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 ةالفلسطينيالمرأة  انتهاك حقوق واصل ي حتاللاال
9-3-5102 

وحسب إحصائيات مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق  ،امرأة فلسطينية 010111من  أكثر 0991عام المنذ قوات االحتالل  اعتقلت
بموجب القانون الدولي  يحرمن من غالبة حقوقهن التي منحت لهن ،فلسطينية ومعتقلة أسيرة 50حاليًا في سجون االحتالل قبع ي اإلنسان
 من اتالفلسطينيالمعتقالت  بنقلتقوم سلطات االحتالل . اإلنسانحماية النساء والقانون الدولي لحقوق لوالمعاهدات الخاصة  اإلنساني

 19مادة لل مباشراً  ، مما يشكل انتهاكاً "أساسيفي سجن هشارون بشكل " 0991عام  المحتلة األراضيخارج  إلىالضفة الغربية وقطاع غزة 
 .جن نفيه ترتساواحدة في س ومعتقلة، فلسطينية ومعتقلةأسيرة  51 في سجن هشارون  حالياً  تقبعو  ،من اتفاقية جنيف الرابعة

، عنهن اإلفراجمنذ لحظة االعتقال وحتى لحظة  سجون اإلحتاللمصلحة  أيدياالنتهاكات على  أنواعلشتى  والمعتقالت األسيراتتتعرض 
 كإجراء عادة والتفتيش العاري المهين الذي يستخدم ،المهينة والتعذيب واالعتداء الجسدي والنفسي إنسانيةغير الفي ذلك المعاملة  بما

ما  وهو ،االعتقال والتحقيق والنقل أثناءاالحتالل بشكل متكرر  جنودمن قبل  الفلسطينيات لفظياً  األسيراتيتم االعتداء على و  ، كماعقابي
 .الخاصة بالتعامل مع األسرى والمعتقلين للمعايير الدولية انتهاكاً يشكل 

 
 إعتقال الفلسطينيات

بعد اقتحام  ،9/3/5102تم اعتقال المحامية شيرين العيساوي في  فمثالً  ،تستخدم قوات اإلحتالل كافة الطرق إلعتقال النساء الفلسطينيات
 نوالمعتقلي األسرى مارسها قوات االحتالل بحق تالتي  اإلنسانثيق انتهاكات حقوق وتعمل شيرين في رصد وتو  ،لها ومنزل شقيقهامنز 

، اي قبل حوالي عام من 5103في عام بمناسبة يوم المرأة العالمي  1كتبت مقالة لموقع المونيتور في القدس، وكانت شيرين قد الفلسطينيين
 .اعتقالها

 باالعتداء على مثالً  فقد قام جنود اإلحتالل ،تداء الجسدي خالل عملية االعتقالاالع أشكال للضرب وغيره من أيضاً  النساءتتعرض 
وهي في طريقها لمنزل ، 03/05/5102 أثناء اعتقالها بتاريخعاما  01تبلغ من العمر والتي لينا خطاب  في جامعة بيرزيت الطالبة

يب خل جبسحبها دا قامواثم  ،جنود االحتالل بلوي ذراعها ودفعها بطريقة همجيةحيث قام احد  العسكرية،صديقتها قرب قاعدة عوفر 
 .إليهاجميع التهم الموجهة  بإنكارنا قامت يل أنبالرغم من  ،ووجهت للينا تهمة ضرب الحجارة على سيارة عسكرية متحركة ،عسكري 

لقد تم اعتقالي يوم ": بالقول طريقة اعتقالها لوحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير "أ" فلسطينيةال معتقلةالصفت و  أخرى وفي حادثة 
بيت خالتي الكائن في نفس الشارع الذي  إليوالدتي  أوصل أن أودبينما كنت  ،تقريباً  عصراً  ةالثاني الساعةعند  52/00/5102اء الثالث

شخص  إلىعكازين لمساعدتها على المشي وتحتاج  إلى وتستند عديدة أمراضوالدتي سيده كبيره في العمر وتعاني من و  ،اسكن فيه
 ."يرافقها دائماً ل

مي أوعندما حاولت مع  ،الطريقجانب على  يقفون  جنود 1حوالي هنالك  كان ،مع والدتي عبر الشارع أسيربينما كنت ف"وتضيف "أ": 
 على باألرضفارتطمت  ،أرضاوقوعها  إلى أدىمما فتعثرت أمي برجل الجندي  ،أمياحد الجنود بمد قدمه بمكان سير  قام بجانبهم المرور

فقام الجنود عن نفسي  أدافع أنحاولت  ،بدفعياخذ احد الجنود  األرضمي عن أ ارفع أنعندما حاولت و  ،وجهها مما تسبب لها بأوجاع
 آخروقام جندي  ،شديد بألمسبب لي تمما  الخلف إلىحيث قام احدهم بلوي ذراعي بشكل عنيف  ،باالعتداء علي بشكل وحشي الثمانية

                                                            
1 http://www.al-monitor.com/pulse/contents/authors/shireen-essawi.html 
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بضربي على  أخرى ومجنده  ، وقامتبأرجلهن على صدري  يضغطون وكان اثنين من الجنود ، الوراء إلىن منطقة فكي وشد رأسي بمسكي م
 ."اآلن حتى على جسدي ضربالثار أ وتظهر ،األلمبسبب لي توخصري مما  أقدامي

 00:11الساعة  01/1/5102في تاريخ "وشرحت ظروف اعتقالها قائلة:  عبورها حاجز قلنديا، أثناء" بتم اعتقال "وفي حالة أخرى 
 وأثناء مروري  ،لصالة في المسجد األقصىل الذهاب ريدأ محظور، فقط كنتولم يكن بحوزتي أي شيء ، صباحًا حاولت مرور حاجز قلنديا

للمرأة  عادة كلمة حجة تقال ألنووقتها لم أكن أعلم أنه كان يقصدني  ،)حجة( عبارة ناداني أحد الجنود من الخلف مستخدماً  بالحاجز
، ينادينيأنني لم أكن أعلم أنه  فقلت لهاوفجأة اعترضت طريقي مجندة وقال بصوت عالي: لماذا لم تجيبي على الجندي؟  السن،في الكبيرة 

أن أصلي في  يحق من لحاجز دون تصريح، فقلت لها أنامن عبور بال ال يسمح ليوقالت لي أن عمري  ،مني الهوية المجندة طلبتو 
بالتطاول علي بالكالم  بعد ذلك فقامت المجندة ،جنود 9حوالي وكان معها ، ، فبدأت تتحدث معي بنبرة استهزاءالمسجد األقصى فأنا مسلمة

حيث قامت بالجلوس فوق جسدي  ،فوقي مباشرة والمجندة ملقاة على األرض وفجأة وجدت نفسي ،بعصبية وجاوبتها فغضبت ،واالستهزاء
قاموا بتحويطنا دون من الجنود الذين  مرأى، وكان هذا على بيديها وأرجلهابضربي  ، وأثناء ذلك قامتوقامت بالسيطرة على يدي ورجلي

 ".أي تدخل منهم
الدول تمارس على: " بالقضاء على التمييز ضد المرأةة المتحدة المعني األممالخاصة بلجنة  51 رقم من التوصيات العامة 05تنص المادة 

تمييز على المواطنين إال أن التزامات الدول األطراف تنطبق من دون ، لقانون الدوليالمقام األول، رغم أن ذلك رهن باوالية إقليمية في 
ديمي الجنسية الموجـودين على أراضيها أو طنين سـواء بسواء، بما يشمل الالجئين وملتمسي اللجوء والعمال المهاجرين وعوغير المـوا

ن لم يكونوا داخـل أراضـيهاالخاضعين لرقابتها الفعلية حت ن إجراءات تؤثر على حقوق فالـدول األطراف مسؤولة عن كل ما تتخذه م ،ى وا 
 .2"، بصرف النظر عما إذا كان المتضررون على أراضيها أم خارجهااإلنسان

، تؤكد اللجنة على ما بشأن وضع المرأة في سياق منع النزاعات وفي حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع 31رقم وفي التوصيات العامة 
األشخاص  حدودها اإلقليمية على خارج أيضاً ُتطبق ومفادها أن التزامات الدول األطراف  51تكرر اللجنة توصيتها العامة رقم : "ذكر سابقاً 
نلسيطرتها الفعلية، حتى  ينالخاضع إجراءات ما تتخذه من كل  نوأن الدول األطراف مسؤولة ع أراضيها،داخل  ينموجود وانو يك لم وا 

 .3"موجودين داخل حدودها اإلقليمية أم خارجها ن و تؤثر على حقوق اإلنسان، بغض النظر عما إذا كان األشخاص المتضرر 
 

 النقل لمراكز التحقيق ومراكز االعتقال والسجون 
 جسدي والنفسي خاللأنهن يتعرضن لالعتداء ال لوحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير والمعتقالت الفلسطينيات األسيرات قالت

وتعصيب عيناها وربط يداها بقيود بالستيكية  ،الكائن في مدينة البيرة بعد اقتحام منزلها" جتم اعتقال " عمليات النقل، فعلى سبيل المثال
جبارها قام جندي بشتمها وشتم  الشديد الذي سببه الركوع األلمبالتحرك بسبب  "ج"وعندما قامت  سكري،الجيب الع على الركوع داخل وا 
 . هانتهاعائلتها وا  

بعد االعتداء علي قام الجنود بسحبي ": بالقول مركز التحقيق والعنف الجسدي الذي تعرضت له إلىبوصف عملية نقلها  "دكما قامت "
ربط مالبسي كانوا يقومون بسحبي وقاموا بشتمي ا أن أريدوعندما كنت  ،األمام إلىويدي وقاموا بتقيدي بقيود حديديه  ،بطريقه وحشيه

على  البندقيةببضربي قام  احد الجنود أن إال ،ادخل في الجيب العسكري  أنحيث كنت قد رفضت  ،الجيب إلىسحبي  أثناءوبضربي 
                                                            
 لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة(CEDAW)، التوصيات العامة 21 2
 لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة(CEDAW)، التوصيات العامة 90، الفقرة 1  3

http://www.addameer.org/


 

 

عمارة شارع ادوارد سعيد ،رام هللا، دوار الرافدين، 
2بات، الطابق األول، شقة رقم اص  

 Ramallah, Rafidein Sq., Edward Said St., Sebat Bldg., 1st 
Floor, Suite 2 

312( 0)2 2320992 / 2310792هاتف:  info@addameer.ps Tel.: 972 (0)2 2960446 / 2970136 
312( 0)2 2320991فاكس:   www.addameer.org 

 
Fax.: 972 (0)2 2960447 

71991العنوان البريدي: القدس، ص.ب.    Postal Address: Jerusalem, P. O. Box: 17338 

 

كان هناك مجندتان  الجيب إلىوعند الدخول  ،الجيب العسكري  إلىعلى الدخول  بعدها توأجبر  ،الشديد األلممما سبب لي ظهري 
 ،عمليه في يدي اليمنى أجريتكنت قد  ألنني ، وطلبت من إحدة المجندات تخفيف قيود يدياألمامفي  يجلس آخروكان جندي ، موجودتان

 ."الشديد األلمبسبب لي تمما  لحديديةابضربي على القيود  وردوا علي بالقيام
وطوال  ،واحدة على الشمال واألخرى على اليمين مجندتينخالل الطريق كانت هناك : "قائلة مركز توقيف إلىوصفت "ن" عملية نقلها 

 ".وكانت تضربني برجلها الوقت كانت إحدى هؤالء المجندات تقوم بقرص يدي )لدغة(، واألخرى قامت بشتمي بألفاظ نابية جداً 
 

 مراكز التوقيف والتفتيش العاري  المعاناة في
 ،لالحتالل مصلحة السجون  روعناصالجنود االعتداء الذي يتعرضن له من قبل  إلىفي االعتقال والتوقيف تشير  األسيراتتجارب  إن
على  يبرمي مجندتينقامت  الغرفةوصولي إلى  عند"وصفت "ن" التي تم احتجازها في غرفة قريبة من حاجز قلنديا تجربتها قائلة:  مثالف

زالة الحجاب عن رأسي بطريقة  ،اموا بضربي بأيديهن وأرجلهنمكبلة، وقاألرض فورًا وأنا   بشد شعري، ومن ثم قامت واوقام ،سيئةموا 
استمر الضرب بشكل و  ،جداً  اً وبدأت تخبط رأسي بالحائط وكان الضرب قوي ،بشدي من شعري ورفعي عن األرض بطريقة موجعة إحداهن
 .ًا"وكان مؤلم متكرر
يتم  اإلجراءوخالل هذا  عقابي، كإجراءما يستخدم  ، وغالباً مستمر ويتكرر طوال فترة االعتقال إجراءالتفتيش العاري هو  أن األسيرات أكدت
اللواتي يرفضن المثول  األسيراتويتم معاقبة  الداخلية، حتى من مالبسهن يجردن األحيانوفي بعض  نمن معظم مالبسه األسيراتتجريد 
 بالعزل االنفرادي.  اإلجراءلهذا 

للتفتيش العاري في والمعتقالت  األسيرات تعرضاكز االعتقال وخالل النقل، كما وتتمارس قوات االحتالل سياسة التفتيش العاري في مر 
وتؤكد  محافظ كالمجتمع الفلسطيني،مجتمع  في متطرف وتعسفي خصوصاً  إجراءويعد التفتيش العاري  .4داخل السجون منتصف الليل 

 الصادم والمؤلم للتفتيش العاري. النفسي  التأثير شدة الفلسطينيات وشهاداتهم على األسيراتتجارب 
"يدعـو جميـع األطــراف  لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة الذي يعتبر ملزماً  0352التابع لألمم المتحدة رقم  األمنقرار مجلس  إن

لصــراع الصراعــات المســلحة إلى أن تتخــذ تدابــير خاصــة تحمـي الفتيـات والنسـاء مـن العنـف القـائم علـى أسـاس الجنـس في حـــاالت افي 
 .5المســلح، ال سيما االغتصاب واألشكال األخرى لإليذاء الجنسي"

 
 

 التحقيقالتعذيب اثناء 
وتنص اتفاقية  ،قوات االحتالل أيديالتحقيق على  أثناء والتعذيب الجسدي والنفسي لإلساءةعرضن تيبأنهن  والمعتقالت األسيرات أفادت

الل ، والتي قامت دولة االحت0912 للعام مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
"مصطلح التعذيب يعني أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق  :أن على 3/01/0990بالتصديق عليها في 

عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو 

                                                            
-In Need of Protection”, 2008, Available at http://www.addameer.org/files/Reports/in“ مؤسسة الضمير-تقارير 4
need-of-protection-palestinian-female-prisoners.pdf 
 قرار مجلس األمن 7921 )2000(، مادة 70 5
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ص ثالث على االعتراف بشيء ما، أو عندما يلحق به هذا يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخ
أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي  -ألي سبب من األسباب كالتمييز أيًا كان نوعه -األلم أو التعذيب

 ."وما يتبع ذلك أو يتعلق بهشخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. هذا ال يتضمن األلم أو المعاناة النابعة عن عقاب حسب القانون، 
تعرضت  مركز تحقيق الجلمة، إلى، واقتيدت بعد منتصف الليل 0:11من منزلها بعد اقتحامه في الساعة  02/01/5103اعتقلت "ل" في 
 أدىما م ،اقام المحققون بالصراخ عليها وشتمه، و إنسانيةتعرضت لمعاملة سيئة وغير و  ة محامي، كماوحرمت من زيار  أيام 2للتحقيق لمدة 

العنف الجسدي الذي  "ل" وصفت يطلق عليهم ب"العصافير".تم احتجازها في غرفة مع ما  أياموبعد  بانهيار عصبي، إصابتها إلى
وكان كل جندي يمر من  ،وكنت مقيده طوال الوقت وجالسه على كرسي ،كثيراً  أتألمالمسكوبيه كنت  إلى دخوليعندما " تعرضت له قائلة:
بعد خروج المحامي وبينما كنت جالسه على الكرسي دخل جندي و  وبعد عدة ساعات سمح لي بلقاء محامي، استفزازي،أمامي يحاول 

وفي  ،الشديد األلممما سبب لي  ،جسدي أنحاءعلى كل  ويديهوبدأ بضربي بأقدامه  ،الغرفة زاويةبدفشي عن الكرسي باتجاه  وقام ،الغرفة
وبعد الضرب دخل عدد  ،سأفقد الوعي نتيجة هذا الضرب أننيفشعرت ، األلمبسبب لي تشات مما لحظه معينه قام بلوي يداي مع الكلب

 ". التحقيق وهناك بقيت مقيده إلىلي تم نق الحادثةبعد هذه  ،األرضوقد كنت ملقيه على  لرؤيتيوالموظفين  الشرطةكبير من 
 

 يمزق النسيج اإلجتماعياعتقال المرأة 
 تهدفحتالل لإل ممنهجةسياسة ضمن يأتي  ،المرأة الفلسطينيةوسوء المعاملة والتعذيب الذي تتعرض له  واإلساءةاالعتقال واالحتجاز  إن
 للعائالتاعتقال النساء الفلسطينيات يعكر صفو النسيج االجتماعي في االستمرار حيث أن  ،تفتيت بنية المجتمع الفلسطيني الى

ما  أي) في مرحلة ما من حياتهم لالعتقالالفلسطينية  األرضلسطينيين الذين يعيشون في الفخمس كما ويساهم تعرض حوالي  ،الفلسطينية
كافة أعباء إعالة وتربية األبناء بعد إعتقال أزواجهن  الفلسطينيات ل اإلناثيحمفي ت ،(الذكورمن مجموع السكان من  %21 يشكل حوالي
 ألخرى المرافقة إلعتقال أحد افراد العائلة.األعباء النفسية ا وما يرافق ذلك أيضًا من ،او اخوتهم

البد من استئصال الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية : "أنة على المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأ المتحدة  األمملجنة تركز 
والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد والتمييز العنصري واالستعمار واالستعمار الجديد والعدوان واالحتالل األجنبي والسيطرة األجنبية 

 .6"للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كامال
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