مركز " شمس" ينظم لقاء حول آليات تمكين النساء من الوصول للعدالة
راية أف أم
الخميس 9112/1/3
نظم مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية " شمس" لقاء حول تمكين النساء من الوصول إلى
العدالة  ،بالتعاون والتنسيق مع محافظة رام هللا والبيرة ،ووزارة التنمية االجتماعية ،بدعم من حكومة
كندا .ويهدف هذا اللقاء الذي حضره  91سيدة من محافظة رام هللا والبيرة إلى البحث في المعيقات
التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة  ،وطرح المشاكل التي تواجهن وتنتهك حقوقهن ،ومن ثم
الخروج بتوصيات تمكن الجهات المختصة من مساعدتهن.
وافتتح اللقاء السيد حمد هللا عليان مساعد محافظة رام هللا والبيرة  ،مرحبا بالحضور ومؤكدا على
أهمية اللقاء من أجل العمل معا لتمكين النساء من الوصول للعدالة ،من جانبها أكدت السيدة سمر
حمد من وزارة التنمية االجتماعية على أهمية مساعدة النساء ،و ضرورة استقبال أي طرح جديد من
أجل تنفيذه ،واألخذ بعين االعتبار التوصيات المطروحة لتحقيق العدالة المرجوة.
وتطرقت النساء المشاركات في اللقاء إلى المعيقات إلى تمنع وصولهن إلى العدالة ،والتي تتمثل في
عادات المجتمع وتقاليده التي تحد من حرية المرأة في ممارسة حقوقها  ،ونظرة المجتمع الذكورية
للمرأة بشكل عام والمرأة المطلقة بشكل خاص  ،الضغط على المرأة للتنازل عن حقها وطلب الصلح
والتراضي ،القصور الموجود في التنفيذ لقرارات المحكمة ،والتباطؤ في إجراءات المحكمة والتأجيل
المستمر فيما يخص قضايا النساء .باإلضافة إلى عدم قدرة وحدة حماية األسرة في الشرطة على
جلد الجاني في نفس وقت تعرض الضحية لالعتداء والتأخر بمحاسبته ووجود القصور في القوانين،
وصعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها االحتالل ،عدم معرفة المرأة بحقوقها والخوف من
المطالبة بها ،كما ذكرت بعض المشاركات أن المرأة ال تصل للعدالة المنشودة بسبب الوساطة والرشوة
الموجودة في المحاكم ،وعدم الشفافية الموجودة في أجهزة القضاة في المحاكم.
وفي نهاية اللقاء أوصت المشاركات على ضرورة التوعية في المجتمع من خالل وسائل التواصل
االجتماعي واإلعالم وورشات العمل وغيرها حول حقوق المرأة ودورها الفاعل في المجتمع ،الرقابة
على عمل لجنة اإلرشاد في المحاكم الشرعية وعدم استغالل الجاني القصور في أداء اللجنة لمصالحه
الشخصية على حساب حق المرأة في النفقة ،وضرورة وجود عناصر شابة في اللجنة تتعامل بطريقة
إيجابية لتعزيز نفسية المرأة وسماع شكوتها للتعامل الصحيح والقانوني مع حالتها ،والتدريب على
كيفية التعامل مع الجمهور خاصة بقسم اإلرشاد في المحاكم،و ضرورة وجود مؤسسات تدعم وتقف
بجانب النساء المظلومات ،ودعمهم للوصول إلى تحقيق مطالبهم وحقوقهم ،باإلضافة إلى مؤسسات
التمكين االقتصادي والدعم واإلغاثة لمساعدتهم ،إن كانت مالية أو قانونية ،والتعاون ما بين المحافظات
في المدن الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية ،إن كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني،
من أجل المساعدة والتمكين للحاالت اإلنسانية ،وضرورة عقد لقاءات أخرى ،وإشراك عدد أكبر من
النساء للتمكن من إيجاد حلول فعالة.
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