
    

 
 

 
 
 

 

مواجھة   في  الفلسطیني  النسوي  المدني  الفضاء 
 أربع جبھات

 

ي والحركة النس��ة والمدافعات عن حقوق اإل�سان 
ي من جمع�ات ومؤسسات المجتمع المديض

بات الفضاء المديض
ي ح��ة التجمع 

السل�ي وتك��ن  يتعرضن لمضا�قات وقيود وانتها�ات سواء واقع�ا أو رقم�ا تحد من حقهن �ض
الجمع�ات. بح�ث أصبح ذلك سلوك ممنهج مسلط كالس�ف ع� رقبة هذە الجهات �مارس من عدة جبهات 

ي التجمع السل�ي الذي من شأنه إبعاد النساء عن الح�اة  
ي ح��ة تك��ن جمع�ات والحق �ض

مختلفة لتق��ض الحق �ض
 العامة. 

 الجبھة األولى: الحركات السیاسیة األصولیة والعشائر 
ي األمم  المتحدة 2012منذ عام 

ض دولة مراقب غ�ي عضو �ض ي المنظومة   1أصبحت فلسطني
بات عليها أن تنخرط �ض

الدول�ة ما يرتبط من ذلك االنضمام إ� العد�د من االتفاق�ات الدول�ة و�ناء ع� ذلك قامت باالنضمام إ� اتفاق�ة 
ض ضد المرأة "س�داو" دون  ض ازداد هجوم حركات اإلسالم  2تحفظ، القضاء ع� كافة أشكال التمي�ي ومن ذلك الحني

ي مواجهة المؤسسات النس��ة والمدافعات عن حقوق اإل�سان، تحت  
اسة ورجال العشائر �ض الس�ا�ي األصو�ي �ش

رات دين�ة  تد�ي أن تلك المؤسسات النس��ة �شجع المرأة الخروج عن األعراف والق�م المجتمع�ة، فمثال   م�ب
تب عليها و  اجتمعت عشائر الخل اءة التامة" من اتفاق�ة س�داو وكل ما ي�ت ي أصدرت ب�انا تطالب ف�ه "بال�ب �ل اليت

ب�غالق المؤسسات النس��ة، مرورا بتأس�س ما س�ي بالتجمع النسوي للمطالبة ب�سقاط اتفاق�ة س�داو الذي انعقد  
ي الخل�ل، أ�ضا. 

 3�ض

ي تحمل فكر مجتم�ي بط��ر�ي بتكت�كات مدروسة    و�اتت تنتهج الحركات األصول�ة الدين�ة ورجال العشائر  اليت
ي ضد  للحشد لتوجهاتهم ع� منصات التواصل االجتما�ي وع� أرض الواقع، وتحد�دا تح��ض الشارع الفلسطييض

اتفاق�ة س�داو وضد إقرار مسودة قانون حما�ة األ�ة من العنف وتعد�ل قانون األحوال الشخص�ة، والضغط ع�  
ي تطالب بتعد�ل الس�اسات السلطة لال�سحاب  من االتفاق�ة، والحشد باتجاە إغالق المؤسسات النس��ة اليت

ض ضد المرأة   �عات الوطن�ة إللغاء كافة أشكال التمي�ي  والت�ش
,إضافة إ� تعرض الحقوق�ات والنس��ات إ� خطاب كراه�ة وتهد�د وهجوم وتح��ض و�شه�ي شخ�ي ع� مواقع  

 . حزب التح��ر أ��� من مرة مظاهرات احتجاج�ة ضخمة، وحشد ما �قارب    كما نظم  4التواصل االجتما�ي
ي د.محمد اشت�ه تطالب الحكومة ب�لغاء 300 محا�ي وتوق�عهم ع� ع��ضة قدمت إ� رئ�س الوزراء الفلسطييض

ي  االنضمام إ� اتفاق�ة س�داو، أ�ضا تصدرت هذە الحركات حمالت منظمة ينظمها ما �س� "الحراك الشعيب
 5س�داو".  إلسقاط 

تركت المؤسسات النس��ة بمفردها لمواجهة هذە الحملة الضخمة ولم تكن الردود الرسم�ة للسلطة الفلسطين�ة  
واألحزاب الس�اس�ة والقوى الس�اس�ة بمستوى التوقعات لمثل هذە الحدث، و ردة فعل المؤسسات والحركة  

 الذي تعرضن له. النس��ة والحقوق�ة والناشطات لم تكن بمستوى الهجوم 

إن قوة صوت الحركات األصول�ة والعشائ��ة تعود ألسباب منها ضعف الموقف الرس�ي للسلطة الوطن�ة  
ض وتركت   ض المواطنني ي فتحت الجبهات بني ي مواجهة هذە الحركات، وتوق�عها ع� اتفاق�ة س�داو اليت

الفلسطين�ة �ض
ي الواجهة، باإلضافة إ� تعامل المؤس

سات الحقوق�ة مع قضا�ا المرأة ع� أنها قضا�ا منفصلة  المؤسسات النس��ة �ض
عن حقوق اإل�سان وتختص فيها المؤسسات النس��ة دون سواها، كما أن الخطاب النسوي هو خطاب نخبوي وال  

ض من القواعد الشعب�ة.   6�حا�ي عقول المواطنني

 
، األمم المتحدة: 1 ض  https://bit.ly/38JEYmK قض�ة فلسطني
، وزارة الخارج�ة، 2 ض ي انضمت إليها دولة فلسطني  https://bit.ly/3wAkvtM : 2019\ 6\ 17االتفاق�ات الدول�ة اليت
النساء الفلسطين�ات يتعرضن إ� هجوم ممنهج ضد حقهن بالحما�ة والمساواة من قبل جهات أصول�ة وقوى محافظة، جمع�ة المرأة الفلسطين�ة 3
 https://bit.ly/3MD66m0 : 2020/ 1/ 27عاملة، ال
 https://bit.ly/3Lgpogf : 2022\ 4\ 3برنامج شد ح�لك �ا وطن مع الناشطة النس��ة ساما ع��ضة، وكالة وطن لألنباء، 4
ي يتقدمون بع��ضة إ� الحكومة، 5 ي للمحاماة، عدد كب�ي ممن أبناء الشعب الفلسطييض  https://bit.ly/3yQYPek : 2022\ 5\ 17مكتب السلفييت
 . 2022\ 6\ 14أمل الفق�ه، المديرة التنف�ذ�ة لمركز إعالم حقوق اإل�سان شمس، رام هللا، 6

https://bit.ly/38JEYmK
https://bit.ly/3wAkvtM
https://bit.ly/3MD66m0
https://bit.ly/3Lgpogf
https://bit.ly/3yQYPek
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ي والعشائري يوفر بيئة خصبة لمحا ي الهجوم األصو�ي الدييض

ر�ة كل من هو غ�ي نم�ي وتحد�دا  إن االستمرار �ض
التح��ض ضد النس��ات، وتعمل هذە الجبهة المفتوحة ع� إعادة إنتاج صور العدالة الجندر�ة والمساواة وهرم�ة  

ام الصمت والتخ�ي عن �شاطهن. فع� سب�ل  ض ي تدفع النساء إ� ال�ت العالقات والقوة، و�ي من العوامل المؤثرة اليت
ي عقد ورشة المثال ما حدث مع مركز 

إعالم حقوق اإل�سان شمس الذي أعلن مع إحدى البلد�ات عن نيته �ض
توع��ة حول قضا�ا الن�ع االجتما�ي للنساء يتخللها تقد�م استشارات قانون�ة والقت هذە الورشة التهد�د والرفض 

ض عليها  لتوق�ف النشاط حفاظا ع� أمن المثقفة والمستشارة القانون�ة  7. واالستنكار للقائمني

 الجبھة الثانیة: المالحقة اإلسرائیلیة للمجتمع المدني
ي غانتس" قرار عسكري بتار�ــــخ  �ن األول  19أصدر وز�ر الج�ش اإل�ائ��ي  "بييض ي بتصن�ف ست  2021��ش

، �ق�ض
ي الفلسطين�ة كمنظمات إرهاب�ة، والمنظمات الفلسطين�ة الست  

ي األرا�ض
مؤسسات فلسطين�ة خدمات�ة وحقوق�ة �ض

، اتحاد لجان المرأة الفلسطين�ة، الحركة العالم�ة للدفاع عن األطفال, مركز ب�سان  �ي اتحاد  لجان العمل الزرا�ي
 8للبحوث واإلنماء، الضم�ي لرعا�ة حقوق األ�ى وحقوق اإل�سان، ومؤسسة الحق. 

ي القرار العسكري اإل�ائ��ي إ� مرجع�ة قانون�ة و�ي قانون مكاف 
حة اإلرهاب اإل�ائ��ي  �د�ي االحتالل أنه �ستند �ض

، أن تصن�ف هذە المنظمات باإلرهاب�ة جاء بناء ع� إدعاءات إ�ائ�ل�ة تد�ي حصولها ع� موارد مال�ة  2016لسنة 
 9لدعم "أ�شطة إرهاب�ة"، دون تقد�م دل�ل أو معلومات ع� هذە اإلدعاءات. 

ي الحق�قة استخدم االحتالل اإل�ائ��ي هذا القانون بط��قة ال ت 
امات و�ض ض تفق مع القانون الدو�ي و�نتهك االل�ت

، ومن شأنه أن �حظر فعل�ا   ي التجمع السل�ي
ي ح��ة تك��ن الجمع�ات والحق �ض

الدول�ة، كون القرار ينتهك الحق �ض
ض والمدافعات عن حقوق اإل�سان ومزودي الخدمات و�سمح لالحتالل اإل�ائ��ي باعتقال موظفيهم.   عمل المدافعني

ي مجال حقوق اإل�سان وتزو�د  باإلضافة إ� إغال 
ق مكاتبهم، ومصادرة أصولهم، وحظر أ�شطتهم وعملهم �ض

ض هذە المؤسسات من تنادي بحقوق اإل�سان وتحد�دا حقوق المرأة، ومنها من   10الخدمات،  ال س�ما أن من بني
الدول�ة، و�عض  تقدم مساعدة قانون�ة للنساء وتنظم األ�شطة للنساء، وتنا� القض�ة الفلسطين�ة ع� الساحة 

ي أصدر  هذە المؤسسات تقودها وترأسها النساء. فع� سب�ل المثال ما حصل مع مؤسسة لجان العمل الص�ي واليت
أشهر، و�صدار حكم باإلعتقال إحدى ع�ش شهرا.  6فيها االحتالل أمر عسكري إ�ائ��ي باقتحامها و�غالقها لمدة 

 11��ة شذى عودة. للمدير العام للمؤسسة والناشطة الحقوق�ة والنس

"،  و�ي عبارة عن NGO Monitorوصلت المالحقة اإل�ائ�ل�ة إ� إصدار تقار�ر دور�ة للمراقب اإل�ائ��ي "
وحدة لدى االحتالل مسئولة عن مراقبة كل ما �صدر عن مؤسسات حقوق اإل�سان بما فيها النس��ة، وتعمل ع� 

ض  لتش��ه صورة  مراقبة المحتوى الصادر عن المؤسسات وتصن�فها، وت عمل ع� تصدير تقار�ر إ�  الممولني
ي وتطلب قطع التم��ل عن هذە المؤسسات تحت ذر�عة أن هذە   ض الس�ما االتحاد األورويب المؤسسات أمام الممولني

إن هذە المراقبة تقوض فرص حصول المؤسسات النس��ة ع� التم��ل، فع�  12المؤسسات تدعم "اإلرهاب"، 
ي السفر، سب�ل المثال هذە ال

ي منع مديرة مؤسسة الضم�ي األستاذة سحر فر�س�س من الحق �ض
تقار�ر كان لها دور �ض

ي المؤتمرات والورشات والتدر�بات الخارج�ة. 
 األمر الذي حرمها فرصة  تمث�ل الناشطات الحقوق�ات �ض

 الجبھة الثالثة: السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
 تجمع السلمي أوال: اإلطار القانوني الناظم للحق في ال   

ض ووضعت المبادئ العامة للحقوق ومن  ي فلسطني
ي أع� وث�قة دستور�ة �ض

ي ثايض �عد القانون األسا�ي الفلسطييض
، فقد نصت المادة ( ي ح��ة التعب�ي عن الرأي بكافة وسائل التعب�ي

) من القانون األسا�ي ع�  19ضمنها كفالة الحق �ض
ە  ي التعب�ي عن رأ�ه و��ش

 بالقول أو ال�تابة أو غ�ي ذلك من وسائل التعب�ي أو الفن مع مراعاة أحكام"حق اإل�سان �ض

 
 مرجع سابق.  7
، وكالة األنباء والمع 8 ي ي الفلسطييض

ر ع� المجتمع المديض لومات مسئولة أمم�ة: قرار إ�ائ��ي تصن�ف مؤسسات كمنظمات "إرهاب�ة" هو هجوم غ�ي م�ب
 https://bit.ly/3rQxsN7 : 2021\ 10\ 26الفلسطين�ة (وفا), 

 مرجع سابق. 9
,  2021\ 10\ 26للجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة، المفوض�ة السام�ة  لألمم المتحدة لحقوق اإل�سان،   72تق��ر الدورة ال10

 https://bit.ly/3MqEzDU 
، ناشطة �س��ة، رام هللا،   11 ش�ي  . 2022\ 4\ 19مقابلة مع د. صباح ال�ش
 أمل الفق�ه، مرجع سابق.  12

https://bit.ly/3rQxsN7
https://bit.ly/3MqEzDU
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 13القانون". 
ي المادة و الف

ي التجمع السل�ي �ض
 كما وكفل القانون األسا�ي الحق �ض

ي الح�اة الس�اس�ة أفرادا وجماعات، وعقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد  5\ 26(
ي المشاركة �ض

)  "الحق �ض
طة، وعقد  ي حدود القانون".  14االجتماعات العامة  ال�ش

 15والموا�ب والتجمعات �ض

ض الثان��ة فقد كفل قانون رقم ( ي المادة ( 1998) لسنة 12أما ع� صع�د القوانني
) 2�شأن االجتماعات العامة �ض

ات بح��ة، وال �جوز المس بها أو وضع القيود عليها  ي عقد االجتماعات العامة والندوات والمس�ي
إال وفقا  "الحق �ض

ي القانون". 
ي ذات القانون، فوفقا للمادة   16للضوابط المنصوص عليها �ض

وعة �ض إن هذا الحق مضبوط بط��قة م�ش
طة بذلك قبل  3( ي للمحافظ أو مدير ال�ش ساعة ع� األقل من  48) من ذات القانون فإنه �جب "توج�ه إشعار كتايب

طة فقط، إن الغا�ة من هذا  فبالتا�ي يتطلب إجراء االجتماع إش 17عقد االجتماع".  عار المحافظة أو مدير ال�ش
ي االجتماع. 

ض �ض  اإلجراء تنظ�م المرور واتخاذ ما �لزم من إجراءات الحما�ة للمشاركني

ي التجمع السل�ي منسجما بذلك مع ما نص عل�ه القانون األسا�ي  
كفل قانون االجتماعات العامة الحق �ض

ناق ع� المؤسسات النس��ة الالئحة التنف�ذ�ة لقانون االجتماعات العامة  واالتفاق�ات الدول�ة، ل�ن ما �ضيق الخ
، إن هذە اإلجراءات تتعارض مع   ي التجمع السل�ي

ي وضعت قيود صارمة و�جراءات ط��لة لممارسة الحق �ض اليت
ب هرم�ة الت�ش  ض و قانون االجتماعات العامة، و�ذلك ت�ض �عات االتفاق�ات الدول�ة الموقعة عليها دولة فلسطني

طة الحق بفض أي اجتماع إذا خ�ج عن   18المقرة من قبل المحكمة الدستور�ة،  فقد منحت الالئحة التنف�ذ�ة ال�ش
طة الرد ع� اإلشعار المقر بالقانون ع�  شـكل ترخ�ـص مكتـوب وفـق الهدف المحدد له، كما منحت الالئحة ال�ش

أو مد�ـر  لمحافظأصبـح الغـرض مـن إشـعار ا و�ذلك ، الطلب لمقدمص�غـة �قررهـا مد�ـر عـام الشـرطة �سـلم بال�ـد 
د�ـر لممد�ـر عـام الشـرطة ول�ـس إشـعارە فقـط. كمـا تـرك المحافظة أو مـن ترخ�ص علـى  لحصولعـام الشـرطة هـو ا

ي ق لحالشـرطة ا
 19الهدف منه. مـاع أو الجتتق��ـر موضـ�ع ا �ض

ي د.محمد اشت�ة قرار بقانون رقم كما واصدر رئ�س الوزراء  �شأن تعد�ل قانون الجمع�ات   2021لسنة  7الفلسطييض
�ة والهيئات األهل�ة رقم  ي لفرض قيود ع� مؤسسات المجتمع 2000لسنة  1الخ�ي

، استخدم التعد�ل القانويض
ي بما فيها النس��ة من خالل فرض رقابة عال�ة ع� مصادر التم��ل واستخدامها وع� أ�

شطتها الداخل�ة، المديض
 وع� �شك�ل الجمع�ات. 

ي ط�اته لزاما ع� الجمع�ات و الهيئات العمل ع� تقد�م خطة عمل سن��ة وموازنة 
فقد جاء القانون �حمل �ض

تقدي��ة للسنة المال�ة �شكل ينسجم مع خطة الوزارة المختصة، باإلضافة إ� تقد�م تق��ر سنوي �صف كافة 
عام المن�م، وتق��ر ما�ي مصادق يوضح �شكل تفص��ي كافة إيرادات وم�وفات أ�شطة الجمع�ة أو الهيئة لل

ي ق�مة الحد األع� لرواتب  
، كما و�حمل التعد�ل التدخل �ض ي

اف محاسب قانويض الجمع�ة أو الهيئة، و�خضاعها إل�ش
ي �شك�ل مجلس اإلدا

ض والمصار�ف التشغ�ل�ة للجمع�ة أو الهيئة �سقف محدد، والتدخل �ض رة، ووصل الموظفني
ي حدود 

عات فقط لألغراض االجتماع�ة و�ض عات وتحد�دە مآل هذە الت�ب التعد�ل إ� حد تحد�د آل�ة جمع الت�ب
وط وأحكام  الهدف الذي �شأت من أجله الجمع�ة، و�خضاعه لنظام صادر عن مجلس الوزراء �حدد ف�ه �ش

عات.  وطة وجمع الت�ب  20المساعدات الغ�ي م�ش

ي النسوي و�جبارها أن تكون خطتها  من شأن التعد�ل فرض ه�م
ي الفضاء المديض

نة وس�طرة الحكومة ع� العمل �ض
منسجمة مع الوزارة المختصة مما �منح سلطة تقدي��ة للوزارات لتعط�ل خطط و�رامح وموازنات وتم��ل  

، ومن شأن إخضاعها لنظام ص  ادر  المؤسسات النس��ة، و�ؤثر ع� ح��ة تقد�م س�اسات تحمل فكر �سوي تقد�ي
اط الحصول ع� موافقته ع� تم��ل تلك المؤسسات، و�ؤثر التعد�ل ع� قدرة   عن مجلس الوزراء يتيح اش�ت

ي مجاالت محددة  
وصول المؤسسات النس��ة إ� التم��ل  بالقيود المفروضة تحت ذرائع  حظر االنخراط �ض

ها .   (المرفوضة تحت ذر�عة دين�ة واألعراف والتقال�د) أو غ�ي

 
ي لعام  13  م. 2003القانون األسا�ي المعدل للقانون األسا�ي الفلسطييض
ي مكان عام مكشوف و�شمل الساحات العامة والم�ادين والمالعب  االجتماع العام،  14

كل اجتماع عام د�ي إل�ه خمسون شخصا ع� األقل �ض
هات.  ض  والمت�ض

 �شأن االجتماعات العامة.  1998) لسنة  12قانون رقم (15
 مرجع سابق. 16
 مرجع سابق. 17
ي ذلك:  18

 Osi9Dghttps://bit.ly/3انظر �ض
 

ي مناطق السلطة الفلسطين�ة،  19
ي التجمع السل�ي �ض

 https://bit.ly/3tQ3eLj : 2018الحق �ض
�ة والهيئات األهل�ة رقم ( 2021) لسنة 7قرار بقانون رقم ( 20  . 2000) لسنة م1�شأن تعد�ل قانون الجمع�ات الخ�ي

https://bit.ly/3Osi9Dg
https://bit.ly/3tQ3eLj
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ي باستبسال ضد هذا التعد�ل وعملت ع� تقد�م مالحظاتها لمجلس الوزراء الذي  وقفت مؤسس
ات المجتمع المديض

ول�س إلغاءە، ع� الرغم من أنه تم وقف نفاذ القرار,  2021لسنة  7بدورە عمل ع� وقف تنف�ذ القرار بقانون رقم 
ي المرحلة إال أنه من غ�ي المستعبد إعادة عجلة الحد�ث عن ط�ح تعد�الت حول قانو 

ن الجمع�ات مرة أخرى �ض
 المقبلة فلسطين�ة باإلرهاب.  

نیا: إجراءات تكوین المؤسسات   ثا

خ�ص  ي السلطة الوطن�ة الفلسطين�ة تتبع إجراءات ط��لة ومعقدة جدا لمنح ال�ت
إن الجهات المختصة �ض

ة ق��ة ت  ة ط��لة، للمؤسسات الناشئة بما فيها النس��ة، تطلب تلك الجهات �سج�ل أي مؤسسة س�ي تخللها خ�ب
ي كث�ي من األح�ان يتم رفض التسج�ل تحت ذر�عة عدم استكمال اإلجراءات مع  

وأ�ضا تتطلب التخصص�ة، و�ض
ي كل مرة، كل هذا التعق�د �سبب اعتقاد السلطة الفلسطين�ة أن هذە  

إضافة متطلبات جد�دة للتسج�ل �ض
خ�ص ستعمل من أجل منافسته ع� مصا در التم��ل والتخوف من هذە المؤسسات غ�ي  المؤسسات إن منحت ال�ت

كما أن اإلجراءات تحمل   21موال�ة للنظام �سبب مطالبهم الحقوق�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة والس�اس�ة. 
ي إجراءات لم بنص عليها قانون الجمع�ات والئحته  

ي تك��ن المؤسسات �ض
ي ط�اتها قيود مفروضة ع� الحق �ض

�ض
ط السالمة األمن�ة الذي تفرضه وزارة الداخل�ة ع� الجمع�ات، سواء ف�ما يتعلق   التنف�ذ�ة، و�تعلق  الق�د ��ش

بعمل�ة �سج�ل الجمع�ات أو تمكينها من فتح أو تفع�ل الحسابات البنك�ة، إن هذا اإلجراء �شكل تهد�دا لحق  
ي قطاع غزة. 

 22الجمع�ات النس��ة بالوجود وتحد�دا للجمع�ات �ض

ثا: مشاركة الم   ؤسسات النسویة  في صنع القرار ثال

ة و�ي   ي القرارات المتعلقة بالنساء ذات أهم�ة كب�ي
ي عمل�ة صنع القرار خاصة �ض

إن مشاركة المؤسسات النس��ة �ض
�عات  ي الس�اسات والت�ش

ي تمتلك القدرة ع� عكس احت�اجات وأول��ات النساء �ض وس�لة للتعب�ي عن الرأي و�ي اليت
ات�ج�ات والخطط الو  ي تعمل ع� تقد�م واالس�ت طن�ة، خصوصا  المؤسسات النس��ة القاعد�ة والمؤسسات اليت

ي نقل أصوات النساء، فإن الحكومة الحال�ة تعمل ضمن س�اسة الباب المفت�ح 
الخدمات للنساء �ي األجدر �ض

ا�ات مع المؤسسات النس��ة ف�ما يتعلق بقضا�ا النساء، فيوجد تمث�ل لمؤسسات ورة بناء ال�ش المجتمع   وتؤمن ب�ض
ات�ج�ات مثل اللجنة   �عات ووضع االس�ت ي تعمل ع� رسم الس�اسات والت�ش ي اللجان الوطن�ة اليت

ي النس��ة �ض
المديض

، واللجنة الوطن�ة إلقرار قانون حما�ة  1325الوطن�ة لمناهضة العنف ضد النساء، واللجنة الوطن�ة لتنف�ذ قرار 
ون العق��ات، واللجنة الوطن�ة لتشغ�ل النساء، ومشاركة األ�ة من العنف، واللجنة الوطن�ة لمراجعة قان

ات�ج�ة   ي إس�ت
ات�ج�ة الوطن�ة للمشاركة الس�اس�ة للمرأة الفلسطين�ة، و�ض ي تط��ر اإلس�ت

المؤسسات النس��ة �ض
ها من اللجان الوطن�ة المعن�ة   ض وغ�ي ض الجنسني ات�ج�ة تع��ز العدالة والمساواة بني مناهضة العنف ضد النساء، و�س�ت

   23بقضا�ا المرأة. 
ي صنع القرار خالل جائحة كورونا فقد تم �شك�ل ما �قارب (

اك النساء �ض ) لجنة إرشاد  300عالوة ع� ذلك تم إ�ش
ي مختلف الهيئات المحل�ة، تضم حوا�ي (

) س�دة وفتاة إلعداد �ساء ق�اد�ات، ولدعم  1500وتوج�ه و�سناد �ض
ي تقد�م خدمات الرعا�ة وا

ي مختلف ومساندة المؤسسات �ض
لتوع�ة والرعا�ة والحما�ة ورصد احت�اجات النساء �ض

�ي خالل الجائحة. 
ض ي ظل عدم إمكان�ة تنقل النساء �سبب الحجر الم�ض

 24المحافظات خاصة �ض
 

ي صناعة القرار إال أن المأخذ ع� الحكومة الفلسطين�ة أنه ال يتم 
اك المؤسسات النس��ة �ض ع� الرغم من إ�ش

ورة األخذ بالتوص�ات ألن ترجمة توص�ات  ي كث�ي من األح�ان، ع� الرغم من �ض
المؤسسات النس��ة إ� الواقع �ض

ات�ج�ات والخطط الوطن�ة، كما أن  �عات واالس�ت ي ستعمل ع� تنف�ذ الس�اسات والت�ش المؤسسات النس��ة �ي اليت
ي صنع القرار ل�ست منهج�ة ثابته لدى الحكومة بل مت

اك المؤسسات �ض ة  س�اسة إ�ش ة بتغ�ي الحكومات ومتغ�ي غ�ي
 25وفقا لفكر وتوجهات من يرأس الحكومة. 

 

 
 أمل الفق�ه مرجع سابق.  21
 مرجع سابق 22
، مرجع سابق  23 ش�ي  د.صباح ال�ش
ي األمم المتحدة"،   2ملحق  24

ض المقدمة إ� لجنة وضع�ة المرأة �ض  . 2022\ 7\ 25"تق��ر متابعة توص�ات س�داو لدولة فلسطني
 أمل الفق�ه، مرجع سابق 25
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 الجبھة الرابعة: سیاسات  الممولین:
ي تم��ل برامجها، وال  

ي �ض تعتمد المؤسسات األهل�ة الفلسطين�ة بما فيها النس��ة �شكل كب�ي ع� التم��ل الخار�ب
وع وط م�ش وط ل�ن يوجد تم��ل مرتبط ��ش امج �شكل سل�م، يوجد تم��ل غ�ي م�ش ة تهدف إ� ضمان تنف�ذ ال�ب

وع، كما هو الحال مع   ي وثائق الم�ش
وعة �س� إلقحام الرؤ�ة الس�اس�ة للممول �ض وط غ�ي م�ش وتم��ل مرتبط ��ش

ط ع� المؤسسات التوقيع ع� "وث�قة اإلرهاب" و�ي وث�قة   ي الذي �ش�ت الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة واالتحاد األورويب
وع.  س�اس�ة ل�س   26لها صلة بالم�ش

ط للتم��ل عدم التعاقد المبا�ش والتعاقد من الباطن مع ال��انات واألحزاب والحركات   ي �ش�ت كما أن االتحاد األورويب
ي كامل ألعضاء مجلس اإلدارة و   الفلسطين�ة المدرجة ضمن قائمة "القيود األورو��ة". باإلضافة إ� إجراء فحص أميض

وع ي الم�ش
ض �ض إن هذا األمر ال �ستق�م   27والمستف�دين منه للتأ�د من خلوهم من أي صبغة نضال�ة،  طاقم العاملني

ي تتشكل من األطر النس��ة و�ي �شكل العصب   مع المؤسسات النس��ة الفلسطين�ة ذات الطب�عة الخاصة واليت
ي إال إذا سجلت وط ال �ستطيع الحصول ع� تم��ل خار�ب كجمع�ة    الرئ��ي للحركة النس��ة فبسبب هذە ال�ش

�ة مما �فقدها ه��تها النس��ة ذا األبعاد االجتماع�ة والوطن�ة والس�اس�ة، كما أن احتفاظ بعض المؤسسات  خ�ي
به��تها افقدها التم��ل و�التا�ي �شاطها وفعاليتها كمؤسسة  �س��ة، كما وحرمت ال�ث�ي من المؤسسات النس��ة من  

 28اب". التم��ل �سبب رفضها التوقيع ع� "وث�قة اإلره

ي  
ي التمتع بالحق �ض

وط مما �حد من حقها �ض تتأثر قدرة وفعال�ة و�شاط المؤسسات النس��ة �س�اسة التم��ل الم�ش
ض الدول�ة والوطن�ة.   ح��ة التجمع السل�ي وتك��ن الجمع�ات المح�ي بموجب القوانني

ي األمم المتحدة وانضمامها إ� 
ض ع� دولة مراقب غ�ي عضو �ض ي  إن حصول دولة فلسطني

اتفاق�ات تكفل الحق �ض
ي التجمع السل�ي �عت�ب مثابة تعهد بالعمل والتعاون مع األمم المتحدة، 

و�التا�ي   29ح��ة تك��ن الجمع�ات والحق �ض
ي ال�قع 

التحقيق والمسائلة  حكومة الفلسطين�ة كجزء من مسؤول�اتها الدول�ة لزاما ع� الجهات ذات االختصاص �ض
ي تعمل ع� تك��س  ��ة وللناشطاتوتوف�ي الحما�ة للمؤسسات النس �ع�ة اليت ، واتخاذ التداب�ي الس�اسات�ة والت�ش

ي التنظ�م  
ام وحما�ة و�عمال حقوق المرأة �ض ، واح�ت ي التجمع السل�ي

ي ح��ة تك��ن الجمع�ات والحق �ض
الحق �ض

نت،  نت والتصدي إلشكال العنف الخاصة بالن�ع االجتما�ي ع�ب اإلن�ت وط   والعمل الجما�ي ع�ب اإلن�ت ض �ش وتحسني
ي ح��ة تك��ن الجمع�ات المح�ي بموجب  

ي لسه�ل الوصول إ� التم��ل كعن� أسا�ي للحق �ض التم��ل الخار�ب
ض الدول�ة والوطن�ة.   القوانني

 
 

 

 

 
و، شبكة المنظمات األهل�ة.  26 ، دل�ل التم��ل الم�ش  عبد الرحمن التم��ي
27 updating Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism 
-, 2009. P 49and repealing Common Position 2009/67/CFSP, Official Journal of the European Union, Jan 16

0.5   
، طول�رم،  28  . 2022/ 6/ 20مقابلة شخص�ة مع عفاف ال��دة، رئ�سة ف�ع اتحاد لجان المرأة للعمل االجتما�ي
ي ح��ة التجمع و�ي (العهد الدو�ي الخاص بالحقوق المدن�ة29

ي تح�ي الحق �ض ض ع� معظم اتفاق�ات حقوق اإل�سان الدول�ة اليت  وقعت دولت فلسطني
ض ضد المرأة، واالتفاق�ة والس�اس�ة، والعه د الدو�ي الخاص بالحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة، واتفاق�ة القضاء عل ى كافة أشكال التمي�ي

ي ذلك
ض العن�ي، واتفاق�ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاق�ة حقوق الطفل، للم��د انظر �ض :  الدول�ة للقضاء ع� ع� جميع أشكال التمي�ي
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