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 حملة عامة

بيان حول املشكلة
يعتقد العديد من الفلسطينيني أن القوانني السارية املتعلقة 
كافية  حماية  توفر  ال  الفلسطينيات  والفتيات  النساء  بأمن 
هو  املشاكل  وأحد  شامل،  إصالح  إلى  وبحاجة  للمرأة 
الفلسطينية  إطار قانوني موحد مطبق في األراضي  غياب 
بالفعل تطبيق قوانني مختلفة في الضفة  احملتلة، حيث يتم 
فترات  من  موروث  منها  والعديد  غزة،  وقطاع  الغربية 
املزيج  هذا  إن  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  لقيام  سابقة 

اإلستجابة1
واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  من  كل  قام 
القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز   )WCLAC(
أيار  شهري  بني  مشترك  مشروع  بتنفيذ   )DCAF( املسلحة 
السلطة  ״مساعدة  عنوان  حتت   2011 األول  وتشرين 
الفلسطيني  التشريعي  واملجلس  الفلسطينية  الوطنية 
والفتيات  النساء  أمن  لتعزيز  جديدة  تشريعات  سن  على 

الفلسطينيات״2.

لهذا الغرض قام كال املركزين بتشكيل فريق عمل  وحتقيقاً 
مكون من ممثلني على املستوى االستراتيجي عن مؤسسات 
حيث  املدني3،  املجتمع  منظمات  وعن  رسمية  فلسطينية 
الفجوات  إلى  للتطرق  العمل  لفريق  اجتماعات  تسع  عقد  مت 
إلى  توصيات  وتقدمي  السارية  القوانني  في  والتناقضات 
السلطات الفلسطينية، وقد استندت املناقشات إلى منشورات 
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ״املرأة 

املرأة  مركز  احلماية،  حول  الفلسطينية  املرأة  تصورات  انظر   1
لإلرشاد القانوني  واالجتماعي، رام الله، 2009 واملرأة الفلسطينية 
واألمن:ملاذا ال تشعر   النساء والفتيات الفلسطينيات باألمن، جنيف: 

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة، 2010.
التي قام كل من مركز  بني املشروع على أساس االعمال السابقة   2
للرقابة  جنيف  ومركز  واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة 
النساء  أمن  مجال  في  بتنفيذها  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية 
الفانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  قام  حيث  الفلسطينيات،  والفتيات 
إصالح  بتعزيز  املاضية  عاماً  العشرين  مدار  على  واالجتماعي 
كما  الفلسطينيات،  والفتيات  النساء  أمن  على  تؤثر  التي  القوانني 
في  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يعمل 
وبدأ   ،2006 العام  منذ  فلسطني  في  األمني  القطاع  إصالح  مجال 
من  مالي  بدعم   2009 عام  االجتماعي  النوع  قضايا  على  العمل 

الوكالة اإلسبانية للتعاون التنموي الدولي.
فريق  وأعضاء  اجتماعات  لقائمة  الورقة  هذه  في   2 املرفق  انظر   3

العمل.

الفلسطينية واألمن-املجموعة القانونية״4 و كذلك إلى خبرة 
قضايا  في  ترتبط  التي  التشريعات  مجال  في  املرأة  مركز 
فقد  العمل  الدائمني من فريق  األعضاء  إلى  باإلضافة  املرأة. 
االجتماعات  إلى  لالنضمام  دائمني   غير  أعضاء  دعوة  مت 
بناء على خبرتهم في املواضيع املطروحة للنقاش والتي مت 
العمل خالل  الدائمون في فريق  األعضاء  قبل  اختيارها من 
االجتماع التمهيدي بصورة مشتركة، كما قاموا باستعراض 

ومراجعة  ورقة العمل احلالية خالل االجتماع اخلتامي.

قام كل من  املركزين في املرحلة املتقدمة من املشروع بعقد 
من  شخص  خلمسني  املشروع  تطور  حول  إيجاز  جلسة 
التشريعي  واملجلس  الفلسطينية  السلطة  في  القرار  صناع 
الداخلية  ووزارتي  الفلسطينية  األمن  وقوات  الفلسطيني 
ومنظمات  واألكادمييني  القضائية  والسلطة  املرأة  وشؤون 

املجتمع املدني.

وبناء على اجتماعات فريق العمل سابق الذكر قام كل من مركز 
للرقابة  جنيف  ومركز  واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة 
الدميقراطية على القوات املسلحة بتسليم ورقة عمل مشتركة 
إلى السلطات املعنية لعرض استنتاجات وتوصيات فريق العمل 
واملجلس  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  القرار  على صناع 
التشريعي الفلسطيني، كما سينشر املركزين ثالثة ملخصات 
سياسية تبرز بعض القضايا التي أثيرت في ورقة العمل هذه 
خالل االجتماعات. لقد متحور عمل كال املركزين في تسيير 
وتسهيل عمل فريق العمل وليس العمل كمستشارين لذلك إن 
اآلراء املعبر عنها في هذه الورقة والتوصيات تعبر فقط عن رأي 

فريق العمل وليس عن رأي املركزين. 

متوفر باللغة العربية على الرابط:  4
http://www.dcaf.ch/Publications/Palestinian-Women-and-Security-
A-Legal-Collection
من  بدعم  واملنشورة  اإلجنليزية(  باللغة  نسخة  قريباً  )ويتوفر 

الوكالة اإلسبانية للتعاون التنموي الدولي.

والعثمانية  والفلسطينية  واملصرية  األردنية  القوانني  من 
اإلسرائيلية  العسكرية  األوامر  جانب  إلى  والبريطانية 
يخلق العديد من التناقضات في اإلطار القانوني، وإضافة 
في  الزمن  عليها  عفى  التي  القوانني  هذه  أخفقت  فقد  لذلك 
مراعاة االحتياجات احلالية للنساء والفتيات الفلسطينيات 
الصادرة  احلديثة  التشريعات  في  إليها  التطرق  مت  والتي 

الفلسطينية.1 السلطة  عن 
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مالحظات عامة
السلطات  بدأتها  التي  للعملية  دعما  العمل هذه   تعتبر ورقة 
للنساء  االمنية  االحتياجات  تعزيز  أجل  من  الفلسطينية 
والفتيات الفلسطينيات من خالل دعم االطار القانوني املطبق 
في هذا الشأن، من هنا يرغب كال  املركزين في اإلشادة على 
النساء  أمن  تعزز  التي  للقرارات  الفلسطينية  السلطة  تبني 
املرأة  حماية  تعزيز  حول  الوزراء  مجلس  كقرار  والفتيات 
على  باملصادقة  الرئاسي  املرسوم  وكذلك   )2005( املعنفة 
معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( 

عام 2009.

كما يود كل من مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 
املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز 
الصادر   2011 لسنة   7 رقم  الرئاسي  باملرسوم  اإلشادة 
تتسم  التي  البنود  الذي عدل بعض  أيار 2011  بتاريخ 15 
هذا  ألغى  حيث  والفتيات،  النساء  بحق  الشديد  باإلجحاف 
لسنة  األردني  العقوبات  قانون  من   340 املادة  املرسوم 
العقوبات االنتدابي  املادة 18 من قانون  1960 وعدل نص 
البريطاني لسنة 1936، حيث كانت تنص كلتا املادتني على 
إمكانية إعفاء املجرم في ما يسمى بـ ״جرائم الشرف״ من 

العقوبة أو إمكانية تخفيف العقوبة اخلاصة بها.

السلطات  قامت  فقد  القانونية  اخلطوات  لتلك  وإضافة 
الفلسطينية بتأسيس جلنة وطنية ووضعت خطة إستراتيجية 
للنوع  بإنشاء وحدات  قامت  املرأة، كما  العنف ضد  ملكافحة 
االجتماعي في مختلف وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية 
إنشاء وحدة  الفلسطينية وحديثا مت  الشرطة  وضمن جهاز 

النوع االجتماعي في قوات االمن الوطني.

كما يود كال املركزين التقدم بالشكر إلى كافة أعضاء فريق 
النقاشات  في  القيمة  مساهماتهم  وعلى  تفانيهم  على  العمل 
أن  املركزين  كال  يشير  أن  يود  النهاية  وفي  عقدت.  التي 
النقاشات التي عقدها فريق العمل لم تؤدي دائما إلى حلول 
متفق عليها من قبل االعضاء إال أن هذا ليس سوى نتاجا من 
األختالف في الرأي وبالرغم من ذلك فإن هذه الورقة تضم 

اآلراء التي طرحتها األغلبية باإلضافة إلى اآلراء األخرى.  

النتائج الرئيسية
السارية  القوانني  أن  العمل  فريق  أعضاء  من  العديد  يعتبر 
كافية  حماية  دائماً  توفر  ال  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في 
فريق  اعضاء  الحظ  كما  الفلسطينيات،  والفتيات  للنساء 
العمل أن بعض القوانني أو مواد معينة تشكل متيز ضد املرأة 
كتلك  القانون  مبوجب  واحلماية  احلقوق  ذات  متنحها   وال 
املمنوحة للرجل، في حني أخفقت قوانني أخرى ببساطة في 
والفتيات، ولهذا  للنساء  الدنيا احملددة  باالحتياجات  اإلقرار 

فقد أبرز أعضاء فريق العمل القضايا التالية:

املرأة واحلقوق الدستورية
حيث  املتداولة،  الدساتير  مسودات  من  عدد  حالياً  هنالك 
يعود أخرها إلى عام 2003، في العام 2011 أصدر الرئيس 
لصياغة  جلنة  تشكيل  على  ينص  مرسوماً  عباس  محمود 
تعيني  خالل   من  اللجنة  هذه  تشكيل  مت  وقد  آخر  دستور 
على  الفضلى  الدولية  املمارسات  تنص  حني  في  أعضاءها 
أعضاء هذه  أن جميع  لذلك جند  أعضائها، وإضافة  انتخاب 
اللجنة عند إعداد هذه الورقة كانوا من الرجال وال يوجد آلية 
العديد  أبرز  اللجنة، كما  املرأة في هذه  متبعة لضمان متثيل 
اجلماهيرية  املشاركة  قلة  مشكلتا  العمل  فريق  أعضاء  من 

واملشاورات حول القضايا الدستورية.

حالياً  الساري  املعدل  األساسي  القانون  من   9 املادة  تنص 
على أن ״الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز 
الرأي  أو  الدين  أو  اللون  أو  اجلنس  أو  العرق  بسبب  بينهم 
ال  األخرى  السارية  القوانني  أن  إال  اإلعاقة״،  أو  السياسي 
على  الصعب  من  يجعل  مما  إلنفاذها،  آليات  أية  على  تنص 
ضحايا  كانوا  حال  في  احملاكم  أمام  القضايا  رفع  املواطنني 

للتمييز.

قانون العقوبات
نص املرسوم الرئاسي الصادر عام 2011 على إلغاء املادة 
340 من قانون العقوبات األردني لعام 1960 وتعديل املادة 
18 من قانون العقوبات االنتدابي لعام 1936، الذي كان يوفر 
ظروفاً مخففة للرجل الذي يرتكب جرمية قتل بحق زوجته 
أو إحدى قريباته في حال ضبطهم متلبسني بوضعية الزنا، 
باإلجحاف  تتسم  أخرى  بنوداً  أن  الحظ  العمل  فريق  أن  إال 
من قانون العقوبات األردني بقيت سارية املفعول، حيث أن 
األطفال  بتأديب  واملتعلقة  املادة 2/62/أ  هذا هو احلال مع 
واملادة 98 والتي مبوجبها يصار إلى تخفيف عقوبة املتهمني 
حتت  تصرفاتهم  أتت  إذا  النساء  ضد  عنف  اعمال  بأرتكاب 
ما يسمى ״بسورة الغضب״، باإلضافة إلى ذلك فإن هنالك 
اإلفالت  االغتصاب  جرمية  ملرتكبي  تتيح  والتي   308 املادة 
من العقاب في حال زواجهم من ضحاياهم لفترة ال تقل عن 
ثالث سنوات )إذا اعتبر فعل االغتصاب من اجلنح( أو خمس 
سنوات )إذا اعتبرت جناية(، ويتم تفعيل اإلجراءات اجلزائية 
في حالة وقوع الطالق دون سبب مشروع قبل نهاية الفترة 
املنصوص عليها في القانون )ثالث أو خمس سنوات( ويتم 

إيقاع العقوبة على مرتكب اجلرمية )املغتصب(.

كما أثار العديد من أعضاء فريق العمل مسألة سفاح احملارم، 
أنواع  من  نوعاً  باعتبارها  تصنيفها  دائماً  يتم  ال  والتي 
االعتداءات اجلنسية، كما الحظ أعضاء فريق العمل أن العنف 
اجلسدي )التحرش( والعنف اللفظي غير مجّرمني في الوقت 

احلالي في القانون كجرائم مستقلة.
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قوانني األحوال الشخصية
لسنة   61 رقم  األردني  الشخصية  األحوال  قانون  يطبق 
املصري  العائلة  حقوق  وقانون  الغربية  الضفة  في   1976
هذه  وتطبق  املسلمني5،  على  غزة  قطاع  في   1954 لسنة 
القوانني مبادئ الشريعة اإلسالمية على العديد من القضايا 
والطالق  الزوجات  وتعدد  والوالية  كالزواج  االجتماعية 
القانون  ويبني  والشهادة،  األطفال  وحضانة  والنفقة 
التي تعكس  بالنوع االجتماعي  املتعلقة  احلقوق والواجبات 
للعديد  وطبقاً  األسرية،  للعالقات  األبوية  التقليدية  البنية 
مع  متوافقة  غير  املواد  هذه  فإن  العمل  فريق  أعضاء  من 
احلق الدستوري في املساواة الذي نصت عليه املادة 9 من 
عليه  نصت  والذي   2003 لعام  املعدل  األساسي  القانون 
أشكال  كافة  على  القضاء  كمعاهدة  الدولية  املواثيق  أيضاً 
السلطة  عليها  صادقت  والتي  )سيداو(  املرأة  ضد  التمييز 

الفلسطينية عام 62009.

املثال: يحدد كل من قانون األحوال الشخصية  فعلى سبيل 
لسنة  العائلةاملصري  حقوق  وقانون   1976 لسنة  األردني 
1954 سن الزواج للفتاة حتت عمر 18 سنة، باإلضافة إلى 
أن العديد من أعضاء فريق العمل انتقدوا الواليةفي الزواج 
ذلك  إلى  باإلضافة  زوجها،  اختيار  في  املرأة  حق  النتهاكها 
بنفس  الشرعية  احملاكم  في  بها  يعتد  ال  املرأة  شهادة  فإن 
ومت  كبير،  قلق  مصدر  يشكل  مما  الرجل  كشهادة  القدر 
املسائل  في  للمرأة  العادلة  غير  املعاملة  إبراز  لذلك  إضافة 
املرتبطة بالطالق وحضانة األطفال باعتبارها متييزاً وثغرة 

من ثغرات احلماية.

املشاركة السياسية
الفلسطينية  املرأة  بحق  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أقرت 
في  ذلك  واستمر  تأسيسها  منذ  السياسية  املشاركة  في 
قانون  بتقنني  وذلك   عنها  الصادرة  املختلفة  القوانني 
رئاسي  مرسوم  مبوجب   2007 لسنة   1 رقم  االنتخابات 
 ،72005 لسنة   10 رقم  احمللية  املجالس  إنتخاب  وقانون 
املرأة  متثيل  حصة  من  األدنى  احلد  القانونني  كال  ويضمن 
الفلسطيني،  التشريعي  املجلس  وفي  احمللية  املجالس  في 
االنتخابية  القوائم  كافة  املختلفة  اإلنتخابات  قوانني  تلزم 
النتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني بإدراج مرشحات 
ضمن  األقل  على  واحدة  )مرشحة  االنتخابية  القوائم  في 
بالنسبة إلى املسيحيني فإنه لكل طائفة مسيحية مجموعتها اخلاصة   5
بها من قوانني األحوال الشخصية في األراضي الفلسطينية وكذلك 

محاكمهم اخلاصة.
انظر معاهدة سيداو، املادة 16.  6

أقر قانون االنتخاب رقم 13 لسنة 1995 والذي نظم االنتحابات   7
للمرة  احلق  بهذا  مبوجبه  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  األولى 
األولى، وتنص املادة 1 من قانون 1995 على أنه كلما ذكر الناخب 
واملرشح في القانون فإنهما يعنيان كافة الفلسطينيني سواء كانوا 

ذكوراً أم إناث.

ثانية  ومرشحة  القائمة  في  األوائل  الثالثة  املرشحني 
يقل  ال  وما  التاليني،  مرشحني  السبعة  إلى  األربعة  ضمن 
عن مرشحة واحدة لكافة املرشحني التالني التي تتكون من 
التشريعي  املجلس  تألف  لذلك  ونتيجة  مرشحني(،  خمس 
بنسبة  إناث  أعضاء  من  القاعدة  لهذه  نتيجة  الفلسطيني 
 2005 لسنة   12 رقم  القانون  وينص  األقل،  على   %30
املجالس  انتخابات  قانون  مواد  بعض  بتعديل  يقضي  الذي 
احمللية رقم 10 لسنة 2005 على وجوب وجود ما ال يقل 
عن سيدتني في مجلس يصل عدد أعضائه إلى ثالثة عشر 
عشر  ثالثة  من  أكثر  املجلس  تضمن  حالة  وفي  عضواً، 
انتخابهم  يتم  أعضاء  خمس  كل  بني  يكون  أن  يجب  عضواً 
الصغيرة  للمجالس  املرأة  ملشاركة  حصة  يوجد  وال  مرأة.، 

احلجم ذات جمهور ناخبني ميثل أقل من 1000 ناخب.

يضمن  ال  احلصص  نظام  أن  إلى  اإلشارة  املهم  من  أنه  إال 
سوى احلد األدنى من مشاركة املرأة في كل قائمة انتخابية، 
على  وعالوة  واملرأة،  للرجل  متساوياً  متثيالً  يحقق  ال  لكنه 
لسنة   15 رقم  السياسية  األحزاب  قانون  يتضمن  ال  ذلك 
ساري  بقي  والذي  األردنية  احلقبة  عن  واملوروث   1955
املرأة  مشاركة  حول  مادة  أي  الغربية  الضفة  في  املفعول 
النسائية في  في األحزاب السياسية و/أو يشجع املشاركة 

احلياة السياسية.

احلماية من العنف
يشكل غياب قانون حماية األسرة من العنف بحسب أعضاء 
احلالية8،  القانونية  املنظومة  في  خطيرة  ثغرة  العمل  فريق 
ورغم ذلك تتخذ السلطة الوطنية الفلسطينية خطوات لتعزيز 
حماية النساء والفتيات من العنف على النحو املبني في قرار 
بحماية  واملتعلق   2005 لسنة   366 رقم  الوزراء  مجلس 
النساء اللواتي يتعرضن للعنف، إال أن هذا القرار ال يقدم أية 
العمل  لذلك أشار بعض أعضاء فريق  آلية إلنفاذه، وإضافة 
إلى أن قانون اإلجراءات املطبق ال يضمن في الوقت احلالي 

سرية احملاكمات التي تتناول قضايا العنف ضد املرأة.

باالضافة إلى ذلك ال يزال يوجد العديد من الثغرات التشريعية 
األمر  يتعلق  عندما  ذلك  من  العنف،  من  احلماية  مجال  في 
بحماية األحداث، ناهيك عن الفراغ التشريعي الذي ال ينظم 
أماكن إيواء األحداث  وال ينظم القانون املذكور أماكن إيواء 
النساء وعالقتهن بالسلطات على وجه اخلصوص، كما أبرز 
أعضاء فريق العمل ثغرة تشريعية أخرى؛ أال وهي احلاجة 
أقربائه/ا  أحد  أو  الضحية  على  العامة  النيابة  اعتماد  إلى 
قضائياً  اجلرائم  بعض  مالحقة  لتمكني  اتهامات  لتوجيه 
)املادة 6 من قانون اإلجراءات اجلزائية لسنة 2001( )تعليق 

املالحقة على شكوى(.

يوجد مسودة قانون لكن لم يتم إقرارها.  8
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األمن االقتصادي
يقّر قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 بحق املرأة 
في العمل ويحرم التمييز على أساس جنسي في أماكن العمل 
مبا يتوافق مع املادة 25 من القانون األساسي املعدل لسنة 
املبدأ  هذا  أن  حتدد  العمل  قانون  من   3 املادة  أن  إال   ،2003
تنظيم  عدم  حقيقة  وجتعل  املنازل״،  خدم  على   ينطبق  ״ال 
قبل  من  لإلساءة  عرضة  منهم  املنازل  خدم  لعمل   القانون 
مشغليهم، وخاصة أن غالبية خدم املنازل من النساء فإنهن 
يتأثرن في الغالب بهذه الثغرة القانونية، وإضافة لذلك أشار 
أعضاء من فريق العمل إلى أن قانون اخلدمة املدنية رقم 4 
متنح  وإمنا  لألطفال،  عالوات  النساء  مينح  ال   1998 لسنة 
فقط للرجال العاملني في القطاع العام، كما أبرزوا  أن هنالك 
فراغ تشريعي بسبب عدم وجود قانون الضمان االجتماعي 
وشددوا على التمييز في املعاملة بني الرجل واملرأة في قانون 

امليراث.

النساء  والعدالة اجلنائية 
تتناول  التي  القوانني  أن  إلى  لعمل  فريق  من  أعضاء  أشار 
االحتياجات  تراعي  ال  أو سجناء  بارتكاب جرائم  املشتبهني 
وسير  احملاكمات  خالل  مستمر  نحو  على  باملرأة  اخلاصة 
أعمال التحقيق، فعلى سبيل املثال: تنص املادة 47 من قانون 
اإلجراءات اجلزائية لسنة 2001 على إمكانية تفتيش النساء 
بالتفتيش  متعلقة  أخرى  مواداً  أن  إال  آخرين،  نساء  قبل  من 
اجلسدي ال توضح هذه النقطة، وهذا هو احلال مع املادة 99 

من نفس القانون.

والتأهيل  اإلصالح  مراكز  قانون  من   13 املادة  فإن  وباملثل 
تتناول اخلدمات  )״السجون״( رقم 6 لسنة 1998 والتي 
الصحية في مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ال توجب 
السلطات توفير خدمة طبيبات للسجينات، وهو ما ينتهك حق 
سجون  غياب  يشكل  لهذا  وإضافة  اخلصوصية،  في  املرأة 
جهة  من  )للموقوفات(  التحقيق  رهن  للمحتجزات  منفصلة 
أخرى مبوجب  املجتمعي من جهة  العنف  والنزيالت بسبب 
هذا القانون خطر وقوع مزيد من االنتهاكات للموقوفات في 
السجون مبوجب تدابير احترازية نظراً لقلة خيارات اإليواء 
بغياب  أساساً  يتأثرن  فهن  ولهذا  اإليواء،  كبيوت  األخرى 

الفصل بني سجينات احلق العام واملوقوفات األخريات.

التوصيات
وضع أعضاء فريق العمل توصيات محددة ملعاجلة الثغرات 
التي مت حتديدها بناء على استعراض القوانني األساسية التي 
تؤثر على أمن النساء والفتيات الفلسطينيات، ومت توجيه هذه 
التوصيات إلى صناع القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية 
واملجلس التشريعي الفلسطيني، ومع تضمني عملية املراجعة 
حتليالً لعدة قوانني يرتبط العديد منها ارتباطاً وثيقاً ببعضها 

البعض؛ فإنه من الضروري اتباع منهجية شاملة عند تعديل 
تشريع يؤثر على أمن النساء والفتيات.

باملرأة  يتعلق  فيما  يلي  مبا  العمل  فريق  أعضاء  أوصى 
واحلقوق الدستورية:

تأسيسية  بجمعية  املعينة  الدستور  جلنة  استبدال   
دستورية منتخبة.

شمل املرأة في عملية صياغة الدستور من خالل تطبيق   
نظام احلصص الذي يتطلب وجود ما ال يقل عن %30 
العداد  التأسيسية  اجلمعية  في  اإلناث  األعضاء  من 
االنتخابات  من  املكتسبة  اخلبرة  على  بناء  الدستور 

التشريعية لعام 92006.

آراء  جلمع  احملافظات  مختلف  في  مشاورات  تنظيم   
في  تعزيزها  ينبغي  التي  املبادئ  حول  املواطنني 
في  االعتبار  بعني  اآلراء  هذه  وأخذ  اجلديد  الدستور 

مسودة الدستور.

الدستور  للنوع االجتماعي في  اللغة احلساسة  إدراج   
الرجل  تعني  ״فلسطيني״  كلمة  أن  وحتديد  اجلديد 

الفلسطيني واملرأة الفلسطينية.

مراعاة املعايير الدولية عند صياغة الدستور.  

تشكيل محكمة دستورية مستقلة للرقابة على تطبيق   
الدستور.

تقدمي مسودة الدستور لالستفتاء الشعبي.  

جديد  عقوبات  قانون  بسن  العمل  فريق  أعضاء  أوصى 
حساس للنوع االجتماعي من أجل:

قانون  من   308 املادة  تطبيق  إمكانية  عدم  ضمان   
متنح  )والتي   1960 لسنة  األردني  العقوبات 
من  بالزواج  العقاب  من  الهروب  إمكانية  للمغتصبني 

ضحاياهم(.

جترمي التحرش في األماكن اخلاصة والعامة وأماكن   
العمل.

جترمي العنف اللفظي.  

أنواع  من  نوع  أنه  على  احملارم  سفاح  تصنيف   
النظر عن ظروفه وبيان  االعتداءات اجلنسية بصرف 

أن مفهوم الرضا ال ينطبق على سفاح احملارم.

تتناول  )والتي  و100  و99  و98   97 املواد  تعديل   
العقوبات رقم 16 لسنة  الظروف املخففة( من قانون 

انتخابات املجلس  للقوائم االنتخابية في  مت وضع نظام احلصص   9
التشريعي عام 2006 والذي أتاح للمرأة تولي 30% من مقاعده.
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يسمى  ما  على  املواد  هذه  تنطبق  ال  بحيث   1960
بـ״جرائم الشرف״.

األردني  العقوبات  قانون  من   62 املادة  نطاق  حتديد   
لتجنب  األطفال(  تأديب  تتناول  )والتي   1960 لسنة 
باسم  القتل  بجرائم  يسمى  ما  حالة  في  تطبيقها 

الشرف.

أوصى أعضاء فريق العمل مبا يلي فيما يتعلق بقوانني 
األحوال الشخصية:

رفع سن الزواج إلى 18 سنة مبا يتوافق مع معاهدة   
في  آخرون  أعضاء  وأوصى   ،)1989( الطفل  حقوق 
دون  هم/ن   من  تزويج  صالحية  مبنح  العمل  فريق 
ومبوجب  وأطباء  قضاة  من  مؤلفة  للجنة  الـ18   سن 
حتسني  طريق  على  أولى  كخطوة  صارمة  شروط 

املمارسات احلالية.

منح شهادة املرأة ذات قيمة شهادة الرجل أمام احملاكم   
الشرعية.

بإعالن  املؤهلة  هي  فقط  املختصة  احملاكم  أن  بيان   
املرأة نفس احلقوق كالرجل  الطالق وتسجيله، ومنح 

في التقدم بطلب الطالق.

بصرف  متساوية  حضانة  حقوق  واملرأة  الرجل  منح   
النظر عن أعمار األطفال.

قضايا  في  البت  عند  للطفل  الفضلى  املصلحة  مراعاة   
احلضانة.

منح الفتيات احلق في اختيار احلضانة في كنف األب   
أو األم )تستند املمارسات احلالية إلى املذهب احلنفي 
والذي يعطي حق اإلختيار لألوالد فقط مبوجبه وبعد 
سن البلوغ10، في حني توضع الفتيات بصورة تلقائية 

في حضانة األب(.

الزوجني، والذي  املشتركة״ بني  تبني نظام ״األموال   
اكتسابها  مت  التي  واألموال  املمتلكات  كافة  أن  يعني 
بعد الزواج تعتبر أمالكاً مشتركة بني الزوجني، ويتم 
على  الزوجية  العالقة  انتهاء  حال  في  األمالك  تقسيم 
قدم املساواة بني الزوجني، وباإلضافة إلى ذلك يوصي 

أعضاء فريق العمل بجعل هذا النظام إلزاميا11ً.

أخرى  مرة  يتزوجن  ال  اللواتي  األرامل  أو  املطلقات  األمهات  متلك   10

املادة  مبوجب  البلوغ  سن  إلى  يصلوا  حتى  األطفال  حضانة  حق 
162 من قانون األحوال الشخصية األردني.

يوجد هذا  األخرى حيث  اإلسالمية  الدول  في  اختيارياً  هذا  يعتبر   11

النظام بالفعل.

أوصى أعضاء فريق العمل مبا يلي فيما يتعلق باملشاركة 
السياسية:

املخصصة  املقاعد  عدد  لزيادة  احلصص  نظام  تعديل   
وكافة  الفلسطيني  التشريعي  املجلس  في  للمرأة 

املجالس املنتخبة األخرى.

االنتخابية  القوائم  في  للمرأة  باملئة   50 حصة  تبني   
رجالً  القائمة  في  األول  املرشح  كان  إذا  إنه  وضمان 

فإنه ينبغي أن يكون املرشح الثاني سيدة.

يحترم  جديد  فلسطيني  سياسية  أحزاب  قانون  سن   
املساواة بني املواطنني.

أوصى أعضاء فريق العمل مبا يلي فيما يتعلق باحلماية 
من العنف:

اقترح أعضاء فريق العمل خيارين فيما يتعلق بقانون   
حماية األسرة من العنف، األول هو سن قانون حماية 
األسرة من العنف، والثاني هو إضافة مواد تنص على 
العقوبات  قانون  من  مستقل  باب  في  األسرة  حماية 

اجلديد.

إيواء  أماكن  تأسيس  على  ينص  قانون  وسن  صياغة   
لضحايا  آمنة  منازل  أو  احلكومة  قبل  من  مدعومة 

العنف املنزلي.

والوزارات  الشرطة  بني  التحويل  لنظام  قانون  وضع   
املسؤولة ومنظمات املجتمع املدني للتعامل مع قضايا 
بالسرية  يتسم  بأسلوب  والفتيات  النساء  ضد  العنف 

والفعالية12.
احملددة  االحتياجات  يراعي  لألحداث  قانون  سن   
وينبغي  العنف،  وضحايا  األحداث  من  للمحتجزين 
الفتيان  حلماية  تدابير  على  القانون  هذا  ينص  أن 
والفتيات بناء على احتياجات محددة على أساس النوع 

االجتماعي.

والتحقيقات  احملاكمات  لسرية  قانونية  حماية  توفير   
التي تتناول قضايا العنف ضد املرأة.

تعديل املادة 6 من قانون اإلجراءات اجلزائية )2001(   
من أجل متكني النيابة العامة من توجيه اتهامات نيابة 
على  لالعتماد  االضطرار  دون  اجلرائم  ضحايا  عن 

الشكوى من الضحية أو أحد أقربائه/ا.

اتخذت وزارة شؤون املرأة مبادرة لوضع نظام إحالة في مسعى   12

من  قانون  مسودة  وتبني  تقدمي  ومت  املدني،  املجتمع  مع  مشترك 
قبل اللجنة الوطنية ملناهضة العنف، إال أنه لم يتم إقرارها ومت أقرار 
الوزراء في عام 2011.لتنظيم عمل هذه  نظام حتويل من مجلس 

املراكز وتنسيق عملها مع الشرطة والوزارات املختصة. 
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باألمن  يتعلق  فيما  يلي  مبا  العمل  فريق  أعضاء  أوصى 
االقتصادي:

العمل  إعادة  أو  االجتماعي  للضمان  قانون جديد  سّن   
بالقانون السابق.

قانون  تعديل  أو  املنازل  خدم  عمل  ينظم  قانون  سّن   
العمل احلالي مبا يسمح شموله عمل خدم املنازل.

في  العامالت  األمهات  لكافة  لألطفال  عالوات  توفير   
القطاع العام.

أوصى أعضاء فريق العمل مبا يلي فيما يتعلق بالنساء و 
العدالة اجلنائية :

بهدف   2001 لعام  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  تعديل   
تعزيز حماية النساء والفتيات ضد العنف خالل أعمال 
 99 املادة  تعديل  طريق  عن  وخاصة  القانون،  إنفاذ 
لضمان إجراء موظفات فقط ألعمال التفتيش اجلسدي 

على النساء.

يد  على  الطبية  باخلدمات  السجينات  متتع  ضمان   
طبيبات.

تعديل قانون مراكز اإلصالح والتأهيل )״السجون״(   
بخدمات  السجينات  متتع  لضمان   1998 لسنة 
عن  العام  احلق  سجينات  فصل  وضمان  الئقة  طبية 
قبل  احتجاز  مراكز  وتأسيس  األخريات  املوقوفات 

احملاكمات للمشتبه بهن اللواتي ينتظرن محاكمتهن.

اخلطوات التالية
واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  من  كل  يوصي 
املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز 
باتخاذ اخلطوات التالية بناء على مراجعة التشريعات التالية 

إلى جانب توصيات فريق العمل:

ومجلس  الرئيس  مكتب  من  السياسي  الدعم  تأمني   
ووزارات  الفلسطيني  التشريعي  واملجلس  الوزراء 
والعدل  املرأة  شؤون  )كوزارات  صلة  ذات  أخرى 
تعديل  أجل  من  وذلك  االجتماعية(  والشؤون 
والفتيات  النساء  بأمن  متس  التي  القوانني  وتنقيح 

الفلسطينيات.

التشريعي  املجلس  ألعضاء  عمل  مجموعة  تأسيس   
في  العاملني  احلكوميني  واملوظفني  الفلسطيني 
مجلس  عن  ممثلني  جانب  إلى  البرملانية  اللجان 
املرأة  أمن  على  تؤثر  التي  القوانني  لفحص  الوزراء 
االحتياجات  التي تضمن مراعاة  التعديالت  واقتراح 

للمرأة. احملددة 

القانونية  باإلصالحات  الفلسطينيني  املواطنني  توعية   
احلساسة للنوع االجتماعي.

الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  املانحني  دعم  تشجيع   
عملية  وضع  في  الفلسطيني  التشريعي  واملجلس 

إصالح قانوني حساسة للنوع االجتماعي.

عرض خدمات
على  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز  واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  من  كل  يزال  ال 
سّن  في  املساعدة  من  مزيد  نطاق  توسيع  وفرص  احتياجات  حول  الفلسطينية  السلطات  مع  حوار  في  للمشاركة  استعداد 

تشريعات تعزز أمن النساء والفتيات الفلسطينيات وتعزز حقوقهن على قدم املساواة.
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احلقوق الدستورية
القانون األساسي املعدل لسنة 2003.  

مسودة دستور 2003.  

اإلجراءات اجلزائية واالحتجاز
 1960 لسنة   16 رقم  األردني  العقوبات  قانون   

)واملطبق في الضفة الغربية(.

 1936 لسنة   47 رقم  املصري  العقوبات  قانون   
)واملطبق في قطاع غزة(.

 1947 لسنة   1 رقم  املعدل  املصري  العقوبات  قانون   
)واملطبق في قطاع غزة(.

مسودة قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2010.  

قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001.  

قانون مراكز اإلصالح والتأهيل )״السجون״( رقم 6   
لسنة 1998.

احلماية ضد العنف
قانون األحداث األردني رقم 16 لسنة 1954.  

قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004.  

مسودة قانون حماية األسرة من العنف لسنة 2009.  

قرار مجلس الوزراء لسنة 2005 الذي يقضي بتحسني   
حماية النساء املعنفات.

األحوال الشخصية
لسنة   61 رقم  األردني  الشخصية  األحوال  قانون   

.1976

قانون حقوق العائلة املصري رقم 303 لسنة 1954.  

األمن االقتصادي
قانون اخلدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998.  

قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.  

قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004.  

قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطينية رقم   
16 لسنة 2004.

قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005.  

املشاركة السياسية
قانون االنتخاب رقم 9 لسنة 2005.  

قانون انتخاب املجالس احمللية رقم 10 لسنة 2005.  

قانون االنتخاب رقم 1 لسنة 2007.  

امللحق 1:
القوانني األساسية التي قام فريق عمل مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 

ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحةبفحصها
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امللحق 2:
اجتماعات املشاركني في فريق عمل مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 

ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

مقدمة – 5 أيار 2011

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسانمدير وحدة السياسات والتشريعاتغاندي ربعي

وزارة الداخليةمدير دائرة حقوق اإلنسان والدميقراطيةهيثم عرار

املجلس التشريعي الفلسطينيمستشار قانونيناهد فريتخ

الشرطة الفلسطينيةمدير وحدة النوع االجتماعيوفاء حسني

النساء  والعدالة اجلنائية  – 19 أيار 2011

الشرطة الفلسطينية، السجون واإلصالحعبد اجلواد السلوادي

النيابة العامة الفلسطينيةرئيس النيابة العامة أحمد البراك

وزارة الشؤون االجتماعيةمدير دائرة رعاية األحداثأمل سالمة

مؤسسة الضمير حلقوق اإلنسانمحاميأنس البرغوثي

مجلس الوزراءمدير وحدة التشريعاتعماد حماد

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسانمدير وحدة السياسات والتشريعاتغاندي ربعي

وزارة شؤون املرأةاملدير السابق لوحدة اإلعالم واالتصالمارلني الربضي

مركز محور للحماية والتمكنيمدير إدارة املرأة واألسرةميسون رمضان

وزارة الشؤون االجتماعيةمراقب سلوكمحمد دار عطا

املجلس التشريعي الفلسطينيمستشار قانونيناهد فريتخ

املنظمات األهلية الدولية واحملليةمستشار في قضايا العنف ضد املرأةجنم امللوك

املنظمة الدولية للدفاع عن الطفلمحامي – الوحدة القانونيةصالح أبو السعود

وزارة الشؤون االجتماعيةمدير وحدة الدفاع االجتماعيسليم قواريق

الشرطة الفلسطينيةمدير وحدة النوع االجتماعيوفاء حسني

كلية احلقوق – جامعة بيرزيتمحامية ومحاضرةزينة اجلالد

حماية النساء والفتيات الفلسطينيات من العنف – 30 أيار 2011

النيابة العامة الفلسطينيةرئيس النيابة العامة أحمد البراك

مكتب محافظ رام الله والبيرةمستشارة قانونيةأريج عودة
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اللجنة الدولية للصليب األحمرمسؤول االتصالبسام املهر

وزارة الداخليةمدير دائرة حقوق اإلنسان والدميقراطيةهيثم عرار

مكتب محافظ نابلسمستشار قانوني مسؤولة عن العنف املنزليلينا عبد الهادي

املجلس التشريعي الفلسطينيمستشار قانونيناهد فريتخ

طاقم شؤون املرأةمحامية ومدير وحدة التمكنيسيرين حوسو

الشرطة الفلسطينيةمدير وحدة النوع االجتماعيوفاء حسني

الشرطة الفلسطينيةمدير وحدة حماية األسرةوفاء معمر

الوطنية ياسر عالونة  السياسات  وحدة  في  قانوني  باحث 
والرقابة التشريعية

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان

مكتب محافظ نابلسمدير وحدة العالقات العامة واإلعالمزياد عثمان

املرأة الفلسطينية وقانون العقوبات – 9 حزيران 2011

مجلس القضاء األعلىباحثة قانونيةدعاء إبراهيم الزغير

مجلس القضاء األعلىنائب مدير املكتب الفنيفاحت حمارشة

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسانمدير وحدة السياسات والتشريعاتغاندي ربعي

املجلس األعلى للقضاء الشرعيقاضي شرعيخلود الفقيه

جامعة القدسالعيادة القانونيةلونا عريقات

مؤسسة احلقمستشار قانونيناصر الريس

والرقابة مديرطالب عوض للدميقراطية  العربي  العالم  مرصد 
على االنتخابات

املرأة الفلسطينية واحلقوق الدستورية – 22 حزيران 2011

طاقم شؤون املرأةمنسقة اإلعالم السمعي والبصريأمل جمعة

مؤسسة احلقمستشار قانونيعصام عابدين

مجلس الوزراءمدير وحدة التشريعاتعماد حماد

مجلس القضاء األعلىنائب مدير املكتب الفنيفاحت حمارشة

باحث مستقلفراس ملحم

وزارة الداخليةمدير وحدة حقوق اإلنسان والدميقراطيةهيثم عرار

والرقابة مديرطالب عوض للدميقراطية  العربي  العالم  مرصد 
على االنتخابات

مؤسسة مفتاحمنسقة مشروعجنوى ياغي

طاقم شؤون املرأةمحامية ومدير وحدة التمكنيسيرين حوسو
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املرأة الفلسطينية وقانون األحوال الشخصية – 21 متوز 2011

وزارة الداخليةمدير وحدة حقوق اإلنسان والدميقراطيةهيثم عرار

وزارة شؤون املرأةمستشار – الوحدة القانونيةإسماعيل حماد

مدير إدارة الوعظ واإلرشادجودة منير عاشور
وحدة عمل املرأة

وزارة األوقاف - نابلس

جامعة القدسلعيادة القانونيةلونا عريقات

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسانمساعد بحث – وحدة التشريعات والسياساتنورة براهمة

املجلس التشريعي الفلسطينيمستشار قانونيناهد فريتخ

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسانوحدة السياسات والتشريعاتربا ياسني

وزارة األوقافباحث قانوني – وحدة عمل املرأةساجدة كمال الكايد

سعيد  محمد  الشيخ 
صالح

مدير عام إدارة البحوث والتخطيط  -
عضو  -

دار اإلفتاء  -
االئتالف الوطني ملناهضة العنف ضد املرأة  -

أبو  صالح  الشيخ 
فرحة

املجلس األعلى للقضاء الشرعيديوان قاضي القضاة

مدير وحدة اإلرشاد واإلصالح األسريسالفة صواحلة
وزارة شؤون األسرى

للقضاء  األعلى  )املجلس  القضاة  ديوان قاضي 
الشرعي(

للقضاء نائب عام – وحدة األحوال الشخصيةحترير حماد األعلى  )املجلس  القضاة  ديوان قاضي 
الشرعي(

وزارة شؤون املرأةمستشار قانوني – وحدة الشؤون القانونيةوفاء األعرج

املرأة الفلسطينية واملشاركة السياسية – 15 أيلول 2011

والرقابة مدير عامعارف جفال للدميقراطية  العربي  العالم  مرصد 
على االنتخابات

بلدية عبوينرئيس بلديةفاطمة سحويل 

وزارة احلكم احملليمدير عام – مدير وحدةحنان إمسيح

املجلس التشريعي الفلسطينيمستشار قانونيناهد فريتخ

احتاد جلان نضال املرأةمسؤولة منطقة رام اللهسميحة الرمياوي

املرأة الفلسطينية واألمن االقتصادي – 6 تشرين أول 2011

االحتاد العام الفلسطيني لنقابات العمالعضوأمينة الرمياوي

مدير التدريبأريج خوالدة
وحدة الدميقراطية وحقوق اإلنسان

وزارة الداخلية
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وزارة العملاملدير العام لوحدة الشؤون القانونيةبثينة سالم

وزارة العملمدير وحدة النوع االجتماعيإميان عساف

االحتاد العام الفلسطيني لنقابات العمالأمني عامحسني الفقهاء

وزارة شؤون املرأةوحدة املستشار القانونيإسماعيل حماد

ديوان املوظفني العاممدير وحدةإسراء عمر

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسانمحامية وباحثة قانونيةخديجة حسني ناصر

منظمة العمل الدوليةممثل خاص لألراضي الفلسطينية احملتلةمنير قليبو

وزارة شؤون املرأةمدير وحدة رقابة وتقييم النوع االجتماعيرزان بيضا

وزارة التخطيطمدير وحدة النوع االجتماعيشاهيناز صالح

مركز دراسات املرأةمنسق مشروعسهى عمر

مركز دراسات املرأةمدير مشروعيارا العبوة
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)WCLAC( مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

تأسس مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في القدس عام 1991 كمؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية من 
بناء مجتمع فلسطيني دميقراطي على أساس  املساهمة في  إلى  املرأة. ويهدف  القائم ضد  التمييز  العمل على تغيير واقع  اجل 
الدولية  املعايير  على  تقوم  واضحة،  نسوية  أجندة  إطار  في  املركز  ويعمل  االجتماعية.  والعدالة  اجلنسني  بني  املساواة  مبادئ 

حلقوق اإلنسان

)DCAF( مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة

يسعى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة )DCAF( في عمله إلى إرساء دعائم احلكم الرشيد وإصالح القطاع 
األمني. ويتولى املركز إجراء األبحاث حول املمارسات الفضلى املرعية في هذا الشأن، والتشجيع على إعداد املعايير املناسبة على 
املستوينينْ الوطنّي والدولّي، وإعداد التوصيات السياساتية وتنفيذ البرامج التي تستهدف تقدمي االستشارات واملساعدة للدول 
في هذا املضمار. ويضّم شركاء مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة )DCAF( حكوماٍت وبرملاناٍت ومؤسساٍت 
أهليٍة ومنظماٍت دولية، باإلضافة إلى املزودين الرئيسيني لألمن والعدالة، كأجهزة الشرطة والقضاء واملخابرات وحرس احلدود 

واألجهزة العسكرية. 

)WCLAC( مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
رام الله، بطن الهوى، شارع وديعة شطارة

ص.ب: 54262 القدس، الرمز البريدي: 91516
تلفاكس: 6146/7/8 295  009722

 www.wclac.org

)DCAF( مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
Rue de Chantepoulet 11

P.O. Box 1360
1211  Geneva 1

+41 22 741 77 00
+41 22 741 77 05

www.dcaf.ch

مكتب رام الله
شارع املعارف 34

رام الله / البيرة
الضفة الغربية

فلسطني
تلفون: 6297 295 ) 2( 972+
فاكس: 6295 295 ) 2( 972+


