله الخصلللوص.  واإعتملللاد شلللده الكللللي علللل  
 اللشا رير والصلا اللشا ري في ملالجر ء اما اللسف  د اليتمات والس ا .

 جتمللع اليل للاالسي، والميللاهمإ اإجتماعمللر ال للا دس التللي تكر للها قافللر اللالللت و ال د للدر  التللي ت للود الم 
وإ اللللادات والتقالالللد اإجتماعمللر، التللي إ تتلللااف مللع اليتمللات والس للا   لل اما اللسللف، وترتكللز عللل   قافللر للل

 ال  مر، وتلزز التمالالز بالن الجس الن، وت ع المرأس في مرتدر أدس  من الرج  لكوسها أس  .
  واألد لال الكافملر المتللقلر دلاللسف المبسلي علل  أ لاس الجلسس، والتلي ملن شلأسها أن عدإ وجود الدرا ات

 ت هإ في بلورس ال ما ات واإلجرا ات ل مامر الس ا  الملسيات.
  عدإ وجود مؤشرات وا  ر لقماس  جإ المشكلر في المجتلع اليل لاالسي، أو لملرفلر ملد  التقلدإ الم لرز

 للتولت عل  هذو المشكلر والتصدي لها.
 

 التوصيات:
إ فلي بلورس برام  ت قالف وتوعمر مجتملمر ت هإ في د ارس السقاش  وض هذو المشكلر، وآ ارها ال لبمر، وت له .1

لتللي توالالللر السطللرس المجتململلر التقلالدمللر وال لللوكمات اإجتماعمللر التللي تتوللذ  مللن دلللض اللللادات والتقالالللد ا
 فقط لكوسها أس  . تلزز من دوسمر المرأس وتلتبرها في درجر أء ، من الرج 

القمللاإ د مللالت التلب للر والتللأ الر لل للوط عللل  المشللرت وصللاسع القللرار اليل للاالسي تبللالن ءللواسالن وتشللريلات  .2
 مبسمر عل  الم اواس وا تراإ  قوا اإلس ان للمرأس، و  ها عل  تبسي ءاسون ل مامر األ رس.

جلرا ات وا ل ر وملمملر للتلامل   ل ال لار الواسمر الر ممر وأجهزتهلا الر لممر علل  بللورس  ما لات وا .3
 مع ء اما الس ا  الملسيات. واللم  عل  التأ الر عل  األجهزس األمسمر للقماإ دما اللي:

  دسشللا  و للدات خاصللر دللاللسف األ للري داخلل  مراكللز الشللرار، وا عللداد وتأهاللل  وتللدريت الشللرار الس للا مر
  اما السوت اإجتماعي.للتلام  مع هذو الق اما من مسالق  قوا دس اسي ود  ا مر أعل  لق

    قلوا بلورس برام  تدريت وتأهال  لششخاص المكليالن ب سيلاذ القلاسون للقملاإ دم لؤولماتهإ عبلر تبسلي مدلاد
 اإلس ان، و مادس القاسون، وال  ا مر األعل  لق اما الس ا .

 ر ؤ  لات الر لممبلورس آلمر عم  وا ل ر للتس لالق ملع وزارس الشلؤون اإجتماعملر، واللوزارات الملسملر ، والم
 األخر  ت دد دشك  وا ا صال مات وم ؤولمات ك  جهر من الجهات.

 ماالدر وزارس الشؤون اإجتماعمر دالتلام  بجدمر أكبر مع ء اما الس ا  الملسيات عبر ما اللي: :4
 .تبسي  ما ات واجرا ات وا  ر للتلام  مع ء اما اليتمات والس ا  الملسيات 
  الشلللؤون اإجتماعملللر للتلامللل  ملللع ء لللاما اللسلللف المبسلللي علللل  أ لللاس تلللوفالر عسلللوان وا لللا فلللي مكاتلللت

 الجسس.
 ،بلورس برام  عالجمر لم اعدس اليتمات والس ا    اما اللسف، عبلر اللمل  علل  بلرام  لم لاعدتهن سي لما 

رص واجتماعما، واءتصادما، واعادس تأهاللهن ودمجهن دالمجتمع، عبر التلاون مع الوزارات األخر  في االجاد ف
 للم  لهن، و الرها من اإجرا ات.ا
  فلللتا باللللتعبالوت آمسلللر للس لللا  الملسيلللات والمهلللددات دالقتللل ، وتس لللالق ذللللي ملللع األجهلللزس الالزملللر ل لللمان

ال مامر ال رورير لهذو البالوت، واللم  بلوتالرس أ لرت علل  االجلاد باللت آملن ملن خلالض التللاون ملع المسطملات 
 الس ومر الملسمر.
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 ت اإجتمللللاعالالنعات والسي للللالالنعات والصلللل الالالنعات للتلاملللل  مللللع الس للللا  تأهاللللل  وتللللدريت األخصللللا الالنعا
   اما اللسف.

  تاللوير بللرام  ت قميمللر عالجمللر للتصللدي لمشللكلر اللسللف، عبللر التلللاون والتس للالق مللع مؤ  للات المجتمللع
 المدسي اليل االسي، ودشك  خاص المسطمات الس ومر.

 ر لها.لر للم اعدس في دالجاد ال لوض اللملمر المسا ددجرا  الدرا ات واألد ال التابمقمر المتللقر دالمشك 
 بلورس آلمر عم  وا  ر للتلام  ملا بلالن وزارس الشلؤون اإجتماعملر والشلرار والم افطلر فلي ء لاما اللسلف 

 الم لط عل  الس ا ، والتس الق والتلاون مع المسطمات الس ومر الملسمر.
 للللق دمشللكلر اللسللف  للد الس للا ، داعتدارهللا الجهللر ماالدللر المؤ  للات الر للممر أخللذ زمللاإ األمللور فممللا الت

 األ ا مر والم لؤولر فلي اللمل  للتصلدي لهلذو المشلكلر.  واعتدلار دور المسطملات األهلملر والس لومر علل  وجله
 الت دالد دورا داعما، وم اسدا ومكمال لدور مؤ  ات ال دط اإجتماعي الر ممر.

 ها.ر دالمشكلر للم اعدس في االجاد ال لوض اللملمر المسا در ل. دجرا  الدرا ات واألد ال التابمقمر المتللق5
. بلللورس مؤشللرات م للددس لقمللاس مشللكلر اللسللف المبسللي عللل  أ للاس الجللسس،  وذلللي لملرفللر  جللإ المشللكلر ومللد  6

 التقدإ الم رز عبر البرام  والمشاريع المقدمر للتصدي لها وملالجتها.
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 سطينية من خاللالحقوق السياسية والعامة للمرأة الفل

 ( من االتفاقية15و 7،8،9النظر إلى المواد )
 

 
ض التاللرا هللذا التقريللر  اللل  تقالللمإ و لللمر المللرأس اليل للاالسمر فممللا التللللق د قوءهللا ال ما للمر والمدسمللر مللن خللال
 اءملرعرض الواءع ووصف اليجوس بالسه و الن ما تتوخاو اتياءمر الق ا  عل  كافلر أشلكاض التمالاللز  لد الملرأس  اتي

مللن  15، 9، 8، 7 للالدلو   مللن الللدوض األاللراف فللي هللذو اإتياءمللر  مللاض  قللوا المللرأس.  ويسطللر اللل  المللواد 
وتتالرا  اإتياءمر كمرجلمر لدرا ر وت لال  و لمر الملرأس اليل لاالسمر فمملا التلللق د قوءهلا ال ما لمر والمدسملر. .

.  شللتراي فللي اإستخادللات اللامللر فللي بلللدهاهللذو المللواد دشللك  عللاإ اللل   قللوا المللرأس فللي التصللويت، الترشللما واإ
دس كما تسطر ال  مكاسر الملرأس فلي شلو  الوطلا ف اللاملر، والمشلاركر فلي المؤ  لات الواللر ال كومملر. أملا الملا

ر دلل  ( تسط9( فتسطر دل  اليرص المتا ر أماإ المرأس لتم ال   كومتها عل  الم تو   الدولي.  أما المادس )8)
( تتاللرا دللل  ء للمر الم للاواس أمللاإ 15ل صللوض واإ تيللا  فللي الجس للمر وأخالللرا  المللادس )ال للق المت للاوي فللي ا

 القاسون وال  األهلمر القاسوسمر للمرأس وال  ال ق في ال ركر واختمار مكان ال كن.
 

 أ(  – 7المرأة الفلسطينية وحقها في الترشيح والتصويت )المادة 
)فللي  1996قلله فلي دجلرا  استخادللات عاملر  اللل توجلله فلي علاإ ملارس الشللت اليل لاالسي ألوض مللرس فلي تاريخله  

)ال لللير  1967اللشللرين ملللن كلللاسون ال لللاسي( أك للر ملللن ملاللللون فل لللاالسي ملللن األرا للي اليل لللاالسمر الم تللللر علللاإ 
الور مللر وءاللات  للزس( اللل  صللسادالق اإءتللرات إستخللات أع للا  المجلللس التشللريلي والللر مس.  وتتمالللز هللذو التجر للر 

 ا األول  ب  أم ًا دمشاركر  الس ا  فالها. لم ت فقط دكوسه
ذا سطرسللا اللل  هللذو التجر للر سجللد اسلله بلللا م للتو  ت للجال  الس للا  فللي القللوا إ اإستخابمللر  للوالي  مللن دجمللالي  %49وا 

1الم جلالن ، وتلتبر هذو الس در جالدس جدًا دإ اسها لإ تدق  هكذا عسد اإستخات  اللل كاسلت   الس لت كالتلالي :  ]1[
2دسال %32ذكور و 58% وهذا ملسي ان س در الت جال  اللالي إ تلسي دال رورس أن س در عالمر ملن الس لا    ]2[

مقمن دممار ر  قهن في  اإستخات هذا من جهر، أما من جهلر  اسملر اللدض اإخلتالف فلي الس لت أن هسلاي عوا لق 
.  وهلذا عكلس ملا جلا  فلي الملادس  قمقمر ت وض دون ممار ر المرأس  قها فلي اإستخلات  لسوردها إ قلًا فلي التقريلر

أ(  للوض  للق المللرأس فللي اإشللتراي فللي اإستخادللات اللامللر، وكلمللر اشللتراي هسللا تلسللي اإشللتراي دكافللر مرا لل   – 7)
 اللملمر اإستخابمر.  

مللن دجمللاض عللدد المرشلل الن،  %15،4رجلل ، أي  676امللرأس مرشلل ر مقابلل   28أمللا دالس للدر للترشللما فكللان هسللاي 
 س ا .  5رج  و 83ا ، أي ان المجلس التشريلي اليل االسي التكون من س  5سج ت مسهن 

 
                                                           

1  من منظور نسوي،  1996ت الفلسطينية لعام توثيق االنتخااب مركز القدس للنساء،  ]1[

2 لسياسة الفلسطينية جاد، اصالح، "احلركة النسوية الفلسطينية واالنتخاابت التشريعية"  يف  السياسة الفلسطينية : دورية سياسية علمية حمكمة هتتم بشؤون ا ]2[
لنسب الناخبات من النساء  يفيد مركز  . )ابلنسبة39-19، ص 1995تاسع، شتاء وتصدر عن  مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،   السنة الثالثة، العدد ال

 (%42القدس للنساء انه بلغت النسبة 
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 :أمام المرأة  في مجال الترشيح واالنتخابات قانون االنتخابات كعائق 
 

أ للر السطللاإ اإستخللابي الللذي اتدللع   للت ءللاسون اإستخادللات، فللي تقلاللل  اليللرص أمللاإ المللرأس لت قالللق فللوزًا أف لل  فللي 
علل  سطللإ اللدوا ر المتللددس وللمس اللدا رس الوا للدس، كملا ارتكلز علل  األك ريلر الد للمار.  اإستخادلات، وذللي إ توا له

.    ]3[3وهذا ملسي أن ر ع مسااق ال ير الور مر وءاات  زس ال تر عشر خصلص لهلا مقللد أو مقللدالن فلي المجللس
يكالللر الجللدي لللد  أن اللللدد الم للدود المخصللص لكلل  مللن هللذو الللدوا ر خيللض بدرجللر كبالللرس دمكاسمللر، أو  تلل  الت

 اإ زات ال ما مر  بترشما الس ا  اعتقادًا مسهإ دأن فرص الرجاض أعل  من فرص الس ا  لليوز.  
 

أم لللا هسلللاي أ لللدات مهملللر أ لللرت فلللي علللدإ سجلللاح الس لللا  فلللي اإستخادلللات داإ لللافر الللل  ءلللاسون اإستخادلللات وهلللي  
 ]4[4لوا د. اللشا رير ،والرؤما ال ما مر ال مقر واعاا  الشرعمر لل زت ا

 كما أن سطاإ األك رير اللذي ململ  علل  تلزيلز التهملمش لش لزات وال ركلات ال ما لمر الواللر مشلاركر فلي ال للار.
  ت اتياا أ للو اليل االسمر )-هذا  داإل افر ال  أن القاسون ال الي هو ستالجر السقاشات والمياو ات اإل را اللمر

و لات ت اإ را اللي(. فهذا القاسون ملكس الو ع اليل االسي في الميافال التإ اللم  دأي ءاسون بدون موافقر الجاس
 الجارير، وهذا   ت اإتياءات ال سا مر الخاصر دالمر لر اإستقالمر. 

 
 اشغال المناصب العليا على المستوى الرسمي:

ال  تلدسي س لدر كتادات م لمر( و سال ظ من اإل صا مات المتوفرس من مصادر م لمر )دا رس اإ صا  اليل االسمر، 
مشاركر المرأس في المساصت اإلدارير الللما، وملسي هذا ا لتدلادهن ملن مراكلز صلسع القلرار اإلداري علل  الم لتو  

 %3ملن كافلر الللاملالن فلي الوطلا ف اإلداريلر،  فل سهن مشلكلن ملا س لبته  %13الر مي، ودالر إ من أسهلن ممل لن 
عالن وملللوطيالن ددارس علملللا   وذللللي   لللت د صلللا ات دا لللرس فقلللط ملللن الملللوطيالن فلللي مراكلللز صلللسع القلللرار  كالمشلللر 

5اإل صا  المركزير ]5[ . 
 

اءمر والتي تتارا دل   ق الملرأس فلي المشلاركر فلي صلما ر  ما لات ت( من اإتي -7وعسد اإاالت عل  المادس )
ي  للق المللرأس فلل ال كومللر و تسيالللذها، وشللو  الوطللا ف اللامللر سجللد اليجللوس الوا لل ر مللا بللالن الواءللع ال للالي ومللا بللالن

التمتللع فللي هللذو ال قللوا.  خاصللر وان اريقللر وأ لللوت التوطالللف ال للالي إ مأخللذ دلللالن اإعتدللار الكيللا س، كمللا إ 
تياءملر علل  الدوللر ان تلمل  ت( ملن اإ   -7تتوفر أسطمر ددارير وا  ر لتقلد هذو المساصت.  و   لت الملادس )

وا  ار للر هللذو ال قللوا د ريللر، كمللا علالهللا أن تلملل  عللل  دالجللاد أجللعللل  دزالللر اللراءاللل  أمللاإ المللرأس لتمكالسهللا مللن مم
مسا در  وا  من خلالض ا لتخداإ سطلاإ التخصلمص فلي التوطاللف )الكوتلر( أو ملن خلالض اتخلاذ  دجلرا ات  التمالاللز 

 اإلالجابي  في التوطالف.  وتتجل  هسا اليجوس ما بالن الواءع وما بالن اإتياءمر. 
 

                                                           
3  24مركز القدس للنساء، ذكر سابقاً ص.  ]3[
4  قاً(. )أبو غضيب، عطاف، ذكر ساب1995-11-9، جريدة القدس بتاريخ قانون االنتخاابت واملرحلة الراهنة الصوراين، غازي،  ]4[
5  .136ص  – 1998دائرة االحصاء املركزية الفلسطينية، املرأة والرجل يف فلسطني: اجتاهات واحصاءات  ]5[
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  الملالسات في الهال لات الم لملر المختليلر م ل  المجلالس القروملر، المجلالس البلدملر، وفي مجاض آخر، دالس در للس ا
 .]6[6 3081امرأس من مجموت  13لجان المشاريع في القر  الصوالرس، البلا عدد الس ا  مقارسر مع الرجاض 

 
فلللي م كملللر ءا لللمات ململلللن فلللي ال للللي الق لللا ي،  وا لللدس  3أملللا دالس لللدر للس لللا  فلللي الجهلللاز الق لللا ي، فهسلللاي 

األ للدال، وال اسمللر فللي م كمللر الصلللا وتلملل  عللل  ء للاما ال للالر و للوادل ال للالر وال ال للر فللي  للزس . أمللا دالس للدر 
 للم اكإ الشرعمر فال توجد أي امرأس ءا مر، وال اض سي ه في الق ا  اللشا ري.

 تمثيل النساء على المستوى الدولي الرسمي والغير رسمي.
ن علن اسه الوجد امرأس وا دس فل لاالسمر دمسصلت  ليالرس، واملرأس اخلر  بدرجلر  ليالر ساهملي دلد القماإ بد ل د مط تبال

  ع لللوات اإت لللاد الللللاإ للملللرأس اليل لللاالسمر )أ لللد فلللروت مسطملللر الت ريلللر اليل لللاالسمر( الللللواتي تلللإ تلالاللللسهن ملللن ءبللل
  ممر.الر مس مداشرس واللواتي الستدبن لتم ال  المرأس اليل االسمر عل  م تومات ر ممر و الر ر 

 
ات أما دالس در لتم الل  الملرأس اليل لاالسمر علل  م لتو  المسطملات الدولملر  اللر ال كومملر فلممكن ال لدالل علن اللشلر 

مللن الس للا  اليل للاالسمات  اللللواتي مملل لن فل للاالن مللن خللالض سشللااهن وعملهللن فللي مسطمللات أهلمللر عللل  الم للتو  
 هذا المو وت.  الدولي، ولكن لش ف إ توجد هساي د صا مات أو درا ات  وض

 
 المرأة في األحزاب 

 

تللالي فلي الجهللاز ال ما للي لش للزات وال ركلات ال ما للمر هللي ءلاللللر جلدًا ممللا الللؤدي دال اليل للاالسمر  أن مكاسلر المللرأس
ن ملدل  اسلداإ فرصتها فلي المشلاركر فلي الهال لات ال كومملر والتشلريلمر دملا أن أشلواض هلذو المساصلت إ ملأتي اإ 

س مللن خللالض سطللاإ دداري وا للا لالللتإ التوطالللف   للت ملللاالالر ملالسللر متيللق علالهللا. كملللا أن خللالض األ للزات ولللم
المؤ  ات األهلملر فلي و للها ال لالي ءلد ت له  فلي عململر اإشلتراي فلي المجلاض ال ما لي دإ دن األ لزات تدقل   

 هي الرافد األ ا ي والو الد.
7وكما تبالن  لسا دا رس اإل صا  المركزير اليل االسمر ملن األ لزات  4تم ال  الس ا  في اللجان المركزير فلي   وض ]7[

اليل للاالسمر )فللتا، الجبهللر الشلللبمر، الجبهللر الدممقراامللر، وال للزت الشللالوعي( هللو ان س للدر الس للا  هللي أعللل  لللد  
األ زات الم ارير، دإ ان تأ الر هذو األ زات عل  ال ماس ال ما مر اليل االسمر من  الل صسع القلرار ال ما لي هلو 

ن تلأ الر  ركلر فلتا وهلي ال ركلر التلي ت تلوي علل  أءل  س لدر ملن الس لا  فلي هال اتهلا الللملا.  وهسلا أم لًا للإ أء  م
 تتوفر اإل صا مات  وض س در الس ا  في المساصت الللما لد  جممع األ زات اليل االسمر. 

 ( 9في موضوع الجنسية )المادة 
.  وا تسدت   1995ت ءاسون الجس مر اليل االسمر  ل سر لمشرو ءدمت  ال لار الواسمر  اليل االسمر م ودس أول   

الذي مق ي دا تمرار اللم  دقواسالن واألسطمر واألوامر التي كاست  1994( ل سر 1الم ودس ال  القرار رءإ )
. وا تسد أم ًا …في األرا ي اليل االسمر  ال ير الور مر وءاات  زس   1967ع6ع5 ارير الميلوض ءب  تاريخ 

                                                           
6   61املصدر السابق، ص.  ]6[

 841-159، ص. 1998دائرة االحصاء الفلسطينية: املرأة والرجل يف فلسطني: اجتاهات واحصاءات، ]7[ 7
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وتلدمالته ال اري الميلوض في ءاات  زس ،  1941و سر  1925الجس مر اليل االسمر المو دس ل سر عل  مرا مإ 
8وتلدمالته ال اري الميلوض في الصير الور مر 1945( ل سر 6كما ا تسد ال  ءاسون الجس مر األردسمر رءإ ) ]8[ . 

القاسون ف( من اتياءمر   الداو  9دس )ءاسون الجس مر ال اري الميلوض في ال ير الور مر التلارض مداشرس مع الما
مر المابق  المًا عل  الس ا  اليل االسمات مشك  خرءًا وا  ًا وصري ًا ل ق المرأس في ال صوض عل  الجس 
السي وا عاا  الجس مر ألايالها.  فال م ق للمرأس اإ تيا  بجس التها  دشك  تلقا ي دذا تزوجت من  الر فل ا

 .د ان تتقدإ دالت كتابي لوزير الداخلمر خالض  سر من زواجهاو صلت عل  جس مر زوجها دإ دل
 

ي أوملن جهللر  اسمللر إ الوجللد أي ملادس فللي القللاسون  للوض  لق المللرأس دا تيللا  دا للإ أهلهلا دلللد الللزواق، كمللا إ الوجللد 
جر دون زو مواد  وض دلزامها عل   م  ا إ عا لر الزوق بدض من ا إ أهلها، ولكن التإ توالالر ا إ اللا لر للمرأس المت

 يكون هناك لها الخيار.ان 

 

 (15المساواة في المسائل القانونية والمدنية مادة )
لمر ءمر عل  م اواس المرأس دالرج  في كافر الم ا   القاسوسمر والمدسمر، وعل  م ؤو ق( من اإتيا-ت-أ 15المادس )

د عل  أ( الوجد تأكال-15فيي )المادس    الدوض د مان الم اواس للمرأس في القاسون المدسي في المجاإت المختلير.
س ماز   الم اواس في م اواس المرأس دالرج  أماإ القاسون.  ومأخذ هذا التأكالد عدس أشكاض م   الم اواس في دبراإ اللقود،

ذو المادس جممع الصكوي واللقود التي لها أ ر ءاسوسي م د ومقالد األهلمر هت(،  وتلتبر -15و ددارس األمالي )
لسي أم ًا  رورس دلوا  أي ءواسالن أو  ما ات ت وض مدملس  آخر   ق( .  وهذا ،-15مر للمرأس إ مر )القاسوس

 دون ت قالق المرأس الم اواس في هذو و الرها من المجاإت.
 

قوو أما عل  الصلالد اليل االسي فمن الوا ا أن المشرت اليل االسي الالوإ آخذ مبدأ الم لاواس دلأك ر جدملر  مملن  لد
 مقللر و عالن األجاسللت )الل مللاسالالن، المصللريالن، األردسالللالن، البرياللاسالالن واإل للرا اللالالن(.  مسللذ اإلعللالن عللن مللن المشللر 

لمللرأس دعللالن اإ للتقالض تلللت الو للا ق واإلتزامللات مللن ءبلل  ال لللار اليل للاالسمر  دللاإعتراف دالم للاواس بللالن الرجلل  وا
 ( .…اإلس ان،  )القاسون األ ا ي، دعالن اإلتزاإ دالموا الق الدولمر ل قوا 

  :  (9المادة )السص في الدات ال اسي بسد  ال قوا وال ريات اللامر   القاسون اليل االسي األ ا يأما  
و الرأي ألدين االفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو 

 السياسي أو اإلعاقة.
 

دارة الممتلكات )المساواة في إبرام العقود   ج(-ب-15وحيازة وا 
في هذا الصدد سجد التساءض الوا ا في دلض أ كاإ القاسون التي تابق عل  المرأس اليل االسمر،  الل دسها 
تستقص من أهلمر المرأس في دلض األ مان )م   أ كاإ الوإمر في الزواق،  إ األس  ( وملتبرها في األ مان 

لو ها  ن الرشد القاسوسي ) الل ملتبر بلوغ الخام ر عشرس من اللمر م ققًا اإخر  كاملر األهلمر ر إ عدإ ب
9لشرط أهلمر الزواق وفقًا لسصوص ءاسون األ واض الشخصمر السافذ ]9[)1 0 ]10[ . 

                                                           
 .  وهي مسودة مل يتم العمل عليها ومل يتم تداوهلا بشكل كبري. 1995نسية الفلسطيننية لسنة املسودة االوىل ملشروع قانون اجل ]8[ 8
 ملزيد من املعلومات انظري/انظر اىل الفصل اخلاص ابحلقوق العائلية يف هذا التقرير. ]9[ 9

1 0  85املصدر السابق، ص  ]10[
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درتها  مد   ءو ان الواءع ال الي لهذو ال قوا اللادات والتقالالد المجتملمر هي التي ت كإ وت دد مد  أهلمر المرأس 
دارس األمالي، وملتبر هذا مرس أخر  ت دي أماإ ال لار الواسمر اليل ا عل  دبراإ ن أج  السمر مالصيقات المالمر وا 

ملر ا الكااللم  عل  توالالر ال لوكمات والتخلص من المورول ال قافي واللادات التي ت وض دون أخذ المرأس د قوءه
للقود  براإ ام تقلر وتداشر أعمالها بسي ها وتقوإ بكموااسر من الدرجر اإول  ءادرس عل  ان تكون لها ذمر مالمر 

 .دون وصامر من أ د علالها. 
 التوصيات

 
 اساالءللًا مللن و مقللر اإ للتقالض سللدعو مسطمللر الت ريللر اليل للاالسمر اللل  ممار للر التمالالللز اإلالجللابي لصللالا .1

 المرأس واإلتزاإ دما ورد في الو مقر. 
و لمع اما المرأس في خاابها ال ز ي وفلي أدا هلا و رامجهلا وتدعوس األ زات والقو  ال ما مر ال  دبراز ء  .2

مشللللاركر فللللي األاللللر القمادمللللر عللللل  مختلللللف الم للللتومات واللملللل  عللللل  ا للللتقاابها وت يالزهللللا لاللت للللاا 
 دصيوفها. 

قرااملر تيلال  دور اإت اد اللاإ للمرأس اليل االسمر من خالض رفلدو دالكيلا ات علل  ءاعلدس اإستخادلات الدمم .3
 التم ال  الس بي وتخصمص موازسات خاصر ده تؤهله لتاوير أدا و. وفق مبدأ 

 دعوس مؤ  ات المجتمع المدسي ال  تلزيز مشاركر المرأس في أارها القمادمر وفي مركز صسع القرار.  .4

ر  مان سطاإ الكوتر في ءاسون استخادات المجلس التشريلي وكافر المؤ  ات التشريلمر والهال ات الم لمل .5
 في ءاسون اإستخادات ال الي عل  ءاعدس الدا رس الوا دس والتم ال  الس بي. وا عادس السطر 

 مسا  قوا مت اومر للمرأس والرج  في ءاسون الجس مر و ق المرأس في مسا الجس مر ألايالها وزوجها.  .6

 تو مع مشاركر المرأس في هال ات ال كإ الم لي من خالض التمالالز اإلالجابي لصالا المرأس.  .7

إ.ت.ف. لتو مع مشاركر المرأس في الدل ات الدبلوما مر عل  الم تو  الدولي وفلي كافلر  رورس  مان  .8
 اللجان الدولمر. 

 الن الجس اإلتزاإ دما جا  في و مقر اإ تقالض والقاسون األ ا ي عل  أ اس الم اواس وعدإ التمالالز بالن .9
 في كافر المجاإت.

 ي القاسون األ ا ي )الد تور( هي مواد ترتكزأن التإ اللم  بجدمر عل  ان تكون السصوص اللامر ف .10
ًا عل   مامر ال قوا وصماستها بدون أي سوت من أسوات التمالالز، وان التإ دصالح داءي القواسالن تدل

  للقاسون األ ا ي وان إ م ما ألي ءاسون أخر بخرا الد تور. 
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 الحق في التعليم
 كال التمييز ضد المرأةمن اتفاقية القضاء على كافة أش 10، 5 ،2مادة رقم 

 

لي ملن ددارس اإ لتالض اإل لرا ال وعسد التوءملع علل  اتياءملر أو للو استقللت صلال مات  ءالات التلللمإ 1994في عاإ 
ير الور ملر ألوض مرس في تاريخ فل االن لالتو د  السطاإ التللممي فلي ال لدل  وزارس التر مر والتللمإ اليل االسمر وذلي 

 ر فل االسمر وادارس وا دس .وءاات  زس ت ت دشراف  لا
 

 عملت ال لار الواسمر  اليل االسمر مسذ ءدومها عل   مان ما اللي :
،  وفالر التللمإ المدر ي للجممع داعتدارو  ق أ ا ي من ال قوا التي الجت توافرها من خالض دلزاممر التللمإت-

  تالضر عدإ اإهتماإ بها فترس اإوال د من الت رت والق ا  عل  األممر، وتوفالر المدارس خاصر لإلسال ستالج
 اإل را اللي.

ي وي الذأم ا عملت الوزارس عل  تشكال   لجسر لتاوير المساه  اليل االسمر لتأخذ دلالن اإعتدار األ لوت التر 
لالن دمساه  مشجع التيكالر السقدي وأ لوت المال طر والمشاركر واإبتلاد عن التلقالن . واإهإ من ذلي أن تأخذ ال

ان عي ل مار السطرس التقدممر للمرأس في جممع السوا ي . وعلمه تإ تلالالن م تشارس دق اما السوت اإجتمااإعتد
 ددماق ء اما السوت اإجتماعي والتر مر المدسمر في المساه .

ي إللزاموتجدر اإلشارس دل  أن الوزارس  م ت لليتمات الالتي تإ خابتهن والالتي تزوجن ءب  استها  التللمإ ا
فترس  ل اسوي  ) والالتي  رمن من ا تكماض تللممهن د بت خابتهن او الزواق في المر لر ال اسومر خاصر فيوا

 . نددارس اإ تالض اإل را اللي( داللودس دل  مقاعد الدرا ر المستطمر إلعاا هن اليرصر دا تكماض تللممه
 توزيع الطالب والطالبات حسب المدارس:

إلسال وعدد ا 277044المركزير دل  أن عدد الذكور في المدارس ال كوممر البلا   تشالر بماسات دا رس اإل صا  
أما المدارس  106517أما اإلسال    104242وفي مدارس الوكالر فقد وص  عدد الذكور فالها  272360

وهسا تو ا األرءاإ دن عدد الاالت الذكور في   .21994واإلسال  30565الخاصر فالبلا عدد الذكور 
ال كوممر والخاصر  أعل  من عدد  اإلسال   ولكن تجدر اإلشارس دن هذو الس ت إ تو ا توزيع  المدارس

 المدارس   ت الموءع الجورافي و  ت توزيلها عل  المدن والقر  والمخممات . 
 

 رياض األطفال
هممر أ الر إ من تلتبر رياض األاياض من المرا   التللمممر ءب  المدر ر التي إ مشرف علالها أي جهر ر ممر د

 هذو المر لر في تهال ر األاياض سي ما واجتماعما وتر وما للمر لر المدر مر.
عن  أما عن عدد األاياض المست بالن دل  رياض األاياض في ال ير الور مر وءاات  زس ، فتشالر بماسات صادرس

لإلسال .  %53.8قاب  دالم %55.5د صا ات الاي  دأن س در الذكور في رياض األاياض في ال ير الور مر 
لإلسال . وعل  الر إ من أن التياوت دالجس الن متقار ا جدا  %38.8للذكور و %42اما في ءاات  زس فهي 

  الل سجد أن س در الذكور هي أعل  من س در اإسال  د ت ءلاللر اإ أسسا إ س تامع التلممإ ولكن تجدر
 د اإسال.المال طر ال  اسه هذا التياوت الد مط ملكس تمالالزا  
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 المراحل المدرسية ) األساسية والثانوية (  :
ر ءامت وزارس التر مر والتللمإ  بجهد كبالر داللم  عل  ال اا الاالت والاالدات ممن هإ  في  ن المدر 
ت عل  واإستطاإ بها. ول مان ذلي  فقد أءرت ءاسون دلزاممر التللمإ  ت   ن الخام ر عشرس . ومن اج  التول

أ لوت  الت رت في هذو المر لر ءامت الوزارس دلدس دجرا ات من أهمها ملاءدر ك  مللإ أو مللمر ت تخدإمشاك  
 ال رت في ال صص المدر مر . ولكن عل  الر إ من ك  هذو اإلجرا ات سجد أن س در 

ت ان س در الت اا ت رت اليتمات تزيد كلما زادت المر لر التللمممر وخاصر في المر لر ال اسومر  الل تشالر البماسا
1%63.7% وسجدها تسخيض في المر لر ال اسومر لتص  ال   90.9اليتمات في المر لر اإ ا مر  1 ز هذو ]11[

الس ت خالرس جدا خاصر ان ا د عوام  ت رت اليتمات هي  الزواق المدكر وءلر المدارس ال اسومر في القر  
 والمخممات .

 

ا في المساه  التللمممر والتخصصات التي تيرز  عل  ا اس أ افر ال  ت رت اليتمات فهساي تمالالز وا 
 …الجسس في المر لر ال اسومر . هذو التخصصات م   اإدبي والللمي ، والتجاري والصساعي ، الخ

اليلرت  دن الس در األكبر لتوزيع  الاالدات  هي فلي اليلروت األدبملر  لوا  فلي ال لير الور ملر أو ءالات  لزس  لإ اللالهلا
 ال ير الور مر والزراعر في ءاات  زس .التجاري في 

 

ان  أءدللاض  الاالدللات عللل   التخصصللات األدبمللر تلللود داأل للاس اللل  م دودمللر الخمللارات التللي أمللاإ اليتللاس عسللد  
الخروق لللم  دلد التخرق  ، لذلي فهي تي ل   التخصصلات اإدبملر كوسهلا ت لتامع اكملاض تللممهلا الجلاملي فلي 

 .وهسا  …قبولر  في المجتمع ، م   مللمر ،  كرتالرس أو مجاض الللوإ اإس اسمر الختخصصات تؤهلها ان تكون م
اتلل  الجهللاز لتللممللي وكللرس هللذو الميللاهمإ المجتململلر مللن خللالض هللذو التخصصللات والتق للمإ المبسللي عللل  أ للاس 

 الجسس خاصر في التللمإ الصساعي والتللمإ المهسي . 
 

 لم تقب عل  التخصصات الللممر والتجارير والزراعمر التي تؤهلهإ في افي المقاب  مال ظ أن الاالت التوزعون  
لوطا ف رفملر الم تو  في المجتمع م   ، مهسد ون ، أص ات أعماض، م ا بون ، م امالن ، ريا مات، 

هإ عل  . من هسا فهإ  الر مقالدون دلادات وتقالالد وأو ات اءتصادمر واجتماعمر تجبر  …فالزيا ،  كمبالوتر ، الخ
ي تخصص ديروت تؤ ر عل  سطرس المجتمع لهإ وتؤ ر عل  أو اعهإ األ رير . ودالتالي لهإ كام  ال رير فال

 .ما اختمار  وت دالد م تقبلهإ   دلكس الاالدات تماما
 

 مرحلة التعليم العالي
 12184هي  1997ع1996تشالر د صا ات المرأس والرج   دأن توزيع الالدر في الجاملات اليل االسمر لل سوات 

 14828( دالمقاب  بلا عدد الذكور %42.5في ءاات  زو)  19643( و%45.1للاالدات في ال ير الور مر )
في ءاات  زس . من خالض ذلي س تست  أن س در اإسال هي سصف عدد الذكور  26533في ال ير الور مر و

مات هي في الملاهد والكل  %51 المست بالن ال  الجاملات اليل االسمر . بالسما سجد ان س در الس ا  التي ت اوي 
 اك ر من س در الت اا الذكور .

 التدريب المهني:

                                                           
1 1  ورافي ل ير الور مر وءاات  زس .. الم ا الدمم1996ادا رس اإل صا  المركزير اليل االسمر ، ]11[
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وما  درا ر.ما زاض التللمإ والتدريت المهسي في فل االن هامشمًا  م توعت، في الوالت، الالدر الذالن فشلوا في ال
 اض.زالت التخصصات التي تقدإ مرتدار دشك  أ ا ي دا تماجات ال وا اإل را اللي خاصر للرج

مشرف عل  التدريت المهسي في فل االن وزارس اللم  والشؤون اإجتماعمر ومؤ  لات اهلملر وخاصلر . ملطلإ هلذو 
سلا ا بالمؤ  ات  وا  الر ممر او اإهلمر تقدإ الدورات التدريبمر فلي تخصصلات تقلوإ دلالتمالالز بلالن اللذكر واألس ل  

ر كر واإس للل .    اللللل تلللتللإ اليتملللات المهلللن التقلالدملللعلللل  األدوار المجتململللر التلللي الر لللمها المجتملللع لكللل  ملللن اللللذ
كالخمااللر والتاريلللز والتجمالللل  والتصللسمع الولللذا ي دالمقابللل  الللتللإ اللللذكور تخصصلللات مهسمللر ت  لللرهإ لللمللل  فلللي 

ر اعملهلا ال وا كلماض مهرس م   المهن ال رفملر كالسجلارس وال لدادس والتجلارس والم ا لدر واإلدارس . أملا الس لا  فيرصل
هذو التخصصات تكون  الر م موسر وان وجدت تكون مؤءتر وتلتمد داإ اس عل  القاات  الر المسطإ  في م  

 الذي التمالز داجر رخمص جدا وتلم  د اعات عم  اويلر و دون امر تامالسات او تلوم ات .
 

 المناهج:
اللل للإ الدوسملر للملرأس ،  كر ت المساه  المادقر  الما فلي ملدارس ال لير الور ملر وءالات  لزس السطلرس التقلالدملر و   

تواكلللت التواللللرات التلللي  صللللت علللل  أو لللات الملللرأس مسلللذ زملللن اللشلللريسات ، فقلللد كاسلللت صلللورس الملللرأس فلللي الكتلللت 
المدر مر عل  اختالف الصيوف هي  اإإ التي تالبخ واألت اللذي ململ  ، اإإ  التلي تكلوي ور لات ت لاعدها فلي 

رأس لمللت  . داإل افر دل     ذلي ركزت المسلاه   علل  صلورس الملالمابخ ،  األت مقرأ الجريدس ودا إ الللت في ا
داإل لافر دلل     ذللي   …الممر ر وال سوسر والتي تصسع الملجزات من خالض عملها وعايها عل  المريض الخ

كلان هسللاي تق لمإ عللل  أ لاس األدوار اإجتماعمللر للالالت والاالدللات  فلي المجتمللع ملن خللالض ال صلص المهسمللر 
  للالللالت والاالدلللات ،  اللللل اللللتإ دعالللا  الاالدلللات  صلللص فلللي التاريلللز والتلللدبالر المسزللللي والس لللال  التلللي تلاللل

للذكور فكلان وال ماكر والخماار، وذلي إرتداط هذو المهن داادوار التقلالدملر التلي تقلوإ بهلا الملراس داخل  الباللت. أملا ا
اللت دلل  اعلر  والتجلارس . هلذو الملواد تهاللئ الاالمسهاق المهسي  الملد لهإ ملتمد عل  دروس السجلارس وال لدادس والزر 

 األعماض المهسمر التي تدر دخال في المجتمع 
 عسد ءدوإ ال لار الواسمر اليل لاالسمر دالتللاون ملع المؤ  لات اإهلملر وخاصلر الس لومر  عمللت دالشلك  األ ا لي

  فل االسمر.خاصر خباللرس فلي عل  تشكال  لجسر من الخبرا  والخبالرات من جممع التخصصات للبدأ في دعداد مساه
 مجاض السوت اإجتماعي 

 

 البنية التحتية للمدارس :
علل  ءالات  التلللمإ . مصلرف   ل لي المبللا  %17  1999كر ت ال لار الواسمر اليل لاالسمر ملن مالزاسالتهلا علاإ 

الطلللروف رواتلللت للمللملللالن والمللملللات،  اللللذالن علللل  اللللر إ ملللن ذللللي مللللاسون ملللن تلللدسي رواتلللبهإ  دالمقارسلللر ملللع 
مر تجساللد ولكن هذو المالزاسمر ر إ توا لها ور إ اهممر ءاات التللمإ وأهماإءتصادمر الصلدر التي تمر بها الدالد. 

أن   عاملا  اإ 18-6اإمواض لتاويرو واإ ت مار في  ل ي المجتمع فمه أي من هإ  ملتبرون فلي  لن التلللمإ ملن 
 .  2000%  عاإ  12ال   والي هذو المالزاسمر ما  زالت تسخيض ال  ان وصلت 

 

 

 

 

 الهيئات التدريسية  
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1 1997-1996د صلا ات الملرأس والرجل   -تشالر بماسات الجهلاز المركلزي لإل صلا  اليل لاالسي 2 دلان الس لا  ]12[
للمر للر األ ا لمر  %48.96من الهال ات التدري مر واإلدارير لتلللمإ ملا ءبل  المدر لر ، و %99.8تشك  ما س بته 

ر لر األ ا مر وال اسومر . هذا وتتساءص الس ت اك ر فاك ر كلما ارتيلت المرا   التللمممر دل   أعل  للم 43.96و
. وهللذا مابللق أم للا %12.26وفللي الجاملللات  %27.56،  الللل سجللد أن المللمللات فللي كلمللات المجتمللع مشللكلن 

 .عل  مدرا  ومدالرات المدارس
 

 معرفة الكتابة والقراءة 
دللأن ملللدض ملرفللر   1995مركللزي لإل صللا  اليل للاالسي عد صللا ات المللرأس والرجلل  للللاإ تشللالر بماسللات الجهللاز ال
، وتختلف هذو الس ت داختالف مكان ال لكن ودلاختالف اللملر  ، %91.5وللذكور  %77القرا س والكتادر لإلسال 

اليجلوس السوعمللر   لسر واسلله تلإ ج للر 24-15وتشلالر البماسلات أن م للو األمملر لشفللراد اللذالن تتللراوح أعملارهإ ملا بللالن 
سخيض بالن الجس الن في ملدإت القرا س والكتادلر فلي هلذو الي لر.  وتو لا البماسلات ان  مللدإت القلرا س والكتادلر تل

  .، وهسا ممكن درجات األ دات التي تزيد فالهلا س لدر األمملر عسلد الس لا 35مع اللمر خاصر لد  الس ا  فوا  ن 
لللمإ الس للا  فللي تلللي اليتللرس دشللك  كاملل  وذلللي ستالجللر عللدإ تللوفر دللل  عللدإ اهتمللاإ بتل 35دشللك  خللاص فللوا  للن 

المدارس في جمملع المسلااق  اللل تركلز التلللمإ فلي الملدن وفلي مساقلر الو لط أم لا اللامل  اإءتصلادي الصللت 
 الذي كان مشك  عقدر اماإ تللمإ الس ا  مقاب  توفالر الدعإ الكام  لتللمإ الذكر من ءب  األهالي . 

 

 غير الحكومية :دور المؤسسات 
تلم  المؤ  ات  الر ال كوممر جاهدس في تكمالل  اللدور ال كلومي الخلاص دلالتللمإ وذللي ملن خلالض تقلدمإ دورات 
 تدريبمر للمللمالن والمللمات خاصر في مو وت السلوت اإجتملاعي ملن خلالض  التلريلف دلالميهوإ و دأهمملر  ددملاق

ؤ  لات  األهلملر فلي تقلدمإ دورات خاصلر  دمهلارات تشللجمع السلوت اإجتملاعي فلي التلللمإ وهسلاي جهلود خاصللر للم
التلللللمإ  اللللر التقلاللللدي ملللن خلللالض ا لللتخداإ و لللا    اللللر تقلالدملللر والتلللللمإ اللللذي مشلللجع أ للللوت التجريلللد والتيكاللللر 
 والمال طر دلكس األ لوت التقلالدي المبسي عل  التلقالن . داإل افر دل  ذلي ت رص المؤ  ات األهلمر علل  أن

ن المؤ  ات التي تراجع المساه  اليل االسمر الجداللدس ملن علدس سلوا ي أهمهلا ت لمالن المسلاه  للسلوت تكون من  م
 اإجتماعي ، عكس المساه  لمياهمإ وم امالن تر ومر ت اهإ في دعداد جال  التر   عل  مياهمإ وم لامالن التر ملر

 المدسمر ومياهمإ الدممقراامر والتلددمر . 
 

 الخالصة :
وال  رفلع  ر والتللمإ مسذ ءدومها عل  اعاا  اإولومر للبسا  واإهتماإ دقاات التللمإعملت وزارس التر م .1

الم تو  التللممي وزيلادس الت لاا الاالدلات خاصلر دالصليوف المدر لمر وذللي ملن خلالض رصلد اكبلر 
 ارسر لإ الجهلود التلي بلذلت ملن ءبل  وز المالزامات في خار التسممر اليل االسمر لقاات التلللمإ . ولكلن و 

سي ملللا  التر ملر والتللللمإ مللن اجلل  الت  للالن فللي بسمللر التللللمإ فللي فل للاالن دإ ان ءاللات التللللمإ مللا زاض
 من عدس مشكالت أهمها:

                                                           
1 2   74ص 1997-1996احصاءات المراة والرجل ]12[
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إ تلللزاض الملللدارس ال كومملللر تللللاسي ملللن اكتطلللا  كباللللر فلللي الصللليوف للللذلي  لجلللأت اللللوزارس دلللل  عمللل  فتلللرتالن  .2
  األكلللادممي للالللالت وأ ماسلللا ءلللد مكلللون أ لللد درا لللالتالن ) صلللدا مر وم لللا مر ( مملللا اللللؤ ر  للللدا علللل  الت صلللال

 م بدات  ت رت اليتمات في المر لر ال اسومر
، خاصلر علدإ مال ملر التلدريس فلي فصل  الشلتا  د لبت  الت تملر  إ تزاض المدارس تلاسي من سقص في بسالتهلا .3

ي عللدإ وجللود أي سللوت مللن التدف للر واللكللس فللي فصلل  الصللالف كللذلي مللا تللزاض تلللاسي المللدارس مللن سقللص  فلل
 المالعت وسقص في الملدات والتجهالزات الللممر.

ر للإ جهللود الللوزارس التللي بللذلت مللن اجلل  ال للد مللن مشللكلر الت للرت وو للع ءللاسون ب لزاممللر التللللمإ دإ أن هسللاي  .4
ي بماسات تشالر دل  اسه ما زاض هساي ت رت في المدارس بالن الذكور واإسال ولكن تزيد س در ت رت اليتملات فل

 .المر لر ال اسومر 
مللا زالللت المسللاه  تلكللس اإدوار السمامللر لكلل  مللن الللذكور واإسللال فللي التللللمإ المهسللي  الللل تللدرس اليتمللات  .5

علللي اللللللوإ المسزلملللر ، والخماالللر ، والتصلللسمع الولللذا ي ، وأملللا اللللذكور فاللللتإ تدري لللهإ التلللللمإ الصلللساعي، والزرا 
 والتدريت المهسي .

مللن  مللر والتلللمإ لللدعإ اليتمللات المتزوجللات فللي ا للتكماض تللللممهنعلل  الللر إ مللن الجهللود التللي بللذلتها وزارس التر  .6
أن شلخالض اللودس ال  المقاعد المدر مر اإ أن هذا اإلجرا  لإ التإ تر ممه دقاسون ر مي ل مان تابمقه شأسه 

 أي ءاسون أخر.

هلذو  اإ أن 1999من مالزاسملر ال للار الواسملر لللاإ  %17عل  الر إ من أن س در موازسر ءاات التللمإ تبلا  .7
مشلللاك  كباللللرس جلللدا علللل  األو لللات التللممملللر خاصلللر أو لللات الس لللدر اخلللذس داإسخيلللاض األملللر اللللذي ملكلللس 

   .من  تدسي رواتبهإ والتي مما الؤ ر  لدا عل  م تو  التللمإ دشك  كامالذالن ملاسون  المللمالن والمللمات 
عالالن فللي مللدارس ال للير الور مللر وءاللات الللر إ مللن توطالللف المرشللدات اإجتماعمللات والمرشللدالن اإجتمللاعللل   .8

ملللا زاض هسلللاي  اجلللر مل لللر الللل  اإهتملللاإ بتأهالللل  هلللؤإ   ه لللزس دللللد ءلللدوإ ال للللار الواسملللر اليل لللاالسمر دإ أسللل
المرشدالن خاصر في مجاض السوت اإجتماعي وء اما اإرشاد المدر ي كما أن هساي  اجر ما ر دل  توطالف 

ر للر سطللرا ألهممللر الللدور الللذي الللبوسلله فللي درشللاد الالدللر وم للاعدتهإ المزيللد مللن المرشللدالن عات فللي سيللس المد
عل  التكالف المجتملي في ط  التاورات البالولوجمر واإجتماعمر التي ت لدل، خاصلر لليتلاس التلي إ تجلد ملن 

 الرشدها في مر لر المراهقر ستالجر ل قافر اللالت وال راإ .
 الجهللات األخللر  المختصللر اللل  تاللوير للمسللاه  اليل للاالسمر عللل  الللر إ مللن مدللادرس وزارس التر مللر والتللللمإ مللع .9

ن والتأكللد مللن ت للمالسها للسللوت اإجتمللاعي وت للمالسها لق للاما الدممقراامللر والتلددمللر دإ أن هللذو الخاللوس الجللت أ
التدلهللا تالللوير شلللام  للكللادر التللمملللي ل لللمان عكلللس هللذو المسلللاه ، وتللممهلللا دشللك   اللللر تقلاللللدي ودأ للللوت 

 ساقي و رؤما تلكس الم اواس بالن الجس الن في ال ماس اللامر والخاصر .مشجع التيكالر الم
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ماض ل مان دتا لر اليرصلر أملاإ جمملع الالدلر  وخاصلر الاالدلات إ لتكمجاسمر التللمإ للمر لر اإ ا مر وال اسومر  .1

  تللممهن .
لصلليوف المدر للمر لل للد مللن مشللكلر اللملل  عللل   زيللادس عللدد االجللت اجلل   للمان  م للتو  تللممللي أف لل    مللن  .2

اكتطللا  الصلليوف ،واللملل  عللل  تجهالللز المللدارس دللالمختبرات واإهتمللاإ دالمكتدللات والمالعللت، وتهال للر الصلليوف 
  د الل تكون مال مر للتدريس في فصلي الشتا  والر مع.

داري وتاللوير تو للمع السشللااات الالمسهجمللر خاصللر لمللدارس اإسللال سطللرا إهممللر هللذو السشللااات فللي تو للمع الملل .3
 المهارات والملارف، خاصر ان من الصلت ممار ر اليتمات لها خارق سااا المدر ر. 

  .أي  ت  الصف ال اسي عشر  سه  18رفع الزاممر التللمإ ال   ن  .4

 وملاءدلر كل  ملن الخلالف ذللي ملن خلالض الالزمر ل مان تابالق ءاسون الزاممر التللمإ الصارمر و اتخاذ اإلجرا ات .5
 ات وا  ر لمتادلر تابالق القاسون . تاوير الم

 اإشراف تر وما عل  رياض اإاياض  .6

 توفالر صف رياض اإاياض  من المدارس ال كوممر التادلر لوزارس التر مر والتللمإ  .7

اس دالس در للمساه  الدرا مر، من الميالد اللم  عل  عكس صورس مشلرءر للملرأس اليل لاالسمر أو علرض  لالرس  ملاس املر  .8
ً  مللن ادمللر فللي المسللاه  التللمممللر ، وذلللي  لللملل  عللل  توالالللر صللورس المللراس التقلالدمللر فللي المجتمللع ابتللدافل للاالسمر ءم
  أن تبدا بدرا ر المساه  اليل االسمر الجدالدس .من الميترض   اإجماض التي

وعلل  ي التلدريس فل -اللر التقلالدملر -من ال روري و ع خار مستطمر للتدريت عل  األ الالت التر وملر ال دال لر   .9
صلسع  المياهمإ الخاصر دالسوت اإجتماعي وأهممر دشراي الملرأس فلي التسمملر المجتململر واهمملر وصلوض الملراس لمراكلز

  .القرار لللم  عل   مان دمصاض هذو المياهمإ ال  الاالت داريقر تر ومر وعك ها في ال ماس اللامر والمجتمع 

رشلللاد التر لللوي واإجتملللاعي  ملللن خلللالض توطاللللف علللدد أكبلللر ملللن علللل  وزارس التر ملللر والتلللللمإ اإهتملللاإ بجاسلللت اإ .10
 المرشدات والمرشدالن اإجتماعالالن في المدارس . 

اللمل  عللل  تأهاللل  وتلدريت المرشللدالن اإجتمللاعالالن فللي الملدارس  خاصللر عللل  ميلاهمإ  السللوت اإجتمللاعي والتر مللر  .11
 خصمر الاالت والاالدر .  الجس مر ومياهمإ الدممقراامر  لما لها  من اهممر كبر  في تكوين ش

الض خلعل  وزارس التللمإ اللالي تبسي أ لوت التمالالز اإلالجابي لصالا الاالدات الالتي اسهلالن مر للر التلوجالهي ملن  .12
  تقدمإ  وافز ومسا ل مان ا تكماض تللممهن الجاملي .

ءدر ممكن ملن المت لر ات التلاون المجتملي مع المؤ  ات األهلمر وال كوممر لو ع ا تراتالجمر إ تقاات اكبر  .13
مللن المللدارس إعللادس تللأهاللهن واعاللا هن دورات مهسمللر وت قميمللر فللي ء للاما صلل مر واجتماعمللر وسي للمر لت للاعدهن 

   في اإسدماق دال ماس اللملمرعل  تاوير ءدراتهن الملرفمر وال قافمر من اج  اعاا هن فرصر أخر 

مللات، وذلللي ديللتا مجللاإت جدالللدس وخلللق فللرص ت للاعدهن اللملل  عللل  تقومللر وتيلاللل  التللدريت المهسللي وخاصللر لليت .14
 عل  ت  الن و لهن اإجتماعي واإءتصادي. 

أهممللر التس للالق المجتملللي بللالن المؤ  للات األهلمللر والس للومر والتسمومللر مللن اجلل  و للع ا للتراتالجمر لالرتقللا  بو للع  .15
  اليتمات المت ر ات من المدارس من خالض الدر وات الت قميمر المختلير .

التس الق ال كومي واألهللي ملن اجل  و لع خالر تدريبملر شلاملر للمللملالن والمللملات خاصلر فلي موا لمع   رورس .16
  السوت اإجتماعي ومياهمإ الدممقراامر والمجتمع المدسي .
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لللمإ تاللم  عل  برام  توعمر من و ا   اإلعالإ المر مر والم موعر والمقرو س، وذلي لرفع مكاسر المرأس من خالض  .17
د فللي اليتمللات  والتركالللز عللل  أهممللر التللللمإ ور للط ذلللي دالتسممللر المجتململلر وأهممللر دشللراي المللرأس شللأسها شللأن أي فللر 

 المجتمع .   
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 ادية ملخص الجزء الخاص بالحقوق االقتص

 

 مقدمة:
 تسلللاوض هلللذا التقريلللر، دشلللك  ر لللمس، ال قلللوا اإءتصلللادمر للملللرأس اليل لللاالسمر، دلللالتركالز علللل  دور ومشلللاركر الملللرأس

تملاعي اليل االسمر في اللمل  الملأجور، واإسلكا لات اإجتماعملر وال قافملر لمشلاركتها اإءتصلادمر علل  واءلهلا اإج
لملللرأس اليل لللاالسمر فلللي اللمللل   اللللر الملللأجور،وركز التقريلللر دشلللي  ملللن وال قلللافي والقلللاسوسي.  كملللا تسلللاوض م لللاهمر ا

تياءملللر التيصلللال  علللل  واءلللع الملللرأس اللامللللر اليل لللاالسمر  م لللتلالسا دالمللللاالالر التلللي و للللتها اللجسلللر الملسملللر دمراءدلللر ا
ر الق لللا  علللل  كافلللر أشلللكاض التمالاللللز  لللد الملللرأس فلللي تشلللخمص وت لالللل  هلللذا الواءلللع، خاصلللر فمملللا التلللللق دالمللللاالال

إجتماعملر الخاصر دالمادس ال ادمر عشرس، )التوطالف وعم  المرأس( ، والمادس ال ال ر عشرس من اإتياءمر )اإلعاسات ا
دس الرادلللر واإءتصللادمر(، والمللادس الرادلللر عشللرس مللن اإتياءمللر )المللرأس الرييمللر(.  وأعالل  التقريللر اهتمامللا خاصللا للمللا

 زراعمللًا، وتلتبللر م للاهمات الس للا  الرييمللات فللي اللملل  الزراعللي،  الللرعشللرس،  لكللون المجتمللع اليل للاالسي مجتملللا 
مدفوت األجر في أ لت األ مان، م اهمات كبالرس وأ ا لمر، وتشلك  مصلدرا ر م لا لللدخ  القلومي، علل  اللر إ ملن 
 علللدإ ا ت لللابها فلللي المقلللاالمس الر لللممر اإءتصلللادمر، وتر لللخ كأعملللاض تاوعملللر مكمللللر لشعملللاض المسزلملللر دالميلللاهمإ

 اإجتماعمر وال قافمر ال ا دس في المجتمع اليل االسي.
 

 القوى العاملة الفلسطينية: المشاركة النسائية في القوى العاملة الفلسطينية
 دل  أن س در مشاركر الس ا  في القو  اللاملر اليل االسمر إ تتجاوز في أعل  ملدض لهاتشالر اإل صا مات 

،  الللل شللكلت القللو  اللاملللر 1999، وتراجلللت عللاإ 1996االسمر عللاإ مللن دجمللالي القللو  اللاملللر اليل لل 13% 
فقط من دجمالي القلو  اللامللر اليل لاالسمر.  دالمقابل  مال لظ ملن خلالض سيلس هلذو اإل صلا مات  %11.6الس ا مر 

ملن س لدر اللذكور فلي  لن اللمل . ويلدض ذللي علل  وجلود عململر  %67مشلاركر اللذكور كلان  دل  أن أدس  مللدض 
رأس فلي المشللاركر فلي اللملل  الملأجور، و صللر أدوارهلا وسشللااها اإءتصلادي فللي القالات  الللر الر للمي، دءصلا  للملل

 إ اللمل  علل  الل سجد ارتياعا في اللمالر الس ا مر، وتلزيزا للمياهمإ اإجتماعمر وال قافمر ال ا دس التلي تقلوإ بتق لم
مللن الس للا  فللي  %93.1ر الور مللر، مللن الس للا  فللي ال للي %84.2أ للاس الجللسس.  تشللالر اإل صللا مات دللل  أن 

 .ءاات  زس هن خارق القو  اللاملر الر ممر أو مدفوعر األجر
 

 المرأة العاملة: التوزيع القطاعي
دن تمركللز المللرأس اللاملللر اليل للاالسمر فللي ءااعللات اءتصللادمر م للددس للله مللن وجهللر سطرسللا، صلللر واالللدس دم للتو  

لله و السمر، والتوزيع الجورافي للمجتمع اليل االسي بالن الريف والمدالسر، التاور اإءتصادي والبسمر اإجتماعمر اليل ا
أم للا صلللر واالللدس دللالوعي المجتملللي واللللادات اإجتماعمللر واللرفمللر ال للا دس، التللي تلللزز دا مللا مللن تق للمإ اللملل  

اليل لاالسمر  عل  أ اس الجسس.   فيي داار هذا التق مإ، سر  المال  اإجتماعي وال قافي ال ا د س لو و لع الملرأس
وتركالزها في داار األعماض القريدر من وطميتها اإجتماعمر التقلالدمر التي تتم لور  لوض األعملاض المسزلملر، ودورهلا 

ملن الللامالت ململلن فلي ءالات الخلدمات، وفلي مجلاض  %5في اإلسجات وتسشل ر األايلاض.  للذا سجلد أن ملا س لبته 
مللن فلي مجلاض الخلدمات الصل مر، والخدملر اإجتماعملر.  كملا أن مل %20التللمإ وأعماض ال كرتارير، وملا س لبته 
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مللن الس للا  اللللامالت فللي القاللات الصللساعي ململللن فللي الصللساعات الت ويلمللر، ودشللك  خللاص فللي مصللاسع  99%
 الخماار والس ال ، أي في المهن التقلالدمر القريدر من أدوارهن السمامر والتقلالدمر في داار المسزض.    

 

 والقطاع الزراعيالمرأة أوال: 
ي علل  الللر إ مللن الت لوإت اإءتصللادمر التللي شلهدتها ال للير الور مللر وءالات  للزس جللرا   ما لر اإ للتالض اإل للرا الل
 الراممللر دللل  تهمللمش القاللات الزراعللي اليل للاالسي، دإ أن القاللات الزراعللي طلل  المشللو  األ ا للي لشالللدي اللاملللر

ملللن الس لللا   %3،9لس لللا  الللللامالت فلللي ال لللير الور ملللر، وملللن ا %34.1الس لللا مر،  اللللل أسللله م لللتوعت  لللوالي 
ات اللامالت في ءاات  زس.  وملود التياوت في عدد وس در الس ا  المشوالت في الزراعر بالن ال ير الور مر وءال

 زس  دل  صور م ا ر األرا ي الزراعمر في القالات، والابمللر ال لكاسمر للقالات  اللل أن ملطمله ملن الالج لالن 
 الن الذالن مقاسون في المخممات اليل االسمر.  اليل االسال

ملن دجملالي القلو   %30دلد ءدوإ ال لار الواسمر اليل االسمر، وصلت س در الس ا  اللامالت في الزراعلر  لوالي 
فلي  %2،29، والل  1995علاإ  %5،26اللاملر الس ا مر.  فقلد وصللت س لدر الس لا  الللامالت فلي الزراعلر دلل  

1مللن دجمللالي الس للا  اللللامالت. 1997عللاإ  %29،8، واللل  1996عللاإ  3 دملسلل  أن القاللات الزراعللي طلل    ]13[
 اسي أكبر مشو  للس ا  دلد ءاات الخدمات، هذا دذا ما ا ت سالسا القو  اللامللر الس لا مر فلي القالات الزراعلي  اللر 

 الر مي، أو  الر المدفوت األجر.
 

 الصناعة :
مللن دجمللالي اللللاملالن ، ويتركللز عملهللا فللي األسشللار   %11.4 تشللك  س للدر الس للا  اللللامالت فللي مجللاض الصللساعر

 الصساعمر  الت ويلمر   الل تلم   البالتهن في صساعر المالدس وصساعر الس ال  .
ودالتالي، وفي طل  هلذو الطلروف، تلمل   البملر الس لا  بلدون أجلور، أو دلأجور عالسملر، والق لإ اآلخلر ململ  دلأجر 

تجاهل  الك اللر ملن  قلوا الللامالت م ل  دجلازس اللوإدس، ) دموجلت ءلاسون  مله،  اللل اللتإ زمتلدن  وشلروط عمل  تمالالل
أس اللملل  األردسللي ال للاري الميلللوض فللي ال للير الور مللر، أو اإلجللازس األ للبوعمر وال سومر،داإل للافر دللل  و للع المللر 

 اللاملر في مكاسر دوسمر مقارسر مع الذكور في عالءات اللم .
 

 ر المنظم:يالعمل في القطاع غ–المرأة الريفية 
  ت ماجا في التقرير لل قوا اإءتصادمر ، ف ن ال لار الواسمر اليل االسمر للإ تلوضا الملرأس الرييملر اللساملر الكافملر 
 ت  اآلن، ولإ تتبلور  ما ات فل االسمر ر ممر لدعإ وتمكلالن الملرأس الرييملر، عبلر بلرام  وخالط تسموملر ت لتهدفها 

ستاجمر، أو من خالض دالجلاد ال لوافز الكافملر لهلا دشك  ر مس، وت ل  س و تشجملها عل  ت اوير مشاريع زراعمر وا 
للم لللاهمر فللللي التسمملللر اإءتصللللادمر فلللي المجتمللللع اليل لللاالسي، وتللللري هلللذا المجللللاض دشلللك  ر للللمس للقالللات األهلللللي 
اليل للاالسي الللذي م للتهدف الريللف اليل للاالسي، والمللرأس الرييمللر عللل  وجلله الخصللوص، عبللر بللرام  ومشللاريع زراعمللر 

ستاجملر، وعبلر تلوفالر القلروض والملوسللات اإءتصلادمر، وعبلر بلرام  دعلإ وتمكللالن وتوعملر ت لتهدف الملرأس الرييمللر، د
1وتلترف بلدورها الهلاإ فلي اللململر التسموملر. 4 وكملا أشلرسا  لادقا، فلالمجتمع اليل لاالسي هلو مجتملع رييلي  اللل  ]14[

.  فااي حااين أو جز مللا عللل  اللملل  الزراعللي مللن ال للكان ملمشللون فللي الريللف وملتمللدون كلمللا %60أن مللا س للبته 
                                                           

1 3  .63-62، ص.1998، تشرين األول 1997دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية، "مسح القوى العاملة" التقرير السنوي لعام  ]13[
1 4 ية، وهي مؤسسة أهلية مجاهريية فلسطينية، تعمل على املسامهة يف التنمية املتكاملة ونذكر على سبيل املثال ال احلصر، دور ومسامهة جلان االغاثة الزراع ]14[

 نتاجية.دراهتن االقتطوير و واملستدامة للمجتمع الفلسطيين عرب مشاريع زراعية وانتاجية فالحية تستهدف النساء الريفيات وتسعى حنو تنمية 
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مان النسااء العاامالت فاي الرياف، مماا يعناي ضارورة بلاورة بارامج ومشااريع اجتماعياة  %67تتواجد ما نسبته 
 وثقافية وصحية واقتصادية تستهدف بشكل رئيس المرأة الريفية، وتسعى نحو النهوض بأوضاعها.

 

ات ي ال ير الور ملر وءالات  لزس هلي ملن الس لا ، وملن الس لا  الرييملدن  البمر اللاملالن في القاات  الر المسطإ ف
 ت دالللدًا،  الللل مقمللن دشللت  األعمللاض )تر مللر األايللاض، الو لل ، الكللسس، الاللبخ، ال للرل، ال صللاد، تر مللر ال الواسللات
والااللللور، ءالللف الخ لللار واليواكللله وال بلللوت، التخلللزين،  للللت الملللاعز والدقلللر، تصلللسمع الللللبن واألجدلللان وال لاللللت، 

ف، لبذار، درس ال بوت، جمع الزيتون وتخلالله، تلشالت األرض، تخزين الملواد الوذا ملر، رعلي ال الواسلات، التسطاللا
الخ(.  وإ ملتللرف دكلل  هللذو …الوللزض، الس للال ، الخمااللر، تر مللر الاالللور، سقلل  المللا ، ت للويق اليللا ض مللن اإلستللاق

 كقمملللر ا لللتهالكمر، لللللدإ توافقهلللا ملللع التلريلللفاألعملللاض، ر لللإ تأ الرهلللا الوا لللع والسلللوعي علللل  م لللتو   ملللاس األ لللرس 
الر لللمي )اللمللل  ملللدفوت األجلللر(، فاللمللل  ذو القمملللر اإل لللتلمالمر، ملللن وجهلللر سطلللر اإءتصلللادالالن،  إ اللللدر دخلللاًل 

  تللوفالر  لللع د للافمر ممللا مقللل  مللن اإلسيللاا،  فللي ءدرتلله عللل -امللن وجهللر سطرسلل-مداشللرًا. فللي  للالن تكمللن أهمالتلله 
إ أهمالتلله، والستالجللر أسلله إ الترتللت علملله  قللوا اءتصللادمر عمللاًل ، بللر  -لتلريللف الللدارق  للت ا-ور للإ ذلللي إ ملللد 

، ألسله إ للمرأس دإ دالقدر الذي ممس له اللزوق أو اللذكر لشس ل . فلالمرأس فلي المزرعلر األ لرير إ تشللر دقمملر عملهلا
ومملسا  دملا سقلدما،  وملردودا ملسوملا،الست  عسه  قوا وامتملازات دذا ملا ءارستله )داللمل  الملأجور( اللذي اللدر دخلال ما

 مكاسر وامتمازات  قوءمر د افمر. 
 

 الحق في القروض
اإلسلال ميلوا علدد عدد الم تيالدالن الذكور من مؤ  ات اإلءراض  تشالر الدرا ات واإل صا ات المختلير دل  أن 

  لمسطوملر الميلاهمإ سلص ءلاسوسي أو دداري تمالاللزي، بل  هلو ت صلال   اصل ملود دل  وجلود  لمس دال رورس. وها 
دسل  واللادات وال لوكمات اإجتماعمر التي تر  في هذو األعماض أعماإ خاصر دالرجاض، وت ع المرأس فلي مكاسلر أ

من الرجل .  وأم لًا ألن مؤ  لات اإلءلراض الس لومر م لدودس إ تتجلاوز الخملس مؤ  لات فقلط و  مكاسملات مالملر 
مللن دجمللالي مؤ  للات اإلءللراض  %4.8خللدمات للس للا  تشللك  فقللط م للدودس.  فالمؤ  للات اإلءرا للمر التللي تقللدإ 

األهلللي والبسكللي فللي ال للير وءاللات  للزس. وإ تتللوفر  ما للات ر للممر  كوممللر لتشللجمع اإلءللراض الس للوي، وتركللت 
 الم ألر للمؤ  ات اإءرا مر الخاصر والمسطمات  الر ال كوممر.

 
 تأنيث الفقر والبطالة
عسد ملرفر أن األ ر التي ترأ ها س ا  أك لر  لو ًا ملن و لع خاورس كبالرس  قر  بتأسالل الي تشك  طاهرس ما م م  

من األ ر اليقالرس التي ترأ ها س ا  تلاسي من اليقر الشدالد، أي أسها  %73األ ر اليقالرس التي الرأ ها ذكور.  س و 
مللن  %63مقارسللر بس للو  الللر ءللادرس عللل  تلبمللر ال للد األدسلل  مللن ا تماجاتهللا األ ا للمر للمأكلل ، الملللدس، الم للكن، 

1.األ ر اليقالرس التي الرأ ها رجاض 5  وتجدر اإلشارس دل  أن األ ر التي ترأ ها س ا  بلوت ]15[
من مجموت األ ر في ال ير الور مر وءاات  زس.  وءد وص  مللدض اليقلر بلالن األ لر التلي ترأ لها س لا   9.5% 

 .بالن األ ر التي الرأ ها ذكور %22بالسما بلا الملدض  %36دل  

                                                           
1 5  .34املصدر السابق، ص.  ]15[
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ركر مو وعمر مصادرها تاريخمر ودالسمه واءتصادمر و قافملر ت لوض دون المشلا وملود تياءإ هذو الطاهرس دل  عوام  
لهلا  الوا لر للمرأس في اللم  الر لمي الملدر لللدخ ، وهلي ذات اللوامل  التلي تلزيا الملرأس لللمل  فلي المسلزض وت لدد

لهللا اإساللالا دون عململلر توالالللر شللمولمر اويلللر مهللاإ اجتماعمللر وت لللها فللي دا للرس  لللمير م اصللرس مصلللت م
 .المد 

 

 النساء والبطالة
ر عاملًا أو أك ل 13هي الموجودس لد   الس ا  الللواتي أسهلالن أعل  س در للداالر و  ت اإل صا ات المختلير أن 
مملللات(. عاملللًا، وأءلهلللا للللد  الس لللا  الللللواتي للللإ م صللللن علللل  تلللللمإ )أ 44-25فلللي الدرا لللر، وملللن الي لللر اللمريلللر 

  سر،  12-10لد  اللواتي در ن  %19و  %13 سوات  9-7فالداالر الس ا مر تص  لد  اللواتي در ن 
 . سر درا مر 13لد  اللواتي در ن أك ر من  %56.2و 
 

 التفااوت فاي األجاور
اس دللالر إ مللن أن المرجلمللات القاسوسمللر فللي ال للير الور مللر وءاللات  للزس تللسص عللل  عللدإ جللواز التمالالللز عللل  أ لل
ي الجسس، أو التمالالز في األجور لللم  الوا د، دإ أن أص ات اللم  الرف ون في  الت األ مان هذا المبلدأ وذلل

د  ما للر أجللور وا لل ر وم للددس فللي ال للير الور مللر وءاللات  للزس، واألمللر متللروي للالءللر ال للوا و د للبت عللدإ وجلل
مللن أجللور الللذكور، وكاسللت  %33.8الي و اللللرض والالللت. لقللد كاسللت أجللور الس للا  فللي ال للير الور مللر أءلل  د للو 

قلد شلر أفقملًا فلي جمملع المهلن.  فتمن أجور الذكور في ءالات  لزس.  وهلذا التمالاللز مس %18.7أجور الس ا  أء  بلا 
ن شلمكال الومملًا.  أي أ %29.3بلا اليارا فلي متو لط األجلر الكللي بلالن الرجل  والملرأس فلي ال لير الور ملر  لوالي 

فللي ءاللات  للزس.   %81.3مللن أجللور الللذكور فللي ال للير الور مللر، و  %66.2لللادض الس للا  م صلللن عللل  أجللور ت
التللي التركللز فالهللا م لل  الخمااللر  فللي القااعللات -ودشللك  خللاص–ودشللك  عللاإ فلل ن أجللور الس للا  اللللامالت متدسمللر 

 والس ال ، وال كرتارير، وءص الشلر، وال  اسات، والزراعر، وخدمر المسازض. 
 

 :ملالمرأة العاملة وقانون الع
مل  سافذًا في ال لير الور ملر، وءلاسون الل 1965والملدض  سر  1996( ل سر 21إ زاض ءاسون اللم  األردسي رءإ )

فلللي ءالللات  لللزس، داإل لللافر دلللل  األواملللر الل لللكرير التلللي أصلللدرها اإ لللتالض  1964( ل لللسر 16اليل لللاالسي رءلللإ )
 اإل را اللي وا تهدفت د دال دلض التلدال  عل  القواسالن ال ارير

لإ التإ شملهإ  من القو  اللاملر الس ا مر التي تلم  في القاات الزراعي %27 والي المابق هساي   ت القاسون 
، داإل افر دل  الس ا  اللامالت في المشاريع اللا لمر بدون األجر، وتص  الس لدر فلي ال لير الور ملر في القاسون 

زراعمر اللا لمر الصوالرس والمشاريع األ رير. كملا أن د بت استشار ال مازات ال %82وفي ءاات  زس  %76.1دل  
الس للا  اللللامالت فللي الزراعللر دللأجر إ التللوفر لهللن  مامللر ءاسوسمللر، وتت للع م للا ر ال رمللان مللن ال مامللر القاسوسمللر 
للس ا  اللامالت في المشاريع الصوالرس والتي تشو  أفراد األ رس أو التي تشو  أء  ملن خم لر عملاض )المؤ  لات 

 %33( عماض لك  شركر كما أن  والي 5من الشركات الصساعمر تشو  أء  من ) %73لمستطمر( ف والي  الر ا
1 من مشا   المالدس واألس جر تلم  دشخص وا د. 6 ]16[   

                                                           
1 6  .28، صفحة 9981لسنة  3ديد القطاعات الرايدية: برانمج التشغيل الفلسطيين، وزارة العمل، تقرير مشروع رقم هشام عوراتين، حت ]16[
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 أبرز الفجوات
 يمكن تلخيص أهم المشكالت التي تعاني منها مشاركة المرأة العاملة الفلسطينية: 

 ملن علدد الس لا  فلي %13اللململر اإلستاجملر الر لممر فهلي إ تتجلاوز تدسي س در المشاركر الس ا مر فلي  .1
 . 1997-1995في أعواإ  %67 ن اللم ، وفي المقاب  بلا أدس  ملدض للذكور 

في ءالات  لزس  93.1من الس ا  في ال ير الور مر و  %84.2تهممش القو  اللاملر  الس ا مر، ف والي  .2
 ر اإءتصادمر الر ممر . خارق القو  اللاملر المشاركر في اللملم

 في ال ير الور مر و ءاات  زس. %20-13. ارتيات س در الداالر: وهي تتراوح ما بالن3
فلي  %21.4من الس ا  فلي ال لير الور ملر و  %23.7. األممر: دقالت س در األممر بالن الس ا  مرتيلر، ف والي 4

 ءاات  زس إ ملرفن القرا س والكتادر. 
 رس األاياض ك( مما ملسي 7-6األعدا  المسزلمر،  الل متو ط عدد أفراد األ رس التراوح بالن ).الخصودر المرتيلر و 5

 وت اعف األعدا  األ رير والمسزلمر، وا تسزاف لجهد المرأس وص تها. 
 

 التوصيات المقترحة 
اللملل  مللن أجلل   للن القللواسالن والتشللريلات اإجتماعمللر التللي تقللوإ عللل  الم للاواس وعللدإ التمالالللز  .1

 للاس الجللسس، ودشللك  خللاص ءللاسون اللملل  اليل للاالسي،  وءللاسون التأمالسللات اإجتماعمللر عللل  أ
 لما الوفرا من  ماسات و قوا اءتصادمر واجتماعمر للس ا  اللامالت.

دمللا الخللص ال للد  2000لللللاإ  4اإل للرات فللي تسيالللذ مللا ورد فللي ءللاسون اللملل  اليل للاالسي رءللإ  .2
دخل  عشلرات اآلإف ملن األ لر و الس لا   األدس  لشجور، لما لذلي ملن م لاهمر فلي ت  لالن

 اللامالت اللواتي التقا الن أجورا متدسمر مقارسر دالذكور.
اللملل  عللل  ا للتراتالجمر دملل  المللرأس فللي اللململلر اإءتصللادمر الر للممر وذلللي مللن خللالض تللوفالر  .3

فللرص اللملل  وخلللق البال للر الم للاعدس  للس للا  لالسخللراط فللي اللملل  م لل  ) تللوفالر ال  للاسات ، 
األاياض ، توفالر سطاإ ص ي للس ا  ال وام  واإايلاض الر لع ، علدإ ا لت سا  أي ملن رياض 

املا ع 18ف ات الس ا  اللامالت من ال مامر القاسوسمر ، التللمإ اإلزامي ،رفع  لن اللزواق الل  
 .....الخ(.

اللملل  عللل  تاللوير الللوعي القللاسوسي وال قللوءي فللي أو للاط الس للا  اللللامالت ، الللل ات للا أن  .4
 شده أممر بالن الس ا  اللامالت دشأن  قوءهن اإءتصادمر واإجتماعمر وال قافمر . هساي

بلورس  ما ات ر لممر فل لاالسمر تلسل  بلدم  الملرأس فلي اللمل  اإءتصلادي، وملن  لمسها تبسلي   .5
 سطاإ دءراض لم اعدس الس ا  اللامالت في القاات  الر الر مي والمشاريع الصوالرس.

 الرييمات، والس لا  الللامالت فلي الريلف، عبلر بللورس بلرام  ومشلاريع امال  عسامر خاصر للس ا  .6
اءتصادمر واجتماعمر و قافمر وص مر ت تهدفها دشك  ر مس وت ل  س و السهلوض دأو لاعهن 

 اإءتصادمر واإجتماعمر.
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 الحقوق الصحية :
ت قاللق الم لاواس بلالن الجس لالن  تكملن فلي دن أبرز الت دمات التي تواجه المرأس اليل االسمر علل  الم لتو  الصل ي، 

فللي ال صللوض عللل  خللدمات الرعامللر الصلل مر،  الللل مال للظ تمالالللز وا للا لصللالا الللذكر فللي تلقللي الخللدمات بسللاً  
1عل  المؤشرات الص مر التي وردت في تقرير المرأس والرجل . 7 كملا أن ملن ال لرورس دمكلان تبسلي رؤملر تسطلر  ]17[

ها دالصل ر اإلسجابمللر لهللا، بلل  تلوفالر البال للر اإجتماعمللر المال مللر   دلل  صلل ر المللرأس دميهومهلا الشللمولي وعللدإ  صللر 
واإهتماإ دص تها في المرا   اللمرير المختلير مسذ الايولر دل  الشلالخوخر.  اللل بلدأ اإهتملاإ بهلذا الجاسلت مسلذ 

مللؤتمر  أوا لل  الت لللالسات دم للاهمر المؤ  للات الصلل مر األهلمللر التللي تمكسللت مللن تبسللي هللذو الرؤمللر الشللمولمر فللي
، والتللي أكللدت علل  أن   مللاس المللرأس وتمتلهللا د قوءهللا 1995، وملؤتمر دكللالن عللاإ 1994ال لكان فللي القللاهرس عللاإ 

الصلللل مر هللللي فللللي صللللممإ  قللللوا المللللواان واللدالللللر اإجتماعمللللر. وكللللان للمؤ  للللات الصلللل مر األهلمللللر والواسمللللر 
 ت قالق هذو الرؤمر الشمولمر لص ر المرأس.وال ركات الس ومر الم لمر واللالممر الدور والم اهمر الياعلر في 

 

لقللد تساولللت اتياءمللر الق للا  عللل  كافللر أشللكاض التمالالللز  للد المللرأس  قللوا المللرأس الصلل مر فللي أك للر مللن مللادس مللن 
مسها،  الل أشارت دل   رورس اتخلاذ اإلجلرا ات المسا لدر ل لمان الم لاواس  12موادها، ودشك  خاص في المادس 

شلارت أفي مالدان الرعامر الصل مر، دملا فالهلا تللي الخلدمات المتللقلر بتسطلمإ األ لرس.  وءلد  وعدإ التمالالز  د المرأس
در ( دل  أهممر التمالالز اإالجابي لصلالا الملرأس ال امل  ملن خلالض تلوفالر الخلدمات الصل مر المسا ل2)12في المادس 

 سللا  ر ذلللي، والتوذمللر الكافمللر ألهلا خللالض ال ملل  والللوإدس وعللل  رأ للها الخللدمات الصلل مر المجاسمللر دذا اءت لل  األملل
 ال م  وما دلد الوإدس.

 

 صحة المرأة والعوامل المؤثرة عليها
وفلللي طللل  خصوصلللمر المجتملللع اليل لللاالسي فلللي المر للللر الراهسلللر، كوسللله مملللر ديتلللرس ت لللوض علللل  أك لللر ملللن صللللالد،  

فلللي المشلللاك  كلللالت وض اإجتملللاعي ملللن مجتملللع تقلاللللدي دلللل  مجتملللع ملاصلللر، وملللا مصلللا ت ذللللي ملللن ازدواجملللر 
، الصل مر ال للا دس، والت للوض ال ما للي اللذي تم لل  ب ءامللر ال لللار اليل لاالسمر وت لللمها لم للؤولمر الخللدمات الصلل مر

 سجد مجموعر من اللوام  المداشرس واللوام   الر المداشرس التي  تؤ ر في ص ر المرأس، فمن
 المباشرة المؤثرة في صحة المرأة ما يلي:العوامل  
  

ف ال ما ات الراممر دل  ت  الن ص ر المرأس، و التوذمر   الر الكافمر للملرأس فلي مرا لهلا اللمريلر   مات أوعو  ل
1المختليلللر، فهلللي أك لللر عر لللر لإلصلللادر دلللأمراض  لللو  التوذملللر وفقلللر اللللدإ. 8 وعامللل  اللللزواق المدكلللر، وال مللل  ]18[

 23.7 لسر لإلسلال، 18.7األوض المدكر، وال م  المتكرر وتقارت األ ملاض،  اللل بللا اللملر الو لمط عسلد اللزواق 
هلللللللن دون  لللللللن ال امسللللللللر  1998ملللللللن اإلسلللللللال الللللللللواتي عقلللللللدن ءلللللللراسهن فلللللللي علللللللاإ  %40 لللللللسر لللللللللذكور، وأن 

1عشرس 9 .داإل افر دل   سقص في الخدمات الص مر المقدملر للملرأس، والتوزيلع  اللر الللادض لهلذو الخلدمات عبلر ]19[
لمقدملر للملرأس ذات الادع عالجلي ءلا إ علل  مؤشلرات تمركزها فلي مسلااق الو لط. أم لا تلوفر الخلدمات الصل مر ا

 المرا ر  ولمس عل  أ اس الص ر والرفاو للمرأس. و مات ال ماسات والتأمالسات اإجتماعمر التي ت هإ في  مامر 

                                                           
1 7  .1998تقرير املرأة والرجل الصادر عن دائرة اإلحصاء املركزية عام   ]17[
1 8  تقرير املرأة والرجل، مصدر سابق. ]18[
1 9  ، رام اللة، فلسطني.8199مركز االحصاء الفلسطيين، تقرير الزواج،   ]19[
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 قللوا المللرأس عمومللا و قوءهللا الصلل مر عللل  وجلله الخصللوص. ومللن جاسللت أخللر هسللاي تللأ الر مداشللر للقصللور فللي  
التللي تللؤ ر مداشللرس عللل  صلل ر المللرأس كتلللي المتللقللر د للن الللزواق، وتلللدد الزوجللات والاللالا.  القللواسالن والتشللريلات

هلذا داإل للافر دلل   سقللص فلي الخللدمات الصل مر المقدمللر للمللرأس فلي مر لللر المراهقلر ومر لللر األملان. وأخالللرا تللؤ ر 
ات اإجتماعمللر التللي تلللزز مللن ال للوواات السي للمر واإجتماعمللر التللي تتلللرض لهللا المللرأس ستالجللر للميللاهمإ وال لللوكم

 دوسمر المرأس في المجتمع وعل  رأ ها تلي المتللقر دال م  واإلسجات.
 

 أما العوامل غير المباشرة التي تؤثر في صحة المرأة:
، المللورول اإجتمللاعي وال قللافي واسلكا لله عللل  التسشلل ر اإجتماعمللر والتر مللر عللل  أ للاس تيللوا الللذكر عللل  األس لل 

سوعمللر الخللدمات وت دالللد األولومللات فللي الصلل ر. وتللدسي الم للتو  اإءتصللادي لش للر اليل للاالسمر ممللا الللؤ ر عللل  
إلدارس وخاصر األ ر التي تترأ ها امرأس. وهسلاي تلأ الر للو لع ال ما لي المتم ل   دلاإ تالض  اإل لرا اللي و لمارس  ا

ي عل  الصل ر،  اللل للإ تكلن ملن المدسمر  اإل را اللمر  عل  الو ع الص ي ل سالن اويلر الذي  أ ر  دشك   لب
أولوماتلله صلل ر الشلللت اليل للاالسي عمومللا، وصلل ر المللرأس عللل  وجلله الخصوص.أم للا اسلكللس هللذا التمالالللز فللي 
الخلللدمات الصللل مر المقدملللر وعلللدإ مال ملللر أسطملللر الرعاملللر الصللل مر، و ملللات الدرا لللات واألد لللال بهلللدف تالللوير 

من المؤشرات التلي تلكلس الو لع الصل ي للملرأس م ل  الو ع الص ي. وعدإ وجود درا ات وأد ال  وض اللدالد 
الصلل ر السي للمر، اإلجهللاض، اللقللإ،  والي وصللات الوءا مللر الخاصللر  دال للدي وعسللق الللر إ. داإل للافر دللل  افتقللار 
ور المساه  التللمممر للموا مع الصل مر الخاصلر دالتر ملر الجس لمر، المراهقلر،  قلوا الملرأس والاي .أم لا  للف د

 للي والم للموت الموجلله بهللدف توالالللر ال لللوي  الللل ملتبللر مللن اللواملل   الللر المداشللرس والتللي تللؤ ر عللل  اإلعللالإ المر 
 ص ر المرأس.   

 

 الخدمات الصحية المقدمة للمرأة
سوملر، ملتبر السطاإ الص ي مركدًا من مختلف األاراف المقدمر للخدمات عل  كال الم لتويالن الرعاملر األولملر وال ا

  ع ءااعات ر م ر هي:وتقدإ هذو الخدمات أر 
 خدمات وزارة الصحة: - 1

أولت ال لار اليل االسمر اهتماما خاصا للقالات الصل ي مسلذ ت للإ مهامله فلي ال لير الور ملر وءالات  لزس ،  اللل 
 .اعتبرته  اسي أهإ ءاات دلد التللمإ في خاتها التسمومر

اللالجلللي أك لللر ملللن الجاسلللت الوءلللا ي  كملللا أن الخلللدمات الصللل مر التلللي تقلللدإ للملللرأس  اللللر كافملللر وتأخلللذ الالللادع  
2واإلرشادي. 0 ]20[ 

،  بللدأ اإهتمللاإ ببللرام  صلل ر المللرأس، وو لللت عللل   لللإ 1994دلللد ت لللإ ال لللار الواسمللر لصللال ماتها عللاإ   
مر األولومات. كما  ودادرت ددارس ص ر وتسممر المرأس والمؤ  ات األهلمر الص مر دل  و ع خار واسمر ا لتراتالج

المشللاركر مللع ددارس التلزيللز والت قالللف الصلل ي. وتشللرف عللل  هللذو الخاللر لجسللر واسمللر ت للإ كافللر لصلل ر المللرأس د
دخللاض البلرام  الوءا ملل ر المؤ  لات الصلل مر األهلملر وال كوممللر. وءلد ركللزت فالهلا عللل  تالوير الخللدمات المقدملر، وا 

ر علالهلا، للملرأس واللوامل  التلي تلؤ  التوعمر واإلرشاد  مع التركالز عل  ف ات المراهقر و ن األمان، الص ر السي لمر 
 الص ر اإلسجابمر والجس مر.  كما أكدت عل  ال ما ات والقواسالن الخاصر دص ر المرأس.

                                                           
2 0  املصدر نفسه. ]20[



 28 

 وكالة الغوث الدولية - 2

من  تقدإ وكالر الوول الدولمر خدمات الص ر األولمر لالج الن في ال ير الور مر وءاات  زس، وتقدإ مجموعر
ر  جمن الشلت اليل االسي. في أوا ط الت لالسات  %32جمر المتكاملر، أي ما س بته الخدمات الوءا مر واللال

تقلمص عل  خدمات الوكالر، خاصر في مجاض دعاا  الت ومالت للم تشيمات، وستالجر لهذا التقلمص،  رمت 
 مرأسالم ات ب  اآلإف من الس ا  من تلقي الخدمات الص مر واسلكس ذلي ص مًا عل  الشلت اليل االسي وال

  خاصر. 
 الخدمات األهلية : - 3

مر تلم  مسطمات أهلمر عدالدس ومختلير عل  تقدمإ خلدمات الرعاملر الصل مر فلي فل لاالن، وأ سلا  ال لمارس اإل لرا الل
و عل  الخدمات الص مر، فقد للبت المسطمات الص مر األهلمر دورا كبالرا في توفالر خدمات الرعامر الص مر، وهذ

لمؤ  ات ال كوممر الر لممر. وءلد للبلت هلذو المسطملات دورا أن تقدمها ا -اللادس–لمتوءع الخدمات هي التي من ا
ي، عل  الر إ من القاللود التلي فر لها اإ لتالض اإل لرا اللي الل لكر  1987ممالزا خالض اإستيا ر اليل االسمر عاإ 

 والتي وءيت عا قًا أماإ  تسممر خدمات الرعامر الص مر لليل االسالالن.  
 ع الخاص:القطا - 4

مقلللدإ هلللذا القالللات علللددًا ملللن الخلللدمات اللالجملللر علللل  م لللتو  الرعاملللر الصللل مر ال اسوملللر دلللل  جاسلللت الي وصلللات 
التشخمصمر، ويتكون من ممار الن ململون عل  أ لاس فلردي وم تشليمات خاصلر وشلركات ابملر خاصلر، مشلرف 

2% من أ رس الوإدس. 13.2% من الم تشيمات اللامر، وعل   30.7عل   1 ]21[ 
 

 المراحل العمرية المختلفة للمرأة وبعض المؤشرات الصحية
 . الطفلة األنثى:1

ملن  %50.9من اإلسال، و %49.1من التلداد ال كاسي، من بالسهإ  %53مشك  األاياض دون  ن ال امسر عشرس 
2الذكور. 2 ]22[  

لللذكر ل تيللرح اللا لللر لللوإدس اتبللدأ طللاهرس التمالالللز المبسللي عللل  الجللسس ءبلل  وإدس الايلل  األس لل  و للالن وإدتهللا،  اللل
وتلالي مكاسلر خاصلر للشإ التلي تسجللت اللذكر علل    لات األس ل .  ويتلللزز هلذا التمالاللز فلي التسشل ر اإجتماعمللر 

 وت دالد دور الايلر عل  أسها الزوجر واألإ في الم تقب . 

 
 . مرحلة المراهقة:2

وتكملللن خالللورس هلللذو المر للللر دمجموعلللر  ملللن مجملللوت األايلللاض، %49 المراهقلللر  تشلللك  اليتملللات فلللي هلللذو مر للللر
ملن  التساء ات التي تلمشلها اليتلاس والتواللرات الج لدمر والسي لمر واإجتماعملر التلي تتللرض لهلا.  فهلي أك لر  اجلر

ن أي وءت م   دل  البال ر الداعمر والمتيهمر عل  م تو  اللا لر والمجتملع ووا للي ال ما لات لتمكلالن اليتلاس مل
 مان.اجتماز هذو المر لر دأ

بدأ  دال ًا اإهتماإ وتوجمه ال ما ات الص مر س و اإلرشاد والتوعملر فلي الملدارس  لمن المسلاه  التر وملر، ولكسهلا 
ما زالت دشك  م دود، ود اجر دل  تكريس وتلمالق، خاصر فمما الخص التر ملر الجس لمر لتكلون جلز ا ملن البلرام  

                                                           
2 1  أدانه. 3وجدول رقم  2املصدر نفسه.  ملزيد من املعلومات، راجع/ي اجلدول رقم  ]21[
2 2  ، رام هللا، فلسطني.0020( 3دائرة اإلحصاء الفلسطينية املركزية، التقرير السنوي،"أطفال فلسطني:قضااي واحصاءات"، سلسلة رقم ) ]22[
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المراهقر ما زللن مللاسالن ملن  لو  التوذملر وفقلر اللدإ التلي  الموجهر للمرأس والرج  عل   د  وا .  فاليتمات في  ن
 وفق ما أشارت البماسات المتوفرس.  كما أسها تتلرض لل ووط اإجتماعمر والسي مر.   %40تص  دل  

 
 مرحلة اإلنجاب .3
مللن التلللداد  19.2مللن مجمللوت الس للا  اليل للاالسمات، كمللا مشللكلن  %43.5تشللك  الس للا  فللي  للن اإلسجللات س للدر  

1997.2اسي للللاإ ال للك 3 وتلتبللر ملللدإت الخصللودر فللي األرا للي اليل للاالسمر مللن أعللل  الملللدإت مقارسللر مللع  ]23[
2دلض الدوض اللالممر واللر مر المجاورس، وهذا مرتدط داللدالد من اللوام  اإءتصادمر واإجتماعمر وال ما مر. 4 ]24[ 

مللرأس فللي هللذو المر لللر م لل  تسطللمإ اإ للرس ن هللذا وتلللرض التقريللر دالتيصللال  اللل  اللواملل  التللي تللؤ ر فللي صلل ر ال
 )لر الجز  الخاص  دال قوا الص مر) لمزيد من التياصال  الرجا  مراج ا  سرا ر عسد الموفمات األمهات ،ال

 
 .المرأة في مرحلة  األمان 4

الس ا  من التلداد ال كاسي، وفي هذو المر لر ملتبر اللدالد من  %6.8عامًا س در  64-50تشك  الس ا  في  ن 
دللللأن ر للللالتهن فللللي ال مللللاس ءللللد استهللللت، وذلللللي مللللع استهللللا  دورهللللا اإسجللللابي،  ممللللا ملر للللها لل للللوواات السي للللمر 
ر واإجتماعمللر.  فالخللدمات الصلل مر المقدمللر للمللرأس فللي هللذو المر لللر روتالسمللر ويللتإ التلاملل  مللع ال للاإت المر للم

ملراض المزمسلر التلي ءلد تتللرض لهلا،  كال لكري ك اإت مزمسر.   كملا إ تتلوفر مللوملات مو قلر ودءمقلر  لوض األ
وال وط وأمراض القلت التي ممكن ال د مسهلا. وملن أبلرز  م لاعيات  لن األملان  هشاشلر اللطلاإ  وذللي د لبت 

  ؤ التوذمر وا هماض المرأس لص تها لصالا أ رتها. 

 

 .المرأة في مرحلة الشيخوخة 5
ض ك لللر عر لللر لليقلللر والللللز األمشلللر والمستهكلللر  قوءهلللا،  ألسهلللا  الم لللسر هلللي أك لللر الي لللات المه اليل لللاالسمر  الملللرأس

اإجتمللاعي، وتتلللرض ل للووط الو للدس وعللدإ اإهتمللاإ دصللورس أك للر مللن أي وءللت م لل  عللل  الللر إ مللن وجللود 
.  ويجدر ذكرو أسه إ الوجد بلرام  متخصصلر للس لا  فلي  لن الشلالخوخر، كملا إ %27.7اللا الت الممتدس بس در 

 هساي دلض بالوت الم سالن وهي أشده دم تشي  رعامر الم سالن. توجد السوادي. ب 
 

 الخالصة
الد من ي اللدفلقد شهد اللقدان الما مان تاورًا في األو ات الص مر والقاسوسمر للمرأس في فل االن، لكن المؤشرات المختلير 

 درا ات مر للمرأس كما أشارت الالقااعات، خاصر تلي المتللقر دالص ر والتشريلات ما زالت إ تلبي اإ تماجات األ ا
لق ا  أج  ا والبماسات المتوفرس لوامر دعداد هذا التقرير، مما عزز من ءساعتسا دأهممر دسصاف المرأس، وم اعير الجهود من
وري ن ال ر عل  كافر أشكاض التمالالز المبسمر عل  أ اس الجسس  دما م قق أهداف التسممر واللدالر اإجتماعمر.  كما سر  م

  روريرقالق الم اواس بالن الجس الن في مجاض ال قوا ال ما مر واإءتصادمر واإجتماعمر، وتوفالر الموارد والشروط الت 
 لتمكالن الس ا  من القماإ بدورهن في دفع  ركر التقدإ دما الوفر لهن فرص التاور د رير وكرامر.  

 

                                                           
2 3  ، رام هللا، فلسطني.1997اإلحصاء املركزية، التعداد السكاين لعام دائرة  ]23[
2 4  يف هناية هذا الفصل من التقرير. 9ملزيد من املعلومات ميكن مراجعة اجلدول رقم  ]24[
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ذ ي اتخافالمرأس، ف سسا سؤكد عل   ق المرأس  كما سؤكد عل  ما سصت علمه و مقر مساه ر كافر أشكاض التمالالز  د
ي  مر وفالقرارات المتللقر دال م  واإلسجات والمشاركر في اتخاذ القرارات المتللقر دال ما ات والبرام  الص

ريلات دصدار التشريلات والمشاركر في اتخاذ القرارات المتللقر دال ما ات والبرام  الص مر وفي دصدار التش
   مختلف جواست  ماتها كذلي في  رورس التلام  مع الص ر اإلسجابمر من خالض رؤمر شاملرالتي تسلكس عل

، دما  عادإً لص ر المرأس اليل االسمر وتوجمه اهتماإ خاص لتاوير سوعمر الخدمات المقدمر للس ا ، وتوزيلها توزيلاً 
 ممكن المرأس اليل االسمر من  صولها عل  الخدمات الص مر بم ر.

 
ا ات فممت آخر إ ممكن تجاه  اللوام  التي تؤ ر في ص ر الس ا   لدًا م    مات المللومات والت قالف والخدمومن جاس  

التللق دالص ر اإلسجابمر والجس مر وخاصر للشدات ، واإلجهاض  الر اآلمن ، واللسف  د الس ا .  ستالجر ل لف 
وألن   لمرأس.ي تؤ ر في ت دالد الدرا ات والبرام  الموجهر لالدرا ات واألد ال  وض اللدالد من المؤشرات الص مر الهامر الت

سدوي ال مر،  الواءع مطهر أن ء مًا كبالرًا من الس ا  إ الجدن التقدالر واإ تراإ واإهتماإ الكافي من مقدمي الخدمات الص
دمات ذو الخهلمرأس في تلقي تدريت وتأهال  وتوفالر الكوادر الص مر في ك  ما التللق دالص ر اإلسجابمر للمرأس، ومسها  قوا ا

 .دك  ا تراإ وتقدالر، و رورس مشاركر الس ا  في تقالمإ ال ما ات والخدمات الص مر المقدمر
 

 التوصيات :
 الوءامر الص مر و المر طروف اللم  دما في ذلي  مامر وطمير اإلسجات.  -1
 لها.توفالر  مامر خاصر للمرأس أ سا  ال م  في األعماض التي ال بت أسها مؤذمر   -2
 توفالر اللالوات اإجتماعمر والخدمات الداعمر كال  اسات ورياض األاياض.  -3
  سر لد  الس ا . 18رفع  ن الزواق ال   ن   -4
 توفالر الخدمات الص مر السوعمر دشك  مت او  للمرأس اليل االسمر في الريف والمدالسر والمخمإ.  -5
 س فقط مع مؤشرات ص ر المرأس.مال مر الخدمات الص مر المقدمر مع رفاو وص ر المرأس ولم  -6
 دالجاد سطاإ مراءدر ومتادلر ل مان تابالق ال ما ات والبروتوكوإت الص مر الواسمر.  -7
 التركالز عل  خدمات التوعمر واإلرشاد للجس الن،  المرأس والرج  وخاصر في مر لر المراهقر.  -8
الالللر ملر فللي البلرام  الموجهللر بهلدف توتلزيلز دور اإلعللالإ فلي التوعمللر واإلرشلاد واعتدللارو د لد  الو للا   الها  -9

ال لللللوي اإجتمللللاعي المبسللللي عللللل  التمالالللللز واعتدللللار أ للللد الجس للللالن أدسلللل  أو أعللللل  مللللن اآلخللللر، أو ال لللللوي 
 اإجتماعي الذي ملزز من األدوار السمامر لك  من الرج  والمرأس.

رفلللاو الملللرأس م للل  التركاللللز علللل  الدرا لللات واألد لللال  لللوض ا للداللللد ملللن المؤشلللرات التلللي تلللؤ ر فلللي صللل ر و   -10
 اإلجهاض واللقإ، الص ر السي مر،  ن األمان والمراهقر.

 التس الق بالن كافر مقدمي الخدمات الص مر للمرأس من أج  تلزيز وتاوير الخدمات وترشالد اإلسياا.   -11
تلللدريت مقلللدمي الخلللدمات الصللل مر للملللرأس علللل  ال قلللوا الصللل مر للملللرأس، دملللا فالهلللا الصللل ر السي لللمر، وعلللدإ   -12

 ا عل  الص ر الج ممر أو الج دمر ف  ت.اءتصاره
  مان خدمات ف ص التقصي لل دي ع الكشف المدكر عن  راان ال دي وعسق الر إ وهشاشر اللطاإ.  -13
  مان أعل  م تومات  الص ر والتوذمر لليتمات. -14
  مان  ق المرأس في ال صوض عل  خدمات التقصي لشمراض المزمسر م   ال كري وال وط.  -15
 لتشم  الق اما اإجتماعمر والص مر واإلسجابمر. توعمر المرأس  -16



 31 

 تقرير الحقوق العائلية
 

 أوال: المقدمة
ملر اللطمل  دن ءاسون األ واض الشخصمر ملتبر من أهإ القواسالن سطرا إرتدااه د ماس المرأس الالوممر،  لمما وأن الوالب

ك  ي التأ رن دقاسون األ واض الشخصلمر دشلمن الس ا  في فل االن ما زالت تسدرق ت ت شري ر رّ ات البالوت واللوات
أ ا للي، فهللن س للا   الللر عللامالت ودالتللالي تللرتدط ملطللإ  قللوءهن بهللذا القللاسون الللذي الللسطإ  قللوءهن  للمن داللار 
اللا لر فقلط، وملن سا ملر أخلر  فل ن أ كلاإ ءلاسون األ لواض الشخصلمر تلسلكس علل  القلواسالن األخلر  دشلك  مداشلر 

اللمل  وفلي دالار ال ملاس اللاملر، فللل   لبال  الم لاض إ ال صلر فل ن الوصلوض  وتؤ ر علل   قلوا الملرأس فلي دالار
يت دل  المصادر المالمر واللت كإ فالهلا داخل  األ لرس اللؤ ر تلأ الرا مل وطلا علل  دمكاسملر الوصلوض دلل  مصلادر التلدر 

ر ي علل  دمكاسملوالتأهال  ومن  إ اللت كإ فالهلا مملا اللؤ ر علل  موءلع الملرأس فلي  لوا اللمل  داإل لافر دلل  تلأ الر ذلل
سا مللر  وصللوض المللرأس دللل  مواءللع اتخللاذ القللرار فللي ال مللاس اللامللر والتللي تللرتدط ارتدااللا و مقللا دالتللدريت والتأهاللل  مللن

 من سا مر أخر . و  مكاسمر توطالف تلي الموارد المالمر لل مالت اإستخابمر عل   بال  الم اض
ت تواللر الو لع القلاسوسي فلي كل  ملن ال لير الور ملر وءالاهذا ومن الجدالر دالذكر دأسه ومع دعلالن اإ لتقالض للإ ال

 لللزس  اللللل أصلللدر  ر لللمس ال للللار اليل لللاالسمر، ر لللمس اللجسلللر التسيالذملللر لمسطملللر الت ريلللر اليل لللاالسمر ال لللالد ما لللر 
مق للي د للرورس ا للتمرار اللملل  دللالقواسالن واألسطمللر واألوامللر التللي كاسللت  للارير  1994ع5ع20عرفللات ءللرارا فللي 
 1967ع6ع5يخ الميلوض ءب  تار 

 
 اد األم  والتياؤض لد  أو لاط الشللت اليل لاالسي وإ  لمما   1996أم ا ومع استخات أوض مجلس تشريلي عاإ 

بالن أو اط الس ا  التي عاست ملن ءصلور ءلواسالن األ لواض الشخصلمر المادقلر لملا تت لمسه ملن تمالاللز وا لا  لد 
الرجلل     ملع المللرأس كمللواان ملن الدرجللر ال ال للر تلأتي دلللدالملرأس التجللل  فللي جمللر مللن القللواسالن التمالالزيلر التللي تتلاملل

 والاي  كما  سأتي عل  ذلي إ قا في هذا التقرير.
 

 ثانيا: النظام القضائي
 اسي سطاإ التقا ي  من الم اكإ الدالسمر الخاصر من عدس عالوت تزيد من عت  التمالالز  د المرأس ومن أهمهامل
صدار األ كلاإ خاصلر ،  دلط  دصلدار األ كلاإ فلي الم لاكإ ، و فلي د دلات  لاإت الشلقاا والسلزاتدط  اإلجرا ات وا 

ي سطللرس اللللاملالن فللي الجهللاز الق للا أم للا  دللط  دجللرا ات تسيالللذ األ كللاإ والملاسللاس المترتدللر عللل  ذلللي.و الكس للمر 
الدلا ملا اللل  الدوسمر تجاو المرأس والسادلر أصال من سطرس المجتمع الدوسملر، وإ  لمما عسلد ء لاما الالالا والسيقلر،  

ذللي  داإل لافر دلل  التإ السطر للمرأس المالقر عل  أ اس أسهلا مداسلر لللدإ تمكسهلا ملن السجلاح فلي  ماتهلا الزوجملر.
لق لاس ارتيات تكالالف التقا لي )أتللات المتادللر القاسوسملر( وإ  لمما فلي ء لاما السيقلر وال  لاسر مملا أم لا لجلو  ا

ادرس هلي إ ءلد إ تكلون ءلللزإ الملرأس بلدفع ر لوإ لكل  م ّكلإ الم كملر واللذي ال  ملالن اللذالن تلاللسهأ ماسا دل  سطاإ الم كّ 
 فليعل  ، داإل افر دل  عدإ سزاهر الم كمالن في دلض األ مان وتلقالهإ الرشوس من ءب  القادرين علل  ت لدالدها و 

مملللر أن سطلللاإ ومن الجلللدالر داألهالرجللل  هلللو القلللادر علللل  الوصلللوض دلللل  الملللوارد المالملللر واللللت كإ فالهلللا. فللل ن الللللادس
 عدإ خ وت أ كاإ الم اكإ الدالسمر الخاصر لرءادر م كمر أعل .التقا ي ملاسي من 
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إ فلي صللودر تسياللذ األ كلا .و عدإ وجود جهاز تسيالذي فلاض لتسيالذ أ كاإ تلي الم اكإ م   تسيالذ  كإ السيقلرو 
جالن من ال ير أو  زس مختليتالن، م   أن مكون أ د الزو  النط  وجود زوجالن من مساقتالن خا لتالن ل لات

 واآلخر من القدس، و  الرها.
 

 ثالثا: الجوانب التمييزية في قانون األحوال الشخصية المعمول به حاليا وانعكاسها على المجتمع الفلسطيني
ءاسون  وهو 1976للاإ  األردسي  تخ ع المرأس الم لمر اليل االسمر في ال ير الور مر لقاسون األ واض الشخصمر

جر المأخوذالن من اليقه ال سيي ولكن لإ ت 1951وءاسون  1917من ءاسون األ واض الشخصمر ل سر  م تمد أصال
تلدمالت هامر عل  هذالن القاسوسالن علما دأن الدالد المجاورس كمصر و وريا أدخلت تلدمالت عل  م ا   

للدالد افراغ تشريلي في  مما جل  المرأس اليل االسمر تلاسي من ، األ واض الشخصمر م تمدس من المذاهت األخر  
مر الور  من الق اما كما  سأتي عل  ذكر ذلي إ قا. وءد تإ مؤخرا تو الد ءاسون األ واض المدسمر ما بالن ال ير

 وءاات  زس.
 

شخصمر أما دالس در للاوا ف الم م مر فلك  اا ير ءاسوسها، فاا ير الروإ األر وذكس تابق ءاسون األ واض ال
 سر ل 32ءإ ر )ءاسون اللا لر وءاسون الداريركمر البالزساي( وءاسون الداريركمر األر وذك مر للم م الالن األر وذكس 

، واا ير الالتالن تابق ءاسون األ واض الشخصمر الملموض ده في األبرشمر الداريركمر الالتالسمر 1941
لاإ لي ال ءرو المجلس الماألورشلمممر، واا ير األءداط تابق ءاسون األ واض الشخصمر لشءداط األر وذكس الذي أ

 . 1938لشءداط ل سر 
 

للللدلض  وتللللاسي جمملللع القلللواسالن ال لللادقر ملللن تمالاللللز ملللا بلللالن الجس لللالن، وفمملللا الللللي بملللان مختصلللر
2مطاهر التمالالز ما بالن الجس الن التي تكر ها تلي القواسالن 5 ]25[:- 

 
 سن الزواج (1
 

ذن بتزوي  المخاودر التي أتمت الرادلر عشلرس الملموض ده في ال ير الور مر الجالز للقا ي اإل 1951كان ءاسون 
 طللر الللزواق دإ دذا كللان الخااللت ءللد أتللإ ال اد للر  1976وت للمن ءللاسون  ،مللن عمرهللا دذا كاسللت ت تملل  الللزواق

2عشرس من عمرو والمخاودر أتمت الخام ر عشرس من عمرها. 6   لت التوءاللت أي أربعة عشار عاماا ونصاف  ]26[
 تياءمر  قوا الاي  والتي تلتبر دأن سهامر  ن الايولر هو  ن ال امسر عشر.الممالدي مما التلارض أصال مع ا

أما في ءاات  زس فهساي ءاسون األ لرس الولزي واللذي الت لمن علدس ملواد بخصلوص  لن اللزواق  اللل تلسص الملادس 
ل ،  لإ ملا تلبلللاككر هاو ثمانياة عشار عاماا وللفتااة سابعة عشار عامااالخام ر من القاسون علل  أن  لن اللزواق 

( ت تارد فتلاي ال ق للقا ي بتزوي   الشات اللذي للإ البللا  لن ال امسلر عشلرس دذا اءتسلع القا لي دأسله 6المادس )
(  الل تجالز للقا ي تزوي  اليتاس التي لإ تبلا  ن ال ادلر عشر دذا ما تبالن للقا ي دأسهلا 7دالا وكذلي المادس )

                                                           
2 انظر  إىل اجلزء اخلاص ابحلقوق العائلية  /مت الرتكيز على بعض قضااي التمييز يف هذا امللخص ، ملزيد من املعلومات والتفصيل عن مجيع نواحي التمييز /انظري ]25[ 5

 ي . يف تقرير وضعية املرأة الفلسطينية ابالستناد إىل اتفاقية سيداو ،  مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتماع
2 6  س و الم اواس والمرأس اليل االسمر: مركز المرأس لإلرشاد القاسوسي واإجتماعي  ]26[
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للقا ي تلزوي  الوللد اللذي للإ البللا  لن ال اسملر عشلرس أو اليتلاس ( لتؤكد دأسه إ الجوز 8دالور، ومن  إ تأتي المادس )
التي لإ تبلا  ن الت ع  سوات، مما ملسي عملما دأن ت ع  سوات لليتاس وا سي عشلر عاملا لليتل  هلي ال لن األدسل  

( متروكلر ل كلإ القا لي وسطرتله الخاصلر فلي 9:12( و )18:17للزواق في ءالات  لزس، وهلذو الم لا ر ملا بلالن )
  وت. المو 

الاللز  لد ( من اتياءمر دلوا  كافر أشلكاض التم16( من المادس )2دن تشريع الزواق المدكر لليتاس التلارض مع اليقرس )
الملرأس والتللي تللسص عللل   إ مكلون لخاودللر الايلل  أو زواجلله أي أ للر ءلاسوسي، وتتخللذ جممللع اإلجللرا ات ال للرورير، 

 ولجل  ت جال  الزواق في  ج  ر مي أمرا دلزامما .  دما في ذلي التشريلي مسها، لت دالد  ن أدس  للزواق
 
 
 السماح بتعدد الزوجات (2

 ما زالت القواسالن المادقر في ال ير الور مر وءاات  زس ت ما للم لمالن بتلدد الزوجات، فللزوق ال ق في 
 لللالممر، الجمللع ملللا بلللالن أر لللع زوجللات فلللي آن وا لللد، وهلللذا القللاسون م لللتسد علللل  تي لللالرات اليقهللا  فلللي الشلللريلر اإل

ودللالر إ ملللن أن دللللض اليقهللا  ملللن اللصلللر ال للدالل أم لللاض  الالللاهر ال للداد  فلللي تلللوسس، ءللد أعلللادوا تي لللالر اآلملللر 
المختصللر بتلللدد الزوجللات وخرجللوا بستالجللر علللدإ جللواز ذلللي وجللر  بسللا  علمللله ت للريإ تلللدد الزوجللات فللي القلللاسون 

للر ملر اأن هذو التي الرات للإ الؤخلذ بهلا فلي البللدان التوس ي والذي ملتبر أم ا م تمدا من الشريلر اإل الممر، دإ 
 ا فليهلفال س صلراألخر  ومسها فل االن إس جاإ هذا التشريع مع المرتدلر الدوسملر التلي ملا زاللت الملرأس اليل لاالسمر ت

( مللن ءللاسون األ للواض الشخصللمر الململلوض دلله فللي ال للير الور مللر ومشللار دلملله  للادقا: 14مجتملسللا. وتللسص المللادس )
للله أر للع زوجللات مسكو للات أو ملتللدات فللال الجللوز زواجلله مللن امللرأس أخللر  . أي أن الللزواق لوامللر أر للع   مللن كللان

 زوجات م موح.
 

 هسا وتجدر اإلشارس أم ا ال  أن ال ما لات اإلجرا ملر علل  م لتو  الدوللر تكلرس هلذا التشلريع ملن خلالض دف لا ها
 ر، ودلللض السمللاذق الم للتخدمر فللي دالللوان المللوطيالنال كوممللر المختليللر )جللواز ال للي المدسمللر  المجللاض فللي السمللاذق

و الرهللا( لت للجال  أر للع زوجللات للشللخص الوا للد عسللد الخاسللر التللي علملله أن ملبللئ فالهللا ا للإ الزوجللر،  الللل تطهللر 
 (.4-1األرءاإ المت ل لر من )

 
 
 اسم الزوجة بعد الزواج (3

ارض ودللال شللي مللع اليقللرس )ز( مللن التللل تللسص القللواسالن الموجللودس عللل   ملل  الزوجللر إ للإ زوجهللا . هللذا القللاسون 
( مللن اتياءمللر الق للا  عللل  كافللر أشللكاض التمالالللز  للد المللرأس  الللل تللسص اليقللرس عللل    سيللس ال قللوا 16المللادس )

 الشخصمر للزوق والزوجر، دما في ذلي ال ق في اختمار ا إ األ رس والمهسر وسوت اللم  .
 باللد أن دجلرا ات الت لجال  فلي األ لواض المدسملر تقلوإ أما فلي  اللر الم للمر فلال الوجلد سلص دالسلي  لوض هلذا األملر،

 بت وي  اإ إ تلقا ما دل  ا إ الزوق.
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 الطالق (4
 ال لق فلي الالالا وفقلا للقلواسالن الململوض بهلا فلي الم لاكإ الشلرعمر فلي كل  ملن ال لير الور ملر وءالات  لزس ملتبلر

مقلات فلي الم لاكإ الشلرعمر دلل  دمكاسملر د الل تشالر القواسالن الململوض بهلا  . قا مالقا للرج  م تخدمه كميما مشا 
الاالا من ءب  الرج  دشلك  ماللق ودون ا تشلارس الالرف اآلخلر )الزوجلر(،  اللل مصل  األملر  تل  دلل  دجلازس 

 التالالق الومابي.
2-أما في القاسون الكس ي فم صر القاسون الكس ي  ق الرج  في الت الاالا في  اإت وهي: 7 ]27[ 

ذا مللا تبللالن أن ا أسهللا واقدذا وجللدت المللرأس لللد  الللز  لمللرأس لم للت دكللرا، دشللرط أن التوجلله فللورا دللل  ر ا للته الدالسمللر.وا 
الوجللد سللص وا للا مشللالر دللل  داإل للافر دللل  ذلللي ن  امللر الللزواق هللي اإلسجات.أل-الزوجللر تي للد زرت زوجهللا عمللدا

لاللتهللا ر مللا عللن دذا ء للت الزوجللر  ، أو  للق الللزوق بتالالللق زوجتلله دذا كاسللت زوجتلله تسللادإ، تخللالط رجللاإ  ر للا 
 فلي  اللر الزسلا، ممكلن لللزوقأملا  اللخ…زوجها خلارق بالتها.كلذلي دذا ذهبلت دلل   يلالت التم الل ، الصلالد، ال لدا ر

رف للت ولمللدس و أخللذت الم كمللر ءللرارا بلل لزاإ الزوجللر دالااعللر ؛ دذا الخللالف الزوجلليوفي  الللر فللورا. الللت الاللالا
  الل  سوات، ف سه م ق للزوق الت الاالا. 

 
دال للاإت سي لله الن تس صللر ال للاإت التللي ت للتامع بهللا الزوجللر الللت الاللالا مللن زوجهللا و  للت المصللدر فللي  لل
 -التالمر:

ذا كان الزوق م تاض عل  عير زوجتهو دذا كان الزوق علمال.  ذا اتهمها دالزسا ولإ ال بت ذليو  ا   بت أن  دذاأما  ا 
فم للق لهللا الللت  ه أن مكللف عللن ذللليزوجهللا )زسلل ( مللع أخللر  فللي سيللس البلللد وفللي بالتلله الزوجللي والبللت مسلل

 .علالها وتركها لمدس خمس  سوات وفي  الر عدإ اإلسياا  لاالا . 
 
 الميراث (5

 التدللع كلل  مللن الم لللمالن والم للم الالن المقممللالن فللي فل للاالن ءللواسالن الشللريلر اإل للالممر فللي تق للمإ المالللرال، والتللي
ن سصللالت الزوجلر واألايلاض فلي  اللر وجللود تلالي الملرأس سصلف سصلالت الرجل  عسللد ورا لر أ لد الواللدالن، وتماللز بلال

ايلل  ذكللر دالجابمللا،  الللل م جللت الايلل  الللذكر المالللرال عللن أشللقا  وشللقمقات المتللوف  فللي  للالن إ ت جللت الايلللر 
األس ل  هلذا الماللرال فمقا لمها أعمامهلا وعماتهلا الماللرال، كملا تماللز بلالن سصلالت اللزوق ملن ماللرال زوجتله وسصللالت 

 الزوجر من مالرال زوجها. 
 

والللذي مللا زاض  -ودللالر إ مللن ءصللور القللاسون عللن م للاواس المللرأس والرجلل  فللي المالللرال، فلل ن اللللرف اإجتمللاعي هللذا 
مسع المرأس د كإ التقالالد من أخذ م -ملموإ ده في اللدالد من مسااق ال ير الور مر وءاات  زس وإ  مما في الريف

و ذلللي ململل  عللل  فللرض اللقودللات عللل  كلل  مللن  صللتها القاسوسمللر فللي المالللرال وإ الوجللد ءللاسون جزا للي رادت تجللا
الخللالف ءللاسون األ للواض الشخصللمر كيللرض عقودللر ال للجن عللل  مللن م صلل  عللل   جللر ورا للر دون أن الللذكر بهللا 
أ لللما  اإلسلللال الوار لللات  ياطلللا علللل  اإلسلللال ملللن السطلللرس المجتململللر التلللي ت رمهلللا ملللن سصلللالبها فلللي اإلرل. مملللا 

ن اإتياءمر والتي تسص عل   فرض  مامر ءاسوسمر ل قوا الملرأس علل  ءلدإ ( م2التلارض مع اليقرس )د( من المادس )

                                                           

2 7  .المرأس اليل االسمر: مركز المرأس لإلرشاد القاسوسي واإجتماعيالقاسون و -س و الم اواس ]27[
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الم للاواس مللع الرجلل ، و للمان ال مامللر اليلالللر للمللرأس، عللن اريللق الم للاكإ ذات اإختصللاص والمؤ  للات اللامللر 
 األخر  في البلد، من أي عم  تمالالزي. 

  
 هكا الواقعرابعٌا: دور المنظمات النسوية ومنظمات حقوق اإلنسان لتغيير 

مللا زالللت ء للاما الم للاواس المبسمللر عللل  الجللسس فللي المجتمللع اليل للاالسي هللي ال ملل  الملقلل  عللل  عللاتق المسطمللات 
الس للومر، فللي  للالن أن المسطمللات األخللر  مللن مسطمللات المجتمللع المللدسي إ تللر  دورا لهللا فللي ذلللي، سطللرا لومللات 

 لتسممر والدممقراامر و قوا اإلس ان.الوعي الكافي لدالها  وض ء اما المرأس وارتدااها دق اما ا
 

في  لمدادرات لتوالالر هذا الو ع ما زالت مدادرات س ومر تقودها مراكز ومؤ  ات س ومر كما  بق وذكرسان الذا ف 
مقدملللر هلللذا الدلللات ملللن التقريلللر )دلللات ال قلللوا اللا لمللللر(، ويلللتإ اللمللل   الملللا علللل  زق مسطملللات  قلللوا اإلس للللان 

 شك  عاإ في ال ملر الواسمر من أج  ءاسون أ رس فل االسي مو د.ومسطمات المجتمع المدسي د
 

 خامسُا: دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تغيير هكا الواقع
كمللا  للبق وأشللرسا فلل ن القللواسالن المتدلللر فللي ال للير الور مللر وءاللات  للزس مللا زالللت تشللك  مزيجللا مورو للا مللن القللواسالن 

وملع ءلدوإ ال للارالواسمر اليل لاالسمر ، تلإ  القاسوسالن األردسي والمصري، هذاالل ماسمر وءواسالن اإستدات البريااسي و 
تلدال   ن الزواق في ءاات  زس لمصدا كما هلو علمله ال لاض فلي ال لير  تلدال  اللدالد من اإوامر  من  مسها، 

السطلر دلل   الور مر، كما ءاإ بتلالالن لجسر ت إ الق لاس الشلرعالالن فلي كل  ملن ال لير الور ملر وءالات  لزس وطميتهلا
القواسالن الم تخدمر في الم اكإ الشرعمر فلي كل  ملن المساقتلالن بهلدف تو اللدها وو لع دللض التللدمالت الالزملر 

مبلدأ اإلملاإ أبلو  سميلر ولكلن و تل   -و  ت ملا و لا ءا لي الق لاس  -عل  هذو القواسالن آخذالن دلالن اإعتدار
2اآلن للإ تصلدر أمللر تللدمالت 8 لتشللريلي فللإ ململ   تلل  اآلن ومسلذ ت للمه لمهاملله . أملا عللل  صللالد المجللس ا]28[

عل  تلدال  أي بسد من بسود ءاسون األ واض الشخصمر، ولإ ملم  من أج  و ع ءاسون فل االسي مو لد مابلق فلي 
 .جممع مسااق فل االن وعل  كافر اليل االسالالن واليل االسمات

 

 سادسٌا: التوصيات
ن م هاكساخ  اللا لر ما زالت هساي فجوات عدالدس ت وض دون تممما تقدإ سال ظ أسه وفمما التللق د قوا المرأس د
 -التمتع دالم اواس داخ  اللا لر سجملها فمما اللي:

ورس فجوات تتللق بدلض السصوص التمالالزير الواردس في القاسون، والتي تقسن التمالالز دشك  مداشر. مع  ر  -1
 ر وءاات  زس.اإلشارس دل  عدإ وجود ءاسون مو د مابق في ك  من ال ير الور م

فجوات تتللق دالممار ر اللملمر، من  الل سطرس المجتمع الدوسمر للمرأس واعتدارها موااسر من الدرجر ال ال ر،  -2
مما إ ممكسها من ا تخداإ  ت  دلض ال قوا التي  مسها لها القاسون،  الل تلتبر المرأس التي تاالت 

من المالرال  ا  لر إ م ال من أن القاسون ملاي المرأس سصالدد قوءها القاسوسمر خارجر عن اللادات والتقالالد، فدا
مع سصالت الرج ( دإ أن اللادات والتقالالد ال ا دس تمسلها في دلض األ مان من  ا) ت  ولو لإ مكن مت اوم

                                                           
2 8  )داللور اإلسكلالزير( 1999لالن ويلشمان، ءاسون األ رس اإل المي، مركز المرأس لإلرشاد القاسوسي واإجتماعي،  ]28[
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ممار ر هذا ال ق، وتلتبر المرأس التي تاالت د قها في اإلرل في دلض المجتملات اليل االسمر خارجر عن 
تقالالد وءد تسبذ في دلض األ مان، وإ ت هإ  ما ات الدولر د هاما  قمقما في توالالر هذو ال قافر، اللادات وال

فما زلسا سر  ءصورا في دور المساه  الدرا مر في هذا الصدد، وما زلسا سلمس  ما ات دعالممر إ تكتيي 
ون أن تكون هساي  ما ات دلدإ سشر الوعي دالسوت اإجتماعي ب  ت اوض تكريس الصور السمامر ال ا دس د

جرا ات رادعر من الدولر.  وا 
فجوات في السطاإ الق ا ي، وءد تارءسا دل  هذا المو وت ماوإ في مادس التقرير،  الل تتجل  هذو  -3

اليجوات في توجهات دلض الق اس تجاو الق اما التي ما زالت  الر وا  ر أو  الر مبتوت فالها في 
 ي هال ر مهمتها متادلر عم  الق اس والتأكد من سزاهر أ كامهإ.القواسالن ال ارير دون أن مكون هسا

تسيالذ بفجوات تتللق داإلجرا ات، وفي هذا المجاض إ بد من التارا دل   لف الجهاز التسيالذي فمما التللق  -4
 األ كاإ الصادرس،  الل تلاسي اللدالد من الس ا  عل   بال  الم اض إ ال صر من صلودر تسيالذ ال كاإ

 ع السيقر، كما إ بد هسا من التارا دل  الصلودات المتللقر بتسيالذ األ كاإ في مسااق تخالمتللقر د
 وااسالنمتق ممات  ما مر مختلير، م   تسيالذ األ كاإ الصادرس في الم اكإ الشرعمر في ال ير الور مر د ق ل

 تدسي وعي أفراد من القدس و الرها من الصلودات المتللقر بتق مإ المسااق دل  مسااق أ،ت،ق. كما أن
ق اما الس ا  وا تسادهإ دل  الصور السمامر الرا خر في األذهان مصلت من عملمر دالشرار  وض 
 اإلجرا ات.

 
 -بسا  عل  ما تقدإ سوصي دما اللي:

 عل  صلالد القاسون  -1
ر دولم(  رورس صما ر ءاسون أ رس فل االسي مو د لكافر اليل االسالالن واليل االسمات مرجلالته اإتياءات ال1

 -لي:س ما الالخاصر د قوا اإلس ان، وإ  مما اتياءمر الق ا  عل  كافر أشكاض التمالالز  د المرأس ويتإ فمه مراعا
 )ت دالد ال ن األدس  للزواق ب ماسمر عشر عاما )وهو اللمر الذي م من دسها  اليتاس لتللممها األ ا ي. 
  فلي  الت لمسه ذللي ملن دلولا  الوإملر فلي اللزواق، وال لقالم اواس أماإ القاسون في دبلراإ اللزواق وف لخه دكل  ملا

لولا   اختمار الزوق والزوجر، والاالا الق ا ي عل  أ س مت اومر ت من  ق الارفالن في الت التيريلق، وا 
 لللزوجالن مكلون البلت فمله تلدد الزوجات وتجريمه، والسطر في ء اما ال  اسر والوإملر علل  أسهلا  لق مت لاو  

 األول  مع مصل ر الاي .دما التال إ دالدرجر 
  دلوا  السص القاسوسي المتللق ببالت الااعر. 
 الم اواس في المالرال. 
 
 في اختمار ا إ األ رس ومكان  كسها والمهسر وسوت اللم . هسي  دعاا  ك  من الزوجالن ال ق .2
وي مق للي د لق الزوجللر ال ا لسر فللي باللت الزوجمللر، ودلال ق المت للا سصلا   ت لمالن ءللاسون األ لواض الشخصللمر .3

 .للزوجالن في  الر عدإ وجود أاياض وتقا إ الممتلكات المت ص  علالها خالض فترس الزواق دالت اوي 
 عل  صلالد الممار ات اللملمر

 .تبسي برام  توعمر ءاسوسمر للس ا  .1
 توالالر المساه  الدرا مر دشك  الؤكد عل   قوا المرأس المت اومر داخ  اللا لر.  .2



 37 

و  هلللا علللل  توالاللللر صلللورس الملللرأس دملللا الؤكلللد علللل   قوءهلللا المت لللاومر داخللل   مراءدلللر و لللا   اإلعلللالإ المختليلللر، .3
 اللا لر.

 عل  صلالد السطاإ الق ا ي-3

 دسشا  م كمر سطاممر مدسمر خاصر للبت في ء اما األ رس واللا لر. (1
دسشللا  م كمللر ذات صللال مات علمللا الللتإ اإ للت ساف لللدالها فللي  الللر تجللاوز الم للاكإ الدالسمللر والسطاممللر   (2

 تها او فمما لو تإ ال كإ عل  أ س عادلر.صال ما

 تسطمإ ورشات تدريبمر للق اس في مجاض التوعمر دق اما السوت اإجتماعي. (3

 

 على صعيد اإلجراءات-4
ن أدسشا  صسدوا  كومي للسيقر التإ من خالله صرف السيقر دصير آلمر وفورير للملرأس المالقلر وأايالهلا، علل  ( 1

 ب  الزوق.تقوإ الدولر بت صال  ذلي من ء
 اشتراط تو الق عقود الزواق والاالا في  جالت مدسمر دم ؤولمر الدولر.( 2
و ع دجرا ات مسا در لزيارس الاي  )المشاهدس( من ءب  الارف  الر ال ا ن تأخذ دلالن اإعتدار  ق  (4

 الوالدالن في المشاهدس ومصل ر الاي  وو له السي ي.
 


