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الحارض واملستقبل

إحاطة عن دولة فلسطني

مقدمة

السالم واألمن  الجنساين من أجل  العمل  ِقبل منظمة  الجنسني والسالم واألمن يف عامل كوفيد-19” من  املساواة بني  الحارض واملستقبل:  “بني  أُطلق مرشوع 

 )WCLAC( ومركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي )AIDA( مع مؤسسة وكاالت التنمية الدولية )Mercy Corps(وقد عملت منظمة مرييس كور ،)GAPS(

د التقرير تأثري جائحة كوفيد-19 عىل املساواة بني  إلنتاج تقرير عن فلسطني تم إصداره يف يناير 2021، يشمل الفرتة بني مارس ونوفمرب لعام 2020. ويحدِّ

م توصيات لالستجابة للجائحة باإلضافة إىل األزمات املستقبلية. الجنسني والسالم واألمن، ويقدِّ

وقد أجرت مؤسسة وكاالت التنمية الدولية ومركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي مقابالت مع 22 منظمة تعمل يف جميع أنحاء األرض الفلسطينية املحتلة 

املكتبية  املراجعة  املقابالت، إىل جانب  النساء والفتيات والسالم واألمن. أظهرت هذه  املبارشة والطويلة األجل لجائحة كوفيد-19 عىل حقوق  اآلثار  لتقييم 

املتعمقة للتقييامت والتقارير املنشورة، أنَّ النساء والفتيات تأثرن بشدة بهذه الجائحة، خاصة أثناء عمليات اإلغالق والقيود املفروضة عىل الحركة. وأوضح 

التحليل أنَّ احتياجات النساء والفتيات مل تكن أولوية يف خطة استجابة الحكومة الفلسطينية، مام أدى إىل زيادة عدم املساواة القامئة بالفعل.

وبعد نرش التقرير، عقد رشكاء املرشوع عدة جلسات نقاش عامة وخاصة مع الجهات املعنية الرئيسية مبا يف ذلك وزارة شؤون املرأة الفلسطينية وهيئة األمم 

املتحدة للمرأة واملنظامت غري الحكومية الفلسطينية والدولية العاملة يف األرايض الفلسطينية املحتلة. تضمنت هذه املناقشات أسئلة حول التوصيات الست 

الواردة يف التقرير باإلضافة إىل مناقشات حول توصيات إضافية محتملة بناًء عىل التغيريات يف حالة الطوارئ يف فلسطني.

تحديث عن حالة جائحة كوفيد-19 والسالم واألمن واملساواة بني الجنسني يف فلسطني منذ نوفمرب 2020

تحديثات عن جائحة كوفيد-19

تم اإلعالن عن حالة الطوارئ األوىل للحدِّ من انتشار فريوس كوفيد-19 يف األرايض الفلسطينية املحتلة وإرسائيل يف 5 مارس 2020 و19 مارس 2020 عىل التوايل. 

ومنذ شهر مارس، تم إغالق جميع املناطق يف أوقات مختلفة اعتامًدا عىل الزيادة يف الحاالت. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إجاميل 184,999 حالة يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة من 5 مارس 2020 حتى 10 فرباير 2021. وهذا ميثِّل زيادة قدرها 102,219 حالة مقارنة بالعدد املذكور يف اإلحاطة، وهو ما يعكس 

الحاالت حتى 21 نوفمرب2020. وفًقا لبيانات وزارة الصحة التابعة الحكومة الفلسطينية، فإنَّ 50 باملائة من الحاالت من النساء والفتيات. وقد أعلنت وزارة 

الصحة اإلرسائيلية عن إجاميل 691,111 حالة حتى 10 فرباير 2021 يف إرسائيل، مبا يف ذلك القدس، و 5,163 حالة وفاة.

ويف ظل ازدياد أعداد الحاالت يف أواخر نوفمرب 2020 يف األرايض الفلسطينية املحتلة وإرسائيل، أعيد فرض اإلغالق مرة أخرى. يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 

فُرضت عمليات إغالق جزئية يف بداية شهر ديسمرب 2020، وشملت منه التنقل بني املحافظات وإغالق تام لياًل ويف نهاية األسبوع. وال تزال عمليات اإلغالق 

هذه سارية يف الضفة الغربية حتى 24 فرباير 2021، لكنها رُفعت يف غزة يف 4 فرباير 2021. كام فرضت السلطات اإلرسائيلية إغالقًا عاًما عىل إرسائيل والقدس 

الرشقية بني 27 ديسمرب 2020 و7 فرباير 2021.

https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Now-and-the-Future-Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-Palestine-Arabic.pdf
https://corona.ps/
https://covid19.who.int/region/euro/country/il
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بدأت إرسائيل عملية التطعيم ملواطنيها يف ديسمرب 2020 .وتقود إرسائيل العامل يف معدل التطعيم للفرد الواحد، حيث تلقى 30.7 يف املائة من السكان جرعتني من لقاح 

فايزر بحلول 19 فرباير 2020. ويف غضون ذلك، تهدف الحكومة الفلسطينية إىل بدء حملة التطعيم بحلول منتصف فرباير، معتمدًة بشكل أسايس عىل لقاح سبوتنيك 

وإمدادات من مبادرة كوفاكس )COVAX(. وعىل الرغم من الضغوط الدولية، رفضت إرسائيل حتى اآلن متديد حملة التطعيم للفلسطينيني، مبا يتجاوز النقل اإلنساين 

لبضعة آالف من الجرعات. وبالتايل، تواجه األرايض الفلسطينية املحتلة فرتة ممتدة من األزمة الناجمة عن فريوس كوفيد-19، مع عدم وجود إطار زمني لتجاوزها. 

يجب أن يواصل املجتمع الدويل التأكيد علًنا عىل أنَّ االستجابات لجائحة كوفيد-19 يجب أن تستند إىل الحق يف الحصول عىل أعىل مستوى ميكن الوصول إليه 

من خدمات الصحة البدنية والنفسية، دون أي متييز.

مسؤوليات سلطة االحتالل

بني شهريِّ نوفمرب 2020 وفرباير 2021، استمرت االنتهاكات اإلرسائيلية ضد الفلسطينيني، بل وزادت. لقد كانت هناك زيادة يف هدم املباين والتهديدات بالرتحيل 

القرسي ملناطق يف الضفة الغربية. ويف 3 نوفمرب 2020، تم اإلبالغ عن أكرب حادثة هدم جامعي منذ أن أنشأ مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

قاعدة بيانات الهدم يف عام 2009 يف حمصة البقيع يف وادي األردن. وأسفر ذلك عن نزوح 73 فرًدا بينهم 41 طفاًل. واستُهدفت املنطقة نفسها مرة أخرى بسلسلة 

من املداهامت يف أوائل فرباير 2020، مام أدى إىل نزوح ما ال يقل عن 55 شخًصا، من بينهم 32 طفالً.

لذلك، يجب عىل املجتمع الدويل التأكد من أن إرسائيل، بصفتها القوة املحتلة، تلتزم بقواعد القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، والتي تشمل 

توفري الوصول - دون عوائق - للمساعدات والخدمات اإلنسانية وضامن حصول جميع األشخاص الواقعني تحت نري االحتالل عىل الرعاية الصحية دون قيود.

مشاركة املرأة

ال تزال مشاركة املرأة يف ُصنع القرار أولوية يف فلسطني. يف الفرتة املشمولة بالتقرير السابق، أفادت املنظامت أنَّ مشاركة املرأة يف ُصنع القرار مل تتحسن أثناء 

إعداد وتنفيذ االستجابة لجائحة كوفيد-19. وذكرت معظم املنظامت التي متت مقابلتها أنه يف األشهر الثالثة األوىل من حالة الطوارئ بسبب جائحة كوفيد-19 مل 

يتم االتصال بها للمشاركة يف تخطيط االستجابة وتنفيذها. وبعد األشهر الثالثة األوىل، أخذت بعض املنظامت زمام املبادرة بنفسها ودعت إىل مشاركتها. وبناء 

عىل قرار وزارة الحكم املحيل بتشكيل لجان استجابة محلية، بلغت نسبة املشاركة اإلجاملية للمرأة يف هذه اللجان 16 باملائة، بينام ظلَّت مشاركة املرأة يف قطاع 

غزة منخفضة للغاية. كام ظلَّت مشاركة املرأة يف اللجان الوطنية والعالية املستوى منخفضة للغاية.

يجب أن تضمن الحكومة الفلسطينية املشاركة املتساوية للمرأة يف ُصنع القرار عىل أساس قوانينها الداخلية والقانون الدويل. وقد صادقت الحكومة الفلسطينية 

الفلسطينية عىل  الحكومة  املرأة )CEDAW( يف عام 2014، ومبوجب ذلك فقد وافقت  التمييز ضد  للقضاء عىل جميع أشكال  املتحدة  األمم  اتفاقية  عىل 

اتخاذ جميع التدابري املناسبة “لضامن متكني املرأة يف الحياة السياسية والحياة العامة عىل قدم املساواة، وتكافؤ الفرص، مبا يف ذلك الحق يف التصويت والرتشح 

لالنتخابات، وكذلك التعليم والصحة والتوظيف.”

ومنذ نرش اإلحاطة الخاصة بدولة فلسطني، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن إجراء انتخابات وطنية للهيئة الترشيعية يف مايو 2021 وانتخابات رئاسية يف يوليو 

2021. وإذا تم إجراء هذه االنتخابات كام هو مخطط لها، ستكون هذه أول انتخابات وطنية منذ عام 2006. وقد أبرزت املناقشات األخرية مع الجهات املعنية 

التعديالت األخرية لقانون االنتخابات  أهمية الرتكيز عىل مشاركة املرأة يف االنتخابات املقبلة وضامن وجود قامئة كبرية من املرشحات. وبناًء عىل  الرئيسية 

الفلسطينية، تم رفع حصة مشاركة املرأة يف قوائم املرشحني من 20% إىل %26.

العنف القائم عىل الجنس )النوع االجتامعي(

مل تطرأ تغيريات كبرية عىل العنف القائم عىل الجنس )النوع االجتامعي( يف األرايض الفلسطينية املحتلة بني شهريِّ نوفمرب 2020 وفرباير 2021. وفًقا للبيانات 

التي نرشتها منظمة “سوا”، فإنَّ األسباب الرئيسية الثالثة لطلبات املساعدة أثناء جائحة كوفيد-19 هي الصحة النفسية، العنف وسوء املعاملة، وعالقات األقران 

والعالقات األرسية. وأشارت املناقشات مع الجهات املعنية إىل أنَّ القضية الرئيسية التي يجب أخذها يف االعتبار هي توافر الخدمات يف أوقات اإلغالق وفرض 

قيود عىل الحركة، وهذا يشمل وجود عاملني يف مجال حامية األرسة يف امليدان للوصول إىل الضحايا وتقديم الدعم الالزم لألفراد غري القادرين عىل استخدام 

الخدمات املُقدمة عرب اإلنرتنت والهاتف.

ع الجناة بشكل غري مبارش عىل  ومن القضايا األخرى التي متت مناقشتها هي تأثري غلق املحاكم أثناء فرتات اإلغالق. فقد أشارت بعض املنظامت إىل أن هذا قد شجَّ

ارتكاب املزيد من الجرائم مع التوقف املؤقت لنظام املُساءلة والعدالة. وقد أدى ذلك إىل توقف القضايا املفتوحة مؤقتًا، ويف كثري من الحاالت ترك الضحايا مع املعتدين 

لفرتة أطول. وبناًء عىل ذلك، فمن األهمية العمل عىل خطط لضامن استمرارية خدمات محكمة األرسة للنساء واألطفال يف أوقات اإلغالق، حتى لو كان ذلك افرتاضيًا.

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/#:~:text=CEDAW%2039th%20Session&text=The%20Convention%20provides%20the%20basis,as%20education%2C%20health%20and%20employment.
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وقد أبرزت املناقشات مع الجهات املعنية الرئيسية أهمية تدريب املوظفني الذين يقدمون خدمات الدعم. وكام ذكرنا سابًقا، ازداد عدد مقدمي الخدمات 

وتقديم االستشارات االجتامعية والنفسية عرب خطوط الهاتف املجانية ووسائل التواصل االجتامعي خالل حالة الطوارئ أثناء جائحة كوفيد-19، حيث مل يكن 

لدى املوظفني واؤلئك الذين تم تعيينهم الخربة الكافية للتعامل مع حاالت الطوارئ. لذلك، يجب أن يكون هناك تدريب يف جميع األوقات ملوظفي الطوارئ 

ليكونوا مستعدين لتقديم دعم عايل الجودة أثناء حاالت الطوارئ.

الدعم االقتصادي

ال يزال الدعم االقتصادي للنساء والفتيات وتعويضات العمل غري املدفوع من األولويات يف فلسطني. شاركت املُناقشات بعض األفكار حول األعباء املضافة 

عىل النساء أثناء أوقات الدراسة عرب اإلنرتنت ألطفالهن، والتي كانت صعبة بشكل خاص عىل املناطق ذات االتصاالت الضعيفة بالكهرباء واإلنرتنت. كام أضاف 

التعليم املنزيل عبئًا اقتصاديًا عىل األرس لتوفري األجهزة اإللكرتونية ألطفالهم.

الفئات األكرث تهميشاً

منذ إصدار اإلحاطة الخاصة بدولة فلسطني، كان هناك قدر ضئيل من التحسن يف دعم الفئات األكرث تهميًشا )والتي تشمل الالجئني واألشخاص ذوي اإلعاقة 

ومقدمي الخدمات يف الخطوط األمامية( من الحكومة الفلسطينية والجهات اإلنسانية الفاعلة.

وال تزال وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني )األونروا(، املسؤولة عن تقديم الخدمات إىل 2.2 مليون الجئ فلسطيني يف األرايض الفلسطينية 

املحتلة، تواجه أزمة مالية تحد من قدرتها عىل تقديم الخدمات الفعالة. وقد طالبت منظمة “األونروا” بتوفري 231 مليون دوالر أمرييك لتلبية االحتياجات 

اإلنسانية ذات األولوية القصوى لالجئني الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

التنقالت خالل  الغربية )باستثناء القدس الرشقية( وقطاع غزة تسمح ببعض  التي لوحظت أنه نظرًا ألن عمليات اإلغالق الحالية يف الضفة  التطورات  ومن 

أيام األسبوع، فقد متكَّنت مراكز إعادة التأهيل من فتح وتقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة. ومع ذلك، ال تزال الرعاية الصحية متثل تحديًا لهذه الفئة 

من السكان. ومنذ بداية أكتوبر 2020، قاد االئتالف الفلسطيني لإلعاقة وقفات احتجاجية واعتصامات داخل مكاتب املجلس الترشيعي الفلسطيني للمطالبة 

بتأمني صحي شامل لألشخاص ذوي اإلعاقة. وبعد 63 يوًما من االحتجاجات، استجابت الحكومة الفلسطينية للدعوات وأعلنت عن خطط تأمني صحي معززة.

مل يكن هناك تقدم يف ضامن حصول مقدمي الخدمات يف الخطوط األمامية عىل الدعم الذي يحتاجون إليه، ال سيام خدمات الصحة النفسية والوقت الكايف 

للراحة. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يكون مقدمو الخدمات يف الخطوط األمامية يف طليعة الصفوف لتلقي لقاح كوفيد-19.

التوصيات

التوصية األوىل: يجب عىل الحكومة الفلسطينية إرشاك النساء واملنظامت والشبكات واملجموعات الشبابية التي متثلهن يف التخطيط لالستجابة لحاالت الطوارئ 

وتنفيذها لضامن تلبية حقوق النساء والفتيات واحتياجاتهن. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 5 من تقرير الدولة(

االجتامعي  النوع  القائم عىل  العنف  ومنع  للوقاية  توفري خدمات  شاملة وضامن  منظومة حامية  اعتامد  الفلسطينية  الحكومة  يجب عىل  الثانية:  التوصية 

واستمرار أليات االحالة يف أوقات الطوارىء، مبا فيها القيود عىل الحركة. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 6 من تقرير الدولة(

التوصية الثالثة: يجب عىل الحكومة الفلسطينية ومجتمع املانحني تقديم الدعم االقتصادي للمرأة يف حاالت الطوارئ والتأكد من أن االستجابات تراعي الفوارق 

بني الجنسني من خالل الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم الخاصة بالنساء والفتيات، مبا فيها التعويض عن العمل غري مدفوع األجر واالستثامر يف مبادرات 

التمكني االقتصادي للمرأة. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 7 من تقرير الدولة(

الفئات األكرث تهميًشا يف حاالت الطوارئ (ال  تلبية احتياجات  الفاعلة يف املجال اإلنساين ضامن  الفلسطينية والجهات  الرابعة: يجب عىل الحكومة  التوصية 

سيام الالجئون واألشخاص ذوو اإلعاقة واملستجيبون يف الخطوط األمامية( من خالل متويل املنظامت التي تدعم هذه الفئات، ودعم الفئات األكرث تهميًشا، 

وضامناستمرارية خدمات إعادة التأهيل. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 8 من تقرير الدولة(

التوصية الخامسة: وفًقا للقانون الدويل، يجب أن تتحمل إرسائيل املسؤولية الكاملة عن صحة الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا يف ذلك توفري الوصول 

- دون عوائق - للمساعدات والخدمات اإلنسانية وضامن حصول جميع األشخاص عىل الرعاية الصحية دون قيود. ويجب عىل املجتمع الدويل التأكيد علًنا عىل 

أنَّ االستجابات لجائحة كوفيد-19 يجب أن تستند إىل الحق يف الحصول عىل أعىل مستوى ميكن الوصول إليه من خدمات الصحة الجسدية والنفسية، دون متييز، 

وأن حكومة إرسائيل و الحكومة الفلسطينية يجب أن تتعاونا لتحقيق هذا الهدف. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 9 من تقرير الدولة(

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/opt_2021_ea_factsheet_eng.pdf
https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Now-and-the-Future-Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-Palestine-Arabic.pdf
https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Now-and-the-Future-Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-Palestine-Arabic.pdf
https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Now-and-the-Future-Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-Palestine-Arabic.pdf
https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Now-and-the-Future-Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-Palestine-Arabic.pdf
https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Now-and-the-Future-Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-Palestine-Arabic.pdf
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التوصية السادسة: يجب عىل مجتمع املانحني زيادة التمويل املقدم ملعالجة األزمة املالية يف فلسطني، وإعطاء األولوية للصحة، مبا فيها الصحة النفسية والحامية 

واالقتصاد، وضامن تحقيق هذه االستجابة عىل أساس املساواة بني الجنسني. ويجب أن يضمن الدعم املقدم تحقيق استجابة شاملة متعددة القطاعات يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة بأولويات محددة ذاتيًا. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 10 من تقرير الدولة(

الرشكاء

مرييس كور )Mercy Corps( مؤسسة دولية غري حكومية تعمل يف أكرث من أربعني دولة للتخفيف من املعاناة والفقر والقمع من خالل مساعدة الناس عىل 

بناء مجتمعات آمنة ومنتجة وعادلة. تنفذ املمؤسسة برامج إنسانية وإمنائية يف فلسطني منذ أكرث من ثالثني عاما. لدي مرييس كور فلسطني مكاتب يف القدس 

الرشقية، الضفة الغربية، وقطاع غزة.

مؤسسة وكاالت التنمية الدولية )AIDA( هي هيئة ذات عضوية ومنتدى تنسيقي ألكرث من 80 منظمة دولية غري حكومية وغري ربحية تعمل يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة بنشاط منذ العام 1967 ، وهي واحدة من أقدم آليات تنسيق املنظامت غري الحكومية الدولية يف العامل. ويكتسب هذا التنسيق، املهم يف 

أي سياق للمساعدة / التنمية، أهمية إضافية يف البيئة السياسية املعقدة لألرايض الفلسطينية املحتلة.

مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي هو منظمة فلسطينية غري حكومية نسوية تعمل عىل حامية حقوق اإلنسان للمرأة وتعزيزها يف إطار اآلليات واملعايري 

الدولية لحقوق اإلنسان. ويهدف املركز إىل معالجة أسباب العنف القائم عىل النوع االجتامعي داخل املجتمع الفلسطيني وعواقبه، باإلضافة إىل اآلثار املرتبطة 

بالنوع االجتامعي لزيادة العسكرة املرتبطة باالحتالل اإلرسائييل.

منظمة العمل الجنساين من أجل السالم واألمن )Gaps( هي شبكة املجتمع املدين للمرأة والسالم واألمن يف اململكة املتحدة. ونحن منظمة ذات عضوية 

يف املنظامت غري الحكومية يف مجاالت التنمية وحقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية وبناء السالم. لقد تأسسنا لتعزيز حقوق املرأة والسالم واألمن، ال سيام 

قرارمجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  1325. وتعمل املنظمة عىل حث حكومة اململكة املتحدة عىل االمتثال اللتزاماتها الدولية تجاه النساء والفتيات يف 

مناطق الرصاع يف جميع أنحاء العامل.

*هذا التقرير مستقل، أُعد بتكليف ومتويل من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية. إال أن اآلراء املطروحة ال تعرب بالرضورة عن سياسات حكومة اململكة 

املتحدة.

This report is funded by:

https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Now-and-the-Future-Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-Palestine-Arabic.pdf

