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شكر وتقدير
يتقدم مركز املرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي بخالص الشكر والتقدير لكل االفراد واملؤسسات
الرسمية وغير الرسمية الذين ساهموا يف اعداد هذه الدراسة مساهمة مهمة ومثمرة والتي
كان لها أثر مهم يف اثراء الدراسة واخراجها الى النور سواء كانت هذه املشاركة من خالل
املقابالت او اجملموعات البؤرية.

كما نتقدم بالشكر اجلزيل والتقدير لكل من:
الزميل نبيل دويكات
مسؤول البحث واملناصرة يف املركز على اجراء املقابالت الفردية لصالح الدراسة واملساهمة يف
مراجعة الدراسة وتقدمي املالحظات.

الزميلة رانية صالح الدين
مسؤولة احلماية والتمكني باملركز ملساهمتها يف اعداد األسئلة التوجيهية للمجموعات البؤرية
واملساهمة يف تنفيذ لقاء اجملموعة البؤرية مبدينة اريحا.
والشكر موصول الى كافة الزميالت اللواتي ساهمن يف االطالع على النسخة األولية من
الدراسة ووضع املالحظات املناسبة إلخراجها بهذه الصورة.
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تقديم
منذ تأسيسه يف العام  1991حرص مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي على تقدمي
اخلدمات القانونية واالجتماعية للنساء والفتيات ضحايا العنف ،ولعل أكبر التحديات التي
واجهتنا بالعمل قصور اإلجراءات والقوانني التي توفر احلماية القانونية للنساء ضحايا العنف،
يف العام  4002بادر املركز بالتعاون مع برنامج الصحة النفسية/مشروع الصحة النفسية
للمرأة/غزة الى دعوة املؤسسات الرسمية واألهلية وحثها على مطالبة اجمللس التشريعي بإقرار
قانون خاص حلماية األسرة من العنف ،ومنذ ذلك احلني ولغاية وقتنا احلاضر يف العام 0202
مازالت مطالباتنا بضرورة إقرار القانون مستمرة ومتواصلة .وواصلنا العمل الدؤوب وقدنا
حمالت الضغط واملناصرة بالتعاون مع باقي املؤسسات النسوية واحلقوقية حول ضرورة توقف
املشرع الفلسطيني اجلاد أمام هذه القضايا ،وذلك ليس بالنص العام واجملرد على جترميها
وإمنا من خالل تخصيص تشريع فلسطيني خاص لعالج وتنظيم مختلف اجلوانب املتعلقة
بحماية األسرة من العنف.
تعتبر االسرة النواة االجتماعية التي يُبنى عليها تنمية اجملتمع والعامل األساسي يف تشكيل
وبناء شخصية الفرد لذلك فان إيالء االهتمام بحماية أفراد االسرة ،وباألخص احللقات
الضعيفة منها ،أضحى أمرا يفرض على صانع القرار يف أي دولة اعطائه األولوية ووضعه على
أجندة السياسات والتشريعات للدولة ،ووضع التدخالت التشريعية املالئمة واملستجيبة لقضايا
واحتياجات ضحايا العنف والتمييز واالقصاء باألخص التي تقع يف نطاق األسرة.
يُعتبر اعتماد وتنفيذ قوانني وطنية للتصدي جلميع أشكال العنف التي تقع داخل األسرة
مسايرة وموائمة للمعايير الدولية واإلقليمية واملرجعيات احمللية حلماية حقوق االنسان ذات
أولوية قصوى بالنسبة للمشرع ،ويجب أن ُتدد هذه القوانني التدخالت القانونية واالجتماعية
والطبية التي ينبغي ان تأخذها الدول بعني االعتبار عند إقرار هذه القوانني للتصدي لظاهرة
العنف األسري والتي يف أغلب األحيان يكون ضحيتها الفئات األقل ً
حظا واألضعف على
مستوى األسرة ،باألخص املرأة والطفل .لذلك على الرغم من أن هذه الدراسة تتناول موضوع
العنف الألسري  ،إآل أنه سيتم التركيز بشكل أكبر على العنف املوجه ضد النساء كونهن األكثر
عرضة جلميع أشكال العنف داخل االسرة.
إن إصدار تشريعات شاملة شيء أساسي من أجل التصدي الفعال واملنسق ملواجهة العنف ضد
املرأة وعلى الدول التزامات واضحة مبوجب القانون الدولي لسن تشريعات للتصدي جلميع
أشكال العنف ضد املرأة وتنفيذ تشريعات ورصدها .وخالل العقدين املاضيني اعتمدت دول
كثيرة و/أو عدلت تشريعات تتعلق بالعنف ضد املرأة ،ومع ذلك مازالت هناك ثغرات هامة فكثير
من الدول مازالت لديها أحكام تشريعية تتصدى بالتحديد للعنف ضد املرأة وحتى حيثما توجد
1
التشريعات فغال ًبا ما تكون محددة النطاق والشمول أو ليست سارية املفعول.
يأتي اعداد هذه الدراسة خالل العام  0202نظ ًرأ للتحديات اجلسيمة التي واجهت املرأة
الفلسطينية واحلركة النسوية واحلقوقية على كل األصعدة االجتماعية واالقتصادية والقانونية
والصحية ،فعلى الرغم من التحديات التي واجهت جميع دول العالم نتيجة جائحة كورونا إال
 .1دليــل التشــريعات املتعلــق بالعنــف ضــد املــرأة إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعية-شــعبة النهــوض باملــرأة-األمم
املتحدة-2010-ص.1
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ان هذه اجلائحة كان لها أثرها املضاعف واملركب على اجملتمع الفلسطيني نتيجة االحتالل
اإلسرائيلي والعقوبات االقتصادية التي فرضتها دولة االحتالل على اجملتمع الفلسطيني ،والتي
جتسدت مبخططات الضم والتوسع االسرائيلي ،واالنتهاكات املستمرة للقانون الدولي والتي
أثرت بشكل خاص على النساء والفتيات يف ظل مجتمعي فلسطيني أبوي ،ما ضاعف من
معاناة النساء والفتيات على وجهة التحديد .وقد أثرت اجلائحة على الوضع االجتماعي
الفلسطيني كسائر دول العالم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل ازدياد حاالت
العنف يف اجملتمع عامة وضد النساء خاصة كونهن األكثر عرضة لهذا العنف نتيجة عالقات
القوة داخل السرةن وهذا ما ملسناه كمركز متخصص يقدم اخلدمات القانونية واالجتماعية
للنساء ضحايا العنف بأن حاالت العنف قد ازدادت ،باألخص خالل فترة احلجر الصحي التي
فرضتها دولة فلسطني يف النصف األول من هذا العام.
على الرغم من تصاعد نسب العنف األسري يف اجملتمع الفلسطيني والتي حتدثت عنها
األرقام واالحصائيات اخملتلفة والذي يقع جله على النساء واستمرار احلاجة امللحة والعاجلة
لسن تشريع خاص للحماية من العنف ،يضمن معاجلة جادة ملوضوع العنف ،واجلهود الكبيرة
التي تبذل للحد من هذه الظاهرة اال أننا دائما نصطدم بجملة من املعيقات كان من أبرزها
التركات االجتماعية واملفاهيم األبوية والتي تؤثر تأثيرا كبي ًرا على القوانني السارية وموقف
املشرع الفلسطيني منها.
كان أبرز ما واجهنا لهذه العام كحركة نسوية وحقوقية فلسطينية تنادي بضرورة إصدار
قوانني جنائية عادلة حلماية األسرة واجملتمع الفلسطيني من ظاهرة العنف احلملة اإلعالمية
والهجمة الشرسة من قبل بعض اجلهات املعارضة إلقرار القانون والتي استخدمت «الشيطنة»
يف مقابل «االستقطاب» ،نعم فقد حاولت هذه اجلماعات تشويه وشيطنة كل من ينادي
بإقرار قانون خاص حلماية األسرة من العنف باملقابل ستقوم باستقطاب أكبر عدد من
املؤيدين لها نتيجة استخدامهم خلطاب ديني وعاطفي يستهدف املواطن الفلسطيني ،من أجل
احلصول على تأييد على املستوى السياسي .فهم يدفعون بالعمل على «تسييس» القضايا
االجتماعية وباألخص قضايا املرأة من اجل مصاحلهم اخلاصة مما يقتضي ويتطلب منا
جميعا واجب ومسؤولية التدخل اجلاد والصريح مبواجهة هذه الهجمة والدفع قدما إلقرار
القانون  ،خاصة يف إطار الفهم احلقوقي والقانوني لقضية «العناية الواجبة» ،ومسؤولية
الدولة على وجه التحديد التخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات حلماية كل مواطنيها ومواطناتها،
وااللتزام القانوني باملواثيق واألعراف الدولية حلقوق اإلنسان ،وموائمة التشريعات الفلسطينية
مع االتفاقات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،ال
أن تقف موقف املتفرج عندما تُشن احلمالت املضادة ضد النساء واملؤسسات النسوية ،وهذا
ما تناقشه دراستنا بشكل خاص يف التقرير الذي نضعه بني أيديكن ،مساهمة من مركز املرأة
لالرشاد القانوني واالجتماعي التأكيد على املرجعيات القانونية واحلقوقية والوطنية ،والتراث
الوطني املشرف للشعب الفلسطيني لالرتقاء بواقع كل الفئات املهمشة واملستضعفة باجملتمع
وضمان احلماية واملساواة التامة بني اجلنسني وعلى رأسها تبني قانون حماية األسرة من
العنف.
رندا سنيورة
املديرة العامة
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اهداف الدراسة:
تناقش هذه الدراسة جتربة قانون حماية االسرة من العنف يف دولة فلسطني بالتركيز بشكل
خاص على العنف ضد املرأة حيث يشكل هذا القانون عنصر هام يف استجابة الدولة
للتصدي لظاهرة العنف و استعراض أهمية مدى مراعاة دولة فلسطني للممارسات اجليدة
باألخص مبدا «العناية الواجبة « والذي ساهم يف تغيير االنطباع السائد بانه ليس من واجب
الدولة التدخل يف االنتهاكات التي حتدث يف حياة الناس اخلاصة حيث يوجب هذا االلتزام او
املعيار الدول يف منع اجلهات التابعة لها والغير تابعة لها من ارتكاب العنف ،ويف احلماية منه،
ومالحقة مرتكبيه قضائيا ومعاقبتهم ،وتوفير سبل االنتصاف للمتضررين من هذا العنف.
أيضا سيتم استعراض اهم املرجعيات واالطر الدولية واإلقليمية التي تبنت هذا املعيار
ومقارنتها مع مدى التزام دولة فلسطني يف ترسيخ هذا املعيار يف تشريعاتها احمللية باألخص
قانون حماية االسرة من العنف من اجل اخلروج بعدد من التوصيات واالستراتيجيات الى
اجلهات ذات الصلة باملوضوع وصناع القرار وذلك من خالل تسليط الضوء على مدى أهمية
مراعاة «مبدا العناية الواجبة» يف قانون حماية االسرة من العنف أيضا سيتم استعراض الفكرة
والفلسفة التي يقوم عليها القانون املقترح ،واألسباب واملبررات القانونية واالجتماعية إلقراره
واملعيقات والتحديات التي واجهت املؤسسات النسوية واحلقوقية يف إقراره.

منهجية الدراسة:
مت العمل على منهج متعدد األساليب واألدوات من اجل تسليط الضوء على الواقع االجتماعي
والقانوني والسياساتي فيما يتعلق بقانون حماية االسرة من العنف ،للخروج بعدد من التوصيات
واالستراتيجيات وسياسات التدخل مع قضايا النساء ضحايا العنف يف اجملتمع الفلسطيني.

مت االعتماد على املرتكزات واالدوات التالية يف اعداد الدراسة:
االطالع على االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة مبناهضة العنف ضد املرأة.
االطالع على جتربة القانون النموذجي العربي واالتفاقية العربية ملناهضة العنف ضد
املرأة.
عقد مقابالت معمقة مع حقوقيني وناشطني مبجال حقوق االنسان.
عقد اجتماع مع املؤسسات العاملة مبنتدى املنظمات االهلية ملناهضة العنف ضد
املرأة
عقد حلقتي نقاش ملقدمي اخلدمات القانونية واالجتماعية والصحية للنساء ضحايا
العنف باجملتمع الفلسطيني.
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مقدمة حول واقع العنف االسري في فلسطين
ع َرفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة «العنف ضد النساء» بأنه «أي اعتداء ضد املرأة مبني
على أساس اجلنس ،والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي ،جنسي أو نفسي للمرأة،
ويشمل أيضاً التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو احلرمان التعسفي للحريات ،سواء حدث يف
إطار احلياة العامة أو اخلاصة»
املنطقة العربية واجملتمع الفلسطيني ليست مبنأى عن هذه االشكال من العنف ،حيث تواجه
النساء اشكال مختلفة من عنف مركب موروث عن ثقافة ابوية تكرس واقع هذا العنف من
خالل عادات وتقاليد اجتماعية سائدة تؤكدها نصوص تشريعية ال تقدم احلد األدنى من
أسس مواجهة العنف الذي تتعرض له املرأة وسائر افراد االسرة ،على الرغم من التطور
والتقدم احملرز بهذه اجملتمعات وانضمامها الى العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات
الصلة وهذا ما اشارت اليه العديد من الدراسات واألبحاث التي سلطت الضوء على الواقع
االجتماعي والتشريعي ومدى استجابتها ملناهضة العنف ضد املرأة يف هذه اجملتمعات
النساء يف اجملتمع الفلسطيني يواجهن باإلضافة الى العنف اجملتمعي عنف من نوع اخر وهو
عنف االحتالل اإلسرائيلي واالنعكاسات واالثار السلبية التي يتسبب بها عنف االحتالل والتي
تؤدي يف مجملها على التأثير على الواقع االجتماعي واالستقرار النفسي واحلالة االقتصادية
والتي مبجملها ستزيد األوضاع سوءا على واقع النساء الفلسطينيات.
رغم االهتمام املتزايد مبفهوم «العنف ضد النساء» ،اال انه يصعب إيجاد معنى موحد ومتفق
عليه لهذا املفهوم .وهناك الكثير من املصطلحات املستخدمة يف أنحاء عديدة من العالم ،ويف
نظريات وحقول اجتماعية واقتصادية ونفسية مختلفة .وأكثر النماذج شيوعا هو مصطلح
«العنف االسري» ،لكن هناك اتفاق عاملي آخذ باالزدياد على انه يجب التعامل مع «العنف ضد
النساء» على انه عنف مبني على النوع االجتماعي ،بغض النظر عن حدوثه داخل االسرة او
خارجها ،ألنه محصلة للمكانة املتدنية للمرأة يف االسرة واجملتمع مقارنة باملكانة األعلى للرجل.
(أ.د محمد احلاج يحيى.)2013
يف السياق الفلسطيني ورغم ان هناك تباينات يف تعريف العنف ،واالمور التي يتم التركيز
عليها خالل التعريف تبعا لتباين منطلقات هذا التعريف واهدافه .فالناشطات والفاعالت
واملدافعات والقانونيني /ات ومقدمي اخلدمات اال انه من الناحية النظرية هناك ما يشبه
االجماع على التعريف الذي اعتمده اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل مسح العنف
يف اجملتمع الفلسطيني عام  ،2011والذي أشرفت عليه جلنة وطنية عامة مكونة من ()17
من ممثلي املؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية ،الوطنية والدولية حيث يشير الى
ان «العنف ضد النساء :هو العنف املوجه ضد النساء بجميع أشكاله ،اجلسدي ،النفسي،
اجلنسي ،اللفظي ،احلرمان االجتماعي واالقتصادي والتهديد بهذه األعمال ،واإلكراه وسائر
أشكال احلرمان من احلرية وذلك بسبب كونها انثى ،سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر،
ويؤدي الى احلاق ضررا أو أملاً جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو عقلياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً
2
بها ،سواء حدث ذلك يف احلياة العامة او اخلاصة».
 - 2اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،2012 ،مســح العنــف يف اجملتمــع الفلســطيني ،2011،النتائــج الرئيســية .رام
اهلل فلســطني-ص .39
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واعتمدت هذا التعريف كذلك اللجنة الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء التي تشكلت
بقرار رسمي من مجلس الوزراء الفلسطيني يف العام  2008من وزارات شؤون املرأة ،الشؤون
االجتماعية (التنمية االجتماعية الحقا) ،العدل ،الداخلية ،التربية والتعليم العالي ،الصحة،
العمل ،االعالم ،األوقاف والشؤون الدينية ،ديوان قاضي القضاة ،دار االفتاء الفلسطينية ،وحدة
شؤون احملافظات يف مكتب الرئيس ،األمانة العامة لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى
املنظمات االهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة ،وهي اللجنة التي مت تكليفها بإجناز
االستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء يف اجملتمع الفلسطيني لألعوام -2011
( .2019وزارة شؤون املرأة ،فلسطني)
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بالعام  ،2019أعلن عن نتائج املسح اجلديد والذي أشر
على حدوث انخفاضاً عاماً يف نسبة العنف من  37%عام  2011إلى  29%عام  .2019واعتبر
اجلهاز أنه وبالرغم من تسجيل االنخفاض ثماني نقاط عن املسح السابق ،إال أنه ما زال
سجل معدالت مرتفعة ،وينظر للمؤشرات بخطورة تتطلب الوقوف مل ّياً أمامها ملعاجلتها.
يُ ِ ّ
من ابرز نتائج املسح استمرار عنف االحتالل االستعماري كأحد العوامل واملصادر الثابتة
املتدخلة يف تزايد العنف االجتماعي؛ من خالل إفادة  60%من النساء املتزوجات أو من سبق
لهن الزواج؛ تعرضهن أو أحد أفراد اسرهن لعنف قوات االحتالل ،بواقع  53%يف الضفة الغربية
و 70%يف قطاع غزة ،إنه الباب الد ّوار الواصل بني العنف االجتماعي والقمع والعنف القومي.
اشار املسح من خالل قاعدة بيانات مفصلة الى العنف املمارس ضد النساء والشباب واألطفال
واملسنني وأصحاب اإلعاقة ،وكذلك أشكال العنف النفسي واجلسدي واجلنسي واالقتصادي
واالجتماعي وااللكتروني ،يف األماكن والفضاء واحل ّيز العام ،يف الشارع واملؤسسة التعليمية وأماكن
التسوق واملواصالت ويف املنازل ،من مختلف املراحل العمرية ،الطفولة والشباب والشيخوخة.
النسب واألرقام التي تناولها مركز اإلحصاء الفلسطيني بالتحليل تدعونا الى التوقف وحتليل
بعض املؤشرات املقلقة ،على الرغم ما متت اإلشارة له من خالل املسح من ارتفاع نسبة العارفني
باملؤسسات الفاعلة على صعيد مناهضة العنف بنسبة  40%قياساً مبا جاء يف مسح عام
 ،2011لكن املقلق يف املؤشرات اقتصار نسبة توجه الضحايا لطلب املساعدة على  2%من
املعنفات يف الضفة الغربية و 1%منهن يف قطاع غزة .
ً
انخفاضا يف نسبة انتشار العنف الذي تتعرض له النساء
مقارنة مع العام  2011جند أن هناك
املتزوجات حال ًيا أو اللواتي سبق لهن الزواج من قبل الزوج  37%يف العام  2011إلى  27%يف
العام  2019أكثر من نصف النساء يف فلسطني اللواتي تعرضن للعنف فضلن السكوت عنه:
 % 61من النساء اللواتي تعرضن للعنف فضلن السكوت عن العنف الذي تعرضن له من
قبل أزواجهن48% .حتدثن مع أزواجهن وطلنب منهم الكف عن االعتداء 24% .جلأن إلى بيت
الوالدين أو أحد اإلخوة واألخوات 20% .لم يتركن البيت إال أنهن تكلمن مع الوالدين أو أحد
األقارب يف األمر 6% .تكلمن مع إحدى زميالت العمل أو اجليران بهدف االستشارة والتوجيه أو
محام لرفع قضية.
حتى احلماية 3% .ذهنب إلى
ٍ
بعد اإلعالن عن نتائج املسح الذي اجراه اجلهاز املركزي لإلحصاء تبدأ مسئولية أصحاب
الواجب ،مسئولية املؤسسات احلكومية الرسمية واألهلية واجملتمع املدني يف مناهضة جميع
اشكال العنف التي تقع داخل اجملتمع الفلسطيني.
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القسم األول:
اإلطار الدولي واإلقليمي الناظم للتشريعات المتعلقة بالعنف
االسري
يف هذا القسم من الدراسة سيتم التركيز على موضوع التزامات الدولة بتوفير احلماية
لضحايا العنف االسري واستعراض املرجعيات واالطر املواثيق على املستوى اإلقليمي والدولي
لهذا االلتزام وسنقوم بالتركيز على معيار «العناية الواجبة» للتصدي جلميع اشكال العنف
التي تقع داخل االسرة .يف اجلزء األول سنقوم باستعراض أبرز املرجعيات الدولية ذات الصلة
كاتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد املرأة والتوصيات الصادرة عنها واالعالن بشأن
القضاء على العنف ضد املرأة واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف
املنزلي ومكافحتها «إسطنبول» .اما على الصعيد اإلقليمي العربي سيتم التركيز على مشروع
ميثاق /اتفاقية عربية ملناهضة العنف ض ّد املرأة والفتاة والعنف األسري والقانون النموذجي
ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات يف الدول العربية ومدى استجابة هذه املرجعيات ملعيار
«العناية الواجبة» بوصفها أداة للقضاء على العنف ضد املرأة ووسيلة لرصد تنفيذ معاهدات
حقوق االنسان ومدى التزام الدولة بتنفيذها على املستوى احمللي.

أوال :المرجعيات المنظمة لمواجهة العنف االسري على
الصعيد الدولي ضمن معيار العناية الواجبة.
يعتبر دور األمم املتحدة يف تقدمي الدراسات واتخاذ القرارات ووضع التوصيات وااللتزامات
العامة على الدول لتنفيذها ضمن السياسات والتشريعات احمللية التي تراعي وحتترم حقوق
االنسان دورا مهما وجوهريا ،والتي شكلت يف أحيان كثيرة أطراً صحيحة للتشريعات التي
تسنها الدول يف مجتمعاتها احمللية جتسدت أهم هذه اجلهود بإعالنات واتفاقيات دولية
حددت األطر الصحيحة للمسؤولية الناشئة عن مواجهة العنف وسبل احلماية واملبادئ
الناظمة للتعامل الدولي يف هذا اجملال إن إقرار هذه املبادئ على املستوى الدولي وانضمام
الدول على النصوص واالتفاقيات الصادرة عن األمم املتحدة يوجب تضمني هذه املبادئ ضمن
التشريعات الوطنية والتي تعتبر مبعظم األحيان اسمى من املرجعيات احمللية والتأكد من ان
هذه الدول التزمت بتطبيق معيار العناية الواجبة عند إقرار تشريعاتها احمللية .
ساعد وضع معيار العناية الواجبة وتطبيقه للتصدي للعنف ضد املرأة على تغيير االنطباع
السائد بانه ليس من واجب الدولة التدخل يف االنتهاكات التي حتدث يف حياة الناس اخلاصة،
ويتدرج تطبيق هذا املعيار على حاالت العنف ضد املرأة يف اطار واجب الدولة املتمثل منع
اجلهات التابعة لها وغير التابعة لها من ارتكاب العنف ويف احلماية منه ،ومالحقة مرتكبيه
قضائيا ومعاقبتهم ،وتقدمي التعويض للمتضررات منه ويكتسب تطبيق معيار العناية الواجبة
يف التصدي للعنف ضد املرأة أهمية كبيرة ألنه يلغي الفصل بني اجملالني العام واخلاص املكرس
مبوجب القوانني الدولية واحمللية ،ويركز على الوقاية وسبل االنتصاف الفعالة ويقضيويكمل
املبادئ واالطر األخرى حلقوق االنسان. 3
-3موجز السياسات العامة حول معيار العناية الواجبة والعنف ضد املرأة واوامر احلماية يف املنطقة العربية-اللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا (االسكوا)-بيروت2018-
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نالحظ من خالل التعريف الوارد أعاله حول مبدا العناية الواجبة ان بعض الدول طبقت هذا
املعيار ضمن تشريعاتها احمللية أما البعض اآلخر فقد أدخلها يف الياته الداخلية للتصدي
للعنف بصورة جزئية وبطيئة وبحاجة إلى تفعيل جدي على أكثر من مستوى ،ال سيما أنها
بحاجة إلى مراسيم تطبيقية وموارد مالية وإرادة سياسية لتنفيذها حتى ال تظل حبراً على
ورق.
إن وضع إجراءات واليات تطبيقية لها هو أمر ملزم لتفعيل كل هذه اإلجنازات وجعلها نافعة
للمجتمع وحقيقة واقعية من حياة النساء ،وإال بقيت مجرد عناوين كالمية تفتقد القابلية
للتنفيذ الفعلي.
وعليه سنقوم بهذا اجلزء بتسليط الضوء على العنف ضد املرأة ومعيار العناية الواجبة مبوجب
األطر واملواثيق الدولية.

 .1اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد املرأة.
وقعت دولة فلسطني على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد املرأة «سيداو» منذ
نيسان عام  ،2014وقدمت تقريرها األول الى اللجنة املعنية مبتابعة تنفيذ بنود االتفاقية يف
متوز عام  ،2017وكذلك قدمت العديد من املنظمات واالئتالفات النسوية واحلقوقية وعلى
رأسها االحتاد العام للمرأة الفلسطينية تقاريرها التي تسمي «تقارير الظل» يف موازاة تقرير
دولة فلسطني الرسمي ،تبعتها «جلنة “سيداو” نفسها بجملة من التوصيات الى دولة فلسطني
للعمل عليها خالل السنوات القادمة يف مجال تعزيز مساواة املرأة ومكافحة التمييز ضدها من
ابرز هذه التوصيات التي جاءت باملالحظات اخلتامية هي تعريف التمييز كاالتي»
حتيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف انكبت ،بعد تصديقها على مختلف معاهدات حقوق
اإلنسان ،على مراجعة شاملة لتشريعاتها بغرض مواءمتها مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان.
وحتيط علماً بحظر التمييز مبوجب املادة  9من القانون األساسي املعدل وبسعي املادة 546
من مشروع قانون العقوبات لعام  2011إلى وضع تعريف للتمييز .بيد أن اللجنة تعرب عن
القلق الذي اليزال يساورها إزاء غياب تعريف شامل للتمييز ضد املرأة متوافق مع املادة  1من
االتفاقية.4
 - 11ووفق ًا للمادتني  1و  2من االتفاقية ،توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
(أ) التعجيل باعتماد تشريع وطني يتضمن تعريفاً شام ً
ال للتمييز ضد املرأة يتناول
جميع أسباب التمييز احملظورة ويشمل التمييز املباشر وغير املباشر يف اجملالني العام
واخلاص؛
(ب) احلرص على مراجعة مشروع قانون العقوبات لعام  ،2011الذي يرمي إلى حظر
التمييز واملعاقبة عليه ،لكي يتوافق مع االتفاقية ،وتضمينه أحكاما تنص على آليات
اإلنفاذ والعقوبات املناسبة.

-4املالحظات اخلتامية بشأن التقرير االولي لدولة فلسطني-الصادرعن اللجنة املعنية بالقضاء على املراة 2018-ص 4و4
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أيضا من التوصيات التي اكدت عليها اللجنة مواءمة التشريعات وإلغاء القوانني التمييزية

5

ً
جلنة ملواءمة التشريعات من أجل مراجعة جميع
 - 14تشيد اللجنة بإنشاء الدولة الطرف
القوانني والسعي ،من جملة أمور ،إلى ضمان اتساقها مع معاهدات حقوق اإلنسان التي
انضمت الدولة الطرف إليها ،ومنها االتفاقية .بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم
حتديد إطار زمني إلجناز هذه املراجعة .وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ما يلي:
(أ) عدم توحيد األنظمة القانونية ،حيث تسري على النساء والفتيات يف قطاع غزة
ونظيراتهن يف الضفة الغربية مجموعات متعددة من القوانني تتفاوت من حيث مستويات
احلماية املقدمة مبوجبها ،ألن بعض هذه القوانني تك ِّرس املمارسات والتقاليد العرفية
التي متيز ضد املرأة؛
(ب) تطبيق العديد من القوانني العتيقة ،مبا فيها تلك القوانني التي سنَّت خالل
احلكم العثماني ،وقوانني األحوال الشخصية ،ومنها قانون حقوق العائلة املصري لعام
 1954وقانون األحوال الشخصية األردني لعام  1976املطبقني يف قطاع غزة والضفة
الغربية ،على التوالي ،وسماح هذه القوانني باستمرار انتهاك حقوق املرأة يف مسائل
الزواج والطالق وحضانة األبناء وامليراث؛
(ج) عدم حتديد إطار زمني ملراجعة واعتماد مشاريع القوانني مثل مشروع قانون
العقوبات ،ومشروع قانون األحوال الشخصية ومشروع قانون حماية األسرة.
 - 15وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
(أ) توحيد األنظمة القانونية يف قطاع غزة والضفة الغربية لضمان حصول جميع النساء
والفتيات يف الدولة الطرف على حماية متساوية مبوجب القانون ،وفقاً لالتفاقية؛
(ب) اعتماد إطار زمني واضح ملراجعة القوانني العتيقة التي ستقوم بها جلنة مواءمة
التشريعات ،بالتعاون مع الشركاء املعنيني ،مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدني؛ واحلرص
أثناء املراجعة على إجراء حتليل متعمق لألثر اجلنساني من أجل الوقوف على جميع
القوانني العرفية والدينية التي تتعارض مع االتفاقية؛
(ج) تسريع مراجعة مشاريع القوانني لضمان امتثالها لالتفاقية ،مبا يف ذلك مشروع
قانون العقوبات ،ومشروع قانون األحوال الشخصية ومشروع قانون حماية األسرة،
واعتمادها.
ان اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد املرأة اشارت بصورة غير مباشرة الى
االلتزام مبعيار العناية الواجبة ولكن ما مت مالحظته الحقا بانها اكدت على ضرورة تطبيق هذا
املعيار ضمن التوصيات التي صدرت خالل الفترات الالحقة.
سنقوم بعرض أبرز املواد ذات الصلة سواء التي مت ذكرها باالتفاقية او التوصيات الالحقة.
- 5املرجع السابق ص 5
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تناولت املادة رقم ( )2من االتفاقية كاالتي» تشجب الدول األطراف جميع اشكال التمييز
ضد املرأة ،وتتفق على ان تنتهج بكل الوسائل املناسبة ودون ابطاء ،سياسة تستهدف
القضاء على التمييز ضد املرأة وحتقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي:
(أ) ادماج مبدا املساواة بني املرأة والرجل يف دساتيرها الوطنية او تشريعاتها املناسبة
األخرى اذا لم يكن هذا املبدأ قد ادمج فيها حتى االن وكفالة التحقيق العملي لهذا املبدأ
من خالل التشريع وغيره من الوسائل املناسبة،
(ب) اتخاذ املناسب من التدابير تشريعية وغير تشريعية مبا يف ذلك ما يناسب من
جزاءات حلظر كل متييز ضد املرأة.
(ج) فرض حماية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل وضمان احلماية
الفعالة للمرأة ،عن طريق احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد
من أي عمل متييزي،
(د) االمتناع عن مباشرة أي عمل متييزي او ممارسة متييزية ضد املرأة وكفالة تصرف
السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام،
(ه) اتخاذ جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص
او مؤسسة او منظمة.
(و) اتخاذ جميع التدابير املناسبة مبا يتضمن التشريعي منها لتغيير او ابطال القائم من
القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات التي تشكل متييزا ضد املرأة،
(ز) الغاء جميع االحكام اجلزائية الوطنية التي تشكل متييزا ضد املرأة.
التوصية العامة رقم ( )19مالحظات عامة:
 .8تنطبق االتفاقية على العنف الذي متارسه السلطات العامة هذا النوع من العنف قد يشكل
اخالال بالتزامات تلك الدول مبوجب القانون الدولي حلقوق االنسان ومبوجب االتفاقيات
األخرى ،باإلضافة الى كونه يشكل اخالال بأحكام هذه االتفاقية.
 .9يجدر الذكر على ان التمييز باالتفاقية ال يقتصر على اعمال من جانب احلكومات او
باسمها انظر املواد(2ه) و (2و) و )5مثال على ذلك ان املادة (2ه) باالتفاقية تطالب الدول
األطراف باتخاذ جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص
او منظمة او مؤسسة ويقضي القانون الدولي العام وعهود معينة حلقوق االنسان بإمكانية
مساءلة الدول أيضا عن االعمال اخلاصة اذا لم تتصرف باجلدية الواجبة ملنع انتهاكات
احلقوق او للتحقيق يف جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها والتعويض لضحاياها.
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التوصية رقم  35بشأن العنف على أساس نوع اجلنساني ضد املرأة الصادرة حتديثا
للتوصية رقم 19
ثالثا :التزامات الدول األعضاء فيما يتعلق بالعنف على أساس نوع اجلنس ضد املرأة
باء :املسؤولية عن األفعال وأوجه التقصير من قبل اجلهات الفاعلة من غير الدول
 .24مبوجب القانون الدولي العام ،وكذلك مبوجب املعاهدات الدولية قد تؤدي األفعال او أوجه
التقصير من قبل اجلهات الفاعلة اخلاصة الى نشأة املسؤولية الدولية للدول يف حاالت معينة
تشمل ما يلي.
 .2التزامات العناية الواجبة عن األفعال او أوجه التقصير من قبل اجلهات الفاعلة من غير
الدول (ب) ان املادة (2ه) من االتفاقية تطالب الدول األطراف صراحة باتخاذ جميع التدابير
املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص او منظمة او مؤسسة ،ويشكل
ذلك االلتزام الذي كثيرا ما يشار اليه بوصفه التزاما ببذل العناية الواجبة ركيزة لالتفاقية
ككل وعلى هذا األساس ستعتبر الدول األطراف مسؤولة اذا لم تتخذ جميع التدابير املالئمة
ملنع األفعال او أوجه التقصير التي عن عنف ضد املرأة على أساس نوع اجلنس والتي ترتكبها
جهات فاعلة من غير الدول والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيا ،ومعاقبتهم عليها،
وتقدمي التعويض لضحاياها مبا يف ذلك األفعال التي تقوم بها الشركات العاملة خارج احلدود
اإلقليمية على وجه اخلصوص يتعني على الدول األطراف اتخاذ اخلطوات الالزمة ملنع انتهاكات
حقوق االنسان املرتكبة يف اخلارج من قبل الشركات التي ميكنها ممارسة سلطتها عليها وذلك
باعتماد وسائل تنظيمية او باستخدام احلوافز مبا يشمل احلوافز االقتصادية .
ومبوجب االلتزام ببذل العناية الواجبة يجب على الدول األطراف ان تعتمد وتنفذ تدابير
متنوعة للتصدي للعنف اجلنساني ضد املرأة الذي ترتكبه جهات فاعلة من غير الدول ،ومن
هذه التدابير وضع قوانني وانشاء مؤسسات ونظم للتصدي لهذا العنف والتأكد من كفاءتها
وفعاليتها ومن نيلها دعما من جميع موظفني الدولة الذين يعملون بجد إلنفاذ القوانني ،ان
عدم ان عدم قيام الدولة باتخاذ جميع التدابير الالزمة ملنع اعمال العنف اجلنساني ضد املرأة
يف احلاالت التي تكون فيها السلطات على علم او يفترض ان تكون على علم بخطر هذا
العنف وعدم التحقيق يف هذه االعمال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وتقدمي
تعويضات للضحايا ،هما مبثابة موافقة او تشجيع ضمنيني على ارتكاب اعمال العنف
اجلنساني ضد املرأة ،وعدم قيام الدولة باتخاذ تلك التدابير وتقصيرها يف ذلك يشكالن
انتهاكا حلقوق االنسان.

 .2االعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة
تناول اإلعالن موضوع مسؤوليات الدولة والتزاماتها تجاه قضايا العنف باملادة
رقم( )4ينبغ ي للدول ان تدين العنف ضد املرأة ويجب اال تتذرع باي عرف او تقليد
او اعتبارات دينية للتنصل من التزاماتها بالقضاء عليه وينبغ ي لها ان تتبع بكل
الوسائل املمكنة ودون تأخير سياسة تستهدف القضاء عل ى العنف ضد املرأة
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ولهذه الغاية ينبغ ي لها
(ج) ان تجتهد االجتهاد الواجب ف ي درء أفعال العنف عن املرأة والتحقيق فيها
واملعاقبة عليها وفقا للقوانين الوطنية ،سواء ارتكبت الدولة هذه األفعال او
ارتكبها افراد.
 .3اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزلي ومكافحتها «إسطنبول».
أما اتفاق َّية مجلس أوروبا ملنع العنف ضد املرأة ومكافحته ،والعنف املنزلي املعروفة باسم
«اتفاقية إسطنبول» 6فقد أضافت إلى تعريف مفهوم العنف ضد املرأة مفهوم العنف املنزلي،
ففي املادة ( )3من االتفاقية أشارت الفقرة (أ) إلى مفهوم العنف ضد املرأة بأنه» انتهاك حلقوق
اإلنسان ،وشكل من أشكال التمييز ضد املرأة ،وهو يعني أعمال العنف القائمة على النوع كافة،
التي تسبب للمرأة أضراراً أو آالماً بدنية ،أو جنسية ،أو نفسية ،أو اقتصادية ،مبا فيها التهديد
بالقيام مبثل هذه األعمال ،أو اإلكراه أو احلرمان التعسفي من احلرية ،سواء أكان ذلك يف
احلياة العامة أم اخلاصة» .فيما أشارت الفقرة (ب) إلى أن مفهوم العنف املنزلي يعني «كافة
أعمال العنف اجلسدي ،أو اجلنسي ،أو النفسي ،أو االقتصادي التي تقع ضمن األسرة ،أو يف
املنزل ،أو بني الزوجني ،أو العشيرين السابقني ،أو احلاليني ،بصرف النظر عن كون اجلاني
7
يقيم مع الضحية أو كان يقيم معها»
أيضا املادة رقم( )5تناولت موضوع التزامات الدول والعناية الواجبة
 .1متتنع األطراف عن القيام باي عمل من اعمال العنف ضد املرأة ،وتضمن بان متتثل لهذا
الواجب سلطات الدولة ،ومسؤولوها ووكالؤها ،ومؤسساتها واجلهات الفاعلة األخرى العاملة
باسم الدولة.
 .2تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير االزمة ملمارسة العناية الواجبة
من اجل منع اعمال العنف املشمولة بهذه االتفاقية واملرتكبة من جانب أطراف فاعلة من غير
الدول ،ومن اجل التحقيق يف هذه االعمال واملعاقبة عليها وتقدمي التعويضات عنها.

ثانيا :األطر والمرجعيات المنظمة لمواجهة العنف االسري
على المستوى اإلقليمي والعربي ضمن معيار العناية الواجبة.
ضد املرأة والفتاة والعنف األسري
 .1مشروع ميثاق /اتفاقية عربية ملناهضة العنف ّ
تقدم «ائتالف البرملانيات من الدول العربية ملناهضة العنف ض ّد املرأة» ،عبر إدارة شؤون
َّ
 6االتفاقية التي أبرمها اجمللس األوروبي ،وفتح باب التوقيع عليها يف -11أيار 2011-بإسطنبول-وهدفت إلى منع العنف،
وحماية الضحايا ،ووضع حد إلفالت مرتكبي اجلرائم من العقاب ،ووقع عليها حتى منتصف عام  2017خمس وأربعون
( )45دولة ،إضافة إلى االحتاد األوروبي.
املقدمة للنِّساء املعنَّفات يف
 - 7انظر دراسة مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،العنف ضد املرأة واخلدمات
َّ
محافظة اخلليل.2019،
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املرأة واألسرة والطفولة ،باقتراح مسودة مشروع اتفاقية عربية ملناهضة العنف ض ّد املرأة
والفتاة والعنف األسري تندرج مبادرة االئتالف يف إطاردعم جهود جامعة الدول العربية لتنفيذ
االستراتيجية اإلقليمية وخطة العمل التنفيذية حول «حماية املرأة العربية :األمن والسالم»
اعتمدت من قبل مجلس اجلامعة على املستوى الوزاري يف د ع / 144/سبتمبر .2015
ّ
مت إطالق مشروع االتفاقية ،يف مسودته األولى ،يف املؤمتر اإلقليمي الذي انعقد يف القاهرة
يف األول /ديسمبر  2016برعاية اجلامعة/إدارة املرأة واألسرة والطفولة ،بحضور عدد كبير من
النواب وصنّاع القرار والهيئات الوطنية والدولية وممثلني/ات عن اجملتمع املدني .اعتمدت جلنة
املرأة يف اجتماعها األخيرة يف البحرين قرارا يقضي بتعميم مسودة االتفاقية على كافة الدول
األعضاء يف اجلامعة إلبداء مالحظاتهم وتقدمي مقترحات بشأنها.

األهداف العامة تهدف االتفاقية املقترحة إلى ما يلي:
توحيد الدول العربية حول نظام قانوني شامل ومتكامل ودعم جهود الدول العربية
لتبني نظم وطنية مماثلة كفيلة بوضع ح ّد لظاهرة العنف ض ّد املرأة والفتاة املتفشية
يف مجتمعاتنا العربية،
بناء ثقافة الالعنف وعدم التمييز لتعزيز التنمية البشرية والنهوض مبجتمعاتنا العربية،
جعل هذه االتفاقية مصدرا أساسيا من مصادر القانون الدولي حول مناهضة العنف،
ومتكني جامعة الدول العربية من لعب دور ريادي يف هذا اجملال.
جترمي جميع أشكال العنف املمارس ض ّد النساء والفتيات والعنف األسري،
ضمان أمن وحماية النساء والفتيات العربيات من جميع أشكال العنف املمارس ض ّدهن
وتأمني الوقاية لهن من هذا العنف ،ووضع ح ّد لإلفالت من العقوبة وضمان معاقبة
مرتكبيه مبا يتناسب وحجم اجلرم وخطورة انتهاك احلقوق والكرامة اإلنسانية للمرأة
والفتاة العربية وتضييق اخلناق عليهم حيث ميكن تتبعهم ومالحقتهم أينما وجدوا من
أجل ارتكابهم للجرائم املنصوص عليها يف االتفاقية.
ضمان حماية أفراد األسرة من جميع أشكال العنف األسري والذي يطال اإلناث بصفة
خاصة ،وضمان معاقبة مرتكبيه.
توفير إطار شامل وسياسات وتدابير وآليات لتأمني الوقاية واحلماية واملساعدة لضحايا
العنف القائم على النوع االجتماعي وضحايا العنف األسري
النص على التزامات مح ّددة لل ّدول ،وحتديد واجبات ومسؤولية أجهزة الدولة وباقي
املعنيني من مدنيني وعسكريني يف تأمني احلماية والوقاية لضحايا العنف ض ّد املرأة.
استحداث آليات إقليمية كفيلة بدعم جهود الدول يف هذا اجملال وإرساء أسس للمساءلة
لضمان حت ّمل مختلف املتدخلني ملسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم يف هذا اجملال
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يتميز مشروع االتفاقية مبقاربته الشمولية لظاهرة العنف القائم على النوع االجتماعي
والعنف األسري حيث أنه:
يعالج جميع أنواع العنف ضد املرأة والفتاة ،فضال عن األسباب املباشرة والتحتية
واجلذرية لهذه الظاهرة
يش ّدد على أهمية العمل على نشر ثقافة قوامها احترام حقوق اإلنسان واملرأة حتديدا
من جهة ،والقضاء على التمييز على أساس النوع االجتماعي من جهة أخرى ،خاصة
يف ظ ّل اعتبار اجلامعة التمييز عنفاً بح ّد ذاته وأرضية صاحلة لتبرير العنف ض ّد املرأة
والفتاة.
ينص بالتفصيل على كافة التدابير واآلليات الوقاية واحلماية من سياسات وبرامج
وموازنات مالية وقوانني وثقافات وآليات عقابية،
ينص على ضرورة متابعة هذه السياسات والبرامج والتدابير ،وعلى وضع مؤشرات قياس
ّ
لتقييمها.
حقق املشروع عددا من اإلضافات التي من شأنها أن تثري اجملهود الدولي وجتعل مضامني
مشروع االتفاقية أكثر التصاقا وانسجاما بواقع وبظروف ومالبسات ارتكاب أعمال العنف
املشمولة بنطاق تطبيق االتفاقية و جتعلها أكثر استجابة للتحديات التي تواجهها النساء
خاصة يف ظل واقع النزاعات املسلحة يؤهل االتفاقية لتصبح مرجعا دوليا هاما يف هذا اجملال.
تشمل ،إلى جانب فترات السلم ،فترات النزاعات املسلحة وانعدام األمن من خالل التنصيص
على تدابير خاصة تشمل املدنيني والعسكريني وكل األطراف املشاركة يف النزاع توفر حماية
أكثر للضحايا من خالل التأكيد على قيام مسؤولية الدول لبذل العناية الواجبة يف سبيل
القضاء على العنف والوقاية من ك ّل أعمال العنف املشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية
واملرتكبة أثناء النزاعات املسلحة من قبل أعضاء جماعات مسلحة غير نظامية وكذلك من
قبل أفراد وحدات عسكرية أجنبية ،والتحقيق فيها ،واملعاقبة عليها ،ومنح التعويض عنها.
اعتمد املشروع التعريف الدولي املوسع للعنف ضد املرأة والفتاة وخملتلف أنواعه ،والذي يشكل
خالصة جململ التعاريف الدولية التي سبقته «ألغراض هذه االتفاقية ،ينبغي فهم تعبير العنف
ض ّد املرأة والفتاة أنه انتهاك حلقوق اإلنسان ،وشكل من أشكال التمييز ض ّد املرأة والفتاة ،وأنه
يعني كافة أعمال العنف القائمة على أساس النوع ،والتي تُس ّبب ،أو التي من شأنها أن تُس ّبب،
للمرأة والفتاة أضرارا أو آالما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية ،مبا فيه
التهديد بالقيام مبثل هذه األعمال ،أو اإلكراه أو احلرمان التعسفي من احلقوق واحلريات ،سواء
كان ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة.
تناول املشروع أيضا موضوع السياسات وتدابير الدعم واحلماية حيث تناول قضيةالعالقة بني
الضحايا واجلناة واألطفال و ضمان عدم إفالت اجلاني من العقوبة واعتبار توفير خدمات
الدعم واحلماية حقا عاما ال يخضع لرغبة الضحية ،وإنشاء وتأمني خطوط ساخنة و مراكز
املساعدة الطارئة للضحايا واملوزعة جغرافيا بشكل يس ّهل الوصول إليها ،وتطرق أيضا الى
تدابير انفاذ القانون والتجرمي والتدابير الواجب اعتمادها ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر
16
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ضمان حق التقاضي واحلصول على التعويضات املدنية املالئمة ،وحق الزيارة واحلضانة دون
تعريض أمن الضحية واألطفال للخطر.
إجراءات التتبع وتدابير احلماية أيضا من األمور التي تناولها املشروع حيث اكد على ضرورة
اللجوء إلى إجراءات التتبع وتدابير احلماية املطلوبة من الدول األطراف ،وتفصيل واجبات
مؤسسات الدولة وموظفيها يف التعاطي مع حاالت العنف ويف تقدير اخلطر الذي تتعرض له
الضحية وضرورة تأمني وسائل احلماية الالزمة لها وتوفير تدابير احلماية اخلاصة يف حال
املقيمني والالجئني/ات والنازحني/ات واملهاجرين/ات وطالبي /ات اللجوء مع احترام مبدأ عدم
اإلعادة القسرية وفقا لاللتزامات الدولية.
« التعاون الدولي » أكد املشروع على ضرورة وأهمية التعاون بني الدول األطراف لتطبيق بنود
االتفاقية يف إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة واملتعلقة بالتعاون الدولي يف
اجملالني املدني واجلنائي.
آلية الرصد واملتابعة لتنفيذ االتفاقية مت التطرق لها بالفصل الثامن من املشروع والتي تتجلى
من خالل إنشاء فريق خبراء وكيفية اختيارهم وطرق عملهم وانشاء»جلنة األطراف» التي تضم
الدول األطراف يف االتفاقية وتتولى رفع تقارير حول تطبيق االتفاقية إلى األمني العام للجامعة.
اما الفصل التاسع باملشروع فقد تناول العالقة بني هذه االتفاقية واالتفاقيات الدولية األخرى
أن هذه االتفاقية ال تُخ ّل مبقتضيات
التي وقعتها الدول األطراف ويشير صراحة إلى كون ّ
أحكام القانون الداخلي واالتفاقيات الدولية املُلزمة األخرى النافذة املفعول أو التي قد تصبح
نافذة املفعول ،والتي يعترف أو ميكن أن يُعترف لألشخاص ،مبوجبها ،بحقوق أكثر إيجابية يف
مجال منع العنف ض ّد املرأة والعنف األسري ومكافحتهما.
والفصل العاشر باملشروع يوضح كيفية تعديل االتفاقية ،ويعطي احلق ألي دولة طرف يف تقدمي
طلب خطي للتعديل إلى األمني العام للجامعة.
اما الفصل األخير من مشروع االتفاقية أحكاما نهائية تتعلّق بح ّل أي نزاع قد ينشأ حول
تطبيق بنود االتفاقية أو تفسيرها ،وبإجراءات التصديق عليها ودخولها ح ّيز التنفيذ وبحق
التحفظ على أحكام االتفاقية وشروط وحدود ممارسة هذا احلق.
إن من شأن اعتماد اتفاقية عربية ملناهضة العنف ض ّد املرأة والفتاة والعنف األسري أن يشكل،
ّ
ّ
لو مت ،خطوة ها ّمة يف تاريخ جامعة الدول العربية قد تسهم إسهاما كبيرا يف طريق إرساء
األسس الوطيدة للتنمية البشرية والتنمية املستدامة يف املنطقة العربية ويف إبالغ الصوت
والرؤية العربيني الواعيني ملناهضة العنف ض ّد املرأة ،.من خالل ضمان احلقوق الطبيعية
واإلنسانية األساسية للمرأة وتكريس ثقافة احلماية لك ّل شخص موجود على أراضي هذه
الدول وللمواطنني واملواطنات العرب لتمكينهم/ن من لعب دورهم/ن الفاعل يف بناء اجملتمع
والوطن مبا يحقق األمن والسلم والتقدم والرقي للجميع.
تكمن أهمية االتفاقية العربية انها تبث فكرة تبني اجلامعة العربية لضرورة وجود قانون حماية
االسرة من العنف على مستوى الدول العربية بغض النظر عن النصوص التي من املفترض ان
تكون نصوص عامة ويجب على احلكومات ان تأخذ بها وان تكون شبه ملزمة للدول بإقرار
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قوانينها زي ما كان منوذج لقانون الضمان االجتماعي باإلضافة الى النصوص الي ممكن تشكل
مرجعية عامة». 8
 :2القانون النموذجي ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات يف الدول العربية.
يأتي هذا القانون النموذجي نتيجة جهود مشتركة على مدى عامني من قبل منظمات وجمعيات
نسوية وحقوقية ومدافعات ومدافعني عن حقوق اإلنسان من  14دولة عربية ومببادرة من قبل
جمعية كفى عنف واستغالل اللبنانية والتي تعمل على مناهضة العنف ضد النساء ،بعد
تبي أن التشريعات يف العديد من الدول العربية جتاهلت العنف القائم على أساس النوع
أن ّ
االجتماعي ،من خالل عدم تخصيص هذه القوانني للنساء وتعميمها لتطال كافة أفراد األسرة،
وعدم ج ّديَتها يف مكافحة هذا العنف ،من خالل عدم اتخاذ اإلجراءات واآلليات التطبيقية
للقوانني ،وأيضاً عدم إدخال تعديالت على قوانني العقوبات وقوانني األحوال الشخصية التي
تنطوي على الكثير من أوجه العنف املمارس على النساء هذه اخلطوة تعد تقدماً على صعيد
العالم العربي لسد ثغرات القوانني اجملحفة بحق املرأة.
مت إطالق هذا القانون يف ختام ال  16يوماً العاملية ملناهضة العنف ضد النساء بالعام ،2017
عقدت منظمة كفى عنف واستغالل مؤمتراً اقليمياً أطلقت فيه القانون النموذجي ملناهضة
العنف ضد النساء والفتيات يف الدول العربية ،وهو األول من نوعه يف املنطقة العربية ،ليكون
أداة مساعدة لرسم استراتيجيات منظمات اجملتمع املدني الوطنية ومرجعاً يساعدهم يف صوغ
قوانينهم احمللية أو تطويرها يف مسيرة مكافحة العنف ضد النساء والفتيات يف مجتمعاتنا
العربية.
وبالرغم من حتقق نتائج فعلية ملموسة يف البلدان العربية على أكثر من صعيد ،إال أنه ما
مت تأكيده من خالل مشاركات الدول إلعداد هذا القانون ان العنف القائم على أساس النوع
االجتماع مازال مستشري يف هذه الدول ما يستوجب سعياً حثيثاً لتجرميها بنصوص تشريعية
ويف هذا اإلطار كان ال بد من ترجمة هذه اجلهود يف مواقف جادة ونصوص ملزمة ووضع إطار
للمبادئ واألحكام الكفيلة بتوفير حماية قانونية متكاملة ،تهدف من ورائه إلى توفير النجاح
الكامل لهذا اجملهود بحيث يصبح مثمراً وال يبقى مجرد كالم إنشائي.
تناول القانون يف مقدمته موضوع األسباب املوجبة إلقراره والتي متحورت على إن ما قامت به
املنظومة األممية حلقوق اإلنسان يف هذا اجملال كان ينقصه التوطني احمللي يف الدول املعنية
لقد ارتأت الهيئات النسوية واحلقوقية املشاركة يف هذا النشاط ضرورة التدخّ ل لسد النقص
القائم ،فعقدت عدة اجتماعات وندوات مستعينة بعدد من اخلبراء واخلبيرات احلقوقيني
والقانونيني لوضع قانون منوذجي يشكل مرجعا علمياً وقانونياً يف آن واحد ،يُعني الدول على
9
وضع قوانني نافذة على أراضيها.

لقد استندت تلك اجلمعيات يف عملها على مرجعيات متثلت يف أحكام القانون
الدولي حلقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والقانون اجلنائي الدولي ال
سيما يف:
 8ماجدة املصري عضو املكتب السياسي يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ،مقابلة بتاريخ 2020/10/3
 9قانون منوذجي ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات يف الدول العربية-مؤسسة كفى عنف واستغالل-لبنان2017-
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•اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
•اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغير
•العهدين الدوليني للحقوق السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
•اتفاقية حقوق الطفل
•اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة
•اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة
•قرارات مجلس األمن  1325والقرارات ذات الصلة
•اتفاقية اسطنبول الصادرة عن مجلس أوروبا( ،للعام )2000
إضافة إلى مشاريع وتشريعات دولية وإقليمية ووطنية حديثة كالقانون التونسي.
ناقش اجملتمعات واجملتمعون مختلف اآلراء املطروحة فتم التوافق على األحكام الواردة يف هذا
القانون ،كونها ترتقي إلى مستوى املعايير الدولية يف توفير احلماية والضمانات لكل األعمار
ويف مواجهة مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات آملني أن يتم تبنّيه أو اعتماده كمرجع
10
عند وضع أي تشريع وطني وضعي داخلي ذي صلة.
ما ميز هذا القانون املضمون الذي أكد على ان هذا القانون يهدف الى حماية النساء والفتيات
من كافة اشكال العنف املبني على النوع االجتماعي والوقاية منه ومعاقبة مرتكبيه والتعويض
حقهن يف العيش بكرامة ومبأمن من العنف ،يف اجملالني العام
عنه ويهدف أيضاً الى ضمان
ّ
واخلاص وحماية هذا احلق وتوفير اآلليات الالزمة لذلك.
تضمن القانون العديد من التعريفات التي لم تكن معتمدة من قبل التشريعات السابقة التي
تعالج موضوع العنف االسري بالدول العربي كان من أبرز هذه التعريفات :
•التمييز ضد املرأة :كل تفرقة او استبعاد او تقييد أو استغالل يتم على أساس اجلنس
يكون من آثارها او اغراضها النيل من االعتراف للمرأة بحقوق االنسان واحلريات على
اساس املساواة يف امليادين املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .او
ابطال االعتراف للمرأة بهذه احلقوق او متتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون
او العرق او الدين او الفكر او السن او اجلنسية او الظروف االقتصادية واالجتماعية او
احلالة املدنية او الصحية او اللغة او االعاقة.
•العنف ضد املرأة :ويقصد به يف هذا القانون العنف ضد النساء والفتيات ويشمل كل
فعل أو متناع عن فعل مبني على النوع االجتماعي ،والتي تسبب ،أو من شأنها أن تسبب
للمرأة ،أضراراً أو آالماً جسدية او جنسية او نفسية أو اقتصادية ،مبا فيه التهديد
بالقيام مبثل هذه األفعال او اإلكراه او احلرمان التعسفي من احلقوق واحلريات ،سواء
يف احلياة العامة او اخلاصة.
 10قانون منوذجي ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات يف الدول العربية-مؤسسة كفى عنف واستغالل-لبنان2017-
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•أيضا تطرق القانون للعديد من التعريفات على سبيل املثال العنف اجلسدي والعنف
املعنوي والعنف اجلنسي والعنف االقتصادي واختصاصات وحدة الشرطة والنيابة العامة
واحملكمة اخملتصة ذوات االختصاص بقضايا العنف ضد املرأة.
أيضا من ابرز ما ميز هذا القانون اعتماده على مبدا توفير جانب احلماية والوقاية والتأهيل
والعقاب فيما يتعلق بقضايا العنف ضد املرأة حيث تناولت املادة رقم ( )6موضوع الوقاية
من العنف والتي تنص على « تقوم الدولة وبشكل منتظم ،وعلى كافة املستويات ،بحمالت
أو برامج توعية ،وبالتعاون مع الهيئات اخملتصة يف مجال املساواة وحقوق اإلنسان ومنظمات
اجملتمع املدني حتديداً املنظمات النسائية ،من أجل توعية الرأي العام حول كافة أشكال العنف
املشمولة يف هذا القانون ،وانعكاساتها على اجملتمع وضرورة الوقاية منها» أيضا تناولت املادة
رقم( )7موضوع التزامات الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بالوقاية من العنف «على الوزارات
املكلفة بالتربية والتعليم والثقافة والشأن االجتماعي والصحة والشباب والرياضة واملرأة
واإلعالم والعدل والداخلية ،اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوقاية من العنف ضد املرأة ومكافحته».
اما الباب الثالث من نفس القانون متحور حول موضوع احلماية من العنف من خالل انشاء
مراكز حلماية ضحايا العنف وانشاء صندوق خاص ضمن املوازنة العامة للدولة ،يتمتع
بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واالداري ،يتولى مساعدة ضحايا العنف وتأمني الرعاية
لهم ،ودفع سلفة فورية للضحية من قيمة التعويض الى حني صدور قضائي بالتعويض عن
احملكمة اخملتصة ،وتوفير السبل اآليلة الى احلد من جرائم العنف والوقاية منها.
الباب الرابع تناول موضوع اليات التحقيق واحملاكمة من خالل انشاء لدى دائرة الشرطة وحدة
متخصصة تتولى مهام البحث والتحقيق يف شكاوى العنف ضد املرأة وفق احكام هذا القانون
ويجب ان تضم هذه الوحدة عناصر من النساء مدربات على قضايا العنف ضد املرأة على أن
يتم اعتماد التحقيق املسجل بالصوت والصورة .وال يجري هذا التحقيق اال بحضور محام مع
الضحية ومساعد/ة إجتماعي/ة.
العنف ضد املرأة اثناء النزاعات املسلحة تناول القانون هذه القضية باألخص بعد األوضاع
والظروف السياسية التي مرت بها الدول العربية بالفترة األخيرة واثرها يف ازدياد حاالت
العنف التي تتعرض لها املرأة بهذه الدول حيث اكد على ذلك كاالتي «تعد االفعال أدناه عنفا
ضد املرأة اثناء النزاعات املسلحة باعتبارها ظرفاً مشدداً ،إذا ارتكبت يف اطار هجوم مسلح
واسع النطاق ،أو أي هجوم ممنهج موجهاً ضد املرأة أو ضد مجموعة من السكان املدنيني،
التي تندرج ضمن توصيف جرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب،
وهي :االسترقاق واحلمل القسري واالختفاء القسري والتعذيب واالغتصاب واالرتهان والتعقيم
القسري واخلتان القسري.
هذا القانون مت االستئناس به بعدد من القوانني الشبيهة باملنطقة العربية خصوصا بالسياقات
املشابهة نحن بالتأكيد اثناء الصياغة عبر جميع املراحل قمنا باالطالع على جتربة األردن الن
التركيبة االجتماعية والعرقية متداخلة معنا أيضا مت االطالع على عدد من الدول العربية
باملنطقة وما يصدر عن الدول العربية لقد قمنا باالستئناس مبعظمها عند إقرار القانون حتى
االدبيات والنضج السياساتي والي وصل حتى يف محالت أخرى بالعالم الغربي او على املستوى
العاملي يف مجتمعات عندها فكر نسوي متطور وفكر اجتماعي أيضا نحن منفتحني عليه
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لكن هذا ال يعني ان نصدر نفس القانون ألنه بنهاية االمر يجب مراعاة خصوصية السياق
الفلسطيني من املمكن ان يتم االستئناس بالتوجه العام والفكرة نقوننها ونأطرها محليا مش
11
استيراد ألنه ال احد استورد العنف وان العنف مت انتاجه محليا.
الدول العربية التي شاركت بإعداد هذا القانون جتربتهم تختلف عن التجربة الفلسطينية
الن هذه الدول يوجد لديها برملانات وجلان تعمل على دراسة القانون ونحن طبعا حالتنا
مختلفة وخاصة انه ال يتم اصدار القوانني اال من خالل قرار بقانون من قبل رئيس الدولة
نحن مع وجود مجلس تشريعي منتخب وان تتم اصدار القوانني من خالله بعض الدول العربية
مثل تونس واملغرب قوانينها متطورة نتيجة اختالف ظروف هذه الدول انه من املهم ان يكون
همنا العربي واحد ومهم ان نتحدث بلسان واحد ألننا بشكل عام بالوطن العربي نتبع شريعة
12
إسالمية وثقافة ولغة واحدة والعادات والتقاليد متشابهة بهذه الدول .
من خالل استعراض املرجعيات اإلقليمية املذكورة أعاله الحظنا اعتماد مبدا العناية الواجبة
بهذه املرجعيات حتى وان مت ذكرها بشكل غير مباشر اال ان معظم البنود تطرقت الى ضرورة
ان تلتزم الدول مبجموعة من التدابير واإلجراءات وان تتحمل مسؤولياتها يف مواجهة العنف
االسري.

القسـم الثاني:
تجربة قانون حماية االسرة من العنف بالسياق الفلسطيني.
بعد االطالع على أوضاع املرأة وما تعانيه من مختلف أشكال العنف يف اجملتمع الفلسطيني،
وبعد وقوفها على التشريعات القاصرة عن تلبية احلاجة املطلوبة لعالج العنف وقاية ومالحقة
وحماية وجترميا وتوفيرا للخدمات الالزمة وجبر الضرر ،كدائرة متكاملة ال تتحقق العدالة دون
استكمالها ،يجب على دولة فلسطني حتمل مسؤولياتها يف مجال العناية الواجبة حلماية
النساء والفتيات من العنف والعمل على إقرار قانون خاص يحمل طابع االلزام القانوني واملرونة
االجتماعية للتعامل مع قضايا خاصة مثل قضايا العنف االسري باألخص بعد انضمام دولة
فلسطني الى عدد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق النساء من
جميع اشكال العنف الذي تتعرض له.
سيتم هذا القسم احلديث عن جتربة العمل والسياق التاريخي واألدوات التي مت اعتمادها
إلقرار هذا القانون أيضا سيتم التركيز على مجموعة املبررات االجتماعية والقانونية إلقرار
القانون والهدف والفلسفة من اقراره وما هو الواقع اجلديد الذي سيضيفه إقرار القانون واهم
العقبات والصعوبات التي واجهت مؤسسات اجملتمع املدني إلقرار القانون وتقدمي االقتراحات
للتغلب على هذه العقبات ومالحظات املؤسسات النسوية على املسودة األخيرة للقانون مع
التأكيد على ضرورة تقيد الدولة بالتزاماتها وتطبيق مبدا العناية الواجبة يف أي تشريع سيتم
العمل على اقراره
- 11داوود الديك وكيل وزارة التنمية االجتماعية ،مقابلة بتاريخ 2020/10/13
 - 12سائدة األطرش ،مديرة مركز حماية ومتكني املرأة واالسرة محور مقابلة بتاريخ 2020/10/7
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أوال :خلفية تاريخية:

13

دأب مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي منذ تأسيسه يف العام  1991على تقدمي
اخلدمات القانونية واالجتماعية للنساء املعنفات يف اجملتمع الفلسطيني ،ويف ضوء تقدمي
اخلدمات للنساء سواء من خالل متثيلهن أمام احملاكم وتوفير احلماية للنساء اللواتي حياتهن
يف خطر ،حيث كانت الطواقم العاملة يف املركز تصطدم دائما بقصور اإلجراءات والقوانني التي
توفر احلماية العاجلة لهؤالء الضحايا .ويف ضوء التجربة التشريعية احلديثة للسلطة الوطنية
الفلسطينية ،ارتأى مركز املرأة بالتعاون مع برنامج الصحة النفسية/مشروع الصحة النفسية
للمرأة/غزة ،بضرورة أن تبادر املؤسسات الرسمية واألهلية بإطالق احلوار ورفع الصوت ومطالبة
اجمللس التشريعي بوضع النصوص القانونية التي تضمن األليات واإلجراءات الكفيلة بتوفير
احلماية العاجلة للنساء ضحايا العنف األسري ،وذلك بإقرار قانون خاص حلماية األسرة من
العنف.
بدأ العمل على تطوير هذه الفكرة يف العام  ،2004وذلك من خالل االستفادة من خبرة
وجتربة النساء الفلسطينيات يف العمل بقضايا العنف األسري قبل قدوم السلطة الوطنية
الفلسطينية ،حيث كان العمل يف قضايا العنف من خالل التعاون مع شخصيات اعتبارية لها
مكانة اجتماعية وسياسية ،بحيث لم تكن القوانني واإلجراءات مفعلة رغم قصورها ،وكان العمل
من خالل املالئمة ما بني الواقع االجتماعي والثقايف السائد ،وما بني القوانني واإلجراءات التي
تتعلق مبوضوع العنف ضد املرأة ،إضافة إلى رصد اإلشكاليات التي تواجه مقدمي اخلدمات
القانونية واالجتماعية عند التدخل مع حاالت العنف األسري وذلك يف القطاعني احلكومي
والغير حكومي ،وكانت مراحل العمل يف مشروع القانون على النحو التالي:

البحث والتحضير.

اعتمدت هذه املرحلة على إجراء نقاش وحوار مع مقدمي اخلدمات يف اجلانب القانوني
واالجتماعي ،كذلك مت إجراء مراجعة لكافة القوانني واألنظمة املطبقة يف مناطق السلطة
الوطنية الفلسطينية ،وكيف تتعامل مع النساء املعنفات وبخاصة النساء اللواتي يتعرضن
للعنف يف داخل األسرة ،إضافة إلى إجراء مراجعة لالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق النساء،
حيث تبني من هذه املرحلة أن هناك قصور يف هذه القوانني واألنظمة ،إضافة إلى فجوة ما
بني القوانني املطبقة واالتفاقيات الدولية التي تعالج موضوع العنف وتوفير احلماية للنساء،
مما عزز التوجه بضرورة إيجاد قوانني وإجراءات خاصة تضمن توفير احلماية للنساء ويف أسرع
وقت ممكن ،وبخاصة النساء اللواتي يتعرضن لتهديد حلياتهن
وبعد االنتهاء من البحث واملراجعة والنقاش مع ذوي االختصاص ،استطاع املركز من إعداد
املبررات الداعمة إليجاد قانون خاص حلماية األسرة من العنف ،كذلك مت اجناز مسودة أولية
ملشروع القانون ترتكز على فلسفة جديدة يف املنظومة التشريعية الفلسطينية تتمثل يف
احلماية والتأهيل بدال من فلسفة العقاب ،وبخاصة لألفعال التي ال ترتقي إلى جرائم.

العمل مع اجملتمع املدني

بعد االنتهاء من إعداد املادة األولية املتمثلة يف املبررات ،ومسودة مشروع القانون ،ويف العام
 2006شرع املركز يف العمل مع اجملتمع املدني باختالف قطاعاته سواء املؤسسات العاملة
 13ورقة سياسات أعدها مركز املرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي حول قانون حماية االسرة من العنف .2018
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يف مجال حقوق املرأة أو املؤسسات العاملة يف مجال حقوق اإلنسان ،إضافة إلى املؤسسات
اإلعالمية ،واألطر النسوية ،بحيث عقد املركز مجموعة كبيرة من ورشات العمل التي هدفت
إلى إجراء نقاش حول مشروع القانون واملبررات الداعمة له ،واخذ التوصيات عليها من اجل
تطويرها وإشراك اكبر قطاع ممكن يف هذه النقاشات حول مشروع القانون ،ويف عام 2007
تبنى منتدى املنظمات األهلية ملناهضة العنف ضد املرأة مسودة مشروع القانون كجهة أهلية
تعمل على مناصرة قضايا حقوق املرأة ،وذلك من اجل دعم تبني مشروع القانون على الصعيد
الرسمي.

العمل مع القطاع احلكومي

ويف نفس الوقت الذي بدأ فيه العمل مع اجملتمع املدني ،كان العمل مع القطاع احلكومي ممثال
يف وزارة شؤون املرأة ووزارة الشؤون االجتماعية ،إضافة إلى قطاعي الشرطة والنيابة العامة،
حيث عقدت مجموعة من اللقاءات وورشات العمل املتخصصة ،مع الطواقم املتخصصة يف
هذه الهيئات احلكومية ،حيث امتدت هذه الفترة من العام  2006ولغاية العام  ،2008كما مت
عقد مجموعة من اللقاءات مع صناع القرار يف هذه القطاعات ،ومت تتويج اجلهود سواء على
املستوي األهلي أو احلكومي بعقد مؤمتر يف العام  2008برعاية وزارة شؤون املرأة ،وكان من أهم
توصيات املؤمتر  ،انه هناك حاجة وضرورة ملحة إلقرار قانون خاص بحماية املرأة من العنف .
يف نهاية العام  2011مت تسليم ملف قانون حماية االسرة بشكل رسمي الى وزارتي الشؤون
االجتماعية ووزارة املرأة ومت تشكيل جلنة ملناقشة مسودة القانون بصورتها النهائية تضم اللجنة
مثلني/ات عن الشركاء وهم مركز املرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي ووزارة املرأة ووزارة الشؤون
االجتماعية ،حيث مت عقد اجتماعات عديدة ملناقشة جميع املالحظات حول مسودة القانون
وبعمق من منظور استراتيجية احلماية االجتماعية،واصول الصياغة التشريعية ومراجعة
نصوص ومواد القانون باالستناد للقوانني والتشريعات السارية ذات العالقة حتديدا قانون
الطفل الفلسطيني وقانون االحداث ومشروع قانون املسنني ومت مناقشة املواد التي توحي
لوجود تعارض بني مشروع القانون وهيكلية وزارة الشؤون االجتماعية ومت التوصل لصيغة
توافقية جململ املالحظات التي مت تقدميها ومت االتفاق على ان تتولى وزارة الشؤون االجتماعية
مهمة االشراف واملتابعة مع اجلهات ذات االختصاص ملتابعة وضع مشروع القانون بصيغته
النهائية امام مجلس الوزراء التخاذ املقتضى القانوني حسب االصول،وانه بالعام  2012مت
ادراجه على طاولة مجلس الوزراء والذي بدوره قام بتحويل مسودة القانون الى وزارة العدل
وقد مت تشكيل جلنة قانونية بوزارة العدل ملناقشة القانون واقراره ،و يف العام  2015مت حتويل
القانون الى الوزارات اخملتلفة لالطالع على القانون وابداء املالحظات .
بعد ذلك توالت اعداد املسودات بالفترة املمتدة من  2017لغاية  2020حيث بلغ عددها ثالثة
مسودات خالل هذه الفترة ،وسنقوم بتسليط الضوء يف هذه الدراسة على املالحظات التي
ناقشت املسودة األخيرة الصادرة من قبل احلكومة بالعام  2020والتي كان من ابرزها مالحظات
مركز املرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي و التي قدمها باسم منتدى املنظمات االهلية ملناهضة
العنف ضد املرأة يف الضفة الغربية وحتالف امل يف قطاع غزة والتي اكدت على انه بناء
على اخلطوة االيجابية التي اقدمت عليها دولة فلسطني باالنضمام الى املواثيق واملعاهدات
الدولية ومنها اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد املرأة «سيداو» اصبح موضوع اصدار
تشريعات تتبنى نهج شامل وقائم على حقوق االنسان مسألة أساسية من أجل التصدي الفعال
ملواجهة العنف االسري والذي يرتب على الدولة التزامات واضحة مبوجب القانون الدولي لسن
قوانني وتشريعات ملواجهة جميع اشكال العنف ضد االسرة وتنفيذ هذه التشريعات ورصدها
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ومن اجل الوصول إلى األهداف املنشودة ألسرة خالية من العنف .وعليه ،فإنه البد من العمل
على تبني اإلطار النموذجي للتشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة التي اكدت عليها منظمة
األمم املتحدة.
طاملا أن القوانني السارية يف فلسطني تركز على موضوع العقاب واجلزاء على الفعل املرتكب
بعد وقوع العنف فقد اكدت مطالب احلركة النسوية بعد االطالع على النسخة األخيرة ملسودة
قانون حماية االسرة من العنف والتي اعدت من قبل اللجنة الوطنية على ضرورة صبغ القانون
بالصبغة الوقائية واحلمائية بالدرجة األولى قبل التأكيد على موضوع معاجلة العنف بعد
وقوعه ،وفقا ملا تؤكد عليه املرجعيات واملمارسات الدولية من ابرزها اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد املرأة وتوصيات جلنة االتفاقية (خاصة توصية رقم  19وتوصية رقم ،)35
واتفاقية اسطنبول الصادرة عن مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزلي
 ،2011وإعالن القضاء على جميع أشكال العنف ضد املرأة ،والتوصيات الصادرة عن املقررة
اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة واسبابه ونتائجه ،واملرجعيات احمللية الفلسطينية
ومن أبرزها وثيقة اعالن االستقالل والقانون األساسي الفلسطيني ووثيقة حقوق املرأة واخلطة
االستراتيجية ملناهضة العنف ضد املرأة  2019،-2011والتي اكدت ضمن أهدافها االستراتيجية
على ضرورة إقرار قانون فلسطيني ملناهضة العنف األسري أيضا توفير االلتزامات اخلمسة
املفروضة على الدولة مبوجب معيار العناية الواجبة والتي اكد عليها القانون الدولي العريف
والذي ساعد وضعه وتطبيقه يف التصدي للعنف ضد املرأة والذي يلزم الدولة باتخاذ اإلجراءات
التالية:

 . 1منع العنف ضد املرأة:
من خالل التصدي لألسباب الكامنة وراء العنف ضد املرأة وتغيير الذهنيات وتعديل
السلوكيات والقضاء على العوامل التي تسبب العنف ضد املرأة وتوسيع نطاق برامج التصدي
للعنف ضد املرأة وصياغة قوانني وتقدمي ضمانات دستورية تتسم بالشمول وجمع البيانات
وتصميم البرامج ملواجهة العنف ضد املرأة من خالل:
اتخاذ تدابير وقائية ملنع العنف وعدم حصوله من خالل البرامج الوقائية من خالل وضع
مسؤوليات محددة على الوزارات املعنية.
اعتماد تعاريف أوسع نطاقا للعنف ضد املرأة وباقي افراد االسرة ألنها ستضمن توثيقه
ومدى انتشاره على مستوى الدولة وبالتالي القدرة على توفير مجموعة أكبر تنوعا من
اخلدمات لضحاياه .باملقابل سيؤثر غياب تعريف واضح للعنف االسري تأثيرا سلبيا
على تنفيذ تشريعات وطنية فعالة.
ضرورة ان يتضمن التشريع نهج شامل وقائم على حقوق االنسان وان يقرو يعترف
مبا يلي:
إن العنف ضد املرأة هو شكل من اشكال التمييز ،ومظهر من مظاهر العالقات غير
املتكافئة تاريخيا يف القوة بني الرجل واملرأة ويعتبر انتهاكا حلقوق االنسان للمرأة.
تعريف التمييز ضد املرأة كما ورد باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز
ضد املرأة.
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أن ينص صراحة على عدم جواز التذرع بالعرف او التقاليد او االعتبارات الدينية
لتبرير العنف ضد املرأة.

 .2حماية املرأة من العنف:
عل ى الدولة كفالة توفير خدمات الدعم النف�س ي للمرأة وضمان حصولها عليها
وإتاحة أوامر الحماية للمرأة وضمان استعانتها بها ودعم املكلفين بالحماية ف ي أداء
واجباتهم وتعزيز الوع ي واملواقف اإليجابية من خالل أنشطة التدريب املستمرة
وتقديم نهج متعدد القطاعات وتقديم خدمات منسقة من خالل:
اعتماد أوامر احلماية والتي تعتبر من اجنح سبل االنتصاف القانوني املتاحة للناجني
من العنف ،وتشكل جزء من نهج شامل للتصدي للعنف ،وتعزز سالمة الضحايا
واستقالليتهم الذاتية ولها القدرة على ردع اجلناة عن ارتكاب اعمال العنف يف املستقبل،
ومتكني الناجيات من اتخاذ خطوات إضافية تضمن سالمتهن .ويعتبر امر احلماية
أيضا مبثابة «اعالن عام» عن التزام الدولة بالتصدي للعنف ضد املرأة ،وهو ما يشكل
خطوة هامة يف تغيير الثقافة االجتماعية القانونية املتعلقة بالعنف املبني على أساس
اجلنس.
ضرورة اعداد برامج تدريبية مكثفة حول تقدمي اخلدمات القانونية واالجتماعية والصحية
حسب معايير حقوق االنسان ملقدمي اخلدمات كل حسب اختصاصه وطبيعة عمله.
تشكيل جلنة وطنية عليا مشتركة بني املؤسسات لرصد تنفيذ قانون حماية االسرة من
العنف مكونة من أعضاء من احلكومة واجملتمع املدني من املؤسسات النسوية العاملة
يف اجملال ،تعطى هذه اللجنة مهام إعداد تقرير لتقييم مدى فاعلية القانون بعد دخوله
حيز النفاذ بثالث سنوات لرصد مدى فاعلية هذا القانون.

 .3مالحقة مرتكبي العنف ضد املرأة:
من خالل تلبية احتياجات الضحايا واالستجابة خملاوفهن ووضع سياسات للحد من اسقاط
الدعاوى وضمان استجابة إيجابية ومبكرة من قبل الشرطة والنيابة العامة لصالح الضحايا
وترسيخ واجب التحقيق يف قضايا العنف ضد املرأة وترسيخ واجب مالحقة مرتكبي العنف
وتعزيز الثقة بأجهزة الشرطة والقضاء وتعيني مدعني عامني متخصصني وانشاء محاكم
متخصصة والنظر يف اعتماد سبل بديلة لتسوية النزاعات والتأكد من ان النظم القانونية
التعددية تتوافق مع نهج تقوية ومتكني املرأة من خالل:
عملية الوساطة على الرغم من ان هذه العملية توفر مزيدا من املرونة وتقلص التكاليف
وفترات التأخير بالنسبة الى النساء الباحثات عن العدالة ،فإنها تؤدي أيضا الى املزيد
من االنتهاكات حلقوقهن والى افالت مرتكبي تلك االنتهاكات من العقوبة ،ألن هذه
اآلليات كثيرا ما تعمل استنادا الى قيم ابوية ومن ثم لها تأثير سلبي على حصول املرأة
على مراجعات وسبل انتصاف قضائية» .وعليه يجب التأكيد على ان:
الوساطة تسري فقط على اجلنح واخملالفات أيضا نؤكد على ضرورة ابالغ الضحية
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بحقوقها فيما يتعلق باللجوء الى الوساطة ،وضمان ان ال تؤدي هذه الوساطة الى تقييد
وصول الضحية الى سبل االنتصاف القضائية.
التأكيد على عدم سريان الوساطة يف احلاالت التي يكون املعتدى عليه طفل ،أو مسن أو
من األشخاص ذوي اإلعاقة لعدم وجود تكافؤ يف عالقات القوى بني الطرفني.
التأكيد على اجراء الوساطة ملرة واحدة فقط ،وعدم جواز اللجوء اليها يف حال تكرار
االعتداء.

.4معاقبة مرتكبي العنف ضد االسرة :
يقع على الدولة واجب محاسبة اجلناة وضمان معاقبتهم عقابا يتناسب مع اجلرم املرتكب
وحتقيق األهداف املرجوة من العقاب ،وتوسيع نطاق نظام العقوبات القائم بحيث ال يقتصر
على السجن عند االقتضاء وضمان وضع عقوبات ترتكز على معايير حماية حقوق االنسان
التي اكدت عليها االتفاقيات واملعايير الدولية واملرجعيات احمللية من خالل:
عدم جواز إحالة بعض عقوبات اجلرائم الواردة يف املسودة الى قوانني العقوبات السارية
املفعول (قانون العقوبات األردني رقم ( )16لسنة  1960الساري املفعول يف الضفة الغربية
وقانون العقوبات رقم ( )74لسنة االنتدابي 1936الساري املفعول يف قطاع غزة) مع
تشديد العقوبة الن هذه القوانني قد اصبحت قدمية وال تلبي احتياجات االنسان يف
العصر احلالي وال تتضمن تعاريف محددة حول العديد من اجلرائم التي تقع داخل
االسرة .وعليه نرى من الضرورة مبكان إعادة تعريف اجلرائم املنصوص عليها يف القانون
العقوبات لتنسجم مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان التي التزمت فيها دولة فلسطني
بانضمامها إلى كثير من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان .إلن النص اخلاص سوف
يقيد النص العام.
يجب أن تعمل مسودة القانون على وضع العقوبات الرادعة لهذه اإلفعال يف باب
اجلزاءات بدال من مضاعفة العقوبات الواردة يف قوانني العقوبات السارية املفعول والتي
كما أسلفنا قد عفا عليها الزمن ولم تعد تقدم الردع املنشود.
التأكيد على ضرورة تشديد العقوبات إذا كانت الضحية من ذوي اإلعاقة وكبار السن
او األطفال وان تعقد جلسات احملاكمة على صفة االستعجال مع احلفاظ على السرية
واخلصوصية للضحية.

 .5توفير سبل االنتصاف لألشخاص ضحايا العنف االسري:
من خالل اعتماد الدولة ملنظور محوره الضحية وكفالة التعامل مع العنف االسري على نحو
يتناسب مع خطورة الضرر او اخلسارة املتكبدة وحتمل مسؤولية تقدمي اجلناة التعويضات
الالزمة للضحايا من خالل عمليات جبر الضرر للضحية والتي تنص عليها املرجعيات واالطر
الدولية وتعويضها تعويضا ماديا عن األذى والعنف الذي تعرضت له حيث انه يف بعض األحيان
على الرغم من ان العقوبة التي وقعت على اجلاني اال ان الضحية ما زالت تعاني من اثار
العنف الذي تعرضت له على سبيل املثال ان يتم دراسة موضوع تقدمي تعويض مادي من خالل
26

قانون محاية األسرة

صندوق النفقة الفلسطيني وان يتم رصد هذه األموال من مبالغ الغرامات التي يتم حتصيلها
من املعتدي .
بدأت املشاورات حول اعداد هذا القانون بالعام  2004والفضل بهذه اجلهود يعود الى املؤسسات
النسوية واالحتاد العام للمرأة الفلسطينية بدانا بالعمل على اعداد هذا القانون حتى قبل
اعالن دولة فلسطني وقبل انضمامنا الى االتفاقيات واملعاهدات الدولية العنف الذي كنا
نفكر به بالعام  2004تطور اصبح لدينا عنف الكتروني والن القانون وليد فكر وسياسة كلما
نضجت نضج القانون وكان افضل ومسودات القانون تطورت بالنسبة الى املسودة األخيرة
تلقينا عليها العديد من املالحظات بعض هذه املالحظات جوهرية ومفيدة ومحترمة وبعضها
هدامة للقانون مبنية على تضليل وسوء فهم وربط القانون بأجندات غربية واسقاط سيداو
على القانون االتفاقية شيء والقانون شيء اخر هو قانون وطني محلي فلسطيني بالتأكيد
هناك ربط بني التمييز والعنف الن احملرك األساسي للعنف هو التمييز وباألخص التمييز ضد
النساء القانون قابل للتطوير وهذا ما نعمل عليه باملرحلة احلالية وسننتج النسخة األخيرة
14
ونعيدها الى الشركاء ألننا ال نعمل بالظالم.

ثانيا :المبررات االجتماعية والقانونية والهدف من قانون
حماية االسرة من العنف
منذ بداية عمل مركز املرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي بالضغط على املستوى احمللي إلقرار
قانون حماية االسرة من العنف منذ العام  2004استخدم أدوات ضغط ومناصرة متنوعة
سواء ما مت به استهداف صناع القرار او حتى على مستوى حمالت املناصرة احمللية للجمهور
املستهدف من قبل املركز (أحزاب سياسية ناشطني وناشطات طالب جامعات رجال دين)...
وغيرها من الفئات األخرى دائما ما اعتمد يف استراتيجيته وأديباته وخطابه ضمن برنامج
التوعية القانونية واالجتماعية مجموعة من املبررات االجتماعية والقانونية إلقرار القانون يف
هذا اجلزء من الدراسة سيتم عرض هذه املبررات باإلضافة الى النتائج التي برزت من خالل
اجملموعات البؤرية واملقابالت الشخصية حول هذه املبررات والهدف من إقرار القانون .

املبررات االجتماعية:
من أبرز املبررات االجتماعية الثقافة اجملتمعية واملفاهيم التي تكرس التمييز ضد النساء
والفئات األقل ضعفا باألسرة الفلسطينية باإلضافة الى تعزيز الوعي على اعتبار ان قضايا
العنف االسري من القضايا التي تقع ضمن احليز اخلاص وال يجوز ألي طرف او جهة مهما
كان ثقلها التدخل بهذه القضايا أيضا من االمور التي تعزز ثقافة العنف داخل االسرة موضوع
ثقافة الصمت جتاه هذا العنف مع عدم وجود إجراءات يف املؤسسات الرسمية حول كيفية
التعامل معها كل ذلك يحدث مبباركة من نصوص تشريعية خالية من جترمي هذه األفعال
إضافة الى كل ما تقدم هناك مبررين جوهرين ومهمني وهما الوضع االقتصادي للعائلة
الفلسطينية وتأثير الفقر على هذه الظاهرة والوضع السياسي باألخص االحتالل اإلسرائيلي
الذي يلعب دور جوهري يف عدم استقرار الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسر الفلسطينية.
 - 14داوود الديك وكيل وزارة التنمية االجتماعية ،مقابلة بتاريخ 2020/10/13
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ان العنف اجملتمعي موجود ويجب ان تتم معاجلة قضايانا الداخلية إذا اردنا لهذا اجملتمع
مزيدا من الصمود يجب ان يكون هناك مصداقية بشعارنا بتعزيز صمود الناس من اجل
اكتمال املشروع الوطني كيف من املمكن لهذا اجملتمع ان يستمر وهو يتآكل من الداخل و يجب
االعتراف ان هناك عنف اسري ونعترف انه من واجب اجلميع التصدي لهذا العنف والقضاء
عليه هناك حاجة لتطوير منظومة مواجهة العنف ،القانون ليس «الوصفة السحرية «ملعاجلة
العنف حتى لو مت اقراره قبله ومعه وبعده يجب ان يستمر العمل على معاجلة محركات العنف
متعددة االبعاد من الناحية االقتصادية واالجتماعية هنالك موروث ثقايف من العادات والتقاليد
والتنشئة الكالسيكية التي تعزز التمييز وهذا يجب ان تتم معاجلته بنص قانوني رادع نحن
بحاجة الى زيادة منسوب الردع حتى ال يتم استسهال ممارسة العنف القانون مطلب وطني
واجتماعي ليست له عالقة بأية اجندات غير فلسطينية تطورت احلاجة له مع تطور العنف
وتطور عمل املؤسسات وهو ضرورة ملحة ويجب اجناز هذا االستحقاق الوطني واالجتماعي
الذي يقيد كل اجملتمع وليس االسرة فقط هو قانون حماية االسرة من العنف وليس قانون
حماية النساء هو يعالج اشكال العنف وأنواع العنف التي تقع داخل االسرة سواء على األطفال
او كبار السن او األشخاص ذوي اإلعاقة صحيح ان النساء هن األكثر عرضة لهذا العنف بسبب
التركيبة االجتماعية وحسب عالقات القوى هن األضعف ولكن القانون يعالج العنف الذي يقع
15
على جميع افراد االسرة ومن املمكن ان يكون املعنف هو املرأة .
ان التغيير الذي سيحدثه القانون على واقع حماية االسرة واملرأة وموضوع العنف الذي يعتبر
جزء من موروث قيمي مبجتمعنا بان القانون سيخترق الوعي واملسافة الزمنية وهذه قضية
هامة جدا ونشر الوعي هام جدا الختراق وعي االسرة حول بنود معينة بالقانون كاحلماية
16
والوقاية والعقوبات وسيؤثر على الصمت ويكشفه.
« نحن بحاجة ماسة إلقرار القانون نحن كمحاكم كنسية وكجزء من اجملتمع الفلسطيني
نالحظ وجود ازدياد كبير يف حاالت العنف باجملتمع الفلسطيني وبكافة اشكاله استهدف
بشكل كبير الفئات الضعيفة باألخص من أطفال وفتيات ونساء ونحن امام حتديات كبيرة
17
نتيجة قصور النظام القانوني الذي يعالج العنف االسري باجملتمع الفلسطيني.

املبررات القانونية إلقرار قانون حماية االسرة من العنف
لم تزل األراضي الفلسطينية محكومة بكل من قانون العقوبات الفلسطيني «قانون االنتداب
البريطاني» رقم  74لسنة  1936الساري على صعيد قطاع غزة ،وقانون العقوبات األردني رقم
 16لسنة  ،1960الساري على صعيد الضفة الغربية.
وبالنظر لقدم أحكام هذه التشريعات فقد أضحت عاجزة عن تلبية ومراعاة الكثير من
التطورات احلالية التي طرأت على بنية اجملتمع الفلسطيني وال تراعي وتأخذ بعني االعتبار
ما خطته اجملتمعات البشرية واألمم املتحضرة من خطوات هامة وبنائه على صعيد تعزيز
 - 15داوود الديك وكيل وزارة التنمية االجتماعية ،مقابلة بتاريخ 2020/10/13
 - 16السيدة ماجدة املصري عضو املكتب السياسي يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ،مقابلة بتاريخ
2020/10/3
 - 17السيدة سكارليت بشارة قاضية يف محكمة البداية للكنيسة االجنيلية اللوثرية باألردن واألراضي املقدسة مقابلة
بتاريخ 2020/10/7
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حقوق اإلنسان وحرياته العامة .وانه ان االوان لنا ان ندرك بأن كل تشريع ال يندمج مع الصيرورة
الزمانية واملكانية للمرحلة الزمنية احلالية امنا هو ايل للزوال والسقوط ضمن احلدود التي
18
رسمها لنفسه يف فترة زمنية سابقة.
وانطالقا من املعايير الدولية حلماية حقوق االنسان كما ورد يف املواثيق واملعاهدات الدولية
وبناء على اخلطوة النوعية التي اقدمت عليها دولة فلسطني باالنضمام الى املواثيق واملعاهدات
الدولية ومنها اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد املرأة «سيداو» مع عدم حتفظها
على اي مادة من االتفاقية فانه لم يعد من الواجب على دولة فلسطني تكييف تشريعاتها مع
املعايير الدولية اخملتصة يف هذا الشأن فقط بل انها اصبحت ملزمة باتخاذ كافة التدابير
وتوفير جميع الوسائل الالزمة لتطبيقها على ارض الواقع ،والعمل على سن قانون فلسطيني
خاص بحماية االسرة من العنف قانون يتضمن نصوص حتمل طابع اإللزام القانوني واملرونة
االجتماعية التي تراعي خصوصية األسرة الفلسطينية ضمن قواعد السرية واخلصوصية
الالزمتني للحفاظ على االسرة ومتاسكها وحمايتها من التفكك الذي قد يسببه التدخل
القانوني العقابي اجملرد ،قانون فلسطيني عصري يتضمن العقوبات الهادفة للردع االجتماعي
عن طريق عملية اإلصالح والتأهيل التي تستهدف اجلناة والضحايا قانون يتالئم مع الزمان
واملكان يف الوقت احلالي.19

ولعل ما يقتضي ضرورة وجود تشريع فلسطيني خاص بحماية األسرة من
20
العنف املبررات االتية :
•متيل املدارس التشريعية يف مختلف دول العالم الى األخذ بفلسفة التشريعات اخلاصة
على حساب التشريعات العامة ،العتبارات عديدة أهمها ،عدم قدرة التشريعات
العامة على عالج وتغطية مختلف التفاصيل واخلصوصيات التي قد تتطلبها بعض
املواضيع ،مما انعكس بالسلب على املستهدفني بهذه احلقوق جراء اهتمام التشريعات
العامة بالعموميات وجتنبها الدخول يف القضايا التفصيلية التي تعتبر ركيزة هامة
بل واساسية بالنسبة لبعض املواضيع .ولهذا إن عالج وتنظيم بعض املواضيع الهامة
بات يقتضي حتما ضرورة تخصيصها بتشريعات خاصة لضمان تغطية هذا التشريع
خملتلف القضايا والتفاصيل التي قد تتطلبها هذه املواضيع.
•ان معرفة اخملاطب باحلق ملا اقر له من حقوق والتزامات قضية هامة وضرورية بل
ان اخلطوة االولى للدفاع عن احلق تكمن بال شك بهذه املعرفة ،ولهذا جلأت الكثير
من الدول يف سبيل تبسيط هذه احلقوق ومن ثم ضمان معرفة الفئات املستهدفة بها
الى تبني سياسة التشريعات اخلاصة سواء على صعيد تلك املتعلقة بفئات معينة (
املسنني  ،املعاقني  ،املرأة  ،الطفل) أو على صعيد التخصيص بطرح وعالج املواضيع
(العمل ،العنف،التحرش،االنتخاب ،الصحة ،التعليم) لضمان سهولة معرفة اخملاطبني
بهذه التشريعات أو املعنني بهذه املواضيع ملا اقر لهم من حقوق.
•تقتضي بعض املواضيع ،نتيجة خلصوصيتها ،إجراءات خاصة سواء على صعيد
 -18ورقة سياسات حول قانون حماية االسرة من العنف-مركز املرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي2017-
 - 19املرجع السابق.
- 20املرجع السابق.
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الشكاوى أو على صعيد آلية النظر بها أمام القضاء ،بل ان بعض املواضيع اخلاصة
تقتضي اخلروج على بعض املبادئ املقرة لنزاهة وشفافية القضاء كمبدأ علنية اجللسات،
ومبدأ علنية السجالت ،وحق الغير يف االطالع على االحكام وغيرها من املبادئ العامة
املرتبطة بحق الوصول الى املعلومات وحق العامة يف االطالع والوصول الى املعلومات.
ومن هذا املنطلق حتمت بعض املواضيع بالنظر خلصوصيتها على املشرع صياغة
ووضع قواعد إجرائية خاصة تختلف عن تلك املتعارف عليها لضمان سريتها وبالتالي
تاليف وتدارك ما قد تثيره العلنية من انعكاسات سلبية على األفراد ،كما هو احلال مع
التشريعات اإلجرائية املتعلقة بقضايا األحداث ،أو باجلرائم املرتكبة داخل األسرة ،ولهذا
أن خصوصية اجلرائم الواقعة داخل نطاق األسرة وحتديدا املتعلقة بقضايا العنف سواء
اجلسدي أو اجلنسي أو اللفظي تقتضي تقنني إجراءات خاصة تراعي خصوصية هذه
اجلرمية وسرية إجراءاتها وذلك ما ال ميكن له ان يتحقق حكما دون وضع تشريع خاص
يضمن مثل هذه اخلصوصية.
•ان املواضيع املتعلقة بالعنف داخل األسرة مواضيع متعددة ومتباينة ،لكون العنف ميتد
مفهومه ليشمل ليس العنف وحسب وإمنا كافة أمناط السلوك القائمة على التهديد
بالضرب واإليذاء اجلسدي واملعنوي والعنف اجلنسي واحلرمان التعسفي من احلقوق
وغيره من ضروب اإلساءة مبا يف ذلك الشتم والتحقير وغير ذلك من أشكال االستغالل
غير املشروع لسلطة الزوج يف الضغط والتأثير على زوجه أو فروعه ،وايضا ميتد هذا
املدلول ليشمل اجلرائم الواقعة من األصول على الفروع والفروع على األصول ولعل ما
جتدر اإلشارة إليه تناول وعالج هذه القضايا يف قانون عام كقانون العقوبات سيؤدي
حتما الى إغفال العديد من التفاصيل املهمة يف هذه اجلانب مما سيؤدي بال شك الى
انعكاسات سلبية داخل األسر الفلسطينية ،جراء حتصني العديد من االفعال واجلرائم
املتفرعة عن العنف من املساءلة والعقاب بوجه مثل هذه املمارسات.
القوانني الفلسطينية السارية حاليا يف األراضي الفلسطينية وهي ذات أصول ومرجعية
عثمانية ،بريطانية ،اردنية ،مصرية ،وهي قدمية جدا وال تتناسب مع التطورات يف اجملتمع
الفلسطيني خاصة والعربية والعاملية عامة .فلم يتم حتى اآلن إقرار قانون عقوبات فلسطيني
موحد ،وما هو قائم حاليا ال يعالج موضوع العنف داخل االسرة ،وتخلو من اية إجراءات عقابية،
وان وجدت فان العقوبات خفيفة وال حتقق الغرض من وجودها يف ردع حاالت العنف داخل
21
االسرة.
هناك تطورات تتعلق بتوقيع دولة فلسطني على سلسلة من املعاهدات واملواثيق الدولية التي
تتطلب مواءمة تشريعاتها وفقا لها .القانون ضروري واساسي بالوضع الفلسطيني لو انه مت
اقرار قانون عقوبات حضاري تقدمي محدث يعتمد على املرجعيات الدولية واالتفاقيات التي
مت االنضمام لها كان ميكن ان يتم تأجيل قانون حماية االسرة من العنف لو انه كان هنالك
قانون بديل .لكن نتيجة الوضع القانوني الهش باملرحلة احلالية هناك ضرورة القراره بأقصى
سرعة الن وجود قانون حلماية االسرة من العنف سيسد ثغرات وفجوات موجود يف اإلطار
التشريعي السياساتي بالتعاطي مع العنف ،ويقدم تدخالت متكاملة .القانون يعطي دور
 - 21السيدة ماجدة املصري عضو املكتب السياسي يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ،مقابلة بتاريخ
2020/10/3
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للوساطة وابعاد املعتدي وليس الضحية ويعطي االسرة فرصة الى ابعد مدى ان تتدارك واقع
العنف قبل اللجوء الى التدخل القانوني الن الفكرة األساسية والهدف من القانون ليس تفسيخ
22
االسرة وامنا تعزيز التماسك االسري وحماية االسرة من التفكك واالنهيار.
مسودة القانون احلالية ما زالت تتضمن وجود سلطة تقديرية للقاضي واخلوف منها إذا لم
يتم تشكيل قاضي اسرة ومحكمة اسرة ونيابة عنف أسرى أصبحت السلطة التقديرية للقضاة
مبرجعياتهم الفكرية ،والثقافة لم تتغير بهذا القانون لذلك يجب ان يتم تشكيل محكمة اسرة
وقضاة مختصني ومدربني بالعمل مع قضايا العنف االسري .أيضا مسودة القانون يجب ان
تنسجم مع نظام التحويل للبيت االمن مع ضرورة وجود برامج تنفيذية يجب ان يتضمن
القانون على الئحة تنفيذية تفسر جميع اإلجراءات الواردة بهذا القانون نحن بحاجة الى الئحة
23
تنفيذية قوية.

ثالثا :التغيير الذي سيحدثه قانون حماية االسرة من العنف
على الواقع القانوني الفلسطيني.
ان التغيير الذي سيحدثه القانون املقترح حلماية االسرة من العنف يكمن يف إرساء ثقافة،
فمجرد وجود هذا القانون وتطبيقه يف النيابة العامة والتنمية االجتماعية والقضاء واملؤسسات
النسوية واحلقوقية واستقبال القضايا من اجملتمع الذي قد تكون لديه بعض التخوفات
من إقرار القانون وهذا ما عبرت عنه الضجة األخيرة رعب اجملتمع من التدخل بخصوصية
االسرة .املوضوع سيأخذ وقت من النقاش الذي نخوضه كل يوم من خالل الورشات واحملاضرات
باجملتمع ولكن هناك نوع من التصور ان هذا القانون سيحد من العنف االسري و سيخلق
حالة من الوصمة للعائالت التي متارس العنف لهذا السبب هناك ضجة حوله ألنه سيتدخل
بخصوصيه اجملتمع الفلسطيني هناك خوف من زوال الثقافة التقليدية ،أيضا أهمية القانون
تكمن عندما يتم توثيق حاالت وأرقام نتيجة إقرار هذا القانون تصل الى الشرطة والنيابة
على األقل بنهاية كل عام سنحصل على احصائيات رسمية واضحة حول جميع اشكال العنف
24
التي حتدث عنها القانون بشكل موثق ومبرمج .
ان قانون العقوبات وقانون األحوال الشخصية يف بعض األحيان تكون غير منصفة للمرأة،
نحن بحاجة الى قانون عصري يغطي جميع الفجوات املوجودة باملنظومة القانونية احلالية

وينصف النساء واألشخاص األقل حظا داخل االسرة ،هدفنا ف ي النهاية اسرة
فلسطينية خالية من العنف ومتماسكة ،وهذا سيتحقق من خالل قانون يحقق
الردع .وزارة التنمية االجتماعية منفتحة جلميع املالحظات حول القانون وهذا امر صحي،

اإلشكالية حتدث عندما يكون هناك صدام مبني على أمور غير علمية وغير موضوعية او
مدروسة وان يكون رفض جملرد الرفض ،ان اهداف القانون جيدة هو قانون رادع توجد به مواد
تتعلق بالوقاية والوساطة وجهات انفاذ القانون موضحة مهامهم ضمن هذا القانون ولكن من
املهم ان يتضمن القانون مواد خاصة حلماية مقدمي اخلدمات الن هذا القانون سيحملهم
25
عبء عمل ومسؤوليات كبيرة جدا ولكن باملقابل ال توجد ميزات او مواد تدعم عملهم.
22
23
24
25

األستاذة لينا عبد الهادي ،رئيسة الوحدة القانونية مبحافظة نابلس ،مقابلة بتاريخ 2020/10/8 املرجع السابق. األستاذة لينا عبد الهادي ،رئيسة الوحدة القانونية مبحافظة نابلس ،مقابلة بتاريخ 2020/10/8 -سائدة األطرش ،مديرة مركز حماية ومتكني املرأة واالسرة محور مقابلة بتاريخ 2020/10/7
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أبرز األمور التي من املهم ان يركز عليها القانون مسؤوليات املؤسسات احلكومية بهذا القانون
باألخص وزارة التنمية االجتماعية والقضاء واملسائلة واهمية وجود محكمة اسرة .مهم جدا
26
أيضا مسؤولية االعالم يف نشر الوعي حول القانون بالتحديد االعالم الرسمي وغير الرسمي.
ان التغيير الذي سيحدثه القانون كبير باألخص اجلانب الوقائي والعالجي هذا القانون سيقدم
مساعدة فورية من خالل اإلجراءات االحترازية وصفة االستعجال التي يجب ان يتمتع بها
القانون ،نحن بحاجة الى إلجراءات احترازية باإلضافة لتقدمي املساعدة لضحايا العنف وتأهيل
املعتدين حتى يرجعوا مواطنني صاحلني باجملتمع ومن اجل حتقيق ذلك نحن بحاجة الى
27
خدمات متكاملة من املفترض ان تتوفر بهذا القانون.

رابعا :أهمية القانون عمليا بالنسبة لمقدمي الخدمات
أنفسهم
مت عقد مجموعتني بؤريتني ملقدمي اخلدمات يف محافظة اريحا ومحافظة طوباس ضمت
هذه اجملموعات عدد من ممثلي للقطاع الرسمي وغير الرسمي والتي تعمل بشكل مباشر مع
النساء واالسر التي تعاني من العنف وتقدم لهم مجموعة من اخلدمات االجتماعية والقانونية
والنفسية والصحية ،كان الهدف من عقد هذه اللقاءات التحقق من مدى معرفة اجملموعة
مبسودة القانون احلالية وهل مت اطالعهم وتدريبهم على بنود القانون كونهم ميثلون جهة
االختصاص التي ستعمل على تنفيذ هذا القانون من خالل تقدميهم اخلدمات القانونية
واالجتماعية والصحية لضحايا العنف أيضا من اهداف عقد جلسات اجملموعة البؤرية هي
رؤيتهم لهذا القانون والهدف والفلسفة من اقراره وهل هو معزز ومكمل لعملهم ام بديل وما
مدى احلاجة إلقرار القانون باملرحلة احلالية وهل يعتقدون ان هذا القانون يتوافق مع العادات
والتقاليد والدين .
أكد املشاركني/ات بان
•لديهم معرفة بانه يتم العمل على صياغة مسودة قانون حماية االسرة من وانه سيعمل
على معاجلة قضايا العنف االسري والعمل على سد الفجوات املوجودة ولكنهم لم
يطلعوا عليه وانه غير واضح بالنسبة لهم على سبيل املثال كانت مشاركة جهاز الشرطة
الفلسطينية بهذه اجملموعة تؤكد على «سمعنا انو القانون يتطلب التزامات كثيرة علينا
تقدميها كجهاز شرطة ولكن لألسف نحن امكانياتنا فقيرة جدا وال تغطي تكلفة تنفيذ
هذا القانون».
• ضرورة ان يشتمل القانون على بنود حتدد طبيعة أدوار واختصاصات كل وزارة وحتديد
املهام التي ستعمل مديريات الصحة والتنمية االجتماعية وقطاع العدالة على تنفيذها
والتي تختلف من حيث االختصاص والتدخالت بالتعامل مع قضايا العنف االسري.
• من القضايا التي مت التركيز عليها من خالل اجملموعات البؤرية بان مرشد احلماية ال
يحمل صفة الضبط القضائي مثله مثل الشرطة عند تطبيق هذا القانون سيتمتع بهذه
الصفة التي ستمنحه القوة والشرعية بالتدخل بقضايا العنف االسري.

 - 26ماجدة املصري عضو املكتب السياسي يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ،مقابلة شخصية بتاريخ
2020/10/3
 - 27السيدة سكارليت بشارة قاضية يف محكمة البداية للكنيسة االجنيلية اللوثرية باألردن واألراضي املقدسة مقابلة
بتاريخ 2020/10/7
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•كان هناك شعور ملقدمي اخلدمات باخلوف لعدم وجود قانون حماية االسرة من العنف
وانه إذا مت إقرار القانون باملرحلة احلالية سيشعرهم باألمان عند تقدمي اخلدمة لوجود
نص قانوني ملزم ورادع سيحميهم بالدرجة األولى عند تقدمي اخلدمة ويحمي ضحايا
العنف.
•مت التأكيد على ضرورة تلقيهم تدريب متخصص لتوعيتهم بنصوص القانون وطبيعة
اخلدمات التي سيعملون على تقدميها لألشخاص ضحايا العنف االسري وتدريبهم
على اليات حديثة ومتطورة لتقدمي هذه اخلدمات.
•املوارد املالية كانت من أبرز العقبات التي مت اإلشارة اليها باجملموعات البؤرية كونها
تشكل حتدي كبير الن القانون سيستحدث إجراءات حماية جديدة على سبيل املثال مت
ذكر موضوع أوامر احلماية والتي ستتطلب من قطاع العدالة موارد مالية وكوادر بشرية
لتنفيذها.
•بالنهاية مت التأكيد على ان مواد القانون ال تتعارض مع العادات والتقاليد والدين حيث
اكدت احدى املشاركات من جهاز الشرطة الفلسطينية على ذلك باالقتباس التالي
«الدين طول عمره موجود والعادات والتقاليد طول عمرها موجودة ومبا انهم لم يحموا
املرأة فنحن بحاجة الى قانون يحميهم».

خامسا :الصعوبات والعقبات التي واجهت إقرار قانون حماية
االسرة من العنف واليات التغلب عليها.
شهدت الساحة الفلسطينية باآلونة األخيرة هجمة شرسة رافضة إلقرار قانون حماية االسرة
من العنف من قبل بعض اجلهات التي اعتبرت نفسها حريصة على ترابط النسيج اجملتمعي
واحلفاظ على العائلة الفلسطينية حيث قامت هذه اجلهات بشيطنة فكرة القانون وكل من
ينادي بإقراره .يعتبر هذا التحدي من ابرز التحديات التي واجهت إقرار القانون باآلونة األخيرة
وهذا ما مت التأكيد عليه من قبل املقابالت الشخصية اثناء اعداد هذه الدراسة باإلضافة
الى حتديات أخرى سنقوم بذكرها بهذا اجلزء من الدراسة باإلضافة الى استعراض بعض
االقتراحات واحللول لتخطي هذه العقبات والدفع قدما إلقرار القانون.
يف بعض األحيان فكرة تداول وتبني القانون لم يؤخذ على محمل اجلد على الرغم
من أهميته ،وظل يتراوح بني ورشات العمل ومشاورات تداول نسخ مختلفة للقانون
ونقاشات يف اللجان .لقد تغيرت أكثر من حكومة وكان القانون يتم تداوله على مستوى
الوزارات الشريكة لكن يف بعض املراحل لم يتم التعاطي معه ولم يتصدر أولويات
احلكومة ،بالتأكيد تداولته كل احلكومات لكن تعاملت معه بطريقة انه غير ملح بالوقت
احلالي وغير ضروري وبعملنا وجع راس ،وانا هنا احتدث عن مسيرة القانون وليس عن
فترة وزارية محددة ،أيضا االنتكاسة التي حلت على اجملتمع على املستوى السياسي
واالجتماعي واالنقالب وما تبعه من انقسام سياسي وتعطل اجمللس التشريعي هذا
شكل مقتل للقانون .28
ضعف الوعي والتوعية اجملتمعية عامة حول موضوع العنف داخل االسرة واالنعكاسات
السلبية لهذا العنف على افراد االسرة جميعا وعلى التماسك االسري وما قد يسببه
 - 28داوود الديك وكيل وزارة التنمية االجتماعية ،مقابلة بتاريخ 2020/10/13
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ذلك من اثار اجتماعية واقتصادية سلبية.

29

البيئة املولدة للعنف االحتالل والفقر والبطالة هذا يعتبر جانب اقتصادي له أثر
اجتماعي وطاملا هذه احملركات موجودة وشبه مستدامة فإنها ستعمل على استدامة
انتاج العنف.30
من التحديات التي من املمكن ان تواجه القانون بعد اقراره املوازنات و املوارد املالية املتاحة
والتي تعتبر غير كافية ملواجهة العنف بالتالي كيف سيتم العمل على تقدمي اخلدمات
مع عدم وجود احلد األدنى من امليزانيات وتأهيل مقدمي اخلدمات سواء قطاع العدالة
او الباحثني االجتماعيني ومرشدات حماية املرأة على سبيل املثال محافظة اخلليل من
اكبر احملافظات بالضفة الغربية يعمل لدى مديرية التنمية االجتماعية مرشدة حماية
واحدة فقط واملديرية لديها سيارة واحدة فقط تعمل مع جميع الفئات املستفيدة من
الوزارة كالفقراء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء املعنفات وهذه احلالة تنطبق
على جميع محافظات الضفة الغربية هذا التحدي موجود قبل إقرار القانون وستستمر
حتى بعد إقرار القانون .31
ايضا من العوائق اإلرادة السياسية الغير جاهزة لتبني هذه القوانني حاليا وان موضوع
تداول السلطة اهم من هذه القوانني لدى البعض من صناع القرار وسيتم تقدمي عدد
من التنازالت على حساب بعض الفئات املهمشة باجملتمع ،أيضا الثقافة اجملتمعية التي
يعاني منها اجملتمع الفلسطيني والتي تساهم يف تعنيف النساء واحليلولة للوصول الى
حقوقهن واحلركات املناهضة إلقرار القانون والتي ازدادت باجملتمع الفلسطيني وتتحدث
باسم الشريعة والدين ولألسف بدون أي أسس صحيحة.32

كيفية التغلب على الصعوبات واملعيقات
أوال :الترتيبات املؤسسية الالزمة كاملوارد املالية والكوادر البشرية املؤهلة لتنفيذ القانون له
تكلفة يجب ان يتم رصدها باملوازنة العامة مع إقرار القانون ألنه لو مت اقرار قانون جيد ال
ميكننا تطبيقه اسوة بباقي القوانني والتي مت إقرارها بالسابق ولكنها غير مطبقة نتيجة
الوضع املالي وعدم رصد املوازنات الكافية لها.
ثانيا :يجب اإلبقاء على الزخم يف التعاطي مع قانون حماية االسرة من العنف مجتمعيا
ويجب ان يصدر القانون على انه اجندة وزارة او حكومة هذا دورها وواجبها يف التصدي
لظاهرة العنف االسري مع التأكيد على ان هذا القانون يشكل مصلحة وطنية اجتماعية
وسياسية.
ثالثا :يجب اشراك كل أطياف اجملتمع بالقانون ويجب االنتشار افقيا بالتوعية بالقانون الن
احلمالت املضادة للقانون ليست سهلة وورائها اجندات سياسية ،أيضا احلمالت التي ورائها
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فكر اجتماعي وليس سياسي هي األخرى ليست سهلة هذا الفكر االجتماعي ال يريد ان لهذه
القضايا ان يتم العمل على توجيهها والقضاء عليها ألنه سيخل بهيكل القوة باجملتمع وإقرار
القانون سيخل مبصاحلها أيضا هناك فئات مستفيدة من ان قضايا العنف االسري ال يتم
معاجلتها مبحاكم مدنية ونظامية وامنا تعالج مبحاكم شرعية.33
رابعا :يجب االعتماد على املرجعيات والقوانني واالتفاقيات التي تنسجم مع حقوق االنسان
وليس مرجعيات روحية ودينية الن استخدام الدين ملصالح سياسية واجتماعية ودينية يؤثر
على عملية إقرار القانون.34
خامسا:يجب ان يكون هناك صيغ يتم التوافق عليها من قبل جميع القوى واألحزاب السياسية
وتقبل االخر والدعوة جملتمع منفتح والعمل على فتح احلوار بشكل منهجي وحضاري ،وان يتم
التعاون من اجل إرساء سياسة التقبل حتى نصل الى صيغة توافقية ويجب على املؤسسات
النسوية ان تأخذ إجراءات راديكالية يجب ان تكون هناك وقفة من النساء وان نقوم مبقاطعة
االنتخابات اذا لم يتم تبني القضايا واحلقوق التي تطرحها احلركة النسوية يجب ان تكون
هناك خطوات ملموسة من احلركة النسوية كتجربة احلركة النسوية بتونس عند إقرار القانون
اعتصموا بالشارع مدة  21يوم من اجل تبني مطالباتهم ويجب على احلركة النسوية ان تكون
مستقلة وغير مرتبطة بأحزابها السياسية ويجب اخلروج من القالب طول ما احنا مرتبطني
بالتنظيمات السياسية يف مشكلة كبيرة.35
سادسا :توسيع دائرة الضغط واملناصرة إلقرار القانون وتشكل حتالف حتت مظلة منتدى
املنظمات االهلية ومشاركة اطراف أخرى بهذا التحالف حتالف مشارك به شخصيات
سياسية مهمة منفتحة على اجلميع وتخرج من دائرة احلساسيات ألنها معركة كبيرة وبحاجة
الى ائتالف كبير للتصدي لها. 36
سابعا :يجب التأكيد على وجود إرادة سياسية واضحة إلقرار القانون ويجب ان ال يكون
هناك مجال للمفاوضات او التنازالت ويجب عقد مشاورات وطنية إلقراره ولكن يجب ان
يكون هناك إرادة واضحة من قبل صناع القرار يف الدولة.
ثامنا :احلفاظ على مقدمي اخلدمات والطواقم العاملة بهذا اجملال ويجب ان يتوفر نظام
حلماية مقدمي اخلدمات بنفس الوقت الذي نعمل به على حماية املرأة واالسرة من العنف
والعمل على تأهيلهم وتدريبهم تدريب متخصص إلنفاذ ما جاء بالقانون.

33
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35
36
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استنتاجات
استنتاجات عامة من خالل اإلطار النظري للدراسة:
ان اصدار تشريعات شاملة شيء أساسي من اجل التصدي الفعال واملنسق ملواجهة
العنف ضد املرأة وعلى الدول التزامات واضحة مبوجب القانون الدولي لسن تشريعات
للتصدي جلميع اشكال العنف ضد املرأة.
يعتبر اعتماد وتنفيذ قوانني وطنية للتصدي جلميع اشكال العنف التي تقع داخل االسرة
مسايرة وموائمة للمعايير الدولية واإلقليمية واملرجعيات احمللية حلماية حقوق االنسان
ويجب ان حتدد هذه القوانني التدخالت القانونية واالجتماعية والطبية التي ينبغي ان
تتخذها الدول بعني االعتبار عند إقرار هذه القوانني للتصدي لظاهرة العنف االسري.
 أبرز املرجعيات الدولية ذات الصلة مبوضوع حماية االسرة من العنف اتفاقية الغاء
جميع اشكال التمييز ضد املرأة والتوصيات الصادرة عنها واالعالن بشأن القضاء على
العنف ضد املرأة واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزلي
ومكافحتها «إسطنبول».
على الصعيد اإلقليمي تناول مشروع ميثاق /اتفاقية عربية ملناهضة العنف ض ّد املرأة
والفتاة والعنف األسري والقانون النموذجي ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات يف
الدول العربية موضوع التصدي لظاهرة العنف االسري هذه املرجعيات استندت ملعيار
«العناية الواجبة» بوصفها أداة للقضاء على العنف ضد املرأة ووسيلة لرصد تنفيذ
معاهدات حقوق االنسان ومدى التزام الدولة بتنفيذها على املستوى احمللي.
يعتبر دور األمم املتحدة يف تقدمي الدراسات واتخاذ القرارات ووضع التوصيات
وااللتزامات العامة على الدول لتنفيذها ضمن السياسات والتشريعات احمللية التي
تراعي وحتترم حقوق االنسان دورا مهما وجوهريا ،والتي شكلت يف أحيان كثيرة أطراً
صحيحة للتشريعات التي تسنها الدول يف مجتمعاتها احمللية
ساعد وضع معيار العناية الواجبة وتطبيقه للتصدي للعنف ضد املرأة على تغيير
االنطباع السائد بانه ليس من واجب الدولة التدخل يف االنتهاكات التي حتدث يف حياة
الناس اخلاصة ،ويتدرج تطبيق هذا املعيار على حاالت العنف ضد املرأة يف اطار واجب
الدولة املتمثل منع اجلهات التابعة لها وغير التابعة لها من ارتكاب العنف ويف احلماية
منه ،ومالحقة مرتكبيه قضائيا ومعاقبتهم ،وتقدمي التعويض للمتضررات منه.
يكتسب تطبيق معيار العناية الواجبة يف التصدي للعنف ضد املرأة أهمية كبيرة ألنه
يلغي الفصل بني اجملالني العام واخلاص املكرس مبوجب القوانني الدولية واحمللية،
ويركز على الوقاية وسبل االنتصاف الفعالة ويقضي بان تتصدى البلدان لألسباب
اجلذرية للعنف ضد املرأة ،ويشكل وسيلة للتصدي لهذا العنف ،ويكمل املبادئ واالطر
األخرى حلقوق االنسان.
 مبدا العناية الواجبة بعض الدول طبقت هذا املعيار ضمن تشريعاتها احمللية أما
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البعض اآلخر فقد أدخلها يف الياته الداخلية للتصدي للعنف بصورة جزئية وبطيئة
وبحاجة إلى تفعيل جدي على أكثر من مستوى ،ال سيما أنها بحاجة إلى مراسيم
تطبيقية وموارد مالية وإرادة سياسية لتنفيذها حتى ال تظل حبراً على ورق.
من أبرز املبررات االجتماعية الثقافة اجملتمعية واملفاهيم التي تكرس التمييز ضد
النساء والفئات األقل ضعفا باألسرة الفلسطينية باإلضافة الى تعزيز الوعي على
اعتبار ان قضايا العنف االسري من القضايا التي تقع ضمن احليز اخلاص وال يجوز
ألي طرف او جهة مهما كان ثقلها التدخل بهذه القضايا أيضا من االمور التي تعزز
ثقافة العنف داخل االسرة موضوع ثقافة الصمت جتاه هذا العنف مع عدم وجود
إجراءات يف املؤسسات الرسمية حول كيفية التعامل معها.
استنتاجات املقابالت الشخصية واجملموعات البؤرية:
 يجب االعتراف ان هناك عنف أسرى ونعترف انه من واجب اجلميع التصدي لهذا
العنف والقضاء عليه .هناك حاجة لتطوير منظومة مواجهة العنف ،القانون ليس
«الوصفة السحرية «ملعاجلة العنف حتى لو مت اقراره ان القانون أحد اهم الركائز
األساسية قبله ومعه وبعده يجب ان يستمر العمل على معاجلة محركات العنف متعددة
االبعاد من الناحية االقتصادية واالجتماعية.
 يجب ان تتم معاجلة موضوع العنف االسري بنص قانوني رادع حتى ال يتم استسهال
ممارسة العنف.
القانون مطلب وطني واجتماعي ليست له عالقة بأية اجندات غير فلسطينية تطورت
احلاجة له مع تطور العنف وتطور عمل املؤسسات وهو ضرورة ملحة ويجب اجناز هذا
االستحقاق الوطني واالجتماعي الذي يقيد كل اجملتمع.
ظاهرة العنف تزيد وتتراكم وتأخذ اشكال وابعاد مختلفة ويتم التفنن بأشكال العنف
لتنسجم مع الواقع القانوني الهش .
القانون ضروري واساسي بالوضع الفلسطيني لو انه مت اقرار قانون عقوبات حضاري
تقدمي محدث يعتمد على املرجعيات الدولية واالتفاقيات التي وقعنا عليها كان ممكن
يتم تأجيل هذا القانون.
 القانون سيسد ثغرات وفجوات موجودة يف اإلطار التشريعي السياساتي بالتعاطي
مع العنف ويقدم تدخالت متكاملة القانون يعطي دور للوساطة وابعاد املعتدي وليس
الضحية ويعطي االسرة فرصة الى ابعد مدى ان تتدارك واقع العنف قبل اللجوء الى
التدخل القانوني الن الفكرة األساسية والهدف من القانون ليس تفسيخ االسرة وامنا
تعزيز التماسك االسري وحماية االسرة من التفكك واالنهيار.
التغيير الذي سيحدثه القانون إرساء ثقافة مجرد وجود هذا القانون وتطبيقه بالنيابة
والتنمية االجتماعية والقضاء واملؤسسات النسوية واحلقوقية .
 عندما يتم رصد حاالت وأرقام موثقة نتيجة إقرار هذا القانون تصل الى الشرطة
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والنيابة على األقل بنهاية كل عام سنحصل على احصائيات رسمية واضحة حول جميع
اشكال العنف التي حتدث عنها القانون بشكل موثق ومبرمج.
التغيير الذي سيحدثه القانون كبير باألخص اجلانب الوقائي والعالجي هذا القانون
سيقدم مساعدة فورية من خالل اإلجراءات االحترازية وصفة االستعجال التي يجب ان
يتمتع بها القانون.
 مرشد احلماية ال يحمل صفة الضبط القضائي مثله مثل الشرطة وعند تطبيق هذا
القانون سيتمتع بهذه الصفة التي ستعطية القوة والشرعية بالتدخل بقضايا العنف
االسري.
أبرز معيقات إقرار القانون فكرة تداول وتبني القانون لم يؤخذ على محمل اجلد على
الرغم من اهميته وظل يتراوح بني ورشات العمل ومشاورات النسخ ونقاشات باللجان
االنتكاسة التي حلت على اجملتمع على املستوى السياسي واالجتماعي واالنقالب وما
تبعه من انقسام سياسي وتعطل اجمللس التشريعي هذا شكل مقتل للقانون.
التحدي االخر الذي واجه موضوع إقرار القانون املوارد املالية املتاحة والتي تعتبر غير
كافية ملواجهة العنف.
استخدام الدين ملصالح سياسية واجتماعية ودينية يعيق جدا يف عملية إقرار القانون.
اإلرادة السياسية الغير جاهزة لتبني هذه القوانني تشكل حتديات باملرحلة احلالية
وان موضوع تداول السلطة اهم من هذه القوانني وسيتم تقدمي عدد من التنازالت على
حساب بعض الفئات املهمشة باجملتمع.
عدم وجود مجلس تشريعي يعتبر من أكبر معيقات إقرار هذا القانون وغيره من القوانني
األخرى.
من التحديات االخرى املصالح باألخص العشائر والقضاء الن العشائر لها مصالح
اعتبارية ومعنوية او مالية مباشرة باإلضافة الى أصحاب الفكر السياسي الي ممكن
يعتبروا هذا املوضوع جزء من هويتهم.

توصيات
يجب ان يتم التركيز عل ى موضوع التزامات الدولة بتوفير الحماية لضحايا
العنف االسري واستعراض املرجعيات واالطر واملواثيق عل ى املستوى
اإلقليم ي والدول ي لهذا االلتزام بالتركيز عل ى معيار «العناية الواجبة»
للتصدي لجميع اشكال العنف الت ي تقع داخل االسرة.
يجب ان يكون هناك نقاش حازم مع صناع القرار الفلسطين ي واألحزاب
السياسية حول ضرورة إقرار القانون.
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 ويجب ان نعرف كيف نصيغ تحالفاتنا وخطابنا الحقوق ي والعيش بكرامة
داخل االسرة وتحالفنا مع املؤسسات الحقوقية واملجتمع املدني باألخص
املؤسسات النسوية واألحزاب السياسية باإلضافة ال ى أكاديميين وخبراء
وكفاءات وتكوين جبهة عريضة للدفاع عن حقوق املرأة.
ضرورة مراعاة الترتيبات املؤسسية الالزمة كاملوارد املالية والكوادر البشرية
املؤهلة القانون له تكلفة اذا لم تضخ مع اقراره ويتم رصدها باملوازنات
العامة يصبح لدينا قانون جيد ال يمكننا تطبيقه.
 يجب اإلبقاء على الزخم يف التعاطي مع قانون حماية االسرة من العنف مجتمعيا
ويجب ان يصدر القانون على انه اجندة وزارة او حكومة هذا دورها وواجبها ولكن يجب
ان تتم توعية للموضوع ألنه من مصلحة كل فرد وكل اسرة باجملتمع وهو مصلحة وطنية
اجتماعية وسياسية من الطراز األول.
 يجب اشراك كل أطياف اجملتمع بالقانون ويجب االنتشار افقيا بالتوعية بالقانون الن
احلمالت املضادة للقانون ليست سهلة وورائها اجندات سياسية.
من املهم ان يتضمن القانون مواد خاصة حلماية مقدمي اخلدمات الن هذا القانون
سيحملهم عبء عمل ومسؤوليات كبيرة جدا ولكن باملقابل ال توجد ميزات او مواد
تدعم عملهم.
ملحق رقم ( )1أسئلة اجملموعة البؤرية

•ماه ي املعرفة الت ي لديكم حول قانون حماية االسرة من العنف؟
•حسب اعتقادك كيف ميكن لهذا القانون ان يساعد يف حماية االسرة والنساء من العنف؟
•كيف ترون فكرة القانون والفلسفة القائم عليها والهدف منه وهل هي مقبولة لديكم ام ال؟
• حسب عملكم هل تعتقدون ان قانون حماية االسرة من العنف بديل إلجراءات احلماية
احلالية ام داعم ومعزز له؟
• ما مدى حاجتنا إلقرار القانون باملرحلة احلالية؟
• حسب فهمك للقانون هل تعتقد ان القانون يتوافق مع الدين والعادات والتقاليد؟
• توصيات واقتراحات.
ملحق رقم ( )2أسئلة املقابالت الشخصية
•هل تعتقد/ين ان هناك حاجة مجتمعية وقانونية إلقرار قانون حماية االسرة من العنف؟
وملاذا؟
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•ما التغيير الذي سيحدثه هذا القانون على واقع حماية حقوق النساء واالسرة الفلسطينية
•ما هي أبرز األمور التي تعتقدون انه من املهم ان يتضمنه القانون؟
•ما هي أبرز الصعوبات واملعيقات التي واجهها القانون والتي من احملتمل ان يواجها
باملستقبل؟
•ما هي اقتراحاتكم وتصوراتكم للتغلب على هذه الصعوبات والدفع باجتاه إقرار القانون؟
•ما هي املعرفة لديكم حول القانون العربي النموذجي املوحد؟

ملحق رقم ( )3جدول املقابالت
الرقم
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االسم

الوظيفة  /الصفة االعتبارية

تاريخ املقابلة

1

ماجدة املصري

عضو املكتب السياسي يف اجلبهة
الدميقراطية عضو االحتاد العام
للمرأة الفلسطينية واجمللس
الوطني الفلسطيني ناشطة نسوية
وزيرة الشؤون االجتماعية سابقا.

ا 2020/10/3

نابلس-جمعية
مدرسة األمهات

2

ا.داوود الديك

وكيل يف وزارة التنمية االجتماعية

2020/10/13

وزارة التنمية
االجتماعية-رام
اهلل

3

رئيسة الوحدة القانونية مبحافظة
ا .لينا عبد الهادي
نابلس

2020/10/8

نابلس

4

سائدة األطرش

مديرة مركز حماية ومتكني املرأة
واالسرة”محور”

2020/10/7

مركز محور-بيت
ساحور

5

سكارليت بشارة

قاضية يف محكمة البداية
للكنيسة االجنيلية اللوثرية باألردن 2020/10/7
واألراضي املقدسة

مركز محور-بيت
ساحور
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