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كلمة »مفتاح«

يف إطــار متابعــة املبــادرة الفلســطينية لتعميــق احلــوار العاملــي والدميقراطيــة »مفتــاح« التزامــات دولــة 
ــة ذات العالقــة  ــة اخلاصــة بحقــوق اإلنســان والقــرارات األمُمي ــات الدولي فلســطني لتوطــني االتفاقي
بأجنــدة املــرأة الســالم واألمــن يف فلســطني، وضمــن برنامجهــا »الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح« الــذي 
يســعى إلــى تقــدمي مقترحــاٍت بشــأن السياســات العامــة والتشــريعات التــي تســاهم يف إرســاء قواعــد 
الدميقراطيــة وممارســة مبــادئ احَلوكمــة ضمــن عمــل املؤسســات العامة واألهلية على قاعدة املســاواة 
وعــدم التمييــز والشــفافية واملســاءلة، تقــوم »مفتــاح«، مــن أجــل حتقيــق ذلــك، برعايــة احلــوار اجلامــع، 
ــى حقــوق النســاء الفلســطينيات  وتقــدمي احلقائــق وتوثيــق االنتهــاكات حلقــوق اإلنســان بالتركيــز عل

حتــت االحتــالل اإلســرائيلي، ومشــاركة النتائــج التحليليــة مــن منظــوٍر حقوقــيٍّ وجنــدرّي. 

يأتــي إطــالق الدليــل اإلرشــادي حــول مرجعيــة العمــل باتفاقيــة )ســيداو( والقــرار األمُمــي 1325 
والقــرارات الالحقــة يف إطــار أجنــدة املــرأة الســالم واألمــن لــدى األجهــزة األمنيــة مبــادرًة مــن »مفتــاح« 
إلــى املســاهمة يف رفــع أداء األجهــزة األمنيــة، وذلــك مــن خــالل تطويــر اإلجــراءات والسياســات التــي 
متارســها هــذه األجهــزة جتــاه االســتجابة إلــى قضايــا النســاء والفتيــات الفلســطينيات يف ظــل واقــع 
التمييــز املبنــّي علــى النــوع االجتماعــي والعنــف املركــب نتيجــًة للثقافــة األبويــة واالحتــالل العســكري 
اإلســرائيلي واالنقســام السياســي الفلســطيني، إضافًة إلى املســاهمة يف زيادة فرص مشــاركة النســاء 

ومتثيلهــّن ضمــن قطــاع احلمايــة واألمــن يف فلســطني.

وســتتابع »مفتــاح« مــن خــالل هــذ الدليــل اإلرشــادي املتخصــص حــول مرجعيــة اتفاقيــة )ســيداو( 
األمنيــة  النــوع االجتماعــي يف سياســات األجهــزة  إدمــاج قضايــا  1325 عمليــة  األمُمــي  والقــرار 
وإجراءاتهــا، مبــا يضمــن حتقيــق العدالــة القائمــة علــى املســاواة بــني اجلنســني يف فلســطني، وتعزيــز 
الوعــي لــدى امللتحقــني بجامعــة االســتقالل بحقــوق اإلنســان والتزامــات دولــة فلســطني باالتفاقيــات 

الدوليــة ذات العالقــة بحقــوق املــرأة يف فلســطني.

املديرة التنفيذية 
د. حترير األعرج 
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مقّدمة

يأتــي هــذا الدليــل اإلرشــادي املتخصــص لألجهــزة األمنيــة حــول اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال 
التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(، والقــرار 1325، ضمــن رؤيــة املبــادرة الفلســطينية لتعميــق احلــوار 
ــاح«، ضمــن برنامجهــا »حــوار السياســات واحلكــم الرشــيد«، ويف إطــار  ــة »مفت العاملــي والدميقراطي
متابعــة التــزام دولــة فلســطني بعمليــة اإلصــالح القانونــي داخــل القطــاع األمنــي، وتوطــني االتفاقيــات 

والقــرارات الدوليــة ذات العالقــة بأجنــدة املــرأة الســالم واألمــن للنســاء الفلســطينيات.

ويهــدف الدليــل إلــى املســاهمة يف رفــع أداء القطــاع األمنــي )األجهزة األمنيــة، ومعاهد التدريب األمني 
والعســكري، وبالتركيــز علــى جامعــة االســتقالل(، وذلــك مــن خــالل تطويــر اإلجــراءات والسياســات 
التــي متارســها األجهــزة األمنيــة جتــاه االســتجابة إلــى قضايــا النســاء والفتيــات الفلســطينيات يف ظــل 
واقــع التمييــز القائــم علــى اجلنــس، والعنــف املركــب كنتيجــة للثقافــة األبويــة، واالحتــالل اإلســرائيلي، 
والنــزاع الداخلــي، إضافــة إلــى زيــادة فــرص مشــاركة النســاء ومتثيلهــن، ضمــن قطــاع احلمايــة واألمــن 
يف فلســطني، مــع مــا ينســجم مــع التزامــات دولــة فلســطني باتفاقيــات حقــوق اإلنســان؛ وأهمهــا اتفاقية 
)ســيداو(، ومــع اخلطــط الرســمية اخلاصــة بقــرار مجلــس األمــن 1325 املتعلــق بتأثيــر النزاعــات 
بشــكل خــاص علــى النســاء، واحلاجــة إلشــراك النســاء وتضمينهــن يف مجــاالت اتخــاذ القــرار علــى 

املســتويات الوطنيــة كافــة، باعتبارهــن صاحبــات مصلحــة وشــريكات سياســيات فاعــالت.

كمــا يأتــي الدليــل ضمــن التوجهــات العامــة يف إبــراز دور النســاء علــى صعيــد األمــن والســالم، ومــا 
يتعــني علــى الــدول مــن وضــع وتنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة لضمــان املشــاركة واحلمايــة.

وتسعى »مفتاح«، من خالل إصدارها هذا الدليل إلى املساهمة يف حتقيق األهداف التالية:

دعــم األجهــزة األمنيــة يف عمليــة إنفــاذ االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة ذات العالقــة بأجنــدة 	 
املــرأة والســالم واألمــن التــي وقعــت عليهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وال ســيما اتفاقيــة 

)ســيداو( والقــرار األممــي 1325.
إدمــاج قضايــا النــوع االجتماعــي يف سياســات األجهــزة األمنيــة وإجراءاتهــا، مبــا يضمــن حتقيــق 	 

العدالــة القائمــة علــى املســاواة مــا بــني اجلنســني يف فلســطني.
تعزيــز الوعــي لــدى امللتحقــني بجامعــة االســتقالل بحقــوق اإلنســان، والتزامــات دولــة فلســطني 	 

باالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة بحقــوق املــرأة يف فلســطني.
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املنهجية

ــي  ــات الت ــى األدبي ــا باالطــالع عل ــدء فيه ــة تشــاركية، مت الب ــل ضمــن منهجي مت العمــل يف هــذا الدلي
شــملت األدلــة اإلرشــادية والتدريبيــة حــول االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة، ذات الصلــة بسياســة عــدم 
التمييــز وحتقيــق العدالــة واملســاواة القائمــة علــى اجلنــس، والتقاريــر والدراســات التــي مت إعدادهــا 
فلســطينياً عــن آليــات العمــل علــى إدمــاج بنــود اتفاقيــة )ســيداو(، والقــرار األممــي 1325 والقــرارات 
الالحقــة لــه، يف القوانــني واخلطــاب واخلطــط الوطنيــة ومنظومــة حقــوق اإلنســان ذات العالقــة 
ــي ترتكــز  ــم حقــوق اإلنســان الت ــادئ وقي ــوع االجتماعــي، ومب ــى الن ــي عل ــز املبن ــى التميي بالقضــاء عل
عليهــا مدونــات الســلوك اخلاصــة باألجهــزة األمنيــة.  كمــا شــملت املنهجيــة تشــكيل جلنــة توجيهيــة مــن 
املؤسســات احلقوقيــة والوطنيــة مثــل احلــق، والهيئــة املســتقلة، وجهــاز الشــرطة، وجامعــة االســتقالل، 

إضافــة إلــى خبــراء مســتقلني.

ومت عقــد مجموعــة مــن االجتماعــات الفرديــة واجلماعيــة مــع جامعــة االســتقالل، ضمــت القســم 
اإلداري، واألكادميــي، والعســكري، واالســتناد إلــى دراســة الواقــع والبنــاء علــى االحتيــاج املباشــر يف 
إدمــاج قضايــا النــوع االجتماعــي والتعليــم األمنــي، مــع املتابعــة املباشــرة بــني مؤسســة »مفتــاح« واللجنــة 

التوجيهيــة.

ملن هذا الدليل؟

مت إعــداد الدليــل تأسيســاً علــى مــا ســبق إعــداده مــن أدوات عمليــة وتدريبيــة يف مجــال حقــوق 
ــة  ــب طلب ــون، ومبــا يســاهم يف تدري ــاذ القان ــات املســؤولة عــن إنف ــوع االجتماعــي للجه اإلنســان والن
جامعــة االســتقالل، ويعتمــد معــه يف التدريــب الدليــل التدريبــي للقــرار 1325 الصــادر عــن مؤسســة 

»مفتــاح« العــام 2020.

يقــّدم الدليــل مفاهيــم أساســية حــول العمــل األمنــي وتقاطعاتــه مــع منظومــة حقــوق اإلنســان، والتأكيــد 
علــى حساســية النــوع االجتماعــي، وعــدم التمييــز يف مجــاالت العمــل األمنــي واألكادميــي؛ ســواء مــن 
خــالل مشــاركة النســاء يف القطــاع األمنــي كشــريكات فاعــالت مبــا ينســجم وروح القــرار 1325، أو 
مــن خــالل تعاطيهــن مــع قضايــا النــوع االجتماعــي وتأثيرهــن فيهــا لتقاطــع احتياجاتهــن بعمــل هــذا 
ــرام  ــام الحت ــة الفلســطينية والســياق الع ــة واالجتماعي ــة الثقافي ــى اخلصوصي ــد عل القطــاع، وبالتأكي
ــوع االجتماعــي  ــا الن ــة االســتجابة يف قضاي ــز، وأهمي ــادئ املســاواة وعــدم التميي حقــوق النســاء، ومب

ومطابقتهــا مــع التزامــات الدولــة مبــا يعــزز هــذه االلتزامــات ويؤكــد علــى جديتهــا.
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مفاهيم أساسية:
)ســيداو(: هــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ وهــي مجموعــة مبــادئ  	

ــن  ــني م ــوق للمواطن ــان املســاواة يف احلق ــى لضم ــة كحــد أدن ــدول املوقع ــا ال ــزم به ــات تلت وواجب
الرجــال والنســاء دون متييــز، قامــت بالتوقيــع عليهــا دولــة فلســطني رســمياً عــام 2014. وكانــت 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، املمثــل الشــرعي للشــعب الفلســطيني، قــد التزمــت بهــا رضائيــاً، 
وأعلــن الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات التــزام دولــة فلســطني بهــا، وبشــكل ذاتــي ورضائــي، حيــث 
طلبــت منظمــة التحريــر الفلســطينية، أن توقــع علــى االتفاقيــات يف العــام 1989 1، ومت رفــض 
الطلــب بســبب الوضــع املُبهــم لفلســطني كدولــة.  وتنــص مــواد االتفاقيــة علــى املســاواة يف الكرامــة 
ــذي يتفــق مــع ثقافــة  ــى ال ــر احلــد األدن ــز مبعايي ــكل مــن النســاء والرجــال دون متيي واحلقــوق ل
وتوجهــات جميــع دول العالــم التــي شــاركت يف صياغــة االتفاقيــة.  وضمــن الســياق الوطنــي 
الفلســطيني، لــم يتــم التحفــظ علــى أيٍّ مــن مــواد االتفاقيــة، حيــث إن نصوصهــا جتمــع بــني 
ثقافــات وأديــان العالــم حتــت مظلــة املســاواة للمواطنــني واملواطنــات يف احليــاة العامــة، والتعليــم، 
والعمــل، واحلقــوق الصحيــة، واحلقــوق األســرية األساســية، وتتناســب االلتزامــات الفلســطينية 

مــع التوجهــات املرتبطــة بالواقــع الــذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني مراعيــًة لثقافتــه ودينــه.

مــن أهــم األدوار التــي تعطــى اجتماعيــاً للنســاء ارتباطــاً بواقعهــا البيولوجــي، هــو الــدور اإلجنابــي 
الــذي ال يقتصــر فقــط علــى اإلجنــاب، وإمنــا ميتــد إلــى مســؤوليات رعايــة الطفــل مــا بعــد الــوالدة، 
واألعمــال املرتبطــة بذلــك؛ مثــل األعمــال املنزليــة.  وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الــدور، فإنــه 
ينظــر إليــه بأنــه عمــل غيــر حقيقــي، وميتــد عليــه، أيضــاً، الــدور اإلنتاجــي، حيــث تركــز يف املفاهيــم 
االجتماعيــة أن الدخــل مرتبــط باإلنتــاج الــذي يرتبــط بالنتيجــة بالرجــال، ويقــوم بهــذا الــدور، عــادة، 
ــاك تقســيم  ــه دور للرجــال، ومــا زال هن ــاً بأن كل مــن الرجــال والنســاء، ولكــن يعــرف عــادة مجتمعي
واضــح لهــذا الــدور اجتماعيــاً علــى الرغــم مــن املســاهمات االقتصاديــة واإلنتاجيــة التــي تقــوم بهــا 
النســاء.  وامتــداداً لــألدوار، مــن اجلديــر احلديــث عــن الــدور السياســي الــذي يربــط اّتخــاذ القــرار 
يف املســتويات كافــة، مــن داخــل العائلــة، وحتــى املناصــب العســكرية أو السياســية العليــا، بالرجــال.

صــدر القــرار 1325 عــن مجلــس األمــن ليوفــر إطــاراً سياســياً عامليــاً، ويحــدد األهــداف التــي 
ــى الســالم،  ــا وصــوالً إل ــا وحله ــع النزاعــات وإدارته ــب من ــز مشــاركة النســاء يف جوان ــل تعزي تكف
ويتــرك للــدول اّتخــاذ التدابيــر التــي تتناســب مــع األولويــات الوطنيــة، وبالشــكل املناســب للــدول.  
وميثــل القــرار مرجعيــة مشــتركة يقــدم خطــوات شــاملة مــن التدابيــر واإلجــراءات لتحقيــق برنامــج 
املــرأة والســالم واألمــن، بينمــا تقــدم اتفاقيــة )ســيداو( خطــوات واضحــة وتوجيهــات محــددة للوفــاء 
بالتزامــات الــدول التــي اتفقــت عليهــا، وقامــت بالتوقيــع عليهــا كالتــزام بتطبيــق بنودهــا.  وتشــرح 
االتفاقيــة معنــى التمييــز، وكيفيــة القضــاء عليــه، وحتــدد األشــكال التــي تــؤدي إلــى التمييــز وحرمان 
املــرأة مــن حقوقهــا، وتدعــو الــدول إلــى اّتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات الالزمــة للقضــاء علــى التمييــز.

1 https://fanack.com/ar/palestine/human-rights-in-palestine
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النــوع االجتماعــي يشــير إلــى اخلصائــص املبنّيــة اجتماعّيــاً للنســاء والرجــال، مثــل األعــراف  	
واألدوار والعالقــات بــني الذكــر واألنثــى، التــي تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر وميكــن تغييرهــا.  
والنــوع االجتماعــي مســألة يتــم تعلمهــا مــن احمليــط، حيــث يتعلــم الرجــال والنســاء بعــض األدوار 
احملــددة والســلوكيات املالئمــة التــي توافــق جنــس كل منهمــا؛ مثــاًل تتولــى النســاء يف مجتمعنــا يف 
أغلــب األحيــان إعــداد الطعــام، وهــذا دور اجتماعــي ال يرتبــط باملــرأة مــن الناحيــة البيولوجيــة.  
ــدور هــو منــوذج  ــوع، فال ــر مبــرور الزمــن وتتن ــة، فهــي تتغي ــوع االجتماعــي ليســت ثابت وأدوار الن
ــاً  ــر وفق ــة يتغي ــن دور واحــد يف املســتويات املختلف ــر م ــكل إنسان/إنســانة أكث ــرد.  ول لســلوك ف
للتغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والدينيــة والسياســية التــي يتأثــر بهــا الفــرد ويحدد 

دور اإلنسان/اإلنســانة ومركــزه/ا االجتماعــي.

املســاواة وعــدم التمييــز: عرفــت اتفاقيــة )ســيداو( التمييــز بأنــه »أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد  	
ــراف للمــرأة  ــاره أو أغراضــه، توهــني أو إحبــاط االعت ــى أســاس اجلنــس، ويكــون مــن آث ــم عل يت
بحقوق اإلنســان واحلريات األساســية يف امليادين السياســية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واملدنيــة، أو يف أي ميــدان آخــر، أو توهــني أو إحبــاط متتعهــا بهــذه احلقــوق أو ممارســتها لهــا، 
ــنَّ  ــم تت ــى أســاس املســاواة بينهــا وبــني الرجــل«.  ول ــة، وعل ــا الزوجي بصــرف النظــر عــن حالته
دولــة فلســطني تعريفــاً واضحــاً للتمييــز ضمــن قوانينهــا، وهــذا مــا أشــارت إليــه جلنــة )ســيداو( 
كتوصيــة إلدراج تعريــف واضــح للتمييــز ضمــن القوانــني يف فلســطني.  وعليــه، تشــير االتفاقيــة 

إلــى املســاواة يف ديباجتهــا بأنهــا املســاواة بــني النســاء والرجــال يف الكرامــة واحلقــوق.

متــت اإلشــارة إلــى عــدم التمييــز، بشــكل عــام، يف قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 7 لســنة 2000، 
يف املــادة 2 التــي نصــت علــى: »العمــل حــق لــكل مواطــن قــادر عليــه، تعمــل الســلطة الوطنيــة علــى 
توفيــره علــى أســاس تكافــؤ الفــرص، ودون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز«.  دون حتديــد ماهيــة التمييــز 

أو ماهيــة اإلجــراءات التــي ميكــن اتباعهــا يف حــال مت التمييــز بالعمــل بــني النســاء والرجــال.

 أهــداف التنميــة املســتدامة SDGs: اعتمــدت جميــع الــدول األعضــاء يف األمم املتحــدة 
يف العــام 2015 أهــداف التنميــة املســتدامة )SDGs(، للعمــل علــى إنهــاء الفقــر، وحمايــة الكوكــب، 
وضمــان متتــع جميــع النــاس بالســالم واالزدهــار بحلــول العــام 2030.  وخصــص الهــدف اخلامــس 
مــن هــذه األهــداف لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني، بوصفهــا عامــاًل حاســماً يف حتقيــق التنميــة 
املســتدامة، وألقيــت علــى عاتــق الــدول مســؤولية حتقيــق املســاواة يف التعليــم والعمــل كأحــد 

املخرجــات األساســية لهــذا الهــدف.

الهــدف 16 يتحــدث عــن احلــد، بشــكل كبيــر، مــن جميــع أشــكال العنــف، والعمــل مــع احلكومــات 
واملجتمعــات احملليــة لتعزيــز ســيادة القانــون، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة، وشــاملة 

للجميــع علــى جميــع املســتويات.
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ــه »أّي  	 ــوع االجتماعــي بأّن ــى الن ــم عل ــُف القائ ــّرف العن العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي: يع
فعــل مــؤٍذ يُرتكــب ضــّد إرادة الشــخص، وهــو مبنــٌيّ علــى الفــروق بــني الذكــور واإلنــاث التــي 
يُعــزى وجودهــا ألســباب اجتماعيــة«2؛ أي إنــه العنــف الــذي يترتــب علــى الفــروق االجتماعيــة بــني 
ــدءاً مــن األســرة، وانتهــاًء  ــاً بينهمــا، ب الرجــال والنســاء، وعــدم تســاوي عالقــات القــوة اجتماعي

ــة والعســكرية. ــف املمــارس يف إطــار العمــل، واألماكــن العامــة، واملؤّسســات احلكومي بالعن

ــن للمواطنــني/ات كافــة، مــع تســهيل ومالءمــة  	 ــة بتوفيــر األم ــة مبؤسســاتها مكلف األمــن: الدول
القطــاع األمنــي لــكل مــن يتوجــه إليــه، حيــث ينظــر لــه كمكــون أساســي لتمكــني النســاء وتعزيــز 
ــر نظام/قطــاع  ــي عــن تغيي ــوم إصــالح القطــاع األمن ــر مفه مكانتهــن ضمــن األطــر كافــة.  ويعّب
األمــن، »وهــو يشــمل األطــراف املعنيــة العاملــة فيــه كافــة، واألدوار املنوطــة بهــا، واإلجــراءات 
اخلاصــة بهــا، التــي تعمــل مــع بعضهــا البعــض إلدارة وتشــغيل النظــام بطريقــة تتســم بقــدر أكبــر 
مــن التوافــق مــع املعاييــر، ممــا يعــزز الدميقراطيــة واملبــادئ الســليمة للحكــم الرشــيد، واإلدارة 

اجليــدة إلطــار العمــل األمنــي«3.

الوقايــة: أحــد احملــاور الرئيســية للقــرار األممــي 1325، ويتضمــن منــع أشــكال العنــف املرتكبــة  	
ضــد النســاء، وبخاصــة العنــف اجلنســي، مــع وجــود نظــم لرصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
للنســاء، ومراقبــة املســاءلة عــن هــذه االنتهــاكات، وإيجــاد نظــم لإلنــذار املبكــر، مــن منطلــق تعميــم 
مراعــاة منظــور النــوع االجتماعــي يف جميــع األنشــطة واالســتراتيجيات األمنيــة املتعلقــة بنظــام 

فاعــل يف تعزيــز أمــن النســاء.

ــى دمــج النســاء يف  	 ــق بالســعي إل املشــاركة: أحــد احملــاور الرئيســية للقــرار األممــي 1325، ويتعل
عمليــات صنــع القــرار، وزيــادة متثيلهــن ومشــاركتهن يف كل مــن وفــود املصاحلــة، وبنــاء الســالم، 
والبعثــات الدوليــة ذات الصلــة باألمــن والســالم.  وزيــادة مشــاركة النســاء يف األنشــطة اخلاصــة 
ــة يف  ــز ودعــم املشــاركة النشــطة والواعي ــى تعزي ــة عل ــا، مبني ــي تتعــرض له ــع االنتهــاكات الت مبن
العمــل األمنــي، وضمــان متثيــل النســاء يف عمليــات اّتخــاذ القــرار واملشــاركة اخلارجيــة الفاعلــة.

احلمايــة: أحــد احملــاور الرئيســية للقــرار األممــي 1325، حيــث يقــع علــى عاتــق الــدول ضمــان  	
ــن،  ــة حقوقه ــن وحماي ــن االقتصــادي وكرامته ــز أمنه ــن وتعزي ــات ورفاهه ســالمة النســاء والفتي
إضافــًة إلــى ضمــان ســالمة النســاء والفتيــات وصحتهــن البدنيــة والعقليــة وأمنهــن االقتصــادي، 
واحتــرام حقوقهــن، ومالءمــة التشــريعات مــع املعاييــر الدوليــة، ووجــود آليــات تنفيذيــة تعــزز أمــن 

النســاء، مــع فــرص حصولهــن علــى دعــم ســبل العيــش وإمكانيــات وصولهــن إلــى العدالــة.

2  توجيهات اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت من أجل دمج التدخالت يف قضايا العنف املبني على النوع االجتماعي يف العمل اإلنساني، 2015/ الرابط:
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/11/IASC-GBV-Guidelines-AR-Nov2016.pdf

 http://www.peacewomen.org/assets/MENA/DCAFArabic/ar_tool_1.pdf 3  إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي/ الرابط: 
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اإلغاثــة واإلنعــاش املبكــر: أحــد احملــاور الرئيســية للقــرار األممــي 1325، ويتعلــق بتعزيــز الفــرص  	
آليــات  النســاء والفتيــات، وضمــان  العــون بخصوصيــة وضــع  املتســاوية يف اإلغاثــة وتقــدمي 
الوصــول إلــى العدالــة االنتقاليــة4، واحملاســبة، مبــا يتضمــن تلبيــة االحتياجــات املتعلقــة بالصحــة 
ــات، أو  ــا أو مــن الالجئ ــات النســاء مــن الضحاي ــة، ومعاجلــة االحتياجــات اخلاصــة بفئ اإلجنابي
مــن وقــع عليهــن أثــر النــزاع.  وكفالــة مراعــاة منظــور النــوع االجتماعــي يف عمليــات العدالــة 
االنتقاليــة، وإعــادة اإلعمــار واإلدمــاج؛ ترتبــط، يف احلالــة الفلســطينية، ببرنامــج املــرأة واألمــن 
والســالم يف فتــرة املصاحلــة الفلســطينية، وبخاصــة يف تدعيــم حقــوق النســاء ضمــن السياســات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تدخــل يف إطــار آليــة جبــر الضــرر، مبــا مينــع نشــوء ظــروف مــن 

املمكــن أن تــؤدي إلــى نشــوب النزاعــات مــرة أخــرى5.

احملاســبة أو املســاءلة: وقــد وردت يف مضامــني القــرار 1325 يف تعزيــز املــرأة والســلم واألمــن، مبــا  	
تشــكله مــن أســاس يتقاطــع مــع كل احملــاور اخلاصــة بالقــرار.  وتأتــي احملاســبة ضمــن اإلطــار 
القانونــي علــى املســتوى الداخلــي حملاســبة منتهكــي حقــوق النســاء محليــاً بصرامــة وبــدون تهــاون، 
ومحاســبة االحتــالل اإلســرائيلي علــى جرائمــه يف حــق النســاء الفلســطينيات.  وقــد ركــزت 
اخلطــة الوطنيــة الفلســطينية علــى احملاســبة، وتعاملــت مــع هــذا املفهــوم كمحــور خــاص يؤكــد 
علــى املســؤولية الوطنيــة يف محاســبة االحتــالل علــى جرائمــه، وإنهــاء سياســة اإلفــالت مــن 

العقــاب، وجبــر الضــرر، وتعويــض الضحايــا.

4  يعــرف املركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، مفهــوم العدالــة االنتقاليــة بأنــه: »تُشــير إلــى مجموعــة التدابيــر القضائيــة وغيــر القضائيــة التــي قامــت بتطبيقهــا دول مختلفــة مــن أجــل 
معاجلــة مــا ورثتــه مــن انتهــاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان. وتتضّمــن هــذه التدابيــر املالحقــات القضائيــة، وجلــان احلقيقــة، وبرامــج جبــر الضــرر وأشــكال متنّوعــة مــن إصــالح 

ــني وكبشــر«. ــم كمواطن ــرف بكرامته ــا وتعت ــر ضــرر الضحاي ــة متجــذرة يف املســاءلة وجب ــة االنتقالي املؤسســات« و« العدال
5  يشار هنا إلى إعالن منهاج عمل بيجني.
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تطور حقوق النساء ضمن املواثيق واالتفاقيات الدولية

املواثيق الدولية:

يعتبر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســان محطة مهمة يف تاريخ حقوق النســاء باعترافه باملســاواة، وبتشــجيعه 
علــى صــدور اتفاقيــات خاصــة بالنســاء، حيــث صدرت ثــالث اتفاقيات على التوالي خاصة بالنســاء:

ــرت للنســاء  	 ــي أق االتفاقيــة املتعلقــة بشــأن احلقــوق السياســية للمــرأة الصــادرة العــام 1952، الت
ــد املناصــب العامــة،  ــة، وتقلّ ــات املنتخب ــات والهيئ ــع االنتخاب ــت والترّشــح يف جمي بـ»حــق التصوي

ــز«. ــّن وبــني الرجــال دون أي متيي ــع الوظائــف العامــة بشــرط التســاوي بينه وممارســة جمي

االتفاقية املتعلقة بشأن جنسية املرأة املتزوجة العام 1957. 	

االتفاقية اخلاصة بالرضا على الزواج واحلد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج العام 1962. 	

أظهــرت معظــم االتفاقيــات الدوليــة الالحقــة التوجــه القائــم علــى أن أفضــل أســلوب حلمايــة حقــوق 
ــى  ــرة عل ــدأ املســاواة املطــروح ألول م ــد مب ــد جّس ــز، وق ــدم التميي ــام بع ــدأ الع ــاع املب النســاء هــو اتب
مســتوى مواثيــق دوليــة يف ناحيتــني محددتــني »تكافــؤ الفــرص« و»املســاواة يف احلقــوق أمــام القانــون«، 
ــى احلــق املتســاوي للرجــل  مــرورًا بالعهديــن الدوليــن حلقــوق اإلنســان العــام 1966، اللذيــن أكــدا عل

واملــرأة يف الّتمتــع بجميــع احلقــوق الــواردة يف كل منهمــا )الفصــل الثالــث يف كل عهــد(.

ــًة، علــى احلقــوق املتســاوية للرجــال والنســاء، بشــكل  أكــد ميثــاق األمم املتحــدة العــام 1945، بداي
مباشــر، وتــاله اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان العــام 1948، بالتأكيــد يف مادتــه الثانيــة علــى »حــق 
ــوع كان،  ــن أي ن ــز م ــات األساســية دومنــا أي متيي ــوق اإلنســان واحلري ــع بحق كل إنســان يف التمت
ــح باملســاواة  ــراف واضــح وصري ــح كاعت ــي هــذا التصري ــس…«، ليأت ــز بســبب اجلن ال ســيما التميي

وباحلقــوق املتســاوية بــني اجلنســني.

إعــان القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة العــام 1967: علــى الرغــم مــن أن احلركــة  	
ــداً عــن  ــادت باملســاواة بــني اجلنســني، فــإن الواقــع العاملــي بقــي بعي ــة حلقــوق اإلنســان ن العاملي
حتقيــق مبــادئ املســاواة بــني الرجــال والنســاء، حيــث إن مفهــوم املســاواة بقــي متفاوتــاً بــني 
أوضــاع الرجــال والنســاء مــع اخلــوف مــن تكريــس وضعيــة تزيــد مــن فجــوات التمييــز بدعــوى 
املســاواة دون مراعــاة الظــروف غيــر املتســاوية التــي يعيشــها الطرفــان، وعــدم تــوازن عالقــات 
القــوة.  لذلــك، فــإن احلركــة النســائية علــى صعيــد العالــم، ومــن ضمنهــا اللجنــة املعنيــة بوضــع 
املــرأة التابعــة لــألمم املتحــدة، طالبــت بإلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء، لكــي يتمكــَنّ مــن 
التمتــع باملســاواة يف احلقــوق، ومــن أجــل حتقيــق املســاواة، حيــث بــدأ البحــث عــن اتفاقيــة دوليــة 

للمــرأة شــّكل اإلعــالن اخلطــوة األولــى لتشــريعها.
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اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة أو )ســيداو(: صــدرت االتفاقيــة العــام  	
1979، واعتمــدت كإطــار دولــي يضمــن للمــرأة التســاوي الكامــل مــع الرجــل دون أي تفرقــة 
ــة  ــة واالجتماعي ــن السياســية واالقتصادي ــى أســاس اجلنــس، يف امليادي ــد عل أو اســتبعاد أو تقيي
ــع أشــكال  ــى جمي ــق سياســة القضــاء عل ــدول بتحقي ــة ال ــت االتفاقي ــة.  وألزم ــة واملدني والثقافي
التمييــز ضــد النســاء، ليكتســب بذلــك مبــدأ املســاواة بــني اجلنســني معنــى أكثــر دقــة وحتديــداً، 
فأصبــح يعنــي »مســاواة النتائــج« و»مســاواة احلقــوق يف القانــون«.  واجلديــد يف اتفاقيــة املــرأة 
الدوليــة كان توســيع إطــار حقــوق املــرأة، واّتخــاذ التدابيــر الالزمــة مــن الدولــة لتحقيــق املســاواة، 
مــع الدعــوة إلــى اّتخــاذ التدابيــر املؤقتــة وتعديــل األمنــاط الســائدة للســلوك يف احليــاة اخلاصــة 

والعامــة علــى حــد ســواء، مــع املطالبــة بفــرض حمايــة قانونيــة حلقــوق املــرأة.

اإلعــان العاملــي للقضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة، الــذي تبنتــه اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة  	
العــام 1993: أظهــرت أغلــب تقاريــر التقــّدم احملــرز للــدول يف تنفيــذ اتفاقيــة )ســيداو(، أن العنــف 
الــذي يقــع علــى النســاء هــو شــكل مــن أشــكال التمييــز الــذي يعــد عائقــاً أساســياً إللغــاء التمييــز 
ــا  ضــد النســاء، بهــدف حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني.  ويف حزيــران 1993، طــّور مؤمتــر فيين
العاملــي حلقــوق اإلنســان خطــة العمــل الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان، لتشــمل االنتهــاكات 
القائمــة علــى أســاس اجلنــس.  وقــد أورد إعــالن وخطــة عمــل فينــا –والوثيقة اخلتاميــة للمؤمتر- 
أمثلــة حــول التمييــز اجلنســي والعنــف املســلط علــى النســاء، باعتبارهــا تشــكل أخطــر انتهــاكات 
حلقــوق اإلنســان وأكثرهــا شــيوعاً.  ويف آذار 1994، وافقــت جلنــة األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان 
علــى تعيــني مقــّررة خاصــة ملوضــوع العنــف ضــد املــرأة، لدراســة أســبابه ونتائجــه، كمــا وافقــت 

علــى دمــج حقــوق املــرأة يف آليــات حقــوق اإلنســان.

البروتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة العــام  	
2000: أكــد املؤمتــر العاملــي حلقــوق اإلنســان 1993، علــى توصيــة تؤّكد ضرورة إصــدار »بروتوكول 
اختيــاري التفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة«، مــن أجــل متكــني املنتفعــني 
-نســاًء ورجــاالً- مــن تقــدمي شــكاوى عنــد انتهــاك حــق مــن احلقــوق الــواردة فيهــا.  وصــدر 

البروتوكــول العــام 1999 ليدخــل حّيــز التنفيــذ يف مطلــع العــام 2000.

أهم املؤمترات الدولية التي تناولت حقوق النساء:

املؤمتــر العاملــي حلقــوق اإلنســان الــذي عقــد يف فيينــا يف يونيو/حزيــران 1993: تركــز إعــان  	
وبرنامــج عمــل فيينــا املعتمــد علــى تعزيــز وحمايــة احلقــوق اإلنســانية للمــرأة والفتيــات بوجه عام، 
وعلــى منــع العنــف ضــد املــرأة.  وقــد جــاء فيــه أن حقــوق النســاء والفتيــات غيــر قابلــة للتصــرف، 
وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان.  كمــا دعــم مؤمتــر فيينــا إنشــاء آليــة جديــدة تتمثــل يف 

تعيــني مقــررة خاصــة معنيــة بالعنــف ضــد املــرأة.
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املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة: عقــد يف إطــار األمم املتحــدة يف العــام 1995 يف بيجــن، ونتــج  	
عنــه منهــاج عمــل بيجــن، وهــو عبــارة عــن 12 مجــاالً للتركيــز يحتــوي برنامجــاً مكتمــاًل بشــأن 
حقــوق اإلنســان، مــع تشــخيص عاملــي لوضــع املــرأة، ودراســة للسياســات العامــة واالســتراتيجيات 
والتدابيــر الالزمــة لتعزيــز حقــوق املــرأة يف جميــع أنحــاء العالــم، تناولــت الفقــر، والتعليــم، 
والصحــة، والعنــف، والنــزاع املســلح، واالقتصــاد، وصنــع القــرارات، واآلليــات املؤسســية، وحقــوق 

اإلنســان، ووســائط اإلعــالم، والبيئــة، واألطفــال اإلنــاث.

قامــت األمم املتحــدة يف الســبعينيات باّتخــاذ قــرار يقضــي بإعــان عقــد األمم املتحــدة للمــرأة: 
املســاواة والتنميــة والســلم، مــن العــام 1976 إلــى العــام 1985، وقــد نظمــت جلنــة وضــع املــرأة، خالل 
هــذه الفتــرة، أربعــة مؤمتــرات عامليــة رئيســية إلدمــاج حقــوق املــرأة يف صلــب حقــوق اإلنســان: 

املكســيك، 1975؛ كوبنهاغــن، 1980؛ نيروبــي، 1985.

عقــد يف العــام 2000 اجتمــاع الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة بشــأن  	
ــة والســالم يف القــرن احلــادي والعشــرين« يف  املــرأة عــام 2000: املســاواة بــني اجلنســني والتنمي
نيويــورك، بهــدف تقييــم التقــدم احملــرز يف االلتزامــات التــي تعهدتهــا يف األصــل الــدول يف مؤمتــر 
بيجــني العاملــي املعنــي باملــرأة للعــام 1995.  ولهــذا الســبب، أطلــق علــى هــذا االجتمــاع اســم 

»بيجــني بعــد 5 ســنوات«.

القرارات الدولية الصادرة ملناهضة العنف والتمييز ضد النساء:
قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 1325 الصــادر يف 31 تشــرين األول العــام 2000، وهــو مــن . 1

أهــم القــرارات العامليــة حــول دور النســاء يف الســالم وحــل الصراعــات، وحمايتهــن أثناءهــا، 
والقــرارات املكملــة لــه )منهــا رقــم 1820 الصــادر 19 حزيــران 2008 حــول العنــف اجلنســي 

ضــد النســاء والفتيــات أثنــاء النزاعــات املســلحة وضــرورة حمايتهــن(6.
قــرار اجلمعيــة العموميــة لــألمم املتحــدة رقــم 86/52 حــول تدابيــر منــع اجلرميــة، والعدالــة . 2

اجلنائيــة للقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء7.
قــرار اجلمعيــة العموميــة لــألمم املتحــدة رقــم 165/59 العــام 2004 للعمــل مــن أجــل القضــاء . 3

علــى اجلرائــم املرتكبــة ضــد النســاء والفتيــات باســم الشــرف.

6  لتفاصيل تتعلق بتآزر قرار مجلس األمن 1325 واألطر املعيارية الدولية حلقوق النساء، اتبع الرابط:
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/linkages-security-council-resolution-1325-women-arabic.pdf 

https://www.un.org/ar/ga/52/res/res52086.htm 7  نص القرار: 
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آليات احلماية الدولية:

تطبيقــاً ملبــدأ عــدم اإلفــالت مــن العقــاب الــذي يطــال، أيضــاً، ممارســات العنــف والتمييــز ضد النســاء، 
وانتهــاك حقوقهــن، مت تطويــر آليــات دوليــة مختلفــة تنســجم مــع روح االتفاقيــات والقــرارات، وتعــزز 
ــات لتحســني وضــع النســاء.  وأهــم مــا أوكل  ــدول واملؤسســات هــذه اآللي ــع ال ــة املــرأة، لتتب مــن مكان
للــدول مســألة َمنَْهَجــة تعليــم حقــوق اإلنســان لنشــر ثقافــة حقــوق النســاء وآليــات حمايتهــا وتعزيزهــا، 
والقضــاء علــى الصــور النمطيــة االجتماعيــة التــي حتــد مــن املســاواة.  ومــن اآلليــات املباشــرة، نذكــر:

جلنة وضع املرأة

احملكمة اجلنائية الدولية

التقارير املوازية

تقرير الدولة

القانون اإلنساني الدولي

املقررة اخلاصة بالعنف
على النساء

االتفاقيات األخرى

تقدمي الشكاوى

تقرير الدولة:
تلتــزم الــدول، كتبعيــة لالنضمــام لالتفاقيــات الدوليــة، ومنهــا اتفاقيــة )ســيداو(، ولبيــان مــدى التزامهــا 
ــا،  ــل عليه ــي مت العم ــة حــول اخلطــوات الت ــر دوري ــة تقاري ــات، بكتاب ــا االتفاقي ــي تتضمنه ــود الت بالبن
واملعيقــات والتحديــات.  ومــن املهــم تدعيــم التقاريــر ببيانــات موثقــة حــول ذلــك، ومــن هنــا مــن املهــم 
العمــل علــى تدريــب الكــوادر الرســمية علــى التوثيــق وخصوصــاً فيمــا يتعلــق لالنتهــاكات اإلســرائيلية.

التقارير املوازية:
وبشــكل مــواٍز لتقريــر الدولــة، توجــد آليــة مراقبــة ألداء الدولــة مــن قبــل النســاء واحلــركات النســوية 
ــر  علــى دولهــا، ملعرفــة مــا إذا كانــت تفــي بواجباتهــا التــي صّدقــت عليهــا، مــن خــالل إعــداد التقاري

ــر الظــل(. ــة )تقاري املوازي
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تقدمي الشكاوى:
مبوجــب البروتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، 
لتعزيــز آليــات حمايــة النســاء مــن خــالل اتفاقيــة )ســيداو(، اعتمــد البروتوكــول االختيــاري يف 6 

تشــرين األول/أكتوبــر 1999، ودخــل حيــز النفــاذ علــى املســتوى العاملــي العــام 2000.

االتفاقيات األخرى:
ــا  ــام 2000، وأحلــق به ــة الع ــر الوطني ــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة غي اعتمــدت اتفاقي
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة اإلجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، كمــا تعتبــر اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب مــن ضمــن آليــات حمايــة حقــوق النســاء، إذ أكــدت احملاكــم الدوليــة حلقــوق اإلنســان، 
واحملاكــم اجلنائيــة الدوليــة، أن األلــم واملعانــاة الناجتــني عــن االغتصــاب، يتفقــان مــع تعريــف التعذيــب.

القانون اإلنساني الدولي:
)اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــوالن امللحقــان بهــا( يشــكل أساســاً حلمايــة النســاء مــن العنــف املمــارس 
ــل،  ــك القت ــني، مبــا يف ذل ــف ضــد املدني ــع اســتخدام العن ــي متن ــن يف الصراعــات املســلحة، الت عليه

ــة اإلنســانية، مبــا فيهــا االغتصــاب، وغيــره مــن أشــكال العنــف اجلنســي. والتعذيــب، وســوء املعامل

جلنة وضع املرأة:
أنشــأها املجلــس االجتماعــي واالقتصــادي، وهــي هيئــة مخصصــة لوضــع السياســات العامليــة، وبشــكل 

حصــري لتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة.

املقررة اخلاصة بالعنف على النساء:
تســهم املقــررة اخلاصــة بالعنــف علــى النســاء يف تعميــق فهــم وإدراك املجتمــع الدولــي ألســباب العنــف 
ضــد النســاء، ومظاهــره.  ومــن صالحيــات املقــررة تلقــي الشــكاوى جلميــع أشــكال العنــف املمــارس 
ــام 1996، وضــع إطــاراً  ــراً الع ــف ضــد النســاء تقري ــررة اخلاصــة للعن ضــد النســاء.  وأصــدرت املق

لتشــريع منوذجــي بشــأن العنــف املنزلــي.

احملكمة اجلنائية الدولية:
يتصــدى القانــون الدولــي اإلنســاني جلرائــم العنــف ضــد النســاء مــن خــالل النظــام األساســي للمحكمــة 
اجلنائيــة الدوليــة، التــي أدرجــت أشــكاالً عــدة مــن العنــف ضــد النســاء، مبــا فيهــا االغتصــاب، كجرائــم 
حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، حيــث تنــص املــادة )7( مــن ميثــاق رومــا )1( علــى أن األفعــال التاليــة متثل 
جرائــم ضــد اإلنســانية: االغتصــاب، أو االســتعباد اجلنســي، أو اإلكــراه علــى البغــاء، أو احلمل القســري، 
أو التعقيــم القســري، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف اجلنســي علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن 
اخلطــورة.  وعــالوة علــى ذلــك، يوجــه اهتمــام واضــح للضحايــا والشــهود.  وتنــص املــادة )86( مــن النظام 
علــى أن »أمــان املجنــي عليهــم والشــهود، وســالمتهم البدنية والنفســية، وكرامتهــم، وخصوصيتهم«، يجب 
أن تضمــن، وميكــن لدوائــر احملكمــة أن تصــدر أمــراً »بإجــراء أي جــزء مــن احملاكمــة يف جلســات ســرية، 
أو بالســماح بتقدمي األدلة بوســائل إلكترونية، أو بوســائل خاصة أخرى.  وتنفذ هذه التدابير، ال ســيما 

يف حالــة ضحيــة العنــف اجلنســي، أو الطفــل الــذي يكــون مجنيــاً عليــه أو شــاهداً«.
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وثيقة إعالن االستقالل
الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني املنعقد يف اجلزائر 1988

إن دولــة فلســطني هــي للفلســطينيني أينمــا كانــوا، فيهــا يطــورون هويتهــم الوطنيــة والثقافيــة، 
ويتمتعــون باملســاواة الكاملــة يف احلقــوق، وتصــان فيهــا معتقداتهــم الدينيــة والسياســية وكرامتهــم 
اإلنســانية، يف ظــل نظــام دميقراطــي برملانــي يقــوم علــى أســاس حريــة الــرأي، وحريــة تكويــن 
األحــزاب، ورعايــة األغلبيــة حقــوق األقليــة، واحتــرام األقليــة قــرارات األغلبيــة، وعلــى العــدل 
االجتماعــي، واملســاواة، وعــدم التمييــز يف احلقــوق العامــة علــى أســاس العــرق، أو الديــن، أو اللــون، 
ــى أســاس  ــون، والقضــاء املســتقل، وعل أو بــني املــرأة والرجــل، يف ظــل دســتور يؤمــن ســيادة القان
الوفــاء الكامــل لتــراث فلســطني الروحــي واحلضــاري يف التســامح والتعايــش الســمح بــني األديــان 

عبــر القــرون.

صــدرت دراســة حــول العنــف ضــد النســاء يف 6 متوز/يوليــو 2006 بنــاء علــى قــرار األمــني العــام 
لــألمم املتحــدة بعنــوان: دراســة متعمقــة بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة8.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=484e7a022 8  لالطالع على الدراسة: 
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احلقوق واحلريات التي يكفلها الدستور

املساواة أمام القانون
م 9 من القانون األساسي املعدل

حماية احلرية الشخصية 
وحظر اإلكراه والتعذيب
م 11، 13 من القانون األساسي املعدل

ضمان احلقوق األساسية
م 10 من القانون األساسي املعدل

احلق يف افتراض البراءة
م 14 من القانون األساسي املعدل

رعاية األمومة والطفولة واجب وطني
م 27 من القانون األساسي املعدل

حرية الرأي واملشاركة السياسية
م 19، 26 من القانون األساسي املعدل

حرية العقيدة والعبادة
م 18 من القانون األساسي املعدل

حرية التعليم والعمل
م 24، 25 من القانون األساسي املعدل

حق التقاضي مكفول للجميع
م 30 من القانون األساسي املعدل

حرية اإلقامة والتنقل
م 20 من القانون األساسي املعدل
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قــوات األمــن والشــرطة قــوة نظاميــة، وهــي القــوة املســلحة يف البــالد، وتنحصــر وظيفتهــا يف الدفــاع 
عــن الوطــن، وخدمــة الشــعب، وحمايــة املجتمــع، والســهر علــى حفــظ األمــن والنظــام العــام واآلداب 
العامــة، وتــؤدي واجبهــا يف احلــدود التــي رســمها القانــون يف احتــرام كامــل للحقــوق واحلريــات.  

تنظــم قــوات األمــن والشــرطة بقانــون.
املادة 84 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003

1. التعليم والتدريب العسكري:

تعتبــر جامعــة االســتقالل البــذرة األساســية واملــورد الرئيســي يف تعليــم العلــوم األمنيــة، ورفــد األجهــزة 
األمنيــة بكوادرهــا الفاعلــة.  تأسســت جامعــة االســتقالل حتــت مســمى األكادمييــة الفلســطينية للعلــوم 
األمنيــة العــام 2007، قبــل أن يتــم حتويلهــا إلــى جامعــة يف العــام 2011.  وتعتبــر اجلامعــة األحــدث 
واألولــى التــي تختــص بالتعليــم العالــي يف مجــال العلــوم األمنيــة والعســكرية والشــرطية، لتكــون 
بذلــك رافــداً أساســياً للمؤسســة األمنيــة الفلســطينية.  وتأسيســاً علــى أهميــة تكامليــة العمــل إلدمــاج 
ــا النــوع االجتماعــي، ال بــد مــن النظــر إلــى طبيعــة املناهــج والتدريبــات التــي يتلقاهــا الطلبــة  قضاي
يف اجلامعــة، والتقاطعــات يف حياتهــم اليوميــة داخــل األكادمييــة.  وبالتأكيــد علــى مكانــة جامعــة 
االســتقالل كجامعــة متثــل الدولــة، فــإن دورهــا األساســي أن تقــوم بترجمــة وترســيخ موقــف فلســطني 
مــن التزاماتهــا الدوليــة ضمــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان عامــًة، ضمــن وضــع سياســة عامــة وممنهجــة 
تنســاق مــع الطــرح الرســمي يف تبنــي قضايــا املســاواة، دون أن يتــرك تبنــي قضايــا النــوع االجتماعــي 
لتوجهــات العاملــني واملدرســني اخلاصــة.  وعليــه، ال بــد مــن عــرض التقاطعــات بــني الواقــع وااللتــزام 

الدولــي ضمــن اجلــدول التالــي:
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توصيات جلنة )سيداو(9الوضع محليًااتفاقية )سيداو(
املادة 4

ال يعتبــر اتخــاذ الــدول األطــراف . 1
تدابيــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف 
التعجيــل باملســاواة الفعليــة بــني 
باملعنــى  متييــزاً  واملــرأة  الرجــل 
ــة،  ــه هــذه االتفاقي الــذي تأخــذ ب
علــى  يســتتبع،  أال  يجــب  ولكنــه 
معاييــر  علــى  اإلبقــاء  نحــو،  أي 
غيــر متكافئــة أو منفصلــة، كمــا 
يجــب وقــف العمــل بهــذه التدابيــر 
متــى حتققــت أهــداف التكافــؤ يف 

الفــرص واملعاملــة.
ال يعتبــر اّتخــاذ الــدول األطــراف . 2

تســتهدف  خاصــة  تدابيــر 
ذلــك  يف  مبــا  األمومــة،  حمايــة 
الــواردة يف هــذه  التدابيــر  تلــك 

متييزيــاً. إجــراء  االتفاقيــة، 

القــدرات، ال يوجد لبنــاء  ببرامــج  الشــروع 
املســؤولني  جميــع  تســتهدف 
ومديــري  املعنيــني  احلكوميــني 
الطابــع  تعزيــز  بشــأن  التوظيــف، 
غيــر التمييــزي والعمــل علــى تنفيــذه، 
املؤقتــة  اخلاصــة  التدابيــر  وأهميــة 
بــني  املوضوعيــة  املســاواة  لتحقيــق 
املجــاالت  جميــع  والرجــل يف  املــرأة 
ناقصــة  املــرأة  فيهــا  تكــون  التــي 

محرومــة. أو  التمثيــل 

املادة 5/أ
تغييــر األمنــاط االجتماعيــة والثقافية 
بهــدف  واملــرأة،  الرجــل  لســلوك 
التحيــزات  علــى  القضــاء  حتقيــق 
املمارســات  العرفيــة، وكل  والعــادات 
األخــرى القائمــة علــى االعتقــاد بكــون 
أيٍّ مــن اجلنســني أدنــى أو أعلــى مــن 
اآلخــر، أو علــى أدوار منطيــة للرجــل 

واملــرأة.

غيــاب برنامــج متكامــل لبنــاء قــدرات 
واملدربــني/ات  التعليمــي  الــكادر 
علــى  ســلبياً  انعكــس  العســكريني، 
االجتماعــي،  للنــوع  املعّمــق  الفهــم 
واملبادئ األساســية التفاقية )ســيداو( 

األمميــة. والقــرارات  وموادهــا، 

شــاملة  اســتراتيجية  تبنــي  تعجيــل 
النمطيــة  القوالــب  علــى  للقضــاء 
التمييزيــة املتعلقة بأدوار ومســؤوليات 
املــرأة والرجــل يف األســرة واملجتمــع.

9  املالحظات اخلتامية للجنة اتفاقية )سيداو( على تقرير الدولة األولي يف آب 2018، لالطالع على املالحظات:
https://cedaw.ps/cedaw-report/10/ar
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املادة 10
التوجيــه  يف  متســاوية  شــروط  أ. 
وااللتحــاق  واملهنــي،  الوظيفــي 
علــى  واحلصــول  بالدراســات 
الدرجــات العلميــة يف املؤسســات 
التعليميــة علــى اختــالف فئاتهــا، 
يف املناطــق الريفيــة واحلضريــة 
هــذه  وتكــون  الســواء،  علــى 
مرحلــة  يف  مكفولــة  املســاواة 
احلضانــة، وفــى التعليــم العــام، 
والتعليــم  واملهنــي،  والتقنــي، 
التقنــي العالــي، وكذلــك يف جميــع 

املهنــي. التدريــب  أنــواع 
التســاوي يف املناهــج الدراســية،  ب. 
وفــى  االمتحانــات،  وفــى 
املدرســني،  مؤهــالت  مســتويات 
واملعــدات  املرافــق  نوعيــة  وفــى 

الدراســية.
ــوم منطــي  ــى أي مفه القضــاء عل ت. 
عــن دور الرجــل ودور املــرأة يف 
بجميــع  التعليــم  مراحــل  جميــع 
تشــجيع  طريــق  عــن  أشــكاله، 
مــن  وغيــره  املختلــط،  التعليــم 
أنــواع التعليــم التــي تســاعد يف 
ــدف، وال ســيما  ــق هــذا اله حتقي
عــن طريــق تنقيــح كتــب الدراســة، 
وتكييــف  املدرســية،  والبرامــج 

التعليــم. أســاليب 
احلصــول  فــرص  يف  التســاوي  ث. 
ــى املنــح واإلعانــات الدراســية  عل

األخــرى.
التســاوي يف فــرص اإلفــادة مــن  ج. 
مبــا  التعليــم،  مواصلــة  برامــج 
الكبــار  تعليــم  برامــج  ذلــك  يف 
وال  الوظيفــي،  األميــة  ومحــو 
ســيما البرامــج التــي تهــدف إلــى 
التعجيــل بقــدر اإلمــكان بتضييــق 
أي فجــوة يف التعليــم قائمــة بــني 

واملــرأة، الرجــل 
املشــاركة  فــرص  يف  التســاوي  ح. 
الرياضيــة  النشــطة يف األلعــاب 

البدنيــة، والتربيــة 

األكادمييــة 	  املســاقات  ضعــف 
اخلاصــة  التدريبيــة  واألدلــة 

املــرأة. بحقــوق 
الــكادر 	  مــن  مقاومــة  وجــود 

يف  اجلامعــة  وطلبــة  التعليمــي 
التــي  القضايــا  مــع  التعامــل 
ــرارات  ــات والق ــا االتفاقي طرحته

األمميــة.
موقــف 	  وترســيخ  لتبنــي  غيــاب 

هــذه  مــن  فلســطني  دولــة 
االتفاقيــات، باعتمادهــا مســاقاً 
ــاًل مــن املســاقات  أساســياً وأصي
يف  اإلجباريــة  اجلامعيــة 
تخصــص القانــون، واالختياريــة 

األخــرى. للتخصصــات 
الورشــات التدريبيــة تظهــر حتيزاً 	 

إشــراك  دون  للنســاء  مطلقــاً 
للرجــال، واعتبارهــم شــركاء يف 

التغييــر. عمليــة 
تفــاوت قــدرة املدربــني واملدربــات 	 

النــوع  مفاهيــم  تعميــق  يف 
ــة  االجتماعــي واالتفاقــات الدولي
يلعبــه  الــذي  بالــدور  وربطهــا 
مــن  األساســيون  الالعبــون 

األمنيــة. األجهــزة 
فــرص التعليــم اخلارجــي مقيــدة 	 

للفتيــات.
الورشــات التدريبيــة ال تــزال غيــر 	 

ممنهجة.
والعســكري 	  األكادميــي  التفــوق 

للفتيــات.
البدنــي 	  النشــاط  يف  التفــوق 

. ر كــو للذ

النمطيــة  القوالــب  علــى  القضــاء 
يــة لتمييز ا

للمناهــج  شــاملة  مراجعــة  إجــراء 
الكتــب  ذلــك  يف  مبــا  الدراســية، 
النمطيــة  الصــور  إلزالــة  املدرســية، 
النســاء  أدوار  حــول  التمييزيــة 
وتدريــب  املجتمــع؛  يف  والفتيــات 
مثــل  إدامــة  عــدم  لضمــان  املعلمــني 
بيئــة  يف  النمطيــة  القوالــب  هــذه 
التعلــم، مبــا يف ذلــك ســياق التدريــب 

ملهنــي. ا
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للنقاش:
وضــع تدابيــر مؤقتــة لتشــجيع مشــاركة الطالبــات يف جامعــة االســتقالل ووصولهــن إلــى التدريبــات 
اخلارجيــة أو إلــى املنــح الدراســية لرفــع املســتوى التعليمــي لهــن، واحلصــول علــى درجــات دراســية 

. ُعليا

ممارسات فضلى:
يف 	  اإلجباريــة  اجلامعيــة  املســاقات  مــن  وأصيــل  أساســي  كمســاق  اإلنســان  حقــوق  اعتمــاد 

التعليــم. يف  االجتماعــي  النــوع  قضايــا  ودمــج  كافــة،  الكليــة  تخصصــات 
تخصيــص موازنــات ماليــة كافيــة لتلبيــة االحتياجــات التوعويــة والتدريبيــة للطالبــات يف القطــاع 	 

األمنــي وبجــودة عاليــة.
ــق منــاذج مشــجعة للطالبــات يف القطــاع 	  ضمــان دور فاعــل للنســاء يف التدريــب والتدريــس وخل

األمنــي.
للنــوع 	  يســتجيب  الطلبــة، مبــا  والتدريــب اخلاصــة جلميــع  التوعيــة  برامــج  وتنفيــذ  تصميــم 

االجتماعــي.
تعزيــز مشــاركة الطالبــات يف الــدورات املتخصصــة، والتدريبــات املهنيــة، وبخاصــة الــدورات 	 

والتدريبــات اخلارجيــة.
وضــع سياســة واضحــة وممنهجــة ضــد التمييــز الــذي ميكــن أن يتعــرض لــه الطلبــة، مــع سياســة 	 

حازمــة للحمايــة مــن االنتهــاكات والتحــرش.
ــف 	  ــى العن ــة عل ــاكات املبني ــق االنته ــة ورصــد وتوثي ــات الدولي ــى اآللي ــة عل ــب الطلب ــة وتدري توعي

والتمييــز وفــق معاييــر األمم املتحــدة.
عملية تقييم عامة وتدقيق مستمر حساس لقضايا النوع االجتماعي.	 

2. العامات يف القطاع األمني:

تعلــن وحــدة النــوع االجتماعــي لــدى وزارة الداخليــة عــن ســعيها إلــى زيــادة العنصــر النســوي ضمــن 
األجهــزة األمنيــة كافــة.  وتطمــح الوحــدة إلــى الوصــول إلــى نســبة %10 ملشــاركة النســاء10. إن هــذه 
الرغبــة يجــب أن تتقاطــع مــع واقــع عمــل حســاس لقضايــا النــوع االجتماعــي، نوعــي وكمــي يف الوقــت 
ذاتــه، ومــن املهــم النظــر، بشــكل غيــر تقليــدي، إلــى مفاهيــم التدابيــر املؤقتــة التــي تشــكل رافعــة 
ومفتاحــاً للتغييــر يف وضعيــة النســاء العامــالت بالقطــاع األمنــي، مبــا ميكــن أن يســاعدهن للوصــول 
إلــى املواقــع العليــا لصنــع القــرار؛ مــع ضــرورة اإلدراك أن إنشــاء إدارات نــوع اجتماعــي يف األجهــزة 
األمنيــة كافــة مهــم، ولكــن األهــم إدراج حساســية قضايــا النــوع االجتماعــي يف عمــل كل اإلدارات 

األمنيــة، ملــا لــه مــن أثــر ســينعكس علــى العمــل املباشــر مــع النســاء يف النتيجــة.

10  »وزارة الداخلية تسعى إلى زيادة مشاركة النساء يف القطاع األمني بنسبة %10«.  خبر يف موقع الشرطة األوروبية نشر بتاريخ 2019/12/5:
https://eupolcopps.eu/single-news/65/ar
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توصيات جلنة )سيداو(الوضع محليًااتفاقية )سيداو(
املادة 4

ال يعتبــر اّتخــاذ الــدول األطــراف   .1
تدابيــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف 
التعجيــل باملســاواة الفعليــة بــني 
باملعنــى  متييــزاً  واملــرأة  الرجــل 
ــة،  ــه هــذه االتفاقي الــذي تأخــذ ب
علــى  يســتتبع،  أال  يجــب  ولكنــه 
معاييــر  علــى  اإلبقــاء  نحــو،  أي 
غيــر متكافئــة أو منفصلــة، كمــا 
يجــب وقــف العمــل بهــذه التدابيــر 
متــى حتققــت أهــداف التكافــؤ يف 

الفــرص واملعاملــة.
ال يعتبــر اّتخــاذ الــدول األطــراف   .2
تســتهدف  خاصــة  تدابيــر 
ذلــك  يف  مبــا  األمومــة،  حمايــة 
الــواردة يف هــذه  التدابيــر  تلــك 

متييزيــاً. إجــراء  االتفاقيــة، 

ضمــان تنفيــذ التدابيــر اخلاصــة ال يوجد أ. 
 1 الفقــرة  مــع  متشــياً  املؤقتــة، 
االتفاقيــة،  مــن   4 املــادة  مــن 
لرصــد  آليــة  إنشــاء  ســيما  وال 
مــن  األدنــى  للحــد  االمتثــال 
لتمثيــل   30% بنســبة  احلصــص 
مؤسســات  جميــع  يف  املــرأة 
ذلــك  يف  مبــا  الطــرف،  الدولــة 
يف مناصــب التعيــني واالنتخــاب، 
احمللــي،  احلكــم  يف  حتديــداً 
واملناصــب  املهنيــة،  والنقابــات 
الدبلوماســي،  والســلك  العليــا، 

والقضــاء.
القــادة  لــدى  الوعــي  زيــادة  ب. 
املجتمعــات  وقــادة  السياســيني، 
ووســائل  والدينيــة،  احملليــة 
اإلعــالم وعامــة اجلمهــور، حــول 
أهميــة مشــاركة املــرأة يف احليــاة 
صنــع  مواقــع  ويف  السياســية، 

القــرار.
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املادة 11
جميــع  األطــراف  الــدول  تتخــذ   .1
علــى  للقضــاء  املناســبة  التدابيــر 
ميــدان  يف  املــرأة  ضــد  التمييــز 
علــى  لهــا،  تكفــل  لكــي  العمــل، 
أســاس املســاواة بني الرجل واملرأة، 

ســيما: وال  نفســها،  احلقــوق 
بوصفــه  العمــل  يف  احلــق  أ. 
البشــر. جلميــع  ثابتــاً  حقــاً 
بفــرص  التمتــع  يف  احلــق  ب. 
مبــا  نفســها،  العمالــة 
معاييــر  تطبيــق  ذلــك  يف 
شــؤون  يف  واحــدة  اختيــار 

. م ا ســتخد ال ا
احلــق يف حريــة اختيــار املهنة  ت. 
يف  واحلــق  العمــل،  ونــوع 
ــى العمــل  الترقيــة واألمــن عل
وفــى جميــع مزايــا اخلدمــة 
وشــروطها، واحلــق يف تلقــى 
التدريــب  وإعــادة  التدريــب 
املهنــي، مبــا يف ذلــك التلمــذة 
املهنــي  والتدريــب  احلرفيــة 
املتكــرر. والتدريــب  املتقــدم 

احلــق يف املســاواة يف األجــر،  ث. 
مبــا يف ذلــك االســتحقاقات، 
يف  املســاواة  يف  واحلــق 
املعاملــة فيمــا يتعلــق بالعمــل 
املســاوية،  القيمــة  ذي 
وكذلــك املســاواة يف املعاملــة 

العمــل. نوعيــة  تقييــم  يف 
الضمــان  يف  احلــق  ج. 
ســيما  وال  االجتماعــي، 
التقاعــد  حــاالت  يف 
والعجــز  واملــرض  والبطالــة 
والشــيخوخة، وغيــر ذلــك مــن 
حــاالت عــدم األهليــة للعمــل، 
إجــازة  يف  احلــق  وكذلــك 

األجــر. مدفوعــة 
الصحيــة  الوقايــة  يف  احلــق  ح. 
وســالمة ظــروف العمــل، مبا يف 
اإلجنــاب. وظيفــة  حمايــة  ذلــك 

قانــون التقاعــد العــام رقــم )7( لســنة 
التأمــني  وقانــون  وتعديالتــه،   2005
واملعاشــات لقــوى األمــن الفلســطيني 
ينطويــان   ،2004 لســنة   )16( رقــم 
علــى شــروط متييزيــة يف املســتحقات 
املاليــة، تتعلــق بعــدم قــدرة املــرأة علــى 
لزوجهــا  التقاعــدي  راتبهــا  توريــث 
بالشــروط نفســها التــي يخضــع لهــا 
الراتــب التقاعــدي للرجــل يف حالــة 

وفاتــه.

التمييــز يف التأمــني الصحــي، حيــث 
املنتســبات  أُســر  أفــراد  ضــم  إن 
التأمــني  بطاقــة  إلــى  األمــن  لقــوى 
ــة  الصحــي تخضــع للســلطة التقديري
ــر اخلدمــات  ــاز، أو مدي ــس اجله لرئي
تُبقــي  حيــث  العســكرية،  الطبيــة 
ــة  ــة االجتماعي ــة احلال ــة املتبع األنظم

“عزبــاء”. للمنتســبات 

حرمــان املتزوجــات املنتســبات لقــوى 
االنتفــاع  مــن  الفلســطينية  األمــن 
فيمــا  ســواء  االجتماعيــة،  بالعــالوة 
عــالوة  أو  الــزوج  عــالوة  يخــص 
األبنــاء، بحكــم أن احلالــة االجتماعيــة 
الرســمية  الكشــوفات  يف  للمنتســبة 

“عزبــاء”.

مراجعة نظام املســاهمة يف املعاشــات 
وضــع  مراعــاة  لضمــان  التقاعديــة 
بــدوام  العمــل  ذلــك  يف  مبــا  املــرأة، 
جزئــي، والفجــوة يف األجــور، مــا يؤثــر 

ــرأة. ــأة امل ــى مكاف عل
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حالة من الواقع:
عملــت نــوال يف أحــد األجهــزة األمنيــة منــذ عشــر ســنوات، وتزوجــت مــن رجــل يعمــل يف البنــاء، 
ــل  ــوم هــي املعي ــوال الي ــة.  ن ــى احلرك ــدرة عل ــده الق ــزوج حلــادث أفق ــرض ال ــاء، تع ــوا 3 أبن وأجنب
الوحيــد لألســرة، وال ينــدرج أبناؤهــا يف تأمينهــا الصحــي، وال يتــم احتســاب العــالوة االجتماعيــة 

ــاء«. ــزال وضعهــا االجتماعــي بقســيمة الراتــب »عزب لهــا، حيــث ال ي

ممارسات فضلى:
مشـــاركة فاعلة ومتكافـــئة للنســـاء فـــي إعـداد خطـط وبرامـج إصالح القطـاع األمنـي، وتنفيذهـا، 	 

والرقابـة علـى التنفيـذ.
مشــاركة ومتثيــل للنســاء يف القطــاع األمنــي ويف املناصــب القياديــة العليــا، وضمــان مشــاركتها يف 	 

النيابــة العســكرية والقضــاء العســكري، واألعمــال التخصصيــة، واملهــام امليدانيــة.
املشــاركة يف اخلطــط واآلليــات الوطنيــة لتوطــني القــرار 1325، والقــرارات املكملــة، وضمــان 	 

ــة  ــة، وجهــود اإلغاث ــع النزاعــات، ويف وامللفــات األمني ــي يف من مشــاركة النســاء يف القطــاع األمن
ــار. وإعــادة اإلعم

ضمـــان مشـــاركة النســـاء فـــي القطـــاع األمنـــي فـــي التمثيل اخلارجي العسكري واألمني، وضمن 	 
منظومــة قــوات حفــظ الســالم.

ــي 	  ــة يف القطــاع األمن ــة والتدريبي ــة االحتياجــات التوعوي ــة لتلبي ــة كافي ــات مالي تخصيــص موازن
وبجــودة عاليــة.

توعيــة وتدريــب النســاء يف القطــاع األمنــي علــى اآلليــات الدوليــة، واالتفاقيات والقــرارات الدولية 	 
لضمــان مشــاركتهن الفاعلــة يف توطــني القرار.

ــف 	  ــى العن ــة عل ــاكات املبني ــق االنته ــات رصــد وتوثي ــى آلي ــي عل ــب النســاء يف القطــاع األمن تدري
والتمييــز وفــق معاييــر األمم املتحــدة.

تشــجيع وحتفيــز النســاء يف القطــاع األمنــي علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث املتعلقــة بالقوانــني 	 
الدوليــة مــن اتفاقيــة )ســيداو(، والقــرار 1325.

مراجعــة مدونــات الســلوك املتعلقــة باألجهــزة األمنيــة، وضمــان انســجامها مــع قضايــا النــوع 	 
االجتماعــي والتدريــب املســتمر عليهــا.

عمليــة التقييــم مهمــة بشــكل كامــل، وينبغــي جمــع معلومــات حــول املناطــق التــي تواجــه فيهــا 
العامــات يف القطــاع األمنــي معيقــات تقليديــة، مبــا يف ذلــك مــا يلــي:

التثبيت يف العمل نيل القبول من األقران واملشرفن  مؤسسات التدريب  التجنيد واالختيار 
الترقيات التجهيزات واملابس  احلمل ورعاية الطفل  التحرش اجلنسي 
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3. النساء يف خاف مع القانون:

مت العمــل مــع العديــد مــن املؤسســات الدوليــة علــى تعزيــز مفهــوم احملاكمــة العادلــة كحــق للمواطنــني 
االجتماعيــة  والتقاطعــات  القانــون  مــع  خــالف  املــرأة يف  وضــع  إلــى خصوصيــة  والنظــر  كافــة، 
واالقتصاديــة التــي مــن املمكــن أن تؤثــر علــى حقهــا يف احملاكمــة العادلــة )بســبب الواقــع الذي تعيشــه(.  
وبنــاء عليــه، وإضافــة إلــى اخلصوصيــة املتعلقــة بإجــراءات احملاكمــة بالنســبة للنســاء11، فإنــه ال بــد 
مــن اإلشــارة إلــى أهميــة اّتبــاع مبــادئ الســرية واحليــاد وتوفيــر احلمايــة يف التعاطــي مــع هــذه النوعيــة 
مــن احلــاالت، وبخاصــة إلمكانيــة أن يكــون تــورط بعــض النســاء والفتيــات يف اجلرميــة مبنيــاً علــى 
اســتغالل لوضعيتهــا االجتماعيــة، أو مبنيــاً عليهــا، وأهميــة مأسســة املســاعدة القانونيــة ملــا ميكــن أن 
متثلــه مــن ضمــان أكبــر لوصــول النســاء إلــى العدالــة دون متييــز، إضافــة إلــى التنبــه حلقــوق النســاء 
ــة عددهــن، فإنهــن يخضعــن ألنظمــة  ــل مــع قل ــي يقمــن يف مراكــز اإلصــالح والتأهي ــات، اللوات املدان

عدالــة جنائيــة، مت وضعهــا أساســاً للرجــال، ومــن املمكــن أن ال تلبــي االحتياجــات اخلاصــة بهــن12.

توصيات اللجنةالوضع محليًااتفاقية )سيداو(
التوصيــة رقــم 33 )2015( بشــأن 

وصــول النســاء إلــى العدالــة.
مبوجــب املــادة 30 مــن القانــون 
األساســي، فــإن حــق التقاضــي 

األشــخاص. مكفــول جلميــع 

قانــون  يتــم متريــر مشــروع  لــم 
صنــدوق  إلنشــاء   2014 العــام 

القانونيــة. املســاعدة 

إعــادة  إلــى  الراميــة  اجلهــود  تعجيــل  أ. 
الوطنيــة  اللجنــة  عمــل  وتفعيــل  تنشــيط 
خطــة  وإعــداد  القانونيــة،  للمســاعدات 
اســتراتيجية للمســاعدة القانونيــة حتــى 
ذلــك  يف  مبــا  للنســاء،  الفرصــة  تتــاح 
واألقــل  احملرومــات  النســاء  مجموعــات 
ــى خدمــات  ــة احلصــول عل حظــاً، إلمكاني
املعونــة القانونيــة املجانيــة بتكلفــة معقولة، 

األمــر؛ لــزم  إذا  أو 
معاجلــة احلواجــز االقتصاديــة، والتصــدي  ب. 
ــى  ــرأة إل ــي حتــول دون وصــول امل ــا، الت له
للمســاعدة  صنــدوق  بإنشــاء  العدالــة، 
تبذلهــا  التــي  اجلهــود  ودعــم  القانونيــة 
تقــدم  التــي  املدنــي  املجتمــع  منظمــات 
الدولــة  يف  القانونيــة  املعونــة  خدمــات 
الطــرف؛ وتخصيــص مــوارد ماليــة كافيــة 
ملصلحــة  القانونيــة  املســاعدة  لصنــدوق 
النســاء األقــل حظــاً اقتصاديــاً، ال ســيما 
الريفيــة. املناطــق  يف  القاطنــات  النســاء 

11  ميكــن الرجــوع إلــى رزمــة األدوات التــي مت إعدادهــا، والتــي تتعلــق مبراعــاة النــوع االجتماعــي يف اإلجــراءات؛ ســواء يف جهــاز الشــرطة، أو األجهــزة األمنيــة، مرفقــة منــاذج منهــا يف 
نهايــة الدليــل.

12  ملعلومات من املنطقة العربية، ميكن االطالع على بحث، املنظمة الدولية للبحث اجلنائي بعنوان »من هن النساء السجينات؟ نتائج استطالع األردن وتونس«، 2014، الرابط:
http://haqqi.info/ar/haqqi/research/who-are-women-prisoners-survey-results-jordan-and-tunisia
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املمارسات الفضلى:

التأكيــد علــى مبــادئ الســرية يف التعاطــي مــع القضايــا احلساســة، واحملاســبة بجديــة يف حــال 	 
خــرق هــذا املبــدأ.

مأسسة نظام املساعدة القانونية، وتفعيل مشروع صندوق املساعدة القانونية.	 
عــدم تشــكيل اآلراء املســبقة، واحليــاد يف التعاطــي مــع القضايــا وعــدم التــورط ضمــن إطــار 	 

خلفياتنــا االجتماعيــة.
توفيــر احلمايــة للنســاء يف حــال تعــرض ســالمتهن وأمنهــن للخطــر، وإشــراك النســاء العامــالت   	

ــا النســاء. ــع قضاي ــل م ــال يف التعام ــي بشــكل فع يف القطــاع األمن

مت إلقــاء القبــض علــى تهانــي )19 عامــاً( وهــي طالبــة جامعيــة تســكن مــع جدتهــا لطــالق   	
والديهــا، وتتعــرض لالبتــزاز مــن زميــل لهــا باجلامعــة بســبب عالقــة ســابقة معــه، ووجهــت لهــا 
تهمــة إبــرام عقــد زواج عــريف، بعــد العثــور علــى عقــد الــزواج يف حــوزة الزميــل، مــع العلــم أنهــا 
لــم تعلــم بوجــود هــذا العقــد أساســاً، ولــم تســتطع بهــذه احلالــة أن تتواصــل مــع أســرتها خوفــاً 
مــن رد الفعــل، لتقــوم زميلتهــا بالتواصــل مــع إحــدى املؤسســات لتوفــر لهــا املســاعدة مــن محــاٍم 

أظهــر براءتهــا.
إلهــام )33 عامــاً( تورطــت يف شــبكة دعــارة بعــد عالقــة عاطفيــة مــع شــخص مــن أصحــاب   	
األســبقيات، تطــورت إلــى عالقــة حميميــة ومت اســتغاللها وتهديدهــا للعمــل لصالــح الشــبكة 
ــا مــن  ــاً مــن افتضــاح أمرهــا، وبخاصــة أنه ــم خوف ــى العمــل معه ــرت عل ــي يديرهــا، وأجب الت
منطقــة محافظــة.  مت إلقــاء القبــض عليهــا ضمــن املجموعــة، ومت التعامــل معهــا بشــكل حــاد 
مــن قــوى األمــن التــي ألقــت القبــض عليهــم، وبخاصــة أنهــا انهــارت بالصــراخ والبــكاء ملعرفــة 

أن أمرهــا ســيفتضح بوجــود شــخص مــن منطقتهــا يف القــوة التــي ألقــت القبــض عليهــم.
ــي اإلنســانية والنســائية،  ــي، طالبــت بأبســط احتياجات تقــول ســماح مــن غــزة: خــالل اعتقال  	
ولكــن ال مجيــب، حمــام بــدون مــاء، زنزانــة معتمــة وبــدون كهربــاء، حمــام فقــط تصلــني إليــه إذا 
رغبــت ضابطــة األمــن.  أتعلمــني أنــه خــالل الـــ 22 يومــاً لــم أســتحم لديهــم ســوى مــرة واحــدة 
ألحتضــر للصــالة بعــد إجازتــي الشــرعية الشــهرية، وكانــت مــا أقســاها مــن فتــرة، لــو حدثتــك 
عــن مالبســي، التــي لــم أكــن أغســل منهــا ســوى اجلــزء العلــوي، لعــدم وجــود مــاء كاٍف، فهــو 

بالــكاد يكفينــي للوضــوء.

4. النساء الناجيات من العنف:

ــاً جــداً يف  ــر أساســاً مهم ــن، تعتب ــزة األم ــل أجه ــن قب ــة م ــة ذات اجلــودة العالي إن االســتجابة العاجل
حمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف، ومبــا مينــع تكــرار حــوادث العنــف، ويؤكــد على محاســبة املعنِّفني، 
حيــث يجــب أن يثبــت التواصــل مــع مقدمــي اخلدمــات للناجيــة أن القطــاع األمنــي يحقــق لهــا األمــن، 
ويأخــذ شــكواها علــى محمــل اجلــد، كمــا أن ضمــان تقــدمي الدعــم الــالزم، يتــم التأكيــد مــرة أخــرى 
يف التعاطــي مــع النســاء الناجيــات مــن العنــف، علــى أهميــة نظــام املســاعدة القانونيــة، والتعامــل 
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بخصوصيــة وســرية، مت التوســع فيهــا بدرجــة كبيــرة يف أدلــة ســابقة ومتعــددة، إضافــة إلــى التأكيــد 
علــى تفعيــل نظــام التحويــل الوطنــي الفلســطيني للنســاء املعّنفــات الصــادر يف العــام 2013، الــذي 
ينظــم العالقــة بــني اجلهــات ذات العالقــة مــن الشــرطة والتنميــة االجتماعيــة والصحــة يف التعامــل مــع 

النســاء ويؤكــد علــى حمايتهــن.

توصية جلنة )سيداو(الوضع محليًااتفاقية )سيداو(
التوصيــة العامــة رقم 35 )2017( 
بشــأن العنــف ضــد املــرأة القائــم 
ــوع االجتماعــي،  ــى أســاس الن عل
العامــة  التوصيــة  حتديــث  مــع 

رقــم 19.

خطــة اســتراتيجية ملكافحــة 	 
العنــف ضــد املــرأة للفتــرة 
وإنشــاء   ،2019-2011
للعنــف  الوطنــي  املرصــد 

املــرأة. ضــد 
ــوزراء رقــم 	  ــس ال قــرار مجل

بشــأن   2013 لســنة   )18(
الوطنــي  التحويــل  نظــام 

املعنفــات. للنســاء 

مواصلــة توفيــر بنــاء القــدرات للقضــاة 	 
العامــني واحملامــني وضبــاط  واملدعــني 
الشــرطة وغيرهــم مــن املوظفــني املكلفــني 
ــق  ــق بالتطبي ــا يتعل ــني، فيم ــاذ القوان بإنف
العنــف  الــذي يجــرم  للتشــريع  الصــارم 
املبنــي علــى أســاس اجلنــس ضــد املــرأة، 
وإجــراءات التحقيــق، وإجــراءات القضــاء 
اجلنســني  بــني  الفــوارق  تراعــي  التــي 
ــف. ــا مــن هــذا العن للتعامــل مــع الضحاي

مشــاريع 	  واعتمــاد  مبراجعــة  التعجيــل 
لالتفاقيــة،  امتثالهــا  لضمــان  القوانــني 
ــات،  ــون العقوب ــك مشــروع قان مبــا يف ذل
اجلنائيــة،  اإلجــراءات  قانــون  ومشــروع 
الشــخصية،  األحــوال  قانــون  ومشــروع 

األســرة. حمايــة  قانــون  ومشــروع 
املســاعدة 	  وتقــدمي  حمايــة  مواصلــة 

اإلنســانية للنســاء والفتيــات اللواتــي يعشــن 
يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة املتأثريــن، 
بشــكل غير متناســب، بالنزاع، وباالســتعمال 
املفــرط للقــوة مــن جانــب قــوة االحتــالل.

حالة:
تعرضــت ســهى للتعذيــب املتواصــل مــن الســاعة 11 ليــاًل علــى يــد زوجهــا متعاطــي املخــدرات يف 
قريتهــا التــي تقــع يف مناطــق C، ومت التبليــغ عــن احلــدث.  وقامــت القــوى األمنيــة بالتواصــل مــع 
االرتبــاط للوصــول إلــى القريــة وحمايتهــا، وعنــد وصــول القــوة الســاعة 5 صباحــاً كانــت ســهى قــد 

فارقــت احليــاة.

ممارسات فضلى:
اســتقبال الشــكوى بجديــة وبنــاء الثقــة مــع الناجيــة وشــرح الســرية وتقييــم املخاطــر الفوريــة 	 

حلمايتهــا.
تقييــم وضــع الناجيــة، وتوفيــر الدعــم الفــوري، وشــرح اإلجــراءات، مــع حتديــد االحتياجــات اآلنيــة 	 

والالحقة.
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وضع خطة مشتركة مع اجلهات املعنية، وتوثيقها، وحتديد املسؤوليات.	 
تنفيــذ اخلطــة واملســاعدة يف احلصــول علــى اخلدمــات بجــودة عاليــة، عــن طريــق اإلحالــة إلــى 	 

جهــات االختصــاص، وتقــدمي املســاعدة املباشــرة )ممكــن صحيــة(.
ــد االحتياجــات 	  ــم الســالمة بشــكل مســتمر، وحتدي ــا وإعــادة تقيي ــة ومــدى تقدمه ــة احلال متابع

ــر. ــزم األم ــى اخلطــة األساســية إن ل ــل عل املســتجدة، والتعدي
التقييــم النهائــي والتأكــد مــن حتقيــق احلمايــة للحالــة، والعــودة إلــى محيطهــا يف حــال مت حتويلهــا 	 

ســابقاً ملؤسســات احلماية.
تفعيــل دور النســاء يف القطــاع األمنــي بــكل اإلجــراءات الســابقة، ويف اتخــاذ القــرار واحلمايــة، مــع 	 

االلتــزام باألنظمــة والتعليمــات، وأهمهــا نظــام التحويــل الوطني.

5. التعامل مع النساء يف املساحات العامة:

يعتبــر املــكان العــام أو املســاحة العامــة ملكيــة عامــة يتمتــع بهــا جميــع املواطنــني واملواطنــات بــدون متييــز، 
ولكــن عــادة مــا تختبــر النســاء جتربــة األماكــن العامــة بشــكل يختلــف عن الرجــال، ويقع على عاتــق الدولة 
إتاحــة املســاحات للجميــع وحمايــة النســاء يف حــال تعرضهــن أليٍّ مــن االنتهــاكات.  ومــن املهــم التنبــه، 
أيضــاً، إلــى اقتــران بعــض احلقــوق املدنيــة والسياســية مبــدى التعاطــي والوصــول إلــى املســاحات العامــة، 
وضمــان احلــق يف التجمــع للجميــع وإبــداء الــرأي، كأحــد احلقــوق األساســية التــي يتمتــع بهــا املواطنــون 
جميعــاً.  ويقــع علــى الدولــة عــبء توفيــر وإتاحــة املــكان العــام للتعبيــر عــن الــرأي وضمــان حريــة التجمــع.  
فعلــى مســؤولي األمــن يف املواقــع، إتاحــة املســاحات وتوفيــر األمــن واحلمايــة للمواطنــني كافــة، ومنــع أيٍّ 
ــم  ــام، ويف الوقــت نفســه إدارته ــكان الع ــي مــن املمكــن أن تقــع يف امل ــداءات أو التحرشــات الت مــن االعت
امليدانيــة احلكيمــة يف حــاالت التجمعــات العامــة أو اخلاصــة التــي تهــدف إلــى إبــداء الــرأي والتعبيــر عنه.

حاالت:
تعرضــت فاتــن وهــي تســير يف منطقــة الســوق لتحــرش لفظــي تطــور ملالمســة عنــد محاولتهــا   	
دخــول أحــد احملــالت الــذي يكتــظ بالنــاس.  توجهــت فــوراً إلــى أحــد أفــراد األمــن بزيــه 
الرســمي الــذي تصــادف وجــوده باملــكان، فاعتــذر عــن تقــدمي املســاعدة، وقــام بتوجيههــا 

لتقــدمي شــكوى يف الشــرطة.
متــت الدعــوة إلــى جتمــع عــام بهــدف االعتــراض علــى انضمــام دولــة فلســطني التفاقيــة   	
ــي قامــت  ــوات مكافحــة الشــغب الت )ســيداو(، وقامــت النســاء املوجــودات بالتهجــم وشــتم ق

بالتعاطــي مــع ذلــك مبوضوعيــة، ولــم تَنَْســْق لالشــتباك معهــن.
يف االعتصــام والتجمــع للتعبيــر عــن غضــب املواطنــني علــى مقتــل أحــد املواطنــني بيــد القــوات   	
األمنيــة أثنــاء اعتقالــه، قامــت بعــض الفتيــات بالتلفــظ بألفــاظ بذيئــة أثــارت حفيظــة قــوات 
مكافحــة الشــغب، وبعــض األفــراد بالــزي املدنــي ليقومــوا بالــرد بالشــتم والضــرب وســحل 

ــة يف املوقــع. ــات ومصــادرة هواتفهــن اخللوي بعــض الفتي
تقــول وداد: أوقفنــا فجــأة اثنــان لــم يعّرفــا بأنفســهم، يلبســان زيــاً مدنيــاً وقبعــات ســوداء،   	
طلبــوا منــا، بأســلوب التهديــد، مســح الصــور عــن اجلــوال، حاولــت صديقتــي التفاهــم معهــم، 

ولكنهــم رفضــوا التفاهــم، وهددوهــا بســحب اجلــوال منهــا.
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القوانن احملليةالقانون الدولي
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية:

املادة 19:
لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.  .1

لــكل إنســان حــق يف حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا   .2
احلــق حريتــه يف التمــاس مختلــف ضــروب املعلومــات 
واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن، دومنــا اعتبــار 
للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو يف 

ــة وســيلة أخــرى يختارهــا. ــي، أو بأي ــب فن قال
تســتتبع ممارســة احلقــوق املنصوص عليهــا يف الفقرة   .3
ومســؤوليات خاصــة.   واجبــات  املــادة  هــذه  مــن   2
وعلــى ذلــك، يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود، ولكــن 
ــون وأن تكــون  ــص القان شــريطة أن تكــون محــددة بن

ضروريــة:
الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ أ. 

أو  العــام  النظــام  أو  القومــي  األمــن  حلمايــة  ب. 
العامــة. اآلداب  أو  العامــة  الصحــة 

املادة 20:
حتظر بالقانون أية دعاية للحرب.  .1

حتظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو   .2
العنصريــة أو الدينيــة، تشــكل حتريضــاً علــى التمييــز، 

أو العــداوة، أو العنــف.

القانون األساسي:

املادة 6:
فلســطني،  يف  احلكــم  أســاس  القانــون  ســيادة  مبــدأ 
وتخضــع للقانــون جميــع الســلطات واألجهــزة والهيئــات 

واألشــخاص. واملؤسســات 

املادة 10:
وواجبــة  ملزمــة  األساســية  وحرياتــه  اإلنســان  حقــوق 

االحتــرام.

تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى 
ــة  ــة والدولي ــق اإلقليمي ــات واملواثي ــى اإلعالن االنضمــام إل

التــي حتمــي حقــوق اإلنســان.

املادة 19:
ال مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان احلــق يف التعبيــر 
عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن 
ــون. ــاة أحــكام القان ــع مراع ــن، م ــر، أو الف وســائل التعبي

ممارسات فضلى:
التأكيــد علــى مبــدأ احليــاد يف التعاطــي مــع القضايــا املتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر، واحملاســبة 	 

بجديــة يف حــال خــرق هــذا املبــدأ.
تطبيــق القانــون وعــدم التعاطــي الشــخصي أو شــخصنة األمــور مــع املواطنــني يف التجمعــات أو 	 

االعتصامــات، وعــدم التــورط ضمــن إطــار خلفياتنــا االجتماعيــة.
االلتــزام مبدونــة قواعــد اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة مــن قبــل منتســبي قــوى األمــن 	 

للمواطنــني. املدنيــة  والتأكيــد علــى صيانــة احلقــوق واحلريــات  الفلســطيني، 
االلتــزام بالــزي اخلــاص مبــا يفيــد مــن تعريــف واضــح بالصفــة األمنيــة املكلفــة بإنفــاذ القانــون، 	 

ومبــا مينــع أيــة اعتــداءات أو تدخــالت خــارج إطــار القانــون.
توفيــر احلمايــة للنســاء يف حــال تعــرض ســالمتهن وأمنهــن للخطــر، وإشــراك النســاء العامــالت 	 

يف القطــاع األمنــي بشــكل فعــال يف التعامــل مــع قضايــا النســاء.
التعامــل بحساســية يف قضايــا التحــرش يف املســاحات العامــة، ومتابعــة القضايــا مــع عــدم إظهــار 	 

أيــة مواقــف قــد تؤثــر ســلباً علــى النســاء، وإظهــار االهتمــام يف الشــكاوى امليدانيــة.
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ملحق 1

ممارسات خاصة داخل اجلامعة للتفكير:

مت اســتحداث مركــز أول علــى نطــاق اجلامعــة للجــري واللياقــة بســبب التفــوق األكادميــي للفتيات، 	 
واحلصــول علــى املراكــز األولــى أكادميياً.

يف قاعــات الدراســة، يتــم الفصــل بــني الذكــور واإلنــاث بنــاء علــى إرشــادات خاصــة، حيــث جتلــس 	 
الفتيــات خلــف مقاعــد زمالئهــن »حفاظــاً« علــى راحتهــن يف القاعــات.

تعمــل الفتيــات ضمــن جهــود مكثفــة ومضاعفــة للحصــول علــى منــح التعليــم اخلارجــي، دون وضــع 	 
أيــة تدابيــر ولــو مؤقتــة لتشــجيع وصولهــن إلــى املســتوى التعليمــي األعلــى.
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