ِ
الخلق وراعيه..
خالق
بسم اهلل العدل ذو الفضلُ ،
ُسبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً وبعد..
ِ
نقيض السالم ،سالم الروح قبل اجلسد من كافة ضروب العنف ،إن أشد وقائع العُنف يف
الزمالء .الظُلم ُهنا ُ
األساتذةُ ،
وُمتمعني يف أ ٍ
ُلفة وحمبة .العنف القائم على أساس النوع
البالد تلك اليت تستهدف حياة امرأةٍ عايشناها منفردين ُ
مقيت عن األزمات املتالحقة واملتتابعة يف
يسلب الكرامة ،واحلياة ممن منحتنا احلياة .وهو تعبري
انتهاك
االجتماعي
ٌ
ْ
ُ
ِ
ِ
دت لتُشكل
منظومة عالقاتنا اإلنسانية يف البالد بدايةً ،وعن هشاشة ُمقومات السياسات العامة والتشريعية اليت إمنا ُوج ْ
وحرياتنا يف فلسطني وخنص بالذكر ُهنا من بني تلك احلقوق؛ احلق يف احلياة ،والشعور
إطاراً حلماية ُممل حقوقنا ُ
بالكرامة اإلنسانية ،وصوالً إىل األمن الفردي؛ باعتبارها مبجموعها حقوقاً أصيلة مقدسة ال سلطان فيه ٍ
لعبد على ٍ
خالق
ُ
لق.
وحس ِن الُ ِلق ،والَ ْ
وهب احلياة وفضلنا بالكرامةُ ،
َ
دليل وحجة على التناقض مابني اإلطار النظري
إن ارتفاع وترية العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ،إمنا هو ٌ
واآلخر التطبيقي لرزمة السياسات العامة والتشريعية الناظمة ملختلف مكونات اجملتمع الفلسطيين ،تلك الرزم اليت كان
ِ
طلق املفاهيم والعادات والتقاليد اليت الزالت
لزاماً عليها أن تُ َشك َل أدا ًة للحرية واالستقالل ،وللتحرر كذلك من ُم ْ
ُُت ِهض اكتمال هويتنا اإلنسانية ِ
ُمهات ،وزوجاتٍ ،
مسقطةً منها من ُشرفن هبن كنسوةٍ من أ ٍ
بنات ،وحفيدات.
ُ
ُ
ِ
معرض حديثي عن السياسات العامة والتشريعية من منظور عدالتها ملفاهيم النوع االجتماعي،
إن تلك املقدمة ،ويف
ُ
شكل
السيما اجلنائية منها ،وآلية توطني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) يف متنها .ستُ ُ
ُمنطلقاً إلجراء املقاربات واملفاضالت فيما بني ما هو قائِ ٍم من ُر ٍزم سياساتية وتشريعية ،السيما تلك اجلنائية .وبني
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
الرزم وصوالً إىل سند مشويل ُمستدام لسياسات ُمستجيبة لطموحات
نطاق ما هو واجب من ترمجة فاعلة ملختف تلك ُ
النسوة الفلسطينيات وتطلُعِ ِه ْن الدائم للشعور باألمن اإلنسان .متسقةً كذلك مع خمتلف البنود املرجعية اليت أسست هلا
اتفاقية (السيداو) واليت انضمت فلسطني إليها أُصوالً مبوجب اإلرادة الرائاسية.

الزمالء .إن احلكومة الفلسطينية ممثلةً بوزارة شؤون املرأة ،على يق ٍ
ني تام بالدور احليوي للكل الفلسطيين
األساتذةُ ،

باستيعاب رؤية النساء الفلسطينيات ألولوياهتن وحقوقهن ،وعلى تأمني احلماية الفاعلة والكفيلة بأن حتقق هلن الشعور
باألمن الفردي.
ٍ
نستشعر االهتمام اجلاد من قبل سائر الشركاء السيما هؤالء يف احلقل األكادميي وخنص
مسافة من هذا اليقني
وعلى
ُ
منهم جامعة القدس .بتوطني قرارات وآليات املنظـومة الدولية حلقوق اإلنسان يف خمتلف السياسات واملسارات .يف
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شر ٍ
اكة قطاعية اسرتاتيجية تقود إىل تطوير املسؤوليات واإللتزامات املرتتبة على أطراف تلك القرارات واآلليات؛ وحتديداً
املرجعيات السيادية اليت ترتبط بالدولة ،وسلطاهتا ،ومجاعات اجملتمع احمللي أفراداً ومؤسسات.
ٍ
بسياق وطين موحد لتطبيق اتفاقية
ولغايات تنسيق اجلهد الذي ستشهده هذه السياسات وتلك املسارات ،وللنهوض
ٍ
وبإسناد استشاري من سائـر الشركاء ،إطاراً تنفيذياً مشولياً يهدف إىل توحيد اجلهود ،والعمل
(السيداو) طورت الوزارة

ضمن ٍ
رؤية وأهداف حمددة تقود لتوطينها يف السياسات والتدابيـر احمللية؛ العامـة والتشريعية ،واألُخرى اإلجرائية .السيما
ٍ
اجلنائية .حيث سيتم العمل على هذا اإلطار يف ِ
منهجية تشاركية ،ومشوليةُ .تد سندها يف اللجنة الوزارية العليا اليت
ظل
ٍ
مرسوم رئاسي لغايات متابعة االلتزامات الوطنية الناشئة عن انضمام فلسطني إىل ٍ
عدد من اآلليات
استحدثت مبوجب

الدولية حلقوق اإلنسان وحرياته .وبشركاء من ذوي الشأن منتديب القطاعني احلكومي واألهلي يف السياق احمللي،
واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان – تلك العاملة يف فلسطني.
ٍ
تدخالت عدة أبرزها تعزيز اإللتزام الوطين باالتفاقية على الصعيد؛ احمللي ،اإلقليمي ،والدويل.
وقد أفرد اإلطار التنفيذي
السيما من خالل إعداد تقارير الدولة ،وضمان استدامتها ،وفق اإلطار الزمين الذي أسست له تلك االتفاقية .وتقدميها
إىل هيئة السيداو .هذه اليت نتطلع إىل ضمان متثيل الدولة يف عضوية جلنة املرأة املنبثقة عنها ،وحضور اجتماعاهتا
ومتابعة التوصيات ،واملقررات الصادرة عنها.
ليوازي ذلك حتديد املكانة القانونية لتلك االتفاقية يف مواجهة التشريعات الوطنية ،ومن مث تعميم أحكامها على مواقع
املسئولية :مؤسسات الدولة ،واملؤسسات األهلية ،والفرد الفلسطيين .وتوطينها يف السياسات احمللية؛ العامة والتشريعية.
وذلك يتحقق من خالل مراجعة السياسات احمللية؛ العامة والتشريعية من منظور موائمتها لالتفاقية ،وقياس األثـر
التنظيمي لالتفاقية وآثارها يف الفضاء الفلسطيين ،ليلي ذلك تصويب تلك السياسات مبا ينسجم مع خمرجات عملية
املراجعة .مروراً بتفعيل الرقابة الربملانية ،والقضائية مبا يضمن التنفيذ الفاعل ألحكام تلك االتفاقية.
ويف البحث عن آفاق توطني اتفاقية (السيداو) يف السياسات العامة ،والتشريعية ،والتدابري اإلجرائية اجلنائية .ال بد أن
نقف قليالً على قراءةٍ لعموم الرزم اجلنائية يف البالد .املوضوعية منها واإلجرائية .حيث ميثل التشريع اجلنائي ،باعتباره
َ
حموراً للسياسة اجلنائية ،ووسيلة أساسية من وسائلها ،وأداة رئيسة للتجرمي والعقاب والزجر ،والوقاية كما احلماية ،وسيلةً
هامة من وسائل ضبط العالقات داخل اجملتمع ،ومحاية حريات األشخاص وحقوقهم األساسية ،وحتقيق التوازن
الضروري بني هذه احلقوق وممارسة الدولة لدورها يف الزجر والعقاب .وعلى هذا النحو ،فإنه يستمد أمهيته وقيمته من
كونه حيدد ُمال احلريةُ ،مال املباح واحملظور من جهة ،ومن مدى استجابته لتطلعات اجملتمع مبختلف مكوناته ،إىل
جانب حجم اتساقه مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان ومبادئها اجلوهرية ،وخنص منها يف هذا السياق اتفاقية
(السيداو).
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وحيث نراهُ لِزاماً علينا اآلن كشركاء حتليل تلك الرزم باستعمال األدوات املفاهيمية ،واملنهجية الضرورية ،الستقرائها من
زاوية املرجعية احلقوقية والسياق االجتماعي .لضمان إحداث التأثري من أجل الوضول إىل تشر ٍيع جنائي مشويل ،وموحد؛
حيمي النساء من التمييز والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي يف البالد.
على تلك املنهجية التحليلية أن تبحث بفلسفة املشرع ،وأهداف التشريع .ويف البنية اليت حتكم عموم عناصر هذا الرزم
اجلنائية ،وعليها أن تعيد تصنيف حمتواها ،وكذلك مقتضياهتا ومضامينها ،بشكل يؤكد أن أية مراجعة مقرتحة هلذه الرزم
من منظور انسجامها واتفاقية (السيداو) تتطلب تفكيكاً ،وإعادة بناء مشولية وجذرية ،لتنسجم مع اختيارات وضع
تشري ٍع عصري ،وحتسني املمارسات ،والبُ ى التحتية للآليات الوطنية مقدمة الدمات القانونية( :مكونات قطاع العدالة)
ٍ
ٍ
لدمات قانونية ذات جودة عالية ،تقود
بشكل يليب عناصر الوقاية واحلماية الالزمة لألفراد واجملتمع ،ويضمن الوصول
إىل الوصول للعدالة .وهو ما سيعكس بالضرورة احرتام احلقوق اإلنسانية واحلريات الشخصية لألفراد ،دون متيي ٍز بني
الرجال والنساء ،أو بني النساء والنساء بسبب وضعهن االجتماعي.
كما أن أي ٍ
رزم تشريعية جنائية يتعني عليها مستقبالً أن حتمل فلسفة جديدة تنسجم مع الرهانات الكربى احلالية
رهانات محاية حقوق اإلنسان واحلريات الفردية والنهوض مبا يضمن للنساء حقهن يف الكرامة واملساواة واألمان
للبالد،
ُ
واحلماية من العنف السيما القائم على أساس النوع االجتماعي .بيد أن التغيري احلقيقي واملطلوب بشأن تلك الفلسفة
البد أن يكون تغيرياً بنيوياً وجذرياً لنص التشريع اجلنائي ،شامالً ملقتضياته وبنيته وفلسفته ،نظراً لتكاملها وارتباطها فيما
بينها من أجل تشر ٍيع جنائي تتخلله روح فلسفية جنائية حديثة ،حتمي اجملتمع والفرد خبلفية حقوقية تستحضر محاية
النساء من اإلجرام القائم على النوع االجتماعي ،وتضمن ممارستهن حلقوقهن وحرياهتن.
وعلينا أن نأخذ يف احلُسبان أ ن مدى جناعة التشريع اجلنائي وفعاليته يف محاية النساء من العنف ليست رهينة بفلسفته،
ٍ
بإشكاالت قانونية عامة وجوهرية
وبنيته ،ومقتضياته القائمة على التجرمي والعقاب وحسب ،بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً

وذات تأث ٍري كبري على حتقيق الغاية من فلسفة التجرمي والعقاب .ومنها مسألةُ إثبات جرائم العنف ضد النساء من حيث
وسائل اإلثبات وعبؤه ،وتوظيف السلطة التقديرية للقضاء الفلسطيين ،وتلك املساحات اليت تستخدم فيها ظروف
التخفيف والتشديد ،وهي مسألة تتسع إذ ما قررنا احلديث عن واقع تلك الرزم اجلنائية احلالية ،حيث باإلمكان أن
تعارضاً صارخاً فيما بني التشريعات العقابية السارية حملياً مع االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ،السيما تفاقية
نرصد ُ

(السيداو) .وال حتاكي تلك التشريعات تطور اجملتمع الفلسطيين ،ومل تعد تستجيب الحتياجات القاعدة فيه كأولويات
النِساء مثالً .ونراه ا تساهم يف زعزعة مقومات السيادة الوطنية ،وذلك بعدم احرتامها لوحدة النسيج الفلسطيين ،الذي
ض أمهية وجود تشري ٍع عقايب مشويل ،وموحد يف البالد .إىل جانب وجود العديد من الفجوات والثغرات القانونية
إمنا يف ِر ُ

بشأن اجلرائم املاسة باملرأة.
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وانطالقاً من تلك اإلشكاالت نرى أن عملية التعديل للرزم العقابية ،عملية عليها يف األصل أن تكون مستدامة حبيث
تتم بصورةٍ دورية ،ومستمرة بناء على احتياجات اجملتمع والتطورات احلاصلة يف كافة اجملاالت ،فوقوف التشريع عند

مرحلة زمنية معينة وعدم مواكبته للتغريات اجملتمعية يؤدي إىل حدوث أزمات واخرتاقات داخل النسيج االجتماعي لعدم
قدرة التشريع على تلبية احتياجات األفراد ،وحدوث فجوة بني رؤية الدولة احلديثة والقوانني العاجزة عن الوصول إىل
احلداثة والتطور.
أبرز مالمح التمييز يف الرزم اجلنائية النافذة:


ُترم تزويج األطفال حيث نصت املادة
تتعارض هذه الرزم مع العديد من االتفاقيات الدولية ومنها (السيداو) فلم َ

( )972من قانون العقوبات االردن يف اجلرائم املتعلقة بالزواج على معاقبة زواج الفتيات دون سن الامسة عشرة
من العمر ،خمالفة بذلك ما ورد يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) يف املادة ()61-9
اليت تنص على أنه" ال يكون لطوبة الطفل أو زواجه أثر قانون ،وتتخذ مجيع اإلجراءات القانونية مبا فيها
التشريع ،لتحديد سن أدىن للزواج".


كما ميزت هذه الرزم بني الفلسطينيني العتبارات عديدة منها اجلنس ،سواء كان ذلك التمييز يف التجرمي أو
العقاب كالتمييز يف ُترمي الزنا ،حيث عاقبت املادة ( )989املرأة الزانية باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني بغض
النظر عن كوهنا متزوجة أم ال ،بينما يعاقب شريكها بنفس العقوبة يف حال كونه متزوجاً ،و إال فيعاقب بعقوبة
أخف تتمثل باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة أما بالنسبة لعقوبة الزوج الزان فعقوبته أيضاً أقل من عقوبة املرأة
الزانية ،ومقتصرة على شروط حمددة دقيقة أوردها القانون على سبيل احلصر :إذا ارتكب الزنا يف منزل الزوجية أو
اختذ له خليالً جهاراً يف أي ٍ
مكان كان.



وكانت قد أغفلت تلك الرزم ُترمي االعتداء على احلقوق اللصيقة بالشخصية االنسانية اليت هتـدف إلـى كفالـة
واحرتام كرامة اإلنسان يف مجيع مظاهر وجوده .إذ يعترب احلـق فـي الصوصية من أهم احلقوق اللصيقة بالشخصية.
هذا احلق الذي ينتهك مراراً دو َن أدىن فه ٍم لفحواه.



أما بشأن جرمية اإلغتصاب ،وحيث أن العنف ضد املرأة هو أي عمل يؤدي أو ميكن أن يؤدي إىل ضرر جسدي
أو جنسي أو نفسي أو يؤدي اىل معاناة املرأة مبا فيه التهديد مبثل هذه األعمال و اإلكراه أو احلرمان التعسفي من
احلرية يف مكان عام او يف احلياة الشخصية وهذا يشمل عملية االغتصاب ،وحيث اعترب قانون العقوبات األردن
رقم ( )61للعام  6211يف املادة رقم ( )929أن جرمية االغتصاب هي " كل من واقع أنثى (غري زوجه) بغري
رضاها سواء باالكراه أو بالتهديد او باحليلة أو بالداع" ،وهبذا التعريف خالف القانون ما ورد يف اتفاقية السيداو،
وذلك لألسباب اآلتية:

إسمــاعيل حمّـاد ،المسـتشار القانوني لوزارة شـؤون المرأة ،دولـة فلســطين.

اقتصر تعريف االغتصاب على العالقات اجلنسية خارج إطار الزوجية ،وعدم االعرتاف بتلك الواقعة داخل



العالقات الزوجية ،وحيث تعترب الشريعة االسالمية أن العالقة الزوجية تقوم على املودة واحملبة واملعاشرة احلسنة دون
إكراه أو ايذاء ،إال أننا تشهد يف ساحات القضاء وأروقة احملاكم الشرعية العديد من قضايا التفريق اليت يكون
اجبار الزوجة على املعاشرة الزوجية أحد االسباب الرئيسة لرفض الزوجة االستمرار يف العالقة الزوجية ورغبتها يف
احلصول على الطالق.
تعترب املادة ( 929فقرة رقم  )6أن الركن املادي لالغتصاب يتكون فقط حيث حيدث اخرتاق للمهبل بغض النظر



عن فداحة الفعل املمارس دون حدوث اخرتاق ،مغفال يف ذلك فداحة األثر النفسي الناتج عن األفعال اجلنسية
اليت ال تشكل الركن املادي وفق القانون ،واألثر االجتماعي املرتتب عن هذه األعمال.
املادة املذكورة يف القانون ال توفر محاية كافية للقاصرين ،حيث شدد قانون العقوبات على مرتكيب االعتداءات



اجلنسية للطفالت دون سن  61سنة ،يف حني خفف العقوبات على مرتكيب االعتداءات على الفتيات من عمر
 .68-61واعترب قانون العقوبات رقم ( )71للعام  6291ان االغتصاب هو " كل من واقع أنثى مواقعة غري
مشروعة دون رضاها" وكل من الط بشخص (ذكر او انثى) دون رضاه وباستعمال القوة او بتهديده بالقتل" او "
واقع ولدا دون الستة عشرة من العمر مواقعة غري مشروعة او الط به"  .اعترب القانون ان هذه اجلرائم هي جنايات
لكن خفف عقوبتها يف حال متكن الفاعل من اقناع احملكمة أن لديه سبب معقول محله على االعتقاد أن األنثى
اليت واقعها بلغت السادسة عشرة من العمر او ُتاوزهتا .ويف هذا السياق يتم اعتبار مواقعة الزوج لزوجته البالغة من
العمر اقل من  61عام مواقعة شرعية يف حال اثبت ان هذه الفتاة بلغت سن البلوغ اجلسدي او حيضر شهادة من
طبيب مرخص حيكم اهنا يف سن مناسبة للمواقعة الزوجية.


اعترب قانون العقوبات األردن رقم ( )61للعام  6211النافذ يف الضفة الغربية أن جرمية هتك العرض هي
االتصال اجلنسي غري املرغوب به خارج إطار املواقعة بغض النظر عن فداحته أو الضرر اجلسدي أو النفسي
الناتج عنه ،وُترم املواد الناظمة له )6( 929 :واملادة  )6( 921هتك العرض بعقوبة على الضحايا الذين مل
يبلغوا  61سنة.
وبالنسبة لقانون العقوبات النافذ يف غزة للعام  6291ال يعرف االعتداء اجلنسي بشكل صريح حيث يستبدله
بعبارة "األفعال املنافية للحياء".



فيما يتعلق جبرمية التحرش اجلنسي خال قانون العقوبات االردن رقم ( )61للعام  6211وقانون العقوبات
االنتدايب للعام  6291من ايراد ُترمي لفعل التحرش اجلنسي ،حيث اكتفى القانونني بتجرمي االفعال املنافية
للحياء.



فيما يتعلق جبرمية السفاح ،اشرتط قانون العقوبات األردن للعام  6211لقبول الشكوى بشأن جرمية السفاح
بأن تقدم الشكوى من قبل قريب أو صهر أحد الفاعلني حىت الدرجة الرابعة ،واعترب القانون أن الطرفني "الذكر
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واألُنثى" مدانان وذلك نتيجة اعتباره لركن الرضا بني الطرفني وقبول االنثى باملواقعة ،مغفالً يف ذلك طبيعة
عالقات القوة والسيطرة القائمة داخل العائلة؛ وذلك من قبل القائمني عليها واملتولني ألُمورها االقتصادية
واالجتماعية كاآلباء واألجداد والذكور األكرب سنا .يف حني خالف قانون العقوبات االنتدايب للعام  6291ما
تضمنه قانون العقوبات االردن حيث اشرتط القانون يف املادة ( )611العتبار السفاح ان تكون املرأة غري
متزوجة وُتاوزت السادسة عشرة ومل تتم احلادية والعشرين عاما.
ويعترب السفاح أحد االسباب الرئيسة اليت تؤدي اىل قتل النساء وذلك للتسرت على جرمية االعتداء اجلنسي اليت
تتم من قبل أحد متويل أُمور الفتيات.
وتواجه النساء اللوايت يلجأن اىل القضاء لتقدمي شكوى بسبب جرمية السفاح اهتامهن بأهنن شريكات يف فعل
السفاح نتيجة غياب عنصر االكراه واإلجبار يف الفعل اجلنسي ،وإغفال القانون لعالقة الضوع والرضوخ بني
طريف العالقة الناشئة نتيجة هرمية العالقات العائلية والقوة البطريركية اليت ُتعل ارادة االناث يف العديد من
احلاالت مسلوبة.


احلق يف املالحقة ،حيث ربط قانون العقوبات للعام  6211وقانون العقوبات االنتدايب للعام  6291حق
املالحقة اجلزائية ملرتكيب اجلرائم املتعلقة بالعرض؛ الزنا ،هتك العرض املداعبة املنافية للحياء اإلغواء،
اال غتصاب ،الطف يف حالة إجراء عقد زواج صحيح بني اجلان والضحية ،وربط حق مالحقة النيابة
للجان بزوال العالقة الزوجية مدة حمددة األمر الذي يرتتب عليه فتح اجملال أمام املغتصب أو الاطف
التهرب من العقوبة عن طريق زواجه من الضحية ،واغفال البعد والتأثري النفسي املتشكل لدى ضحايا مثل
هذه اجلرائم.



من األمهية مبكان منح الضحايا "املعتدى عليهم" يف جرائم العرض داخل األُسرة احلق يف تقدمي شكوى
ضد املعتدين األقارب ،وإلغاء اشرتاط أن يكون تقدمي الشكوى من قبل قريب أو صهر أحد الفاعلني حىت
الدرجة الرابعة ،حبيث يتمكن هؤالء االشخاص من الوصول اىل العدالة ،واحلصول على اإلنصاف.

آفـاق توطـني اتفاقية (السيداو) يف السياسات اجلنائية التشريعية:


تجريم أفعال ال تجرمها الرزم المطبقة حالياً.

( األفعال اليت تشكل عنفا نفسيا ،مثل الضغط واإلكراه واإلهانة واالحتقار

والتهديد بارتكاب العنف النفسي أو اجلسدي أو اجلنسي أو االقتصادي؛ خرق التدابري الاصة حبماية النساء من العنف ،اليت ينبغي
أن يقررها القانون ،اغتصاب الزوجة ،تأديب األبناء الذي قد يفضي للموت).


إقرار عقوبات نوعية.



إقرار تدابير خاصة لحماية النساء من العنف.

ٍ
بأعمال للنفع العام).
(العقوبات املالية ،واحلرمان مع بعض احلقوق املدنية ،القيام
( منع مرتكب العنف ،لفرتة حمددة ،من االتصال بالضحية أو االقرتاب

من مقر سكناها أو اإلقامة معها أو من مقابلة األطفال ،حتت طائلة املتابعة والعقاب؛ عرض مرتكب العنف ،عند الضرورة ،على
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مراكز العالج والتأهيل .تطوير آلية تشريعية حلماية األُسرة من العنف ،وتفعيل أنظمة التحويل الوطين للنساء ضحايا العنف القائم على
أساس النوع االجتماعي).


معالجة اإلشكاالت القانونية التي تشهدها الرزم النافذة.

(على صعيد إثبـات الجرائم :التنصيص يف الرزم

اجلنائية ،وضمن املقتضيات املتعلقة باإلثبات ،على الصوصية اليت ينبغي أن تتبع إثبات اجلرائم اليت تستهدف النساء؛ ـالتنصيص على
إلزامية ضم الشكاوى السابقة بغض النظر عن مآهلا .على صعيد السلطة التقديرية للقضاء( :التأسيس لسوابق قضائية حتدد قيمة
اتفاقية السيداو يف مواجهة التشريع احمللي ،وت رجيح احملكمة ،يف مسار تكوينها لقناعتها ،لألدلة والقرائن اليت تثبت العنف؛ تقليص
ُماالت التخيري بني العقوبات املالية والعقوبات السالبة للحرية .على صعيد ظروف التخفيف والتشديد :التنصيص يف تلك الرزم
على أن قيام اجلرائم اليت تستهدف النساء على أساس النوع االجتماعي يعترب ،من الناحية املبدئية ،ظرفاً من ظروف التشديد؛

التنصيص كذلك على ارتباط ظروف التشديد بشخص الضحية أيضاً وليس بشخص اجلان أو ظروف ارتكاب اجلرمية فقط).

إسمــاعيل حمّـاد ،المسـتشار القانوني لوزارة شـؤون المرأة ،دولـة فلســطين.

