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تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية في مناهضة العنف ضد المرأة
مقدمة:

بارز بسبب عمل المنظمات والحركات النسائية على مستوى
مكانا ًا
"اتخذت مسألة العنف ضد المرأة ً
القاعددة الشدعبية فدي العدالم أجمدع .وبينمدا سدعت النسداء إلدى الحصدول علدى المسداواة واالعتدراف

بحقوقهن في مجاالت عديدة ،لفتن االنتباه إلى حقيقة أن العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء

سلوك فردية عفوية ،وانما نتيجة عالقدات هيكليدة عميقدة الجدذور بدين المدرأة والرجدل...وازداد العمدل

النسائي لمكافحة العنف ضد المرأة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي وأصبحت المسألة أكثر
بروز في المؤتمر العالمي الثالث المعني بالمرأة ،المعقود في نيروبي عام .1 "1894
ًا

يعرف اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ،الذي وقعته األمم المتحدة سنة ،1883

العنف بأنه " أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو
معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة ،بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو اإلكراه
أو الحرمان التعسفي من الحريدة ،سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة" .وتشير الوثيقة

الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين " 1884أن العنف ضد النساء هو أي عنف
مرتبط بنوع الجنس ،يؤدي على األرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة

للمرأة بما في ذلك التهديد بمثل تلك األفعال ،والحرمان من الحرية قس ًار أو تعسفًا سواء حدث ذلك

في مكان عام أو في الحياة الخاصة" .وربط المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ،الذي صدر عنه ما
يعرف بإعالن وبرنامج عمل فينا ( )1883بين العنف والتمييز ضد المرأة ،في الفق ةر ( )39على
أن مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية واالستغالل الجنسي والتمييز القائم على الجنس

والتعصب والتطرف وقد جاءت الفقرة كما يلي " يشدد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بصفة
خاصة على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة

والقضاء على جميع أشكال المضايقة الجنسية واالستغالل واالتجار بالمرأة والقضاء على التحيز

القائم على الجنس في إقامة العدل وازالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة واآلثار

الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني .2

إن اإلشا ةر للعنف ضد المرأة في المدؤتمرات العالميدة أعطدى زخمدا مهمدا للعمدل علدى الحدد منده فدي
المجتمعات المختلفة .لذلك أولت و از ةر شؤون المرأة منذ تأسيسها أهمية خاصة للعنف ضد المرأة،

 1األمم المتحدة ،دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة (تقرير األمين العام) ،الدورة  ،11بند ( 16أ) من جدول األعمال،
النهوض بالمرأة ،فقرة .2661 ،22
 2شمخي ،جبر :العنف ضد المرأة :أشكاله ومصادرة وأثاره.2669 ،
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باعتبدا هر انتهداك ألبسددط الحقدوق اإلنسدانية ،وتأكيدددا علدى أهميدة محاربتدده للنهدوض بدالمجتمع نحددو

التنمية.

الهدف:

تهدف هذه الورقة إلى التعرف على تجربدة السدلطة الوطنيدة الفلسدطينية فدي سدبيل مواجهدة العندف

ضد المرأة ،منذ العام  ،2663وحتى اآلن.
تمهيد :عن وزارة شؤون المرأة ،،،3

تركز الهدف العام لو ازرة شؤون المرأة ضمن إستراتيجيتها في خلق بيئة قانونية وتشريعية

وسياساتية واعية لقضايا المرأة ومحفزة لتطورها في كافة المجاالت ومكافحة لكافة أنواع التمييز

والعنف ضدها لتمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار مع التركيز على فئة الشابات.

تلتزم و ازرة شؤون المرأة بمنهج المشاركة ومبدأ الشفافية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
عند تحديد أولويات عملها ،واحتياجاتها .وانطالقا من رؤية الو ازرة الشمولية لتعزيز قدرات المرأة

وتمكينها في كافة المجاالت ،وتماشيا مع احتياجاتها ،دعتها أوال إلى تحديد ثمان محاور أساسية

كإطار شمولي لعملها وهي:

أوالً :محور التعليم ،بما فيه التعليم المهني والتقني.

ثانياً :العمل والفقر.

ثالثا :محور المشاركة السياسية واتخاذ القرار.

رابعا :محور الصحة وتشمل القضايا التالية الزواج المبكر ،والصحة اإلنجابية و وعي المرأة
الصحي ،والخصوبة العالية.

خامسا :العنف ضد النساء حيث التركيز على قضايا القتل على خلفية الشرف ،وسفاح القربى،
والتحرش الجنسي ،وبيوت األمان ،والعنف بكافة أشكاله.

سادسا :الديمقراطية وحقوق اإلنسان وذلك من خالل ضمان الحقوق التي يكفلها القانون

األساسي ،وترسيخ حقوق المرأة ،والزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالعهود واالتفاقيات والمواثيق

الدولية المتعلقة بحقوق النساء.

سابعا :القوانين والتشريعات والسياسات من خالل دراسة القوانين المقرة والمطروحة من منظور
النوع االجتماعي ،وتقديم مشاريع قوانين ،تعديل أو طرح بدائل للقوانين والسياسات التي تلبي

احتياجات النوع االجتماعي.

 3إستراتيجية وزارة شؤون المرأة لإلصالح والتنمية.2611- 2669 ،
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ثامنا :المرأة تحت االحتالل وتأثير االحتالل العسكري عليها.

نحو التجربة:

نستطيع القول بأن تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية مرت بأربع مراحل رئيسية ،في سبيل
مواجهة العنف ضد المرأة.

األولى :مرحلة الفكرة.

الثانية :مرحلة تشخيص وتحديد الفكرة.
الثالثة :مرحلة العصف الذهني.

الرابعة :مرحلة التشكيل والتنظيم.
مرحلة الفكرة:

بدأ في هذه المرحلة تكوين الفكرة بموضوع العنف ضد المرأة ،والتفكير بأهمية العمل عليه،

والتفكير المستمر به ،إلى أن وصل مرحلة التأزم باعتبا هر مشكله حقيقة ،حيث تكونت أفكار من
هنا ،ومن هناك ،من مستشارين وخبراء ،حتى تم اعتباره محور من محاور عمل و ازرة شؤون

المرأة في العام .2663

مرحلة تشخيص الفكرة:

في هذه المرحلة ،بدأ البحث عن ما هو العنف ،وما هي أشكاله ،وما أسبابه ،وما طرق عالجه،
وما هي االتفاقيات حوله .إذ كانت هناك حاجة ماسة لعمل الدراسات وأوراق العمل ،وتحديد

المؤشرات .نتيجة لهذه المرحلة ،تم تنفيذ مسح العنف األسري في األراضي الفلسطينية عام

 2664من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .على الرغم من أن المسح لم يعطي صو ةر
شافية ووافية عن مؤشرات العنف األسري ،إال أنه أعطى دفعه قوية للمؤسسات بأهمية تشخيص

موضوع العنف ضد المرأة ،وتحديد مؤشراته ،حتى يتم العمل عليه بطرق منظمة.

من أهم المؤشرات التي برزت في هذه المرحلة :4

 نسبة العنف النفسي والعنف الجسدي والعنف الجنسي ضد المرأة حسب خصائص
خلفية..

 عدد حاالت القتل على خلفية شرف العائلة.
 سفاح القربى واالغتصاب.
4

توجد إحصاءات تفصيلية في المالحق.

1

 العنف ضد المرأة في العمل.

كما صدر في هذه المرحلة قرار عن مجلس الوزراء بشأن تعزيز حماية المرأة المعنفة ،تناول عدة

مواد ،أهمها :5

 تكليف و ازرة الداخلية واألمن الوطني توفير عناصر نسائية مؤهلة للتعامل مع حاالت
العنف الموجه ضد المرأة في مراكز الشرطة.

 تكليف و ازرة العدل التنسيق مع النائب العام إصدار تعليمات ألعضاء النيابة توفير
الحماية المعنفة بنقلها إلى إحدى بيوت األمان التابعة لو ازرة الشؤون االجتماعية ،إلى

حين انتهاء األسباب الموجبة.

 تكليف و ازرة الصحة ،بتوفير أطباء نفسيين متخصصين للتعامل مع حاالت العنف
الموجه ضد المرأة .كما يلزم الطبيب المعالج للمرأة المعنفة بإعداد تقرير نفسي بالحالة

مرفقا مع التقرير العالجي لنفس الحالة إلى النيابة العامة.

 تكليف و ازرة الشؤون االجتماعية إدراج المرأة المعنفة ضمن برامج اإلغاثة والتنمية
المتبعة في الو ازرة كحاالت استثنائية عاجلة.

 تتولى و ازرة شؤون المرأة مسؤولية التنسيق مع الو ازرات المعنية لغايات تطبيق أحكام هذا
القرار.

ال يمكن القول أنه تم تطبيق القرار بشكل واسع ،نتيجة لمعيقات عديدة منها ،عدم وجود

إستراتيجية واضحة تفصل هذا القرار ،لكنه أعطى دفعه قوية للعمل المنظم.

امتدت هذه المرحلة من عام  9334حتى عام  .9336حيث كان لها دور كبير في المرحلة

الثالثة.

مرحلة العصف الذهني:

تعتبر هذه المرحلة من أصعب المراحل في أي تجربة ،كونها تبرز الذات أكثر من الجمع ،وتركز

على األنا دون األخر .في هذه المرحلة برزت المؤسسات بشقيها الحكومية ،واألهلية ،وكل

مؤسسة بدأت تطرح عملها ،واختصاصها  .حيث بدأت االجتماعات األولى للمؤسسات ،وبدأ
تنظيم ورش العمل ،وبدأت وضع الخطط واالستراتيجيات .نستطيع أن نقول أن العمل لم يكن

منظما في هذه المرحلة ،وكانت الجهود بين المؤسسات موحدة بمستوى ضيق ،وضعيف.
هذه المرحلة تعتبر ضرورية لالنتقال للمرحلة األهم ،وهي مرحلة التشكيل والتنظيم.

5

قرار مجلس الوزراء رقم (/68/46/68م.و/أزق) ،بشأن تعزيز حماية المرأة المعنفة.2664 ،
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مرحلة التشكيل والتنظيم:

يمكن أن نسميها مرحلة الخطوات األولى لقطف الثمار .وهي مرحلة تنبع باألساس من مرحلة

العصف الذهني ،حيث تبرز الحاجة لتوحيد الجهود وتنظيم األدوار ،من خالل تشكيل اللجان،

ورفع المذكرات التفسيرية ،ووضع الخطط اإلستراتيجية .لذلك بدأت و ازرة شؤون المرأة بتوحيد
الجهود ،وتوحيد المهام بين المؤسسات الشريكة ذات العالقة.

الخطوة األولى في هذه المرحلة :مؤتمر محلي،،،

قامدت و از ةر شدؤون المدرأة فدي كدانون أول  2662بالتعداون مدع صدندوق األمدم المتحددة للسدكان بعقددد

مؤتمر وطني بعنوان " نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة "

عقدد هدذا المددؤتمر مدن أجدل تقيدديم الجهدود المبذولدة فددي مكافحدة العندف ضددد النسداء الفلسددطينيات،
ومدن أجددل التعدرف علددى المعيقددات لددفع عجلددة التنميدة والنهددوض بالنسدداء فدي فلسددطين ،والخددروج
بآليات لبدء العمل على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنف ضد النساء بما ينسجم مع

بن ددود قد درار األم ددم المتح دددة  1324القاض ددي بحماي ددة النسد دداء وق ددت الح ددروب و م ددا بع ددد الح ددرب فد ددي

مناطق النزاع المسلح وذلك من خالل :6

 إش دراك الهياك ددل الحكومي ددة والمنظم ددات األهلي ددة والمؤسس ددات البحثي ددة و األكاديمي ددة ف ددي وض ددع
وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

 التنسديق والتعدداون مدع الجهددات الدوليددة والجهدات المانحددة لدددعم وتعزيدز اإلسددتراتيجية الوطنيددة
لمناهضة العنف ضد المرأة.

يعتبر هذا المؤؤتمر امتؤداد لمرحلؤة العصؤف الؤذهني ،حيؤت تؤم االسؤتماع للمؤسسؤات الشؤريكة،

حول آلية عملها في موضوع العنف ضد المرأة ،يمكن أبراز تجارب تلك المؤسسات ،باختصار ،
من خالل أوراقهم:

أوالً :دور القضاء الشرعي  :7للقضاء الشرعي في مكافحة العنف ضد المرأة ثالثة مناهج هي:

المنهج األول:الجانب القانوني ،،يتمثل ذلك في إعداد مشاريع القوانين؛ كمشروع قانون األحوال

الشخصية الفلسطيني؛ والذي تضمن كثي اًر من التعديالت على القوانين المطبقة حالياً في

 6وزارة شؤون المرأة ،مؤتمر العنف ضد المرأة" ،نحو إستراتيجية وطنية للحد من العنف ضد المرأة"،2662 ،ص.12
 7الشيخ تيسير التميمي ،كلمة مجلس القضاء األعلى في "مؤتمر وزارة شؤون المرأة :نحو إستراتجية وطنية لمكافحة العنف ضد
المرأة ،2662،ص21- 18
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فلسطين ،وباألخص ما يتعلق بالمرأة.
ال:
منها مث ً
 .1رفع سن الزواج إلى ثمانية عشر عاماً.

 .2حصر والية التزويج في العصبة النسبية حتى الدرجة الثانية فقط )األب والجد واألخ(.

 .3حق الزوجة العاملة بغير إذن الزوج في النفقة إذا كانت تعمل قبل الزواج ،أو امتنع
الزوج عن اإلنفاق.

 .4اعتبار كل من العقم والهجر من أسباب طلب المرأة التفريق بينها وبين زوجها.
 .4إعطاء القاضي سلطة تطليق المختلعة في حالة رفض الزوج للطالق.

 .1النص على بطالن التنازل عن حقوق األطفال مقابل الخلع أو الطالق.

 .2رفع مقدار التعويض عن الطالق التعسفي من ثالث سنوات إلى خمس سنوات ،وايجاب
المتعة على المطلق.

 .9النص على مشاركة المطلقة للزوج في أمواله بنسبة إسهامها؛ إذا أثبتت ذلك حسب
أصول المحاكمات الشرعية.

 .8رفع سن الحضانة إلى 18سنة وفق شروط معينة.

 .16عدم تسجيل أية حجة وقف ذري إذا كانت مخالفة ألحكام المواريث.

 .11مساواة أبناء البنات بأبناء األوالد في الوصية الواجبة  ،وحصرها في الطبقة األولى فقط.
المنهج الثاني :الجانب اإلداري ،مواكبة للتطور استحدثت في ديوان قاضي القضاة دوائر عديدة،

منها ما يسهم في تخفيف معاناة المرأة.
مثل:

دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري :يأتي اهتمام اإلسالم باألس ةر ألنها محور وجود المجتمع وأساس

بنائه واحدى دعائمه الصلبة؛ فإذا نشأت قوية أثمرت مجتمعاً متماسكاً يسعى إلى التطور

واالزدهار .ونظ ًار للمتغيرات التي شملت جميع مجاالت الحياة؛ وللظروف التي يعيشها أبناء
شعبنا؛ من قتل وتدمير وحصار ومحاربة في لقمة العيش؛ فقد ازدادت األوضاع االقتصادية

سوءا؛ فانعكست سلباً على المودة واالستقرار في األسرة ،فأظهرت اإلحصائيات تزايداً في حاالت

الطالق ،اقتضت ا لضرورة التفكير في عالج فعال يسهم في حماية األسرة؛ بالسعي في حل
نزاعاتها صلحاً قبل للجوء إلى ساحات القضاء؛ اختصا اًر إلجراءات التقاضي التي تستغرق

الوقت وتستنزف المال في الرسوم وأتعاب المحاماة.

جاء قرار إنشاء دائ ةر اإلرشاد واإلصالح األسري في المحاكم الشرعية الفلسطينية لتتولى هذه

المهمة ،فحققت نجاحًا ملموسًا في تخفيض نسبة الطالق مقارنة بالعالم اإلسالمي بشكل ملحوظ

وفي فت ةر قياسية؛ كما تشير إلى ذلك اإلحصائيات الرسمية.

8

المنهج الثالث :الجانب التنفيذي

يتمثل في صندوق النفقة الذي يعمل على تنفيذ أحكام قضائيًا .الصادرة بعد طول عناء

لصالح الزوجات والمطلقات واألرامل واألطفال واآلباء واألمهات ويتعذر تنفيذها بسبب اإلجراءات

المعقدة في قانون التنفيذ ،واإلشكاالت التي تثار في دوائر اإلجراء .حيث يتولى الصندوق فيما

بعد مالحقة المحكوم عليه قضائيا.

يهدف صندوق النفقة الحفاظ على استقرار األسرة الفلسطينية وعلى الهدوء النفسي ألفرادها،

والحفاظ على قوة وتماسك النسيج االجتماعي ،والحفاظ على الفئات المحرومة من خطر التشرد
ومعاناتها قسوة الجوع وذل الحاجة ومخاطر الضياع وباألخص أن العناد والكيد يدفع بعض

المحكوم عليهم إلى تفضيل عقوبة السجن على دفع النفقة ،وهذا ظلم يجب دفعه ورفعه عن
الناس بعدالة القانون عند غياب الضمير .

يأتي إنشاء هذا الصندوق استنادًا إلى المبادئ واألصول الشرعية في ديننا الحنيف ،فمن جهة
مشاركة
هو تطبيق كامل لروح التكافل والتراحم التي يجب أن تسود المجتمع ،وهو من جهة ثانية َ

من الدولة في سد احتياجات مواطنيها واإلنفاق عليهم ،ومن جهة ثالثة هو نصرة للضعفاء

واخضاع المتنفذين إلى سيادة القانون.
التحديات والمعيقات:

أبرز الصعوبات التي تواجه القضاء الشرعي في مكافحة العنف ضد المرأة:
 .1التعؤؤؤدد القؤؤؤانوني :فد ددالقوانين المطبق ددة ف ددي المحافظ ددات الشد ددمالية غي ددر تل ددك المطبق ددة فد ددي
المحافظات الجنوبية ،وباألخص قانون األحوال الشخصية.

 .2التقؤؤادم القؤؤانوني  :ففددي المحافظددات الشدمالية تطبددق الق دوانين األردنيددة التددي صدددرت قبددل

أكثدر مددن ربددع قددرن أمددا فددي المحافظدات الجنوبيددة فتطيددق الق دوانين المصددرية التددي مض دى

عليها أكثر من نصف قرن.

 .3عدم إقرار مشاريع القوانين حسب األصول الدستورية حتى اآلن.

 .4عدم وعي المرأة ومعرفتها بما لها من حقوق يكفلها القضاء الشرعي.

 .4وقوع المرأة تحت ضغوط عائلية أو عشائرية أو اجتماعية؛ مما يقنعها بعدم جدوى اللجوء
إلى القضاء.

ثانياً :دور وزارة الشؤون االجتماعية :8

في الجانب القانوني :أعدت و ازرة الشؤون االجتماعية الالئحة التنظيمية للنهوض بالمرأة بمشاركة
و ازرات ومؤسسات رسمية ذات العالقة مع قضايا المرأة ،ومؤسسات فلسطينية أهلية ناشطة في

 8العريضي ،نجاة :دور وزارة الشؤون االجتماعية في مناهضة العنف وحماية النساء المعنفات ،في" :مؤتمر وزارة شؤون المرأة:
نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة’" ،2662 ،ص44- 38
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مجال حماية وارشاد وتنمية المرأة ،تضمنت الالئحة مجموعة من المواد الناظمة للتدخل والعمل

والمهارات المهنية المختصة الموجهة للمرأة في وضعية اجتماعية خاصة كالمسنة والمهجو ةر

والمعلقة والمطلقة واألرملة والتي لم يسبق لها الزواج والمعرضة للعنف.

الجانب المؤسساتي :يتمثل في تأطير جميع دوائر المرأة في و ازرات السلطة الفلسطينية في

ا للجنة التنسيقية للمرأة التي رأستها و ازرة الشؤون االجتماعية وكان لها الدور الكبير في وضع
اإلستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية بعد إقرار منهاج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع

في بيجين عام  1884من أبرز نتائج اإلستراتيجية أنها عكست الجهد الرسمي واألهلي في تحديد
أولويات قضايا المرأة الفلسطينية داخل الوطن وخارجه.

البعد المؤسساتي األخر هو بناء مركز خاص بالنساء المعرضات للعنف مركز (محور) الذي
أنشأته و ازرة الشؤون االجتماعية في بيت لحم بدعم من الحكومة اإليطالية ،وبإدا ةر البنك الدولي

ومؤسسة التعاون ،وتنفيذ مؤسسة إيطالية " "Differenca Dounaومؤسسة فلسطينية أهلية
"مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي" وذلك للحاجة الماسة إلى مركز يؤمن الحماية للنساء

المعرضات للعنف األسري في ظل عدم وجود لهذا النوع من المؤسسات في فلسطين ،وللحي ةر

الت ي كانت تقع فيها الو ازرة والمؤسسات األهلية والشرطة في البحث عن إمكانية تأمين مأوى
يرعى حاالت النساء المعنفات وحمايتهن من المخاطر التي يتعرضن لها.

تأسس المركز بناء على دراسة بحثية أعدت عام  2661أعطت مؤشرات عن األعداد المتزايدة

للنساء اللواتي يتعرضن للعنف بم ختلف أشكاله خاصة العنف األسري الذي هو نتيجة للعنف
العام الذي يقع على جميع الفلسطينيين بسبب ممارسات االحتالل اإلسرائيلي التعسفية.

ثالثا :منتدى المنظمات األهلية لمناهضة العنف ضد المرأة :9

تأسس منتدى المنظمات األهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة عام  2666بمباد ةر من

مجموعة من المؤسسات األهلية الفلسطينية التي تعمل في مجاالت تقوية وتمكين المرأة بشكل
عام ،ومناهضة العنف ضدها بشكل خاص .ومن خالل تجربتها العملية وجدت أن العديد من

النساء الفلسط ينيات يتعرضن لكافة أشكال العنف النفسي ،الجسدي  ،الجنسي ،االقتصادي ،
السياسي والمجتمعي وتم تعزيز ذلك من خالل الدراسات والبحوث التي أثبتت خطورة المشكلة

ومردودها السلبي على المرأة والمجتمع بشكل عام.
معايير العضوية:

 أن تكون مؤسسة أهلية فلسطينية ،ذات صفة قانونية.

الجريري ،اعتدال :منتدى المنظمات األهلي ة ،واقع وتحديات ،في" :مؤتمر وزارة شؤون المرأة نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف
 9ضد المرأة’" ،2662 ،ص.22- 32
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 أن يكون مجال عملها الرئيسي ،مناهضة العنف ضد المرأة ،أو إحدى مجاالت عملها.
 أن يكون قد مضى على تأسيسها ثالث سنوات فأكثر .
 أن يكون لديها هيئة مرجعية واضحة ومعلنة.

 أن يكون لديها مدقق حسابات قانوني وتصدر تقاريرها المالية واإلدارية بانتظام.

 أن ال يكون مديرها  /تها العام  /ة  ،أو رئيس  /ة مجلس أمنائها يشغل  /تشغل منصباً
حكومياً.

 أن تلتزم المؤسسة بتسديد االشتراك السنوي للمنتدى.

 ضرورة انسجام أهداف المؤسسة مع أهداف المنتدى.

رابعًا :دور وزارة التربية والتعليم العالي :10
تلتزم و ازرة التربية والتعليم العالي بمهام تعليم جميع الطلبة في بيئة أمنة خالية من العنف ،كي

يكونوا مواطنين مسئولين في مجتمع ديمقراطي متحضر ،وتلتزم بتوفير أفضل السبل لخلق بيئة

تعليمية تنشط حب االستطالع وتنمي الشخصية اإليجابية وترعى احترام األفكار المختلفة وتشجع

وترحب في إشراك أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحلي في تعزيز التوقعات االيجابية تجاه

أداء الطلبة وتصرفاتهم.
مرتكزات العمل

 استهداف الفتيات و الفتيان في البرامج على حد سواء من منطلق أن الطفل

المعنف(بغض النظر عن الجنس) سيستعمل العنف في سلوكه مع اآلخرين.

 تمكين الفتيات و النساء ال يكون بمعزل عن تثقيف و تعديل اتجاهات المجتمع ككل.
 إكساب الطلبة مهارات حياتية وتعزيز ممارسات وعدم االكتفاء بتقديم المعلومات و
المعارف.

 إعطاء اهتمام و رعاية خاصة للطفلة المعوقة.

 برنامج الصحة اإلنجابية :يتضمن موضوعات عن أشكال العنف و النوع االجتماعي و
تم تدريب ما يزيد عن  0888معلم و معلمة.

خامسًا :وزارة الصحة ،،،11
إن اإلستراتيجيات الصحية الوطنية لإلدارة عند تشكيلها عام  1884م كانت تركز على تنظيم
األسرة و الزواج المبكر وزواج األقارب و االهتمام بمرحلة الحمل والوالدة و ما بعد الوالدة و

الرضاعة الطبيعية  .أما في عام  1889م قامت اإلدارة بتعديل اإلستراتيجية الصحية الخاصة
 10الكيالني ،ريما :تجربة وزارة التربية والتعليم في مناهضة العنف ضد المرأة ،في" :مؤتمر وزارة شؤون المرأة :نحو إستراتيجية
وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة’" ،2662 ،ص .81- 99
 11حبش ،زاهرة :دور وزارة الصحة في مناهضة العنف ضد المرأة ،في ":مؤتمر وزارة شؤون المرأة :نحو إستراتيجية وطنية
لمكافحة العنف ضد المرأة’" ،2662 ،ص.82- 82
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بها حيث تم تبني ق اررات مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام  1881م ،وادخال

مفهوم الصحة اإلنجابية الشاملة الذي يحتوي على:

 .1العناية بالمرأة الحامل خالل فت ةر الحمل والوالدة و ما بعد الوالدة.
 .2الزواج المبكر.
 .3زواج األقارب.

 .4الصحة اإلنجابية و الجنسية للشباب والمراهقين.
 .4األمراض الجنسية و مرض اإليدز.
 .1سرطان الثدي وعنق الرحم.

 .2الجندر و النوع االجتماعي و العنف ضد المرأة.
سادساً :الشرطة ،،،12

لعدم وجود قوانين خاصة معنية بتنظيم العالقة داخل األس ةر وبسبب قصور القوانين السارية ،فإن

ذلك كله يؤدي إلى عدم الوضوح في إجراءات التدخل في القضايا المطروحة أمام الشرطة ،ولعدم

وجود آلية عمل واضحة بين و ازرة الشؤون االجتماعية والشرطة نالحظ أن هناك عدة توجهات

لمعالجة القضايا المطروحة وهي على سبيل المثال ال الحصر:

 .1القانون :قيام الشرطة بمهماتها وذلك بتلقي الشكاوى ومتابعتها بالبحث والتحري وجمع
األدلة ضد المتهم واتخاذ إجراءات لحماية الضحية " اتجاه قانوني ومهني".

 .2جهود فردية وقناعات شخصية :ويركز على قناعة الشرطي بضرورة التنسيق مع
المؤسسات الرسمية واألهلية كالمؤسسات التي تعمل على قضايا المرأة ،والتعاون مع

ذوي العالقة والمحافظ وخاصة قضايا التهديد بالقتل ،حيث أنه وبسبب وجود بعض
المفاهيم لضباط الشرطة المختلفة مع أدوارهم المهنية تجاه المرأة واألسرة تجعلهم يتجهوا

إلى إصالح ذات البين.

 .3توجه التحويل :ينحصر هذا التوجه في تلقي الشكاوى المقدمة ،ومن ثم تحويلها إلى

المؤسسات الخاصة لمعالجة القضية وتوفير الحماية والمساعدة " آلية عمل نسبيه تختلف

من منطقة إلى أخرى حسب القناعات الشخصية سواء للضباط أو مدير شرطة

المحافظة".

أحياناً تصل إلى مراكز الشرطة قضايا اعتداء جسدي أو جنسي وقعت داخل األسرة ،وال يتم

تحريك الشكوى فيها ،وانما يتم حلها عشائري كون هذه االعتداءات مرتبطة بمفهوم الشرف ،مما
 12برقان ،عبد الجبار :تجربة الشرطة الفلسطينية في مجال حماية النساء المعنفات من العنف ،في ":مؤتمر وزارة شؤون المرأة :نحو
إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة’" ،2662 ،ص.164- 166
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يدفع الضحية إلى سحب قضيتها حرصًا على أفراد أسرتها من المسائلة القانونية أو حتى اللوم

والعتب من أفراد األسرة والمجتمع.

اإلجراءات الحالية المعنية بالتعامل مع قضايا المرأة والفتاة المعنفة والثغرات:

 .1عدم وجود سياسات واجراءات واضحة مكتوبة في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء
والفتيات.

 .2التوثيق في الشرطة :يتم التوثيق في الشرطة من خالل جمع المعلومات التالية عند أخذ
اإلفادة:

 .3االسم /رقم الهوية ،التاريخ ،الساعة ،مكان الجريمة ،إفادة األشخاص المعنيين باإلضافة
إلى المرفقات :وهي إفادة التقرير الشرعي والتقرير األولي ولكن يوجد افتقار إلى وجود

نماذج متخصصة للعنف ضد المرأة.

 .4يتم تحويلها إلى المستشفيات ويرافقها شرطية عند عمل التقارير الشرعية.

 .5افتقار مراكز الشرطة إلى وحدات متخصصة أو قسم خاص في مجال " العنف األسري
والعنف ضد الفتيات" للتعامل مع قضايا العنف ،حيث أن الشرطة النسائية الموجودة ال

تتولى المسؤولية المباشرة في التعامل مع قضايا النساء المعنفات ،والمحققات من النساء

ال يجملن بالضرورة فك اًر نسوياً و يوجهها للدفاع عن الضحية وتوفير الحماية لها.

 .6غياب آلية عمل واضحة بين الشرطة وو ازرة الشؤون االجتماعية والمؤسسات المجتمعية
األخرى في التعامل مع قضايا العنف ضد الفتيات والنساء.

ثانيًا :المعيقات االجتماعية و تتمثل باالتي :التضارب بين الدور المهني للشرطة مع المفاهيم
الشخصية والمجتمعية تجاه المرأة وبذلك تتجه الشرطة بدورها إلى اإلصالح .حيث أن تقديم
شكوى من قبل المرأة إلى الشرطة يمكن أن يضع المرأة في تهديد أك بر بمجرد تقديم الشكوى إلى

الشرطة.

ثالثًا :المعيقات السياسية وتتمثل باالتي :االحتالل يشكل عائق كبير للشرطة في تنفيذ القوانين
وتطبيقها.
رابعاً :المعيقات التي تتعلق بالمؤسسات األخرى وتتمثل باالتي:
يوجد احتياجات لتواجد الشؤون االجتماعية  24ساعة لتتحمل المسؤولية القانونية لحماية النساء

إذ أنه غالباً بعد انتهاء الدوام الساعة الثالثة أو العطل الرسمية واألعياد لم يتوفر موظفون لمتابعة

الحاالت المطروحة.
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بعد ما تم التعرف على تجارب المؤسسات حول مشكلة العنف ضد المرأة ،خرج المؤتمر

بمجموعة من التوصيات ،كان أهمها:

العمل على إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تشارك فيها كافة األطراف

الحكومية واألهلية.

الخطوة الثانية :تشكيل اللجنة الوطنية،،،

اصدر مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ  2880/86/22ق اررا ،جاء بموجبه تشكيل "اللجنة

الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة" ،برئاسة وزي ةر شؤون المرأة ،ووزير الشؤون االجتماعية
نائبا للرئيس ،وبمشاركة  12و ازرة ،وممثل عن مكتب الرئيس ،وممثل عن االتحاد العام للمرأة

الفلسطينية ،وممثل عن منتدى المنظمات األهلية (المنسق).

جاء في المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء بخصوص اللجنة" تعمل اللجنة على تحقيق
الغايات واألهداف التي من شأنها الحد من ظاه ةر العنف الموجه للمرأة بكافة أشكاله في المجتمع

الفلسطيني ،في سبيل ذلك لها أن تقوم باألنشطة التالية :13

 .1اقتراح وتعديل وتحديث التشريعات الخاصة بحماية المرأة من العنف بكافة أشكاله.

 .2وضع إستراتيجية وط نية لمناهضة العنف ضد المرأة تكون أساسا لخطة وطنية شاملة
للحد من العنف الموجه للمرأة بكافة أشكاله.

 .3إعداد الدراسات واألبحاث الالزمة حول قضايا العنف ضد المرأة ،وأث هر على المجتمع.
 .4إنشاء قاعدة بيانات على المستوى الوطني حول العنف ضد المرأة ونشرها.
 .5إنشاء لجان متخصصة فنية لمتابعة وتحقيق أهداف اللجنة.

 .6العمل على تنفيذ ما ورد في االتفاقيات الدولية ومواثيق األمم المتحدة الخاصة بالعنف
ضد المرأة في التشريعات واإلجراءات الوطنية.

 .7المساهمة في تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة بكافة
أشكاله.

الخطوة الثالثة ،ومستمرة حتى ثالث سنوات :توقيع مشروع  ،MDGFالممول من الحكومة

األسبانية.

اللجنة العليا من المشروع ممثلة ب :ممثل عن السلطة الوطنية الفلسطينية ،ممثل عن الحكومة

األسبانية ،ومنسق برامج األمم المتحدة.

13قرار مجلس الوزراء رقم (/ 12/48/61م.و/س.ف) ،بشأن إنشاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة.2669 ،
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تتكون اللجنة اإلدارية للمشروع من ممثل عن و ازرة شؤون المرأة ،وست مؤسسات تابعة لألمم

المتحدة ( .) UNDP, UNFPA,UNIFEM,ILO,UNRWA, UNESCO
اعتمد المشروع على المرجعيات التالية :14

 .1قرار مجلس األمن الدولي رقم  1324للتعامل مع المرأة في مناطق النزاع المسلح

 .2االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) عام 1883

 .3سياسات األمم المتحدة الخاصة بالمرأة والتي تنص على خلق فرص عمل ،زيادة الدخل
و إعادة انخراط المرأة في مناطق النزاع المسلح.

هناك ثالث أهداف إستراتيجية للمشروع:

 .0الحد من كافة أشكال العنف ضد المرأة

 .2تفعيل مشاركة المرأة في رسم السياسات و صنع القرار
 .3رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل

الفئة المستهدفة من الهدف االستراتيجي األول:

 .1الو ازرات ك :و ازرة شؤون المرأة  ،الشؤون االجتماعية ،التعليم و التعليم العالي ،الصحة،
والمجلس التشريعي.

 .2المنظمات النسائية الغير حكومية.
 .3وحدات اإلرشاد األسري.

 .4مزودي الخدمات الصحية ووحدات الطوارئ في المستشفيات و العيادات الصحية.
 .4القضاة ،المحامين و المدعين العامين.

 .1البرامج النسوية بالمخيمات الفلسطينية.
 .2مؤسسات نسويه قاعدية.
 .9طالب إعالم.

 .8األساتذة و المرشدين.

.16إدارة حماية األسرة و العنف ضد المرأة.
.11موظفي البيت األمن.

األنشطة ،لتحقيق الهدف المتعلق بالعف ضد المرأة:
 .1دورات تدريبية و توعية.
 .2عمل بحوث.

 .3تطوير منهاج لتدريب القضاة و المحاميين و المدعين العاميين.

 14إستراتيجية فريق( MDGFلمزيد من التفاصيل مراجعة حنا نخلة منسق الفريق).
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 .4تأسيس مركز حماية النساء في غزة.
 .4تطوير اإلستراتجية اإلعالمية.

 .1االرتقاء بخط مباشر لمساعدة النساء.
االستراتيجيات حول الحد من العنف ضد المرأة:

 .1معرفة و تحديد مستوى ظاهرة العنف ضد المرأة لمراقبة أهداف المساواة بين النوع
االجتماعي و تحديث البرنامج بما يجد من معلومات.

 .2زيادة كفاءة مرشدو النوع االجتماعي
التشريعات التمييزية

للتأثير بسياسات صنع القرار بما يتطابق و

 .3تعزيز قدرة مزودي الخدمات لتامين خدمات تتالءم مع احتياجات النساء و متطلباتهن
وتسهيل آلية حصولهن على الخدمات القضائية

 .4زيادة الوعي و تغيير السلوكيات والتوجهات بين الرجال و النساء حول موضوع النوع
االجتماعي و حقوق المرأة ( على المستوى االجتماعي ،السياسي و االقتصادي)

في ما يتعلق باإلستراتيجية األولى :تم المباشرة بتطوير إستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة

من خالل  ،UNIFEMب تقديم دعم فني لتطوير اإلستراتيجية و انتداب خبير بالعنف ضد المرأة
للعمل سوياً مع الو ازرة

المنهجية إلعداد اإلستراتيجية :15

تم تقسيم العمل لتطوير اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف على ثالث مراحل أساسية ،وهي:

المرحلؤؤؤة األولؤؤؤى  :تمثل ددت بعملي ددة تجمي ددع المعلوم ددات الخاص ددة ب ددالو از ةر م ددن خ ددالل إتب دداع األدوات
التالية:

 مراجع ددة األدبي د دات :تمد دت مراجعد ددة الد ارس ددات والمنشد ددورات المحلي ددة المتعلقد ددة ب ددالعنف ضد ددد
النسدداء ،وخاص ددة الص دداد ةر م ددن قبددل و از ةر ش ددؤون المد درأة .إض ددافة إلددى ذل ددك ،تمد دت مراجع ددة
خطط الو ازرة والتقارير العامة والخاصة في كل إدا ةر أو وحدة بالو ازرة.

بناء على مراجعة األدبيات بخصوص عمل الو ازرة ،تم بناء أسئلة محددة
 المقابلة الفرديةً :

إلج دراء مق ددابالت فردي ددة به دددف تعميددق المعرف ددة بعم ددل ال ددو ازرة .وقددد ت ددم اختي ددار فئ ددة اإلدا ةر
العليا في الو ازرة والتي تضم وكيل الو ازرة ،والمدراء العامين ،والمدراء.

 15وزارة شؤون المرأة ،تقرير حول وزارة شؤون المرأة  ، 2668المنهجية في إعداد اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد
المرأة ،2668 ،ص.1
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 تحدي ددد المهد ددارات الموجد ددودة عن ددد كد ددادر الد ددو ازرة ،وذل ددك مد ددن خد ددالل توزي ددع اسد ددتما ةر خاصد ددة
بالتدريب شملت ما تم التدريب عليه وما االحتياج لبناء القدرات في المستقبل.

 عقدد ورشدة عمددل مدع طداقم و از ةر شددؤون المدرأة لتحليدل واقددع الدو ازرة مدن خددالل تنداول أربعددة
محاور أساسية هي :نقاط القوة ،ونقاط الضعف ،والفرص ،والتهديدات (.)SWOT

المرحلؤؤة الثانيؤؤة :تجميددع المعلومددات الخاصدة بالمؤسسددات الحكوميددة وغيدر الحكوميددة العاملددة فددي

مجال حقوق المرأة بشكل عام ،والع نف ضد النساء بشكل خاص:

 إجدراء مقدابالت فرديددة مدع المؤسسددات الحكوميدة وغيددر الحكوميدة الستيضدداح العمدل علددى
محور العنف ضد النساء.

 عقد مجموعات نقاش مع الجهات المعنية لمناقشدة محدور العندف وتحديدد األولويدات التدي
يجددب العمددل عل ددى إدماجهددا فددي المرحل ددة الحاليددة ضددمن اإلس ددتراتيجية الوطنيددة لمناهض ددة

العنف ضد النساء.

المرحلة الثالثة:

 توحيد الخطاب حول مفهوم العنف ضد النساء داخل الو ازرة ،وذلك من خالل:

 عقدد لقداءات مدع كدادر الدو از ةر لمناقشدة القضدايا األساسدية حدول العندف ضدد النسداء ،والتدي
ستتناول محورين أساسيين ،هما :الوقاية والحماية.

الخطوة الرابعة :مذكرة تفسيرية :16

تصف المذكرة التفسيرية واقع العنف في األراضي الفلسطينية كمقدمة للدخول في الموضوع،

وتذكر المذكرة :أن "و ازرة شؤون المرأة ،وبالشراكة مع ديوان الرئاسة ،ومركز المرأة لإلرشاد

االجتماعي والقانوني ،والهيئة المستقلة لحقوق المواطن "ديوان المظالم" ،ومكتب المفوض السامي
لحقوق اإلنسان" ،باشروا في التعديل على التشريعات والقوانين ذات العالقة ،والتي تحمل في

طياتها تميي از على أساس الجنس .بهدف النهوض بالمرأة ،وتطوير دورها ،وضمان حقوقها في

المجاالت االجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية .حيث أوصت المذكرة التفسيرية بضرورة العمل
على إصدار مرسوم رئاسي من شأنه أن يلغي ،أو يجمد ،أو يعلق العمل بالمواد المتعلقة بالعذر

المحل ،والمخفف في قانوني العقوبات السارية في شطري الوطن ،وارجاعها إلى األصل العام،
واعتبارها جريمة قتل عادية ،ألنه ال يجوز أخذ القانون باليد وال القتل على شبهة ،واألخذ بمبدأ
المساواة والعدالة في الجريمة ،ليتوافق والقانون األساسي الفلسطيني ،ووثيقة االستقالل

الفلسطينية ،والتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالمواثيق والمعاهدات الدولية".
تنطلق المذكرة التفسيرية من مبررات عديدة ،لتنفيذ هذه التوصية ،أهمها:
16

وزارة شؤون المرأة ،الدائرة القانونية في وزارة شؤون المرأة .2616
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اإلسالم جاء بحرمة دم اإلنسان ،الذي أوضح أن القتل بكافة أنواعه يعتبر من أكبر الكبائر ،لذا

شرع القصاص لرد أي شكل من أشكال االعتداء ،على حياة اإلنسان.

تعديل التشريعات هو ترجمة إلقرار المجتمع بضرورة توفير الحماية للمرأة من أي اعتداء ،أو

استغالل جنسي على وجه الخصوص.

العقوبات المقر ةر ليست شأنا فرديا يطبقه من شاء ،ومتى شاء ،وانما شأن السلطة القضائية.
إن اإلرادة السياسية في السلطة الوطنية الفلسطينية ،متمثلة بقرارات الرئيس محمود عباس من
خالل توقيعه على اتفاقية سيداو ،وممثلة قرارات مجلس الوزراء الصادرة عن رئيس الحكومة
سالم فياض ،تعتبر فرصة كبيرة ،يجب استغاللها مع نقاط القوة األخرى المتمثلة بوجود جسم
حكومي لمتابعة قضايا المرأة ممثلة بوزارة شؤون المرأة ،إضافة لمؤسسات نسوية قوية،
وشراكة مع مؤسسات األمم المتحدة .من أجل مواجهة التحديات والمعيقات في طريق الحد من

العنف ضد المرأة ،المتمثلة بالقوانين ،والسياسات التشريعية ،والثقافة العامة المنتشرة في
المجتمع.

التوصيات:

 .0من خالل تجربتنا العملية ،بالمشاركة مع المؤسسات ذات العالقة ،نوصي بمجموعة
من التوصيات الهامة:

 .9ضرورة متابعة مشكلة العنف ضد المرأة ،من خالل اإلحصاءات ،والدراسات.
 .0إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية.

 .4توحيد الجهود بين المؤسسات ،وأن يكون هناك جسم حكومي ضاغط ،وبمشاركة
المؤسسات األهلية ،والدولية.

 .5متابعة العمل ،وتقييمه خطوة بخطوة.

 .6مراجعة القوانين ذات العالقة ،وتعديالها.

 .7إعداد إستراتيجية من خالل دراسة الواقع وتحليله ،وبمشاركة كافة فئات المجتمع
المعنية.
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قائمة المصادر والمراجع

 .1األمم المتحدة ،دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة (تقرير األمين العدام)،
الدورة  ،11بند ( 16أ) من جدول األعمال ،النهوض بالمرأة ،فق ةر .2661 ،22

 .2شمخي ،جبر :العنف ضد المرأة :أشكاله ومصادرة وأثاره.2669 ،
 .3إستراتيجية و از ةر شؤون المرأة لإلصالح والتنمية.2611- 2669 ،

 .4قد درار مجلد ددس الد ددوزراء رقد ددم (/68/46/68م.و/أزق) ،بشد ددأن تعزيد ددز حمايد ددة الم د درأة المعنفد ددة،
.2664

 .4و از ةر شدؤون الم درأة ،مددؤتمر العنددف ضدد الم درأة" ،نحددو إسددتراتيجية وطنيدة للحددد مددن العنددف
ضد المرأة"،2662 ،ص12

 .1الشيخ تيسير التميمي ،كلمة مجلس القضداء األعلدى فدي "مدؤتمر و از ةر شدؤون المدرأة :نحدو
إستراتجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ،2662،ص21- 18
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 .2العريضد ددي ،نجد دداة :دور و از ةر الشد ددؤون االجتماعيد ددة فد ددي مناهضد ددة العند ددف وحمايد ددة النس د دداء
المعنفدات ،فدي" :مددؤتمر و از ةر شدؤون المدرأة :نحددو إسدتراتيجية وطنيدة لمكافح دة العندف ضددد

الم أرة’" ،2662 ،ص44- 38

 .9الجريدري ،اعتدددال :منتددى المنظمددات األهليددة ،واقدع وتحددديات ،فدي" :مددؤتمر و از ةر شددؤون
المرأة نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد الم أرة’" ،2662 ،ص.22- 32

 .8الكيالني ،ريما :تجربة و از ةر التربية والتعليم في مناهضة العنف ضدد المدرأة ،فدي" :مدؤتمر
و از ةر شددؤون المد درأة :نح ددو إس ددتراتيجية وطنيددة لمكافحد دة العن ددف ض ددد المد د أرة’" ،2662 ،ص

.81- 99

.16حد ددبش ،ازه د درة :دور و از ةر الصد ددحة فد ددي مناهضد ددة العند ددف ضد ددد الم د درأة ،فد ددي ":م د ددؤتمر و از ةر
شؤون المرأة :نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد الم أرة’" ،2662 ،ص.82- 82

 .11برقددان ،عبددد الجبددار :تجربددة الشددرطة الفلسددطينية فددي مجددال حمايددة النسدداء المعنفددات مددن

العنف ،في ":مؤتمر و از ةر شؤون المرأة :نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة العندف ضدد المد أرة’"،

 ،2662ص.164- 166

.12ق درار مجلددس ال ددوزراء رقددم (/12/48/61م.و/س.ف) ،بشددأن إنش دداء اللجنددة الوطنيددة العلي ددا
لمناهضة العنف ضد المرأة.2669 ،

.13إستراتيجية فريق.MDGF

.14و از ةر شد د د ددؤون الم د د د درأة ،تقريد د د ددر حد د د ددول و از ةر شد د د ددؤون الم د د د درأة  ،2668المنهجيد د د ددة فد د د ددي إعد د د ددداد
اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ،2668 ،ص.1

.14و ازرة شؤون المرأة ،الدائ ةر القانونية في و از ةر شؤون المرأة .2616
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ملحق رقم (:)0

المالحق

جدول رقم ( ) 1نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف من قبل
الزوج لمرة واحدة على األقل حسب الخصائص الخلفية للزوجة خالل فترة عام .5002
الخصائص الخلفية للزوجة

العنف النفسي

العنف الجسدي

العنف الجنسي

المنطقة
الضفة الغربية

6080

2387

1185

قطاع غزة

4.87

2286

.87

نوع التجمع
مدينة

6280

2382

1182
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ريف

648.

2388

188.

مخيم

5283

2481

.80

الحالة التعليمية
ابتدائي فأقل

6285

2580

1288

إعدادي

6483

2581

1282

ثانوي فأكثر

5084

1.81

085

الحالة العملية
داخل القوى العاملة

6280

1680

782

خارج القوى العاملة

6185

238.

1182

حجم األسرة
 4فأقل

5481

1.87

1880

 5فأكثر

6482

2485

188.

العمر
24- 15

6281

248.

1488

34- 25

6687

2684

1283

44- 35

6182

218.

1882

54- 45

5781

2885

088

64- 55

4786

148.

381
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جدول رقم ( ) 5نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف من قبل
الزوج لمرة واحدة على األقل حسب الخصائص الخلفية للزوج خالل فترة عام .5002
الخصائص الخلفية للزوج

العنف النفسي

العنف الجسدي

العنف الجنسي

الحالة التعليمية
ابتدائي فأقل

6485

2.83

1385

إعدادي

6480

2286

188.

ثانوي فأكثر

578.

1088

081

الحالة العملية
داخل القوى العاملة

6286

228.

1885

خارج القوى العاملة

5286

238.

1284

العمر
24- 15

5.84

3880

1781

34- 25

6687

2688

1386

44- 35

6388

2383

.86

54- 45

5.83

2188

08.

64- 55

5486

1486

68.

+65

4688

1087

684

تزايدت جرائم القتل ضد النساء عام ( 2880حسب توثيق منتدى المنظمات األهلية) فكان
هناك 1.حالة قتل في الضفة وغ ةز أصغر القتيالت عمرها  3أشهر وأكبرهن سناً  75عاما .وقد
تم تفسير أسباب القتل على أنها "ظروف غامضة" و  18من ضمن المقتوالت هي حاالت قتل
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على خلفية ”شرف العائلة“ ( 0حاالت في الضفة الغربية و  2في قطاع غزة) .وهناك 7حاالت
سفاح قربى في الضفة الغربية ،ولم يتوفر بيانات عن غ ةز بسبب الظروف السياسية .كذلك فهناك
عشرات الحاالت من العنف النفسي والجنسي والجسدي :تمثلت بد الحرق ،والخطف  ،محاوالت

اغتصاب ،وشتم وتحقير ،وتهديد ،هتك عرض ،وقضايا إيذاء..،الخ .وبناء على تقرير د .زياد

األشهب مسئول الطب الشرعي فقد سجلت لدى الشرطة ، ،منذ عام  288.- 2880حتى اليوم،
 1112حالة ما بين إيذاء بليغ وبسيط ضد النساء وتم تحويلها للمحاكم ،وقد تزايد هذا العدد عما

كان في عام  2880حيث سجلت 774حالة .كذلك تم تسجيل  26محاولة قتل لدى المحاكم
في عام  . 288.17العنف الممارس ضد الرجال قضية عامة بينما للرجال قضية خاصة.

أما اآلليات التي تسدتعين بهدا النسداء لحمايدة أنفسدهن عندد تعرضدهن للعندف كمدا أظهرتهدا البحدوث
الكميدة فهنداك

الشرطة و428.

 187فقدط مدن النسداء المعنفدات ممدن لجدأن لم اركدز نسدوية ،أو قمدن بالدذهاب إلدى

بيت األهل و26

استخدمن أسلوب التحدث مع الزوج و3884

قمن بترك البيت وذهبن إلى

لم يتركن بيوتهن( .إصدارات مفتاح،العنف األسري في فلسطين.)2880،

تعد الفئات األكثر تعرض للعنف المبني على النوع االجتماعي األطفال من الفئة العمرية 15- 8

والمراهقددات وكبي درات السددن وصدداحبات اإلعاقددات ،إال أن المسددوحات لددم تتندداول بعمددق األس ددباب
والمعالجة في تحليالتها ،كما أنها تجاهلت في استماراتها التعرض للعنف الجنسي لفئة القاصرات

وهدن  10سددنة فأقدل ،وذلددك ألسدباب ثقافيددة واجتماعيدة ،واختصددرتها بعندف جسدددي وكاندت نسددبته
 ، 25وعندف نفسدي  (% 5287العندف األسدري ،د ارسدة تحليليدة .)2886 ،55،كمدا أثبتدت
المسدوحات والد ارسدات بدأن النسداء اللدوا تي سدبق لهدن الدزواج وفدي الفئدة العمريدة أقدل مدن  10سددنة

ك دن األكث ددر تعرض داً للعن ددف حيددث أن نس ددبة النسدداء المتزوج ددات الل دواتي تعرض ددن للعنددف النفس ددي
 ، 6485فدي حدين تعرضدن 4281

مدنهن للعندف الجسددي ( العندف األسدري ،د ارسدة تحليليدة،

 .)2886 ،62وقدد شددهد المجتمددع الفلسددطيني مددؤخ اًر تفشددي لظدداهرة االتجددار بالنسدداء الصددغيرات
والبغاء ،بالرغم من أن المسوح لم تتنداول هدذا الجاندب لصدعوبة قياسده كونده جديدد علدى المجتمدع،

وصعوبة تحديده بدقة كونه يشكل مشكلة غير مرئية بوضوح ،إال أن التقريدر الصدادر مدؤخ ًار عدن

مكتددب صددندوق األمددم المتحدددة لتنميددة المد درأة  ،UNIFEMبفلسددطين يعددرض نمدداذج موجددودة ف ددي

المجتمدع الفلسدطيني ،مرتبطدة ببيدع النسداء القاص درات والفتيدات واجبدارهن علدى البغداء فدي مندداطق

مختل فة في الضفة الغربية (االتجار بالنساء والفتيات الفلسطينيات .)2880 ،يعتبر غياب القانون
المختص بتوفير الحماية للمرأة المعنفة ،وكذلك قصور الجهاز التنفيذي من أهم العوامل المشجعة

على زيادة وتي ةر العنف في المجتمع الفلسطيني.

مداخلة د .زياد األشهب ،وزارة العدل .في ورشة عمل مشروع بناء نظام تحويل الحاالت المعنفة ،الذي يعده مركز المرأة لإلرشاد
القانوني واالجتماعي .عقدت الورشة  ،2668/ 12/29برعاية وزارة المرأة ،في مقر جمعية الهالل األحمر .برام هللا.
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ملحق رقم ( :)9استراتيجة فريق  ،MDGFحول الحد من العنف ضد المرأة.
معرفة و تحديد مستوى ظاهرة العنف ضد المرأة لمراقبة أهداف

مخرج:

المساواة بين النوع االجتماعي و تحديث البرنامج بما يجد من
معلومات

الهدف السنوي

األنشطة

الجهة المسئولة

المباشرة بتطوير إستراتيجية لمناهضة العنف

تقديم دعم فني لتطوير

UNIFEM

اإلستراتيجية و انتداب خبير

ضد المرأة

بالعنف ضد المرأة للعمل سوياً
مع الو ازرة
زيادة كفاءة مرشدو النوع االجتماعي للتأثير بسياسات صنع

مخرج:

القرار بما يتطابق و التشريعات التمييزية
الهدف السنوي

األنشطة

الجهة المسئولة

تدريب عدد من الرجال و النساء اللذين لهم

تقديم الدعم الفني للمنظمات

مفتاح ،اللجنة الفنية لشؤون المرأة،

تأثير بعملية صنع القرار و المهتمين بموضوع النسائية المهتمة بموضوع
اإلرشاد من كل من  :وزارة شؤون المرأة ،و ازرة اللوبي واإلرشاد
الشؤون االجتماعية ،و ازرة التعليم و التعليم

االتحاد العام للنساء الفلسطينيات،
نساء ضد العنف

العالي ،و ازرة الصحة ،لجنة االنتخابات المركزية
،المؤسسات النسائية الرئيسية و المجلس

التشريعي
دعم عدد من المنظمات النسائية في الضفة

تقديم الدعم الفني لتقوية و

والتواصل فيما بينهم

التواصل بين الضفة الغربية و

الغربية و قطاع غزة و تطوير عملية االتصال تحسين عملية االتصال و

مخرج:

المنتدى  /الضفة الغربية

منتدى األمل  /قطاع غزة

قطاع غزة

تعزيز قدرة مزودي الخدمات لتامين خدمات تتالءم مع احتياجات
النساء و متطلباتهن وتسهيل آلية حصولهن على الخدمات

القضائية
الهدف السنوي

األنشطة

الجهة المسئولة

تدريب عدد من المرشدين و العاملين في

عمل دورات تدريبية حول خدمة

المحاكم الشرعية  ،جمعية تنظيم و

وحدات اإلرشاد األسري ومزودي الخدمات

تقديم الدعم لضحايا العنف ضد

حماية األسرة الفلسطينية و و ازرة

الصحية

المرأة و العنف على أساس النوع الصحة
االجتماعي
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تدريب قياديات من المراكز النسائية في

تقديم دورات تدريبية للمؤسسات

مخيمات الالجئين في الضفة و القطاع

القاعدية المجتمعية حول تقديم

العون و المساعدة لضحايا العنف

تدريب عدد من النساء والرجال في المؤسسات تقديم دورات تدريبية حول تقديم

UNRWA - Relief and
social Services
Department
SAWA

القاعدية المجتمعية وعمل حلقات نقاش

العون و المساعدة لضحايا العنف

تطوير مادة تدريبية للقضاة والمحاميين و

تطوير مادة تدريبية ليتم استخدامها معهد القضاء وو ازرة العدل وو ازرة

لوحدات متابعة قضايا العنف بالشرطة

المدعين العاميين من كال الجنسين وتدريبهم بدورات التوعية حول تقديم العون الداخلية
و المساعدة لضحايا العنف

دورة تدريب مدربين ل :معلمين و معلمات و عمل دورات توعية

و ازرة التعليم و التعليم العالي ،و ازرة

مرشدين

شؤون المرأة ،المنظمات النسائية

الغير حكومية

عمل حمالت توعية في المدارس تستهدف
المعلمين و الطالب

تقديم إرشاد قانوني و نفسي لعدد من جناة و عمل نشاطات تدريبية و إرشادية  ،UNRWAالمؤسسات القاعدية
ضحايا العنف

لالجئين

المجتمعية

عمل مجموعة ورشات عمل و حلقات إرشاد عمل حلقات إرشاد و تدريب

نفسي اجتماعي مع جناة العنف

للنساء و الرجال و الشباب

تدريب مرشدين من و ازرة الشؤون االجتماعية تدريب المرشدين حول كيفية تقديم و ازرة التعليم و التعليم العالي،
اإلرشاد القانوني و النفسي
تدريب طاقم موظفين ال UNRWA

وو ازرة الشؤون االجتماعية

تطوير إستراتيجية إلعداد مدربين UNRWA & CBOs
مؤهلين من موظفي ال
UNRWAبموضوع تقديم

اإلرشاد القانوني واالجتماعي و
النفسي
تحديث وتطوير خط مساعد لخدمة النساء

تطوير خدمة المساعدة لضحايا

الذين عانوا من العنف

العنف عبر الهاتف و تأسيس

إنشاء مركز لحماية النساء المعنفات في

تجهيز البنية التحتية الالزمة

قطاع غزة

للموقع

تعيين و تدريب الموظفين اللذين سيشرفون

بناء قدرات موظفين المركز

على إدارة المركز

SAWA

آليات للربط و التشبيك

UNDP

منتدى أمل
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مخرج:

زيادة الوعي و تغيير السلوكيات والتوجهات بين الرجال و
النساء حول موضوع النوع االجتماعي و حقوق المرأة ( على
المستوى االجتماعي ،السياسي و االقتصادي)

الهدف السنوي
عمل مسح لتحديد األولويات و المعوقات و
وسائل اإلعالم األكثر متابعة

تطوير إستراتيجية إعالمية للتطرق للصور

النمطية و موضوع المساواة

األنشطة
تطوير خطة إستراتيجية مشتركة

الجهة المسئولة
مفتاح

للتطرق للتفاوتات النوع

االجتماعي ية األساسية

تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
زيادة وعي عدد من الشباب حول قضايا المساواة عمل تدريب و حلقات إرشادية NAMMA+ MoSA
في النوع االجتماعي من خالل حضور ورشات

توعية وتدريب مجموعة من مزودي الخدمات

للنساء ،الرجال و الشباب

الصحية و مختصين بالصحة اإلنجابية
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