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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 المالحظات الختامية على التقرير االولي لدولة فلسطين
 

في جلستيها المعقودتين  ((CEDAW/C/PSE/1نظرت اللجنة في التقرير االولي لدولة فلسطين(  .1
 ة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة. وترد قائمة القضايا واالسئل11/07/2018بتاريخ  1615و 1614

(CEDAW/C/PSE/Q/1)  بينما ترد ردود دولة فلسطين في الوثيقة
(CEDAW/C/PSE/Q/1/Add.1.) . 

 

 المقدمة: .أ
ُتثمن اللجنة قيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها االولي . كما ترحب اللجنة بالردود الخطية التي قدمتها  .2

حبت ر الدولة الطرف على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها فريقها العامل السابق للدورة كما 
بالعروض الشفهية التي قدمها الوفد والتوضيحات الالحقه له والتي أُعطيت كرد على االسئلة المطروحة 
شفويا من قبل اللجنة خالل النقاش. كما ثمّنت اللجنة المعلومات االضافية  المقدمة التي ُأرفقت كتابة 

 بعد الحوار.
 

تثني اللجنة على الدولة الطرف على وفدها عالي المستوى والذي ترأسته وزيرة شؤون المرأة معالي  .3
د.هيفاء االغا و السيد عمر عوض هللا رئيس قطاع العالقات متعددة االطراف في منظومة االمم 

تربين، المغالمتحدة، وزارة شؤون الخارجية والمغتربين، وقد شمل ممثلين من وزارة الشؤون الخارجية و 
وزارة العدل، وزارة شؤون المرأة، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، 

اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، مركز االحصاء الفلسطيني، مكتب وزارة التنمية االجتماعية، 
سرة والطفل، والمبعوث الدائم لدولة فلسطين لدى النائب العام، ديوان قاضي القضاة، وحدة حماية اال

 منظومة االمم المتحدة في جنيف.
 

 الجوانب االيجابية:  .ب
. ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتبناه من قبل الدولة الطرف لتنفيذ االتفاقية منذ انضمامها في العام 4

 وخاصة في المواضيع التالية : 2014
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 ( لسنة 4قرار بقانون رقم )والذي يأخذ بعين االعتبار مصلحة الطفل م بشأن حماية األحداث 2016
 ويروج العادة تأهيل وإدماج االحداث )الفتيات والفتيان( وقت ارتكاب فعل مجرم.

  18وما تبعه من تعديالت، الذي عرف الطفل بانه كل شخص دون عمر ال  2004قانون الطفل 
 سنة.

بجهود الدولة الطرف من اجل تحسين اطار العمل المؤسساتي والسياساتي الذي تتبعه  ترحب اللجنة .5
 لتسريع القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين لتشمل تبني المواضيع التالية:

o ( 2017االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة-
2022.) 

o ( 2019-2011الخطة االستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة) 
o . تأسيس مكتب نائب عام خاص لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات 

 

 ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف لالتفاقيات الدولية التالية: .6
o  2014العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في العام. 
o  2014الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في العام العهد. 
o  2014اتفاقية حقوق الطفل، في العام. 
o  البروتوكول االختياري لمعاهدة حقوق الطفل بخصوص حقوق الطفل في النزاع المسلح، في العام

2014. 
o  2014المعاهدة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز، في العام. 
o  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو االانسانية أو المهينة، في

 .2014عام 
o  2014اتفاقية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة، في عام. 
o  البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع االطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد

 .2017الباحية، في عام ا
o  البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

 .2017االانسانية أو المهينة، في عام 
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o  وبروتوكول منع وقمع 2015اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام ،
األشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاقبة االتجار ب

 .2017المنظمة عبر الوطنية، في عام 
 

 أهداف التنمية المستدامة:  .ت
كما ترحب اللجنة بالدعم الدولي ألهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم  .7

. تشير 2030ع )الموضوعية(، وفقًا ألحكام االتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة عام القانون وبحكم الواق
وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة الـ  5اللجنة إلى أهمية الهدف 

ها واعتماد لبلدتحث الدولة الطرف على االعتراف بالمرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة و . 17
 .سياسات واستراتيجيات ذات صلة بهذا الغرض

 

 البرلمان: .ث
. تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل لالتفاقية )انظر بيان اللجنة 8

إلى  تدعو اللجنة الدولة الطرف(. A / 65/38بشأن عالقتها مع البرلمانيين، المرفق السادس من الوثيقة 
اتخاذ جميع التدابير المناسبة لعقد المجلس التشريعي الفلسطيني )البرلمان( على وجه السرعة وضمان 
أن يتخذ المجلس، تماشيا مع واليته، الخطوات الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه المالحظات الختامية من 

 اآلن وحتى تقديم التقارير المقبلة  بموجب االتفاقية.
 

 احتالل األراضي الفلسطينية وتنفيذ االلتزامات بموجب االتفاقية. السياق العام:
، 1967تالحظ اللجنة أن أجزاء من أراضي الدولة الطرف تقع تحت سلطة االحتالل اإلسرائيلي منذ عام  .8

مما يطرح تحديات خطيرة أمام الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقية تنفيذًا كاماًل، حيث تخضع 
اء والفتيات، في جملة أمور، لقيود في حرية تنقلهن، وتهجيرهن، وهدم المنازل، المستوطنات غير النس

القانونية، واالستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة من قبل قوات األمن اإلسرائيلية، وعنف المستوطنين، 
عشن في يات اللواتي يوالقيود المفروضة على الوصول إلى خدمات الصحة، وخاصة بالنسبة للنساء والفت

قطاع غزة والقدس الشرقية. تشير اللجنة إلى أن إسرائيل كقوة احتالل ال ُتعفى من التزاماتها بموجب القانون 
اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. تالحظ اللجنة أن االتفاقية تنطبق على كامل أراضي 

في جميع أنحاء إقليمها. في هذا الصدد، تأسف اللجنة أنه الدولة الطرف وعلى الدولة الطرف أن تنفذها 
، كان هناك 2017تشرين أول  12على الرغم من اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين فتح وحماس في 

تقدم محدود في حل القضايا السياسية الداخلية التي تؤثر سلًبا على تمتع النساء والفتيات الكامل بحقوقهن 
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في الضفة الغربية وقطاع غزة. تالحظ اللجنة أنه نظراً للتجزؤ السياسي والجغرافي ألراضي بموجب االتفاقية 
الدولة الطرف، ال تزال النساء والفتيات يتعرضن ألنظمة قانونية مختلفة تعرقل إلى حد كبير تمتعهن الكامل 

 بحقوقهن بموجب االتفاقية بما في ذلك تمكينهن سياسيًا واقتصاديًا.
 

 ق الرئيسية والتوصيات:دواعي القل .ج
 تعريف التمييز واطار العمل التشريعي:

. تالحظ اللجنة أنه عقب التصديق على مختلف معاهدات حقوق اإلنسان، تجري الدولة الطرف مراجعة 10
من  9شاملة لتشريعها من أجل ضمان االمتثال للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. كما تالحظ أن المادة 

تحاول  2011من مشروع قانون العقوبات لعام  546المعدل تحظر التمييز وأن المادة  القانون األساسي
تعريف التمييز. رغم ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد المرأة 

 من االتفاقية. 1تماشيًا مع المادة 
 قية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:من االتفا 2و  1توصي اللجنة، تماشيًا مع المادتين . 11
o  اعتماد، وبدون تأجيل، تعريفًا شاماًل للتمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية، حيث يشمل جميع

 أسباب التمييز المحظورة ويتضمن التمييز المباشر وغير المباشر في كل من المجالين العام والخاص.
o  الذي يسعى إلى حظر التمييز والمعاقبة عليه، 2011ضمان مراجعة مشروع قانون العقوبات لعام ،

 لجعله مطابقا لالتفاقية، وينص على آليات التطبيق والعقوبات المناسبة.
 

 الوضع القانوني لالتفاقية:
. تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على االتفاقية دون أية تحفظات. وتالحظ أنه وفقًا لتفسير 12

، فإن المعاهدات الدولية التي انضمت 2017تشرين الثاني  19العليا الفلسطينية في المحكمة الدستورية 
إليها الدولة الطرف تعلو على التشريع المحلي وأنه يجب إدماج أحكام االتفاقية في القانون المحلي. رغم 

لدولة الطرف. اذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن االتفاقية لم تنشر في الجريدة الرسمية لكي تصبح سارية في 
كما تشعر بالقلق إزاء تفسير المحكمة الدستورية العليا بأن المعاهدات تعلو فقط على القانون المحلي بقدر 
ما تتسق مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود 

 على الرغم من التزام الدولة الطرف المعلن بذلك.إطار زمني لالنضمام إلى البروتوكول االختياري 
 

 توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:. 13
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o  ،إدراج أحكام االتفاقية بشكل كامل في قانونها الداخلي وضمان تنفيذها في قطاع غزة والضفة الغربية

 بما في ذلك في القدس الشرقية؛
o  المعاهدات التي انضمت إليها الدولة الطرف تعلو التأكد من أن تفسير المحكمة الدستورية العليا بأن

فقط على القانون المحلي بقدر ما تتفق مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، ال 
 يعفي الدولة الطرف من أي من التزاماتها بموجب االتفاقية؛

o فاقية في الجريدة الرسمية.اتخاذ خطوات ملموسة لالنضمام إلى البروتوكول االختياري؛ ونشر االت 
o  تدريب السلطة القضائية، بما في ذلك قضاة المحاكم الشرعية، والمهنيين القانونيين وقوات إنفاذ

 القانون على االتفاقية، والفقه القانوني للجنة بموجب البروتوكول االختياري وتوصياتها العامة.
 

 مواءمة التشريعات وإلغاء القوانين التمييزية:
تثني اللجنة على الدولة الطرف إلنشاء لجنة مواءمة التشريعات بالمعاهدات والمواثيق الدولية لمراجعة . 14

جميع القوانين لضمان اتساقها مع معاهدات حقوق اإلنسان المنضمة إليها، بما في ذلك هذه االتفاقية. رغم 
ص ستعراض. وتشعر اللجنة بقلق خاذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار زمني الستكمال هذا اال

 إزاء ما يلي:
o  تجزئة النظام القانوني بحيث تتعرض النساء والفتيات في قطاع غزة والضفة الغربية لمجموعات مختلفة

من القوانين التي توفر مستويات مختلفة من الحماية، حيث تكرس بعض القوانين الممارسات والتقاليد 
 العرفية التي تميز ضد المرأة؛

o قيقة أن العديد من القوانين القديمة، بما في ذلك القوانين التي تم سنها خالل الفترة العثمانية كذلك ح
وقانون األحوال  1954قوانين األحوال الشخصية بما في ذلك قانون حقوق األسرة المصري لعام 

اك اصل انته، مطبقة في قطاع غزة والضفة الغربية، على التوالي، تو 1976الشخصية األردني لعام 
 حقوق المرأة في مسائل الزواج والطالق وحضانة األطفال والميراث؛

o  عدم وجود إطار زمني لمراجعة واعتماد مشاريع قوانين مثل مشروع قانون العقوبات ومشروع قانون
 األحوال الشخصية ومشروع قانون حماية األسرة.

 . توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:15
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o  النظم القانونية في قطاع غزة والضفة الغربية لضمان حصول جميع النساء والفتيات إعادة توحيد
 في الدولة الطرف على حماية متساوية بموجب القانون، بما يتماشى مع االتفاقية؛

o  اعتماد إطار زمني واضح الستعراض القوانين القديمة بواسطة لجنة مواءمة التشريعات بالمعاهدات
ضمان امتثالها لالتفاقية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك منظمات والمواثيق الدولية ل

المجتمع المدني؛ والتأكد من أن هذا يتضمن تحلياًل شاماًل جنسانيًا لتحديد جميع القوانين العرفية 
 والدينية التي تتعارض مع االتفاقية؛

o  لالتفاقية، بما في ذلك مشروع قانون التعجيل بمراجعة واعتماد مشاريع القوانين لضمان امتثالها
العقوبات، ومشروع قانون اإلجراءات الجنائية، ومشروع قانون األحوال الشخصية ومشروع قانون 

 حماية األسرة.
 

 الوصول إلى العدالة:
من القانون األساسي، فإن حق التقاضي مكفول لجميع  30. تالحظ اللجنة أنه بموجب المادة 16

اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنشيط اللجنة الوطنية  األشخاص. كما تالحظ
للمساعدات القانونية، وتقوم الدولة الطرف حاليًا بإعداد خطة استراتيجية بشأن المساعدة القانونية. رغم 

 2014ذلك، تالحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن التقدم المحرز في اعتماد مشروع قانون عام 
نشاء صندوق المساعدة القانونية. وتالحظ اللجنة أيضًا أنه على الرغم من االعتراف بأن المساعدة إل

القانونية المجانية هي حق في الدولة الطرف، فإن تقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء تم تفويضه 
 إلى حد كبير لمنظمات المجتمع المدني في الدولة الطرف.

 

( بشأن وصول النساء للعدالة، حيث أوصت 2015) 33باإلشارة للتوصية رقم توصي اللجنة،  – 17
 الدولة الطرف بالتالي:

تعجيل الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط وتفعيل عمل اللجنة الوطنية للمساعدات القانونية وإعداد  (أ)
ساء لنخطة استراتيجية للمساعدة القانونية حتى تتاح الفرصة للنساء، بما في ذلك مجموعات ا

المحرومات واألقل حظًا ، إلمكانية الحصول على خدمات المعونة القانونية المجانية بتكلفة معقولة، 
 أو إذا لزم األمر؛

معالجة الحواجز االقتصادية، والتصدي لها، التي تحول دون  وصول المرأة إلى العدالة، بإنشاء  (ب)
ات المجتمع المدني التي تقدم خدمات صندوق للمساعدة القانونية ودعم الجهود التي تبذلها منظم
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المعونة القانونية في الدولة الطرف؛ وتخصيص موارد مالية كافية لصندوق المساعدة القانونية 
 لمصلحة النساء األقل حظًا اقتصاديًا، ال سيما النساء القاطنات في المناطق الريفية.

 
 المرأة السالم واألمن

خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار  2016العتمادها في العام تثني اللجنة على الدولة الطرف  - 18
( حول "المرأة السالم واألمن ". وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أدرجت 2000) 1325مجلس األمن 

القرار وأدمجته في االستراتيجيات الوطنية الشاملة عبر القطاعية وسياسات األجندة الوطنية لألعوام 
ما تالحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان مشاركة المرأة خالل محادثات (. ك 2022 -2017) 

. رغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق 2017المصالحة الوطنية بين فتح وحماس في القاهرة في تشرين األول 
 إزاء ما يلي:

الدولية، السالم الوطنية و )أ( بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في عمليات 
تظل المرأة ممثلة تمثياًل ناقصًا في عمليات منع والحد من نشوب الصراعات وبناء السالم، وال تشارك المرأة 

الصادر في العام  1325مشاركة كاملة في تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بقرار مجلس األمن رقم 
 (؛2000)

( غير ممولة تمويالً كافيًا، 2000رقم  )1325شأن قرار مجلس األمن )ب( آلية تنفيذ خطة العمل الوطنية ب
 وأن المرصد الوطني لجمع البيانات في هذا المجال لم ُينشأ بسبب نقص التمويل؛

)ج( ال تزال النساء والفتيات، ال سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، تعاني من الصراع واالحتالل، بما في 
ث يحتاج عدد كبير منهن إلى مساعدة إنسانية في حين كان هناك انخفاض ذلك حصار قطاع غزة، بحي

 كبير في تقديم المساعدات اإلنسانية الدولية من قبل المجتمع الدولي.
الصادرة  30تولي الدولة الطرف االعتبار الواجب للتوصية العامة للجنة  رقم توصي اللجنة بأن  - 19

ت منع نشوب الصراعات والنزاعات وحاالت ما بعد انتهاء ( بشأن المرأة في حاال2013في العام )
الصادر  1325الصراع، من خالل التأكيد على خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

( حتى تنفذ بالكامل، ليشمل ذلك  تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية 2000في العام )
 ت المجتمع المدني وكذلك المجتمع الدولي ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلة.وتعزيز التعاون مع منظما

 كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
ضمان المشاركة الكاملة للنساء وممثالت المنظمات النسائية في جهود منع نشوب الصراعات وبناء )أ( 

عملية السالم وجهود إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك في صنع القرار، بما يتماشى مع 
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ألمن حول (، مع مراعاة جدول أعمال مجلس ا2000الصادر في العام )1325قرار مجلس األمن  رقم  
 1889( و 2009) 1888( و 2008) 1820"المرأة السالم واألمن" على النحو المبين في القرارات 

 2331( و 2013) 2106( و 2013) 2122(؛ 2013) 2106( و 2010) 1960( و 2009)
 (؛2016)

يما ال سضمان مشاركة المرأة في عمليات السالم والمصالحة الدولية وعمليات المصالحة الوطنية، و )ب( 
 (؛2000الصادر في العام ) 1325في تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

التعجيل ببذل الجهود إلنشاء مرصد وطني لجمع البيانات المتعلقة بـ"المرأة السالم واألمن" وضمان )ج( 
رقم  الصادر في 1325ألمن تمويل المرصد الوطني وآلية تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس ا

 ( تموياًل كافيًا؛2000العام )
االستمرار ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي ووكاالت األمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص العمل )د( 

مع  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، لتوفير المساعدة الالزمة 
 ي كال قطاع غزة والضفة الغربية؛للنساء والفتيات ف

مواصلة حماية وتقديم المساعدة اإلنسانية للنساء والفتيات اللواتي يعشن في قطاع غزة والضفة )هـ( 
 الغربية المتأثرين بشكل غير متناسب بالنزاع وباالستعمال المفرط للقوة من جانب قوة االحتالل.

 
 
 

 اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة

للجنة على الدولة الطرف العتمادها وتبنيها االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة تثني ا - 20
(، التي أُعدت إستناداً الى أجندة خطة التنمية المستدامة 2022-2017والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة ) 

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة . كما تثني اللجنة على الدولة الطرف إلنشاء لجنة لمتابعة 2030لعام 
، 2009وتعزيز التعاون مع الشركاء، فضالً عن إعداد تقرير مرحلي طوعي. كما تالحظ اللجنة أنه في عام 

صادق مجلس الوزراء على صياغة الخطط والموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي، مما أدى إلى إنشاء 
. رغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق 2012للنوع االجتماعي في عام اللجنة الوطنية المعنية بالموازنات الحساسة 

ألنه على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الموارد المخصصة لوزارة شؤون المرأة، وهي اآللية الوطنية 
ين لللنهوض بالمرأة في الدولة الطرف، فإن استمرار انعدام الموارد البشرية والمالية يعوق التنفيذ والتنسيق الفعا

للبرنامج. السياسات واالستراتيجيات المختلفة بما في ذلك تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتمكين 
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مجموعات النساء المحرومات واألقل حظًا، ال سيمًا النساء المسنات والنساء ذوات اإلعاقة والنساء والفتيات 
 المتضررات من النزاع.

 يلي: توصي اللجنة الدولة الطرف بما -21
تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لوزارة شؤون المرأة لضمان التنسيق والتعاون الفعالين )أ( 

 مع مختلف الشركاء، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، في تنفيذ االتفاقية؛
دولة لضمان تخصيص الموارد الالزمة لألنشطة والبرامج اإلنمائية لفائدة النساء والفتيات في ا)ب( 

 الطرف، وال سيما في المساعدات  اإلنسانية؛
ضمان تنفيذ وتنسيق االستراتيجيات والسياسات من قبل  وزارة شؤون المرأة، األمر الذي سييعزز )ج( 

من تمكين الفئات المحرومة من النساء واألقل حظًا، وال سيمًا النساء المسنات والنساء ذوات اإلعاقة 
 ات بالنزاع.والنساء والفتيات المتأثر 

 
 تدابير خاصة مؤقتة

تالحظ اللجنة قرار المجلس المركزي الفلسطيني، الذي يسعى إلى وضع آليات لزيادة التمثيل السياسي  -22
للمرأة. رغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة إلدماج التدابير الخاصة المؤقتة 

مرأة والرجل في المجاالت األخرى التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثياًل لتحقيق المساواة الموضوعية بين ال
 ناقصًا أو محرومة.

( بشأن التدابير 2004) 25( من االتفاقية وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 1) 4تمشيًا مع المادة  -23
 الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

استراتيجية لتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة التعجيل في تبني )أ( 
 والرجل، ال سيما في الحياة السياسية والعامة؛

( الشروع ببرامج لبناء القدرات، تستهدف جميع المسؤولين الحكوميين المعنيين ومديري التوظيف، )ب
ية التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة بشأن تعزيز والعمل بتنفيذ الطابع غير التمييزي وأهم

 الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجاالت التي تكون فيها المرأة ناقصة التمثيل أو محرومة.
 

 الصور النمطية والممارسات الضارة
ذاعة إلتالحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، من خالل وحدة النوع االجتماعي في هيئة ا -24

والتلفزيون الفلسطينية، لدعم إنتاج برامج تهدف إلى تعزيز دور المرأة اإليجابي في المجتمع. غير أنها ال 
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تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في األسرة 
زية هي أة. وتشير اللجنة إلى أن هذه القوالب النمطية التمييوفي المجتمع، والتي تسبب استمرارية تبعية المر 

السبب الجذري للعنف من منظور النوع االجتماعي ضد المرأة والممارسات السلبية مثل زواج األطفال 
المنتشر في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب 

 مييزية.النمطية الت
 توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: -25
تعجيل تبني استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات )أ( 

 المرأة والرجل في األسرة وفي المجتمع؛
نوع نظور ال)ب( رصد واستعراض التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية او من م

 االجتماعي والممارسات السلبية، مثل زواج األطفال، من أجل تقييم أثرها؛
توسيع برامج التعليم العام بشأن اآلثار السلبية للقوالب النمطية التمييزية على تمتع المرأة بحقوقها )ج( 

 الدولة الطرف؛ فية فيالتي تستهدف القادة الدينيين والعشائريين الذين هم وصاة على القيم الدينية والعر 
مواصلة مراجعة الكتب المدرسية من أجل إزالة الصورة السلبية عن النساء والفتيات فيما يتعلق )د( 

 بأدوارهن في األسرة والمجتمع، وضمان انعكاس إيجابي لصورة المرأة الفلسطينية؛
ول القوالب النمطية من تكثيف الجهود التعاونية مع وسائل اإلعالم لزيادة ورفع الوعي العام ح)هـ( 

 منظور النوع االجتماعي التي ال تزال قائمة على جميع مستويات المجتمع، بغية القضاء عليها.
 

 العنف ضد المرأة المبني على أساس النوع االجتماعي
ترحب اللجنة بتدابير الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، مثل اعتماد خطة استراتيجية  -26

، وإنشاء المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، في عام 2019-2011لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 
في آذار  5. كما الحظت اللجنة الجهود التشريعية للدولة الطرف في )أ( اعتماد قرار بقانون رقم 2016
ة، والتي بّرأت المطبق في الضفة الغربي 1960من قانون العقوبات لعام  308الذي ألغى المادة  2018

من قانون العقوبات، بما في  340مرتكبي جريمة االغتصاب إذا تزوجوا من الضحية؛ )ب( إلغاء المادة 
، التي تنص على االسباب المخففة لعقوبة قتل النساء بحجة الشرف. 99-98ذلك التعديالت على المواد 

 رغم ذلك، تالحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
د مشروع قانون حماية األسرة، الذي ال يزال قيد المراجعة من جانب لجنة مواءمة )أ( التأخير في اعتما

 التشريعات بالمعاهدات والمواثيق الدولية؛
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)ب( ارتفاع معدل انتشار العنف من منظور النوع االجتماعي ضد المرأة، ال سيما ما قد يسمى "بالجرائم 
سبب والجنسي، التي ال تزال مقبولة اجتماعيًا وال ُيبلغ عنها بالمرتكبة على خلفية الشرف" والعنف المنزلي 

 وصمة العار التي تعاني منها الضحايا؛
، المطبق في الضفة الغربية، ال 1960)ج( حقيقة أن تعريف االغتصاب بموجب قانون العقوبات لعام 

للجان من قبل ايشمل االغتصاب الزوجي الذي يتم تسويته في كثير من األحيان عن طريق المصالحة 
 القبلية؛

)د( انعدام وحدات حماية األسرة في قطاع غزة رغم ارتفاع معدل العنف ضد المرأة وحاالت العنف المبني 
 على اساس النوع االجتماعي بما في ذلك العنف المنزلي؛

 )هـ( عدم وجود تشريعات وعدم وجود بيانات عن أوامر الحماية.
 

( بشأن العنف ضد المرأة القائم على اساس النوع 2017) 35مة رقم تذّكر اللجنة بالتوصية العا -27
 وتوصي الدولة الطرف بما يلي:، 19االجتماعي، مع تحديث التوصية العامة رقم 

إعطاء أولوية عالية العتماد مشروع قانون حماية األسرة لضمان حماية النساء والفتيات من العنف )أ( 
ك العنف المنزلي؛ والتأكد من أن القانون ينص على إصدار أوامر المبني على اساس الجنس، بما في ذل

 الحماية وكذلك جمع البيانات بشكل منهجي عن عدد أوامر الحماية الصادرة والمنتهكة؛ 
تكثيف الجهود لضمان مقاضاة مرتكبي العنف الجنساني، وال سيما ما يسمى "جرائم الشرف"، )ب( 

هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام لجنة مواءمة ومعاقبتهم على النحو المناسب. وفي 
التشريعات بالمعاهدات والمواثيق الدولية باتخاذ التدابير المناسبة إلدراج االغتصاب الزوجي في تعريف 
االغتصاب بموجب مشروع قانون العقوبات وضمان أن تكون العقوبات على الجرائم التي تنطوي على 

 اء والفتيات متكافئة مع خطورة الجرائم؛عنف جنساني ضد النس
اتخاذ خطوات ملموسة إلنشاء وحدات لحماية األسرة في قطاع غزة مزودة بموارد كافية لتوفير )ج( 

 الخدمات للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني بما في ذلك العنف المنزلي؛
ق الحمالت التثقيفية واإلعالمية، حول تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الوعي، بما في ذلك عن طري)د( 

الطابع الجنائي للعنف المبني على اساس الجنس  ضد المرأة، الذي يستهدف الرجال والنساء على حد 
 سواء، من أجل تحدي قبوله االجتماعي، ومعالجة وصمة العار التي ال تشجع الضحايا على اإلبالغ؛

مواصلة توفير بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة وغيرهم من )هـ( 
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فيما يتعلق بالتطبيق الصارم للتشريع الذي يجرم العنف المبني على 
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للتعامل  الجنسين اساس الجنس ضد المرأة، وإجراءات التحقيق وإجراءات القضاء التي تراعي الفوارق بين
 مع الضحايا من هذا العنف.

 
 االتجار واستغالل البغاء

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى مكافحة االتجار باألشخاص، مثل إنشاء آلية  -28
(، التي توفر الحماية لضحايا االتجار بالبشر. وتالحظ Takamulالتحويل الوطنية للنساء ضحايا العنف )

اللجنة أن الدولة الطرف قد انضمت إلى الشبكة العربية لمكافحة االتجار باألشخاص وأنها تعتزم تحديث 
قوانينها لمكافحة االتجار بالبشر. تالحظ اللجنة التحديات التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بمكافحة 

فد على حدودها. وترحب بالتزام و  االتجار بالبشر، وال سيما بسبب عدم تمكن الدولة الطرف من السيطرة
الدولة الطرف بأن توجه الدولة الطرف دعوة إلى المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باالتجار باألشخاص، 

 وبخاصة النساء واألطفال، لزيارة الدولة الطرف. رغم ذلك، تالحظ مع القلق ما يلي:

 دعارة السرية في الدولة الطرف؛)أ( حدوث االتجار بالبشر ألغراض االستغالل الجنسي وال
)ب( عدم وجود تشريعات تجرّ م االستغالل الجنسي للنساء والفتيات وكذلك استغالل األطفال في المواد 

 اإلباحية؛
 )ج( عدم وجود بيانات عن عدد النساء والفتيات ضحايا االتجار بالبشر واستغاللهن في البغاء.

 توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: -29
 ضمان إدماج عملية تحديث التشريعات لمكافحة االتجار بالبشر في منظور جنساني؛)أ( 
( اعتماد تشريع لتجريم االستغالل الجنسي للنساء والفتيات وكذلك استغالل األطفال في المواد )ب

 اإلباحية؛
 إنشاء آلية لجمع ونشر بيانات عن االتجار بالبشر، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر؛)ج( 
تكثيف الجهود الرامية إلى التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي لمنع االتجار، بما في ذلك من خالل )د( 

 تبادل المعلومات ومواءمة اإلجراءات لمحاكمة المتاجرين.
 

 المشاركة في الحياة السياسية والعامة
تالحظ اللجنة التقدم المحرز في زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية في  -30

م بشأن االنتخابات العامة، الذي ينص على 2007( لسنة 1الدولة الطرف، مثل اعتماد قرار بقانون رقم )
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لعام  10خابات المحلية رقم . وقانون االنت%30حصة الحد األدنى لمشاركة المرأة في االنتخابات بنسبة 
لمشاركة المرأة في االنتخابات المحلية. رغم ذلك، ال  %20، الذي ينص على حصة دنيا قدرها 2005

يزال القلق يساور اللجنة في أن المرأة ما زالت غير ممثلة تمثياًل كافيًا في مستويات صنع القرار، بما في 
 لك الدبلوماسي والسلطة القضائية.ذلك في الحكم المحلي، النقابات المهنية، الس

 

 توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: -31
من االتفاقية، وكذلك  4من المادة  1ضمان تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، تمشيًا مع الفقرة )أ( 

( بشأن 1997) 23( بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم 2004) 25التوصيات العامة للجنة رقم 
الحياة السياسية والعامة، وال سيما إنشاء آلية لرصد االمتثال للحد األدنى من الحصص بنسبة  المرأة في

لتمثيل المرأة في جميع مؤسسات الدولة الطرف، بما في ذلك في مناصب التعيين واالنتخاب،  30%
 ء؛تحديدًا في الحكم المحلي، النقابات المهنية، المناصب العليا، السلك الدبلوماسي، والقضا

( زيادة الوعي لدى القادة السياسيين، قادة المجتمعات المحلية والدينية وسائل اإلعالم وعامة الجمهور )ب
 حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار؛

ينهن لتمكبناء قدرات المرشحات، بما في ذلك عن طريق طلب المساعدة التقنية من المجتمع الدولي، )ج( 
من التنافس بفعالية في االنتخابات، وتقديم حوافز لألحزاب السياسية التي ترشح أعدادًا متساوية من 

 المرشحين من النساء والرجال في االنتخابات.
 

 

 الجنسية
تالحظ اللجنة أنه بموجب القانون الفلسطيني، يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في اكتساب  -32

تغييرها أو االحتفاظ بها. رغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن التشريع المتعلق بالجنسية يحكمه الجنسية أو 
، ومراسيم المواطنة الفلسطينية 1999مجموعة معقدة من القوانين بما في ذلك قانون األحوال المدنية، 

)بصيغته  1954بموجب االنتداب البريطاني، وقانون الجنسية األردني، لعام  1925الصادرة في عام 
المعدلة( وبعض التعاميم الصادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية بشأن النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية 

 المحتلة وقطاع غزة. تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
 )أ( نقص المعلومات حول التدابير الرامية إلى اعتماد قانون شامل لتوحيد هذه األحكام من أجل توفير

 الوضوح بشأن الجنسية والحد من خطر انعدام الجنسية بالنسبة للنساء والفتيات؛
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)ب( ارتفاع عدد الفلسطينيين في الشتات، بمن فيهم النساء والفتيات ضمن "مكانة الالجئ" التي طال أمدها 
 حيث تحرمهن من حق اإلقامة في الدولة الطرف ونقل جنسيتهن إلى أطفالهن؛

ساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي يعشن في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك )ج( ارتفاع عدد الن
 ممارسة حقهن في المواطنة الفلسطينية بسبب االحتالل.في القدس الشرقية اللواتي ال يستطعن 

 

بغية  ةتعتمد الدولة الطرف قانونًا شاماًل يوّحد مختلف األحكام المتعلقة بالجنسي توصي اللجنة بأن -33
الحد من خطر انعدام الجنسية بالنسبة للنساء والفتيات. ينبغي للدولة الطرف أيضًا أن تعمل مع المجتمع 
الدولي لمعالجة مسألة جنسية النساء والفتيات الفلسطينيات المحرومات من المواطنة بسبب "مكانة 

ما ر على النساء والفتيات، ال سيالالجئ" التي طال أمدها وتطبيق قوانين المواطنة التمييزية التي تؤث
 أولئك اللواتي يعشن في القدس الشرقية.

 

 

 التعليم
تالحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين تعليم النساء والفتيات، مثل قانون التعليم  -34

الذي ينص صراحة على أن لكل مواطن الحق في التعليم العالي، واستخدام  2018لسنة  6العالي رقم 
الحظ ت العلمية. كما تاإلعفاءات من الرسوم الدراسية كحافز لزيادة عدد النساء للتسجيل في التخصصا

اللجنة مع التقدير ارتفاع مستويات محو األمية بين النساء والفتيات في الدولة الطرف. رغم ذلك، تالحظ 
 اللجنة مع القلق ما يلي: 

 )أ( ارتفاع معدالت التسرب من المدرسة بين الفتيات بسبب الزواج في سن الطفولة؛
وم، راسة التقليدية ذات الطابع النسائي ونقص تمثيلهن في العل)ب( تركيز النساء والفتيات في ميادين الد

 التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات؛
، ال تزال الكتب المدرسية 2006)ج( حقيقة أنه بالرغم من المراجعة الشاملة للمناهج الدراسية في عام 

 تحتوي على قوالب نمطية تمييزية بخصوص أدوار النساء والفتيات في المجتمع؛
د( حقيقة أن ارتفاع عدد النساء اللواتي يكملن التعليم العالي ال ُيترَجم إلى المشاركة في سوق العمل وأن )

 دورات التدريب المهني ما زالت تعزز الفصل بين الجنسين في المهن؛
)هـ( ثمة نقص بالتثقيف الشامل المناسب للسن في مجال الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية والحقوق 

 ابية.اإلنج
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( بشأن حق الفتيات والنساء 2017) 36تمشيا مع االتفاقية والتوصية العامة رقم توصي اللجنة  -35
 في التعليم، بما يلي:

( اعتماد استراتيجية لمكافحة التسرب من المدرسة بين الفتيات بسبب الزواج في سن الطفولة وكفالة )أ
 إعادة إدماجهن في نظام التعليم؛

القوالب النمطية التمييزية وتكثيف استخدام اإلعفاءات من الرسوم الدراسية لتشجيع القضاء على )ب( 
التحاق النساء والفتيات في ميادين التعليم غير التقليدية مثل العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات، 

ير ت مهنية غوكذلك في المجال الرقمي، من خالل تقديم المشورة المهنية للفتيات والنساء حول مسارا
 تقليدية وزيادة الوعي لدى اآلباء واألوصياء القانونيين؛

إجراء مراجعة شاملة للمناهج الدراسية، بما في ذلك الكتب المدرسية، إلزالة الصور النمطية التمييزية )ج( 
ة يحول أدوار النساء والفتيات في المجتمع؛ وتدريب المعلمين لضمان عدم إدامة مثل هذه القوالب النمط

 في بيئة التعلم، بما في ذلك سياق التدريب المهني؛
إدخال التعليم الشامل المناسب للسن في مجال الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية والحقوق اإلنجابية )د( 

في المناهج الدراسية، بما في ذلك التثقيف بشأن األشكال الحديثة لمنع الحمل والوقاية من األمراض 
 الجنسي، للمراهقين والمراهقات.المنقولة باالتصال 

 

 التوظيف
تالحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، مثل اعتماد  - 36

، الذي ينظم األشخاص العاملين في القطاع الخاص. وتالحظ اللجنة أيضًا 2000لعام  7قانون العمل رقم 
أسبوع. رغم ذلك،  12االجتماعي يوفر إجازة أمومة مدفوعة األجر لمدة  أن القرار بقانون بشأن الضمان
 تالحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

)أ( ارتفاع معدل البطالة بين النساء وعدم وجود تدابير ملموسة إلنفاذ مبدأ األجر المتساوي عن العمل 
 رف؛المتساوي القيمة من أجل تضييق فجوة األجور بين الجنسين في الدولة الط

)ب( تركيز النساء في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك القطاع الزراعي حيث ُتستبعد النساء العامالت 
في المؤسسات العائلية من حماية الضمان االجتماعي؛ وحقيقة أن قانون العمل ال يشمل عامالت المنازل 

 والقطاع غير الرسمي حيث تتركز النساء؛
 ب التحرش الجنسي في مكان العمل؛)ج( عدم وجود تشريع يحظر ويعاق
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 %5)د( عدم وجود معلومات حول مشاركة النساء ذوات اإلعاقة في سوق العمل رغم تخصيص حصة 
 من الوظائف في الهيئات الحكومية وغير الحكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 

 توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: -37
الكامل للقوانين واألنظمة القائمة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين تكثيف الجهود الرامية إلى التنفيذ )أ( 

في مجاالت التوظيف والحد من البطالة بين النساء عن طريق تشجيع دخول المرأة في االقتصاد الرسمي 
 من خالل، في جملة أمور، التدريب المهني والتقني؛

اوي القيمة من أجل تضييق وسد الفجوة في التنفيذ الفعال لمبدأ األجر المتساوي عن العمل المتس)ب( 
األجور بين الجنسين، من خالل مراجعة األجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها المرأة، إجراء 
عمليات تفتيش عمالية منتظمة، تصنيف الوظائف المبني على التحليل المحايد جنسانيًا، أساليب التقييم 

 واستطالعات األجور المنتظمة.
توسيع الحماية االجتماعية للنساء العامالت في المشاريع األسرية في القطاع الزراعي؛ وكذلك )ج( 

 توسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل عامالت المنازل والقطاع غير الرسمي حيث تتركز النساء؛
 ىاعتماد قانون يحظر ويعاقب التحرش الجنسي في مكان العمل؛ وجمع بيانات إحصائية عن مد)د( 

مشكلة التمييز الجنسي في مكان العمل بما في ذلك حاالت التحرش الجنسي، وإجراء عمليات تفتيش 
 منتظمة على العمل تهدف إلى إنفاذ مثل هذا القانون؛

تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن عدد النساء ذوات االعاقة اللواتي يعملن بموجب )هـ( 
 ت الحكومية وغير الحكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة.من الوظائف في الهيئا %5حصة 

 

 الصحة
تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى خفض معدل وفيات األمهات والرضع عن  - 38

طريق توفير عيادات متنقلة، ُتقدم خدمات ما قبل الوالدة وبعدها على مستوى المجتمعات المحلية على 
واجه توفير التمويل الكافي لقطاع الصحة. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف الرغم من التحديات التي ت

لما تبذله من جهود لضمان الوصول المادي واالقتصادي للخدمات الصحية من جانب النساء والفتيات على 
الرغم من القيود المفروضة على حريتهن في التنقل وخضوع بعض أجزاء من أراضي الدولة الطرف 

 . رغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:لالحتالل
 1960وقانون العقوبات لعام  1936)أ( ال يزال اإلجهاض يخضع للتجريم بموجب قانون العقوبات لعام 

 المطبق في قطاع غزة والضفة الغربية، على التوالي؛
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 )ب( ال ُيسمح باإلجهاض إال في حالة تهديد حياة المرأة الحامل؛
نات عن عدد النساء والفتيات الالتي تم حبسهن ومحاكمتهن بتهمة اإلجهاض بصورة غير )ج( ال توجد بيا

 مشروعة؛
)د( لم ُتدرج النساء ذوات اإلعاقة في الخطة االستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة، وبأن النساء اللواتي 

 الصحي.من اإلعاقة الجسدية، ُيستبعدن من التأمين  %60يعانين من إعاقة، بأقل من 
 

 بما يلي : ( بشأن المرأة والصحة،1999) 24العامة رقم التوصية تمشيا مع توصي اللجنة   -39
إضفاء الشرعية على اإلجهاض في حاالت االغتصاب وسفاح القربى وخطر الصحة الجسدية أو )أ(  

رى؛ الحاالت األخالعقلية للمرأة الحامل واإلعاقة الشديدة للجنين، وضمان عدم تجريم اإلجهاض في جميع 
 وكذلك ضمان أن طرق اإلجهاض الحديثة اآلمنة طبيا متاحة ويمكن الوصول إليها؛

تقديم بيانات في التقرير الدوري المقبل عن عدد النساء والفتيات اللواتي تم حبسهن ومالحقتهن )ب( 
 قضائيًا بتهمة اإلجهاض؛

 جنسية واإلنجابية للمرأة، بما في ذلك وسائلتكثيف توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة ال)ج( 
 منع الحمل الحديثة، بما يشمل النساء والفتيات الريفيات؛

ضمان حصول جميع النساء ذوات االعاقة على الخدمات الصحية، ال سيما التأمين الصحي؛ واتخاذ )د( 
 تدابير لتضمين اإلعاقة في االستراتيجية الصحية الوطنية.

 
 ي للمرأةالتمكين االقتصاد

تعرب اللجنة عن تقديرها لعدم وجود عوائق قانونية تحول دون حصول المرأة على االئتمان المالي،  - 40
وأنه يتم تشجيع النساء والفتيات على المشاركة في األنشطة الرياضية والترفيهية. تالحظ اللجنة أن عمليات 

االحتالل ما زالت تعوق تمكين المرأة اقتصاديًا في هدم المنازل وعمليات اإلجالء القسري من جانب سلطة 
 الدولة الطرف. بيد أنها تالحظ مع القلق ما يلي:

 
لم يحَظ التمكين االقتصادي للمرأة باهتمام مناسب وأن السياسات االقتصادية التي تتبعها الدولة الطرف  (أ)

ن منافسة واتي ال يمكن لمنتجاتهكان لها تأثير سلبي على المرأة، تحديدًا النساء صاحبات المشاريع الل
 تلك التي تنتجها السلطة القائمة باالحتالل؛
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)ب( ال تشارك النساء والفتيات، ال سيما ذوات االعاقة، مشاركة كاملة في األلعاب الرياضية بسبب الصور 
 النمطية التمييزية والتحيزات؛

تلك التي يدفعها الرجال، في حين )ج( ُيطلب من النساء دفع مساهمات في المعاش التقاعدي مساوية ل
 أنهن غالبًا يشاركن في العمل بدوام جزئي ويتعرضن للتمييز في األجور.

 

 توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: -41
تكثيف حصول المرأة على القروض وأشكال التمويل األخرى، بما في ذلك عن طريق تقديم القروض )أ( 

ديها؛ وتعزيز وصولها إلى األنشطة المدرة للدخل وفي إنشاء المشاريع الميسرة وتحسين الثقافة المالية ل
 الصغيرة وكذلك في تسويق السلع المنتجة محليا؛

اعتماد تدابير ملموسة لتشجيع النساء والفتيات، ال سيما النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، على )ب( 
ب النمطية التمييزية والتحيز من خالل المشاركة في األلعاب الرياضية بما في ذلك القضاء على القوال

 زيادة الوعي بشأن المشاركة في الرياضة بين الجمهور؛
)ج( مراجعة نظام المساهمة في المعاشات التقاعدية لضمان مراعاة وضع المرأة، بما في ذلك العمل بدوام 

 جزئي والفجوة في األجور، مما يؤثر على مكافأة المرأة.
 

 المرأة الريفية
تالحظ اللجنة أنه في إطار برنامج التنمية الريفية وبرنامج الخدمات الزراعية، تحصل المرأة الريفية  - 42

على الخدمات الزراعية وتنمية المهارات. وتالحظ اللجنة وضع المرأة الريفية البائس بسبب االحتالل الذي 
ه، الصرف الصحي، الكهرباء إستولى على أراضيها الزراعية وحّد من إمكانية حصول المرأة على الميا

 وكذلك تعرضها ألعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون. تالحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
 )أ( نقص المعلومات المتعلقة بملكية المرأة الريفية لألرض في الدولة الطرف؛

ن كونها تنموية، أكثر م )ب( تتسم البرامج واألنشطة التي تنفذها الدولة الطرف للمرأة الريفية بطابع إنساني
 ونقص المعلومات عن مشاركة المرأة في تنفيذ السياسات الزراعية وتطويرها؛

)ج( نقص المعلومات عن عدد النساء اللواتي استفدن من "صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية"، 
 الذي يسعى إلى تعويض المزارعين عن األضرار والخسائر الزراعية.

 

 ( بشأن حقوق المرأة الريفية، بما يلي:2016) 34تمشيا مع التوصية العامة رقم جنة توصي الل -43
 تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن ملكية المرأة الريفية لألرض؛)أ( 
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( ضمان أن تركز البرامج واألنشطة المتعلقة بالمرأة الريفية على تمكينها االقتصادي وكفالة مشاركة )ب
الريفية في تنفيذ وتطوير السياسات الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة باستخدام المرأة 

 األراضي؛
تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن مدى استفادة المرأة من "صندوق درء المخاطر )ج( 

 لزراعية؛والتأمينات الزراعية"، الذي يسعى إلى تعويض المزارعين عن األضرار والخسائر ا
مواصلة طلب المساعدة والتعاون الدوليين من أجل تحسين حصول المرأة الريفية على المياه، الصرف )د( 

 .الصحي، والكهرباء
 

 المجموعات المحرومة من النساء
تالحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة الفئات المحرومة من النساء مثل النساء  -44

عاقة. رغم ذلك، تالحظ اللجنة بقلق نقص البيانات عن حالة النساء السجينات، والنساء ذوات ذوات اإل
اإلعاقة، والمسنات، والنساء اللواتي يرأسن األسر المعيشية، وال سيما النساء البدويات اللواتي يواجهن 

 عمليات اإلخالء القسري وهدم منازلهن من قبل سلطة االحتالل.
 

بأن تقدم الدولة الطرف معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة اللجنة توصي  -45
لضمان الوصول إلى، في جملة أمور منها، التوظيف، الرعاية الصحية، المياه، الصرف الصحي والكهرباء 

سر ألت، النساء اللواتي يرأسن المسنالفئات النساء المحرومات مثل النساء ذوات اإلعاقة، البدويات، ا
السجن. كذلك توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تقديم المساعدة في أة رلماحالة المعيشية و

 اإلنسانية إلى النساء والفتيات البدويات.
 

 الزواج والعالقات األسرية
، الذي يسمح للمرأة بالوصول 2005لعام  6ترحب اللجنة بإنشاء صندوق النفقة بموجب القانون رقم  -46

موال في الحاالت التي يفشل فيها الزوج أو األقرباء في الوفاء بالتزاماتهم المالية. وتالحظ اللجنة إلى األ
التزام الدولة الطرف بمراجعة جميع قوانين األحوال الشخصية التمييزية المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية. 

يات ال ن أحكامًا تميزية ضد النساء والفترغم ذلك، يساورها القلق ألن قوانين األحوال الشخصية التي تتضم
  تزال قابلة للتطبيق. تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

 5)أ( هناك تنوع في الحد األدنى القانوني لسن الزواج، مما يؤدي إلى استمرار زواج األطفال، مثل المادة 
سنة  16زواج القانوني عند من قانون األحوال الشخصية الساري في الضفة الغربية، مع تحديد سن ال
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( من قانون حقوق األسرة، المطبق في قطاع غزة، التي ُتحدد 5سنة للبنات، في ظل المادة ) 15للفتيان و 
 سنة للفتيان؛ 18سنة للبنات و  17سن 

 )ب( بموجب قواعد اإلثبات في شؤون األسرة، تعتبر شهادة الرجل مساوية لشهادة امرأتين؛
 في الحضانة إذا تزوجت رجاًل ليس له صلة وثيقة بالطفل؛)ج( إبطال حق المرأة 

)د( يتمتع األوصياء الذكور بأهلية قانونية لتزويج أقاربهم من اإلناث، ولديهم أيضًا صالحية إبطال الزواج 
 بغض النظر عن موافقة المرأة المتزوجة؛

النساء في أوضاع محفوفة )هـ( يحق للرجال أن يطلقوا زوجاتهم من جانب واحد، مما يترك العديد من 
 بالمخاطر؛

 )و( ال ينص القانون على وجود نظام قانوني بديل يسمح للمرأة بإجراء الزواج المدني.
 

في سياق المراجعة التشريعية الجارية من جانب لجنة مواءمة التشريعات بالمعاهدات توصي اللجنة  -47
 مع االتفاقية، بما يلي:والمواثيق الدولية لضمان توافق تشريعات الدولة الطرف 

مراجعة جميع قوانين األحوال الشخصية من أجل إلغاء أو تعديل جميع األحكام التي تميز ضد النساء )أ( 
والفتيات، ال سيما تلك المتعلقة بالزواج، الطالق، الميراث واألهلية القانونية للمرأة. في هذا السياق، 

ل تأخذ في االعتبار أفضينبغي على الدولة الطرف عند معالجتها للمسائل المتعلقة بوضع األسرة أن 
 الممارسات في الدول ذات الخلفيات الثقافية المماثلة؛ 

 اعتماد قانون ينص على وجود نظام قانوني بديل يسمح بإجراء الزواج المدني في الدولة الطرف.)ب( 
 
 

 ( من االتفاقية1) 20تعديل المادة 
( من االتفاقية 1) 20ممكن، تعديل المادة تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت  -48

 المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.
 

 إعالن ومنهاج عمل بيكين
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعالن ومنهاج عمل بيكين في جهودها الرامية إلى تنفيذ  - 49

 أحكام االتفاقية.
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 النشر والتعميم
فل نشر هذه المالحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تك -50

الرسمية للدولة الطرف، وتعميمها على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات )الوطنية 
واإلقليمية والمحلية(، وال سيما الحكومية، وزارات، المجلس التشريعي الفلسطيني، بمجرد إنعقاده، والسلطة 

 ن تنفيذها بالكامل.القضائية، لتمكي
 

 المساعدة التقنية
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في السعي إلى التعاون الدولي والمساعدة التقنية في وضع  -51

وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعاله واالتفاقية ككل. كما تدعو اللجنة الدولة 
 كاالت المتخصصة وبرامج منظومة األمم المتحدة.الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الو 

 

 التصديق على المعاهدات األخرى 
تالحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق اإلنسان من  -52

للجنة ا شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع
الدولة الطرف على التصديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ 

 واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، التي لم تصبح بعد طرًفا فيها.
 

 متابعة المالحظات الختامية
دم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تق - 53

 )أ( )ج( أعاله. 15)ج( و  13)أ( و  11لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 
 
 

 إعداد التقرير القادم
. ينبغي 2022تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني المقرر تقديمه في تموز  - 54

 في الوقت المحدد وتغطية كامل الفترة حتى وقت تقديمه.تقديم التقرير 
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تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات  - 55
الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بوثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة 

 (.HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I)انظر  بمعاهدات بعينها
 

 
 


