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 أفضل تقرير صحفي حول مستويات العنف ضد املرأةمسابقة 

 نعم للحياة.. ال للعنف :قانون العقوبات 

 9122تموز  92 -حزيران 92

 رجعيات وشروطم

 

كمؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية  1991 في القدس عام مركز املرأة لإلرشاد القانوني والاجتماعيتأسس 

اجل العمل على تغيير واقع التمييز القائم ضد املرأة. ويهدف إلى املساهمة في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي على من 

أساس مبادئ املساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية. ويعمل املركز في إطار أجندة نسوية واضحة، تقوم على املعايير 

    .الدولية لحقوق إلانسان

 ملواجهة العنف الذي تتعرض له، ونستهدف في حملتنا منظومة القوانين نعمل على دعم ا
ً
 واجتماعيا

ً
لنساء قانونيا

م، )في 0691م، وفي غزة قانون دولة فلسطين للعام 0661السارية في الضفة الغربية وهي قانون العقوبات الاردني لعام 

 القدس الشرقية: يتم تطبيق القانون الاسرائيلي(.

 

 

 عن أرضية املسابقة مقدمة وخلفية

 

 "ال للعنف.. نعم للحياة"حملة 

 

(. وتهدف الحملة بشكل عام الى ال للعنف.. نعم للحياةيطلق مركز املرأة لالرشاد القانوني والاجتماعي حملة تحت عنوان )

التي تترسخ ايضا تسليط ضوء اكبر على قضية العنف والتمييز ضد املرأة ومنابع وجذور هذا العنف في الثقافة املجتمعية 

كبيرة من حلقات التوعية  وتتضمن الحملة مجموعة من خالل الانظمة والقوانين السائدة واملطبقة حاليا في فلسطين.

وورش العمل، اانشطة اعالمية متنوعة ومتعددة، معارض رسومات واعمال فنية، لقاءات واجتماعات مع مسئولين 

املرأة اضافة الى تشكيل مجموعات دعم وحماية في بعض املناطق  وصناع قرار وذوي العالقة بموضوع العنف ضد

 الجغرافية املختلفة.

 

ونظرا للدور الهام الذي يمكن لالعالم ان يلعبه في هذا املجال، فقد رأي املركز تركيز احد محاور انشطة الحملة في 

في املجتمع الفلسطيني في ظل القوانين السائدة،  على تناول موضوع العنف ضد املرأةالشباب  تشجيع وتحفيز الاعالميين



الساري في فلسطين حتى آلان. ولذلك استحدث املركز  مسابقة الختيار  وخاصة قانون العقوبات، وانتاج مواد اعالمية

مستويات جائزة افضل تقرير صحفي حول وبشكل محدد ) ضد املرأة، العنفمستويات افضل عمل اعالمي حول 

 ة(.العنف ضد املرأ

 

 

 أهدافنا

 وغزة. الغربية وقطاع الضفة في وموحد فلسطيني واحدعقوبات أن يكون لنا كفلسطينيين قانون   -

القوانين املحلية مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين بما يضمن الحقوق ألاساسية مواءمة    -

 العاملية لنا  كفلسطينيين. 

في املجتمع الفلسطيني، والالتزام ضدهن ونبذ التمييز  ،الضمانات املتعلقة بتعزيز حقوق النساء زيادة   -

 بما يشتمل عليه من ضمانات أكبر لتعزيز هذه الحقوق. "،سيداو"بالبروتوكول امللحق باتفاقية 

لتجسيد ذلك  نضال، والالعنف املمارس على النساء بما يضمن إنسانية وكرامة النساء الفلسطينيات مكافحة -

 في القوانين املحلية، من خالل التعديل عليها أو إلغاء موادها التي تنتهك من كرامة وانسانية املرأة.

كافة أشكال التمييز الاجتماعي في داخل مؤسساتنا ومجتمعنا وخاصة ما ترسخ في  السعي الحثيث لنبذ  -

 القوانين املطبقة.

من خالل اجراءات واضحة تنبذ التمييز وتشكل درع  ،لحل الاشكالياتة لضمان مرجعيات واضحة وثابت السعي -

  حماية للنساء املنتهكة حقوقهن.

 

 ملاذا يجب علينا وضع حد للعنف؟!

ألن العنف املمارس على النساء هو أحد الانتهاكات التي يجب العمل على وقفها ووضع حد لها ملا يشكله من امتهان لكرامة 

 النساء وانسانيتهن. 

 ألنه ال أحد يستحق أن تساء معاملته أو  أن تبرر هذه الاساءة مهما كانت ألاسباب.

، وقد يصل ذلك إلى القتل.
ً
 ما تزداد سوءا

ً
 ألن إساءة املعاملة والعنف عادة ال تقف عند حدها وغالبا

 ألاسرة.التبليغ عن العنف ومواجهته هو أحد أشكال حماية ألاسرة، وضمان النمو السليم ألفراد 

 العنف ضد املرأة والفتيات ليس باألمر الذي ال يمكن اجتنابه ... فمكافحته أمر ممكن وحتمي.

 

 وضع قانون العقوبات املطبق في الضفة الغربية:

  في املادة 
ً
 من القانون باسم تأديب ألابناء. (62)ال يزال العنف مبررا



  تم تعديل املواد املتعلقة بقتل النساء تحت ذريعة ما يسمى "الشرف" بمراسيم رئاسية تعتبر موقوفة حتى يتم

 .(61)والتعديل الخاص باملادة  (941)اقراراها حال انعقاد املجلس التشريعي، مثل شطب املادة 

  ذات العائلة.يعتبر اسقاط الحق الشخص ي كسبب مخفف لعقوبة القتل اذا كان املجني عليه من 

   تمنع مالحقة املغتصب اذا تزوج من املعتدى عليها. (911)حسب املادة 

  جريمة سفاح القربى تتعامل مع طرفيها كشركاء في الجريمة وتفترض وجود عنصر الرضا في ظل الظروف

 .تديالاجتماعية والاقتصادية املبنية على السلطة الذكورية داخل العائلة، وتعاقب الضحية كعقاب املع

 

 

 يجب مراعاتها في التقرير املشارك باملسابقة سس عامةأ

على التقارير املشاركة ان تأخذ بعين الاعتبار وتربط  تقرير صحفي مكتوب.التي تجري املسابقة حولها هي املادة الاعالمية 

 بينها الامور والقضايال التالية:

ومن بينها اتفاقية مكافحة  والاتفاقيات الدوليةابراز موضوع انضمام دولة فلسطين لسلسلة من املعاهدات  -

م بين اؤ كافة اشكال التمييز ضد املرأة "سيداو" وبين اهمية اتخاذ كل الاجراءات والخطوات الكفيلة بتحقيق التو 

 الواقع الفلسطيني في هذا املجال، بما فيه القانوني، وبما يضمن التنفيذ الفعلي لنصوص ومواد الاتفاقية.

  فكرة التقرير  اصيلة وغير تقليديةان  تكون  -

وامكانية في مجال العنف والتمييز ضد املرأة، وكيفية  فكرة التقرير  واقع الحال القائم في فلسطين عكسان ت -

 تغيير هذا الواقع.

 ومراعية وحساسة للنوع الاجتماعي منطلقات مبينية على اساس الفكر النسوي ان يراعي التقرير الكتابة من  -

 

 له املشاركة في املسابقةمن يحق 

الفئة املرشحة للمشاركة هي اعالميين شباب ويشمل التعريف )طلبة الاعالم في الجامعات واملعاهد الفلسطينية  -

 في الضفة الغربية وقطاع غزة + خريجين الاعالم الجدد+ عاملين في وسائل اعالم(

 عام. 91عن شاركين: ان ال يزيد عمر من يرغب باملشاركة مالفئة العمرية لل -

 

 الشروط الفنية للتقرير املشارك في املسابقة

 ( كلمة كحد اقص ى.0111ان ال يزيد طول مادة التقرير عن ) -



 (.sakkal majallaان يكون التقرير مطبوعا وبخط من نوع  ) -

 ان يكون مطبوع بلغة عربية سليمة. -

 .سابقا املشاركة تكون إما من خالل تقرير صحفي غير منشور  -

رة املمتدة من وسائل الاعالم بشرط ان يكون منشور خالل الفت ل تقرير صحفي منشور في إحدىمن خالاو   -

 وحتى آلان. 2105لعام بداية كانون ثاني ل

 في حال املشاركة من خالل تقرير منشور. الالزمة عن اماكان وتواريخ النشر،يشترط تقديم الاثباتات  -

 

 اختيار التقارير الفائزةوآليات أسس 

عالميين واعالميات من خارج مركز املرأة بتحديد معايير واضحة ومحددة يجري ستتولى لجنة حيادية من خبراء ا -

 على اساسها فرز التقارير املشاركة وتحديد نتائج املسابقة

 لثالثة.سيتم تصنيف الفائزين الى ثالث درجات: الفائز بالجائزة الاولى، الفائز بالجائزة الثانية، الفائز بالجائزة ا -

 :ستقدم ثالث جوائز مالية للفائزين الثالثة على النحو التالي: -

 .( دوالر امريكي211املرتبة الاولى:  ) .0

 .( دوالر امريكي011املرتبة الثانية: ) .2

 .( دوالر امريكي011املرتبة الثالثة: ) .9

التقارير الفائزة بالجوائز الثالث على موقع  من خالل نشر حوافز وجوائز معنوية تشجيعية للفائزين م ستقد -

 شرات او كتيبات يراها املركز.وأية ن، املركز الالكتروني وصفحة الفيس بوك الخاصة باملركز 

 سيعمل املركز على تزكية التقارير الفائزة لوسائل الاعالم املحلي لنشرها. -

املسابقة بافساح املجال لنشر ما يصلح منها سيقدم املركز كذلك حوافز تشجيعية لكل التقارير املشاركة في  -

 للنشر  عبر موقع املركز الالكتروني وصفحة الفيس بوك الخاصة به.

 سيتم فرز النتائج وابالغ الفائزين بالجوائز الثالث من خالل )لجنة املسابقة( -

 سيتولى مركز املرأة بالتنسيق مع )لجنة املسابقة( تحديد موعد تسليم الجوائز للفائزين -

سيتم تسليم الجوائز في لقاء ينظمه مركز املرأة في موعد سيعلن عنه في حينه وسيتم دعوة كل املشاركين  -

 لحضوره.

 

 كيفية الاشتراك باملسابقة



بواسطة البريد الالكتروني على الى منسق الاعالم في مركز املرأة لالرشاد القانوني والاجتماعي ترسل املشاركات  -

افضل تقرير  سابقةمويكتب في الرسائل الالكترونية عند باب املوضوع:   nabil@wclac.orgالعنوان التالي: 

 العنف ضد املرأةمستويات صحفي حول 

 .20/7/2105، وتنتهي مساء يوم الثالثاء املوافق  26/6/2105تبدأ املسابقة ابتداءا من يوم الاثنين املوافق  -

 .20/7/2105املوافق   ءاالثالث املوعد النهائي الستالم املشاركات هو نهاية يوم -

ملزيد من املعلومات حول املواد املختلفة املرتبطة بقانون العقوبات وارتباطها بقضايا املرأة يمكن الاستفادة من   -

 ( والروابط التالية خاصةc.orgwww.wclaموقع املركز الالكتروني عامة) 

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=311 

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=311 

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=176 

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=177 

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=130 

 

من خالل العنوان   (7-2956146-02كما يمكن الاتصال باملركز  مع املحامية لونا عريقات على رقم الهاتف ) -

 luna@wclac.orgالالكتروني التالي: 

 لى الجنس تشمل الذكور والاناثمالحظة هامة: جميع الكلمات والعبارات الدالة ع
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