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 حقائق وأرقام     

لت النساء في الضفة الغربیة وقطاع غزة، حتى منتصف العام شّك •

ملیون نسمة؛   5.10، نحو نصف عدد السكان المقدر بحوالي 2020

ملیون إناث بنسبة  2.51%، و 51ملیون منهم ذكور بنسبة  2.59

49.% 

% من النساء  29أن نحو إلى ، 2019أشارت بیانات مسح العنف  •

سنة) تعرضن ألحد أشكال    64  -18المتزوجات أو سبق لهن الزواج (

اقتصادي)  ، العنف من قبل الزوج (نفسي، جسدي، جنسي، اجتماعي 

 مرة واحدة على األقل.  

من تعنیف   لت محافظة الخلیل أعلى نسبة في محافظات الضفةسّج •

وأقلها محافظة القدس    ،%27%، تلیها محافظة جنین  37، بواقع  المرأة

النسبة األعلى في قطاع غزة في محافظتي خانیونس    ، فیما كانت11%

 %. 30دیر البلح  في  ، والنسبة األدنى  على التوالي   %40% و 41وغزة  

% من النساء اللواتي تعرضن للعنف من قبل أزواجهن  61تبین أن  •

لى بیت الوالدین أو أحد إ % لجأن 24فضلن السكوت بشكل كامل، و 

% فقط ذهبن لمقر الشرطة أو وحدة حمایة األسرة  1ألخوة/ات، و ا

 لتقدیم شكوى أو الحصول على مساعدة.

) اللواتي لم یسبق لهن 64- 18% من النساء (45أظهر المسح أن حوالي   •

الزواج قد تعرضن للعنف النفسي من قبل أحد أفراد العائلة، في مقابل 

 % تعرضن للعنف الجسدي.  16

%) اللواتي تعرضن ألحد أشكال  53( اإلناث أكثر من نصف الشابات  •

 العنف سكتن ولم یبلغن أحد.

حالة    28إلى    2012عام  في الحالة    13لنساء من  ارتفع عدد جرائم قتل ا •

 . 2015عام  في الحالة    15، وتراجع العدد إلى  2014عام  في ال

حالة، ووصل    23ا في جرائم قتل النساء بواقع ارتفاًع  2016شهد العام  •

حالة خالل العام    24لى  إ، وتراجع  2017جریمة في العام    29لى  إالعدد  

   .2019عام  في الحالة    23، و 2018

في ظل جائحة كورونا،   2020عام  في الارتفعت نسبة العنف ضد النساء،   •

 .2020  یولیو/حالة حتى تموز  15وتجاوز عدد جرائم قتل النساء 

ر تعاقب أنظمة الحكم على فلسطین بشكل كبیر على التنظیم التشریعي أّث .1

،  القطاعالفلسطیني، وخلق حالة من االزدواجیة بین كل من الضفة و 

ا على قدرة التشریعات على حمایة حقوق النساء،  وانعكس ذلك سلًب

 خاصة أن المجلس التشریعي معطل بسبب االنقسام.  

، المطبق في 1960 سنةل 16یتضمن قانون العقوبات األردني رقم  .2

، الساري  1936  سنةل  47رقم    البریطاني الضفة، وكذلك قانون العقوبات  

یناقض القانون  ، مواد تنطوي على تمییز ضد النساء، بماالقطاعفي 

، ومع التزامات دولة فلسطین 2005األساسي الفلسطیني المعدل لسنة 

 بموجب اتفاقیة "القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة" (سیداو).

لسنة  10بقانون رقم  اأصدر الرئیس الفلسطیني محمود عباس قراًر .3

من قانون العقوبات األردني، وعدل  340، الذي ألغى المادة 2014

من قانون العقوبات الساري في غزة، وألغى بذلك العذر   18المادة 

المخفف لجرائم قتل النساء على خلفیة "شرف العائلة"، ولكن المحاكم في 

ي معدل قتل  غزة لم تلتزم بالقانون، ولم یترتب على إصداره تراجع ف

 النساء. 

من قانون العقوبات   308، المادة  2018لسنة    5ألغى القرار بقانون رقم   .4

الساري في الضفة، الذي یقضي بتزویج المغتصب من الضحیة إلسقاط  

العقوبة عن الجاني، ومع ذلك فّرق القانون بین االغتصاب وهتك 

باستثناء  ،قضایا العنف الجنسي األخرىإلى العرض، ولم یتطرق 

 ر الزواج.االغتصاب خارج إطا

رغم التعدیالت المذكورة، إال أّن األمر من الناحیة الواقعّیة لم یتغیر   .5

لى نصوص إ، إذ ما زالت هناك سلطٌة تقدیرّیٌة للمحاكم في االستناد  اكثیًر

قانونّیة أخرى كأسباب لتخفیف العقوبة، ومن ذلك صكوك الصلح 

 .العشائرّي التي یسقط من خاللها المجني علیه حقه الشخصّي

دأبت المحاكُم النظامّیة على اعتبار صكوك الّصلح، الّصادرة عن رجال   .6

الحق   كونها تعني إسقاطللعقوبة الجاني،  اُمخفًِّف ااإلصالح، ظرًف

الشخصي للمجني علیه، وتعزز طلب اإلفراج عن الُمتهمین بكفالة؛  

باعتبار ذلك ال یشكل خطورة على النظام العاّم؛ ویساهم في الحفاظ على 

 لّسلم األهلّي.ا
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 المراجع 

إن عدم وجود قوانین خاصة بتنظیم العالقة داخل األسرة، وقصور القوانین  .10

الساریة عن حمایة حقوق النساء، وعدم الوضوح في ضمانات تنفیذ القوانین 

القائمة والرقابة علیها، یشكل عامل تشجیع لممارسة كل أشكال العنف ضد 

 النساء.  

، حملة ضد 2019بر دیسمكانون األول/شنت عشائر في مدینة الخلیل، في  .11

ا على ا عنیفً قانون تحدید سن الزواج واتفاقیة "سیداو"، تضمنت هجومً 

المنظمات النسویة، والدعوة إلغالق مكاتبها، ومنعها من دخول المدارس،  

ا لكل من یتعامل معها، أو ینشر أخبارها "المشبوهة".  ا صریحً وتهدیدً 

ضد هذا االنتهاك  اجدیً  اوالخطیر في األمر أن أجهزة السلطة لم تفعل شیئً 

 والتعدي على حقوق النساء المكفولة بموجب القانون.  ،الخطیر للقانون

ما سبق ضرورة إصدار قانون فلسطیني لتنظیم العالقة داخل األسرة، یطرح   .12

من منظور النوع االجتماعي، ینسجم مع القانون األساسي الفلسطیني، ومع 

دون تحفظات، بما یكفل من یداو، موجبات انضمام دولة فلسطین التفاقیة س

، بما في ذلك اإلنسانیةحمایة المرأة وحقها في الحیاة والمساواة والكرامة 

 عدم التعرض للعنف.  

ا للهیئة المستقلة لحقوق اإلنسان، فإن ازدهار القضاء العشائري یعود وفقً  .7

ضعف ثقة المواطنین بالقضاء النظامي، وسرعة الحلول ونجاعتها، إلى 

ل التكالیف الباهظة للمحامین والمحاكم طوال  تحّمعلى  وعدم قدرة المواطن  

 فترة التقاضي.

صدار الرئیس  إئر، عبر ا لنفوذ العشاا مشجعً لعبت السلطة الفلسطینیة دورً  .8

، 1994ي العام  بإنشاء "دائرة شئون العشائر"، ف  ایاسر عرفات قانونً   راحلال

بإنشاء "الهیئة العلیا لشئون العشائر"  اصدار الرئیس محمود عباس قرارً إو

أن القرارات لم تحدد ا علمً ، 2012العام للمحافظات الجنوبیة في 

الرسمي، وتركتها ملتبسة   صالحیات هذه الهیئات وعالقتها بالقضاء

 وخاضعة لتقدیر السلطة التنفیذیة.

من أبرز المعیقات االجتماعیة لتبلیغ النساء عن العنف الذي یتعرضن له،  .9

التضارب المهني لدور الشرطة مع المفاهیم الشخصیة والمجتمعیة تجاه 

 إحالة قضایا العنف لإلصالح العشائري، إلى  ا ما تلجأ الشرطة  المرأة، فكثیرً 

ا من اتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة بحق المتهمین، وبخاصة في بدلً 

 قضایا ما یسمى "الشرف العائلي". 
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