ورقة حقائق حول:

جرائم قتل وانتحار النساء يف فلسطين
5102 -5102

نركز شؤون املرأة  -غزة

مقدمة:
تزايدت نسب العنف بكافة أشكالو وأنواعو ،ضد النساء في المجتمع الفمسطيني ,ووفق نتائج المسح
الوطني حول العنف في المجتمع الفمسطيني 3122م ،حسب إحصائيات الجياز المركزي لإلحصاء
الفمسطيني ,تبين أن  % 48.1من النساء المواتي سبق لين الزواج تعرضن ألحد أشكال العنف من
قبل أزواجين عام 3122م؛ وكانت أعمى نسبة عنف موجو من األزواج ضد زوجاتيم ،في محافظة
أريحا واألغوار في الضفة الغربية ( ،)%58.4وأدناىا في محافظة رام اهلل والبيرة ()%25.3؛ أما في
قطاع غزة فقد بمغت أعمى نسبة عنف في محافظة غزة ( ،)%69.2وأدناىا في محافظة رفح
( ,)%34.2من جية أخرى ىناك حوالي  %6من النساء تعرضن لمعنف النفسي في الشارع،
و %2.4تعرضن لتحرشات جنسية و %1.7تعرضن لعنف جسدي في نفس المكان ،بالمقابل فإن
 %5.1من النساء تعرضن لعنف نفسي من قبل مقدمي الخدمات في أماكن تقديم الخدمات العامة.
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ويرجع العنف الممارس ضد المرأة لمظروف السياسية  ،الثقافية ،االجتماعية ،واالقتصادية التي تحيط
بالمرأة العربية والفمسطينية خصوصاً ,وظاىرة العنف ضد المرأة في عالمنا العربي وفي فمسطين,
قضية تواجو صعوبات وعقبات عند دراستيا ,بسبب سياسة الغموض والصمت التي تفرضيا مفاىيم
نمطية اجتماعية وثقافية تعيب عمى المرأة ،التحدث بما تتعرض لو من عنف ,اذ يؤكد القائمون عمى
اإلحصاءات في الغالب أنيا ال تعبر عن حقيقة الظاىرة ،بسبب سياسة اإلخراس والكتمان التي
يمارسيا المجتمع عمى المرأة ،فتجعميا أسيرة أفكار وثقافات مجتمعية ،تصادر دورىا وتؤثر عمى
صحتيا النفسية والجسدية  ,فانتشار ظاىرة العنف ضد المرأة  ,تقف وراءىا الكثير من العوامل
واألسباب االجتماعية والثقافية والتربوية التي نجدىا في كثير من األحيان تمارس بل تساعد عمى
ممارسة العنف باختالف بأقصى أشكالو بحرمانين من الحق في الحياة (القتل).
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 3122
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مفهوم العنف ضد المرأة
يعرف العنف في اإلعالن العالمي لمقضاء عمى العنف ضد المرأة ،والذي وقعتو األمم المتحدة سنة
يخيل أن
 2::4بأنو ( أي فعل عنيف قائم عمى أساس الجنس ضد المرأة  ،والذي ينجم عنو أو ّ
ينجم عنو أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية لممرأة  ,بما في ذلك التيديد باقتراف مثل ىذا

الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية  ,سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ).

جرائم قتل وانتحار النساء ( أرقام واحصائيات ) في الضفة وقطاع غزة : 1022 -1025
تشير اإلحصاءات التي رصدتيا تقارير المؤسسات الرسمية ومؤسسات نسوية ومؤسسات حقوق

اإلنسان ،والنيابة العامة في غزة إلى ارتفاع ممحوظ في جرائم قتل النساء في المجتمع الفمسطيني
بوتيرة متصاعدة ،وبشكل ممحوظ ،ال سيما في األعوام األخيرةـ ،فمنذ مطمع العام الحالي  ،3129تم

رصد وقوع عدد ( )32حالة قتل وانتحار لنساء في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية منيا ( 22

) حالة في الضفة الغربية و(  ) 21حاالت في قطاع غزة ،وفق احصائيات مركز المرأة لإلرشاد
القانوني واالجتماعي.

وفي عام  3128سجمت  38حالة ،بينين (  ) 21حاالت في الضفة الغربية ،و(  ) 27في قطاع

بينين  22امرأة في قطاع غزة و(  ) 23في
غزة ،وفي عام  3127تم رصد (  ) 34حالة من
ّ
الضفة الغربية ،وفي عام  3126تم رصد (  ) 26حالة (  ) 7منيا قطاع غزة ،و(  ) :في الضفة
الغربية.
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وفي قراءة محددة لجرائم قتل وانتحار النساء التي تم رصدها وتوثيقها أظهرت غالبية الجرائم
المرتكبة بحق النساء نالحظ التالي:
 ىناك تنوعاً في الحالة االجتماعية لمنساء المواتي قمن باالنتحار أو المواتي تم قتمين. أشكال القتل التي تم رصدها :قتل عمد ،شجارات عائمية ،رصاص طائش. االنتحار :تمثمت في الخنق ،سقوط من عمو . جرائم القتل ليست لحظية أو ناتجة عن ردة فعل ،بل ىي جرائم مخطط ليا من قبل الجاني. المعتدي يكون عمى صمة قرابة من الدرجة األولى من داخل األسرة ليشمل األب ،األخ ،الزوج.* ولوحظ أن ىذه الجرائم التي ترتكب بحق النساء تكون دوافع مختمفة منيا العنف المبني عمى النوع
االجتماعي ،الشجارات العائمية ،والقتل عمى ما يسمى بـ " شرف العائمة " ،أما في حاالت االنتحار
التي تم رصدىا تبين في غالبية الحاالت أن ىؤالء النساء والفتيات كن يتعرضن لعنف أسري شديد
باختالف أشكالو ،ما دفعين لالنتحار لمخالص من العنف.
* التعديالت القانونية وحماية النساء:
انسجاما مع انضمام دولة فمسطين لمعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
وعمى ضوء ذلك ،و
ً
والسياسية ،والعيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية ،واتفاقية القضاء عمى
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،وبتاريخ  22أيار  ،3125أصدر الرئيس محمود عباس

معدال لنص المادة  :9من قانون العقوبات
(رئيس دولة فمسطين) قرار بقانون رقم  21لسنة 3125
ً

رقم  27لسنة 2:71؛ ومضمون ىذا التعديل ىو إلغاء العذر المخفف كمما وقع الفعل عمى أنثى
بدواعي الشرف ،وىذا يعني عدم صالحية القضاء في الخوض في األسباب التخفيفية كمما تبين
لممحكمة أن الضحية أنثى ،وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى "جرائم شرف".

ىذا األمر دفع مجمس الوزراء الفمسطيني في جمستو األسبوعية في  6آذار  3129إلى إصدار قرار
بالتنسيب إلى الرئيس محمود عباس ،إلصدار قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات رقم ( )27لسنة
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2:71م؛ وذلك بإضافة فقرة خامسة لممادة ( )::تنص عمى أن (يستثنى من أحكام ىذه المادة جرائم
قتل النساء عمى خمفية "شرف العائمة" أو دواعي الشرف) ،والغاء المادة ( )419من قانون العقوبات،
بما ينسجم مع القانون األساسي الفمسطيني ،ومع أجندة السياسات الوطنية الفمسطينية لمستة أعوام

( 3128الى  ،)3133وبما يتواءم مع االتفاقيات الدولية التي انضمت إلييا دولة فمسطين؛ حتى ال
يستفيد مرتكبي الج ارئم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة ( )::من القانون ،وحتى ال
يستفيد مرتكبو جرائم االعتداءات عمى اإلناث من وقف المالحقة القضائية ،ومن تنفيذ العقوبة

المحكوم بيا عمييم؛ إال أن كل ىذه التعديالت القانونية ال زالت ال تحمي النساء.

ال شك بأن آثار ىذه الجرائم ال تقف عند حرمان ىؤالء النساء المقتوالت من الحياة ،بل ىناك
تأثيرات نفسية واجتماعية تتركيا عمى النساء في األسر التي قتمت فييا امرأة ،حيث يعانين بعد ذلك

من العنف االجتماعي الذي يطال كافة أمور حياتين ،لذا يتوجب عمى الجيات الرسمية الوقوف عمى

دراسة ىذه األسباب والعمل عمى اجراءات وقوانين رادعة لذا جاءت هذه الورقة بعدة توصيات منها:
توصيات عمى مستوى التشريع والقانون:
.2

اقرار القوانين التي تضمن القضاء عمى العنف والتمييز ضد المرأة ,وفي مقدمتيا قانون
عقوبات فمسطيني عصري وجديد يضمن حق الدولة في حماية النظام االجتماعي بفرض
عقوبات عمى األفراد الذين ييددون أمن وسالمة أفراد المجتمع ،و يضمن توفير حماية
فاعمة لممرأة من الجرائم الواقعة عمييا.

.3

االسراع في اقرار مسودة قانون حماية األسرة من العنف.

.4

تبني استراتيجيات ووضع تدابير وقائية لحماية المرأة من العنف ،تطبق فعمياً عمى أرض
الواقع من خالل رصد حصص خاصة لذلك في الموازنة العامة لتنفيذ ىذه
االستراتيجيات.

توصيات عمى مستوى الجهات القضائية والشرطية:
 -2التحقيق الجاد من قبل المباحث والنيابة العامة في جرائم قتل النساء ،واتخاذ
المقتضى القانوني والقضائي الواجب ،وايقاع العقوبات الرادعة بحقيم.
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 -3العمل عمى نشر نتائج التحقيق في الجرائم بصورة مباشرة ،وعدم االكتفاء بنشر
الخبر األولي لمحادثة ،ليش ّكل ذلك رادعاً لمجناة.
 -4قيام جميع الجيات الرسمية الشرطة ،النيابة والقضاء ،بتحمل مسؤولياتيم القانونية
من خالل التعامل الجاد مع شكاوى النساء المتعمقة ،بالعنف األسري والمجتمعي
المبني عمى أساس النوع االجتماعي.
توصيات عمى مستوى المؤسسات النسوية والحقوقية:
 -2عمى المؤسسات النسوية بالدرجة األولى القيام بدور متابعة التحقيقات الخاصة بجرائم قتل
النساء واالنتحار ،وأيضاً المؤسسات الحقوقية متابعة النتائج المرتبطة بإجراءات التحقيق في
ىذا النوع من القضايا ،وايالء اىتمام خاص لمتابعة ىذه القضايا نظ اًر لطبيعة المجتمع الذي
يخفي المعمومات الخاصة بالنساء.
 -3ممارسة المؤسسات النسوية والتحالفات واالئتالفات النسوية والحقوقية ،دورىا في الرقابة عمى
تطبيق الدولة ،بما فييا الو ازرات والمؤسسات الحكومية التفاقية القضاء عمى كافة أشكال
التمييز ضد المرأة (سيداو) ،لما فييا من ميزات تساىم في تحقيق العدالة االجتماعية،
والمساواة لمنساء والفتيات في فمسطين ،من خالل حصولين عمى حقوقين األساسية.
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