
 ورقة حقائق
 االنتهاكات اإلسرائيلية والسياسات التمييزية بحق النساء المقدسيات في ممارسة حقوقهن السياسية

 
 اتفاقية القضاء من 8و 7تحديدًا تلك المتعلقة بتنفيذ المواد 

 في منطقة القدس سيداو(على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) 
 

 والسياسات التمييزية بحق النساء بخصوص توثيق االنتهاكات اإلسرائيليةبناًء على التقرير الذي تم إعداده، 
اتفاقية القضاء على  من 8و 7المقدسيات في ممارسة حقوقهن السياسية، تحديدًا تلك المتعلقة بتنفيذ المواد 

ومؤسسة  كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، في منطقة القدس، لصالح االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
مع الناشطات المقدسيات، ألغراض رصد هذه أجريت والمقابالت التي مفتاح واالئتالف األهلي التفاقية سيداو، 

 وهي:  ،االنتهاكات وتوثيقها ضمن المحاور األربع التي تناولها التقرير
الفلسطينية وحق النساء رصد االنتخابات التشريعية محور المشاركة في الحياة السياسية والعامة من خالل  أواًل:

 في الترشح والتصويت واالقتراع العام
 تحليل سياق مشاركة النساء في الجمعيات والمنظمات الفلسطينية في القدس. ثانيًا:
تحليل مشاركتهن في أنشطة العمل الجماهيري في منطقة القدس واالنتهاكات التي يتعرضن لها في هذا  ثالثًا:

 الجانب.
ل النساء المقدسيات لواقعهن الفلسطيني على المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات محور تمثي :رابعاً 

 الدولية
 

استعراضها ألغراض توثيق االنتهاكات ضمن المحاور التي تم مقابلة من ناشطات مقدسيات  20إجراء تم 
 كما يلي: التقرير،الحقائق التي تم رصدها بناء على محاور  أبرزتلخيص أعاله. و 

 
o 100 ،من المقابالت التي تم اجراؤها، تعرضت النساء للتحقيق واالستجواب، والتعذيب النفسي والجسدي %

ولعائالتهن، ومنعهن من المشاركة في االنتخابات الفلسطينية في  لهن  واإلبعاد والتهديد بسحب الهويات واإلقامة 
ومداهمة األنشطة المتعلقة بالحقوق االنتخابية للنساء ، ومنعهن من أي نشاط للدعاية االنتخابية، القدس

 المقدسيات ومنعها واعتقال المشاركات فيها.



o 95 العالية، ومنعهن من لالعتقال، وفرض الغرامات المالية ضن تعر  اللواتي تمت مقابلتهن  النساء % من
إقامة  في حقهن  فيها بما العام ز الحي  وتقييد حقوقهن ودورهن في ، المشاركة في األنشطة المجتمعية في القدس

 الجمعيات والمشاركة فيها والتي تعبر عن كينونتهن الفلسطينية داخل القدس.
o 93 واإلبعاد عن مدينة القدس بسبب  المنزلي،الحبس  إلجراء تعرضن  اللواتي تمت مقابلتهن  % من النساء

القدس والمسجد األقصى، واإلبعاد،  كالتهجير، وتهويداعتراضهن على سياسات االحتالل في مدينة القدس 
 .واالعتقال، وسحب الهويات، وغيرها من السياسات التي تفرضها سلطات االحتالل على سكان المدينة

o 20 من السفر، ومضايقات وتقييدات في إجراءات التحقيق والتفتيش بهدف  لمنعهن  % من النساء تعرضن
 تعطيل مشاركتهن من األنشطة اإلقليمية والدولية.

o 100 نسوية مقدسية،  ومراكز عضوات ورئيسات الهيئات اإلدارية لمؤسساتاللواتي تمت مقابلتهن  % من النساء
دعم النساء الفلسطينيات  فيالمختصة و ، اللواتي ينظمنهامؤسساتهن ومنع األنشطة وإغالق عتقال اللتعرضن 

، يالتراث الفلسطين األسرة، وإحياءوالتوعية والتثقيف بحقوق المرأة وحقوق  ن،واألسر المقدسية وتمكينهم/
 .النفسي واالجتماعي للفتياتوخدمات اإلرشاد والدعم 

o 275 منهن أمهات، ومسنات،  (2021 -2019) األعوام، تم اعتقالها في نسوية مقدسية بشكل عام ناشطة
ومريضات ، كنوع من السياسات التي تمارسها سلطات االحتالل في انتهاك الحقوق السياسية للنساء المقدسيات 

الرافضة  الفعاليات من أي   في من المشاركة ومنعهن وترهيبهن أفواههن وتكميم حرياتهن وتقييد هنعبهدف رد
 .1في القدس اإلسرائيليةالسلطات هجها تتنللسياسات التي 

 

                                                           
 https://www.silwanic.net/index.php/article/news/77891/arاملصدر : :  1

https://www.silwanic.net/index.php/article/news/77891/ar

