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عدالة النوع االجتماعي
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والحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي
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املقدمة
النطاق
قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) – بإجراء
دراسة حول عدالة النوع االجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع االجتماعي والحماية من العنف
القائم على النوع االجتماعي في منطقة الدول العربية.
فصل للدول .يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات
ً
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية ،و18
التشريعية والسياساتية األساسية في الدولة ،فيما يخص عدالة النوع االجتماعي.
تحليل بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام
ً
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بفلسطين .ويقدم الفصل
القانون ،وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجاالت القانونية التالية:
الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع االجتماعي.
•حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف األسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع االجتماعي.
•حالة قوانين األحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
•حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
•حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع االجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه
تم إجراء الدراسة على مرحلتين:
1 .1مراجعة المواد المنشورة ،في الفترة من يناير/كانون الثاني  2016إلى يونيو/حزيران  ،2017وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ
القانون المتصلة بعدالة النوع االجتماعي في الـ  18دولة ،وقد شكّ ل هذا االستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
2 .2إدراكً ا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة ،فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من
القطرية باألمم المتحدة وباالستعانة باستشاريين ُقطريين .تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/
الدول ،بقيادة الفرق ُ
دقة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول .والتمست العملية المذكورة تضمين آراء األطراف الشريكة في الحكومات
أيلول  2017إلى أغسطس/آب  ،2018لضمان ّ
وأصحاب المصلحة األساسيين اآلخرين على مستوى الدول.
هذا الفصل هو نسخة منقحة من تقرير أعدته المستشارة الوطنية السيدة زينة جالد ،التي ننوه ،ببالغ االمتنان ،بمساهمتها .ويشمل الفصل مداخالت من ورشتي عمل
الستشارة أصحاب المصلحة بشأن التقييم الوطني لعدالة النوع االجتماعي عقدهما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة
للسكان في رام الله وغزة في  ١٠و ١١يناير/كانون الثاني  .٢٠١٨ضم المشاركون في ورشة العمل منظمات المجتمع المدني والقضاة واألكاديميين والمحامين المستقلين
وممثلين عن األطراف المانحة والحكومة (بما في ذلك الشرطة المدنية والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الحكم المحلي وصندوق النفقة ووحدات النوع االجتماعي في
المحافظات).
أيضا بمراجعة وتحرير المسودات النهائية وإعدادها للنشر
قام بتأليف استعراض األدبيات الذي شكّ ل أساس تقييم الدولة االستشاريان جون غودوين وناديا خليفة .وقد قاما ً
قدما من خبرات وآراء وعمل جاد بكل االمتنان .وقام كل من ناديا خليفة وعمرو خيري بترجمة ُمخرجات الدراسة إلى
ضم إضافات النظراء ُ
طريين إليها .نُ نوه هنا بما ّ
بعد ّ
الق ِ
قدمه في التحرير والمراجعة باإلنكليزية.
وننوه بكل الشكر ً
العربية واإلنكليزية.
أيضا بجهود جون تيسيتور للدعم الذي ّ
ّ

7

دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺪاﻟﺔ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Partly

اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﻘﺎﻧﻮن
of the law have
ﻫﻞ ﻳﺪﻋﻢbeen
addressed,
but significant
واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
gaps remain.
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ؟
Some gender justice aspects
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اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﺤﺴﺐ رﻣﻮز ﻟﻮﻧﻴﺔ أدﻧﺎه ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق
ﻳﺘﻴﺢ ُ
اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ و/أو اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺣﺪ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻮ ﻣﺘﺴﻖ إﻟﻰ ّ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻀﺮ أن
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺜﺎﻟﻲ ،أو أن ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﺗﻢ ﺗﻨﺎول ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪاﻟﺔ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ
اﻧﻌﺪام ﻣﺴﺎواة ﻛﺒﻴﺮة.

ﻻ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﺤﺪ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ و/أو ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ
ّ
اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة "ﺳﻴﺪاو"
ﺎدﻗﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ "ﺳﻴﺪاو" ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 19ﻟﻌﺎم  .2009وﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاف اﻷﻣﻢ
َﺻ ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﻛﺪوﻟﺔ ،اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ "ﺳﻴﺪاو" ﻓﻲ ﻋﺎم  .2014وﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ أي ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
"ﺳﻴﺪاو".

اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  9ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء ﺳﻮاء ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق أو
اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ.

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ.
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اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي

ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي.

اﻹﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ
ﺠﺮم.
اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ ﻏﻴﺮ ُﻣ ّ

اﻹﻏﺘﺼﺎب

ﺗﺒﺮﺋﺔ اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰواج

)ﻏﻴﺮ اﻟﺰوج(

ﻳﺠﺮم اﻻﻏﺘﺼﺎب ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ١٥٢ﻓﻲ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎم  ١٩٣٦ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة  ٣٠٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن

واﻟﻤﺎدة  ٢٩٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻌﺎم ١٩٦٠

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺒﺮئ اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إذا ﺗﺰوج ﻣﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ .أﻟﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  ٥ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨اﻟﻤﺎدة  ٣٠٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

اﻹﺟﻬﺎض ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

ﻳﺤﻈﺮ اﻹﺟﻬﺎض ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ

اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ

ﻻ ﻳﺠﺮم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ.
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ،اﻟﺬي

 ٢٠١٨ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺎﻣﻞ

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﺒﻐﺎء

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ )اﻟﻤﻮاد (٣٢٥-٣٢١

) ١٩٣٦اﻟﻤﻮاد .(١٧٧-١٧٥

ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ.

ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .وﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
وﻗﺎﺋﻊ ﺑﺨﺘﺎن اﻹﻧﺎث.

)اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ(

ﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ

اﻟﻤﺎدة  ٣٠٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺠﺮم

وﻓﻲ ﻏﺰة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎم

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف

اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف ﻓﻲ  ٢٠١١و
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت.

ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺗﺠﺎر .ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن

ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺒﻐﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد  ٣١٨-٣٠٩ﻣﻦ

اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

 ١٦٦-١٦١ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎم ١٩٣٦

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ

اﻟﺰﻧﺎ

ُﻳﻌﺪ اﻟﺰﻧﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺎدة  ٢٨٢ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺠﺮم اﻟﺰﻧﺎ.

اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﻨﺴﻲ
ّ

ﻳﺠﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎم  ١٩٣٦ﻓﻲ ﻏﺰة
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺜﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ،ﻣﻊ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .وﻻ
ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻌﺎم  ١٩٦٠ﻓﻲ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ.

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻮاد
ﻓﻲ ﻏﺰة.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺰواج

ﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻲ

ﻟﻠﺰواج ﺑـ  ١٥ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت و ١٦ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎن ﻓﻲ

اﻷﻣﺮ ﻹﺑﺮام اﻟﺰواج .ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻐﺮات

ﻟﻠﻔﺘﻴﺎن ﻓﻲ ﻏﺰة .ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﺰواج ﻓﻲ ﺳﻦ

اﻟﻮﻻﻳﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻃﻠﺐ اﻹذن ﻣﻦ

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،و ١٧ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت و ١٨ﺳﻨﺔ

أﺻﻐﺮ إذا ﺳﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ )ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﻴﺎت(.

اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل

اﻷب ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل.

اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق

ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت

ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ

ﻣﻦ اﻟﺰوج أن ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم

أن ﺗﻄﻴﻊ زوﺟﻬﺎ .اﻟﺰوج ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻄﻠﻖ .اﻟﺰوﺟﺔ

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺰواج إذا ﺣﺠﺐ اﻟﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ

ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻊ ﺑﺪون

دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع.

ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﻃﻔﺎل

ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق ،ﻟﻸم اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻷﻋﻤﺎر

ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺣﻀﺎﻧﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً إذا
ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺤﺪدة .ﻛﻤﺎ

أﺳﺒﺎب إذا ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻤﻴﺮاث

ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺮاث ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺮاث وﻟﻜﻦ

ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺘﻠﻘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ.

ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺒﻨﺎت ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ
اﻷﺑﻨﺎء.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﻋﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻞ

اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل

ﻋﻠﻰ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺴﺒﺐ أﺧﺬ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٠ﻳﺤﻈﺮ

واﻟﻨﺴﺎء.

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٠ﻳﺤﻈﺮ
إﺟﺎزة أﻣﻮﻣﺔ.

إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ

ﻳﺴﻤﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺎزة أﻣﻮﻣﺔ ﻟـ ١٢

أﺳﺒﻮﻋﺎً  ،وﺗﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ  ١٤أﺳﺒﻮﻋﺎً .

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء

ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ،وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل )ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻦ(.

ﻋﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺎزل

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺎزل .وﻳﻮﻓﺮ
ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﻴﺲ رﻗﻢ  ٢ﻟﻌﺎم  ٢٠١٣ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

ﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺎزل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ،
واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮاﺣﺔ ،واﻷﺟﺮ ،وﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ،

واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
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نظرة عامة
كان ما يقارب خمسة ماليين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام  49.2 ،٢٠١٧في المئة منهم من اإلناث 1.هذا يستثني السكان الفلسطينيين
في القدس والمهجر الفلسطيني .وما يقارب نصف الفلسطينيين جميعاً هم من الالجئين 2.تؤثر الصعوبات المرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي على جميع جوانب الحياة ،وتؤثر
بشكل غير متناسب على النساء والفتيات ،وتخلق عقبات أمام وصول جميع الفلسطينيين إلى العدالة .وتفرض االنتهاكات الممنهجة ،التي تشمل القيود المفروضة على
التنقل ،وهدم المنازل ،مجموعة من األعباء على النساء والفتيات الفلسطينيات.

اإلطار القانوني
يقوم النظام القانوني لدولة فلسطين بتنفيذ مجموعة من القوانين البريطانية واألردنية والمصرية والعثمانية والفلسطينية (بما في ذلك قوانين األحوال الشخصية
فضال عن األوامر العسكرية اإلسرائيلية .ولم يتم تعديل بعض هذه القوانين منذ عام  .١٩٤٨وقد أدى فرض الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة والحكم الفعلي
الشرعية)
ً
المنفصل لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إصدار قوانين أحادية الجانب غير متسقة في كثير من األحيان .في العموم ،تمت إعاقة التعديالت العامة للقوانين في ظل
السلطة الفلسطينية بسبب عدم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني.
وينطبق مزيج من المراسيم الرئاسية في الضفة الغربية .فقد أصدر الرئيس محمود عباس أكثر من  ١٧٤قانوناً  ،بما في ذلك إنشاء نظام الضمان االجتماعي ،وتعديل
قانون صندوق النفقة ،وقانون العقوبات ،وقانون الخدمة المدنية ،وقانون االنتخابات .والضفة الغربية مجزأة إلى ثالث مناطق ،لكل منها نظام إدارة وحالة إدارية متميزة .هذا
صعبا إلى حد بعيد .المنطقة "أ" تخضع إلدارة السلطة الفلسطينية ،التي تدير معظم الشؤون المدنية الداخلية واألمن الداخلي؛ وتتم
التعقيد يجعل الوصول إلى العدالة
ً
إدارة المنطقة "ب" بشكل مشترك من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ والمنطقة "ج" ،التي تحتوي على المستوطنات اإلسرائيلية ،تخضع للسيطرة اإلسرائيلية
اإلدارية والعسكرية .باإلضافة إلى ذلك ،يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية ،ومنطقة "ح "٢في الخليل ،ومنطقة التماس ،والمجتمعات البدوية ،ومخيمات الالجئين،
تحديات من خالل شبكة من القوانين واألوامر والسياسات العسكرية .وبسبب االحتالل ،فالسلطة الفلسطينية غير قادرة على فرض قوانينها في المنطقة (ج) التي
يسيطر عليها الجيش اإلسرائيلي أو في القدس الشرقية.
وفي قطاع غزة ،أقرت حركة حماس قوانينها الخاصة ،ورفضت تبني المراسيم الرئاسية التي تطبق في الضفة الغربية .كان لالنقسام بين هاتين الحكومتين وعزل قطاع غزة
آثار ضارة للغاية على السكان .ويشكل الوصول إلى العدالة تحدياً كبيراً في هذا المشهد السياسي ،خاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يناضلن من أجل تأكيد احترام
حقوق اإلنسان األساسية .لقد أقرت حكومة حماس تشريعاً إسالمياً محافظاً يقيد حياة النساء والفتيات الالتي يعشن في أزمة إنسانية مستمرة .منذ عام  ،٢٠٠٦أصدرت
حماس أكثر من  ٦٧قانوناً  ،بما في ذلك القانون المدني ،وقانون التعليم ،والقانون المعدل لقانون األحوال الشخصية ،والقانون المعدل للقانون الجنائي ،والقانون المعدل
لقانون اإلجراءات الجنائية.
وفيما يتعلق بأمور األحوال الشخصية ،يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس إلى اللوائح المدنية اإلسرائيلية وقانون األسرة األردني ،بينما ينطبق على
المسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة مجموعتان مختلفتان من القوانين ،كالهما مستمد من المدرسة الحنفية من الفقه اإلسالمي.

القانون الدولي
يؤكد إعالن االستقالل الفلسطيني ( )١٩٨٨على التزام الدولة الفلسطينية بقواعد ميثاق األمم المتحدة ومبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .في عام  ،٢٠٠٧كانت
فلسطين واحدة من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،الذي دخل حيز التنفيذ في عام .٢٠٠٨
وفي عام  ،٢٠١٢قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتحديث وضع فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة .وفي عام  ،٢٠١٤انضمت فلسطين إلى
أكثر من  ٢٠معاهدة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" 3،واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة ،واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها االختياري بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسلحة ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،واالتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ولم تقم فلسطين بإدخال أي تحفظات على هذه المعاهدات.
وفي عام  ،٢٠١٤أصبحت فلسطين طرفاً في اتفاقيات جنيف لعام  ١٩٤٩والبروتوكول اإلضافي لعام  .١٩٧٧وفي عام  ،٢٠١٥وقعت على اتفاقية حقوق المرأة السياسية
ونظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

القوانين الوطنية
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع االجتماعي والمساواة للنساء والفتيات الفلسطينيات:
قانون االنتداب البريطاني لعام  ١٩٣٦في قطاع غزة

القانون البريطاني رقم  ٢لعام  ١٩٣٧في قطاع غزة

قانون منع الجرائم رقم  ٧لعام  ١٩٥٤في قطاع غزة
قانون حقوق األسرة لعام  ١٩٥٤في قطاع غزة

قانون العقوبات رقم  ١٦لعام  ١٩٦٠في الضفة الغربية
قانون األحوال الشخصية لعام  ١٩٧٦في الضفة الغربية
قانون رقم  ١٣لعام  ١٩٩٥بشأن االنتخابات

قانون الخدمة المدنية رقم  ٤لعام ١٩٩٨

1

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،المرأة والرجل في فلسطين :قضايا واحصاءات ( ،٢٠١٧رام الله.)٢٠١٧ ،

2

اعتبارا من عام  ،٢٠١٦تم تسجيل  6.5مليون الجئ في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.

3

ادقت فلسطين من جانب واحد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام  ٢٠٠٩بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ١٩لعام .٢٠٠٩
َص ّ
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قانون العمل رقم  ٧لعام ٢٠٠٠

قانون العقوبات الجزائي رقم  ٣لعام ٢٠٠١

القانون األساسي الفلسطيني (المعدل عام )٢٠٠٣
قانون الطفل رقم  ٧لعام ٢٠٠٤

1

مرسوم رئاسي رقم  ٣لعام  ٢٠٠٤بشأن تشكيل المجلس األعلى لرعاية المعوقين

قانون الخدمة في قوات األمن الفلسطينية رقم  ٨لعام ٢٠٠٥
قانون االنتخابات المحلية لعام ٢٠٠٥

قانون صندوق النفقة رقم  ٦لعام ٢٠٠٥

القرار رقم  ٥٠لعام  ٢٠٠٦بشأن إنشاء صندوق المعاقين لإلقراض والتوظيف بوزارة الشؤون االجتماعية

القانون بموجب المرسوم رقم  ١لعام  ٢٠٠٧بشأن تمثيل المرأة في االنتخابات العامة
قانون التعليم لعام  ٢٠١٣في قطاع غزة

قانون المرسوم رقم  ١لعام  ٢٠١٣بتعديل القانون رقم  ١٩لعام  ٢٠٠٤بشأن السجناء والسجناء المفرج عنهم
المرسوم بقانون رقم  ٤لعام  ٢٠١٦بشأن حماية األحداث في الضفة الغربية

قانون بموجب مرسوم لعام  ٢٠١٦بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية
القانون بموجب المرسوم رقم  ١٩لعام  ٢٠١٦بشأن الضمان االجتماعي
القانون بموجب المرسوم رقم  ١٧لعام  ٢٠١٦بشأن اإلعدام الشرعي
القانون بموجب المرسوم رقم  ٤لعام  ٢٠١٦بشأن حماية األحداث

القانون األساسي
تؤثر المواد التالية من القانون األساسي على المرأة والعدالة بين الجنسين:
اإلسالم هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها .الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع (المادة .)٤
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة (المادة .)٩
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام (المادة .)١٠
رعاية األمومة والطفولة واجب وطني ،ولألطفال الحق في:
 .١الحماية والرعاية الشاملة.
 .٢أن ال يستغلوا ألي غرض كان وال يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسالمتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.
 .٣الحماية من اإليذاء والمعاملة القاسية.
 .٤يجرم القانون تعريض األطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.
 .٥أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصالحهم وتتناسب مع أعمارهم (المادة .)٢٩
التعليم حق لكل مواطن ،وإلزامي حتى نهاية المرحلة األساسية علـى األقل ومجاني فـي المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة (المادة .)٢٤
العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه (المادة .)٢٥
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية .تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص( .المادة )٢٦
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعـي ،وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا
(المادة .)٣٠
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األساسي أو القانون تعتبر جريمة (المادة
.)٣٢

إطار السياسات

أوال  ،٢٠٢٢-٢٠١٧الذي أقره مجلس الوزراء ،يؤكد التزام الحكومة بتمكين المرأة من العيش والعمل في فلسطين خالية
جدول أعمال السياسات الوطنية :وضع المواطنين ً
من التمييز ،وتعزيز المساواة بين النساء والرجال ،والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات ،وإضفاء الطابع المؤسسي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني
في صنع السياسات والتخطيط والميزانية 4.هذا مع بالحاجة إلى إزالة الحواجز التي تحول دون التوظيف والترقية واالحتفاظ بها لتزويد النساء بفرصة لتحقيق إمكاناتهن .وتأكيد
أهمية استخدام أدوات تعميم مراعاة المنظور الجنساني لضمان إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في السياسات العامة والتشريعات وعمليات التخطيط والميزانية.
تم إنشاء وزارة شؤون المرأة في عام  ٢٠٠٣وتهدف إلى كفالة أن تنعكس االحتياجات المحددة للنساء في السياسة الوطنية ،وترصد اإلجراءات الحكومية المتعلقة بوضع
وتنفيذ السياسات الوطنية التي تؤثر على النساء .وقد صدر ميثاق حقوق المرأة في عام  ٢٠٠٨من قبل وزارة شؤون المرأة وائتالف من منظمات المجتمع المدني .وتقود
وزارة شؤون المرأة اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة .أنشئت هذه اللجنة في عام  ٢٠٠٨من قبل مجلس الوزراء ،وهي الهيئة الرسمية المسؤولة عن رصد تنفيذ
االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 5.ويضم أعضاء اللجنة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ممثلة في ائتالف المنتدى – وهو منتدى من المنظمات غير
الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقد تم تشكيل لجنتين متخصصتين في وزارة العدل :اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات مع االتفاقيات الدولية ولجنة تشريعات عدالة النوع االجتماعي ،وهما من فروع
اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة .وإحدى مهامها هي مراجعة وصياغة القوانين والسياسات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق اإلنسان في فلسطين.
وتشمل خطة لجنة الموائمة التشريعية لعام  ٢٠١٨مراجعة وتعديل قانون اإلجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون األحوال الشخصية وقانون االنتخابات لضمان توافقها
أوال ٢٠٢٢-٢٠١٧
4
فلسطين ،جدول أعمال السياسات الوطنية :وضع المواطنين ً
http://www.palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/GOVPLAN/NPA%20English.pdf
وزارة شؤون المرأة ،االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة  ،٢٠١٩-٢٠١١ص.٦ .
5
http://mowa.pna.ps/English%20Part.pdf
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مع المعايير الدولية.
وتقوم الوحدات أو اإلدارات المعنية بالنوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية األخرى بوضع سياسات النوع االجتماعي ،وتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في
مختلف القطاعات ،والتنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى بما في ذلك منظمات المجتمع المدني 6.ولدى فلسطين استراتيجية وطنية متوسطة المدى شاملة للقطاعات
لمكافحة العنف ضد المرأة ( ،)٢٠١٩-٢٠١١والتي تتضمن خطتي عمل 7.تركز هذه االستراتيجية على العنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك الوقاية والحماية
8
والتنفيذ الفعال للقوانين.
وتتولى االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  ٢٠١٦-٢٠١٤تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات وتهدف إلى
وضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم االستراتيجيات القطاعية المتتالية والخطط الوطنية الفلسطينية .وتبعتها االستراتيجية الوطنية الجنسانية الشاملة
للقطاعات  ،٢٠٢٢-٢٠١٧التي تغذي االستراتيجيات القطاعية وخطة التنمية الوطنية وتتناول قرار مجلس األمن .١٣٢٥
وقد أطلقت فلسطين خطة عمل وطنية في عام  ٢٠١٦لتنفيذ قرار مجلس األمن  ١٣٢٥للفترة  .٢٠١٩-٢٠١٧وتسعى إلى زيادة مشاركة النساء في حفظ السالم وتسوية
النزاعات ،ودمج منظور النساء في اتفاقات السالم ،والتصدي ألثر النزاع على النساء ،وحمايتهن من االنتهاك الجنسي مع تجريم العنف الجنسي .وقد أدرجت في الميزانية
العامة لعام .٢٠١٨
وتؤيد االستراتيجية الوطنية للصحة للفترة  2022 – 2017الحاجة إلى التعاون عبر القطاعات من أجل دعم النوع االجتماعي وصحة الشباب ،بما في ذلك الوعي الجنسي ،وصحة
المراهقين والشباب ،واألمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي وتمكين المرأة والرعاية الصحية للنساء والرجال في مختلف مراحل الحياة .كما تسعى إلى تنفيذ نظام اإلحالة
9
الوطنية للنساء ضحايا العنف.
واعتمدت وزارة التنمية االجتماعية في استراتيجيتها للفترة  ،2022 – 2017نهجاً جديداً يعترف بالتغير االجتماعي ليكون في صلب التمكين االجتماعي .وتسعى االستراتيجية
إلى تحسين نوعية الحياة للجميع ،وتوفير الحماية االجتماعية والخدمات األساسية لألسر الضعيفة والفقيرة لتمكينها من التمتع بحياة كريمة .وتسعى إلى تعزيز التكامل
السياسي واالجتماعي واالقتصادي للفئات المهمشة 10،مع إيالء اهتمام خاص لظروف المرأة وتمكين النساء الفقيرات وضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي ،والنساء
ذوات اإلعاقة ،والعازبات والمطلقات ،والنساء المحرومات من الميراث ،والنساء الالتي بحاجة إلى الخدمات االجتماعية .ويعد القضاء على جميع أشكال العنف والتهميش
واالستبعاد االجتماعي هدف استراتيجي.
وتقر الخطة االستراتيجية لوزارة التعليم للفترة  2022 – 2017أن تعليم النساء والبنات أمر أساسي لتعزيز قدراتهن وتحسين مهارات مشاركتهن وزيادة فرصهن في الحياة.
وتدعو االستراتيجية إلى تمكين المرأة في التدريب والتعليم المهني والجامعي وغير ذلك من مسارات التعليم العالي ،وكذلك تعليم الكبار وتدريبهم .وتسعى الوزارة إلى
ضمان الوصول اآلمن والشامل والمنصف إلى التعليم الجيد على جميع المستويات .وتلتزم بالتماسك والمساواة من خالل التركيز على التثقيف الصحي والوعي بالصحة
11
الجنسية واإلنجابية والقضايا المتعلقة بمكافحة زواج األطفال والتمييز والعنف وعدم المساواة.
وتشمل أولويات الحكومة لتنفيذ أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة الحد من عدم المساواة التي تعاني منها النساء والشباب واألطفال والمعوقون 12.وفي عام
 ،٢٠١٦طلبت السلطة الفلسطينية من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني قيادة عملية الرصد واإلبالغ بشأن أهداف التنمية المستدامة .وتعتزم تطوير قاعدة بيانات
وطنية لتبصير السياسات واالستراتيجيات الوطنية.
ويعد ميثاق النوع االجتماعي لهيكل تنسيق المعونة في فلسطين لعام  ٢٠١٤13أحد الوثائق الرئيسية الخاصة بتعميم قضايا النوع االجتماعي في آليات تنسيق المساعدات.
ويسعى الميثاق إلى ضمان التعزيز الفعال للمساعدات األجنبية والعدالة االجتماعية والمساواة.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجال العام ،قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رسمياً في عام  ٢٠١٥التصديق على تمثيل المرأة في جميع مؤسسات
منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وفي القوائم االنتخابية بما ال يقل عن  ٣٠في المئة.
ويسترشد عمل وحدة حماية األسرة التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية بإدخال نظام االستراتيجية وتنظيم وحدة األسرة ،الذي يقدم إرشادات تشغيلية بشأن منع
العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له 14.في عام  ،٢٠١٧أطلقت الشرطة استراتيجية جنسانية لمدة  ٥سنوات ،تهدف إلى إدماج منظور النوع االجتماعي في
خدماتها ،ال سيما بالنسبة للسكان المستضعفين ،وزيادة عدد النساء في الشرطة 15.تتبنى وحدة حماية األسرة مقاربة قائمة على حقوق اإلنسان وتركز على العنف األسري
والعائلي ،بما في ذلك الحاالت التي تشمل األطفال والمسنين والنساء .وهم يتعاملون مع حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي مثل قتل النساء وسفاح القربى
والتحرش الجنسي .تركز وحدة األحداث على حماية الطفل.
وفقاً للخطة االستراتيجية ألجهزة االدعاء العام ،أنشأ النائب العام وحدة الشؤون النوع االجتماعي في أجهزة االدعاء العام ،والتي تهدف إلى دمج المعايير الجنسانية وتطوير
الخدمات المتخصصة حول العنف ضد المرأة في أجهزة االدعاء العام .في عام  ،٢٠١٦تم تعيين رئيس متخصص لالدعاء العام بشأن العنف ضد المرأة وتم إنشاء وحدتين
متخصصتين في حماية أفراد األسرة من العنف.
واستراتيجية المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي  ٢٠٢٠- ٢٠١٨توجه الجهود التنظيمية لشركاء المجموعة الفرعية في مجاالت اإلطار القانوني والسياسي،
وإدارة المعلومات ،والتنسيق ،والوقاية واالستجابة.

ملف النوع االجتماعي :التقرير النهائي لألراضي الفلسطينية( ،الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.)٢٠١٦ ،
6
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/1000026844.pdf
7

وزارة شؤون المرأة ،االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة .٢٠١٩-٢٠١١

وزارة شؤون المرأة ،منهج عمل بيجين بعد  ٢٠سنة( ،أبريل/نيسان  ،)٢٠١٤ص.٧ .
8
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/palestinear.pdf
وزارة الصحة ،االستراتيجية الوطنية للصحة (.)٢٠١٦
9
http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=29996
10

وزارة التنمية االجتماعية ،ورقة مفهوم بشأن تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التنمية االجتماعية :الدالالت والتطبيقات.٢٠١٦ ،

وزارة التعليم والتعليم العالي ،الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم .٢٠٢٢-٢٠١٧
11
https://www.mohe.pna.ps/Portals/0/MOEHE_Resources/EDUCATION%20SECTOR%20STRATEGIC%20PLAN%20%20%202017-2022.pdf?ver=2017-12-19-022932-367
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ،ندوة حول تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني ١٩ ،مايو/أيار / Ga / Pal( ٢٠١٦

12
.)1370
https://www.un.org/Press/En/Un-Bodies/General-Assembly

ميثاق النوع االجتماعي لهيكل تنسيق المعونة في فلسطين (.)٢٠١٤
13
http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=15512
مكتب تنسيق االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية (" ،)EUPOLCOPPSالشرطة المدنية الفلسطينية تعزز قدرتها على مكافحة العنف األسري" (.)٢٠١٣
14
http://eupolcopps.eu/en/content/palestinian-civil-police-strengthens-its-capacity-fight-against-domestic-violence-0
مكتب تنسيق االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية" ،الشرطة الفلسطينية تطلق استراتيجية جنسانية" (.)٢٠١٧
15
http://eupolcopps.eu/en/node/5118
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الخدمات القانونية واالجتماعية
إن نقابة المحامين الفلسطينية ووزارة العدل والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والعيادات القانونية في كليات الحقوق توفر للنساء والفتيات إمكانية الحصول على
الخدمات القانونية .وتحت رعاية البرنامج المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة "تعزيز سيادة القانون في األرض الفلسطينية المحتلة:
العدالة واألمن للشعب الفلسطيني برنامج سواسية" ،والهيئات المهنية مثل نقابة المحامين الفلسطينيين ،ومؤسسات مثل كلية الحقوق في جامعة النجاح في نابلس
والعيادة القانونية في جامعة األزهر في غزة ،تقدم المساعدة القانونية في القضايا الجنائية ألولئك الذين ال يستطيعون تحمل تكاليف محام ،مع التركيز بشكل خاص على
16
األحداث والنساء.
وبالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية ووزارة شؤون المرأة ،تقدم العديد من منظمات المجتمع المدني المشورة والمساعدة القانونية والدعم النفسي وبناء القدرات
وخدمات التمكين للنساء الناجيات من العنف .فعلى سبيل المثال ،يقدم مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ( )WCLACالدعم االستشاري والمأوى في حاالت
الطوارئ والمشورة القانونية والتمثيل في الوساطات والمحاكم المدنية ومحاكم الشريعة .يوجد في مركز المرأة لإلرشاد القانوني فرق من المحامين واألخصائيين
االجتماعيين العاملين في مراكز في رام الله والقدس الشرقية والخليل وبيت جاال.
وهناك ثالثة مراكز/دور إيواء لمكافحة العنف تخدم النساء المحتاجات للتدخل والحماية الفورية في الضفة الغربية (مركز المحور في بيت لحم ،ملجأ جمعية الدفاع عن األسرة
في نابلس ،مركز اإليواء الطارئ للمساعدات القانونية واإلرشاد للنساء في أريحا) وواحد في قطاع غزة (مركز الحياة) 17.وينظم قرار مجلس الوزراء رقم  ٩لعام  ٢٠١١عمل
المآوي ومراكز الحماية للنساء ضحايا العنف.
وفي عام  ،٢٠١٧كجزء من برنامج مشترك بين هيئة األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،افتتح أول مركز
خدمات شامل في رام الله .يقع المركز في نفس مبنى وحدة حماية األسرة واألحداث التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية ،ويقدم خدمات للنساء واألطفال الناجيات من
18
العنف المبني على النوع االجتماعي ،مثل الخدمات الصحية والمشورة القانونية واإلحالة إلى المالجئ التي توفر االستضافة لمدد مطولة ،وحماية الشرطة.
"سوا" هي منظمة غير حكومية مكرسة لحماية النساء واألطفال من العنف وتمكين المرأة .تعمل "سوا" مع السلطة الفلسطينية من خالل الدعوة إلى تحسين
القوانين لحماية النساء واألطفال من العنف القائم على النوع االجتماعي واإلتجار بالبشر 19.ويقدم برنامج الخط الساخن لدعم النساء المشورة والدعم النفسي للناجيات
الفلسطينيات من العنف الجنسي والبدني والنفسي 20.يتم تقديم خدمات الخط الساخن من "سوا" إلى غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية .كما تسهل "سوا"
مجموعات تمكين النساء في المجتمعات المحلية ،بما يشمل القدس الشرقية ،لدعم النساء على مسار عقد اجتماعات حول حقوقهن وأدوارهن في المجتمع.
وتبرز جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل في غزة في مجال حقوق المرأة وحقوق الطفل ،مع التركيز بشكل خاص على الدعم النفسي واالجتماعي المراعي لالعتبارات
الجنسانية للنساء والفتيات المتضررات من األزمة اإلنسانية ،بما في ذلك النازحات داخلياً والناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي.
وتعد المنظمة الفلسطينية غير الحكومية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة (المنتدى) منبراً للجهات الفاعلة في المجتمع المدني ،ممن يعملون على مكافحة العنف
القائم على النوع االجتماعي وتمكين النساء .وقد أطلقوا عدة حمالت وضغطوا للدفاع عن النهوض بحقوق المرأة.
ويعتبر نظام اإلحالة الوطني للنساء اللواتي يتعرضن لألذى (تكامل) هو نظام إحالة لخدمات قانونية-صحية-اجتماعية .ونظراً للتعقيدات المالية واللوجستية ،ال يعمل هذا
النظام بسالسة بعد .وتلتزم وزارة التنمية االجتماعية بإعداد نظام إحالة عاملة بحلول عام  21.٢٠٢٢وفي عام  ،٢٠١٦شكلت وزارة القوى العاملة فريقاً وطنياً لدعم تنفيذ
نظام اإلحالة .وتترأس وزارة شؤون المرأة هذا الفريق ويتألف من أعضاء من وزارة التنمية االجتماعية ومكتب النائب العام والشرطة المدنية الفلسطينية ووزارة الصحة
والمجلس األعلى للشريعة ومنتدى المجتمع المدني لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتستخدم جمعية سيدات األعمال الفلسطينيات ( )ASALAالتمويل الصغير لتحسين العدالة والمساواة بين الجنسين للنساء المهمشات .وتنظم الجمعية حمالت المناصرة
لتشجيع إشراك المرأة في المؤسسات الوطنية ،واالعتراف بمساهماتها في التنمية االقتصادية ،والحصول على الموارد.
تأسست جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ( )PWWSDفي عام  ١٩٨١باسم اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية 22.وتنشط الجمعية في الضفة الغربية وقطاع
غزة.
وتشمل النساء الفلسطينيات اللواتي يفتقرن إلى إمكانية الحصول على خدمات الحماية والتمكين القانوني واالجتماعي أولئك المعرضات للخطر بسبب التورط في
المخدرات أو بيع الجنس أو التعاون مع السلطات اإلسرائيلية؛ والنساء المعوقات والنساء المتهمات بالقتل أو جرائم أخرى.

الوصول إلى العدالة
تعوق المواقف التمييزية لألشخاص العاملين في نظام العدالة وصول النساء إلى العدالة .غالباً ما تفتقر النيابة العامة والشرطة والقضاء إلى الحساسية في معالجة العنف
القائم على النوع االجتماعي .ويرفض البعض التصدي للعنف األسري أو تصنيف جرائم معينة كحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي ألنهم يزعمون أن التصدي
للعنف داخل السياقات العائلية قد يتلف نسيج المجتمع أو يضر بسمعة العائلة الفلسطينية .ولدى العديد من القضاة وجهات نظر تقليدية جداً حول العنف ضد المرأة ،أو
يبدون التساهل تجاه الجناة أو يرفضون التعامل مع العنف داخل السياقات العائلية .وفي حين يسمح قانون األسرة للمرأة بأن تنص على شروط معينة في عقد الزواج ،مثل
الحق في السفر أو الحق االنفرادي في الطالق ،فإن بعض القضاة يحرمون النساء من حقهن القانوني في إدراج شروط في العقد ،مدعين بأن هذه الشروط تتعارض مع
التقاليد .ونتيجة لهذه المواقف ،تفتقر العديد من النساء إلى الثقة في نظام العدالة.
ويؤثر طول مدة التقاضي وتكلفتها تأثيراً سلبياً على قدرة المرأة على الوصول إلى النظام القانوني .وكثيراً ما تختار النساء استخدام نظم العدالة العرفية كحل بديل أقل
بديال ،فإنه يفتقر إلى آليات اإلشراف أو الرقابة من جانب
تكلفة وأقل تعقيداً وأعلى سرعة لحل النزاع مقارنة بالمحاكم .وعلى الرغم من أن نظام العدالة غير الرسمي يوفر
ً
قطاع العدالة الرسمي.
تمثيال ناقصاً في القضاء واإلدارة العامة .وال تزال مشاركة النساء في الوظائف العليا في القطاع العام هامشية .وتشكل النساء  11.7في المئة فقط من
والمرأة ممثلة
ً
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني ،بناء نظام مساعدات قانونية مستدامة في دولة فلسطين ،وصف موجز".
16
http://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/operations/projects/democratic_governance/building-a-sustainable-legal-aid-system-in-the-state-of-palestin.html
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة) ،حقائق وأرقام :إنهاء العنف ضد المرأة.
17
http://palestine.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة) ،منع الوصول ،وصول المرأة الفلسطينية للعدالة في الضفة الغربية من األراضي
18
الفلسطينية المحتلة.)٢٠١٤( ،
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20palestine/attachments/publications/2014/access%20denied_en.pdf?v=1&d=20150310T090056
مشروع حماية ،تقرير حقوق اإلنسان حول اإلتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال.)٢٠١٢( ،
19
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Palestine-FINAL-2012.pdf
20

المرجع السابق.

21

مجلس الوزراء ،القرار رقم  ١٨لعام  ٢٠١٣بشأن نظام اإلحالة الوطني للنساء ضحايا العنف والناجيات من العنف.

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية" ،من نحن".
22
https://www.pwwsd.org/item-1496747507
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موظفي القطاع العام في المناصب العليا 23.ونسبة  17.2في المئة فقط من القضاة هم من النساء ( 18.6في المئة في الضفة الغربية و 10.5في المئة في غزة).
اتخذت المبادرات التالية لتحسين وصول النساء إلى العدالة:
في عام  ،٢٠١٧أنشأ مجلس الوزراء لجنة دائمة لرصد ومتابعة تقارير العنف ضد المرأة (مرصد العنف ضد المرأة) المؤلف من ممثلين حكوميين (وزارة شؤون المرأة ،وزارة
التنمية االجتماعية ،مكتب الرئيس ،مجلس الوزراء الوطني ،الشرطة المدنية ،المجلس األعلى للشريعة) والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ومركز المرأة للمساعدة القانونية
واإلرشاد ومنظمة "سوا" وملجأ "البيت االمن".
يعمل مرصد وصول المرأة إلى العدالة منذ عام  ٢٠١٢ضمن أروقة اللجنة المستقلة لحقوق اإلنسان .تدعم هيئة األمم المتحدة للمرأة المرصد لرصد العمليات القضائية
والنتائج في حاالت العنف ضد المرأة ولتوثيق أي انتهاك لحقوق المرأة بسبب القوانين أو اإلجراءات التمييزية أو الثغرات داخل النظام القضائي.
تركز وحدات حماية األسرة واألحداث داخل دائرة الشرطة على حاالت العنف المنزلي والعائلي واالعتداء الجنسي .وتعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة مع الشرطة ومكتب
المدعي العام لتحسين الوصول إلى العدالة .ولدى أكاديمية الشرطة منهج متخصص في حماية حقوق المرأة.
وقعت دائرة االدعاء العام مذكرة تفاهم مع وزارة شؤون المرأة أسندت المدعين العامين المتخصصين في مستوى المكاتب المحلية للعمل على قضايا
في عام ّ ،٢٠١٣
قرارا بإنشاء
العنف ضد المرأة .وقاموا بالتحقيق في حاالت العنف األسري في جميع المكاتب بالمناطق المختلفة في الضفة الغربية 24.وفي عام  ،٢٠١٦أصدر النائب العام
ً
هيئة عامة متخصصة لحماية العائالت من العنف .وتشمل واليتها العنف ضد المرأة ،وحاالت النساء الالئي يخالفن القانون في حاالت االعتداء الجنسي مثل الزنا والبغاء،
واألطفال ضحايا العنف األسري ،واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين .وفي دائرة االدعاء العام أفراد مؤهلين يعملون في جميع مراحل التحقيق والمالحقة القضائية.
يعين مجلس القضاء األعلى قضاة متخصصين للعمل في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف القائم على النوع االجتماعي .توفر برامج بناء القدرات للقضاة التدريب
والتعليم المستمر بشأن معايير العدالة بين الجنسين.
اعتمدت المحاكم الشرعية تدابير جديدة لتعزيز حقوق المرأة .في حاالت تعدد الزوجات ،على سبيل المثال ،نصت المحكمة على إبالغ الزوجة األولى بالزواج الثاني.

مقترحات إصالح القانون
يقترح مشروع قانون الحماية من العنف األسري قانوناً
ويجرم العنف األسري والعنف الجنسي .تم إنشاء لجنة فنية لدعم وضع
شامال يوفر الحماية للنساء والفتيات
ً
ّ
اللمسات األخيرة على مشروع القانون في  ٢٠١٥من قبل مجلس الوزراء .يقترح المشروع تجريم االغتصاب الزوجي ،ويضم تعريفات لمصطلحات مثل العنف القائم على
النوع االجتماعي؛ والعقوبات على الجناة؛ وتدابير أخرى متعلقة بسفاح القربى والعنف الجنسي في إطار األسرة .وتعتمد المسودة تعريف التمييز وفقاً للمادة ١رقم من
اتفاقية "سيداو" .يخضع مشروع القانون للمراجعة لضمان توافقه مع المعايير الدولية.
وتمت صياغة قانون العقوبات الموحد لفلسطين في عام  ٢٠٠٣مع بعض الحماية المحسنة للنساء ،ولكن لم يتم اعتماده بعد 25.في عام  ،٢٠١٣اقترحت حركة حماس قانون
جديدا لغزة يستند إلى مبادئ الشريعة ،لكن تمت معارضته على نطاق واسع 26.يتضمن مشروع القانون قائمة بالعقوبات ،مثل الجلد ،وبتر اليد ،وعقوبة اإلعدام،
عقوبات
ً
التي تنتهك حقوق اإلنسان األساسية 27.وفي الضفة الغربية ،تمت صياغة عدة نسخ من قانون العقوبات الجديد لكن ال يتوافق أي منها مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
والمسودات األحدث عهداً تجرم المثلية الجنسية وتدخل جرائم جديدة لم تكن جزءاً من قانون العقوبات لعام .١٩٦٠
وتم إعداد مشروع قانون المساعدة القانونية في عام  ٢٠١٤ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد .ويقترح المشروع إنشاء صندوق للمساعدة القانونية لتوفير الوصول إلى
العدالة للسكان المعوزين في القضايا الجنائية.

الحماية من العنف األسري والعنف الجنسي
جرم العنف األسري على وجه التحديد أو توفر الحماية واإلنصاف للناجين من العنف .ال يتم تجريم االغتصاب الزوجي بموجب القوانين الحالية.
ال توجد قوانين تُ ِّ
والقوانين الجنائية التي يمكن استخدامها لمقاضاة بعض أعمال العنف ضد المرأة هي قانون العقوبات األردني لعام ( ١٩٦٠المطبق في الضفة الغربية) ،والقانون الجنائي
لعام (١٩٣٦المطبق في قطاع غزة).

االغتصاب واالعتداء الجنسي
في قطاع غزة ،ينص القانون العقوبات لعام  ١٩٣٦على الجرائم التالية:
المادة  :)١( ١٥٢يعاقب بالسجن لمدة  ١٤سنة الجماع الجنسي مع أنثى ضد إرادتها باستخدام القوة أو التهديد بالقتل أو األذى الجسدي الشديد ،أو عندما تكون في حالة من
فقدان الوعي أو غير قادرة على مقاومة ذلك بطريقة أخرى.
المادة  :١٥٣يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات على اغتصاب امرأة عن طريق الخداع.
المادة  :١٥٧كل من ارتكب أو حاول ارتكاب أفعال منافية للحياء بحق شخص آخر ضد إرادته باستخدام القوة أو التهديد ،أو عندما يكون في حالة من فقدان الوعي أو غير قادر
"فعال منافياً للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل ،يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب
على مقاومة أو استخدام القوة أو التهديدات التي تجبر الشخص على ارتكاب أو
ً

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات ( ،)٢٠١٦ص.٥٤ .
23
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2237.pdf
أجهزة النيابة العامة ،مكتب النائب العام ،رام الله ،الضفة الغربية ،فلسطين ،التدابير التشريعية والمؤسسية للتحقيق ،محاكمة ومقاضاة أعمال قتل النساء والفتيات ذات الصلة
24
بالنوع االجتماعي (.)٢٠١٤
25

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ،المرأة الفلسطينية وقانون العقوبات.)2012( ،

"حزب الشعب الفلسطيني :حماس تخطط لفرض قانون عقوبات جديد على غزة" ٢٩ ،مارس/آذار  ،٢٠١٤وكالة أنباء معا.
26
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=685656
عقد معهد القانون في جامعة بيرزيت اجتماعاً حول مشروع قانون العقوبات هذا في  ،٢٠١٤انظر "االجتماع القانوني حول قراءة مسودة قانون العقوبات في غزة" ،شاشا٢١،
27
أبريل/نيسان .٢٠١٤
https://www.shasha.ps/news/100697.html
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بالحبس مدة خمس سنوات".
ينص قانون العقوبات لعام  ١٩٦٠على الجرائم التالية التي تنطبق في الضفة الغربية:
المادة  :٢٩٢االغتصاب
من واقع باإلكراه أنثى (غير زوجه) عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة .وال تقل العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت الضحية دون سن الخامسة عشرة.
المادة  :٢٩٣اغتصاب النساء المستضعفات
ُيعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) ال تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.
المادة  :٢٩٤مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر أو الثانية عشر.
من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة .وال تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها دون سن الثانية عشرة
من عمرها.
المادة  :٢٩٥مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة
( )١عاقب باألشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) ال تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.
عامال فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيالت التي يستمدها من هذه
( )٢ويقضي بالعقوبة ذاتها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو
ً
السلطة.
المادة  :٣٠٤اإلغواء
ويلزم
كل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب – إذا كان فعله ال يستوجب عقوبة أشد – بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنةُ ،
بضمان بكارتها.
المادة  :٣٠٥االتصال الجنسي غير المرغوب
يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:
شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى؛ أو،
امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما.
سابقاً كانت المادة  ٣٠٨تبرئ المغتصب من المسؤولية الجنائية إذا تزوج من الضحية 28.ألغى القانون رقم  ٥لعام  ٢٠١٨المادة  ٣٠٨من قانون العقوبات المعمول به في
29
الضفة الغربية.

سفاح القربى
باإلضافة إلى كونه محظوراً اجتماعياً ودينياً  ،فإن سفاح القربى غير قانوني .في حالة سفاح القربى بين األصول والفروع ،تنص المادتان  ٢٨٥و ٢٨٦من قانون العقوبات
األردني لعام  ١٩٦٠على عقوبة سبع سنوات على األقل بالسجن المؤقت لألشغال الشاقة .إذا كان أحد الجناة يتمتع بسلطة قانونية أو بحكم الواقع على اآلخرُ ،يفرض
عليه حكم بالسجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات مع األشغال الشاقة المؤقتة .وال يمكن إطالق الدعوى القضائية على سفاح المحارم إال بناء على شكوى مقدمة من أحد
األقارب أو أحد أقاربه عن طريق الزواج من أحد الجناة حتى الدرجة الرابعة.
ويفرض القانون في غزة عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على أي شخص يقوم بالجماع الجنسي غير القانوني ،أو يساعد أو يحرض شخصا آخر على الجماع مع فتاة غير
متزوجة فوق سن  ١٦سنة ،ونسله من زوجته ،أو هو جناحه ،أو تم تكليفه به لغرض التعليم أو اإلشراف30.ال يوفر قانون غزة أي حماية للفتيات تحت سن  ١٦عاماً ويحد من
العقوبة على أولئك الذين يمارسون االتصال الجنسي غير القانوني مع امرأة غير متزوجة .يتعامل القانون مع الجماع غير القانوني لكنه ال يغطي أشكال أخرى من االعتداء أو
االستغالل الجنسي.

العقبات اإلجرائية
تشمل العقبات اإلجرائية التي تواجه المرأة في اإلبالغ عن العنف ما يلي:
31
يجب على الشخص تقديم الشكوى في غضون ثالثة أشهر من وقوع الحادث.
من أجل رفع دعوى قضائية لحالة اعتداء دون شكوى رسمية من الناجية يجب أن تبقى فترة اإلصابة الجسدية التي لحقت بالمرأة من العنف المرتكب لمدة عشرة أيام على
32
األقل.
قليال إذ أن القانون يسمح فقط لألقارب برفع هذه الشكاوى
ال ُيتاح مالذ للنساء الالئي يترددن أو غير قادرات على تقديم شكاوى ضد العنف األسري أو العنف الجنسي إال
ً
نيابةً عنهن إذا لم تفعل الناجية ذلك بنفسها ومعظم هذه الجرائم يرتكبها األقارب المقربون 33.ويجوز لولي الناجية من العنف القائم على النوع االجتماعي أن يطلب إسقاط
التهم لتجنب وصمة العار االجتماعي ،وال سيما في حاالت االعتداء الجنسي واالغتصاب.

28

األردن ،قانون العقوبات ،المادة ٣٠٨؛ المادة  ٢٩١من قانون العقوبات المصري لسنة  ،١٩٣٧المعمول به في قطاع غزة ،ألغي في عام .١٩٩٩

29

هيومن رايتس ووتش" ،فلسطين :إلغاء قانون الزواج من المغتصب" ( ١٠مايو/أيار .)٢٠١٨

30

األردن ،قانون الجزائي لعام  ،١٩٣٦المادة .١٥٥

31

هيئة األمم المتحدة للمرأة ،منع الوصول ،وصول المرأة الفلسطينية للعدالة في الضفة الغربية من األراضي الفلسطينية المحتلة.

32

األردن ،قانون العقوبات ،المادة .٣٣٤

33

فريدم هاوس/بيت الحرية ،حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،السلطة الفلسطينية األراضي التي تحتلها إسرائيل.
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جرائم الشرف
أفاد مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة بأن عدد النساء الفلسطينيات اللواتي ُقتلن بحجة حماية "الشرف" قد ازداد بشكل كبير في السنوات األخيرة.
الحظ المقرر الخاص ما يلي:
"تُ عرف الجرائم باسم الشرف بأنها جرائم عنيفة تُ رتكب ضد النساء بسبب" تشويه اسم العائلة وشرفها " .وفي السياق الفلسطيني ،تشكل هذه المظاهر مظهراً لقيم
عدم المساواة الموروثة ثقافياً التي تفرض على المرأة سلوكيات متوقعة اجتماعياً مستمدة من التقاليد والمعايير األبوية .وتعتبر انتهاكات المرأة لهذه األعراف االجتماعية
انتهاكا لشرف األسرة والرجل ،وإضفاء الشرعية على العنف ضد المرأة كتدبير تأديبي للحفاظ على شرف األسرة أو استعادته .لذا ال تشجع النساء على اإلبالغ عن االنتهاكات
34
من قبل األعراف االجتماعية وأفراد األسرة الذين يخشون على سمعتهم ".
وتعيد قوانين العقوبات التأكيد على األعراف االجتماعية من خالل توفير عقوبات ومكافآت مخفضة للذكور من مرتكبي جرائم الشرف .وكانت هناك محاولة إلصالح هذه
مرسوما 35يلغي المادة  ٣٤٠من قانون العقوبات األردني لعام  ١٩٦٠الذي يطبق في الضفة الغربية 36،وعدل المادة  ١٨من
القوانين في عام  ،٢٠١١عندما أصدر الرئيس
ً
القانون العقوبات لعام  ١٩٣٦الذي يطبق في غزة.
ومع ذلك ،لم تطبق الحكومة في غزة المرسوم الرئاسي .وتنص المادة  ١٨من القانون العقوبات لعام  ١٩٣٦على أنه" :يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر
إتيانه جرماً لوال وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم ان يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءاً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو
حصلت أللحقت أذى أو ضررا بليغا به أو بشرفه أو ماله أو بنفس او شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته .ويشترط في ذلك أال يكون
قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك إال ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وأن يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه".
وفي الضفة الغربية ،على الرغم من إلغاء المادة  ،٣٤٠ال تزال األحكام األخرى تسمح بتخفيض العقوبات على "جرائم الشرف" .يمكن للقضاة استخدام المادتين  ٩٩37و١٠٠
من قانون العقوبات األردني ،والتي تسمح للمحكمة بتخفيض العقوبات بناء على األعذار المخففة .وبموجب القانون الفلسطيني ،قد يقدم الضحية أو أسرة الضحية (حيث
تكون الضحية متوفاة) عفواً شخصياً إلى الجاني "بالتنازل عن الحقوق الشخصية" في النيابة .وفي حالة حدوث ذلك ،يجوز للمحكمة أن تقلص العقوبة بموجب المادة  .٩٩وقد
عدل القانون رقم  ٥لعام  ٢٠١٨المادة  ٩٩من قانون العقوبات لمنع القضاة من استخدامه لخفض العقوبة على الجرائم الخطيرة ،مثل قتل النساء واألطفال.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج
خوفا من المحاكمة بتهمة الزنا .كما تتسم
ً
إن وجود جريمة الزنا في قانون العقوبات الخاص بغزة والضفة الغربية قد يمنع المرأة من اإلبالغ عن االغتصاب أو االعتداء الجنسي
ّ
نحو أشد من الرجال.
القوانين التي ّ
تجرم الزنا بالتمييز ضد النساء من خالل معاقبتهن على ٍ
وفيما يتعلق بالضفة الغربية ،تنص المادة  ٢٨٢من قانون العقوبات األردني على أن المرأة التي ترتكب الزنا تُ عاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ،في حين أن المادة
عاقب بالحبس من شهر إلى سنة 38.ويستند هذا التفاوت في العقوبة إلى مفهوم أن المرأة بارتكاب الزنا
 ٢٨٣من القانون نفسه تنص على أن الرجل الذي يرتكب الزنا ُي َ
عارا أكبر على عائلتها مقارنة بالرجل .وال يمكنها تقديم شكوى بخصوص جريمة الزنا إال عن طريق أقاربها من الذكور.
تجلب ً
وفي الممارسة العملية ،فالعديد من حاالت الزنا كيدية ويتم تقديمها إلى المحكمة من قبل األزواج كوسيلة البتزاز أو استغالل النساء .على سبيل المثال ،عندما تسعى
المرأة إلى الطالق ،يقوم بعض األزواج برفع دعاوى الزنا كوسيلة لردعها أو إجبارها على التنازل عن جميع حقوقها الزوجية .هذا االتهام يضع أمن المرأة وسمعتها في خطر
ويجعلها ضعيفة مالياً .
وفي الضفة الغربية ال يعد من الجرائم إقامة الرجل البالغ والمرأة البالغة عالقةً جنسيةً بالتراضي.

اإلجهاض للناجيات من االغتصاب
يحظر اإلجهاض في الضفة الغربية بموجب قانون العقوبات األردني (المواد  )٣٢٥-٣٢١وفي غزة بموجب قانون العقوبات لعام ( ١٩٣٦المواد .)١٧٧-١٧٥
عامال في مجال الطب ،تزداد
بموجب القانون األردني ،من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ،عوقب بالسجن من سنة إلى ثالث سنوات وإذا كان الشخص
ً
العقوبة بمقدار الثلث .وكل امرأة تجهض نفسها أو رضيت بذلك عوقبت بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات .تستفيد من عذر مخفف ،المرأة التي تجهض نفسها
محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من فعل ذلك للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة (المادة .)٣٢٤
وفقاً لهيومن رايتس ووتش ،قد تسمح السلطات باإلجهاض في األشهر األربعة األولى من الحمل في حاالت االغتصاب أو سفاح القربى ،أو إذا كانت األم تعاني من إعاقة

مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ،على بعثتها إلى األرض الفلسطينية المحتلة/دولة فلسطين ٨ ،يونيو/حزيران ٢٠١٧
34
(.)A/HRC/35/30/Add.2
35

قرار بشأن القانون رقم  ٧١لعام ( ٢٠١١الجريدة الرسمية العدد  ١٩من  ١٠أكتوبر/تشرين األول .)٢٠١١

نصت المادة  ٣٤٠من قانون العقوبات األردني رقم ١٦لعام ١٩٦٠على(" :أ) .أي رجل يفاجئ زوجته أو أحد أقاربها أثناء ارتكابها لزنا مع شخص آخر ويقتل أو يصاب أو يؤذى كالهما أو
36
أحدهما يحق له الحصول على عذر( .ب) .ويستفيد مرتكب الجريمة الجارح أو الضار من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو أحفاده في جريمة الزنا أو في فراش غير قانوني".
بدال من عقوبة اإلعدام بالسجن مدى الحياة أو السجن مع األشغال الشاقة من عشر سنوات
تنص المادة  ٩٩على ما يلي" :إذا تضمنت القضية أسباباً مخففة ،تحكم المحكمةً :1 :
37
بدال من االحتجاز المؤقت لمدة ال تقل عن خمس
بدال من العمل الشاق مدى الحياة ،السجن مع األشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمسة عشر عاماً والسجن مدى الحياة ً
إلى عشرين سنةً :2 .
سنوات " .وتنص المادة  ٩٨على أنه "يجوز للجناة االستفادة من العذر المخفف في القضايا التي ترتكب في نوبة من الغضب" .عدل المرسوم الرئاسي المؤرخ  ١١مايو/أيار  ٢٠١٤المادة  ٩٨بإضافة
عبارة "ال يجوز أن يستفيد مرتكب الجريمة من تخفيف العذر في حالة اتخاذ الفعل ضد أنثى في ظروف الشرف".
مايو/أيار .)٢٠١٢
مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ،المرأة الفلسطينية وقانون العقوبات( ،رام الله وجنيف،
38
ّ
http://www.dcaf.ch/content/download/94172/1450842/file/Policy_Brief_Penal_EN_Final.pdf%20penal%20laws%20palestine
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أو كانت حياتها في خطر.

39

وتستخدم بعض العائالت علم الوراثة وتقنيات التلقيح االصطناعي لتحديد جنس الجنين .ويعكس اختيار جنس األجنة المواقف التمييزية فيما يتعلق بتفضيل األطفال
الذكور 40.وال تعالج األطر القانونية هذه القضية.

ختان اإلناث
ال يوجد دليل على أن ختان اإلناث يمارس في فلسطين 41.يعتقد البعض أن ثمة حاالت ختان تقع في بعض المجتمعات 42،كما هو الحال في األجزاء الجنوبية من قطاع غزة
حيث يوجد نفوذ مصري .وال تحظر القوانين والسياسات هذه الممارسات على وجه التحديد.

شؤون األسرة
تخضع مختلف المجموعات الدينية لقوانين مختلفة بشأن األمور العائلية .هناك قوانين األحوال الشخصية للمسيحيين الكاثوليك والمسيحيين اإلنجيليين األسقفية
أيضا لقانون األسرة الخاص بها ،والذي يستند إلى التوراة الخاصة بها.
والمسيحيين األرثوذكس والمسيحيين األقباط األرثوذكس 43.تخضع األقلية السامرية في نابلس ً
طبق قانون األحوال الشخصية األردني رقم  ٦١لعام  ١٩٧٦في الضفة الغربية والقانون المصري لحقوق األسرة لعام  ١٩٥٤في قطاع غزة .صيغت
وبالنسبة للمسلمينُ ،ي َ
هذه القوانين وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية حسب المذهب الحنفي .وعلى الرغم من قيام األردن ومصر بإجراء إصالحات في قوانين األحوال الشخصية الخاصة بهما في
العقود األخيرة إال أن القوانين المعمول بها في فلسطين ال تزال في شكلها األصلي.
ويتم تأسيس عدم المساواة للمرأة من خالل قوانين األحوال الشخصية .وغالباً ما يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى اإلضرار بالنساء وبالتالي تتناقض مع قرارات السلطة
الوطنية الفلسطينية ،بما في ذلك المرسوم الرئاسي الذي صادق على اتفاقية "سيداو" في عام .٢٠٠٩

الزواج
تبلغ السن القانونية للزواج في الضفة الغربية  ١٥سنة للفتيات و ١٦سنة للفتيان 44.أما في غزة ،فالسن القانونية للزواج هي  ١٧سنة للفتيات و ١٨سنة للفتيان 45.ومع ذلك
يمكن للفتاة الزواج في سن  14سنة إذا وافق القاضي على الزواج لكونه في مصلحة الطفلة .ومن الصعب التوفيق بين هذه األحكام وقانون الطفل الفلسطيني لعام
 ،٢٠٠٤المادة  ،١التي تحدد السن العليا للطفولة بـ  18سنة.
ويسمح بتعدد الزوجات بموجب الشريعة .رغم عدم وجود مادة في قوانين األحوال الشخصية تتناول مسألة تعدد الزوجاتُ ،يسمح للرجال المسلمين في الضفة الغربية وغزة
بالزواج من أربع نساء في نفس الوقت ،بشرط ضمان العدل والمساواة بين الزوجات .يجب أن يثبت الزوج القدرة المالية على اإلنفاق على أكثر من زوجة واحدة .في اآلونة
األخيرة ،أصدر المجلس األعلى للشريعة تعميماً بشأن تعدد الزوجات .وينص على أنه يجب على أي شخص إبالغ الزوجة األولى أو الزوجات السابقات عن نيته في أخذ زوجة
أخرى قبل أن يفعل ذلك ،ويفضل أن يكون ذلك من خالل المحكمة.
وتتطلب قوانين األحوال الشخصية من المرأة المسلمة الحصول على موافقة الولي للزواج .وتسمح قوانين األحوال الشخصية للولي أو الزوج بمنع النساء من العمل أو
السفر إذا اعتبر أن ذلك سيضر بوحدة األسرة .وال يمكن للمرأة أن تعترض على قرار زوجها إال إذا اشترطت في عقد الزواج أن زوجها ال يستطيع منعها من العمل .ويمكن
للمرأة أن تطلب الشروط في عقودها الزوجية ،مثل الحق في إتمام تعليمها أو العمل خارج المنزل .ومع ذلك ،من الناحية العملية ،فإن العادات السائدة ال تشجع النساء على
46
االستفادة من هذا الحق.
أن على المرأة العيش مع زوجها وأنه يجب عليها أخذ
ويلتزم الرجل بتقديم الدعم المادي والمالي لزوجته .وتلتزم الزوجة بطاعة زوجها .ويفرض مصطلح "الطاعة" قيوداً مثل ّ
إذن زوجها للعمل خارج المنزل .كما يستلزم حق الرجال في تأديب زوجاتهم وضمان حسن سلوكهن.

الطالق
يجوز للزوج المسلم أن يطلق زوجته من جانب واحد دون الحاجة إلى إظهار أسباب ودون الحصول على شهادة قضائية بينما تعتبر الخيارات المتاحة أمام المرأة المسلمة أكثر
أسباب مباحة مثل المرض أو الهجر .وعادةً ال يعتبر العنف األسري من األسباب
تقييداً إذ يمكنها أن تطلب الطالق من القضاء إذا كانت قادرة على إثبات ضرر مبني على
ٍ
وبدال عن ذلك ،يمكن للمرأة أن تطلب الخلع ،حيث يوافق الزوجان على الطالق وتتنازل المرأة عن المهر والحق في النفقة
الكافية في حد ذاتها للحصول على الطالق.
ً
المالية .بصفةٍ عامة ،يستند الطالق القضائي إلى أسباب محددة نادرة وتحاول معظم النساء الحصول على موافقة أزواجهن على الطالق عن طريق الخلع من خالل التنازل
عن حقوقهن المالية 47.ومع ذلك ال تستطيع المرأة أن تحصل على الخلع إذا لم يوافق زوجها 48.وعلى هذا النحو قد تتطلب حرية المرأة من الزواج المهين تخليها عن جميع
المستحقات المالية.
39

هيومن رايتس ووتش" ،فلسطين :الغاء قانون الزواج من المغتصب" ( ١٠مايو/أيار .)٢٠١٨

شكري عودة "ذكر أم أنثى ...عمليات تحديد جنس المولود تنتشر في فلسطين منذ  ،"٢٠٠٩شبكة فلسطين للحوار .)٢٠١٢( PALDF
40
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=942145
41

صندوق األمم المتحدة للسكان ،تقييم دعم صندوق األمم المتحدة للسكان لمنع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له والتخلص منه ،والممارسات الضارة ( ،)٢٠١٧ص .١٣

42

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،المؤسسات االجتماعية والمؤشر الجنساني ،السلطة الفلسطينية (.)٢٠١٤

القوانين التي تنظم شؤون األسرة لغير المسلمين هي :دستور السلطة القضائية في الحق القانوني أو اإلجراءات الكنسية ،ورمز القانون الكنسي ،وقوانين الكنائس الشرقية،
43
وقانون األحوال الشخصية للمجتمعات الكاثوليكية ،وقانون األحوال الشخصية واألوقاف الخاصة بالجماعة اإلنجليكانية العربية لعام  ،١٩٥٤وقانون األسرة البيزنطية ،وقانون األحوال الشخصية في
البطريركية الالتينية المقدسية ،وقانون األحوال الشخصية بشأن السريانية األرثوذكسية.
44

األردن ،قانون األحوال الشخصية ،المادة .٥

45

مصر ،قانون حقوق األسرة ،المادة .٦

46

بيت الحرية ،حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،السلطة الفلسطينية األراضي التي تحتلها إسرائيل.)٢٠١٠( ،

47

سارة أدمشيك ،قوانين المحاكم الشرعية واألحوال الشخصية في قطاع غزة (المجلس النرويجي لالجئين.)٢٠١١ ،

48

بيت الحرية ،حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،السلطة الفلسطينية األراضي التي تحتلها إسرائيل.
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وبدال عن ذلك يجوز للمرأة أن تطلب أن يتضمن عقد الزواج حقها في أن تطلب الطالق من جانب واحد ،ولكن هذا غير شائع .ومع ذلك ،في بعض األحيان يرفض القضاة
ً
السماح للمرأة بوضع مثل هذا النص.

الوصاية وحضانة األطفال
القصر .وفي الضفة الغربية ،يحق للمرأة المطلقة حضانة أطفالها حتى تبلغ الفتيات  ١٢سنة وحتى يبلغ الفتيان عشر سنوات 49،وبعد
األب هو الوصي الوحيد على أطفاله
ّ
ذلك تُ َمنح الحضانة لألب ما لم تأمر المحكمة بخالف ذلك .أما في قطاع غزة فتُ منَ ح األم الحق في حضانة البنات حتى يبلغن سن  ١١سنة ،وحضانة األبناء حتى بلوغهم تسع
سنوات 50.الممارسة المبنية على أساس المذهب الحنفي هو أنه بعد البلوغ يحق لألبناء فقط اختيار ًأيا من الوالدين للعيش معه في حين أن البنات يدخلن في حضانة األب
51
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تفقد األم المطلقة التي تتزوج مرةً أخرى الحق في حضانة أطفالها.
تلقائياً  .وفي ٍ
وفي عام  ،٢٠١٨أعلنت السلطة الفلسطينية أنه سيتم السماح للنساء الحاضنات ألطفالهن بفتح حسابات مصرفية لهم ،ونقل األطفال إلى مدارس مختلفة والتقدم
للحصول على جوازات سفر.
مفهوم الملكية الزوجية المشتركة غير موجود في القانون الفلسطيني .وخالل فترة الزواج ،يتحمل الزوج مسؤولية تلبية االحتياجات المالية للزوجة .وعند الطالق ،ال تُ عترف
بمساهمات الزوجة غير المالية في الزواج مثل رعاية األطفال والمحافظة على منزل األسرة52.ووفقاً للدليل العثماني ،فإن أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة تمنحها الزوجة
53
أو يسلمها لزوجها في حين يعتبر الزواج هدية وال يمكن استردادها.

امليراث
فيما يتعلق بالميراث ،يطبق قانون األحوال الشخصية األردني لعام  ١٩٧٦في الضفة الغربية وقانون األسرة لعام  ١٩٥٤في قطاع غزة .كالهما يستند إلى الشريعة .وتنص
أحكام الشريعة المتعلقة بالميراث بشكل عام على أن المرأة تحصل على نصف المبلغ المعطى للقريب الذكر .على سبيل المثال ،تحصل االبنة على نصف نصيب شقيقها
من ملكية والدها.
وعملياً  ،ال تتلقى النساء في كثير من األحيان حقوقهن القانونية في الميراث ،وقد يتعرضن للضغوط من قبل األقارب الذكور للتنازل عن حقوقهن في الميراث 54.وفي
بعض الحاالتُ ،قتلت نساء بسبب طلبهن لميراثهن ،وتظاهرت العائالت بأن جرائم القتل كانت بسبب سوء تصرف النساء وأنها كانت مطلوبة للحفاظ على الشرف .تلجأ
بهما أو غير واضح بشكل كافٍ .
بعض المجتمعات غير المسلمة إلى تطبيق أحكام الشريعة على الميراث عندما يكون قانونها الديني ُم ً

الجنسية
ال يوجد قانون للجنسية الفلسطينية .في عام  ١٩٩٥أعدت السلطة الفلسطينية مشروع قانون ،لكن لم يتم إقراره .في عام  ،٢٠١١أعدت منظمة التحرير الفلسطينية
مشروع قانون يقترح أن أي شخص يحمل بطاقة هوية فلسطينية من السلطة الفلسطينية سيصبح مواطنا فلسطينيا 55.اقترح مشروع القانون أن يتمتع الفلسطينيون
56
من القدس الشرقية ،والالجئون من حرب  ١٩٦٧وحرب عام  ،١٩٤٨والمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بالحق في الجنسية.
دليل على الجنسية.
ً
منذ اتفاقات أوسلو ،فأولئك الذين يعيشون تحت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يحملون وثائق سفر ،وهي الوثائق التي ال تعتبر
الفلسطينيون في الشتات والالجئون الذين يعيشون خارج فلسطين والفلسطينيون في إسرائيل والقدس غير مؤهلين للحصول على وثائق السفر .إن غياب قوانين
الجنسية يخلق تعقيدات للفلسطينيين ،خاصة أولئك الذين يسافرون ويعيشون في الخارج .وال تعترف بعض الدول بمستندات السفر الفلسطينية كدليل على الجنسية
57
وبالتالي فهي ترفض إصدار شهادات الميالد أو الوفاة أو الزواج.
مرسوما يمنح المرأة الفلسطينية المتزوجة من غير فلسطيني الحق في منح جنسيتها ألطفالها دون سن ١٦عاماً  58.ولكن من الناحية
في عام  ،٢٠١٠أصدرت وزارة الداخلية
ً
العملية تتحكم إسرائيل في سجل السكان.

49

األردن ،قانون األحوال الشخصية ،المواد .١٦٦-١٥٤

50

سارة أدمشيك ،قوانين المحاكم الشرعية واألحوال الشخصية في قطاع غزة.

51

بيت الحرية ،حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،السلطة الفلسطينية األراضي التي تحتلها إسرائيل.

52

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مراجعة التشريعات الفلسطينية من منظور حقوق للمرأة (.)٢٠١١
تنص المادة  ٨٦٧من المجلة ،دليل المحكمة العثمانية (حنفي) على ما يلي :إذا كان الزوج أو الزوجة ،في حين يقف الزوجان ،يعطي ويعطي شيئاً لآلخر ،فال يعود بإمكانه العودة

53
منه.
http://legal.pipa.ps/files/server/ENG%20Ottoman%20Majalle%20(Civil%20Law).pdf
54

سارة أدمشيك ،قوانين المحاكم الشرعية واألحوال الشخصية في قطاع غزة.

انظر معتز قفيشة" ،هل قانون المواطنة يتصدى النعدام الجنسية الفلسطينية؟ ملفات النكبة " ،جامعة كولومبيا.
55
http://nakbafiles.org/2016/08/17/can-a-citizenship-law-address-palestinian-statelessness
56

المرجع السابق.

57

المرجع السابق.

58

فلسطين ،القرار رقم  ٤٢لعام .٢٠١٠
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قوانين العمل
بموجب قانون العمل لعام  ،٢٠٠٠يحظر التمييز في مكان العمل بين الرجل والمرأة 59.ال يتضمن قانون العمل أي حظر محدد على التحرش الجنسي أو غيره من أشكال العنف
60
القائم على نوع االجتماعي في مكان العمل .وتوجد بعض القيود القانونية على توظيف النساء في بعض الصناعات التي ال تنطبق على الرجال (مثل التعدين).
وينص قانون العمل على حق العامل في االستقالة من العمل بعد إخطار صاحب العمل ،مع االحتفاظ بحقوقه القانونية ،بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ،إذا تعرض العامل
لالعتداء أو االفتراء من صاحب العمل أو من يمثله خالل العمل.
أصدر الرئيس مرسوماً بشأن قانون الضمان االجتماعي رقم  ١٩لعام  ،٢٠١٦ينظم نظام الضمان االجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم .وأعربت المنظمات
النسائية عن استيائها من هذا القانون 61.فشل القانون في عكس تطلعات منظمات المجتمع المدني 62.وهو يحتوي على أحكام تمييزية وال يجسد مبادئ المساواة .على
سبيل المثال ،تعامل المادة  ٦٦النساء المساهمات في صندوق الرعاية االجتماعية على قدم المساواة مع الرجال .لكن في حالة الوفاة ،ال يستفيد أطفال المرأة المساهمة
في الصندوق بالتساوي مع أطفال أحد المساهم الذكر.
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ١٤أﺳﺒﻮﻋﺎً ) .عالوة على ذلك ،ال يتضمن القانون أي تدابير لتمكين المرأة بشكل
مدة ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ( ١٢أﺳﺒﻮﻋﺎً ً
ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن بإﺟﺎزة أﻣﻮﻣﺔ أقل ّ
63
إيجابي أو ضمان تمثيلها .على سبيل المثال ،ال ينص على تخصيص حصة للنساء ممثالت في لجنة الصندوق ،مما يجعل من المحتمل عدم إدراج أي نساء على اإلطالق.

عامالت المنازل
قانون العمل ال ينطبق على عامالت المنازل 64.أصدر الرئيس المرسوم رقم  ٢لعام  ٢٠١٣بشأن عامالت المنازل ،والذي يتكون من  ١٣مادة تحدد حقوق وواجبات عامالت
المنازل ،مثل عدد ساعات العمل ،والحق في الراحة ،والمكافأة ،وحقوق ما بعد التعاقد ،والتعويض.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
كثير من الفلسطينيين يفضلون عدم مناقشة القضايا المتعلقة بالبغاء أو العمل الجنسي بشكل علني ،والذي يوجد بشكل سري على الرغم من الحظر القانوني .وفي
عام  ،٢٠٠٩وبدعم من صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 65،أعدت منظمة "سوا" تقريراً يصف كيف أن الفقر والبطالة وعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية تجبر
النساء على ممارسة البغاء والعمل في مجال الجنس.
أخفقت صياغة القوانين الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة في توفير الحماية لهذه الشريحة الضعيفة من النساء .تحظر القوانين إجبار النساء على ممارسة أي جماع غير
مجاال كبيراً للتأويل وتستثني أولئك الذين ُينظر
قانوني ،شريطة أن "هذه المرأة ليست عاهرة وغير معروفة بطابعها الالأخالقي" .هذه الصياغة المبهمة الفضفاضة تترك
ً
إليهم على أنهم يمتلكون "شخصية غير أخالقية" على هذا النحو فإنه يساهم في مزيد من الحرمان للنساء .من الناحية العمليةُ ،يحرم العاملون في مجال الجنس من
الحصول على الحماية والمساعدة القانونية والخدمات الصحية وخدمات الدعم .المالجئ في فلسطين ترفض تقديم المساعدة للعاملين في الجنس.
يجرم القانون الجنائي
وفي حين ال ينص قانون العقوبات األردني على تعريف واضح للبغاء ،فإن المواد  ٣١٨-٣٠٩تعاقب الدعارة بصفتها انتهاك لآلداب العامة واألخالق 66.كما ّ
التحريض على الفسق 67واإلقامة واإلدارة والملكية لبيوت الدعارة 68،مما ُيلزم المرأة باالنخراط أو االستمرار في ممارسة البغاء 69.تحظر األرباح الناتجة عن البغاء .تفرض المادة
70
 ٣١٥حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين على أي رجل يعتمد كلياً أو جزئياً في مصدر رزقه على الدخل الذي تكسبه إناث من ممارسة البغاء.
وفي غزة ،يصنف قانون العقوبات لعام  ١٩٣٦الدعارة ضمن األفعال المخلة بالحياء والمخالفات األخالقية .ووفقاً لهذا القانون ،يعتبر كل من قاد أنثى للعمل بالبغاء داخل
فلسطين أو خارجها قد ارتكب جنحة 71.كما يعاقب القانون على االنتهاك لإلناث عن طريق التهديد أو االحتيال أو عن طريق إعطائهن المخدرات 72.كما يحظر القانون االحتفاظ

59

فلسطين ،قانون العمل لعام  ،٠٢٠٠المادة .١٠٠

60

مجموعة البنك الدولي .٢٠١٥ .النساء ،واألعمال التجارية والقانون  :٢٠١٦الحصول على المساواة( .واشنطن :البنك الدولي.)٢٠١٥ ،

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي " ،بيان  ٨مارس/آذار ."٢٠١٦
61
.http://www.wclac.org/english/etemplate.php?id=1691
فراس جابر" ،قانون الضمان االجتماعي لفلسطين :البحث عن العدالة" (روزا لوكسمبورغ شتيفتونغ.)٢٠١٧ ،
62
.http://www.rosaluxemburg.ps/wp-content/uploads/2017/01/Rosa-Luxemburg-Articles-English-Firas-Jaber-Paper.pdf
63

المرجع السابق.

64

فلسطين ،قانون العمل لعام  ،٠٢٠٠المادة .٣

65

صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة هو اآلن هيئة األمم المتحدة للمرأة.

66

قانون العقوبات لعام  ،١٩٦٠الفصل الثاني :التحريض على الفجور وخرق اآلداب العامة واألخالق.

67

المرجع السابق ،المادة .٣١١

68

المرجع السابق ،المادة .٣١٢

69

المرجع السابق ،المواد  ٣١٦و.٣١٨

70

المرجع السابق ،المادة .٣١٥

71

قانون العقوبات لعام  ،١٩٣٦المادة .١٦١

72

المرجع السابق ،المادة .١٦٢
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ببغاء للدعارة 73،والسماح لألطفال باإلقامة في بيت للدعارة74 ،والعيش على دخل البغاء 75.يعاقب القانون أية امرأة تستخدم لغرض السيطرة على حركة البغي أو توجيهها أو
76
التأثير فيها.

اإلتجار بالبشر
ال يوجد في فلسطين تشريع شامل لمكافحة اإلتجار .تسري بعض أحكام قانون العقوبات األردني على اإلتجار في الضفة الغربية .كما يحظر قانون العقوبات استخدام
اإلكراه أو التهديد أو الخداع من أجل شراء شخص من أجل البغاء .العقوبة هي السجن من سنة إلى ثالث سنوات 77.ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين من حبس امرأة
طفال
ً
في بيت للدعارة أو أي مكان آخر لممارسة الجنس مع رجل 78.باإلضافة إلى ذلك ،يجرم القانون أعمال االختطاف .وتتفاقم العقوبة على جريمة االختطاف إذا كان الضحية
79
أو فتاة وإذا تعرضت الضحية لالغتصاب أو االعتداء الجنسي.
وتسهم الصعوبات االجتماعية واالقتصادية في زيادة عدد الفتيات والنساء المعرضات لإلتجار .في كثير من الحاالت ،يتم اإلتجار بهن داخل حدود  ،١٩٤٨مع عدم وجود طريقة
للهروب .يطلب من بعض النساء والفتيات أن يتزوجن من الرجال في سن أكبر بكثير .تم اإلتجار بالنساء من الضفة الغربية إلى صحراء النقب 80.بعض النساء المتاجر بهن
يتعرضن للعنف أو التهديد بالعنف من قبل عائالتهن ويضطررن إلى الزواج إلى رجال يسيئون إليهن 81.وهن يفتقرن إلى الحماية ،وغير ملمات بسبل التماس المساعدة،
ويخشين أن تقبض عليهن السلطات اإلسرائيلية وترفضهن أسرهن .ولحماية "شرف" العائلة ،تقوم العائالت في بعض األحيان بقتل البنات اللواتي يحاولن اإلفالت من
غالبا ما تظل النساء المتاجر بهن مختبئات بسبب الخوف من اعتراض السلطات عليهن أثناء تحملهن للزواج
الزيجات ،حيث ينظرن إلى المحاولة على أنها تشوه سمعة العائلةً .
القسري.

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة
يعيش الفلسطينيون المتحولون والمثليات والمثليين ومزدوجو التفضيل الجنسي مع الخوف من العنف والتمييز بما في ذلك من أفراد العائلة .باإلضافة إلى العنف
المستهدف ،فإنهم معرضون لخطر جرائم الشرف ،ألنهم ال يتوافقون مع المعايير التقليدية المتعلقة بالنوع االجتماعي والجنسانية.
في بعض المدن ،مثل رام الله يكون لدى المتحولين جنسياً والمثليات والمثليين ومزدوجي التفضيل الجنسي منظمات خاصة بهم .توفر كل من "قوس" (حيفا) و"أصوات"
(التي تقع داخل حدود ١٩٤٨إلسرائيل) مساحة آمنة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالجنس والهوية الجنسانية والتنوع الجنسي .تحاول هذه المنظمات تغيير وجهات نظر
82
المجتمع الفلسطيني الرئيسي حول التوجه الجنسي والهوية الجنسانية.
ويجرم قانون العقوبات لعام  ١٩٣٦في غزة األفعال الجنسية بين الرجال ("هتك العرض ضد نظام الطبيعة") مع عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً  83.وقانون العقوبات
ّ
لعام ( ١٩٦٠األردن) ،الذي ينطبق في الضفة الغربية ،ال يحظر ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس .وتجرم المسودة الحالية لقانون العقوبات الموحد
لفلسطين جميع أفعال المثلية الجنسية واألفعال "ضد الطبيعة".
المتحولين جنسياً ومثليي الجنس والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية من جرائم الكراهية أو العنف القائم من حيث الجنس أو التمييز .وال
ال توجد قوانين محددة لحماية
ّ
توجد أية حماية قانونية أو اعتراف قانوني باألشخاص المتحولين جنسياً .
جراحة تغيير الجنس لمغايري الهوية الجنسية أو ثنائيي الجنس ليست شائعة في فلسطين .وفي حال توفر شروط مشددة ،تم إجراء عدد قليل من جراحات تغيير الجنس.

فلسطين :املوارد الرئيسية
التشريعات
قانون العقوبات الصادر عن االنتداب البريطاني لعام .١٩٣٦
https://www.nevo.co.il/law_html/law21/PG-e-0633.pdf
األردن ،قانون العقوبات لسنة .١٩٦٠
73

المرجع السابق ،المادة .١٦٣

74

المرجع السابق ،المادة .١٦٥

75

المرجع السابق ،المادة .١٦٦

76

المرجع السابق ،المادة .١٧٣

77

األردن ،قانون العقوبات لعام  ،١٩٦٠المادة .٣١١

78

المرجع السابق ،المادة .٣١٧

79

المرجع السابق ،المادة .٣٠٢

80

هيئة األمم المتحدة للمرأة ،مشروع بحث مستمر.

سوا ،اإلتجار بالبشر والبغاء القسري للنساء والفتيات الفلسطينيات :أشكال الرق المعاصرة ،ورقة إحاطة (سوا.)٢٠٠٨ ،
81
http://www.sawa.ps/Upload/Reports/english.pdf
براندون ديفيس" ،توفير مكان آمن للنشاط الفلسطيني المثلي" ،القوس ١٧ ،يونيو/حزيران .٢٠١٤
82
http://www.alqaws.org/siteEn/print%D8%9Fid=7&type=1
83
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قانون العقوبات لعام  ،١٩٣٦المادة .)٢(١٥٢

http://www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/penal_code.pdf
األردن ،قانون األحوال الشخصية لسنة .١٩٧٦
/http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/filesاالردن/قانون20%االحوال20%الشخصية20%وتعديالته20%رقم20%2061%لسنةhtm.201976%
مصر ،قانون حقوق األسرة لسنة .١٩٥٤
/http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/filesاالردن/قانون20%االحوال20%الشخصية20%وتعديالته20%رقم20%2061%لسنةhtm.201976%
منظمة التحرير الفلسطينية ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،قانون العمل رقم  ٧لعام .٢٠٠٠
http://www.pgftudatabase.com/labor.pdf
القانون األساسي الفلسطيني ،المعدل في عام .٢٠٠٣
http://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2003-amended-basic-law

المراجع
أبو حية ،أ ،.تجربة قانون األحوال الشخصية في األراضي الفلسطينية المحتلة (.)٢٠١١
http://www.wclac.org/english/userfiles/PersonalStatusLaw%20inEnglish1Ashraf%20finl%20(2).pdf
أدمشيك ،س ،.قوانين المحاكم الشرعية واألحوال الشخصية في قطاع غزة( ،المجلس النرويجي لالجئين.)٢٠١١ ،
http://www.nrc.no/arch/_img/9194686.pdf
األشقر ،أ ،.قتل النساء في فلسطين تحت ذريعة الشرف ،دراسة تحليلية للتشريع والفقه (.)٢٠١٤
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Executive_summary_study_called_honour_killings_Palestine.pdf
المركز العربي للنهوض بالوسائط االجتماعية ،حريات المواقع االكلترونية في فلسطين :رسم خرائط انتهاكات الحقوق الرقمية والتهديدات (.)٢٠١٧
http://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/01/7amleh_Internet_Freedoms_in_Palestine.pdf
أزوني ،س ،.حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،السلطة الفلسطينية األراضي التي تحتلها إسرائيل (بيت الحرية.)٢٠١٠ ،
https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Palestine%20(Palestinian%20Authority%20and%20Israeli%20Occupied%20Territories).pdf
إحاطة اعالمية ،معالجة العنف ضد النساء والفتيات في األزمات اإلنسانية الحضرية :حالة غزة (.)٢٠١٧
http://pubs.iied.org/pdfs/17421IIED.pdf
شابان ،س" ،.تعزيز العدالة التي تراعي الفوارق بين الجنسين واإلصالح القانوني في األراضي الفلسطينية :وجهات نظر مقدمي الخدمة الفلسطيني " ،مجلة دراسات
عالمية بشأن المرأة ،المجلد ،١٢ .رقم .٣
http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=jiws
مكتب تنسيق االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية" ،الشرطة المدنية الفلسطينية تعزز قدرتها على مكافحة العنف األسري.)٢٠١٣( "،
http://eupolcopps.eu/en/content/palestinian-civil-police-strengthens-its-capacity-fight-against-domestic-violence-00
البرنامج األوربي المتوسط للمساواة بين الجنسي ،تقرير تحليل الحالة الوطنية :حقوق اإلنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين في األراضي الفلسطينية المحتلة -٢٠٠٩
.٢٠١٠
http://www.enpi-info.eu/files/publications/Situation%20Analysis_Report_OPT.pdf
مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ،المرأة الفلسطينية والقانون ،موجز سياسات (.)٢٠١٢
http://www.dcaf.ch/content/download/94172/1450842/file/Policy_Brief_Penal_EN_Final.pdf%20penal%20laws%20palestine
مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ،المرأة الفلسطينية واألمن :مجموعة القانونية (.)٢٠١٤
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/IEGM_GRK_BKK/Gender_related_killings_report_AGO_Palestine-June_2014.pdf
التحاد العام للمرأة الفلسطينية ( ،)GUPWاألمانة العامة ،تقرير عن وضع النساء والفتيات في دولة فلسطين :مقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 جنيف (.)٢٠١٧20Documents/PSE/INT_CEDAW_NGO_PSE_29031_E.pdf٪http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared
هيومن رايتس ووتش قضية العنف األمني ضد النساء والفتيات الفلسطينيات (.)٢٠٠٦
https://www.hrw.org/reports/2006/opt1106/opt1106webwcover.pdf
منظمة العمل الدولية ،العنف القائم على النوع االجتماعي في مكان العمل :نظرة عامة من األراضي الفلسطينية المحتلة.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_210887.pdf
ليلى العدات ،نساء فلسطينيات في ظل االحتالل اإلسرائيلي المطول (.)٢٠١٧
https://wilpf.org/wp-content/uploads/2017/11/Palestine-UPR_web-2-5.pdf
مفتاح ،العنف القائم على النوع االجتماعي في فلسطين :دراسة حالة (.)٢٠٠٦
http://www.miftah.org/Publications/Books/Gender_Based_Violence_in_Palestine.pdf
وزارة شؤون المرأة ،االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (.)٢٠١٩-٢٠١١
http://mowa.pna.ps/English%20Part.pdf
نداء ابو عواد ،إعادة إدماج الناجيات من العنف القائم على نوع الجنس :مكافحة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني (.)٢٠١٧
https://fada.birzeit.edu/jspui/handle/20.500.11889/4621
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،المؤسسات االجتماعية ومؤشر النوع االجتماعي ،السلطة الفلسطينية (.)٢٠١٤
http://www.genderindex.org/country/palestinian_authority
مكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان ،قتل النساء في فلسطين بذريعة الشرف (.)٢٠١٤
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http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Executive_summary_study_called_honour_killings_Palestine.pdf
مشروع الحماية ،تقرير حقوق اإلنسان حول اإلتجار باألشخاص وخاصةً النساء واألطفال (.)٢٠١٢
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Palestine-FINAL-2012.pdf
أجهزة النيابة العامة ،مكتب النائب العام ،رام الله ،الضفة الغربية ،فلسطين .التدابير التشريعية والمؤسسة للتحقيق في جرائم قتل النساء والفتيات المتعلقة بالنوع
االجتماعي ومحاكمتها (.)٢٠١٤
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/IEGM_GRK_BKK/Gender_related_killings_report_AGO_Palestine-June_2014.pdf
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مراجعة القوانين الفلسطينية من منظور حقوق المرأة (.)٢٠١١
http://www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/other/womenrreview.pdf
صندوق األمم المتحدة للسكان ،تقييم دعم صندوق األمم المتحدة للسكان لمنع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له والتخلص منه ،والممارسات الضارة (.)٢٠١٧
https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/Palestine_Country_Case_Note_Final_Oct.pdf
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،األراضي الفلسطينية المحتلة ،ملف المساواة بين الجنسي في الشرق ألوسط وشمال أفريقيا (.)٢٠١١
http://www.unicef.org/gender/files/oPT-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة) ،الحماية االجتماعية للنساء .من الحماية إلى التمكين.
http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=7779

22

دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن
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