
1  

العدالة االجتماعية

يف قانون العقوبات والتشريعات الفلسطينية

دراسة قانونية نقدية حتليلية 

إعداد:

فاطمة دعنا

لصالح 

مركز بيسان للبحوث واإلمناء 
منتدى املنظمات االهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة

 

نيسان 2019



2 



3  

الفهرس:

الصفحةاحملتويات

5توطئة

10امللّخص التنفيذي

اجلزء األول: األساس القانوني للحقوق االقتصادية 
25واالجتماعية للمرأة 

األســاس القانونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة . 1
25للمــرأة يف اإلعالنــات العامليــة والدوليــة.

األســاس القانونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة يف . 2
46القانــون الفلســطيني. 

اإلطــار االصطالحــي للتمييــز والعنــف ضــد املــرأة يف 	. 
الوطنيــة. واالســتراتيجيات  55األدبيــات 

اجلــزء الثانــي: احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمــرأة يف 
58التشــريعات اجلزائية 

59قضايا يف قانون العقوبات الساري. 1. 

ــام . 2 ــات الفلســطيني للع ــون العقوب ــا يف مشــروع قان قضاي
.201193

قضايــا يف مشــروع قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف . 	
.2018 107للعــام 



4 

اجلــزء الثالــث: احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمــرأة 
135يف التشــريعات األخــرى 

136يف قانون األحوال الشخصية . 1
التشــريعات . 2 يف  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  احلقــوق 

ليــة  لعّما 158ا

التعليــم . 	 قانــون  واالجتماعيــة يف  االقتصاديــة  احلقــوق 
191والصّحــة 

204اجلزء الرابع: النتائج والتوصيات 

205توصيات على مستوى التشريعات.. 1
اجلرائــم . 2 يف  القضائــي  التطبيــق  مجــال  يف  توصيــات 

النســاء. علــى  الواقعــة  واالجتماعيــة  219االقتصاديــة 

221توصيات على مستوى السياسات والتدابير اإلجرائية.. 	

223املراجع واملصادر

232ملحق املقابالت والطاوالت املستديرة 

 



5  

توطئة:

تأتــي هــذه الدراســة لتكــون مســتند ومرجــع علمــي ميكــن االعتمــاد 
ــة  ــى احلقــوق االقتصادي ــواردة عل ــى االنتهــاكات ال عليــه يف اإلضــاءة عل
واالجتماعيــة للمــرأة، وتنــاول التشــريعات اجلزائيــة لهــا ومــدى إفــالت 
مرتكبــي اجلرائــم بحّقهــا مــن العقــاب، ضمــن مبــادرة »مــن حقنــا قانــون 
يحمينــا«، واملنّفــذ مــن قبــل مركــز بيســان للبحــوث واإلمنــاء وبالتنســيق 
مــع مؤّسســات نســوية أخــرى. وبتمويــٍل مــن الصنــدوق العاملــي للمــرأة، 
الهــادف إلــى حتويــل ثقافــة الصمــت واإلفــالت مــن العقــاب علــى جرائــم 
العنــف ضــد املــرأة إلــى ثقافــة ال يكــون فيهــا التعاطف موجهــا إلى اجلناة 
ولكــن للناجيــات وحيــث تكــون املســاءلة حقيقــة واقعــة، مــن خــالل  توفيــر 
ــة باحلقــوق  اإلنتــاج املعــريف لتحليــل التشــريعات اجلزائيــة وتلــك املتعلّق
ومــدى  بهــا،  املتعلّقــة  واالنتهــاكات  للمــرأة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
إفــالت اجلنــاة مــن العقــاب والتعديــالت عليهــا لضمــان حمايــة النســاء، 
ــى التشــريعات  ــالت عل ــر التعدي ــط ومناصــرة لتمري ــة ضغ ــذ حمل وتنفي
اجلزائيــة مبــا يضمــن حقوقهــن االقتصاديــة واالجتماعيــة، وحّقهــن يف 
احليــاة كأحــد احلقــوق اإلنســانية املترأســة قمــة هــرم تلــك احلقــوق. 
ــز  ــل مرك ــن قب ــة ســتنجز م ــاج دراســة بحثي ــة إنت ــا جــاءت أهمي ــن هن م
بيســان للبحــوث واإلمنــاء، كمؤّسســة عضــو يف منتــدى املنّظمــات األهليــة 

ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة.
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الهدف العام من الدراسة: 

نتائــج  يتضّمــن  علمــي  ومرجــع  مســتند  إلى توفيــر  الدراســة  تهــدف 
العقوبــات  قانــون  وتعديــل  بهــا ضمــن صياغــة  لالعتــداد  وتوصيــات 
احلالــي، علــى ســبيل االقتــراح التكتيكــي املرحلــي، واآلخــر االســتراتيجي 
لتعديــل مشــاريع القوانــن اجلزائيــة كمشــروع قانــون العقوبــات وقانــون 
حمايــة األســرة مــن العنــف، واجلرائــم والعقوبــات الــواردة يف القوانــن 
االقتصاديــة  النســاء  حقــوق  يضمــن  مبــا  العالقــة.  ذات  األخــرى 
واالجتماعيــة بشــكٍل عــام، وحقوقهــّن القانونيــة بشــكٍل خــاص، وتوفيــر 
احلمايــة الالزمــة والوقايــة والتأهيــل مبــا يضمــن عــدم إفــالت اجلنــاة 

مــن العقــاب يف قضايــا العنــف ضــد النســاء. 
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أّما األهداف الفرعية:

قــراءة نقديــة عاّمــة لقانــون العقوبــات الفلســطيني، ومقتــرح  «
مشــروعه، والقوانــن األخــرى املتعلّقــة باحلقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة للمــرأة وللسياســات القائمــة، وحتليــل مــا تواجهــه 
وقانونــي  واجتماعــي  اقتصــادي  مرّكــب،  عنــٍف  مــن  النســاء 
ــرح، والتشــريعات  ــات املعتمــد واملقت ــون العقوب ــر قان وقيمــي عب

والسياســات القائمــة.
حتليــل كافــة العقوبــات املعتمــدة يف قانــون العقوبــات والقوانــن  «

األخــرى ذات البعــد االجتماعــي واالقتصادي، ومدى اســتجابتها 
لتحقيــق العدالــة للنســاء ومعاقبــة اجلانــي وردعــه.

حتليــل مــدى حساســية التشــريعات اجلزائيــة املتعلّقــة باحلقــوق  «
اإلجــراءات  لتوفيــر  والسياســات،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
احلقــوق  علــى  الواقعــة  اجلرائــم  حــدوث  قبــل  الوقائيــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة للمــرأة، وجتــاه تأهيــل اجلنــاة بعــد 

حدوثهــا. 
إنتاج مواد توعوية، »بروشور« ملصقات دعائية… إلخ.  «
ــى  « ــة عل ــار املترّتب ــاج عــرض مســرحي ومســّجل خــاص باآلث إنت

إفــالت اجلنــاة مــن العقــاب، ميكــن اســتخدامه علــى مســتويات 
شــبكات  أهليــة،  منّظمــات  احملليــة،  املجتمعــات  واســعة، 

إلــخ.  وائتالفــات… 
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املنهجية ونطاق الدراسة:

ــى قــراءة نقديــة حتليليــة وصفيــة للحقــوق  تقــوم منهجيــة الدراســية عل
االقتصاديــة واالجتماعيــة الــواردة يف قانون العقوبات الســاري، وملشــروع 
االقتصاديــة  احلقــوق  يف  العالقــة  ذات  األخــرى  والقوانــن  القانــون 
واالجتماعيــة، ومراجعــة السياســة التشــريعية لتلــك التشــريعات وبنودها 
ومــدى انســجامها مــع املعاييــر واالّتفاقيــات الدوليــة للحقــوق االقتصادية 
واالجتماعيــة والقانونيــة للنســاء، وإفــالت اجلنــاة مــن العقــاب لكاّفــة 
أشــكال العنــف املوّجــه ضــّد النســاء، ومراجعــة اخلطــط والسياســات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة الوطنيــة املتعلّقــة بالنســاء، باســتخدام مــا يلي:

باحلقــوق  « اخلاّصــة  واألوراق  والتقاريــر  الدراســات  مراجعــة 
التشــريعات  يف  بالنســاء  املتعلّقــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
لالّتفاقيــات  الدوليــة، حتديــداً  اللجــان  الفلســطينية وتقاريــر 
التاليــة: االّتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كاّفــة أشــكال التمييــز 
ضــّد املــرأة والعهــد الدولــي للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة 

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وحقــوق الطفــل. 
مراجعــة احلــاالت الدراســية، القــرارات القضائيــة التــي ســيتم  «

املــرأة  قبــل مركــز  مــن  قــراءة حتليليــة،  مــن خــالل  حتليلهــا 
واالجتماعــي. القانونــي  لإلرشــاد 

والسياســات  « واالســتراتيجيات  الوطنيــة  للخطــط  مراجعــة 
واالقتصاديــة،  االجتماعيــة  واحلقــوق  بالتشــريعات  املتعلقــة 
ــز بحــق النســاء، ومــدى اّتســاقها مــع  املناهضــة للعنــف والتميي
ــاة منتهكــي هــذه  ــة النســاء وإفــالت اجلن ــي حلماي الواقــع العمل

احلقــوق مــن العقــاب.
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مقابــالت معّمقــة وطــاوالت مســتديرة مع اجلهــات ذات العالقة:  «
قانونــن،  مستشــارين  محامّيــن،  القضــاء،  العامــة،  النيابــة 
مختّصــن يف مؤّسســات العمــل والصحــة والتعليــم والقضــاء 
الشــرعي والنيابــة الشــرعية، مجلــس الــوزراء، جلنــة التشــريعات 
العادلــة للنــوع االجتماعــي، جلنــة موائمــة التشــريعات، وزارة 

ــدل، أكادمييــن. املــرأة، نقابــة احملامــن، وزارة الع
طاولــة مســتديرة ملناقشــة مخرجــات وتوصيــات الدراســة مــع  «

اجلهــات ذات العالقــة )القضــاء النظامــي والشــرعي، النيابــة 
العامــة، مؤّسســات املجتمــع املدنــي، الــوزارات ذات عالقــة. 

تدريــب املنّســقات امليدانيــات يف املناطــق علــى آليــات تنفيــذ  «
الدراســة. مخرجــات 

أّمــا بخصــوص محتويــات وخّطــة الدراســة فتحتــوي الدراســة علــى 
أربعــة أجــزاء أساســية كمــا يلــي:

اجلــزء األول: األســاس القانونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــرأة. للم

اجلــزء الثانــي: احلقــوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة يف التشــريعات 
اجلزائية.

اجلــزء الثالــث: احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة يف التشــريعات 
األخرى.

اجلزء الرابع: النتائج والتوصيات. 
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امللخص التنفيذي للدراسة القانونية النقدية التحليلية
لقانون العقوبات النافذ والتشريعات الفلسطينية ومدى حمايتها 

للحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة وإفالت اجلناة من العقاب 

من منظور مستجيب الحتياجات احلماية القانونية ومتوائم مع 
املعايير واالتفاقيات الدولية

تأتــي هــذه الدراســة القانونيــة النقديــة والتحليليــة التــي يقــوم بهــا مركــز 
األهليــة  املنظمــات  منتــدى  مــع  وبالتعــاون  واإلمنــاء  للبحــوث  بيســان 
ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ، بدعــم من الصندوق العاملي للنســاء، لتكون 
مســتند ومرجــع علمــي يتضمــن نتائــج وتوصيــات لالعتــداد بهــا ضمــن 
ــل  ــى ســبيل احلــل والتعدي ــات النفــاذ عل ــون العقوب ــل قان صياغــة وتعدي
ــة للنســاء  ــة واالجتماعي ــة احلقــوق االقتصادي ــي حلماي التكتيكــي املرحل
وتكبيــل اجلنــاة وافالتهــم مــن العقــاب علــى جرائمهــم بحــق النســاء والتي 
أضحــت حقوقهــن بــكل أســف يف مهــب ريــح الفــراغ والنقــص والتناقــض 
التشــريعي بالرغــم مــن نســائم احملــاوالت التشــريعية البســيطة التــي 
صــدرت مؤخــرا بقــرارات بقوانــن معدلــة للقانــون الســاري  والتــي لــم 
حتقــق احلمايــة الالزمــة لهــن، ومتهيــدا للخيــار االســتراتيجي الهــادف 
لتعديــل مشــاريع القوانــن اجلزائيــة كمشــروع قانــون العقوبــات وقانــون 
حمايــة األســرة مــن العنــف، واجلرائــم والعقوبــات الــواردة يف القوانــن 
األخــرى ذات العالقــة ومبــا يضمــن صياغــة رزمــة تشــريعية متســقة 
ــة  ــة واالجتماعي ــوق النســاء االقتصادي ومنســجمة تشــريعيا تُضمــن حق
بشــكل عــام وحقوقهــن القانونيــة بشــكل خــاص وتوفــر احلمايــة الالزمــة 
والوقائيــة والتأهيليــة للنســاء الضحايــا وتكفــل عــدم إفــالت اجلنــاة مــن 
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العقــاب يف قضايــا العنــف املوجــه ضــد النســاء كثقافــة مجتمعيــة ســائدة 
مت تقنينهــا لألســف يف التشــريعات مبــا يتعــارض مــع االتفاقيــات الدوليــة 
التــي انضمــت إليهــا فلســطن، وســعياً لتنفيــذ توصيــات اللجــان الدوليــة 
ــزام  ــق نهــج االلت ــى طري ــة فلســطن لوضعهــا عل التــي مت توجيههــا لدول
الفعلــي بأحكامهــا وليــس فقــط األخالقــي واخلطابــي، ونخــص بالذكــر 
هنــا توصيــات اللجنــة الدوليــة إلتفاقيــة مناهضــة كافــة أشــكال العنــف 
ضــد املــرأة )ســيداو( والتــي مت توجيههــا علــى التقريــر األولــي املقــدم مــن 
ــة فلســطن  ــث الزمــت دول ــة فلســطن يف منتصــف عــام 2018، حي دول
بضــرورة تعديــل تشــريعاتها اجلزائيــة خــالل ســنينت بهــدف متابعــة 

اإلجنــازات يف تقريرهــا الدولــي القــادم.

مــن أبــرز التوصيــات التــي خلصــت بهــا الدراســة والتــي ال بــد مبوجبهــا 
والتشــريعات   1960 لعــام  األردنــي  النافــذ،  العقوبــات  قانــون  تعديــل 
اجلزائيــة ذات العالقــة والعمــل علــى وضــع خطــة تشــريعية تقابلهــا 

خطــة مناصــرة لتلــك التعديــالت مــا يلــي:

بقوانــن . 1 القــرارات  بخصــوص  أولويــة  ذات  رئيســية  تعديــالت 
املتعلقــة بإســقاط احلــق الشــخصي واألعــذار احمللــة واملخففــة 

مــن العقــاب 

التشــريعية  « التدخــالت  اعتمــاد  علــى  العمــل  ضــرورة 
بخصــوص املــواد املتعلقــة باألســباب واألعــذار املخففــة مــن 
ــون  ــع بقــوة القان ــل املجلــس التشــريعي الفلســطيني لتتمت قب
التعديــالت  هــذه  عــن  املؤقتــة  الصفــة  وإلزالــة  العــادي 
ــون األساســي  كونهــا صــدرت مبقتضــى املــادة 	4 مــن القان

العــادي. التشــريع  وليــس ضمــن ســياق  الفلســطيني 
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ــح  « ــح بداعــي »الشــرف« ليصب ــة مصل ــادة 98 بإزال ــل امل تعدي
النــص كمــا اآلتــي:

»يســتفيد مــن العــذر املخفــف فاعــل اجلرميــة الــذي أقــدم عليهــا 
بثــورة غضــب شــديد نــاجت عــن عمــل غيــر محــق وعلــى جانــب مــن 
اخلطــورة أتــاه املجنــي عليــه، وال يســتفيد فاعــل اجلرميــة مــن هــذا 

العــذر املخفــف إذا وقــع الفعــل علــى أنثــى«.

تعديــل الفقــرة 5 مــن املــادة 99 بإضافــة اجلنــح إلــى جانــب  «
اجلنايــات، والنــص صراحــة علــى اســتثناء جرائــم االعتــداء 
املخففــة  باألســباب  األخــذ  مــن  واألطفــال  النســاء  علــى 

ــي: ــا اآلت ــص كم ــح الن ليصب

اجلنايــات  املخففــة يف  باألســباب  األخــذ  يجــوز  ال   -  5 »فقــرة 
واألطفــال.« النســاء  علــى  الواقعــة  واجلنــح 

وهــذا يســتدعي أيضــاً ضــرورة تعديــل مســودة مشــروع قانون  «
العقوبــات ومشــروع قــرار بقانــون حمايــة األســرة حتديــداً 
يف املــواد املتعلقــة بالزنــا واألعــذار املخففــة واحمللــة مــن 
الشــخصي  احلــق  وإســقاط  املخففــة  واألســباب  العقــاب 
بــذات االقتراحــات التــي مت تضمينهــا يف هــذه الدراســة 

لغايــة االنســجام التشــريعي. 

النصوص املتعلقة بالزواج وتكرار الزواج. 2

ضــرورة تعديــل مــا ورد يف نــص املــادة )279( مــن قانــون العقوبــات 
الســاري لعــام 1960 بخصــوص تزويــج القاصــرات والقصــر بالنــص 
الواضــح يف أحكامهــا علــى اعتبــار زواج أي شــخص مــن كال اجلنســن 
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ســواء كان ذكــر أم أنثــى إن لــم يتجــاوز الثامنــة عشــر مــن العمــر باطــال، 
واعتبــار ذلــك أيضــاً جنايــة تســتوجب معاقبــة كل مــن أبــرم و/ أو ســاهم 
علــى ابــرام هــذا الــزواج بعقوبــة بالســجن ملــدة ال تقــل عــن ثالث ســنوات.

 وبالتنــاوب يقــع لزامــاً أيضــا تعديــل قانــون األحــوال الشــخصية لضمــان 
األحــوال  قانــون  مــن   )185( نــص  وحتديــدا  التشــريعي،  االنســجام 
الشــخصية األردنــي لعــام 1976 الســاري يف الضفــة الغربيــة ومــا يقابلهــا 

ــة لســنة 1954 الســاري يف قطــاع غــزة. مــن قانــون حقــوق العائل

ولضمــان االنســجام التشــريعي ال بــد أيضــا مــن تعديــل املــادة 420 
مــن مشــروع قانــون العقوبــات للعــام 2011 بحيــث يتــم تشــديد العقوبــة 
باعتبارهــا جنايــة، وإزالــة االســتثناء الــوارد يف ذيــل املــادة والــذي يبيــح 
الــزواج يف حالــة الضــرورة التــي يقررهــا القاضــي الشــرعي املختــص 
وموافقــة ولــي األمــر، وذلــك لضمــان التشــديد يف العقوبــة ولالنســجام 
مــع هــدف احلمايــة لألطفــال دون ســن 18 عــام ولتحقيــق الــردع العــام 
واخلــاص الرتــكاب هــذه اجلرائــم للحيلولــة دون إبــرام هكــذا عقــود، 

ــى هــذا النــص. ــرد عل ــة أي اســتثناء ي وإزال

وضــرورة توحيــد كافــة النصــوص أعــاله وتعديلهــا لتصبــح مــا يلــي: 
»يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات، كل مــن زوج طفــال 
ذكراً كان أم أنثى دون ســن 18 عام، أو أجرى مراســم زواجه، أو ســاعده 
يف إجــراؤه مــع علمــه بذلــك«، انســجاما مــع قانــون الطفــل الفلســطيني 
واتفاقيــة حقــوق الطفــل وتوصيــات جلنتهــا يف هــذا األمــر وتنفيــذاً ملــا 
لدولــة فلســطن يف  الدوليــة التفاقيــة )ســيداو(  اللجنــة  بــه  أوصــت 
تقريرهــا األولــي، ومــا طالبــت بــه مــن تضمــن ذلــك يف مشــروعي قانــون 

ــك. ــر الالزمــة لذل ــات واألحــوال الشــخصية واتخــاذ التدابي العقوب
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ــون  ــن قان ــادة )280( م ــل امل ــن تعدي ــد م ــزواج ال ب ــرار ال وبخصــوص تك
العقوبــات األردنــي للعــام 1960 الســاري يف الضفــة الغربيــة، ونــص املــادة 

)422( مــن مســودة قانــون العقوبــات لتصبــح كمــا يلــي: 

َج يف أَثْنــاِء ُوُجــوِد َزْوِجــِه َعلـَـى َقيـْـِد  »1- يُعاَقــُب ِباحلبــس ُكلُّ َشــْخٍص تـَـَزوَّ
ِكــُن َفْســُخُه،  واُج الّتاِلــي باِطــاًل، أو مُيْ احَليــاِة، َســواء أكاَن الــزَّ

واِج املَْذُكــوَرِة يف  2- يُعاَقــُب، بالُعُقوبَــِة نَْفِســها َمــْن أَْجــرى َمراِســَم الــزَّ
ــَك«.  ــِه ِبذِل ــَع ِعلِْم ــاِبَقِة َم ــَرِة الّس الَفْق

وذلــك انســجاما مــع مــا أوصــت بــه اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو( 
ولضمــان احلفــاظ علــى التماســك األســري وحقــوق املــرأة وإزالــة أي 
متييــز بحقهــا وللمبــررات االجتماعيــة والنفســية التــي مت توضيحهــا يف 

الشــق املتعلــق بتكــرار الــزواج يف هــذه الدراســة.

وفيمــا يتعلــق الــزواج املدنــي: تأتــي ضــرورة إضافــة نــص بخصوصــه 
يف مســودة قانــون العقوبــات و/او أي قــرار معــدل لقانــون العقوبــات 
الســاري بحيــث يضمــن النــص الصريــح علــى ضــرورة إباحــة الــزواج 
املدنــي وتنظيــم أحكامــه مبوجــب نظــام قانونــي، تنفيــذا ملــا أوصــت 
اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو( كنــوع مــن احلمايــة القانونيــة للنســاء، 

وحتديــدا يف حالــة الــزواج مــن ديانــات وجنســيات مختلفــة.
ــى أن يكــون الطــالق يف  ــح عل ــل تقتضــي ضــرورة النــص الصري وباملقاب
احملكمــة واملعاقبــة علــى أي مخالفــة لذلــك، مــع ضرورة وضــع اإلجراءات 

والتســهيالت الالزمــة لتنفيــذ ذلــك وعليــه نوصــي بالنــص التالــي:
»يكــون الطــالق يف احملكمــة مبوجــب اإلجــراءات اخلاصــة بذلك، ويعاقب 
كل مــن يخالــف ذلــك باحلبــس ملــدة ال تقــل عــن ســنتن وبغرامــة ماليــة 
ال تقــل عــن ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونيــا.«



15  

النصوص املتعلقة بالزنا:. 3

لعــام  األردنــي  العقوبــات  قانــون  مــن   )284  -  282( املــواد  تعديــل 
1960 الســاري وإزالــه أي متييــز بحــق املــرأة ولضمــان احلفــاظ علــى 
التماســك األُســري وحفــظ احلقــوق واحلريــات املنصــوص عليهــا يف 
املعاييــر الدوليــة، كمــا ونوصــي بحــذف املــادة )486( مــن مشــروع قانــون 
العقوبــات، واالكتفــاء مبــا مت النــص عليــه يف املــواد 5	4 و6	4، وتوحيــد 
النصــوص املقتــرح تعديلهــا يف قانــون العقوبــات الســاري ومشــروع قانــون 

العقوبــات لتصبــح فقــط كمــا يلــي:

ٌج - َرُجــاًل أو  نــا ِإذا مــاَرَس َشــْخٌص ُمتَــَزوِّ ة )1(: تَُقــوُم َجِرمَيــُة الزِّ مــادَّ
ــَرُض  ــا. ويُْفتَ ــَك ِبِرضاُهم ــِه، وكاَن ذِل ــِر َزْوِج ــّياً ِبَغيْ ــرأَةً - اتِّصــاالً ِجنِْس اْم
ْقــُدوِرِه  ــِة مــا لــم يَثْبـُـْت ِمــْن جاِنِبــِه أَنَّــه لــم يَُكْن مِبَ ْوِجيَّ ِعلـْـُم اجلاِنــي ِبقيــاِم الزَّ

ِبحــاِل الِعلـْـِم ِبهــا. 

ــُص  ــا. وال تُنَْق ن ــَة الزِّ ــَب َجِرمَي ــِس ُكلُّ َزْوٍج اْرتََك ــُب ِباحَلبْ ة )2(: يُعاَق ــادَّ م
ــِة  ْوِجيَّ ــِت الزَّ نــا يف بَيْ ــُل الزِّ ، إذا مَتَّ ِفْع ِة َســنَتَْنِ ـُـدَّ ــِس مِل ــُة َعــِن احَلبْ الُعُقوبَ
ْوِج ذاِتهــا. ــِريُك - َرُجــاًل أو اْمــَرأًَة - ِبُعُقوبـَـِة الــزَّ أليٍّ ُمنُْهمــا، ويُعاَقــُب الشَّ

النصوص املتعلقة باالغتصاب:. 4

تعديــل املــواد مــن )292 - 295( مــن قانون العقوبات األردني لعام 1960 
الســاري، واملــادة 459 مــن مشــروع قانــون العقوبــات ، بالنــص الصريــح 
علــى االغتصــاب الزوجــي واعتبــاره جرميــة اغتصــاب، وتشــديد العقوبــة 
اذا وقــع االغتصــاب علــى كل طفــل ســواء ذكــر أو أنثــى دون ســن 18 عــام،  
والنــص علــى ذلــك صراحــه أيضــا يف مشــروع قانــون حمايــة األســرة مــن 
العنــف، ولغايــة االنســجام التشــريعي ال بــد مــن اعتمــاد تعريــف جرميــة 
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االغتصــاب والعقوبــة عليهــا والــواردة يف مشــروع قانــون حمايــة األســرة 
مــن العنــف لتكــون يف املقتــرح املعــدل لقانــون العقوبــات احلالــي ومســودة 

مشــروع العقوبــات بحيــث يتــم النــص علــى التالــي:

االغتصــاب هــو: أي ممارســة الســلوك اجلنســي غيــر الرضائــي وســائر 
األفعــال ذات الطابــع اجلنســي املمارســة بشــكل غيــر رضائــي وإكــراه 
الغيــر علــى ممارســة غيــر رضائيــة ذات طابــع جنســي مــع شــخص آخــر. 

وبالنســبة للعقوبــة الــواردة يف املــادة )28( مــن مشــروع قانــون حمايــة 
األســرة مــن العنــف نقتــرح تخصيصهــا لالغتصــاب مــن وعلــى أي مــن 
ــف اغتصــاب  ــة أن يشــمل التعري ــم األزواج لغاي ــراد األســرة مبــا فيه أف
)ســيداو(  التفاقيــة  الدوليــة  اللجنــة  أوصــت  كمــا  وجترميــه  األزواج 
بحيــث يصبــح النــص املقتــرح كمــا يلــي: »يعاقــب كل مــن ارتكــب جرميــة 
االغتصــاب مــن وعلــى أي مــن أفــراد األســرة مبــا فيهم األزواج، بالســجن 
مــدة ال تقــل عــن عشــرة ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن عشــرة آالف دينــار 
وال تزيــد عــن خمســة عشــر آالف دينــار أردنــي أو بالعملــة املتداولــة 

ــا«،  قانوني

ــة للضعــف يف حــال  ــرة تضمــن تشــديد العقوب ــة فق ــرح إضاف ــا ونقت كم
ــي: ــى الطفــل/ة كمــا يل وقوعهــا عل

»تشــدد العقوبــة للضعــف يف حــال وقوعهــا علــى طفــل/ة، علمــا بــأن 
الطفــل هــو كل إنســان ذكــر أو أنثــى دون ســن 18 عــام«.

استحداث النصوص لتجرمي التحرش اجلنسي . 5

نوصــي بتوحيــد مصطلــح التحــرش اجلنســي يف كل مــن مشــروع قانــون 
العقوبــات وحمايــة األســرة مــن العنــف والعقوبــات الواردة عليــه، وإضافة 
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نــص معــدل علــى قانــون العقوبــات الســاري يف هــذا الشــأن وبالتنــاوب 
النــص عليــه يف قانــون العمــل واخلدمــة املدنيــة، ونقتــرح أن يكــون ذات 
النــص الــذي اخــذ بــه مشــروع قانــون العقوبــات يف املــادة )	46( مــع 
حــذف عنصــري اإلمعــان والتكــرار كشــرط لتجــرمي التحــرش اجلنســي 

والعقــاب عليــه، بحيــث يصبــح النــص كمــا يلــي: 

ــِة لآلَخِريــَن بــأي أَْفعــاٍل، أو 1.  : هــو ُكلُّ ُمضايََق ُش اجِلنِْســيِّ »التََّحــرُّ
ــِه، أو تَْخــِدَش  أَْقــواٍل، أو ِإشــاراٍت ِمــْن َشــْأِنها أَْن تَنــاَل ِمــْن َكراَمِت
َحيــاَءهُ، وذِلــَك ِبغايَــِة َحْمِلــِه َعلـَـى االْســِتجابَِة ِلَرَغباِتــِه، أو َرَغبــاِت 
َغيـْـِرِه اجِلنِْســيَِّة، أو مِبُماَرَســِة ُضُغــوٍط َعلَيـْـِه ِمــْن َشــْأِنها ِإْضعــاُف 

َغبــاِت. ي ِلِتلـْـَك الرَّ ِإراَدِتــِه َعلـَـى التََّصــدِّ

ًة ال تَِقــلُّ َعــْن ِســتَِّة أَْشــُهٍر، وِبَغراَمــٍة ال . 2 ُمــدَّ يُعاَقــُب، ِباحَلبْــِس 
. اجِلنِْســيِّ ِش  التََّحــرُّ ِفْعــلَ  اْرتََكــبَ  َمــنِ  ُكلُّ  ِدينــاٍر،  ثاَلثَمائَــةَ  تتجــاوز 

، ِإذا كاَن الفاِعــُل أََحــَد . 	 ِة َســنَتَْنِ ــِس مِلـُـدَّ ــُة َعــِن احَلبْ ال تَِقــلُّ الُعُقوبَ
األُُصــوِل، أو الُفــُروِع، أو أي مــن أفــراد األســرة املشــمولن بقانــون 
حمايــة األســرة مــن العنــف، أو ِمــَن املُتََولِّــَن التَّْرِبيَــَة، أو املاُلَحَظَة، 

ــٌة َعلـَـى املَْجِنــيِّ َعلَيـْـِه. ــٌة، أو ِفْعِليَّ ــنْ لَُهــْم ُســلَْطٌة َوِظيِفيَّ أو مِمَّ

وتُضاَعــُف الُعُقوبـَـُة، إذا اْرتُِكبَــِت اجَلِرمَيــُة ِضــدَّ ِطْفــٍل، أو َشــْخٍص . 4
يَُهــْم  ، أو البََدِنــيِّ الَّــذي يَُعــوُق تََصدِّ ْهِنــيِّ ِمــْن َذِوي الُقصــوِر الذِّ

ــي. ِللْجاِن

ْأِن«.  ْعوى ِإال ِبناًء َعلَى َشْكًوى ِمْن صاِحِب الشَّ وال يَُجوُز َرْفُع الدَّ
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هــذا ومــن املفتــرض أيضــا النــص علــى جرميــة التحــرش اجلنســي 
والعنــف يف عالــم العمــل ســواء كان يف قانــون اخلدمــة املدنيــة واعتبــاره 
ــاره جــزءا ال  ــون العمــل أيضــاً واعتب ــا مــن ضــرب الفســاد ويف قان ضرب
يتجــزأ مــن معاييــر الصحــة والســالمة املهنيــة ووضــع سياســات وآليــات 
الضحايــا،  للنســاء  الالزمــة  واخلدمــات  الشــكاوى  وتقــدمي  للحمايــة 
وربطهــا أيضــا ضمــن نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء املعفنــات، لضمــان 

ــة الالزمــة.  تقــدمي خدمــات احلماي

النصوص املتعلقة بالسفاح. 6

نقتــرح إضافــة وتوحيــد نــص بخصــوص الســفاح، ســواء علــى التعديــل 
الــذي مــن املفتــرض إيــراده كمقتــرح معــدل ســواء علــى قانــون العقوبــات 
احلالــي أو علــى مســودة قانــون العقوبــات أو املســودة األخيــرة ملشــروع 
قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف، بحيــث يتــم مراعــاة املعاييــر الدوليــة 
بخصــوص هــذه اجلرميــة وضمــان احلمايــة القانونيــة للنســاء الضحايــا، 
وإيقــاع ذات العقوبــة الــواردة يف حــاالت االغتصــاب علــى أي مــن أفــراد 
األســرة لغايــة توحيــد العقوبــات واالنســجام التشــريعي، مــع ضــرورة 
منــح احلــق للضحيــة و/أو ألي مــن أفــراد األســرة و/أو ملرشــد حمايــة 

الطفولــة حتريــك الشــكوى

وعلية نقترح أن يكون النص كما يلي:

»يعتبــر اغتصابــا ال ســفاحاً يف حــال وقوعــه مــن ســلطة شــرعية  «
أو قانونيــة أو فعليــة، علــى أي مــن أفــراد األســرة، ويعاقــب 
مرتكبــه بالســجن مــدة ال تقــل عــن عشــرة ســنوات وبغرامــة ال 
تقــل عــن عشــرة آالف دينــار وال تزيــد عــن خمســة عشــر آالف 

ــا«. ــة قانوني ــة املتداول ــي أو بالعمل ــار أردن دين
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يحــق للضحيــة أو ألي مــن أفــراد األســرة حتريــك الشــكوى،  «
ويجــوز ملرشــد احلمايــة املختــص أيضــا حتريــك الشــكوى بنــاء 

ــر قيامــه مبهامــه«. ــات أث ــه مــن حيثي ــع علي ــى مــا اطل عل
النصوص املتعلقة باإلجهاض:. 7

نقتــرح إضافــة تعديــل علــى قانــون العقوبــات الســاري ومشــروع قانــون 
العقوبــات وقانــون الصحــة الســاري املفعــول بحيــث يتــم فيــه النــص 
بشــكل صريــح علــى اإلجهــاض اآلمــن و حــق املــرأة فيــه،  وعــدم اعتبــاره 
جرميــة يف احلــاالت التــي يكــون فيهــا احلمــل بســبب االغتصــاب أو 
الســفاح أو خــارج عالقــة الــزواج أو بســبب اإلعاقــة، فــإن قــررت املــرأة 
أن جتهــض نفســها  يف هــذه احلــاالت ال يتــم إيقــاع عقوبــة بحقهــا او 
بحــق مــن ســاعدها يف ذلــك، باإلضافــة  إلــى ضــرورة النــص أيضــا 
واعتبــاره إجهاضــا آمنــاً احلــاالت التــي تكــون فيهــا املــرأة ذات إعاقــة 1، 
حتديــدا عقليــة وحتمــل نتيجــة اعتــداء جنســي. فوجــود نصــوص تشــرع 
اإلجهــاض اآلمــن للمــرأة للحــاالت أعــاله يعتبــر ضــرب مــن ضــروب 
حقوقهــا الصحيــة واإلجنابيــة أيضــا لهــا وللجنــن مبوجــب اتفاقيــة 
)ســيداو( وتوصيــات جلنتهــا الدوليــة لدولــة فلســطن، واتفاقيــة حقــوق 
الطفــل والعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي انضمت 

ــة فلســطن. اليهــا دول
توصيات بخصوص حماية احلق يف التعليم. 8

نوصــي بتعديــل نــص املــادة 50 مــن القــرار بقانــون التربيــة والتعليــم 
للعــام 2017 بحيــث تصبــح:« يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة، 
أو دفــع غرامــة ال تزيــد فيمتهــا علــى 1000 دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا 
بالعملــة املتداولــة، أبــو بكلتــا العقوبتــن: 1. كل ولــي امــر ميتنــع عــن 

1: توصية رقم 37 من توصيات اللجنة الدولية لسيداو، على التقرير األولي لدولة فلسطين.
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إحلــاق أو يســحب ابنــه أو ابنتــه مــن املؤسســة التعليميــة دون الثامنــة 
عشــر 2. كل شــخص مينــع التحــاق أي طفــل أو يؤثــر بــأي وســيلة كانــت 
علــى التحاقــه بــأي مؤسســة تعليميــة دون ســن الثامنــة عشــر، وبالتنــاوب 
تعديــل قانــون الطفــل الفلســطيني لعــام 2004 حتديــدا نــص املــادة )7	( 
منــه مبــا ينســجم مــع هــذا التعديــل، بحيــث يضمــن اإللزاميــة واملجانيــة 
للتعليــم لنفــس املرحلــة وهــي نهايــة املرحلــة الثانويــة واحملــددة بعمــر 18 
عــام، لتوحيــد القيــم واحلقــوق، وتضمــن ذلــك أيضــا يف قانــون التربيــة 

والتعليــم العــام بالنــص الصريــح فيــه أيضــا. 

كمــا نوصــي بإضافــة نــص يف القرار بقانــون التربية والتعليم بحيث يكون 
أكثــر إيجابيــة وإنصافــا للمــرأة علـــى نحــو يحقــق املســاواة الكاملــة للمرأة 
يف هــذا املجــال ويشــمل تفصيــل أكثــر لهــذا احلــق علــى النحــو التالــي: 
»التعليــم حــق لــكل مواطــن، وإلزامــي حتــى نهايــة املرحلــة الثانويــة، وهــو 
مجانــي فـــي مـــدارس احلكومــة، بــه تعــزز مفاهيم الدميقراطيــة والعدالة 
واملســاواة، علــى قاعــدة املســاواة بــن الرجــل واملــرأة، ضمــن برامــج 
تربويــة تعــزز روح االنتمــاء الوطنــي واالعتمــاد علــى الـــذات، وترســـخ 
الثقــة بالنفــس، احلــق يف التعليــم املهنــي والتقنــي مكفــول للمــرأة، وتعمــل 
الدولــة علــى تبنــي سياســات وقوانــن تكفــل توســيع نســبة مشــاركة املــرأة 

يف هــذا التعليــم«.
توصيات يف مجال التشريعات العمالية واألحوال الشخصية: . 9

ــون األحــوال  ــالف قان ــرة تضــم ائت ــة مصغ ــة قانوني نوصــي بتشــكيل جلن
الشــخصية واملؤسســات النســوية وجلنــة قطــاع التشــريعات العادلــة للنــوع 
ــون  ــل قان ــى تعدي ــة العمــل عل االجتماعــي واملؤسســات ذات العالقــة لغاي
األحــوال الشــخصية الســاري وبشــكل تكتيكــي ومرحلــي ليشــمل القضايــا 
األساســية التــي مت طرحهــا مــن قبــل احلركــة النســوية واللجنــة الدوليــة 
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التفاقيــة )ســيداو( والتــي مت تضمينهــا يف الدراســة، ووضــع اإلجــراءات 
والعقوبــات الالزمــة يف حــال عــدم تنفيذهــا مبــا ينســجم مــع قانــون 
العقوبــات أيضــا والسياســة التشــريعية احلاميــة للنســاء ومبا يحقــق الردع 

العــام واخلــاص.

وباملقابــل أيضــا العمــل علــى تضمــن التعديــالت اخلاصــة بقانــون العمــل 
قانــون  ملشــروع  تعديــالت  مــن  ومــا مت طرحــه  الســاري  الفلســطيني 
اخلدمــة املدنيــة وكذلــك الضمــان االجتماعــي والــواردة يف الدراســة 
والتــي مت رفعهــا مــن قبــل اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو( واللجــان 
الدوليــة ذات العالقــة ووضــع العقوبــات واإلجــراءات الالزمــة لذلــك.

علــى أن يأتــي ذلــك مبوجــب خطــة تشــريعية واضحــة ومدروســة تراعــي 
األوليــات ابتــداءاً القضايــا اجلزائيــة الــواردة يف قانــون العقوبــات ومــن 
ثــم اإلجــراءات العقابيــة يف القوانــن االجتماعيــة واالقتصاديــة هــذه 

وبسياســة وخطــة تشــريعية واضحــة ومدروســة.

التعديــالت  وبالتنــاوب وضــع خطــة مناصــرة لضمــان تضمــن هــذه 
ومدروســة. واضحــة  وطنيــة  وتنفيذهــا مبوجــب خطــة 

االقتصاديــة . 10 اجلرائــم  القضائــي يف  التطبيــق  مجــال  توصيــات يف 
النســاء: علــى  الواقعــة  واالجتماعيــة 

ــة فلســطن  ــر التزامــات دول ــى نتائــج دراســتنا وتوصيــات تقري ــاءاً عل بن
بحمايــة حــق املــرأة يف احليــاة »مبقتضــى أحــكام اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة«، الــذي أعــده مركــز املــرأة لإلرشــاد 
القانونــي واالجتماعــي يف أواخــر عــام 2018 والــذي وضــح اختــالف 
ــا إســقاط  ــدا يف قضاي ــا النســاء حتدي ــات نظــر القضــاة يف قضاي وجه
احلــق الشــخصي والســلطة التقديريــة لهــم مــن قــاض آلخــر بحســب 
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وعيــه لقضايــا النســاء وحقوقهــا واالتفاقيــات الدوليــة التــي راعــت تلــك 
احلقــوق، ولذلــك نوصــي بضــرورة رفــع وعــي الســادة القضــاة وتدريبهــم 
والتوصيــات  واالتفاقيــات  النســاء  القضايــا احلقوقيــة حلمايــة  علــى 
املــرأة حتديــدا توصيــات اللجنــة الدوليــة التفاقيــة  الدوليــة حلقــوق 

)ســيداو(.

النــوع  قضــاة  جلنــة  جتربــة  مــن  االســتفادة  بضــرورة  ونوصــي  كمــا 
االجتماعــي لــدى املجلــس األعلــى للقضــاء النظامــي والتــي مت تشــكيلها 
تدريبيــة  برامــج  اعتمــاد  علــى  العمــل   ثــم  ومــن  األخيــرة  اآلونــة  يف 
للســادة القضــاة و ألعضــاء النيابــة يف مجــال اســتخدام أحــكام اتفاقيــة 
)ســيداو( واملعاييــر الدوليــة األخــرى بشــأن احلقــوق اإلنســانية للمــرأة يف 
مرافعاتهــم بشــأن حمايــة حــق املــرأة يف احليــاة الســيما يف جرائــم قتــل 
النســاء وإســقاط احلــق الشــخصي وآليــة اســتخدام الســلطة التقديريــة 
ووضــع معاييــر لذلــك والبنــاء علــى الــدروس املســتفادة وقصــص النجــاح 

ــة ذات العالقــة. ــب والتجــارب الدولي يف هــذا اجلان

وبالتنــاوب نوصــي بنشــر القــرارات القضائيــة املســتجيبة لقضايــا حقــوق 
النســاء التــي مت اتخاذهــا علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمي داخل مجلس 
القضــاء ســواء علــى برنامــج ميــزان واملقتفــي وتصميــم كتــاب دوري 
ومجــالت/ مقــاالت دوريــة و ســنوية لتحليــل تلــك القــرارات والتدريــب 
عليهــا مبوجــب برنامــج منتظــم يف معهــد التدريــب القضائــي ومــن قبــل 
جلنــة قضــاة النــوع االجتماعــي ومــن يرونــه مناســبا من التجــارب الدولية 
ذات العالقــة حتديــدا التجربــة املغربيــة، وبالتنــاوب نوصــي بضــرورة أن 
يتــم وضــع معاييــر للتفتيــش القضائــي وملعهــد التدريــب القضائــي لتقييــم 
مــدى االســتفادة مــن برامــج رفــع الوعــي ودالالتهــا ومؤشــراتها علــى 
القــرارات القضائيــة، وأهميــة وضــع معاييــر خاصــة لقيــاس أداء القضــاة 
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الــذي ينظــرون مثــل هــذا النــوع مــن القضايــا ورفــع التوصيــات الالزمــة 
باخلصــوص ومتابعتهــا.

وتوصيــة ال بــد منهــا بضــرورة إدمــاج أطــراف العدالــة والقضــاء الواقــف 
ــر  ــة بضــرورة االســتجابة للمعايي ــات املتعلق ــن/ات( يف التدريب )احملامي
الدوليــة يف حقــوق النســاء وتوصيــات اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو( 
ووضــع معاييــر وقيــم للترافــع بخصــوص تلــك القضايــا ومــن ثــم اتخــاذ 
إجــراءات مــن قبــل نقابــة احملاميــن بحــق مــن يخالفهــا ومــن يتاجــر 

بالعدالــة وحقــوق النســاء بإســم القانــون العدالــة.

 توصيات على مستوى السياسات والتدابير اإلجرائية: ... 

نوصــي بضــرورة اعتمــاد سياســات حمايــة وقائيــة وخالليــه وتأهيليــه 
الحقــة للنســاء ضحايــا العنــف املجتمعــي واالقتصــادي الــذي ميــارس 
عليهــن بشــكل منطــي، وكذلــك برامــج تأهيليــة ملرتكبــي هــذا اجلرائــم 
وتوفيــر كافــة اخلدمــات الالزمــة لذلــك ســواء االجتماعيــة و/أو النفســية 
ــاة للحيلولــة دون ارتــكاب  و/أو القانونيــة لغايــة العمــل علــى تأهيــل اجلن
مثــل هــذا النــوع مــن اجلرائــم وحتقيــق احلمايــة والتقديــر حلقوق النســاء.

ــا  ــة ومناصــرة لقضاي ــى وضــع برامــج توعي ــم ضــرورة العمــل عل ومــن ث
النســاء وحقوقهــن وتكثيفهــا علــى مســتوى قطــاع العدالــة واألمــن وعلــى 
مســتوى املجتمــع احمللــي واســتهداف الذكــور واإلنــاث منــه علــى حــد 
ســواء ويف كافــة املناطــق ضمــن خطــة ممنهجــة ومتكاملــة يتــم تقييمهــا 
بشــكل دوري والبنــاء علــى دروســها املســتفادة وأشــراك كافــة الفئــات 
واملــدارس  واجلامعــات  املختلفــة  اإلعــالم  ووســائل  فيهــا  املجتمعيــة 
واملناهــج التعليميــة بالتدريــج شــيئا فشــيئا وبطــرق وبآليــات نشــطة 

وفعالــة حتقــق التأثيــر والتغييــر املطلــوب.
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وتوصيــة ال بــد منهــا مــن املهــم نشــر اتفاقيــة )ســيداو( يف اجلريــدة 
الرســمية والعمــل علــى التــدرج يف تنفيذهــا وقيــاس األثــر واألداء لــدى 
ــى تطبيــق وتنفيــذ أحكامهــا يف مؤسســات  ــة عل كافــة املؤسســات العامل
ــوع االجتماعــي  ــة للن ــن وقطــاع التشــريعات العادل ــة واألم قطــاع العدال
ــا  ــق أحكامه ــة لتطبي ــى وضــع خطــة تشــريعية وتنفيذي ــل عل ســعياً للعم

وتوصيــات جلنتهــا الدوليــة.

انتهى



25  

اجلزء األول
األساس القانوني للحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة 

يتنــاول هــذا اجلــزء جانبــن، اجلانــب األول املتعلّــق باألســاس القانونــي 
العامليــة  اإلعالنــات  يف  للمــرأة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق 
العاملــي  اإلعــالن  التــزام فلســطن فيهــا حتديــداً  والدوليــة، وحتليــل 
ــة،  ــة واالقتصادي ــي للحقــوق االجتماعي حلقــوق اإلنســان، والعهــد الدول
واّتفاقيــة القضــاء علــى كاّفــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(. 
واجلانــب الثانــي، املتعلـّـق باألســاس القانونــي لتلــك احلقــوق يف القانــون 
الفلســطيني، حيــث ســيتم حتليــل هــذه احلقــوق يف الوثائــق الوطنيــة 
ــدل  ــون األساســي املع ــة االســتقالل والقان ــة األساســية، كوثيق والقانوني

ــرأة.  ــوق امل ــة حق ووثيق

 األســاس القانونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمــرأة يف . 1
اإلعالنــات العامليــة والدوليــة.

لقــد نــّص اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان -كوثيقــة أساســية حلقــوق 
اإلنســان- يف ديباجتــه علــى أن حقــوق اإلنســان شــيء أصيــل وثابــت، 
يتمّتــع بهــا جميــع األشــخاص ألّنهــم بشــر، ولذلــك فهــي عامليــة1 ُوضعــت 
مبادؤهــا األساســية أوالً يف اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، ثــم بعــد 
ــة،  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــي للحقــوق االقتصادي ــك يف العهــد الدول ذل
والعهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية. بحيــث تتحّمــل الــدول 

1: ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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االلتزامــات الناجمــة عــن الطبيعــة األصليــة والثابتــة حلقــوق اإلنســان، 
وكذلــك مبوجــب القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان. وهــي مســؤولة قانوًنا 
عــن انتهــاكات تلــك الواجبــات. إن جميــع حقــوق اإلنســان »كٌل ال يتجــزأ، 
اإلنســانية2«.  للكرامــة  متســاوية  أهميــة  وذات  ومتداخلــة  ومترابطــة 
يقــّر هــذا املبــدأ بــأن جميــع حقــوق اإلنســان -اقتصاديــة، واجتماعيــة، 
ومدنيــة، وسياســية، وثقافيــة- هــي ضروريــة علــى قــدم املســاواة للكرامة 
اإلنســانية واملســاواة بــن البشــر، ســواء كانــوا رجــاالً أم نســاء، ولــذا 
التــي  الدوليــة األساســية،  الوثائــق  هــذه احلقــوق يف  توضيــح  تبايــن 
حتمــي احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لــكل مــن النســاء والرجــال يف 
ــا، وهــذا مــا  ــق/ الصكــوك، حســب خصوصّيتهــا ومواضيعه ــك الوثائ تل

ســيُوّضح يف هــذا اجلــزء.

الدوليــة ... واإلعالنــات  املواثيــق  باحتــرام  فلســطن   التــزام 
فيمــا يخــّص ضــرورة االلتــزام واحتــرام اإلعالنــات واملواثيــق 
الدوليــة، فهنــاك عــّدة أســس قانونيــة توّضــح إلــزام الســلطة 
التحريــر  منّظمــة  انضمــام  أّولهــا  الفلســطينية.  الوطنيــة 
والوحيــد جلميــع  الشــرعي  املمّثــل  تعتبــر  التــي  الفلســطينية 
الفلســطينين يف الداخــل واخلــارج، والنــاجت عنهــا فيمــا بعــد 
إلــى  الســلطة الوطنيــة الفلســطينية كنتيجــة الّتفــاق أوســلو، 
األمم املتحــدة بصفــة عضــو مراقــب بنــاًء علــى قــرار اجلمعيــة 
العاّمة لألمم املتحدة رقم )7	2	 /د - 29( بتاريخ 22 تشرين 
الثانــي لعــام 1974م، بالتالــي فهــذا االنضمــام يُفــرض كنتيجــة 

االلتــزام مبيثــاق األمم املتحــدة، واالّتفاقيــات التاليــة لــه. 
ــا )25  ــا، الصادريــن عــن المؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي فيين 2: إعــالن وبرنامــج عمــل فيين

ــوق اإلنســان، الديباجــة ــو 1993(، اإلعــالن العالمــي لحق يوني
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باإلضافــة إلــى مــا تضّمنتــه وثيقــة إعــالن االســتقالل الصــادرة 
عــن املجلــس الوطنــي ملنظمــة التحريــر، فيمــا جــاء فيهــا: »تعلــن 
وأهدافهــا،  املتحــدة  التزامهــا مببــادئ األمم  فلســطن  دولــة 
 )10( املــادة  أن  كمــا  اإلنســان«.  حلقــوق  العاملــي  وباإلعــالن 
ــوق  ــي: »1. حق ــى اآلت ــّص عل ــّدل تن ــون األساســي املُع مــن القان
اإلنســان وحّرياتــه األساســية ملزمة وواجبــة االحترام. 2. تعمل 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى االنضمــام إلــى 
ــوق  ــي حتمــي حق ــة الت ــة والدولي ــق اإلقليمي ــات واملواثي اإلعالن
اإلنســان«. وبالتالــي فــإن القانــون األساســي تضّمــن يف هــذه 
املــادة حمايــة حلقــوق اإلنســان، باإلضافــة إلــى إدراج أهّميــة 
اإلعالنــات واملواثيــق اإلقليميــة والدوليــة، وأهميــة االنضمــام 
إليهــا والعمــل بهــا مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بكاّفة 
ســلطاتها تشــريعية كانــت أم تنفيذيــة أم قضائيــة. يف حــن أن 
املــادة )6( مــن القانــون نفســه توّضــح مبــدأ ســيادة القانــون علــى 
جميــع الســلطات والهيئــات واملؤسســات واألشــخاص، مــا يؤّكــد 
ذلــك أنــه بعــد االعتــراف بفلســطن وحصولهــا علــى مركــز دولــة 
ــا لقــرار  غيــر عضــو لهــا صفــة املراقــب يف األمم املتحــدة وفًق
ــام 2012،  ــم )19/67( للع ــألمم املتحــدة رق ــة ل ــة العام اجلمعي
واملعاهــدات  االّتفاقيــات  مــن  للعديــد  وانضمامهــا  وتوقيعهــا 
هــذا  حتّفــظ.  أي  دون  اإلنســان،  بحقــوق  املتعلّقــة  الدوليــة 
يؤكــد علــى صيغــة االلتــزام مببــادئ ونصــوص تلــك االّتفاقيــات 
ــة، وهــذا مــا  ومنحهــا الصفــة الرســمية يف التشــريعات الوطني

ســيتم تناولــه ببعــض مــن التحليــل يف األجــزاء التاليــة.
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املواثيــق واإلعالنــات الدوليــة امللزمــة للمســاواة وعــدم التمييــز  2.1
ضــّد املــرأة يف مجــال احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.

ورد علــى الصعيــد الدولــي إعالنــات ومواثيــق دوليــة تضّمنــت 
ضــرورة االلتــزام مببــدأ املســاواة وعــدم التمييــز ضــد املــرأة يف 
ــة  ــة واالجتماعي ــع املجــاالت االقتصادي ــة، وجمي ــوق العام احلق
وغيرهــا. حيــث قامــت العديــد مــن الــدول باالنضمــام إلــى هــذه 
املعاهــدات، ومنهــا العديــد مــن الــدول العربيــة علــى الرغــم 
هــذه  الــواردة يف  املــواد  بعــض  علــى  التحفظــات  إبــداء  مــن 
االّتفاقيــات للتوفيــق بينهــا وبــن الوضــع االجتماعــي يف تلــك 
الــدول. إال أن التطــور يف مجــال املســاواة والضغــط الدولــي 
يف هــذا املجــال، دفــع العديــد مــن هــذه الــدول كاألردن إلــى 
ــر للمســاواة مــن خــالل  ــا وإعطــاء مجــال أكب ســحب حتّفظاته
الدوليــة،  التزامهــا باالّتفاقيــات  تشــريعاتها الوطنيــة ونطــاق 
مثــل ســحب حتّفظهــا عــام 2009 علــى الفقــرة 4 مــن املــادة 
15 مــن اّتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
املــرأة، واملتعلّقــة باملســاواة يف احلقــوق للرجــل واملــرأة واملّتصلــة 
 بحركــة األشــخاص وحّريــة اختيــار مــكان ســكناهم وإقامتهــم.  
أّمــا دوليــاً فأُدرجــت العديــد مــن االّتفاقيــات واملعاهــدات التــي 
تكفــل أكبــر قــدر مــن احلمايــة حلقــوق املــرأة وضمــان مســاواتها 
املواثيــق واالّتفاقيــات، اإلعــالن  بــن هــذه  الرجــل. مــن  مــع 
العاملــي حلقــوق اإلنســان الصــادر عــن اجلمعيــة العاّمــة لــألمم 
املّتحــدة لعــام 1948 الــذي يشــّكل أســاس قانونــي واضــح لكفالــة 
ــرأة  ــف ضــّد امل ــى العن املســاواة؛ واإلعــالن العاملــي للقضــاء عل
الصــادر عــن اجلمعيــة العاّمــة لــألمم املتحــدة لســنة 	199؛ 
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وإعــالن القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لســنة 
التمييــز ضــّد  كاّفــة أشــكال  القضــاء علــى  واّتفاقيــة  1967؛ 
املــرأة »اتفاقيــة ســيداو« لســنة 1979. يف هــذه الدراســة ســيتم 
التطــّرق إلــى كّل مــن اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان واّتفاقية 

القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(.

1.2.1 اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان الصــادر عــن اجلمعيــة 
العاّمــة لــألمم املتحــدة لعــام 1948.

ــل  ــن قب ــوق اإلنســان م ــي حلق ــى اإلعــالن العامل ــل عل ــدأ العم ب
أن  إال   ،1946 العــام  يف  املتحــدة  لــألمم  العاّمــة  اجلمعيــة 
اســتكمال العمــل علــى هــذا اإلعــالن جــاء يف العــام 1948، 
بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، إليجــاد أســاٍس قانونــي دولــي 
يحــّد مــن االنتهــاكات التــي قــد تُرتكــب بحــق األفــراد، وتوضــح 
»وقــد  ودوليــاً.  إقليميــاً  احترامــه  الــدول  علــى  يتوّجــب  مــا 
 ،1948 أيلول/ســبتمبر  لإلعــالن يف  األّولــي  املشــروع  اقتــرح 
األعضــاء يف  الــدول  مــن  دولــة   50 مــن  أكثــر  مشــاركة  مــع 
ــاً(  ــف )ثالث ــرار 217 أل ــة. ومبوجــب الق ــة النهائي إعــداد الصيغ
1948، اعتمــدت اجلمعيــة  10 كانــون األول/ديســمبر  املــؤّرخ 
مــع  باريــس،  يف  اإلنســان  حلقــوق  العاملــي  اإلعــالن  العاّمــة 
أحــد. معارضــة  ودون  التصويــت  عــن  دول  ثمانــي   امتنــاع 
يف العــام 1974 انضّمــت منّظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى 
 1988 العــام  بينمــا يف  رقابيــة،  بصفــة  املتحــدة  األمم  هيئــة 
اجلمعيــة  نقاشــات  املشــاركة يف  احلــق يف  للمنّظمــة  أصبــح 
العامــة للهيئــة، هــذا وبعــد حصــول فلســطن علــى مركــز دولــة 
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غيــر عضــو لهــا صفــة املراقــب يف األمم املّتحــدة، وفًقــا لقــرار 
ــام 2012.  ــم )19/67( للع ــألمم املتحــدة رق ــة ل ــة العاّم اجلمعي
ــزام  ــة وااللت ــق الدولي ــد مــن املواثي ــا مــن االنضمــام للعدي مّكنه
بهــا، أهّمهــا: اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان كوثيقــة أساســية 
ومرجعيــة هاّمــة للصكــوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان، باإلضافــة 
إلــى أحّقيــة مشــاركتها يف نقاشــات اجلمعيــة العاّمــة للهيئــة 
كدولــة مراقبــة. بنــاًء علــى ذلــك وعلــى التــزام منّظمــة التحريــر 
والســلطة الوطنيــة الفلســطينية باملعاهــدات واملواثيــق الدوليــة، 
حيــث أن ميثــاق األمم املتحــدة هــو مبثابــة املرجعيــة واألســاس 
لتأســيس األمم املتحــدة وعملهــا، فمــن بــاب أولــى احتــرام مــا 
ورد فيــه مــن قبــل املنّظمــات والــدول التــي تســعى إلــى العضويــة 

ــة. الكامل

حيــث أن املــادة األولــى مــن امليثــاق، والتــي توّضــح مقاصــد 
األمم املتحــدة، تنــّص علــى: »حتقيــق التعــاون الدولــي علــى 
ــة  ــة واالجتماعي ــة ذات الصبغــة االقتصادي حــل املســائل الدولي
والثقافيــة واإلنســانية، وعلــى تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان 
واحلّريــات األساســية للنــاس جميعــاً، والتشــجيع علــى ذلــك 
إطالقــاً بــال متييــز بســبب اجلنــس أو اللغــة أو الديــن وال تفريــق 
بــن الرجــال والنســاء«. ففــي ذلــك تأكيــد علــى مفهــوم اإلنســان 
ــع أنواعــه وباألخــّص عــدم  ــز بجمي ــداً عــن التميي كإنســان، بعي
التفريــق بــن املــرأة والرجــل. باإلضافــة إلــى أن وجــود منّظمــة 
كمراقــب يف األمم  ودولــة فلســطن الحقــاً  التحريــر ســابقاً 
املّتحــدة، ترّتــب عليهــا التــزام عــريف يف التقّيــد مبــا يصــدر عــن 
املنّظمــة الدوليــة مــن اّتفاقيــات وإعالنــات، بالتالــي اإلعــالن 
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العاملــي حلقــوق اإلنســان، الــذي يشــّكل أســاس القانــون الدولــي 
حلقــوق اإلنســان. ويوّضــح اإلعــالن أن احلقــوق واحلّريــات 
األساســية غيــر قابلــة للتصــّرف، وتنطبــق علــى اجلميــع دون 
ــزام دولــي باإلعــالن وبصــورة  ــاك إجمــاع والت تفرقــة، وكأن هن
أخالقيــة. كمــا أن اإلعــالن بصفتــه الشــرعية الدوليــة للقانــون 
الدولــي حلقــوق اإلنســان، كان مصــدراً للعديــد مــن االّتفاقيــات 
واملعاهــدات الدوليــة التــي تلتــه، والتــي تهتــّم مبوضــوع املســاواة 
وعــدم التفرقــة وحمايــة احلقــوق واحلّريــات، ومــن األمثلــة علــى 
 ذلك، العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية وغيرها. 
ورد يف ديباجــة اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، التــزام الدول 
األعضــاء والــدول امللتزمــة بهــذا اإلعــالن، بوصفــه املثــل األعلــى 
املشــترك بــن الــدول إلــى توطيــد احتــرام احلقــوق واحلّريــات 
القانــون  مــن   10 املــاّدة  علــى  وبنــاًء  لإلنســان،  األساســية 
بهــذا  التزامــه  يؤّكــد  املعــّدل، والــذي  الفلســطيني  األساســي 
اإلعــالن ضمنيــاً. وباالســتناد إلــى امليثــاق الــوارد يف الديباجــة 
األساســية  اإلنســان  بحقــوق  اإلميــان  يؤّكــد  الــذي  لإلعــالن 
احلقــوق.  يف  والرجــل  املــرأة  وتســاوي  اإلنســان  وبكرامــة 
ــب الســلطة  فيجــب العمــل مبــا ورد يف هــذا اإلعــالن مــن جان
قبلهــا. مــن  بهــا  املعمــول  والقوانــن  الفلســطينية   الوطنيــة 
تنــّص املــاّدة )1( مــن اإلعــالن: »يولــد جميــع النــاس أحــراراً 
ــراً  ــاًل وضمي ــوا عق متســاوين يف الكرامــة واحلقــوق، وقــد وهب

ــروح اإلخــاء«.  وعليهــم أن يعامــل بعضهــم بعضــاً ب

وتنــص املــاّدة )2( مــن اإلعــالن: »لــكّل إنســان حــّق التمّتــع بكاّفــة 
احلقــوق واحلّريــات الــواردة يف هــذا اإلعــالن، دون أي متييــز، 
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كالتمييــز بســبب العنصــر أو اللــون أو اجلنــس أو اللغــة أو الديــن 
أو الــرأي السياســي أو أّي رأٍي آخــر. أو األصــل الوطنــي أو 
االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أّي وضٍع آخر، دون أية تفرقة 
بــن الرجــال والنســاء. وفضــاًل عّمــا تقــّدم فلــن يكــون هنــاك أي 
متييــز أساســه الوضــع السياســي أو القانونــي أو الدولــي لبلــد، 
أو البقعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد ســواء كان هــذا البلــد أو 
تلــك البقعــة مســتقاًل أو حتــت الوصايــة، أو غيــر متمّتــع باحلكــم 
 الذاتــي، أو كانــت ســيادته خاضعــة ألي قيــد مــن القيــود«. 
وتنــّص املــاّدة )7(: »كّل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم 
ــة تفرقــة، كمــا  ــه دون أي ــة عن ــة متكافئ ــع بحماي احلــق يف التمت
متّيــز  أي  متســاوية ضــّد  حمايــة  احلــق يف  جميعــاً  لهــم  أن 
ــذا«.  ــٍز كه ــى متيي ــذا اإلعــالن وضــّد أّي حتريــض عل  يخــّل به
وتنــّص املــاّدة )8(: »لــكّل شــخص احلــق يف أن يلجــأ إلــى احملاكم 
الوطنيــة إلنصافــه عــن أعمــال فيهــا اعتــداء علــى احلقــوق 

األساســية التــي مينحهــا لــه القانــون«. 

وتنــّص املــاّدة )2/16(: »للرجــل واملــرأة، متــى أدركا ســَنّ البلــوغ، 
حــُقّ التــزّوج وتأســيس أســرة، دون أِيّ قيــد بســبب الِعــرق أو 
يــن. وهمــا متســاويان يف احلقــوق لــدى التــزّوج  اجلنســية أو الِدّ

وخــالل قيــام الــزواج ولــدى انحاللــه«.

»لــكِلّ شــخص، بوصفــه  أنــه  )22( علــى  املــاّدة  وتنــّص  كمــا 
ــه  عضــًوا يف املجتمــع، حــٌقّ يف الضمــان االجتماعــي، ومــن حِقّ
ــر لــه، مــن خــالل املجهــود القومــي والتعــاون الدولــي،  أن تُوَفّ
ومبــا يتَّفــق مــع هيــكل كِلّ دولــة ومواردهــا، احلقــوق االقتصاديــة 
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ــه ولتنامــي  واالجتماعيــة والثقافيــة التــي ال غنــى عنهــا لكرامت
يــة«. شــخصيته يف حِرّ

أّما املاّدة )	2( فنّصت على: 

يــة اختيــار عملــه، ويف  )1( لــكِلّ شــخص حــّق العمــل، ويف حِرّ
شــروط عمــل عادلــة وُمرضيــة، ويف احلمايــة مــن البطالــة.

)2( جلميــع األفــراد، دون أِيّ متييــز، احلــُقّ يف أٍجــر متســاٍو علــى 
العمــل املتســاوي.

)	( لــكِلّ فــرد يعمــل حــٌقّ يف مكافــأة عادلــة وُمرضيــة تكفــل 
ــه وألســرته عيشــًة الئقــًة بالكرامــة البشــرية، وتُســتكَمل، عنــد  ل

االقتضــاء، بوســائل أخــرى للحمايــة االجتماعيــة.

ــات مــع آخريــن واالنضمــام  ــكِلّ شــخص حــّق إنشــاء النقاب )4( ل
إليهــا مــن أجــل حمايــة مصاحلــه.

واملــاّدة )26( نّصــت علــى أنــه »لــكِلّ شــخص حــٌقّ يف التعليــم. 
مرحلتيــه  يف  األقــل  علــى  اًنــا،  مَجّ التعليــُم  ــر  يُوَفّ أن  ويجــب 
االبتدائيــة واألساســية. ويكــون التعليــُم االبتدائــُيّ إلزامًيّــا. ويكــون 
التعليــم الفِنّــي واملهنــي متاًحــا للعمــوم. ويكــون التعليــم العالــي 

ُمتاًحــا للجميــع تبًعــا لكفاءتــه«.

بتحليــل النصــوص الــواردة أعــاله يّتضــح أن اإلعــالن يؤّكــد مبدأ املســاواة 
يف احلقــوق واحلريــات الــواردة يف هــذا اإلعالن، كما يؤّكد مبدأ املســاواة 
يف اإلطــار القانونــي، أي ســيادة القانــون علــى اجلميــع دون تفرقــة، وحــق 
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احلمايــة يف حالــة اإلخــالل بالعمــل بهــذه النصــوص، وحــّق احلصــول 
علــى احلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة كالــزواج والتعليــم والصّحــة 
إلــى القضــاء الوطنــي عنــد  والعمــل والضمــان االجتماعــي واللجــوء 
ــة املعطــاة لإلنســان كإنســان،  ــات العاّم ــوق واحلّري ــى احلق ــداء عل االعت
بغــّض النظــر عــن اجلنــس ذكــر كان أم أنثــى، هــذا ووضعــت املــاّدة الثانيــة 
معاييــر وقيــم املســاواة وعــدم التمييــز يف احلقــوق والواجبــات وأهّمهــا 
ــى أســاس اجلنــس ودون أي تفرقــة بــن النســاء والرجــال. املســاواة عل

2.2.1 العهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد  اعتُمــد 
والثقافيــة، وُعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام مبوجــب 
قــرار اجلمعيــة العاّمة لــألمم املّتحــدة 2200 ألــف )د21-(، 
املــؤّرخ يف 16 كانــون األول/ديســمبر 1966، ودخــل حّيــز النفــاذ 
بتاريــخ 	 كانــون الثاني/ينايــر 1976، وفقــاً للمــاّدة 27 منــه، 	 
انضّمــت دولــة فلســطن لــه ودخلــت حّيــز التنفيــذ مــن تاريــخ 2 

نيســان 4.2014
ــى احلقــوق  ــز عل ــل، مــع التركي ــه بجــزٍء مــن التحلي ســيتم تناول
االقتصاديــة واالجتماعيــة أكثــر منهــا الثقافيــة حســب موضــوع 
الدراســة، باإلضافــة إلــى التركيــز علــى تلــك احلقــوق، كحقــوق 
العهــد  بالنســاء. فبموجــب هــذا  إنســان أساســية وعالقتهــا 
بهــا  ُمعتَــرف  واجتماعيــة  اقتصاديــة  حقــوق  ثمانيــة  هنالــك 
ــي  ــد الدول ــة اإلطــار األساســي للعه ــّد مبثاب ــة، وتع ــٍة عاّم بصف

https://www.  3 : بموجب مكتبة حقوق اإلنسان، لهيئة األمم المتحدة والموقع  اإللكتروني لها
un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights/index.html

4 : حسب ما هو منشور على الموقع اإللكتروني لوزارة الثقافة ووزراه الخارجية الفلسطينية.



35  

للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وكذلــك اّتفاقيــة القضــاء 
ــز ضــد املــرأة )ســيداو(. وهــذا مــا  ــع أشــكال التميي ــى جمي عل
ســيُتناَول بنــوٍع مــن التحليــل يف القســم التالــي واملتعلـّـق باّتفاقيــة 
ــة  ــات املترّتب ــا وااللتزام ــوق فيه ــك احلق ــاط تل )ســيداو(، وارتب
علــى ذلــك حتديــدا يف الشــق املتعلّــق ملعاجلــة تأثيــر التمييــز 
يف انتهــاكات احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى النســاء.

لقــد رّكــز العهــد الدولي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية على 
حتديــد املــدى اجلوهــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

الــواردة فيــه، حيــث نــّص علــى:

واللتــْن  « 	( منــه،   ،2  ( املاّدتــن  التمييــز واملســاواة يف  عــدم 
تنّصــان بصيغــة اإللــزام أنــه علــى الــدول أن متتنــع عــن التمييــز 
ضــّد املــرأة، أو ضــّد فئــات معّينــة مــن النســاء، ســواء بالقانــون 
أو باملمارســة. وكذلــك أن تضمــن املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  احلقــوق  بجميــع  التمّتــع  حــّق  يف 
كافًيــا  ليــس  وحــده  القانــون  يف  التمييــز  عــدم  والثقافيــة. 
ــى الــدول أيًضــا اّتخــاذ  ــة بهــذا االلتــزام. ال بــل عل لتفــي الدول
القوانــن  إبطــال  أو  وتغييــر  املناســبة،  التشــريعية  التدابيــر 
ــز ضــّد املــرأة، يف  ــع التميي واألعــراف واملمارســات القائمــة ملن
احليــاة العاّمــة واخلاّصــة. كمــا وعلــى علــى الــدول أيًضــا اّتخــاذ 
إجــراءات خاّصــة تســتهدف التعجيــل باملســاواة الفعليــة بــن 
الرجــل واملــرأة، مبــا يف ذلــك اخلطــوات الهادفــة إلــى تغييــر 

األمنــاط الســلوكية االجتماعيــة والثقافيــة والعائليــة.  
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 كمــا نــّص علــى احلــق يف العمــل يف املــواد )6، 7، 8، و10/	(  «
للنســاء  العمــل  احلــق يف  يكفــل  حيــث  الدولــي،  العهــد  مــن 
بحريــة،  يخترنــه  بعمــل  رزقهــّن  كســب  إمكانيــة  العامــالت، 
وظــروف عمــل آمنــة وصّحيــة تكفــل الســالمة والصّحــة وال 
حتــّط مــن كرامتهــّن اإلنســانية. وكذلــك احلــق يف أجــر منصــف 
يضمــن لهــّن وألســرهّن عيــش حيــاة كرميــة. كذلــك يحظــر 
التمييــز ضــّد املــرأة علــى أي أســاس، ســواء يف التوظيــف أو 
ــة  ــى أســاس األدوار النمطي ــز عل ــك التميي ــة، مبــا يف ذل الترقي
للرجــل واملــرأة؛ العمــل املتســاوي يجــب أن يكــون بأجــٍر متســاو، 
وعلــى أصحــاب العمــل منــح العامــالت عندهــم إجــازات دوريــة 
مدفوعــة األجــر. ويشــمل احلــق يف العمــل أيضــاً، احلــق يف 
تكويــن اجلمعيــات مــع اآلخريــن والتفــاوض مــن أجــل ظــروف 
العّماليــة  لالحّتــادات  االنضمــام  يف  واحلــق  أفضــل،  عمــل 
التــي يخترنهــا، واحلــق يف اإلضــراب شــريطة ممارســته وفًقــا 
لقوانــن البلــد املعنــي؛ ُكمــا ويحظــر العمــل القســري واالجّتــار 
يف البشــر مبوجــب القانــون الدولــي، ويعــّدان انتهــاكات جســيمة 
حلقــوق اإلنســان. وتتعّهــد الــدول بضمــان منــع عمالــة األطفــال 
حتــت ســّن معينــة، ويف الظــروف التــي تضطــّر فيهــا الفتيــات 
إلــى العمــل، يجــب أن مُيــّدوا بحمايــة إضافيــة مبوجــب نصــوص 

هــذه املــواد يف العهــد. 

ــك  « ــان االجتماعــي مبــا يف ذل ــى احلــق يف الضم ــّص عل ــا ون كم
التأمينات االجتماعية يف املواد )9، 2/10 و1/11(، حيث ألزمت 
الــدول ضمــان حــق جميــع األشــخاص يف التأمــن االجتماعــي، 
مبــا يف ذلــك الضمــان االجتماعــي، مبــا يضمــن حصــول جميــع 
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األشــخاص علــى احلــّد األدنــى مــن الســلع واخلدمــات التــي 
يتطلّبهــا عيــش حيــاة كرميــة. وعلــى الدولــة أن توّفــر جلميــعَ مــن 
يف نطــاق واليتهــا احلمايــة دون أي متييــز مــن: »)أ( احلرمــان من 
دخــل العمــل بســبب املــرض، أو العجــز، أو األمومــة، أو إصابــة 
العمــل، أو البطالــة، أو الشــيخوخة، أو وفــاة أحــد أفــراد األســرة، 
)ب( الرعايــة الصحيــة باهظــة الثمــن، )ج( عــدم كفايــة الدخــل 
إلعانــة األســرة، خاّصــة األطفــال والكبــار مــن غيــر القادريــن«؛ 
كذلــك يجــب منــح عنايــة خاّصــة لزيــادة حصــول املجموعــات 
احملرومــة واملهّمشــة علــى اســتحقاقات التأمينــات االجتماعيــة، 
مثــل النســاء العجائــز، والعامــالت يف القطــاع اخلــاص؛ ويجــب 
أن تضمــن الــدول أيًضــا املســاواة بــن الرجــال والنســاء يف ســّن 
ــى النســاء اســتحقاقات متســاوية  ــاري، وأن تتلّق التقاعــد اإلجب
يف خطــط املعــاش العاّمــة واخلاّصــة، وتضمــن كذلــك للنســاء 
إجــازات أمومــة كافيــة، كمــا تضمــن للرجــال إجــازات أبويــة 
كافيــة، وإجــازات للوالديــن ســواء ذكــر أو أنثــى. وإتاحــة إجــازات 
األطفــال،  رعايــة  ومرافــق  االجتماعــي،  والتأمــن  األمومــة، 

للعامــالت يف القطاعــن اخلــاص والعــام.

 كمــا ونــّص علــى احلــق يف الغــذاء يف املــاّدة 11 منــه، حيــث  «
اعتبــر احلــّق يف الغــذاء عنصــر أساســي لعيــش حيــاة كرميــة، 
احليــاة،  يف  كاحلــّق  كثيــرة،  أخــرى  حقــوق  إلدراك  وحيــوي 
والصحــة، والتعليــم. وهــو ال يقتصــر علــى تنــاول حّصــة معّينــة 
مــن الســعرات احلراريــة، والعناصــر الغذائيــة الضروريــة يف 
النظــام الغذائــي للمــرء فحســب، بــل يعنــي أن مــن حــّق اجلميــع 
أن يتمّتــع بالقــدرة املاّديــة واالقتصاديــة للحصــول علــى الغــذاء 
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أيضــاً  الــدول  وعلــى  األوقــات؛  جميــع  يف  إنتاجــه  ســبل  أو 
منــع التمييــز يف إمكانيــة احلصــول علــى الغــذاء أو مصــادر 
ــالك أو اســتخدام  إنتاجــه. وأن تضمــن »للنســاء احلــق يف امت
أو إدارة الســكن، واألرض، واملمتلــكات، بالتســاوي مــع الرجــال، 
ــام بذلــك، وأن تضمــن لهــّن  ــى مــا ميّكنهــّن للقي وحصولهــّن عل
ــا، وأن  ــذاء أو احلــّق يف إدارته ــاج الغ ــى ســبل إنت احلصــول عل
تعمــل بفاعليــة علــى معاجلــة املمارســات العرفية التــي مبوجبها 
ال تــأكل النســاء إال بعــد أن يشــبع الرجــال متامــاً، أو يحصلــن 

ــة أقــل. ــى حصــص غذائي عل

 كمــا ونــّص علــى احلــق يف الســكن يف املــادة )11/ 1( منــه والتــي  «
وّضحــت أنــه يجــب فهــم احلــّق يف الســكن بوصفــه شــامال لــكل 
العناصــر التــي يجــب توافرهــا يف املــأوى والضروريــة لعيــش 
حيــاة كرميــة: األمــان مــن التهديــدات اخلارجيــة أو املنزليــة، 
بيئــة معيشــية صّحيــة، ضمــان فتــرة شــغل املســكن، القــدرة علــى 
حتّمــل الكلفــة، الصاحليــة للســكن، إتاحــة إمكانيــة احلصــول 
علــى الســكن، املالئمــة مــن الناحيــة الثقافيــة، توّفــر اخلدمــات 
ــار موقــع ســكنه.  ــة الفــرد يف اختي األساســية يف الســكن، وحّري
ووّضحــت أنــه علــى احلكومــات وضــع سياســات وطنيــة تضمــن 
ــاًكا  ــع مواطنيهــا. يعــد اإلخــالء القســري انته هــذا احلــق جلمي
بديهًيــا للحــّق يف الســكن املالئــم. »علــى الــدول نفســها أن متتنــع 
عــن تنفيــذ اإلخــالء القســري وأن تضمــن تطبيــق القانــون علــى 
العاملــن فيهــا مّمــن يأمــرون بتنفيــذه أو علــى أي طــرف ثالــث 
قــام بتنفيــذه«. ويف حــال وجــوب تنفيــذ اإلخــالء القســري، يجــب 
أن يتــم مبــا يّتفــق مــع قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي، ويجــب أاّل 
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ينتــج عنــه تشــريد األشــخاص. كمــا ال يجــب حرمــان أي شــخص 
مــن أحــد أشــكال املســكن حتــى يف أوقــات األزمــات االقتصاديــة.

 ونــّص أيضــاً علــى احلــق يف امليــاه والصــرف الصحــي مبوجــب  «
املاّدتــنْ 11 و12 مــن العهــد الدولــي والــذي اعتبــر أن احلــق يف 
امليــاه عنصــر ال غنــى عنــه لعيــش حيــاة إنســانية كرميــة، وشــرط 
أساســي إلدراك حقــوق اإلنســان األخــرى. وعلــى الــدول، من بن 
التزامــات أخــرى، أن تضمــن حــق احلصــول علــى املــاء ومرافــق 
وخدمــات امليــاه علــى أســاس مــن املســاواة وعــدم التمييــز، ال 
ســّيما للفئات احملرومة أو املهّمشــة، وأن تضمن للنســاء احلماية 
ــب  ــع. ويتطلّ ــاء اســتخدامهّن للمــاء يف الواق ــدات أثن مــن التهدي
احلــق يف امليــاه أن يحصــل كل شــخص علــى حّصــة كافيــة مــن 
ويعنــي  واملنزليــة.  الشــخصية  لالســتخدامات  الشــرب  ميــاه 
التمّتــع الكامــل بهــذا احلــق احلصــول علــى ميــاه بتكلفــة معقولــة، 
ونظيفــة، وميكــن الوصــول إليهــا واقعيــاً. وألّن النســاء يف العــادة 
يتــم اســتبعادهّن أثنــاء صنــع السياســات واّتخــاذ القرارات بشــأن 
امليــاه، فعلــى الــدول األطــراف ضمــان مشــاركتهّن. علــى الــدول 
أيًضا ضمان أن يهدف تخصيص موارد املياه، واالستثمارات يف 
امليــاه، إلــى تســهيل احلصــول علــى امليــاه جلميــع أفــراد املجتمــع. 
وكذلــك عليهــم ضمــان وضــع السياســات والكفــاالت املتعلّقــة 
باحلــق يف امليــاه علــى نحــو يراعــي تبايــن العــبء الــذي تتحّملــه 
النســاء يف جلــب امليــاه، واســتخدامها يف األعمــال املنزليــة. وأن 
تضمــن حصــول النســاء والفتيــات علــى مــا يكفيهــّن مــن مرافــق 
صــرف صحــي آمنــة ونظيفــة يف املــدارس، ويف املنشــآت العامــة 

التــي تشــرف عليهــا الدولــة.  
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كمــا نــص العهــد علــى ضــرورة احلــق يف التعليــم يف املادتــْن  «
	1، و14 منــه، واللتــن اعتبرتــا التعليــم يف حــّد ذاتــه غايــة 
فهــو  ككل.  املجتمــع  أو  الفــرد  لنمــو  ســواء  كذلــك،  ووســيلة 
املفتــاح للمشــاركة الكاملــة يف املجتمــع اقتصاًديــا واجتماعًيــا 
وثقافًيــا ومدنًيــا وسياســًيا. ويشــمل احلــق يف التعليــم ُمكَونــن 
واســعن: تعزيــز حصــول اجلميــع علــى التعليــم علــى أســاس مــن 
املســاواة وعــدم التمييــز، وحّريــة اختيــار نــوع ومحتــوى التعليــم، 
الــذي يجــب أن يكــون متاحــا، ويســهل الوصــول إليــه، ومقبــوال، 
وقابــال للتكيــف. ويعتبــر احلصــول علــى التعليــم االبتدائــي 
التعليــم  يكــون  أن  ويجــب  األدنــى،  األساســي  االلتــزام  هــو 
االبتدائــي العاملــي إجباريــاً ومّجانيــاً للصبيــان والبنــات. وعلــى 
الــدول تنفيــذ تدابيــر خاّصــة مؤّقتــة لضمــان املســاواة الفعليــة 
للفتيــات ويف كافــة الســياقات التعليميــة، مبــا يف ذلــك التعليــم 
العالــي. يجــب أن تضــع الــدول التشــريعات والسياســات التــي 
تضمــن املســاواة بــن الفتيــة والفتيــات يف معاييــر االلتحــاق 
بكاّفــة املســتويات التعليميــة. علــى الــدول األطــراف كذلــك أن 
تضمــن ذلــك، ال ســّيما مــن خــالل املعلومــات وحمــالت رفــع 
الوعــي، أن تكــّف األســر عــن تفضيــل الفتيــة علــى الفتيــات مــن 
أطفالهــم يف اإللتحــاق باملــدارس، وأن تعــّزز املناهــج الدراســية 
ــق  ــى الــدول األطــراف خل مبــدأّي املســاواة وعــدم التمييــز. عل
ظــروف إيجابيــة لضمــان ســالمة األطفــال، الســّيما الفتيــات، 
يف طريقهــم مــن وإلــى املدرســة وأثنــاء وجودهــم فيهــا؛ كذلــك 
يجــب أن تضــع النظــم والسياســات التعليميــة يف ُحســبانها، 
التمييــز املتقاطــع الــذي يؤثــر علــى الفتيــات الصغيــرات، مثــل 
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اإلعاقــة أو النــزوح أو حالــة املواطنــة. وعلــى الــدول أيًضــا أن 
توفــر التعليــم احلــريف وتعليــم الكبــار والتعليــم مــدى احليــاة 
الذيــن ال غنــى عنهــم للنســاء ليتمّتعــن بحقوقهــن اإلنســانية، 

ــع.  ــى أرض الواق ــة عل ــك لضمــان املســاواة الفعلي وكذل

كمــا نــص العهــد علــى احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى مــن  «
منــه،  و12   11 املادتــن  والنفســية مبوجــب  البدنيــة  الصحــة 
بحيــث يرتبــط احلــق يف الصحــة، باحلــق األصيــل لــكل شــخص 
للعيــش بكرامــة. ويكفــل لألشــخاص التمّتــع بأفضــل رعايــة 
صحيــة متاحــة، لكّنــه ال يقتصــر علــى ذلــك. »يرتبــط احلــق يف 
الصحــة ارتباًطــا وثيًقــا بـــِ، ويعتمــد علــى إدراك حقــوق أخــرى 
تقّرهــا الشــرعة الدوليــة للحقــوق، مــن بينهــا احلــق يف الغــذاء، 
والســكن، والعمــل، والتعليــم، والكرامــة اإلنســانية، واحليــاة، 
واخلصوصيــة،  التعذيــب،  ومنــع  واملســاواة،  التمييــز،  وعــدم 
واحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، وحريــة تكوين اجلمعيات، 
وحريــة التجمــع، وحريــة احلركــة«. كذلــك يعــّد املســكن اآلمــن 
واملضمــون، البيئــة النظيفــة، الســاملة مــن املمارســات التقليديــة 
ــى معلومــات دقيقــة  ــة، واحلصــول عل ــة الكافي الضــاّرة، التغذي
أسســاً  أيضــاً  واإلجنابيــة،  اجلنســية  الصحــة  عــن  وســهلة 
للنســاء  الصّحــة  يف  احلــق  يكفــل  كمــا  الصحيــة؛  للحيــاة 
التحّكــم يف أجســادهّن وصحتهــّن. علــى الــدول األطــراف أن 
تقضــي علــى التمييــز ضــّد النســاء يف احلصــول علــى ِخدمــات 
الرعايــة الصحيــة، طــوال دورة احليــاة، الســّيما يف مجــاالت 
بعــد  مــا  فتــرة  وأثنــاء  والــالددة،  واحلمــل،  األســرة،  تنظيــم 
ــر العوامــل املجتمعيــة تأثيــراً كبيــراً علــى احلالــة  الــوالدة. »تؤّث
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ــوق  ــة خاصــة للحق ــالء عناي ــك يجــب إي ــة للنســاء، لذل الصّحي
واالحتياجــات الصحيــة للنســاء مــن الفئــات األكثــر تعرضــاً 
للمخاطــر واحملرومــة، مثــل املهاجــرات والاّلجئــات والنازحــات، 
والفتيــات، والنســاء العجائــز، والنســاء العامــالت يف الِبغــاء، 
ــن والنســاء مــن ذوي اإلعاقــات  والنســاء مــن الســّكان األصلّي
البدنيــة أو الذهنيــة«. وعلــى الــدول كذلــك توفيــر الرعايــة 
ــى مســتوى مــن اإلتاحــة، وســهولة  ــى أعل ــع عل ــة للجمي الصحي
ــز. ــن عــدم التميي ــى أســاس م ــول واجلــودة وعل الوصــول، والَقب

2.1.	 اّتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــّد املــرأة 
)سيداو(.

اعتُمــدت هــذه االّتفاقيــة من قبل اجلمعية العامة لألمم املّتحدة 
يف 28 كانــون األول 1979 والتوقيــع عليهــا يف 1 مــارس 1980، 
بهــدف ضمــان املســاواة يف احلقــوق للمــرأة، بغــّض النظــر عــن 
حالتهــا الزوجيــة ويف جميــع املياديــن، وضــرورة احتــرام الــدول 
لهــذه االّتفاقيــة مــن خــالل إعمالهــا يف التشــريعات الوطنيــة 
مــن مبــدأ  للــدول. وتّتخــذ هــذه االّتفاقيــة ببدايتهــا أساســاً 
ــاق األمم املّتحــدة؛ واإلعــالن  ــه يف ميث املســاواة املنصــوص علي
اخلاصــن  الدوليــن  والعهديــن  اإلنســان؛  حلقــوق  العاملــي 
بحقــوق اإلنســان؛ وكل مــا يصــدر عــن األمم املّتحــدة يف هــذا 
املجــال مــن اّتفاقيــات وإعالنــات دوليــة، باعتبــار أن التفرقــة 
بــن الرجــل واملــرأة هــي انتهــاك صريــح حلقــوق اإلنســان ولهــذه 
املعاهــدات، وتشــّدد علــى دور املــرأة يف تنميــة املجتمــع علــى 
جميــع األصعــدة وبالتالــي فعلــى الــدول أن تلتــزم بحقــوق املــرأة 
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علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل باعتبارهــا إنســان وبغــّض النظــر 
كاّفــة  االّتفاقيــة بشــكٍل صريــح  وراعــت  عــن اجلنــس. هــذا 
ــا  ــّص عليه ــي ن ــرأة، الت ــة للم ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي احلق
العهــد اخلــاص بذلــك مــع ضــرورة التأكيــد علــى حظــر التمييــز 
ضّدهــا يف تلــك احلقــوق والضمــان الالزمــة لنيــل تلــك احلقــوق. 
حيــث حرصــت املــادة )1( مــن االّتفاقيــة علــى وضــع تعريــف 
ملــا يقصــد بالتفرقــة بــن الرجــل واملــرأة، بينمــا وّضحــت املــادة 
)2(: »تشــجب الــدول األطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
املــرأة وّتتفــق علــى أن تنتهــج بــكل الوســائل ودون إبطــاء سياســة 
ــك  ــاً لذل ــرأة وحتقيق ــز ضــد امل ــى التميي تســتهدف القضــاء عل

تتعهــد بالقيــام مبــا يلــي:

إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف دســاتيرها أ. 
ــم يكــن هــذا  ــة أو تشــريعاتها املناســبة األخــرى إذا ل الوطني
املبــدأ قــد أُدمــج فيهــا حّتــى اآلن، وكفالــة التحقيــق العملــي 
لهــذا املبــدأ مــن خــالل التشــريع وغيــره مــن الوســائل املناســبة.

اّتخــاذ املناســب مــن التدابيــر تشــريعية وغير تشــريعية مبا يف ب. 
ذلــك مــا يناســب مــن جــزاءات حلظــر كل متييــز ضــّد املــرأة.

ــى قــدم املســاواة ج.  ــرأة عل ــة حلقــوق امل ــة قانوني فــرض حماي
ــة للمــرأة، عــن طريــق  مــع الرجــل وضمــان احلمايــة الفعال
احملاكــم ذات االختصــاص واملؤّسســات العامــة األخــرى يف 

البلــد مــن أي عمــل متييــزي.
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االمتناع عن مباشــرة أي عمل متييزي أو ممارســة متييزية د. 
ضــّد املــرأة، وكفالــة تصــرف الســلطات واملؤّسســات العاّمــة 

مبــا يّتفــق و هــذا االلتــزام.

 اّتخــاذ جميــع التدابيــر املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ه. 
ضــدّ املــرأة مــن جانــب أي شــخص أو منّظمــة أو مؤّسســة.

اّتخــاذ جميــع التدابيــر املناســبة مبــا يف ذلــك التشــريعي و. 
القوانــن واألنظمــة  القائــم مــن  لتغييــر أو إبطــال  منهــا 
واألعــراف واملمارســات التــي تشــّكل متييــزاً ضــّد املــرأة.

التــي ز.  الوطنيــة  اجلزائيــة  األحــكام  أشــكال  إلغــاء جميــع 
تشــّكل متييــزاً ضــّد املــرأة«. 

كافــة  يف  التمييــز  علــى  القضــاء  علــى   )16( املــاّدة  ورّكــزت 
جانــب  علــى  األســرية  والعالقــات  بالــزواج  املتعلّقــة  األمــور 
تفصيلــي. بينمــا أولــت املــواد 12 و14 أهّميــة حصــول املــرأة 
والضمــان  والعمــل  والتعليــم  الصّحــة  يف  حقوقهــا  علــى 
االجتماعــي، ووضــع التدابيــر الالزمــة لذلــك وإزالــة أي متييــز 
يف حّقهــا يف الوصــول إلــى تلــك احلقــوق كمــا هــي موّضحــة 
واالجتماعيــة. االقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد   يف 
مســاوية  للمــرأة  قانونيــة  أهليــة   )15( املــاّدة  وأعطــت  هــذا 
ألهليــة الرجــل، وبالتالــي فتفــرض هــذه املــاّدة علــى الــدول 
االلتــزام يف املســاواة مــن خــالل إدراج هــذا املبــدأ و العمــل بــه 
يف التشــريعات الوطنيــة واألعــراف واملمارســات، باإلضافــة إلــى 
ــر الالزمــة للعمــل  ــة يف اّتخــاذ التدابي مســؤولية ســلطات الدول
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بذلــك، ويف الفقــرة األخيــرة نّصــت علــى اجلانــب اجلزائــي يف 
ــك. ــف ذل ــا يخال ــاء م ــة يف األحــكام وإلغ ضــرورة املســاواة اجلزائي

لقــد تبّنــت فلســطن اّتفاقيــة )ســيداو( باملصادقــة الوطنيــة األولــى عــام 
2005 مبوجــب قــرار مــن مجلــس الــوزراء عــام 2005، ويف عــام 2009 
صادقــت فلســطن علــى االّتفاقيــة باإلعــالن أحــادي اجلانــب، مبوجــب 
ــام 2014  ــم 2009/19. ويف األّول مــن نيســان لع املرســوم الرئاســي رق
بعــد أقــل مــن عــام ونصــف علــى نيــل فلســطن صفــة الدولــة املراقــب 
دون  االّتفاقيــة  إلــى  باالنضمــام  فلســطن  قامــت  املّتحــدة،  األمم  يف 
ــة  ــراً عــن إرادة سياســية فعلي ــد تعبي ــا يُع ــى موادهــا، مّم ــظ عل أي حتّف
ــل التقــّدم يف اجلهــود الوطنيــة الهادفــة إلــى حمايــة  وخطــوة نوعيــة متّث
حقــوق املــرأة الفلســطينية، وتنزيــه التشــريعات والسياســات الســارية مــن 
 األحــكام التمييزيــة ضّدهــا ومكافحــة التمييز الفعلــي يف كاّفة املجاالت.5
بنــاًء علــى مــا ذكــر فــإن أي تفرقــة علــى أســاس اجلنــس يف مــواد قانــون 
العقوبات و/أو أية تشريع آخر تعتبر غير دستورية وبالتالي فيجب على 
املشــرع إلغائهــا أو تعديلهــا، ويجــوز الطعــن بهــا لــدى احملاكم الدســتورية. 
كمــا أن هــذه املــواد تعتبــر مخالفــة لإلعالنــات واملواثيــق الدوليــة التــي 
تضمــن احلقــوق واحلّريــات العاّمــة كاإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، 
واّتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــّد املــرأة، حيــث أّنهــا 
لــم تراعــي مبــدأ املســاواة مــن خــالل تشــريعاتها الوطنيــة وممارســاتها 
وتخالــف املــادة )10( مــن القانــون األساســي املعدل الــذي يفرض االلتزام 
بهــذه االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة. وبالتالــي فــإن اإلخــالل بهــا يعتبــر 

5: التقرير الرسمي األول لدولة فلسطين حول اتفاقية )سيداو(، 8 آذار لعام 2017 ، والمنشور على 
http://www.mofa.pna.ps/ar/wp-con- الصفحة اإللكترونية لوزارة الخارجية الفلسطينية  .

tent/uploads/2017/03/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9
%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88.pdf
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غيــر دســتوري بنــاًء علــى مبــدأ الهرميــة يف التشــريع، ومخالــف للقانــون 
الدولــي اإلنســاني هــذا مــن جانــب، ومــن جانــٍب آخــر، وردت توصيــات 
اللجنــة الدوليــة لســيداو توصيــات واضحــة بخصــوص إزالــة التمييــز يف 
التشــريعات العقابيــة وشــّددت علــى حمايــة النســاء وأهّميــة ذلــك ضمــن 
توصياتهــا التوصيــة رقــم 11 بضــرورة حظــر التمييــز بشــكٍل واضــح يف 
مشــروع قانــون العقوبــات واملعاقبــة عليــه، جلعلــه مطابقــاً لالّتفاقيــة، 
وينــّص علــى آليــات التطبيــق والعقوبــات املناســبة التزامــاً بنــّص املاّدتــن 
ــك،  ــات الســاري مــن ذل ــون العقوب ــو قان ــة، نظــراً خلل 1 و2 مــن االّتفاقي
وكذلــك أهّميــة النــّص بشــكٍل أكثــر صراحــة يف مشــروع قانــون العقوبــات 

الفلســطيني علــى ذلــك ســواء يف احلّيــز العــام أو اخلــاّص للمــرأة.6

يف . 2 واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق  القانونــي  األســاس 
الفلســطيني  القانــون 

ســيتم مــن خــالل هــذا اجلــزء دراســة األســاس القانونــي لتطبيــق مبــدأ 
املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف فلســطن، من خالل القانون الفلســطيني 
أوالً الــذي يتفــّرع عنــه وثيقــة إعــالن االســتقالل والقانــون األساســي 
املعــّدل لســنة 	200، باإلضافــة إلــى وثيقــة حقــوق املــرأة الفلســطينية. 

وثيقة إعالن االستقالل. 2..

تعتبــر وثيقــة إعــالن االســتقالل الصــادرة عــن املجلــس الوطنــي 
التابــع ملنّظمــة التحريــر الفلســطينية يف تاريــخ 1988/11/15، 
والوثيقــة األهــّم يف تاريــخ فلســطن مبــا حتملــه مــن مبــادئ 
أساســية وحقــوق وحّريــات عاّمــة للفلســطينين ال يجــوز التنــازل 

6 : تقرير اللجنة الدولية )لسيداو( حول المالحظات الختامية على التقرير األولي لدولة فلسطين، 
.8/8/2018
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عنهــا، وهــي األســاس األّول ملبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة 
يف القانــون الوطنــي الفلســطيني، حيــث نّصــت علــى: »إن دولــة 
فلســطن هــي للفلســطينين أينمــا كانــوا فيهــا يطــّورون هوّيتهــم 
الوطنيــة  والثقافيــة، ويتمّتعــون باملســاواة الكاملــة يف احلقــوق، 
وكرامتهــم  والسياســية  الدينيــة  معتقداتهــم  فيهــا  تصــان 
اإلنســانية، يف ظــّل نظــام دميقراطــي برملانــي، يقــوم على أســاس 
حّريــة الــرأي وحّريــة تكويــن األحــزاب ورعايــة األغلبيــة حقــوق 
ــى العــدل االجتماعــي  ــة، وعل ــرام قــرارات األغلبّي ــة واحت األقلّي
واملســاواة وعــدم التمييــز يف احلقــوق العاّمــة علــى أســاس العــرق 
أو الديــن أو اللــون، أو بــن املــرأة والرجــل يف ظــل دســتور يؤّمــن 

ســيادة القانــون والقضــاء املســتقل«.

القانون األساسي املعّدل لسنة 	200. 1.1

يعتبــر القانــون األساســي املعــّدل لســنة 	200 مبثابــة الدســتور 
القوانــن  باقــي  منــه  تســتمّد  حيــث  )املؤقــت(،  الفلســطيني 
الفلســطينية قّوتهــا، ويعتبــر مبثابــة ضمــان للحقــوق واحلّريــات 
العاّمــة التــي يتمّتــع بهــا املواطنــن، باإلضافــة إلــى بيــان النظــام 
ــدأ الفصــل يف الســلطات،  ــة ومب ــم الدول ــذي يحك السياســي ال
وغيرهــا مــن األمــور التــي تكــّون القاعــدة األساســية للنظــام 
يف  الهرمّيــة  مبــدأ  إلــى  وباالســتناد  الفلســطيني.  القانونــي 
التشــريع، يعتبــر الدســتور علــى رأس التشــريعات حيــث ال يجــوز 
الدرجــة(  بقانــون )متســاوين يف  قــرار  أو  قانــون  أن يخالــف 
ــاّدة  ــّدل يف امل ــون األساســي املع ــّص القان قاعــدة دســتورية. وين
)9(: »الفلســطينّيون أمــام القانــون ســواء ال متييــز بينهــم بســبب 

2.2
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العــرق أو اجلنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو 
اإلعاقــة«. وبالتالــي فــإن القانــون األساســي أدرج صراحــًة مبــدأ 
اإلشــارة  القانــون. ومت  أمــام  أســاس اجلنــس  علــى  املســاواة 
بشــكٍل غيــر مباشــر مــن خــالل العيــدي مــن النصــوص القانونيــة 
التــي تكفــل جلميــع املواطنــن ممارســة حقوقهــم املختلفة بشــكل 
ــة املواطنــن حــّق  ــون األساســي لكاّف ــاًل كفــل القان متســاٍو، فمث
ــى »أّن  ــه عل ــاّدة )0	( من ــث نّصــت امل ــى القضــاء، حي اللجــوء إل
التقاضــي حــق مصــون ومكفــول للنــاس كاّفــة، ولــكل فلســطيني 

ــه الطبيعــي...« ــى قاضي حــق االلتجــاء إل

يف  املســاواة  مظاهــر  أن  يّتضــح  أعــاله  النصــوص  وبتحليــل 
احلقــوق أخــذت أشــكاالً مختلفــة، منهــا املســاواة أمــام القانــون، 
واملســاواة أمــام القضــاء، واملســاواة يف الواجبــات املفروضــة 

علــى األفــراد نســاء ورجــال.

وبنــوٍع مــن التفصيل والتحليل للحقــوق االجتماعية واالقتصادية 
القانــون  نــّص  فلقــد  املعــّدل،  القانــون األساســي  الــواردة يف 
األساســي مبوجــب املــاّدة )26( منــه علــى احلــق يف التعليــم، 
حيــث نّصــت أن »التعليــم حــق لــكل مواطــن، وإلزامــي حتــى نهاية 
املرحلــة األساســية علــى األقــل ومجانــي يف املــدارس واملعاهــد 
واملؤسســات العامــة...« وجــاءت املــاّدة )25( ونــّص علــى احلــق 
يف العمــل حيــث نصــت علــى أن: »العمــل حــق لــكل مواطــن وهــو 
واجــب وشــرف وتســعى الســلطة الوطنيــة إلــى توفيــره لــكل قــادر 
عليــه، تنّظــم عالقــات العمــل مبــا يكفــل العدالــة للجميــع ويوّفــر 
واالجتماعيــة،  الصحيــة  والرعايــة  واألمــن  الرعايــة  للعمــال 
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التنظيــم النقابــي حــّق ينّظــم القانــون أحكام، احلــق يف اإلضراب 
ميــارس يف حــدود القانــون«. أّمــا بالنســبة للحــق يف الضمــان 
االجتماعــي فلقــد كفلــه القانــون األساســي يف عــّدة جوانــب 
منهــا مــا نّصــت عليــه املــاّدة )22( منــه: ينّظــم القانــون خدمــات 
التأمــن االجتماعــي والصحــي ومعاشــات العجــز والشــيخوخة، 
رعايــة أســر الشــهداء واألســرى ورعايــة اجلرحــى واملعاقــن 
ــة لهــم  ــون أحكامــه، وتكفــل الســلطة الوطني ــم القان واجــب ينّظ
ــك مــا  ــم والتأمــن الصحــي واالجتماعــي، وكذل خدمــات التعلي
ورد يف نــّص املــادة )29( منــه: رعايــة األمومــة والطفولــة واجــب 
وطنــي، ولألطفــال احلــق يف: احلمايــة والرعايــة الشــامل، أن ال 
يُســتغلّوا ألي غــرض كان، وال يُســمح لهــم بالقيــام بعمــل يُلحــق 

ضــرراً بســالمتهم أو بصحتهــم أو بتعليمهــم...«

كمــا وكفــل القانــون األساســي احلــق يف الســكن املالئــم لــكل 
املواطنــن علــى حــد ســواء، وحــث الســلطة علــى توفيــر مســكن 
لــكل مواطــن ليــس لديــة مــأوى وهــذا مبوجــب أحــكام املــادة 
)	2( منــه والــذي نــص علــى: »املســكن املالئــم حــق لــكل مواطــن، 
وتســعى الســلطة الوطنيــة لتأمــن املســكن ملــن ال مــأوى لــه«.  
كمــا كفلــت املــادة )21( حريــة ممارســة النشــاط االقتصــادي 
دون متييــز حيــث نّصــت علــى أن: »حريــة النشــاط االقتصــادي 
 مكفولــة، وينظــم القانــون قواعــد اإلشــراف عليهــا وحدودهــا«.
أمــا املــادة )10/1( فتنــّص علــى أن حقــوق اإلنســان وحّرياتــه 
البنــد  إلــى  باإلضافــة  االحتــرام،  وواجبــة  ملزمــة  األساســية 
ــق  ــرام املواثي ــزم الســلطة باحت ــي تل ــا الت ــادة ذاته ــي مــن امل الثان
ــة حلقــوق اإلنســان. وبالنســبة للمــادة )1	( فقــد نّصــت  الدولي
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تقــّدم  التــي  اإلنســان  املســتقلّة حلقــوق  الهيئــة  إنشــاء  علــى 
تقاريرهــا إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية واملجلــس 
التشــريعي، وبذلــك فقــد أّكــد املشــرع علــى أن حقــوق اإلنســان 
والتــي تعتبــر متســاوية للرجــل واملــرأة كمــا ذكــر يف القانــون، 
يجــب صونهــا ورقابــة العمــل علــى االلتــزام بهــا مــن مؤسســات 
التــي  الهيئــة  هــذه  إنشــاء  خــالل  مــن  وذلــك  كافــة،  الدولــة 
ــزام مــن قبــل احلكومــة  ــى مــدى االلت ــة عل تعتبــر مهّمتهــا رقابي
بكفالــة حقــوق اإلنســان. بينمــا أشــارت املــادة )2	( علــى أن أي 
اعتــداء علــى هــذه احلقــوق واحلّريــات هــي »جرميــة ال تســقط 
الدعــوى اجلنائيــة وال املدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن 
 الســلطة الوطنيــة تعويضــا عــادال ملــن وقــع عليــه الضــرر«. 
وبتحليــل النصــوص أعــاله يّتضــح أن القانــون األساســي املعــّدل 
بــن  ينــص فقــط علــى املســاواة يف احلقــوق واحلّريــات  لــم 
الرجــل واملــرأة، بــل أنشــأ هيئــة رقابيــة لإلشــراف علــى تطبيــق 
ــادم  ــا جرميــة ال تســقط بالتق ــر مخالفته هــذه املســاواة، واعتب

ــة الفلســطينية. ــب تعويضــاً مــن الســلطة الوطني وترّت

وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية. 1.	

قيــام  بعــد  أُنشــئت  مواثيــق  مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــي 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن قبــل االحتــاد العــام للمــرأة 
الفلســطينية وبعــض املؤسســات النســوية، بهــدف حمايــة حقــوق 
ــوع  ــى أســاس الن ــز عل ــا مــن التميي املــرأة الفلســطينية وحمايته
االجتماعــي. وقــد صــادق الرئيــس الســابق للســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية ياســر عرفــات علــى الوثيقــة األولــى حلقــوق املــرأة 

	.2
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الفلســطينية يف العــام 	199، حيــث أّكــدت الوثيقــة علــى ضــرورة 
املســاواة وأخــذ التدابيــر الالزمــة لذلــك، باإلضافــة إلــى تعديــل 

ــك. التشــريعات النافــذة مبــا يّتفــق وذل

ويف عــام 2000 قــام االحّتــاد العــام للمــرأة الفلســطينية مــع 
مجموعــة مــن املراكــز واملؤّسســات النســوية، مبراجعــة الوثيقــة 
وتضمينهــا مبجموعــة مــن املبــادئ والتصنيفــات التــي حتــّث 
علــى ضــرورة حتقيــق املســاواة، وأُضيفــت تصنيفــات أخــرى 
لهــا يف عــام 2008 علــى شــكل مواثيــق تابعــة لهــذه الوثيقــة، 
تشــّكل  بنــوداً  وتضيــف  الوثيقــة  بــه  جــاءت  مــا  علــى  تؤّكــد 
الفلســطينية، وتضمــن املســاواة  املــرأة  أكبــر حلقــوق  حمايــة 
لهــا. القانونيــة  واألهليــة  احلقــوق  يف  والفعليــة   القانونيــة 
اســتمّدت وثيقة حقوق املرأة الفلســطينية بنودها من اإلعالنات 
واملواثيــق الدوليــة، كاّتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز 
ضــد املــرأة  والعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
وقــرار مجلــس األمــن 25	1 وإعــالن القضــاء علــى التمييــز ضــد 
املــرأة؛ وكذلــك وثيقــة إعــالن االســتقالل؛ والقانــون األساســي 
الفلســطيني، والقوانــن الســارية، بهــدف اعتمادهــا كمرجــع 
حكومــي ملــزم قانونــا لكفالــة املســاواة، و جتــدر اإلشــارة أن 
الوثيقة خّصصت جزءاً منها  للحقوق االقتصادية واالجتماعية  
للمــرأة  والتــي حّددتهــا مــن 26 بنــد: شــملت املســاواة  يف حقهــا 
يف العمــل، واحلصــول علــى األجــر املتســاوي للعمــل املتســاوي، 
والتدريــب املهنــي املناســب لهــا واإلجــازات املناســبة لهــا يف فتــرة 
األمومــة والرضاعــة واحلمايــة االجتماعيــة، وحمايتهــا مــن كاّفــة 
أشــكال العنــف واملضايقــات اجلنســية يف مــكان العمل وحّقها يف 



52 

الضمــان االجتماعــي ومتثيلهــا يف النقابــات بنســبة ال تقــل عــن 
%0	،  وكذلــك حقهــا يف التعليــم ويشــمل ذلــك االلتحــاق بكافــة 
املؤسســات التعليميــة بجميــع أنواعهــا، والتســاوي يف املناهــج 
التدريــس  حقــل  يف  للعمــل  املطلوبــة  واملؤّهــالت  الدراســية، 
ــح  ــى املن ــرص احلصــول عل ــررة للجنســن، والتســاوي يف ف املق
واإلعانــات الدراســية واملعلومــات التربويــة، علــى أســاس قاعــدة 
ــا  ــة وحصوله ــا الصحي تكافــؤ الفــرص بــن اجلنســن، وحقوقه
علــى اخلدمــات الصحيــة املناســبة وحّقهــا يف احلمايــة مــن كافــة 

أشــكال العنــف واإلســاءة واإلهمــال.

 كمــا وحــّددت الوثيقــة احلقــوق اجلزائيــة للمــرأة الفلســطينية 
حيــث مت النــص عليهــا مــن 9 بنــود، وســيتم اســتعراضها بنــوع 
قانــون  مضمــون  يف  املباشــر  الرتباطهــا  هنــا  التفصيــل  مــن 

العقوبــات محــل التحليــل يف الدراســة، وهــي: 

ــع بحقــوق مســاوية للرجــال . 1 للمــرأة الفلســطينية احلــق يف التمّت
يف احليــاة واحلريــة والســالمة الشــخصية.

يلتــزم املشــرع الفلســطيني بالعمــل علــى إلغــاء كافــة أحــكام . 2
قوانــن العقوبــات التــي تنطــوي على متييــز ضــد املــرأة، وعلــى 
وجــه اخلصــوص األحــكام اخلاصــة بقضايــا الشــرف والزنــا، 
هــذه  تنظيــم  بالرجــل يف  املــرأة  مســاواة  يحقــق  نحــو  علــى 

التشــريعات.

يؤخــذ بشــهادة املــرأة يف جرائــم الزنــا علــى نحــو مســاٍو لشــهادة . 	
الرجــال، علــى اعتبــار تســاويهما يف شــروط األهليــة القانونيــة.
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ــى كل مــن . 4 ــة عل ــى تشــديد العقوب يعمــل املشــرع الفلســطيني عل
يقــدم علــى ارتــكاب جرميــة املــرأة احلامــل رغمــاً عنهــا، وتوفيــر 
قــدراً كبيــراً مــن املرونــة القانونيــة فيمــا يتعلّــق باألســباب التــي 
تدفــع املــرأة احلامــل إلى إجهاض جنينهــا برغبتهــا، باعتبارهــا 

أكثــر احلريصــن علــى ســالمته وحياتــه.

تشّدد العقوبات اجلزائية املفروضة على جرائم االغتصاب وهتك . 5
العــرض، علــى نحــو يحقــق الــردع العام لكل من يقدم عليها، ويعمل 
املشــرع الفلســطيني على جتــرمي مواقعــة الــزوج لزوجته رغمــاً 

عنهــا باعتبــاره شــكاًل مــن أشــكال العنف األســري الواقع عليهــا.

يعمــل املشــرع الفلســطيني علــى جتــرمي كافــة أشــكال العنف . 6
داخــل  املــرأة  يصيــب  قــد  البدني واجلنسي والنفســي الذي 
األســرة، مبــا يف ذلــك الضــرب والتعــادي اجلنســي علــى أطفــال 
األســرة اإلنــاث، والعنــف املتصــل باغتصــاب الــزوج لزوجتــه، 
املــرأة  التــي قــد تصيــب  وغيرهــا مــن املمارســات التقليديــة 

داخــل األســرة.

للمــرأة احلــق يف أن تكــون يف مأمــن مــن التعذيــب أو املعاملــة أو . 7
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة يف املجتمــع.

تلتــزم الســلطة الفلســطينية مبقاومــة كافــة األعــراف والتقاليــد . 8
واملعتقــدات الدينيــة التــي تبيــح العنــف ضــد املــرأة، وأن تــدرج 
جــزاءات قانونيــة رادعــة لــكل مــن ميــارس مثــل هــذه األفعــال، 
ــا  ــة تأهيله ــن ضــرر وأذى، وكفال ــا م ــا أصابه ــا عّم ــع تعويضه م
ومســاعدتها علــى التخلــص مــن كافــة آثــار هــذا العنــف املاديــة 
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املجتمــع  ملؤسســات  والتســهيالت  العــون  وتقــدمي  والنفســية، 
املدنــي العاملــة للقضــاء علــى ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة يف 

املجتمــع الفلســطيني.

املتعلقــة . 9 القضايــا  يف  الشــكوى  حتريــك  يف  احلــق  للمــرأة 
يف االغتصاب وهتــك العــرض.

ــة  ــة املدني كمــا وحــددت الوثيقــة يف جــزء منهــا احلقــوق املتعلقــة باألهلي
واألحــوال الشــخصية، وفصلتهــا ب 16 بنــد، وردت فيهــا العديــد مــن 
املضامــن املتعلقــة يف املســاواة حتديــداً يف شــق احلقــوق االجتماعيــة 
واالقتصاديــة للمــرأة أهمهــا أن للمــرأة حــق التــزوج وتأســيس أســرة دون 
أي قيــد بســبب العــرق أو اجلنســية أو الديــن، وهــي متســاوية مــع الرجــل 
يف كافــة احلقــوق عنــد الــزواج وخــالل قيامــه ولــدى انحاللــه، وحقهــا يف 
املســاواة يف امللكيــة والتوريــث، وإبــرام عقــود خاصــة حلقهــا الشــخصي، 
وحقهــا املتســاوي مــع الرجــل يف كافــة احلقــوق املتعلقــة باألبنــاء وتســيير 
ــاء ملــا هــو  ــى األبن ــة عل ــة والوصاي البيــات األســري، كمــا يحــق لهــا الوالي
مقــرر ملصلحتهــم، وليــس العتبــار نــوع اجلنــس. كمــا ولهــا احلــق يف ملكيــة 
وحيــازة ممتلــكات األســرة والتصــرف فيهــا علــى قــدر املســاواة مــع الرجل، 
ولهــا األهليــة الكاملــة يف مزاولــة األعمــال التجاريــة باســمها ولصاحلهــا.

وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن هــذه الوثيقــة وتصنيفــات احلقــوق واملبــادئ 
القانونيــة الــواردة فيهــا تشــكل مرجعــاً أساســياً وهامــاً يف عملية مراجعة 

التشــريعات الفلســطينية مــن منظــور مســتجيب ملــا ورد فيهــا.
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اإلطــار االصطالحــي للتمييــز والعنــف ضــد املــرأة يف األدبيــات . 3
واالســتراتيجيات الوطنيــة والدوليــة.

يجدر بداية قبل حتليل نصوص القوانن والتشــريعات املتعلّقة باحلقوق 
ــف بعــض املصطلحــات  ــط تعري ــرأة، ضب ــة للم ــة واالجتماعي االقتصادي
األساســية يف هــذا املوضــوع لتكــون االطــار الناظــم يف عمليــة التحليــل، 
وهــي مأخــوذة مــن االّتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييز 
ضــد املــرأة، واألدبيــات الدوليــة7 املتعلقــة مبناهضــة العنــف والتمييــز 
ضــد املــرأة، والتــي مت توطينهــا يف األدبيــات واالســتراتيجية الوطنيــة 
الوطنيــة  واالســتراتيجية   2009-2011 املــرأة  العنــف ضــد  ملناهضــة 
للعدالــة بــن اجلنســن 2017-2022 والنظــام الوطنــي لتحويــل النســاء 

ــات للعــام 	201، والتالــي توضيحهــا:  املعفّن

التمييــز ضــد املــرأة: »التمييــز ضــد املــرأة أي تفرقــة أو اســتبعاد  ..9
أو تقييــد يتــم علــى أســاس اجلنــس ويكــون مــن آثــاره وأغراضــه، 
توهــن أو إحبــاط االعتــراف للمــرأة بحقــوق اإلنســان واحلريــات 
األساســية يف املياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة واملدنيــة أو يف أي ميــدان آخــر، أو توهــن أو إحبــاط 
ــا، بصــرف النظــر عــن  ــا بهــذه احلقــوق أو ممارســتها له متتعه

حالتهــا الزوجيــة وعلــى أســاس املســاواة بينهــا وبــن الرجــل«. 

7: المصطلحات المنشورة في مكتبة حقوق اإلنسان، حقوق المرأة والشؤون الجنسانية، الصفحة 
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WGWomen/Pages/Sub-  اإللكترونية

missionInformation.aspx
https://genderation.xyz/ ،موسوعة ويكي الجندر، مصطلحات العنف ضد المراة في هيئة األمم
wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84

%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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أمــا العنــف ضــد النســاء فيقصــد بــه: »أي فعــل أو قــول أو  2..
ســلوك، مقصــود أو غيــر مقصــود، ميــارس ضــد املــرأة علــى 
أســاس جنســها، يــؤدي إلــى معانــاة نفســية و/أو جنســية و/
أو جســدية، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مــن خــالل اإلهمــال و/
أو التهميــش و/أو اخلــداع و/أو اإليــذاء و/أو التهديــد و/أو 
االســتغالل و/أو اإلكــراه و/أو اإلجبــار و/أو التمييــز، ســواء يف 
ــى انتهــاك حقوقهــا  ــؤدي إل ــاة العامــة أو اخلاصــة. وقــد ي احلي
لشــخصها  وإنكارهــا  اإلنســانية  كرامتهــا  وامتهــان  وحريتهــا 
والتقليــل مــن احترامهــا أو االنتقــاص مــن إمكانياتهــا الذهنيــة 
واجلســدية، ويأخــذ العنــف ضــد املــرأة أشــكاال متعــددة تتــراوح 

ــل.  ــى القت ــة وحت ــة اللفظي ــن اإلهان ــا ب م

العنــف يف اإلعــالن العاملــي للقضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة  3..
فهــو: »أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة اجلنــس ويترّتــب 
ــح أن يترّتــب عليــه أذى أو معانــاة للمــرأة، ســواء  ــه أو يرّج علي
النفســية، مبــا يف  أو  اجلنســية  أو  الناحيــة اجلســمانية  مــن 
ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو احلرمــان 
التعســفي مــن احلريــة، ســواء حــدث ذلــك يف احليــاة العامــة 
أو اخلاصــة«. ويدخــل يف مفهــوم العنــف ضــد املــرأة »العنــف 
البدنــي واجلنســي والنفســي الــذي يحــدث يف إطــار املجتمــع 
ــة  ــدي اجلنســي واملضايق ــك االغتصــاب والتع ــام مبــا يف ذل الع
اجلنســية والتخويــف يف مــكان العمــل ويف املؤسســات التعليميــة 
وأي مــكان آخــر، واالجتــار بالنســاء وإجبارهــن علــى البغــاء«.

 

	.	
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وبالنســبة ملفاهيــم الثقافيــة الذكوريــة فتعــّرف كاآلتــي: »املفاهيم  4..
التــي تعــّزز مــن الســلطة األبويــة وتضــع الرجــل يف مرتبــة أعلــى 
مــن املــرأة، وتعتبــره صاحــب القــرار واملتحكــم باملصــادر املاليــة 
ــرأة  ــون امل ــن ك ــزز م ــة تع ــإن هــذه الثقاف ــي ف والبشــرية، وبالتال
ــه احلــق بالتحكــم بهــا، والســيطرة  جــزء مــن ملكيــة الرجــل، ول
علــى كافــة مناحــي حياتهــا. وتدعــم الثقافــة الذكوريــة مــن خالل 
التربيــة االجتماعيــة ومنظومــة العــادات والتقاليــد االجتماعيــة 
التــي تعــّزز مــن نظــرة املجتمــع إلــى املــرأة علــى أنهــا علــى ســبيل 
املثــال ال احلصــر »مصــدراً للفتنــة ومســؤولة عن إغــواء الرجل«. 
كذلــك تربــط هــذه املفاهيــم بــن العفــة والشــرف بعالقتهــا 
املباشــرة »بعذريــة الفتــاة«، وبالتالــي فــإن فقــدان الفتــاة لعذريتها 
»شــرف  وفقــدان  العفــة  عــدم  علــى  داللــة  هــو  الــزواج  قبــل 
ــة  ــاره مــن وجه ــة« وبشــكٍل خــاص »شــرف الرجــل« باعتب العائل
 نظــر املفاهيــم االجتماعيــة الســائدة، »حــام لــه و حــارس عليــه«.

4.	
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اجلزء الثاني
احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمــرأة يف التشــريعات 

اجلزائيــة 

ســيتناول هذا اجلزء بنوع من التحليل احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
الغربيــة،  الضفــة  يف  الســاري  العقوبــات  قانــون  يف  الــواردة  للمــرأة، 
الفلســطينية  العقوبــات  قانــون  ومشــروع   ،1960 لعــام  األردنــي  وهــو 
ــام 2018،  ــف للع ــة األســرة مــن العن ــون حماي ــام 2011، ومشــروع قان لع
وحتليــل الفجــوات يف التشــريعات الســارية ومــدى مراعاتهــا يف مشــاريع 
القوانــن اجلزائيــة، وتلــك التشــريعات التكميليــة لهــا ومــدى االنســجام 
التشــريعي يف نصوصهــا، ومــن اجلديــر توضيحــه هنــا أنــه نظــراً للواقــع 
التشــريعي يف قطــاع غــزة حتديــداً ملــا بعــد االنقســام السياســي عــام 
2007، والــذي مت تكريســه باالنقســام التشــريعي ووجــود تعديــالت علــى 
قانــون العقوبــات االنتدابــي لعــام 6	19 يف قطــاع غــزة، واســتصدار 
تشــريعات جزائيــة جائــرة بحــق النســاء كقانــون الصلــح اجلزائــي رقــم 5 
لعــام 2016، وخلصوصيــة الوضــع القانونــي يف غــزة  حتديــداً يف الشــق 
املتعلــق بالتشــريعات اجلزائيــة ســيتم تنــاول بعــض املقارنــات البســيطة 
أينمــا أمكــن واالكتفــاء بالتركيــز علــى قانون العقوبات الســاري يف الضفة 
الغربيــة، مــع توصيتنــا بضــرورة إيــالء الواقــع التشــريعي اجلزائــي يف 
قطــاع غــزة األهميــة الالزمــة، والعمــل علــى حتليــل أثــر ذلــك على النســاء 
ــة  ــة والنســوية العامل ــع املؤسســات احلقوقي ــة م ووجــود دراســات معّمق

هنــاك أخــذ التوصيــات املشــتركة علــى مســتوى وطنــي الحقــاً.
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قضايا يف قانون العقوبات األردني الساري . 1

املــواد  بعــض  الغربيــة  الضفــة  الســاري يف  العقوبــات  قانــون  تضمــن 
التــي تفــرض أحكامــاً خاّصــة فيمــا يخــّص ارتــكاب اجلرميــة والعقــاب، 
تختلــف فيمــا إذا كان الفعــل قــد وقــع مــن ذكــر أم مــن أنثــى. ســيتم يف 
ــه  ــات يف فصل ــون العقوب ــاب الســادس مــن قان هــذا اجلــزء مناقشــة الب
ــاب الســابع يف  ــي متــس األســرة؛ والب ــم الت ــي فيمــا يخــص اجلرائ الثان
اجلرائــم املخلــة باألخــالق واآلداب العامــة؛ والبــاب الثامــن يف اجلنايــات 
واجلنــح التــي تقــع علــى اإلنســان، وحتليــل مــدى التزمهــا بحمايــة النســاء 
العملــي يف ذلــك والتوصيــات  العقــاب والواقــع  وإفــالت اجلنــاة مــن 

ــة املنشــودة. ــق احلماي الالزمــة لتحقي

التمييــز ضــد املــرأة يف الفصــل الثانــي مــن البــاب الســادس -  ...
اجلرائــم التــي متــس األســرة.

اخلاصــة  القضايــا  مــن  العديــد  الفصــل  هــذا  تنــاول  لقــد 
باجلرائــم املتعلقــة بالــزواج وتكــراره، باإلضافــة إلــى جرميتــي 
الزنــا والســفاح وهــذا مــا ســيتم تناولــه بنظــرة مــن التحليــل 
والنقــد األكثــر اســتجابة حلقــوق املــرأة وضمــان حمايتهــا وعــدم 

التمييــز بحقهــا مبوجــب التالــي:

1.1.1  يف النصوص املتعلقة بالزواج و تكرار الزواج.

أوالً: املادة )279( يف اجلرائم املتعلقة بالزواج.

تنــص املــادة )279( علــى اآلتــي: »يعاقــب باحلبــس مــن شــهر 
ــى ســتة أشــهر كل مــن: إل
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1. أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً يف إجراء تلك املراسيم بصورة 
ال تتفــق مــع قانــون حقــوق العائلــة أو أي قانــون آخــر  أو شــريعة 
 أخــرى ينطبــق أو تنطبــق علــى الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو
2. زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم اخلامسة عشرة 
 من عمرها أو ساعد يف إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو
	. زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة 
من عمرها أو ساعد يف إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت 
 دون أن يتحقق مقدماً بأن ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج«.
تعاقــب املــادة 279 باحلبــس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر )عقوبــة 
تتــم  لــم  الــزواج لفتــاة  جنحــة مخففــة( ملــن أجــرى مراســيم 
اخلامســة عشــر مــن العمــر، وتأتــي هــذه املــادة متوافقــة مــع 
مــا مت النــص يف قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي رقــم )61( 
ــه رقــم )25( لســنة 1977 الســاري املفعــول  لســنة 1976 وتعديل
يف الضفــة الغربيــة بخصــوص ســن الــزواج وآليــة عقــده، ال بــل 
جــاءت منفــذه ملــا جــاء فيــه حيــث أبــاح تزويــج القاصــرات، وهــذا 
ــق بقوانــن  ــوع مــن التحليــل يف الشــق املتعل ــه بن مــا ســيتم تناول

األحــوال الشــخصية يف هــذه الدراســة.

وبالرجــوع إلــى االّتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل والتــي انضّمــت إليهــا 
دولــة فلســطن فلقــد حــّددت هــذه االّتفاقيــة يف ماّدتهــا األولــى أن الطفل 
هــو كل مــن لــم يتجــاوز الثامنــة عشــر مــن العمــر، وهــذا مــا ورد أيضــا 
لــذات التعريــف والــوارد يف قانــون الطفــل الفلســطيني لعــام 2004 
وتعديالتــه لعــام 2012. بينمــا تبــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( يف املــادة )16/2( أنــه: »ال يكــون خلطوبــة 
الطفــل أو زواجــه أثــر قانونــي، وتّتخــذ جميــع اإلجــراءات القانونيــة مبــا 
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فيهــا التشــريع، لتحديــد ســن أدنــى للــزواج...«، بينمــا التــزم القانــون 
ــل باعتبارهــا  ــوق الطف ــة حق ــادة )29( يف حماي ــّدل يف امل األساســي املع
واجــب وطنــي، ونّصــت أيضــا املــادة )16/1( مــن اإلعــالن العاملــي حلقــوق 
اإلنســان علــى حــق املــرأة والرجــل بالتزويــج عنــد إدراكهمــا ســن البلــوغ، 
الــزواج  قيــام  وخــالل  التزويــج  لــدى  احلقــوق  »متســاويان يف  وأّنهــم 
وانحاللــه«. كمــا ينــص اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان أيضــا يف مادتــه 
)25/2( أن »لألمومــة والطفولــة حــق يف رعايــة ومســاعدة خاصتــن. 

وجلميــع األطفــال حــق التمتــع بــذات احلمايــة االجتماعيــة«.

اســتناداً ملا ســبق يعتبر النص املذكور محل التحليل منتهكاً وبشــكل صارخ 
االتفاقيــات الدوليــة املذكــورة، وقانون الطفل الفلســطيني وتعديالته، ومن 
الناحيــة العمليــة والواقعيــة يترتــب علــى الــزواج املبّكــر انعكاســات ســلبية 
عديــدة تتمّثــل يف حرمانهــّن مــن إكمــال حتصيلهــّن العلمــي، باإلضافــة إلى 
أن احلمــل واإلجنــاب يف ســن مبّكــر لــه تأثيــر ســلبي علــى صحــة الطفــل، 
واملشــاركة االجتماعيــة واالقتصاديــة واإلنتاجيــة يف املجتمــع الفلســطيني. 
ومبوجب التقرير اخلاص عشــية يوم الطفل الفلســطيني للجهاز املركزي 
لإلحصــاء الفلســطيني بتاريــخ 2019/4/5، واملنشــور علــى الصفحــة 
اإللكترونيــة للجهــاز8 والــذي يوّضــح أنــه بالرغــم مــن االنخفــاض يف نســبة 
الــزواج املبكــر يف فلســطن، إال أن  هنــاك خمــس عقــود زواج مســجلة 
للطفــالت اإلنــاث، كمــا وأشــارت بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن 
واملنشــآت، إلــى انخفــاض نســبة النســاء يف الفئــة العمريــة )20-24( ســنة 
واللواتــي تزوجــن قبــل بلوغهــن ســن الثامنــة عشــرة مــن %0	 يف العــام 

1997 الــى أقــل مــن %11 يف العــام 2017.

إلــى  البيانــات  فأشــارت  املســّجلة،  الــزواج  بعقــود  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
8: البيانات منشورة ضمن تقرير خاص معنون ب: السيدة عوض، تستعرض أوضاع أطفال فلسطين 
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لــكال  ســنة(   18 دون  هــم  )ملــن  املبكــر  الــزواج  نســبة  يف  انخفــاض 
اجلنســن، فقــد بلغــت نســبة اإلنــاث دون 18 ســنة اللواتــي عقــدن قرانهن 
عــام 2017 حوالــي %20 مــن إجمالــي اإلنــاث اللواتــي عقــدن قرانهــن 
ــة، و%21 يف قطــاع  ــام؛ بواقــع %19 يف الضفــة الغربي خــالل نفــس الع
غــزة، يف حــن كانــت هــذه النســبة عــام 2010 حوالــي %24، وعليــه 
 يتضــح  أنــه لــم يتــم حتــى اآلن القضــاء الكامــل علــى  هــذه اإلشــكالية.
ــم عــام  ــن عقــدوا قرانه ــور )دون 18 ســنة( والذي ــا بلغــت نســبة الذك كم
ــم خــالل  ــدوا قرانه ــن عق ــور الذي ــي الذك ــن إجمال ــي %1 م 2017 حوال
نفــس العــام، يف حــن كانــت هــذه النســبة عــام 2010 حوالــي 1.5%، 
وذلــك وفــق قاعــدة بيانــات الــزواج والطــالق يف فلســطن، األمــر الــذي 
يؤكــد أن اإلنــاث يحــزن علــى النســبة األعلــى كضحايــا ملوضــوع تزويــج 

ــل. ــادة )279( محــل التحلي ــه امل القاصــرات ومــا نصــت علي

وبنــاء عليــه ولغايــة وضــع حــد لهــذه اإلشــكالية، ال بــد أن يعتبــر باطــاًل 
زواج أي شــخص من كال اجلنســن ســواء كان ذكر أم أنثى إن لم يتجاوز 
الثامنــة عشــر مــن العمــر، ومــن املفتــرض أيضــا عــدم اقتــران صحــة هــذا 
الــزواج مبوافقــة ولــي األمــر ملــا يف ذلــك مــن مخالفــة لنصــوص القانــون 
األساســي واالّتفاقيــات الدوليــة، ال بــل يجــب معاقبتــه علــى إبــرام الــزواج 
هــو وكل مــن ســاهم معــه يف ذلــك، لضمــان احلمايــة للطفــل/ة، وبالتناوب 
يقــع لزامــاً أيضــا تعديــل قانــون األحــوال الشــخصية لضمــان االنســجام 
التشــريعي، وهــذا مــا أوصــت بــه اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو( 
دولــة فلســطن  يف تقريرهــا األولــي بشــكل واضــح، وطالبــت بتضمــن 
واّتخــاذ  الشــخصية  واألحــوال  العقوبــات  قانــون  مشــروعي  ذلــك يف 

http://www.pcbs.gov.ps/po- 05/04/2019. الموقع اإللكتروني  عشية يوم الطفل الفلسطيني،
 star.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=3437&mid=3915&wversion=Staging
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التدابيــر الالزمــة لذلــك، وهــذا مــا ســيتم تناولــه بنــوع مــن التحليــل يف 
هــذه الدراســة يف اجلــزء املتعلــق مبشــروعي القانونــن. 

ثانياً: املادة )280( يف تكرار الزواج.

بالرجــوع إلــى املــادة 280 والتــي تتعلّــق يف تكــرار الــزواج والتــي 
تنــص علــى اآلتــي: »1. كل شــخص ذكــراً كان أو أنثــى، تــزوج يف 
أثنــاء وجــود زوجــه علــى قيــد احليــاة ســواء أكان الــزواج التالــي 
باطــاًل أو ميكــن فســخه أو لــم ميكــن، يعاقــب باحلبــس مــن ســتة 

أشــهر إلــى ثــالث ســنوات إال إذا ثبــت:
أ- أن الزواج الســابق قد أعلنت فســخه محكمة ذات اختصاص 

أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو
ب- أن الشــريعة املتعلقــة بالــزواج التــي تســري علــى الــزوج - يف 
تاريــخ الــزواج الســابق أو تاريــخ الــزواج التالــي - تتيــح لــه الــزواج 

بأكثــر مــن زوجــة واحــدة.
2. يعاقــب بنفــس العقوبــة مــن أجــرى مراســيم الــزواج املذكــورة 

يف الفقــرة الســابقة مــع علمــه بذلــك«. 
مــن املعــروف أن موضــوع تعــّدد الزوجــات والــذي يعنــي أن يتــزوج 
الرجــل بأكثــر مــن زوجــة يف وقــت واحــد، لــه أثــر نفســي واجتماعــي 
ســيئ، ويــؤدي إلــى انعــدام املســاواة يف احلقــوق الزوجيــة. باإلضافة 
إلــى التهديــد باالســتقرار يف احليــاة الزوجيــة للمــرأة، ويشــّكل أحــد 
أنــواع العنــف النفســي عليهــا، ولذلــك حظرتــه معظــم التشــريعات 
مبــا فيــه العربيــة كالتجربــة التونســية واملغربيــة كتجــارب منســجمة 
ــه كاًل  مــع ثقافــة حقــوق اإلنســان، ويف هــذا الســياق  فلقــد حرمت
مــن الديانتــن املســيحية واليهوديــة، وأجازتــه الشــريعة اإلســالمية، 
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وهــذا مــا جــاء متوافقــاً مــع قانــون األحــوال الشــخصية رقــم 1976 
ــزواج  ــث يجــوز للرجــل املســلم ال ــة، حي ــة الغربي الســاري يف الضف
بأربــع زوجــات مبوجــب أحكامــه، لكــن »يحــرم علــى كل مــن لــه أربــع 
ــل أن  ــرأة أخــرى قب ــى ام ــد زواجــه عل ــدات أن يعق زوجــات أو معت

يطلــق إحداهــن وتنقضــي عدتهــا«.

هــذا ويعتبــر تعــدد الزوجــات انتهــاكاً صريحــاً حلقــوق املــرأة واّلتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، حتديــداً املــادة )16/1(، 
ــرأة نفــس احلــق يف  ــرأة يف إعطــاء امل ــق بتســاوي الرجــل وامل ــا يتعلّ فيم
ــزواج ونفــس احلقــوق  ــزواج ونفــس احلقــوق واملســؤوليات يف ال عقــد ال
الشــخصية للــزوج والزوجــة باإلضافــة إلــى املــادة )16/1( مــن اإلعــالن 
العاملــي حلقــوق اإلنســان والتــي تنــص علــى أن: »للرجــل واملــرأة متــى بلغــا 
ســن الــزواج حــق التــزوج وتأســيس أســرة دون أي قيــد بســبب اجلنــس أو 
الديــن، ولهمــا حقــوق متســاوية عند الزواج وأثنــاء قيامه وعند انحالله«. 
هــذا باإلضافــة إلــى اآلثــار املاديــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تلحق 
باملــرأة واألســرة نتيجــة لهــذا الــزواج، واإلهمــال املعنــوي واملــادي للزوجــة 
األســبق واألطفــال ممــا يــؤدي إلــى تولــد مشــاعر ســلبية اجّتــاه الــزواج 
والــزوج واملضاعفــات الســلبية العديــدة الناجتــة عــن هــذا النــوع مــن 
الــزواج، لــذا طالبــت اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو( بضــرورة حظــره 
ووضــع عقوبــات علــى ذلــك يف توصياتهــا علــى تقريــر دولــة فلســطن ملــا 

يتضمنــه مــن متييــز وانتهــاك صــارخ ألحكامهــا.

وعليــه هــذا يتطلّــب مــن مشــروع قانــون العقوبــات الفلســطيني وقانــون 
حمايــة األســرة مــن العنــف ومشــروع قانــون األحــوال الشــخصية النــص 
علــى ذلــك بشــكل واضــح، ووضــع العقوبــات الالزمة مبا يحقق االنســجام 
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التشــريعي ويضمــن عــدم إفــالت اجلنــاة مــن العقــاب، وهــذا مــا ســيتم 
اســتعراضه يف األجــزاء املتعلقــة بتلــك التشــريعات مــن هــذه الدراســة. 

2.1.1 النصوص املتعلقة بالزنا.

بالرجــوع إلــى املــواد )282-284( واملتعلّقــات بجرميــة الزنــا 
ــي: ــا يل ــى م ــا عل ــث نّصت حي

املادة 282: »1. تعاقب املرأة الزانية برضاها باحلبس من ســتة 
أشــهر إلــى ســنتن. 2. ويقضــى بالعقوبــة نفســها علــى شــريك 
 الزانية إذا كان متزوجاً وإال فاحلبس من ثالثة أشهر إلى سنة.
	. األدلة التي تقبل وتكون حجة على شريك الزانية هي القبض 
عليهمــا حــن تلبســهما بالفعــل أو اعتــراف املتهــم لــدى قاضــي 
 التحقيق أو يف احملكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة.« 
املادة 	28: »يعاقب الزوج باحلبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب 
 الزنا يف منزل الزوجية أو اّتخذ له خليلة جهاراً يف أي مكان كان«.
املــادة 284: »1. ال يجــوز مالحقــة فعــل الزنــا إال بشــكوى الــزوج 
مــا دامــت الزوجيــة قائمــة بينهمــا وحتــى نهايــة أربعــة أشــهر مــن 
وقــوع الطــالق أو شــكوى وليهــا إذا لــم يكــن لهــا زوج وال يجــوز 
مالحقــة الــزوج بفعــل الزنــا املنصــوص عليــه يف املــادة الســابقة 
والعقوبــة  الدعــوى  وتســقط  زوجتــه  شــكوى  علــى  بنــاء  إال 
باإلســقاط. 2. ال يالحــق الشــريك إال والزوجــة معــاً. 	. ال 
تقبــل الشــكوى بعــد مــرور ثالثــة أشــهر اعتبــاراً مــن اليــوم الــذي 
يصــل فيــه خبــر اجلرميــة إلــى الــزوج أو الولــي. 4. إذا رد الــزوج 
زوجتــه أو تــويف الــزوج أو الولــي الشــاكي أو الزانيــة أو شــريكها 

يف الزنــا تســقط الشــكوى«.
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نظـــراً خللـــو النـــصوص القانونية جلرمية الزنـــا مـــن أي تعريف قـــانوني 
ــم  ــا، فذهــب البعــض منه ــائي لتعريفه ــه اجلنـ ــصّدى الفقـ ــد تـ ــا، فقـ لهـ
إلــى أن الزنــا هــو الــوطء الــذي يحصــل مــن شــخص متــزّوج حــال قيــام 
الزوجيــة فعــاًل وحكمــاً، وذهــب رأي آخــر لتعريفــه بأنــه اتصــال شــخص 
متــزّوج - رجــال أو امــرأة - اتصــاالً جنـــسياً بغيـــر زوجـــه، وأخيـــراً ذهـــب 
رأي إلــى أنــه اّتصــال، أنــه ارتــكاب الــوطء الغيــر املشــروع مــن شــخص 

متــزّوج مــع توافــر القصــد اجلنائــي9.

ــواد بــن  ــون يف هــذه امل ــز القان ــه مي ــل النصــوص أعــاله جنــد ان وبتحلي
الرجــل واملــرأة، حيــث تتطلــب لقيــام اجلرميــة مــن املــرأة توافــر الركــن 
املــادي وهــو فعــل املواقعــة باإلضافــة إلــى الركــن املعنــوي وهــو الرضــا، 
ــى الركنيــن  ــام اجلرميــة بالنســبة للرجــل يجــب باإلضافــة إل بينمــا لقي
الســابق ذكرهمــا توافــر ركــن ثالــث وهــو الزوجيــة؛ ويف كال احلالتــن 

ــل.  يالحــق الفاعــل وشريكه/شــريكته عــن الفع

املــادة )282( تعاقــب املــرأة الزانيــة باحلبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتن 
بغــض النظــر عــن كونهــا متزوجــة أم ال، بينمــا يعاقــب شــريكها بنفــس 
العقوبــة يف حــال كونــه متزوجــاً، وإال فيعاقــب بعقوبــة أخــف يف احلبــس 
مــن ثالثــة أشــهر إلــى ســنة. أمــا بالنســبة لعقوبــة الــزوج الزانــي فعقوبتــه 
أيضــاً أقــل مــن عقوبــة املــرأة الزانيــة، ومقتصــرة علــى شــروط محــّددة 
دقيقــة أوردهــا القانــون علــى ســبيل احلصــر: إذا ارتكــب الزنــا يف منــزل 
الزوجية أو اّتخذ له خلياًل جهاراً يف أي مكان كان. أما بالنسبة لتحريك 
الدعوى يف هذه اجلرمية فال يجوز إال بشكوى، يف حالة قيام الفعل من 

9: مقال قانوني بعنوان جريمة الـزنا أركانها - أدلة إثباتها وعقوبتها ، بقلم القاضي/ مازن سيسالم 
https://www.  ،عضو مجلس القضاء األعلى، منشورعلى موقع مجلس القضاء اإللكتروني

/courts.gov.ps/userfiles/file
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قبــل امــرأة فيتــم بشــكوى الــزوج مــا دامــت الزوجيــة قائمــة بينهمــا وحتــى 
نهايــة أربعــة أشــهر مــن وقــوع الطــالق، أو شــكوى وليهــا إذا لــم يكــن لهــا 
زوج، أمــا يف حالــة زنــا الــزوج فتتــم املالحقــة بنــاًء علــى شــكوى الزوجــة 
فقــط. وبالنســبة لوقــف املالحقــة فتتــم إما بوفاة الزوج أو الولي الشــاكي 
ــي  ــه. وبالتال ــزوج زوجت ــة رد ال ــا، أو يف حال ــة أو شــريكها بالزن أو الزاني
نــرى أن القانــون مّيــز بــن الرجــل واملــرأة يف جميــع جوانــب جرميــة 
الزنــا وعقوبتهــا، باإلضافــة إلــى العــذر احملــل يف جرميــة الزنــا يف املــادة 
 )40	( والتي ســوف يتم التطرق لها يف األجزاء الالحقة من الدراســة. 
ــدل  ــون األساســي املع ــة للقان ــاك مخالف ــادة، هن ــه هــذه امل ــا تتضمن فيم
أمــام القانــون علــى أســاس  مــادة رقــم )9( حيــث أن هنــاك متييــزاً 
اجلنــس يف هــذه املــواد، كمــا تخالــف اّتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف املــادة الثانيــة مــن االّتفاقيــة املشــار إليهــا 
يف اجلــزء األول، باإلضافــة إلــى املــادة الثالثــة واخلامســة التــي تتحــّدث 
عــن كفالــة الــدول أخــذ التدابيــر الالزمــة لضمــان حقــوق وحريــات 
ــزات  املــرأة، باإلضافــة أخــذ التدابيــر فيمــا يخــّص القضــاء علــى التحّي
والعــادات العرفيــة القائمــة علــى فكــرة دونيــة أو تفــوق ألحــد اجلنســن، 
واملــادة السادســة عشــر يف فقرتهــا الثالثــة تضمــن اّتخــاذ الــدول التدابيــر 
الالزمــة للمســاواة بــن اجلنســن يف احلقــوق واملســؤوليات أثنــاء الــزواج 
وعنــد فســخه، وبالنســبة لإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان فهنــاك 
انتهــاك للمــادة الســابعة، والتــي تؤّكــد مســاواة اجلميــع أمــام القانــون يف 
احلقــوق واحلريــات واملــادة الثامنــة والعشــرين والتــي تؤّكــد »حــق الفــرد 
يف التمّتــع بنظــام اجتماعــي دولــي تتحقــق مبقتضــاه احلقــوق واحلريــات 

املنصــوص عليهــا يف هــذا اإلعــالن حتققــاً تامــاً«. 
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1.1.	 النصوص املتعلقة بسفاح القربى.

تنص املادة )285( على اآلتي:

»يعتبــر الســفاح عالقــة جنســية بــن شــخص وآخــر خاضــع 
لســلطته، ويكــون الســفاح بــن: أ. الســفاح بــن األصــول والفــروع 
شــرعّين كانــوا أو غيــر شــرعين، ب. بــن األشــّقاء والشــقيقات 
ج. األخــوة واألخــوات ألب أو ألم، د. أو مــن هــم مبنزلــة هــؤالء 
جميعــاً مــن األصهــرة. ه. أو إذا كان ألحــد املجرمــن علــى اآلخــر 
ســلطة قانونيــة أو فعليــة يعاقــب عليــه باحلبــس مــن ســنتن إلــى 

ثــالث ســنوات«.
وتنص املادة 286 على اآلتي:

»يالحــق الســفاح املوصــوف يف املــادة الســابقة بنــاء علــى شــكوى 
قريــب أو صهــر أحــد املجرمــن حتــى الدرجــة الرابعــة«.

ــى  ــواد إشــكالّيتن، األول ــواد املذكــورة جنــد يف إطــار هــذه امل ــل امل بتحلي
تكمــن يف العقوبــة التــي تعتبــر مخففــة مقارنــة بالفعــل، والثانيــة يف 
احلــق يف املالحقــة، حيــث تتــم املالحقــة بنــاء علــى شــكوى قريــب أو 
صهــر أحــد املجرمــن حتــى الدرجــة الرابعــة، و بالتالــي فــال تعتبــر هــذه 
اجلرميــة جرميــة حــق عــام وال يجــوز حتريــك اجلرميــة إال بشــكوى أحــد 
األطــراف املذكوريــن يف املــادة، باإلضافــة إلــى عــدم الســماح للمؤسســات 
النســوية بتحريــك هــذا النــوع مــن الشــكاوى، مــع العلــم أن أغلــب هــذه 
ــم التبليــغ عنهــا إال إلــى منّظمــات نســوية متخّصصــة يف  اجلرائــم ال يت
ــات، وبالتالــي  معاجلــة هــذه املســائل والدفــاع عــن حقــوق النســاء املعفّن
فــإن الضمانــة القانونيــة لهــذا النــوع مــن اجلرائــم هــي ضمانــة منقوصــة، 
نظــراً حلجــم الفعــل والتجــرمي. هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر وهــو 
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األهــم واألخطــر هنــا، حيــث اعتبــر القانــون أن الطرفــان الذكــر واألنثــى 
مدانــن العتــداده بركــن الرضــا وقبــول األنثــى باملواقعــة غافــال بذلــك 
عالقــات القــوة والســيطرة يف األســرة ومتوّلــن الرعايــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة للمــرأة، والذيــن هــم مبعظمهــم مــن الذكــور أكبــر منهــا 
ــى  ــا إل ــر توضيحــه هن ــاء واألجــداد واألخــوة، ومــن اجلدي ســنا مــن اآلب
ــون  ــه قان ــا تضمن ــف م ــام 6	19 خال ــي للع ــات االنتداب ــون العقوب أن قان
ــار الســفاح أن  ــات األردنــي حيــث اشــترط يف املــادة )155( العتب العقوب
تكــون املــرأة غيــر كمتزّوجــة وجتــاوزت السادســة عشــرة ولــم تتــم احلادية 

والعشــرين عامــاً.  

هــذا ويعتبــر الســفاح مبوجــب احلــاالت التــي تــرد إلــى نيابــة حمايــة 
األســرة10 أحــد األســباب الرئيســية التــي تــؤدي إلــى قتــل النســاء علــى مــا 
يســمى »خلفيــة الشــرف«، وذلــك للتســّتر علــى خلفيــة االعتــداء اجلنســي 
الــذي مت مــن قبــل متوّلــي أمــور الفتيــات، كمــا وتواجــه الفتيــات/ النســاء 
اللواتــي يتقدمــن بشــكاوى للقضــاء، اتهامهــّن باالشــتراك يف جرميــة 
الســفاح وذلــك لغيــاب عنصــر اإلكــراه واإلجبــار يف الفعــل اجلنســي، 
وإغفــال القانــون عالقــة الرضــوخ واخلضــوع يف العالقــة نتيجــة لهرميــة 
العالقــة وموازيــن القــوى يف العائلــة والتــي جتعــل إرادة النســاء يف العديد 

مــن احلــاالت مشــلولة.

التمييــز ضــد املــرأة يف البــاب الســابع يف اجلرائــم املتعلقــة  2.1
العامــة. واآلداب  باألخــالق 

لقــد تنــاول هــذا البــاب العديــد مــن اجلرائــم التــي اعتبرهــا مــن 
اجلرائــم التــي متــس احلــق العــام األخــالق واآلداب العامــة والتــي 

10: مقابلة مع السيدة دارين صالحية، رئيسة نيابة حماية األسرة في النيابة العامة.
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تخــرج عــن نطــاق ضيــق فقط كاألســرة، حيث ســرد يف هذا الباب 
العديــد مــن املواضيــع واجلرائــم كتلــك املتعلقــة باالغتصــاب. 

وتلــك املتعلقــة باخلطــف باحليلــة واإلكــراه واإلغــواء واملداعبــة 
املالحقــة  إيقــاف  موضــوع  إلــى  باإلضافــة  للحيــاء،  املنافيــة 

اجلزائيــة. 

واجلرائــم املتعلقــة باإلجهــاض وســيتم حتليلهــا مــن حيــث قضايــا 
حمايــة النســاء والتمييــز الواقــع بحقهــّن واملوائمــة مــع االتفاقيــات 

الدوليــة والقانــون األساســي املعــدل.

1.2.1 النصوص املتعلقة باالغتصاب.

تنّص املادة )292( على اآلتي:

»1. مــن واقــع أنثــى باإلكــراه )غيــر زوجــه( يعاقــب باألشــغال 
الشــاقة املؤقتــة خمــس ســنوات علــى األقــل.

2. وال تنقــص العقوبــة عــن ســبع ســنوات إذا كان املعتــدى عليهــا 
لــم تتــم اخلامســة عشــرة مــن عمرهــا«.

وتنص املادة )	29( على اآلتي:

»يعاقــب باألشــغال الشــاقة املؤقتــة مــن واقــع أنثــى )غيــر زوجــه( 
ال تســتطيع املقاومــة؛ بســبب عجــز جســدي أو نقــص نفســي أو 

بســبب مــا اســتعمل نحوهــا مــن ضــروب اخلــداع.«

وتنص املادة )294( على اآلتي: 
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1. مــن واقــع أنثــى لــم تتــم اخلامســة عشــرة مــن عمرهــا عوقــب 
باألشــغال الشــاقة املؤقتــة.

ــدى  ــت املعت ــة عــن خمــس ســنوات إذا كان 2. وال تنقــص العقوب
عليهــا لــم تتــم الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا«.

بينما تنص املادة )295( على اآلتي:

»1. إذا واقــع أنثــى أمتــت اخلامســة عشــرة، ولــم تتــم الثامنــة 
عشــرة مــن عمرهــا أحــد أصولهــا - شــرعياً كان أو غيــر شــرعي 
- أو زوج أمها أو زوج جدتها ألبيها وكل من كان موكاًل بتربيتها 

أو مالحظتهــا عوقــب باألشــغال الشــاقة املؤقتــة.

2. ويقضــى بالعقوبــة نفســها إذا كان الفاعــل رجــل ديــن أو مديــر 
مكتب اســتخدام أو عاماًل فيه، فارتكب الفعل مســيئاً اســتعمال 

الســلطة أو التســهيالت التي يســتمدها من هذه الســلطة«.

بتحليــل املــواد أعــاله، نــرى أنهــا تتحــدث عــن فعــل املواقعــة باإلكــراه 
ــن  ــذه اجلرميــة ضم ــرف به ــم تعت ــث ل ــع اســتثناء الزوجة،حي ــى، م لألنث
إطــار العالقــة الزوجيــة، والتــي كثيــرا مــا تقــع حــاالت النــزاع والشــقاق 
بســببها، ومــن جانــب آخــر لــم توفــر املــواد احلمايــة القانونيــة الكافيــة 
بحــق  اجلرميــة  ارتكبــت  إذا  العقوبــة  يف  تشــددت  حيــث  للقاصريــن 
أنثــى لــم تتــم اخلامســة عشــرة علــى اعتبــار أنهــا ال تســتطيع املقاومــة، 
وخّففتهــا علــى مرتكبــي اجلرميــة علــى الفتيــات مــن عمــر 15 - 18، وهــن 
ــاًء  ــا طفــالت كونهــن دون ســن 18 عــام، ومــن جانــب آخــر وبن أيضــا هن
علــى التعريــف القانونــي املعطــى لفعــل الوقــاع والــوارد يف املــواد املذكــورة 
والــذي يتحقــق ب »االتصــال اجلنســي غيــر املشــروع الــذي يقــوم بــه 
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املهبــل«.  الذكــري يف  بإيــالج عضــوه  األنثــى،  علــى  يوقعــه  و  الرجــل 
أغلفــت املــواد بهــذا الكثيــر مــن احلــاالت التــي يتــم فيهــا االغتصــاب 
باليــد أو اغتصابــاً فمويــاً، ويتــم فــض غشــاء البــكارة باســتخدام أدوات 
مرافقــة جلرميــة االغتصــاب، وهنــا ال يتــم اعتبــاره اغتصابــا بــل يف 
معظــم احلــاالت يعتبــره هتــك عــرض، ويفلــت اجلانــي مــن العقــاب هنــا 

كجرميــة اغتصــاب.
بخــالف املــواد أعــاله ومبوجــب املعاييــر الدوليــة يعتبــر الفعــل اغتصابــا 
إذا وقــع مــن أنثــى علــى ذكــر أو ذكــر علــى ذكــر أو أنثــى علــى أنثــى، حيــث 
اعتبــرت كل هــذه احلــاالت اغتصابــاً وليــس فقــط ذلــك الواقــع مــن رجــل 
علــى أنثــى، وهــذا مــا طالبــت بــه جلنــة )ســيداو( دولــة فلســطن بتوضيــح 
أركان جرميــة االغتصــاب لتشــمل كافــة أشــكال االعتــداء اجلنســي ســواء 
علــى الذكــر أم األنثــى11، ومــن جانــب آخــر تعتبــر املــواد أعــاله أّن موافقــة 
األنثــى إذا لــم تتــم اخلامســة عشــرة مــن العمــر ال يعتــد بهــا ويســاءل 
ــرض أن  ــه كان يفت ــة، إال أّن ــل باألشــغال الشــاقة املؤقت ــي عــن الفع اجلان
يطبــق التشــديد علــى مــن يواقــع شــخص لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن 
العمــر، بغــض النظــر عــن اجلنــس إن كان أنثــى أو ذكــراً ألنــه بنــاًء علــى 
مــا ســبق ذكــره يف اجلــزء األول مــن هــذه الدراســة أّن االتفاقيــات الدوليــة 
تعتبــر الطفــل مــن لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن العمــر، وكذلــك قانــون 
الطفــل الفلســطيني  لعــام 2004 يف مادتــه األولــى و بالتالــي يجــب 
 املســاواة يف العقــاب و اجلرميــة ملــن يواقــع طفــاًل ذكــراً كان أم أنثــى.
ــى  ــة إل ــي إضاف ــواد، فه ــه هــذه امل ــذي تتضمن ــز ال ــى التميي ــة إل باإلضاف
ذلــك ال تفــرض عقوبــات رادعــة تتــالءم مــع حجــم اجلرائــم املرتكبــة 
بحــق النســاء الضحايــا، ولــم تفــرض عقوبــة رادعــاً للجرميــة، فتكــون 

11: توصية رقم 27/ د من توصيات اللجنة الدولية التفاقية )سيداو( على التقرير األولي لدولة فلسطين.
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عقوبــة االغتصــاب األشــغال الشــاقة خمــس ســنوات علــى األقــل للمــرأة 
البالغــة، وال تقــل عــن ســبع ســنوات إذا كانــت الفتــاة لــم تتجــاوز اخلامســة 
عشــرة مــن العمــر، أمــا يف حالــة كــون الفتــاة جتــاوزت اخلامســة عشــرة 
مــن العمــر لكــن لــم تتجــاوز الثامنــة عشــرة وكان املغتصــب أحــد أصولهــا 
الشــرعين أو غيــر الشــرعين فــإّن العقوبــة تكــون باألشــغال الشــاقة 
ــي  ــر القاضــي، وبالتال ــى تقدي ــك إل ــرك ذل ــع ت ــن 	-15 ســنة م ــة م املؤقت
فــإّن هــذه العقوبــة ليســت رادعــة جلرميــة تشــكل أشــد أنــواع العنــف 
 اجلنســي واملعنــوي واجلســدي ضــد املــرأة، حيــث يجــدر تشــديد العقوبــة. 
أما بالنســبة الســتثناء الزوجة من جرمية االغتصاب، فإّن ذاك االســتثناء 
مجحــف بحــق املــرأة، حيــث أّن جرميــة االغتصــاب بجميــع أركانهــا مــن 
فعــل الوقــاع واإلكــراه )انعــدام الرضــا( والقصــد اجلرمي، إال أّن االســتثناء 
قــد وجــد علــى الزوجــة بافتــراض أّن عقــد الــزواج يتيــح للــزوج ذلــك دون 
إعطــاء أهميــة لوضــع املــرأة و رضاهــا و باعتبــار أّن عقــد الــزواج يزيل عن 
الفعــل وصــف االعتــداء والعنــف اجلنســي ويحلله،مــع العلــم أّن هنــاك مــا 
يســمى باالغتصــاب الزوجــي وهــو مصطلــح وجــد يف العــام 1970 و تطــور 
ــام 	199،  ــة يف الع ــات املتحــدة األمريكي ــر جرميــة يف الوالي ــى أن اعتب إل
باإلضافــة إلــى عــدة دول أخــرى، و يعــرف االغتصــاب الزوجــي »اجلمــاع 
باإلكــراه أو أي إيــالج للعضــو الذكــري إن كان يف فــرج املــرأة أو فمهــا أو 
شــرجها بالقــوة أو التهديــد باســتخدام القــوة أو بغيــر رضــا الزوجــة وهــو 
شــكل مــن أشــكال العنــف األســري«12. وبالتالــي فــإن التطــور الــذي حــدث 
علــى القانــون يف بعــض الــدول يزيــل التمييــز يف احلالــة الزوجيــة للمــرأة 
ويعتبــر كــون اجلرميــة اغتصــاب يف احلالتــن. ويقــع االغتصــاب هنــا يف 
نطــاق العنــف ضــد املــرأة الــذي مينعه كل مــن اإلعالنــات واملواثيق الدولية 

12: االغتصاب الزوجي على ضوء القوانين الوطنية )الجزائري والفرنسي( واالتفاقيات الدولية لحماية 
حقوق اإلنسان، سفيان عبدلي، مجلة الجنان، قسم حقوق اإلنسان، جامعة الجنان، لبنان، يونيو 2015.
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الســابق ذكرهــا. ويتــم اإلشــارة هنــا باألخــص إلــى اإلعــالن العاملــي حلقوق 
اإلنســان يف املــادة )	(: »لــكل شــخص احلــق يف احليــاة واحلريــة وســالمة 
شــخصه«. واملــادة )5(: »ال يعــرض أي إنســان للتعذيــب وال للعقوبــات أو 
املعامــالت القاســية أو الوحشــية أو احلاطــة بالكرامــة.« حيــث يعتبــر 
االغتصــاب بــكل طرقــه مــن اغتصــاب امــرأة غيــر زوجــة إلــى االغتصــاب 
الزوجــي إلــى مواقعــة القاصــر هــو إضــرار بالســالمة الشــخصية للمــرأة و 
تعذيــب بحقهــا واحلــط مــن كرامتهــا وبالتالــي ال يجــوز التفرقــة بنــاء علــى 

احلالــة الزوجيــة. 

ويجــدر اإلشــارة إلــى اآلثــار اجلســدية التــي تلحــق املــرأة جــّراء االغتصــاب 
باإلضافــة إلــى اآلثــار النفســية والتــي ال تختلــف بنــاء على الوضــع الزوجي 
للمــرأة و تتحقــق يف احلالتــن نتيجــة لالغتصــاب، وبالتالــي ال يجــوز أن 
يســتثني املشــرع املــرأة املتزوجــة مــن عقوبــة االغتصــاب، وهــذه توصيــة 
مت رفعهــا مــن قبــل اللجنــة الدوليــة لســيداو  ) 26/ج(  كونــه مت اســتثناء 
االغتصــاب الزوجــي مــن قانــون العقوبــات الســاري وأوصــت بضــرورة 
النــص عليــه يف مشــروع قانــون العقوبــات الفلســطيني وإضافــة عقوبــات 
يف هــذا الشــأن	1 وضمــان االنســجام التشــريعي مــع مشــروع قانــون حمايــة 
األســرة يف هــذا الشــأن، هــذا ويجــب »اتخــاذ جميــع التدابيــر املناســبة، 
ــن واألنظمــة واألعــراف  ــاء القوان ــل أو إلغ ــك التشــريع؛ لتعدي مبــا يف ذل

واملمارســات القائمــة التــي تشــكل متييــزاً ضــد املــرأة.« 

2.2.1 النصــوص املتعلقــة باخلطــف باحليلــة واإلكــراه واإلغــواء 
واملداعبــة املنافيــة للحيــاء.

 املــادة )02	( يف اخلطــف باحليلــة واإلكــراه تنــص علــى اآلتــي: 

13: توصية اللجنة الدولية )لسيداو(، على التقرير األولي لدولة فلسطين، 8/8/2018
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»كل مــن خطــف بالتحيــل أو اإلكــراه شــخصاً - ذكــراً كان أو أنثــى 
- وهــرب بــه إلــى إحــدى اجلهــات، عوقــب علــى الوجــه اآلتــي:

1. باحلبــس مــن ســنتن إلــى ثــالث ســنوات إذا كان املخطــوف 
 علــى الصــورة املذكــورة ذكــراً لــم يتم اخلامســة عشــرة مــن عمره.
2. باألشــغال الشــاقة املؤقتــة إذا كانــت املخطوفــة علــى الصــورة 

املذكــورة أنثــى.
	. باألشــغال الشــاقة مــدة ال تنقــص عــن خمــس ســنوات إذا 
كانــت املخطوفــة ذات بعــل ســواء أكانــت أمتــت اخلامســة عشــرة 

مــن عمرهــا أم لــم تتــم.
4. باألشــغال الشــاقة مــدة ال تنقــص عــن عشــر ســنوات إذا كان 
املخطــوف ذكــراً كان أو أنثــى، قــد اعتــدي عليهــا باالغتصــاب أو 

هتــك العــرض.
5. باألشــغال الشــاقة مــدة ال تنقــص عــن عشــر ســنوات إذا 
كانــت املخطوفــة ذات بعــل لــم تكــن قــد أمتــت اخلامســة عشــرة 

ــة. ــا باملواقع ــدي عليه مــن عمرهــا واعت
6. باألشــغال الشــاقة مــدة ال تنقــص عــن ســبع ســنوات إذا كانــت 
املخطوفــة ذات بعــل جتــاوزت اخلامســة عشــرة مــن عمرهــا 

واعتــدي عليهــا باملواقعــة.«
علــى  العقــاب  يف  الفــرق  تبــن  املــادة  هــذه  فــإّن  بالتالــي 
حــن  أنثــى، يف  أم  ذكــرا  الضحيــة  جنــس  بحســب  اجلرميــة 
بغــض  أنثــى  املخطوفــة  كانــت  حــال  مشــددة يف  العقوبــة  أن 
يف  الذكــر  علــى  العقــاب  يف  وتقتصــر  الســن  عــن  النظــر 
كمــا  فقــط،  العمــر  مــن  عشــر  اخلامســة  يتجــاوز  لــم  حــال 
أنهــا تشــدد العقوبــة أيضــا إذا كانــت املخطوفــة »ذات بعــل« 
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للرجــل. بالنســبة  التشــديد  ذات  فــرض  دون  زوج،  ذات   أي 
كمــا أن املشــرع يف املــادة )04	( حــول اإلغــواء باإلضافــة إلــى 
املــادة )05	( حــول املداعبــة املنافيــة للحيــاء و املــادة )06	( 
عــرض األعمــال و توجيــه الــكالم املنــايف للحيــاء، نرى أن املشــرع 
ســاوى يف العقــاب يف هــذه اجلرائــم بــن الذكــر الــذي يقــل عمره 
عــن خمســة عشــرة عامــا واملــرأة كاملــة األهليــة باعتبارهمــا 
متســاويان يف املســتوى العقلــي و«الشــخصي« بالنتيجــة، كمــا يف 
املــادة )02	(، وبالتالــي رغــم مــا قــد يعتبــره البعــض متييــزاً 
إيجابيــاً لصالــح املــرأة يف هــذه املــواد، إال أّن هــذه املــواد تعاملــت 
ــة و  مــع املــرأة بطريقــة دونيــة ولــم تعتــرف لهــا باألهليــة الكامل
اعتبرتهــا شــخصا لــم يصــل إلــى الكمــال العقلــي  والشــخصية 
القانونيــة املســاوية للرجــل وبالتالــي فيجــب حمايتهــا بنفــس 
املــادة املتعلقــة  التــي يحمــى بهــا القاصــر، أمــا يف  الطريقــة 
باإلغــواء فهــذه املــادة اعتبرتهــا ضحيــة غيــر كاملــة اإلرادة وغيــر 
قــادرة علــى اتخــاذ قــرار ســليم، فقامــت هــذه املــادة مبعاقبــة 
ــه قــام بخداعهــا وباعتبــار أنهــا بذاتهــا غيــر  الرجــل باعتبــار أّن

آهلــة التخــاذ قــرار.

2.1.	 النــص املتعلــق بإيقــاف املالحقــة اجلنائية والقــرار بقانون 
بإلغائه.

تنــص املــادة )08	( يف إيقــاف املالحقــة واســتعادة احلــق يف 
املالحقــة علــى اآلتــي:

»1. إذا عقد زواج صحيح بن مرتكب إحدى اجلرائم الواردة يف 
هذا الفصل وبن املعتدى عليها أوقفت املالحقة وإذا كان صدر 
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 حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على احملكوم عليه.
2. تســتعيد النيابــة العامــة حقهــا يف مالحقــة الدعــوى العمومية 
ويف تنفيــذ العقوبــة قبــل انقضــاء ثــالث ســنوات علــى اجلنحــة، 
وانقضــاء خمــس ســنوات علــى اجلنايــة إذا انتهــى الــزواج بطالق 

املــرأة دون ســبب مشــروع«.
ســيتم تنــاول هــذه املــادة بنــوع مــن التحليــل لرؤية املشــرع ونظرته 
للحمايــة الالزمــة للمــرأة، بالرغم مــن إلغائها يف الضفة الغربية، 
ولكــن بحاجــة هنــا لتحليــل فلســفة املشــرع اجّتــاه حقــوق املــرأة 
باملقاربــة أيضــاً مــع النصــوص التــي ســبقت هــذه املــادة وحلقتها، 
ــد  ــا بع ــي مل ــع العمل ــا والواق ــرار إلغائه ــع فلســفة ق ــا م ومقارنته
ــى إجحــاف كبيــر يف حــق  ذلــك، حيــث اشــتملت هــذه املــادة عل
املــرأة املعتــدى عليهــا يف أحــد اجلرائــم املتعلّقــة بالعــرض: الزنــا، 
هتــك العــرض املداعبــة املنافيــة للحيــاء، اإلغــواء، االغتصــاب، 
اخلطــف...، مبــا يقــارب 	1 جرميــة مبــا فيهــا االغتصــاب يف 
حالــة إجــراء عقــد زواج صحيــح بــن اجلانــي والضحيــة، علــى 
اعتبــار أن عقــد الــزواج يزيــل عــدم املشــروعية عــن اجلرائــم 
الواقعــة يف هــذا الفصــل، و يعفــي اجلانــي مــن العقــاب يف حالــة 
ــى  زواجــه مــن املجنــي عليهــا، وهــذه املــادة ال حتتــوي فقــط عل
إجحــاف يف حــق املــرأة، مــن خــالل إعفــاء اجلانــي مــن العقــاب 
يف حالــة زواجــه منهــا، مّمــا يحملــه ذلــك مــن تقاليــد وأعــراف 
باليــة تعتبــر أن شــرف املــرأة يصــان بالــزواج، وتعتبــر النســاء 
شــريكات يف هــذه اجلرائــم، وأن ســبب عــدم املشــروعية هــو 
فقــط عــدم دخــول هــذه األفعــال بإطــار زوجــي، حتــى يف ظــل 
اإلكــراه املعنــوي للضحيــة علــى هــذا الــزواج، واعتبــار أن »ســتر 
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املــرأة« وتزويجهــا مــن اجلانــي يحّقــق مصلحــة الطرفــن يف 
ــر التقليــدي الســائد  ــة بالشــرف، بحســب التفكي ــم املخلّ اجلرائ
يف املجتمــع؛ إال أنــه باإلضافــة إلــى مــا نعتبــره التوّجــه األخطــر، 
وهــو تقنــن وتشــريع اجلرميــة بحــّد ذاتهــا بحــق املــرأة ملــا قــد 
يشــّجعه املجتمــع والقانــون، مــن زواج املــرأة مــن اجلانــي بحّقهــا 
ومــن مجــرم قــام باالعتــداء عليهــا، وارتكــب جرميــة تســيء إليهــا 
وتعنيفهــا ملســاومتها مــا بــن هــدر حّقهــا باحليــاة حتــت مــا 
يُســّمى »بجرائــم الشــرف«، وبــن الرضــاء بالوصمــة االجتماعيــة 
والــزواج مــن املعتــدي عليهــا، وبالتالــي فــإن هــذه املــادة تعطــي 
الشــرعية لالعتــداء علــى املــرأة وأخــذ امتيــاز لإلعفــاء مــن 
العقــاب ملرتكبــي هــذه اجلرائــم، وبالتالــي ليــس فقــط إفالتهــم 
مــن العقــاب بــل ومنحهــم مكافئــة أيضــاً بالــزواج مــن الضحيــة، 
ومــا يحملــه ذلــك مــن تشــجيع االعتــداء عليهــا وتقويــض أي 
ردع عــام أو خــاص يحــول دون ذلــك، وهــي  تُشــرعن أيضــا يف 
ذات الوقــت الفكــر االضطهــادي للمــرأة،  كونهــا مّتصلــة اتصــاالً 
وثيقــاً باحلالــة االجتماعيــة التــي تســود يف محاولــة املجتمــع 
واألســرة »ســتر« الفتــاة التــي تعّرضــت لالعتــداء، والتعامــل معهــا 
ــى أســاس  ــى أســاس أنهــا مســؤولة عــن هــذا االعتــداء، وعل عل
أن واجبهــا يف هــذه احلالــة هــو الــزواج مــن الشــخص الــذي قــام 
باالعتــداء عليهــا، كــي ال يلحقهــا العــار. باإلضافــة إلــى اســترداد 
حــق النيابــة يف املالحقــة إذا انتهــى هــذا الــزواج بطــالق دون 
ســبب مشــروع، دون تعريــف ملفهــوم الطــالق غيــر املشــروع، 
ــم إفــالت اجلانــي  ــزواج قــد تســقط ويت وهــذا يعنــي أن مــّدة ال
مــن العقــاب، بحيــث ال يتــم مالحقتــه يف حالــة الطــالق املشــروع، 
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والــذي يف هــذه احلالــة قــد يقــوم اجلانــي بتعنيــف الضحيــة بعــد 
الــزواج وإجبارهــا علــى طلــب التطليــق أو اخللــع، علــى اعتبــار أن 
الطــالق هنــا مشــروعاً بطلبهــا ذلــك ويفقدهــا حقهــا هنــا أيضــا 

بالتعويــض عــن هــذا الــزواج14. 

ــل إجحافــاً  وعليــه لــكل مــا ســبق يوّضــح أن هــذه املــادة بحــد ذاتهــا متّث
ــق  ــة عــن الرجــل، إذا حتّق ــاً بحــق املــرأة يف إعفــاء العقوب ــزاً مرّكب ومتيي
شــرط الــزواج وبالتالــي عــدم مســاءلته عــن اجلرميــة، ويف الظــرف 
املجتمعــي الــذي قــد يفــرض باألغلــب علــى املــرأة الــزواج مــن الشــخص 
الــذي اعتــدى عليهــا ومــا يلحــق ذلــك مــن أذى نفســي شــديد يترّتــب علــى 

هــذا الــزواج. 

 5 رقــم  بقانــون  قــرار  أُلغيــت مبوجــب  املــادة  هــذه  أن  مــن  وبالرغــم 
لســنة 2018، الــذي صــدر عــن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس 
ــة  ــرأة الضحي ــم وضــع أســس حلــق امل ــم يت ــخ 14/	/2018، لكــن ل بتاري
فــال  أعــاله  ُوّضحــت  والتــي  واالجتماعيــة،  املجتمعيــة  احلمايــة  يف 
يكفــي إزالــة تشــريع وتقنــن العنــف الواقــع عليهــا الــوارد يف مــنت املــادة 
ــب حمايتهــا بشــكٍل وقائــي وعالجــي يف حــال  املذكــورة، بــل أيضــاً يتطلّ
مت االعتــداء عليهــا، حتــى ال يتــم تعنيفهــا بعنــف اجتماعــي آخــر بالتعليــق 
علــى هــذا اإللغــاء بأنــه رفــع »ســترة« املــرأة الضحيــة -لألســف- كمــا مت 
ــن، كونهــم يطرحــون تســاؤالً عــن فــرص  ــه مــن قبــل بعــض احمللّل تداول
زواجهــا واســتقرارها وســمعتها االجتماعيــة، فمــاذا ســتعمل يف هــذه 
احلالــة واملجتمــع ســيعاقبها أكثــر مــن مــّرة رغــم أنهــا ضحيــة؟ حيــث 
كان مــن األجــدر علــى املشــرع مبوجــب املرســوم الرئاســي وضــع أســس 

14: تقرير حول ُموجبات إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، مركز المرأة 
لإلرشاد القانوني واالجتماعي، 2018.
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وتدابيــر تشــريعية وإجرائيــة وخدماتيــة حلمايتهــا بشــكٍل شــمولي، حتــى 
تتحّقــق الفلســفة الفعليــة مــن اإللغــاء، ومــن جانــب آخــر فمعظــم احلاالت 
التــي يصبــح فيهــا حمــل، يتــم تزويجهــا لغايــة إثبــات النســب وتســجيل 
األطفــال باســم األب ومــن ثــم تطليقهــا بعــد أســبوع، كمــا أفــادت مديــرة 
ــك بســبب عــدم  ــا15، وذل ــة معه ــات يف مقابل ــت اآلمــن للنســاء املعفّن البي
وجــود قانــون يتيــح تســجيل األطفــال املولوديــن خــارج الــزواج، ويف ظــل 
ــاض مبوجــب التشــريعات احلاليــة، وعــدم وجــود إباحــة  جتــرمي اإلجه
قانونيــة حلــاالت اإلجهــاض اآلمــن، ووضــع فلســفة لذلــك، ســيؤثر أيضــاً 
علــى فلســفة نفــاذ نــص اإللغــاء، وحمايــة النســاء املعتــدى عليهــن واقعيــاً. 
وبعــد مــرور مــا يقــارب عــام علــى قــرار إلغائهــا، ومبوجــب القضــاء لــم 
ــق بذلــك علــى  يتــم جتربــة تطبيــق هــذه القــرار لعــدم ورود قضايــا تتعلّ
القضــاء16، وهــذا ال يعنــي أنــه ال يتــم تزويــج الضحيــة، مّمــا يعطــي دوراً 
لغيــر اجلهــات القضائيــة إلمتــام الــزواج بقصــد وقــف مالحقــة اجلانــي، 
ــرأة  ــات وصــول امل ــراً أيضــاً بضمان ــد يحمــل مساســاً خطي ــا ق وهــذا م
للعدالــة وتعريضهــا النتهــاك طائفــة واســعة مــن حقوقهــا يف الرضــا يف 

ــزواج  وغيرهــا17. ال

4.2.1 النصوص املتعلّقة باإلجهاض.

مــن الالفــت بدايــًة، أن النصــوص املتعلّقــة باإلجهــاض جــاءت 
يف البــاب الســابع مــن القانــون واخلــاص يف اجلرائــم املخلــة 

15 : بموجب تقرير لمؤسسة “هيومن رايتس ووتش” المعنون ب )فلسطين: إلغاء قانون “الزواج 
من المغتصب”( بتاريخ 10 مايو 2018 ورد بانه قالت مديرة بيت آمن لضحايا العنف في نابلس أن 
المؤسسة نصحت امرأة عمرها 22 عاما جاءت إليهم وهي حامل في الشهر السادس بالزواج من أب 

الطفل للمساعدة في تسجيل الطفل باسم األب. فعلت هذا ثم تطلقت منه بعد أسبوع.
16: نتائج الطاوالت المستديرة التي تم إنجازها لغاية هذه الدراسة مع قضاة النوع االجتماعي في 

المجلس األعلى للقضاء.
17: تقرير حول ُموجبات إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، مرجع سابق.
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 )	25-	21( املــواد  تعالــج  حيــث  العامــة،  واآلداب  باألخــالق 
ــون باعتبارهــا  ــا القان ــاره جرميــة يعاقــب عليه اإلجهــاض باعتب
جرميــة أخــالق وآداب عامــة. ورغــم أن موضــوع اإلجهاض يعالج 
عــادًة مــن زاويــة دينيــة أو بنــاًء علــى النظــم الفكريــة للمجتمــع، 
ورغــم أن اإلجهــاض يرتبــط باحليــاة اإلنســانية، واختالفــات 
باعتبــاره  لإلجهــاض  نهائيــاً  الرافضــن  بــن  النظــر  وجهــات 
ــاض. ــام باإلجه ــار بالقي ــن للخي ــن املؤّيدي ــاة، وب ــى حي قضــاء عل
امــرأة  النفــس، »كل  فاملــادة )21	( فرضــت عقوبــة إجهــاض 
أجهضــت مبــا اســتعملته مــن الوســائل أو رضيــت بــأن يســتعمل 
لهــا غيرهــا هــذه الوســائل، تعاقــب باحلبــس مــن ســّتة أشــهر إلى 
ثــالث ســنوات«. مبوجــب هــذه املــادة تعاقــب املــرأة باحلبــس مــن 
ســتة أشــهر إلى ثالث ســنوات، إن أجهضت نفســها أو اســتعانت 
بطبيــب أو ممرضــة أو شــخص مــن األقــارب أو األصدقــاء. 
والســلطة تقديريــة للقاضــي يف حتديــد مــدة العقوبــة شــرط أال 

تقــل أو تزيــد عــن العقوبــة املنصــوص عليهــا يف املــادة.
أمــا املــادة )22	(، أدرجــت عقوبــة إجهــاض املــرأة برضاهــا »1 
حيــث نّصــت - مــن أقــدم بأّيــة وســيلة كانــت علــى إجهــاض امــرأة 
برضاهــا، عوقــب باحلبــس مــن ســنة إلــى ثــالث ســنوات. 2 - وإذا 
أفضــى اإلجهــاض أو الوســائل التــي اســتعملت يف ســبيله إلــى مــوت 
املــرأة، عوقــب الفاعــل باألشــغال الشــاّقة املؤّقتــة مــّدة ال تقــل عــن 
خمس ســنوات«. وعليه مبوجب هذه املادة، أّكد املشــرع أن التجرمي 
والعقوبــة مطلقــة وال يهــم ظــروف احلالــة ومــا هــي النيــة وراء 
اإلجهــاض، وهــل هنــاك نّيــة القيــام باجلرميــة واعتبــر كل مختــّص 

صحــي أو مقــدم املســاعدة مذنبــاً الرتكابــه جرميــة إجهــاض.
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أمــا املــادة )	2	( حيــث فرضــت عقوبــة إجهــاض امــرأة دون 
رضاهــا »1 حيــث نصــت: - مــن تســبب عــن قصــد بإجهــاض 
امــرأة دون رضاهــا، عوقــب باألشــغال الشــاّقة مــّدة ال تزيــد 
علــى عشــر ســنوات. 2 - وال تنقــص العقوبــة عــن عشــر ســنوات 
إذا اقتضــى اإلجهــاض أو الوســائل املســتعملة إلــى مــوت املــرأة«.
ــى  ــاض للمحافظــة عل ــى اإلجه ــي نصــت عل ــادة )24	( والت وامل
»الشــرف«، بحيــث نّصــت علــى أنــه »تســتفيد مــن عــذر مخّفــف، 
املــرأة التــي جتهــض نفســها محافظــة علــى شــرفها، ويســتفيد 
كذلــك مــن العــذر نفســه مــن ارتكــب إحــدى اجلرائــم املنصــوص 
عليهــا يف املادتــن )22	 و	2	(، للمحافظــة علــى شــرف إحــدى 
فروعــه أو قريباتــه حتــى الدرجــة الثالثــة«. مبوجــب هــذه املــادة 
أن املبــدأ العــام، يجــّرم املــرأة التــي جتهــض نفســها وتعاقــب 
العــذر  مــن  واالســتفادة  نفســها«  »إجهــاض  بارتــكاب جرميــة 
املخّفــف يف حالــة محــددة فقــط للمحافظــة على »الشــرف«. كما 
أعطــت احلــق ألي مــن أقاربهــا حتــى الدرجــة الثالثــة، »بإجبارها 
علــى اإلجهــاض«، للمحافظــة علــى »الشــرف«، واالســتفادة مــن 
العــذر املخّفــف. بالتالــي فــإن هــذه املــادة اعتبــرت »الشــرف« 
يف مرتبــة تســبق صحــة املــرأة، واعتبــرت أن اإلجهــاض حتــى 
وإن كان نتيجــة لســفاح القربــى أو االغتصــاب، هــو جرميــة 
يعاقــب عليهــا القانــون، وأعطــت للشــخص عــذراً مخّفــف يف 
املــاّدة  عليهــم يف  املنصــوص  قريباتــه  أحــد  بإجهــاض  قيامــه 
للمحافظــة علــى »الشــرف«، كذلــك حــّددت األقــارب الذكــور 
فقــط مــن يســتفيدون مــن العــذر املخفــف. والســؤال هنــا مــاذا 
ــو كان هــذا القريــب املعتــدي جنســياً واملســبب لهــذا احلمــل؟  ل
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والســؤال األهــم مــاذا قصــد املشــرع مــن »الشــرف« هــل شــرف 
ــا  ــا؟  كم ــرأة وكينونته ــور أم شــرف امل ــا الذك ــة مــن أقاربه العائل
ــة  ــة واآلمن ــد األســاليب والوســائل الصحي ــل املشــرع حتدي وغف
املســتخدمة للمحافظــة علــى صحــة املــرأة وحياتهــا أو االعتبــار 

ــا. لشــخصها اإلنســاني وكرامته
واملــادة )25	( جــاءت بالنــص علــى الظــرف املشــّدد لإلجهــاض، 
حيــث نصــت: »إذا كان مرتكــب اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف 
يُــزاد  قابلــة،  أو  أو صيدليــاً  أو جراحــاً  الفصــل طبيبــاً  هــذا 
علــى العقوبــة املعينــة مقــدار ثلثهــا«. وعليــه مبوجــب هــذه املــادة 
ــد علــى جتــرمي وحتــرمي اإلجهــاض اآلمــن متامــاً.  فاملشــروع أّك
بالنــص صراحــة بزيــادة العقوبــة إلــى ثلــث املــدة، عنــد مســاعدة 
املختــّص طبيــاً امــرأة حامــل علــى اإلجهــاض. والعقوبــة هنــا 
اخلاصــة  املــواد  كافــة  علــى  وســارية  اســتثناء  دون  مطلقــة 

باإلجهــاض.
ــل األم وليدهــا مــن الســفاح  ــى قت ــادة )2		(، نّصــت عل ــا امل أم
ــال مــدة ال تنقــص عــن  ــث نصــت: »تعاقــب باالعتق قصــداً، حي
خمــس ســنوات، الوالــدة التــي تســببت - اتقــاء العــار - بفعــل أو 
تــرك مقصــود يف مــوت وليدهــا مــن الســفاح عقــب والدتــه«. هذا 
يالحــظ أن هــذه املــادة جــاءت حتــت البــاب الثامــن مــن الفصــل 
األول اخلــاص يف اجلنايــات واجلنــح التــي تقــع علــى اإلنســان، 
ومبوجــب هــذه املــادة لقــد غالــى املشــرع بفــرض عقوبــة قاســية 
وهــي احلبــس باالعتقــال مــّدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات، إذا 
تســبّبت امــرأة بفعــل أو تــرك مقصــود يف قتــل وليدهــا الــذي لــم 

يتجــاوز الســنة مــن عمــره.
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أمــا قانــون الصحــة العامــة الفلســطيني رقم )20( لســنة 2004، 
والصادر عن املجلس التشــريعي الفلســطيني والنافذ يف الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، جــاء متشــّددا يف اإلجهــاض. ولــم يتطــّرق 
لإلجهــاض اآلمــن وصحــة املــرأة واقتصــر علــى مــادة حتظــر 
اإلجهــاض، باســتثناء إنقــاذ حيــاة املــرأة إذا اســتوجبت الضرورة. 
ووضعــت معاييــر لذلــك، حيــث نصــت املــادة )8( منــه علــى: »1. 
يحظــر إجهــاض أيــة امــرأة حامــل بأيــة طريقــة كانــت إال إذا 
اســتوجبت الضــرورة إنقــاذ حياتهــا مــن اخلطــر بشــهادة طبيبــن 
اختصاصــن )أحدهمــا علــى األقــل اختصاصــي نســاء ووالدة( 
مــع وجــوب توفــر مــا يلــي:- أ . موافقــة خطيــة احلامــل ويف حالــة 
عجزهــا عــن ذلــك تؤخــذ املوافقــة اخلطيــة مــن زوجهــا أو ولــي 
أمرهــا. ب . أن تتــم عمليــة اإلجهــاض يف مؤسســة صحيــة .2. 
علــى املؤسســة الصحيــة التــي أجريــت فيهــا عمليــة اإلجهــاض 
االحتفــاظ بســجل خــاص تــدون فيــه اســم كل حامــل وتاريــخ 
بتلــك  العمليــة ونوعهــا ومبرراتهــا وعليهــا االحتفــاظ  إجــراء 
املعلومــات إضافــة إلــى شــهادة الطبيبــن واملوافقــة اخلطيــة 

علــى عمليــة اإلجهــاض ملــدة عشــر ســنوات علــى األقــل«.

وعلية بتحليل املادة أعاله، نرى أن املشــرع الفلســطيني حظر اإلجهاض 
مطلقــاً باســتثناء تعــرض حيــاة املــرأة خلطــر املــوت، كمــا شــّدد علــى 
ضــرورة اإلجهــاض اآلمــن يف هــذه احلالــة. وألــزم املؤّسســات الصحيــة 
باالحتفــاظ باملعلومــات ولســنوات عــن حــاالت اإلجهــاض، مّمــا يضــع 
املؤسســة أمــام املســائلة القانونيــة عنــد إجــراء حــاالت إجهــاض خارجــة 
ــر  ــة توفي ــى املؤسســات الصحي ــي حظــر عل عــن هــذا االســتثناء. بالتال
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اإلجهــاض اآلمــن للنســاء املتضــّررات خاصــة حــاالت حمــل الســفاح أو 
االغتصــاب، كمــا غفــل املشــرع الفلســطيني أيضــا يف الســماح للمــرأة 
ــرأة  ــل حمــل امل ــاض، وأغف ــي تعرضــت لالغتصــاب باإلجه ــاة الت أو الفت

ــاً باإلجهــاض. ــاً أو معــاق صحي بطفــل متخلــف عقلي
وبالرجــوع إلــى الواقــع العملــي، فيوجــد حــاالت للحمل بســبب االغتصاب 
أو الســفاح أو خــارج عالقــة الــزواج أو بســبب اإلعاقــة، فــإن قــّررت املــرأة 
أن جتهــض نفســها هنــا ســيتم معاقبتهــا علــى ذلــك، وإرغامهــا علــى 
ــه املشــرع  ــم يحرم ــذي ل ــراه ال ــل باإلك ــداء وحم ــاجت عــن اعت ــل الن احلم
لألســف؟ هــذا وال يتــم مراعــاة حقــوق الطفــل الذي ســيأتي يف العيش يف 
كنــف أســرة صحيــة وســليمة ومتماســكة، انســجاماً مــع املعاييــر الدوليــة 
حلقــوق الطفــل وقانــون الطفــل الفلســطيني، ويعتبــر مصــادرة واضحــة 
وصارخــة حلقــوق املــرأة، مبــا فيهــا حقــوق الصحيــة واإلجنابيــة خالفــاً 
ــة  ــه اللجن ــا أوصــت ب ــداّ )ســيداو(، وهــذا م ــة حتدي ــات الدولي لالّتفاقي
ــون الصحــة العامــة،  ــة قان ــة )ســيداو( بضــرورة مراجع ــة الّتفاقي الدولي
ومشــروع قانــون العقوبــات وتشــريع اإلجهــاض اآلمــن للمــرأة يف حــاالت 
الســفاح واالغتصــاب وخــارج إطــار عالقــة الــزواج وبســبب اإلعاقــة، 
باإلضافــة إلــى احلــاالت التــي تكــون فيهــا املــرأة ذات إعاقــة 18، حتديــداً 
عقليــة وحتمــل نتيجــة اعتــداء جنســي، ونراهــا تكثــر يف واقعنــا مبوجــب 
احلــاالت التــي تــرّد إلــى نيابــة حمايــة األســرة، والتــي ال تســتطيع تنفيــذ 
قــرار إجهاضهــا فيمــا لــو قــّررت ذلــك انســجاماً مــع مصاحلهــا الفضلــى 
ومصالــح اجلنــن، حيــث ترفــض املستشــفيات إجــراء اإلجهاض بعد 120 
يومــاً علــى احلمــل، حتــى لــو لــم يكــن هنالــك خطــورة علــى األم، مبوجــب 
نظــام التحويــل الوطنــي، علمــاً بــأن الـــ120 يومــاً، تشــمل اكتشــاف احلمل 

18: توصية رقم 37 من توصيات اللجنة الدولية لسيداو، على التقرير األولي لدولة فلسطين.
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وتقــدمي شــكوى وعقــد مؤمتــر حالــة بخصوصهــا، ومــن ثــم أخــذ قــرار 
وإرســاله للتنفيــذ إلــى املستشــفيات19، وبنــاًء عليــه تبــرز احلاجــة هنــا 
ــك احلــاالت، كضــرب  ــى وجــود نصــوص تشــرع اإلجهــاض اآلمــن لتل إل
مبوجــب  وللجنــن  لهــا  واإلجنابيــة  الصحيــة  حقوقهــا  ضــروب  مــن 
اتفاقيــة )ســيداو( وحقــوق الطفــل، والعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة 

واالجتماعيــة التــي انضمــت إليهــم دولــة فلســطن.

يف البــاب الثامــن املتعلــق يف اجلنايــات واجلنــح التــي تقــع علــى  2.2
اإلنســان 

1.	.1 العذر احملل والقرار بقانون بإلغائه.

العــذر احملــل  املــادة )40	( مــن هــذا القانــون عــن  تتحــدث 
وتنــص علــى اآلتــي:

»1. يســتفيد مــن العــذر احملــل مــن فاجــأ زوجتــه أو إحــدى 
وأقــدم  آخــر  شــخص  مــع  بالزنــا  التلّبــس  حــال  محارمــه 
 علــى قتلهمــا أو جرحهمــا أو إيذائهمــا كليهمــا أو إحداهمــا.
2. يســتفيد مرتكــب القتــل أو اجلــرح أو اإليــذاء مــن العــذر 
أو  فروعــه  أو  أصولــه  إحــدى  أو  زوجــه  فاجــأ  إذا  املخّفــف، 

أخواتــه مــع آخــر علــى فــراش غيــر مشــروع«.

ــارة لالنتقــادات،  ــات إث ــون العقوب ــر مــواد قان ــر هــذه املــادة مــن أكث تعتب
ومــن أكثــر املــواد متييــزاً بحــق املــرأة وإعطــاء صالحيــة واضحــة وقانونية 
لقتلهــا مــن قبــل الرجــل، مــع اإلفــالت مــن العقــاب يف احلــاالت املبّينــة 
املعــّدل،  الفلســطيني  األساســي  للقانــون  صارخــة  ومخالفــة  أعــاله، 

19: مقابلة مع رئيس نيابة حماية األسرة السيدة دارين صالحية، أنجزت ألغراض هذه الدراسة.
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واإلعــالن العامليــة حلقــوق اإلنســان واّتفاقيــة )ســيداو(، وغيرهــا مــن 
االتفاقيــات اخلاصــة بحقــوق اإلنســان، وتــدل علــى فلســفة املشــرع غيــر 
املســتجيبة حلقــوق املــرأة ومضامــن الظلــم وانعــدام العدالــة اجتاههــا.

ــة  ــر حادث ــة الفلســطينية، إث ــس الســلطة الوطني ــام رئي وبالرغــم مــن قي
قتــل الفتــاة الطالبــة آيــة برادعيــة يف مدينــة اخلليــل يف شــهر أيــار مــن 
العــام 2011، بإلغــاء هــذه املــادة مبوجــب قــرار بقانــون صــادر ضمــن 
مــن   4	 املــادة  نــص  الــى  باالســتناد  الضــرورة  صالحّياتــه يف حالــة 
القانــون األساســي املعــدل، إال أن هــذا القــرار بقانــون وعلــى أرض 
الواقــع لــم يحّقــق أي تغييــر مــن واقــع قتــل النســاء20،  حيــث أنــه أغفــل 
تعديــل املــواد التــي تشــّكل األرضيــة القانونيــة، التــي يتــم اللجــوء إليهــا 
عــادًة أمــام القضــاء ملنــح العــذر املخّفــف وبخاصــة للــزوج أو األقــارب مــن 
الذكــور علــى جرائــم قتــل النســاء، والتــي تتمّثــل يف نــص املــادة 98 مــن 
قانــون العقوبــات لعــام 1960، التــي يســتفيد مــن خاللهــا فاعــل اجلرميــة 
ــا بســورة غضــب شــديد  ــدم عليه ــف، إذا أق ــي املخّف ــذر القانون ــن الع م
ــي  ــاه املجن ــن اخلطــورة أت ــب م ــى جان ــر محــّق، وعل ــل غي ــاجت عــن عم ن
عليــه. وكذلــك املــادة 99 مــن قانــون العقوبــات اخلاّصــة بالظــروف، أو 
ــات، التــي يرجــع تقديرهــا إلــى  األســباب املخّففــة القضائيــة يف اجلناي
احملكمــة التــي تنظــر الدعــوى، والتــي عــادًة مــا تلجــأ إليهــا احملكمــة يف 
ــي ســيتم  ــل النســاء، والت ــم قت حــال إســقاط احلــق الشــخصي يف جرائ
تناولهــا بنــوع مــن التفصيــل الحقــا21ً، وكذلــك املــادة 100 مــن قانــون 
العقوبــات اخلاصــة باألســباب املخففــة القضائيــة يف اجلنــح، والتــي 

20: نتائــج دراســة متخصصــة لمؤسســة الحــق، بعنــوان قــراءة قانونيــة تحليليــة للقــرار بقانــون بشــأن 
جرائــم قتــل النســاء علــى خلفيــة “ شــرف العائلــة”.

21: سيتم تناولها في تحليل القرار المعدل اآلخر لقانون العقوبات الساري الذي صدر عام 2018 في 
الشق المتعلق بإسقاط الحق الشخصي في هذه الدراسة.
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ميكــن تصّورهــا يف حــال إســقاط احلــق الشــخصي يف جرائــم ال ترقــى 
إلــى قتــل النســاء، وإمنــا تنــدرج يف إطــار اإليــذاء املقصــود أو اجلــرح 

ــاً. ــاً جنحوي ــذي يأخــذ طابع ال

وبتحلّــل القــرار بقانــون يّتضــح أيضــاً بــأن التعديــل الــذي اســتهدف 
نــص املــادة 18 مــن قانــون العقوبــات لعــام 6	19 النافــذ يف قطــاع غــزة، 
واخلــاص بقبــول املعــِذرة يف حــاالت الضــرورة؛ مــن خــالل إضافــة عبــارة 
)وال يشــمل ذلــك جرائــم قتــل النســاء علــى خلفيــة »شــرف العائلــة« إلــى 
آخــر النــص املذكــور(، قــد خلــط علــى نحــو غيــر مفهــوم وغيــر مبــّرر علــى 
اإلطــالق بــن جرائــم قتــل النســاء، وبــن موضــوع آخــر منفصــل متاماً وال 
عالقــة لــه بتلــك املســألة ال مــن قريــب وال من بعيــد، أال وهو موضوع حق 
الدفــاع الشــرعي! وعليــه فــإن مضمــون التعديــالت التــي جــاء بهــا القــرار 
بقانــون، وإْن حاولــت امتصــاص غضــب الشــارع الفلســطيني يف أعقــاب 
قضيــة مقتــل الطالبــة آيــة برادعيــة، والتــي شــّكلت قضيــة رأي عــام، إاّل 
أن تلــك التعديــالت لــن تكــون فّعالــة أو مؤثــرة يف التطبيــق العملــي، األمــر 
الــذي يكشــف خلــاًل عميقــاً يف موضــوع حتليــل التشــريعات مــن منظــور 
حمايــة النســاء بشــكل شــمولي وفلســفة السياســة اجلنائيــة املســتجيبة 

لذلــك أيضــاً.

هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر، كســؤال يفــرض ذاتــه عــن املغــزى مــن 
اســتخدام مصطلــح »شــرف العائلــة« الــوارد يف نــص القــرار بقانــون، 
وذلــك ألســباب عديــدة مــن بينهــا أن هــذا املصطلــح غيــر وارد أساســاً يف 
قانــون العقوبــات، وبالتالــي كيــف ســيتم التعامــل معــه أو تعطيلــه أو إلغاؤه 
مــن نصــوص قانــون العقوبــات؟! إذ بالرجــوع إلــى قانــون العقوبــات لعــام 
1960 النافــذ يف الضفــة الغربيــة، جنــد أن املــادة 40	 املشــار إليهــا يف 
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القــرار بقانــون قــد وردت حتــت عنــوان »العــذر يف القتــل«، وليــس القتــل 
علــى خلفيــة شــرف العائلــة، وبالرجــوع أيضــاً إلــى قانــون العقوبــات لعــام   
6	19 النافــذ يف قطــاع غــزة، جنــد أن املــادة )18( املشــار إليهــا يف القــرار 
بقانــون قــد وردت حتــت عنــوان »الضــرورة«، وليــس القتــل علــى خلفيــة 
»شــرف العائلــة«، كمــا أنهــا تعالــج حــاالت الدفــاع الشــرعي أساســاً! 
وبالتالــي، فــإن إقحــام مصطلــح »شــرف العائلــة« علــى نحــو غيــر مفهــوم 
وغيــر مبــّرر، يصطــدم حتمــاً مببــدأ الشــرعية الــذي يقــوم عليــه قانــون 
ــح  ــم يــرد هــذا املصطل العقوبــات، فــال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص، ول
ــر  ــى تأث ــى شــيئ فســيدّل عل أصــاًل يف مــنت نصوصــه، وهــذا إن دّل عل
املشــرع الفلســطيني بالثقافــة النمطيــة والســلبية الســائدة اجّتــاه قضايــا 
النســاء،  حتــى إن كانــت نّيتــه احلمايــة، ولكــن وعيــه يف قضايــا احلمايــة 
يأخــذ البعــد التقليــدي، ويضفــي نوعــاً مــن التشــجيع علــى القتــل والنظــر 
إليــه كعمــل بطولــي »شــرف العائلــة«، يف حــن أننــا أمــام مصطلــح واســع 
وفضفــاض وغامــض ونســبي وحّمــال أوجــه عديــدة، ويتعــارض مــع مبــدأ 
الشــرعية بــذات الوقــت، ومــن جانــٍب آخــر فــإن »الباعــث« علــى ارتــكاب 
القتــل، ال قيمــة وال وزن وال تأثيــر لــه علــى تكويــن اجلرميــة وال علــى 
العقوبــة املقــّررة لهــا، والــذي كان مــن األجــدر باملشــرع الفلســطيني أن 
يكتفــي بالتوصيــف بـ»جرائــم قتــل النســاء«، فقــط للداللــة علــى املعنــى 

املقصــود دون أيــة زيــادة ضــارة وغيــر قانونيــة وال مبــّرر لهــا.

1.	.2 إسقاط احلق الشخصي.

ــذر احملــل،  ــل أعــاله بخصــوص الع ــا مت حتلي ــى م ــة إل باإلضاف
ومبوجــب الواقــع العملــي يّتضــح أن هنــاك مشــكلة مــا زالــت 
كســبب  الشــخصي  احلــق  إســقاط  اســتخدام  وهــي  قائمــة، 
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مخّفــف يف احلكــم عــن مرتكــب جرميــة قتــل النســاء يرجــع 
للقاضــي تقديــره، أي مبعنــى إذا تنــازل أي مــن الورثــة عــن 
ــر ذلــك  ــل النســاء، يعتب ــم قت ــا جرائ احلــق الشــخصي يف قضاي
ســبباً مخّففــاً مبوجــب أحــكام املــادة 99 مــن قانــون العقوبــات، 
بنــاًء علــى الظــروف املاديــة واملوضوعيــة والشــخصية للجرميــة 
وقناعاتــه  املختــّص  القاضــي  تقديــر  علــى  وبنــاًء  ومرتكبهــا، 

ووعيــه يف مثــل هــذا النــوع مــن القضايــا.
علماً بأن إســقاط احلق الشــخصي ينطبق يف غالبية األحكام القضائية 
يف اجلرائــم األخــرى املختلفــة، الصــادرة عــن محاكــم البدايــة بصفتهــا 
محكمــة درجــة أولــى، ولكــن هنــاك اختــالف واضــح بــن اجلرائــم، 
فجرائــم قتــل النســاء تختلــف يف املضمــون، بحيــث إن مرتكــب جرميــة 
قتــل النســاء عــادة مــا يكــون أحــد الورثــة، فإمــا أن يكــون األب، أو األخ، 
أو اخلــال، أو األم أحيانــاً، لذلــك فــإن مســألة إســقاط احلــق الشــخصي 
تســتفيد منــه العائلــة ومرتكــب اجلرميــة، واملتضــّرر هــي املــرأة التــي 
نّفــذت اجلرميــة بحّقهــا، ومــن الســهل جــداً أن يقــوم أحــد األقــارب مــن 
ــرة لــدى املراكــز النســوية  الدرجــة األولــى، كمــا أشــارت البيانــات املتوّف
القانونــي  املــرأة لإلرشــاد  العاملــة يف مجــال حمايــة النســاء كمركــز 
واالجتماعــي22، أن يكــون هــو املخــّول بإســقاط احلــق الشــخصي، بــل 
تتســارع العائلــة أيضــاً بانتــداب أحــد الورثــة ليقــوم بإســقاط احلــق 
ــل  ــم قت ــي جرائ ــة عــن مرتكب ــف العقوب ــر ســبب تخفي الشــخصي، ليتوّف
النســاء، ففــي حــال اســتمّرت هــذه اإلجــراءات التــي تســاعد يف تخفيــف 
األحــكام، ســتبقى جرائــم قتــل النســاء تــزداد وتنتشــر بســبب عــدم وجــود 

عقوبــات رادعــة بحــق اجلنــاة.
22 : تقرير جرائم قتل النساء في فلسطين بين الثقافة السائدة ومتطلبات التغيير، مركز المرأة لإلرشاد 

القانوني واالجتماعي، 2016
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أمــا فيمــا يتعلّــق بــدور القضــاء، فإســقاط احلــق الشــخصي يضعــف 
قــدرة القضــاء الفلســطيني علــى ردع اجلنــاة بإيقــاع عقوبــات رادعــة 
بحــق مــن ارتكبهــا، بســبب إزالــة البعــد اجلرمــي عــن مرتكــب هــذا النــوع 
مــن اجلرائــم، كمــا يضعــف دور منظومــة احلمايــة القضائية حلق النســاء 
يف احليــاة، مّمــا يســتوجب علــى األطــراف ذات العالقــة دراســة هــذا 
البعــد، وإيجــاد احللــول املناســبة للحــّد مــن اســتفادة مرتكبــي اجلرائــم 
مــن األســباب املخّففــة التــي تنطــوي يف مضامينهــا علــى أســس الثقافــة 
املجتمعيــة الســائدة والقوانــن القدميــة الباليــة، التــي ال تتناســب وتطــّور 

احليــاة االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة الفلســطينية.

وبالرجــوع إلــى األســباب املخّففــة ونــص املــادة )99( منــه والــواردة حتــت 
األســباب املخّففــة، والتــي تنــص علــى العقوبــات علــى اجلرائــم، عنــد توّفر 

أســباب مخّففــة إذا وجــدت يف قضيــة أســباب مخّففــة قضــت احملكمــة:

ــدة، أو باألشــغال الشــاّقة  ــدالً مــن اإلعــدام باألشــغال الشــاّقة املؤّب 1. ب
املؤّقتــة مــن عشــر ســنن إلــى عشــرين ســنة.

2. بــدالً مــن األشــغال الشــاّقة املؤبــدة باألشــغال الشــاقة املؤقتــة مــن 
خمــس ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة وبــدالً مــن االعتقــال املؤبــد 

باالعتقــال املؤقــت مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات.
	. ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف.

4. ولهــا أيضــاً مــا خــال حالــة التكــرار أن تخفــض أيــة عقوبــة ال يتجــاوز 
حدهــا األدنــى ثــالث ســنوات إلــى احلبــس ســنة علــى األقــل.

والتــي مت تعديلهــا مبوجــب القــرار بقانــون معــدل رقــم 5 لعــام 2018 
والصــادر بتاريــخ 14/	/2018 حيــث مت إضافــة فقــرة خامســة إلــى 
ــادة  ــرات هــذه امل ــن أحــكام فق ــه »يســتثنى م ــى أن ــص عل ــادة )99( تن امل
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جرائــم اجلنايــات الواقعــة علــى النســاء واألطفــال، وذلــك للحيلولــة دون 
اســتفادة مرتكبــي اجلرائــم بدواعــي الشــرف مــن العــذر املخفــف يف 
املــادة )99( مــن القانــون، وكذلــك مرتكبــي جرائــم االعتــداءات علــى 
اإلنــاث مــن وقــف مالحقتهــم قضائيــاً وتنفيــذ العقوبــة الصــادرة بحقهــم. 
والتصــدي لفــرص اإلفــالت مــن العقــاب )فقــط اجلنايــات(، وحمايــة 
ــز،  ــق الشــعور باملســاواة وعــدم التميي ــع وتعمي األســرة ومتاســك املجتم
إضافــة إلــى صيانــة حقــوق املــرأة وحمايتهــا مــن العنــف بكافــة أشــكاله.

أّنــه مت  بتحليــل هــذا النــص/ الفقــرة مــن القــرار لعــام 2018 جنــد 
اســتثناء إســقاط احلــق الشــخصي يف قضايــا اجلنايــات فقــط الواقعــة 
علــى النســاء واألطفــال وأبقــت إقامــة هــذا احلــق يف القضايــا اجلنحويــة 
وهــي عديــدة ومختلفــة وكثيــرة، وتتنــوع مــن اعتــداءات جســدية ولفظيــة 
وجنســية وغيرهــا، وهــذا إن دل علــى شــيء فيــدل علــى عــدم وجــود 
املشــرع  لــدى  النســاء  حلمايــة  وشــاملة  واضحــة  جنائيــة  سياســة 

الفلســطيني.

ومــن جانــب آخــر، ويف موضــوع األســباب املخففــة وإســقاط احلــق 
الشــخصية، ال بــد مــن املالحظــة أّن األســباب املوضوعيــة والشــخصية 
للجرميــة ومرتكبهــا تختلــف بالنظــر إليهــا مــن قــاٍض ألخــر بحســب 
وعيــه لقضايــا النســاء وحقوقهــا واالتفاقيــات الدوليــة التــي راعــت تلــك 
احلقــوق، وهــذا مــا أوضحتــه دراســة متخصصــة ملركــز املــرأة بخصــوص 
حــق احلمايــة للمــرأة والتزامــات دولــة فلســطن يف ذلــك	2، والتــي بينــت 
اختــالف القــرارات القضائيــة مــن قــاٍض آلخــر وأوصــت بضــرورة رفــع 

23: توصيــات تقريــر التزامــات دولــة فلســطين بحمايــة حــق المــرأة فــي الحيــاة “بمقتضى أحــكام اتفاقية 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة”، مركــز المــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، 

.2018
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وعــي القضــاة يف تنــاول قضايــا املــرأة وتوصيــات جلنــة )ســيداو( ووضــع 
معاييــر للســلطة التقديريــة للقضــاة يف هــذا الشــأن مبــا يراعــي حقــوق 
املــرأة كضحيــة، ونقتــرح هنــا تقويضهــا مــن حيــث األصــل واعتبــار قتــل 
النســاء جرميــة قتــل بغــض النظــر عــن بواعثهــا وأســبابها وظروفهــا 

وظــروف مرتكبهــا. 

مسودة قانون العقوبات الفلسطيني . 2

ارتكــزت مســودة قانــون العقوبــات الفلســطيني للعــام 2011، والتــي أعدهــا 
الدوليــة  االتفاقيــات  إلــى  العقوبــات،  قانــون  ملشــروع  الوطنــي  الفريــق 
حلقــوق اإلنســان، مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد 
املــرأة واإلعــالن العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة للعــام 1991، وإعــالن 
االســتقالل للعــام 1988 ووثيقــة حقــوق املــرأة والقانــون األساســي املعــدل، 
هــذا ويشــكل مشــروع القانــون تقدمــاً كبيــرا عمــا ســبقه من قوانــن بتأكيده 
علــى احلــق يف احلمايــة واحلقــوق واحلريــات أكثــر منهــا مــن التقييــد 
واالنتقــاص مــن تلــك احلقــوق كفلســفة اتبعهــا يف صياغتــه، مراعيــاً بذلــك 
السياســة اجلنائيــة احلديثــة ومكرســاً ومجســداً حــق املــرأة باملســاواة بينهــا 
وبــن الرجــل واملعاييــر واالتفاقيــات الدوليــة التــي راعت وكفلــت ذلك، والتي 

انضمــت إليهــا فلســطن الحقــا لنســخة املســودة محــل التحليــل.

ســيتم التطــرق يف عمليــة التحليــل إلــى اجلرائــم األساســية التــي اعتراهــا 
ثغــرات تشــريعية يف قانــون العقوبــات الســاري كجرميــة الســفاح، وجرميــة 
االغتصــاب وجرميــة القتــل لباعــث التلبس بالزنا، ومــن ثم جرمية التحرش 
اجلنســي وجرائــم العنــف األســري وآليــة تناولهــا يف مشــروع القانــون وســدة 
للثغــرات القانونيــة الســارية مبوجــب القانــون احلالــي ومــدى مواءمتهــا 
ــاًء  ــة والتشــريعية للنســاء الفلســطينيات بن ــة احلقوقي الحتياجــات احلماي
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علــى الواقــع العملــي أوال، واملواءمــة الّتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا 
فلســطن حتديــدا بعــد صياغــة مســودة هــذا القانــون وتوصيــات اللجــان 
الدوليــة ذات العالقــة يف هــذا الشــأن، هــذا وال بــد مــن التوضيــح ابتــداء 
أن املنظمــات األهليــة النســوية قــد أعــدت ورقــة سياســات حــول الثغــرات 
احلقوقيــة املتعلقــة باملــرأة يف مســودة قانــون العقوبــات للعــام 201124، ومت 

االسترشــاد بهــا والبنــاء عليهــا يف هــذا اجلــزء مــن الدراســة. 
  

جرمية السفاح 1.2
ــات  ــون العقوب ــواردة يف مســودة مشــروع قان ــواد ال ــة امل مبراجع
واملتعلقــة بجرميــة الســفاح )440-441(، والتــي نصــت علــى مــا 

يلــي:

ــفاُح بَــْنَ األُُصــوِل والُفــُروِع َســواء أكانُــوا  ة )440(: »السِّ مــادَّ
ــِقيقاِت،  والشَّ األَِشــّقاِء  وبَــْنَ  َشــْرِعيَِّن،  َغيْــَر  أم  َشــْرِعيَِّن، 
، أو َمــْن ُهــْم يف َمنِْزلَِتِهــْم ِمــَن  واإِلْخــَوِة، واألََخــواِت ألٍَب، أو ألُمٍّ
ٍة ال  ــدَّ ُ ــِت مِل ــْجِن املَُؤقَّ ــوه ِبالسِّ ــُب ُمْرتَِكبُ ــاِرِم، يُعاَق ــاِر واحمَل األَْصه

تَِقــلُّ َعــْن َخْمــِس َســنَواٍت.

ــْرِعيَِّة،  ــفاُح بـَـْنَ َشــْخٍص وَشــْخٍص آَخــَر خاِضــٌع ِلُســلَْطِتِه الشَّ السِّ
ٍة  ــِت مِلـُـدَّ ــْجِن املَُؤقَّ ــِة، يُعاَقــُب ُمْرتَِكبـُـُه ِبالسِّ ــِة، أو الِفْعِليَّ أو القانُوِنيِّ

ال تَِقــلُّ َعــْن َســبِْع َســنواٍت، ويُعاَقــُب اآلَخــُر بُعُقوبـَـِة احَلبـْـِس. 

24: ورقة سياسات حول الثغرات القانونية الحقوقية المتعلقة بالمرأة في قوانين العقوبات النافذة في 
الضفة الغربية وغزة ومسودة قانون العقوبات للعام 2011، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي 

والديمقراطي “مفتاح”، تشرين ثاني/2014، لقد تبنى هذه الورقة منتدى المنظمات األهلية لمناهضة 
العنف ضد المرأة.
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جنــد أنهــا لــم متيــز بــن رضــا األنثــى بالفعــل وبــن اإلجبــار 
علــى الفعــل، والرضــوخ ملتولــي الرعايــة، حيــث اعتبــرت املســودة 
أن الطرفــن مدانــان وذلــك نتيجــة لالعتــداد بركــن الرضــا 
ــار لطبيعــة  ــى باملواقعــة، دون االعتب ــول األنث بــن الطرفــن وقب
عالقــات القــوة والســيطرة القائمــة داخل العائلــة، وذلك من قبل 
القائمــن عليهــا واملتولــن ألمورهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة 
كاآلبــاء واألجــداد والذكــور األكبــر عمــرا، والتــي ســردت ذكرهــم 
بشــكل واضــح يف متنهــا، ال بــل واســتخدمت مصطلــح اخلضــوع 
للســطلة الشــرعية أو القانونية أو الفعلية التي ميتلكها شــخص 
ارتكــب هــذه اجلرميــة علــى شــخص خاضع لواليتــه للتأكيد على 
هــذه الواليــة والســلطة، وهنــا رفعــت ســقف العقوبــة عــن احلالــة 
األولــى التــي تناولتهــا ذات املــادة والــي يكــون فيهــا الســفاح بــن 
األصــول والفــروع ســواء أكانــوا شــرعين أم غيــر شــرعين، ومــع 
ذلــك لــن يشــفع للضحيــة اخلاضعــة لســلطة متولــي رعايتهــا 
واملســؤول عــن حمايتهــا مــن التحــرر مــن وصفهــا شــريكة يف 
اجلرميــة واعتبارهــا ضحيــة، وضربــت املســودة بعــرض احلائــط 

املعاييــر اإلنســانية والدوليــة يف حمايــة هــذه احلــاالت.
ــفاُح املَْوُصوُف  ة )441( والتــي نصــت علــى: »ياُلَحــُق السِّ أمــا املــادَّ
ِة الّســاِبَقِة ِبنــاًء َعلَــى َشــْكوى أََحــِد األَْقِربــاِء، أو أَْصهــاِر  يف املـَـادَّ

َرَجــِة الّراِبَعــِة«.  أََحــِد الفاِعِلــَن َحّتــى الدَّ
فلقــد اشــترطت مســودة املشــروع لقبــول الشــكوى بشــأن جرميــة 
الســفاح بــأن تقــدم الشــكوى مــن قبــل قريــب أو صهــر أحــد 
الفاعلــن حتــى الدرجــة الرابعــة، وصــادرت حــق املــرأة الضحيــة 
يف تقــدمي الشــكوى حيــث لــم تعتبرهــا كذلــك مــن حيــث األصــل، 
وبذلــك لــم تختلــف املســودة هنــا مــن حيــث املبــدأ والتطبيــق عــن 
قانــون العقوبــات الســاري يف تعاملــه مــع هــذا النــوع مــن اجلرائــم.
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جرمية االغتصاب 2.2

املتعلــق  الثامــن  البــاب  يف  االغتصــاب  جرميــة  وردت  لقــد 
ــِة العامَّ واآلداِب  ِباألَْخــالِق  ـُة  املُِخلَـّ باجَلراِئــُم 

ة )459( على أّنه: حيث نصت املادَّ

أُنْثــى  1- واَقــَع  َمــْن  ُكلُّ  ــُت،  املَُؤقَّ أو  ُد،  املَُشــدَّ ــْجِن  ِبالسِّ »يُعاَقــُب 
ِة َمَعهـــا،  )َغيْــَر َزْوِجــِه( ِبَغيْــِر ِرضاهــا، وذِلــَك ِباْســِتْعماِل الُقــوَّ
ــِة الفاِعــِل، أو  أو ِبتَْهِديِدهــا، أو ِباحِليلَــِة، أو ِبِخداِعهــا يف ماَهيَّ

اإِلْدراِك. أو  ــُعوِر،  الشُّ فاِقــَدة  وهــي  أو  الفاِعــِل،  َشــْخِصيَِّة 

َد، إذا َوَقــَع الِفْعــُل يف ِإْحــدى  2- ــْجَن املَُشــدَّ  وتَكــوُن الُعُقوبَــُة السِّ
احلــاالِت اآلِتيَــِة:

أ. ِإذا كاَن اجلاِنــي أََحــَد أُُصــوِل املَْجِنــيِّ َعلَيْهــا، َســواء أكانــوا 
أََحــد  واَقَعهــا  أو  ُفُروِعهــا،  أو  َشــْرِعيَِّن،  َغيْــَر  أو  َشــْرِعيَِّن، 
َرَجــِة الّراِبَعــِة، أو كاَن ِمــَن  َمحاِرُمهــا، أو أََحــد أَقاِرِبهــا َحّتــى الدَّ
ــة  ــْن لَــُه ُســلَْطة ِفْعِليَّ املُتََولِّــَن تَْرِبيَتَهــا، أو ُمالَحَظتَهــا، أو مِمَّ
ــة، أو َشــْرِعيَّة َعلَيْهــا، أو كاَن خاِدمــاً ِعنَْدهــا، أو ِعنْــَد  قانُوِنيَّ

َم ِذْكُرُهــْم. ــْن تََقــدَّ أََحــِد مِمَّ
فــاً عاّمــاً، أو َمــْن يف ُحْكِمـــِه، أو ِمــْن  ب. ِإذا كاَن اجلاِنــي ُمَوظَّ
يــِن، أو األَِطّبــاِء، أو ُمِديــَر َمْكتـَـِب اْســِتْخداٍم، أو عاِمــاًل  ِرجــاِل الدِّ
ــُه، أو الثَِّقــَة ِبــِه، أو التَّْســِهيالِت  ِفيهــا، واْســتََغلَّ َمْرَكــَزهُ، أو ِمْهنَتَ

ــلَْطِة. ها ِمــْن هــِذِه السُّ اّلتــي يَْســتَِمدُّ
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ت. ِإذا اْشــتََرَك يف اْرِتــكاِب الِفْعــِل َشــْخصاِن َفَأْكثـَـُر، تَعاَونـُـوا يف 
التََّغلُّــبِ َعلَــى ُمقاَوَمــِة املَْجِنــيِّ َعلَيْهــا، أو تَعاَقبُــوا َعلَــى اْرِتــكاِب 

الِفْعــِل.
ــَرٍض تَناُســِليٍّ نَِتيَجــَة اْرِتــكاِب  ث. إذا أُِصيبَــِت املَْجِنــيِّ َعلَيْهــا مِبَ
ــَرِض نَْقــِص املَناَعــِة املُْكتََســِب، وَمــَع ِعلْــِم الفاِعــِل  ــِل، أو مِبَ الِفْع

ِبِإصابَِتــِه ِبهــذا املـَـَرِض.
هــِذِه  أَراَد  َقــْد  الفاِعــُل  يَُكــِن  ولــم  َعلَيْهــا،  املَْجِنــيِّ  َمــْوُت  ج. 

. لنَِّتيَجــَة ا
ــِل،  ــا نَِتيَجــَة الِفْع ــْت ِبكاَرتُه ــا، أو زالَ ــيُّ َعلَيْه ح. إذا َحَملَــِت املَْجِن
ــِة ِبَضمــان ُمناِســٍب. ُكــمَ لَهــا يف هــِذِه احلالَ وَعلَــى احمَلَْكَمــِة أَنْ حَتْ

ــْجَن َمــَدى احَليــاِة ِلــُكلِّ َمــْن واَقــَع أُنًْثــى لم تُِتمَّ  3- وتَُكــوُن الُعُقوبـَـُة السِّ
ــَر َزْوِجــِه( ال تَْســتَِطيُع  ــَة َعْشــَرةَ ِمــْن ُعُمِرهــا، أو أُنًْثــى )َغيْ الّثاِمنَ
. ، أو َعْقِلــيٍّ املُقاَوَمـــَة ِبَســبَِب َضْعــٍف، أو َعْجــٍز َجَســِدٍي، أو نَْفِســيٍّ

ــون  ــرى أّن مســودة قان ــة ن ــا املختلف ــادة أعــاله وفقراته ــص امل ــل ن بتحلي
العقوبــات لــم تراعــي االتفاقيات الدولية فيما يتعلق بجرمية االغتصاب، 
)االغتصــاب  الزوجيــة  العالقــة  ظــل  يف  االغتصــاب  أخرجــت  حيــث 
الزوجــي( مــن تعريــف االغتصــاب، وأجــازت اغتصــاب الزوجــة علــى 
خــالف مــا ورد يف اإلعــالن العاملــي ملناهضــة العنــف، واتفاقيــة )ســيداو( 
والتــي اعتبــرت جلنتهــا الدوليــة يف تعليقاتهــا علــى القــرار األولــي لدولــة 
فلســطن أّن هــذا إخــالل مباشــر بنصــوص أحكامهــا، وأوصــت بشــكل 
واضــح بإضافــة نــص خــاص باالغتصــاب الزوجــي يف مســودة مشــروع 
قانــون العقوبــات وضــرورة ضمــان أن تكــون العقوبــات علــى اجلرائــم 



98 

ضــد النســاء والفتيــات متكافئــة مــع خطــورة  هــذه اجلرائــم، حيــث جاءت 
املســودة هنــا متســاوية مــع الثقافــة املجتمعيــة التــي تعتبــر جســد الزوجــة 
جــزءا مــن حقــوق الــزوج، وملــا ورد يف قانــون العقوبــات الســاري والــذي 

مت تناولــه بنــوع مــن التفصيــل يف اجلــزء الســابق.25

جرمية القتل لباعث التلبس بالزنا 2.	
ــق يف  ــات يف الفصــل املتعل ــون العقوب ــى مســودة قان بالرجــوع إل
ة )486(  اجلرائــم املخلفــة بــآداب األُســرة، وبتحليــل املــادة مــادَّ

والتــي نصــت علــى مــا يلــي:

ًة ال تَِقــلُّ َعــْن َخْمــِس َســنَواٍت،  1- ــِت ُمــدَّ ــْجِن املَُؤقَّ »يُعاَقــُب، ِبالسِّ
ــِه، أو أُْخِتــِه حــاَل  َمــْن ُفوِجــَئ مِبَشــاَهَدِة َزْوَجِتـــِه، أو ابْنَِتــِه، أو أُمِّ
ــا يِف  ــُروٍع، َفَقتَلَه ــِر َمْش ــراٍش َغيْ ــا، أو يِف ِف ن تَلَبُِّســها ِبَجِرمَيــِة الزِّ
احلــاِل، أو َقتـَـَل َمــْن يَْزِنــي ِبهــا، أو َقتَلَُهما َمعـــاً، أو اْعتَدى َعلَيْهـــا، 
أو َعلَيِْهمــا اْعِتــداًء أَْفضــى ِإلــى َمــْوٍت، ويُعاَقــُب ِباحَلبْــِس، ِإذا 

ــٍة. ــداًء أَْفضــى ِإلــى عاَه ــا، أو َعلَيِْهمــا اْعِت ــدى َعلَيْه اْعتَ

ًة ال تَِقــلُّ َعــْن َخْمــِس َســنَواِت،  2- ــِت ُمــدَّ ــْجِن املَُؤقَّ وتُعاَقــُب، ِبالسِّ
ــِت مِبُشــاَهَدِة َزْوِجهــا حــاَل تَلَبُِّســِه ِبَجِرمَيــِة  ْوَجــُة اّلتــي ُفوِجئَ الزَّ
َــْت  ــُه يِف احلــاِل، أو َقتَل ــِر َمْشــُروٍع، َفَقتَلَتْ نــا، أو يِف ِفــراٍش َغيْ الزِّ
َمــْن يَْزِنــي ِبهــا، أو َقتَلَتُْهمــا َمعــاً، أو اْعتَــَدْت َعلَيْــِه، أو َعلَيِْهمــا 
اْعِتــداًء أَْفضــى إلــى َمــْوٍت، وتُعاَقــُب ِباحَلبـْـِس، ِإذا اْعتـَـَدْت َعلَيـْـِه، 

ــٍة. ــداًء أَْفَضــى إلــى عاَه أو َعلَيِْهمــا اْعِت

25: لمزيد من المعلومات برجاء مراجعة 1.2.1: النصوص المتعلقة باالغتصاب، الجزء الثاني، 1. 
قضايا في قانون العقوبات الساري.
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ــْرِعيِّ ِضــدَّ َمــْن يَْســتَِفيُد ِمــْن  3- فــاِع الشَّ وال يَُجــوُز اْســِتعماُل َحــقِّ الدِّ
َدةُ«. ــُروُف املَُشــدَّ هُ الظُّ ــُق ِضــدَّ هــذا الُعــْذِر، وال تَُطبَّ

العقوبــات  قانــون  خــالف  وعلــى  العقوبــات  قانــون  مســودة  أن  نــرى 
الســاري، ســاوت بــن الزوجــن يف احلــق يف االســتفادة مــن عــذر مخفــف 
يف حــال قيــام أحــد الزوجــن بقتــل زوجــه حــال تلبســه بجرميــة الزنــا، 
ــا بالتشــجيع  ــث ســاوت هن ــل الرجــل حي ــرأة بقت وأعطــت الشــرعية للم
علــى ارتــكاب جرائــم القتــل لــكال الزوجــن ولــم حتظــر القتــل مــن حيــث 
األصــل يف مثــل هــذه احلــاالت لتعالــج املســألة بطريقــة مختلفــة مــن 
بــاب مراعــاة احلقــوق وحمايتهــا وليــس هدرهــا، فــكان مــن األولــى عــدم 
الســماح بالقتــل واعتبــار مشــاهدة التلبــس بالزنــا جرميــة خيانــة زوجيــة 
للــزوج/ة الضحيــة باملطالبــة  يترتــب عليهــا عقوبــة ملرتكبهــا، وســبباً 
الزوجيــة مــع ضمــان كافــة  الرابطــة  التطليــق وإنهــاء  أو  باالنفصــال 
حقوقــه/ا، وإضافــة احلــق بالتعويــض عــن أي ضــرر نتــج عــن هــذه 
اجلرميــة والعالقــة الزوجيــة ذاتهــا، والغريــب أّن هــذا بالفعــل مــا مت 
تضمــن معظمــه بنصــوص أوردهــا املشــرع يف هــذا الشــأن يف ذات 
الفصــل مــن مســودة مشــروع القانــون، حيــث حظــر الزنــا أثنــاء العالقــة 
الزوجيــة لــكال الزوجــن مبوجــب املــادة )5	4( مــن مســودة القانــون، 
ووضــع عليهــا عقوبــة مبوجــب املــادة )6	4( بحيــث ال تقــل عــن ســنتن إن 
متــت يف مســكن الزوجيــة ألي مــن الزوجــن، ونــص يف املــادة )7	4( علــى 
إجــراءات تقــدمي شــكوى الزنــا مــن قبــل أي مــن الزوجــن، ووضحــت 
املــادة )9	4( األدلــة التــي تعتبــر حجــة يف جرميــة الزنــا وهــي التلبــس، 
فيكــف يُبيــح إذن القتــل يف حالــة التلبــس بالزنــا مــا دام أّنــه عالج املســألة 
بشــكل قانونــي، ولذلــك كان مــن األولــى باملشــرع االنســجام التشــريعي 
يف نصوصــه التــي أوردهــا يف ذات املوضــوع )زنــا األزواج(، وحتديــدا أّنــه 



100 

ــا  اعتبــر التلبــس يف اجلرميــة دليــاًل حلجيــة إثبــات وإقامــة دعــوى الزن
ووضــع عقوبــة فيمــا لــو مت الزنــا يف مســكن الزوجيــة، وعليــه تعتبــر هــذه 
ــي مــن  ــادة والت ــأن يتراجــع املشــرع عــن نــص هــذه امل ــة ب ــررات كافي مب
الواضــح أنهــا تتعــارض مــع ســابقاتها مــن مــواد لــذات املوضــوع، فنصــه 
عليهــا جــاء للتماهــي مــع العــادات والتقاليــد النمطيــة التــي جابههــا بلغــة 
ومنهــج حقوقــي يف املــواد التــي ســبقتها، حيــث جــاءت هــذه املــادة وكأنهــا 

طفــره ممــا يســتدعي حذفهــا.

ــه أو  ــل الرجــل البنت كمــا أباحــت املــادة املذكــورة يف الفقــرة رقــم )1( قت
أمــه أو أختــه حــال تلبســه بقيــام أحدهمــا بالزنــا، حيــث غالــت هنــا يف 
شــرعنة القتــل ووســعته ليشــمل ليــس فقــط الزوجــة بــل األم واالبنــة 
واألخــت، مرتكبــة بذلــك مخالفــة صارخــة ملــا ورد يف االتفاقيــات الدولية 
حتديــدا اتفاقيــة )ســيداو(، بإباحتهــا للرجــل بقتــل األنثــى وبأعــذار 
مخففــة ووضعهــا حلــق املــرأة يف مهــب الريــح وتطــاول الرجــل علــى هــذا 
احلــق بشــكل يخالــف النهــج احلقوقــي الــذي جــاءت بــه مســودة القانــون 
والــواردة يف سياســته التشــريعية، وهــذا إن دل علــى شــيء فيــدل علــى أّن 
املشــرع قــد قــن العــادات الســلبية والفكــر النمطــي الالحقوقــي الســائد 

يف املجتمــع بــدالً مــن مجابهتــه يف مشــروع قانــون العقوبــات وردعــه.

فــكان مــن األولــى باملشــرع الفلســطيني بــأن يقــوم بإلغــاء العــذر املخفــف 
علــى مــن يقــوم بالقتــل، ال أن يكــرس مفاهيــم الســيطرة وتشــريع القتــل 
لذرائــع مختلفــة، وليــس هــذا وحســب ال بــل منــح ذات احلــق لألنثــى يف 

االســتفادة مــن هــذه املــادة بعــذر مخفــف مــن العقوبــة.
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التحرش اجلنسي  4.2

لقــد نــص مشــروع قانــون العقوبــات بشــكل واضح علــى التحرش 
اجلنســي واعتبرهــا جرميــة ووضــع عليهــا العقوبــات الالزمــة، 

ة )	46(: وذلــك مبوجــب نــص املــادَّ

اآلَخِريــَن . 1 ُمضايََقــِة  يِف  ِإْمعــاٍن  ُكلُّ  هــو   : اجِلنِْســيِّ ُش  »التََّحــرُّ
ــْن  ــاَل ِم ــْن َشــْأِنها أَْن تَن ــواٍل، أو ِإشــاراٍت ِم ــراِر أَْفعــاٍل، أو أَْق ِبتَْك
َكراَمِتــِه، أو تَْخــِدَش َحيــاَءهُ، وذِلــَك ِبغايـَـِة َحْمِلــِه َعلـَـى االْســِتجابَِة 
ِلَرَغباِتــِه، أو َرَغبــاِت َغيـْـِرِه اجِلنِْســيَِّة، أو مِبُماَرَســِة ُضُغــوٍط َعلَيـْـِه 

َغبــاِت. ي ِلِتلْــَك الرَّ ــِه َعلَــى التََّصــدِّ ــْن َشــْأِنها ِإْضعــاُف ِإراَدِت ِم

ًة ال تَِقــلُّ َعــْن ِســتَِّة أَْشــُهٍر، وِبَغراَمــٍة ال . 2 يُعاَقــُب، ِباحَلبْــِس ُمــدَّ
. ِش اجِلنِْســيِّ ِفْعــلَ التََّحــرُّ تتجــاوز ثاَلثَمائَــةَ ِدينــاٍر، ُكلُّ َمــنِ اْرتََكــبَ 

، ِإذا كاَن الفاِعــُل أََحــَد . 	 ِة َســنَتَْنِ ال تَِقــلُّ الُعُقوبـَـُة َعــِن احَلبـْـِس مِلـُـدَّ
األُُصــوِل، أو الُفــُروِع، أو ِمــَن ُمتََولِّــي التَّْرِبيَــَة، أو املاُلَحَظــَة، أو 

ــِه. ــٌة َعلَــى املَْجِنــيِّ َعلَيْ ــٌة، أو ِفْعِليَّ ــنْ لَُهــْم ُســلَْطٌة َوِظيِفيَّ مِمَّ

وتُضاَعــُف الُعُقوبـَـُة، إذا اْرتُِكبَــِت اجَلِرمَيــُة ِضــدَّ ِطْفٍل، أو َشــْخٍص . 4
يَُهــْم  ، أو البََدِنــيِّ الَّــذي يَُعــوُق تََصدِّ ْهِنــيِّ ِمــْن َذِوي الُقصــوِر الذِّ

ِللْجاِنــي.
ِمــْن صاِحــِب  َشــْكًوى  َعلَــى  ِبنــاًء  ِإال  ْعــوى  الدَّ َرْفــُع  يَُجــوُز  وال 

ــْأِن«.  الشَّ



102 

بتحليــل النــص أعــاله جنــد أّن مســودة مشــروع القانــون قــد تالقــت 
مــع مبــادئ احلمايــة الــواردة يف االتفاقيــات الدوليــة حتديــداً تلــك التــي 
وقعــت عليهــا فلســطن كاتفاقيــة )ســيداو(، واعتبــرت التحــرش مــن أنــواع 
اجلرائــم اجلنســية التــي متــارس يف الفضــاء العــام وبيئــة العمــل وأيضــا 
داخــل األســرة أو املــدارس واملراكــز واجلامعــات التــي تولــى عمليــة التربيــة 
والرعايــة، بحيــث وســعت احلمايــة لتشــمل ليــس فقــط الفضــاء العــام 
ــن  ــل شــملت أماك ــه، ب ــل هــذه اجلرميــة ضمن ــكاب مث ــى ارت ــارف عل املتع
أخــرى ســواء العمــل أو التعليــم والتــي حــدث فيهــا هــذه اجلرميــة حتديــدا 
علــى األطفــال والنســاء ولكــن تبقــى يف طــي الكتمــان لعــدم وجــود حمايــة 
قانونيــة لهــا ســواء يف القانــون أو يف األنظمــة واإلجــراءات وقــد تتعــرض 

هنــا هــذه احلــاالت للتهديــد يف حــال جتــرأت وأباحــت باالعتــداء.

ــوال أو إشــارات  ــة لتشــمل أي أق ــادة أيضــا يف احلماي كمــا وتوســعت امل
أو أفعــال مــن شــأنها املضايقــة أو النيــل مــن الكرامــة أو خــدش احليــاء، 
بهــدف االســتجابة لرغبــات املعتــدي اجلنســية أو حتــى رغبــات غيــرة 
اجلنســية مــن بــاب التوســع أيضــا يف احلمايــة، أو مبمارســة أي ضغــوط 
وهنــا تركهــا مفتوحــة لكافــة أنــواع الضغــوط النفســية واالقتصاديــة 
علــى  إرادتــه  إضعــاف  شــأنها  مــن  وغيــره  والوظيفيــة  واالجتماعيــة 
التصــدي لتلــك الرغبــات، وهــذا مــن شــأنه توســيع دائــرة احلمايــة 

القانونيــة للضحيــة.

ومــن جانــب آخــر أضــاف املشــرع عنصــري اإلمعــان والتكــرار يف تكييــف 
االعتــداء علــى أّنــه حتــرش، وبرأينــا ال داعــي لــه، علــى العكــس فقــد 
يحــول هــذا  دون ممارســة حــق الضحيــة برفــع الشــكوى منــذ بدايــة فعــل 
االعتــداء ويســمح للمعتــدي مبمارســة التحــرش بهــا، ويفلــت مــن العقــاب 
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ــرح  ــه نقت ــددة، وعلي ــرة ومتع ــة أو كثي ــرات قليل ــره واحــدة أو مل اذا كان مل
حــذف عبارتــي اإلمعــان والتكــرار، والتشــديد يف العقوبــة يف حالتــي 
اإلمعــان والتكــرار ال أن تكونــا شــرطا لوقــع التحــرش، انســجاما مــع 
ــي وردت يف مــنت هــذه املــادة يف فقراتهــا املختلفــة  ــة الت فلســفة احلماي
سياســته  يف  املشــروع  اتبعــه  الــذي  والتشــريعي  احلقوقــي  والنهــج 

التشــريعية والــواردة يف املذكــرة اإليضاحيــة ملشــروع القانــون.

هــذا وقــد شــدد املشــرع مــن العقوبــة يف حــال مت ارتــكاب اجلرميــة علــى 
أحــد أفــراد األســرة مــن قبــل متوّلــي الرعايــة واحلمايــة ومــن لهــم ســلطة 
وظيفيــة، وأعطــت أهميــة وخصوصيــة إضافيــة يف حــال وقوعهــا علــى 
الطفــل أو شــخص ذا إعاقــة أو قصــور ذهنــي أو بدنــي يحــول دون القدرة 
ــة يف هــذه احلــاالت، وهــذا  ــت العقوب ــث ضاعف ــدي حي للتصــدي للمعت

يؤكــد علــى تضمــن معاييــر احلمايــة الالزمــة لهــذه الشــرائح.

جرائم العنف األُسري 5.2

مبراجعــة الفصــل الثالــث من مســودة مشــروع قانــون العقوبات، 
واملتعلّــق باجلرائــم التــي متــس األســرة، وحتديــداً اجلرائــم 
ــًة  ــزواج باملــواد املدرجــة ضمــن هــذا الفصــل، بداي املتعلقــة بال
يؤخــذ علــى املشــرع الفلســطيني إغفالــه التــام للنــص علــى 
تعريــف العنــف األســري بشــكل صريــح، وأنــواع هــذا العنــف 
كالعنــف اجلســدي أو النفســي أو العاطفــي والتحــّرش غيــره 
مــن ضــروب املعاملــة املهينــة واحلاطــة بالكرامــة، التــي تقــع 
داخــل نطــاق األســرة، كمــا هــو احلــال مــع األب الــذي يعــرض 
أوالده أو زوجتــه ألي مــن هــذه املمارســات، أو الزوجــة التــي 
متــارس مثــل هــذه املمارســات ضــد أوالدهــا أو زوجهــا، أو يف 
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ــة  ــل الفــروع مبواجه ــل هــذه األعمــال مــن قب ــكاب مث حــال ارت
األصــول أو األصــول مبواجهــة الفــروع كحــد أدنــى. حيــث كان 
ــم،  ــل هــذه اجلرائ ــاول مث يفتــرض باملشــرع الفلســطيني أن يتن
كمــا فعلــت ذلــك القوانــن األجنبيــة، وبعــض القوانــن العربيــة، 
املســائل  هــذه  عالــج  الــذي  اجلزائــري،  العقوبــات  كقانــون 
علــى الرغــم ممــا تثيــره مــن إشــكاليات علــى صعيــد العــادات 
األســرة  بخصوصيــة  منهــا  تعلــق  مــا  وخصوصــاً  والتقاليــد، 
وحــّق األب يف »تأديــب أوالده وزوجتــه« والتــي مت تقنينهــا بــكل 
أســف يف قانــون العقوبــات الســاري يف األراضــي الفلســطينية، 
حلظــر  بتضمينهــا  اجلزائريــة  فالتجربــة  آخــر  جانــب  ومــن 
العنــف األســري بكافــة أنواعــه يف قانــون العقوبــات، أعطاهــا 
ــة  ــداً مــن احلماي ــق مزي ــا لتحقي ــاء عليه مســاحة تشــريعية للبن
حيــث قامــت بســن قانــون ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، بحيــث 
كقانــون  العقوبــات  قانــون  مــن  شــرعيته  قاعــدة  اســتندت 
ســواء  املــرأة  ضــد  العنــف  أشــكال  كل  وجــّرم  لــه،  تكميلــي 
اجلســدي أو اجلنســي، والتحــّرش اجلنســي وحمايــة املــرأة يف 
الشــارع، وتشــّدد يف العقوبــة يف حــاالت العنــف األســري، فعلــى 
ســبيل املثــال وصلــت العقوبــة يف هــذا القانــون إلــى الســجن 
ــه،  ــى زوجت ــدي عل ــذي يعت ــزوج ال ــى 20 عامــاً لل ملــدد تصــل إل
علــى الرغــم مــن املعارضــة  الشرســة التــي لقاهــا هــذه القانــون 
ــن الســنوات  ــد م ــراره للعدي ــل إق ــه قب ــل ب ــدت العم ــي جم والت
مــن قبــل النــواب »اإلســالمين« باعتبــار أن هــذا القانــون ال 

يتناســب مــع »روح التســامح يف مؤسســة الــزواج«.
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وجــّرم مشــروع قانــون العقوبــات الفلســطيني يف الفصــل املتعلـّـق بجرائــم 
األســرة، تزويــج األطفــال يف املــادة )420( منــه، وفــرض عقوبــة علــى كل 
مــن أجــرى أو ســاعد يف إجــراء هــذا الــزواج، باعتبــار الطفــل أي إنســان 
دون ســن 18 عــام، وذلــك حلمايــة كل مــن الطفــل/ة مــن هــذه اجلرميــة 
واالتفاقيــات  الفلســطيني،  الطفــل  قانــون  يف  ورد  مــا  مــع  انســجاماً 
الوقــت  ذات  اإلنســان، ويف  واملــرأة وحقــوق  الطفــل  الدوليــة حلقــوق 
ــي يقّرهــا  ــة الضــرورة الت ــا أســماه حال أعطــى بعــض االســتثناءات فيم
ــل املــادة، كمــا  ــّص، وموافقــة ولــي األمــر يف ذي القاضــي الشــرعي املخت
وجــّرم الــزواج باإلكــراه يف املــادة )421( بكاّفــة أنواعــه، وشــّدد العقوبة يف 
حالــة كان املجنــي عليــه/ا طفــل/ة لغايــات ضمــان احلمايــة، وهــذا توّجــه 
ــة  ــة جناب ــار اجلرميــة املرتكب ــن نوصــي باعتب ــن املشــرع، ولك ــي م إيجاب
ــة ولالنســجام مــع هــدف  وليســت جنحــة، لضمــان التشــديد يف العقوب
احلمايــة  والــردع  العــام واخلــاص الرتــكاب هــذه  اجلرائــم للحيلولــة دون 

إبــرام هكــذا عقــود، وإزالــة أي اســتثناء يــرد علــى هــذا النــص.

ويف ذات الوقــت جّرمــت املــادة )419( إجــراء مراســيم الــزواج بصــورة ال 
تتفــق مــع أحــكام قانــون األحــوال الشــخصية، مــع العلــم أن هــذا القانــون 
يجيــز زواج القاصريــن/ات، هــذا أوالً، وثانيــاً يحظــر الــزواج املدنــي 
الــذي أوصــت اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو( بضــرورة وجــود نظــام 
ــة للنســاء، وعليــه جنــد  ــة القانوني ــوع مــن احلماي ــه، كن قانونــي خــاص ب
أن هنالــك تناقضــاً بــن أحــكام مســودة قانــون العقوبــات مــا بــن حظــر 
تزويــج القاصريــن وإباحتــه، وتعارضــاً مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي 
اســتند إليهــا مشــروع القانــون والتــي مت تضمينهــا يف توصيــات اللجنــة 

الدوليــة التفاقيــة )ســيداو(.
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أمــا نــص املــادة )422( والتــي حاولــت حظــر تعــّدد الزوجــات يف حــال زواج 
الرجــل وزوجتــه علــى قيــد احليــاة يف فقرتهــا األولــى، ولكــن يف ذات الوقت 
اســتثنت هــذا احلظــر إن الشــريعة املتعلقــة بالــزواج أباحــت للــزوج الــزواج 
بأكثــر مــن زوجــة، ونحــن نعــرف أن الشــريعة اإلســالمية جُتيــز ذلــك، وال 
نــدري مــا الغــرض مــن هــذه املــادة يف هــذه احلالــة؟ هــذا أوالً، وثانيــاً مــا 
التغييــر الــذي أحدثتــه مســودة املشــروع علــى مــا ورد يف قانــون العقوبــات 
الســاري هــل يكــون بــأن تنســخ أحــكام املشــروع كافــة االنتقــادات التــي مت 

توجيههــا للقانــون الســاري؟ والــذي مت توضيحهــا ســابقاً 26. 

ممــا ســبق يّتضــح أن أحــكام مشــروع قانــون العقوبــات الفلســطيني 
املتعلقــة بالعنــف األســري - واجلرائــم الواقعــة علــى األســرة ال تنســجم 
مبــا يكفــي مــع أحــكام ومواثيق حقوق اإلنســان الدولية، واالتفاقيات التي 
انضمــت اليهــا فلســطن، كاتفاقيــة )ســيداو(، وهنالــك محاولــة واضحــة 
مــن املشــرع الفلســطيني بالقيــام بعمليــة التــوازن مــا بــن تلــك املواثيــق 
والثقافــة املجتمعيــة الســائدة، التــي ال تنســجم مــع النهــج احلقوقــي 
ــه  ــواردة يف مذكرت ــة ال ــات وال للغ ــك االتفاقي والسياســية التشــريعية لتل
اإليضاحيــة، ولــذا وقــع يف فــخ مــا يســمى بـ)التأتــأة( التشــريعية، والتــي 
ال تــدل علــى التــدرج الواضــح يف عمليــة موائمــة التشــريعات لالتفاقيــات 
ــواردة  ــات ال ــة االنضمــام إليهــا، ومــن جانــب آخــر العقوب الدوليــة وجدي
فيــه ال تتــوازن مــع اجلرائــم املرتكبــة وال حتقــق الــردع املطلــوب، وهــي 
أيضــاً تختلــف عــن العقوبــات وتتناقــض مــع اجلرائــم  الــواردة يف مشــروع 
قــرار بقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف وهــذا27 بحاجــة إلــى معاجلــة 

26 : لمزيد من المعلومات برجاء مراجعة الجزء المتعلقة بقانون العقوبات الساري، بند تعدد الزوجات 
في هذه الدراسة.

27: لمزيد من التوضيح برجاء مراجعة الجزء المتعلق بمراجعة مشروع قرار بقانون حماية األسرة 
في هذه الدراسة.
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تشــريعية عاجلــة وســريعة حيــث أن مشــروع قانــون حمايــة األســرة مــن 
العنــف يعتبــر تشــريع تكميلــي ملســودة قانــون العقوبــات الفلســطيني بنــاًء 
ــات هــو  ــون العقوب ــر قان ــي تعتب ــادئ والقواعــد التشــريعية، الت ــى املب عل
القانــون األُم والــذي مــن املفتــرض أن تكــون املبــادئ القانونيــة لكليهمــا 
ــوق  ــاع حق ــة دون ضي ــة للحيلول ــر متعارضــة و/أو مختلف منســجمة وغي
الفئــات التــي تســتهدفها، وحتقــق لهــا احلمايــة الالزمــة ومعظمهــا مــن 

النســاء واألطفــال.

قرار بقانون حماية األسرة من العنف . 3

بــدأت فكــرة العمــل علــى مشــروع قانــون حلمايــة األســرة مــن العنــف يف 
العــام 2005 مببــادرة مــن مركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، 
ــر االشــتباك املباشــر مــع املنظومــة التشــريعية الســارية  ــى إث ــك عل وذل
يف األرض الفلســطينية احملتلــة، وتعاملهــا مــع النســاء ضحايــا العنــف 
داخــل األســرة، وتزامــن ذلــك مــع حــراك عربــي بشــأن مناهضــة العنــف 
ــف  ــي مــن أجــل مناهضــة العن ــف إقليمــي عرب األســري، وتشــكيل حتال

األســري ضــم كل مــن األردن، ومصــر، ولبنــان، والحقــاً فلســطن.

تبّنــى منتــدى املنظمــات األهليــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، فكــرة 
مشــروع القانــون كمطلــب رئيســي للمنتــدى يف مواجهــة ظاهــرة العنــف 
ضــد املــرأة. ويف كانــون أول مــن العــام 2008 عقد مؤمتر وطني بالتعاون 
ــوان »نحــو  ــرأة بعن ــي ووزارة شــؤون امل ــن مؤسســات املجتمــع املدن مــا ب
ــه اإلعــالن  ــة األســرة مــن العنــف«، وجــرى مــن خالل تبنــي قانــون حماي
ــى  ــة األســرة مــن العنــف وطرحــه عل ــون حماي عــن مســودة مشــروع قان
النقــاش املجتمعــي الفلســطيني باالســتناد إلــى جتــارب عامليــة وعربيــة.
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ضمــن إطــار إعــداد خطــة التنميــة الفلســطينية أعــدت وزارة شــؤون املــرأة 
الوثيقــة االســتراتيجية عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن 
اجلنســن 2011 - 	201، والتــي تضمنــت يف هدفهــا االســتراتيجي الثالــث 
بشــأن تخفيــض نســبة العنــف املوجــه ضــد النســاء وحمايتهــن مــن كافــة 
أشــكال العنف األســري العمل على إقرار قانون حماية األســرة من العنف.

كمــا تضمّنــت اخلطــة االســتراتيجية ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة 2011 
- 2019 يف هدفهــا االســتراتيجي الثانــي، ضــرورة إقــرار قانــون حمايــة 
ــة  ــي حلماي ــز اإلطــار القانون ــن أجــل تعزي ــك م ــف وذل ــن العن األســرة م
ــة  ــل القوانــن احملليــة حلماي ــر وتعدي النســاء املعنفــات مــن خــالل تطوي

النســاء مــن العنــف.

تبّنــت اللجنــة الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ممّثلة بوزارة الشــؤون 
االجتماعيــة ووزارة شــؤون املــرأة يف العــام 2012، مشــروع قانــون حلماية 
األســرة مــن العنــف، وقامــت اللجنــة بتنســيب مشــروع القانــون إلــى 

مجلــس الــوزراء بغيــة إدراجــه علــى اخلطــة التشــريعية للحكومــة.

أدرج مجلــس الــوزراء يف العــام 	201 مشــروع قانــون حمايــة األســرة 
مــن العنــف علــى اخلطــة التشــريعية للحكومــة، وأحــال مشــروع القانــون 
للــوزارات كافــة لوضــع املالحظــات علــى املشــروع، كمــا عقــدت وزارة 
العــدل وشــؤون املــرأة والشــؤون االجتماعيــة مؤمتــراً وطنيــاً ملناقشــة 
مشــروع القانــون وجمــع املالحظــات مــن املجتمــع املدنــي، باإلضافــة إلــى 
مراجعتــه مــن قبــل جلنــة قطــاع التشــريعات العدالــة للنــوع االجتماعــي 
كلجنــة فنيــة متخصصــة تقــع ضمــن دائــرة اختصاصهــا، مكونــه مــن 
مؤسســات املجتمع املدني واملؤسســات الرســمية واحلقوقية واحلكومية.
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لقــد أجنــز مجلــس الــوزراء النســخة النهائيــة ملشــروع قــرار بقانــون 
حمايــة األســرة مــن العنــف يف حزيــران 201، ودعــا إلى مشــاورات وطنية 
ملناقشــة مشــروع القــرار بقانــون مــع مؤسســات العمــل األهلــي وذوي 
االختصــاص، وأحــال القانــون بعدهــا إلــى جلنــة املوائمــة بــدون حضــور 
مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي، األمــر الــذي احتــج عليــة مؤسســات 
املجتمــع املدنــي وقامــت مبراجعــة القانــون مــن خــالل االحتــاد العــام 
للمــرأة الفلســطينية وأرســلت املالحظــات إلــى اللجنــة الوطنيــة للموائمة، 
حيــث أحالتــه بعدهــا إلــى مجلــس الــوزراء وقــام بتشــكيل جلنــة ملراجعتــه، 
وعرضــة للمشــاورات علــى املجتمــع املدنــي ويف شــهر آذار للعــام 2019 
أحــال مجلــس الــوزراء املســودة إلــى الرئيــس لغايــة اعتمادهــا، وبعــد 
ذلــك قــام ديــوان الرئاســة بإحالــة القانــون إلــى ديــوان الفتــوى والتشــريع 
لبعــض املراجعــات، ومــن ثــم قــام األخيــر باملراجعــة وحتويلــة إلــى مكتــب 

الرئيــس وهــو اآلن علــى طاولــة الرئيــس.

كل ما ســبق يبن أن هذا مشــروع القانون أشــبع نقاشــات، وتشــكيل جلان 
ملراجعتــه، مختلفــة وال يوجــد آليــة عمــل واضحــة لنقاشــه واعتمــاده، وال 
يوجــد ســقف زمنــي العتمــاده بالرغــم مــن أن اخلطــاب الرســمي يؤكــد 
نيتــه علــى أهميتــه واعتمــاده ولكــن املســار العملــي يخالــف ذلــك باملطلــق، 
ولهــذا أوصــت اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو( أهميــة وضــع ســقف 

زمنــي العتمــاده خالل ســنتن.

تعريف العنف األسري:  	.1

لقــد عــّرف مشــروع القــرار بقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف 
يف املــادة األولــى العنــف األســري: 
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ــاع عــن فعــل يصــدر عــن أحــد أفــراد األســرة  »كل فعــٍل أو امتن
علــى غيــره مــن أفرادهــا، وينشــأ عنــه أذى جســدي أو نفســي، 
أو  النفســية  أو  البدنيــة  املعاملــة  إســاءة  ويشــمل  جنســي  أو 
اجلنســية، وانتهــاك الكرامــة واملطــاردة واالســتغالل اجلنســي 
واالقتصــادي والســخرة، أو التهديــد بهــذه األفعــال، ســواء وقــع 

الفعــل أو التهديــد بــه داخــل البيــت األُســري أو خارجــه«.

النفســي  العنــف  أنــواع  كافــة  التعريــف  هــذا  شــمل  حيــث 
واالقتصــادي واجلســدي واجلنســي الــذي مت إفــراد تعريــف كل 
منهــم يف ذات املــادة، وهــذا مــا ســيتم تناولــه بنــوع مــن التحليــل 
يف هــذا اجلــزء مــن الدراســة، ومت تعريــف أفــراد األســرة الواقــع 
عليهــا ومنهــا هــذا العنــف حيــث توســع يف تعريفهــا لتشــمل: 
ــدم أو املصاهــرة  ــة الذيــن جتمــع بينهــم رابطــة ال »أفــراد العائل
ــي: ــى النحــو اآلت ــم، عل ــة، ومــن يف حكمه ــى الدرجــة الرابع حت

1- الزوج والزوجة بعقد زواج وأبناءهم وأحفادهم.
2-  أبناء أحد الزوجن من زواٍج آخر.

3- والدّي أي من الزوجن.
4- األخوة واألخوات ألي من الزوجن.

5- كل مــن يرتبــط باألُســرة برابطــة كفالــة أو تبنــي أو واليــة أو 
احتضــان أو اســرة حاضنــة.

والعنايــة  بالرعايــة  واملكلّفــون  املنــازل  وعامــالت  عمــال   -6
الــدوام. وجــه  علــى  األُســرة  لــدى  املقيمــن 

7- كل من تربطهم عالقة زوجية سابقة«. 
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كمــا توســعت املــادة يف تعريــف مــكان العنف ســواء مت هذا العنف 
داخــل البيــت األســري أو خارجــه والــذي حــددت مفهومــه املــادة 
األولــى مبــا يلــي: »مفهــوم البيــت األســري الــذي ســيقع فيهــا 
العنــف أو خارجــة حيــث عرفتــه املســكن الــذي يقيــم فيــه أفــراد 

األُســرة، ومرافقــه، وتوابعــه اخلدماتيــة«.

ــون سيشــمل شــريحة واســعة  ــرى أن هــذا القــرار بقان ــه ن وعلي
مــن النســاء واألطفــال وكبــار والســن والرجــال، حيــث خــرج مــن 
النطــاق التقليــدي لتعريــف األســرة ولكافــة أنــواع العنــف الواقــع 
عليهــا كمــا وتوســع يف املــكان الــذي ســيقع يف دائرتــه هــذه 
العنــف حيــث لــم يتــم حتــدده فقــط داخــل البيــت وليــس باملفهــوم 
ــة التشــريعية  املتعــارف عليــه أيضــاً، وهــذا ينســجم مــع التجرب
املغربيــة والتونســية، كتجــارب متقدمــة يف احلمايــة وجتربــة 
حديثــة فلســطينياً علــى مســتوى التشــريع والتطبيــق وهــذا مــا 
ســيتم تناولــه بنــوع مــن التفصيــل يف هــذا اجلــزء مــن الدراســة.

العنف االقتصادي 	.2

لقــد عــّرف مشــروع القــرار بقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف 
يف املــادة األولــى العنــف االقتصــادي مبــا يلــي: 

أو  العمــل،  مــن  املنــع  »هــو  الســخرة:  أو  االقتصــادي  العنــف 
اإلجبــار عليــه أو الســيطرة علــى عوائــده ومتحّصالتــه، لتطــال 
تلــك الســيطرة كذلــك األمــالك واحلقــوق اإلرثيــة وإخفــاء النقود 
أو الســيطرة علــى أيــة أمــوال منقولــة أو غيــر منقولــة مشــتركة 

ــع مــن اســتخدامها أو التصــرف فيهــا«.  أو املن
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بقانــون،  القــرار  العقوبــات يف مشــروع  بــاب  إلــى  وبالرجــوع 
نصــت املــادة رقــم )27( علــى العقوبــات الــواردة يف حــال ارتــكاب 
هــذا النــوع مــن العنــف حيــث نصــت علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن 
ارتكــب جرميــة العنــف االقتصــادي أو الســخرة، باحلبــس مدة ال 
تقــل عــن ثالثــة أشــهر، أو بغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة دينــار 
ــة  ــة املتداول ــي أو بالعمل ــار أردن ــد عــن خمســة آالف دين وال تزي
قانونــاً، باإلضافــة إلــى حــق الضحيــة بالتعويــض، علــى أال يقــل 

التعويــض عــن الفائــدة التــي عــادت علــى الفاعــل«.

وبتحليــل هــذا النــص جنــد أنــه مت منــح عقوبــة ســالبة للحريــة مفتوحــة 
للقاضــي  التقديريــة  الســلطة  وأحالــت  أشــهر،  ثالثــة  عــن  تقــل  ال 
بتحديدهــا، أو غرامــة وقــد تشــددت يف الغرامــة كعقوبــة رادعــة بحيــث 
ــى  ــار وهــذا يرجــع إل ــد عــن 5000 دين ــار وال تزي ــل عــن 500 دين ال تق
الســلطة التقديريــة للقاضــي، حيــث ظــروف كل قضيــة علــى حــدة، كمــا 
ومنحــت حــق التعويــض للضحيــة مبــا ال يقــل عــن الفائــدة التــي عــادت 
علــى مرتكــب جرميــة العنــف االقتصــادي، التــي بحاجــة إلــى تخمــن 
ــا موضــوع  ــر املالحظــة هن ــا يثي ــة، وم ــر حســب ظــروف كل قضي وتقدي
ــي كانــت أحــد املالحظــات  ــة للقاضــي والت ــاب الســلطة التقديري ــح ب فت
التــي وجههــا القضــاء28 للحــد منهــا حيــث انهــا تختلــف مــن قــاض آلخــر 
حســب قناعاتــه وتوجهاتــه ووعيــه يف هــذا النــوع مــن القضايــا وهــذا 
يعتبــر مأخــذ قانونــي ال بــد مــن معاجلتــه قبــل إقــرار هذا القــرار بقانون.

28: من خالل الطاوالت المستديرة تم عقدها مع قضاة المحكمة العليا واالستئناف وقضاة النوع 
االجتماعي، حيث وجه هذه المالحظة القاضي رائد عصفور وهو ممثل مجلس القضاء األعلى في 

لجنة إعداد مشروع القرار بقانون. 
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ويف ذات الوقــت بالرجــوع إلــى الواقــع العملــي مــن حيــث بعــض الدعــاوى 
مثــل ســرقة مصــاغ ذهبــي وإســاءة االئتمــان التــي ترفعهــا النســاء يف 
احملاكــم النظاميــة علــى أزواجهــن، يف حــال مت ســرقة مصاغهــن الذهبــي 
أو التصــّرف فيــه ويف أموالهــن، وهــي مــن تبعــات عقــد الــزواج، ومــن 
خــالل الطاولــة املســتديرة التــي مت عقدهــا بــن القضائــن النظامــي 
والشــرعي لهــذا الغــرض فلقــد تبــن أن املرجعيــة هنــا تكــون للمحكمــة 
يولــي  الــذي  الشــرعية  احملاكمــات  أصــول  قانــون  ضمــن  الشــرعية 
اختصــاص احملاكــم الشــرعية بالنظــر يف قضايــا الــزواج والطــالق وكافــة 
القضايــا التــي يكــون مصدرهــا عقــد الــزواج،  وكــون هــذه القضايــا 
نتجــت عــن عقــد الــزواج ومت تضمينهــا فيــه كحــق مــن حقــوق املــرأة، 
مصاغهــا ومهرهــا املؤّجــل واملعّجــل والــذي يعتبــر حقهــا وعليــه فهــي مــن 
دائــرة اختصاصهــا، فبموجــب املــادة الثانيــة مــن قانون أصــول احملاكمات 
فلقــد  الغربيــة  الضفــة  يف  املفعــول  الســاري   1959 للعــام  الشــرعية 
نصــت علــى اختصــاص احملاكــم الشــرعية يف »املناكحــات واملفارقــات 
والنســب  والنفقــة  املهــر  حســاب  علــى  يدفــع  ومــا  واجلهــاز  واملهــر 
 واحلضانــة، كل مــا يحــدث بــن الزوجــن ويكــون مصــدره عقــد الــزواج«.
وكذلــك األمــر بالنســبة ملوضــوع التــركات والتخــارج يف قضايــا امليــراث 
والــذي يقــع ضمــن اختصــاص القضــاء الشــرعي، مبوجــب نــص املــادة 
)2( مــن القانــون األخيــر حيــث أولتهــا النظــر ب: »حتريــر التــركات 
الواجــب حتريرهــا والفصــل يف االدعــاء مبلكيــة أعيانهــا واحلكــم يف 
دعــاوى الديــون التــي عليهــا، إال مــا كان منهــا متعلّقــاً مبــال غيــر منقــول، 
أو ناشــئاً عــن معاملــة جتاريــة، وتصفيتهــا وتقســيمها بــن الورثــة وتعيــن 
ــة، التخــارج مــن التركــة كلهــا يف  حصــص الوارثــن الشــرعية واالنتقالي

األمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة«.
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ومــن هنــا يقــع لزامــاً حتديــد االختصــاص بــن كل مــن القضــاء النظامــي 
والشــرعي يف هــذا األمــر للحيلولــة دون ضيــاع احلقــوق.

ــة  ــج مفهــوم العنــف االقتصــادي أيضــاً كاّف ــٍب آخــر فلقــد عال ومــن جان
موضــوع األمــوال املشــتركة، والتــي تنتــج عــن عقــد الــزواج، والتــي مت 
تناولهــا يف اجلــزء املتعلّــق باألحــوال الشــخصية مــن هــذه الدراســة، 
والتــي جندهــا يف الواقــع العملــي ضمــن أبــرز القضايــا ذات اإلشــكالية 
التــي تضطهــد حقــوق النســاء، حتديــداً موضــوع القــروض التــي تأخذهــا 
الــزواج  عقــد  انتهــاء  بعــد  حتــى  بتســديدها  ملتزمــة  وتبقــى  النســاء 
والطــالق، وهــذا يرّتــب نــوع مــن اإلنصــاف لهــّن، ويضمــن عــدم إفــالت 
ــا  ــى مراعــاة بعــض القضاي ــاة مــن العقــاب، وهــو بحاجــة أيضــاً إل اجلن
اإلجرائيــة يف اإلثبــات لتحســن فرصهــن للوصــول إلــى العدالــة، وعــدم 
إطالــة القضايــا ووضــع سياســات وإجــراءات مــع ســلطة النقــد تبــن 
مســار هــذه القــروض لتســهيل عمليــة اإلثبــات، كمــا مت التوضيــح يف 

اجلــزء املتعلــق باألمــوال املشــتركة يف هــذه الدراســة.

وعولــج موضــوع عمــل النســاء يف املشــاريع العّماليــة األســرية، التــي 
أخرجهــا قانــون العمــل الســاري مــن حمايتــه، وهــي مــن أكثــر القضايــا 
ــى اإلثبــات ونظــراً لوجــود  حساســية وظلمــاً للنســاء، لعــدم قدرتهــّن عل
املوانــع األدبيــة واالجتماعيــة يف إثبــات ذلــك كحقــوق عّماليــة أو قضايــا 
شــراكه ماليــة، ولكــن هــذا ليــس كاف فهــو يســتدعي أيضــا لضمــان 
احلمايــة والتكامــل واالنســجام التشــريعي، بــأن يتــم تعديــل قانــون العمــل 
الســاري حتديــداً املــادة )	( مــن قانــون العمــل لتوســيع نطاقــه، ليشــمل 
العاملــن يف املنــازل ومــن يف حكمهــم والعاملــن يف العمــل الزراعــي 
املوســمي، وحــذف اســتثناء عّمــال املنــازل وأفــراد األســرة، بهــدف توفيــر 
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احلمايــة لعّمــال املنــازل وألفــراد األســرة، أي ضمــان نفــس احلقــوق التــي 
يتمّتعــون بهــا الفئــات األخــرى مــن العاملــن/ات بأجــر، وإضافــة فقــرة 
بضــرورة إصــدار نظــام مــن مجلــس الــوزراء، يحــّدد فيــه األحــكام التــي 
يخضــع لهــا تلــك الفئــات علــى أن يتضّمــن عقــود عملهــم، وأوقــات العمــل 
والراحــة، والتفتيــش وأيــة أمــور تتعلــق بهــم مــع  ضــرورة بيــان ضــرورة 

حقوقهــم بشــكل واضــح.29

ويف ذات الســياق ال بــد مــن اســتحداث نظــام خــاص لعمــل األقــارب، 
ــى املشــاريع األســرية  ــون العمــل عل ــق قان ــات تطبي ــن آلي ــى أن يتضّم عل
ــى تســجيل  ــار أصحــاب املشــاريع األســرية عل ــه إجب ــم مبوجب ــذي يت وال

ــات:  ــة فئ ــن لديهــم ضمــن ثالث العامل

أ - عامل/ة بأجر، وهنا يطبق عليه قانون العمل بالكامل0	.
ب - شــريك مســاهم يف املشــروع، وهنــا يطبــق عليــه القوانــن 

ــة ذات العالقــة. والتشــريعات االقتصادي
ج - عضو أسرة مساهم. 

ويف احلالــة )ج( ال يتــم دفــع أجــر، ولكــن يتــم تطبيــق كافــة البنــود التــي 
تتعلــق بشــروط وظــروف العمــل والصحــة والســالمة املهنيــة إال تلــك 
البنــود اخلاصــة باألجــر والدفــع مقابــل اإلجــازات والعمــل اإلضــايف 
واحلقــوق األخــرى املترتبــة علــى األجــور، ومــن أجــل ضمــان الدخــل 
املشــروع  صاحــب  علــى  يقــع  »ج«،  احلالــة  يف  للعامــل/ة  املســتقبلي 
األســري دفــع مكافــأة تعــادل مكافــأة نهايــة اخلدمــة للحــد األدنــى مــن 
األجــور علــى األقــل عنــد إنهــاء التشــغيل لديــه، ويف حــال انتهــت اخلدمــة 

29: دراسة قانونية خاصة بمراجعة قانون العمل الفلسطيني من منظور النوع االجتماعي، منظمة 
العمل الدولية، فاطمة دعنا، 2018.

30: بموجب االتفاقية الدولية بشأن العمل في المنزل رقم 177 وينطبق عليه أحكامها كعامل وقد 
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بســبب وفــاة صاحــب املشــروع تعتبــر املكافــأة مــن الديــون علــى الورثــة، 
أو يتــم تســجيل العامــل/ة يف صنــدوق التقاعــد ودفــع االشــتراكات عنــه/
هــا طــوال فتــرة التشــغيل  بحيــث تكــون املســاهمة هنــا تســاوي علــى 

األقــل املســاهمات للحــد األدنــى مــن األجــور1	.
واملقتــرح أعــاله يأتــي بالرجــوع إلــى معاييــر العمــل الدوليــة املتعلقــة 
بالعمــل يف املنشــآت العماليــة األســرية والتجــارب الدوليــة ذات العالقــة، 
حتديــداً االتفاقيــة الدوليــة بشــأن العمــل يف املنــزل رقــم 177، ومــن 
خــالل تعريفهــا للعمــل يف املنــزل يف مادتهــا األولــى ويف الفقــرة األولــى 
مــن املــادة نصــت علــى العمــل يف منزلــه، ونصــت املــادة 2 منهــا أنهــا 
تنطبــق علــى كافــة الذيــن يعملــون يف املنــزل مبوجــب تعريــف املــادة 1 
وهــذا يعنــي انطبــاق أحــكام هــذه االتفاقيــة علــى أفــراد األســرة الذيــن 
يعملــون يف املشــاريع العائليــة األســرية، هــذا ونصــت االتفاقيــة على رزمة 
مــن احلقــوق التــي يجــب مراعاتهــا حلقــوق العمــال مــن ذوي هــذه الفئــة. 
ويختلــف أحــكام تطبيــق هــذه االتفاقيــة مــن دولــة ألخــرى، فالتجربــة 
ــة كمــا  ــر مــن فئ الفرنســية صّنفــت العاملــن يف املشــاريع األســرية ألكث

ــرح املفصــل املذكــور. هــو موّضــح يف املقت
ويأتــي املقتــرح املذكــور لغايــة حفــظ حقــوق هــذه الفئــات، والتــي لهــا 
دون  وللحيلولــة  الفلســطيني،  الواقــع  يف  حتديــداً  معّينــة  خصوصيــة 
التضــارب يف املســار العملــي بــن احلقــوق التــي ال بــد أن يحصل عليها من 
يعمــل يف مثــل هــذا النــوع مــن املشــاريع، وبــن قوانــن األحــوال الشــخصية 
ــوق،  ــاع احلق ــان عــدم ضي ــة، ولضم ــراث والترك ــداً يف موضــوع املي حتدي
واحلفــاظ علــى مكونــات ولبنــة األســرة الفلســطينية، حتديــداً املــرأة والتي 

صنفت االتفاقية حقوقه .
31: المرجع السابق.
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هــي أكثــر اضطهــاداً يف هــذه احلــاالت، وللحيلولــة دون وجــود أي تعــارض 
و/أو نقــص تشــريعي، ولضمــان االنســجام التشــريعي بــن قانــون العمــل 

وقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف.

العنف اجلسدي والنفسي 	.	

لقــد تطــّرق مشــروع القــرار بقانــون تعريــف كل مــن العنــف 
اجلســدي والنفســي، كل علــى حــدة يف مادتــه األولــى، كمــا وضــع 
العقوبــات الالزمــة علــى اجلرائــم املرتكبــة يف هــذا اجلانــب 
ــي: ــل مبوجــب التال ــوع مــن التحلي ــه بن ــا ســيتم تفصيل وهــذا م

	.	.1 العنف اجلسدي: 

لقــد عرفــه مشــروع القــرار بقانــون بأنه: »أي ضــرٍب من ضروب 
اإليــذاء البدنــي واجلنســي الــذي يوقعــه أحــد أفراد األُســرة على 

غيــره مــن أفرادهــا بغــض النظــر عــن درجة جســامة الفعل«. 

بــن العنــف اجلســدي وبــن  أنــه جمــع  يالحــظ مــن هــذا التعريــف 
العنــف اجلنســي، يف حيــث كان هنالــك نصوصــاً أخــرى توّضــح االعتــداء 
اجلنســي ســواء كان حتــّرش أو اغتصــاب أو ســفاح غيــره كمــا ســيتم 
التكييــف  إلــى إشــكالية يف عمليــة  توضيحــه الحقــاً، وهــذا ســيؤّدي 
القانونــي للجرميــة، فكيــف ســيتم تكييفهــا هــل هــي مــن جرائــم العنــف 
اجلنســي أم اجلســدي؟ وســؤال آخــر يطــرح ذاتــه هنــا يف حالــة وجود كال 
العنفــن علــى الضحيــة، فهــل يطّبــق هــذا النــص يف التكييــف والعقوبــات 
الــواردة عليــه يف مــنت املشــروع أم أي عقوبــة ســيتم تطبيقهــا؟ فاللبــس 
وعــدم الوضــوح يف النصــوص ســيعرضها لالجتهــاد يف التطبيــق وهــذا 
مخالــف للقواعــد القانونيــة، التــي مــن املفتــرض أال يكــون هنالــك اجتهاد 
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يف مــورد النــص، وهــذا ســيؤدي بالنتيجــة إلــى ضيــاع احلقــوق التــي مــن 
املفتــرض أن يقــوم القانــون بصونهــا وحمايتهــا.

لقــد نصــت املــادة )25( مــن املشــروع علــى العقوبــات الــواردة يف حــاالت 
العنــف اجلســدي، حيــث نصــت فقرتهــا األولــى علــى أنــه: »كل مــن  
ارتكــب جرميــة عنــف جســدي يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــّل عــن ســتة 
أشــهر، وبغرامــة ال تقــّل عــن ألــف دينــار وال تزيــد ثالثــة آالف دينــار 
أردنــي أو بالعملــة املتداولــة قانونــا«، أمــا الفقــرات الثالثــة األخــرى مــن 
ذات املــادة نصــت علــى تشــديد العقوبــة يف حالــة تكــرار العنــف، وأيضــاً 
يف حالــة التســّبب يف عاهــة دائمــة، الفقــرة األخيــرة تشــّددت يف حالــة 
نتــج عــن العنــف اجلســدي تشــويه ألحــد األعضــاء التناســلية، وهنالــك 
الكثيــر مــن األســئلة التــي تطــرح ذاتهــا يف حــال محاولــة االغتصــاب 
أو مت االعتــداء اجلنســي مــن غيــر إيــالج العضــو الذكــري بــأي أداة 
ــق  ــة، وهــذا مــا مت اســتعراضه يف الشــّق املتعلّ أخــرى وســّبب أذى للحال
يف قانــون العقوبــات مــن هــذه الدراســة فكيــف ســيتم التكييــف القانونــي 
لهــذه احلــاالت هنــا؟ وأي عقوبــة ســيتم تطبيقهــا؟ حيــث كان مــن األَولــى 
أن يتــم وضــع معاجلــة لهــذه احلــاالت يف مــنت هــذا املشــروع، ولــذا نقتــرح 
أن يتــم مراجعــة النصــوص املتعلّقــة بالعنــف اجلســدي واجلنســي ووضــع 

معاجلــة لذلــك قبــل إقــرار القــرار بقانــون.

وُحصــر مشــروع القــرار بقانــون انطبــاق مشــروع القــرار، بقانــون علــى 
قضايــا العنــف األســري  بكاّفــة أنواعــه مبــا فيــه اجلســدي بوصفــه 
قانونــاً خاصــاً، دون اإلشــارة إلــى أيــة قوانــن أخــرى ميكــن أن يكــون 
لهــا شــأن يف اجلرائــم املرتكبــة يف إطــار األســرة، حتديــداً عندمــا يكــون 
مرتكــب العنــف طفــاًل دون ســن 18، وكثيــراً مــا جنــد اعتــداء، حتديــداً 
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جســدياً مــن قبلهــم ســواء علــى ذوي جيلهــم مــن األســرة أو مــن هــم أكبــر 
أو أقــل عمــراً، حيــث لــم يوّضــح مشــروع القــرار بقانــون التعامــل مــع 
املعتــدي يف جرائــم العنــف األســري إذا مــا كان حدثــاً، وهــل ســيصار 
إلــى تطبيــق قانــون رعايــة األحــداث عليــه بوصفــه حدثــاً أم ال، وإن كان 
املعتــدى عليــه طفــال فهــل هنالــك نصوصــا خاصــة ســيتم تطبيقهــا؟ 
أم ســيتم تطبيــق قانــون الطفــل، أم قانــون حمايــة األحــداث؟  هــذا 
باإلضافــة إلــى نــص املــادة )		( مــن املشــروع والتــي ورد فيهــا بأنــه يتــم 
تشــديد العقوبــة بزيادتهــا إلــى النصــف يف حــال كانــت الضحيــة طفــاًل 
أو شــخص ذا إعاقــة، وكثيــرة هــي حــاالت العنــف الواقــع مــن األطفــال 
علــى نفــس جيلهــم، وأيضــاً علــى األطفــال ذوي اإلعاقــة، حتديــداً العنــف 
النفســي، فكيــف ســيتم مراعــاة املصالــح الفضلــى للطفــل مرتكــب العنــف 
والطفــل الضحيــة يف هــذه احلالــة؟ وأي نــص ســيطّبق؟ وال ميكــن الدفــع 
ــون  ــادة )40( مــن مشــروع القــرار القان ــا مبوجــب نــص امل بالعــادات هن
بقانــون حمايــة  القــرار  بــأن  علمــاً  العنــف؟  مرتكــب  الطفــل  لصالــح 
األحــداث لعــام 2016 كقانــون خــاص أيضــاً اعتبــر الطفــل احلــدث علــى 
ــة يجــب تأهيلــه وحمايتــه ورعايتــه واحلفــاظ علــى مصاحلــه  أنــه ضحّي
الفضلــى، وأورد عقوبــات إصالحيــة ومجتمعيــة وتدابيــر بديلــة مختلفــة 
عــن تلــك التــي تناولهــا القــرار بقانــون حمايــة األســرة، حيــث اعتبــر 
إجــراء اإليــداع يف أحــد مراكــز اإلصــالح والتأهيــل كمــالذ أخيــر حلجــز 
حريــة الطفــل، وحظــر أي عقوبــة ماليــة بحقــه، وكلتاهمــا منصــوص 
عليهمــا هنــا كعقوبــة يف مشــروع القــرار بقانــون حمايــة األســرة. لذلــك 
ويف ســياق نطــاق التطبيــق ولكــي يســتقيم مشــروع القانــون مــع املنظومــة 
التشــريعية البــد مــن اإلشــارة إلــى أن تطبيــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون 
ــه  ــواردة في ــر ال ــف األســري، وأن اإلجــراءات والتدابي ــا العن ــى قضاي عل
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آخــر،  قانــون  النافــذ، وألي  العقوبــات  قانــون  تعتبــر مكملــة ألحــكام 
وموازيــة أليــة إجــراءات أخــرى، وأن أحــكام مشــروع القــرار بقانــون 
ــة  ــون لســنة 2016 بشــأن حماي ــق أحــكام قــرار بقان ال حتــول دون تطبي
األحــداث وقانــون الطفــل لعــام 2004 وتعديالتــه للعــام 2012 النافذيــن 

ــاً. يف األحــوال التــي يكــون فيهــا املعتــدي حدث

	.	.2 العنف النفسي:

لقــد عرفــت املــادة األولــى مــن مشــروع القانــون العنــف النفســي 
علــى أنــه: »هــو توجيــه ألفــاظ بذيئــة أو ممارســة التهديــد أو 
الوعيــد أو الــذم والشــتم أو الترهيــب أو القــذف أو التشــهير أو 

تشــويه الســمعة«.

بتحليــل النــص جنــد أنــه جمــع بــن العنــف اللفظــي واألذى النفســي 
ــف  ــج العن ــة عــن نتائ ــة ومختلف ــي نتائجــه وخيم ــي والت ــف العاطف والعن
اجلســدي مثــل األمــراض واالضطرابــات النفســية والســلوكية املختلفــة 
التــي نراهــا يف ارتفــاع يف اآلونــة األخيــرة والتــي قــد تــؤدي إلــى أن تقــوم 
الضحيــة  نفســها أيضــا بارتــكاب العنــف علــى غيرهــا، باإلضافــة إلــى 
ــك عنــف جســدي ونفســي يف ذات الوقــت يف  ــه عــادة مــا يكــون هنال أن
معظــم احلــاالت، وهنالــك أيضــاً آثــار نفســية مختلفــة للعنــف اجلســدي، 
وهــذا جميعــه مــا لــم يتــم توضيحــه يف املشــروع، وبالتالــي ســيؤّثر علــى 
ــة إلــى أخــرى ومــن  ــون للعنــف، والــذي ســيختلف مــن حال تكييــف القان
وكيــل نيابــة وقاضــي آلخــر، وســيؤّثر بالنتيجــة علــى احلمايــة املطلوبــة 
واملنشــودة لهــذا القانــون حتديــداً النســاء الضحايــا واللواتــي هــّن األكثــر 

عرضــة لذلــك.



121  

وجــاءت املــادة )26( مــن مشــروع القانــون، ونصــت علــى العقوبــة الــواردة 
علــى مرتكــب العنــف النفســي ســواء باحلبــس ملــدة ال تقل عن ســتة أشــهر، 
أو بغرامــة ال تقــل عــن مئــة دينــار، وال تزيــد عــن خمســمائة دينــار أو بكلتــا 

العقوبتن.

وبتحليلهــا نــرى أن املشــرع لــم يعالــج حــاالت التشــهير يف قضايــا العنــف 
األســري، التــي قــد متــّس شــخصية اعتباريــة مــن األســرة فمــا القانــون 
الــذي ســيتم تطبيقــه، وبالتالــي مــا هــي العقوبــة؟  كمــا أن هنالــك أضــرار 
ماديــة ناجتــة عــن هــذا العنــف كان مــن األولــى أيضــاً النــص عليهــا وعــن 

التعويــض عليهــا.

وكــون هــذا النــوع مــن العنــف لــم يُــرد يف قانــون العقوبــات والقوانــن 
اجلزائيــة املطبقــة حاليــاً، وهــي مواضيــع مســتحدثة بالتجربــة العمليــة، 
ــى  ــون عل ــذة واملطبقــة للقان ــم تدريــب اجلهــات املنّف ــرح أن يت ولهــذا نقت
هــذا النــوع مــن القضايــا واحلــاالت، كعنــف نفســي وأنــواع اإلســاءة 
ــك يف مســارهم  ــى يُراعــى ذل ــا، حت ــات اكتشــافها وحتليله ــا وآلي وأثاره

العملــي ولضمــان املمارســات الفضلــى يف عمليــة التطبيــق.

العنف اجلنسي: 	.4

ــوم  ــاً واضحــاً ومحــدداً ملفه ــون تعريف ــم يُضمــن مشــروع القان ل
البعــد  ذات  اجلرائــم  كافــة  يشــمل  بشــكل  اجلنســي  العنــف 
اجلنســي، وتطــّرق يف مــادة التعريفــات، لتعريــف بعــض جرائــم 
االعتــداء اجلنســي، حيــث عــرف التحــرش اجلنســي وكذلــك 
االغتصــاب، وتنــاول الســفاح يف املــواد املتعلقــة بالعقوبــات وهــذا 

ــل. ــوع مــن التفصي ــا بن مــا ســيتم اســتعراضه هن
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	.1.4 التحّرش اجلنسي 

لقــد أوردت املــادة األولــى مــن مشــروع القانــون تعريًفــا للتحــّرش 
ــر فعــاًل، أو قــوالً، أو  ــه: »كل مضايقــة للغي ــه أن اجلنســي، عّرفت
ــاءه،  ــه، أو تخــدش حي ــن كرامت ــال م ــن شــأنها أن تن إشــارات م
وذلــك بهــدف حملــه علــى االســتجابة لرغباتــه، أو رغبــات غيــره 
اجلنســية، أو مبمارســة ضغــوط عليــه مــن شــأنها إضعــاف 

إرادتــه علــى التصــّدي لتلــك الرغبــات«.

مبراجعــة هــذا النــص نــراه قــد أخــذ مــن التجربــة التونســية التشــريعية 
احلديثــة يف مجــال القضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة، وجــاء لســد ثغــرة 
وتغطيــة فــراغ تشــريعي يف حمايــة حــاالت ضحايــا التحــرش وهــي كثيرة، 
وال تســتطيع التبليــغ عــن االعتــداءات الواقعــة عليهــا لكونــه ال يوجــد 
حمايــة قانونيــة لهــا، نظــراً ألن قانــون العقوبــات احلالــي يخلــو مــن أي 
نــص تشــريعي يجــرم التحــّرش، ويفــرض العقوبــات الالزمــة علــى ذلــك،  
كمــا وجــاء منســجماً ملــا أوصــت بــه اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو(، 
مــن أهميــة إدراجــه يف التشــريعات اجلزائيــة، وقــد شــمل التعريــف كاّفــة 
حــاالت التحــّرش ســواء بإشــارات أو بأقــوال أو بأفعــال من شــأنها خدش 
ــى  ــه عل ــاف إرادت ــي مــن شــانها إضع ــال والت ــا األفع ــة، أم ــاء الضحي حي
ــي  ــات اجلنســية قــد حتتمــل وجــود إرادة رضــا، وبالتال التصــّدي للرغب
ــك  ــد يكــون هنال ــا ق ــم الســفاح، كم ــف جرائ ــة مــن تكيي ــد تكــون قريب ق
مقاربــات يف التكييــف بينهــا وبــن جرائــم االغتصــاب كأفعــال خــدش 

احليــاء كمــا ســيتم تناولــه الحقــاً.

ومــن األولــى أن يتــم تعريــف التحــرش يف قانــون العقوبــات ومشــروع 
قانــون العقوبــات أوالً، ومــن ثــم إعطــاؤه نوعــاً مــن اخلصوصيــة يف 
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الالزمــة،  واخلصوصيــة  احلمايــة  لتحقيــق  األســري،  العنــف  جرائــم 
كونــه مهــم ليــس يف موضــوع العنــف األســري، بــل أيضــاً يف عالــم العمــل 
وكذلــك يف الفضــاء العــام، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــٍب آخــر مــن املهــم 
إزالــة أي لبــس يف عمليــة اخللــط يف التكييــف بــن جرائــم االعتــداء 
اجلنســي مــا بــن التحــرش واالغتصــاب والســفاح، حتديــداً يف وصــف 
الفعــل اخلــادش للحيــاء، وتلــك التــي تــؤدي إلــى إضعــاف إرادة التصــّدي 
للرغبــات اجلنســية للمعتــدي، للحيلولــة دون إفــالت اجلنــاة مــن العقــاب 
ــج  ــا ينت ــم، وم ــك اجلرائ ــي لتل ــف القانون ــالف بالتكيي حتــت إطــار االخت
ــة يف  ــة وزعزعــة الثق ــة الضحي ــاك يف حماي ــك مــن إخــالل وإرب عــن ذل

ــا.   ــة له التشــريعات احلامي

	.2.4 االغتصاب:

لقــد عــّرف مشــروع القانــون أي تعريــف جلرميــة االغتصــاب 
ــا: ممارســة الســلوك اجلنســي  ــى أنه ــه عل ــى من ــادة األول يف امل
غيــر الرضائــي، وســائر األفعــال ذات الطابــع اجلنســي املمارســة 
بشــكل غيــر رضائــي وإكــراه الغيــر علــى ممارســة غيــر رضائيــة 

ذات طابــع جنســي مــع شــخٍص آخــر.
وأفــرد املشــروع نصــاً خاصــاً للعقوبــة علــى هــذه اجلرميــة، وهــي 
املــادة )28( والتــي نّصــت علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن ارتكــب 
جرميــة االغتصــاب بالســجن مــّدة ال تقــل عــن عشــرة ســنوات، 
وبغرامــة ال تقــل عــن عشــرة آالف دينــار وال تزيــد عــن خمســة 

ــا«. عشــر آالف دينــار أردنــي أو بالعملــة املتداولــة قانونًي

بتحليــل النصــوص أعــاله يتضــح مــا يلــي: هنالــك فــرق كبيــر يف تعريــف 
جرميــة االغتصــاب مــا بــن املشــروع وقانــون العقوبــات النافــذ، مــن 
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شــأنه أن يــؤدي إلــى إشــكاليات كبيــرة يف التطبيــق حــال وقــوع جرميــة 
اغتصــاب، باالشــتراك مــا بــن شــخص مــن داخــل األســرة وشــخص آخــر 
مــن خــارج األســرة، ضــد الضحيــة حتديــداً، مــن هــو القانــون الواجــب 
ــن خــارج األســرة؟ ويف  ــى الشــخص املشــترك باجلرميــة م ــق عل التطبي
حــال جــرى تطبيــق قانــون العقوبــات علــى الشــخص مــن خــارج األســرة، 
واملشــروع علــى الشــخص مــن داخــل األســرة، ســنكون أمــام تكيفــن 
ــى  ــة أيضــاً، وهــذا ســيؤدي إل ــات مختلف ــل وعقوب ــذات الفع ــن ل مختلف

ــة. ــز يف العقوب متيي

ــف  ــع تعري ــوارد يف املشــروع م ــف االغتصــاب ال ــاك تناقــض يف تعري هن
اجلنســي  التحــّرش  تعريــف  مــن  يســتفاد  حيــث  اجلنســي،  التحــّرش 
القيــام بفعــل يســبب املضايقــة للضحيــة، بهــدف االســتجابة لرغبــات 
اجلانــي اجلنســية، فكيــف ســيتم تكييــف الفعــل هنــا علــى أنــه اغتصــاب 

أم حتــّرش جنســي؟

ــة  ــم يفــرد املشــروع تعريفــاً لالغتصــاب الزوجــي، الــذي طالبــت اللجن ل
النــص عليــه بشــكٍل واضــح يف  الدوليــة التفاقيــة )ســيداو( ضــرورة 
مشــروع هــذا القانــون، كمــا مت التوصيــة يف اجلــزء املتعلّــق يف قانــون 
ــا يف النســخ  ــه تطــّرق له ــن أن ــن هــذه الدراســة، بالرغــم م ــات م العقوب
الســابقة، وهــذا يســّجل علــى أنــه تراجعــاً مــن قبــل املشــروع الفلســطيني 
يف تضمــن املعاييــر الدوليــة لالّتفاقيــات، التــي وّقعــت عليهــا فلســطن، 
ــى استفســار  وتوصيــات جلانهــا الدوليــة، فكيــف ســتجيب فلســطن عل
اللجنــة الدوليــة )لســيداو( يف حــال إقــرار هــذه النســخة مــن املشــروع؟ 
حيــث ســيكون انضمامهــا لهــذه االّتفاقيــة أقــرب لالنضمــام الشــكلي 

ــاً لهــا. لألســف، األمــر الــذي سيشــكل إحراجــاً دولي
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	.4.	 السفاح
ــم جنــد  ــة األســرة مــن العنــف، ل ــون حماي مبراجعــة مشــروع قان
تعريفــاً محــدداً للســفاح، وتطّرقــت املــادة 0	 منــه علــى وضــع 
العقوبــات الالزمــة لهــذه اجلرميــة، وهــذا يعنــي أنــه سيســتند إلى 
التعريف الوراد يف قانون العقوبات الساري، واالجتهاد القضائي 
ــا بالرضــى داخــل األســرة  الــذي عــّرف الســفاح بأنــه يعنــي الزن
ــة النقــض الفلســطينية2	،  ــه قضــاء محكم ــا اســتقّر علي ــق م وف
وهنــا يعتبــر املــرأة شــريكة يف اجلرميــة وليــس ضحّيــة، نظــراً 
لوجــود ركــن الرضــا، كمــا ُوّضــح يف الشــّق املتعلّــق يف تعريــف 

ــات الســاري يف هــذه الدراســة. ــون العقوب الســفاح يف قان
ــي نصــت  ــون والت ــادة )0	( مــن مشــروع القان ــل نــص امل وبتحلي

علــى مــا يلــي:
غيــر  أو  كانــوا  شــرعين  والفــروع  األُصــول  بــن  الســفاح   .1
شــرعين أو بــن األشــقاء والشــقيقات واألخــوة واألخــوات ألب 
ــرة، أو إذا  ــاً مــن األصه ــة هــؤالء جميع أو ألم أو مــن هــم مبنزل
كان ألحــد الطرفــن ســلطة شــرعية أو قانونيــة أو فعليــة، يعاقب 

مرتكبــه بالســجن مــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات.
2. يجــوز ملرشــد احلمايــة املختــّص حتريــك الشــكوى بنــاًء علــى 

مــا اّطلــع عليــه مــن حيثيــات أثــر قيامــه مبهامــه.
	. يف كاّفــة األحــوال يُراعــى عنــد تكييــف واقعــة الســفاح، وقبــل 
البــت فيهــا مــن قبــل القاضــي املختــّص األخــذ بتقاريــر املرشــد 
املختــص، وتاريــخ العنــف، وموازيــن القــوى فيمــا بــن أطرافهــا«.
32: قرار محكمة النقض الفلسطينية، نقض جزاء 2011/195، صدر بتاريخ 2012/6/14، منظومة 

القضاء والتشريع في فلسطين »المقتفي«.
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وعليــه نــرى أنــه لــم يتــم وضــع تعريــف للســفاح بشــكل يجعــل مــن املــرأة 
ضحيــة وليــس شــريك يف مــنت املشــروع، نظــراً لتأثيــر ميــزان القــوى 
والســلطة لذكــور العائلــة، مبوجــب املعاييــر الدوليــة واتفاقيــة )ســيداو(، 
وهــذا مأخــذ علــى قانــون العقوبــات الســاري كمــا مت التوضيــح يف اجلــزء 
املتعلّــق بهــذا املوضــوع يف هــذه الدراســة، ومت االكتفــاء بالنــص علــى أن 
يتــم مراعــاة موازيــن القــوى مــن قبــل القاضــي املختــص، وهــذه ســلطة 
تقديريــة تختلــف مــن قــاٍض آلخــر، باختــالف وعيــه لهــذه القضايــا 
ــا  ــى أنه ــف اجلرميــة عل ــة تكيي ــص أيضــاً لغاي ــى إن مت الن ــه، حت وثقافت
ســفاح، أخــذ القاضــي بتقاريــر املرشــد املختــص كنــوع مــن االسترشــاد 
يف عمليــة التكييــف، وأيضــاً علــى أنهــا ســتختلف مبوجــب مــا ورد يف 
تقريــر املرشــد وقناعاتــه ووعيــه، وهــي مســألة نســبية باختــالف ثقافــة 
كل مرشــد أوالً وثانيــاً باختــالف التركيــز يف عمليــة التشــخيص مبهنيــة، 
فهنالــك بعــض القضايــا التــي وردت إلــى النيابــة العامــة اســتندت بها إلى 
تقريــر املرشــد املختــص، ولألســف كان ســلبياً لدرجــة أنــه يلــوم الضحيــة 
علــى االنتهــاك الواقــع بحقهــا، وأّدى إلــى حــرف مســار التكييــف ومــن ثــم 
القضيــة برّمتهــا		، وعليــه ســيؤّدي ذلــك إلــى انتهــاك حقــوق الضحيــة، 
واجلــور عليهــا وعــدم حتقيــق احلمايــة املنشــودة مــن هــذا القانــون ملثــل 

هــذه اجلرائــم.
ــه حتريكهــا  ــى حتريــك شــكوى الســفاح، ومــن يحــق ل ــّص عل ــم يُن كمــا ل
مــن قبــل أفــراد األســرة، وألي درجــة. وهــذا ســيؤّدي إلــى منــع املــرأة مــن 
حتريــك الشــكوى واالكتفــاء بــدور املرشــد املختــّص، وبنــاًء علــى تقديــره 
للحالــة محــل النظــر، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى البــوح يف هــذه احلــاالت 

33: بتحليل بعض الحاالت التي جرى نقاشها في الطاوالت المستديرة التي تم إجراؤها مع مؤسسات 
المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ألغراض تنفيذ الدراسة، ولقاء مع رئيس نيابة حماية األسرة 

السيدة دارين صالحية.
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واالنتهــاكات، ولــن يغّيــر مــن الواقــع العملــي كثيــراً، ولــن يحّقــق احلمايــة 
الالزمــة للنســاء ضحايــا هــذا االعتــداء، الــذي ترتفــع نســبته يف املجتمــع 

الفلســطيني حســب احلــاالت الــواردة إلــى نيابــة حمايــة األســرة. 

باإلضافــة إلــى أنــه يف ســياق التعريــف الســاري والــذي ســيتم اإلحالــة 
إليــه، ولكــون أن طــريف العالقــة اجلنســية يف جرميــة الســفاح هــم محــل 
للعقــاب، ســواء الرجــل أو املــرأة، حتــى لــو كانــت الضحيــة حتــت ســلطة 
اجلانــي الشــرعية أو القانونيــة أو الفعليــة، ووفــق تطبيقــات القضــاء 
لهــذه اجلرميــة، جنــد أن الفتــاة التــي جتــاوزت اخلامســة عشــرة مــن 
عمرهــا ولــم تتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا، وكان لديهــا رضــا 
ــف، فهــي  إلقامــة عالقــة جنســية مــع أحــد أفــراد أســرتها وفــق التعري
ســتعاقب أســوة بشــريكها يف جرميــة الســفاح، وهــذا األمــر يعــد انتهــاكاً 
لقانــون الطفــل الفلســطيني الــذي عــّرف أن الطفــل هــو اإلنســان الــذي 
لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره، وانتهــاكاً التفاقيــة حقــوق الطفــل 
التــي اعتمــدت ســن الثامنــة عشــرة ســن الطفولــة، وأن أي رضــا يف هــذا 

العمــر يجــب أن يكــون غيــر معتــد بــه.

التمييز ضد املرأة  	.5

ــز ضــد  ــى نصــاً خاصــاً لتعريــف التميي ــادة األول لقــد أوردت امل
املــرأة حيــث عرفتــه علــى أنــه: »أي متييــز أو اســتبعاد أو تقييــد 
علــى أســاس اجلنــس، يكــون مــن أثــاره وأغراضــه إهانــة أو إنكار 
للمــرأة بحقــوق اإلنســان، واحلريــات األساســية  أو إجحــاف 
يف املياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 

ــة«. واملدني
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هــذا النــص مــن النصــوص املســتحدثة يف التشــريع اجلزائــي يف التجربــة 
الفلســطينية، وقــد خلــط التعريــف بــن التمييــز ضــد املــرأة علــى أســاس 
ــوع االجتماعــي، وهــذا مــا  ــى أســاس الن ــم عل ــه كعنــف قائ اجلنــس وبين
كان وارداً كتعريفــات مختلفــة يف النســخ الســابقة للنســخة محــل التعليق، 
ولــم يوضــع معاييــر للتمييــز إن كان علــى أســاس اجلنــس، ومــن املفتــرض 
أن يكــون التمييــز علــى قاعــدة املســاواة التاّمــة يف احلقــوق بينهــا وبــن 
الرجــل، حيــث أن مياديــن التمييــز التــي ُذكــرت يف املــادة متنّوعــة وكثيــرة 
ويحكمهــا تشــريعات مختلفــة، علــى ســبيل املثــال، لــو حــدث هنــاك نــزاع 
أســري ســببه الترّشــح النتخابــات املجالــس احملليــة، والتــي عــادًة مــا 
تكــون علــى أســاس عائلــي فكيــف ســيُنظر لقضيــة املــرأة هنــا؟ وحتديــداً 
ــون، قــد  ــذة للقان ــة الســائدة مبــا فيهــا للجهــات املنّف أن النظــرة النمطي
حتــول دون إنصافهــا؟ فكيــف ســيتم التعامــل هنــا؟ ومــن املؤكــد أنــه ســيتم 
االختــالف مــن قــاٍض آلخــر ومــن حالــة ألخــرى باختــالف الوعــي بهــذه 
ــة ســابقة يف هــذا  ــث ال يوجــد تطبيقــات قضائي ــه، حي ــا ودرجت القضاي

الشــأن ومجــال احلــاالت الــواردة يف هــذه املــادة واســعة ومختلفــة. 

ومســألة أخــرى يف قانــون األحــوال الشــخصية الســاري، حيــث كلّــف 
ــاء لوجــود  ــز وإلغ ــى األســرة، وهــذا متيي ــاق عل الرجــل مبســؤولية اإلنف
املــرأة، فمــاذا عــن املســؤولية االقتصاديــة - املاليــة املشــتركة بــن الرجــل 
ــا كإزالــة للتمييــز االقتصــادي؟ ومــا أثــر ذلــك علــى احلقــوق  واملــرأة هن
املاليــة الســائدة حاليــا مــن مهــر مؤّجــل ومعّجــل وتوابــع للعقــد؟ فقاعــدة 
إزالــة التمييــز تقضــي بــأن يكــون للمــرأة حقوًقــا كالرجــل، فكيف ســيُطّبق 
هنــا ومــا آثــار وتبعــات ذلــك؟ وال ميكــن الدفــع هنــا بالعــادات والتقاليــد 
املنصــوص عليهــا يف املــادة )40( مــن القــرار بقانــون، وهــي أصاًل مســيئة 
للمــرأة، وتفــرض عليهــا التمييــز والهــدف مــن نــص املــادة )40(، إزالتهــا 
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وليــس تبريــر وجودهــا كنــوع مــن أنــواع إزالــة التمييــز ضــد املــرأة.

لــذا نقتــرح أن تُعقــد طــاوالت مســتديرة وتدريبــات حــول مواضيــع النــوع 
ــق هــذه  ــز ضــد النســاء، وأفضــل املمارســات لتطبي االجتماعــي والتميي
املــادة لكافــة اجلهــات املكلّفــة بإنفــاذ القانــون وتطبيقــه، واالســتفادة 
مــن التجــارب الدوليــة األخــرى املشــابهة، كالتجربــة التونســية واملغربيــة 
اللوائــح  واســتثمار  املــادة،  هــذه  لتطبيــق  وإجــراءات  معاييــر  ووضــع 
واألنظمــة والتعليمــات الالزمــة والتــي ال بــّد مــن اســتحداثها يف هــذا 

ــا. ــا ويحقــق أهدافه ــاً له ــاً عــادالً ومنصف ــى نضمــن تطبيق الشــأن حت

إسقاط احلق الشخصي  	.6

بالرجــوع إلــى مســوّدة مشــروع القانــون فلقــد مت تنــاول هــذه 
ــادة 20(  موضــوع إســقاط احلــق الشــخصي مبوجــب نــص )امل

ــه: ــى أن والتــي نــص عل
»متّثــل نيابــة حمايــة األســرة الضحيــة يف حــال إذا تعارضــت . 1

ــا.  ــن ميثله ــا م ــن له ــم يك ــا أو ل ــن ميّثله ــع مصلحــة م ــا م مصلحته
ال يجــوز إســقاط احلــق الشــخصي إذا كان عمــر الضحيــة أقــل . 2

مــن 18 ســنة، أو مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو املســنن. 
يترّتــب علــى إســقاط احلــق الشــخصي وقف الدعوى، وتســتأنف . 	

الدعــوى ســيرها يف حــال إخــالل املّتهــم مببــّررات إســقاط احلق 
الشخصي. 

الدعــوى . 4 بشــأنها  تتوقــف  التــي  التكــرار يف اجلنــح  حــال  يف 
بإســقاط احلــق الشــخصي تراعــى مصلحــة وســالمة الضحيــة 

ــذا احلــق. ــل األخــذ به قب



130 

الشــخصي يف . 5 إســقاط احلــق  وقبــل  أعــاله،  ورد  ملــا  خالفــاً 
األحــوال التــي تتوّقــف معهــا دعــوى احلــق العــام، يتوّجــب علــى 

اجلهــة املختصــة التحقــق مــن اآلتــي:

ــه  ــى من ــذي عان ــف ال ــخ العن ــى تاري ــد اطلعــت عل أ. أن تكــون ق
املجنــي عليــه وتقاريــر جهــات االختصــاص التــي نُِظَمــت بشــأنه.
ب. أن تكــون قــد تثّبتــت مــن أن إســقاط احلــق الشــخصي جــاء 

بنــاًء علــى اإلرادة احلــّرة ملســقطه.
ج. أن تكــون قــد تثّبتــت مــن أنــه ال أثــر لــه على ســالمة مســقطه؛ 

اجلســدية، أو اجلنسية، أو النفسية.

تنقضــي الدعــوى اجلزائيــة يف األحــوال الــواردة يف الفقرتــن . 6
ــى إســقاط احلــق الشــخصي. )2،3( بانقضــاء ســنة عل

الشــخصي يف . 7 احلــق  إســقاط  يجــوز  األحــوال، ال  يف جميــع 
اجلنايــات«. 

بتحليــل املــادة أعــاله نــرى أن مشــروع القــرار بقانــون بشــأن حمايــة 
األســرة مــن العنــف، عــّزز الفلســفة التقليديــة للتشــريعات الســارية فيمــا 
يتعلــق بوضــع النســاء املعّنفــات، حيــث يفهــم مــن نــص الفقــرة )2( مــن 
املــادة املذكــورة، ومبفهــوم املخالفــة يعنــي بــأن األصــل هــو إباحــة وجــواز 
النســاء  علــى  الواقعــة  كاّفــة اجلرائــم  الشــخصي يف  احلــق  إســقاط 
وأعضــاء األســرة، وهــذا يعنــي أن مشــروع القانــون أبقــى علــى فلســفة 
إســقاط احلــق الشــخصي باســتثناء احلــاالت الــواردة يف الفقــرة )2( 
وهــم: )اذا كان عمــر الضحيــة أقــل مــن 18 ســنة أو مــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة أو املســنن(، كمــا وجــاءت الفقــرة الســابعة مــن هــذه املــادة أيضاً 
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لتوضــح هــذه القاعــدة، بعــدم إجازتهــا أيضــاً إلســقاط احلــق الشــخصي 
يف اجلنايــات، ومبفهــوم املخالفــة أجــازت ذلــك يف اجلنــح، التــي تقــع 
ــة  ــا العنــف األســري يف دائرتهــا حســب نياب ــداءات وقضاي معظــم االعت
حمايــة األســرة، حيــث أبقــت البــاب مفتوحــاً يف حــال التكــرار يف قضايــا 
اجلنــح، مبــا يراعــي مصلحــة وســالمة الضحيــة ففــي الفقــرة )4( مــن 
ذات املــادة، وهــذا معيــار فضفــاض ومختلــف نســبياً مــن وكيــل نيابــة 
وقاضــي آلخــر، وبهــذا األمــر يبقــى مشــروع القــرار بقانــون علــى وضــع 
النســاء حتديــداً أمــام خيــارات صعبــة تتعلّــق مبصيرهــا املســتقبلي. 
وبخاصــة أن النســاء هــّن احللقــة األضعــف يف قضايــا العنــف األســري، 
ــف  ــغ عــن العن ــي بشــأن عــدم التبلي وهــّن مــن يتعرضــن للضغــط العائل
الــذي يتعرضــن لــه، أو تقــدمي شــكوى بذلــك، كونــه ســيؤدي بالنتيجــة إلــى 
قيــام املعتــدي وهــو يف غالبيــة احلــاالت الــزوج، مــن التهديــد بالطــالق 
واحلرمــان مــن األطفــال وغيرهــا مــن اإلجــراءات، التــي ميكــن أن تؤثــر 
ســلباً علــى وضــع املــرأة. األمــر الــذي يضطّرهــن يف كثيــر مــن األحيــان 
ــة والظــروف  إلســقاط حقهــّن الشــخصي حتــت ضغــط املجتمــع والعائل
االقتصاديــة، التــي لــن تســتطع النســاء اللواتــي ال يتوّفــر لديهــن فرصــة 
بتقــدمي شــكوى  اّتخــاذ قــرار  عمــل أو أي اســتقالل اقتصــادي، مــن 

وحتمــل تبعــات القــرار.

هــذا مــع العلــم بــأن هــذا النــص تعّدل يف هذه النســخة باملقارنة مع النســخ 
األخــرى، فهنالــك بعــض النســخ حتديــداً تلــك املتداولــة عــام 2016، حيــث 
حظــرت حتريــك دعــوى إســقاط احلــق الشــخصي يف اجلرائــم اخلارجــة 
عــن إطــار اجلرائــم اجلنســية وجرائــم اإليــذاء، والقــت حينهــا اعتراضــاً 
مــن قبــل مؤسســات املجتمــع احلقوقيــة كمؤّسســة احلــق لــذات األســباب 
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املذكــورة أعــاله4	، وأّدى ذلــك إلــى تعديــل هــذه املــادة يف النســخ التــي 
تلتهــا، ولكــن مــن الواضــح أنــه ُعــّدل ذلــك حتــى مت التوصــل للنــص محــل 
التعليــق، وهــذا إن دّل علــى شــيء فيــدّل علــى عــدم وجــود فلســفة واضحــة 
لــدى املشــروع الفلســطيني يف مفهــوم احلمايــة الالزمــة لضحايــا العنــف 
األســري، حتديــداً النســاء وهــّن األكثــر عرضة لهذا العنــف ووضع اآلليات 
املناســبة والالزمــة لذلــك، ســواء كانــت قانونيــة، أو نفســية أو اجتماعيــة 
وغيرهــا، كــون هــذا القانــون مــن املفتــرض أن يأخــذ هــذه األبعــاد، وهــذا 

يعــزو إلــى غيــاب السياســة التشــريعية لهــذا القانــون.

آليات احلماية والوقاية: 	.7

بالرجــوع إلــى النصــوص املتعلّقــة بأوامــر احلمايــة والوقايــة 
الــواردة يف مــنت املشــروع، يّتضــح أنــه لــم يّفــرق مشــروع القــرار 
ــام بعــد  ــة الع ــي وأمــر احلماي ــة الوقائ ــون بــن أمــر احلماي بقان
وقــوع اجلرميــة، وأّدى اخللــط إلــى عــدم وضــوح اإلجــراء املّتخــذ 
يف كلتــا احلالتــن، كمــا أنــه يعتمــد يف كثيــر مــن اإلجــراءات علــى 
حمايــة الضحيــة مــن املّتهــم، وينــص علــى مصطلــح املّتهــم وهــو 
املعتــدي يف هــذه احلالــة الــذي يجــب أن يكــون موقوفــاً للتحقيــق 
معــه بجرميــة العنــف األســري، أمــا احلــاالت التــي يكــون فيهــا 
ــد بالعنــف األســري  ــي، فهــي حــاالت التهدي ــة وقائ أمــر احلماي
ــل  ــّددات بالقت ــا النســاء مه ــي تكــون فيه وبخاصــة احلــاالت الت
علــى خلفيــة مــا يســمى بالشــرف، لــذا البــد من حتديــد احلاالت 
التــي يصــار فيهــا إلــى إصــدار أمــر احلمايــة واإلجــراءات التــي 

تتبــع يف كل حالــة.
34: مالحظات مؤسسة الحق على القرار بقانون حماية األسرة من العنف 2016، والمنشورة على 

http://www.alhaq.org ، الصفحة اإللكترونية للمؤسسة
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وحمــل مشــروع القــرار بقانــون تناقــض كبيــر جــداً فيمــا يتعلـّـق باجلهــات 
املكلّفــة بإصــدار أمــر احلمايــة، حيــث أشــار يف املــادة )10( للجهــات 
ــم عــاد وحصر ســلطة  ــن ث ــة، وم ــر احلماي ــا ســلطة إصــدار أم ــي له الت
إصــدار أمــر احلمايــة يف احملكمــة مــن خــالل النــص علــى ذلــك يف املــادة 
)12(، حيــث أن أمــر احلمايــة ميكــن أن يشــتمل علــى توقيــف املّتهــم، ومــا 
للنيابــة العامــة مــن صفــة قضائيــة، فمــن األفضــل حصــر إصــدار أمــر 
احلمايــة برئيــس نيابــة األســرة فقــط، علــى أن يكــون لرئيــس النيابــة 
ــه واملّتهــم يف  ــي علي ــب مــن املجن واحملكمــة املختّصــة إعــادة النظــر بطل

أمــر احلمايــة.
وبالرجــوع إلــى محتــوى أوامــر احلمايــة الــواردة يف املــادة )	1(، بحيــث 
تتضّمــن العديــد مــن اإلجــراءات شــريطة أال يحــول ذلــك دون احملاكمــة 
ــزل،  حســب األصــول، مــن هــذه اإلجــراءات هــي إخــراج املّتهــم مــن املن
أي خطــر  استشــعار  لــدى  املختّصــة،  اجلهــة  لفتــرة حتّددهــا  مؤقتــاً 
ــدم التعــّرض  ــم بع ــل املّته ــد مــن قب ــى تعّه ــة واحلصــول عل ــى الضحي عل
ــى التعــّرض  ــة، أو أي فــرد مــن أفــراد أُســرتها أو التحريــض عل للضحي
لهــم، ومتكــن الضحيــة أو املفــّوض مــن قبلهــا مــن دخــول البيــت األُســري 
بوجــود املوّظــف املكلـّـف ألخــذ ممتلكاتهــا الشــخصية وأوراقهــا الثبوتيــة، 
ويُراعــى يف هــذا الســياق حتريــر محضــر ضبــط بشــأن تلــك املمتلــكات 
أو األوراق، قبــل تســلمها مــن قبــل الضحيــة، أو تســليمها لهــا إن لــم تكــن 
ــة وأطفالهــا وهــم يف  ــك، نقــل الضحي ــة الضبــط تل ــاء عملي حاضــرة أثن
ســن احلضانــة القانونيــة وســائر األوالد إذا كانــوا معّرضــن للخطــر 
إلــى مركــز حمايــة تختــاره، إذا لــم يكــن لديهــا مــكان تقصــده وذلــك 
ــم مراعــاة  ــى أن يت ــة، عل ــة، وبصــورة مؤّقت بالتنســيق مــع مرشــد احلماي

ــي تُّتخــذ.  ــا وقرارهــا يف كل اإلجــراءات الت رغبته
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وبتحليلهــا ال بــد مــن إيــراد مالحظــة هنــا باإلضافة إلى مــا مت ذكره أعاله، 
بالرغــم مــن أهميــة هــذه اإلجــراءات إال أنهــا غيــر كافيــة حلمايــة احلــاالت 

ومت تفصيل إجراءات أخرى يف النســخة الســابقة لهذا املشــروع.

فقــد مشــروع القــرار بقانــون الفلســفة املرجــّوة منــه بتحّولــه إلــى مشــروع 
قانــون، يغلــب عليــه الطابــع العقابــي اجلنائــي ويفتقــد للفلســفة اخلاّصــة 
بضحايــا العنــف األســري، القائمــة على الوقاية واحلمايــة والتأهيل، حيث 
أّدى غيــاب إقــرار مشــروع قانــون العقوبــات إلــى تضمــن اجلرائــم املعاقــب 
عليهــا يف قانــون العقوبــات، داخــل مشــروع قــرار بقانــون حمايــة األســرة 
مــن العنــف. علــى حســاب قضايــا هامــة أخــرى ترتبــط بالوقايــة مــن حيــث 
تبّنــي أوامــر احترازيــة تتعلـّـق مبؤّشــرات جديــة لوقــوع العنــف، وهــي أوامــر 
خــالف أوامــر احلمايــة املذكــورة يف مشــروع القــرار بقانــون والتــي تهــدف 
إلــى تدخــل وقائــي قبــل وقــع العنــف، كذلــك غيــاب رؤيــة واضحــة اجّتــاه 

التأهيــل يف قضايــا العنــف التــي تخــرج عــن نطــاق اجلنايــات.

كمــا افتقــد مشــروع القــرار بقانــون املذكــور للرؤيــة فيما يتعلــق بالعقوبات 
البديلــة والتدابيــر االحترازيــة يف جرائــم العنــف األســري اجلنحويــة، ولم 
يفــّرق بــن القانــون العــام والقانــون اخلــاص، بحيــث تطــّرق إلــى كثيــر مــن 
العقوبــات املعاقــب عليهــا يف قانــون العقوبــات النافــذ لعــام 1960، ولــم 
ــا العنــف األســري وضــرورة أن  ــار خصوصيــة قضاي يأخــذ بعــن االعتب
تُبنــى رؤيــة واضحــة جتــاه إعــادة تأهيــل املعتــدي حفاظــاً علــى التكويــن 
األســري، مــن خــالل عقوبــات بديلــة تســاعد علــى بقاء األســرة متماســكة 

خالفــاً للعقوبــات التقليديــة.
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اجلزء الثالث
احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة

يف التشريعات األخرى

يف هــذا اجلــزء ســيتم تنــاول احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمــرأة 
ــوق  ــع هــذه احلق ــل واق ــث حتلي ــة، مــن حي ــر اجلزائي يف التشــريعات غي
ــا ومقاربتهــا مــع  ــى انتهاكه يف تلــك التشــريعات والعقوبــات الــواردة عل
ــا يف اجلــزء  ــي مت تناوله ــة، والت ــا يف التشــريعات اجلزائي ــّص عليه مــا نُ
الســابق بهــدف الوصــول إلــى االنســجام التشــريعي والتشــدد يف العقوبــة 
علــى انتهاكهــا، حيــث ســيتم التنــوع يف اختيــار التشــريعات األساســية 
التــي تترّكــز فيهــا احلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة للنســاء يف مختلــف 
جوانــب احليــاة، منهــا ذا البعــد الشــرعي والعائلــي كقانــون األحــوال 
الشــخصية، ســواء الســاري يف الضفــة أو يف غــزة، ومــن ثــم ســيتم تنــاول 
مشــاريع القوانــن املطروحــة بخصوصــه، والنــوع الثانــي مــن التشــريعات 
التــي سيســتهدفها حتليــل احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمــرأة 
فيهــا هــي التشــريعات العّماليــة يف كل مــن القطــاع اخلــاص، مثــل قانــون 
العمــل وقانــون الضمــان االجتماعــي أو تلــك املتعلقــة يف القطــاع العــام 
ــك  ــن املتعلقــة بتل ــل مشــاريع القوان ــة وحتلي ــون اخلدمــة املدني ــل قان مث
التشــريعات، أمــا النــوع األخيــر مــن التشــريعات التــي ســيتم حتليــل 
ــي الصحــة  ــا هــي قانون ــرأة فيه ــة للم ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي احلق
وقانــون التعليــم علــى أهميــة هذيــن القانونــن، وعالقتهمــا املباشــرة 
باحلقــوق االجتماعيــة األساســية والعقوبــات التــي مــن املفتــرض فرضهــا  

على منتهكي هذه احلقوق.
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علــى منتهكــي هــذه احلقــوق.

مــن اجلديــر توضيحــه أنــه يف عمليــة التحليل، ســتُواءم النصــوص الواردة 
يف تلــك التشــريعات مــع املعاييــر الدوليــة ذات العالقــة والواردة يف اجلزء 
األول مــن هــذه الدراســة، حتديــداً اتفاقيــة )ســيداو( وتوصيــات اللجنــة 
الدوليــة لهــا لدولــة فلســطن، والعهــد الدولــي للحقــوق االجتماعيــة 
ــة يف هــذا الشــأن،  ــة، وممــا مت ورد يف التشــريعات اجلزائي واالقتصادي
وحتليــل أي انتهــاك أو متييــز متعلـّـق باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
للمــرأة والــواردة فيهــا بهــدف اخلــروج بتوصيــات تضمــن تضييــق وإحــكام 
ــة دون وجــود أي التفــاف  ــى منتهكــي تلــك احلقــوق  للحيلول الدائــرة عل
علــى القانــون، وبالنتيجــة إفالتهــم مــن العقــاب ومــن ثــم تســليط الضــوء 
تلــك  انتهــاكات  علــى  والــواردة  العقوبــات  يف  التشــديد  أهميــة  علــى 

احلقــوق مبــا يحقــق الــردع العــام واخلــاص.

قانون األحوال الشخصية . 1

يعالــج قانــون األحــوال الشــخصية واملنظومــة املرتبطــة بــه القضايــا التــي 
ترتبــط بالعالقــات األســرية والنتائــج التــي تترّتــب علــى هــذه العالقــات، 
ــة  ــة، ويشــمل ذلــك اخلطب ــة واجتماعي مبــا تشــمله مــن حقــوق اقتصادي
وأحــكام عقــد الــزواج ومــا يترتــب عليــه مــن حقــوق وواجبــات ونفقــة 
ومهــر وحضانــة األوالد، كمــا يتضمــن أحــكام الطــالق والنســب والوصيــة 
الواجبــة، أمــا أحــكام امليــراث والوقــف وإن كانــت تخضــع ملفهــوم األحــوال 
الشــخصية إال أنهــا منظمــة بقوانــن خاصــة، ويقــوم النظــام املبنــي عليــه 
قانــون األحــوال الشــخصية للمســلمن علــى اعتبــار الــزواج عقــد مبنــي 
علــى مجموعتــن متقابلتــن مــن االلتزامــات واحلقــوق، وهــي مبنيــة علــى 
أدوار مختلفــة للمــرأة والرجــل. فمثــاًل يلتــزم الــزوج بالنفقــة وتوفيــر 
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احليــاة الكرميــة للزوجــة يف مقابــل التــزام الزوجــة بالطاعــة، كمــا يســمح 
القانــون بوضــع أيــة شــروط  يف عقــد الــزواج علــى أن تكــون متوافقــة مــع 
الشــريعة. كمــا يقــوم هــذا النظــام علــى وجــود ذمم ماليــة مســتقلة لــكل 

مــن الــزوج والزوجــة.  

قانــون األحــوال الشــخصية للمســلمن هــو قانــون مبنــي علــى مبــادئ 
الفقــه اإلســالمي وخاصــة احلنفــي منهــا، لكنــه يف ذات الوقــت قانــون 
منّظــم ضمــن األطــر الرســمية للســلطة، بحيــث تختــّص احملاكــم الشــرعية 
بالنظــر يف املنازعــات املتعلقــة بقضايــا األحــوال الشــخصية، هــذه احملاكــم 
يكــون علــى رأســها الهرمــي احملكمــة العليــا الشــرعية الذي يتولى رئاســتها 

قاضــي القضــاة ويف ذات الوقــت يتولــى إدارة اجلهــاز القضائــي. 

يتمحــور موضــوع األحوال الشــخصية يف فلســطن حول عــّدة ازدواجيات. 
فمــن جهــة يســري يف الضفــة الغربيــة قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي 
رقــم )61( لســنة 5،1976	 أمــا يف قطــاع غــزة  فيطّبــق األمــر رقــم )	0	( 
لســنة 1954 بشــأن قانــون حقــوق العائلــة.6	 أمــا االزدواجيــة الثانيــة 
ــن  ــالف الدي ــع اخت ــون األحــوال الشــخصية م ــالف قان ــق باخت ــي تتعلّ فه
أو الطائفــة، فالقانونــْن ســابقي الذكــر يطّبقــان علــى املســلمن وأمــام 
احملاكم الشــرعية، يف حن أن لكل طائفة من الطوائف املســيحية قانونها 
وأنظمتهــا اخلاصــة التــي تطبــق علــى رعاياهــا وأمــام احملاكــم الكنســية، 
فعلــى ســبيل املثــال تطبــق طائفــة الــروم األرثوذكــس قانــون األحــوال 
الشــخصية للمســيحين األرثوذكــس وقانــون البطريركيــة األرثوذكســية 
رقــم )2	( لســنة 1941، أمــا طائفــة الالتــن فتطبــق قانــون األحــوال 
الشــخصية املعمــول بــه يف األبرشــية البطريركيــة الالتينيــة األورشــليمية، 

35:  الجريدة الرسمية األردنية: عدد 2668، تاريخ 1/12/1976. 
36:  الوقائع الفلسطينية، )اإلدارة المصرية(: عدد 35، تاريخ 15/6/1954.
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وطائفــة األقبــاط تطبــق قانــون األحــوال الشــخصية لألقبــاط األرثوذكــس 
الــذي أقــره املجلــس امللــي العــام لألقبــاط لســنة 8	19.  

ويف املجمــل تتشــابه يف كثيــر مــن األحيــان أحــكام هــذه القوانــن يف 
نظرتهــا إلــى املــرأة، ووضعهــا وهــي مرتبطــة ببعضهــا البعــض يف كثيــر 
مــن املواضيــع/ مثــل ســن الــزواج وإن كانــت تختلــف يف مواضيــع أخــرى 
مثــل الطــالق، أمــا بالنســبة ألحــكام امليــراث فهــي ذات األحــكام بالنســبة 
جلميــع هــذه الطوائــف. وعليــه ســوف يتــم التركيــز علــى قانونــي األحــوال 
الشــخصية للمســلمن املطبقن يف كل من الضفة الغربية وغزة واللذان 
ميتــد أصلهمــا إلــى قانــون العائلــة العثمانــي لســنة 1917، املرتكــز بشــكل 

أساســي علــى الفقــه احلنفــي كمصــدر للتشــريع.  

ومــن اجلديــر توضيحــه أنــه بعــد إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف 
العــام 1994، مت تــداول عــدد مــن اقتراحــات ملشــاريع قوانــن تهــدف إلــى 
إجــراء تغييــرات يف قانــون األحــوال الشــخصية وتوحيده، فهــذا القانون له 
تاريــخ مــن التــداول واالتفــاق واالختــالف حــول مضمــون كيفيــة التغييــر يف 

مجالــه وميكــن تقســيم اآلراء الــواردة حولــه إلــى ثالثــة آراء:7	

الــرأي األول: يرتكــز علــى احلفــاظ علــى قانــون األحوال الشــخصية ضمن 
اإلطــار احلالــي علــى أســاس أنــه تطبيــق شــامل للشــريعة اإلســالمية، وأن 
أيــة تغييــرات عليــه يجــب أن تكــون وفــق نفــس النهــج، إذ أن الشــريعة 
ــة واملســاواة وأن املشــكلة األساســية  ــدأ العدال ــى مب ــوم عل اإلســالمية تق
ــرأة  ــة امل ــوق الشــرعية وعــدم معرف ــاس باحلق ــزام الن تكمــن يف عــدم الت
أيضــا حلقوقهــا الشــرعية،8	 وتبّنــت احلركــة اإلســالمية )حمــاس( وبعــض 
37 : تجربــــة قانــــون األحــــوال الشــــخصية فــــي األراضــــي الفلســــطينية المحتلــة، مركــز المــرأة 

لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، أشــرف أبــو حيــة، 2012
38:  المرجع السابق.
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أعضــاء املؤسســات الدينيــة وبعــض أعضــاء املجلــس التشــريعي هــذا 
الــرأي، ولــم يكــن هــذا التوجــه هامشــياً مــن الناحيــة الشــعبية.     

الــرأي الثانــي: يــرى بتطبيــق الشــريعة اإلســالمية ولكــن مــع مســاحة 
أكبــر مــن االجتهــادات واخليــارات الفقهيــة ولكــن ضمــن إطــار الشــريعة 
اإلســالمية. وهــو اجتــاه تلتقــي فيــه بعــض األطــر النســوية واحلقوقيــة 

مــع بعــض أعضــاء املؤسســة الدينيــة. 

أمــا الــرأي الثالــث: فيــرى تطبيــق مبــدأ املســاواة والنــوع االجتماعــي كمــا 
ــة،  ــق الدولي ــة إعــالن االســتقالل واملواثي ــا يف وثيق هــو منصــوص عليه
وبالتالــي الدعــوة إلــى قانــون مدنــي للعائلــة يطبــق أمام احملاكــم النظامية 

وكان هــذا توّجــه البعــض اآلخــر مــن األطــر النســوية واحلقوقيــة.9	 

توّصلــت النقاشــات إلــى مجموعــة مــن نقــاط االتفــاق يف بعــض املســائل، 
مثــل رفــع ســن الــزواج للذكــور واإلنــاث إلــى 18 ســنة، إال أن قضايــا كثيــرة 
لــم يُتفــق عليهــا، لذلــك لــم تُنــاق مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية 
يف املجلــس التشــريعي وال مــن خــالل مجموعاتــه البرملانيــة حتــى اآلن. 
كمــا مت تــداول عــدد مــن املســودات واحملــاوالت للخــروج بقانــون أحــوال 
شــخصية موّحــد وجديــد، وحتــى وقــت قريــب مت تــداول مســودة ملشــروع 
قانــون األحــوال الشــخصية التــي أعــّدت مــن قبــل ديــوان قاضــي القضــاة 
ــة قــام بإعدادهــا ائتــالف األحــوال الشــخصية،  الشــرعي وأخــرى حالي
مجــال  يف  الناشــطة  األهليــة  املنظمــات  مــن  مجموعــة  يضــم  الــذي 

مناصــرة قضايــا املــرأة. 
ــا، أن األطــر النســوية  واملؤسســات النســوية   مــن اجلديــر توضيحــه هن
املجلــس  غيــاب  ظــل  ويف  اجلاريــة،  التطــورات  ظــل  يف  واحلقوقيــة، 

39:  المرجع السابق
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التشــريعي وعــدم اجلديــة يف نقــاش قانــون األحــوال الشــخصية، ونظــراً 
ــر جوهــري  ــون األحــوال الشــخصية إلحــداث تغيي ــة قان ــا ألهمي لرؤيته
لصالــح املــرأة  وحقوقهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، كونــه يرتبــط أيضــاً 
يف كافــة التشــريعات ذات العالقــة بحقــوق املــرأة التــي تعتمــد بالدرجــة 
األولــى واألســاس عليــه، قامــت بتحديــد ســتة قضايــا أساســية كأولويــة 
يف املطالبــات، هــي يف مجملهــا نقــاط يتعــارض فيها القانون الفلســطيني 
مــع املواثيــق الدوليــة وخاصــة اتفاقيــة )ســيداو(، هــذه القضايــا هــي ســن 
ــى املــرأة، شــهادة املــرأة، تعــّدد الزوجــات، الطــالق،  ــة عل ــزواج، الوالي ال
ــة  ــب بالوجه ــة واألمــوال املشــتركة، وميكــن تســمية هــذه املطال احلضان
التكتيكيــة )ونفضــل تســميتها بذلــك(، وهــي تنــادي بإجــراء تعديــالت على 
قوانــن وأنظمــة وسياســات القوانــن املتعلقــة بالعائلــة/ األســرة  واألحوال 
الشــخصية، كخطوة مرحلية تقودنا تدريجياً نحو قانون أحوال شــخصية 

مدنــي وعصــري حتديــداً يف ظــل غيــاب املجلــس التشــريعي.

وجديــر بالذكــر أن املطالــب املذكــورة أعــاله وحيثياتهــا، تالقــت مبعظمهــا 
مــع املالحظــات والتوصيــات التــي وجهتهــا اللجنــة الدوليــة التفاقيــة 
)ســيداو( علــى التقريــر األولــي لدولــة فلســطن، وهــذا مــا ســيتم حتليلــه 
القضايــا  الدراســة ضمــن  مــن  هــذا اجلــزء  التفصيــل يف  مــن  بنــوع 
ســياق  يف  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  باحلقــوق  املتعلقــة  األساســية 
القوانــن احلاليــة ومشــروع قانــون األحــوال الشــخصية الصــادر عــن 
ديــوان قاضــي القضــاة،  ومشــروع قانــون األحــوال الشــخصية الــذي هــو 

ــة.40 ــة الوطني ــل اللجن ــد الدراســة مــن قب قي

40: في عام 2008 تم إنشاء لجنة وطنية لمناقشة قانون األحوال الشخصية، المسودة المتوفرة لهذه 
الدراسة هي المسودة األولى لعام 2010.
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مسألة الشخصية القانونية والوالية: 1.1
الولــي وفقــاً لقوانــن األحــوال الشــخصية هــو أحــد األقــارب مــن 
الذكــور مــن طــرف األب، وهــو مــا يطلــق عليــه عــادًة بالعصبــة، 
هنــاك ترتيــب منصــوص عليــه مبذهــب أبــي حنيفــة، مفــاده أنــه 
مــا لــم تكــن الواليــة قــد انتقلــت للقاضــي فتكــون ألحــد هــؤالء 
العصبــات،41 والواليــة تعنــي أن هنــاك بعــض التصّرفــات ال ترتب 
أثرهــا القانونــي وال يعتــد بهــا إال مبوافقــة الولــي كالــزواج ضمــن 
موضــوع األحــوال الشــخصية، إذ حتتــاج املــرأة لرضــى وليهــا 
لتزويجهــا. إن الظاهــر مــن قــراءة النصــوص القانونيــة يف قانــون 
األحــوال الشــخصية وتطبيقهــا يف احملاكــم، يفيــد بأخــذ القانــون 
الفلســطيني بضــرورة موافقــة الولــي علــى زواج املــرأة، وهــذا 
يعنــي أن املــرأة ال تســتطيع تزويــج نفســها خالفــاً ملــا أقّرتــه 
االتفاقيــات الدوليــة مــن املســاواة يف عقــد الــزواج وحــق املــرأة 
ــي  ــون للمــرأة عضــل الول ــة، إذ يســمح القان ــة القانوني يف األهلي
يف حالــة تعّســفه يف اســتعمال حقــه يف الواليــة إذا مــا رفــض 
تزويــج املــرأة مبــن هــو كفــؤ حســب الشــريعة اإلســالمية، ولكــن 
يكــون ذلــك بنــاًء علــى دعــوى ترفــع إلــى القاضــي وليــس إجــراء 
إداري، وللقاضــي الشــرعي ممارســة ســلطته التقديريــة حســب 
ظــروف وحيثيــات كل حالــة باإلضافــة إلــى قناعتــه وثقافتــه التــي 

ستســود يف حكمــه. 
عــن  الصــادر  الشــخصية  األحــوال  قانــون  مشــروع  اشــترط 
ديــوان قاضــي القضــاة لصحــة عقــد الــزواج رضــى الولــي،42 أمــا 
ــد الدراســة  ــذي هــو قي ــون األحــوال الشــخصية ال مشــروع قان

41: أنظر مثال المادتان )11، 12( من قانون حقوق العائلة لسنة 1954.
42:  مشروع قانون األحوال الشخصية في المادتين )8،10(.
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مــن قبــل ائتــالف قانــون األحــوال الشــخصية، فقــد أقــّر بحــق 
كل مــن بلــغ ســن الرشــد بتزويــج نفســه بنفســه.	4 ويــرى معظــم 
القضــاة الشــرعين بــأن مســألة الواليــة مرتبطــة بالديــن،44 يف 
حــن تــرى العديــد مــن األطــر النســوية أنــه أخــذ بــرأي متشــّدد 
مــن الفقــه اإلســالمي وبــأن الفقــه احلنفــي ال يعتــد بالواليــة يف 

تزويــج املــرأة الراشــدة45.  
كمــا يرتبــط مبوضــوع الشــخصية القانونيــة مبوضــوع الشــهادة، 
ــر أقــل مــن  ــون األحــوال الشــخصية تعتب ــرأة يف قان فشــهادة امل
شــهادة الرجــل، خاصــة يف مســائل الــزواج والطــالق ويعتبــر 
ذلــك انتقاصــاً مــن الشــخصية القانونيــة للمــرأة مبــا يخالــف 
االتفاقيــات الدوليــة ومييــز مــا بــن املــرأة والرجــل.46 وهــي 
مــن أبــرز املالحظــات التــي أثارتهــا اللجنــة الدوليــة التفاقيــة 
)ســيداو(، وطالبــت بضــرورة إجــراء تعديــل يف منظومــة قوانــن 
األحــوال الشــخصية فيمــا يتعلـّـق بالواليــة علــى املــرأة  وشــهادتها 

ــرأة.  ــز ضــد امل ــا وتكريســها للتميي ــا مــع أحكامه لتعارضه

أهلية الزواج وسن الزواج 2.1
يأتــي موضــوع ســن الــزواج يف قانــون األحــوال الشــخصية مخالفــاً 
لالتفاقيــات الدوليــة مبــا يف ذلــك اتفاقيــة ســيداو. إذ يجيــز قانون 
األحــوال الشــخصية الســاري يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

43: المادة 13 من مسودة مشروع قانون األحوال الشخصية.
ــوان قاضــي  ــة الشــرعية واإلرشــاد األســري فــي دي ــة مســتديرة للقضــاة الشــرعيين والنياب 44:  طاول

القضــاة أعــدت ألغــراض هــذه الدراســة. 
45: طاولة مستديرة للمؤسسات الحقوقية والنسوية لمناقشة أي قانون أحوال شخصية نريد بتنظيم من 

ائتالف األحوال الشخصية منتصف 2018.
46: مراجعة التشريعات الفلسطينية من منظور النوع االجتماعي واالتفاقيات الدولية- قوانين األحوال 

الشخصية، UNDP، ريم البطمة،2012 
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غــزة زواج مــن هــم دون ســن الثامنــة عشــرة، وهــو بذلــك يتناقــض 
مــع القوانــن الفلســطينية األخرى، خاصة قانــون الطفل والقانون 
ــاً  ــزواج وفق ــذي يحــّدد ســن الرشــد 18 ســنة، فســن ال ــي ال املدن
للقانونن هو 14 ســنة وســتة أشــهر يف الضفة، و14 ســنة يف غزة 
) بالســنة الشمســية(.47 هنالــك شــبه إجمــاع علــى ضــرورة رفــع 
ســن الــزواج لتصــل إلــى 18 ســنة ميالديــة لينســجم ذلــك مــع ســن 
األهليــة والرشــد يف القانــون املدنــي، وكذلــك مــع قانــون الطفــل، 
إال أن االختــالف يكــون علــى االســتثناء لهــذه القاعــدة، والتــي قــد 
ــة ومختلفــة  يبيــح التزويــج اقــل مــن 18 عــام ضمــن معاييــر معين
كمــا هــو حــال بعــض النصــوص املقترحــة، ســواء يف مشــروع 
ــات، وهــذا  ــون العقوب ــون األحــوال الشــخصية أو مشــروع قان قان
مــا رفضتــه معظــم احلمــالت واحلــركات املناديــة بعــدم تزويــج 

القاصــرات مثــل حركــة إرادة48.
وعليــه مــن املفتــرض رفــع ســن الــزواج لســن الشــخصية القانونية 
املســتلقة 18 عــام لــكال اجلنســن، كحــٍد أدنــى،  متاشــياً مــع 

ــن  ــر، وس ــنه فأكث ــب 18 س ــن الخاط ــون س ــنة 1954 أن يك ــة لس ــوق العائل ــون حق ــترط قان 47: ويش
المخطوبــة 17ســنه فأكثــر. مــع إعطــاء االســتثناء للقاضــي بتزويــج مــن هــي أقــل مــن 17 ســنة. علــى 

ــة و12 للمخطــوب.   ــى لهــذا االســتثناء 9 ســنوات للخاطب أن يكــون الحــد األدن
كمــا أن قانــون العقوبــات الســاري فــي قطــاع غــزة يمنــع تزويــج مــن هــي دون ســن 15 إال إذا كانــت 
بالغــة وكان هنــاك شــهادة طبيــة بذلــك وهــذا يعنــي أن ســن األدنــى للــزواج هــو حوالــي 14 ســنة فــي 
ــزواج إال إذا كان  ــر ال ــام 1976حظ ــي لع ــخصية األردن ــوال الش ــون األح ــن قان ــزة.  وتضم ــاع غ قط
ــون  ــر القان ــن اعتب ــي حي ــا.  ف ــن عمره ــت 15 م ــة أتم ــره، والمخطوب ــن عم ــم 16 م ــد أت ــب ق الخاط
ــة اســتناداً لنــص المــادة )185( مــن  ــة الهجري ــه يقصــد الســنة القمري ــي أن األحــوال الشــخصية األردن
قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي. أي أن ســن األدنــى لــزواج المخطوبــة فــي القانــون األردنــي هــو 

14 عامــا وســتة أشــهر.
48: طاولة مستديرة ألغراض هذه الدراسة ونقاش مع ممثلة حركة إرادة السيدة لينا عبد الهادي، 

حركة أراده هي تجمع للمدافعين/ات عن حقوق النساء تعمل للضغط لتعديل بعض القضايا المتعلقة في 
األحوال الشخصية ومن ضمنها تزويج القاصرات.
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األخــرى اجلــاري  49والقوانــن  الشــأن  ذات  العربيــة  القوانــن 
ــون  ــات ومشــروع قان ــون العقوب ــاش مســوداتها، كمشــروع قان نق
حمايــة األســرة مــن العنــف ومصالــح الطفــل الفضلــى املنصــوص 
عليهــا يف قانــون الطفــل الفلســطيني، واالتفاقيــة الدوليــة حلقوق 
الطفــل التــي انضّمــت إليهــا دولــة فلســطن، كســن يفــرض حتمــل 
املســؤوليات والتبعــات املترّتبــة علــى مأسســة مؤّسســة الــزواج، 
ــى مــن  ــا مــن وجــود أطفــال ووجــود احلــد األدن ومــا ينجــم عنه
القــدرة علــى حتّمــل مســؤولّياتهم املاديــة والتربويــة واملعنويــة، 
واملشــاكل  الطــالق  حــاالت  معظــم  أن  بامللمــوس  ثبــت  والتــي 
ــزواج  ــة تنجــم عــن ال ــة والنفســية والصحي األســرية واالجتماعي
الســن  هــذا  دون  زواج  أي  إبطــال  املهــم  مــن  وعليــه  املبكــر، 
وفــرض عقوبــة علــى مــن يــزوج أطفالــه دون هــذا الســن، وهــذا 
مــا راعــاه مشــروع قانــون العقوبــات ومشــروع قانــون حمايــة 
ــة  ــة التفاقي ــة الدولي ــه اللجن األســرة مــن العنــف، ومــا أوصــت ب
حقــوق الطفــل واللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو(، ويتضــح 
أن قانــون العقوبــات الســاري عندمــا منــع تزويــج القاصــرات، 
ارتبــط بالســن املنصــوص عليــه يف قانــون األحــوال الشــخصية 
الســاري حيــث أبــاح التزويــج ملــا فــوق الســن املســموح بــه للــزواج 
ــون  ــل قان ــاً تعدي ــع لزام ــا يق ــن هن ــك التشــريعات، وم مبوجــب تل
األحــوال الشــخصية لضمــان االنســجام التشــريعي بــذات املطلــب 
ــك ووضــع  ــم جتــرمي ذل ــات، وأن يت ــون العقوب ــل قان ــق بتعدي املتعل
ــة  ــه اللجن ــة، هــذا مــا أوصــت ب ــات رادعــة لضمــان احلماي عقوب
لدولــة  األولــي  التقريــر  علــى  بتوصياتهــا  )لســيداو(،  الدوليــة 

49: التطورات الحاصلة على قوانين األحوال الشخصية في الدول العربية، معهد الحقوق جامعة 
بيرزيت، د. محمود دودين، 2015
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فلســطن بضــرورة االنســجام التشــريعي يف هــذه القضيــة مــا بــن 
مســودات قوانــن العقوبــات وحمايــة األســرة مــن العنــف واألحوال 

ــة مخالفــة ذلــك.  ــات رادعــة يف حال الشــخصية ووضــع عقوب

ويف ذات الســياق تتطلــب قوانــن األحــوال الشــخصية مــن املــرأة املســلمة 
املمارســات  بعــض  وتســمح  للــزواج.  الولــي  موافقــة  علــى  احلصــول 
التطبيقيــة ألحكامهــا للولــي أو الــزوج بالتدّخــل يف بعــض احلــاالت، 
ــك  ــر أن ذل ــا مــن العمــل أو الســفر إذا اعتب ــرأة مبنعه ــة امل ــد حري وتقيي
ســيضّر بوحــدة األســرة50 وأدوارهــا النمطيــة فيهــا، يف األعبــاء املنزليــة، 
ومبوجــب الثقافــة الســائدة ال يوجــد دور للرجــل باملشــاركة فيهــا، لذلــك 
تبقــى عبئــاً علــى املــرأة حتــى يف حالــة القــرار بالعمــل خــارج املنــزل، 
ــال والعمــل أيضــاً، وال  ــة األطف ــزل وتربي ــاء املن ــل أعب ــا حتّم ــع عليه فيق
ميكــن للمــرأة أن تعتــرض علــى قــرار زوجهــا إال إذا اشــترطت يف عقــد 
الــزواج أن زوجهــا ال يســتطيع منعهــا مــن العمــل، أو يتضّمــن الشــرط 
حقهــا بالعمــل. ميكــن للمــرأة أن تطلــب بعــض الشــروط يف عقودهــا 
ــن  ــزل. وم ــل خــارج املن ــا أو العم ــاء تعليمه ــل احلــق يف إنه ــة، مث الزوجي
خــالل الطاولــة املســتديرة املشــتركة التــي ُعقــدت لغايــة هــذه الدراســة 
بــن القضائيــن الشــرعي والنظامــي، مت التوضيــح أن شــروط العقــد 
العمــل  حقوقهــا يف  وتســجل   تطلــب  أن  املــرأة  تســتطيع  الــزواج  يف 
ــك الرجــل وأي شــرط يوضــع  ــد مــكان الســكن، وكذل والدراســة وحتدي
لتقييــد حقوقهــا يعتبــر الشــرط فاســد ويجــب عــدم تنفيــذه وشــطبة 
مــن العقــد، ومــع ذلــك، مــن الناحيــة العمليــة، فــإن العــادات الســائدة ال 
تشــّجع النســاء علــى االســتفادة مــن هــذا احلــق، وعــادة مــا نــرى النســاء 
تقــع يف ضغــط أدوارهــا الفرديــة املختلفــة وأعبائهــا داخــل وخــارج املنــزل 

50: دراسة لعدالة النوع االجتماعي في منطقة الشرق األوسط، هيئة األمم المتحدة للمرأة ، 2018
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وتتنــازل عــن بعــض حقوقهــا، علــى خــالف مــا نصــت عليــه االتفاقيــات 
الدوليــة مــن حقــوق االجتماعيــة يف الشــأن،51 باإلضافــة إلــى توصيــات 
اللجنــة الدوليــة )لســيداو( والتــي أوصــت بإزالــة أي متييــز يف حــق املــرأة 

ــة يف حــال وجــود ذلــك. واملعاقب

ــزم  ومبوجــب تشــريعات األحــوال الشــخصية الســارية يف فلســطن، يلت
ــار  ــى اعتب ــه وألســرته، عل ــي لزوجت الرجــل بتقــدمي الدعــم املــادي واملال
أنــه واجــب اإلنفــاق عليهــا، علــى خــالف قواعــد الشــراكة واملســاواة 
املنصــوص عليهــا يف املعاييــر الدوليــة، كحقــوق مشــتركة مبــا فيهــا املهــر 
املؤّجــل واملعّجــل واملــأكل واملشــرب وامللبــس وغيرهــا مــن ضــروب احليــاة، 
باملقابــل تلتــزم الزوجــة بطاعــة زوجهــا. ويفــرض مصطلــح »الطاعــة« 
ــه يجــب عليهــا أخــذ  ــى املــرأة العيــش مــع زوجهــا وأن ــل أّن عل ــوداً مث قي
أن  لرغباتــه، يف حــن  واالنصيــاع  املنــزل،  خــارج  للعمــل  زوجهــا  إذن 
الشــراكة الزوجيــة ومؤسســة الــزواج هــي لغــة ورغبــات مشــتركة، وحقــوق 
والتزامــات متبادلــة واحتــرام مشــترك. كمــا يســتلزم حــق الرجــال يف 
تأديــب زوجاتهــم وضمــان حســن ســلوكهم، كمــا أثــار ذلــك قاضــي قضــاة 
فلســطن يف أحــد لقــاءات املتلفــزة مبناســبة حملــة 16 يــوم ملناهضــة 
العنــف ضــد املــرأة مــع نهايــة عــام 2018 وأثــار هــذا اخلطــاب معارضــة 
للمــرأة   والشــخصية  األساســية  للحقــوق  الصارخــة  ملخالفتــه  كبيــرة 
املنصــوص عليهــا يف وثيقــة االســتقالل ووثيقــة حقــوق املــرأة والقانــون 
ــة بحقــوق اإلنســان  ــة املعني ــات الدولي ــة االتفاقي ــّدل وكاّف األساســي املع

ــوق اإلنســان.  ــة بحق ــة الفلســطينية املتعلق وسياســات احلكوم

51: بيت الحرية، حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، السلطة الفلسطينية األراضي التي 
تحتلها إسرائيل، )2010(.
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ومــن جانــٍب آخــر بخصــوص الــزواج املدنــي، الــذي لــم يُنــص عليــه 
قانــون األحــوال الشــخصية، ولكــن مت التطــرق لــه يف وثيقــة حقــوق املــرأة 
ومطالــب احلركــة النســوية وتوصيــات جلنــة )ســيداو(، التــي أوصــت 
وجــود نظــام قانونــي بديــل يســمح للمــرأة بإجــراء الــزواج املدنــي، وهنــا 
يوصــى بضــرورة اســتحداث نظــام قانونــي لــه مبــا يشــكل احلمايــة 
القانونيــة للمــرأة والرجــل، حتديــداً يف حــاالت الــزواج املختلــط )مــن 
الديانتــن املســيحية واإلســالمية( مــع ضــرورة ضمــان احلقــوق  كال 

واحلريــات لكليهمــا دون أي متييــز.

الطالق والتفريق القضائي واخللع 1.	

ميتلــك الــزوج وفقــاً لقوانــن األحــوال الشــخصية، احلــق املطلــق 
يف الطــالق وبإرادتــه املنفــردة، أمــا الزوجــة ال تتمتــع بــذات 
احلقــوق املتســاوية يف إنهــاء العالقــة الزوجيــة، مع أنها تســتطيع 
أن تشــترط يف عقــد الــزواج علــى حقهــا يف تطليــق نفســها، 
تعامــل  التــي  املواضيــع  مــن ضمــن  الطــالق  ويأتــي موضــوع 
فيهــا املــرأة بتمييــز، خالفــاً ألحــكام اتفاقيــة )ســيداو(. فللمــرأة 
احلــق يف طلــب التفريــق القضائــي ويف اإلبــراء القضائــي، إال 
أن هــذا احلــق ليــس مطلقــاً كمــا حــق الرجــل، فمســألة التفريــق 
ــل  ــة لتحّققهــا، مث ــب بعــض الشــروط املوضوعي ــي تتطلّ القضائ
هجــر الــزوج والشــقاق والنــزاع وغيرهــا، أمــا حالــة اإلبــراء العــام 
تتطلـّـب موافقــة الطرفــن علــى الطــالق يف مقابــل إبــراء الــزوج 
ــزواج أو مــن  ــد ال ــى عق ــة عل ــة املترّتب ــات املادي مــن كل االلتزام
جــزء منهــا. وال يشــترط يف القوانــن الســارية يف فلســطن أن 
يحــدث الطــالق داخــل احملكمــة، إمنــا قــد يحــدث الطــالق األثــر 
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القانونــي حتــى لــو مت إيقاعــه خــارج احملكمــة، األمــر الــذي قــد 
ــه. لذلــك فــإن  يســّبب ضــرراً للمــرأة يف حــاالت عــدم علمهــا ب
كثيــر مــن مطالبــات األطــر النســوية واحلقوقيــة تترّكــز حــول 
توســيع إمكانيــة أن يكــون مــن حــق املــرأة أن تطلــب الطــالق 
بشــكل متســاو مــع الرجــل، وتضييــق مســاحة أن يكــون الرجــل 
الطــالق يف احملاكــم.  يكــون  وأن  الطــالق،  هــذا  متعســفاً يف 
لذلــك عــادًة مــا تتمّثــل هــذه احللــول بــأن يكــون هنــاك تعويضــاً 
منصفــاً علــى الطــالق التعّســفي مــن قبــل الــزوج، وأن يتضمــن 
القانــون فرصــاً أخــرى للمــرأة يف أن تطلــب التفريــق القضائــي 
علــى أساســها، مثــل وجــود زوجــة ثانيــة وغيرهــا، وأن يكــون مــن 
حــق املــرأة أن تطلــب اخللــع حتــى لــو بــدون رضــاء الــزوج علــى 
أن ال يرتــب الطــالق أثــره إال إذا وقــع داخــل احملكمــة. وصــدر 
عــن ديــوان قاضــي القضــاة قــرار يقضــي بــأن الطــالق ال بــد أن 
يســّجل يف احملكمــة وإال ســوف يترتــب غرامــة علــى إيقاعــه، 
إال أن ذلــك ال يعنــي أن الطــالق ال يرتــب أثــره خــارج احملكمــة 
أصــاًل وبطريقــة منفــردة مــن الرجــل دون الرجــوع إلــى إرادة 

املــرأة، ولــم يرقــى بعــد إلــى أن يكــون الطــالق يف احملكمــة.52
وعليــه ولكــون فلســفة الطــالق كقــرار إلنهــاء العالقــة الزوجيــة مــن 
املفتــرض أن يقــوم علــى أســاس القــرار املشــترك بــن األزواج، وليــس 
ــون هنالــك  بقــرار فــردي يأخــذه الرجــل مبفــرده، مــن املفتــرض أن يك
إجــراءات لغايــة إصــالح العالقــة الزوجيــة واحلفــاظ علــى مؤّسســة 
الــزواج ضمــن عالقــة ســليمة، تصــون حقــوق اجلميــع مبــا فيهــم األطفــال 
ذوي األولويــة بحقوقهــم ومصاحلهــم الفضلــى وأن يحفــظ الطــالق هــذه 

52:  الطاولة المستديرة مع القضاة الشرعيين والنيابة الشرعية، تم إنجازها ألغراض هذه الدراسة.
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احلقــوق وحقــوق املــرأة، فالشــكل األنســب أن يكــون الطــالق يف احملكمــة 
وأمــام القاضــي كحــال الــزواج، وضمــن إجــراءات تكفــل احلقــوق وتراعــي 
املســؤوليات واألدوار للنســاء والرجــال واملصالــح الفضلــى لألطفــال، 
التــي نــص عليهــا قانــون الطفــل واالتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل، 
ــا اإلنســانية،  ــدان حقوقه ــه دون فق ــرأة حــق طلب ــح امل ــب من وهــذا يتطل
بــذات املعاييــر احلقوقيــة التــي متنــح للرجــل. ويف نفــس الوقــت تراعــي 
االســتجابة خلصوصيــة النســاء ومؤسســة األســرة واألطفــال مــن مســائل 
وأدوار  ومســؤوليات  تبعــات  وحتّمــل  واملشــاهدة،  واحلضانــة  النفقــة 
تربيــة األطفــال بــن اآلبــاء واألمهــات، يف ظــل انتهــاء العالقــة الزوجيــة 
واحلفــاظ عليهــم وحمايتهــم بشــكل مشــترك بــن اآلبــاء واألمهــات مبــا 
يحقــق مصاحلهــم الفضلــى، وعليــه مــن األفضــل وجــود تقاريــر ملرشــدي 
حمايــة الطفولــة، ومرشــدة املــرأة بالتنســيق مــع وحــدة اإلرشــاد األســري 
يف احملاكــم عنــد أخــذ أي قــرار متعلـّـق بهــذه املســائل من قبــل القاضي	5.

ــاء  ــا، ضمــن إنه ــة وممتلكاته ــرض صــون حقــوق النســاء املالي ومــن املفت
ــان  ــة واملســاواة واإلنصــاف، ولضم ــل العدال ــة مبــا يكف ــة الزوجي العالق
االنســجام التشــريعي يف ذلــك، مــن املفتــرض فــرض عقوبــات رادعــة 
ــون  ــي مــن املفتــرض تضمينهــا يف قان ــم الت ــر والقي ملخالفــة هــذه املعايي
األحــوال الشــخصية، ووضــع عقوبــات عليهــا يف قانــون العقوبــات وقانون 
األحــوال الشــخصية لضمــان التشــّدد يف عمليــة احلمايــة، وهــذا مــا 
أوصــت بــه اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو(، باإلضافــة إلــى توصياتهــا 
بحــق املــرأة تطليــق نفســها وأن يكــون الطــالق والــزواج يف احملكمــة 

ــوق. ــان احلق لضم

53: ورقة سياسات حول قانون األحوال الشخصية الذي نريد، جمعية المرأة العاملة – فاطمة دعنا، 
2018
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تعّدد الزوجات 4.1

يجيــز قانــون األحــوال الشــخصية الســاري يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، زواج الرجــل مــن أكثــر مــن امــرأة علــى أن ال 
يتجــاوز ذلــك أربــع نســاء، وال يتطلــب يف حــال التعــّدد ســوى 
عينــه  القانــون  واعتبــر  الزوجــات،54  بــن  واملســاواة  العــدل 
الشــرط الــوارد يف عقــد الــزواج واملتضمــن االشــتراط بعــدم 
ــب مشــروع  ــن أخــرى شــرطاً صحيحــاً،55 يف حــن رّت ــزواج م ال
قانــون األحــوال الشــخصية الفلســطيني، الصــادر عــن ديــوان 
يتحقــق  بــأن  القاضــي  عاتــق  علــى  التزامــاً  القضــاة  قاضــي 
ــد تنظيمــه لعقــد زواج  ــذات عن ــى، بال مــن إعــالم الزوجــة األول
الرجــل مــن امــرأة أخــرى مــع ضــرورة معرفــة الزوجــة اجلديــدة 
بوجــود زوجــة ســابقة.56 أمــا مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية 
قيــد الدراســة مــن اللجنــة الوطنيــة فيحــاول حصــر التعــّدد 
ــار  ــرأة مــن آث ــة امل ــة حماي ــة محــّددة ومحاول بشــروط موضوعي
تعــّدد الزوجــات، لذلــك يشــترط أن يكــون ذلــك بــإذن احملكمــة 
ومبعرفــة وقبــول الزوجــة األولــى والثانيــة، وأن يكــون الــزوج 
ــاظ  ــع االحتف ــة، م ــاة املاّدي ــر مســتلزمات احلي ــى توفي ــادراً عل ق
للزوجــة األولــى بحقهــا يف طلــب التطليــق للضــرر مــع االحتفــاظ 
بكافــة احلقــوق.57 وأصــدر قاضــي القضــاة قــرارا بتاريــخ 25 
آذار 2011 يفيــد بــأن علــى الرجــل إعــالم زوجتــه األولــى والثانيــة 

ــزواج.  ــول إمتــام ال ــوم القاضــي بقب ــل أن يق قب
54:  المادة )42(.
55:  المادة )24(.
56:  المادة )16(.
57:  المادة ) 15(
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إن مســألة تعــّدد الزوجــات وزواج الرجــل مــن امــرأة أخــرى، 
ــد مــن  ــى وجــود العدي ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــة األهمي مســألة يف غاي
والنفســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  األســرية،  اإلشــكاليات 
وتؤثــر علــى النســاء واألطفــال، وتشــرع النظــرة النمطيــة الدونيــة 
للمــرأة، التــي تقــع فريســتها املــرأة وتُكــَره علــى القبــول يف وضــع 
إنســاني ال يليــق بهــا، ألنــه ال يوجــد مــن يدعمهــا ويحميهــا 
وأطفالهــا مــن هــذه النظــرة، وإن نظرنــا إلــى فلســفة الــزواج 
كمؤسســة مشــتركة مــن املفتــرض أن القــرارات تؤخــذ بشــكل 
احلياتيــة  املســائل  كافــة  يف  والزوجــة،  الــزوج  بــن  مشــترك 
مــن علــى قاعــدة حتّمــل املســؤوليات واحلقــوق، وعليــه مــن 
ــر وحظــر  ــة التونســية يف هــذا األم ــداء بالتجرب ــرض االقت املفت
تعــّدد الزوجــات ووضــع محاذيــر وقيــود علــى ذلــك مبــا فيهــا 
اإلجــراءات العقابيــة، وهــذا مــا دعــت إليــه اللجنــة الدوليــة 

)لســيداو( يف توصياتهــا لدولــة فلســطن.

الوصاية وحضانة األطفال  5.1

يف  املفعــول  الســارية  الشــخصية  األحــوال  قوانــن  مبوجــب 
فلســطن، نــرى أن احلضانــة مُتنــح للنســاء حتــى ســن 11 عــام 
للطفلــة األنثــى، وعمــر 9 أعــوام للطفــل الذكــر يف الضفــة الغربية، 
أما يف غزة فتكون حتى عمر 7 ســنوات للطفل، وعمر 9 ســنوات 
للطفلــة، وميكــن متديدهــا مــن قبــل القاضــي إلــى 9 ســنوات و11 
عــام يف بعــض احلــاالت حفاظــاً علــى مصلحــة األطفــال، إذا تبــن 
أن مصلحتهمــا تقضــي بذلــك.58 ويرتبــط مبوضــوع احلضانة عدة 

58:  المادة )118(.
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أمــور، وهــي أنــه وفقــاً للقانــون الســائد، فــإن مســألة احلضانــة ال 
تأخــذ بعــن االعتبــار مصلحــة الطفــل الفضلــى وفقــاً ملــا هــو ُمقّرر 
يف االتفاقيــات الدوليــة، والقانــون األساســي الفلســطيني وقانــون 
الطفــل الفلســطيني، إمنــا مرتبطــة مبجموعــة مــن احلقــوق التــي 
لهــا عالقــة بالكبــار. مــن هنا فــإن الدعوات فيمــا يتعلّق باحلضانة 
بــأن يكــون أساســها مصلحــة الطفــل، وأن يكــون هنــاك حقــوق 
ــن  ــة وفــاة أحــد الوالدي ــة، يف حال ــن يف احلضان متســاوية للوالدي
تنتقــل احلضانــة ملــن بقــي حيــاً، وإذا انتهــت العالقــة الزوجيــة 
تكــون حــق لــألم ثــم لــألب، مــا لــم تقتضــي مصلحــة الطفــل غيــر 

ذلــك وال ترتبــط بــزواج األم.59  

أعطــى  القضــاة  قاضــي  ديــوان  عــن  الصــادر  الفلســطيني  املشــروع 
ــى تربيــة أوالدهــا الصغــار وحضانتهــم،  لــألم التــي »حبســت نفســها عل
احلــق يف الطلــب مــن القاضــي ألن يــأذن بحضانتهــم إلــى ســن الرشــد 
بتوافــر املصلحــة«،  وهــذا متييــز واضــح ومخالــف للمعاييــر احلقوقيــة 
واالتفاقيــات الدوليــة املتعلّقــة بحقــوق اإلنســان، كونــه يســمح للرجــل 
حضانــة األطفــال حتــى لــو كان متزوجــاً، أمــا املــرأة يجــب أن تخســر 
حقوقهــا يف حــال طالــب بحقهــا يف احلضانــة، وهــو حــق لهــا مــن حيــث 
األصــل، باإلضافــة إلــى اللغــة غيــر املؤنســنة التــي اســتُخدمت، ونســخت 
ما جاءت به التشــريعات الســارية باســتخدام مصطلح »حبســت نفســها«، 
فهــل رعايــة األطفــال كحــق تعنــي ذلــك؟ هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب 
آخــر هــذا يشــجع النســاء علــى ممارســة عالقــات خــارج إطــار الــزواج 
ــر توضيحــه أن املشــروع  ــون60، ومــن اجلدي ــا يرفضــه ذات القان وهــو م

59: المادة 79 من مشروع قانون األحوال الشخصية الصادر عن اللجنة الوطنية.
60: طاولة مستديرة لنقاش ورقة السياسات أي قانون أحوال شخصية نريد، جميعه المرأة العاملة، 2018.
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أعــاله، بالرغــم مــن لغــة التمييــز الــواردة  فيــه، ولكنــه جــاء محســناً 
ومخففــاً عــن لغــة التمييــز واالضطهــاد يف الواقــع احلالــي، الــذي يحــرم 
الفتــاة التــي جتــاوزت ســن احلضانــة وقــررت البقــاء مــع والدتهــا يف 
احلالــة أعــاله مــن حقهــا يف النفقــة، وال يحــرم الفتــى الــذي قــرر ذات 
القــرار، ومــن جانــب آخــر، يتــم إســقاط حــق املــرأة يف احلضانــة حاملــا 
تزوجــت مــن غيــر محــرم للصغيــر )عمــه( 61، باإلضافــة إلــى كونــه متييــز 
يعتبــر تقييــد حلــق املــرأة يف اختيــار زوجهــا ومصــادرة حلقهــا يف الــزواج، 
واضطهــاد لهــا مبســاومتها علــى حقهــا يف رعايــة وحضانــة أطفالهــا  يف 
حــال مت زواجهــا، ومتييــز بحــق األطفــال وحرمانهــم مــن حقهــم بالرعايــة 
وعــدم مراعــاة ملصاحلهــم الفضلــى، وهــذا مــا حظرتــه كل مــن اللجنــة 
الدوليــة التفاقيــة حقــوق الطفــل، واللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو(، 
ــوق  ــى وحق ــل الفضل ــح الطف ــز ومراعــاة مصال ــة أي متيي ــت بإزال وطالب

املــرأة يف مثــل هــذه احلــاالت.

كمــا ترتبــط مســألة احلضانــة بحــق املشــاهدة، إذ يخلــو كل مــن قانــون 
األحــوال الشــخصية األردنــي وقانــون حقــوق العائلــة، مــن أيــة نصــوص 
تنّظــم عمليــة املشــاهدة. ومت تنظيمهــا مبوجــب تعاميــم صــادرة مــن 
ــوان قاضــي القضــاة. ويف املمارســة يصــدر القاضــي عــادًة األحــكام  دي

ــكان املشــاهدة.62   ــا م ــر فيه دون أن يذك
باملشــاهد العمليــة التــي نراهــا علــى أرض الواقــع، يكــون األطفــال عــادًة 
األمــراض  إلــى  باإلضافــة  هــذا  واألم،  األب  بــن  للخالفــات  ضحيــة 
النفســية واالجتماعيــة التــي يتكّبدهــا األطفــال جــّراء انتقــال حضانتهــم 

61: التطورات الحاصلة على قوانين األحوال الشخصية في الدول العربية، معهد الحقوق في جامعة 
بيرزيت، محمود دودين، 2015

62: الوضع القانوني للمرأة في منظومة قوانين األحوال الشخصية، وحدة المرأة المركز الفلسطيني 
لحقوق اإلنسان، 2003.غزة. 
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بــن األمهــات واآلبــاء  وبــن أســرة كل منهــم، ومبوجــب مصاحلهــم 
الفضلــى املنصــوص عليهــا يف قانــون الطفــل واالتفاقيــة الدوليــة حلقــوق 
الطفــل، وتوصيــات اللجنــة الدوليــة )لســيداو(، لدولــة فلســطن مــن 
ــة ســواء للرجــل أو املــرأة، وعــدم  املفتــرض مراعاتهــا يف قــرار احلضان
تقييدهــا بفتــرة عمريــة محــّددة فقــط ووضــع أصــول لبنــاء عالقــة 
ســليمة للتعامــل مــع األطفــال، بــن اآلبــاء واألمهــات يف حــاالت الطــالق، 
ومــا ينجــم عنــه مــن تبعــات أخــرى، ومراعــاة خصوصيــة احلــاالت لــكل 
ــة  ــى، ويف حال ــل الفضل ــح الطف ــر مصال ــى حــدة، ضمــن معايي ــة عل حال
مــوت أحــد الزوجــن تنتقــل احلضانــة مباشــرة للــزوج/ة غيــر املتــويف/ة 
مبــا يراعــي مصالــح الطفــل الفضلــى، وعليــه يف حــال تــزوج النســاء بعــد 
ــرض عــدم حرمــان الطفــل/ة مــن البقــاء مــع  ــاة أزواجهــن، مــن املفت وف
والدتــه/ا بســبب قــرار الــزواج إن كان ذلــك يراعــي مصاحلــه الفضلــى، 
التــي ميكــن حتديدهــا مــن قبــل مرشــدي حمايــة الطفولــة، بالتنســيق مــع 
وحــدة اإلرشــاد األســري يف احملاكــم والتــي يلــزم األخــذ بهــا يف حــاالت 

ــح	6. ــة كمــا مت التوضي احلضان

امليراث 6.1

فيمــا يتعلـّـق بامليــراث، يطّبــق قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي 
لعــام 1976، يف الضفــة الغربيــة وقانــون األســرة لعــام 1945 يف 
قطاع غزة. كالهما يســتند إلى الشــريعة. تنص أحكام الشــريعة 
املتعلّقــة بامليــراث بشــكل عــام علــى أن املــرأة حتصــل علــى نصــف 
املبلــغ املعطــى للقريــب الذكــر. علــى ســبيل املثــال، حتصــل االبنــة 
علــى نصــف نصيــب شــقيقها مــن ملكيــة والدهــا، ويوجــد حــاالت 

63: توصيات ورقة السياسات حول قانون األحوال الشخصية الذي نريد، مرجع سابق.
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تبريرهــا مبوجــب  أعلــى مت  أو  بنســبة متســاوية،  فيهــا  تــرث 
ــذ القــدم، وهــي  ــة من ــة واالجتماعي الفقــه والظــروف االقتصادي
مــن املؤكــد قــد اختلفــت عمــا هــو عليــه اآلن يف واقعنــا احلالــي.

وعمليــاً، ال تتلقــى النســاء يف كثيــر مــن األحيــان حقوقهــن القانونيــة يف 
امليــراث، وقــد يتعّرضــن للضغــوط مــن قبــل األقــارب الذكــور للتنــازل 
ــت نســاء بســبب  ــراث.64 ويف بعــض احلــاالت، ُقتل ــن يف املي عــن حقوقه
طلبهــّن مليراثهــن، وتظاهــرت العائــالت بــأن جرائــم القتــل كانــت بســبب 
ســوء تصــّرف النســاء، وأنهــا كانــت مطلوبــة للحفــاظ علــى الشــرف، 
ومعظــم احلــاالت التــي مت تلقيهــا يف قضايــا نيابــة حمايــة األســرة، مثــل 
هــذه النــوع مــن اجلرائــم كان أســبابها اقتصاديــة والتعــرض حلقهــا يف 
امليــراث، ولوحــظ مــن خــالل املقابــالت التــي مت أُجريــت مــع مجلــس 
القضــاء لغايــة هــذه الدراســة، أن بعــض النســاء اللواتــي متــّردن وطالــن 
بحقهــّن يف امليــراث يف احملاكــم ومنــع معارضتهــّن يف ذلــك مــن قبــل 
أقاربهــّن مت تهديدهــّن بشــكل مباشــر بالقتــل أمــام القاضــي، ويف جلســة 
احملكمــة، ممــا يؤّكــد أن قضايــا امليــراث محكومــة للبعــد التقليــدي الــذي 
يحجــر حــق املــرأة لهــذا احلــق65، وتلجــأ بعــض املجتمعــات غيــر املســلمة 
إلــى تطبيــق أحــكام الشــريعة علــى امليــراث، عندمــا يكــون قانونهــا الديني 
غامضــاً أو غيــر واضــح بشــكل كاٍف وهــذا مــا هــو جــاٍر يف التجربــة 

الفلســطينية.

ومــن املفتــرض مبوجــب توصيــات اللجنــة الدوليــة )لســيداو( العمــل علــى 
إزالــة أي متييــز يف حــق النســاء، باإلضافــة إلــى وجــود حمايــة حلقهــن 

64: سارة أدمشيك، قوانين المحاكم الشرعية واألحوال الشخصية في قطاع غزة.
65: خالل الطاوالت المستديرة للقضاة التي تم عقدها في مجلس القضاء النظامي ألغراض هذه 

الدراسة.
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يف امليــراث، وعقوبــات يف حــال مت منعهــّن مــن ممارســة هــذا احلــق كمــا 
يحــدث علــى أرض الواقــع، فبموجــب الواقــع العملــي واحلــاالت التــي تُرّد 
ــة شــيوع وعــدم  ــى القضــاء النظامــي، يحــق للنســاء رفــع دعــاوى إزال إل
ممانعــة يف ممارســة حقهــا يف امليــراث، ولكــن القيــود املجتمعيــة الســلبية 
ــى احملكمــة كمــا مت  تقــف عائقــاً يف ممارســتها لهــذا احلــق واللجــوء إل
التوضيــح أعــاله، لــذا مــن املفتــرض أن يُســّن بعــض النصــوص يف قانــون 
العقوبــات الرادعــة، يف حــال عــدم متكــن النســاء مــن حّقهــا يف امليــراث 
كنــوع مــن أنــواع العنــف االقتصــادي، وأن يكــون ذلــك يف قانــون العقوبــات 
دون  حتــول  إجــراءات  وضــع  إلــى  باإلضافــة  الشــخصية،  واألحــوال 
حصــول أي مــن الورثــة علــى حقوقهــم اإلرثيــة، دون اإلشــراف الرســمي 
علــى عمليــة تقســيم اإلرث مــن قبــل احملكمــة، حتــى ال يتــم تغييــر النســاء 
ــاوب املضــي  ــة66، وبالتن ــن اإلرثي ــازل عــن حقوقه ــى التن ــن عل أو إكراهه
رســاًل وبالتدريــج اجتــاه التجربــة التونســية، حيــث مؤخــراً مت ســن قانــون 
املســاواة يف امليــراث يف تونــس ضمــن حملــة ضغــط نظمهــا املجتمــع 

املدنــي يف هــذا الشــأن. 

األموال املشتركة: 7.1

يف  الســاري  الشــخصية  األحــوال  قانــون  يف  الــزواج  يقــوم 
فلســطن علــى وجــود ذمــة ماليــة مســتقلّة للزوجــة عــن تلــك 
التــي للــزوج، فالــزوج هــو املكلّــف باإلنفــاق علــى الزوجــة وفقــاً 
لهــذا العقــد، لذلــك ال يوجــد مفهــوم لألمــوال املشــتركة يف 
هــذا القانــون، لكــن علــى أرض الواقــع فــإن املــرأة هــي شــريك 

66: توصيات القضاء النظامي، قضاة النوع االجتماعي في الطاوالت المستديرة التي تم عقدها 
لغرض الدراسة.
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أساســي للرجــل يف حتّمــل األعبــاء املاديــة واالقتصادية لألســرة، 
ســواء يف عملهــا خــارج املنــزل أو يف عملهــا داخــل املنــزل، ويف 
كثيــر مــن احلــاالت ال يعتــرف القانــون مبــا ســاهمت بــه املــرأة، 
كــون أن هــذه املســاهمة غيــر موثقــة وغيــر ملزمــة قانونيــاً، 
ــاة أو الطــالق  ــي يف حــاالت الوف ــّرع. بالتال ــل التب إمنــا مــن قبي
يكــون الطــرف اخلاســر دومــاً هــو املــرأة، إذ أنهــا يف كثيــر مــن 
احلــاالت ال تســتطيع إثبــات مســاهمتها، ويقــوم مفهــوم األمــوال 
املشــتركة علــى اعتبــار مســاهمات املــرأة مــا بعــد الــزواج يف 
ــزواج بــن  ــة التــي جتمــع بعــد ال ــر املنقول ــة وغي األمــوال املنقول
الزوجــن، ويقــوم علــى اعتبــار أن عمــل املــرأة داخــل املنــزل هــو 
إنفــاق علــى األســرة، فالواقــع العملــي الــذي يشــهد بالكثيــر مــن 
احلــاالت املؤملــة التــي تعمــل فيهــا النســاء ضمــن مشــاريع ماليــة 
أُســرية، كالزراعــة وغيرهــا وتلــك احلــاالت التــي تقــوم النســاء 
بأخــذ قــروض وصــرف رواتبهــا يف املصاريــف اليوميــة، والتــي 
تبقــى ملتزمــة بهــا حتــى بعــد انتهــاء رابطــة الــزواج كونهــا أخذتــه 
كقــرض شــخصي حتــى لــو كان ملســكن الزوجيــة، وغالبا ما يكون 
مســجاًل باســم الرجــل أو والــده، وعليــه مــن األفضــل أن يكــون 
ــة وغيــر  ــة وأموالهــا املنقول هنالــك حفــظ حلقــوق النســاء املالي
املنقولــة أثنــاء الــزواج، ويف حــال انتهــاء الــزواج مــن املفتــرض أن 
يتــم تقســيم هــذه األمــوال مناصفــة بــن النســاء والرجــال حتــى 

ــة منفــردة/ مســتقلة67. يف حــال وجــود ذمم مالي

ويظهر ذلك جلياً يف محاولة تضمن مســودة قانون األحوال الشــخصية 
الصــادر عــن اللجنــة الوطنيــة، بعــض البنــود التــي تعطــي املــرأة احلــق يف 

67: نتائج عمل الطاولة المستديرة بين القضاء النظامي والشرعي والذي أُعدت لغرض هذه الدراسة.
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األمــوال التــي متــت املســاهمة بهــا عنــد الــزواج ومــع اعتبارعمــل املــرأة 
يف البيــت جــزء مــن هــذه املســاهمة. 

 باســتعراض بعــض النقــاط األساســية يف هــذا الشــأن يف قانــون األحوال 
الشــخصية، فإنــه ميكــن القــول أن هــذه النقــاط هــي نقــاط تتناقــض مــع 
االتفاقيــات الدوليــة، وأن ذلــك يســتدعي تعديــل هــذا القانــون وتوحيــده 
مبــا يحقــق هــذه املالئمــة، وهــذا ما أوصــت به اللجنة الدولية )لســيداو(، 
باإلضافــة إلــى ضــرورة وضــع إجــراءات لــدى ســلطة النقــد يف حــال مت 
أخــذ القــروض لغايــات الســكن الزوجــي بــأن يتــم تقييدهــا كذلــك، حتــى 

تصبــح بّينــة مكتوبــة لــدى احملاكــم إلثبــات حقــوق النســاء.

احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف التشريعات العّمالية . 2

وتعديالتــه   1998 لســنة   )4( رقــم  املدنيــة  اخلدمــة  قانــون  ينّظــم 
االلتزامــات واحلقــوق املترّتبــة علــى الوظيفــة العموميــة. فاملوّظــف يف 
الوظيفــة العموميــة هــو الشــخص املعــّن بقــرار مــن جهــة مختّصــة لشــغل 
وظيفــة مدرجــة يف نظــام تشــكيالت الوظائــف املدنيــة علــى موازنــة 
ــم )7( لســنة 2000،  ــون العمــل رق ــا قان ــة، أم ــر احلكومي إحــدى الدوائ
فيتعامــل مــع العاملــن يف القطــاع اخلــاص، وينّظــم القانــون األحــكام 
املتعلّقــة بعقــود العمــل الفرديــة وعالقــات العمــل اجلماعيــة، ويحــّدد 
شــروط وظــروف العمــل وســالمته. كمــا ينَظــم عمــل النســاء واألحــداث 
وإصابــات العمــل واألمــراض املهنيــة والتشــغيل والتدريــب والتوجيــه 
املهنــي. ويرتبــط بهذيــن القانونــن كل مــن قانــون التقاعــد العــام رقــم )7( 
ــم )	( لســنة 	200  ــة رق ــات االجتماعي ــون التأمين لســنة 68،2005 وقان

68: الوقائع الفلسطينية: عدد 55، تاريخ 27/ 06/2005.
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وهــو قانــون مت إصــداره ولكــن لــم يدخــل حّيــز التطبيــق، وذلــك ألســباب 
ــون  ــاج هــذا القان ــون إذ يحت ــة للقان ــق بالتكلفــة االقتصادي منهــا مــا يتعلّ
لتطبيقــه إلــى مــوارد ماليــة لــم يتــم رصدهــا بعــد،69 كمــا يعــود عــدم 
تطبيــق القانــون إلــى عــدم الوصــول لرؤيــة حــول آليــات هــذا التطبيــق، 
هــل يتــم دفعــة واحــدة أم يتــم تطبيقــه تدريجيــا70ً. يف ظــل هــذا التخّبــط 
حــول قانــون التأمينــات االجتماعيــة، جــاء قــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 
2007 ليحســم املوضــوع بإلغــاء قانــون التأمينــات االجتماعيــة ونــّص 
بــأن ينطبــق قانــون التقاعــد العــام بحــق العاملــن يف القطــاع اخلــاص،71 
وجــاء بعدهــا العمــل بقــرار بقانــون الضمــان االجتماعــي رقــم )16( لعــام 
2016 الــذي أثــار ســريان مفعــول تطبيقــه معارضــة مجتمعيــة كبيــرة أّدت 

إلــى تعطيــل العمــل بــه كمــا ســيتم التوضيــح الحقــاً.

ســنرّكز يف هــذا اجلــزء، علــى حتليــل احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
للمــرأة الــواردة يف قانــون العمــل، وكذلــك اخلدمــة املدنيــة والضمــان 
االجتماعــي، ومــدى حمايتهــا لتلــك احلقــوق والعقوبــات الــواردة يف حــال 
انتهاكهــا، ومــدى اّتســاقها مــع قانــون العقوبــات والتشــريعات اجلزائيــة 

لضمــان عــدم إفــالت اجلنــاة مــن العقــاب.

69: دراســة مراجعــة قانــون العمــل الفلســطيني مــن منظــور النــوع االجتماعــي، منظمــة العمــل 
الدوليــة، فاطمــة دعنــا، 2018.

70: المرجع السابق
71: المرجع السابق
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قضايا يف قانون العمل  1.2

مــن  بعــض  يراعــي  الســاري  العمــل  قانــون  أن  مــن  بالرغــم 
قضايــا املســاواة يف أحكامــه، إال أن هــذا القانــون ومنظومتــه 
ــل منّظمــة  ــة اآلن مــن قب التشــريعية مطــروح للدراســة واملراجع
العمــل الدوليــة، والفريــق الوطنــي ملراجعــة قانــون العمــل مبــا 
فيهــا إحــكام عمليــة مراجعتــه مــن منظــور النــوع االجتماعــي، 
فهنالــك العديــد مــن املالحظــات والفجــوات املتعلّقــة بعــدم وجــود 
املســاواة يف مجــال احلقــوق املتضّمنــة يف نصوصــه، أبرزهــا أن 
القانــون يوجــد بــه بعــض املصطلحــات واملفاهيــم والقضايــا غيــر 
املســتجيبة ملعاييــر العمــل الالئــق والعدالــة بــن اجلنســن، حيــث 
ــوق  ــات املشــمولة باحلق ــن الفئ ــازل م ــال املن أخــرج شــريحة عّم
ــح خــدم بــدالً مــن  ــواردة فيــه، واســتخدم مصطل وااللتزامــات ال
عّمــال ممــا يوّضــح النظــرة النمطيــة للمشــروع الفلســطيني، كمــا 
أن القانــون اســتثنى أفــراد أســرة صاحــب العمــل مــن نطــاق 
ــا »تســري  ــون بقوله ــن القان ــادة )	( م ــث نصــت امل ــه. حي تطبيق
ــال وأصحــاب العمــل يف  ــع العّم ــى جمي ــون عل أحــكام هــذا القان
فلســطن باســتثناء: 2. خــدم املنــازل ومــن يف حكمهــم علــى أن 
يصــدر الوزيــر نظامــاً خاصــاً بهــم. 	. أفــراد صاحــب العمــل يف 
ــازل،  الدرجــة األولــى«. وبالرغــم مــن وجــود الئحــة »خلــدم« املن
ــة يف هــذا املجــال،  ــات العامل ــر الفئ ــي تعــد النســاء مــن أكث والت
إال أنهــا غيــر مطّبقــة علــى أرض الواقــع، نظــراً لعــدم وجــود 
عقوبــات رادعــة وصالحيــات للتفتيــش والرقابــة علــى ذلــك. 
كمــا أن القانــون أخــرج أفــراد األســرة مــن نطــاق احلمايــة، وإذا 



161  

علمنــا بــأن %0.6	 مــن املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة هــي 
ملكيــة عائليــة، فــإن هــذا يعنــي إخــراج الكثيــر مــن العّمــال مــن 
إطــار احلمايــة.72 وهــو أيضــاً إخــراج لفئــة مــن النســاء مــن إطــار 
احلمايــة القانونيــة لقانــون العمــل، وتأتــي الفئــة املتضــّررة أكثــر 
ــا أن عــدم اشــتمال  ــة. كم ــة الريفي ــة العمال يف هــذا الســياق فئ
هــذه الفئــة مــن العّمــال يكــّرس مفاهيــم منطيــة ال تــرى يف عمــل 
النســاء داخــل املنــزل جــزء مــن العمــل املنتــج الــذي تترّتــب عليــه 
حقــوق والتزامــات، لذلــك فقــد دعــت العديــد مــن الدراســات 

ــون	7.  ــى شــمول هاتــن الفئتــن بنطــاق القان إل

باإلضافــة إلــى مســألة احلــد األدنــى لألجــور، التــي تقــع النســاء ضحّيتها 
بنســب أعلــى مــن الرجــال حتديــداً يف بعــض املهــن والقطاعــات، كتربيــة 
األطفــال، والنســيج واخلياطــة، وغيرهــا. وبالرغــم مــن وجــود قــرار مــن 
مجلــس الــوزراء بذلــك، إال أنــه ال يوجــد تنفيــذ علــى أرض الواقــع، نظــراً 
لتخــّوف النســاء مــن تقــدمي الشــكاوى، وبالتالــي فقــدان فــرص عملهــّن 
وحتديــداً اللواتــي يُعلــن أســرهّن وال يوجــد معيــل لهــّن، ونظــراً لعــدم 
وجــود عقوبــات رادعــة وإجــراءات عمليــة للتنفيــذ واالفتقــار لنظــام 
ــّن وإفــالت  ــى اســتمرار انتهــاك حقوقه ــؤّدي إل ــة للنســاء، وهــذا ي حماي

اجلنــاة مــن العقــاب. 

ناهيكــم عــن مســألة مهّمــة وهــي عــدم وجــود نصــوص حتظــر التمييــز 
يف مجــال العمــل، باإلضافــة إلــى موضــوع األجــر املتســاوي عــن العمــل 
املتســاوي القيمــة، وعــدم وجــود نصــوص حتظــر التحــّرش يف عالم العمل 
ووضــع عقوبــات رادعــة عليــه، باإلضافــة إلــى أنظمــة حمايــة لهــّن وآليات 

72:  المرجع السابق.
73 : دراسة حول تقييم قطاع العمل المنزلي في محافظات الضفة الغربية، منظمة العمل الدولية، 2017.
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تفتيــش مســتجيبة لذلــك والرقابــة علــى ذلــك، باإلضافــة إلــى وجــود 
النظــرة النمطيــة يف حتديــد األعمــال احملظــور عمــل النســاء فيهــا، يف 
اللوائــح اخلاصــة بذلــك.  حيــث أن األصــل يف األمــور اإلباحــة، وبتحليــل 
تلــك الالئحــة جنــد أن املشــرع انقــاد إلــى الفكــر النمطــي الســائد أكثــر 
منــه وضــع معاييــر حلمايــة النســاء واحملافظــة علــى صحتهــا وســالمتها 

وحقوقهــا، علــى ســبيل املثــال حظــر عملهــا يف احملمّيــات الطبيعيــة؟

لــكل مــا ســبق يّتضــح وجــود متييــز ضــد املــرأة يف حقوقهــا العّماليــة 
واالقتصاديــة يف هــذا القانــون، ومــن هنــا اقتضــى مراجعــة قانــون العمــل 
مبوجــب دراســة متخّصصــة مــن قبــل منّظمــة العمــل الدوليــة مت إعدادها 
يف أواخــر عــام201874، اســتندت إلــى املعاييــر املتعلّقــة باملبــادئ القانونية 
واحلقــوق الــواردة يف اتفاقيــات العمــل الدوليــة  اخلاصــة باملســاواة بــن 
اجلنســن، والعمــل الالئــق التــي كانــت الركيــزة األساســية يف عمليــة 
الدوليــة  العمــل  املتعلقــة مبعاييــر  األســئلة  وتلــك  للقانــون،  املراجعــة 
الــواردة لدولــة فلســطن ضمــن تقاريــر اللجــان الدوليــة، حتديــداً املتعلقة 
بالعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة 
القضــاء علــى كاّفــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل 
الدوليــة واالتفاقيــة الدوليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والتــي يقــع لزامــاً 
علــى دولــة فلســطن اإلجابــة عليهــا يف تشــريعاتها وإجراءاتهــا، حتديــداً 
املتعلّقــة بقضايــا النــوع االجتماعــي يف قانــون العمــل، كنــوع مــن االلتــزام 
باملعاييــر واألحــكام الــواردة يف تلــك االتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا، ومت 
ــة بتعديــل  ــى األولويــات األساســية واملقترحــات املتعلّق التركيــز فيهــا عل
قانــون العمــل مــن منظــور النــوع االجتماعــي مبوجــب توصيــات تقاريــر 

74 : دراسة مراجعة قانون العمل الفلسطيني من منظور مستجيب للنوع االجتماعي، لصالح منظمة 
العمل الدولية، فاطمة دعنا، 2018  



163  

ــت يف اللجــان  ــي ُوّجه ــة، واألســئلة األساســية الت ــل الدولي ــة العم منظم
املذكــورة حتديــداً جلنــة االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال 

التمييــز ضــد املــرأة.

مــن أبــرز املواضيــع األساســية ذات األولويــة املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي 
يف االتفاقيــات الدوليــة املشــار إليهــا أعــاله، والتــي مــن املهــم تضمينهــا 
الوطنــي  الفريــق  مــن خــالل  القانــون  علــى  املقترحــة  التعديــالت  يف 
املشــّكل مؤخــراً لهــذا الغــرض، وبشــكل متزامــن ومنســجم مــع تضمــن 
هــذه التعديــالت أيضــا يف التشــريعات األخــرى أينمــا أمكــن، كقانــون 
ــي: ــذ، وهــي كالتال ــة الالزمــة ولضمــان التنفي ــق احلماي ــات لتحّق العقوب

بــن  « العمــل  عالــم  يف  التمييــز  لتعريــف  خاصــة  مــواد  أدراج 
واإلجــراءات  والتدابيــر  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص  اجلنســن 
املتعلّقــة بحظــره، وضــرورة النــص علــى حظــر التحّرش اجلنســي 
والعنــف يف عالــم العمــل، ووضــع العقوبات واإلجــراءات اخلاصة 
ــون  ــع قان ــك م ــط ذل ــك، ورب ــة لذل ــك وتشــكيل شــبكة حماي بذل
واالنســجام  الالزمــة  القانونيــة  احلمايــة  لضمــان  العقوبــات 

التشــريعي.

ضــرورة النــص علــى تضمــن معاييــر العمــل الالئــق يف املواضيــع  «
املتعلقــة باملســؤوليات العائليــة للعمــال/ات والنصــوص التــي مت 
ال بــد مــن اســتحداثها لتلبــي ذلــك، كاإلجــازات وســاعات العمــل 
واملرافــق واخلدمــات والتســهيالت املنســجمة مــع احتياجــات 

العمــال/ات ذوي املســؤوليات العماليــة. 
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واألطفــال  « النســاء  لعمــل  احلمايــة  معاييــر  تضمــن  وكذلــك 
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي مت النــص عليهــا يف اتفاقيــات 
منظمــة العمــل الدوليــة يف فصــول القانــون، والرقابــة علــى ذلــك 

وتشــديد العقوبــات يف حــال مخالفتهــا.

باإلضافــة إلــى ضــرورة توســيع احلمايــة االجتماعيــة الــواردة يف  «
قانــون العمــل، ليشــمل نطــاق تطبيقــه العمــال/ات يف املشــاريع 
األســرية العائليــة وعمــال املنــازل حتديــداً النســاء واألطفــال 
ــذي  ــر الرســمي ال ــن يف القطــاع الزراعــي والقطــاع غي والعامل
تتركــز فيــه نســبة عمــل النســاء، ومــع ضــرورة النــص علــى 
إجــراءات التفتيــش املتخّصــص لعمــل النســاء واألطفــال واللوائح 
ــداً يف  ــون العمــل، حتدي ــق قان ــة ضمــان تطبي ــك العالقــة بُغي ذل
القضايــا املتعلقــة يف عمــل النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة والتــي نّصــت عليهــا معاييــر العمــل الدوليــة. 

ضــرورة النــص علــى رفــع نســبة تشــغيل النســاء حتديــداً ذوات  «
اإلعاقــة75، ووضــع نصــوص للرقابــة علــى ذلــك، واخلدمــات 
التيســيرية املناســبة ملوائمــة بيئــة العمــل لكافــة أنــواع اإلعاقــات.

ضــرورة النــص علــى مبــدأ التــدّرج يف التنفيــذ الفّعــال ملبــدأ  «
أجــل  مــن  القيمــة  املتســاوي  العمــل  عــن  املتســاوي  األجــر 
تضييــق وســد الفجــوة يف األجــور بــن اجلنســن ووضــع آليــات 
وسياســات لغايــة تنفيــذ هــذا املبــدأ بالتدريــج، وضــرورة وجــود 

75: هنالك النسبة الوطنية %30 والتي تم اعتمادها من قبل المؤسسات واالتحادات النسوية 
والمؤسسات ذات العالقة، يُنصح هنا بضرورة مراعاة هذه النسبة عند وضع سياسات التشغيل الوطنية 
مع ضرورة النص بالقانون على تلك النسبة ووضع إجراءات للرقابة والمحاسبة على ذلك لغاية ضمان 

التنفيذ وعدم إحالة ذلك فقط للسياسات واألنظمة. 
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برامــج خاصــة للتدريــب املهنــي املســتجيب حلاجــات النســاء 
وســوق العمــل ورفــع نســبة مشــاركة النســاء فيــه لتوســيع مجــال 

ــن.  ــل له ــرص العم ف
فــرص  « لتحســن  معّينــة  وإجــراءات  نصــوص  وضــع  ضــرورة 

قضــاء  إلــى  للوصــول  اإلعاقــة،  ذوي  واألشــخاص  النســاء 
ــة، وال  ــة قضاياهــّن العّمالي ــّن وخصوصي مســتجيب الحتياجاته
ــة  ــا العّمالي ــى وجــود قضــاء متخّصــص للقضاي ــة عل ــل أهمي يق
بالدرجــة األولــى واألســاس، ومــن ثــم تضمــن معاييــر اســتجابته 

لقضايــا النســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وورد يف الدراســة أعاله العديد من التوصيات واالســتخالصات املتعلقة 
يف تعديــل السياســات والبرامــج وآليــات العمــل، وكذلــك التشــريعات 
الثانويــة لتكــون أكثــر اســتجابة لقضايــا النــوع االجتماعــي حيــث مــن 
املفتــرض تناولهــا جنبــاً إلــى جنــب مــع التعديــالت الــواردة علــى قانــون 
العمــل مــن هــذا املنظــور، لتحقيــق التغييــر الشــمولي املنشــود ومــن أبــرز 

هــذه التوصيــات:

بشــكٍل  « وتدريبــه  التفتيــش  كادر  عمــل  بتطويــر  املتعلّقــة  تلــك 
االجتماعــي  النــوع  قضايــا  وتوثيــق  رصــد  علــى  متخّصــص 
توثيــق  نظــام  واســتحداث  املختّصــة  اجلهــات  إلــى  وإحالتهــا 
أن  اعتبــار  علــى  العمــل،  ومســار  للقضايــا  وتقييــم  ومتابعــة 
التفتيــش يعتبــر الركيــزة األساســية يف تطبيــق قانــون العمــل 

ومتابعتهــا.  املخالفــات  وكشــف 
وكذلــك األمــر بخصــوص تطويــر نظــام التحويــل الوطنــي اآلمــن  «

ــى النســاء  للنســاء واألطفــال ليشــمل حــاالت العنــف الواقــع عل
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واألطفــال يف مجــال العمــل وأفضــل الطــرق للحمايــة كنــوع مــن 
توفيــر احلمايــة لتلــك الشــرائح مبــا فيهــا حــاالت األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة مــن النســاء واألطفــال.

تطويــر آليــات العمــل النقابــي ومتكــن وصــول النســاء يف اللجــان  «
العماليــة والنقابيــة وتفعيــل دورهــن، ومأسســة آليــات املناصــرة 
لقضاياهــن مبــا يشــمل اخلصوصيــة والســرية واملهنيــة حتديــداً 

يف قضايــا العنــف والتحــرش يف بيئــة ومــكان العمــل.

 التشــبيك مــع اجلهــات ذات العالقــة لتوفيــر املســاعدة القانونية  «
للنســاء وخدمــات احلمايــة الالزمــة، وتدريــب قضــاة مختّصــن، 
حتديــداً قضــاة النــوع االجتماعــي الذيــن مت تشــكيلهم يف اآلونــة 
األخيــرة، علــى معاييــر املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن والعمــل 
الالئــق الــواردة يف اتفاقيــات العمــل الدوليــة وآليــات االســتجابة 
واملراعــاة لقضايــا النــوع االجتماعــي يف القــرارات القضائيــة 
ســوابق  الســتحداث  ســعياً  العماليــة  القضايــا  يف  املتعلقــة 
وقــرارات قضائيــة تكــون مبثابــة أحــكام قانونيــة تســاهم يف 

ــر املنشــودة.  ــة التغيي عملي

ــا  « ــة يف القضاي ــة املتكامل ــى خطــط وبرامــج التوعي باإلضافــة إل
املتعلقــة يف النــوع االجتماعــي يف بيئــة العمــل لكافــة اجلهــات 
املســؤولة عــن التوعيــة وقيــاس أثرهــا وغيرهــا مــن التوصيــات 
املتضمنــة بشــكل تفصيلــي يف الدراســة وننصــح بقراءتهــا ضمــن 

ورقــة املوقــف وأخذهــا ضمــن آليــات وخطــط العمــل. 
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شــكل  علــى  تــرد  أن  باإلمــكان  التوصيــات  هــذه  معظــم  بــأن  علمــاً 
تعليمــات و/أو قــرارات مــن قبــل وزيــر العمــل، بحيــث تضمــن املســارعة 
يف التحضيــر للتنفيــذ قبــل تعديــل قانــون العمــل كمرحلــة حتضيرّيــة 
للتهيــأة لتطبيــق أحكامــه بعــد إقــرار التعديــالت حســب األصــول، وال 
تخلــو الفائــدة التــي ســتتحقق يف حــال مباشــرة العمــل علــى تنفيــذ تلــك 
التوصيــات واعتبارهــا ضمــن سياســات وإجــراءات وتوجهــات العمــل، 
حتــى لــو ـــتأخر إقــرار تعديــالت القانــون مبوجــب الظــروف التشــريعية 
التــي متــر فيهــا األراضــي الفلســطينية و/أو ألي ســبب آخــر قــد يحــدث.

قضايا يف قانون الضمان االجتماعي  2.2

أصــدر الرئيــس مرســوماً بشــأن قانــون الضمــان االجتماعــي رقم 
)19( لعــام 2016، ينّظــم نظــام الضمــان االجتماعــي للعاملــن 
املنّظمــات  وأعربــت  أســرهم.  وأفــراد  اخلــاص  القطــاع  يف 
كحــال منظمــات  القانــون  هــذا  مــن  اســتيائها  عــن  النســائية 
حقــوق اإلنســان.76 فشــل القانــون يف عكــس تطلعــات منظمــات 
املجتمــع املدنــي.77 يحتــوي  بنســخته آنــذاك علــى أحــكام متييزية 
وال يجّســد مبــادئ املســاواة. علــى ســبيل املثــال، تعامــل املــادة 
)66( النســاء املســاهمن يف صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة علــى 
قــدم املســاواة مــع الرجــال. لكــن يف حالــة الوفــاة، ال يســتفيد 
ــال  ــع أطف ــدوق بالتســاوي م ــرأة املســاهمون يف الصن ــال امل أطف
إجــازة  بفتــرة  القانــون  الذكــور. كمــا يسمح  املســاهمن  أحــد 

http:// 76: مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، »بيان 8 آذار 2016«. متاح على الرابط
.1691=www.wclac.org/english/etemplate.php?id

77: »قانون الضمان االجتماعي لفلسطين: البحث عن العدالة« )روزا لوكسمبورغ شتيفتونغ، 
http://www.rosaluxemburg.ps/wp-content/up- 2017( فراس جابر. متاح على الرابط

.loads/2017/01/Rosa-Luxemburg-Articles-English-Firas-Jaber-Paper.pdf
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ــل  ــة العم ــر منظم ــه يف معايي ــص علي ــة أقصــر ممــا مت الن أموم
الدوليــة )12 أســبوعاً بــدال مــن 14أســبوعاً(. عــالوة علــى ذلــك، 
ال يتضمــن القانــون أي تدابيــر لتمكــن املــرأة بشــكل إيجابــي أو 
ضمــان متثيلهــا. علــى ســبيل املثــال، ال تنــص علــى تخصيــص 
حصــة للنســاء ممثــالت يف جلنــة الصنــدوق، ممــا يجعــل مــن 

احملتمــل عــدم إدراج أي نســاء علــى اإلطــالق.78

كل وذلــك باإلضافــة إلــى القضايــا األخــرى التــي ال تنســجم مــع مفهــوم 
الضمــان االجتماعــي العــادل واحلمايــة االجتماعيــة الــذي يريــد املجتمــع 
الفلســطيني برّمتــه والنســاء الفلســطينيات علــى وجــه التحديــد، أســفر 
ذلــك إلــى تشــكيل حــراك شــعبي وتنظيــم احتجاجــات مختلفــة أدت 
إلــى توقيــف العمــل بــه ومت تشــكيل جلنــة وطنيــة لتعديلــه حيــث قامــت 
ــا  ــم إدخــال كافــة القضاي ــم يت ــه ول ــد مــن التعديــالت علي بإدخــال العدي
املطلوبــة مبــا فيهــا مطالــب املراكــز النســوية، ودخــل حّيــز النفــاذ بتاريــخ 
ــذه ســيدخل خــالل عامــن  ــأن تنفي ــص ب 2016/11/20، ومت تضمــن ن
ــان،  ــرة بتأســيس مؤسســة الضم ــك الفت ــم خــالل تل ــى يت ــاذه حت مــن نف
وتطويــر اللوائــح التنفيذيــة الالزمــة مــع اللجنــة الوطنيــة التــي ســاهمت 
بتعديلــه والتجهيــز للعمليــة التحضيريــة لتطبيقــه وتنفيــذه، أهمهــا عمليــة 
التوعيــة بأحكامــه والبــدء بالتســجيل والتوريــد ملؤسســة الضمــان،  وأبــان 
ــز التنفيــذ يف أواخــر عــام 2018 جــرت احتجاجــات  ــة دخولــه حّي مرحل
كبيــرة علــى عمليــة تنفيــذه واملطالــب تراوحــت بــن إجــراء تعديــالت 
ــون،  ــاً عــادالً وشــّفافاً، وإلغــاء القــرار بقان ــاً اجتماعي ــه تؤمــن ضمان علي
وأســفرت علــى وقــف العمــل بــه، وأجريــت العديــد مــن أوراق العمــل 
بخصوصــه  أهمهــا ورقــة املطالــب النســوية التــي مت إجنازهــا مــن قبــل 

78: المرجع السابق.
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مركــز اإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي79 ومت تضمينهــا الحقــاً بدراســة 
معّمقــة مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان لهــذا القانــون، قامــت مؤسســة 
ــة منظــور  ــه وتضمــن املراجع ــة مراجعت ــق عملي احلــق بإعدادهــا وبتعّم
مســتجيب للنــوع االجتماعــي ومــن أبــرز املالحظــات عليــه مــن هــذا 

املنظــور مــا يلــي80:

إدارة  « املــرأة« يف مجلــس  هنالــك مشــكلة حقيقــة يف »متثيــل 
الضمــان االجتماعــي، فهنالــك امرأتــان فقــط مــن أصــل ثمانيــة 
عشــر عضــواً، تشــّكالن مجلــس إدارة الضمــان االجتماعــي، 
وهــن عضــوات ممّثــالت للحكومــة، وهــذا مــا يثيــر الدهشــة أال 
يكــون هنــاك أي متثيــل للمــرأة مــن بــن املمثلــن عــن العمــال 
واملمثلــن عــن أصحــاب العمــل وممثــل املنظمــات األهليــة وممثــل 
النقابــات املهنيــة، هــذا التوّجــه يتعــارض مــع التزامــات دولــة 
فلســطن مبوجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد املــرأة )ســيداو(، التــي انضمــت إليهــا فلســطن فيما يخص 
متكــن املــرأة، ومــع أهــداف خطــة التنميــة املســتدامة 0	20 
وبخاصــة الهــدف اخلامــس املتمثــل يف حتقيــق املســاواة بــن 
ــل  ــات، ينبغــي إجــراء تعدي اجلنســن ومتكــن كل النســاء والفتي
ــون املتعلقــة بتشــكيل مجلــس  ــى املــادة )18( مــن القــرار بقان عل
ــاًل فاعــاًل للمــرأة الفلســطينية  إدارة الضمــان مبــا يضمــن متثي
يف مجلــس اإلدارة، وينبغــي علــى اجلهــات املمثلــة يف مجلــس 
ــار يف  إدارة الضمــان أن تأخــذ األبعــاد اجلنســانية بعــن االعتب

79 : رؤية استراتيجية نسوية، مالحظات مركز المرأة لإلرشاد القانوني حول قرار بقانون رقم)19( 
لسنة 2016 بشأن الضمان االجتماعي، 2018

80: مالحظات مؤسسة الحق على القرار بقانون الضمان االجتماعي واألنظمة والتعليمات المكلمة له، 
بتاريخ 26/11/2018.
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عضويــة مجلــس إدارة الضمــان وأنشــطته كافــة. وينبغــي التأكيد 
علــى أن توســيع العضويــة والتمثيــل يف مجلــس اإلدارة يســاهم 

بشــكل إيجابــي يف شــفافية أدائــه ويعــزز الثقــة بقراراتــه.

تنــص املــادة )70( مــن القــرار بقانــون علــى مــا يلــي »1. يوقــف  «
املســتحقن  الورثــة  مــن  الطبيعيــة ألي  الوفــاة  راتــب  صــرف 
ــون يف  ــرار بقان ــن هــذا الق ــادة )65( م ــم يف امل املنصــوص عليه
حــال التحــاق أي منهــم بعالقــة عمــل منتظمــة وفقــاً ألحــكام 
املــادة )6( مــن هــذا القــرار بقانــون 2. يوقــف صــرف راتــب 
حــال  يف  املتزوجــة  غيــر  والبنــت  لألرملــة  الطبيعيــة  الوفــاة 
الــزواج«. هــذا النــص أثــار جــدالً يف الشــارع الفلســطيني حتــت 
عنــوان »ميــراث األرملــة« وحرمانهــا منــه، النــص ال يتحــدث عــن 
األرملــة وإمنــا عــن »الورثــة املســتحقن« ســواء كانــت األرملــة 
أم الوالديــن أم أبنــاء املتوفــى، بحيــث يوقــف صــرف راتــب َمــن 
التحــق منهــم بعالقــة عمــل منتظمــة فقــط، ويســتمر راتــب الوفاة 
لباقــي الورثــة املســتحقن، والســبب يف ذلــك أن التحــاق أي مــن 
الورثــة املســتحقن بعالقــة عمــل منتظمــة يعنــي إنــه ســيتم توريــد 
ــي  ــادة 6( وبالتال ــى مؤسســة الضمــان )امل اشــتراكاته شــهرية إل
سيســتفيد مــن املنافــع التأمينيــة املنصــوص عليهــا يف قــرار 

ــان.  ــون الضم بقان

ومــع ذلــك، هنالــك أهميــة إجــراء تعديــل علــى نــص يســمح  «
ــث يســتمر صــرف  ــون بحي ــرار بقان ــن الق ــادة )70( أعــاله م امل
راتــب الوفــاة الطبيعيــة لألرملــة يف تلــك احلالــة باالســتناد إلــى 
املــادة )4( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
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ضــد املــرأة ســيداو )التدابيــر اخلاصــة(، وكذلــك أســوة باملــادة 
)84( مــن قانــون الضمــان االجتماعــي األردنــي لعــام 2001، 
التــي تســمح باســتمرار صــرف راتــب الوفــاة الطبيعيــة لألرملــة 
واألرمــل يف تلــك األحــوال، حيــث أكــد النــص املذكــور الــوارد 
 .1« يلــي:  مــا  يف قانــون الضمــان االجتماعــي األردنــي علــى 
ــا بســبب  ــا التقاعــدي أو راتبه ــة اجلمــع بــن راتبه يحــق لألرمل
االعتــالل أو أجرهــا مــن العمــل ونصيبهــا مــن راتــب التقاعــد أو 
راتــب االعتــالل الــذي يــؤول إليهــا مــن زوجهــا وتســري أحــكام 
هــذا البنــد علــى األرملــة املســتحقة لنصيبهــا قبــل ســريان أحكام 
هــذا القانــون/ وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ نفــاذه 2. يحــق لألرملــة 
اجلمــع بــن نصيبهــا مــن راتــب التقاعــد أو راتــب االعتــالل الذي 
يــؤول إليهــا مــن زوجهــا ونصيبهــا مــن رواتــب التقاعــد أو رواتــب 
االعتــالل التــي تــؤول إليهــا مــن والديهــا وأبنائهــا 	. يحق لألرمل 
اجلمــع بــن نصيبــه مــن راتــب التقاعــد أو راتــب االعتــالل الــذي 
يــؤول إليــه مــن زوجتــه ونصيبــه مــن راتــب التقاعــد أو راتــب 
االعتــالل الــذي يــؤول إليــه مــن أبنائــه«. نــرى أهميــة تبنــي هــذا 
ــون الضمــان االجتماعــي الفلســطيني ملــا  التوّجــه يف قــرار بقان
لــه مــن أهميــة يف تأمــن حيــاة كرميــة لألرملــة واألرمــل. وهــذا 
مــا ســار عليــه أيضــاً قانــون التأمينــات االجتماعيــة الكويتــي 
لســنة 1976 وتعديالتــه، حيــث أكــدت املــادة )71( مــن التشــريع 
ــن  ــب م ــي: »يوقــف صــرف النصي ــا يل ــى م ــور عل ــي املذك الكويت
املعــاش يف حالــة التحــاق املســتحق للمعــاش بالعمــل، ويســتثنى 

مــن ذلــك أرملــة املؤمــن عليــه أو صاحــب املعــاش«. 
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ــا  « ــة« أينم ــاة الطبيعي ــح »الوف ــك ضــرورة الســتبدال مصطل هنال
املــادة  يف  الوفــاة  وتعريــف  »بالوفــاة«  بقانــون  القــرار  يف  ورد 
األولــى بــأن املقصــود بهــا »الوفــاة غيــر الناجتــة عــن إصابــة 
العمــل«، ومــا يخــرج عــن التعريــف ينــدرج ضمــن إصابــات العمــل 
التــي أدت للوفــاة ويقــع ضمــن تأمــن إصابــات العمــل. ألن هدف 
ــاة، بغــض النظــر عــن ســببها،  ــة الوف ــة يف حال ــة التأميني املنفع
يتمثــل يف احلمايــة االجتماعيــة ألرملــة وأبنــاء املتوفــى. وبذلــك 
تشــمل التغطيــة التأمينيــة الشــهيدات والشــهداء املشــتركن/
ــاة ناجتــة عــن  ــت الوف ات بالضمــان االجتماعــي. ويف حــال كان
فعــل الغيــر بإمــكان مؤسســة ضمــان أن ترجــع عليــه بعــد أن 
ــة. واســتخدام  ــة املســتحقن باملنفعــة التأميني ــة الورث ــم تغطي يت
مفهــوم الوفــاة بــدالً مــن الوفــاة الطبيعيــة وارد يف تشــريعات 
الــدول مــن قبيــل قانــون التأمينــات االجتماعيــة الكويتــي لســنة 

1976 وتعديالتــه. 

تنــص املــادة )70( فقــرة )2( مــن القــرار بقانــون علــى أن »يوقــف  «
صــرف راتــب الوفــاة الطبيعيــة لألرملــة والبنــت غيــر املتزوجــة 
يف حــال الــزواج«. ينطــوي هــذا النــص علــى متييــز ضــد املــرأة، 
ــز  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــف اتفاقي ــك يخال وبذل
ضــد املــرأة )ســيداو( التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطن، كــون 
هــذا النــص ينتقــص مــن الشــخصية القانونيــة للمــرأة، والذمــة 
املاليــة املســتقلة لهــا عــن الرجــل، وميــس بكرامتهــا اإلنســانية، 
ألنــه ينطلــق مــن فرضيــة أن األرملــة كوارثــة عندمــا تتــزوج 
يتوقــف صــرف حصتهــا مــن الراتــب التقاعــدي لزوجهــا املتوفــى، 
كونهــا أصبحــت ُمعالــة مــن زوجهــا بعــد أن تزوجــت، واحلــال 
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كذلــك بالنســبة للبنــت فقــد أصبحــت ُمعالــة مــن زوجهــا بعــد أن 
تزوجــت. وبالتالــي، ينبغــي أن يكــون املعيــار هــو االلتحــاق بعالقــة 
عمــل منتظمــة كمــا ينــص القــرار بقانــون إلــى جانــب الــزواج، مــع 
ــع  ــب بجمي ــة مــن الرات ــب األرمل ــى اســتمرار نصي احملافظــة عل

األحــوال علــى النحــو الــذي أوضحنــاه ســابقاً باخلصــوص.

كمــا تنــص املــادة )4( فقــرة )5( مــن قــرار بقانــون الضمــان  «
ــى  ــون عل ــى أن »تســري أحــكام هــذا القــرار بقان االجتماعــي عل
خــدم املنــازل ومــن يف حكمهــم، وفقــاً لنظــام يصــدر لهــذه الغايــة«. 
ال يوجــد أّي مبــرر الســتثناء عامــالت وعّمــال املنــازل، الــذي 
أطلــق عليهــم القــرار بقانــون تســمية »خــدم املنــازل« بشــكل غيــر 
مســتجيب للصياغــة احلقوقيــة، وحرمانهــم مــن التطبيــق الفــوري 
للتأمينــات االجتماعيــة، وتأجيــل حقهــم يف الضمــان االجتماعــي 
إلــى حــن صــدور نظــام عــن مجلــس الــوزراء بهــذا اخلصــوص. 
ــون العمــل  هــذا النــص يكــّرر ذات اإلشــكالية التــي وقــع بهــا قان
أن  )	( علــى  املــادة  نــص يف  2000، عندمــا  لســنة   )7( رقــم 
العمــل  العمــال وأصحــاب  العمــل علــى جميــع  يســري قانــون 
يف فلســطن باســتثناء خــدم املنــازل ومــن يف حكمهــم علــى أن 
ــم، والنتيجــة أن هــذا التشــريع  ــر نظامــاً خاصــاً به يصــدر الوزي
صــدر بعــد مــرور )	1( عامــاً مــن تاريــخ صــدور قانــون العمــل 
ومتثــل يف قــرار وزيــر العمــل رقــم )2( لســنة 	201 بشأـــن خــدم 
ــم )7( لســنة 2000. إن  ــون العمــل رق ــاً ألحــكام قان ــازل، تبع املن
اســتثناء عامــالت وعّمــال املنــازل مــن التطبيــق الفــوري للضمــان 
االجتماعــي ينطــوي علــى نــوع مــن التمييــز غيــر املبــرر ويخالــف 
فلســفة الضمــان االجتماعــي القائمــة علــى احلمايــة االجتماعية، 
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ــن/ات  وال ســّيما للشــرائح املهّمشــة وبخاصــة أن معظــم العامل
ــة  ــة املعني ــدت اللجن ــن النســاء املهّمشــات. وأك ــازل هــنَّ م يف املن
باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف األمم املتحــدة 
يف التعليــق العــام )19( اخلــاص باحلــق يف الضمــان االجتماعــي 
وحتديــداً الفقــرة )1	(، علــى ضــرورة أن توّلــي الدول األطراف يف 
هــذا العهــد الدولــي اهتمامــاً خاصــاً بالفئــات املهمشــة التــي عــادة 
مــا تواجــه صعوبــات يف ممارســة احلــق يف الضمــان االجتماعــي 

ــازل.  ومــن بينهــم/ن عامــالت وعمــال املن

وتنــص املــادة )90( فقــرة )1( مــن القــرار بقانــون علــى أنــه  «
ــى إجــازة أمومــة ملــدة اثنــي  »يحــق للمؤمــن عليهــا احلصــول عل
ــى  ــاًء عل ــون، بن ــرار بقان ــاً ألحــكام هــذا الق عشــر أســبوعاً وفق
لــوالدة  املتوقــع  التاريــخ  يحــدد  الــذي  الطبــي  املرجــع  تقريــر 
املؤمــن عليهــا، شــريطة أن تكــون مســددة الشــتراكات ثالثــة 
أشــهر خــالل الســنة الســابقة إلجــازة األمومــة«. هــذا النــص 
ميــس بالكرامــة اإلنســانية للمــرأة، ألن اشــتراط أن تكــون املــرأة 
مســددة ثالثــة اشــتراكات خالل الســنة الســابقة إلجــازة األمومة 
حتــى تســتفيد مــن إجــازة األمومــة ال مبــرر لــه علــى اإلطــالق، 
فهــل يعاقــب النــص املــرأة ألنهــا مســددة الشــتراكن مثــاًل خــالل 
الســنة الســابقة إلجــازة األمومــة، فيحرمهــا مــن إجــازة األمومــة، 
رغــم أنهــا تســدد اشــتراك إجــازة األمومــة! ال يجــوز لقــرار 
بقانــون الضمــان االجتماعــي أن يكــرر ذات اخلطــأ الــذي وقــع 
بــه قانــون العمــل، واالتفاقيــة رقــم )102( الصــادرة عــن منظمــة 
العمــل الدوليــة بشــأن الضمــان االجتماعــي ال تضــع مثــل هــذا 
الشــرط الســتحقاق إجــازة األمومــة، واحلــال كذلك بشــأن العهد 
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الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
ــا أن  ــدون حتّفظــات. كم ــة فلســطن ب ــه دول ــذي انضمــت إلي ال
تأمــن إجــازة األمومــة كان يقــع علــى صاحــب العمــل يف قانــون 
العمــل وقــد أصبــح يقــع علــى العامــل أو املوّظــف ويُدفــع مــن قبــل 
الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء )%0.2 مــن األجــر اخلاضــع 
للتأمينــات(، ويُدفــع كذلــك مــن صاحــب العمــل )%	.0 مــن 
األجــر اخلاضــع للتأمينــات(، وبالتالــي يُفتــرض أن يكونُ صندوق 
تأمــن األمومــة مــن بــن الصناديــق املاليــة القويــة ذات الوفــرة 
أو املــالءة املاليــة، حيــث أن صناديــق التأمينــات االجتماعيــة، 
ومــن بينهــا صنــدوق األمومــة، يُــدار كل منهــا بشــكل منفصــل 
وال يجــوز إجــراء أيــة حتويــالت ماليــة تبادليــة بينهــا )املــادة 16( 
فــال مبــرر علــى اإلطــالق ألن يشــترط القــرار بقانــون أن تكــون 
املــرأة مســددة ثالثــة اشــتراكات خــالل الســنة الســابقة إلجــازة 
ــل  ــا بالكام ــا راتبه ــدم له ــا، وإمنــا يُق ــي تســتفيد منه ــة ك األموم
مــن مؤسســة الضمــان االجتماعــي خــالل فتــرة األمومــة )اثنــي 
بأعلــى  الطبيــة  العنايــة  لهــا منافــع  وتقــدم  عشــرة أســبوعاً( 
مســتوى مــن العنايــة الطبيــة الالزمــة لهــا ولطفلتهــا أو طفلهــا، 
ليــس فقــط ألن هــذا التــزام مبوجــب املــادة )12( مــن العهــد 
الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن  الصــادرة   ،)102( واالتفاقيــة 
بشــأن الضمــان االجتماعــي فحســب، وإمنــا أيضــاً ألن العمــال 
ــوا  ــات وأصحــاب العمــل تضامن والعامــالت واملوظفــن واملوظف
جميعــاً مبوجــب نصــوص القــرار بقانــون وســّددوا اشــتراكاتهم 

مــن أجلهــا؛ مــن أجــل األُم ومــن أجــل طفلتهــا أو طفلهــا. 
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هنالــك إشــكاليات يف توزيــع نصيــب الراتــب التقاعــدي أو راتــب  «
الوفــاة أو العجــز علــى الورثــة، وهــذا مــا يظهــر مــن خــالل جدول 
ــون،  ــادة )69( مــن القــرار بقان ــوارد يف امل ــة املســتحقن ال الورث
حيــث ال يتــم توزيــع »كامــل الراتــب« علــى الورثــة؛ إذ يشــير 
ــه  ــويف املؤمــن علي ــه إذا ت ــاًل يف اجلــدول بأن ــد اخلامــس مث البن
ــة  ــإن نصي ــن فقــط ف ــة والوالدي ــة املســتحقون األرمل وكان الورث
األرملــة مــن راتــب املتوفــى %50 ونصيــب الوالديــن 16.7% 
لــكل منهمــا، فمــاذا عــن باقــي راتــب املتوفــى أيــن يذهــب، وملــاذا 
ال يعــاد توزيعــه علــى األرملــة والوالديــن؟ ويشــير اجلــدول يف 
البنــد الســابع، إلــى أنــه إذا كان الورثــة املســتحّقون بنــات غيــر 
ــن  ــر املتزوجــات م ــات غي ــب البن ــإن نصي ــن ف متزّوجــات ووالدي
راتــب املتوفــى %50 ونصيــب الوالديــن %16.7 لــكل منهمــا 
فمــاذا عــن باقــي الراتــب وملــاذا ال يعــاد توزيعــه عليهــم؟ ويشــير 
أيضــاً يف البنــد الثامــن إلــى أنــه إذا كان الورثــة املســتحقوق هــم 
والــدة املتوفــى فقــط أو الوالديــن فقــط فــإن نصيبهــم %	.		 
مــن راتــب املتوفــى فمــاذا عــن باقــي الراتــب؟ وهــذا مــا ينطبــق 
وبالتالــي  اجلــدول،  يف  الــواردة  احلــاالت  مــن  العديــد  علــى 
ــة  ــى الورث ــه املتوفــى عل ــب املؤمــن علي ــع كامــل رات ــب توزي يتوّج
املســتحقن، وضمــان إعــادة توزيــع نســبة َمــن يتوقــف راتبــه مــن 
الورثــة املســتحقن علــى باقــي الورثــة حلــن زوال ســبب وقــف 

نصيبــه مــن راتــب املتوفــى مبوجــب القــرار بقانــون.   

ــون  ــز يف القان ــة ومتيي ــك نظــرة نظمي ــى أن هنال ــد عل ــا ســبق يؤك كل م
ــذي مت  ــع وال ــه النمطــي الســائد يف املجتم ــرأة، أساســها التوّج ضــد امل
ــكل  ــذي -وب ــون العمــل واألحــوال الشــخصية الســاري، ال ــه يف قان تقنين
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ــالت املقترحــة  ــون الضمــان، والتعدي ــا قان ــه نوعــا م أســف- اســتند إلي
يؤمــل أن يتــم تضمينهــا يف مســودة مــنت نســخة القانــون اجلــاري وقــف 

ــه. ــة مراجعت ــه وإشــراك املؤسســات النســوية يف عملي ــل ب العم

قضايا يف قانون اخلدمة العامة  2.	

لقــد رّكــز املشــرع الفلســطيني يف قانــون اخلدمــة املدنيــة، علــى 
حتقيــق املســاواة الرســمية مــا بــن الرجــل واملــرأة يف العمــل يف 
األجر/الراتــب واملتطلبــات الوظيفيــة، إال أن القانــون كــّرس يف 
بعــض األحيــان املفاهيــم النمطيــة املوجــودة يف قوانــن األحــوال 
الشــخصية يف أن الرجــل هــو املعيــل. وبالتالــي منــح قانــون 
اخلدمــة املدنيــة العــالوة االجتماعيــة للــزوج فقــط إذا كانــت 
زوجتــه ملتحقــة بالوظيفــة العامــة ومشــمولة باألحــكام القانونيــة 
الــواردة يف قانــون اخلدمــة املدنيــة، حيــث تنــص املــادة رقــم )	5( 
ــة فتدفــع  ــى »إذا مــا كان الزوجــان موظفــن باخلدمــة املدني عل

العــالوة االجتماعيــة للــزوج فقــط«. 

وتشــير الدراســات واإلحصائيــات إلــى وجــود حــاالت متييزيــة يف الواقع، 
ــا مــن الهــرم  ــة تتركــز يف الوظائــف الدني فالنســاء يف الوظيفــة العمومي
الوظيفــي، إن هــذا قــد يعطــي إشــارات إلــى وجــود تطبيقــات متييزيــة يف 
الترقيــة وتكافــؤ الفــرص يف مجــاالت متعــّددة، كمــا أنــه يعطــي إشــارات 
متييزيــة مــن ناحيــة املشــاركة السياســية للمــرأة يف الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، فالوظيفــة العموميــة يف كثيــر مــن احلــاالت -خاصــة العليــا 
منهــا-، هــي وظائــف سياســية وليســت فقــط تقنيــة، وبالتالــي فمشــاركة 

املــرأة السياســية يف هــذه الوظائــف محــدودة.81   
81: التمييز في الوظيفة العامة: دراسة فقهية قانونية وتحليلية للواقع في فلسطين. مركز الديمقراطية 

وحقوق العاملين: بالل برغوثي، وسامي جبارين. 2007. 
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كمــا خلــى القانــون النافــذ مــن أي نــص خــاص بتجرمي التحرش اجلنســي 
والعنــف يف بيئــة العمــل، بالرغــم مــن وجودهــا يف الوظيفــة العموميــة كمــا 

أشــارت بعــض  الدراســات والتــي اعتبرتــه نوعــا مــن أنواع الفســاد82.
وعلــى اعتبــار أن الهــدف األساســي مــن وجــود هــذا القانــون هــو توفيــر 
األمــان الوظيفــي واالقتصــادي للموّظــف، وكــون فلســطن تعيــش مرحلــة 
انتقاليــة حديثــه علــى املســتوى الدولــي بعــد منحهــا صفــة دولــة مراقــب 
ــب مــن إجــراء العديــد مــن املوائمــات  يف هيئــة األمم املتحــدة، ومــا تطلّ
التشــريعية يف قوانينهــا مبــا ينســجم مــع االحتيــاج الفلســطيني لتوطــن 
االتفاقيــات الدوليــة يف التشــريعات الفلســطينية، والــذي بــات إجــراًء 
ــات، مت مؤخــراً  ــك االتفاقي ــى تل ــات االنضمــام إل ــاً كاســتحقاق لغاي ُملّح
ــل وتقــدمي نســخه  ــة للتعدي ــون اخلدمــة املدني يف عــام 2012، طــرح قان
ملشــروع قانــون معــدل لــه مــن قبــل ديــوان املوظفــن العــام والتــي جــرى 
تداولهــا حتــى عــام 2017، مت عرضهــا علــى جلنــة التشــريعات العدالــة 
للنــوع االجتماعــي، والتــي تشــكلت مــن قبــل مؤسســات أهليــة وحكوميــة 
وأكادمييــة، ومت وضــع العديــد مــن املالحظــات علــى تلــك النســخة، 
والتــي -لألســف- لــم يؤخــذ بــأي منهــا عنــد إقــرار التعديــالت علــى 
قانــون اخلدمــة املدنــي، الــذي متــت مبوجــب قــرار بقانــون رقــم 1 لعــام 
2017 لتعديــل قانــون اخلدمــة املدنيــة الســاري، والــذي صــدر يف بدايــة 
عــام 2017، وهــذا إن دّل علــى شــيء فيــدل علــى عــدم اهتمــام املشــرع 
الفلســطيني باألولويــات املتعلقــة بقضايــا النســاء والنــوع االجتماعــي 
يف التشــريعات الفلســطينية، ومــن أهــم هــذه املالحظــات التــي قدمتهــا 

اللجنــة املذكــورة مــا يلــي	8:
82: ورقة بحثية حقائق التحرش في اماكن العمل – مؤسسة مفتاح، ورقة موقف حول التحرش 

الجنسي في الوظيفة العمومية ضرورة يقتضي انجازها لمؤسسة مفتاح، 2014.
83: التعديالت الواردة على نسخة مشروع القانون لعام 2012 وهي ذاتها تم تداول إثارتها حتى عام 2017.
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افتقــر مشــروع القانــون إلــى وجــود سياســة تشــريعية لعدالــة  «
النــوع االجتماعــي وهــذا مــا تُبــرزه العديــد من النصــوص الواردة 
يف متنــه، لــذا نقتــرح إعــداد سياســية تشــريعية مســتجيبة للنــوع 

االجتماعــي مــن حيــث الداللــة واملضمــون.

مشــروع القانــون بحاجــة إلــى إعــادة صياغــة تشــريعية مــن حيــث  «
الشــكل واملضمــون، وبحاجــة إلــى إعــادة النظــر بخصــوص بعــض 
القضايــا اجلوهريــة وهــي حقــوق مكتســبة للموظــف/ة )علــى 
ســبيل املثــال ال احلصــر الراتــب، العــالوات، الترقيات..الــخ(، 
حيــث أُحيــل تنظيمهــا مبوجــب اللوائــح، وهــذا توجــه خطيــر 
بحاجــة إلــى مراجعــة وتــرّوي وإشــراك أكبــر عــدد قطاعــي مــن 
النقابــات املهنيــة واملؤسســات احلقوقيــة واجلهــات املتخصصــة 
كاملاليــة وديــوان الرقابــة وهيئــة التقاعــد والشــؤون القانونيــة يف 

الــوزارات.

ــوع  « ــا الن ــون لبعــض التعريفــات األساســية يف قضاي افتقــر القان
االجتماعــي وحقــوق النســاء التــي مــن املهــم تضمينهــا يف البــاب 
األول، الفصــل األول - التعاريــف لضمــان إزالــة التمييــز والفهــم 
النمطــي لهــذه القضايــا ومــن ثــم تفصيــل أحكامهــا يف نصــوص 

القانــون وهــي: 

التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي: ألغــراض اخلدمة  •
املدنيــة، يعنــي »التمييــز علــى أســاس اجلنــس« أّي تفرقــة 
أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس اجلنــس ويكــون 
مــن آثــاره أو أغراضــه إحبــاط اإلعتــراف للمــرأة املوظفــة 
األساســية،  وحّرياتهــا  واإلنســانية  الوظيفيــة  بحقوقهــا 
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والتهديــد أو املســاس بتلــك احلقــوق أو تعطيــل ممارســتها 
لهــا، بصــرف النظــر عــن حالتهــا االجتماعيــة وعلى أســاس 

املســاواة بينهــا وبــن الرجــل املوظــف.

املوظفــة  • تســتحقها  التــي  اإلجــازة  اإلجهــاض:  إجــازة 
)املُجهــض( إثــر إســقاطها جلنينهــا قبــل إمتــام األشــُهر 

صحيــة.  ملقتضيــاٍت  الرحميــة 

شــبكة رعايــة األطفــال: امتــداد ملراكــز ذات نفــٍع عــام تُقــدم  •
ــي  ــال موظف ــل ألطف ــة والتأهي ــة واحلضان خدمــات الرعاي
وموظفــات القطــاع العــام حتــى بلوغهــم ســن الثامنــة عشــر.

التشــريعي  « اإلجــراء  توفيــر  مــن  القانــون  مشــروع  خــال  لقــد 
والتنفيــذي الــالزم حلظــر وجتــرمي وحمايــة املوظفــة مــن كافــة 
أشــكال التمييــز والعنــف والتحــّرش اجلنســي، التــي قــد تتعــرض 
لهــا يف إطــار الوظيفــة العموميــة كضمانــة حقوقيــة وإجــراء 
ــا، الســيما وأن  ــي تعمــل به ــة الت ــرة احلكومي إداري داخــل الدائ
خصوصيــة مثــل تلــك الوقائــع واألفعــال تقتضــي بالضــرورة 
وجــود حــٍل عاجــل ممنهــج يوائــم حساســيتها ويراعــي عنصــرّي 
الســرعة والثقــة الالزمتــان للنظــر فيهــا. ومــن هنــا تأتــي أهميــة 
اســتحداث الفقــرة التاليــة يف نــص املــادة )85( الــواردة يف البــاب 
املوظــف وســلوكه  بواجبــات  املتعلــق  الرابــع  الثالــث /الفصــل 
والتــي تتضمــن القضايــا التــي يحظــر علــى املوظــف القيــام بهــا؛ 
»يحظــر علــى املوظــف التمييــز يف الوظيفيــة العموميــة أو يف 
أداءه ملهامــه وتعاملــه مــع زمالئــه يف الدائــرة احلكوميــة التــي 
ــوع االجتماعــي. ــى أســاس اجلنــس والن ــر، عل ــا، أو الغي ــع له يتب
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وبالتنــاوب اســتحداث نــص بعــد املــادة رقــم )89( يف فصــل  «
اللجــان  بتشــكيل  يتعلــق  االنضباطيــة  والعقوبــات  اإلجــراءات 
املتخّصصــة للنظــر يف مثــل هــذا النــوع مــن القضايــا يتكــون 
مــن فقرتــن الفقــرة )1(: »تُشــّكل جلــان حتقيــق متخّصصــة 
للتحقيــق يف املخالفــات املرتكبــة علــى أســاس اجلنــس واملتعلّقــة 
بالنــوع االجتماعــي بحيــث تضــم يف عضويتهــا كل مــن )وزارة 
املــرأة، وزارة العــدل، ديــوان املوظفــن، الدائــرة احلكوميــة التــي 
يتبــع لهــا املوظــف/ة، مجلــس الــوزراء، ديــوان الرقابــة اإلداريــة 

واملاليــة(«.

اللجنــة  « أعضــاء  اختيــار  معاييــر  تنظيــم  يتــم   :)2( الفقــرة 
وإجــراءات عملهــا املوضوعيــة والشــكلية بالئحــة تضعهــا وزارة 

شــؤون املــرأة وتصــدر عــن مجلــس الــوزراء.

لقــد قضــت املــادة )5( مــن مشــروع القانــون باســتحداث مركــز  «
ــع  ــي يتمّت ــات الت ــط الصالحي مســؤولية للمــوارد البشــرية وضب
بهــا األخيــر،  ولكــون وحــدة النــوع االجتماعــي يقــع علــى عاتقهــا 
ــاً  ــاج السياســات واالســتراتيجيات املســتجيبة إداري وضــع وإدم
وماليــاً للنــوع االجتماعــي داخــل كل دائــرة حكوميــة والرقابــة 
علــى ذلــك، ولغايــة جتنيبهــا االختــالف يف فهــم صالحياتهــا 
وأدوارهــا والتفــاوت يف أدائهــا وعملهــا وبالنظــر إلــى الواقــع 
العملــي باخلصــوص فبالرغــم مــن وجــود قــرار مجلــس وزراء 
حــّدد صالحياتهــا واختصتهــا وقضــى بضــرورة اســتحداثها، 
إال أنــه وبالرجــوع إلــى الدراســات التقييميــة التــي أجنزتهــا 
وزارة شــؤون املــرأة مؤخــراً فمــا زال هنالــك تفــاوت يف فهــم 
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دورهــا وأدائهــا مــن دائــرة حكوميــة ألخــرى، وألهميــة دور تلــك 
ــم )5(  ــرة رق ــة اســتحداث فق ــي أهمي ــا تأت الوحــدات، ومــن هن
ــر  ــزم الدوائ ــي: »تلت ــا يل ــى م ــص عل ــم )4( تن ــادة رق ــص امل يف ن
احلكوميــة بإنشــاء وحــدات للنــوع االجتماعي وإدراج صالحياتها 
واختصاصاتهــا يف هياكلهــا التنظيميــة، علــى أن حتــدد تلــك 
وزارة  تضعهــا  الئحــة  واالختصاصــات مبوجــب  الصالحيــات 

ــوزراء«. ــس ال ــرأة وتصــدر عــن مجل شــؤون امل
نظراً للنســبة الضئيلة التي رصدها مركز اإلحصاء الفلســطيني  «

ــاج عــدم  ــت نت ــي كان ــع  القــرار84، والت للموظفــات يف مواقــع صن
املســاواة يف تولــي تلــك املواقــع، والتــي أثبــت الواقــع واإلحصائيات 
أيضــا تراجعهــا الســنوي علــى انحســار العــدد وقلتــه مــن حيــث 
األصــل، وبالرغــم مــن أن مشــروع القانــون كمــا مت التوضيح أعاله 
راعــى وجــود املســابقات واإلعــالن الوظيفــي لتولــي تلــك املناصب 
أننــا وأمــام االحتيــاج الوظيفــي  كمعيــار يضمــن املســاواة، إال 
والشــواغر الوظيفيــة احملــدودة لتلــك الفئــات، التــي مت تعيينها من 
األصــل نــرى ضــرورة أن يتــم إدراج نــص تشــريعي يراعــي حتديــد 
نســبة %0	  كنســبة وطنيــة ثبتهــا املجلــس املركــزي يف آخــر 
جلســة انعقــاد لــه لكافــة املؤسســات الوطنيــة، وكحــد أدنــى لوجود 
84: لقــد تــم تضميــن إحصائيــات صــدرت خــالل إعــداد المســودة األولــى لمشــروع القانــون عــام 2012 
والتــي لــم تتحســن كثيــرا للســنوات التــي تلتهــا بــل قلــت فــي بعــض األحيــان، فبموجــب تقريــر المــرأة 
والرجــل الصــادر عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني قضايــا وإحصائيــات للعــام 2012، عــدد 
ــات منصــب  ــاء المتولي ــور، عــدد النس ــن الذك ــل 40 م ــل وزارة 5 مقاب ــات منصــب وكي ــاء المتولي النس
ــي القطــاع العــام مــن درجــة  ــن ف ــل 85 مــن الذكــور، %12.3 مــن العاملي ــل مســاعد A2((5 مقاب وكي
مديــر عــام A4 نســاء، مقابــل %87.7 مــن الرجــال فــي نفــس الدرجــة. وفــي ذات التقريــر للعــام 2018، 
بينــت اإلحصائيــات انــه: تشــكل النســاء العامــالت فــي القطــاع العــام )المدنــي( حوالــي %11.6 فقــط مــن 
درجــة مديــر عــام   A4فأعلــى مــن مجمــوع المــدراء العامييــن فأعلــى، مقابــل %88.4 من الرجــال لنفس 
الدرجــة، وهــذا يــدل علــى التراجــع الــذي تعــود احــد اهــم أســبابه إلــى ارتفــاع نســبة ولــوج الرجــال لتــك 

المناصــب بنســب متصاعــدة علــى حســاب النســاء خــالل األعــوام مــن 2012 حتــى 2018.
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ــات  ــك يف هيكلي ــرار وتضمــن ذل ــع الق املوظفــات يف مواقــع صن
وآليــات عمــل اإلدارات والفئــات الُعليــا لضمــان إشــراكهّن الفاعــل 
يف رســم السياســة العامــة بالبــالد، وإدراج أولوياتهــّن )باعتبارهــّن 
امتــداد لالحتيــاج النســوي يف البــالد( ضمــن آليــات وسياســات 
اجلهــات املخاطبــة بأحــكام مشــروع القانــون. وعليــه مــن هنــا 
تأتــي أهميــة إضافــة الفقــرة رقــم )	( يف نــص املــادة رقــم )10( 
مبوجــب النــص التالــي: »تلتــزم الدوائــر احلكوميــة باعتمــاد نســبة 
%0	 كحــد ادنــى لشــغل النســاء يف الوظائــف املدرجــة ضمــن 

الفئتــن اخلاصــة والعليــا«.

رفــع مشــروع القانــون إجــازة األمومــة مــن ســبعن يومــاً إلــى  «
تســعن يومــاً قبــل الوضــع وبعــده، يف حــن تشــترط االتفاقيــات 
ــة  ــة األمومــة واتفاقي ــة ســيداو واتفاقيــة حماي ــة، كاتفاقي الدولي
منظمــة العمــل الدوليــة، بشــأن مراجعــة اتفاقيــة حمايــة األمومــة 
وكذلــك اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ضــرورة منــح األم إجــازة أمومــة 
مدتهــا أربعــة عشــرة أســبوعاً كحــد أدنــى قبــل الوضــع وبعــده، 
الوضــع  قبــل  احلامــل  للموظفــة  الصحيــة  احلالــة  ومراعــاة 
وبعــده، ومــن األجــدر أن يتــم تعديــل نــص املــادة )112( بفقراتهــا 

ليصبــح كالتالــي:

فقــرة )1(: متنــح املوّظفــة احلامــل إجــازة وضــع براتــب  •
كامــل ملــدة 14 أســبوعاً مّتصلــة قبــل الوضــع وبعــده.

فقــرة )2(: متنــح املوّظفــة التــي تضــع أكثــر مــن مولــود  •
ــل  ــة قب ــدة 20 أســبوع متصل ــب كامــل مل إجــازة وضــع برات

الوضــع وبعــده.
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فقــرة )	(: تخفــض ســاعات دوام املوّظفــة املرضعــة إلــى 6  •
ســاعات عمــل ملــدة عــام.

فقــرة )4(: تخفــض ســاعات داوم املوّظفــة احلامــل إلــى 7  •
ســاعات عمــل قبــل الوضــع بشــهرين.

لقــد أغفــل مشــروع القانــون مراعــاة مــا نــص عليــه القانــون  «
منــه   )29( املــادة  مــنت  يف   200	 لعــام  املعــدل  األساســي 
ــاً  ــر واجب ــي اعتبرهــا األخي ــة، والت بخصــوص األمومــة والطفول
للــدور  املراعيــة  السياســات  وضــع  يســتدعي  وهــذا  وطنيــاً، 
اإلجنابــي للمــرأة يف مــنت املشــروع محــل الدراســة، بــل وأن 
يتبنــى األخيــر فلســفة توفيــر مــا يلــزم مــن اخلدمــات االجتماعية 
ــن مــن املوّظفــن بهــدف متكينهــم مــن اجلمــع  ــاندة للوالدي املُس
بــن التزاماتهــم األُســرية والوظيفيــة، واحلصــول علــى نتــاج 
تلــك الوظيفــة،  وظيفــي وفــق املســتوى املطلــوب مــن شــاغل 
ــة  ــى اســتحداث دور حضان ــص عل ــي ضــرورة الن ــا تأت ــن هن وم
ورعايــة وتأهيــل مســاندة ألطفــال املوظفــن )إنشــاء وتنميــة 
شــبكة مــن مرافــق رعايــة األطفــال يف النقــاط املركزيــة لنطــاق 
عمــل الدوائــر احلكوميــة(، علــى غــرار إنشــاء املدرســة الوطنيــة 
لــإلدارة وفروعهــا يف فلســطن بقــرب أماكــن العمــل، والتــي مت 
ــون، مــع  ــادة )7( يف مشــروع القان اســتحداثها مبوجــب نــص امل
ضــرورة ســن نظــام مالــي يقضــي مبشــاركة القطــاع احلكومــي 
ضمــن موازناتــه احلساســة للنــوع االجتماعــي بشــكل يخفــف 

علــى املوظفــن األعبــاء املاليــة املجهــدة باخلصــوص.



185  

ــّدة مــن  « ــة املع ــة يف الدراســات التقييمي ــات املثبت ونظــراً للتوصي
املتعلّقــة باخلصــوص،  املــرأة، والدراســات  قبــل وزارة شــؤون 
أهمية وجود الشــبكة املشــار إليها أعاله للموظفن كونها حتقق 
الهــدف مــن ســاعة الرضاعــة التــي تذهــب ســدى خــالل أزمــة 
ــى التخفيــف مــن  املواصــالت وال حتقــق الغــرض، باإلضافــة إل
األعبــاء املتعلقــة مبتابعــة أطفــال املوظفــن لواجباتهــم الدراســية 
علــى حســاب طاقــة العمــل املطلوبــة مــن آبائهم/أُمهاتهــم، األمــر 
الــذي يؤثــر علــى جناعــة األداء الوظيفــي، وبالتالــي أداء الدائــرة 
الــدور ســيكون  تلــك  اســتحداث  احلكوميــة ســلباً، ويف حــال 
هنالــك نتائــج عكســية أكثــر إيجابيــة يف فعاليــة املوظفــن ورفــع 
أدائهــم الوظيفــي وقيامهــم بواجباتهــم الوظيفيــة بجــودة أعلــى، 
تأتــي  ومــن هنــا  حمايــة ورعايــة أفضــل ألطفالهــم.  ويحقــق 
ــادة  ــص امل ــة يف مــنت ن ــرة إضافي ضــرورة اســتحداث نــص/ فق
)7( يف مشــروع القانــون املتعلقــة مبهــام وصالحيــات ديــوان 
ــوان املوظفــن  ــى دي ــي: »يتول ــا يل ــى م ــام تنــص عل املوظفــن الع
الطفولــة  لرعايــة  شــبكة  وتطويــر  وتنميــة  اســتحداث  العــام 
بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة ووزارة شــؤون املــرأة 
والتربيــة والتعليــم علــى أن تنظــم تلــك الشــبكة مبوجــب الئحــة 

ــوزراء«. ــس ال يصدرهــا مجل

لقــد منــح مشــروع القانــون يف نــص املــادة )	11( إجــازة مدفوعــة  «
ــد  ــه عن ــك ملرافقــة زوجت ــوم واحــد للموظــف، وذل ــدة ي ــب مل الرات
ــه  ــه الســنوية، وبالرغــم مــن أهمي الوضــع وال حتســم مــن إجازات
ــدة  ــرض ســواء يف امل ــق الغ ــا لوحدهــا ال حتق ــادة إال أنه هــذه امل
ــوم، أو  ــن ي ــر م ــد تســتغرق أكث ــي ق ــه، الت ــوالدة زوجت املمنوحــة ل
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لقيــام املوظــف بــدوره التربــوي جتــاه أطفالــه، وحتديــداً حديثــي 
الــوالدة ومشــاركته لزوجتــه بهــذا الــدور وهــي يف أمــّس احلاجــة 
لــه بعــد الــوالدة، وذات االحتيــاج ألطفالــه أيضــاً، انســجاماّ مــع مــا 
نصــت عليــه االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة باخلصــوص كاتفاقيــة 
ســيداو وحقــوق الطفــل وحمايــة األمومــة، وســعياً إلزالــة الفكــر 
النمطي الســائد حول دور الرجل اإلنتاجي ودور املرأة اإلجنابي، 
ــات  ــة لالتفاقي وعــدم تكريســه يف النصــوص التشــريعية املخالف
الدوليــة، ولالحتيــاج الواقعــي واملنســجمة أيضــا مــع اخلصوصيــة 
الفلســطينية يف تعريــف النــوع االجتماعــي،  مــن املهــم أن يتــم 
اســتبدال نــص املــادة )	11( أعــاله بالنــص التالــي: مينــح املوظــف 
األب إجــازة أُبــوه مدفوعــة الراتــب ملــدة عشــرة أيــام عمــل متصلــة 

لرعايــة زوجتــه وأطفالــه قبــل وضــع زوجتــه وبعدهــا. 

ــوع خــاص مــن اإلجــازات  « ــون إفــراد ن لقــد أغفــل مشــروع القان
لرعايــة  العــام  القطــاع  وموظفــات  موظفــي  يحتاجهــا  التــي 
أطفالهــم يف حــاالت املــرض، حيــث يتــم اقتطــاع تلــك اإلجــازات 
مــن اإلجــازات الســنوية املخصصــة ألغــراض مختلفــة لضمــان 
ــى حســاب الراحــة  ــه يف العمــل، عل راحــة املوظــف وجــودة أدائ
النفســية واجلســدية للموظــف والــذي مــن املهــم أن ميــارس دوره 
يف االهتمــام بطفلــه املريــض، لذلــك يســتوجب اســتحداث نــص 
يف الفصــل املتعلــق باإلجــازات وتســميتها بإجــازة الرعايــة لطفــل 
مريــض، بحيــث يكــون النــص كالتالــي: يســتحق املوظــف إجــازة 
مدفوعــة األجــر، ملــدة خمســة عشــرة يــوم عمــل ســنوياً لرعايــة 

طفلــه املريــض.
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لقــد أفــردت املــادة رقــم )20( مــن مشــروع القانــون يف فقراتهــا  «
الثــالث اهتمامــاً خاصــاً بعائــالت األســرى والشــهداء واجلرحى، 
وحتديــد نســبة لتلــك الشــرائح يف الوظائــف مــن خــالل الئحــة 
تنفيذيــة يصدرهــا مجلــس الــوزراء وبالرغــم مــن أهميتهــا إال 
أنهــا أغفلــت زوجــات األســرى الذيــن مــا زالــوا قابعن يف ســجون 
االحتــالل، حتديــداً شــريحة األســرى الذيــن ميضــون ســنوات 
ــى  ــد حــد أدن ــن األفضــل حتدي ــه م ــرى أن ــة يف األســر، ون طويل
لنســبة التوظيــف يف مــنت القانــون وإحالــة مراعاتهــا لالئحــة 
زوجــات  علــى  فقــط  قصرهــا  أهميــة  مــع  أعــاله،  املذكــورة 
وأبنــاء تلــك الشــرائح كونهــا املتأثــرة بدايــًة بواقعــة األســر و/أو 
ــل نــص  ــة تعدي ــي أهمي ــا تأت اجلــرح و/أو االستشــهاد، ومــن هن
املــادة املذكــورة بشــكل يضمــن اســتفادة زوجــات األســرى مــن 
ــى نســبة  ــص عل ــادة، والن ــوارد يف مــنت امل ــي ال ــاز الوظيف االمتي
ــاء أســر الشــهداء واجلرحــى  ــي زوجــات وأبن احلــد األدنــى لتوّل
واألســرى احملّرريــن، المتيــازات العمــل الوظيفــي مــع شــرط 
الكفــاءة، بحيــث تكــون ال تقــل عــن %0	، وحصــر االســتفادة مــن 
النــص بزوجــات وأبنــاء تلــك الشــريحة فقــط. وبالتنــاوب نقتــرح 
للمــادة أعــاله بحيــث تضمــن  التشــريعية  تصويــب الصياغــة 
اســتخدام مصطلــح يخاطــب كال اجلنســن مــن املســتفيدين 

ــدل األوالد.  ــاء ب ــح األبن ــا باســتخدام مصطل منه

لقــد أشــارت اإلحصــاءات يف جهــاز اإلحصــاء املركــزي املتعلقــة  «
بوضعيــة املــرأة يف الوظيفــة العامــة إلــى وجــود غالبيــة النســاء 
يف أدنــى ومتوســط الســلم اإلداري، حيــث تشــكل هــذه الفئــة 
مــا نســبته )%	1( مــن كافــة العاملــن يف الوظائــف اإلداريــة، 
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وتشــكل مــا نســبته )%	( مــن مراكــز صنــع القــرار فوظائــف 
الدرجــات مــن 8-12 حتتــّل النســاء فيهــا مــا نســبته )65%(85، 
ويعنــي ذلــك أن اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بترقيتهــّن وإجازاتهــّن 
واتخــاذ القــرارات املتعلّقــة بتطويــر أدائهــّن ورفــع كفاءتهن املهنية 
واإلداريــة، يتــم مــن قبــل املناصــب اإلشــرافية األعلــى التــي 
يتبوأهــا يف الغالــب ذكــور، األمــر الــذي يترتــب عليــه إســقاط 
واســتمرار  املــرأة،  الســائدة حــول عمالــة  املجتمعيــة  للثقافــة 
تكريــس تبعيــة املــرأة يف أدوارهــا اإلجنابيــة واإلنتاجيــة للرجــل 
وتغييــب دورهــا املجتمعــي، وال بــد هنــا أن يتــم العمــل علــى 
إجنــاز موائمــة وظيفيــة لهــذه الشــريحة بشــكل تضمــن تســريع 
إجــراءات ترقيتهــّن ورفــع كفاءتهــّن وتبوئهــّن مواقــع وظيفيــة 
أعلــى. ولضمــان ذلــك مــن املهــم أن يتــم  تعديــل نــص املــادة 
إلــى جلنــة دراســة  النــوع االجتماعــي  بإضافــة وحــدات   :	9
ب(  فقــرة   /1	( املــادة  يف  األمــر  وكذلــك  الترقيــة.  شــروط 
اخلاصــة بتشــكيل جلــان املقابــالت اخلاصــة، باالختيــار مــن بــن 
املتقّدمــن للتنافــس إلشــغال الوظائــف املعلــن عنهــا علــى أن يتــم 
ــس  ــي ســتصدر عــن مجل ــار يف الالئحــة الت ــك كمعي مراعــاة ذل
الــوزراء، وكذلــك يف املــادة )	2/ فقــرة 1( بخصــوص تشــكيل 

جلــان اختيــار موظفــن للتعــن يف الوظائــف الشــاغرة.    

إن البعثــات والدورات التدريبيــة بأنواعها ومبختلــف ُمددها أو  «
نطــاق انعقادهــا ذات دور هام يف تطــوير أداء جميع املوظفين 
العموميين بغض النظــر عـــن جنسـهم، وحيــث أن احتكـار هذه 

85: تقارير المرأة والرجل لجهاز اإلحصاء المركزي تحديدا تلك األكثر تفصيال للعام 2012 والتي 
كما تم اإلشارة سابقا لم تتحسن نسبتها لألسف بعد ذلك.



189  

البعثــات والدورات التدريبيــة من قبل الرجال يعني بالضــرورة 
اإلخالل بالتوازن الـــوظيفي، ويعنـي كذلــك تطـــوير أداء الرجال 
على حساب النســاء وتعزيــز الصــورة النمطيــة ألدوارهــّن؛ وهذا 
بحد ذاته تمييز ضد املـرأة. لـذا، علـى مشروع القانون أن يتبّنى 
التي  التبايــن، وإيجاد احللول  للحــد مــن هــذا  حــاًل منطقيــاً 
البعثــات والــدورات  تلــك  تسمح باملسـاواة فـي االســتفاده من 
التدريبيــة بأنواعها، وذلــك ال يتحّقــق ســوى مــن خــالل تبنــي 
معاييــر الشــفافية والعدالــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص يف عمليــة 
اإلعــالن عــن برامــج التدريــب واالبتعــاث، واختيــار املوظفــن 
الفئــات  إلــى جانــب شــمول التدريــب جلميــع  لاللتحــاق بهــا 
الوظيفيــة، ومراعــاة طبيعــة عمــل املوّظــف وخطــط اإلحــالل 
الوظيفــي ودمجهــا بقضايــا النــوع االجتماعــي ضمــن برامــج 
رفــع القــدرات. وهنــا يقــع لزامــاً إدمــاج وزارة شــؤون املــرأة 
ضمــن عضويــة اللجنــة العليــا للبعثــات الدراســية والــدورات 
إلــى جانــب وحــدات  املــادة 116،  الــواردة يف نــص  التدريبيــة 
النــوع االجتماعــي يف إطــار جلنــة البعثــات الدراســية، والــدورات 
التدريبيــة اخلاصــة بالدائــرة احلكوميــة الواحــدة الــواردة يف 

ــادة 117. ــص امل ن

ــة مســتجيبة  « ــي ال يصــاغ بطريق وألن اإلعــالن للشــاغر الوظيف
للنــوع االجتماعــي، األمــر الــذي يحتمــل أن الوظيفــة مخّصصــة 
للذكــور وليــس لــكال اجلنســن، مــن املهــم أن يتــم إضافــة شــرط 
بخصــوص اإلعــالن وهــو أن يراعــي النــوع االجتماعــي باإلضافة 
ديــوان  مــن خــالل جهــة واحــدة وهــي  إلــى ضبــط اإلعــالن 

املوظفــن العــام.
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ومــن املهــم إضافــة نــص يقضــي بضــرورة تشــكيل جلــان إلعــداد  «
موازنــة الدائــرة احلكوميــة وجلنــة إلعــداد اخلطة اإلســتراتيجية 
للدائــرة ومراجعتهــا وتقييمهــا، وإضافــة وحــدة النــوع االجتماعي 

يف تلــك اللجــان.

يفتقــر مشــروع القانــون ألحــكاٍم قانونيــة مباشــرة وصريحــة  «
تتعلّــق بالوضــع الوظيفــي للموظفــة التــي جُتهــض، مــن حيــث 
اإلجــازة أو الراتــب، فمشــّرع القانــون مينــح املوظفــة احلامــل 
إجــازة براتــب كامــل ملــدة تســعن يومــاً، إال أنــه لــم يعالــج واقعــة 
إســقاط احلمــل واإلجــازة التــي مــن املمكــن احلصــول عليهــا قبــل 
اإلجهــاض أو بعــده، فتلــك الواقعــة ليســت مجــرد حادثــة مرضية 
تســتحّق املــرأة التــي أجهضــت مبوجبهــا »اإلجــازة املرضيــة«، 
وإمنــا هــي واقعــة خاصــة تفتــرض وجــود تدّخــل خــاص ينُظمهــا 
ويراعــي احلالــة النفســية واالجتماعيــة والصحيــة، التــي أثبتــت 
الدراســات الصحيــة بأنــه فســيولوجيا أن جســمها بحاجــة إلــى 
مــا يقــارب 40 يومــاً للتعــايف الطبيعــي، باإلضافــة إلــى الظــروف 
األخــرى التــي ستعيشــها بالضــرورة املوظفــة التــي أجهضــت 
ــة  ــة ســيكبد املوظف ــا بإجــازة مرضي ــي يف حــال مت موائمته والت
املجهضــة تبعــات نفســية وحقوقيــة هــي يف غنــى عنهــا، لــذا مــن 
ــم ســن إجــازة خاصــة للمــرأة املجهضــة يف الفصــل  املهــم أن يت
املتعلــق باإلجــازات وحتديــداً يف مــنت املــادة )110(، واســتحداث 
نــص يف الفصــل املذكــور ينــص علــى مــا يلــي: تســتحق املوظفــة 
التــي أجهضــت إجــازة مدفوعــة الراتــب ملــدة شــهر يتــم متديدهــا 

مبوجــب تقريــر طبــي إن اقتضــت احلاجــة. 
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لغايــة رســم سياســة عامــة تراعــي إدمــاج النــوع االجتماعــي يف  «
قطــاع الوظيفــة العموميــة ولتعميــق االلتــزام احلكومــي بتلــك 
السياســات، وبالوقــوف علــى اختصاصــات وصالحيــات ديــوان 
املوظفــن العــام وفقــا ملــا نصــت عليــه املــادة )7( يف البــاب األول 
الفصــل الثانــي يف مشــروع القانــون، فإننــا نرى ضرورة أن يســند 
إلــى ديــوان املوظفــن العــام، وبالتنســيق مــع جهــات االختصــاص 
مهــام إعــداد الدراســات والتقاريــر واإلحصــاءات ذات العالقــة 

باخلدمــة املدنيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي.

ونقتــرح ختامــاً مــن األهميــة مبــكان أن يتــم تضمــن هــذه التعديــالت يف 
مــنت النســخة املطروحــة لتعديــل القانــون، ووضعهــا ضمــن األولويــات يف 
ــر انتهــاكاً حلقــوق املــرأة وســبياًل  ــه، وعــدم تضمينهــا يعتب ــة تعديل عملي
حــراً إلفــالت اجلهــات املنتهكــة لهــذه احلقــوق مــن العقــاب، ســواء علــى 

مســتوى املؤسســات التــي يتوجــب عليهــا احلمايــة أو األفــراد.

احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف قانون التعليم والصحة: . 3

ــا  ــي مت تناوله ــة للمــرأة والت ــة واالجتماعي ــرز احلقــوق االقتصادي مــن أب
يف االتفاقيــات الدوليــة واملصــادر التشــريعية الوطنيــة، هــي حقوقهــا 
الصحيــة وحقهــا يف التعليــم، حيــث ألزمــت االتفاقيــات الدوليــة حتديــداً 
ــة )ســيداو(،  ــة واتفاقي ــة واالجتماعي ــي للحقــوق االقتصادي العهــد الدول
التشــريعية حلمايــة هــذه احلقــوق، ووضــع  التدابيــر  اتخــاذ  ضــرورة 
ــدأ االنســجام  ــا، ومــن أجــل ضمــان مب ــة دون انتهاكه ــات للحيلول العقوب
التشــريعي بغــرض حتقيــق هــذه احلمايــة وعــدم إفــالت اجلنــاة مــن 
العقــاب يف حــال وجــود نقــص تشــريعي أو تناقــض بينهــا وبــن تلــك 
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أن   اعتبــار  وعلــى  العالقــة،  ذات  العقابيــة  التشــريعات  يف  والــواردة 
قانونــي الصحــة والتعليــم  تعتبــر قوانــن خاصــة ملواضيــع معينــة،  ونظــراً 
لوجــود املبــدأ القانونــي اخلــاص يقيــد العــام، ولكــن يحــب أال يكــون 
ــة، هــذا مــن  ــك مساســاً بقاعــدة الشــرعية يف التشــريعات العقابي هنال
ــة  ــة والصحي ــوق التعليمي ــب آخــر يف حــال ورود احلق ــب، ومــن جان جان
يف قانــون خــاص كقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف وعلــى اعتبــار أنــه 
قانــون خــاص يفتــرض أن يكــون منســجماً يف ذلــك مــع التشــريعات 
اخلاصــة ذات العالقــة بتلــك احلقــوق كالصحــة والتعليــم، وإال ســنكون 
يف حالــة تشــّتت وبعثــرة تشــريعية وتناقــض يســتدعي االجتهــاد القانونــي 
والقضائــي ســتدفع النســاء ثمنهــا بإفــالت اجلنــاة مــن العقــاب، وعليــه 
ســيتم تنــاول هــذه احلقــوق مــن هــذا اجلانــب بغــرض ربطهــا مــع تلــك 
الســارية واجلــاري أعــاد مســودات  العقابيــة  التشــريعات  الــواردة يف 
ــي  ــات الالزمــة، والت ــى التوصي ــا بهــدف التوّصــل إل مشــاريعها، وحتليله
تضمــن حمايــة تلــك احلقــوق وعــدم إفــالت اجلنــاة مــن العقــاب، وربطهــا 
مــع مــا مت توجيهــه مــن توصيــات للجــان الدوليــة حتديــداً اللجنــة الدوليــة 

ــة )ســيداو(.  التفاقي

قانون الصحة: 	.1
رّكــز قانــون الصحــة العامــة رقــم )20( لعــام 2004 يف نــّص 
املاّدتــن )4( و)5( علــى صحــة املـــرأة املتزوجـــة وطفلهــا، وكذلك 
ــوالدة.  ــى ال ــرة احلمــل حت ــرأة احلامــل مــن فت ــة امل ــم برعاي اهت
العامــة  الصحــة  قانــون  أن  متخصصــة   دراســة86  وأظهــرت 
لــم يــأت بنصــوص قانونيـــة تراعـــي صـــحة املـــرأة الفلســطينية 
86: دراســة قانونيــة اجتماعيــة حــول وضــع المــرأة فــي القوانيــن الفلســطينية والواقــع االجتمـــاعي. رام 

اهللا: المجلــس التشــريعي، وحــدة البحــوث والدراســات القانونيــة، 2013، آمــال أبــو خديجــة. 
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بشــكل عــام، ال يف مرحلــة الشــيخوخة وال يف حــاالت الفقــر أو 
ــالك البعــض للتأمــن الصحــي، إال  ــن امت ــالرغم مـ احلاجــة، بـ
أن املــرأة بحاجــة لتأمــن صحــي مجانــي، بالرغــم مــن أن هــذا 
القانــون يجــب أن يراعــي صحــة املــرأة الفلســطينية يف كافــة 
ــك يجــب  ــى الشــيخوخة، وكذل ــة إل ــا مــن الطفول مراحــل حياته
توفيــر تأمــن صحــي مجانــي، وذلــك مــع مــا تـــدعو إليــه اتفاقيــة 
)ســيداو( التــي كفلــت حقهــا يف احلصــول علــى خدمــات مناســبة 

ــي.87  بشــكل مجان

ومبراجعــة رؤيــة وزارة الصحــة يف تقــدمي اخلدمــات الصحيــة فإنهــا 
بالرغــم مــن محدوديتهــا فهــي تقتصــر علــى املتزوجــات، وتســتثني نســبة 
كبيــرة مــن النســاء والفتيــات غيــر املتزوجــات مــن احلصــول علــى الرعاية 
واخلدمــات الصحيــة الضروريــة. حيــث تركــز وزارة الصحــة الفلســطينية 
ــل  ــا قب ــة م ــى رعاي ــات عل ــة للنســاء والفتي ــات الصحي ــر اخلدم يف توفي
الوالــدة وتنظيــم األســرة، مــع اهتمــام أقــل بكثيــر باحتياجــات صحــة 
ــة  ــى أن رؤي ــود أســباب هــذا اإلهمــال إل ــاة. وتع ــى مــدى احلي ــرأة عل امل
وزارة الصحــة تســتند يف عمليــة اتخــاذ القــرار إلــى األدوار النمطيــة 
الصحيــة  االحتياجــات  وإهمــال  الوالــدة  علــى  تركــز  بحيــث  للنســاء، 
ونوعيــة اخلدمــات  توزيــع  يؤثــر علــى عمليــة  للنســاء، ممــا  األخــرى 
املقدمــة مبــا يتناســب مــع احتياجــات جميــع األفــراد يف املجتمــع. هــذا 
الواقــع ســاهم يف تعــّدد مقّدمــي اخلدمــات ومســتويات اخلدمــة ونوعيتها 
مــا بــن القطــاع العــام واخلــاص، الــذي ترتفــع كلفتــه بشــكل ال تســتطع 

87: ترقيـع تشـريعي جديـد فـي مواجهـة تنـامي ظـاهرة قتـل النسـاء، عصام عابدين، مجلة الحـدث. 
http://www.alhadath.ps/ :2017، . 2017/1/24 منشورة على الموقع اإللكتروني للحدث
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النســاء ذوات الدخــل احملــدود مــن االســتفادة منهــا،88 ويخالــف القانــون 
األساســي والعهــد الدولــي للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة واتفاقيــة 
ســيداو مــن أن تكــون هــذه اخلدمــات متوفــرة ومجانيــة ويقــع لزامــاً علــى 

الدولــة تأمينهــا.
علــى  للحفــاظ  املهنيــة  إلــى اخلبــرات  الطبيــة  الكــوادر  تفتقــر  »كمــا 
اخلصوصيــة والســرية يف التعامــل مــع النســاء يف املراحــل املختلفــة، 
خاصــة يف قضايــا العنــف، حيــث تعتبــر املراكــز الصحيــة اجلهــة األولــى 
يف اســتقبالهن، وتعتبــر النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة األكثــر ُعرضــة 
أســاس  علــى  كافــة  والعنــف  واإلقصــاء  والتمييــز  التهميــش  ألشــكال 
اإلعاقــة، كمــا علــى أســاس اجلنــس، ذلــك علــى مســتوى السياســات 
الصحــي  التأمــن  فيهــا  مبــا  املختلفــة  واخلدمــات  والبرامــج  العامــة 
احلكومــي املجانــي الــذي ال يشــمل احتياجاتهــّن الصحيــة، واإلجــراءات 
املتبعــة التــي يتحقــق مــن خاللهــا وصــول املواطنــن/ات لتلــك اخلدمــات. 
إضافــة  لذلــك، فهــّن مغّيبــات بشــكٍل ملحــوظ عــن أجنــدات املجتمــع 
املدنــي، ســواء علــى مســتوى املؤسســات التــي تقــود احلركــة النســوية، أو 
تلك املنبثقة عن حركة اإلعاقة، وعلى مســتوى سياســات واســتراتيجيات 
وزارة الصحــة أيضــا واملؤسســات األهليــة التــي تُعنــى يف قضايــا الصحة. 
وميكــن مالحظــة أن هنــاك محدوديــة يف املعلومــات َحــول الظــروف 
املعيشــية لهــذه الشــريحة، لعــدم وجــود مؤشــرات متخّصصــة، نظــراً يف 
غالبيــة التقاريــر الوطنيــة واإلحصائيــات الرســمية يف البــالد89، وهــذا ما 
انتقدتــه اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو( وأوصــت يف احــد توصياتهــا 
ضــرورة االهتمــام بهــم وإدماجهــم يف سياســات احلكومــة ووزارة الصحة، 

88: حالة المرأة الفلسطينية الخصوصية اإلنجازات والعثرات، مجلة سياسات، 2017، معهد 
السياسات العامة 

89: المرجع السابق ص 138.
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وتأمــن احلقــوق الصحيــة والتأمينــات الصحيــة اخلاصــة بهــن علــى 
مختلــف أنــواع اإلعاقــة وبظروفهــن الصحيــة وبشــكل مجانــي90، وهــذا 

مــا ال نشــهده يف الواقــع العملــي لألســف.

ومــن جانــب أخــر لقــد حظــر قانــون الصحــة الفلســطيني اإلجهــاض 
مبوجــب املــادة )8( منــه مــن بــاب احلظــر املطلــق، باســتثناء تعــرض 
حيــاة املــرأة خلطــر املــوت ومبوافقــة وشــهادة طبيبــن، ومبوجــب معاييــر 
وضوابــط نصــت عليهــا هــذه املــادة، يف حــن لــم تراعــي هــذه املــادة 
قضايــا اإلجهــاض بســبب العنــف واالعتــداء اجلنســي مبوجــب املعاييــر 
الدوليــة وال حتديــد معاييــر اإلجهــاض اآلمــن مبوجــب نــص القانــون 
خدمــات  بشــأن  الصحيــة  السياســات  يف  وهنالــك ضعــف  وحاالتــه، 
ــم  ــة بوســائل تنظي ــا التوعي ــد اإلجهــاض ومنه ــا بع اإلجهــاض اآلمــن وم
األســرة والدعــم النفســي،91 كمــا أن هنــاك غيابــاً واضحــاً لإلحصــاءات 
والنســب حــول اإلجهــاض بصــورة عامــة، وحــول موضــوع اســتئصال 
األرحــام لــدى النســاء ذوات اإلعاقــة بصــورة خاّصــة واللواتــي يقــوم 
أهاليهــم بذلــك بســبب تعرضهــن لالعتــداء اجلنســي بــدال مــن احلمايــة 
الشــمولية لهــذه احلــاالت، خالفــاً مــع مــا نّصــت عليــه املعاييــر الدولية يف 
هــذا الشــأن، وال يوجــد معاييــر إلجهاضهــّن يف حــال االعتــداء اجلنســي 
ــك  ــّن، وكذل ــر إلجهاضه ــى باملشــرع وضــع معايي عليهــن، وكان مــن األول
ــر  ــح املــرأة أيضــا حــق التقري ــداء اجلنســي ومن اإلجهــاض بســبب االعت
يف حملهــا وخياراتهــا وقدرتهــا علــى حتمــل ذلــك وظروفهــا االجتماعيــة 
واالقتصاديــة مبــا ينســجم مــع املصالــح الفضلــى لهــا وألســرتها وللجنــن، 
حتــى يحيــا يف ظــل ظــروف صحيــة وســليمة الحقــاً كطفــل، وهــذا مــا لــم 

90 : التوصية 38/د من مالحظات اللجنة الدولية التفاقية )سيداو( على التقرير األولي لدولة فلسطين. 
91: الموجع السابق ص 140.
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يتناولــه القانــون علــى اإلطــالق لألســف، بــل نظــر إلــى حقــه يف احليــاة  
بشــكل مجــرد دون أن يراعــي حقــة يف النمــو والبقــاء مبوجــب مــا نصــت 
ــون الطفــل الفلســطيني. ــة الدوليــة حلقــوق الطفــل وقان ــه االتفاقي علي

وكان مــن األولــى بالقانــون أال يتعامــل مــع اإلجهــاض يف إطــار املنــع أكثــر 
منــه يف إطــار الضبــط واملراعــاة لــكل ظــرف للمــرأة ولألســرة، كــي يتحــول 
تنفيــذ اإلجهــاض )خاصــة لــدى الشــرائح الفقيــرة( مــن إطــار الســرية إلــى 
إطــار العلنيــة، مــع توفيــر الشــروط الصحيــة املالئمــة لفعلــه يف وضــع 
يحافــظ علــى صحــة املــرأة وعــدم وقوعهــا فريســة للمواصفــات الضــاّرة.

قانون التعليم 	.2

لقــد ورد يف القــرار بقانــون التعليــم العالــي للعــام 2018 الــذي 
ألغــى بــه قانــون التعليــم العالــي رقــم )11( لســنة 1998، حتديــداً 
نــص املــادة )2( منــه علــى احلق يف التعليــم حيث نصت: »التعليم 
العالــي حــق لــكل مواطــن تتوافــر فيــه الشــروط العلميــة…«، وجاء 
كســياق مترجــم ملــا نــص عليــه القانــون األساســي املعــدل يف 
املــادة 24 الفقــرة األولــى« التعليــم حــق لــكل مواطــن، وإلزامــي 

حتــى نهايــة املرحلــة األساســية«. 

نــرى خلــوه مــن ذكــر »ضمــان عــدم التمييــز حســب  النــص  بتحليــل 
اجلنــس واللــون والفئــة والديــن.. إلــخ«، والــذي يؤكــد علــى عــدم التمييــز 
املجتمعــي يف هــذا اجلانــب كــدور مــن أدوار القانــون يف عمليــة التغييــر 
ورفــع الوعــي، بشــكل أفضــل مــن االكتفــاء باحلياديــة واإلشــارة بــأن 
التعليــم حــق لــكل مواطــن/ إنســان فقــط، ومبــا يضمــن االلتــزام والتنفيــذ 
ملــا نصــت عليــه املــادة )10( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال 
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التمييــز ضــد املـــرأة، بإلــزام الــدول التخــاذ كافــة التدابيــر اخلاصــة مبنح 
املــرأة حقوقــا مســاوية للرجــل يف مجــال التربيـــة والتعليــم مبــا فيهــا 

التدابيــر التشــريعية.

ونــص القــرار بقانــون بشــأن التربيــة والتعليــم العــام رقــم )8( للعام 2017 
يف مادتــه اخلامســة، بشــأن الزاميــة التعليــم بــأن »:1. يكــون التعليــم 
إلزاميــا حتــى نهايــة الصــف العاشــر 2. يكــون التعليــم مجانيــا يف كافــة 

املؤسســات التعليميــة احلكوميــة«.

وبتحليــل النــص نــرى أنــه جــاء محــدداً إلزامّيــة التعليــم بالصــف العاشــر، 
ــأت اجلهــات  ــة إن ارت ــة اإللزامي ــادة املرحل ــاركاً بهــذا مســاحة رفــع/ زي ت
املختصــة بذلــك، علــى خــالف مــا نصــت عليــه املعاييــر الدوليــة مــن 
إلزامّيــة التعليــم ملــا دون ســن 18 عــام، أي بنهايــة املرحلــة الدراســية، 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وذلــك لضمــان عــدم التســرب مــن  حتديــداً 
املــدراس والتزويــج املبكــر حتديــداً لإلنــاث وهــذا الــدور األساســي للقانون 
والتــي نصــت عليــه االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل كتدبيــر تشــريعي.

ونــص القــرار بقانــون أعــاله بشــكل صريــح علــى مجانيــة التعليــم يف 
املــدارس واملعاهــد واملؤسســات العامــة، مّمــا يعنــي بأنــه لــن يتــم حرمــان 
أو إقصــاء الفئــات الفقيــرة أو محــدودة الدخــل مــن احلصــول علــى احلــق 
بالتعليــم ولكافــة املراحــل التعليميــة »العــام والعالــي«، ونــرى أن هــذا 
ــون الطفــل الفلســطيني لعــام  ــه قان ــون جــاء أفضــل ممــا نــص علي القان
2004، مبوجــب املــادة )7	( مــن القانــون األخيــر فيمــا يتعلــق بإلزاميــة 
التعليــم، والتــي حددهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة حتــى إمتــام 
املرحلــة األساســية العليــا كحــد أدنــى، أي حتــى نهايــة الصــف التاســع، 
علمــاً بــأن الفقــرة األُولــى مــن املــادة ذاتهــا نصــت علــى مّجانيــة التعليــم 



198 

حتــى إمتــام املرحلــة الثانويــة، فمــا قيمــة املجانيــة إن لــم يتــم النــص علــى 
اإللزاميــة حتــى نهايــة املرحلــة الثانويــة، فــكان مــن األَولــى النــص علــى 
ــة  ــة املرحل ــة وهــي نهاي ــة لنفــس املرحل ــة واملجاني ــن اإللزامي كال املعياري
الثانويــة، لتوحيــد القيــم واحلقــوق، وتضمــن ذلــك يف قانــون التربيــة 

والتعليــم العــام أيضــاً.

وال يوجــد أي مصطلــح يضمــن/ يكفــل التــزام الدولــة بتوفيــره حتــى هــذه 
املرحلــة يف قانــون التربيــة والتعليــم، لكافــة الفئــات مبــا فيهــم الفقــراء 
والنســاء واحملرومــن منــه مبــا فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة، تنفيــذاً 
ملــا نصــت عليــه  املــادة )8	( مــن قانــون الطفــل الفلســطيني علــى أنــه: 
»تّتخــذ الدولــة جميــع التدابيــر املناســبة والفّعالــة بهــدف إلغــاء مختلــف 
أشــكال التمييــز يف التمتــع بحــق التعليــم والعمــل علــى حتقيــق تســاوي 
الفــرص الفعليــة بــن جميــع األطفــال«، كنــوع مــن أنــواع النــص الواضــح 
علــى عــدم التمييــز والــذي كان مــن األجــدر يف قانــون التربيــة والتعليــم 
التغييــر  أوالً، ولضمــان  التشــريعي  االنســجام  لتوحيــد  النــص عليهــا 
املجتمعــي لصالــح إحقــاق احلقــوق ومنــع التمييــز مبــا فيهــا لشــريحة 

النســاء واألطفــال ثانيــاً.

بالرغــم مــن وجــود بعــض النصــوص التــي وردت حملاســبة األهــل الذيــن 
مينعــون أو يحرمــون أبناءهــم مــن التعليــم دون ســن السادســة عشــر، 
كشــكل مــن أشــكال الرقابــة علــى تنفيــذ معاييــر الزاميــة التعليــم والتــي 
مت ســقفها بعمــر 16 عــام حتــى الصــف العاشــر، والتــي كان مــن األولى أن 
يتــم رفعهــا إلــى انتهــاء املرحلــة الدراســية وعمــر 18 عــام،  والتــي وردت 
يف القــرار بقانــون التربيــة والتعليــم للعــام 2017، حيــث نّصــت املــادة 
50 منــه : »يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة، أو دفــع غرامــة ال 
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ــة، أو  ــة املتداول ــا بالعمل ــي أو مــا يعادله ــار أردن ــا 1000 دين ــد قيمته تزي
بكلتــا العقوبتــن: 1. كل ولــي أمــر ميتنــع عــن إحلــاق أو يســحب ابنــه أو 
ابنتــه مــن املؤسســة التعليميــة دون السادســة عشــر 2. كل شــخص مينــع 
التحــاق أي طفــل أو يؤثــر بــأي وســيلة كانــت علــى التحاقــه بــأي مؤسســة 

تعليميــة دون ســن السادســة عشــر«.

ــي  ــه ســيفلت مــن العقــاب األهال ــه ومبوجــب النــص أعــاله جنــد أن علي
الذيــن يقومــون بتزويــج بناتهــم بشــكل مبّكــر وحرمانهــّن مــن حقهــن يف 
التعليــم ملــا دون عمــر 18 عــام، أو األهالــي الذيــن يقومــون بحرمــان 
ــوع مــن  ــة كن ــة الثانوي ــة املرحل ــى نهاي ــم حت ــم يف التعلي ــن مــن حقه بناته
ــداً يف حــاالت االنفصــال األســري،  ــن، حتدي ــف واإلســاءة له ــواع العن أن
والتــي عــادًة مــا يقــع ضحيتــه األطفــال حتديــداً اإلنــاث كمــا مت التوضيــح 
مــن قبــل نيابــة حمايــة األســرة، كــون القانــون ســقف وحــدد الســن ملــا دون 
ــر  ــون الطفــل الفلســطيني اعتب ــم أن قان ســن السادســة عشــر، مــع العل
وجــود الطفــل/ة خــارج املقاعــد املدرســية معرضــاً خلطــر االنحــراف، 
وهــذا يوضــح عــدم وجــود سياســة تشــريعية واضحــة لــدى املشــرع 
لضمــان  واملتكاملــة  الكافيــة  القانونيــة  احلمايــة  لتوفيــر  الفلســطيني 

ــم. ــذ احلــق يف التعلي ــق وتنفي تطبي

ووفــق معطيــات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، يف تقريــره 
ــرى  ــام 2017، ن ــا وإحصــاءات«، لع ــرأة والرجــل يف فلســطن: قضاي »امل
أنــه ارتفعــت نســبة األســر التــي ترأســها أنثــى يف فلســطن مــن 10.9% 
يف عــام 2015 إلــى %11.1 يف عــام 2016، وتزيــد النســبة يف الضفــة 
الغربيــة عنهــا يف قطــاع غــزة حيــث بلغــت؛ %12.2 و%9.1 علــى التوالــي 

عــام 2016.
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نــرى أن التعليــم هــو مقــّوم أساســي لتوفيــر فــرص العمــل  وإن كنــا 
املهنــي،  التعليــم  النظامــي مبــا فيــه  النظامــي وغيــر  للنســاء بشــقية 
والــذي -لألســف- ال يوجــد سياســات واضحــة لضمــان تنفيــذه علــى 
أرض الواقــع مبــا ينســجم مــع احتياجــات ســوق العمــل وقــدرات وميــول 

األفــراد مبــا فيهــن النســاء.

ــاث ضمــن  ــى ارتفــاع نســبة اإلن ــات إل ــة، تشــير البيان ــة علمي ومــن ناحي
احلالــة التعليميــة، ثانويــة فأعلــى مقارنــة بالذكــور لتبلــغ %42.2 مقابــل 

%	.7	 علــى التوالــي للعــام 2016.

ــر  ــن يف القطــاع غي ــور العامل ــاع نســبة الذك ــى ارتف ــات إل وتشــير البيان
املنّظــم مقارنــة باإلنــاث لتبلــغ )%4.9	، %20.0( علــى التوالــي، بينمــا 
تزيــد نســبة اإلنــاث العامــالت يف القطــاع غيــر املنظــم يف الضفــة الغربية 

عنهــا يف قطــاع غــزة لتبلــغ )%2.	2، %11.1( علــى التوالــي.

 12.0% والتجــارة   65.4% اخلدمــات  قطاعــي  إن  التقريــر،  ويقــول 
العامــالت. للنســاء  الرئيســي  املشــّغل 

وال تــزال املهــن التــي متارســها النســاء حســب التقريــر تنحصــر يف املهــن 
التقليديــة، فحوالــي نصــف النســاء يعملــن كفنيــات ومتخصصــات وأقــل 

مــن ُعشــر النســاء يعملــن يف املهــن الزراعيــة.

مبوجــب هــذه املعطيــات ال نســتطيع إال القــول بــأن التعليــم أداة متكينيــة، 
ووســيلة حمايــة مــن الفقــر مبعنــاه االقتصــادي والثقــايف واملعــريف فهــو 
حمايــة لهــن مــن فقــر الوعــي بحقوقهــن. وهــو الطريــق لتحقيــق مكانــة 
يف املجتمــع فتصبــح ســوياً مــع الرجــل تتولــى أعلــى املناصــب قــادرة 
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علــى اتخــاذ قراراتهــا داخــل وخــارج أســرتها. هــو ســالح تقويــن بــه علــى 
مواجهــة ظــروف احليــاة الصعبــة. 

ــرى مــن  ــي ن ــع العمل ــات الواق ــواردة أعــاله ومعطي ــل النصــوص ال وبتحلي
األفضــل علــى املســتوى التشــريعي أن يتــم تضمــن حــق التعليــم تفصيــاًل 
أكثــر إيجابيــة وإنصافــا للمــرأة، علـــى نحــو يحقــق املســاواة الكاملــة للمــرأة 
ــذا  ــر له ــل أكث ــى تفصي ــص عل ــم الن ــك أن يت ــه بذل يف هــذا املجــال، وعلي
احلــق علــى النحــو التالــي: »التعليــم حــق لــكل مواطــن، وإلزامــي حتى نهاية 
املرحلــة الثانويــة، وهــو مجانــي فـــي مـــدارس احلكومــة، بــه تعــزز مفاهيــم 
الدميقراطيــة والعدالــة واملســاواة، علــى قاعــدة املســاواة بــن الرجــل 
واملــرأة، ضمــن برامــج تربويــة تعــزز روح االنتمــاء الوطنــي واالعتمــاد علــى 
الـــذات، وترســـخ الثقــة بالنفــس، احلــق يف التعليــم املهنــي والتقنــي مكفــول 
للمــرأة، وتعمــل الدولــة علــى تبنــي سياســات وقوانــن تكفــل توســيع نســبة 

مشــاركة املــرأة يف هــذا التعليــم«.

وكنــوع مــن التوصيــات التــي مت تضمينهــا يف أوراق العمــل والدراســات 
املتخصصــة لذلــك 92مبــا فيهــا توصيــات جلنة )ســيداو( حتديــدا التوصية 
رقــم )25( بــكل فقراتهــا، واملتخصصــة مــن أجــل حتســن الوضع التعليمي 

للنســاء يف املجتمــع الفلســطيني نوصــي بالتوصيــات التاليــة:

الصــف  « إمتــام  حتــى  اإللزامــي  التعليــم  ســن  رفــع  مــن  البــد 
الثانــي عشــر، لضمــان وصــول الفتــاة إلــى مســتوى مــن التعليــم 
ميكنهــا مــن الدفــاع عــن حقوقهــا واالنخــراط يف ســوق العمــل 

92: ورقة عمل حول: التعليم وسيلة لحماية المرأة من الفقر، إعداد: أمال صيام، مركز شئون المرأة 
غزة، 2005، 

تقرير بعنوان النوع االجتماعي والتعليم العام السياق، السياسات واالستراتيجيات، التحديات 
والتوصيات، وحدة النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، 2016.
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الرســمي إن أرادت، ويحميهــا مــن أخطــار الــزواج املبكــر. إلــى 
جانــب متابعــة كافــة حــاالت التســّرب، ووضــع عقوبــات رادعــة 
ــة.  ــة هــذه املرحل ــى نهاي ــة حت ــن الفــرص التعليمي ــن م ــن يحرمه مل

ــات يف املجتمــع  « ــج الفتي ــر أو تزوي ــزواج املبّك ــة ظاهــرة ال محارب
ــى  ــوق عل ــا ف ــى 18 ســنة فم ــزواج إل ــع ســن ال الفلســطيني، ورف
التشــريعات وتوحيدهــا يف قوانــن الطفــل والتعليــم  مســتوى 

والعقوبــات.

إطــالق حمــالت توعيــة شــاملة حــول ضــرورة وأهميــة تعليــم  «
الفتــاة وأخطــار تزويجهــا مبكــراً علــى أن تشــمل التوعيــة النســاء 
اإلعــالم  وســائل  مــع  التعاونيــة  اجلهــود  وتكثيــف  والرجــال، 
لزيــادة ورفــع الوعــي العــام حــول القوالــب النمطيــة مــن منظــور 
النــوع االجتماعــي التــي ال تــزال قائمــة علــى جميــع مســتويات 

ــا. ــة القضــاء عليه املجتمــع، بغي

يف  « االجتماعــي  النــوع  بقضايــا  حساســية  أكثــر  نهجــاً  تبّنــي 
املناهــج الفلســطينية، مــن خــالل إبــراز صــورة مشــرقة للمــرأة 

وتغييــر الصــورة النمطيــة والدونيــة والتقليديــة لهــا.

تطويــر اســتراتيجية واضحــة لالســتثمار يف املــوارد البشــرية  «
أســاليب  لتبنــى  املــدارس  يف  العاملــن/ات  قــدرات  وتطويــر 
حديثــة يف التعلــم تشــّجع الطــالب/ات يف االســتمرار وجتعــل 

التعليــم أكثــر إيجابيــة.

النســاء يف  « تواجــد  تدعــم  لكــي  املؤّسســاتية  توحيــد اجلهــود 
مواقــع عمــل غيــر تقليديــة ممــا يزيــد مــن فــرص العمــل لديهــن.
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البــد مــن وجــود دراســات متخصصــة تــدرس احتياجــات الســوق  «
حتــى يتــم الربــط بــن احتياجــات ســوق العمــل، والتخصصــات 
املطلوبــة لتلبيــة لذلــك ومــن ثــم توجيــه تعليــم النســاء مبــا يضمــن 

حصولهــّن علــى فــرص عمــل بعــد تخرجهــّن.



204 

اجلزء الرابع

النتائج والتوصيات 

والتــي جــاءت  التوصيــات  نثــر  الدراســة ســيتم  مــن  يف هــذه اجلــزء 
كنتائــج لعمليــة التحليــل والنقــد التــي مت اســتعراضها يف األجــراء األولــى 
الدراســة، ســتُوّجه بشــكل مباشــر ومكّثــف علــى أكثــر مــن مســتوى، 
ــات النافــذ  ــون العقوب ــداً قان املســتوى األول ســيكون التشــريعات وحتدي
والتشــريعات اجلزائيــة، وهــي احملــور األساســي مــن هــذه الدراســة، ومــن 
ثــم ســيتم تنــاول التشــريعات األخــرى كالتعليــم والتشــريعات العماليــة 
واألحــوال الشــخصية، مــن زاويــة ضــرورة  العمــل علــى تعديلهــا لضمــان 
احلمايــة القانونيــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمــرأة  فيهــا، 
ــت اجلهــات الرســمية  وعــدم إفــالت منتهكــي هــذه احلقــوق ســواء أكان
املســؤولة عــن احلمايــة، وتضمــن هــذه احلقــوق يف التشــريعات والرقابــة 
ــى مســتوى األفــراد، مــن املســؤولية  ــة تطبيقهــا، أو كانــت عل ــى عملي عل
هــذه  ربــط  أهميــة  ثــم  ومــن  تلــك احلقــوق،  انتهــاك  علــى  والعقــاب 
التعديــالت مــع قانــون العقوبــات كقانــون »أُم« لتحقيــق مبــدأ الشــرعية و 
االنســجام التشــريعي واتســاق احلمايــة الشــمولية وعــدم إفــالت اجلنــاة 

مــن أي عقــاب قــد يكــون ســببه التناقــض أو الشــغور التشــريعي.

وألهميــة دور اجلهــات املطّبقــة للقوانــن، حتديــداً القضــاة ووكالء النيابــة 
ــة للمــرأة  ــة القانوني ــة وفلســفة احلماي ــة احلقوقي ولضمــان اتســاق الرؤي
املناهضــة للفكــر النمطــي الســائد، مت توجيــه توصيــات يف مجــال التطبيق 
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القضائــي ليتــم األخــذ بهــا علــى مســتوى التطبيــق وليــس فقــط التشــريع، 
ولرمبــا أن يكــون هنالــك بعــض القــرارات القضائيــة املنشــأة لقواعــد 
قانونيــة حاميــة للنســاء تســد أي نقــص أو فــراغ تشــريعي وحتــل أي 
تعــارض أو تناقــض تشــريعي قــد يكــون ســببا إلفــالت اجلنــاة مــن العقــاب.
ــة الشــمولية للنســاء، ال بــد مــن  وختامــاً وألهميــة ضبــط دائــرة احلماي
والبرامــج  واإلجــراءات  السياســات  مســتوي  علــى  توصيــات  توجيــه 
اخلاصــة لتحقيــق احلمايــة الالزمــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
للنســاء ســواء علــى مســتوى احلمايــة الوقائيــة أو اخلالليــة أو التأهيليــة 
املطلوبــة للضحايــا ســعياً لتقــدمي كافــة اخلدمــات والبرامــج النفســية 

واالجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة والتمكينيــة الالزمــة.

توصيات على مستوى التشريعات . 1

بنــاًء علــى التحليــل الــذي مت إجنــازه يف اإلجــراءات الســابقة للبحــث، 
األصليــة  اجلزائيــة  التشــريعات  لتعديــل  التوصيــات  إجمــال  ميكــن 
والتكميليــة منهــا يف الشــق املتعلــق باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

ــي: ــرأة مبــا يل للم
توصيات لتعديل التشريعات اجلزائية  1.1

ميكــن جتزئــة التوصيــات هنــا إلــى شــقن مرحلــي تكتيكــي، 
بتعديــل قانــون العقوبــات الســاري املفعــول، ويف بعــض اجلوانــب 
واملــواد ذات األولويــة باالســتفادة مــن جتربــة القــرارات بقوانــن 
املعدلــة، وكخطــوة تدريجيــة نحو رؤية اســتراتيجية باجتاه اعتماد 
ــون  ــرار بقان ــات الفلســطيني، ومشــروع ق ــون العقوب مشــروع قان
حمايــة األســرة مــن العنــف مــع األخــذ بالتوصيــات واالقتراحــات 

املعدلــة علــى نصوصهمــا والتــي مت توضيحهــا يف الدراســة.
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توصيــات بخصــوص القــرارات بقوانــن املتعلقــة بإســقاط  1.1.1
احلــق الشــخصي واألعــذار احمللــة واملخّففــة مــن العقــاب. 
بالرجــوع إلــى القــرارات بقوانــن املعدلــة لقانــون العقوبــات والتطبيقــات 
القضائيــة لهــا والتــي مت تقييمهــا مبوجــب دراســة مختصــة مــن قبــل 
مركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي مت إجنازهــا مؤخــراً ميكــن 

إيــراد التوصيــة التاليــة	9:
ضــرورة العمــل علــى اعتمــاد التدخــالت التشــريعية بخصــوص  «

املــواد املتعلقــة باألســباب واألعــذار املخّففــة مــن قبــل املجلــس 
ــع بقــّوة القانــون العــادي، وإلزالــة  التشــريعي الفلســطيني، لتتمّت
الصفــة املؤقتــة عــن هــذه التعديــالت كونهــا صــدرت مبقتضــى 
املــادة 	4 مــن القانــون األساســي الفلســطيني وليــس ضمــن 

ســياق التشــريع العــادي.
تعديــل املــادة 98 بإزالــة مصلــح بداعــي »الشــرف« ليصبــح النص  «

كمــا اآلتي:
»يســتفيد مــن العــذر املخفــف فاعــل اجلرميــة الــذي أقــدم عليهــا 
بثــورة غضــب شــديد نــاجت عــن عمــل غيــر محــق وعلــى جانــب 
مــن اخلطــورة أتــاه املجنــي عليــه، وال يســتفيد فاعــل اجلرميــة 

مــن هــذا العــذر املخفــف إذا وقــع الفعــل علــى أنثــى«.
تعديــل الفقــرة 5 مــن املــادة 99 بإضافــة اجلنــح إلــى جانــب  «

اجلنايــات، والنــص صراحــة علــى اســتثناء جرائــم االعتــداء علــى 
النســاء واألطفــال مــن األخــذ باألســباب املخففــة ليصبــح النــص 

كمــا اآلتــي:
ــي  ــاد القانون ــرأة لإلرش ــز الم ــاة، مرك ــي الحي ــرأة ف ــق الم ــة ح ــطين بحماي ــة فلس ــات دول 93: التزام

.2018 أواخــر  واالجتماعــي، 
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»فقــرة 5 - ال يجــوز األخــذ باألســباب املخّففــة يف اجلنايــات 
واجلنــح الواقعــة علــى النســاء واألطفــال«.

العقوبــات  بتعديــل مســودة مشــروع قانــون  وبالتنــاوب نوصــي أيضــاً 
ومشــروع قــرار بقانــون حمايــة األســرة حتديــداً يف املــواد املتعلقــة بالزنــا 
واألعــذار املخففــة واحمللــة مــن العقــاب واألســباب املخففــة وإســقاط 
احلــق الشــخصي بــذات االقتراحــات التــي مت تضمينهــا يف هذه الدراســة 

لغايــة االنســجام التشــريعي. 

2.1.1 النصوص املتعلقة بالزواج وتكرار الزواج

نوصــي بتعديــل مــا ورد يف نــص املــادة )279( مــن قانون العقوبات 
والقصــر  القاصــرات  تزويــج  بخصــوص   1960 لعــام  الســاري 
بالنــص الواضــح يف أحكامهــا علــى اعتبــار زواج أي شــخص مــن 
كال اجلنســن ســواء كان ذكــر أم أنثــى إن لــم يتجــاوز الثامنــة 
عشــر مــن العمــر باطــال، واعتبــار ذلــك أيضــاً جنايــة تســتوجب 
معاقبــة كل مــن أبــرم و/ أو ســاهم علــى إبــرام هــذا الــزواج بعقوبة 

بالســجن ملــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات.

وبالتنــاوب يقــع لزامــاً تعديــل قانــون األحــوال الشــخصية لضمــان 
االنســجام التشــريعي، وحتديــداً نــص )185( مــن قانــون األحــوال 
الشــخصية األردنــي لعــام 1976، الســاري يف الضفــة الغربيــة 
ومــا يقابلهــا مــن قانــون حقــوق العائلــة لســنة 1954 الســاري يف 

قطــاع غــزة.

 420 املــادة  بتعديــل  نوصــي  التشــريعي  االنســجام  ولضمــان 
مــن مشــروع قانــون العقوبــات للعــام 2011 بحيــث يتــم تشــديد 
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العقوبــة باعتبارهــا جنايــة، وإزالــة االســتثناء الــوارد يف ذيــل املــادة 
والــذي يبيــح الــزواج يف حالــة الضــرورة التــي يقّررهــا القاضــي 
الشــرعي املختــص وموافقــة ولــي األمــر، وذلــك لضمــان التشــديد 
يف العقوبــة ولالنســجام مــع هــدف احلمايــة لألطفــال دون ســن 
18 عــام، ولتحقيــق الــردع العــام واخلــاص الرتــكاب هــذه اجلرائــم 
للحيلولــة دون إبــرام هكــذا عقــود، وإزالــة أي اســتثناء يــرد علــى 

هــذا النــص.

وعليــه نوصــي بتوحيــد كافــة النصــوص أعــاله وتعديلهــا لتصبــح 
مــا يلــي: »يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات، كل 
ــى دون ســن 18 عــام، أو أجــرى  ــراً كان أم أنث مــن زوج طفــال ذك

مراســم زواجــه، أو ســاعده يف إجــراؤه مــع علمــه بذلــك«.

ــوق  ــة حق ــل الفلســطيني واتفاقي ــون الطف ــع قان ــك انســجاماً م ــي ذل يأت
الطفــل وتوصيــات جلنتهــا يف هــذا األمــر، وتنفيــذاً ملــا أوصــت بــه اللجنــة 
ــي، ومــا  ــة فلســطن يف تقريرهــا األول ــة )ســيداو( لدول ــة التفاقي الدولي
طالبــت بــه مــن تضمــن ذلــك يف مشــروعي قانــون العقوبــات واألحــوال 

الشــخصية واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لذلــك.

وبخصــوص تكــرار الــزواج، نوصــي بتعديــل املــادة )280( مــن قانــون 
العقوبــات األردنــي للعــام 1960 الســاري يف الضفــة الغربيــة، ونــص املــادة 

)422( مــن مســودة قانــون العقوبــات لتصبــح كمــا يلــي: 

َج يف أَثْنــاِء ُوُجــوِد َزْوِجــِه َعلـَـى َقيـْـِد  »1- يُعاَقــُب ِباحلبــس ُكلُّ َشــْخٍص تـَـَزوَّ
ِكــُن َفْســُخُه،  واُج الّتاِلــي باِطــاًل، أو مُيْ احَليــاِة، َســواء أكاَن الــزَّ
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واِج املَْذُكــوَرِة يف  2- يُعاَقــُب، بالُعُقوبَــِة نَْفِســها َمــْن أَْجــرى َمراِســَم الــزَّ
ــَك«.  ــِه ِبذِل ــَع ِعلِْم ــاِبَقِة َم ــَرِة الّس الَفْق

اللجنــة الدوليــة التفاقيــة  بــه  يأتــي ذلــك انســجاما مــع مــا أوصــت 
)ســيداو( ولضمــان احلفــاظ علــى التماســك األســري وحقــوق املــرأة 
وإزالــة أي متييــز بحقهــا وللمبــّررات االجتماعيــة والنفســية التــي مت 

توضيحهــا يف الشــق املتعلــق بتكــرار الــزواج يف هــذه الدراســة.
وفيمــا يتعلــق الــزواج املدنــي: نوصــي بضــرورة إضافــة نــص بخصوصــه 
يف مســودة قانــون العقوبــات و/أو أي قــرار معــدل لقانــون العقوبــات 
ــزواج  ــى ضــرورة إباحــة ال ــح عل ــص الصري ــن الن ــث يضم الســاري  بحي
املدنــي وتنظيــم أحكامــه مبوجــب نظــام قانونــي، تنفيــذا ملــا أوصــت 
اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو( كنــوع مــن احلمايــة القانونيــة للنســاء، 

ــة. ــات وجنســيات مختلف ــزواج مــن ديان ــة ال ــداً يف حال وحتدي
وباملقابــل مــن املهــم ضــرورة النــص علــى أن يكــون الطــالق يف احملكمــة 
اإلجــراءات  وضــع  ضــرورة  مــع  لذلــك،  مخالفــة  أي  علــى  واملعاقبــة 

والتســهيالت الالزمــة لتنفيــذ ذلــك وعليــه نوصــي بالنــص التالــي:
»يكــون الطــالق يف احملكمــة مبوجــب اإلجــراءات اخلاصــة بذلك، ويعاقب 
كل مــن يخالــف ذلــك باحلبــس ملــدة ال تقــل عــن ســنتن وبغرامــة ماليــة 
ال تقــل عــن ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونيــاً«.

1.1.	 النصوص املتعلقة بالزنا:
العقوبــات  قانــون  مــن   )284-282( املــواد  بتعديــل  نوصــي 
األردنــي لعــام 1960 الســاري وإزالــة أي متييــز بحــق املــرأة، 
ولضمــان احلفــاظ علــى التماســك األُســري وحفــظ احلقــوق 
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واحلّريــات املنصــوص عليهــا يف املعاييــر الدوليــة، كمــا نوصــي 
بحــذف املــادة )486( مــن مشــروع قانــون العقوبــات، واالكتفــاء 
ــد النصــوص  ــه يف املــواد 5	4 و6	4، وتوحي مبــا مت النــص علي
املقتــرح تعديلهــا يف قانــون العقوبــات الســاري ومشــروع قانــون 

ــي: ــا يل ــح فقــط كم ــات لتصب العقوب

ٌج - َرُجاًل  نــا ِإذا ماَرَس َشــْخٌص ُمتـَـَزوِّ ة )1(: تَُقــوُم َجِرمَيــُة الزِّ مــادَّ
أو اْمــرأًَة - اتِّصــاالً ِجنِْســّياً ِبَغيـْـِر َزْوِجــِه، وكاَن ذِلــَك ِبِرضاُهمــا. 
ــِة مــا لــم يَثْبـُـْت ِمــْن جاِنِبــِه  ْوِجيَّ ويُْفتـَـَرُض ِعلـْـُم اجلاِنــي ِبقيــاِم الزَّ

ْقــُدوِرِه ِبحــاِل الِعلـْـِم ِبهــا.  أَنَّــه لــم يَُكــْن مِبَ

ــا. وال  ن ــَة الزِّ ــَب َجِرمَي ــِس ُكلُّ َزْوٍج اْرتََك ــُب ِباحَلبْ ة )2(: يُعاَق مــادَّ
نــا يف  ، إذا مَتَّ ِفْعــُل الزِّ ِة َســنَتَْنِ تُنَْقــُص الُعُقوبـَـُة َعــِن احَلبْــِس مِلـُـدَّ
ــَرأًَة  ــِريُك - َرُجــاًل أواْم ــُب الشَّ ــِة أليٍّ ُمنُْهمــا، ويُعاَق ْوِجيَّ ــِت الزَّ بَيْ

ْوِج ذاِتهــا. ــِة الــزَّ - ِبُعُقوبَ

4.1.1 النصوص املتعلّقة باالغتصاب:

نوصــي بتعديــل املــواد مــن )-292 295( مــن قانــون العقوبــات 
األردنــي لعــام 1960 الســاري، واملــادة 459 مــن مشــروع قانــون 
العقوبــات، بالنــص الصريــح علــى االغتصــاب الزوجــي واعتبــاره 
جرميــة اغتصــاب، وتشــديد العقوبــة إذا وقــع االغتصــاب علــى 
كل طفــل ســواء ذكــر أو أنثــى دون ســن 18 عــام،  والنــص علــى 
ذلــك صراحــة يف مشــروع قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف. 

ولغايــة االنســجام التشــريعي نقتــرح اعتمــاد تعريــف جرميــة 
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االغتصــاب والعقوبــة عليهــا والــواردة يف مشــروع قانــون حمايــة 
األســرة مــن العنــف، لتكــون يف املقتــرح املعــدل لقانــون العقوبــات 
احلالــي ومســودة مشــروع العقوبــات بحيــث يتــم النــص علــى 

التالــي:

االغتصــاب هــو: أي ممارســة الســلوك اجلنســي غيــر الرضائــي 
وســائر األفعــال ذات الطابــع اجلنســي املمارســة بشــكل غيــر 
رضائــي وإكــراه الغيــر علــى ممارســة غيــر رضائيــة ذات طابــع 

جنســي مــع شــخص آخــر. 

وبالنســبة للعقوبة الواردة يف املادة )28( من مشــروع قانون حماية 
األســرة مــن العنــف نقتــرح تخصيصهــا لالغتصــاب، مــن وعلــى أي 
ــف  ــة أن يشــمل التعري ــم األزواج لغاي ــراد األســرة مبــا فيه ــن أف م
اغتصــاب األزواج وجترميــه، كمــا أوصــت اللجنــة الدوليــة التفاقيــة 
)ســيداو( بحيــث يصبــح النــص املقتــرح كمــا يلــي: »يعاقــب كل مــن 
ارتكــب جرميــة االغتصــاب مــن وعلــى أي مــن أفــراد األســرة مبــا 
فيهــم األزواج، بالســجن مــدة ال تقــل عــن عشــرة ســنوات، وبغرامــة 
ال تقــل عــن عشــرة آالف دينــار وال تزيــد عــن خمســة عشــر آالف 

دينــار أردنــي أو بالعملــة املتداولــة قانونيــا«. 

كمــا ونقتــرح إضافــة فقــرة تضمــن تشــديد العقوبــة للضعــف يف 
حــال وقوعهــا علــى الطفــل/ة كمــا يلــي:

»تشــدد العقوبــة للضعــف يف حــال وقوعهــا علــى طفــل/ة، علمــا 
بــأن الطفــل هــو كل إنســان ذكــر أو أنثــى دون ســن 18 عــام«.
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5.1.1 استحداث النصوص لتجرمي التحّرش اجلنسي 

نوصــي بتوحيــد مصطلــح التحــّرش اجلنســي يف كل مــن مشــّرع 
قانــون العقوبــات وحمايــة األســرة مــن العنــف والعقوبــات الواردة 
عليــه، وإضافــة نــص معــدل علــى قانــون العقوبــات الســاري يف 
هــذا الشــأن وبالتنــاوب النــص عليــه يف قانــون العمــل واخلدمــة 
املدنيــة، ونقتــرح أن يكــون ذات النــص الــذي أُخــذ بــه مشــّرع 
قانــون العقوبــات يف املــادة )	46(، مــع حــذف عنصــري اإلمعــان 
ــه،  والتكــرار كشــرط لتجــرمي التحــرش اجلنســي والعقــاب علي

بحيــث يصبــح النــص كمــا يلــي: 

: هــو ُكلُّ ُمضايََقــِة لآلَخِريــَن بــأي أَْفعــاٍل، أو . 1 ُش اجِلنِْســيِّ »التََّحــرُّ
أَْقــواٍل، أو ِإشــاراٍت ِمــْن َشــْأِنها أَْن تَنــاَل ِمــْن َكراَمِتــِه، أو تَْخــِدَش 
َحيــاَءهُ، وذِلــَك ِبغايـَـِة َحْمِلــِه َعلـَـى االْســِتجابَِة ِلَرَغباِتــِه، أو َرَغبــاِت 
َغيـْـِرِه اجِلنِْســيَِّة، أو مِبُماَرَســِة ُضُغــوٍط َعلَيـْـِه ِمــْن َشــْأِنها ِإْضعــاُف 

َغبــاِت. ي ِلِتلـْـَك الرَّ ِإراَدِتــِه َعلـَـى التََّصــدِّ

ًة ال تَِقــلُّ َعــْن ِســتَِّة أَْشــُهٍر، وِبَغراَمــٍة ال . 2 يُعاَقــُب، ِباحَلبْــِس ُمــدَّ
. ِش اجِلنِْســيِّ ِفْعــلَ التََّحــرُّ تتجــاوز ثاَلثَمائَــةَ ِدينــاٍر، ُكلُّ َمــنِ اْرتََكــبَ 

، ِإذا كاَن الفاِعــُل أََحــَد . 3 ِة َســنَتَْنِ ــِس مِلـُـدَّ ــُة َعــِن احَلبْ ال تَِقــلُّ الُعُقوبَ
األُُصــوِل، أو الُفــُروِع، أو أي مــن أفــراد األســرة املشــمولن بقانــون 
حمايــة األســرة مــن العنــف، أو ِمــَن املُتََولِّــَن التَّْرِبيَــَة، أو املاُلَحَظــَة، 

ــٌة َعلـَـى املَْجِنــيِّ َعلَيـْـِه. ــٌة، أو ِفْعِليَّ ــنْ لَُهــْم ُســلَْطٌة َوِظيِفيَّ أو مِمَّ
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وتُضاَعــُف الُعُقوبـَـةُ، إذا اْرتُِكبَــِت اجَلِرمَيــةُ ِضــدَّ ِطْفــٍل، أو َشــْخٍص . 4
يَُهــمْ ِللْجاِنــي. ، أو البََدِنــيِّ الَّــذي يَُعــوقُ تََصدِّ ْهِنــيِّ ِمــنْ َذِوي الُقصــورِ الذِّ

أِْن«.  ْعوى ِإال ِبناًء َعلَى َشْكًوى ِمْن صاِحِب الشَّ وال يَُجوُز َرْفُع الدَّ

ومــن املفتــرض النــص علــى جرميــة التحــّرش اجلنســي والعنــف يف 
عالــم العمــل ســواء كان يف قانــون اخلدمــة املدنيــة، واعتبــاره ضربــاً 
مــن ضــرب الفســاد ويف قانــون العمــل أيضــاً واعتبــاره جــزءاً ال يتجــزأ 
وآليــات  سياســات  ووضــع  املهنيــة،  والســالمة  الصحــة  معاييــر  مــن 
الضحايــا،  للنســاء  الالزمــة  الشــكاوى واخلدمــات  وتقــدمي  للحمايــة 
املعّنفــات، لضمــان  للنســاء  الوطنــي  التحويــل  نظــام  وربطهــا ضمــن 

تقــدمي خدمــات احلمايــة الالزمــة. 

6.1.1 النصوص املتعلقة بالسفاح

نقتــرح إضافــة وتوحيــد نــص بخصــوص الســفاح، ســواء علــى 
التعديــل الــذي مــن املفتــرض إيــراده كمقتــرح معــّدل، أو علــى 
ــات أو  ــون العقوب ــى مســودة قان ــي أو عل ــات احلال ــون العقوب قان
املســودة األخيــرة ملشــروع قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف، 
بحيــث يتــم مراعــاة املعاييــر الدوليــة بخصــوص هــذه اجلرميــة 
ذات  وإيقــاع  الضحايــا،  للنســاء  القانونيــة  احلمايــة  وضمــان 
الــواردة يف حــاالت االغتصــاب علــى أي مــن أفــراد  العقوبــة 
التشــريعي، مــع  العقوبــات واالنســجام  لغايــة توحيــد  األســرة 
ضــرورة منــح احلــق للضحيــة و/أو ألي مــن أفــراد األســرة و/أو 

ملرشــد حمايــة الطفولــة حتريــك الشــكوى.
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وعليه نقترح أن يكون النص كما يلي:

»يعتبــر اغتصابــاً ال ســفاحاً يف حــال وقوعــه مــن ســلطة شــرعية . 1
أو قانونيــة أو فعليــة، علــى أي مــن أفــراد األســرة، ويعاقــب 
مرتكبــه بالســجن مــدة ال تقــل عــن عشــرة ســنوات وبغرامــة ال 
تقــل عــن عشــرة آالف دينــار، وال تزيــد عــن خمســة عشــر آالف 

ــة املتداولــة قانونيــا«. ــار أردنــي أو بالعمل دين

»يحــق للضحيــة أو ألي مــن أفــراد األســرة حتريــك الشــكوى، . 2
ويجــوز ملرشــد احلمايــة املختــص أيضــا حتريــك الشــكوى بنــاء 

ــع عليــه مــن حيثيــات إثــر قيامــه مبهامــه«. علــى مــا اطل

7.1.1 النصوص املتعلّقة باإلجهاض:

نقتــرح إضافــة تعديــل علــى قانــون العقوبــات الســاري ومشــروع 
قانــون العقوبــات وقانــون الصحــة الســاري املفعــول، بحيــث يتــم 
فيــه النــص بشــكل صريــح علــى اإلجهــاض اآلمــن وحــق املــرأة 
فيــه، وعــدم اعتبــاره جرميــة يف احلــاالت التــي يكــون فيهــا 
احلمــل بســبب االغتصــاب أو الســفاح أو خــارج عالقة الزواج أو 
بســبب اإلعاقــة، فــإن قــررت املــرأة أن جتهــض نفســها  يف هــذه 
احلــاالت ال يتــم إيقــاع عقوبــة بحقهــا او بحــق مــن ســاعدها يف 
ذلــك، باإلضافــة  إلــى ضــرورة النــص واعتبــاره إجهاضــاً آمنــاً 
احلــاالت التــي تكــون فيهــا املــرأة ذات إعاقــة 94، حتديــداً عقليــة 

وحتّمــل نتيجــة اعتــداء جنســي.

94: توصية رقم 37 من توصيات اللجنة الدولية لسيداو، على التقرير األولي لدولة فلسطين.
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للمــرأة  اآلمــن  اإلجهــاض  تشــّرع  نصــوص  فوجــود  وعليــه 
للحــاالت أعــاله، يعتبــر ضــرب مــن ضــروب حقوقهــا الصحيــة 
)ســيداو(  اتفاقيــة  مبوجــب  وللجنــن  لهــا  أيضــا  واإلجنابيــة 
ــة حقــوق  ــة فلســطن، واتفاقي ــة لدول ــا الدولي ــات جلنته وتوصي
الطفــل والعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي 

انضمــت إليهــا دولــة فلســطن.

توصيات بخصوص حماية احلق يف التعليم 2.1

نوصــي بتعديــل نــص املــادة 50 مــن القــرار بقانــون التربيــة 
والتعليــم للعــام 2017 بحيــث تصبــح: »يعاقــب باحلبــس مــدة 
علــى  قيمتهــا  تزيــد  دفــع غرامــة ال  أو  علــى ســنة،  تزيــد  ال 
ــا  ــة، أو بكلت ــة املتداول ــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعمل 1000 دين
العقوبتــن: 1. كل ولــي أمــر ميتنــع عــن إحلــاق أو يســحب ابنــه أو 
ابنتــه مــن املؤسســة التعليميــة دون الثامنــة عشــر 2. كل شــخص 
مينــع التحــاق أي طفــل أو يؤثــر بــأي وســيلة كانــت علــى التحاقــه 
وبالتنــاوب  الثامنــة عشــر،  دون ســن  تعليميــة  بــأي مؤسســة 
تعديــل قانــون الطفــل الفلســطيني لعــام 2004 حتديــداً نــص 
املــادة   )7	( منــه مبــا ينســجم مــع هــذا التعديــل، بحيــث يضمــن 
اإللزاميــة واملجانيــة للتعليــم لنفــس املرحلــة وهــي نهايــة املرحلــة 
الثانويــة واحملــددة بعمــر 18 عــام، لتوحيــد القيــم واحلقــوق، 
وتضمــن ذلــك أيضــا يف قانــون التربيــة والتعليــم العــام بالنــص 

الصريــح فيــه. 

ونوصــي بإضافــة نــص يف القــرار بقانــون التربيــة والتعليــم، 
بحيــث يكــون أكثــر إيجابيــة وإنصافــاً للمــرأة، علـــى نحــو يحقــق 
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املســاواة الكاملــة للمــرأة يف هــذا املجــال، ويشــمل تفصيــاًل أكثــر 
لهــذا احلــق علــى النحــو التالــي: »التعليــم حــق لــكل مواطــن، 
وإلزامــي حتــى نهايــة املرحلة الثانوية، وهو مجاني فـــي مـــدارس 
احلكومــة، بــه تعــزز مفاهيــم الدميقراطيــة والعدالــة واملســاواة، 
علــى قاعــدة املســاواة بــن الرجــل واملــرأة، ضمــن برامــج تربويــة 
ــخ  ــذات، وترّسـ ــى الـ ــاد عل ــي واالعتم ــاء الوطن ــزز روح االنتم تع
الثقــة بالنفــس، احلــق يف التعليــم املهنــي والتقنــي مكفــول للمرأة، 
وتعمــل الدولــة علــى تبّنــي سياســات وقوانــن تكفل توســيع نســبة 

مشــاركة املــرأة يف هــذا التعليــم«.

ــات التــي مت تضمينهــا يف أوراق العمــل والدراســات  ــوع مــن التوصي وكن
)ســيداو(، حتديــداً  توصيــات جلنــة  فيهــا  95مبــا  لذلــك  املتخصصــة 
التوصيــة رقــم )25( بــكل فقراتهــا، واملتخصصــة مــن أجــل حتســن 
الوضــع التعليمــي للنســاء يف املجتمــع الفلســطيني، نكــّرر مــا مت إيــراده 
مــن توصيــات يف الشــق املتعلــق بالتعديــالت علــى قانــون وسياســات 
هــذه  وارتبــاط  العمليــة،  ألهميتهــا  هنــا  الدراســة  هــذه  يف  التعليــم 
املســألة بضمانــات احلمايــة الشــمولية الالزمــة يف التشــريعات اجلزائيــة 

وسياســات وإجــراءات احلمايــة الوقائيــة، وهــي كمــا يلــي: 

البــد مــن رفــع ســن التعليــم اإللزامــي حتــى إمتــام الصــف الثانــي  «
عشــر، وذلــك لضمــان وصــول الفتــاة إلــى مســتوى مــن التعليــم 
ميكنهــا مــن الدفــاع عــن حقوقهــا واالنخــراط يف ســوق العمــل 
الرســمي أن أرادت، ويحميهــا مــن أخطــار الــزواج املبكــر. إلــى 

95: ورقة عمل حول: التعليم وسيلة لحماية المرأة من الفقر، إعداد: أمال صيام، مركز شئون المرأة 
غزة، 2005، تقرير بعنوان النوع االجتماعي والتعليم العام السياق، السياسات واالستراتيجيات، 

التحديات والتوصيات، وحدة النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، 2016.
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جانــب متابعــة كافــة حــاالت التســّرب، ووضــع عقوبــات رادعــة 
ملــن يحرمهــّن مــن الفــرص التعليميــة حتــى نهايــة هــذه املرحلــة 
ســواء يف قانــون التربيــة والتعليــم أو يف قانــون الطفــل أو يف 

ــون العقوبــات. قان

ــات يف املجتمــع  « ــج الفتي ــزواج املبكــر أو تزوي ــة ظاهــرة ال محارب
ــى  ــوق، عل ــا ف ــى 18 ســنة فم ــزواج إل ــع ســن ال الفلســطيني ورف
التشــريعات وتوحيدهــا يف قوانــن الطفــل والتعليــم  مســتوى 

والعقوبــات.

إطــالق حمــالت توعيــة شــاملة حــول ضــرورة وأهميــة تعليــم  «
الفتــاة وأخطــار تزويجهــا مبكــراً، علــى أن تشــمل التوعية النســاء 
اإلعــالم  وســائل  مــع  التعاونيــة  اجلهــود  وتكثيــف  والرجــال، 
لزيــادة ورفــع الوعــي العــام حــول القوالــب النمطيــة مــن منظــور 
النــوع االجتماعــي التــي ال تــزال قائمــة علــى جميــع مســتويات 

ــا. ــة القضــاء عليه املجتمــع، بغي

يف  « االجتماعــي  النــوع  بقضايــا  حساســية  أكثــر  نهجــاً  تبّنــي 
املناهــج الفلســطينية، مــن خــالل إبــراز صــورة مشــرقة للمــرأة 

وتغييــر الصــورة النمطيــة والدونيــة والتقليديــة لهــا.

تطويــر اســتراتيجية واضحــة لالســتثمار يف املــوارد البشــرية  «
أســاليب  لتبنــى  املــدارس  يف  العاملــن/ات  قــدرات  وتطويــر 
حديثــة يف التعلــم تشــجع الطــالب/ات يف االســتمرار وجتعــل 

التعليــم أكثــر ايجابيــة.
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النســاء يف  « تواجــد  تدعــم  لكــي  املؤسســاتية  توحيــد اجلهــود 
مواقــع عمــل غيــر تقليديــة ممــا يزيــد مــن فــرص العمــل لديهــن.

البــد مــن وجــود دراســات متخصصــة تــدرس احتياجــات الســوق  «
ــم الربــط بــن احتياجــات ســوق العمــل والتخصصــات  ــى يت حت
ثــم توجيــه تعليــم النســاء مبــا  لتلبيــة لذلــك، ومــن  املطلوبــة 

ــّن. ــد تخرجه ــى فــرص عمــل بع ــّن عل يضمــن حصوله

توصيات يف مجال التشريعات العمالية واألحوال الشخصية:  1.	

ــون  ــالف قان ــرة تضــم ائت ــة مصّغ ــة قانوني نوصــي بتشــكيل جلن
قطــاع  وجلنــة  النســوية  واملؤسســات  الشــخصية  األحــوال 
ذات  واملؤسســات  االجتماعــي،  للنــوع  العادلــة  التشــريعات 
العالقــة، لغايــة العمــل علــى تعديــل قانــون األحــوال الشــخصية 
الســاري وبشــكل تكتيكــي ومرحلــي، ليشــمل القضايــا األساســية 
ــة  ــة الدولي ــة النســوية واللجن ــل احلرك ــا مــن قب ــي مت طرحه الت
التفاقيــة )ســيداو(، والتــي مت تضمينهــا يف الدراســة، ووضــع 
اإلجــراءات والعقوبــات الالزمــة يف حــال عــدم تنفيذهــا مبــا 
ــة  ــات والسياســة التشــريعية احلامي ــون العقوب ــع قان ينســجم م

للنســاء ومبــا يحقــق الــردع العــام واخلــاص. 

وباملقابــل العمــل علــى تضمــن التعديــالت اخلاصــة بقانــون 
تعديــالت  مــن  طرحــه  مت  ومــا  الســاري  الفلســطيني  العمــل 
ــان االجتماعــي  ــك الضم ــة وكذل ــة املدني ــون اخلدم ملشــروع قان
والــواردة يف الدراســة، والتــي مت رفعهــا مــن قبــل اللجنــة الدوليــة 



219  

ووضــع  العالقــة  ذات  الدوليــة  واللجــان  )ســيداو(،  التفاقيــة 
العقوبــات واإلجــراءات الالزمــة لذلــك.

علــى أن يأتــي ذلــك مبوجــب خطــة تشــريعية واضحــة ومدروســة 
يف  الــواردة  اجلزائيــة  القضايــا  ابتــداًء  األوليــات،  تراعــي 
قانــون العقوبــات ومــن ثــم اإلجــراءات العقابيــة يف القوانــن 
االجتماعيــة واالقتصاديــة هــذه، وبسياســة وخطــة تشــريعية 

ومدروســة. واضحــة 
التعديــالت  وبالتنــاوب وضــع خطــة مناصــرة لضمــان تضمــن هــذه 

ومدروســة. واضحــة  وطنيــة  وتنفيذهــا مبوجــب خطــة 

توصيــات يف مجــال التطبيــق القضائــي يف اجلرائــم االقتصاديــة . 2
واالجتماعيــة الواقعــة علــى النســاء:

ــة  ــات دول ــر التزام ــات تقري ــج هــذه الدراســة وتوصي ــى نتائ ــاًء عل بن
فلســطن بحمايــة حــق املــرأة يف احليــاة »مبقتضــى أحــكام اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة«، الــذي أعــده مركــز 
املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي يف أواخــر عــام 2018، والــذي 
وضــح اختــالف وجهــات نظــر القضــاة يف قضايــا النســاء، حتديــداً 
يف قضايــا إســقاط احلــق الشــخصي والســلطة التقديريــة لهــم مــن 
قــاض آلخــر بحســب وعيــه لقضايــا النســاء وحقوقهــا واالتفاقيــات 
ــع  ــك نوصــي بضــرورة رف ــك احلقــوق، ولذل ــي راعــت تل ــة الت الدولي
وعــي الســادة القضــاة وتدريبهــم علــى القضايــا احلقوقيــة حلمايــة 
النســاء واالتفاقيــات والتوصيــات الدوليــة حلقــوق املــرأة حتديــدا 

توصيــات اللجنــة الدوليــة التفاقيــة )ســيداو(.
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كمــا ونوصــي بضــرورة االســتفادة مــن جتربــة جلنــة قضــاة النــوع 
مت  التــي  النظامــي،  للقضــاء  األعلــى  املجلــس  لــدى  االجتماعــي 
ــى اعتمــاد برامــج  ــم العمــل عل ــرة، ومــن ث ــة األخي تشــكيلها يف اآلون
تدريبيــة للســادة القضــاة وألعضــاء النيابــة يف مجــال اســتخدام 
أحــكام اتفاقيــة )ســيداو(، واملعاييــر الدوليــة األخــرى بشــأن احلقــوق 
اإلنســانية للمــرأة يف مرافعاتهــم بشــأن حمايــة حــق املــرأة يف احليــاة، 
ــة  ــل النســاء وإســقاط احلــق الشــخصي، وآلي ــم قت الســّيما يف جرائ
اســتخدام الســلطة التقديريــة، ووضــع معاييــر لذلــك، والبنــاء علــى 
الــدروس املســتفادة وقصــص النجــاح يف هــذا اجلانــب والتجــارب 

الدوليــة ذات العالقــة.

وبالتناوب نوصي بنشر القرارات القضائية املستجيبة لقضايا حقوق 
النســاء التــي اّتخــذت علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي داخــل مجلس 
القضــاء، ســواء علــى برنامــج ميــزان واملقتفــي وتصميــم كتــاب دوري 
ومجــالت/ مقــاالت دوريــة وســنوية لتحليــل تلــك القــرارات والتدريــب 
عليهــا مبوجــب برنامــج منتظــم يف معهــد التدريــب القضائــي، ومــن 
قبــل جلنــة قضــاة النــوع االجتماعــي، ومــن يرونه مناســباً مــن التجارب 
الدوليــة ذات العالقــة حتديــداً التجربــة املغربيــة، وبالتنــاوب نوصــي 
بضــرورة أن يتــم وضــع معاييــر للتفتيــش القضائــي وملعهــد التدريــب 
القضائــي لتقييــم مــدى االســتفادة مــن برامــج رفــع الوعــي، ودالالتهــا 
ومؤشــراتها علــى القــرارات القضائيــة، وأهميــة وضــع معاييــر خاصــة 
ــا  ــن القضاي ــوع م ــل هــذا الن ــذي ينظــرون مث ــاس أداء القضــاة ال لقي

ورفــع التوصيــات الالزمــة باخلصــوص ومتابعتهــا.
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وتوصيــة ال بــد منهــا بضــرورة إدمــاج أطــراف العدالــة والقضــاء 
الواقــف )احملاميــن/ات( يف التدريبــات املتعلقــة بضــرورة االســتجابة 
للمعايير الدولية يف حقوق النســاء وتوصيات اللجنة الدولية التفاقية 
)ســيداو(، ووضــع معاييــر وقيــم للترافــع بخصــوص تلــك القضايا ومن 
ثــم اتخــاذ إجــراءات مــن قبــل نقابــة احملاميــن بحــق مــن يخالفهــا ومن 

يتاجــر بالعدالــة وحقــوق النســاء باســم القانــون العدالــة.

توصيات على مستوى السياسات والتدابير اإلجرائية: . 3

وخالليــة  وقائيــة  حمايــة  سياســات  اعتمــاد  بضــرورة  نوصــي 
وتأهيليــة، الحقــة للنســاء ضحايــا العنــف املجتمعــي واالقتصــادي 
تأهيليــة  برامــج  وكذلــك  منطــي،  بشــكل  عليهــن  ميــارس  الــذي 
ملرتكبــي هــذا اجلرائــم، وتوفيــر كافــة اخلدمــات الالزمــة لذلــك 
ســواء االجتماعيــة و/أو النفســية و/أو القانونيــة لغايــة العمــل علــى 
تأهيــل اجلنــاة للحيلولــة دون ارتــكاب مثــل هــذا النــوع مــن اجلرائــم 

وحتقيــق احلمايــة والتقديــر حلقــوق النســاء.

ومــن ثــم ضــرورة العمــل علــى وضــع برامــج توعيــة ومناصــرة لقضايــا 
ــة واألمــن  ــى مســتوى قطــاع العدال ــّن، وتكثيفهــا عل النســاء وحقوقه
وعلــى مســتوى املجتمــع احمللــي واســتهداف الذكــور واإلنــاث منــه 
علــى حــد ســواء، ويف كاّفــة املناطــق ضمــن خّطــة ممنهجــة ومتكاملــة 
يتــم تقييمهــا بشــكل دوري والبنــاء علــى دروســها املســتفادة، وإشــراك 
كافــة الفئــات املجتمعيــة فيهــا ووســائل اإلعــالم املختلفــة واجلامعــات 
وبطــرق  فشــيئاً،  شــيئاً  بالتدريــج  التعليميــة  واملناهــج  واملــدارس 

وبآليــات نشــطة وفعالــة حتقــق التأثيــر والتغييــر املطلــوب.



222 

وتوصيــة ال بــد منهــا مــن املهــم نشــر اتفاقيــة )ســيداو( يف اجلريــدة 
ــر واألداء  ــاس األث ــدرج يف تنفيذهــا وقي ــى الت الرســمية، والعمــل عل
لــدى كافــة املؤسســات العاملــة علــى تطبيــق وتنفيــذ أحكامهــا يف 
مؤسســات قطــاع العدالــة واألمــن وقطــاع التشــريعات العادلــة للنــوع 
للعمــل علــى وضــع خطــة تشــريعية وتنفيذيــة  االجتماعــي ســعياً 

ــة. ــا الدولي ــات جلنته ــا وتوصي ــق أحكامه لتطبي
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قائمة املراجع واملصادر

األدبيات واملصادر التشريعية الوطنية:

وثيقة االستقالل- 
وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية.- 

القوانن ومشاريع القوانن 

القانون األساسي الفلسطيني لسنة 	200	 

قانون األحوال الشخصية األردني لسنة رقم )61( لسنة 1976	 

 قانون العقوبات األردني رقم )16( لسنة 1960	 

قانون العقوبات االنتدابي لسنة 6	19	 

مسودة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2011	 

مسودة قرار بقانون حماية األسرة من العنف نسخة 2016 و2019	 

قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000	 

قانون اخلدمة املدنية الفلسطيني رقم )4( لسنة 1998	 

مشروع قانون اخلدمة املدنية للعام 2012.	 

القرار بقانون التعليم العالي للعام 2018.	 

القرار بقانون التربية والتعليم للعام 2017	 
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قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004 	 

قرار بقانون معدل لقانون الطفل للعام 2012.	 

قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم )20( لسنة 2004	 

قــرار مجلــس الــوزراء بخصــوص نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء املعّنفــات 	 
رقــم )18( لعــام 	201.

االستراتيجيات الوطنية:

اخلطة االستراتيجية ملناهضة العنف ضد املرأة 2011 - 2019.	 
الوثيقــة االســتراتيجية عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة 	 

بــن اجلنســن 2011 - 	201.
الوثيقــة االســتراتيجية عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة 	 

بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة 2017 - 2022.
أجندة السياسات الوطنية 2022-2017.	 
اخلطة االستراتيجية لقطاع العدالة 2022-2017	 
اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017	 
اخلطة االستراتيجية الصحية الوطنية 2022-2017	 

 االتفاقيات والتوصيات الدولية 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948. 	 

اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( لســنة 	 
.1981

إعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة لسنة 	199	 
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العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية 1966	 

العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966، 	 

االتفاقية الدولية حلقوق الطفل للعام 1989	 

االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للعام 2007.	 

اتفاقية منظمة العمل الدولية حول األمومة رقم )	18( لسنة 2000	 

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة )100( بشــأن تســاوي أجــور العامــالت 	 
والعمــال عنــد تســاوي العمــل 

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة )111( بشــأن التمييــز يف االســتخدام 	 
واملهنــة.

ــة بشــأن النســاء 	  ــة منظمــة العمــل الدولي ــة رقــم )	12(   توصي  التوصي
)ذوات املســئوليات العائليــة(، 1965.

اتفاقيــة رقــم )118( اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املســاواة يف 	 
ــة )الضمــان االجتماعــي(، 1962. املعامل

اتفاقيــة رقــم )	( اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن حمايــة األمومــة، 	 
.1919

اتفاقيــة رقــم )7( اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن احلــد األدنــى 	 
ــري(، 1920. للســن )العمــل اجلب

بشــأن حتديــد 	  الدوليــة  العمــل  منظمــة  )1	1( اتفاقيــة  رقــم  اتفاقيــة 
.1970 لألجــور،  الدنيــا  املســتويات 
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قائمة الدراسات واملراجع:

تقريــر القضــاء علــى العنــف والتحــرش اجلنســي يف عالــم العمــل - مكتب 	 
العمــل الدولــي جنيــف، التقريــر اخلامــس )2( مؤمتــر العمــل الدولــي 

الــدورة 107 لعــام 2018.

تقييــم قطــاع العمــل املنزلــي يف محافظــات الضفــة الغربيــة- منظمــة 	 
عامــر  أجــراه  بحــث  إلــى  يســتند  االقليمــي،  املكتــب  الدوليــة  العمــل 

  .2017 مايــو  ماضــي، 

مراجعــة قانــون العمــل الفلســطيني مــن منظور النــوع االجتماعي ومعايير 	 
العمــل الدوليــة دارســة قانونيــة حتليليــة، وورقــة موقــف لصالــح منظمــة 
العمــل الدوليــة، منظمــة العمــل الدوليــة املكتــل اإلقليمــي، باالســتناد إلــى 

بحــث أجرتــه فاطمــة دعنــا، 2018.

إشــكاليات االنســجام التشــريعي يف فلســطن: معهــد احلقــوق- جامعــة 	 
بيرزيــت، محمــود عالونــة وآخــرون، 2017. 

التمييــز يف الوظيفــة العامــة، دراســة فقهيــة قانونيــة وحتليليــة للواقــع 	 
يف فلســطن، مركــز الدميقراطيــة وحقــوق العاملــن، بــالل البرغوثــي 

وســامي جباريــن، 2007.

اإلجهــاض يف القوانــن الســارية يف فلســطن، احملاميــة ســناء عرنكــي، 	 
جمعيــة حمايــة وتنظيــم األســرة، 2014
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وضعيــة املــرأة الفلســطينية يف ظــل مشــروع قانــون العقوبــات، مركــز 	 
املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي 2005. 

املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة بــن النــص والتطبيــق، أوراق عمــل، معهــد 	 
احلقــوق -جامعــة بيرزيــت، 2010.

اإلصــالح القانونــي يف فلســطن، تفكيــك االســتعمار وبنــاء الدولــة، معهــد 	 
احلقــوق- جامعــة بيرزيت 2009. 

نحــو قانــون ضمــان اجتماعــي لفلســطن، املؤسســة الفلســطينية لدراســة 	 
الدميقراطيــة )مواطــن( 2010.

ــاع الفلســطينين وتوجهاتهــم 	  عمــل املــرأة الفلســطينية: دراســة يف انطب
حــول عمــل املــرأة، سلســلة الدراســات اإلقتصاديــة. رام اهلل: مركــز املــرأة 

الفلســطينية لألبحــاث والتوثيــق، 2009.

مكانة ووضعية املرأة العاملة يف التشــريعات الفلســطينية.  كارم نشــوان، - 
مركــز الدميقراطيــة وحقــوق العاملن يف فلســطن، 2010، غزة.

الوضــع القانونــي للمــرأة يف منظومــة قوانــن األحــوال الشــخصية، وحــدة - 
املــرأة املركــز الفلســطيني حلقــوق اإلنســان 	200. 

ورقــة عمــل حــول: التعليــم وســيلة حلمايــة املــرأة مــن الفقــر، إعــداد: - 
أمــال صيــام، مركــز شــئون املــرأة غــزة، 2005. 

تقريــر بعنــوان النــوع االجتماعــي والتعليــم العــام الســياق، السياســات - 
واالســتراتيجيات، التحديــات والتوصيــات، وحــدة النــوع االجتماعــي يف 

وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية، 2016.
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ــاة، -  ــرأة يف احلي ــة حــق امل ــة فلســطن بحماي ــات دول ــر حــول التزام تقري
مركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، أواخــر 2018.

والعثــرات، مجلــة -  اإلجنــازات  الفلســطينية اخلصوصيــة  املــرأة  حالــة 
العامــة. السياســات  معهــد   ،2017 سياســات، 

ورقــة بحثيــة حقائــق التحــرش يف أماكــن العمــل - مؤسســة مفتــاح، ورقــة - 
موقــف حــول التحــرش اجلنســي يف الوظيفــة العموميــة ضــرورة يقتضــي 

إجنازهــا ملؤسســة مفتــاح، صمــود البرغوثــي، 2014.

دراســة قانونيــة اجتماعيــة حــول وضــع املــرأة يف القوانــن الفلســطينية - 
والواقــع االجتمـــاعي، آمــال أبــو خديجــة، املجلــس التشــريعي، وحــدة 

البحــوث والدراســات القانونيــة، 	201، رام اهلل. 

مقــال بعنــون ترقيـــع تشـــريعي جديـــد فـــي مواجهـــة تنـــامي ظـــاهرة قتـــل - 
النســـاء، عصام عابدين، مجلة احلـــدث. 2017، . 24/1/2017 منشورة 

علــى املوقــع اإللكترونــي للحــدث:
http://www.alhadath.ps/article/595 2

تقارير املرأة والرجل جلهاز اإلحصاء املركزي لألعوام 2012 و2018.- 

ــي -  ــة اســتراتيجية نســوية، مالحظــات مركــز املــرأة لإلرشــاد القانون رؤي
حــول قــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2016 بشــأن الضمــان االجتماعــي، 

.2018

مالحظــات مؤسســة احلــق علــى القــرار بقانــون الضمــان االجتماعــي - 
واألنظمــة والتعليمــات املكلمــة لــه، بتاريــخ 2018/11/26.
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قانــون الضمــان االجتماعــي لفلســطن: البحــث عــن العدالــة« )روزا - 
لوكســمبورغ شــتيفتونغ، 2017( فــراس جابــر. متــاح علــى الرابــط 

http://www.rosaluxemburg.ps/wp-content/uploads/2017/01/Ro-
sa-Luxemburg-Articles-English-Firas-Jaber-Paper.pdf.

دراســة حــول تقييــم قطــاع العمــل املنزلــي يف محافظــات الضفــة الغربيــة، - 
منظمــة العمــل الدولية، 2017.

 ورقــة سياســات حــول قانــون األحــوال الشــخصية الــذي نريــد، جمعيــة - 
املــرأة العاملــة، 2018.

جتربــة قانــون األحــوال الشــخصية فــي األراضــي الفلســطينية احملتلة، - 
مركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، أشــرف أبــو حية، 2012

قوانــن احملاكــم الشــرعية واألحــوال الشــخصية يف قطــاع غــزة، ســارة - 
ــرأة ، غــزة، 	201. ــة للم ــز األبحــاث واالستشــارات القانوني أدمشــيك، مرك

التطــورات احلاصلــة علــى قوانــن األحوال الشــخصية يف الــدول العربية، - 
محمــود دوديــن معهــد احلقوق يف جامعــة بيرزيت.

أفريقيــا، -  وشــمال  األوســط  الشــرق  يف  املــرأة  حقــوق  احلريــة،  بيــت 
.)2010( إســرائيل،  حتتلهــا  التــي  األراضــي  الفلســطينية  الســلطة 

دراســة لعدالــة النــوع االجتماعــي يف منطقــة الشــرق األوســط، هيئــة - 
األمم املتحــدة للمــرأة، 2018

االجتماعــي -  النــوع  منظــور  مــن  الفلســطينية  التشــريعات  مراجعــة 
رمي   ،UNDP الشــخصية،  األحــوال  قوانــن   - الدوليــة  واالتفاقيــات 

2012 البطمــة، 
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مالحظــات مؤسســة احلــق علــى القــرار بقانــون حمايــة األســرة مــن - 
للمؤسســة، اإللكترونيــة  الصفحــة  علــى  واملنشــورة   ،2016 العنــف 

http://www.alhaq.org

 قــراءة قانونيــة حتليليــة للقــرار بقانــون بشــأن جرائــم قتــل النســاء علــى - 
خلفيــة » شــرف العائلــة« ، مؤسســة احلــق، املنشــور علــى الصفحــة

http://www.alhaq.org

تقريــر ملؤسســة »هيومــن رايتــس ووتــش« املعنــون ب )فلســطن: إلغــاء - 
قانــون »الــزواج مــن املغتصــب«( بتاريــخ 10 مايــو 2018.

ــات رقــم 16 -  ــون العقوب ــادة 08	 مــن قان ــاء امل ــات إلغ ــر حــول ُموجب تقري
لســنة 1960، مركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، 2018.

االغتصــاب الزوجــي علــى ضوء القوانن الوطنية )اجلزائري والفرنســي( - 
ــة  ــي، مجل ــة حقــوق اإلنســان، ســفيان عبدل ــة حلماي ــات الدولي واالتفاقي

اجلنــان، قســم حقــوق اإلنســان، جامعــة اجلنــان، لبنــان، يونيــو 2015.

ــزنا أركانهــا - أدلــة إثباتهــا وعقوبتهــا، -  مقــال قانونــي بعنــوان جرميــة الـ
بقلــم القاضــي/ مــازن سيســالم عضــو مجلــس القضــاء األعلــى، منشــور 

علــى موقــع مجلــس القضــاء اإللكترونــي،
https://www.courts.gov.ps/userfiles/file/

تقريــر خــاص معنــون ب: الســيدة عــوض، تســتعرض أوضــاع أطفــال - 
املوقــع   .2019/04/05 الفلســطيني،  الطفــل  يــوم  عشــية  فلســطن 

اإللكترونــي
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemI

D=3437&mid=3915&wversion=Staging
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ــرأة والشــؤون اجلنســانية، الصفحــة -  ــوق امل ــوق اإلنســان، حق ــة حق مكتب
اإللكترونيــة

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WGWomen/Pages/

SubmissionInformation.aspx

موسوعة ويكي اجلندر، مصطلحات العنف ضد املراة يف هيئة األمم،- 
https://genderation.xyz/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8

%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7

%D8%A1

التقريــر الرســمي األول لدولــة فلســطن حــول اتفاقيــة )ســيداو(، 8 آذار - 
لعــام 2017، واملنشــور علــى الصفحــة اإللكترونيــة لــوزارة اخلارجيــة 

الفلســطينية.
http://www.mofa.pna.ps/ar/wp-content/uploads/2017/03/%D8%
A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%
D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88.pdf
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ملحق بأسماء الذين مت مقابلتهم واللقاء بهم سواء يف املقابالت املعمقة 
أو املجموعات البؤرية أو الطاوالت املستديرة، 

أسماء مجموعة الطاولة املستديرة داخل القضاء الشرعي:. 1

صمود الضميري رئيسة النيابة الشرعية وقاضية استئناف
سالفة صواحلة رئيسة قسم اإلرشاد األسري
إسراء الهباش  رئيس وحدة العالقات العامة واإلعالم 

ومسؤولة ملف التخطيط
هال جردات العالقات العامة يف ديوان قاضي القضاة

القاضي محمد عزام قاضي محكمة رام اهلل الشرعية
القاضي عبد اهلل حرب رئيس هيئة التفتيش - ديوان قاضي القضاة

القاضي ماهر ابو عواد  قاضي تنفيذ محكمة رام اهلل الشرعية  
فاطمة عياد  وكيلة نيابة شرعية رام اهلل

رائد أبو شيحة مرشد محكمة  شرعية رام اهلل

أسماء الطاولة املستديرة بن القضاء الشرعي والنظامي:. 2

القاضي اسعد الشنار  قاضي محكمة رام اهلل النظامية - نوع 
اجتماعي وعدالة أطفال - وأمن عام مجلس 

القضاء النظامي
القاضي إسالم احلسيني  قاضي محكمة بداية رام اهلل - نوع اجتماعي
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القاضي رامز جمهور  قاضي  محكمة صلح رام اهلل- نوع اجتماعي
منار الناطور  رئيسة وحدة النوع االجتماعي يف مجلس 

القضاء النظامي
هال جردات العالقات العامة يف ديوان قاضي القضاة

القاضي محمد عزام قاضي محكمة رام اهلل الشرعية
القاضي عبد اهلل حرب رئيس هيئة التفتيش - ديوان قاضي القضاة
القاضي ماهر ابو عواد  قاضي تنفيذ محكمة رام اهلل الشرعية  

القضــاء . 3 البؤريــة يف  واملجموعــات  املســتديرة  الطــاوالت  أعضــاء  قائمــة 
النظامــي- قضــاة النــوع االجتماعــي مــن مختلــف الهيئــات احلقوقيــة 
مســتديرة  طــاوالت   4 )بواقــع  احملاكــم:  درجــات  وباختــالف  واجلزائيــة 

بؤريــة(: ومجموعــة 

القاضي  اميان ناصر الدين قاضي احملكمة العليا
القاضي رائد عصفور قاضي استئناف

القاضي امجد لبادة قاضي استئناف
القاضي امجد العارضة رئيس محكمة اجلنايات الكبرى

القاضي هالة منصور قاضي محكمة بداية رام اهلل - رئيس 
محكمة األحداث وجلنة عدالة األطفال

القاضي أسامة الدباس قاضي بداية 
القاضي فاحت حمارشة  قاضي بداية - قضايا عمالية
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القاضي اسعد الشنار  قاضي محكمة صلح  رام اهلل النظامية - 
نوع اجتماعي وعدالة أطفال- وأمن عام 

مجلس القضاء النظامي
القاضي إسالم احلسيني  قاضي محكمة بداية رام اهلل - نوع 

اجتماعي
القاضي رامز جمهور  قاضي محكمة صلح رام اهلل - نوع 

اجتماعي
منار الناطور  رئيسة وحدة النوع االجتماعي يف مجلس 

القضاء النظامي
القاضي هناء املشني قاضي صلح - مجلس القضاء 

البدايــة يف . 4 مــع  قضــاة  املســتديرة  والطاولــة  املقابــالت  باســماء  قائمــة 
االعلــى. القضــاء  مجلــس 

القاضي اسامة الدباس قاضي بداية - مجلس القضاء االعلى
القاضي مي ابو شنب قاضي بداية - مجلس القضاء االعلى
القاضي دالل املشني قاضي بداية - مجلس القضاء االعلى

منار الناطور مدير عام النوع االجتماعي
- مجلس القضاء االعلى

القاضي هالة منصور قاضي بداية - مجلس القضاء االعلى
مهند عارضة جنايات كبرى - السلطة القضائية
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قائمــة بأســماء املقابــالت املعمقــة والطــاوالت املســتديرة مــع مؤسســات . 5
قطــاع العدالــة والعاملــة يف مجــال عدالــة النــوع االجتماعــي )املؤسســات 

احلكوميــة / الرســمية(

دارين صاحلية  رئيسة نيابة حماية األسرة
رمي أبو الرب رئيسة اللجنة الوطنية ملوائمة التشريعات - وزراة 

العدل
لينا عبد الهادي ممثلة حركة إرادة - مستشارة قانونية يف محافظة 

نابلس
سونا ناصر  مستشارة قانونية - وزارة شؤون املرأة
رزان بيضا رئيسة وحدة النوع االجتماعي - وزارة شؤون املرأة

سهى عليان رئيسة جلنة قطاع التشريعات العدالة للنوع 
االجتماعي - وزارة العدل

سجى يوسف الشؤون القانونية - مجلس الوزراء
عبير دغرة مدير دائرة التدقيق - وزارة العمل
جناة دبش مستشار قانوني مساعد- وزارة العمل

جهاد جرايسة وحدة النوع االجتماعي - وزارة االقتصادي
هنادي ابو شريفة وحدة النوع االجتماعي - وزارة العدل

مصطفى حبش مكلف بدائرة التطوير واالدماج - مجلس الوزراء
ساندي حبش مكلف بدائرة املتابعة والتقييم - مجلس الوزراء

عبير عبد احلق ملحق دبلوماسي - وزارة اخلارجية
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 قائمــة حضــور الطاولــة املســتديرة للمؤسســات األهليــة النســوية وحقــوق . 6
اإلنســان العاملــة يف مجــال احلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة للمــرأة

لينا عبد الهادي رئيسة حركة أراده
محمود اإلفرجني مجلس املنظمات األهلية حلقوق اإلنسان

اية اخلطيب  منسقة اعالمية - مؤسسة سوا
رشا بني عودة منسقة مشاريع - حريات 

القضــاء، . 7 حكوميــة،  مؤسســات  املســتديرة:  الطاولــة  حضــور  قائمــة 
الدراســة  مســودة  لنقــاس  مدنــي  مجتمــع  مؤسســات 

رئيس وحدة العالقات وعضو فريق التخطيط 
حلقوق املرأة

اسراء الهباش

ليلى الشعارطالبة دكتوراة يف الدراسات النسوية
فهمي العويويقاضي محكمة البداية يف مجلس القضاء األعلى
مكلف مدير دائرة االدماج والتطوير يف مجلس 

الوزراء
مصطفى حبش

محامية يف جمعية املرأة العاملة الفلسطينية 
للتنمية 

لينا جالد

ختام سعافنرئيسة احتاد جلان املرأة الفلسطينية
حترير جابراملدير التنفيذي يف احتاد جلان املرأة الفلسطينية

مدير عام وحدة النوع االجتماعي يف مجلس 
القضاء األعلى

منار الناطور

إميان أبو يابسمحامية يف مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي
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صباح سالمةمنسق املنتدى
منتهى عقلمستشار برامج يف املمثلية النرويجية  

أمل أبو سرور
جينا حلو-دعدمستشار اول يف القنصلية البلجيكية

Y.M.C.A اسراء سعيد سالمةمتطوعة لدى املنتدى
داليا أبو عليمستشار قانوني يف ديوان قاضي القضاة

مثنى الزبيديوكيل نيابة يف مكتب النائب العام
شوقي السعد ناشط

بسام كراجةمحامي يف مركز القدس للمساعدة القانونية 
محامي ومستشار قانوني يف مركز الدفاع عن 

احلريات
عالء البدارنة

مي عوادمستشار قانوني يف جمعية تنظيم و حماية األسرة
عايدة عيساوي مديرة مكتب القدس يف مركز الدراسات النسوية
مسؤولة برامج املرأة يف جمعية احتاد الشابات 

املسيحيات
ربى عودة

خالد أبو عليعضو مجلس إدارة يف مركز بيسان
حيدر أبو غوش

حليمة أبو صلبمحامية ومستشارة قانونية
قسم حمدانمساعد قانوني يف وزارة العدل

دمية أمنمركز بيسان
خالدة جرارناشطة نسوية
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جهاد جرايسةرئيس وحدة النوع االجتماعي يف وزارة االقتصاد
سهى عليانمستشار قانوني يف وزارة العدل

ليث عيسىموظف نوع اجتماعي يف وزارة العدل
أشرف أبو حيةمستشار قانوني يف احلق

رشا عباسمحامية وباحثة قانونية يف الضمير
تاال ناصروحدة الضغط واملناصرة يف الضمير

مرح الفارسمتطوعة يف مركز القدس
علي عاهدمنسق يف مركز القدس للمساعدة القانونية

عضو مجلس إدارة يف مركز بيسان للبحوث 
واإلمناء

فريد مرة

اخصائي نفسي واجتماعي يف جمعية تنمية املرأة 
الريفية

محمود العملة 



239  



240 



241  

ty must be involved in the plan, including different media outlets, 
universities, schools and curricular gradually and through active 
and efficient mechanisms that realize the required change.

An important recommendation is to publish CEDAW in the official 
gazette and gradually implement it. The impact and performance 
at of all institutions working on applying and implementing the 
provisions of CEDAW in the justice and security sector, as well 
as the legislations sector, must be measured in order to develop 
a legislative and executive plant to apply CEDAW and the recom-
mendations of its international committee.

The End
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with a regular program at the Palestinian Judicial Institute. Such 
trainings should be provided by the gender judges committee 
and include relevant international experiences, particularly the 
Moroccan experience. By extension, we recommend develop-
ing standards for the Judicial Inspection Office and the Palestin-
ian Judicial Institute to evaluate the benefit from the awareness 
raising program and its impact on judicial decisions. It is also of 
importance to develop standards to measure the performance of 
judges who view such cases and develop the necessary recom-
mendations in this regard.

Another important recommendation is to involve all parties of 
justice and the lawyers in trainings relating to adhering to inter-
national standards on women’s rights and the recommendations 
of CEDAW’s international committee. Standards and values for 
pleading such cases must be developed, and the bar associ-
ation should take measures against lawyers who violate such 
standards and waiver women’s rights in the name of the law and 
justice.

11. Recommendations at the level of policies and procedural 
measures:

We recommend the adoption of protective, preventive and re-
habilitative policies for women victims of social and economic 
violence they are subject to systematically. We also recommend 
the adoption of rehabilitative programs for perpetrators of such 
crimes, and the development of all necessary services in this 
regard, social, psychological and/or legal in order to prevent rep-
etition of such crimes by perpetrators and to achieve protection 
and appreciation for women’s rights.

It is important to develop awareness-raising and advocacy pro-
grams on women’s issues and rights, and intensify such pro-
grams in the justice and security sector as well as at the local 
community level. Such programs should target both males and 
females in all regions in accordance with a systematic and com-
prehensive plan that is regularly evaluated. The lessons learned 
from this plan must be utilized and all categories of the communi-
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By extension, an advocacy plan needs to be developed to en-
sure the application of such amendments in accordance with a 
clear and well-devised national plan.

10. Recommendations on judicial application in economic 
and social crimes against women

We recommend raising the awareness of judges and train-
ing them on rights-based cases to protect women, as well as 
international conventions on women’s rights, particularly the 
recommendations of CEDAW’s international committee. Thes 
recommendation was based on the results of our study and the 
recommendations of the report on the state of Palestine’s com-
mitment to protecting the right of women to life “in accordance 
with the provisions of CEDAW,” which was prepared by Women’s 
Center for Legal Aid and Counselling in late 2018. The report 
clarifies the different views of judges in cases involving women, 
particularly relinquishment of personal right and the discretion of 
judges based on their awareness on women’s issues and rights 
and international conventions that address those rights.

We also recommend benefiting from the experience of the re-
cently formed gender judges committee at the High Judicial 
Council, then work on adopting training programs for judges and 
prosecutors on using the provisions of CEDAW and other inter-
national standards on women’s rights in their pleadings relating 
to protecting women’s right to life, particularly in murder cases of 
women and relinquishing personal right. Such trainings should 
also include trainings on the mechanism of how to use discretion, 
in addition to the development of standards for this purpose, and 
build on lessons learned, success stories and relevant interna-
tional experiences in this regard.

By extension, we recommend the dissemination of judicial de-
cisions on cases involving women’s rights taken at the national 
and regional level available at the High Judicial Council, whether 
at Mizan or Al-Muqtafi. We also recommend designing a peri-
odical book and periodical and annual journals/articles to ana-
lyze such decisions and provide training on them in accordance 
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We also recommend the addition of a provision in the Law by 
Decree on Education that is more positive and fair to women 
and in a manner that achieves full equality for women in this field 
and includes more details on this right as follows: “Education is 
a right for all citizens and obligatory until the end of high school. 
It shall be free at public schools. Through education, the con-
cepts of democracy, justice and equality shall be promoted on 
the grounds of equality between men and women within educa-
tional programs that promote national belonging and self-depen-
dence and establish self-confidence. The right to vocational and 
technical training shall be guaranteed for women. The state shall 
develop policies and laws that expand the participation of women 
in such education.”

9. Recommendations on labor and personal status legislations

We recommend the establishment of small legal committee that 
includes the Personal Status Law coalition, feminist organiza-
tions, Legislations Sector Committee on Gender Justice and oth-
er relevant organizations in order to amend the Personal Status 
Law tactically to include the key issues raised by the feminist 
movement and CEDAW’s international committee. Also, devel-
op necessary procedures and penalties should they be not en-
forced, in accordance with the Penal Law and legislative policy 
that protects women, to realized general and specific deterrence. 

Amendments must also be added to the Palestinian Labor Law 
in force as well as the draft Civil Service Law and the draft Social 
Security Law as listed in the study submitted by CEDAW’s inter-
national committee and other relevant international committees. 
The necessary penalties and procedures need to be set in place 
in this regard. 

This process must be implemented according to a clear and 
well-devised legislative plan that takes into account priorities, 
starting with penal cases in the Penal Law to penal procedures in 
social and economic laws.
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7. Provisions on abortion

We propose to add an amendment to the Penal Law in force, the 
draft Penal Law and the Law on Health in force. The amendment 
should explicitly address safe abortion ad women right to abor-
tion, and to not consider it a crime in cases when pregnancy is 
the result of rape, incest, extramarital relationships or disability. If 
women decide to have abortion in such cases, they may not be 
penalized, nor may the persons who assist them in doing so. It is 
also important to stipulate that the abortion is safe in cases where 
the woman is disabled,1 particularly mentally disabled, and con-
ceives as a result of sexual assault. The existence of provisions 
that legitimize safe abortion for women in the cases above is one 
of their health and reproductive rights and is also a right of the 
embryo in accordance with CEDAW and the recommendations 
of its international committee to the state of Palestine, as well as 
the International Convention on the Rights of the Child and the 
International Covenant on Social and Economic Rights to which 
Palestine has acceded. 

8. Recommendations on protecting the right to education

We recommend the amendment of article 50 of the Law on Edu-
cation of 2017 as follows: “1. Any parent who refuses to enroll or 
withdraws his/her son or daughter from education institutions while 
they are under the age of 18; and 2. Any person who prevents the 
enrollment of any child or impacts in any means the enrollment of 
a child in any educational institution while he/she is under the age 
of 18; shall be imprisoned for a maximum of one year, or fined by 
a maximum or 1000 Jordanian Dinars or an equivalent amount in 
legal traded currency, or both penalties.” By extension, amend the 
Law on the Palestinian Child of 2004, particularly article (37) in 
accordance with this amendment in order to ensure compulsory 
and free education for until the end of school, which determined by 
the age of 18, and to unify values and rights. This should also be 
explicitly stipulated in the Law on Public Education.

1 Recommendation No. 37 of CEDAW’s international committee on the State of 
Palestine’s first report.
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bor Law where it would be considered an integral part of occupa-
tional health and safety. Policies and mechanisms for protection, 
filing complaints and provision of necessary services for female 
victims must be set in place and connected with the national re-
ferral system for women victims of violence to ensure the provi-
sion of the needed protection services. 

6. Provisions relating to incest

We propose to add and unify provisions on incest in the amend-
ment to be proposed to the existing Penal Law, the draft Penal 
Law or the latest draft of the Law on Family Protection from Vi-
olence. International standards relevant to this crime must be 
taken into account and legal protection for female victims must 
be guarantees. The penalties stipulated in rape against family 
members should be applied to ensure standardization of pen-
alties and legislative harmonization. The right to file a complaint 
must be granted to the victim, any family members and/or the 
childhood protection counsellor. Accordingly, we propose the 
provision to be as follows:

1. “The act shall be considered rape and not incest if it was 
committed by a legitimate, legal or actual authority against 
any family member. Perpetrators shall be imprisoned for at 
least ten years and fined with a minimum ten thousand Jor-
danian Dinars and maximum of fifteen thousand Jordanian 
Dinars or an equivalent amount in legal traded currencies.”

2. The victim or any family member may file a complaint. The 
competent protection counsellor may also file a complaint 
based on the information they observe during the perfor-
mance of their duties.”
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5. Addition of new provisions to incriminate sexual 
harassment

We recommend the unification of the term “sexual harassment” 
in the draft Penal Law and the Law on Family Protection from Vio-
lence, as well as the unification of penalties relating to this crime. 
We also propose to add the same amendment to the Penal Law 
in force, and by extension, the Labor Law and Civil Service Law. 
We propose using the provision provided in the draft Penal Law 
in article (463), while removing the elements of excessiveness 
and repetition as conditions for incriminating and penalizing sex-
ual harassment, where the provision becomes ass follows:

1. Sexual Harassment: is any harassment of other by any acts, 
statements or gestures that would harm their dignity or cause 
indecency with the intention of urging them to respond to their 
sexual desires or the desires of others, or to pressure them 
in a manner that weakens their will to challenge such desire.

2. Any person who commits the act of sexual harassment shall 
be imprisoned for at least six months or fined by a maximum 
of three hundred Jordanian Dinars.

3. Imprisonment shall be at least two years if the act is com-
mitted by a parent, child or any member of the household as 
included in the Law on Family Protection from Violence, or by 
those who provide care or have occupational or actual power 
over the victim.

4. The penalty shall be doubled of the crime was committed 
against a child or a person with mental or physical disability 
that prevents them from challenging the perpetrator.

The case may only be filed upon a complaint from the person of 
interest.”

Moreover, the crime of sexual harassment is also supposed to 
be addressed in the work environment; in the Civil Service Law 
where it would be considered a form of corruption, and in the La-
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4. Provisions relating to rape:

Amend articles (292-295) of the Jordanian Penal Law of 1960 
in force and article 459 of the draft Penal Law by explicitly ad-
dressing marital rape and considering it a crime of rape. The 
punishment must be enhanced if the rape was against a child, 
male or female, under the age of 18. This must be also explicitly 
stipulated in the draft Law on Family Protection from Violence. To 
ensure legislative harmonization, the definition of rape and pen-
alty against such crime as stipulated in the draft Law on Family 
Protection from Violence must be adopted and included in the 
proposed amendment to the Penal Law in force and the draft 
Penal Law, as follows:

Rape: is any practice of non-consensual sexual act and all acts 
of sexual nature non-consensually, and the coercion of other to 
non-consensually practice acts of sexual nature with others.

With regards to the penalty stipulated in article (28) of the draft 
Law on Family Protection from Violence, we propose specifying it 
to rape from and against any family member, including spouses, 
in order for the definition to include and incriminate marital rape 
as recommended by CEDAW’s international committee. The 
proposed provision shall stipulate: “any person who commits the 
crime of rape from and against any member of the family, includ-
ing spouses, shall be imprisoned for at least ten years and fined 
a minimum of ten thousand Jordanian Dinars and maximum of 
fifteen thousand Jordanian Dinars, or an equivalent amount in a 
legally traded currency.”

We also propose the addition of a paragraph that guarantees en-
hancement of the punishment to double should it be committed 
against a child as follows:

“The penalty shall be enhanced to double should it be committed 
against a child, knowing that a child is any male or female under 
the age of 18 years.”
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On the other hand, it is also important to explicitly stipulate that 
divorce shall take place at court and penalize any violation in this 
respect. It is also of importance to develop the necessary proce-
dures and facilitations to this end. Accordingly, we recommend 
the following provision:

“Divorce shall take place at the court in accordance with the rel-
evant procedures. Any persons who violates this practice shall 
be imprisoned for at least two years and fined by at least one 
thousand Jordanian Dinars or an equivalent amount in the local 
currency.”

3. Provisions on adultery:

Amend articles (282-284) of the Jordanian Penal Law of 1960 
in force and remove any discrimination against women in order 
to ensure maintaining family cohesion as well as guarantee the 
rights and freedoms provided for in international standards. We 
also recommend annulling article (486) from the draft Penal Law 
and suffice with the provisions of articles 435 and 436. It is also 
recommended to unify the proposed amendments in the Penal 
Law in force and the draft Penal Law as follows:

Article (1):  the crime of adultery shall be established if a mar-
ried person – man or woman – has consensual sexual contact 
with any person other than their spouse. The perpetrator shall be 
assumed to have knowledge of the marriage, unless they prove 
otherwise.

Article (2): any spouse who commits the crime of adultery shall 
be imprisoned for at least two years. If the act of adultery is com-
mitted in the residence of either party, the same penalty shall 
apply to the partner in the crime – man or woman.
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It is of importance to unify and amend all the abovementioned 
provisions as follows: “Whomever marries a male or female child 
under the age of 18 years, conducts their marriage, or knowingly 
assists them in conducting the marriage shall be imprisoned for 
at least three years.” Such an amendment adheres to the Pal-
estinian Child Law, the International Convention on the Rights 
of the Child and the recommendations of its committee, and the 
recommendations of CEDAW’s international committee to the 
state of Palestine on its first report as well as its calls for includ-
ing such amendments in the draft penal and personal status laws 
through taking the required measures.

With regards to remarriage, article (280) of the Jordanian Penal 
Law of 1960 in force in the West Bank and article (422) of the 
draft Penal Law must be amended as follows:

1. Whomever remarries while their spouse is still alive, regard-
less whether the second marriage was void or could be dis-
solved, shall be imprisoned.

2. The same penalty shall be applied on whomever knowingly 
conducts the marriage ceremony mentioned in the previous 
paragraph.

This is in line with the recommendations of CEDAW’s interna-
tional committee and to maintain family cohesion and women’s 
rights, as well as to remove any discrimination against them and 
psychosocial justifications clarified on the section relating to re-
marriage in this study.

Civil marriage: it is of importance to add a provision on civil mar-
riage in the draft penal law and/or any law by decree that amends 
the Penal Law in force. The provision needs to explicitly stipulate 
on allowing civil marriage and regulating its provisions through a 
regulation in accordance with the recommendations of CEDAW’s 
international committee as a form of legal protection for women, 
particularly in marriages to persons from other religions and na-
tionalities.
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of assault against women and children from benefiting 
from mitigating factors. The provision shall stipulate the 
following:

“Paragraph 5 – Mitigating factors shall not apply on fel-
onies and misdemeanors committed against women 
and children.”

• This also calls for the amendment of the draft Penal 
Law and the draft Law on Family Protection from Vi-
olence, particularly the articles on adultery, mitigating 
factors and relinquishment of personal right, in the 
same manner as proposed in the study to ensure legis-
lative harmonization.

2. Provisions on marriage and re-marriage

It is necessary to amend article (279) of the Penal Law of 1960 
in force on the marriage of minors by clearly stipulating that mar-
riage to either sex, male or female, shall be void if the any party 
is under eighteen years of age. This shall also constitute a felony 
that requires penalization of whomever conducted and/or con-
tributed in conducting such a marriage with imprisonment for at 
least three years.

By extension, the Personal Status Law needs to be amendment 
in order to ensure legislative harmonization, particularly article 
(185) of the Jordanian Personal Status Law of 1976 in force in 
the West Bank, and the Family Rights Law of 1954 in force in 
Gaza Strip.

To ensure legislative harmonization, article 420 of the draft Penal 
Law of 2011 needs to be amended by considering the crime a 
felony and removing the exception at the end of the article which 
allows marriage in cases of necessity as decided by the Sharia 
judge and with the consent of a parent. Thus guarantees strict 
penalties and harmonization with the objective of protecting chil-
dren under the age of 18. It also ensures deterrence with relation 
to the commission of such crimes in order to prevent conducting 
such contracts, and removes any exception to this provision.
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of Palestine towards actual commitment to their provisions and 
not only moral and rhetoric commitment. In this context, we spe-
cifically not the recommendations of the International Committee 
on the Convention on the Elimination of all Forms Discrimination 
against Women (CEDAW), which were submitted on the initial 
report presented by the state of Palestine mid-2018. The rec-
ommendations obligate Palestine to amend its penal legislations 
within two years in order to monitor progress in the coming inter-
national report.

The key recommendations concluded by the study must be used 
to amend the Jordanian Penal Law of 1960 in force and relevant 
penal legislations and prepare a legislative plan and an advoca-
cy plan for such amendments. These recommendations include: 

1. Essential and high priority amendments to the presidential 
decrees relating to the relinquishment of personal right and 
mitigating factors

• Adopt legislative interventions on the articles relating 
to mitigating factors through the Palestinian Legislative 
Council in order for such amendments to have the pow-
er of regular law rather than temporary amendments, 
as these amendments were issued in accordance with 
article 43 of the Palestinian Basic Law and not as reg-
ular legislations.

• Amend article 98 by removing the term “honor”, for the 
provision to stipulate the following:

“Whoever commits a crime while in a state of rage 
which is the result of an unjustifiable and dangerous act 
committed by the victim, shall benefit from a mitigating 
excuse. Perpetrators of such a crime may not benefit 
from this mitigating excuse should the act be committed 
against a female.”

• Amend paragraph 5 of article 99 by adding misdemean-
ors alongside felonies, and explicitly state the exclusion 
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Executive Summary

Legal, Critical and Analytical Study on

The Penal Law in force and Palestinian Legislations, their 
Protection of Women’s Socioeconomic Rights and Perpetrators 

Escaping Penalization

from a Perspective Responsive to Legal Protection Needs and 
Compliant with International Standards and Conventions

 

This critical and analytical study, conducted by Bisan Center for 
Reseach and Development in cooperation with the Forum of 
NGOs Against Violence Against Women through funding from 
the Global Fund for Women, serves as a scientific reference that 
includes results and recommendations that may be consulted in 
the drafting and amending of the penal law. It provides an interim 
tactical solution and amendment for the protection of women’s 
socioeconomic rights and prosecution of perpetrators for crimes 
committed against women, whose rights have, unfortunately, 
been lost in the legislative deficiency and contradiction. Although 
minor legislative attempts were made recently through presiden-
tial decrees that amend the existing law, they have not realized 
the necessary protection for women. This study constitutes a pre-
lude to the strategic option aiming at amending draft penal laws; 
such as the draft Penal Law, the draft Law on Family Protection 
from Violence and crimes and penalties in other relevant laws. 
Such an approach would ensure drafting a legislatively consis-
tent and coherent legislative package that includes women’s so-
cioeconomic rights in general and legal rights in particular; pro-
vides the necessary, preventive and rehabilitative protection for 
female victims; and ensures the prosecution of perpetrators in 
violence against women cases that have become a prevalent 
social culture that was, unfortunately, codified in legislations in 
violation of international conventions to which Palestine has ac-
ceded. The study also aims at implementing the recommenda-
tions of international committees that were presented to the state 
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