
ائيّة في الّسلطة القضالمرأةُ 
"               إزالة الحواجز وزيادة األعداد"

الفلسطينيةالحالة دراسة 



:منهجية البحث

اركة املرأة في يعتمد التقرير على املنهج الوصفي التحليلي، بحيث يتم توصيف واقع مش
لة، القضاء الفلسطيني وتحليل مجموعة التداخالت التشريعية والواقعية ذات الص

ديم توصيات وتحليل نتائج املقابالت ومجموعتي العمل املركزة للوصول إلى النتائج وتق
.تهدف إلى زيادة واقع مشاركة املرأة في السلطة القضائية

:نطاق البحث

امي والقضاء يشتمل البحث على دراسة كافة أنماط القضاء في فلسطين، وهي القضاء النظ
.الشرعي والقضاء الدستوري والقضاء العسكري على حد سواء



الصفحةالمحتوياتالتقسيم

خولدعلىوأثرهاالصلةذاتوالسياساتقانونيةخلفيةاألولالقسم

فيهوتقدمهاالقضاءسلكالىالمرأة

الفصل

األول

فلسطينفيالقضائيالنظامحولموجز

الفصل

الثاني

مشاركةوواقعوالترقيةالتعيينوسياساتالقانونياإلطار

الكميالمستوىعلىالمرأة

(لمناقشاتواالمقابالتنتائجتحليل)القضاءفيالمرأةواقعنيالثاالقسم

الفصل

األول

والدافعيةالقضاءسلكالىالدخول

الفصل

الثاني

اليوميالعملفيالمعوقات

الفصل

الثالث

الوظيفيالتقدمفيالمعيقات

الفصل

الرابع

القاضيةللمرأةوالداعمةحالياالمتوفرةالمبادرات

الفصل

الخامس

القضاءفيالمرأةوجودأثر

الوطنيالمستوىعلىوالتوصياتالعامةالنتائجالخاتمة



تقدمها فيهاخللفية القانونية والسياسات ذات الصلة وأثرها على دخول املرأة اىل سلك القضاء و 

 ا ت تا ات

. تتعدد في فلسطين ال هات المخولة في  دارة   و  السلطة القضائية  بحيث  خضع القضاء 1

النظامي صاح  الو  ة العامة لم لس القضاء األعلى   و خضع القضاء الشرعي إلدارة م لس 

القضاء الشرعي  و خضع القضاء الدستور  إلدارة رئيس المحكمة وال معية العمومية 

للمحكمة  و خضع القضاء العسكر  إلدارة م لس هي ة قضاء قوى األمن. 

. تعتبر كل  دارة قضائية مستقلة ب اتها وتخضع لقانونها الخا  بما في ذلك  روط التعيين 2

والترقية. 

. كنتي ة لتعدد اإلدارات القضائية   مكن القول   توجد  لية للتنسي  بين ال هات المخولة ب دارة 3

السلطة القضائية مما  وج  العمل على مع كل جهة للبحث في  ليات   ادة أعداد القضاء من 

النساء وضما  تقدمها الوظيفي. 

. كنتي ة لتعدد اإلدارات القضائية  ف    السياسات الخاصة بالتعيين و جراءاته القانونية تختل  4

من قطا  قضائي  لى  خر مما  ستوج  دراسة كل قطا  بشكل منفصل عن القطا  ا خر. 
 



أعداد القضاة من الرجال ومن النساء يف كافة اجلهات القضائية
عدد القضاة من العدد العامالجهة القضائية

الر ال

عدد القضاة من 

ال ساء

ال سبة المئوية 

للقضاة الر ال

ضاة ال سبة المئوية للق

ال ساء

%17.8%  2472034482.2القضاء ال ظامي 

اكم ال يابة العامة في المح

ال ظامية

1571243379%21%

%6.7%4542393.3القضاء الشرعي 

%0%880100القضاء الد توري

%20.4%103822179.6القضاء العسكري

%18%56045910182المجموع العام



حتليل واستنتاجات عامة
القضاءفيسواءسطينبفلالقضائيةالسلطةفيالقضائيةاملناصبفيوالترقيةالتعيينشروطأن  يالحظ.1

  لىعوالنساءالرجالعلىتنطبقمجردةعامةجاءتقدالعسكري أوالدستورياوالشرعياوالنظامي
حد 

.سواء
لخللؤسسيماوهواملؤنثصيغةيستخدمولمللمكلفينمخاطبتهفياملذكرصيغةاملشرعاستخدم.2

.التشريعيةالصياغةفيجندري 
اإليجابيييزالتممنكنوعالقضائيةالوظائفإلشغالنسائيةكوتاالتعيينوآلياتشروطتتضمنلم.3

الذيهميشالتمنالقطاعاتمنالكثيرفيتعانيزالتالالفلسطينيةاملرأةأن  السيمااملرأةلصالح
التشريعاعترفقدو املختلفة،القطاعاتفيمشاركتهاتعزيزباتجاهمقبول إيجابيتمييزتوفيريستوجب

هذهاستنساخذلكوءضعلىويمكنواملحلية،التشريعيةاالنتخاباتمجالفيالنسائيةبالكوتاالفلسطيني
.القضائيةالسلطةمجالفيالتجربة

يتضمنأنباإلمكانوكانالقاضيات،أوللقضاةإسنادهايمكنمعينةإداريةمناصبالقانون يحددلم.4
رؤساءمنصبمثلالنساءمنللقضاةمنهامعينةنسبأوالقضائيةاملناصببعضتحديدالقانون 
.القضائيةاإلداراتوبعضاملحاكم

لزملم.5
ُ
العسكري،ضاءالقباستثناءالتعيينلغاياتمسابقةبإجراءالقضائيةاإلدارةالتعيينإجراءاتت
 سواءجندري،أساسعلىاملستندللتعيينالبابيفتحقدوهذا

 
،أوسلبا

 
العادةأن  منمالرغعلىإيجابا

تكون نبأذلكمناالستفادةويمكنقضائية،مسابقةخاللمناألولىالدرجةقضاةتعيينعلىدرجت
القضائيةباملناصمنمعينعددتوفيرعلىقائمةالقضائيةاإلدارةقبلمناملعتمدةالتعيينسياسات

.النساءمنللقضاةالترقيةأوبالتعيينسواء



النتائج العامة
القاضياتأعداديفاألخيرةالسنواتفيالتطور عنلديهننسبيرضاعنالنساءالقضاةمقابالتنتائجتشير

عددمعنةمقار العددهذافيكبيرقصور وجودمعالنظامي،القضاءفيالسيماالذكور،للقضاةبالنسبة
املساواةمعربليقتالعددلزيادآلياتإيجاديستدعيالذياألمرالرجال،لعددبالنسبةالفلسطينيةالنساء

نسبةهياميالنظالقضاءفيالرجالللقضاةبالنسبةالقاضياتالنساءنسبةأن  ذلكواملرأة،الرجلبين
الشرعي،ضاءالقمستوى وعلىفلسطين،فيالسكانعاممجموعمنللذكور النساءنسبةمعمقارنةمتدنية
قاض يجهتو معاألخيرةالسنواتفيالشرعيالقضاءفيالنساءمنالقاضياتعددفينسبيتطور حدث

غايةفيمسألةالشرعيالقضاءفياملرأةوضعيبقىولكنالقاضيات،عددزيادةنحوالذهابفيالقضاة
،تطوراتعتبركفكرةالشرعيالقضاءفياملرأةوجوديجعلالذياألمرالحساسية

 
نسبةبقىتولكنمهما

الرجال،بالقضاةمقارنةجداقليلةالنساءمنالقضاة
مؤشروريةالدستاملحكمةتشكيلفيالنساءمنقضاةوجودعدميعتبرالدستوري،القضاءمستوى وعلى
فيامرأةأيودلوجالدستوريةاملحكمةافتقرتحيثالقاضيات،للنساءالعامالتقييمفيكبيرتراجععلى

عسكري،الالقضاءبخصوصأمااملعالجة،وآلياتاألسبابدراسةإلىيحتاجالذياألمراملحكمة،تشكيل
أن  ويالحظ،العسكري القضاءفيللعملالنساءانضمامنتيجةاألخيرةالسنواتفيكبيرتطور حدثفقد

املحكمةيفتعملواحدةقاضيةباستثناءالعسكرية،العامالنيابةفييعملنالنساءمناألكبرالنسبة
قضائيةاصبمنيتولينالالعسكري القضاءفيالنساءأن  حيثمنقوضاتقدمايشكلالدائمة،العسكرية

.عليا



على املستوى الوطينالتوصيات 
.الكفاءةمراعاةمعللمرأةوالترقيةالتعيينفيالكوتانظاماعتماد.1
نطقةمفيالعمل)مثلللمرأةاإلنجابيوالدور األسريةالظروفتراعيداخليةلوائحاعتماد.2

.(..املغادرةأذون الطارئة،العائليةاإلجازاتالسكن،
باملعاييرصةمتخصوبرامجالقضاءفياملرأةدور حول دراساتيتضمنللمرأةتدريبةبرامجإقرار.3

.املجاالتكافةفيالقضاءفيالعملومهاراتاملرأةلحقوق الدولية
فيلقضائيةوااألكاديميةواألبحاثالدراساتفياملشاركةفيقيوددون املرأةللقاض يالسماح.4

.التعليميةواملؤسساتالجامعات
عملبمهتمةحقوقيةوجمعياتوشبكاتودوليامحلياالنسويةاملؤسساتمعالتشبيك.5

منملجالاوإتاحةالقضاة،ناديجمعيةفياملرأةدور تفعيلفياالستمراروضماناملرأةالقاض ي
عملبمهتمةحقوقيةوجمعياتوشبكاتمعللتواصلاملرأةللقاض يالقضائيةاإلدارةقبل

يعتشجعلىوالعملوالتدريبيةالدراسيةوأعمالهابرامجهامنواالستفادةاملرأةالقاض ي
معاملجتتوعيةتضمنخططوضععلىوالدوليةاملحليةوالحقوقيةالنسويةاملؤسسات
.القضاءفياملرأةدور أهميةفيخاصبشكلواملرأةعامبشكلالفلسطيني


