
ن يتم بموجبها محاسبة الجميع  ي أي مجتمع، وجود قوان�ي
ي تعت�ب حجر  الأساس  للحكم الرشيد والديمقراطية �ن

     تتطلب سيادة القانون، ال�ت
. مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالمرأة، تصبح سيادة القانون معدومة. من هنا فإن انعدام ثقة النساء بنظام العدالة ينبع  ن ن أو تمي�ي دون تح�ي

من معاناتهن من الظلم.

، وعوامل  رسائيلي ن والعنف بسبب عوامل خارجية مثل الحتالل الإ ن من مستويات متعددة من التمي�ي ي دولة فلسط�ي
ي النساء والفتيات �ن

     تعا�ن
ي الأوساط العامة، 

ي الأوساط الخاصة، وكذلك �ن
داخلية مثل التقاليد، والدين، والفكر التقليدي المحافظ. وتحدث هذه النتهاكات لحقوقهن �ن

، والحصول عل التعليم، والحقوق  لي ن نجابية، والعنف الم�ن ك أثرها أثرها عل قضايا الزواج والطالق، وحضانة الأطفال، والصحة الإ ي ت�ت
وال�ت

ها من الموارد المنتجة. ي وغ�ي
اث  وامتالك الأرا�ن ي العمل  والم�ي

ي ذلك الحق �ن
القتصادية، بما �ن

ة ضد المرأة، وانتهاًء  ن ي كل المراحل: بدءاً بالأطر القانونية غ�ي المالئمة والمتح�ي
     إن تحقيق سيادة القانون لصالح النساء يفرض تحديات �ن

تراعي منظور  تحتية ل  انيات وب�ن  ن بم�ي وانتهاًء  والرقابة،  المساءلة  بغياب نظم  الدستورية؛ وبدءاً  ن والضمانات  للقوان�ي الفعال  بالتنفيذ غ�ي 
ي يقوم بها الشخص لالحتكام إل نظام العدالة الرسمية، غالباً ما تنهار أمام 

النوع الجتماعي. إن “سلسلة العدالة”، أي سلسلة الخطوات ال�ت
ية من قبل مقدمي الخدمات الخدمات، وعدم  ن ي الأساس مرّده نقص القدرات داخل قطاعي العدالة والأمن، والمواقف التمي�ي

النساء. وهذا �ن
ي تواجهها المرأة بسبب القيود الجتماعية السياسية والفقر وقلة الوعي. بالتالي فإن هناك مستوى عال من عدم 

إيالء الهتمام للعوائق ال�ت
اف يؤثر عل القضايا الجنائية الخاصة بالنساء. ن بالغ والست�ن الإ

حصول النساء عل العدالة والأمن

السبيل إل الأمام: أولويات تحقيق سيادة القانون لصالح النساء وتعزيز حصول المرأة عل خدمات العدالة والأمن

ة مستمدة من المصادر التالية:  ي هذه الن�ش
البيانات والمعلومات الواردة �ف

زيت، معهد دراسات المرأة )بتكليف من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة شؤون المرأة ووزارة التخطيط(، »تقرير تحليلي جامعة ب�ي

لوضع النساء والفتيات الفلسطينيات« )ين�ش قريبا(؛  

اتيجية الوطنية ع�ب القطاعية للنوع الجتماعي 2011-2013«؛ س�ت وزارة شؤون المرأة )بدعم من هيئة الأمم المتحدة  للمرأة(: »مراجعة الإ

، 2011 )آذار 2012(؛  ي
ي المجتمع الفلسطي�ن

الجهاز المركزي للإحصاء، مسح العنف �ن

طة من أجل الأمن والعدالة للمرأة الفلسطينية« )2013(؛  هيئة الأمم المتحدة للمرأة، »ال�ش

هيئة الأمم المتحدة للمرأة، »انعدام وصول النساء الفلسطينيات إل� العدالة والأمن« )يصدر قريبا، نيسان 2014(؛ 

.)2012( » هيئة الأمم المتحدة للمرأة، »مركز محور – نساء صانعات للتغي�ي

 

  

انيات المراعية لمنظور النوع الجتماعي. ن توف�ي الب�ن التحتية والم�ي

المراكز  مع  والأمنية  القضائية  الأجهزة  وتنسيق  تعاون  زيادة 
ي مكافحة العنف.

المتخصصة �ن

الرقابة  نظم  تعزيز  خلل  من  الخدمات  مقدمي  مساءلة  ضمان 
وظيفية  أوصاف  )وضع  للعمل  أطر  وتحديد  والمستقلة،  الداخلية 
وآليات  موحدة،  تشغيلية  توجيهية  ومبادئ  وإجراءات   ، ن للموظف�ي

للتوثيق وإعداد التقارير(.

تعزيز جمع البيانات المستند إىل الضحية والموجه نحو السياسات 
فيما يتعلق بحصول المرأة عل العدالة والأمن من خلل دعم توسيع 
ي الضفة الغربية 

نسان �ن ي للهيئة المستقلة لحقوق الإ
المرصد القضا�أ

الرسمية.  غ�ي  العدالة  عمليات  استهداف  إىل  إضافة  غزة،  وقطاع 
. ي

ن الهيئة ومنظمات المجتمع المد�ن اكة ب�ي تعزيز ال�ش

القطاعات  ك  ي�ش المنال  وسهل  فاعل  إحالة  نظام  توفر  ضمان 
الجتماعية والقانونية والعدلية والأمنية والصحية.

الجتماعي،  النوع  عل  القائم  العنف  حول  الوعي  مستوى  رفع 
الجتماعية  والحماية  والأمن  العدالة  وخدمات  القانونية،  والحقوق 
برامج  المدارس، وكذلك من خلل  ي 

الشباب، و�ن أوساط  ي 
�ن المتاحة 

التعليم غ�ي الرسمي بهدف الكشف المبكر والوقاية.

ي إعطاء الأولوية لحماية حقوق 
دعوة السلطة الفلسطينية للستمرار �ن

ي 
قية والبلدة القديمة �ن ي المنطقة )ج( والقدس ال�ش

النساء والفتيات �ن
الخليل وقطاع غزة.

ن وسياسات   تعزيز قدرات الوزارات ذات العلقة لوضع وتنفيذ قوان�ي
وأطر مراعية لمنظور النوع الجتماعي، بما يشمل المبادئ التوجيهية 

والأدوات المتعلقة بذلك.

ي للدعوة إىل 
ي نفس الوقت تعزيز قدرات منظمات المجتمع المد�ن

�ن
ن  تحس�ي مع  امن  ن بال�ت العدالة،  عل  والفتيات  النساء  حصول  تعزيز 

تقديم خدمات المساعدة القانونية المتخصصة.

ن  ن لتفاقية القضاء عل جميع أشكال التمي�ي تشجيع انضمام فلسط�ي
ذات  الوزارات  مع  الوثيق  العمل  خلل  من  )سيداو(  المرأة  ضد 
العلقة ومجلس الوزراء والرئاسة، وتوف�ي التدريب والتوجيه المتعلق 
امات جوهرية  ن بالتفاقية، وبروتوكولها الختياري، وما تفرضه من ال�ت

عل الدول الأطراف.

يعية الرئيسية،  العمل الوثيق مع مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة الت�ش
، لإجراء مراجعة  ي

يعي الفلسطي�ن ي ظل تجميد عمل المجلس الت�ش
�ن

ي 
�ن بما  والسياسات،  ن  القوان�ي لمشاريع  الجتماعي  النوع  منظور  من 

من  ها  وغ�ي )سيداو(  باتفاقية  المتعلقة  الفنية  المعرفة  نقل  ذلك 
التفاقيات ذات الصلة.

خلل  من  والفتيات  للنساء  الخدمات  لتقديم  شامل  نهج  تنفيذ 
الحصول  وسهولة  والحماية  والأمن  العدالة  خدمات  توف�ي  تعزيز 
توعية  الأول  المقام  ي 

�ن يستلزم  هذا  وتنسيقها.  وملءمتها  عليها 
ي المحاكم 

طة المدنية والنيابة العامة والقضاة )�ن وتعزيز قدرة ال�ش
ي  مجال  الحماية  

ن والجهات  الفاعلة  �ن عية( والمحام�ي النظامية وال�ش
المراعية   التوجيهية   المبادئ   وتنفيذ   لمتابعة  وضع   الجتماعية  

لمنظور  النوع.
 :urces

ي الأرض الفلسطينية المحتلة
مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة �ن

 بيت حنينا، القدس
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حصول النساء عل العدالة والأمن

حقائق واتجاهات

ي 8 آذار 2009، صادق الرئيس محمود عباس عل اتفاقية القضاء عل 
�ن

. ن ضد المرأة )سيداو( بمرسوم رئاسي جميع أشكال التمي�ي

حقوق  ام  اح�ت لضمان  الأساسي  القانون  تعديل  تم   2003 عام  ي 
�ن

ن الرجل والمرأة. ن وحرياتهم عل قاعدة المساواة ب�ي المواطن�ي

عل  القائم   )1976( لعام  ي 
الأرد�ن الشخصية  الأحوال  قانون  يتسم 

، مما يؤثر عل مسائل الزواج  ن ن الجنس�ي ن ب�ي سلمية بالتمي�ي يعة الإ ال�ش
ها من القضايا المهمة. كما  اث وغ�ي والطلق وحضانة الأطفال والم�ي
ي 

ن وأنظمة مختلفة تحكم عمل المحاكم المسيحية ال�ت أن هناك قوان�ي
وع قانون  . وهناك م�ش ن ي قضايا الأحوال الشخصية للمسيحي�ي

تبت �ن
الجماعات  كافة  عل  ينطبق  الشخصية  للأحوال  موحد  ي 

فلسطي�ن
الدينية ل يزال قيد المراجعة والمصادقة من قبل مجلس الوزراء.

يوسف  الشيخ  عية  ال�ش العليا  المحكمة  رئيس  كشف   ،2012 آب  ي 
�ن

ي التعامل مع قضية الطلق بطلب من المرأة 
ات �ن دعيس عن تغي�ي

. فالآن أصبح تحديد ما إذا كان الزواج ضاراً  ي
والنفصال بأمر قضا�أ

وكا لسلطة القضاة التقديرية، بدل من أن يطلب  بالنسبة للزوجة م�ت
ر. كما أن إجراءات الطلق يجب أن تستكمل  من الزوجة إثبات ال�ن
غ�ي  بمبالغ  المطالبة  الزوج  عل  ويحظر  أشهر،  ثلثة  غضون  ي 

�ن
ي مقابل الطلق بطلب من 

معقولة من المال عدا عن استعادة المهر �ن
ي حالة 

المرأة، كذلك يحق للمرأة طلب الطلق دون موافقة الزوج �ن
عدم الدخول.

كافية  حماية   )1960( لعام  ي 
الأرد�ن العقوبات  قانون  يوفر  ل  أيضا 

عدم  القانون:  هذا  ي 
�ن ية  ن التمي�ي الأحكام  ن  ب�ي فمن  المرأة.  لحقوق 

ن  متح�ي بشكل  الزنا«  »جريمة  واستخدام  الق�ي؛  الزواج  تجريم 
ضد المرأة؛ والحاجة إىل إثبات فعل الغتصاب بأدلة عل استخدام 

وجات  ن الم�ت النساء غ�ي  ك  كراه« و»التهديد« و»الخداع«، مما ي�ت »الإ
كراه« اللزم  ي تعرضن للغتصاب عاجزات عن إثبات فعل »الإ

اللوا�ت
تداب�ي  واستخدام  »الزنا«؛  بفعل  للتجريم  التعرض  خشية  وقوعه 
الأفعال  اعتبار  وعدم  ف«؛  ال�ش عل  »المحافظة  بحجة  مخففة 
آليات لحماية  هيب أو التسلط كجرائم؛ وعدم وجود  المتعلقة بال�ت

ضحايا العنف من النساء. 

ا ما تلجأ الأرس إىل استخدام آليات القضاء الغ�ي رسمي، خاصة  كث�ي
عندما يتعلق الأمر بالعنف، حيث يتم الضغط عل النساء للقبول 

ة المرتكبة ضدهن. بحلول غ�ي رسمية للجرائم الخط�ي

وحدات  عمل  وتعزيز  لتنسيق  استشارية  لجنة  الداخلية  وزير  أنشأ 
الأجهزة  من  كل  ضمن  العاملة  ي 

الأم�ن القطاع  ي 
�ن الجتماعي  النوع 

الأمنية السبعة. وتتلقى هذه اللجنة الدعم من مكتب رئيس الوزراء 
والرئاسة ووزارة شؤون  المرأة.

طة المدنية الفلسطينية حاليا بأنه الأك�ش تقدما من  ن جهاز ال�ش يتم�ي
الجتماعي.  النوع  منظور  مراعاة  لمسألة  وتنظيمه  تخصيصه  حيث 
ي الضفة 

فلدى الجهاز ع�ش وحدات متخصصة لحماية الأرسة تعمل �ن
تم  تشغيلية  وإجراءات  وأنظمة  اتيجية  إس�ت إىل  إضافة  الغربية، 

اعتمادها عام 2013، وجاري العمل عل توحيدها.

حماية  وحدات  لدى  الحوادث  عن  بلغ  الإ تزايد  إىل  البيانات  تش�ي 
ي الثقة من جانب النساء. 

الأرسة، مما يعكس زيادة �ن

مع ذلك، فإن عدداً قليلً جداً من هذه الحالت يتم إقامة دعاوى 
كراه  قضائية بشأنها. فل تزال هناك تحديات تتمثل بجمع الأدلة والإ

والتحويل إىل نظم العدالة غ�ي الرسمية.

ي مؤسسات العدالة والأمن
ن �ن  نسبة المسؤول�ي

 حسب نوع الجنس )الضفة الغربية( 
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اختار مكتب النائب العام 20 وكيل/ة نيابة »يراعون اعتبارات النوع  
القضايا  ي 

�ن بالتعامل  الخاصة  العمل  اجراءات  لتقييم  الجتماعي« 
المتعلقة بالنساء.

المراكز  ن  ب�ي المنتظم  والتنسيق  التعاون  عملية  أن  ثبت  لقد 
عية  ال�ش والمحاكم  الحماية(  )بيوت  العنف  مكافحة  ي 

�ن المتخصصة 
ي مؤتمر الحالة -  

والنيابة العامة ووحدات حماية الأرسة –  المشاركة �ن
تعد أمراً حيوياً لتعزيز مراعاة قطاعي العدالة والأمن لحقوق المرأة.

ي المؤسسات الأمنية والقضائية محدوداً ويقت� 
ل يزال تمثيل المرأة �ن

عل� الرتب الدنيا.

قية  عدم قدرة قوات الأمن الوصول إىل المنطقة )ج( والقدس ال�ش
الكاملة،  الإرسائيلية  للسيطرة  ي تخضع 

ال�ت الخليل،  ي 
�ن  )H1( ومنطقة 

يمثل عقبة أخرى أمام تحقيق العدالة للنساء.

ي للعنف ضد المرأة يتبع للهيئة 
ي عام 2011 إنشاء مرصد قضا�أ

تم �ن
قام  وقد  حكومية.  شبه  هيئة  وهي  نسان،  الإ لحقوق  المستقلة 
ي المحكمة، و 12 قضية لدى النيابة العامة، 

المرصد برصد 54 قضية �ن
و 37 قضية تتعلق بنساء لجأن إىل البيوت الآمنة. ومنذ عام 2013، 
ي تم 

يقوم المرصد بإعداد وإصدار تقرير سنوي يحوي البيانات ال�ت
ي تم رصدها خلل العام.

جمعها والقضايا ال�ت

ي عام 2013 إنشاء آلية وزارية لإجراء »مراجعة الحالت الحرجة« 
تم �ن

عملية  حلول  وإيجاد  والحماية  العدالة  أجهزة  ي 
�ن الثغرات  لتحديد 

ي حالت قتل النساء )12 حالة 
ي أعقاب الرتفاع الحاد �ن

لذلك، وذلك �ن

ي عام 2013(.
ي عام 2012، و 27 �ن

�ن

ن 2013-2011 ن الجنس�ي اتيجية الوطنية ع�ب القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة ب�ي س�ت تقرير مراجعة الإ

ن المرأة من  ن 2011-2013 كان »تمك�ي ن الجنس�ي اتيجية الوطنية ع�ب القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة ب�ي س�ت ي اعتمدتها الإ
اتيجية ال�ت س�ت ن الأهداف الإ من ب�ي

اتيجية سياسة واحدة وسبعة تدخلت سياساتية. س�ت التمتع بقانون أرسة وحقوق مدنية تضمن المساواة والعدالة«. ولتحقيق هذا الهدف، حددت الإ

لم تنفذنفذت جزئيانفذتالتدخالتالسياسة

اتخاذ كافة التداب�ي 
يعية  القانونية والت�ش
ي تشجع 

والإجرائية ال�ت
عل ترسيخ مبدأ 

المساواة والعدالة 
ن  والمساواة ب�ي

ي الأحوال 
ن �ن الجنس�ي

الشخصية والحقوق 
المدنية.

ي الموحد.
Xسن قانون الأرسة الفلسطي�ن

تعديل عقود الزواج بحيث تتضمن جميع الحقوق للمرأة الفلسطينية.
X

رث والملكية. ي الإ
توعية النساء والفتيات من أجل المطالبة بحقوقهن �ن

X

دفع الموارد المالية المخصصة لصندوق النفقة من موازنة السلطة.
X

وع قانون الأحوال المدنية حق اختيار المرأة اسم  ضمان أن يوفر م�ش
ي البطاقة الشخصية وجواز السفر.

Xعائلتها أو عائلة زوجها �ن

عية وأن ل يتم الطلق إل  ي المحاكم ال�ش
توثيق عقد الزواج والطلق �ن

ي المحاكم.
X�ن

ونياً وربط  إدخال جميع المعلومات الخاصة بالحالة الجتماعية إلك�ت
ونية. لك�ت جميع المحاكم بالشبكة الإ

X

ن بوصفها دولة تحت الحتلل تتسم بتعدد الأطر  ي فلسط�ي
تسلط هذه النتائج الضوء عل صعوبة تحقيق الإصلحات المتعلقة بسيادة القانون �ن

يعية الرئيسية، وغ�ي ذلك من التحديات الأخرى. القانونية ومنظومات العدالة، إىل جانب النقسام السياسي وتعطل عمل الهيئة الت�ش
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