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املرأة الفلسطينية وقانون العقوبات
بيان املشكلة
إن اإلطار القانوني املوجود حاليا في األراضي الفلسطينية احملتلة هو عبارة عن مزيج من القوانني األردنية واملصرية والعثمانية
والبريطانية باإلضافة إلى األوامر العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي .إن هذه القوانني السارية حاليا ً في األراضي الفلسطينية موروثة
من فترات سابقة لنشؤ السلطة الوطنية الفلسطينية ،وعالوة على ذلك فإن القوانني املطبقة في الضفة الغربية تختلف عن تلك املطبقة
في قطاع غزة ،ولهذا فإن غياب إطار قانوني موحد يخلق العديد من التناقضات بني القوانني السارية ناهيك عن القصور والثغرات
التشريعية التي تعاني منها هذه القوانني بسبب مرور الزمن عليها وهذا هو احلال مع قانون العقوبات.
يرى العديد من الفلسطينيني أن قوانني العقوبات السارية في األراضي الفلسطينية احملتلة ال توفر حماية كافية للنساء والفتيات ،وخاصة
فيما يتعلق بقضايا العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ،حيث يعتبر أساس هذه املشكلة من وجهة نظرهم هي مرور الزمن على
تلك القوانني  ،وعدم مراعاتها ألحتياجات وحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات ،هذا باإلضافة إلى أن القصور التشريعي والتناقضات
املوجودة في قوانني العقوبات املطبقة حاليا والتي تشكل عقبة أمام إحقاق العدالة واملساواة كما هو منصوص عليه في القانون األساسي
الفلسطيني .ناهيك عن أن هذه القوانني ال تتطابق مع السياسة التشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية .فقد أق ّرت أحدث التشريعات
الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بهذه االحتياجات واحلقوق،ومنها على سبيل املثال مصادقة الرئيس محمود عباس على
معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) في عام .2009

االستجابة
قرر كل من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في أيار 2011
تشكيل فريق عمل من اخلبراء من أجل دراسة التشريعات املطبقة والتي تؤثر على أمن املرأة ،وتقدمي توصيات حول هذه
القوانني لرفعها لصناع القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني ،وقد ضمت اجتماعات فريق
العمل خبراء قانونيني من وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني والشرطة ومنظمات املجتمع
املدني واألكادمييني.
تلخص هذه الورقة التوصيات الرئيسية التي تقدم بها املشاركون في االجتماع الرابع لفريق العمل ،والذي عقد بتاريخ  9حزيران
 2011حتت عنوان "املرأة الفلسطينية وقانون العقوبات" ،حيث ضم هذا االجتماع ممثلني عن العيادة القانونية حلقوق اإلنسان
في جامعة القدس ومجلس القضاء األعلى ومؤسسة احلق والهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان ومركز محور واحملاكم
الشرعية وأكادمييني .أما بالنسبة للقوانني التي مت نقاشها خالل هذه اجللسة فإنها مضمنة بقائمة في نهاية هذا التقرير.1
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على الرغم من اتفاق غالبية أعضاء فريق العمل على احلاجة إلى توفير حماية أكبر للنساء والفتيات؛ إال أنهم اقترحوا حلوالً
مختلفة لتحقيق هذا الغرض ،ولهذا فإن اآلراء والتوصيات املعبر عنها في هذه الورقة ال تعكس موقف كل من مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،ألن عملهما متحور فقط في تسيير
وتسهيل عمل فريق العمل وليس العمل كمستشارين ،وإمنا اآلراء املعبر عنها هنا هي آراء أعضاء فريق العمل فقط.

 1تعتبر هذه الورقة جزء من سلسلة تتكون من ثالثة أوراق نشرها كل من مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية على
القوات املسلحة ،وهي مخصصة لعرض نتائج وتوصيات فريق العمل ،تركز األوراق األخرى على املرأة واالمن االقتصادي واملرأة وقانون األحوال الشخصية.
ملزيد من التفاصيل حول هذه العملية وقائمة كاملة بأعضاء فريق العمل يرجى الرجوع إلى ورقة عمل مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي-مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة حتت عنوان :املرأة الفلسطينية واألمن :تعزيز حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات من خالل التشريعات واملتوفرة
على الرابط التالي:

http://www.dcaf.ch/Publications/Working-Paper-Palestinian-Women-and-Security-Promoting-the-Rights-of-Palestinian-Womenand-Girls-through-Legislation
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النتائج الرئيسية
أبرز أعضاء فريق العمل الفجوات والتناقضات في قوانني العقوبات احلالية ،حيث أشار العديد منهم أن هذه القوانني ال توفر حماية
قانونية للنساء والفتيات وباإلضافة إلى تناقضها مع القرارات األخيرة الصادرة عن السلطة الوطنية والتي تعتبر أكثر تقدما ً ً ،حيث ال
يكمن التناقض بني املعايير الدولية والتشريعات املطبقة في األراضي الفلسطينية وحسب ،وإمنا ضمن القوانني املطبقة املختلفة.

التناقضات في اإلطار القانوني
ذكر أعضاء فريق العمل أن كالً من قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960األردني الساري في الضفة الغربية وقانون العقوبات االنتدابي
البريطاني رقم  74لسنة  1936الساري في قطاع غزة يتعارضان مع أحدث التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية
كقرار مجلس الوزراء املتعلق بتعزيز حماية املرأة املعنفة رقم  366لسنة  ، 2005إلى جانب تناقضها مع االتفاقيات الدولية التي صادقت
عليها السلطة الوطنية الفلسطينية كاملرسوم الرئاسي املتعلق باملصادقة على اتفاقية سيداو في عام  ،2009وإضافة لذلك يتضمن
قانونا العقوبات األردني واالنتدابي مواد تنص على عقوبات مخففة ملرتكبي أعمال العنف ضد النساء ،وهو ما يتعارض مع اخلطة
االستراتيجية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملكافحة العنف ضد املرأة.
وقد مت أبراز ثالثة إشكاليات رئيسية فيما يتعلق بقانوني العقوبات األردني واالنتدابي احلاليني:
• ميكن استغالل بعض املواد لتوفير ظروف مخففة لعقاب املجرم في جرمية ما يسمى القتل على خلفية"الشرف".
• يتيح ملرتكبي جرمية االغتصاب اإلفالت من العقاب في حال زواجهم من ضحاياهم.
• مت فقط تعليق وتعديل العمل باملواد األكثر إشكالية في كال قانوني العقوبات وليس إلغاؤهما.

صدر بتاريخ  15أيار  2011مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء املادة  340من قانون العقوبات األردني وتعديل املادة  18من قانون
العقوبات االنتدابي ،حيث تنص كال املادتان على إمكانية حصول مرتكبي جرمية القتل على خلفية ما يسمى "بالشرف" على حكم
مخفف بسبب إباحة تلك املواد تطبيق العذر احملل والعذر املخفف على هذا النوع من اجلرائم ،وفي حني يعتبر تعليق العمل بهاتني املادتني
خطوة إيجابية نحو حتقيق العدالة بني اجلنسني .إال أن املرسوم الرئاسي لعام  2011لم يعلق العمل مبواد أخرى من ذات القانونني التي
ميكن أن توفر أيضا ً ظروفا ً مخففة ملرتكبي ما يسمى جرمية القتل بحق نساء باسم "الشرف" ،وهذا هو احلال مع املادة  62من قانون
العقوبات األردني لسنة  2011واملتعلقة بـ"تأديب األطفال" ،حيث تتيح هذه املادة لألباء إنزال ضروب التأديب بأبنائهم على نحو ما
يبيحه العرف العام ،والذي ميكن أن يفضي إلى القتل في بعض االحيان ،كما أن الظروف املخففة املنصوص عليها باملادة  98من قانون
العقوبات األردني والتي ميكن أن ينضوي في إطارها إصدار أحكاما ً مخففة على مرتكبي جرمية القتل باسم "الشرف" إذا كانوا غير
قادرين على "السيطرة على سورة الغضب" وارتكبوا جرمية أثنائها.
وأشار أعضاء فريق العمل إلى تعارض كل من قانون العقوبات األردني لسنة  1960وقانون العقوبات األنتدابي لسنة  1936مع
معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،والتي صادق الرئيس محمود عباس عليها في عام  .22009عالوة على
ذلك تتيح املادة  308من قانون العقوبات األردني ملرتكبي جرمية االغتصاب اإلفالت 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 إعادة 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 أشار العديد من أعضاء فريق العمل إلى أن مسألة عدم إلغاء املادة  18من قانون العقوبات االنتدابي على غرار املادة  340من قانون
العقوبات األردني وتعديلها لكي ال تشمل جرائم القتل بحق النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" مبوجب املرسوم الرئاسي
املذكور فإن هذا األمر لم يجعل جرائم القتل على خلفية "الشرف" بجرائم قتل مشددة وإمنا جرائم قتل عادية.

 2انظر مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان :معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

تعرف املادة  1من معاهدة سيداو التميز ضد املرأة باعتباره "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه ،توهني أو
إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية في امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو في أي ميدان آخر".
تنص املادة  15من املعاهدة صراحة على "تعترف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون".
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الثغرات التشريعية
إن قانوني العقوبات احلاليني املعمول بهما في الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى مراجعة شاملة حسب العديد من أعضاء فريق
العمل وذلك لتوفير حماية أكبر للنساء والفتيات الفلسطينيات ،حيث أبرز املشاركون في فريق العمل على سبيل املثال أن التشريعات
احلالية ال توفر حماية للمرأة ضد االغتصاب بني األزواج والتحرش اجلنسي والعنف اللفظي.
باإلضافة إلى ذلك ال يصنف قانون العقوبات األردني لسنة  1960سفاح احملارم باعتبارها من نوعا ً من أنواع االعتداءات اجلنسية على
النساء والفتيات ،ويعتبر كالً من الضحية ومرتكب اجلرمية مذنبني.
كما الحظ املشاركون أن قانون اإلجراءات اجلزائية رقم  3لسنة  2001لم يراعي االحتياجات احملددة للمرأة خالل سير احملاكمات
والتحقيقات ،وال يضمن هذا القانون على وجه التحديد سرية احملاكمات والتحقيقات في قضايا العنف املنزلي والعنف ضد املرأة بشكل
عام ،وأيضا لم يراعي هذا القانون األحتياجات اخلاصة للنساء فاملادة  47من هذا القانون تنص على إمكانية قيام النساء فقط بإجراء
التفتيش اجلسدي للنساء والفتيات ،إال أن املشرع لم يقم بتوضيح هذه النقطة في مواد أخرى تتعلق بالتفتيش اجلسدي واملعاينة.

املرأة :املعاملة غير العادلة أمام القانون
ذكر أعضاء فريق العمل كذلك أن بعض مواد قانوني العقوبات املعمول بهما متيزان ضد املرأة من خالل معاقبتها على نحو أشد من
الرجل في نفس اجلرائم ،فعلى سبيل املثال :تنص املادة  282من قانون العقوبات األردني لسنة  1960على وجوب معاقبة املرأة التي
ترتكب جرمية الزنا باحلبس من ستة أشهر إلى سنتني ،في حني تنص املادة  283من نفس القانون على أن وجوب معاقبة الرجل املرتكب
لنفس اجلرمية بالسجن من شهر واحد إلى سنة واحدة.

توصيات فريق العمل
قدم أعضاء فريق العمل التوصيات التالية لصناع القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني بناء على
الثغرات والتناقضات التي مت حتديدها في قانون العقوبات احلالي:

صياغة قانون عقوبات حساس للنوع االجتماعي واملصادقة عليه لضمان:
• إعتبار جرائم القتل بحق النساء والفتيات جرائم مشددة وعدم تطبيق املواد  97و 98و 99و 100من قانون العقوبات واملتعلقة
بالعذر احملل واملخفف على مرتكبي تلك اجلرائم.
• إلغاء املادة  308من قانون العقوبات األردني لسنة  1960والتي متنح للمغتصبني إمكانية الهروب من العقاب بالزواج من
ضحاياهم.
• إلغاء املادة  18من قانون العقوبات األنتدابي على غرار املادة  340من قانون العقوبات االردني
• احلكم على األشخاص املدانني باجلرائم التي تنطوي على عنف ضد املرأة باحلبس دون إمكانية إطالق السراح املشروط.
• تصنيف سفاح احملارم على أنه نوع من أنواع االعتداءات اجلنسية بصرف النظر عن ظروف اجلرمية وبيان أن مفهوم الرضا ال
ينطبق على سفاح احملارم.
• جترمي التحرش في األماكن العامة واخلاصة وأماكن العمل.
• جترمي العنف اللفظي.

تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية رقم  3لسنة 2001
تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية من أجل تعزيز حماية النساء والفتيات من العنف خالل أعمال إنفاذ القانون ،ال سيما عن طريق:
• تعديل املادة  6من أجل متكني النيابة العامة من حتريك الدعوى اجلزائية نيابة عن ضحايا اجلرائم ودون االضطرار لالعتماد على
الشكوى من الضحية أو أحد أقربائها للقيام بذلك.
• تعديل املادة  99لضمان قيام موظفات فقط بإجراء أعمال التفتيش واملعاينة اجلسدية للنساء في جميع مراحل التحقيق.
• تعديل املادة  100من قانون مراكز االصالح والتـأهيل مبا يسمح توفير طبيبات مختصات للنساء والفتيات في أماكن التحقيق
والتوقيف ومراكز االصالح والتأهيل.
• إضافة مواد تضمن سرية احملاكمات والتحقيقات في قضايا العنف ضد املرأة ،مع التركيز بصورة خاصة على القاصرات.
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توصيات مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز املرأة لألرشاد القانوني
واالجتماعي:
أستنادا إلى املراجعة التي متت على التشريعات السابقة وعلى توصيات فريق العمل ،فإن كال املركزين يوصون صناع القرار في السلطة
الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني باإلضافة إلى منظمات حقوق االنسان بتعديل التشريعات بطريقة حساسة للنوع
االجتماعي .وهذا يجب أن يضم العناصر التالية:
• تأسيس مجموعة عمل ألعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني واملوظفني احلكوميني العاملني في اللجان البرملانية إلى جانب ممثلني
عن مجلس الوزراء لفحص القوانني التي نؤثر على أمن املرأة واقتراح التعديالت التي تضمن مراعاة االحتياجات احملددة للمرأة.
• توعية املواطنني الفلسطينيني باإلصالحات القانونية احلساسة للنوع االجتماعي.
• تشجيع دعم املانحني للسلطة الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني في وضع عملية إصالح قانوني حساسة للنوع
االجتماعي.

القوانني والقرارات التي قام فريق العمل بفحصها فيما يتعلق باملرأة الفلسطينية وقانون العقوبات:
 -1القانون األساسي
القانون األساسي املعدل لسنة ( 2003املادة -10فقرة .)2
 -2القوانني
• قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة ( 1960املواد  62و 97و 98و 99و 340و.)285
• قانون العقوبات املصري رقم  47لسنة ( 1936املواد  18و.)155
• قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم  3لسنة ( 2001من املادة  55وما بعدها).

 -3القرارات
املرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ  15مايو  2011الذي يعلق العمل باملادة  340من قانون العقوبات األردني لسنة 1960
واملادة  18من قانون العقوبات املصري رقم  18لسنة .1936
 -4مشاريع القوانني
مشروع قانون العقوبات لسنة .2011
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مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ()WCLAC

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

يسعى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ( )DCAFفي عمله إلى إرساء دعائم احلكم الرشيد وإصالح القطاع األمني.
املستويي
ويتولى املركز إجراء األبحاث حول املمارسات الفضلى املرعية في هذا الشأن ،والتشجيع على إعداد املعايير املناسبة على
نْ
والدولي ،وإعداد التوصيات السياساتية وتنفيذ البرامج التي تستهدف تقدمي االستشارات واملساعدة للدول في هذا املضمار.
الوطني
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومنظمات دولية،
ومؤسسات أهلي ٍة
وبرملانات
حكومات
ويض ّم شركاء مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ()DCAF
باإلضافة إلى املزودين الرئيسيني لألمن والعدالة ،كأجهزة الشرطة والقضاء واملخابرات وحرس احلدود واألجهزة العسكرية.

مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ()WCLAC

رام الله ,بطن الهوى 32 ,شارع وديعة شطارة
ص.ب 54262 :القدس ،الرمز البريدي91516 :
تلفاكس009722 295 6146/7/8 :
www.wclac.org

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ()DCAF

املكتب الرئيسي ،جنيف

Rue de Chantepoulet 11
P.O. Box 1360
Geneva - 1211
Switzerland
www.dcaf.ch

مكتب رام الله
شارع املعارف 34
رام الله  /البيرة
الضفة الغربية
فلسطني
تلفون+972 )2 ( 295 6297 :
فاكس+972 )2 ( 295 6295 :

