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 ملخص

                                                                                     تنتاجات الزيارة اليت أديتها إىل األراضي الفلسطينية احملتلة يف نطاق بعثة رمسية يف                                    يتضمن هذا التقرير اس    
                                                                وهو يتناول تأثريات الصراع واالحتالل على املرأة وخباصة آثارمها           .     ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ١٨       إىل     ١٣            الفترة من   

                                مة لتأمني محاية وتعزيز حقوق املرأة                                          ويعني هذا التقرير تدابري ومبادرات رئيسية الز  .                           املنطوية على العنف ضد املرأة
                                                    وعلى هذا األساس، ال يركز التقرير على العنف ضد           .         احملتلة           الفلسطينية                                      والقضاء على العنف ضدها يف األراضي       

  .               املرأة يف إسرائيل

               نتيجة للصراع      احملتلة           الفلسطينية        األراضي                         يف شـكل العنف متفشية يف          اإلنسـان        حقـوق             وانـتهاكات   
                                                                                وقد سامهت التدابري األمنية اليت اختذهتا قوات االحتالل اإلسرائيلية مقرونة بالرد             .              ن طال أمدمها                  واالحـتالل اللذي  

                                                  يف إطار نظام متكامل للعنف يتقاطع مع نظام                   الفلسطينية                                                         الـذي أثارتـه تلك التدابري من جانب خمتلف العناصر           
  .              يف آثار مؤذية          الفلسطينية                                    تقليدي تسوده سلطة األب ويتسبب للمرأة 

                    والقانون اإلنساين يف       اإلنسان     حقوق                                                               ويـربز هـذا الـتقرير دور التدابري األمنية اإلسرائيلية ومفعوهلا يف     
                                                                         ويف ظل بيئة كهذه متسمة بتأثرياهتا السلبية يفضي نظام متكامل قوامه العنف الذي   .      احملتلة           الفلسطينية          األراضـي 

  .                                                    أة لضرب من العنف الذي يتخلل كافة جماالت احلياة                                                                  يتقاطع مع االحتالل وسيادة السلطة األبوية إىل تعريض املر        
                               ً       ً               ً                       ً                                       وتعاين املرأة من العنف بوصفه أثراً مباشراً وغري مباشر نامجاً عن التدابري األمنية، فضالً عن العنف داخل األسرة                  

  .                                               واجملتمع احمللي الذي تشتد وطأته نتيجة لألوضاع األمنية

                       ، من األمهية مبكان أن تضع      احملتلة           الفلسطينية        األراضي                                              وليتسـىن إجيـاد بيـئة متكينية ملكافحة العنف يف    
             ومثل هذا احلل   .            ً      ًَ                                                                          إسـرائيل حـداً فورياًَ النتهاكاهتا القانون الدويل وأن يتم التوصل إىل حل مستدام هلذا الصراع         

                                   أال وهو ما حدث وحيدث من جتريد للشعب -                                                                يـتوقف عـلى اسـتجابة فعالة تتصدى للب الصراع يف املنطقة            
  .           من أراضيه        الفلسطيين

ّ                                                                        وأنا أنضم إىل النداء املوّجه من النسوة الفلسطينيات إىل اجملتمع اإلسرائيلي، وخباصة النسوة اإلسرائيليات،                          
           إىل تنفيذ           الفلسطينية                     وأدعو احلكومة والسلطة   .                                               ً        من أجل الضغط على احلكومة اإلسرائيلية لكي تضع حداً لالحتالل

        ويف هذا    .                                                       مستقلة وذات سيادة وإىل السالم املستدام يف املنطقة               لسطينية ف                                          خارطـة الطريق املؤدية إىل إقامة دولة        
          واملرأة            الفلسطينية                                أشدد على أمهية مشاركة املرأة        )     ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥           ً                                  الصـدد وطبقاً ملا ورد يف قرار جملس األمن          

  .                               مشاركة تامة يف العملية السلمية          اإلسرائيلية

               ني ومحايتهم مع            الفلسطيني                        لتأمني حقوق املدنيني                                                           وأحـث حكومـة إسرائيل على التقيد بالقانون الدويل         
                                                                           ّ                                      التشـديد بوجه خاص على احلق يف الصحة وتوفري ما يلزم للحوامل وللمريضات من أجل تلقّيهن العناية الطبية                  

                                                                                             ويف هذا السياق جيب السماح حبرية التنقل ملوظفي األمم املتحدة وغريهم من الوكاالت اإلنسانية العاملة        .        الفورية
ّ                               على أن تضّمن ما تقدمه من تقارير                  اإلسرائيلية                                وأحث باإلضافة إىل ذلك احلكومة        .      احملتلة            الفلسطينية        راضي  األ   يف             
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ّ                                                                    مبوجـب مـا تشترط تقدميه هيئات رصد املعاهدات، خاّصة بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد                                                             
  .     احملتلة           الفلسطينية        األراضي             حقوق املرأة يف                                                           املرأة، معلومات تتصل بوفاء إسرائيل بالتزاماهتا بتعزيز ومحاية 

                                                                         إىل توخي سياسة قوامها الالتسامح مع مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك                       الفلسطينية                   وأدعـو السـلطة      
ّ                    اإلرهاب؛ وأن تعمل على إقامة دولة دميقراطية علمانية حتمي حقوق املرأة؛ وأن تصوغ تشريعاً حملياً موحداً جيّرم                    ً      ً     ً                                                                                

                                                                                    والعنف املرتيل وجرائم الشرف؛ وأن توفر الدعم القانوين والسياسي واملايل لوزارة شؤون املرأة                 االعتداءات اجلنسية
                                       إىل اعتماد شرعة حلقوق املرأة وإىل النهوض         الفلسطيين                    وأدعو اجمللس التشريعي   .                                وأن تنمي التمثيل السياسي للمرأة

   .    نسني                                                        بتنفيذ كافة مشاريع اللوائح الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجل

                                                                                                          وأدعو اجملتمع الدويل إىل أن ينشط بشكل متزايد يف تعزيز احملاسبة على التقيد بالقانون الدويل من جانب                  
                                          لتمكينها من االمتثال اللتزاماهتا، وأن                الفلسطينية                            ، وأن يعزز قدرة السلطة           احملتلة            الفلسطينية          األراضي      يف          إسرائيل

                                                                 ألطراف، مبادرات اجملتمع املدين الرامية إىل حتسني وضع املرأة؛ وأن                                                        يدعـم، من خالل التمويل الثنائي واملتعدد ا       
                         وأحث جملس األمن على أن       .                                                   يف جمال تعزيز السلم وتسوية الصراع يف املنطقة                  اإلسرائيلية    و           الفلسطينية             يدعم املرأة   

                  ن اإلنساين وتنفيذ                                         تكفل التقيد حبقوق اإلنسان والقانو          احملتلة            الفلسطينية          األراضي                                   يـأذن بإجيـاد آلـية دولية يف         
                                                                                                                 القـرارات الراهنة الصادرة عن جملس األمن؛ وتكملة هلذه اجلهود أن يوسع يف نطاق والية املكتب امليداين التابع                  

                                 حبيث تشمل هذه الوالية وظيفة           احملتلة            الفلسطينية          األراضي                                                    ملفوضـية األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف          
   .      الرصد
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 املرفق

ّ                                       قررة اخلاص ة ياكني إيروتورك املعنية بالعنف ضد املرأةتقرير مقدم من امل          
 وأسبابه وعواقبه بشأن زيارهتا إىل األراضي الفلسطينية احملتلة

 )٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١٨-١٣(

 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 

  ٥  ٤- ١ ..................................................................................     مقدمة

  ٥   ١٢- ٥ ............................                                 األمن، حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين  :       السياق -   ً أوالً

  ٧   ٥٨-  ١٣ ..............................................                     ملتكامل للعنف ضد املرأة        النظام ا -     ً ثانياً

  ٩   ٤٦-  ١٩ .........................                                          العنف الذي مصدره التدابري األمنية اإلسرائيلية -   ألف 

   ١٥   ٥٨-  ٤٧ .....................................                            العنف داخل األسرة واجملتمع احمللي -   باء 

   ١٩   ٧١-  ٥٩ ..................................................                         الردود على العنف ضد املرأة -     ً ثالثاً

   ١٩   ٦٠-  ٥٩ .........................................................             اإلطار القانوين -   ألف 

   ٢٠   ٦٣-  ٦١ ............................................                         مبادرات السلطة الفلسطينية -   باء 

   ٢٠   ٦٩-  ٦٤ ..................................................                  مبادرات اجملتمع املدين -   جيم 

   ٢٢   ٧١-  ٧٠ ...........................                                        مبادرات الفريق القطري التابع لألمم املتحدة -   دال 

   ٢٢   ٧٨-  ٧٢ .........................................................                 استنتاجات وتوصيات -     ً رابعاً

   ٣١ .....................................           ُ                                    قائمة مبن اسُتشري من األشخاص واملنظمات أثناء البعثة  :      تذييل
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 مقدمة

      ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٨     إىل   ١٣                   ة رمسية يف الفترة من             يف إطار بعث     احملتلة             الفلسـطينية           األراضـي     زرت  - ١
  .      احملتلة            الفلسطينية          األراضي                                                                                 الستقاء معلومات من املصدر عن تأثريات االحتالل والصراع يف العنف ضد املرأة يف              

                                       وأود أن أشكر هذه وتلك على ما أبدتاه من   .           الفلسطينية                                                  وقد جرت الزيارة بالتعاون مع حكومة إسرائيل والسلطة 
  .               اون أثناء زياريت  تع

                           لتأمني زيارة كللت بالنجاح       املتحدة    ألمم                                                             وأنا ممتنة بالغ االمتنان للدعم الذي وفره الفريق القطري التابع ل - ٢
                                                                       وأود أن أعرب بوجه خاص عن امتناين للسيد عثمان حسن، مدير املكتب              .                                    مـن الناحية املوضوعية واللوجستية    
                       ، وللموظفني العاملني معه      احملتلة           الفلسطينية        األراضي                      السامية حلقوق اإلنسان يف                                  امليداين التابع ملفوضية األمم املتحدة 

  )        األونروا (               ني يف الشرق األدىن          الفلسطيني                      إلغاثة وتشغيل الالجئني       املتحدة     األمم                              ملـا قدموه من مساندة، ولوكالة  
  .                                    لتيسريها الزيارات امليدانية يف قطاع غزة

              رام اهللا وجنني    (                                                     القدس الشرقية والقدس الغربية والضفة الغربية                                               وعقـدت، أثـناء البعثة، اجتماعات يف       - ٣
                         وقمت بعدد من الزيارات       ).                                                            مدينة غزة مبا يف ذلك منطقة الزيتون وخميم جباليا لالجئني          (            وقطاع غزة     )        وأعـنني 

  .    رهم      وأس       اإلنسان      حقوق                                                                                       امليدانـية ملخيمات الالجئني وللقرى القريبة من جدار الفصل ملقابلة ضحايا انتهاكات             
                         وعقدت مشاورات مع ممثلي      .                                                                          كما زرت السجن املركزي يف الرملة وأجريت مقابالت مع حمتجزات فلسطينيات          

          الفلسطيين                          وأعضاء اجمللس التشريعي              الفلسطينية                  وممثلي السلطة              اإلسرائيلية                  وقوات الدفاع                اإلسـرائيلية           احلكومـة   
                                         واملنظمات النسائية واألساتذة اجلامعيني      ن     اإلنسا      حقوق               ً           كما اجتمعت أيضاً مبمثلي       .                          وتلقيـت مـنهم معلومات    

                                ترد قائمة باجلهات اليت التقيتها يف    . (      املتحدة    ألمم                                                       واحملامني والناجني من العنف وأسر الضحايا والوكاالت التابعة ل
   ).       التذييل

                                                                                                      وأود أن أعرب عن شكري احلار لكافة ضحايا العنف وألقارب هؤالء الضحايا الذين وافقوا على رواية                 - ٤
  .          الفلسطينية                                                                     ارهبم الشخصية مما مكنين من احلصول على فهم أعمق للمشاكل اليت تواجهها املرأة  جت

  والقانون اإلنسايناإلنسان حقوقاألمن، :  السياق�   ً أوال  

       األراضي    يف           الفلسطينية                                                                      يقتصـر التركـيز يف هذا التقرير على حتليل ألثر الصراع واالحتالل على املرأة    - ٥

  .                   ً                                                                     ومل يزل يفترض عموماً أن السياسات السامية والعالقات الدولية حيادية املنظور اجلنساين             .        احملـتلة               الفلسـطينية   
                                                                  خالل العقود العديدة املاضية، وال سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       املتحدة    ألمم                     وجدول األعمال اجلنساين ل

                                   والية املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد    ، و    ١٩٩٣                                                          التميـيز ضد املرأة، وإعالن القضاء على العنف ضد املرأة لعام   
                                ً                           ، ومنهاج عمل بيجني ظهرت مجيعها رداً على تلك التصورات              ١٩٩٤                                            املـرأة وأسـبابه وعواقـبه املسندة عام         

                       أما العوامل اخلارجية،     .                                                                            فالنظام اجلنساين سياسي الطابع والسياسات السامية تكتسي الصبغة اجلنسانية          .         املتحاملة
                                                               ولذلك، من الضرورة مبكان تقييم تأثرياهتا اجلنسانية ووقعها يف           .                       وه العالقات بني اجلنسني                          كاملهـنة، فتغري أو تش    
       ً                                                                               وانطالقاً من هذا التصور استخدمت الوالية املنوطة يب لتقييم وقع الصراع واالحتالل يف               .                       العـنف ضـد املـرأة     
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            ً     بوصفه نظاماً   -                السلطة األبوية         ً                                              وتوخياً لنهج كلي أقوم كذلك ببحث كيف أن نظام            .      احملتلة            الفلسطينية          األراضي
  . ) ١ (     احملتلة           الفلسطينية        األراضي                                                            يتقاطع مع االحتالل خللق سلسلة من تعدد أشكال العنف ضد املرأة يف �      قمعيا 

                        ً      ً                                                 ً      ً                 لقد أصبح األمن القومي شغالً عاملياً واإلجراءات اليت اختذت يف هذا الصدد أثرت، لألسف، تأثرياً سلبياً                 - ٦
        األراضي                                          وهذه ظاهرة بارزة يف األوضاع السائدة يف         .                    والقانون اإلنساين        اإلنسان    وق  حق                        يف أغلـب األحيان على      

                   فقد عمدت السلطات     .     ٢٠٠٢                                                               تسارعت بشكل خاص بعد االنتفاضة الثانية اليت شهدها عام                احملتلة              الفلسـطينية   
          ، واستغلت          لفلسطينية ا                                                                                  اإلسرائيلية، من خالل أوامر عسكرية، إىل بناء وتوسيع املستوطنات اليهودية على األراضي     

                                                                                                             املـوارد املائـية واالقتصـادية، وراقبت نقاط العبور، واشترطت تصاريح العمل ونظمت عمليات تنقل الشعب                
                                            ً                                وقد تسببت هذه احلالة يف نشوء مقاومة اختذت أشكاالً خمتلفة مشلت العنف من               .                        وحياة أفراده اخلاصة           الفلسطيين

                                                              بح هناك نظام متكامل من العنف يتقاطع مع العنف املتأصل يف                             وعلى هذا النحو أص     .                        جانـب اجملموعات املسلحة   
   .      احملتلة           الفلسطينية        األراضي                                                                العالقات القائمة على أساس نظام أبوي يتخلل كافة جماالت حياة املرأة يف 

                               ، يساورين بالغ القلق من أن           احملتلة            الفلسطينية          األراضي                                                وبعـد أن زرت املنطقة وشهدت واقع احلياة يف           - ٧
      وأشعر   .                                                                                                       بري اليت اختذهتا إسرائيل ألسباب أمنية هي يف الواقع بصدد إدامة الصراع متسببة يف املزيد من العنف                     التدا

         ني حمفوفة           اإلسرائيلي    و           الفلسطينية                                                                                     مبزيد القلق ألن مثل هذه التدابري ستزيد من حدة العداء الذي جيعل حياة املدنيني               
                                           هو الذي يعاين من وطأة األوضاع، وهذا الواقع         الفلسطيين     لشعب                    من ناحية أخرى فإن ا  .                       بانعدام األمن الالمتناهي

  .     احملتلة           الفلسطينية        األراضي                      بصدد زرع بذور اليأس يف 

                           يدعو إىل توخي توازن بني          اإلنسان      حقوق               غري أن قانون      .                                             إلسـرائيل احلق يف أن تتصدى للهموم األمنية        - ٨
                                              لذلك، جيب أن تكون التدابري متناسبة مع اخلطر الذي   .    سية                                                     الشواغل األمنية القومية الوطنية ومحاية احلريات األسا     

                                                               إذ هناك بعض احلقوق اليت حيرم القانون الدويل تعليقها يف ظل             .                                                تتخذ ملواجهته وجيب أن تكون ال متييزية الطابع       
                                                                                                             أي ظـرف مـن الظروف، من بينها احلق يف احلياة واحلق يف التفكري واحلق يف الوجدان والدين، وعدم التعرض                    

                                                                                                            تعذيـب واملعاملـة أو العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملبادئ األساسية املتمثلة يف احملاكمة العادلة        لل
  .              وافتراض الرباءة

                    تأكيد أن أحكام     ) ٢ (                                         ، يف مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة بإسرائيل           اإلنسان     قوق                              وقـد كررت اللجنة املعنية حب      - ٩
           ً           وشددت حتديداً على أن      .                         ً                             دنية والسياسية تنطبق فعالً على سكان األراضي احملتلة                                     العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل    

                                                                                             بتأمني كون التدابري اليت تتخذ ملكافحة أعمال اإلرهاب، سواء اعتمدت فيما يتصل بقرار جملس               "                 إسرائيل مطالبة   
             والحظت اللجنة    ".  د                                             ً     ً                 أو يف سـياق النـزاع املسلح الدائر، تتوافق توافقاً كلياً مع العه        )     ٢٠٠١   (    ١٣٧٣        األمـن   

                                                                                                           استخدام إسرائيل املتكرر للحجز اإلداري الذي يترتب عليه تقييد إلمكانية احلصول على خدمات حمام وللكشف               
                                                                              وذكرت أن هذه السمات حتد من فعالية النظر القضائي فتعرض بذلك للخطر احلماية من       .                     عـن أسباب االعتقال   

                                                          ما عربت اللجنة عن قلقها بشأن استخدام احلبس االنفرادي          ك  .                                               التعذيـب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية      
  .                                                                                  وشجبت اللجنة الطابع العقايب الذي يتسم به هدم املنازل ودعت إسرائيل إىل وقف هذه املمارسة  .            الطويل األمد
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       الذي     ١٥٤٤         القرار     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٩                   ، اعتمد جملس األمن يف      احملتلة           الفلسطينية       ألراضي            وقبل زياريت ل -  ١٠
ـ                                                                    ً      ً                                      يد تأكـيد أنه من واجب إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، التقيد تقيداً صارماً بااللتزامات واملسؤوليات                   يع

    ١٢                                                                                                          القانونـية مبوجـب اتفاقـية جنـيف الـرابعة املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب واملؤرخة                   
      َّ                        وقد بيَّن اجملتمع الدويل بوضوح أن   .          لفلسطينية ا                                            ، والقرارات العديدة السابقة املتعلقة باملسألة     ١٩٤٩      أغسطس  /  آب

                                       ولذلك ختضع إسرائيل ألحكام وقواعد القانون            الفلسطينية        األراضي                                     مفهـوم االحـتالل العسـكري ينطبق على    
  . ) ٣ (                                  اإلنساين الدويل اليت تنظم أوضاع االحتالل

                         كملجأ أخري حلماية السكان                                    بينوا أن التدابري األمنية اختذت               اإلسرائيلية                                وعـلى حـني أن ممثلي احلكومة         -  ١١
                    وقانون احلرب قد          اإلنسان      حقوق                                               ً                               اإلسـرائيليني مـن اهلجمـات اإلرهابية إال أهنم شددوا أيضاً على أن قانون               

                         أن أي إجراء يتجاوز               اإلسرائيلية                                                   وذكرت الدائرة القانونية التابعة لقوات الدفاع         .                             يتعارضـان يف بعـض األحيان     
                       وأكدوا يل أن احلساسية      .                                                   فيه وأن مقترفيه يالحقون إذا ما تبني أهنم آمثون                      جيري التحقيق     "                    الضـرورة العسكرية   "

                                                                  بيد أهنم اعترفوا بأن أخطاء ترتكب يف بعض األحيان بسبب رداءة             .          ً  شديدة جداً   "                    لألضـرار اجلانبـية    "         لديهـم   
            كمة العليا                                     ً                                         وشـددوا على أن كافة التدابري ختضع أيضاً إلعادة النظر فيها من قبل احمل               .                         املعلومـات االسـتخبارية   

      حقوق                                                                                                وأن مجيع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بإمكاهنم أن يقدموا التماسات ملناهضة انتهاكات                         اإلسرائيلية
  .         املزعومة      اإلنسان

        اإلنسان     قوق    حل         الفلسطيين                     باالشتراك مع املركز      "        العدالة "                ، قامت منظمة        ٢٠٠٤        مـايو    /         أيـار    ٢٧    ويف   -  ١٢
                         العليا بإصدار أمر زجري           اإلسرائيلية                          بتقدمي عريضة وطلب إىل احملكمة   "    احلق "  م                               واملنظمة غري احلكومية املعروفة باس

                                                  وطلب مقدمو العريضة من احملكمة العليا أن حتدد،          .                                 ، ووزير الدفاع ورئيس الوزراء              اإلسرائيلية                  ضد قوات الدفاع    
                        ولنظام روما األساسي        ً                        وفقاً للقانون اإلنساين الدويل     "                  الضرورة العسكرية  "                                     ألول مـرة، النطاق القانوين ملصطلح       

      وطعنت   .                                                ً                                                         لـلمحكمة اجلنائية الدولية وللقرارات الصادرة مؤخراً عن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة            
                         لكي تنفذ سياستها املتمثلة   "                 الضرورة العسكرية "      وهو           اإلسرائيلية                                          العريضة يف التربير الذي تستخدمه قوات الدفاع 

               طلبت احملكمة       ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٦                                     لسة استماع نظمت بشأن العريضة يف                وأثناء ج   .               يف هدم املنازل  
   .                                                                   العليا تقدمي معلومات إضافية حول حدث حمدد يف موقع حمدد لـه صلة بالعريضة

  النظام املتكامل للعنف ضد املرأة�     ً ثانيا  

                                    استخدام القوة والتدابري األمنية              واكبها      احملتلة            الفلسطينية         ألراضي    ل          اإلسرائيلي        ً                 إن عقـوداً من االحتالل       -  ١٣
                                                                                           ً                     الصـارمة املقترنة مبا تتسبب فيه من أشكال املقاومة قد أسهمت يف خلق مناخ من العنف املشروع بوصفه هنجاً                   

                                                            ً                              مث إن يف تقاطع االحتالل مع نظام سلطة األب ما جيعل املرأة تشهد متييزاً متعدد الطبقات                  .                    لتسـوية النـزاعات  
  .     ً              وعنفاً متعدد األشكال

                                            ً                                                وقد نفذ االحتالل إىل كافة جوانب احلياة وكان سبباً يف انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -  ١٤
                                    العنف كأداة إلدامة االحتالل ويستخدمه           اإلسرائيلية                    وتستخدم قوات الدفاع   .    ً                           فضالً عن احلقوق املدنية والسياسية
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                                                          االستراتيجي من جانب إسرائيل ألدوات من قبيل مصادرة                  واالستخدام  .                   ون كأداة ملقاومته           الفلسطيني            املناضـلون   
                                                                                                         األراضـي واإلعدام خارج نطاق القانون وعمليات االجتياح العسكري اليومية واإلقفال التعسفي وحاالت منع              

                   يف الريبة السائدة     ١٩٦٧                                                                         اجلوالن وهدم املنازل واالحتجاز التعسفي من بني مجلة تدابري قد أسهمت كلها منذ عام 
  .                                                     ويف انتشار العداء يف مجيع أحناء األراضي الفلسطينية احملتلة     ً حالياً

                                                                                                        إن احلالـة يف غزة شبيهة بسجن مفتوح، تقوم إسرائيل يف ظلها بالسيطرة الكاملة على التحركات من                   -  ١٥
                                                             ، شنت إسرائيل غارات اتسمت بعنف ال سابق لـه وعمليات هدم يف جنوب     ٢٠٠٤     مايو  /                     املنطقة وإليها ويف أيار

ـ    ُ                                                                     زة بغرض كشف وهدم أنفاق ُحفرت يف باطن احلدود مع مصر يدعى أن األسلحة كانت هترب عن                            قطـاع غ                        
                           ً                                                           وهدموا املنازل وأحلقوا أضراراً باملدارس وغريها من املباين احلكومية ودمروا املرافق األساسية اليت   .              طريقها إىل غزة

                                       رض املدنيون الفلسطينيون، مبن فيهم النساء       وقد تع  .                                                       قيل إن العديد منها يقع على بعد مئات من األمتار من احلدود
                                                                      وقتلت يف اليوم األول من االجتياح فتاة تبلغ من العمر أربع عشرة              .                                           واألطفال، للرمي بالرصاص دون سابق إنذار     

         ومل أمتكن    .                                                                                                  سنة وتال ذلك جرح العديد من األشخاص يف اليوم الثاين حني فتحت القوات النريان على املتظاهرين               
           ً                                                              ً                              رة رفح نظراً ألن قوات الدفاع اإلسرائيلية أغلقت الطريق يف اليوم الذي كان مقرراً أن نسافر فيه                              لألسف من زيا  

  . ) ٤ (       إىل هناك

                                                                                                   واستمعت إىل شهادات من الجئات يف جنني أبلغنين أنه أثناء االجتياح العسكري الذي دام أسبوعني يف                 -  ١٦
                                      وخية فقتلت وجرحت النساء واألطفال ودمرت                                               قصفت قوات الدفاع اإلسرائيلية املخيم بقذائف صار    ٢٠٠٢     عام  
                                                                                                    وقد منعت سيارات اإلسعاف من الدخول إىل املخيم، مما نتجت عنه حاالت وفاة بسبب انعدام الرعاية                  .       املنازل

                                             ومت توقيف العديد من الرجال وأودعوا احلبس         .                      ً                               واسـتخدمت النساء دروعاً بشرية للدخول إىل املنازل         .         الطبـية 
  .                                                                       وحلقت بالنسوة وباألطفال إعاقات والكل يعاين من الكرب التايل للرضح نتيجة لذلك  .  ر     أشه ٦             االنفرادي ملدة 

ّ                  يف املائة منهن تتراوح أعمارهّن ما بني الثامنة عشرة والثالثني سنة بأهنن ولو كّن                 ٦٧                   وأبلغـتين أرامل،     -  ١٧                                            ّ                            
ُ         ً                                    زوجـات شهداء ذوات مركز مرموق غري أهنن لسن ُحرات أبداً يف جمتمع حمافظ تسوده                       ولذلك   .               السلطة األبوية                                        

                         وأبلغتين نسوة أزواجهن على   .                                                                 نسني أهنن نساء ويرون أنفسهن كأمهات ال غري، يقمن على توفري حاجات أسرهن
                                                                                 ً                             قـيد احلياة أن قتامة األوضاع االقتصادية والضغوط النامجة عن االحتالل جعلت الرجال أشد عنفاً ألهنم فقدوا                 

                                                                    ومها عنصران أساسيان من عناصر الرجولة يف جمتمع تقليدي تسوده           -   ة                                        قدرهتم على توفري أسباب العيش واحلماي     
                                                                                ومع ما حيدث من جتريد للرجل من رجولته تتحول املرأة إىل أداة المتصاص األزمات إذ هي اجلهة   .              السلطة األبوية

  . ) ٥ (                       اليت يستهدفها العنف املرتيل

        التدابري   :                                 ن العنف ينبع من مصدرين اثنني                                                                  والعنف املوجه ضد املرأة والذي يتجلى داخل نظام متكامل م          -  ١٨
   .                                           األمنية اإلسرائيلية؛ واألسرة وكذلك اجملتمع احمللي
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  العنف الذي مصدره التدابري األمنية اإلسرائيلية-ألف 

                                                                                                       إن الـتدابري األمنية اليت تتخذ موجهة ضد السكان الفلسطينيني بأسرهم؛ ويف هذا الصدد تتعرض املرأة                 -  ١٩
                                                                                                  ه هذه التدابري بطرق مماثلة لغريها من أعضاء اجملتمع بيد أنه بالنظر إىل تنوع الطرق اليت هبا                                    للعـنف الذي مصدر   

                                                                                                                   يـتقاطع االحتالل مع السلطة األبوية فإن الوقع املباشر وغري املباشر للتدابري األمنية يرتع إىل التأثري بشكل حمدد                  
                   تقييد حرية التنقل؛   :                          مها السلطات اإلسرائيلية هي                                      ولبيان هذا، أركز على تدابري أربعة تستخد  .               ومضاعف يف املرأة

  .                                               تدمري املنازل؛ االعتقال؛ واإلصابات واخلسائر يف األرواح

  القيود املفروضة على حرية التنقل-١

                                                                                            تقـوم سياسة تقييد حرية تنقل املدنيني الفلسطينيني على أساس املمارسات اليت تشمل املمايزة يف اإلقامة    -  ٢٠
       وإنفاذ   .                        ً                                   ، واجلدار وما يفرض تعسفاً من غلق للحدود ومنع للجوالن          ) ٦ (                    ط التفتيش العسكرية                      ومركـز اهلوية ونقا   

  .                                                                                                 إسرائيل للغلق يتم على حنو ال يقبل التنبؤ به وهبذا ينتفي االنسجام ويبقى السكان يف حرية، خيافون ما هو أسوء

                                   الناس داخل األراضي الفلسطينية         ً                                                                 وفضالً عن العراقيل املادية اليت توضع، هناك نظام للهوية حيكم حركة           -  ٢١
                                  ً      ً                                  ً          ففي األراضي احملتلة، ميلك السكان مركزاً واحداً من مراكز ثالثة خمتلفة للهوية موافقاً           .                         احملتلة وعلى جانيب اجلدار   
                                                          ولزيادة بيان ما يتسم به النظام من تعقيد فإن مالك            .                                   الضفة الغربية أو القدس أو غزة       :                        ألمـاكن إقامـتهم وهي    

                                                                                            فة الغربية يلزمه تصريح للمرور عرب أي من نقاط التفتيش العسكرية العديدة املمتدة على طول                           التصـريح من الض   
                                                         وإذا كان عمر هذا الشخص يزيد على السادسة عشرة فإنه سيحتاج   .                         للعبور إىل إسرائيل والقدس  "          اخلط األخضر "

                              ما أنه حيتاج إىل تصريح آخر                                                                                          لتصـريح إضايف للسفر من مدينة فلسطينية إىل مدينة أخرى داخل الضفة الغربية ك             
                                                                      والفلسطينيون الذين حيملون هوية من القدس هلم احلق يف التنقل داخل             .                                         لدخول املنطقة الصناعية اليت يعمل فيها     

                                                            ً                                                 القـدس وخارجها وعرب معظم األراضي الفلسطينية احملتلة، وهو حق غالباً ما تعطله الشرطة احلدودية والشرطة                
  . ) ٧ (                                                      َ          تقييدي هلذه املمارسات يولد كذلك صعوبات يف ما خيص الزواج ولَم مشل األسر                 والطابع املعقد وال  .       املدنية

                                                                                                         ويفـيد الـتقرير الذي أعدته اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق                 -  ٢٢
             ك عشرات اآلالف       أن هنا  ) A/58/311 (                                                             اإلنسـان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة   

                                                              ً                                   من األسر الفلسطينية يف القدس تعيش يف املدينة دون تصاريح إقامة نظراً إىل أن هذه األسر قد فرت مث عادت بعد 
                                                                                         وانعدام تصريح لإلقامة حيرم هذه األسر من اخلدمات الصحية واالجتماعية ومينع أطفاهلا من               .     ١٩٦٧          حرب عام   

  . ) ٨ (                                 االلتحاق باملدارس العامة اإلسرائيلية

                                                                              َّ                           ومت التعـبري عن أوجه القلق فيما خيص احلوامل يف األراضي الفلسطينية احملتلة الالئي ال يتمكنَّ من تلقي                   -  ٢٣
           وازداد هذا   .                                                       ً                                 الرعاية الصحية املالئمة والوصول إىل املستشفيات يف أمان نظراً للقيود اليت تفرض على حركة التنقل

ُ                                                         لقيُت تقارير تفيد احلرمان من الوصول أو تأخريه مما ينتج عنه وضع      وقد ت  .  ) ٩ (           ً                      األمر تعقيداً اآلن بسبب بناء اجلدار     
ّ                                                                               النسـاء حلملهن وهّن يف نقاط التفتيش ويتسبب ذلك هلن يف تعقيدات ويف الوفاة يف بعض احلاالت                            وعلى سبيل    .                

    ٢٨                                                                                                            املـثال وضـعت روال أشتيا محلها وهي يف الطريق واستفيد أن اجلنود اإلسرائيليني منعوها من املرور، يوم                 
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                                              وقد توىف مولودها بعد والدته بوقت قصري وعندها فقط   .                               ، عند نقطة التفتيش يف بيت فوريق    ٢٠٠٣      أغسطس  /  آب
                                                   كما أن مليس تيسري إبراهيم قاسم وضعت محل توأمني           .                                                        مسح هلا باملرور عرب نقطة التفتيش إىل مستشفى يف نابلس         

                             وقد بقيت تنتظر يف نقطة تفتيش    .     ٢٠٠٣       ديسمرب /              كانون األول    ٢٢                                          يف وقـت سابق ألجل الوضع وذلك يف يوم          
                                                              وعندما مسح لسيارة اإلسعاف يف اجلهة األخرى من نقطة التفتيش            .                                           ملـدة ساعة ونصف الساعة يف أواسط الليل       

  .            ً                                                                    بالوصول أخرياً كانت حالتها الصحية قد تردت وتوفيت كلتا املولودتني بعد الوضع بوقت قصري

                                                              الدات األموات خالل السنتني اليت استغرقتهما االنتفاضة يف الضفة                       ، أن عدد الو    )  ١٠ (                      ويفـيد أحد التقارير    -  ٢٤
       حالة   ٣٩                                                                   يف املائة وأن عدد املواليد يف املنازل قد تضاعف وكانت هناك ما ال يقل عن    ٥٠٠                     الغربية قد زاد بنسبة 

        وضع اليت                                               كما أن القيود املفروضة على احلركة زادت يف حاالت ال  .                                          والدة يف حواجـز الطريق اليت يضعها اجليش      
           أن عدد       ٢٠٠٤      مارس   /       آذار  ٨            الصادرة يف     )          اليونيسيف (                                            وتفيد أرقام منظمة األمم املتحدة للطفولة         .              تتم يف البيت  

                                          وأثناء الفترة نفسها تناقص عدد النسوة        .     ٢٠٠٢                       يف املائة منذ عام        ١٤       إىل      ٨,٢                                  الـوالدات املرتلية قد ازداد من       
     ً    حامالً    ٥٢         ، وضعت       ٢٠٠٢               كذلك ويف عام      .            يف املائة      ٨٢,٤       إىل    ٦ ,  ٩٥                                            الالئي يتلقني العناية التالية للوالدة من       
  ،     ٢٠٠٢       ديسمرب   /               وكانون األول      ٢٠٠٠       سبتمرب   /                         ويف الفترة ما بني أيلول      .                                       محـلها عـند نقاط التفتيش العسكرية      

              يف املائة من      ٣٧,٩                          باإلضافة إىل ذلك، أفادت       .        ً      ً                              مولوداً جديداً يف نقاط التفتيش العسكري        ٢٩           امرأة و    ١٩       توفيت  
ـ                        يف املائة من هؤالء         ٤٤,٣                         وهذا راجع، حسب إفادة       .                                        ً          وة أن احلصـول على اخلدمات الصحية أصبح صعباً              النس

                                                            يف املائة من النسوة يرجع هذا إىل انعدام املال الالزم               ٢٧,٩                                                          النسـوة، إىل احلصار اليت تضربه إسرائيل وبالنسبة ل            
  .                              لتسديد مقابل أهم اخلدمات الصحية

                                                  ً                           نقل واملخاطر اليت متثلها هجمات املستوطنني على الطرق فضالً عن املعاملة اليت                                      إن التعدي على حرية الت     -  ٢٥
                                                                                                             جترد اإلنسان من إنسانيته واليت يعاملها األشخاص عند نقاط التفتيش العسكرية تضطر األسرة إىل تزويج بناهتا يف             

                       كاهتا االجتماعية يف سن                                             وهذه احلالة تتسبب يف فصل املرأة عن شب         .             ً                              سـن مـبكرة بدالً من إرساهلن إىل املدارس        
                                 وبالتايل يتسبب انتفاء احلركة يف       .            ً                                                                      احلداثة نظراً ألن النسوة عادة ما ينتقلن للعيش يف مدينة أزواجهن بعد الزواج            

   .                                                             حرمان املرأة من دعم وخدمات الشبكات واملؤسسات الرمسية وغري الرمسية

  تدمري املنازل-٢

      سبتمرب  /                                                            سرائيلية املتمثلة يف تدمري املنازل يف الفترة ما بني أيلول                                                  تفـيد األونروا، أن احلملة العسكرية اإل       -  ٢٦
                                     وهناك أرقام أحدث تشري إىل أن عدد         .          ً   فلسطينياً   ١٢     ٧٣٧                    تسببت يف تشريد         ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ٣٠    و     ٢٠٠٠

                               وأفيد بأن وحدات من قوات الدفاع   .               مرتل دمر كلية ٦     ٠٠٠     ً          علماً بأن حنو   ٢٠     ٠٠٠                     الذين ال مسكن هلم يفوق 
                                                                                                              سرائيلية تدعمها الدبابات والطائرات العمودية وناقالت األفراد املصفحة، قامت بعمليات هدم يف أواخر الليل                اإل

                                                                 ونتيجة ملا تقوم به هذه الوحدات من استخدام متزايد للمتفجرات ازدادت   .                                  بإنذار سابق قصري الوقت أو بال إنذار
  .              األضرار اجلانبية
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                                  ، هدمت قوات الدفاع اإلسرائيلية         ٢٠٠٤       أبريل   /                يناير إىل نيسان   /     الثاين                                    وطـوال الفترة املمتدة من كانون        -  ٢٧
      ً    مسكناً    ١٣      وهدم    .                                                       حسب إفادة اللجنة املستقلة الفلسطينية حلقوق املواطنني        "             ألسباب أمنية  "                وحدة سكنية       ٢٥٠

  .  ا                                                                                                    بذريعـة أن أحـد أفراد األسرة شارك يف عمليات ضد أهداف إسرائيلية أو اضطلع هبذه العمليات أو خطط هل         
                  بذريعة أن مالكيها   )                       مبا يف ذلك القدس الشرقية (      ً                               مسكناً يف مدن الضفة الغربية وقراها،   ١٣                   باإلضافة إىل ذلك هدم 

             ، تدمري مساكن     ٢٠٠٤     مايو  /                                                    وتقدر األونروا أنه مت، أثناء غارات على رفح يف أيار       .                               مل تكن لديهم تصاريح بالبناء    
     مايو /       أيار   ٢٤       إىل     ١٨                 ففي الفترة من      :                        ا يتعذر معها ترميمها             ً     ً                        شخص تدمرياً كلياً أو إحلاق أضرار هب        ٣     ٨٠٠    حنو  

                                                                                  عمارة تقع يف أحياء تل السلطان والربازيل والسالم من مدينة رفح، للتدمري أو               ١٦٧                 تعرض ما جمموعه      )     ٢٠٠٤ (
          ويف اجملموع،   .      ً  شخصاً ٢     ٠٦٦          أسرة أو    ٣٧٩                     وهذه املباين كانت تؤوي   .                               للهدم بشكل جعلها غري صاحلة للسكىن

                             ومنذ انطالقة االنتفاضة دمر      .      ً   فرداً  ٣     ٤٥١             أسرة أو       ٦٤١              مبىن تؤوي       ٢٧٧                       أيام، دمر يف رفح       ٦       ضـون        ويف غ 
  . )  ١١ ( "     ً  شخصاً  ١٤     ٦٦٦                      مبىن وتضرر من جرائها  ١     ٤٧٦

                                         ً                                                                والطـريقة اليت اتبعت يف تدمري املنازل حتول أسراً بكاملها إىل أسر مشردة وفاقدة لكل ممتلكاهتا وتلحق                  -  ٢٨
                          مث إن القوة اليت تستخدم       .                                                               املدنيني الذين يتعرضون، يف األثناء، للموت واالعتقال واملضايقة                ً            أذى شديداً بالسكان    

    وقد   .                                                                                                        وعدم توجيه إنذار مسبق يزيدان إىل أقصى حد من األذى النفسي واملادي الذي يتسبب فيه هدم املساكن                
                              رار النامجة عن هدم املنازل واليت                                                                      شدد املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق يف مناسبات عديدة على ال تناسب األض     

  .                                تؤثر يف النساء واألطفال وكبار السن

 ُ   َ                                                                                                 وُيلقَـى عـلى عاتق النسوة عبء ثقيل بوجه خاص عند لزوم التكيف مع األوضاع اجلديدة حني تدمر                   -  ٢٩
  ء                                النسوة يعانني معاناة ال حد هلا جرا   : "                                                والحـظ املركز املعين حبقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء أن       .          مسـاكنهن 

                                                                                  ومستوى العنف املرتيل أعلى يف حالة انعدام السكن الالئق املتسمة باهلشاشة واملتسببة يف اإلجهاد   .             اإلخالء القسري
                                           وباإلضافة إىل العنف املرتيل، يتسبب هدم املنازل يف   .  )  ١٢ ( "                     ُ                               يف أغلب األحيان، خاصة قُبيل اإلخالء القسري وأثناءه      

      وسواء   .                                                             يث يكون عليهن االستمرار يف أداء واجباهتن احلياتية املرتلية                                                  مضاعفة املسؤوليات اليت تتحملها النسوة ح     
  .                                                     ً     ً                                                       كانـت املرأة تعمل خارج البيت أو ال تعمل فإهنا تكرس جانباً مهماً من وقتها وطاقتها يف سبيل العمل املرتيل                   

  .              الفلسطينيات                                ً                                                            وعـلى حني يقضي الرجال واألطفال وقتاً أطول خارج املرتل فإن املرتل هو امللجأ الوحيد للنسوة            
                                                     ً                                                              فإن دمر املرتل بقيت النسوة بال مكان ينتمني إليه وهن غالباً ما يتحملن عبء إعادة بناء البيت وحتمل املساوئ                   

  .                                       اليت يقترن هبا االنتقال إىل العيش مع األقارب

     يل      وقال  .              ً                                                                                وقـد زرت موقعاً ملرتل مدمر يف منطقة الزيتون يف مدينة غزة وحتدثت مع أفراد أسرة عاشور                 -  ٣٠
     مايو  /       أيار   ١٣       إىل     ١١                                                                                           أفـراد هـذه األسرة إن هدم البيت حدث أثناء اجتياح عسكري إسرائيلي يف الفترة من                 

                           وقد دخل اجلنود عنوة إىل املبىن   .      ً  شخصاً  ٣٠                                                 واملرتل الذي دمر يتكون من أربعة طوابق وكان يؤوي حنو   .     ٢٠٠٤
                                         اجلنود يف منتصف الليل وأمروا السكان بإخالء        وعاد    .                        ُ                                وأخذوا الرجال واألطفال وُيدعى أهنم قيدوهم مث ضربوهم       

                                                     وبعد ذلك هدم املسكن ودمرت معه سيارة األجرة اليت           .         ُ   َ          ً                                  مرتهلـم ومل ُيعطَـوا إال قليالً من الوقت جلمع أمتعتهم          
                                                                            ومت اإلفراج عن الرجال يف وقت الحق ولكن مل تعط األسر أي تفسري يربر هدم                 .                            كانت أداة كسب رزق األسرة    

  .                                                                             ياريت مل تقدم األسرة بعد شكوى ضد قوات الدفاع اإلسرائيلية ولكنها تعتزم القيام بذلك        وأثناء ز  .       مسكنهم
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                      املنازل اليت تدمر أثناء   :                                                                      وأخربين ممثلون عن احلكومة اإلسرائيلية بأن هناك نوعني متميزين من تدمري املنازل -  ٣١
      وبينت   .                        لردع االنتحاريني احملتملني                                                                            العملـيات احلربية وتلك اليت تدمر لغرض عسكري حمدد مثل تدمري املساكن             

                                                                                                                 السـلطات أن لكل فرد يعني مرتله للهدم احلق يف تقدمي عريضة إىل حمكمة العدل العليا وأنه كان هناك عدد ال                     
                 وعالوة على ذلك، مت   .                                                                                     يستهان به من احلاالت اليت أبطلت فيها احملكمة أمر تدمري املسكن بسبب العرائض املقدمة          

                                         بيد أن حمامني فلسطينيني ادعو أنه ما من سبيل   .                                   اضي اخلاصة اليت صودرت مت التعويض عنها                    التأكـيد يل بأن األر  
                                                                                                          فعال لالنتصاف متاح لضحايا مثل هذه االنتهاكات حيث إن الشكاوي اليت نظرت فيها احملكمة العليا اإلسرائيلية           

  . )  ١٣ (     ً                            غالباً ما صدر فيها حكم بعدم الصحة

                                                             ابع لألمم املتحدة بأنه تقدم بطلبات تعويض عديدة إىل احملكمة العليا                                     كمـا أبلغـين الفـريق القطري الت       -  ٣٢
                      مطالبات إىل وزارة        ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢                         وقدمت األونروا يف عامي       .                                              اإلسرائيلية بداعي تدمري ممتلكات لألمم املتحدة     

            من دوالرات       ً  دوالراً   ٧٧٨     ٧٤٣                                                        ً                الشؤون اخلارجية اإلسرائيلية تطلب فيها أن تدفع احلكومة مبلغاً من املال جمموعه 
                                                                                                                 الواليـات املـتحدة بسـبب ما حلق مبمتلكات األونروا من تلف يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف الفترة ما بني                     

                          ، مل تتلق األونروا أي رد من     ٢٠٠٣                وحىت هناية عام      .     ٢٠٠٢       ديسمرب   /                 وكـانون األول       ٢٠٠٠         سـبتمرب    /       أيلـول 
                                                        القيام يف الوقت املناسب بتقدمي مطالبات إضافية عن                        والوكالة تعتزم   .                                         السلطات اإلسرائيلية بشأن هذه املطالبات    

   .  )  ١٤ (    ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران  ٣٠         يناير إىل  /             كانون الثاين ١                           أضرار تكبدت يف الفترة ما بني 

  االحتجاز-٣

                                                                                                        تفـيد البيانات املقدمة من معهد مانديال أن عدد احملتجزين الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية ومراكز                -  ٣٣
     ً   طفالً    ٣٠٢      ً       ً      حمتجزاً إدارياً و      ٥٧٨             ، مبن فيهم        ٢٠٠٤      مارس   /      ً                    حمتجزاً حبلول هناية آذار     ٦     ٥٩٩    لغ                  االحـتجاز قد ب   

  . )  ١٥ (       امرأة  ٨٥ و

           ليني قاموا،      سرائي                                    وهي منظمة غري حكومية أن العسكريني اإل )  ١٦ (                                    وتفيد احلركة الدولية للدفاع عن األطفال -  ٣٤
    ً   طفالً    ١١٦                             ون رهن االعتقال صدرت أحكام حبق          ما يزال   ٤٠٣           طفل منهم  ٢     ٥٠٠                            منذ بداية االنتفاضة، باحتجاز 

                      وقد أودعوا السجن        ٢٠٠٢                                                                           والعديـد مـنهم ألقي عليه القبض أثناء محالت االعتقال اجلماعي يف عام                .       مـنهم 
ٍ                                                االنفـرادي دون أن يتاح هلم سبيل الوصول إىل حماٍم أو إىل معني اجتماعي وحرموا من االتصال بأسرهم         ومت يف   .                                          

                                                                                         يل البعض منهم دون توجيه هتم إليهم يف حني مت االحتفاظ بآخرين لفترات أطول، ونقلوا                                    هناية املطاف إخالء سب   
                                                                                                          مـن حمطات الشرطة إىل مراكز االستجواب والسجون داخل إسرائيل وفيها ينتظرون احملاكمة وأغلبية احملتجزين               

                   انب اجملرمني األحداث                                                                                          الفلسـطينيني الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة حمتجزون يف سجن تلموند املركزي جب             
  .                                                               اإلسرائيليني احملتجزين على حني أن البعض اآلخر باق يف مراكز احتجاز أخرى

                      ً                  أن عدد احملتجزات سياسياً من النسوة        )  ١٧ (                                                         ويكشـف تقريـر مقـدم من منظمة الدامري حلقوق اإلنسان           -  ٣٥
                 فلسطينية حمتجزة   ٩١        وهناك  ،    ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ١٤       ولغاية   .     ٢٠٠٠      سبتمرب  /                              الفلسطينيات قد ازداد منذ أيلول

                     حمتجزات ألسباب أمنية  ٩١               امرأة من أصل   ٨٦                 فتيات قاصرات و  ٩                                            يف الظـرف الراهن يف سجن إسرائيلي منهن         
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                             من السجينات هن يف أيدي        ٩٠                                     سجينات هن من احملتجزات إداريا و       ٤                                         منهن حمتجزات بناء على هتم جنائية و        ٥ و
  . )  ١٨ (                          جزها سلطات األمن اإلسرائيلية                                       دائرة السجون اإلسرائيلية وامرأة واحدة حتت

                                                      ، الذي قيل إن السجينات الفلسطينيات ألسباب أمنية         )       هاشارون (                                   وطلبت زيارة سجن تلموند املركزي       -  ٣٦
                                                                         ً     فأبلغتين السلطات اإلسرائيلية أنه ال توجد أي حمتجزة يف ذلك املوقع وأنه ميكنين عوضاً عن   .  )  ١٩ (             كن حمتجزات فيه

                     الكائن داخل إسرائيل،   )           نيفي تريتزي (                                        تجز فيه النسوة من السجن املركزي يف رام اهللا                         ذلك أن أزور القسم الذي حت
                                     وتلقيت تقارير مفادها أن احملتجزات نقلن   .                                                           شريطة أن أوافق على مقابلة احملتجزات حبضور حارسة سجن إسرائيلية
                                 مث أعيد نقلهن إىل رام اهللا إثر             ٢٠٠٤       يناير   /                                                                  من سجن رام اهللا املركزي إىل سجن تلموند املركزي يف كانون الثاين           

  .                                                                  ويكتنف الغموض األسباب الكامنة وراء نقل السجينات من هذا املوقع إىل ذاك  .                     طلب زيارة سجن تلموند

                                                                                                  ويف الوقـت الـذي زرت فيه قسم النسوة من سجن رام اهللا كانت خلفيات السجينات الفلسطينيات                  -  ٣٧
     ً                                                         حديثاً، سجينتان اثنتان ألسباب إدارية، سجينتان اثنتان من                                سجينتان اثنتان وصلتا      :                            ألسـباب أمنـية هي اآلتية     

         وقد وضعت   .                   سجينة حمكوم عليهن  ١٩                             سجينة موقوفات رهن التحقيق و  ٢٥                              األحداث موقوفتان رهن التحقيق، و
                                                                                                              البعض من السجينات محلهن أثناء احتجازهن ويف تلك احلاالت يسمح للمولود اجلديد بالبقاء مع أمه لغاية سن                 

                                                                                              وعلى حني بدأت األوضاع العامة للسجن مقبولة ساورين االنشغال لعلمي أن احملتجزات احلامالت كن                .          الثانـية 
                                                  وبعد الوالدة تقيد املرأة باألغالل من جديد فتشد          .                                                           مقـيدات عـندما جاءهن املخاض أثناء نقلهن إىل املستشفى         

   .                                    لمعايري الدولية ورمبا ميثل ممارسة قاسية                                              ً   واستخدام هذه الوسائل لتقييد احلركة يشكل انتهاكاً ل  .                رجلها إىل السرير

                    أن الفلسطينيات قد  )  ٢٠ (                                    عن صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    ٢٠٠١                       وكشفت دراسة صدرت يف عام  -  ٣٨
ُ                                                                                                   ُتعتقلن وهن يف بيوهتن أثناء الليل من قبل جمموعة مسلحة من اجلنود أو عند نقطة تفتيش وهن ذاهبات إىل املدرسة 

              وتفيد الدراسة   .  )  ٢١ (                 ُ                                                  ات منهما وميكن أن ُتحتجزن إىل أجل غري مسمى دون أي هتمة أو حماكمة                            أو العمـل أو آيب    
    ً                                     ُ                                       ّ                          أيضـاً، أن احملـتجزات يـبقني رهن احلبس االنفرادي وُيجربن على وضع محلهن يف زنزانات السجون ويعذّبن                  

ّ                                        ويتعّرضن للسب والشتم ولالعتداء اجلنسي والتهديد      ً                  سابقاً كنت قد التقيتهن                              وقد أكدت هذه التقارير حمتجزات   .     
                                                                                                             وأشـرن إىل مركز االعتقال التابع للشرطة يف اجملمع الروسي يف القدس الغربية أين مت االحتفاظ هبن رهن السجن                

ُ  ّ                   االنفرادي وُعذّبن أثناء االستجواب           ) ٢٢  ( .  

              وقد حتتجز أسر  .                                                                                 كمـا تـتعرض النسوة للضرب واإلهانة أثناء اعتقال أو احتجاز فرد من أفراد أسرهن       -  ٣٩
                         ومت اإلبالغ بأن الفلسطينيات   .         مشتبه به  "      إرهايب "                                                            بكامـلها حـني ختفق قوات الدفاع اإلسرائيلية يف العثور على        

 ُ                                                                                                          ُيحـتجزن بغـية ممارسـة الضغط على أقارهبن الذين رمبا يكونون مطلوبني إلسرائيل أو هم رهن االستجواب                  
                                        االحتجاز اإلداري يف السجون العسكرية                                                            مث يـتم احتجاز النسوة رهن احلبس االنفرادي أو رهن           .  )  ٢٣ (        بـالفعل 

                                   وهذه املمارسة حترم احملتجزة من حق        .                          ملراقبة أفعال املشتبه هبم     "  ُ   ً  طُعماً "                                       اإلسرائيلية آلجال غري مسماة ويستخدمن      
  .                                                                      الوصول إىل حمام وحقها يف حماكمة عادلة وحىت معرفة اجلرم املدعى املتهمة بارتكابه
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                                                                      ولية للدفاع عن األطفال أن أغلبية الفتيات احملتجزات اعتقلن بدعوى                                           ويفـيد حبث صادر عن احلركة الد       -  ٤٠
                         وأثناء االنتفاضة الثانية،   .                                                                             ارتكاب جرائم أمنية خطرية مثل حماولة قتل املستوطنني اإلسرائيليني أو األفراد العسكريني

         لغاية      ٢٠٠٢       يناير   /     الثاين                                   وأثناء الفترة املمتدة من كانون        .                                                      بـدأت الفلسطينيات تتدربن على العمليات االنتحارية      
                                                                                        قامت تسع من الفلسطينيات بعمليات انتحارية ومت إيقاف أربع أخريات قبل تنفيذهن                 ٢٠٠٤       يناير   /            كانون الثاين 

                   ً                                                                           وأثناء زياريت، مت ليالً إيقاف فتاتني إحدامها يف الرابعة عشرة والثانية يف اخلامسة عشرة من                 .                هلجمات خططن هلا  
   ).     ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ١٧                         اليومية اإلسرائيلية،           هاآرتل، (                       طان بعملية انتحارية                                     العمـر بشـبهة أهنما كانتا ختط      

                                                                                                                      والتدابري األمنية العالية الدرجة الناجتة عن العمليات االنتحارية تلك جعلت املرأة هي املشتبه فيها بدرجة أوىل يف                 
                         أجرته احلركة الدولية                     ويبني البحث الذي    .                                                                 نقـاط التفتـيش، حيث ختضع للتفتيش اجلسدي وحتتجز بأمر إداري          

ّ                          للدفاع عن األطفال أن العديد من الطفالت الالئي احتجزن على هذا النحو لسن ّممن اشتركن يف أعمال إرهابية                                                                     .  

                                                                                                        ويف ظل ثقافة حمافظة تبقى فيها األسر واجملتمعات احمللية رهن الرقابة عن كثب، قد يرى اجملتمع احمللي أن                 -  ٤١
                                   ومثل هذه الوصمة ميكن أن تترتب عليها   .                                  هتا قد انتهكا بسبب غياهبا عن األنظار                            عفاف الفتاة اليت احتجزت وبراء

                                                                                           فعلى سبيل املثال، من خالل املقابلة اليت أجريتها مع فداء، وهي فتاة قاصرة من مدينة                 .                       انعكاسـات مدى احلياة   
                         ابنتها وكشفت تلك املقابلة                                                                           اخلليل القدمية، احتجزت مدة سنتني بدعوى حماولتها قتل مستوطنتني مها أم إسرائيلية و

                                                                  إذ إن فداء أصبحت منبوذة يف جمتمعها الذي يرى أهنا رمبا كانت              .                                                عـن الكيفـية اليت تفاقم وضع املرأة الضحية        
                                                        وعلى الرغم من أن مساندة أسرهتا هلا باقية إال أهنا تظل تواجه   .                                       عرضة العتداء جنسي عليها خالل سنيت االحتجاز

  .              يف اجملتمع احمللي                         صعوبات يف اندماجها من جديد

                       ُ   ّ                     وحاالت العنف اجلنسي قد ال ُيبلّغ عنها نظرا          .                                                     ومل أتلـق أي شهادات حبدوث اغتصاب أثناء االحتجاز         -  ٤٢
                                                                   وقد أكدت يل السلطات اإلسرائيلية أن ال تسامح إزاء أي شكل من               ".       بالدنس "                               ألهنا من احملرمات ووصمة تقترن      

  .                                 ات األمن اإلسرائيلية أو أفراد السجن                                        أشكال االعتداء اجلنسي الذي يرتكب من طرف قو

  اخلسائر يف األرواح واإلصابات-٤

                                                                                       إن عمليات االجتياح العسكري وقتل املستهدفني واالستخدام املفرط للقوة ضد املتظاهرين كل ذلك أسفر  -  ٤٣
            م املتحدة أن                            وتفيد األرقام الصادرة عن األم  .                                                                 عـن معدل مرتفع من اإلصابات املدنية اليت مشلت النساء واألطفال         

     ٣٠٩         ً                         فلسطينياً وإسرائيليني اثنني وجرح     ٣٩              شهدت قتل        ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ٢٣       مايو و  /       أيار   ٢١                الفترة ما بني    
      ٢٠٠٠      سبتمرب  /                                                                   وذلك جيعل العدد الكلي لإلصابات منذ بدء األزمة الراهنة يف أيلول           .           ً   إسرائيلياً   ٣٢             فلسـطينيني و  

                     إسرائيليني هم من    ٨     ٠٠٨         ً     فلسطينياً و    ٣٣     ٧٧٦        لقتلى و           ً               إسـرائيلياً هم من ا        ٩٤٢         ً       فلسـطينياً و    ٣     ٤٣٧        يـبلغ   
  .                             وأغلبية هذه اإلصابات من املدنيني  ،  )  ٢٤ (     اجلرحى

       ن معظم  أ   )  ٢٥ (                                                                               وتـبني دراسة صادرة عن مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتماعي ومركز دراسات املرأة     -  ٤٤
                                            ملخاطر اليت تواجه أثناء الذهاب إىل العمل                                                                              احلاالت اليت تشهد قتلى أو جرحى من النساء واألطفال إمنا تعود إىل ا            

                                                                                                                     أو املدرسة، واالفتقار إىل الرعاية الطبية نتيجة احلرمان من هذه الرعاية بسبب نقاط التفتيش، وحاالت الوفاة أو                 
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                                                                                                                اإلصابة العرضية أثناء العمليات املوجهة ضد أهداف حمددة؛ وقصف قوات الدفاع اإلسرائيلية للبيوت أو للمناطق               
                                 وفيما يلي بعض األمثلة على الضحايا   .                                                            ة للبيوت أثناء منع اجلوالن أو إقفال القرى وخميمات الالجئني واملدن     املتامخ

                                                ، كانت الفتاة هدى درويش البالغة من العمر            ٢٠٠٣      مارس   /         ففي آذار   :                                      من الفتيات يف خميم خان يونس لالجئني      
                                              درة عن مركز إسرائيلي للمراقبة يف املنطقة املتامخة             ً                        ُ                     اثين عشر عاماً جالسة إىل مكتبها عندما أُصيبت بطلقة نارية صا

   ُ                                     ، أُصيبت الفتاة راغدة عدنان العسار          ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول  ٧    ويف    .  )  ٢٦ (            ُ                              للمخـيم وقد أُصيبت هذه الفتاة بالعمى      
                                                                                                              برصاصة يف الرأس أثناء وجودها يف صف من صفوف املدرسة االبتدائية للفتيات التابعة لألونروا وقد توفيت هذه               

                                          ، توفيت الفتاة رانية أياد أرام البالغة من     ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨   ويف   .     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢    يف       الفتاة
  . )  ٢٧ (                                                              العمر تسع سنوات بعد إصابتها بطلقة نارية وهي يف طريقها إىل املدرسة

         سرائيلية                                                             ، كانت فلسطينيتان اثنتان من بني أوىل ضحايا السياسة اإل             ٢٠٠٠       نوفمرب   /                 تشـرين الثاين    ٩    ويف   -  ٤٥
                             ويفيد التقرير السنوي لعام      .                                              ُ                                        املتمثلة يف تنفيذ االغتيال املوجه الذي يستهدف من ُيزعم بأهنم إرهابيون فلسطينيون           

      سبتمرب  /        أيلول   ٢٩                                                                                         الصـادر عـن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، أن إسرائيل نفذت يف الفترة ما بني                     ٢٠٠٣
          ً    فلسطينياً     ٣٢٧                              عملـية اغتـيال، فقتلت          ١٦٠                  مـا جمموعـه          ٢٠٠٣         ديسـمرب    /                كـانون األول     ٣١    و     ٢٠٠٠

    كما   .                      امرأة مل تكن هي اهلدف  ١٤           ، من بينهم  )                                                    من العدد اإلمجايل للفلسطينيني الذين قتلوا يف نفس الفترة    ١٣,٧ (
                                  وتفيد احلركة الدولية للدفاع عن       .  )  ٢٨ (ُ                                                         ّ                ُجـرح يف هذه العمليات مئات من الرجال والنساء واألطفال من النظّارة           

                                         فتاة، توفوا وآالف آخرين جرحوا منذ         ٦٧    ً         ً           طفالً فلسطينياً منهم        ٥٨٤                             أن مـا ال يقـل عـن           ،   )  ٢٩ (        األطفـال 
                     ً                                                                   وهلك أربع وعشرون فتاةً أثناء الغارات اجلوية اإلسرائيلية واهلجمات الربية على بيوهتن              .     ٢٠٠٠       سبتمرب   /       أيلـول 

          أن ما    )  ٣٠ (             بني مصدر آخر    وي  .                                                                          منهن من جراء إطالق النار العشوائي أثناء النهوض باألنشطة اليومية            ١٣        ومـات   
         كانوا     ٢٥٥                امرأة جبانب       ٢٣٠    ً     طفالً و     ٥٩٠         منهم       ٢٠٠٠                                    من الفلسطينيني قتلوا منذ عام        ٣     ٢٠٧                 يقدر عدده ب      

                       وتفيد بيانات مجعية اهلالل   .                       جرحوا يف الفترة نفسها  ٤٠     ٠٠٠                                                ضـحايا لعمليات القتل املوجهة إىل هدف حمدد و        
     ً     فتاةً يف   ٧٤         امرأة و   ١٣٢                  قتلوا من بينهم   ٣     ٣٣٢     ً          طينياً جرحوا و        فلس   ٢٧     ٨٧٩                                 األمحـر الفلسطيين أن ما جمموعه       

  .    ٢٠٠٤      سبتمرب  /          إىل أيلول    ٢٠٠٠      سبتمرب  /                      الفترة املمتدة من أيلول

                                                                                                     والنسـوة الالئـي يشـهدن مقل أو جرح أعزاء عليهن جيدن أنفسهن فجأة وقد حتولن إىل ربات أسر                    -  ٤٦
                                                    تحمل هذا العبء باالعتماد على القليل من املوارد                                                   والنساء الفلسطينيات بوجه خاص مطالبات ب       .              وراعـيات هلا  

                                                                                     واآلثار النفسية النامجة عن وفاة عزيز عليهن واألعباء اإلضافية اليت يلقى هبا على               .                               والدعـم املمكن التعويل عليه    
  .      لتحليل                      ً                                                       ً                عاتق املرأة تشكل أبعاداً إضافية لألثر اجلنساين املترتب على األحوال املتأزمة اليت غالباً ما تتجاهل يف ا

  العنف داخل األسرة واجملتمع احمللي�باء 

                       ً                                                                       إن انعـدام املسـاواة عمومـاً وانعدامها ما بني اجلنسني بوجه خاص يظهر بشكل أبرز يف ظل الصراع           -  ٤٧
                                                                                     فاحلفاظ على حدود اجملموعة وشرف األسرة وتوفري االحتياجات اليومية كل ذلك يقع على               .                 واألوضاع املتأزمة 
        وهذه هي   .                                                                              عين بالنسبة هلا يف أغلب األحيان االمتثال للمعايري التقليدية اليت متليها السلطة األبوية                 كاهل املرأة وهذا ي

  :                            يف األراضي الفلسطينية احملتلة-                        االحتالل والسلطة األبوية -                                                     النقطة اليت يلتقي فيها نظامان اثنان من نظم التبعية    
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                                              وهكذا جتد نفسها وسط حالة من الالمساواة املتزايدة   .                                                  واملـرأة يف مواجهـتها هلذا االحتالل ختضع لسلطة األب     
                              وللربهنة على هذا، سوف أركز على   .                                                                 تغذيها أشكال متعددة من العنف املباشر وغري املباشر داخل البيت وخارجه

                                   ُ                                                           الكيفية اليت يربر هبا العنف ضد املرأة وُيتحمل هذا العنف يف ظل ظروف االحتالل حيث تصبح النسوة هن الالئي 
  .                                                                                         ن حدود السلطة األبوية يف ظل احلصار ويتحولن إىل أدوات المتصاص الصدمة اليت تتسم هبا املعيشة املتأزمة   يرمس

  النسوة يف بؤرة الصراع-١

ّ                          إن ما يعانيه العديد من الذكور البالغني يف اجملتمع احمللي من تعرض للموت والسجن أو البطالة، ّمما يؤثر                   -  ٤٨                                                                                     
                                                                                        يف األراضي الفلسطينية احملتلة قد زاد من الفقر والتوترات االجتماعية اليت تسهم يف                                        عـلى مجيع اجملاالت احلياتية    

                                        ً                                                العنف الذي يسود يف البيئة يزيد احلالة سوءاً يف املرتل حيث إن تعرض األطفال واآلباء                  . "                      تـنامي العـنف املرتيل    
                       ألوىل من انطالق النضال                  ويف الفترات ا     . )  ٣١ ( "                                                               للعـنف السياسـي هـو املؤشر القوي على العنف داخل األسرة           

                                                                                                   الفلسطيين كان بوسع النسوة أن يلتففن على بعض القيود التقليدية املفروضة عليهن حبيث يشتركن على حنو متزايد 
                                               ً                                   وهذه احلقيقة تنعكس على حنو جيد يف املقولة اليت غالباً ما تتردد واليت مفادها                .                             يف الصراع الذي خيوضه شعبهن    

                                                                           لعدوان املتنامي على أرضهم مل يترك هلم سوى العرض بوصفه األساس القابل                      بيد أن ا    "                     األرض قـبل العـرض     "
  .                                                               لالستمرار الوحيد للحفاظ على هويتهم االجتماعية وذلك على حساب املرأة

                                                                                                        وبالـتوازي مع هذا، فإن استخدام األراضي واملياه والغذاء وهدم املنازل وتدمري االقتصاد العام كسالح                -  ٤٩
                           فستون يف املائة من الشعب       .                                                            فر عن تردي الظروف املعيشية يف األراضي الفلسطينية احملتلة                             ضد السكان احملتلني أس   

                                                                                                الفلسطيين يعيشون حتت خط الفقر على حني أن أغلبية السكان عاطلة عن العمل وهناك أعداد كبرية من الناس بال 
                             رب النسوة على قبول العمل خارج                                                              والبطالة جتعل الرجال غري قادرين على توفري أسباب العيش ألسرهم مما جي  .     مأوى

               ُ                                                                                     ويف الوقت نفسه فُرضت على حرية تنقلهن قيود بسبب احلمائية املتزايدة لدى األسر قصد جتنب خماطر                  .        بـيوهتن 
                                                                                 وهذا الوضع املتسم بالتناقض يقوض قدرة النساء على املسامهة يف االضطالع بشؤوهنن              .                        نقاط التفتيش واملضايقة  

  .                                    اق باملدارس وال سيما على املستوى اجلامعي                      األسرية ومينعهن من االلتح

                                                                                                    وهناك إمجاع لدى احملللني على أن تفاقم الصراع يف األراضي الفلسطينية احملتلة وتوسع أدوات االحتالل                -  ٥٠
                                                                                                                  قـد أضعفا قوة املرأة الفلسطينية على التفاوض ملواجهة التحدي الذي يطرحه العقد القائم على أساس من حتكم                  

                                   وإن األخذ باملعايري التقليدية املتعلقة   .                                     ً                الذي أصبح، يف جزء منه آلية دفاع حفاظاً على سالمة اجملتمع              السلطة األبوية 
                                   َ                                                                               بالشرف والتقيد باحلدود اجلماعية قد وفَرا للمرأة، خاصة يف خميمات الالجئني واملناطق الريفية، ضمانة تقيها من                

   هي  "            ّ                         ً      ً            ظر ما، كما عّبرت عن ذلك هنلة عبدو تعبرياً دقيقاً                                          واملرأة الفلسطينية من وجهة ن      .                       الوجه العدواين لالحتالل  
  . )  ٣٢ ( "              القمعي األجنيب̀     الغري̀                   الوطنية األبوية و̀      الذات̀                                        أمام مواجهة خطر مزدوج فهي مضطرة ملواجهة 

  إضفاء الشرعية على العنف ضد املرأة كسالح يف يد السلطة األبوية-٢

ّ                   تركّز هّم املرأة الفلسطي    "                  يف ظـل االحتالل،      -  ٥١                                                             نية يف الضفة الغربية وقطاع غزة على النضال الوطين ضمن             ّ   
                                                                                                                  اهلياكل السياسية مما يعكس النظام األبوي نفسه السائد يف البيت؛ فالرجال هم يف قمة التسلسل اهلرمي التنظيمي                 
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           له السلطة                           إذ هناك اجلدار الذي متث        ...                                                                                     داخـل الطوائـف السياسية واألحزاب أما املرأة فتحتل أسفل هذا اهلرم التسلسلي              
  .                                                                                        وهذا الوضع مل يقم حواجز إضافية يف وجه املرأة فحسب بل هو عزز شرعية استخدام وإدامة العنف ضدها  .  )  ٣٣ ( "      األبوية

  .                                                                                                   إن تكثـيف وتوسيع نطاق التدابري األمنية يشكل هجمة مباشرة على صورة الذكر الفلسطيين وهويته               -  ٥٢
                                            ً          حاالت اإلغالق، يهانون وجيردون من إنسانيتهم علناً                                                             فالرجال، الذين أصبح معظمهم عاطلني عن العمل بسبب       

                                                  وقدرهتم على توفري أسباب العيش واحلماية لبيوهتم وأسرهم   .                                                   أثناء عمليات االجتياح العسكري ويف نقاط التفتيش      
         إزاء ما   "                حيث يقول إنه      )     ٢٠٠١ (     ً                     ووفقاً ملا أورده روزنربغ        ".        بالقصور "                         ً        قوضـت بشكل خطري فخلقت شعوراً       

                أي من األرض    -                                                                                ورة من حتديات يومية يطرحها احتالل حيرم الرجال من مصادر هويتهم اجلنسانية                         واجهته الذك 
   )  ٣٤ ( "                                                                  تعزز مركز املرأة بوصفها صانعة شرف األسرة ومؤهلتها لالحترام         -                                       والقـدرة عـلى إعالة ومحاية أسرهم        

                                          يد باإلحباط لدى الرجل أفضى يف كثري من                            ً                                                         واإلخفاق يف األداء وفقاً ملتطلبات جمتمع األبوة التقليدي أسفر عن شعور متزا           
                                                                    إن ثقافة مشوبة بالعار والرقابة يسود فيها القيل والقال جبانب           "                      ويضيف روزنربغ قولـه      .                              األحـيان إىل العنف يف البيت     

                                                                                                     ً                       القـتل بـوازع الشرف وما يتولد عن كل ذلك من قيود داخلية كلها عوامل تتكاتف إلبقاء املرأة معزولة وواعية وعياً                     
                                                      وعلى هذا النحو، جتد النسوة أنفسهن ضحايا أزمة يف            ".  ً                                                      اً بالعواقب املترتبة على أدق جانب من جوانب سلوكها              شـديد 

                                                                                                                               األراضي الفلسطينية احملتلة فيما هن يتحملن القيود اليت يفرضها عليهن جمتمع أبوي تقليدي وتقترن هذه القيود بآثار مادية                  
      ُ                                                   وحيث أُجربت النسوة على املعاناة الصامتة وقعت الكثريات           . "            ة االقتصادية                                            وعاطفية نتيجة لألوضاع السياسية واالجتماعي    

  . )  ٣٥ ( "                                                                         منهن يف شرك اليأس االنفرادي، تطغى عليهن مشاعر الوحدة والضياع والعزلة والعجز

                                                                           ً                            وأثـناء زياريت ملخيم جبالية لالجئني التقيت بامرأة كانت قررت كملجأ أخري أن تضع حداً حلياهتا بعد                  -  ٥٣
                                      وبعد حماولة االنتحار أصبحت املرأة منبوذة   .                                                ديدة من العيش الجئة ومعرضة بشكل روتيين للعنف املرتيل       سنوات ع

                                                                                        وقد تردت حالتها منذئذ بسبب أهنا تعاين باستمرار من العنف وقساوة ظروفها املعيشية               .                        يف بيتها وجمتمعها احمللي   
  .           ولة االنتحار   ً                      ً                          فضالً عن أهنا مضطرة اآلن أيضاً إىل العيش موسومة بعار حما

       ُ                                                                                                 واملـرأة ُينتظر منها أن تتغلب على عواقب االحتالل وأن توفر االستقرار ألسرهتا وجمتمعها احمللي يف ظل                  -  ٥٤
                                                                                              ويف أوضاع تتميز بالفقدان املتكرر لألرواح، وذلك ألسباب تبدو يف الغالب غري مربرة، فإن مسو                 .             أسوأ الظروف 

   )  ٣٦ (              ويف رأي مها مشاس  .                                          خدمتها املرأة للبقاء والتأقلم مع هذا الوضع                       غدا إحدى اآلليات اليت است  "       الشهيد "       مفهوم  
                                                                                  ، يتطلب اجملتمع والثقافة الفلسطينية من املرأة أن تكتم حزهنا وأملها عن مقتل             ̀        الشهادة̀                   يف سـياق مفهوم      "       أنـه   

ّ    مشّرفة̀                                          أبنائها، حيث يعتقد الناس بأهنم ماتوا ميتة                      املرأة يف الغالب من                  وبالتايل يتم حرمان  . ̀      مقدسة̀    و̀      نبيلة̀    و̀   
        ً                                                ابتهاجاً، وهو األمر الذي تقوم به الكثريات وهن يف حالة من ̀         الزغاريد̀               ً                       حق البكاء علناً بل يتم حثها على إطالق 

                                                                           وإخفاء احلزن هبذه الطريقة يفاقم اآلثار النفسية النامجة عن العنف الذي              ".                                      الصـدمة واهلسترييا أو االهنيار الكلي     
  . ُ    ً                   ُبعداً آخر على معاناهتا                     تتعرض لـه املرأة ويضيف

  .                                                         ً                           ً                 مجـيع هذه العوامل أسفرت عن القبول بالعنف املرتيل بوصفه مشروعاً من قبل األفراد واجملتمع عموماً                -  ٥٥
  : )  ٣٧ (    ٢٠٠٢                                                                        ُ           وهذه حقيقة تتكشف من خالل النتائج التالية اليت أسفر عنها استطالع عام لآلراء أُجري يف عام 
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                                                            جيدر بالشرطة أن تتدخل حني يعتدي رجل على امرأته ألن                                            يف املائة يوافقون على أنه ال          ٥٣,٧ -
  ؛      ً  أسرياً             ً هذا يعترب شأناً

                                                                            ً              يف املائـة يوافقون على أن املرأة اليت يعتدي عليها زوجها ال ينبغي هلا أن تكاشف أحداً               ٥٥,٥ -
                         هبذا االعتداء سوى والديها؛

                        قتصادية واالجتماعية قد                                                                       يف املائـة يعـتقدون بدرجات متفاوتة أن األوضاع السياسية واال             ٨٦ -
                              زادت من العنف املوجه ضد املرأة؛

  .                                                                        يف املائة يعتقدون أن األعراف والتقاليد تشكل حجر عثرة يف سبيل النهوض باملرأة    ٥٢,٥ -

  .                            ُ                                                                         ويبني استطالع اآلراء نفسه أنه ُينظر إىل السلطة الفلسطينية بوصفها قاصرة عن محاية حقوق املرأة وتعزيز هذه احلقوق

 "الشرف"سم  با- ٣

            وهذه اجلرائم   .                                                                             تتعرض املرأة يف األراضي الفلسطينية احملتلة للقتل أو هتدد به بسبب تلطيخها شرف األسرة -  ٥٦
                                      ً                                    تفرض على املرأة سلوكيات متوقعة اجتماعياً مستقاة من املعايري واملقاييس            "       ً ثقافياً "                             تشـكل جتليات لقيم موروثة      

                                الرجل واألسرة، األمر الذي جييز       "    شرف "                              املرأة هبذه املعايري ينتهك                    وقيل إن إخالل    .                            السـلطوية األبوية السائدة   
       واملرأة   .                                                                                                  استخدام العنف ضدها يف السياق االجتماعي كإجراء تأدييب للمحافظة على شرف األسرة أو السترداده             

ّ        اليت تتهم بالسلوك اإلباحي رمبا تسجن يف بيتها وتتعرض للعنف الشفوي واجلسدي أو رمبا تزّوج ملن ا            غتصبها وقد                                                                              
  .                            يصل األمر إىل قتلها باسم الشرف

                                                                          كيفوركيان، وهي باحثة بارزة بشأن جرائم الشرف يف اجملتمع الفلسطيين،           -                         وتسـترعي ناديا شلهوب      -  ٥٧
                                                                            ً                               االنتـباه إىل األبعـاد االجتماعـية جلرائم الشرف حيث تتصرف األسر حتت ضغوط من اجملتمع خوفاً من النبذ                   

ُ                      ُ            ُ  َّ                       املتاحة تفيد أيضاً أن بعض النسوة ممن ُوجهت إليهن هتديدات أو قُتلن بسبب ما ُيدَّعى من                          واملعلومات  .  )  ٣٨ (          االجـتماعي                    ً                 
ّ                                                                                      إخـالل بشـرف أسرهن كّن ضحايا االغتصاب واالعتداء اجلنسي من جانب شخص مقرب ينتمي إىل احمليط األسري                                    .  

  .                        بل األفراد الذكور يف األسرة                        ُ                                   ُ          ِ وقتل النسوة يف حاالت كهذه ُيستخدم للتغطية على جرائم جتلب العار ُترتكب من ِق

   )  ٣٩ (                                                                                                  وعلى الرغم من أن البيانات املتعلقة بقتل الشرف بيانات متفرقة كما تفيد اللجنة الفنية لشؤون املرأة      -  ٥٨
              ويساور اللجنة   .                                            أغلبيتهن كانت أعمارهن تقل عن الثامنة عشرة    ٢٠٠٢        ُ                       امرأة قُتلن باسم الشرف يف عام   ٣٣    فإن 

                                                                                    ألمين الفلسطيين والثغرات املوجودة يف القانون احلامي للمرأة يفاقم واقع اإلفالت من                                        القلـق ألن تدمري القطاع ا     
                                                                                 إن تسوية مثل هذه احلاالت يف مجيع أرجاء األراضي احملتلة خيضع للتداخل فيما بني                 . "                           العقوبـة على هذه اجلرائم    

                              الوطنية جبانب تاريخ ساد فيه                           وإن االفتقار إىل السيادة      )  ٤٠ (                                                     السـلطات وللتـنافس فـيما بينها يف أغلب األحيان         
                                                                                                                االحـتالل قوضـا قـدرة السلطة الفلسطينية على التشريع وتنفيذ التدابري الالزمة للتصدي ملثل هذه التصرفات                 

                                                                                               ومراكز السلطة القبلية واملناضلة متأل هذا الفراغ يف هذه احلالة وتعمل يف أغلب األحيان على                 .                  االجتماعية البشعة 
   .                                                         ً                   املصاحلة والوساطة مع القيام يف الوقت نفسه بإخفاء اجلرمية منعاً النتشار خرب الفضيحة                   تسوية احلاالت من خالل 
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  الردود على العنف ضد املرأة-     ً ثالثا  

  اإلطار القانوين-ألف 

                                           ُ   ِّ                                                      بالـرغم من عدم استطاعة السلطة الفلسطينية أن ُتوقِّع وأن تصدق على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق          -  ٥٩
                          من مشروع القانون األساسي   ١٠       واملادة   .                                                  ا ألزمت نفسها من جانب واحد بالتقيد بالقانون الدويل            اإلنسان إال أهن

   ُ                                   ُ                                     أن ُتحترم حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وُتوفر احلماية هلا وسوف تعمل            "                              الفلسـطيين تـنص على وجوب       
   ".                ماية حقوق اإلنسان                                           ً                            السلطة الفلسطينية دون تأخري على أن تصبح طرفاً يف الصكوك الدولية املتعلقة حب

ُ                                        والشـعب الفلسطيين خيضع إىل مزيج من القوانني اليت ُورثت من عهود تارخيية خمتلفة              -  ٦٠    ة             من اإلمرباطوري   :                                            
                وهذا التعدد يف     .                                                                                                     العثمانـية إىل الوصاية الربيطانية وإىل القوانني األردنية واملصرية مث األوامر العسكرية اإلسرائيلية            

                                  باإلضافة إىل ذلك فإن جوانب االحنياز يف   .                                           لالتساق ووحدة املراجع القانونية الفلسطينية                      القوانني أفضى إىل افتقار
                                                                                                                        السلطة األبوية السائدة يف األحكام القانونية ونظام العدالة اجلنائي متنع املرأة من الوصول إىل العدالة والنجاة من                 

  :        طة يب وهي                                                واجملاالت الواردة أدناه هتم بصورة مباشرة الوالية املنو  .      العنف

                                                                                                    قوانني األحوال الشخصية اليت تنظم حقوق املرأة وأدوارها داخل األسرة يف األراضي الفلسطينية احملتلة                ) أ ( 
  .                                                                                                فعلى حني أن املرأة املسلمة يف الضفة الغربية ختضع للقانون األردين ختضع النسوة يف غزة للقانون املصري         .            ليست موحدة 

               عالوة على ذلك     .                                                                      قوانني اليت وضعتها الكنائس اليت تنتمي إليها تنظم حياة كل طائفة                                               أمـا الفلسطينيات املسيحيات فإن ال     
        الذي      ١٩٧٦                        ً                                              فعلى سبيل املثال واستناداً إىل قانون األحوال الشخصية األردين لعام             .                         ً             تتضـمن هذه القوانني أحكاماً متييزية     

                      الناجتني عن ضرر أحلقه      "                   ازعة وعدم الوفاق     املن "                                                                     مينح املرأة اليت تتعرض للضرب حق طلب الطالق من زوجها على أساس             
                     أضف إىل ذلك الضغوط      .                            ُ  ِّ                                                                      هبـا الزوج يشترط القانون أن ُتبيِّن املرأة آثار االعتداء اجلسدي عليها بغية إقامة دعوى الطالق               

             د مجيعها من                                                                                                                 االجتماعـية والتطبـيقات العملية للقوانني وانعدام املوارد املالية لدفع أتعاب احملامني ورسوم احملكمة اليت حت               
                  فعلى سبيل املثال     .                                                                  ومجيع القوانني املتعلقة باألحوال الشخصية تقر التمييز بني اجلنسني          .                                   وصـول املرأة إىل النظام القانوين     

     مث إن   .                                                                                                                      يتمثل سن الزواج يف الضفة الغربية بالنسبة للصبيان يف السادسة عشرة من العمر وبالنسبة للبنات يف اخلامسة عشرة                
              سنة بالنسبة   ١٧   و ٩                                                                           ، يف قطاع غزة، متروك لتقدير القاضي فيما خيص األعمار اليت تتراوح ما بني           "   سرة         قانون األ  "         تنفـيذ   
            الفرد املعين؛  "    نضح "                            ً           سنة بالنسبة للصبيان استناداً إىل مستوى   ١٨   و  ١٢        للبنات و

        اها أن                                         شرط الظروف املخففة، اليت ميكن مبقتض          ١٩٦٠         لعام     ١٦                                     ويتضمن القانون اجلنائي األردين رقم        ) ب ( 
             من قانون      ٢٨٦                                وفيما خيص السفاح، تنص املادة        . َ   َ                                 َ  َّ                            َيسـلَم مرتكب جرمية الشرف من العقاب إن َتبيَّن وأن الضحية زنت           

َ                                                    أفعال السحاق ال يالَحق مرتكبوها إال بناء على شكوى من قريب ذكر أو من قريب  "                               األحوال الشخصية األردين على أن                      
         وإن غياب   .                                                 ء على ذلك ال ميكن للضحية وال للقريبة األنثى رفع شكوى   بنا   ".                                         باملصـاهرة حـىت رابـع درجة من القرابة     

                                                                                                                       السياسـات واإلجراءات الرمسية يفاقم املصاعب يف وجه حماولة إرساء برامج وقائية وعالجية فعالة أو استراتيجيات عمل                 
                 ة كربى يف تقدير                                                             ويف حاالت االغتصاب، يوفر القانون للقاضي سلطة استنسابي         .                                     فعالـة هـي األخرى ملكافحة السفاح      

                                       ً                                     وهذه األوضاع قد تكون هلا عواقب سلبية نظراً ألن التمييز اجلنساين يف هذا               .                                       خطورة اجلرائم ويف إصدار احلكم املناسب     
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                 عالوة على ذلك ختفض   .                                                                                                 املضـمار يكـون لـه دور فيما ينتهي إليه القضاة من آراء خاصة على صعيد النطق باألحكام                
  "                        عقد زواج قانوين وصحيح    "                                                          لشخصية األردين العقوبة الصادرة حبق مرتكب الفعل إن مت                                 من قانون األحوال ا       ٣٠٨       املادة  

   .                                         ً                                   ولذلك من اجلائز أن يفلت مرتكب الفعل عملياً من العقوبة عن طريق الزواج من ضحيته  .                بينه وبني الضحية

  مبادرات السلطة الفلسطينية-باء 

                                      ونقل السيادة احملدودة إىل القيادة          ١٩٩٣      لعام                                                          دخلـت السـلطة الفلسـطينية، نتيجة التفاقات أوسلو           -  ٦١
   ُ         ، طُلب من       ١٩٩٦                                        ويف أعقاب االنتخابات اليت جرت يف عام          .                                                الفلسـطينية، يف مرحلة جديدة من احلكم الذايت       

                                                                                                                السـلطة الفلسـطينية أن تتخذ خطوات صوب بناء جمتمع يقوم على أساس الدميقراطية وسيادة القانون واحترام                 
                                                                                       رغم مما توفره السلطة الفلسطينية من خدمات يف جماالت التعليم والصحة إال أن إسرائيل                    وعلى ال   .             حقوق اإلنسان 

                                                                   ويواجه اجمللس التشريعي الفلسطيين صعوبات يف االجتماع بسبب القيود           .                                   تقـوض سلطتها خاصة يف جمال األمن      
                      يف الضفة الغربية من                                                                                               املفروضـة عـلى السفر واليت متنع أعضاءه الذين يعيشون يف غزة واألعضاء الذين يعيشون                

                                                                َ   َّ                          وقد جلأوا إىل املؤمترات املرئية من أجل االلتفاف على هذه العراقيل ولكن َتبيَّن وأن هذه                 .                    االتصال بعضهم ببعض  
  .                                                                          التدابري ليست شافية وال كافية تاركة ثغرات يعاين منها االتصال على الصعيد احلكومي

      وهي     ٢٠٠٣      نوفمرب  /                                            بإنشاء وزارة لشؤون املرأة يف تشرين الثاين                                                       وترحب املقررة اخلاصة بقيام السلطة الفلسطينية        -  ٦٢
     وجيري   .                                                                                                             مسـرورة ملالحظـة أن هذه الوزارة عاكفة على معاجلة العنف ضد املرأة كقضية تتخلل مجيع براجمها املطروحة                 

              سبيل الوصول                                                                                ُ  ِّ                  العمـل مع وزارة الداخلية من أجل تدريب الشرطة على حقوق املرأة وإنشاء حمطات للشرطة ُتيسِّر للمرأة         
                                                                                                             ومتلك الوزارات إمكانات لتحسني وضع املرأة واملقررة اخلاصة تأمل يف أن تتلقى الوزارة ما يلزم من موارد ودعم              .        إلـيها 

  .                                                                           جلعل هذه املؤسسة فعالة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق املرأة يف األراضي الفلسطينية احملتلة

                                                          عزيز حقوق اإلنسان للمرأة عن طريق توفري التدريب املهين                                           ً          وتساهم وزارة الشؤون االجتماعية أيضاً يف ت       -  ٦٣
            باملائة من   ٦٠             حالة إعسار   ٤٨     ٠٠٠                       وهي تقدم الدعم املايل ل    .                                             واألموال الالزمة لبدء تنفيذ ذلك التدريب للمرأة

    بلس                                                        وهناك ملجأ خاص بالنساء تدعمه الوزارة يف مدينة نا          .                              ّ                        هـذه احلاالت تتعلق بأسر معيشية رّباهتا من النسوة        
   .                                          يقوم بتوفري املشورة القانونية والتدريب املهين

  مبادرات اجملتمع املدين-جيم 

                                                                                               إن اجملتمع املدين يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة املنظمات النسائية فيه، جمتمع يتميز مبتانته وبالرغم  -  ٦٤
                                     رية التنقل إال أن احلياة سائدة يف                                                 ُ                                  مـن عمليات االجتياح العسكري وهدم البيوت وما ُيفرض من القيود على ح            

     فبعد   .                                حركة مهنية ومنظمة حمكم التنظيم    ١٩٤٨                                 واحلركة النسائية اليت تنشط منذ عام   .                        األراضي الفلسطينية احملتلة
                                             ، ومع وفادة موجات جديدة من الالجئني أخذت املرأة     ١٩٦٧                                                  احـتالل الضـفة الغربـية وقطـاع غزة يف عام           

                       وأثناء االنتفاضة األوىل     ١٩٨٧       ويف عام   .  ً          ً          ً                   اً واقتصادياً واجتماعياً أبرز من ذي قبل                        ً           الفلسـطينية تلعب دوراً سياسي    
     ً                                                           وتبعاً لذلك، حدث تغري نوعي يف احلركة النسائية اليت ساعدت على           .                 ً     ً                     حققت املرأة حضوراً مهماً يف احلياة العامة      
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                          ي شامل شهدته التسعينات                                            وهذه التطورات واكبها وعززها زخم عامل       .                                         تنويع أنشطتها وتوسيع هويتها اجلنسانية    
   .                                                                   من أجل الدميقراطية والسلم واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وحقوق اإلنسان

                                                                     نقلت قوة االنتفاضة من أيدي اجلهات الشعبية إىل قيادة أعلى مستوى            ١٩٩٣                           واتفاقـات أوسـلو لعام       -  ٦٥
                                      منذئذ عن شواغلها فيما خيص نواحي قصور                           وقد أعربت اجملموعات النسائية  .                                أفضت إىل إنشاء السلطة الفلسطينية

                                                                              وقد كانت هذه اجملموعات تأمل يف إشراك املرأة يف احلياة العامة للتغلب على               .                                 السـلطة بصدد املسائل اجلنسانية    
ِ  ُّ                                                 األدوار واملمارسات التقليدية فضالً عن القيود اليت ُتِحلُّ حقوق املرأة يف املقام الثاين على األجندة السياسية        ً وتبعاً  .                               ً               ُ 

                                                                                                                      لذلك قامت النسوة بتنظيم اللجان الفنية النسائية اخلاصة هبا لتنمية مشاركة املرأة يف العملية السلمية ويف جماالت                 
                                                                   ّ                        وهذه املبادرات فتحت باب النقاش بشأن مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية حّتى وصلت املسألة إىل        .       أخـرى 

     َ                     ومل حيظَ املقترح باملوافقة،      .                       إىل إنشاء جملس للمرأة                           يف شكل مقترح يدعو          ١٩٩٥                             مكتب الرئيس عرفات يف عام      
    )  ٤١ (  ُ        ً                                  وأُنشئت بدالً من ذلك جلان نسائية داخل الوزارات

        إال أنه    .                                                                                           وقـد نـادت النسوة بإصالح القانون اجلنائي وحقوق اإلنسان يف الدستور وجنحن إىل حد ما                -  ٦٦
                             وكان من أثر االحتالل اإلسرائيلي   .          ا األساسيةُ                                                          ُسجل، منذ االنتفاضة الثانية، تقهقر من حيث حقوق املرأة وحرياهت

                                                وأفضت هذه احلالة إىل إعادة تقييم لألولويات واألهداف   .                                           أن شل حركة املنظمات غري احلكومية وقطاعات أخرى
       كل خطة  "                                                وقالت يل إحدى املدافعات عن حقوق اإلنسان إن           .                                               االسـتراتيجية داخـل اجملـتمع املدين الفلسطيين       

                                                                                      فنحن نقوم ببناء قصور رملية وما نبنيه سرعان ما هتدمه املوجة القادمة من التدابري األمنية      .                     للتحسـني يتم هدمها   
   ".                                 اليت تنفذها قوات االحتالل اإلسرائيلية

     يف    ٣٠                                                                                        ودعـت اجملموعات النسائية إىل وضع حصص نسبية خاصة باملرشحات من النسوة لالنتخابات،               -  ٦٧
      وتقوم   .                                       يف املائة بالنسبة للمجلس التشريعي       ٢٠ و  )     ٢٠٠٤       سبتمرب   /     أيلول (    ية                                        املائة بالنسبة النتخابات اجملالس البلد    

                                                                   ً                                            املنظمات غري احلكومية بتنظيم ورشات عمل تعليمية داخل اجملتمعات احمللية وفقاً للمعايري الدولية املتعلقة حبقوق               
َ       يف عملها الدَعوي     "  ة     عدالـ "               وتستمر منظمة     .                                                                    املـرأة وترصد رد نظام العدالة اجلنائية يف تصديه لضحايا العنف                      

                                   ً  كما أن املنظمات غري احلكومية تعمل جنباً   .                                                            القانوين، حيث تتوىل تقدمي عرائض إىل حمكمة العدل العليا يف إسرائيل
                                                ً         ً                                         إىل جنب مع احملامني مبشاركة احملتجزات الفلسطينيات سابقاً أو حالياً من أجل توفري الدعم النفسي لضحايا العنف 

  .                                                                        تدريب املهين لتسهيل إعادة االندماج يف جمتمعاهتن احمللية واستئناف أنشطتهن احلياتية                      واملساعدة القانونية وال

                                                                                                   واملـنظمات القائمة على أساس اجملتمع احمللي تعمل على املستوى الشعيب من أجل التغلب على حتديات                 -  ٦٨
        فالنسوة   .       ُ                  يف عنني ُيعترب واحة أمل              ً       ً      ً                       وزرت مركزاً نسائياً قائماً على اجملتمع احمللي          .                              االحتالل وتوفري الدعم املتبادل   

      ويقوم   .                                                                                             نظمن أنفسهن بدعم من جلان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية وتلقني التدريب املهين والتثقيف املتعلق حبقوقهن
     وعنني   .                                                                                                            بتنسيق أنشطتهن اجملتمع اإلمنائي للمرأة الريفية يف ظل غطاء وفره حتالف جلان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية              

                    وغالبية السكان كانت   .       نسمة ٣     ٥٠٠                                                          ن قرية جبلية صغرية تقع يف مشايل الضفة الغربية ويبلغ عدد سكاهنا        عبارة ع
                                                                                              فيما مضى تعمل يف إسرائيل قبل تشييد اجلدار وقد عاىن هؤالء السكان من مصادرة أراضيهم مبوجب تدابري قوات 

  .                                               الدفاع اإلسرائيلية حلماية مستوطنة إسرائيلية جماورة
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         وقد بدأ    .                                                                                              در مالحظة اجلهود اليت تبذهلا جمموعات السلم النسائية الفلسطينية واإلسرائيلية على حد سواء                  كما جت  -  ٦٩
      ّ                                                                                                                     حـوار بّناء بينهن يف أواخر الثمانينات من أجل تطوير استراتيجيات مشتركة لتسوية الصراع الدائر بعد تعيني االحتالل                   

                                        ً   ّ                  وعلى الرغم من أن هذه املبادرات تأثرت سلباً جّراء الصراع املتنامي   .    بان                                              اإلسرائيلي بوصفه مصدر املعاناة اليت يعانيها اجلان 
                                                                                                      ّ       ً                   يف أعقاب انتفاضة األقصى إال أن العملية توفر للمرأة الفلسطينية واملرأة اإلسرائيلية جتربة دعوية يف سبيل السلم قّيمة جداً                   

  . )  ٤٢ (        كليهما                                                                 من خالل مواصلة ربط الصلة بني جهودهن لتعزيز سلم دائمة بالنسبة للشعبني

  مبادرات الفريق القطري التابع لألمم املتحدة-دال 

                                                                                                              إن العملية اليت تقوم هبا األمم املتحدة يف األراضي الفلسطينية احملتلة توفر املساعدة للمرأة الفلسطينية من                 -  ٧٠
                      فيما خيص حقوق املرأة                                                                                                   خـالل األنشـطة االقتصـادية واملساعدة اإلنسانية والتعليم والتدريب والصحة والتعاون التقين              

                                                                                        وتوفر األونروا التعليم للفتيات والفتيان من الفلسطينيني يف مدارس تنتشر يف أرجاء األراضي         .  )  ٤٣ (                       والدعوة إىل هذه احلقوق   
                                                                    ً                                                     الفلسـطينية احملـتلة وتشترك مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان حالياً يف أنشطة للتعاون التقين تشارك فيها                  

                                                                      بيد أن املطلوب توفري محاية إضافية حلقوق اإلنسان للوفاء باالحتياجات            .                                  فلسـطينية واملنظمات غري احلكومية                السـلطة ال  
  .                                                                                            واملطالب احلقيقية للشعب الفلسطيين وذلك ملواجهة احلالة احلرجة حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة

           فلقد فرضت    .                                         بواليتها يف األراضي الفلسطينية احملتلة                                                    وتواجه األمم املتحدة عراقيل متعددة يف االضطالع       -  ٧١
             ً                                                                                        إسرائيل قيوداً على حرية احلركة متنع، على أية حال، املوظفني التابعني لألمم املتحدة من توصيل املساعدة اإلنسانية 

             ريها من املباين                                                                   والنريان اليت توجهها السلطات العسكرية اإلسرائيلية إىل مدارس األونروا وغ  .     ُ                 اليت ُتنقذ أرواح الناس
                                                        وقد أبلغتين األونروا بأهنا تقوم بتشييد منازل ومدارس          .                                                    قد عطلت اخلدمات وأفضت إىل حاالت وفاة بني املدنيني        

ُ  ِّ                                                                                                         ُموِّلت من قبل ماحنني فما راع قوات الدفاع اإلسرائيلية إال أن دمرت اهلياكل األساسية وصادرت املباين املدرسية           
                                                   وبالرغم من تلك القيود تبذل األمم املتحدة قصارى جهدها    )  ٤٤ (           اكز لالحتجاز                            ألغراض عسكرية ولتحويلها إىل مر

  .                                                  من أجل توفري اخلدمات احلرجة يف األراضي الفلسطينية احملتلة

  استنتاجات وتوصيات�     ً رابعا  

     ليته     وقاب  .                                                                                                  ال ميكنين أن أشدد مبا فيه الكفاية على مدى خطورة الوضع السائد يف األراضي الفلسطينية احملتلة                -  ٧٢
  .                                                                                                     إن إسـرائيل متكنت من االحتواء الفعال للسكان الفلسطينيني يف بيئة خيضعون فيها للسيطرة الشديدة                .         للتقلـب 

َ                 ً                                                                             ودرجـة القمع الذي مياَرس ونطاقه، مقروناً بالسلطة األبوية السائدة، يعمقان من خطورة وكثافة العسف الناجم عن                                 
   .                                                مة من كل إمكانيات التمتع باحلقوق واحلريات األساسية     ُ                            وهذا ُيرى بوجه خاص يف قطاع غزة احملرو  .       االحتالل

                                                      َّ                                             وإن التشريد املتعدد اآلثار والنظام املتكامل للعنف الذي ولَّده الصراع واالحتالل يسبب باستمرار              -  ٧٣
                                                                                                            خسائر فادحة يف األرواح الفلسطينية بني النسوة مع اختاذ التدابري األمنية والضرورة العسكرية بشكل متنام               

                                                                                والعواقب املترتبة على هذا الوضع وخيمة ويف بعض احلاالت أشد وطأة بكثري على               .              لعقاب اجلماعي          طـابع ا  
                                                                                     واملرأة ال تتحمل فقط العبء املزدوج املتمثل يف االحتالل والسلطة األبوية بل إن قدرهتا على إحداث   .       النسوة

               واألولويات اليت    .                بب ذلك االحتالل                                                                         تغـيري يف اهلياكل اجلنسانية الالمتساوية للسلطة األبوية قد تضاءلت بس          
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                                                                                                          يفرضـها النضال الوطين قللت طيلة عقود من شأن نضال املرأة من أجل القضاء على العنف ضدها بوصفه                  
  .    ً                    سالحاً يف يد السلطة األبوية

                      وإن االنتهاكات اخلطرية     .                                                                             إن املـرأة الفلسطينية تعيش حالة دائمة من انعدام األمن والتوتر واخلوف            -  ٧٤
                                                                                                  ة حلقـوق اإلنسان اليت ترتكبها إسرائيل يف األراضي الفلسطينية احملتلة تتطلب اختاذ تدابري عاجلة                        واملنهجـي 

                                                           وإن اإلفالت من العقاب جزاء انتهاكات حقوق اإلنسان حالة           .                                          للحيلولة دون حدوث املزيد من االنتهاكات     
                          قرارات اجلمعية العامة                                                         وقد أعلن اجملتمع الدويل بكل وضوح وأصدر العديد من          .                           قائمـة وهـي غري مقبولة     

              وقد وضعت األمم   .                                                      ً                       وجملس األمن حول ضرورة اختاذ التدابري الرامية إىل املضي قدماً حنو تسوية عادلة للصراع
                                                                                                       املـتحدة إجـراءات خاصـة لرصد حالة حقوق اإلنسان وتقدمي التقارير بشأهنا؛ ولكنها قصرت عن ضمان                 

  .                              االمتثال ملا يصدر عنها من قرارات

                                                                    قد دعت اجملتمع الدويل إىل أن يتخذ تدابري فورية وملموسة لوقف             )  ٤٥ (                 مات حقوق اإلنسان          وأن منظ  -  ٧٥
                                                                                                            االنتهاكات اجلارية اليت تقوم هبا إسرائيل لقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين يف رفح ويف أماكن                

                          ة الدوليني قد أدانوا بوضوح                                    وهي تعترف بأن اهليئات الدولية والقاد  .                                    أخـرى من األراضي الفلسطينية احملتلة   
                   ومثلما أشارت هذه     .                                    ً                                               الوضـع القائم وجتسدت هذه اإلدانة مؤخراً يف قرار صدر عن جملس األمن بشأن رفح              

                                                        ً                                                      املنظمات عن حق فإن اجملتمع الدويل، من ناحية أخرى، مل يكن نشطاً مبا فيه الكفاية يف تعزيز وقف إسرائيل                   
                    ً                      وغياب العمل ميثل ختلياً عن مسؤولية تعزيز      .                         اع غزة ومساءلتها عنها                                           الفـوري ملمارساهتا غري القانونية يف قط      

                           إن السلم لن يتحقق إال عندما  "                                    وكما قالت إحدى الناشطات الفلسطينيات   .                              القانون الدويل والقانون اإلنساين
        ن الدويل                                ً                            ومن األساسي أن توقف إسرائيل فوراً كافة االنتهاكات للقانو       .  )  ٤٦ ( "                               تسود احلرية واملساواة والعدالة   

                                                       وتستند هذه التسوية إىل توفري االستجابة الفعالة للب الصراع   .                                         وأن يتم التوصل إىل تسوية مستدامة للصراع  
  .                                             يف املنطقة أال وهو جتريد الشعب الفلسطيين من أراضيه

         بأن أمن     : "                                                                                          وأود أن اسـتذكر وأؤيـد الدعـوة التالية الصادرة عن النسوة الفلسطينيات والقائلة              -  ٧٦
                                                                                                يليني لـن يـتحقق من خالل قصف املناطق السكنية وهدم املساكن وقتل املدنيني األبرياء وتشديد                        اإلسـرائ 

ٍ                 عملـيات اإلغالق وخلق وضع اقتصادي قاٍس وإخضاع                                               ماليني فلسطيين للحصار وملنع اجلوالن وإهانة    ٣,٣                                
                    ن خالل قتل املدنيني                                          كما إن أمن الفلسطينيني لن يتحقق م        .                                               الفلسطينيني يف نقاط التفتيش واغتيال الناشطني     

                                            ُ                                        ولن تكون هناك هناية هلذه اخلسائر الفادحة إىل أن ُيراجع مفهوم األمن مراجعة ختدم الفلسطينيني   .           اإلسرائيليني
ً                                                                    وحنن نوجه نداًء إىل اجملتمع اإلسرائيلي والنساء اإلسرائيليات بوجه خاص من أجل                ...                             واإلسرائيليني على حد سواء                  

ّ                     ً                                     هي االحتالل وتنضّم إىل مسعانا للعمل معاً على بناء مفهوم جديد لألمن                                 ُ          الضـغط عـلى حكومتهم حىت ُتن           وحنن     ...               
                                                                                           هبمة ونتطلع إىل اليوم الذي يسود فيه سالم عادل ويتمكن اجلانبان كالمها من التمتع بثمار ذلك السالم     نعمل

                    سرائيليني بل هو عاجل                                                                وهذا النداء عاجل ليس فقط لغاية التعايش السلمي بني الفلسطينيني واإل  .  )  ٤٧ ( "       العديدة
  .    ً                                          أيضاً لغرض استتباب السلم واألمن يف املنطقة بأسرها
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                                                                                    وإن املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة قد أكد بشكل متسق على  -  ٧٧
   ً             اماً االستنتاجات                  ً     وأنا أؤيد تأييداً ت     .                                                                      أن الـتزامات إسرائيل يف جمال حقوق اإلنسان تسري يف األراضي احملتلة           

  .                                            والتوصيات املتضمنة يف تقاريره وأدعو إىل تنفيذها

  :                                             باإلضافة إىل ذلك أود أن أتقدم بالتوصيات التالية -  ٧٨

   :                                                   جيب على احلكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية ما يلي - 

     إهناء        بغية  )  ٤٨ (        الرباعية       اللجنة          ً                                       املضي قدماً يف سبيل تنفيذ خارطة الطريق اليت وضعتها   �
                                                                            احتالل األراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة قابلة للبقاء 

                                         وإن أية تسوية للصراع واالحتالل جيب أن         .                                     مـع تأمني السلم واألمن لإلسرائيليني     
                        ً               تكون متعددة األطراف وفقاً خلارطة الطريق؛

                         رق النسائية مشاركة كاملة                                                     تسهيل مشاركة املرأة الفلسطينية واملرأة اإلسرائيلية والف  �
                       وكفالة مراعاة احتياجات   )     ٢٠٠٠ (    ١٣٢٥                  ً                 يف عملية السلم وفقاً لقرار جملس األمن 

                                     ومتثيل املرأة يف عملية التفاوض أمر        .                                            املرأة ومصاحلها يف كافة املفاوضات اليت جتري      
                ً                                   حاسم بوصفه شرطاً ال غىن عنه لتحقيق املساواة بني اجلنسني؛

  :        سرائيلية                 وجيب على احلكومة اإل -

                                                                 أن تنهي االحتالل وأن تؤمن حلني إهنائه حقوق املدنيني الفلسطينيني ومحايتهم؛  �

                                                                                    التقـيد بقـانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين فيما تتخذه من التدابري               �
                                                                               األمنـية، وأن تعـوض الفلسطينيني عما حلق هبم من خسائر مبا يف ذلك اخلسائر يف             

                                                    ى التخفـيف من احملنة اإلنسانية واالقتصادية للشعب                                   األمـالك، وأن تعمـل عـل      
                                                                                الفلسـطيين عـن طريق اختاذ تدابري تشمل إتاحة املزيد من حرية تنقل األشخاص              
                                                                        وحـركة البضائع داخل الضفة الغربية وغزة ومنهما وكذلك عن طريق التخلي عن   

                               املمارسات اليت تسبب تشرذم األسر؛ 

                                       والسماح للمحتجزين بالوصول إىل احملامني                                         الكف عن استخدام االحتجاز اإلداري        �
                                      واألطباء منذ اللحظات األوىل من احتجازهم؛

                              حظر اإلغالق وهدم منازل احملتجزين؛  �
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                                                                               التقـيد باحلق يف الصحة كما هو منصوص عليه يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان                �
   ً  سهالً                                                        ً             خاصـة من خالل تأمني وصول اجلرحى واملرضى واملعوقني واحلوامل وصوالً            

       ً                                                             وفورياً إىل مراكز العناية الطبية والعمل على توفري احلماية واالحترام هلم؛

                                                                                  كفالة األمن وحرية تنقل للموظفني الدوليني والرعايا الفلسطينيني من موظفي األمم             �
            ً                                                                     املـتحدة، وفقاً التفاقية امتيازات وحصانات األمم املتحدة، واالتفاقات احملددة بني           

                                                         الوكاالت اإلنسانية األخرى العاملة يف األراضي الفلسطينية                             األونـروا وإسرائيل و   
                                                                                احملـتلة لتسـهيل سبل توفري املساعدة اإلنسانية مبا يف ذلك سبيل وصول سيارات              

                           اإلسعاف التابعة للهالل األمحر؛

                                                                          إدراج معلومـات بشـأن االمتثال لاللتزامات داخل األراضي الفلسطينية احملتلة يف       �
                                                             اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وال سيما جلنة القضاء على                                 التقارير اليت تقدم إىل   

                                              التمييز ضد املرأة بشأن محاية وتعزيز حقوق املرأة؛

                                                                                  اإلقرار بدور املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة              �
      ملنوطة                                                                            والـتعاون معـه ويف جمال سائر الواليات ذات الصلة باإلجراءات اخلاصة وا            

                   بلجنة حقوق اإلنسان؛

  :                         وجيب على السلطة الفلسطينية -

                                                                العمل يف سبيل إنشاء دولة دميقراطية وعلمانية تعزز وحتمي حقوق املرأة؛  �

                                                            اعتماد سياسة الالتسامح جتاه كافة أشكال العنف مبا يف ذلك اإلرهاب؛  �

              حمللي للمعاقبة                                                                        تطويـر جزاءات جنائية ومدنية وعمالية وإدارية تدرج يف التشريع ا            �
                                                              وعلى ما يلحق باملرأة من ظلم جراء التعرض للعنف وتعوضيها عن ذلك؛

                                                                                االضطالع بإصالح تشريعي يتمشى مع املعايري الدولية وال سيما املعايري املتوخاة يف              �
                                                                                جملة األحوال الشخصية لكي يكون هناك قانون عام خاص باألسرة الفلسطينية لكل            

                                                   ة يستند إىل عالقات املشاركة والعالقات الدميقراطية                                      مـن الضفة الغربية وقطاع غز     
                                                                    وينبغي باملثل إعادة النظر يف القانون اجلنائي لتجرمي العنف املرتيل            .              داخـل األسرة  

                                          وجرائم الشرف واالعتداءات اجلنسية على املرأة؛

                                                                            اعتماد شرعة حلقوق املرأة وتدابري تكفل تنفيذها الفعال مع النظر يف مشاريع اللوائح   �
                                         العديدة املقدمة بغرض حتسني محاية حقوق املرأة؛
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                                                         توفري ما يلزم من دعم قانوين وسياسي ومايل لوزارة شؤون املرأة؛  �

                                                                                      العمـل عـلى وضـع نظام قوامه التمييز اإلجيايب بوصفه أداة للقضاء على التمييز                 �
      تشريع                                                                               اهليكـلي ضد املرأة ولزيادة متثيل املرأة يف السلطة الفلسطينية ويف اجمللس ال            

                                                                            الفلسطيين ويف اهليئات احلكومية احمللية والبلديات واجملالس البلدية، مع األخذ بنظام    
                                                                      حصص كما تطالب بذلك املنظمات النسائية فيما خيص االنتخابات احمللية والوطنية؛

                                                                                اختـاذ إجراءات لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل عن طريق تدابري تشمل محالت               �
                                                        ل تغيريات على املقررات الدراسية والتدريب على الوعي                                 تنمـية الوعـي وإدخـا     

                                                                                  اجلنسـاين لـدى كافة اجلهات الفاعلة املعنية والسهر على الصحة النفسية وتوفري             
                                       ً                                      املشـورة ملن يعاين من االضطرابات النفسية فضالً عن املأوى للنسوة ضحايا العنف         

                   وملن هن عرضة للعنف؛

  :                   وجيب على اجملتمع الدويل -

                                                                     ية دولية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، عن طريق مقرر يصدره جملس                      تفويـض آل    �
                                                                                  األمـن، لكفالـة التقيد بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ومحاية            
                                                                                    املدنـيني والعمـل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سواء من أجل تنفيذ              

                  القرارات القائمة؛

                           ً                               نية لتمكينها من التصرف وفقاً اللتزاماهتا بتعزيز ومحاية                                    تعزيز قدرة السلطة الفلسطي     �
                                                               الشعب الفلسطيين وأداء مسؤولياهتا يف جمال حتقيق سالم مستدام يف املنطقة؛

                                                                                       القـيام، مـن خـالل التمويل الثنائي واملتعدد األطراف، بدعم مبادرات املنظمات غري                �
                              األراضي الفلسطينية احملتلة من                                                             احلكومـية النسائية ومعاهد البحث واألوساط اجلامعية يف         

                                                                                 أجـل حتسـني مركـز املـرأة وإهناء العنف ضدها والنهوض بتحسني شامل للمجتمع               
          الفلسطيين؛

                                                                                    دعـم اجلهـود السـلمية اليت تبذهلا املرة الفلسطينية واملرأة اإلسرائيلية وتسهيل               �
                  عملية بناء السلم؛ /                                   اشتراكهما يف كافة مراحل تسوية الصراع

                                                                 والية املنوطة باملكتب امليداين ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                         توسـيع نطاق ال     �
                                                                             اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة حبيث تشمل رصد انتهاكات حقوق اإلنسان           

  .                                  ً                     باإلضافة إىل دوره الذي ينهض به حالياً يف جمال التعاون التقين
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Notes 

1  Women and children in Israel have also suffered from acts of violence.  According to information 
received, 1,015 Israelis were killed since 2000, of whom 315 were women and 112 were under the age of 
18 (information received from Itzhak Leranou, Permanent Representative of Israel to the United Nations 
in Geneva, in a letter dated 27 September 2004). 

2  CCPR/CO/78/ISR of 21 August 2003. 

3  See http://www.un.org/Depts/dpa/qpal/ and www.unhchr.org for a list of recent United Nations 
documents, reports and resolutions on the situation in the OPT. 

4  On 1 October 2004 IDF started another incursion in the north of Gaza, which came in the wake of the 
continued firing of home-made rockets by Palestinian militants towards Israel, and the killing of three 
soldiers in Morag settlement on 23 September and one settler in Neve Dekalim on 24 September (OCHA, 
1 October 2004).  According to a Defense for Children International press release issued on 6 October 
2004, about 75 Palestinians were killed, 23 of which were children, bringing the total number of child 
fatalities to 133 since the beginning of 2004. 

5  This is not to suggest that domestic violence will wither away when occupation ends.  It is rather meant 
to demonstrate how violence against women is compounded when two systems of oppression intersect. 

6  Around 140 permanent checkpoints operate in the West Bank and 30 others in the Gaza Strip, isolating 
each of the 300 or so enclaves into which OPT has been divided, supplemented by various forms of 
roadblocks moved daily. 

7  A law issued by Israel in 2003 barring the unification of families in which Israeli citizens are married to 
non-Israeli Palestinians has further complicated the matter, as it is effective retroactively. 

8  In addition, Israeli military order No. 510, amendment No. 84 of August 2002, empowers the military 
Commander of the West Bank to “assign residence” to Palestinians allegedly threatening security.  This 
order has been used twice (September 2002 and May 2003) to transfer Palestinian civilians from the West 
Bank to Gaza Strip for a period of two years of assigned residence. 

9  The wall is highly controversial, which is reflected in the terminology used to describe it.  The Israeli 
authorities call it “security fence”, the Palestinians “apartheid wall” and still others “barrier”.  In urban 
areas, where I encountered the wall, it is constructed of 8-metre high concrete slabs with concrete 
watchtowers, which according to Israeli authorities, comprises only 4 per cent of the total.  Whatever may 
be the preferred terminology or composition, the impact is the same:  destruction of property and isolation 
of people from their communities, families and sources of livelihood.  In some areas, Palestinians will 
have to apply for a permit to travel to schools, medical clinics, etc. located across the wall within the 
OPT.  In view of the patriarchal protectiveness over women, the manner in which the wall limits women’s 
access to family members, education, services, networks, employment, and NGO activities is obvious.  
On 9 July 2004, the International Court of Justice ruled that the wall is illegal and should be removed.  
The Israeli High Court of Justice issued a ruling that the construction of the wall would not unduly 
impinge on Palestinian rights and the building has continued. 
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10  Hadas Ziv et al., “A legacy of injustice:  A critique of Israeli approaches to the right to health of 
Palestinians in the Occupied Territories”, Physicians for Human Rights-Israel, October 2002. 

11  UNRWA demolition assessment of Operation Rainbow, 26 May 2004; see 
www.un.org/unrwa/news/releases/pr-2004/hqg16-04.pdf. 

12  Report submitted at the fifty-ninth session of the Commission on Human Rights (CHR) in 
March 2003. 

13  On 28 December 2004 I was provided by the Israeli authorities with a book containing judgements of 
the Israeli Supreme Court.  It was, however, too late to reflect in this report the information it contained. 

14  Report of the Commissioner-General of UNRWA presented to the fifty-eighth session of the General 
Assembly (A/581/13). 

15  Palestinian Independent Commission for Citizen’s Rights report Israeli Violations Palestinian Citizens’ 
Rights (1 January-30 April 2004) (9), published May 2004 (www.piccr.org). 

16  Report presented during mission. 

17  Addameer, “Prisoner support and human rights association, report on Palestinian women political 
prisoners on Women�s Day�, 8 March 2004 (www.addameer.org). 

18  Ambassador Leranou�s letter, 27 September 2004. 

19  Telmond prison is part of the Israeli Interior Security Ministry. 

20  See:  www.womenwarpeace.org/opt. 

21  Military order 1500 (April 2002) provides for the arrest of a person for a period that may exceed 18 
days without allowing him/her to meet with his/her lawyers or submit a memorandum against his/her 
arrest (Al Haq, 28 April 2003). 

22  A Newsweek (28 June 2004, pp. 30-31) article reported on a secret interrogation unit known as 1391, 
where Arabs are allegedly held in seclusion and tortured.  Visits by the Red Cross were said to be barred.  
I did not receive any information to suggest that women might be held in such a unit. 

23  Addameer, Annual report 2004 (http://www.addameer.org/2004/annual04.html). 

24  Briefing by Mr. Kieran Prendergast, Under-Secretary-General for Political Affairs, to the Security 
Council on agenda item �The situation in the Middle East, including the Palestinian question� on 23 June 
2004 (S/PV.4995).  According to the Palestinian Independent Commission for Citizen’s Rights report 
“Israeli violations of Palestinian citizens’ rights” (http://www.piccr.org), in the period January-April 2004, 
the occupation forces killed 212 Palestinians, including 35 children and 30-targeted assassinations.  
Twenty of these casualties were killed while resisting occupation forces, 17 during armed clashes near 
settlements, 4 in armed clashes inside Palestinian cities in the West Bank and Gaza Strip, 5 while 
attempting to plant explosives near settlements, and the rest were killed as a result of excessive use of 
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 تذييل

            ُ                                   قائمة مبن است شري من األشخاص واملنظمات أثناء البعثة

                     املسؤولون اإلسرائيليون

                                                                                      السيد دانيال مريون، مدير قسم املنظمات الدولية وحقوق اإلنسان بوزارة الشؤون اخلارجية وزمالؤه

                                        املستشار القانوين، قوات الدفاع اإلسرائيلية

     رجية                                      املنسقون لشؤون األراضي، وزارة الشؤون اخلا

                                سلطات السجون، سجن الرملة املركزي

                     اجملتمع املدين اإلسرائيلي

  )                ً وزير العدل سابقاً (             السيد مرييدور 

  )                                             العضو سابقا يف جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة (             األستاذ راداي 

                            اجلمعية العربية حلقوق اإلنسان 

    تلة                                                       بتسيلم، مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احمل

                     املسؤولون الفلسطينيون

             الرئيس عرفات

                                      الدكتور نبيل شعث، وزير الشؤون اخلارجية

                                     انتصار الوزير، وزير الشؤون االجتماعية

                                   السيدة زهرية كمال، وزيرة شؤون املرأة

  )               ّ                     السيدة راوية شّوا والسيدة مجيلة سيدام (                               أعضاء اجمللس االستشاري الفلسطينية 

                    اجملتمع املدين الفلسطيين

                  كتورة حنان عشراوي   الد

                                             السيد يونس اخلطيب، مجعيات اهلالل األمحر الفلسطينية

                                     السيد تيسري متيمي، قاضي احملاكم الشرعية 

                  مركز القدس للمرأة
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                             جلنة الشؤون النسائية التقنية 

                                       منسق املشروع، مركز املرأة لإلرشاد القانوين

                         املدير، مركز دراسات املرأة

    نية                          االحتاد العام للمرأة الفلسطي

                                    مدير معهد دراسات املرأة، جامعة بريزيت

                      املركز الفلسطيين لإلرشاد

                           اإلغاثة الزراعية الفلسطينية

           معهد منديال

                                مجعية سجناء الدامري وحقوق اإلنسان 

                             مجعية الدفاع عن الطفل الدولية

                            منظمة النسوة املناهضات للعنف

                          الفريق القطري لألمم املتحدة

                        األراضي الفلسطينية احملتلة /                                    وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                          السيد عثمان حسن، املدير، مف

                                                     السيدة كرين كوننغ أبو زيد، نائبة املفوض العام، األونروا

                                              الدكتور أيوب عالم، الرئيس، برنامج الصحة امليداين

                 اعية وشؤون املرأة                                                                             السيد كمال أبو قمر، نائب املوظف املسؤول عن برنامج اإلغاثة امليدانية واخلدمات االجتم

                                                                                                            ممثلون عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، صندوق األمم املتحدة للسكان، صندوق األمم املتحدة للمرأة، منظمة               
  .                                                                            الصحة العاملية، منظمة األمم املتحدة للطفل، اليونسكو، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

----- 


