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 كلمة الهيئة املستقلة

بالغ  أمراً  الرشعي  القضاء  وعمل  والية  سياق  اإلنسان يف  تعزيز حامية حقوق  مهمة  ُتثل 

األهمية بهدف تكني النساء واالطفال من الوصول للعدالة يف جميع االوقات، حيث تستمر الهيئة 

املستقلة لحقوق االنسان بصفتها املؤسسة الوطنية لحقوق االنسان يف فلسطني بالقيام يف دورها 

االنسان  املرتبطة بحقوق  الخربات واملعارف  تقديم  االميكوس« من خالل  للمحكمة »  كصديق 

والتوعية وتستجلب  التدريب  مبادرات  اجل ذلك   الرشعية، وتنظم من  املحاكم  للسادة قضاة 

الخرباء املختصني لتحقيق هذه الغاية، ويف هذا السياق، يشكل هذا الدليل إطاراً مرجعياً يستند 

اليه القضاة يف املحاكم الرشعية لتعزيز سبل الوفاء بتطبيق مبادئ سيادة القانون وحقوق االنسان 

وتكني اصحاب الحقوق من الوصول للعدالة.

اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  اتفاقيات  إىل   2015 العام  يف  فلسطني  دولة  انضمت  لقد 

وأكدت التزامها باملعايري الدولية لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهدين الدوليني للحقوق املدنية 

التمييز ضد  كافة أشكال  اتفاقيتي مناهضة  االقتصادية واالجتامعية، وكذا  والسياسية والحقوق 

املرأة واتفاقية حقوق الطفل، وهي االتفاقيات التي تشكل األساس الناجز لاللتزامات التي تقع 

عىل عاتق القضاء الرشعي يف دولة فلسطني. غري أن هذه االلتزامات مل تجد طريقها إىل التنفيذ 

الفعيل، عىل صلة بأسباب متنوعة، يف مقدمتها سياسات االحتالل اإلرسائييل فرص تصحيح وتنسيق  

الفلسطينية، يليها تبعات االنقسام الداخيل منذ العام 2007 وأثره يف تعميق  البنية الترشيعية 

التباعد الجغرايف واإلداري والقضايئ، ويأيت ثالث هذه األسباب الحاكمة عدم قيام اصحاب الواجب 

يف دولة فلسطني بنرش االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان املصادق عليها يف الجريدة الرسمية 

لتأكيد االعرتاف بها كقواعد قانونية حاكمة ميكن االعتداد بها يف مسار التقايض، ورابع العوائق 

يكمن يف غياب اإلرادة الرضورية إلعامل هذه املعايري، وهو قصور يشمل املؤسسات القضائية 

صاحبة الوالية ، ويشمل القضاة أنفسهم لعزوفهم عن االستناد لهذه القواعد يف مسار التقايض 

واألحكام.

يأيت هذا الدليل ضمن التوجهات االسرتاتيجية للهيئة املستقلة لحقوق االنسان، يف تعزيز   

وتكني قطاعات العدالة، من خالل تعزيز مهارات وقدرات القضاة مبا يحقق الحامية والعدالة، 

وصون الحريات والحقوق انسجاماً مع االتفاقات الدولية، ال سيام تلك التي وقعت عليها دولة 

فلسطني، والقوانني الوطنية الفلسطينية ذات الصلة.
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إن الهيئة تتقدم بخالص االمتنان لخرباء املنظمة العربية لحقوق االنسان يف جمهورية مرص 

العربية الذين قاموا بإعداد منت هذا الدليل، وكذلك لفريق الخرباء الفلسطينني الذي اسهموا يف 

مراجعة واثراء املحتوى والسوابق.

وتتطلع الهيئة اىل تنظيم مبادرات التوعية بآليات استخدام هذا الدليل للفئات التي يستهدفها 

هذا الدليل من القضاة واملحامني الرشعيني ومنظامت املجتمع املدين ذات الصلة مبنارصة حقوق 

املرأة والطفل وكذلك االعالميني ونشطاء حقوق االنسان.
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الفصل األول

مقّدمة الدليل
وكشاف المصطلحات
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أواًل. مقّدمة الدليل اإلرشادي

يسعي هذا الدليل إىل تجميع الخربات املعرفية لالزمة لتعزيز عمل القضاة يف ضامن حامية 

حقوق االنسان وسيادة القانون، مع إيالء االعتبار لوضع إطار معريف حقوقي يستند ملعايري حقوق 

االنسان الدولية والوطنية ذات الصلة لتعزيز معارف وخربات املستهدفني من الدليل.

وتهدف الهيئة املستقلة لحقوق االنسان من وراء هذا الدليل اإلرشادي إىل تطوير معارف 

الدولية  للمعايري  وفقا  عملهم  مبامرسة  الخاصة  املعارف  امتالك  من  وتكنهم  القضاة،  وخربات 

عىل  يحتوي  الذي  الدليل  تصميم  تم  وقد  القانون،  واحرتام  تنفيذ  مجال  يف  واملتبعة  املعروفة 

معظم القواعد واملعايري، التي تساعد القضاة عىل النجاح يف أداء الواجبات واملهام الالزمة لضامن 

تطبيق واحرتام سيادة القانون وحامية حقوق املواطنني، ليك يكون مبثابة املرشد املعني يف تنفيذ 

وأداء الواجب املناط بهم ، وخاصة تعزز وصول النساء واالطفال إىل العدالة واالنصاف القانوين، 

يف إطار املعايري الدولية و القوانني ذات الصلة . األمر الذي سوف يعزز من ثقة واحرتام املواطن 

الفلسطيني للقضاء الرشعي  ويساهم يف الحفاظ عىل سيادة القانون وحقوق اإلنسان يف ان معا. 

السلطة  روافد  وكافة  الفلسطيني  الرشعي  القضاء  بأن  اإلميان  من  الدليل  هذا  وينطلق 

القضائية الفلسطينية ميتلكون القدرة العالية عىل تقديم النموذج اإليجايب واتخاذ مسار التحديث 

واإلصالح املستمر والذي سيكون ُمعيناً للدولة الفلسطينية عىل االرتقاء ملالقاة التحديات وتأكيد 

التحرر واالستقالل وبناء الدولة  الفلسطيني يف  الثابتة للحقوق الجامعية للشعب  االستحقاقات 

املستقلة.

وإذ تتقدم الهيئة املستقلة لحقوق االنسان بالشكر إىل كل من ساهم يف تطوير واغناء هذا 

الدليل فأنها تأمل ان يشكل الدليل مرجعاً مبسطاً وكافياً يستند إليه القضاة املعنني يف تفعيل 

دورهم يف حامية حقوق االنسان.

الحاجة إىل الدليل:

القضاء  القانون ودور  املرأة وسيادة  االنسان وحقوق  نظرة عامة عن حقوق  الدليل  يقدم 

وفقا للقوانني املحلية واملعايري واملواثيق الدولية.  لذا، تكمن الحاجة للدليل يف كونه أداة إرشادية 

تفاعلية تركز محتوياته عىل تعزيز املعارف والخربات يف هذا السياق للمستهدفني من الدليل.
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املستفيدون املستهدفون:

الدليل مصمم لتطوير قدرات وخربات القضاة وأعضاء النيابة العامة يف فلسطني.. 1

يستفيد من الدليل نشطاء حقوق االنسان والفاعلني والفاعالت من منظامت املجتمع املدين.. 2

يستفيد من الدليل املعنيون كافة من نساء ورجال، وممن يسعون إىل تعزيز حامية حقوق . 3

االنسان وسيادة القانون وتطوير قطاعات العدالة.

أهداف الدليل

بصفة 	  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  الرشعي  القضاء  وأعضاء  ملؤسسات  املهنية  املعرفة  تعزيز 

عامة، والحقوق الواقعة يف سياق واليتهم القضائية بصفة خاصة.

 تعزيز مسار تطوير عمل القضاء الرشعي عىل كافة األصعدة باالستناد عىل معايري حقوق 	 

االنسان مبا يف ذلك من خالل التغلب عىل العوائق القامئة.

والنساء 	  االنسان  حقوق  وحامية  القانون  سيادة  لتعزيز  القضاة  وخربات  معارف  تحسني 

والفئات الهشة .

يشمل الدليل عىل أربعة فصول 

يركز األول: عىل مقدمة وتعريف للمفاهيم واملصطلحات الواردة يف الدليل.

 فيام يشمل الفصل الثاين: عىل اطار حقوقي يقدم تعريف مبعايري حقوق االنسان الدولية 

بشكل عام ويركز أيضا حقوق النساء واألطفال باعتبارهم الفئات ذوي العالقة يف عمل القضاء 

الرشعي . فيام سريكز الفصل الثالث: دور القضاء الرشعي يف حامية حقوق االنسان.

التوجيهية لدور  الرابع إطاراً عملياً يضم مجموعة من االرشادات واملبادي  الفصل   ويقدم 

القضاة.

الدولية  والوثائق  القضائية  السوابق  بعض  تشمل  التي  املالحق  من  مجموعة  ويضم  كام 

والوطنية  ذات الصلة بالدليل.
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ثانيًا: مصطلحات أساسية/ كشاف املفاهيم

يعالج هذا الفصل ويتضمن استعراضاً لجملة من املفاهيم الواردة يف الدليل ذات العالقة، 

بهدف تأصيلها وتعزيز املعرفة والوعي بشأنها، مع إيضاح بعض املصطلحات التي تثري االلتباس، 

إضافة إىل التمييز بني عدد من املفاهيم العامة املتداخلة، ونورد أهم املفاهيم واملصطلحات تباعاً:

حقوق اإلنسان:

املعايري األساسية التي ال ميكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبرش.  وتكفل األديان 

الساموية واملواثيق الدولية والقوانني الوطنية حاميتها باعتبارها وحدة واحدة غري قابلة للتجزئة، 

وهي ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً، بحيث يستحيل إعطاء أولوية ألحد تلك الحقوق عىل حساب 

ثقافية  أم  أم اجتامعية  اقتصادية  أم  أم سياسية  أكانت مدنية  األخرى.  فحقوق اإلنسان؛ سواء 

هي حقوق متساوية غري قابلة للتجزئة، والدول تحت طائلة اإللزام القانوين بإعامل تلك الحقوق 

وضامن تتع مواطنيها بها.

تعريف القضاء الرشعي:

القضاء يف اللغة مصدر لفعل قىض، وهو »الحكم واإلنفاذ بإتقان«، واصطالحاً هو »الحكم بني 

الناس، أو اإللزام بحكم الرشع«، والقضاء الرشعي هو مجلس مختص وفقاً للقانون بنظر املسائل 

الرشعية واألحوال الشخصية عىل اختالف درجاتها.

الدعوى الرشعية: 

وسيلة  بأنها:  تعريفها  ميكن  ببساطة  ولكن  الصدد،  بهذا  قيلت  التي  التعريفات  تتعدد 

أباحها الشارع لكل فرد لحامية حقه، أو للمطالبة باسرتداده، من خالل الطلب باتخاذ املقتىض 

من  يتجزأ  ال  جزِء  وهو  مستقل،  الرشعي  »والقضاء  االدعاء.  وإثبات صحة  البينة  بعد  الرشعي 

 السلطة القضائية وتتواله املحاكم الرشعية عىل اختالف أنواعها ودرجاتها، وفقاً ألحكام القانون«

. وتنظر املحاكم الرشعية يف فلسطني يف منازعات ودعاوى األحوال الشخصية كافة، إال ما استثنى 

ألحكام  الخاضعني  األشخاص  جميع  عىل  الرشعي  القضاء  سلطة  وتارس  القانون،  يف  بنص  منها 

الرشيعة اإلسالمية.
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املواطنة: 

تعترب املواطنة رابطة سياسية واجتامعية وقانونية ما بني املواطن والدولة، يرتتب عليها منح 

حقوٍق للمواطن عىل مختلف األصعدة؛ كالحق يف االنتخاب والرتشح، والحق يف تويل املناصب 

العامة ... إلخ، ومن جانب آخر يلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة الّتي ينتمي إليها، 

كام تُعرِّف دائرة املعارف الربيطانية املواطنة بأنَّها: »العالقة بني فرد ودولة يحددها القانون، ومبا 

تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق«.

حقوق املرأة: 

هي جملة األمور الواجب توفريها للمرأة كونها حقاً من حقوقها، كام وميكن تعريفها بأنها 

قدرة املرأة عىل امتالك الحرية والكرامة واملساواة من منطلق اإلنسانية الكاملة، بعيداً عن 

الخوف واالستغالل، مبا يساهم بتعزيز رعاية املرأة وحاميتها يف إطار القوانني الوطنية والدولية.

املجتمع املدين: 

مجموعة املؤسسات والتنظيامت والنقابات والهيئات االجتامعية غري الحكومية، التي ميكن 

أن تشكل مجموعات ضغط، من خالل قيامها بدور الوسيط بني املواطن والدولة.

النوع االجتامعي: 

املصطلح يشري إىل التفرقة بني الذكر واألنثى عىل أساس الدور االجتامعي لكل منهام تأثراً 

التمييز  »النوع االجتامعي«  تتطلب عملية استجالء مفهوم  السياق،  السائدة.  ويف هذا  بالقيم 

بينه وبني مفهوم الجنس أو »النوع البيولوجي«، فبينام يقترص مصطلح الجنس عىل االختالفات 

حيث  دينامي،  مفهوم  االجتامعي  النوع  مصطلح  أن  نجد  فيام  واملرأة،  الرجل  بني  البيولوجية 

تتفاوت األدوار التي يلعبها الرجال والنساء تفاوتاً كبرياً بني ثقافة وأخرى، ومن جامعة اجتامعية 

االقتصادية، والعمر،  فالعرق، والطبقة االجتامعية، والظروف  الثقافة نفسها،  إىل أخرى يف إطار 

عوامل تؤثر عىل ما يعترب مناسباً للنساء من أعامل.

املساواة بني الجنسني: 

حق إنساين أسايس يشري إىل املعاملة املتساوية بني الرجل واملرأة، فيام يتعلق بحقوقهم يف 

املوارد والخدمات،  إىل  للوصول  متساوية  الوطنية، ومنحهم فرصاً  الترشيعات والسياسات  إطار 
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وهي تعني امتالك املرأة الفرص ذاتها التي ميتلكها الرجل، مبا يف ذلك القدرة عىل املشاركة يف 

الحياة العامة.

سيادة القانون: 

مصطلح يعني خضوع جميع األشخاص واملؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، مبا يف ذلك 

الدولة ذاتها، مسؤولني أمام قوانني صادرة علناً، وتطبق عىل الجميع بالتساوي، ويحتكم يف إطارها 

إىل قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

التمييز ضد املرأة:

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد، يتم عىل أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل 

واالقتصادية  السياسية  امليادين  يف  األساسية  والحريات  اإلنسان  بحقوق  للمرأة  االعرتاف  من 

واالجتامعية والثقافية واملدنية، أو يف أي ميدان آخر، أو إبطال االعرتاف للمرأة بهذه الحقوق أو 

تتعها بها ومامرستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية، وعىل أساس املساواة بينها وبني الرجل.

العنف ضد النساء: 

أي عمل أو ترصف عدايئ أو مؤٍذ أو مهني يرتكب بأي وسيلة، بحق أي فتاة أو امرأة لكونها 

أنثى، يخلق لها معاناة جسدية، نفسية، بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، ومن أمثلته: الخداع، أو 

البغاء أو أي وسيلة  العقاب، أو إجبارها عىل  التحرش، أو اإلكراه، أو  التهديد، أو االستغالل، أو 

أخرى، وإهانة كرامتها اإلنسانية، أو تقليل احرتامها لذاتها أو شخصيتها، أو االنتقاص من إمكانياتها 

الذهنية والجسدية.

املساءلة )املحاسبة(: 

يشري مفهوم املساءلة إىل وجود طرق وأساليب متقنة ومؤسسية تكن من مساءلة الشخص 

تجاوز  ما  إذا  إقالته  إمكانية  مع  العامة،  الشؤون  إدارة  يف  وترصفاته  أعامله  ومراقبة  املسؤول، 

الناس، وهذه املساءلة مضمونة بحكـم القانون، ومتحققة بوجود قضـاء  السلطة أو أخل بثقة 

مستقل ومحايد.
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اإلطار الحقوقي  
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يعالج ويتضمن هذا الفصل املعايري الدولية لحقوق االنسان وخاصة معايري حامية حقوق 

النساء واألطفال . 

أواًل: حقوق اإلنسان .. متهيد وتأصيل

يشري مصطلح حقوق اإلنسان إىل حزمة الحقوق والحريات التي لطاملا استقرت عرب العصور 

وتم اإلقرار بها واالستناد عليها يف تنظيم املجتمعات وإقامة العدل ورفع الجور والظلم، وذلك رغم 

تعدد السياقات واملشارب الثقافية والحضارية.

تعود حقوق اإلنسان إىل فكرة القيم والقواعد املشرتكة لكافة بني البرش، حيث األعراف تقر 

مبطلب اإلنسان يف الرفاه واالزدهار، وهو ما يتطلب احرتام أكرث االحتياجات اإلنسانية أهمية، رغم 

منازعة البعض يف مضمون هذه االحتياجات يف الحياة، وحقوق اإلنسان بهذا املعنى تقصد توفري 

الحد األدىن الرضوري يك يتمكن اإلنسان من تحقيق الرفاه واالزدهار. 

ومع تعدد أشكال التعريف األكادميي ملصطلح حقوق اإلنسان يف الواقع املعارص، فإن أيرس 

امليالد والتي تُشكل جوهر  البرش منذ  ببني  اللصيقة  الحقوق  أنها »تلك  التعريفات تذهب إىل 

آدميتهم، ويعد االنتقاص من هذه الحقوق انتقاص من آدمية بني البرش«.

وينبني هذا املحتوى يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل كون البرش يولدون متساوين 

البرش بفضل  الكرامة والحقوق، وأن حقوق اإلنسان هي مطالب أصلية مكفولة لكافة بني  يف 

إنسانيتهم وحدها، وأنها مطالب غري قابلة للترصف. 

وتعتمد هذه الحقوق عىل موافقة املستهدفني بها أنفسهم، وتت بلورتها بالصيغة القانونية 

الصعيد  عىل  االتفاقيات  صياغة  وقواعد  الوطني  الصعيد  عىل  الترشيعات  صياغة  لقواعد  وفقا 

الدويل.

األدبيات  يف  االستخدام  الشائعة  املفاهيم  من  اليوم  اإلنسان«  »حقوق  مفهوم  أصبح  ولقد 

السياسية الحديثة، ويف الخطاب السيايس املعارص بشكل عام، وكذلك يف أحاديث العامة، برصف 

النظر عن مؤيدي هذه الحقوق أو معارضيها، تبعاً لخلفياتهم الثقافية أو السياسية أو منابعهم 

الدينية. حيث أصبح هذا املفهوم يالقى رواجاً عىل املستويني األكادميي والسيايس، عىل حد سواء. 

بأنها  »أمنستي«  الدولية  العفو  منظمة  أدبيات  بحسب  اإلنسان،  حقوق  تعريف  وميكن 
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»املعايري األساسية التي ال ميكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبرش«. فحقوق اإلنسان هي 

أساس الحرية والعدالة والسالم، وإن من شأن احرتامها أن يتيح إمكانية تنمية الفرد واملجتمع 

تنمية كاملة. وتتد جذور تنمية حقوق اإلنسان يف الرصاع من أجل الحرية واملساواة يف كل مكان 

من العامل. ويوجد األساس الذي تقوم عليه حقوق اإلنسان، مثل احرتام حياة اإلنسان وكرامته، يف 

أغلبية الديانات والفلسفات القدمية. 

خصائص حقوق االنسان 

تتميز حقوق اإلنسان بالعديد من املزايا املرتبطة بطبيعة اإلنسان من جهة، وبكونها حقوقا 

محددة من جهة أخرى. ومن أبرز تلك الخصائص ما ييل:

للبرش . 1 ملك  هي  بل  أحد،  من  منحة  ليست  وهي  تباع،  وال  تشرتى  ال  اإلنسان  حقوق  إن 

بصفتهم برشاً، فحقوق اإلنسان متأصلة يف كل إنسان ومالزمة له كونه إنساناً أوالً وأخرياً.

إن حقوق اإلنسان هي نفسها لكل بني البرش، برصف النظر عن اللون، أو العرق، أو الدين، أو . 2

الجنس، أو الرأي السيايس، أو األصل االجتامعي...الخ. فنحن جميعا ولدنا أحرارا ومتساوين 

املحتوى  حيث  من  عاملية  هي  اإلنسان  حقوق  فإن  الحقيقة  بهذه  والحقوق،  الكرامة  يف 

واملضمون.

ال ميكن بأي حال االنتقاص من حقوق اإلنسان، فإن أحدا ال ميلك الحق يف حرمان شخص آخر . 3

منها مهام كانت األسباب، وحتى لو كانت القوانني يف بلد ما ال تعرتف بذلك أو أن بلًدا ما 

يقوم بانتهاكها، فإن ذلك ال يفقدها قيمتها وال ينكر تأصلها يف البرش. إن انتهاك الحقوق ال 

يعني عدم وجودها، فهي غري قابلة للترصف.

إن حقوق اإلنسان هي وحدة واحدة وغري قابلة للتجزئة، فحقوق اإلنسان، سواء كانت مدنية . 4

واألمن  الحرية  تنطوي عىل  واحدة  وثقافية، هي وحدة  واجتامعية  اقتصادية  أم  وسياسية 

واملستوى املعييش الالئق.

فإن . 5 إنسانا،  بصفته  باإلنسان  مرتبطة  أنها  وكام  مستمر،  تطور  حالة  يف  اإلنسان  حقوق  إن 

حاجة اإلنسان وارتفاع مستواه املادي والروحي يف حالة تطور مستمر يستوجب معه تطوير 

الحقوق والواجبات، وبذلك يصار إىل تصنيف حقوق أخرى.



دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين 18

الفصل الثاني

املعايري الدولية لحقوق اإلنسان

والعمل  اإلنسان  حقوق  أهمية  عىل  التأكيد   1945 يونيو   26 املتحدة  األمم  ميثاق  تضمن 

عىل تعزيزها، من خالل نص امليثاق عىل العديد من األهداف األساسية، وخاصة »حامية األجيال 

القادمة من عذابات الحرب«، و«إعادة التأكيد عىل اإلميان بحقوق اإلنسان األساسية يف الكرامة 

وقيمة النفس اإلنسانية، والحقوق املتساوية للرجال والنساء«.

وتنص املادة األوىل من امليثاق عىل أن أحد مقاصد األمم املتحدة هو تحقيق التعاون الدويل 

يف مجال تعزيز وتشجيع »االحرتام لحقوق اإلنسان والحريات األساسية لكل الناس دون تفرقة بني 

عرق أو جنس أو لغة أو دين«. 

حقوق  إلعامل  الجوهري  الركن  قيمة  التمييز  عدم  ومبدأ  املساواة  لقيمة  هذا  منح  وقد 

اإلنسان، عىل نحو ما ورد أيضاً يف املادة 56 الذي ألزم الدول األعضاء يف األمم املتحدة »باتخاذ 

إجراءات مشرتكة ومنفردة بالتعاون مع املنظمة لتحقيق الغايات املدرجة يف املادة 55«.

لكافة  قانوناً  ملزمة  اتفاقية دولية  باعتباره  القانونية  بالسمة  امليثاق  كافة نصوص  وتحظى 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة، والتي عليها أن تقوم - بحسن نية - بالوفاء بالتزاماتها مبوجب 

امليثاق، ويتضمن هذا التزامها بتعزيز احرتام ومراقبة حقوق اإلنسان، وملزمة بالتعاون مع هيئات 

األمم املتحدة والدول األعضاء لتحقيق هذا الهدف.

وكام هو شائع، فإن حقوق اإلنسان تتوزع يف خمسة فئات رئيسية، وهي: املدنية، والسياسية، 

واالقتصادية، واالجتامعية والثقافية، وقد انعكس ذلك يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر 

يف العام 1948، والعهدين الدوليني للحقوق املدنية والسياسية، والحقوق االقتصاية واالجتامعية 

والثقافية الصادرين يف العام 1966.

ويشكل العهدين الدوليني األساس الجوهري للقانون الدويل لحقوق اإلنسان، حيث يخاطب 

العهدين كافة الحقوق املوجهة لكافة الفئات دون استثناء.

ويشمل مصطلح »الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان« كل من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

والعهدين الدوليني.

فيام يشمل مصطلح »القانون الدويل لحقوق اإلنسان« كل من:
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العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 1966	 

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 1966	 

اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنرصي 1965	 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة 1974	 

اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة 1979	 

اتفاقية حقوق الطفل 1989	 

اتفاقية حامية العامل املهاجرين وأرسهم 2003	 

اتفاقية حقوق األشخاص املعاقني 2006	 

اتفاقية حظر االختفاء القرسي 2006	 

ويالحظ أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أهميته ليس مدرجاً ضمن مصطلح القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان، حيث يشكل مصطلح »اإلعالن« وثيقة اسرتشادية، بينام يشكل مصطلح 

»العهد« أو »االتفاقية« وثيقة قانونية ملزمة. لكن يبقى اإلعالن الرافد الرئييس التي انبثقت عنه 

االتفاقيات، وهو مبثابة املرجع االسرتشادي يف حاالت الرضورة لتفسري النصوص وبيان االلتزامات 

واملقاصد.

وال مييز اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان هذه الحقوق عىل أساس األهمية، وال يصنف هذه 

الحقوق وفق أولويات معينة، وتم حسم الجدل املتعلق مبدى االلتزام بإعامل الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية باعتبارها حقوق غري قابلة للتجزئة والتزامات يجب تحقيقها يف مواجهة 

محاولة االنتقاص منها ووصفها باالحتياجات واآلمال.

وقد انتهى هذا الجدل بوضوح ال يقبل اللبس خالل املؤتر العاملي الثالث لحقوق اإلنسان 

)فيينا 1993(، حيث تم النص رصاحة عىل أن كافة حقوق اإلنسان حقوق مرتابطة وغري قابلة 

للتجزئة وال للرتاتب.

حقوق اإلنسان بني العاملية والخصوصية

ميكن إحالة مختلف الحقوق إىل خمسة قيم رئيسية تشكل يف ذاتها املقاصد والغايات لحقوق 

اإلنسان، وهي: الكرامة، والحرية، والعدالة، واملساواة، والتسامح. 
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الثقافات واألديان  الحضارات، بل وتحض عليها مختلف  التي ال تختلف عليها  القيم  وهي 

العاملية  بني  اإلنسان  حقوق  حول  الجديل  السؤال  هذا  شكل  بلوغها.ولقد  وتتحرى  واألعراف، 

والخصوصية إحدى املحاوالت التي ال تزال مستمرة وفق دوافع أيديولوجية وأبعاد سياسية وآراء 

دينية للحد من تصاعد الطلب الشعبي عىل حقوق اإلنسان يف البلدان العربية الرتباطها بتصاعد 

الطلب عىل االنتقال إىل الدميقراطية والحكم الرشيد.

يف  كربى  تحديث  ثورات  شكلت  مستقرة  حقوق  من  الساموية  األديان  أكدته  عام  وفضالً 

العصور الغابرة فيام يتعلق باملفاهيم والثقافات والسلوكيات، فإن الرتاث الثقايف العريب – اإلسالمي 

ال يتموضع يف مواجهة حقوق اإلنسان، بل يدعمها من الزاويتني القيمية والترشيعية.

العاملي لحقوق اإلنسان،  العام 1946 لصوغ اإلعالن  املتحدة يف  ووقتام بدأت جهود األمم 

التي  الثالثة  التشاور  شاركت مثاين بلدان عربية بني 48 دولة عضو يف األمم املتحدة يف جوالت 

بلورت هذا اإلعالن، وكانت إسهامات مندويب كل من لبنان والعراق ومرص جوهرية وسباقة يف 

مكافحة التمييز وضامن املساواة، مبا يف ذلك عىل أساس النوع.

وتضم الجمعية العامة لألمم املتحدة حالياً 22 دولة عربية )مبا يف ذلك دولة فلسطني كعضو 

مراقب( و56 بلداً إسالمياً )أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي(، وتشارك جميعها يف تشكيل لجان 

اتفاقيات  وبينها  االتفاقيات،  القانونية مبا يف ذلك  الوثائق  بوضع  املكلفني  الدويل  القانون  خرباء 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان.

وتصدر االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان كغريها مبوجب قرارات الجمعية العامة مبشاركة 

الوفود الدامئة للدول العربية واإلسالمية يف األمم املتحدة.

وبينام تعد االتفاقية مبجرد إصدارها مرشداً لجهود املجتمع الدويل ممثالً يف األمم املتحدة 

التزام الدول األعضاء باالتفاقية ال يتم إال مبوجب انضامم الدولة  لتنفيذ أهداف االتفاقية، فإن 

يتأىت عرب تدابري تصديق عىل كل مادة يف االتفاقية، وتودع  العضو عىل لالتفاقية، وهو انضامم 

وثيقة التصديق لدى األمم املتحدة والتي مبوجبها تصبح الدولة املنضمة طرفاً يف االتفاقية.

كذلك، فإن من حق كل دولة عضو يف األمم املتحدة التصديق عىل االتفاقية مع إبداء التحفظ 

عىل  فيها  تحفظاتها  تستند  ما  غالباً  التي  املواد  بعض  من  الفقرات  بعض  أو  املواد  بعض  عىل 

مخالفتها للتقاليد واألعراف السائدة واملستمدة من الدين والتوجه الثقايف.
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وال توجد دولة عربية أو إسالمية عزفت عن االنضامم إىل اتفاقيات القانون الدويل لحقوق 

اإلنسان، حيث صادق الغالبية عىل االتفاقيات التسع، بينام عزفت األقلية عن االنضامم إىل اتفاقية 

واحدة أو اتفاقيتني أو ثالث اتفاقيات عىل األكرث.

أخذاً يف االعتبار أن محل عزوف بعض الدول عن االنضامم لبعض االتفاقيات مل يتصل بحقوق 

والسياسية،  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  إىل  انرصف بشكل محدود  لكنه  مثالً،  والطفل  املرأة 

وبشكل الفت إىل اتفاقية حظر االختفاء القرسي، وذلك عىل صلة بدوافع سياسية محضة.

التطور التاريخي ملضمون حقوق اإلنسان

فيها  بزغ  حيث  العامل،  إىل  النور  مشاعل  وفينيقيا  واليمن  والعراق  حملت حضارات مرص 

نظام  وتوفري  الحقوق  مفهوم  ظهر  وبالتايل  املستقرة،  املجتمعات  بتطور  مرتبطاً  الدولة  مفهوم 

الطويل، وفرت جدران  التاريخ  الغايات، ومع هذا  املجتمع وييرس تحقيق  العالقات بني  يحكم 

»سنوحي«  ملحمة  أبرزها:  ومن  الحقوق،  تناولت  التي  املالمح  من  العديد  واملدونات  املعابد 

الفرعونية، ورواية »الفالح الفصيح«، ومدونة »حمورايب« العراقية.

االهتامم  عىل  للتدليل  أداة  الكريم«  القرآن   – اإلنجيل   – »التوراة  املقدسة  الكتب  وتعترب 

بحامية الحقوق وضامن الحريات وأنساق السلوك اإليجايب.

وقد أقر الرسول الكريم )صىل هللا عليه وسلم( بعد تلقيه الرسالة، استمرار العمل بوثيقة 

»حلف الفضول« التي وضعتها قبائل قريش يف مكة قبل الرسالة املحمدية، وهي الوثيقة التي 

تعاهدت فيها قبائل قريش عىل ضامن االنتصار لحقوق املظلومني ورد الظاملني وتحقيق االنتصاف.

وشكلت وثيقة »صحيفة املدينة« دستوراً لدولة مدنية حديثة برئاسة الرسول الكريم )صىل 

هللا عليه وسلم( يتساوى فيها أبناء القبائل واألديان املتنوعة يف أول منوذج إنساين لرتسيخ مفهوم 

املواطنة تاريخياً.

وفضالً عام أرساه الدين اإلسالمي الحنيف من حض عىل تحرير العبيد وضامن املساواة ونبذ 

وسلم(  عليه  )صىل هللا  الكريم  للرسول  الوداع«  »خطبة  تتناول  أن  مصادفة  تكن  فلم  التمييز، 

التأكيد عىل حامية الحقوق، والتشديد عىل ضامن املساواة بني النساء والرجال.

وقد حض الدين اإلسالمي الحنيف عىل تحري القيم اإلنسانية مبا يف ذلك يف أزمان الحروب، 
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املقاتلني والنساء واألطفال والشيوخ وحامية  مثل قواعد عدم املساس باألشجار وباملساملني غري 

املعابد الدينية وعالج وإغاثة الجرحى، وهي قواعد تشكل مشارب لتطور القانون اإلنساين الدويل 

وظهور سلوكيات شجعت عىل ظهور مبادرات عاملية مثل نشأة وتطور »الصليب والهالل األحمر 

الدويل«.

املعنيني  والخرباء  الباحثني  من  عاملياً  اهتامماً  اإلسالمية  العربية  الوثائق  نالت عرشات  وقد 

الذي  واإلسهام  واإلصالح،  التحديث  أحرزته يف  الذي  الكبري  التقدم  قاعدة  اإلنسان عىل  بحقوق 

ملكته الحقاً للثقافات والحضارات األخرى.

يف  األوروبية  الحضارة  صعود  مسار  يف  مهمة  محطات  إىل  كذلك  الدولية  املراجع  وتشري 

األمريكية  االستقالل  ووثيقة   ،1216 بريطانيا  يف  كارتا«  »املاجنا  وثيقة  ومنها  الحديث،  التاريخ 

1787، وإعالن الثورة الفرنسية 1789، والتعديالت العرشة األوىل للدستور األمرييك 1861، وبزوغ 

الدويل: الهاي 1899 و1907،  اإلنساين  القانون  اتفاقيات  تالها من  األحمر 1864، وما  الصليب 

وجنيف 1929، وجنيف 1949.

وتضم هذه املواثيق حقوقاً أساسية تشكل الحد األدىن من الحقوق الواجب احرتامها وحاميتها 

عىل النحو التايل: 

1- الحقوق املدنية:  

وهي مجموعة من الحقوق تتمثل يف حق املواطن يف الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب وال 

للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعدم اسرتقاق أحد أو إخضاعه 

للعبودية، وعدم إكراه أحد عىل السخرة أو العمل اإللزامي، واالعرتاف بحرية كل مواطن طاملا 

ال تخالف القوانني وال تتعارض مع حرية اآلخرين، وحق كل مواطن يف األمان عىل شخصه وعدم 

التنقل وحرية  اعتقاله أو توقيفه تعسفاً، وحق كل مواطن يف امللكية الخاصة، وحقه يف حرية 

اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها، وحق كل مواطن يف املساواة 

أمام القانون، وحقه يف أن يعرتف له بالشخصية القانونية وعدم التدخل يف خصوصية املواطن أو 

شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته وال ألي حمالت غري قانونية تس رشفه أو سمعته، وحق كل 

مواطن يف حامية القانون له، وحق التعاقد لكل مواطن يف الدولة، وحقه يف حرية الفكر والوجدان 

والدين واعتناق اآلراء وحرية التعبري وفق النظام والقانون، وحق كل طفل يف اكتساب جنسيته.
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2- الحقوق السياسية: 

وتتمثل هذه الحقوق بحق االنتخابات يف السلطة الترشيعية والسلطات املحلية والبلديات 

والرتشيح، وحق كل مواطن يف العضوية يف األحزاب وتنظيم حركات وجمعيات، ومحاولة التأثري 

عىل القرار السيايس وشكل اتخاذه من خالل الحصول عىل املعلومات ضمن القانون، والحق يف 

تقلد الوظائف العامة يف الدولة والحق يف التجمع السلمي. 

وتتميز الحقوق املدنية والسياسية مبيزتني أساسيتني هام: 

أوالً: أنها حقوق خاضعة للتطبيق الفوري، واملقصود بذلك أنه يجب أن تطبق وتحرتم فورا 

وال تحتمل أي تأجيل أو تدريج يف تطبيقها، بالنظر إىل الخطورة الكبرية التي ينطوي عليها عدم 

إعاملها الكامل عىل األفراد وكرامتهم، فهي بعكس الحقوق االقتصادية واالجتامعية التي سيأيت 

عىل ذكرها الحقا، ال تحتمل أي تدريج يف إعاملها. 

وثانيا: أنها حقوق سلبية، أي أنها ال تتطلب من الدولة موارد كبرية أو تخصيص مبالغ طائلة، 

عدم  سوى  الدولة  من  يتطلب  ال  وإعاملها  واملكلف،  الفعال  الدولة  تدخل  تتطلب  ال  أنها  أي 

امتناع  ذلك سوى  يتطلب  ال  للتعذيب،  املواطنني  تعرض  عدم  يف  بالحق  للوفاء  فمثال  انتهاكها، 

الدولة عن القيام بالتعذيب، وللوفاء بالحق يف املحاكمة العادلة، ال يتطلب سوى توفري رشوط 

املحاكمة العادلة، وهكذا...

-3 الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية:  

حقوق  وهي  اإلنسان،  لحقوق  الثاين  الجيل  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  عىل  يطلق 

كل  بحق  أساسا  االقتصادية  الحقوق  وتتمثل  منها.  يتجزأ  ال  وجزء  اإلنسان  من حقوق  أساسية 

مواطن يف العمل، والحق يف العمل يف ظروف منصفة، والحرية النقابية من حيث تكوين النقابات 

واالنضامم إليها والحق يف اإلرضاب، وتتمثل الحقوق االجتامعية بحق كل مواطن يف حد أدىن من 

الرفاه االجتامعي واالقتصادي وتوفري الحامية االجتامعية، والحق يف الرعاية الصحية، والحق يف 

املساعدة، والحق يف  التأمني االجتامعي، والحق يف املسكن، والحق يف  الكايف، والحق يف  الغذاء 

التنمية، والحق يف بيئة نظيفة، والحق يف الزواج ،  والحق يف خدمات كافيه لكل مواطن، وتتمثل 

الحقوق الثقافية بحق كل مواطن يف التعليم والثقافة. 

وكثري ما ينظر إليها عىل أنها حقوق جامعية وليست فردية باملعنى الحريف والقانوين للكلمة، 
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وهي تختلف من حيث طبيعتها وطبيعة االلتزام واملطالبة بها عن الحقوق املدنية والسياسية، 

فهي: 

: حقوق يتم الوفاء بها تدريجيا، أي أنها ليست قابلة للتطبيق الفوري، حيث إن تحقيقها  أوالً

اتباع  املتوفرة، سواء كانت محلية أو دولية، وهي تعتمد عىل  املوارد  الكامل يستوجب تسخري 

خطوات تدريجية تؤدي يف النهاية إىل الوفاء بها.

ثانياً: إن الحقوق االقتصادية واالجتامعية تتطلب تدخال إيجابيا وفاعال من قبل الدولة، فإذا 

كانت الحقوق املدنية والسياسية ال تحتاج غالبا لتحقيقها سوى امتناع الدولة عن القيام بفعل 

ما، كحظر التعذيب مثال، الذي ال يحتاج سوى امتناع الدولة عن القيام به للوفاء به مبارشة، بينام 

قبل  من  مكلفاً  وتدخالً  للموارد  وتضافر  حثيثة  إىل جهود  يحتاج  مثال،  التعليم  الحق يف  إعامل 

الدولة. 

أن هناك  بدوره  يعني  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  إعامل  فإن  ذلك،  الرغم من  وعىل 

وتجنيد  والتنفيذية  الترشيعية  املالمئة  اإلجراءات  اتخاذ  يف  الفوري  الرشوع  وهو  فوريا،  التزاما 

املوارد املتوفرة برصف النظر عن كّمها للوفاء بتلك الحقوق. 

ثانيًا: حقوق املرأة حقوق انسان 

العادية، حيال  الوطنية، والقوانني  للدساتري  الدولية، تثل اإلطار املرجعي  االتفاقيات  غدت 

االهمية  الدولية  االتفاقيات واالعالنات  اولت  بوجه خاص. وقد  املرأة  االنسان، وحقوق  حقوق 

ملحاربة التمييز ضد املرأة، والتاكيد عىل ان حقوقها .. حقوق انسان، وذلك هذه الحقوق متأصلة 

ىف كل مرأة، وواحدة لجميع نساء العامل. وذلك يف اطار احداث تعديل جذري للمفاهيم النمطية 

حول املراة، ولوضع حد للمامرسات املاسة بكرامتها )الدونية – التمييز- االضطهاد(.

أوالً: حقوق املرأة وفق االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان

1- اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

بتاريخ 1948/12/10أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة. وقد جاء اإلعالن يف )30( مادة.

وهو أول وثيقة دولية تتضمن تعريف ا لحقوق والحريات األساسية، وتحدد األسس الالزمة 
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لتطوير حقوق اإلنسان. وقد اكد االعالن عىل املساواة بني الرجل واملرأة، ونبذ التمييز بينهام 

2- العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

العامة2200  الجمعية  بقرار  واالنضامم  والتصديق  للتوقيف  1966/12/16عرض  -بتاريخ 

ألف)د-21(

-بتاريخ 1976/3/23بدأ نفاذ العهد طبقا للامدة)49(… أي بعد ثالثة اشهر من تاريخ إيداع 

صك االنضامم أو التصديق  أل)35( لدي اآلمني العام لألمم املتحدة. أما الدول التي تنضم وتصدق 

أو صك  تصديقها  إيداعها صك  تاريخ  من  )3(اشهر  بعد  منها  كل  إزاء  العهد  نفاذ  فيبدأ  الحقا 

انضاممها.

جاء العهد يف ديباجه و)53( مادة تتضمن الحقوق واآلليات

العهد دون تييز بسبب  الواردة يف  الحقوق  باحرتام  املوقعة عليه  الدول  االعالن  الزم  وقد 

العرق أو اللون الو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غري سيايس أو األصل القومي أو 

الرثوة أو النسب أو غري ذلك من األسباب.

التدابري الترشيعية أو غري الترشيعية إلعامل هذه الحقوق.. وكام تكفل  كام تتعهد باتخاذ 

يف  اإلعالن  هذا  أسهم  واملدنية.وقد  السياسية  بالحقوق  التمتع  يف حق  والنساء  الرجال  تساوي 

التأكيد عىل املساواة بني الرجل واملراة يف الحقوق السياسية واملدنية.

3- العهد الدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

اعتمد وعرض للتوقيع واالنضامم بتاريخ 1966/12/16،ودخل حيز النفاذ بتاريخ 1976/12/3. 

وقد الزم العهد الدول األطراف  بان تضمن مامرسة الحقوق املنصوصة به دون تييز .كام أكد 

والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بجميع  التمتع  حق  واإلناث،  الذكور  مساواة  عىل 

يف  الحق  ضامن  يف  وخاصة  املجاالت  مختلف  يف  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  عىل  العهد  ونص 

الحق ىف  لها-  واالنضامم  واالتحادات  النقابات  تكوين  الحق يف  عادلة ومرضية-  العمل برشوط 

مستوى معييش كاف لإلنسان وألرسته- وجوب عقد الزواج برضا الطرفني،ومنح االرسة اكرب قدر 

من الحامية واملساعدة- توفري حامية خاصة لالمهات قبل الوضع وبعده ،زمنح االمهات العامالت 

اجازة امومة- الحق ىف التمتع باعىل مستوى من الصحة الجسمية والعقلية- الحق ىف التعليم – 
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الحق ىف املشاركة بالحياة الثقافية- الحق ىف الضامن االجتامعي

4- اتفاقية بشان الحقوق السياسية للمرأة، واعتمدت بتاريخ 1952/12/20

5- اتفاقية بشان جنسية املرأة املتزوجة، واعتمدت بتاريخ 1957/1/29

6- اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج اعتمدت بتاريخ 

1962/11/7

7- إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة، حيث صدرت عن هيئة األمم ىف 1967/2/7، وجاء 

يف)11( مادة.

واعترب اإلعالن أن التمييز ضد املرأة ميثل إجحافا أساسيا، وإهانة للكرامة اإلنسانية، وأكد عىل 

الوظائف  وتقلد  العامة  واالستفاءات  الدستور-التصويت  نصوص  يف  واملرأة  الرجل  بني  املساواة 

العامة – الجنسية-األهلية القانونية-التملك- اختيار الرشيك للزواج- التعليم.

املرأة ضد  لتمييز  ا أشكال  جميع  عيل  القضاء  تفاقية  ا  -4

اعتمدت من الجمعية العامة وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم يف 1979/12/18.	 

تاريخ نفاذ االتفاقية يف 1981/9/3، وفق أحكام املادة )27( من االتفاقية، والتي تنص عيل 	 

بدأ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي ييل تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضامم العرشين 

لدي األمني العام لألمم املتحدة . أما الدول التي تنضم بعد إيداع صك التصديق أو االنضامم 

يبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها يف الثالثني الذي ييل إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضاممها. 

ثالثا: اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد املرأة

تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة يف 

18 ديسمرب 1979، ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف 2 سبتمرب1981، ولقد انضمت غالبية الدول 

الرجال والنساء  املساواة بني  تعزيز  التي تهدف إىل  االتفاقية،  إىل  األعضاء ومنها دولة فلسطني 

وحظر التمييز ضد املرأة، وخاصة الزواج اإلجباري، والعنف األرسي، والعمل والتوظيف، واملساواة 

يف التعليم والرعاية الصحية واملشاركة يف الشأن العام. 
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مل تنيشء االتفاقية بواعث القلق الرئيسية التي خاطبتها االتفاقية، لكنها كانت موضع فحص 	 

واهتامم كبري من قبل العديد من اآلليات الدولية، ومنها عىل سبيل املثال لجنة مركز املرأة 

)جهاز أممي حكومي( التي بدأت عملها مبكراً منذ العام 1946، وتُعنى بتحقيق التقدم يف 

مجال املساواة بني الجنسني، وعملت عىل وضع مسودة اتفاقية دولية، فضالً عن دورها يف 

متابعة تفعيل حقوق املرأة ومعالجة الشكاوى الخاصة بأوضاع املرأة، وترفع اللجنة تقاريرها 

إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة عن الشكاوى املتلقاة وتفاعل الدول مع 

الشكاوى، وتقديم مقرتحات باإلجراءات النشودة.

ملاذا اتفاقية خاصة بالنساء

املرأة يف ميادين خاصة، ورغم  التي تعزز حقوق  السابقة  االتفاقيات  رغم وجود عدد من 

النص عيل املساواة يف الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان، إال أن ذلك ليس كافيا ، الن:-

العام قد ال يطبق.	 

العام ال يراعي الخصوصية.	 

وذلك تيزت االتفاقية عن االتفاقيات السابقة بأنها :-

تضمني حقوق النساء يف اتفاقية واحدة تتاز بالشمول.أ. 

النص عيل اتخاذ تدابري تهدف إىل تحقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف جميع امليادين برصف ب. 

النظر عن الحالة االجتامعية.

الدعوة التخاذ تدابري مؤقتة للتمييز اإليجايب.ج. 

تلزم الدول األطراف بتغيري األمناط االجتامعية والثقافية فيام يتعلق بالجنسيني.د. 

مفهوم التمييز ضد املرأة وفقاً ألحكام االتفاقية

أي تفرقة أو استبعاد أو تقيد عيل أساس الجنس ويكون من أثاره أو من أغراضه توهني أو 

واالقتصادية  السياسية  امليادين  األساسية يف  والحريات  اإلنسان  بحقوق  للمرأة  االعرتاف  إحباط 

والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان أخر أو توهني أو إحباط تتعها بهذه الحقوق أو مامرستها لها 

برصف النظر عن حالتها الزوجية وعيل أساس املساواة بينها وبني الرجل.
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التدابري العامة لتنفيذ االتفاقية

تدابري تستهدف القضاء عيل التمييز

إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف الدستور والترشيعات األخرى.	 

 اتخاذ التدابري املناسبة، ترشيعية وغري ترشيعية، مبا يف ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر 	 

كل تييز ضد املرأة .

إبطال القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملامرسات التي تشكل تييزا ضد املرأة.	 

فرض حامية قانونية لحقوق املرأة عيل قدم املساواة مع الرجل ، وضامن الحامية الفعالة عن 	 

طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة يف البلد االم

إلغاء جميع اإلجراءات الجزائية التي تشكل تييزا ضد املرأة.	 

التدابري الخاصة املؤقتة لتحقيق املساواة الفعلية

هي التدابري التي تتخذها الدول األطراف بهدف تعجيل املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة.	 

 ال تعترب تييزا باملعني التي ترفضه االتفاقية )التمييز السلبي( التفرقة أو االستبعاد أو التقييد 	 

عيل أساس الجنس.

مثال عيل اإلجراءات املؤقتة

نظام الكوتا يف االنتخابات.

املحلية  املجالس  انتخابات  يف  تكريسه  من  واملوقف  النظام،  هذا  النقاش حول  باب  يفتح 

والترشيعية. ومتطلبات العمل بهذا النظام.

التدابري الخاصة بتغيري األمناط االجتامعية والثقافية

النصوص القانونية غري كافية لوحدها ، لخلق مساواة حقيقية بني الرجل واملرأة،خاصة وان 	 

القانون أحد األدوات املهمة يف تحقيق املساواة . ولكنه ليس األداة الوحيدة.

 من الصعوبة أن تشق املساواة طريقها، يف ظل مجتمع ذكوري ، يستند عيل تفضيل الرجل 	 

عيل املرأة، ويكرس األدوار النمطية بينهام.

 تغيري األمناط االجتامعية والثقافية ، رشط رضوري والزم للقضاء عيل التحيزات والعادات 	 



29دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين

االطار الحقوقي

العرفية واالعتقاد بأفضلية الرجل عيل املرأة.

 كفالة تضمني الرتبية العائلية فهام سليام لألمومة. تقوم عىل أن األمومة وظيفة اجتامعية، 	 

وأن تنشئة وتربية األطفال مسؤولية مشرتكة بني األبوين، وأن مصلحة األطفال هي االعتبار 

األسايس يف جميع الحاالت.

التدابري الخاصة ملنع استغالل املرأة واالتجار بها. والتي تتمثل يف:

أ- مكافحة جميع أشكال االتجار باملرأة. 

ب- مكافحة استغالل املرأة. 

العالج الجذري لهذه االنتهاكات يستدعي:

محاربة الفقر.	 

 معالجة الترسب من التعليم .	 

 توفري فرص عمل.	 

 النص عيل عقوبات صارمة ملستغيل النساء .	 

 تغيري املفاهيم لدور وصورة املرأة.	 

التدابري الخاصة بتحقيق املساواة السياسية.

التصويت يف جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة.	 

 املشاركة يف صياغة سياسة الحكومة ، ويف تنفيذ هذه السياسة.	 

 اشغال الوظائف العامة ، وتأدية جميع املهام العامة عيل جميع املستويات الحكومية.	 

 املشاركة يف أي منظامت وجمعيات غري حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.	 

 تثيل حكومتها عيل املستوي الدويل ، واالشرتاك يف أعامل املنظامت الدولية.	 

 اكتساب جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ بها، وضامن أال يرتتب عيل الزواج من أجنبي ، أو 	 

تغيري الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغري تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بال جنسية ، 

أو تفرض عليها جنسية الزوج.

 الحق املتساوي مع الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفالهام.	 
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التدابري للقضاء عيل التمييز يف الرتبية والتعليم

رشوط متساوية يف التوجيه الوظيفي واملهني وااللتحاق بالدراسات والحصول عيل الدرجات 	 

ويف  الحضانة  يف  املساواة  هذه  وكفالة  املناطق.  جميع  ويف  املؤسسات  جميع  يف  العلمية 

التعليم العام والتقني واملهني والتعليم التقني العايل ، ويف جميع مجاالت التدريب املهني.

 التساوي يف املناهج الدراسية، ويف االمتحانات ، ويف مستويات مؤهالت املدرسني ، ويف نوعية 	 

املرافق واملعدات الدراسية.

التعليم. عن 	  املرأة يف جميع مراحل  الرجل ودور  أي مفهوم منطي عن دور  القضاء عيل   

طريق تشجيع التعليم املختلط ، وتنقيح كتب الدراسة والربامج التعليمية. 

املساواة يف الحصول عيل املنح الدراسية.	 

 التساوي من فرص برامج مواصلة التعليم ، مبا يف ذلك تعليم الكبار ومحو األمية الوظيفي.	 

 املساواة يف فرص املشاركة يف األلعاب الرياضية، والرتبية البدنية.	 

التدابري للقضاء عيل التمييز يف العمل

الحق يف العمل بوصفه ثابتا لجميع البرش.	 

 الحق يف التمتع بنفس فرص العاملة.	 

 الحق يف حرية اختيار املهنة ونوع العمل، والرتقية واألمن عيل العمل، وتلقي التدريب .	 

املساواة يف األجر.	 

الضامن االجتامعي، وال سيام يف حاالت التقاعد  والبطالة واملرض والعجز والشيخوخة.	 

 الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل ، مبا يف ذلك حامية وظيفة اإلنجاب.	 

 حظر الفصل بسبب الحمل أو إجازة األمومة.	 

 إدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو املشفوعة مبزايا اجتامعية مامثلة دون فقدان 	 

للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتامعية.

 الحامية أثناء فرتة الحمل من األعامل املؤذية.	 

 استعراض دوري للترشيعات الوقائية يف ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، بهدف التنقيح 	 

أو اإللغاء أو التنقيح.
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التدابري للقضاء عيل التمييز يف الرعاية الصحية

املساواة يف الحصول عيل الخدمات الصحية ، مبا يف ذلك الخدمات املتعلقة بتنظيم األرسة.	 

رغم الفقرة السابقة، إال أن الدول تضمن خدمات مناسبة للمرأة فيام يتعلق بالحمل والوالدة 	 

وفرتة ما بعد الوالدة، وتوفري خدمات مجانية عند االقتضاء ، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل 

وبعده.

التدابري للقضاء عيل التمييز يف املجاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتامعية

ضامن نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل يف مجاالت:-

يف 	  واالشرتاك  العقارية.  والرهون  املرصفية  القروض  عيل  والحصول  العائلية.  االستحقاقات 

األنشطة الرتويحية واأللعاب الرياضية ويف جميع جوانب الحياة.

التدابري للقضاء عيل التمييز ضد املرأة الريفية

املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنايئ عيل كافة املستويات.	 

تسهيالت العناية الصحية املالمئة.	 

االستفادة بصورة مبارشة من الضامن االجتامعي.	 

 الحصول عيل جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغري الرسمي .	 

 تنظيم جامعات املساعدات الذاتية والتعاونيات من اجل الحصول عيل فرص مساوية ففرص 	 

الرجل.

 املشاركة يف جميع األنشطة املجتمعية.	 

املناسبة. 	  والتكنولوجيا  التسويق  وتسهيالت  الزراعية  والقروض  االئتامنات  عيل  الحصول   

واملساواة يف مشاريع اإلصالح الزراعي واصالح األرايض ومشاريع التوطني الريفي.

 التمتع بظروف معيشية مناسبة من مسكن ومرافق صحية وكهرباء وماء ومواصالت.	 

التدابري للقضاء عيل التمييز يف قضايا الزواج والعالقات العائلية

نفس الحق يف عقد الزواج.	 
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نفس الحق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم إبرام العقد إال برضاها الحر الكامل.	 

 نفس الحقوق واملسؤوليات عند الزواج وعند فسخه.	 

 نفس الحقوق والواجبات بوصفهام أبوين ، برصف النظر عن حالتهم الزواجية عن األمور 	 

املتعلقة بأطفالهام، ويكون ملصلحة األطفال االعتبار األول.

عيل 	  والحصول  يليه،  والذي  الطفل  بني  والفاصل  أطفالها  عدد  تقرر  ان  يف  الحقوق  نفس 

معلومات والتثقيف والوسائل الحقيقية لتمكينها من مامرسة هذه الحقوق.

نفس الحقوق واملسؤوليات فيام يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية عيل األطفال وتبنيهم.	 

 نفس الحقوق يف اختيار اسم األرسة واملهنة والعمل.	 

نفس الحقوق يف ملكية وحيازة املمتلكات واإلرشاف عليها وادارتها والتمتع بها والترصف بها.	 

عدم االعرتاف بأي اثر قانوين لخطوبة الطفل أو زواجه. 	 

التحفظات عيل االتفاقية

التي وجهت  التمييز ضد املرأة من أكرث االتفاقيات  القضاء عىل كافة اشكال  اتفاقية   تعد 

بتحفظات من الدول، فغالبية الدول العربية واإلسالمية تتحفظ عيل هذه االتفاقية، وبوجه خاص 

قضايا الزواج والعالقات العائلية.

 التحفظات تستند إيل ذريعتني وهام:-

اختالف أحكامها مع الدين اإلسالمي. -1

 الخصوصية الثقافية.2- 

 اآلليات

لجنة القضاء عيل التمييز ضد املرأة : وتم النص عيل تشكيلها مبوجب املادة)17( من االتفاقية، 

وتتألف عند بداية نفاذ االتفاقية من)18( خبريا، ويرتفع العدد إىل)23( عند توقيع الدولة ال(35(، 

وينتخب أعضاء اللجنة من مواطني الدول األعضاء يف االتفاقية، باالقرتاع الرسي،  ولكل دولة طرف 

يف االتفاقية أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. ويعمل أعضاء اللجنة بوصفهم خرباء ، وبصفتهم 

الشخصية.. أي انهم ليسوا ممثلني لدولهم. و يراعي أن تشمل عضوية اللجنة التوزيع الجغرايف 
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االطار الحقوقي

العادل وتثيل كافة الحضارات والنظم القانونية الرئيسية. ويجري االنتخاب األول بعد )6(اشهر 

من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية. وينتخب األعضاء ملدة)4( سنوات.

 املهمة األساسية للجنة هي مراقبة تنفيذ االتفاقية، وتتاز هذه اللجنة عن سواها من لجان 	 

حقوق اإلنسان، بأنها ومنذ تأسيسها عام 1983 تتكون من نساء باستثناء خبري واحد. كام 

تتاز بشمولها يف عضويتها كافة التخصصات ، وتجتمع اللجنة عادة فرتة ال تزيد عن اسبوعني 

سنويا للنظر يف التقارير املقدمة من الدول األعضاء، وتعقد اللجنة اجتامعاتها يف مقر األمم 

املتحدة أو يف أي مكان أخر تختاره، ويتلقي أعضاء اللجنة مكافآت تدفع من موارد األمم 

العام للجنة ما يلزم من  الجمعية، ويوفر األمني  التي تحددها  املتحدة باألحكام والرشوط 

موظفني ومرافق.

 تم تبني بروتوكول إضايف ملحق لالتفاقية، والذي دخل حيز النفاذ يف ديسمرب 2000، والذي 	 

يتيح للجنة استقبال الشكاوى املقدمة من الجامعات واألفراد بشأن وقوع انتهاك للحقوق 

املنصوص عليها يف االتفاقية، وتقدم اللجنة تقريراً سنوياً إىل الجمعية العامة يتضمن خالصة 

أعاملها وتقييامتها لسجل الدول واملالحظات الختامية والتوصيات والتعليقات العامة.

رابعا: مكانة ووضعية املرأة يف إطار القوانني الفلسطينية

تحرره  مدي  لقياس  املؤرشات  أهم  من  ما،  مجتمع  يف  املرأة  ووضعية  مكانة  أضحت  لقد 

وحقوق  والدميقراطية  الحرية  عن  للحديث  مجال  فال  اإلنسان.  لحقوق  واحرتامه  ودمقرطته 

اإلنسان، والتنمية، مادامت املرأة مكبلة ومقيدة، ومحرومة من املساواة، ومن املشاركة يف كافة 

مناحي الحياة. 

وكون القانون املرأة العاكسة لواقع وعالقات املجتمع، فمن خالل مراجعة نصوصه. نستطيع 

التعرف عيل مكانة ووضعية املرأة عيل كافة املستويات. السيام وان املرشع عند سنه للقوانني، 

يضع أمامه اعتباران هامان وهام:-

األول: طبيعة الظروف االقتصادية واالجتامعية والسياسية والدينية واألخالقية للمجتمع.

الثاين: التطلع للمستقبل، والن يكون للقانون دور تغيريي للظروف السابقة. من هنا يقال ان 

القانون أحد أدوات التغيري يف املجتمع.
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مع التأكيد بان مراجعة النصوص لوحدها، ال تعترب كافية إلعطاء وجهة نظر يقينية عن واقع 

ومستقبل املجتمع .حيث يتطلب األمر أيضا، معرفة مدي احرتام وتطبيق أحكام القانون عيل كافة 

املواطنني بدون تييز. من يتضح دور املؤسسات النسوية والحقوقية ومؤسسات حقوق اإلنسان 

يف العملية الترشيعية عيل محورين هامني وهام:-

أوال: النضال من اجل سن قوانني عرصية تؤمن املساواة والحامية لحقوق اإلنسان.

ثانيا: النضال من اجل تعزيز مبدأ سيادة القانون، والذي يعني خضوع الحكام واملحكومني 

ألحكام القانون. 

وألهمية دور القانون )املرآة العاكسة( يف اإلطاللة عىل مكانة ووضعية املرأة يف املجتمع ، 

املرأة يف مجال األرسة والعقوبات  املنظمة ملكانة ووضعية  القانون  وسوف نعرض اهم نصوص 

بالدراسة مع التحليل والنقد من ناحية، أيضا تقييم دور الجهات املسؤولة عن إنفاذ القوانني يف 

االلتزام بأحكامها، هذا من ناحية ثانية، وبعرض افضل السبل والطرائق لإلصالح القانوين، ولتعزيز 

سيادة القانون، هذا من ناحية ثالثة. 

 وثيقة إعالن االستقالل

وتضمنت  الدورة)18(،  يف  عام)1988(  بالجزائر  الفلسطيني  الوطني  املجلس  عن  صدرت 

التمييز يف  بها)..وعدم  املرأة، جاء  الدستورية. وفيام يخص مكانة ووضعية  القواعد  العديد من 

الحقوق العامة عيل أساس العرق أو الدين أو للون أو بني الرجل واملرأة(.

وهذا يعني أن الوثيقة نصت بوضوح عيل عدم التمييز يف الحقوق العامة بوجه عام، وبني 

ما بني الرجل واملرأة بوجه خاص. وتحتل وثيقة إعالن االستقالل أهمية دستورية سامية ، وذلك 

للحيثيات التالية:-

صدورها عن هيئة تثيلية للشعب الفلسطيني يف الداخل والخارج.. 1

النص عيل األهداف السياسية واملجتمعية للشعب الفلسطيني.. 2

باالتفاقيات . 3 االلتزام  وايل  الفلسطينية،  الدولة  إطار  يف  دستور  مبوجب  للحكم  إحالتها 

تشكل  أنها  للوثيقة،  السامية  الطبيعة  هذه  عيل  ويرتتب  اإلنسان.  لحقوق  الدولية 

مرجعية للقواعد الدستورية الالحقة.
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 القانون األسايس

سار القانون األسايس عيل هدي وثيقة إعالن االستقالل، بالنص الرصيح عيل عدم التمييز عيل 

أساس الجنس، حيث جاء يف املادة)9(:«الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تييز بينهم 

بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة«. أما املادة )1/10( نصت 

عيل »حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحرتام«. ولفظ اإلنسان يقصد به الرجل 

واملواثيق  لإلعالنات  االنضامم  عيل  ستعمل  السلطة  أن  عيل  أكدت  املادة)2/10(،  فيام  واملرأة. 

القانون األسايس عيل حقوق وحريات  التي تحمي حقوق اإلنسان. كام نص  اإلقليمية والدولية 

متساوية للرجل واملرأة يف املجاالت التالية:-

حرية التعبري عن الرأي ، وفقا للامدة )19(	 

حرية اإلقامة والتنقل، وفقا للامدة)20(	 

الحق يف التعليم اإللزامي واملجاين، وفقا للامدة)25(	 

الحق يف العمل ، وفقا للامدة)2/25(	 

الحق يف املشاركة يف الحياة السياسية، وفقا للامدة )26(	 

هذا فضال عن النص يف املادة)29( عيل أن »األمومة والطفولة واجب وطني.

متساوية  وحقوق  حريات  كفل  األسايس  القانون  أن  يتضح  السابقة،  النصوص  خالل  ومن 

للرجل واملرأة. إال أن الجدل الزال مستمرا حول املادة )2/4(، والتي تنص عيل »مبادئ الرشيعة 

اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع«، حيث تثري املادة التساؤالت التالية:-

ملاذا ذكر املرشع هذا املصدر منفردا؟. 1

ماهي املصادر األخرى للترشيع؟. 2

ما املقصود مببادئ الرشيعة اإلسالمية؟ وهل املقصود بها املقاصد السامية للرشيعة، أم . 3

الفقه اإلسالمي، وأحكامه التفصيلية؟

اإلنسان، . 4 لحقوق  الدولية  االتفاقيات  وبني  املصدر،  هذا  بني  ما  املرشع  سيوفق  كيف 

وبوجه خاص اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد املرأة)سيداو(.
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 قانون األحوال الشخصية

وهو القانون للعالقات األرسية من زواج وطالق ونفقة ووالية وحضانة ومرياث...الخ

وميتاز هذا القانون عن غريه من القوانني بالسامت التالية:-

أحوال . 1 قانون  يوجد  حيث  الديانات.  تعدد  حسب  الشخصية  األحوال  قوانني  تعدد 

شخصية للمسلمني، وقانون أحوال شخصية للمسيحيني، وقانون أحوال شخصية لليهود

تعدد القوانني عيل أساس جغرايف، حيث يطبق يف قطاع غزه قانون حقوق العائلة لسنة . 2

1954، ويطبق يف الضفة الغربية قانون األحوال الشخصية األردين لسنة 1976.

الزالت . 3 بل  األخرى،  بالقوانني  اسوة  القانونية،  للقاعدة  اإللزامية  للمصادر  يخضع  ال 

أحكامه تستمد من املذهب الحنفي. لذا نجد أن مكانة ووضعية املرأة يف هذا القانون 

الدولية  االتفاقيات  ومع  األسايس،  القانون  ومع  االستقالل،  إعالن  وثيقة  مع  تتعارض 

لحقوق اإلنسان. كام تتعارض مع وضعية املرأة يف القوانني األخرى.

القانون مؤسس عيل التمييز الجنيس ما بني الرجل واملرأة، ويتضح ذلك من خالل:. 4

أ-أهلية الزواج

من   )5( للامدة  وفقا  فاكرث،  سنة  وللمخطوبة)17(  فاكرث،  سنة  للخاطب)18(  الزواج  أهلية 

قانون حقوق العائلة. إال أن القانون أعطى الصالحية للقايض الن يزوج ما دون هذا السن، إذا 

كانت هيئتها محتملة، ووليها أذن بذلك. حسب املادة )7(. والقيد عيل القايض وغريه يف االستثناء، 

عدم زواج الصغرية التي مل تتم التاسعة من عمرها، وفقا للامدة)8(.

أما يف الضفة الغربية، يشرتط أن يتم الخاطب )16( سنة، واملخطوبة)15(سنة، وفقا للامدة)5( 

من قانون األحوال الشخصية األردين.

والنصوص السابقة تعكس تييزا يف سن الزواج ما بني الخاطب واملخطوبة، من ناحية أوىل. 

كام تعكس انتهاكا لحقوق املرأة بتزويجها مبكرا وما يرتتب عيل ذلك من مخاطر، هذا من ناحية 

ثانية.



37دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين

االطار الحقوقي

ب- الوالية

إعطاء الرجل الحق يف الوالية عيل نفسه يف الزواج، أما املرأة تحرم من هذا الحق، وتفرض 

عليها والية الرجال. هذا عن التمييز بني النساء أنفسهن يف حق الوالية عيل نفسها، حيث يعطي 

الحق للثيب )التي سبق لها الزواج( يف الوالية عيل نفسها يف الزواج، بينام تحرم البنت البكر من 

هذا الحق.

بسبب  اختيار رشيكها  يف  النساء  حق  بها  انتهك  التي  الحية،  الحاالت  من  العديد  ويوجد 

الفتيات  أو لدي  للغري.  باملرياث  انتقال  املالكة لألرايض، خشية  الويل، السيام لدي األرس  تعسف 

العامالت بدخل مرتفع. واحدي هذه الحاالت فتاة مهندسة، توجهت للقايض تشكو تعسف وليها، 

الذي رفض تزويجها من طبيب، رغبة من وليها يف مواصلة السيطرة والتملك لراتبها الشهري. 

ج- الشهود عيل عقد الزواج:-

شهادة الرجل تقابل شهادة امرأتني، ويعمم هذا التوجه يف شهادتها أمام املحكم الرشيعة. 

فيام املحاكم النظامية تساوي ما بني شهادة الرجل واملرأة، وال تفرق بينهام عيل أساس الجنس.

فاملرأة دخلت حقل التعليم والعمل والوظائف العامة، وأصبحت ترشع وتتويل قيادة وزارات 

وتعلم أجيال وتتويل القضاء. ومل يعد مقبوال أن تكون شهادتها نصف شهادة الرجل.

د- الحقوق الزوجية 

يتم تقسيم الحقوق بني الرجل واملرأة عيل أساس جنيس يف إطار الحياة الزوجية، ويتبدي 

ذلك التصور املثايل لألدوار يف إطار الحياة الزوجية

أدوار الزوج                                 أدوار الزوجة

الرئاسة والقيادة                              الطاعة وااللتزام

العمل الخارجي                              العمل املنزيل

تحمل املسؤوليات املالية                     عدم تحمل أية مسؤوليات

ه- )مهر-نفقة-مسكن(



دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين 38

الفصل الثاني

فالقانون الزم الزوج بدفع املهر والنفقة عيل األرسة، وادعى إعفاء املرأة من االلتزامات املالية. 

ويف املقابل الزمها بالعمل املنزيل )دون تقديره كنفقة( ، كام الزمها بطاعة الزوج. ومنعها الخروج 

من البيت إال بإذنه. وعلق مامرستها لكافة حقوقها العامة عيل موافقة الزوج.

و- نظام  الزواج

الزوجات، وأعطي الحق للرجل أن يتزوج )4( نساء يف عقد واحد. ومل  القانون تعدد  أباح 

يضع املرشع أية قيود عيل الرجل، يف حالة التعدد. لذا تأخذ غالبية الدول العربية بتقييد تعدد 

الزوجات للحد منه. فيام بعض الدول تنعه كليا.

ز- الطالق

الطالق وفقا ألحكام القانون، حق للزوج يوقعه متي يشاء، وبدون أية اشرتاطات، وبدون أية 

أسباب. أما املرأة فال يحق لها ذلك. بل من حقها أن تتقدم بطلب التفريق للمحكمة يف حاالت 

عيل وجه الحرص وهذه الحاالت هي:-

مرض الزوج مبرض مينعه من الدخول بالزوجة.أ. 

غياب الزوج لسنة أو اكرث دون سبب مرشوع، عيل أن تترضر زوجته من بعده.ب. 

الحكم عيل الزوج بالحبس لثالث سنوات فاكرث، عيل أن مييض منها سنة.ج. 

امتناع الزوج عن النفقة.د. 

النزاع والشقاق بني الزوجني، مبا يستحيل معه دوام العرشة.	. 

وهذا التنظيم القانوين للطالق، يعكس تييزا واضحا عيل أساس. كام يحرم النساء من حقهن 

يف إنهاء العالقة الزوجة. ويعطي املجال البتزاز الرجال للنساء. ويف إحدى الحاالت الحية، لزوجة 

طالبت بالتفريق. قام الزوج بطردها من البيت، وتزوج من امرأة أخرى، وساومها عيل دفع مبلغ 

وقدره)15000( دينار يف مقابل أن يطلقها.

ح- اآلثار املرتتبة عىل الطالق

يف حالة الطالق يستأثر الزوج باألموال املكتسبة خالل فرتة الزوجية، ومبسكن الزوجية. فيام 
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الزوجة تأخذ الحقوق املالية الواردة يف عقد الزواج )إذا مل تضطر للتنازل عنها مقابل حصولها عيل 

الطالق(، ونفقة العدة يف حالة الطالق الرجعي. أما بالنسبة لحق الزوجة يف الحضانة، فحضانة 

املبني  وطبيعة  واحدة.  ملرة  سنتني  ميددها  أن  وللقايض  سنة.  والبنات)9(  سنوات،  األوالد)7( 

الذكوري لهذا القانون، حملت املؤسسات واألطر النسوية واألحزاب، عيل النضال من اجل تعديله 

مبا يعزز املساواة ما بني الرجل واملرأة

قانون العقوبات

مجموعة القواعد واألحكام التي تحدد الجرائم والعقوبات املناظرة لها.

املوروثة  القوانني  الرجل واملرأة. ونسجل عيل  املوروثة ميزت بشكل واضح ما بني  القوانني 

املالحظات التالية:-

النص عيل عقوبة مخففة يف حالة إبرام عقود زواج مخالفة للقانون) الحبس ستة اشهر(.. 1

جرمية اغتصاب األنثى، وردت يف باب الجرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة، وليس . 2

باب الجرائم الواردة عيل األشخاص.

تخفيف العقوبة عيل الرجال يف حاالت القتل عيل خلفية الرشف، والقتل يف حالة التلبس . 3

مع الغري. وكأن املرأة هي التي لها رشف فقط. أما الرجل فال. فإذا قام أخ أو أب بقتل 

الفتاة عيل خلفية الرشف، فال مييض القاتل يف السجن اكرث من ستة اشهر. أما الشاب 

أن بعض  الرشف. واألخطر من ذلك  للقاتل عيل خلفية  النظر  يتم  قتل، ال  لو  الفاعل 

الفتيات قتلن عيل خلفية الرشف، ويف الترشيح تبني عكس ذلك.

وقتلها،  الغري  مع  متلبسة  زوجته  الزوج  فإذا ضبط  الغري،  مع  الجنيس  التلبس  حالة  أما يف 

يستفيد مام يسمي »العذر املخفف«. ويف حالة العكس ال تستفيد الزوجة من العذر املخفف، 

وتعاقب بعقوبة القتل. ويوجد مرشوع قانون عقوبات، يسعي لتجاوز التمييز السابق إال انه ال 

زال مرشوع قانون.



دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين 40

الفصل الثاني

خامسا : حماية املرأة من العنف

كفلت العديد من االتفاقيات والترشيعات الدولية للنساء حقوقها باملساواة دون تييز مع 

بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد  1948م،  لعام  االنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  ومنها:  الرجال، 

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد   ،)1/2( مادته  يف  1966م  لعام  والسياسية  املدنية 

واالجتامعية والثقافية لعام 1966م، يف مادته )2( و)3(، باإلضافة إىل اتفاقية الحقوق السياسية 

للمرأة لعام 1952م، واتفاقية جنسية املرأة املتزوجة لعام 1857م، واتفاقية الرضا بالزواج والحد 

للقضاء عىل جميع  الدولية  واالتفاقية  لعام 1963م،  الزواج  عقود  وتسجيل  الزواج  لسن  األدىن 

املتحدة بشأن  العامة لألمم  الجمعية  لعام 1979م »سيداو«، وإعالن  املرأة  التمييز ضد  أشكال 

القضاء عىل العنف ضد املرأة لعام 1993م.

مناهضة العنف ضد املرأة:

عصبية  إليه  تدفع  عنيف  فعل  »أّي  بأنّه:  املرأة  املامرس ضد  العنف  املتحدة  األمم  تعرّف 

الجنس ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسامنية 

أو الجنسية أو النفسية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القرس أو الحرمان التعسفي 

من الحرية، سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة«)(. ويعترب العنف ضد النساء والفتيات 

أحد أكرث انتهاكات حقوق اإلنسان انتشارا يف عاملنا اليوم، حيث يرتاوح تأثري العنف عىل النساء 

املرأة  العنف سلبًا عىل رفاه  يؤثر  والفتيات، من عدة عواقب جسدية وجنسية وعقلية، حيث 

آثار  بأن  التأكيد  املجتمع. مع  الفاعلة يف  بحقوقها، ومشاركتها  عام، ويحول دون تتعها  بشكلٍّ 

النساء والفتيات يف أي مجتمع ال تقترص عليهن فحسب، بل تتعداها إىل  العنف املامرس عىل 

عوائلهن ومجتمعاتهن، سيام وأن العنف يتسبب يف إعاقة جهود التنمية باملجتمعات، وتحقيق 

املساواة والتنمية والسالم.

جهود األمم املتحدة يف مناهضة العنف ضد املرأة: 

االعالن العاملي لحقوق االنسان الصادر سنة 1948م: »لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق 	 

والحريات الواردة يف هذا االعالن، دون تييز، كالتمييز بسبب العنرص أو اللون أو الجنس أو 

اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو أي رأي أخر، أو األصل الوطني أو االجتامعي أو الرثوة أو 

امليالد أو أي وضع آخر، دون تفرقة بني الرجال والنساء« م/2.
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العهد الخاص بالحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية لعام 1966: حيث أكدت املادة 2 	 

فقرة 2 منه عىل أن: »تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل مامرسة الحقوق 

املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي تييز بسبب العرق أو اللون، أو الجنس، أو الدين، 

أو الرأي السيايس«.

أن: 	  عىل  منه   )3( املادة  نصت  حيث   :1966 والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  العهد 

»تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء يف حق التمتع بجميع 

الحقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد«.

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(: نصت بصورة ال لبس فيها عىل 	 

منع التمييز ضد املرأة، ألنه يشكل انتهاكا ملبدأي املساواة يف الحقوق واحرتام كرامة االنسان.

تم 	  والذي  باملرأة،  املعني  الرابع  العاملي  املؤتر  والذي تخض عن  إعالن بكني عام 1995: 

عقده يف العاصمة الصينية »بكني«، كخارطة طريق أكدت حق املرأة يف الحصول عىل حياة 

كرمية، والعيش يف مجتمع خال من التمييز.

األشخاص 	  من  النساء  يستثني  مل  إذ   :1998 عام  الدولية  الجنائية  للمحكمة  روما  ميثاق 

الالإنسانية  والجرائم  واالسرتقاق  واالضطهاد  واالبادة  الحرب  جرائم  من  حاميتهم  الواجب 

االخرى املذكورة يف امليثاق)(.

قرار مجلس األمن 1325 عام 2000)(: اعرتفت األمم املتحدة عرب مجلس األمن ليس فقط 	 

باعتبارهن  النساء  تضمني  إىل  بالحاجة  أيضا  ولكن  النساء،  عىل  للنزاعات  الخاص  بالتأثري 

صاحبات مصلحة نشطة يف مجال درء الرصاعات وحلها.

قرار مجلس األمن رقم 1820 لسنة 2008)(: كأول قرار يتعامل مع العنف الجنيس كأداة 	 

من أدوات الحرب، واالعرتاف بتأثري العنف الجنيس عىل السلم واألمن الدوليني، مديناً جميع 

أنواع العنف الجنيس ضد املدنيني، وباألخص ضد االطفال والنساء.

الجهود الوطنية يف مناهضة العنف ضد املرأة:

وثيقة االستقالل الوطني 1988)(: تشري إىل أن: »دولة فلسطني هي للفلسطينيني أينام كانوا، 	 

فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون باملساواة الكاملة يف الحقوق...الخ«.
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القانون األسايس الفلسطيني بتعديالته )(: حيث نصت املادة 9 منه عىل أن:« الفلسطينيون 	 

أمام القانون والقضاء سواء ال تييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي 

السيايس أو اإلعاقة«.

أما عن قانون العقوبات األردين رقم 16 لعام 1960م واملطبق يف الضفة، والقانون رقم 74 	 

للعام 1936م املطبق يف قطاع غزة: فرتد عليهام الكثري من املالحظات، حيث ميكن اعتبارهم 

األعذار  من  الكثري  تبنيه  خالل  من  العنف،  من  ووقايتهن  النساء،  حقوق  أمام  عائق  أول 

املخففة عىل الجرائم الواقعة عىل النساء، ومن بينها ما يسمى »بالقتل عىل خلفية الرشف«، 

كام وميكن اعتبار قانون االحوال الشخصية 1976، مبثابة أحد التحديات التي تواجه قضايا 

املرأة الفلسطينية، خاصة فيام يتعلق بتزويج الفتيات القارصات، كذلك النصوص املتعلقة 

بالطالق التعسفي من قبل الرجل، وغريها من البنود التي تعزز التمييز ضد املرأة، بشكل 

يخالف مضمون ما وقعت عليه دولة فلسطني من اتفاقيات دولية.

مرشوع قرار بقانون حامية االرسة من العنف لسنة 2016 : يتكون من حوايل )51( مادة، 	 

والجهات  وصالحياتهم،  أحكامه  بتنفيذ  املكلفني  وتحدد  للمصطلحات،  تعريفات  تتناول 

أرُستها،  وأفراد  الضحية  لحامية  الالزمة  الوقائية  والتدابري  الحامية،  أوامر  بإصدار  املختصة 

املبلغني أو املشتكني، ودور كل من النيابة العامة واملحاكم املختصة يف التعامل مع العنف 

االرسي، وآليات إسقاط دعوى الحق الشخيص، والعقوبات املرتتبة عىل مرتكبي جرائم العنف 

األرسة  ونيابة  األعىل،  القضاء  ومجلس  »الوزارة،  االختصاص  جهات  بني  والتنسيق  االرسي، 

العامة، ووزارة العدل، وإدارة حامية األرُسة واألحداث«، كام منح املرشوع مرشدي الحامية 

التحقيق  ملفات  رسية  عىل  وشدد  القضايئ،  الضبط  صفة  االجتامعية  التنمية  وزارة  لدى 

واملحاكمة، وحظر اإلفشاء باألرسار األرسية، كام حدد املرشوع اختصاص دائرة حامية األرسة 

واالستعانة  االدلة،  التحقيق وجمع  يف  األرسة  نيابة  ودور  االولية،  التحقيقات  يف  واألحداث 

بالتقارير الفنية املختلفة، مبا يف ذلك تلك التي تكون لدى جهات االختصاص من مؤسسات 

رسمية وأهلية مسؤولة عن تقديم الخدمات لضحايا العنف األرسي. وكفل انعقاد املحكمة 

أن  االستعجال. عىل  األرُسي عىل وجه  العنف  بوقائع  املتعلقة  الدعاوى  للنظر يف  املختصة 

تعفي الضحية من حضور جلساتها املنعقدة بشأن واقعة الُعنف األرُسي؛ بنفسها، إذا ارتأت 

أن مصلحتها تستدعي ذلك.

تكمن أهمية هذا املرشوع أنه شكل محاولة الستحداث إطار قانوين وطني خاص بحامية 	 
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األرسة الفلسطينية من العنف املسلط عليها، مبا ينسجم مع املعايري الدولية لحقوق االنسان، 

واملعايري الناظمة لحقوق املرأة عىل وجه التحديد، مبا يلبي االحتياج الوطني يف بالدنا الناشئ 

عن خليط القوانني، حيث نصت املادة 2/2 منه عىل: »أنه يف حال تعارض أحكام أي من 

الترشيعات النافذة مع أحكام املرشوع املذكور، فيام يتعلق بالعنف األرُسي فإن األولوية يف 

التطبيق لهذا القانون دون سواه، عىل قاعدة الخاص يقيد العام. وأنه سيكون حال إقراره 

املرأة  الوطني، بهدف تحسني واقع  الصعيد  الضغط واملنارصة عىل  ارتكاز يف عملية  محط 

والفتيات، والحد من العنف املسلط عليهن يف إطار األرسة. وكذلك استند عىل املرجعيات 

الدولية لحقوق االنسان، خاصة ما يتعلق منها مبوضوع العنف يف نطاق االرسة، سيام اتفاقية 

القضاء عىل كافة اشكال التمييز ضد املرأة، واالعالن العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة.  أنه 

وازن عند وضع النصوص ما بني طابع اإللزام القانوين واملرونة االجتامعية، مبا يضمن قواعد 

عىل  يرتتب  قد  الذي  التفكك  خطر  من  األرسة  عىل  للحفاظ  الالزمني  والرسية  الخصوصية 

التدخل القانوين التقليدي واملجرد.

 املرأة الفلسطينية والعنف:

يشكل العنف ضد النساء والفتيات تحديًا خطريًا يف فلسطني، حيث أشارت املقررة الخاصة 

املعنية مبسألة العنف ضد املرأة يف تقريرها بعد زيارتها لفلسطني يف عام 2016، اىل أن العنف ضد 

املرأة يف فلسطني يحدث يف كل من القطاعني الخاص والعام، وتعاين النساء من مصادر متعددة 

التقاليد  للعنف، مبا يف ذلك االحتالل اإلرسائييل سواء مبارشة أو بشكل غري مبارش، وكذلك من 

والثقافة املتأثرة بالقواعد االجتامعية األبوية الضمنية واألطر القانونية القدمية.

وعىل الرغم من ذلك التزال جهود مساواة ومشاركة املرأة، مسألًة جدلية خاصة يف املنطقة 

العربية«)(، ويف األرايض الفلسطينية إذ التزال النساء والفتيات يتعرضن النتهاكات مركبة ومن 

حدة  تذليل  إىل  الهادفة  املجتمع  يف  السياسية  اإلرادة  غياب  ظل  يف  وذلك  مختلفة،  مصادر 

التحديات والتداعيات التي تواجه مسألة أعامل حقوق املرأة، والتي من أبرزها ظاهرة العنف 

األرسي، ومصادرة حقوقهن يف الرأي والتعبري، سواء يف األرسة والعائلة أو يف املؤسسة واملجتمع، 

سيام يف ظل نظرة مجتمعي أبوية ذكورية، تعزز من علو شأن الرجل عىل املرأة، إىل جانب تداخل 

جملة من التعقيدات السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية والرتبوية، والتي بال أدىن شك 

تحد من أدوار املرأة ومشاركتها، بل وميكن اعتبارها عامالً مشجعاً للعنف بحقهن إن جاز التعبري.
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الفلسطينية،  املرأة  لوضع  بالنسبة  خصوصية  هناك  بأن  يلمس  السياق،  هذا  يف  املتأمل 

مدار  عىل  ضدها  عنف  ميارس  ناحية  من  االرسائييل  فاالحتالل  مزدوج.  عنف  من  تعاين  كونها 

تنتهي  بالقتل واالعتقال والحصار واالستهداف، وال  تبدأ  أكرث من )70( عاماً، وبأشكال متعددة 

فقط بانتهاك حقوقها يف السكن والتنقل والصحة والتعليم وغريها من الحقوق، بل تتعدى ذلك 

لتشمل االنعكاسات والنتائج السلبية املرتتبة عىل عنف االحتالل بحق املجتمع الفلسطيني بأرسه، 

النساء والفتيات وعىل كل األصعدة االجتامعية واالقتصادية والنفسية، فمثالً  والذي تدفع مثنه 

عند استشهاد او اعتقال او جرح رب األرسة أو أحد أعضائها، تتحول يف معظم النساء إىل املعيلة 

ألرستها. وكذلك الحال عند هدم منزل العائلة، حيث ال تفقد فقط حقها يف السكن واالستقرار 

يف ظروف نفسية واجتامعية، وإمنا يزداد العبء النفيس الواقع عليها يف توفري العناية والرعاية 

ألرستها التي تشتت بفعل ذلك)(. 

من ناحية أخرى، ال تزال الفتيات والنساء الفلسطينيات تعاين من عنف مجتمعي داخيل، 

يستند إىل موروث ثقايف أبوي، يقوم عىل التمييز ضد النساء يف مجمل جوانب الحياة. ويجد هذا 

التمييز تجلياته يف القوانني واألنظمة السائدة والسارية يف فلسطني حتى اآلن، رغم مرور حوايل 

تدعم  بينها  والتي من  الدولية،  االتفاقيات  للعديد من  انضامم دولة فلسطني  )6( سنوات عىل 

تعزيز فرص مساواة املرأة وإزالة العوائق من أمام مشاركتها الفاعلة يف املجتمع عىل قاعدة النوع 

إذ ال  ما هو موجود وما هو منشود،  بني  أكرث  الفجوة  تتضح  األدوار. حيث  وتبادل  االجتامعي 

تزال معدالت العنف ضد النساء مرتفعة، وظاهرة قتل النساء ال تزال تنتهك أبسط وأهم حقوق 

اإلنسان وهو الحق يف الحياة.

الحصار  بسبب  والسيام  غزة،  يف  الطويلة  اإلنسانية  األزمة  فاقمت  فقد  ذلك  عىل  وعالوة 

الجنيس  العنف  ذلك  مبا يف  أشكاله  بجميع  االجتامعي  النوع  القائم عىل  العنف  من  املتواصل، 

والعنف األرسي وزواج األطفال. ووفًقا للمجموعة الفرعية التي تتابع العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف فلسطني فإنه يتم االبالغ عن الحاالت املتعلقة بالعنف الجنيس بشكل أقل بسبب 

الوصمة االجتامعية ومحدودية القدرات واالستجابة لدى مقدمي الخدمات باإلضافة إىل املخاوف 

بشأن سالمة وأمن كل من الناجيات ومقدمي الخدمات.

أمناط العنف املوجة بحق النساء يف املجتمع الفلسطيني: 

عىل الرغم أن املرأة الفلسطينية تشكل حوايل نصف املجتمع الفلسطيني )%49.5(، إال إنها 

مازالت تعاين من التمييز يف القوانني والواقع الفعيل، حيث تفتقر إىل الحامية الكافية من العنف 
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بالزواج والطالق  يتعلق  املرأة فيام  تتضمن تيزا ضد  الشخصية  األحوال  االرسي، وظلت قوانني 

التمييز ضد  مناهضة  اتفاقية  إىل  فلسطني  انضامم  التنقل.إن  وحرية  األطفال  واملرياث وحضانة 

الكاملة مع  املرأة، مل تجعل من ذلك عالمة فارقة لضامن حصول املرأة عىل حقوقها واملساواة 

الرجل، مثال ينطوي قانون األرسة عىل تييز ضد املرأة، حيث جعل من الصعب عىل املرأة الحصول 

عىل الطالق مقارنة بالرجل، كام يعرض املرأة لضغوط اقتصادية شديدة إذا ما طلبت الطالق.فإىل 

جانب الكثري من التحديات التي تعرتض حصولهن عىل حقوقهن الكاملة واملتساوية، وعىل الرغم 

أن الكثري  من غياب إحصائية رسمية دقيقة تظهر أعداد النساء املعنفات يف فلسطني، خصوصاً 

ممن يتعرضن للعنف يفضلن عدم الحديث عنه، كونهن محكومات بالعرف األبوي والذكوري، إال 

أنه ميكن أن نستظهر ذلك بوضوح من خالل ما ييل)(:

عىل صعيد العنف املجتمعي فقد أظهر مسح العنف األرسي أن حوايل %37من النساء اللوايت 	 

سبق لهن الزواج، تعرضن ألحد اشكال العنف من قبل أزواجهن %29.9 يف الضفة الغربية 

مقابل %51.1 يف قطاع غزة. وبلغت نسبة اللوايت تعرضن لعنف نفيس ملرة واحدة عىل األقل 

اجتامعي،  لعنف   54.8% اقتصادي،  لعنف  تعرضن   55.1%  ،58.6% السيدات  هؤالء  من 

%23.5 لعنف جسدي، 11.8%)(.

تشري البيانات إىل أنه عىل الرغم من التقدم الحاصل عىل معرفة القراءة والكتابة لدى اإلناث 	 

خالل العقد املايض، ال تزال هناك فجوة لصالح الذكور بفارق %3.4؛ حيث بلغ معدل معرفة 

القراءة والكتابة لدى اإلناث %95.2، مقابل %98.6 للذكور خالل عام 2016ن كام معدالت 

االلتحاق اإلجاملية للذكور يف املرحلة الثانوية بلغت %58.7، مقابل %78.6 لإلناث لألعوام 

.2016/2015

تظهر املؤرشات فجوة يف نسبة مشاركة املرأة يف العمل واألجرة اليومية بني النساء والرجال، 	 

إذ بلغت نسبة مشاركة اإلناث يف القوى العاملة %19.3 من مجمل اإلناث يف سن العمل 

عام 2016، مقابل %10.3 يف عام 2001. وبلغت نسبة مشاركة الذكور %71.6 للعام 2016؛ 

مع وجود فجوة يف معدالت األجرة اليومية بني اإلناث والذكور، إذ بلغ معدل األجر اليومي 

لإلناث 83.3 شيقل مقابل 114.1 شيقل للذكور.

بلغ 	  العمل، حيث  فأكرث عاطالت عن  الحاصالت عىل 13 سنة دراسية  النساء  حوايل نصف 

معدل البطالة بني النساء املشاركات يف القوى العاملة %44.7 يف العام 2016 مقابل 22.2% 
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إىل  فأكرث  دراسية  الحاصالت عىل 13 سنة  النساء  بني  البطالة  الرجال، وتصل معدالت  بني 

%50.6 من مجموع هذه الفئة من النساء.

تشري البيانات إىل أن نسبة اإلناث )15-29 عاما( اللوايت انتقلن من التعليم إىل سوق العمل 	 

قد بلغت %6.6، مقابل %44.8 ذكور.

ال تزال املؤرشات تعكس حصيلة أقل ملشاركة النساء الفلسطينيات يف الحياة العامة، فمثالً 	 

املزاولني  املحامني  إناث، و%77.5 من  مقابل 17.2%  ذكور  القضاة هم  حوايل %82.8 من 

للمهنة هم ذكور مقابل %22.5 إناث؛ و%83.3 من أعضاء النيابة العامة هم من الرجال، 

الفلسطينيات عن  النساء خالل عام 2015. كام مل تزد نسبة السفريات  مقابل %16.7 من 

املهندسني  نقابة  املسجلني يف  املهندسني  للسفراء؛ و%21.1 من  مقارنة مع 94.2%   ،5.8%

هن نساء، مقارنة مبا نسبته %78.9 من الرجال؛ وحوايل %23.2 من أعضاء مجلس الطلبة 

يف جامعات الضفة الغربية هم من اإلناث، مقابل %76.8 من الذكور، وحوايل %42.6 من 

املوظفني يف القطاع العام املدين إناث مقابل %57.4 ذكور؛ حيث تشكل اإلناث )يف القطاع 

املدين( حوايل %11.7 من درجة مدير عام فأعىل من مجموع املدراء العامني، مقابل 88.3% 

من الذكور لنفس الدرجة.

أظهر العام 2019 زيادة يف عدد حاالت قتل النساء عىل خلفيات مختلفة، حيث سجل مقتل 	 

حوايل )12( إمرأة، منهن )7( يف الضفة الغربية، و )5( أخريات يف قطاع غزة)(.

والفتيات 	  النساء  ضد  العنف  عىل  الصمت  تعزيز  وعقابية  جنائية  قوانني  تطبيق  استمرار 

وال تجرم أعامل العنف األرسي، حيث يكشف تقرير فلسطني للمسح الدويل واملساواة بني 

الجنسني )IMAGES( أن واحدا من كل أربعة رجال شهد أمه تتعرض للرضب عىل يد األب 

أو أحد أقاربه الذكور خالل فرتة طفولته، يف حني وافق 63٪ من الرجال عىل أنه يجب عىل 

املرأة أن تتحمل العنف حفاظا عىل تاسك األرسة.

خالصة واستنتاجات وتوصيات  

أن الثقافة السائدة حول أدوار النساء والفتيات يف مجتمعنا، تتمحور عىل نحو يكرس أشكال 

العنف ضد املرأة، بوصفها ال تعرتف كثرياً بحقوق املرأة، وال تؤمن باملساواة عىل الدور االجتامعي، 

بل ترسخ مرأة تتبع إىل الرجل، وهو ما انكس سلباً عىل صعيد مشاركة الفتيات والنساء الفاعلة، 

املرأة ومشاركتها. فاألمر أعاله، يقودنا إىل التسليم بأنه ال ميكن القضاء عىل العنف ضد املرأة دون 

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/attachments/publications/2018/02/understanding-masculinities-in-palestine-english.pdf?la=en&vs=2719
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القضائية والسلطة  السلطة  النساء يف  الجنسني وخاصة مشاركة  االستثامر يف فرص املساواة بني 

إحداث  نحو  السعي  أوالً،  مبسئولياتها  تقوم  ان  الرسمية  الجهات  وعىل  والترشيعية،  التنفيذية 

التغيري يف ثقافة املجتمع، مبا يسمح بتعزيز الحامية للنساء .

 استخالصات

القوانني املوروثة ذات طبيعة ذكورية، وتنتهك العديد من حقوق النساء.. 1

القوانني الصادرة عن املجلس الترشيعي املنتخب، تجاوزت إىل حد كبري التمييز القائم . 2

عيل أساس الجنس، رغم ما يعرتيها من عيوب ونواقص هنا أو هناك.

مل تسهم القوانني الصادرة عن املجلس الترشيعي يف تحقيق املساواة عيل األرض، خاصة . 3

يف ظل طغيان الثقافة السائدة عيل القانون، ويف ظل تغييب سيادة القانون.

السياسات املتبعة من السلطة التنفيذية مل ترتق ملستوي القوانني، بل عيل العكس من . 4

ذلك، فبعض السياسات تتعرض مع القوانني، وابرز مثال عيل ذلك ، التعيينات للوظائف 

السياسية واإلدارية العليا.

الزالت تطبق أحكام القوانني املوروثة، التي تكرس التمييز بشكل واضح ما بني الرجل . 5

واملرأة، ويعود السبب وراء ذلك إىل تقاعس املجلس الترشيعي يف هذا املجال، وايل عدم 

قوة الضغوط املجتمعية املطالبة بالتعديل، واىل قوة ضغط األطراف املناهضة للتعديل 

باتجاه املساواة . ونخص بالتحديد قانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات.

التزال جهود مساواة ومشاركة املرأة، مسألًة جدلية خاصة يف املنطقة العربية«)(، ويف . 6

األرايض الفلسطينية إذ التزال النساء والفتيات يتعرضن النتهاكات مركبة ومن مصادر 

حدة  تذليل  إىل  الهادفة  املجتمع  يف  السياسية  اإلرادة  غياب  ظل  يف  وذلك  مختلفة، 

التحديات والتداعيات التي تواجه مسألة أعامل حقوق املرأة، والتي من أبرزها ظاهرة 

يف  أو  والعائلة  األرسة  يف  سواء  والتعبري،  الرأي  يف  حقوقهن  ومصادرة  األرسي،  العنف 

املؤسسة واملجتمع، سيام يف ظل نظرة مجتمعي أبوية ذكورية، تعزز من علو شأن الرجل 

عىل املرأة، إىل جانب تداخل جملة من التعقيدات السياسية واالجتامعية واالقتصادية 

وميكن  بل  ومشاركتها،  املرأة  أدوار  من  تحد  شك  أدىن  بال  والتي  والرتبوية،  والثقافية 

اعتبارها عامالً مشجعاً للعنف بحقهن إن جاز التعبري.
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توصيات : 

ال ميكن القضاء عىل العنف ضد املرأة دون االستثامر يف املساواة بني الجنسني. ولذلك من 

املهم أيضا أن ندعم الجهود املتواصلة التي تبذلها الحكومة ومنظامت املجتمع املدين من أجل 

التنفيذ الفعال للمالحظات الختامية للجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

)CEDAW(، والتي أوصت بإعطاء أولوية عالية العتامد قانون حامية األرسة لتحقيق املساواة بني 

الجنسني وضامن حقوق املرأة يف فلسطني والتوصية بتقليص الفجوة بني النساء والرجال .

يف الختام، فلنتحد جميعا إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات كالتزام وطني ومجتمعي، مبا 

يحقق العدالة. التي تتطلب يف املقام األول قوانني عرصية وتشاركية، تعرتف بالحقوق وتحرتمها 

االجتامعي، وميكن تحقيق  النوع  والعنف عىل  التمييز  وتعملها، مبا يضمن فلسطني خالية من 

ذلك من خالل، تفعيل االتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة باملرأة التي انضمت إليها دولة 

وإدماج  والفتيات،  النساء  السائدة عن  النمطية  األدوار  لتعديل  توعوية  برامج  إعداد  فلسطني، 

حظر العنف األرسي واملعاقبة عليه يف إطار السياسات الحكومية، وتفعيل دور القضاء الرشعي 

املرأة  بواقع  لالرتقاء  شاملة  وطنية  اسرتاتيجية  واعتامد   ، العنف  من  النساء  حامية  يف  واملدين 

الفلسطينية وتفعيل مشاركتها، ومناهضة العنف املوجه عىل األرسة.

سادسا: حقوق الطفل حقوق انسان 

العاملي  اإلعالن  ومنها  الطفل  اإلنسان حقوق  لحقوق  الدولية  املواثيق  من  العديد  تناولت 

لحقوق اإلنسان، العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، العهد الدويل 

الخاص بالحقوق السياسية و املدنية، قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء 

األحداث )قواعد بكني( لعام )1985( اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، االتّفاقيّة 

الّدوليّة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصّي، اتّفاقيّة مكافحة التّمييز يف مجال التّعليم ، 

اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

1.  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

يف العام 1948 تبنت األمم املتحدة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والذي أصبح فيام بعد من 

أهم الوثائق الدولية التي ضمنت حامية حقوق اإلنسان، يشتمل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

عىل »30« مادة أساسية والتي نصت عىل جملة من الحقوق و الحريات اإلنسان األساسية. من 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=en
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/education.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/61/611&Lang=A
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الحقوق التي حامها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، الحق يف الحياة والحق يف التعبري عن الرأي 

لألمومة   « أن  عىل   )25( املادة  من   )2( الفقرة  ونصت  الحقوق.  من  وغريها  الصحية  والرعاية 

والطفولة الحق يف مساعدة ورعاية خاصتني، وينعم كل األطفال بنفس الحامية االجتامعية سواء 

أكانت والدتهم ناتجة عن رباط رشعي أو بطريقة غري رشعية«.

2. العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ1966/12/16. ويتضمن التزام الدول بها من 

حيث حصول الشخص عىل الحاجات والحقوق اإلنسانية األساسية، وحقه يف مستوى معيشة يكفي 

لضامن الصحة والرفاهة خاصة عىل صعيد املأكل واملسكن وامللبس والعناية الطبية والتعليم. كام 

ومعدل  املواليد  مويت  معدل  الصحة، حيث نصت«  العمل عيل خفض  الطفل يف  تنطوي حق 

وفيات الرضع وتأمني منو الطفل منوا صحيا«.

3. العهد الدويل الخاص بالحقوق السياسية و املدنية 

لألمم  العامة  الجمعية  قبل  من  واملدنية  السياسية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  اعتمد 

املوقعة  الدول  يلزم  حيث  القانونية  باإللزامية  العهد  ويتمتع   ،1966/12/16 بتاريخ  املتحدة 

واملصادقة عليه باحرتام الحقوق املدنية و السياسية ملواطنيها مثل الحق يف الحياة و التعبري عن 

الرأي و الحرية الدينية و الحق يف التقايض و االنتخاب و غريها من الحقوق. وحظرت املادة )24( 

من العهد التمييز، والحق يف الجنسية حيث نصت« يكون لكل ولد، دون أي تييز بسبب العرق 

أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو النسب، حق 

عىل أرسته وعىل املجتمع وعىل الدولة يف اتخاذ تدابري الحامية التي يقتضيها كونه قارصا.يتوجب 

تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسام يعرف به. لكل طفل حق يف اكتساب جنسية.

4.  اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة أو سيداو اختصاراً باإلنجليزيةCEDAW((:هي 

املتحدة وتم  لألمم  العامة  قبل الجمعية  بتاريخ 12/18 1979 من  اعتامدها  تم  دولية  معاهدة 

عرضها للتوقيع والتصديق واالنضامم بالقرار 180/34 يف 18 ديسمرب 1979. ودخلت حيز التنفيذ 

يف 3 سبتمرب 1981. وضعت االتفاقية حد للتمييز ضد املرأة عىل أساس الجنس سواء يف التعليم 

التمييزية  الجنسني، وإلغاء جميع األحكام  أو غريها، كام كرست مفهوم املساواة بني  العمل  أو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86
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يف قوانني الدول، والقيام بسن أحكام جديدة للحامية من أشكال التمييز ضد املرأة.  وتناولت 

االتفاقية يف املادة )16( مجموعة من الحقوق لألطفال.

 5. االتّفاقّية الّدولّية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصّي

الجمعية  قبل  من  العنرصي  التمييز  أشكال  للقضاء عىل جميع  الدولية  االتفاقية  اعتمدت 

العامة لألمم املتحدة يف 21 كانون األول/ديسمرب 1965 وبدأ نفاذها يف 4 كانون الثاين/يناير 1969. 

وحتى تاريخ 21 نيسان/أبريل 2008 بلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية )173( دولة طرفاً.

 تلتزم الدول األطراف يف االتفاقية بأن تشجب التمييز العنرصي كام تتعهد بأن تنتهج، بكل 

وتعزيز  أشكاله  بكافة  العنرصي  التمييز  للقضاء عيل  سياسة  تأخري،  أي  ودون  املناسبة  الوسائل 

التفاهم بني جميع األجناس، وتحقيقا لذلك تتعهد بعدم: إتيان أي عمل أو مامرسة من أعامل أو 

مامرسات التمييز العنرصي ضد األشخاص أو جامعات األشخاص أو املؤسسات، وبضامن ترصف 

جميع السلطات العامة واملؤسسات العامة، القومية واملحلية، طبقا لهذا االلتزام، وأال تشجيع أو 

تحمي أو تأييد أي تييز عنرصي يصدر عن أي شخص أو أية منظمة. 

عىل الدول األطراف أيضا اتخاذ تدابري فعالة إلعادة النظر يف السياسات الحكومية لتعديل أو 

إلغاء أو إبطال أية قوانني أو أنظمة تكون مؤدية إيل إقامة التمييز العنرصي أو إىل إدامته حيثام 

يكون قامئا،.

6.  اتّفاقّية مكافحة الّتمييز يف مجال الّتعليم

اعتمدت اتفاقية مكافحة التمييز يف مجال التعليم من قبل املؤتر العام ملنظمة األمم املتحدة 

للرتبية و العلم و الثقافة يف 14 كانون األول 1960 و دخلت حيز النفاذ يف تاريخ 22 أيار 1962. 

أي  دون  التعليم  يف  الحق  فرد  لكل  أن  عىل  و  التمييز  عدم  عىل  التأكيد  إىل  االتفاقية  تهدف 

تفرقة. كام تؤكد االتفاقية عىل رضورة التعاون بني الدول عىل بغية تتع كل فرد بحقوق اإلنسان 

وباملساواة يف التعليم.  

7.  اتفاقية مناهضة التعذيب

تقع اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية 

منع  إىل  تهدف  وهي  املتحدة  مرجعية األمم  ضمن  اإلنسان  لحقوق  املهينة  أو  الالإنسانية  أو 

http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/education.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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التعذيب يف جميع أنحاء العامل. وتلزم االتفاقية الدول األعضاء باتخاذ تدابري فعالة ملنع التعذيب 

داخل حدودها. 

8. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

و ألسباب  لكن  أي شخص.  بها  التي يحظى  الحقوق  بذات  اإلعاقة  األشخاص ذوي  يحظى 

عديدة منها عدم توفر املوارد املالية و البرشية الكافية التي تقدم الخدمات, باإلضافة لعدم وجود 

قوانني و لوائح تنفيذية واضحة تحمي الشخص املعاق والتي بدورها تحدد صاحب املسؤولية. 

هذا باإلضافة ضعف للصورة النمطية لنظرة املجتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة باتوا يحرمون من 

أبسط حقوقهم التي ضمنها لهم القانون الدويل. لذلك رأى املجتمع الدويل برضورة إصدار اتفاقية 

تحمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل خاص.

اعتمدت األمم املتحدة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف تاريخ وبروتوكولها االختياري 

بتاريخ )13( كانون األول يف العام 2006. جاء الهدف من إصدار اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة ما تتعرض له هذه الفئة من تهميش و حرمانها من حقوقها األساسية والتي ضمنتها لهم 

الدول رضورة إنشاء  الدولية كأي إنسان آخر. لكن بسبب تهميش املجتمع رأت  املواثيق  كافة 

اتفاقية خاصة بهذه الفئة تحمي حقوقهم و تخاطب الدول باتخاذ التدابري الالزمة لتأهيل هذه 

الفئة و إرشاكهم يف جميع نواحي الحياة. 

وتعترب  إعاقة.  لديهم  من  لجمع  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املعايري  الطفل  اتفاقية  تضمن 

االتفاقية أن األشخاص ذوي اإلعاقة محمون قانونيا و يجب عىل الدولة أن تتأكد من توفري جميع 

الحقوق لهم و عدم تعرضهم للتمييز . كام تشجع االتفاقية التعاون الدويل يف مجال حامية و 

تحسني الظروف التي يعيشها ذوي اإلعاقة.

9. قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكني( لعام 1985

إعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة قواعد بكني يف عام 1985 و التي أسست ملوضوع 

عدالة األحداث من حيث الحقوق التي يجب أن يتمتع بها و التدابري الواجب إتباعها عىل مستوى 

اإلصالح. لقد رشعت بعد ذلك األرسة الدولية ممثلة باألمم املتحدة، مجموعة من القواعد واملبادئ 

بكني  لقواعد  استندت  التي  و  الجانحني  األحداث  فئة  ورعاية  بحامية  تعنى  التي  واالتفاقيات 

األساسية و هي قواعد األمم املتحدة الخاصة بحامية األحداث املجردين من حريتهم واملعروفة 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/61/611&Lang=A
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باسم) قواعد هافانا( لسنة 1990، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث واملعروفة 

باسم) مبادئ الرياض( لسنة 1990، هذا باإلضافة إىل العديد من القواعد واالتفاقيات الدولية التي 

وفرت يف بعض نصوص موادها، حامية لبعض  حقوق األحداث كام سرنى الحقاً.

قد هدفت هذه القواعد واالتفاقيات إىل الحد من معدالت جنوح األحداث، وضامن حامية 

رفاه وحقوق جميع األحداث الذين يدخلون يف نزاع مع القانون، والقضاء عل الظروف التي تؤثر 

سلبياً عىل النمو السليم للطفل)4(، وذلك كله من أجل تحقيق عملية معالجة وإصالح األحداث 

ودمجهم من جديد بداخل مجتمعاتهم. هذا باإلضافة للعديد من االتفاقيات األخرى التي نصت 

يف بنودها عىل حامية حقوق الطفل. 

 10. اإلعالنات و املبادئ الصادرة عن األمم املتحدة

أصدرت األمم املتحدة العديد من اإلعالنات و املبادئ التي عملت من خاللها عىل حامية 

حقوق اإلنسان وخصوصا حقوق الطفل ومن هذه اإلعالنات واملبادئ:

مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني، وال سيام األطباء يف حامية •	

املسجونني واملحتجزين من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة 

املبادئ املتعلقة بالتقيص و التوثيق الفعالني يشأن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة •	

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املبادئ األساسيّة الستقالل هيئة القضاء •	

 املبادئ األساسيّة بشأن دور املحامني •	

 املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة •	

إعالن بشأن حامية النساء و األطفال يف حاالت الطّوارئ و الّنزاعات املسلّحة •	

 إعالن بشأن القضاء عىل العنف ضّد املرأة •	

إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية •	

ولغوية : اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل

http://www2.ohchr.org/english/law/medicalethics.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/medicalethics.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/medicalethics.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/indjudiciary.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/lawyers.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/prosecutors.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/protectionwomen.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/eliminationvaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/minorities.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/minorities.htm
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سابعا: اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل

 يف العام 1989 أقر املجتمع الدويل بحاجة األطفال إىل اتفاقية خاصة بهم لضامن اإلعرتاف 

الثامنة عرش من رعاية و حامية خاصتني. تضم إتفاقية  بحقوقهم و ملا يحتاجه األشخاص دون 

إتفاقية  وتعترب   ، الحياة  الطفل يف جميع جوانب  ركزت عىل حامية  مادة   )54( الطفل  حقوق 

األمم املتحدة لحقوق الطفل الصك الدويل االول الذي دمج جميع حقوق اإلنسان سواء املدنية 

و السياسية والثقافية و اإلجتامعية مع الرتكيز عىل الطفل بشكل اسايس كمحور إهتامم. و تعد 

املصادق عليها عامليا. وتلزم هذه  املجمع و  الدولية  أكرث معاهدات  الطفل من  إتفاقية حقوق 

الحقوق الحكومات واألفراد عىل حد سواء بعدم انتهاك الحريات. وهي وحدة واحدة غري قابلة 

للتجزئة، و ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء األولوية ألحد الحقوق عىل حساب 

حقوق أخرى. وجاءت هذه االتفاقية الخاصة باألطفال من منطلق أن األشخاص دون الثامنة عرش 

بحاجة – غالبا- إىل رعاية خاصة وحامية تختلف عمن هم أكرب سنا.

الثامنة  سن  عن  أعامرهم  تقل  من  )جميع  بأنهم  األطفال  تعريف  االتفاقية  تناولت  ولقد 

فالحق يف  كان،  نوع  أي  تييز من  للبالغني ودون  الحقوق كام  بكل  تكفل تتعهم  عرشة(، كام 

املساواة وحظر التمييز يلزم الدول بالقضاء عىل القوانني والسياسات واملامرسات التمييزية، وعدم 

عليها يف  املنصوص  بالحقوق  التمتع  التمييز يف  أشكال  يحظر جميع  سلبياً  التزاماً  ليس  التمييز 

الفعلية  الفرص  الدولة تدابري استباقية مناسبة لتوفري  اتخاذ  االتفاقية فحسب، بل يستلزم أيضاً 

ذاتها لجميع األطفال يك ينعموا بالحقوق التي تنص عليها االتفاقية، وبالوصول عىل قدم املساواة 

إىل اآلليات القضائية دون تييز من أي نوع. وباإلضافة ضامن معاملة جميع األطراف يف اإلجراءات 

القضائية أو القانونية دون أي تييز.  وأيًضا لضامن الوصول إىل العدالة بالنسبة لألطفال لخطر 

بالالمساواة  يتسم  وضع  تصحيح  إىل  تهدف  إيجابية  تدابري  اتخاذ  ذلك  يستوجب  وقد  خاص. 

الحقيقية. 

أهم الحقوق الواردة للطفل يف اإلتفاقية

الحق يف االسم اكتساب الجنسية: نصت املادة )7( من االتفاقية »يسجل الطفل بعد والدته . 1

فورا ويكون له الحق منذ والدته يف اسم والحق يف اكتساب جنسية، ويكون له قدر اإلمكان، 

وفقا  الحقوق  هذه  إعامل  األطراف  الدول  تكفل  رعايتهم.  وتلقى  والديه  معرفة  يف  الحق 

امليدان، والسيام حيثام  بهذا  املتصلة  الدولية  الصكوك  والتزاماتها مبوجب  الوطني  لقانونها 

يعترب الطفل عديم الجنسية يف حال عدم القيام بذلك.
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األطراف . 2 الدول  عىل.تتعهد   )8( املادة  نصت  هويته :  عىل  الحفاظ  يف  الطفل  حق  احرتام 

باحرتام حق الطفل يف الحفاظ عىل هويته مبا يف ذلك جنسيته، واسمه، وصالته العائلية، عىل 

النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غري رشعي.

عدم فصل الطفل عن والديه عىل كره منهام: نصت املادة )9( عىل عدم جواز فصل الطفل . 3

عن والديه بنصها » تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه عىل كره منهام، إال 

عندما تقرر السلطات املختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانني واإلجراءات 

املعمول بها، أن هذا الفصل رضوري لصون مصالح الطفل الفضىل. وقد يلزم مثل هذا القرار 

يف حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهاملهام له، أو عندما يعيش 

الوالدان منفصلني ويتعني اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل«.

الحق يف التنقل: نصت املادة )10( عىل حق الطفل يف التنقل. 4

حظر نقل األطفال خرج بلدنهم حيث: حظرت االتفاقية نقل األطفال خارج أوطانهم بطريقة . 5

غري مرشوعة، حيث تنص املادة )11( من االتفاقية تتخذ الدول األطراف تدابري ملكافحة نقل 

األطفال إىل الخارج وعدم عودتهم بصورة غري مرشوعة.

الحق يف حرية التعبري: نصت االتفاقية يف املادة )13( يكون للطفل الحق يف حرية التعبري، . 6

ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي 

اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها 

القانون عليها وأن  ينص  أن  القيود، برشط  لبعض  الحق  الطفل.يجوز إخضاع مامرسة هذا 

تكون الزمة لتأمني احرتام حقوق الغري أو سمعتهم، أو، حامية األمن الوطني أو النظام العام، 

أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

يف . 7 الطفل  بحق  االتفاقية  من   )14( املادة  نصت  والوجدان:  الفكر  حرية  يف  الطفل  حق 

حرية الفكر والدين، حيث نصت االتفاقية تحرتم الدول األطراف حق الطفل يف حرية الفكر 

للحالة،  تبعا  وكذلك،  الوالدين  وواجبات  حقوق  األطراف  الدول  تحرتم  والدين.  والوجدان 

قدرات  مع  تنسجم  بطريقة  حقه  مامرسة  يف  الطفل  توجيه  يف  عليه،  القانونيني  األوصياء 

الطفل املتطورة.

حيث . 9 الجمعيات،  تكوين  يف  األطفال  حق  عىل  االتفاقية  نصت  الجمعيات:  تكوين  حرية 

الطفل يف حرية تكوين  الدول األطراف بحقوق  االتفاقية » تعرتف  املادة )15( من  نصت 

الجمعيات«.
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السلمي، حيث . 10 التجمع  يف  األطفال  االتفاقية عىل حق  نصت  السلمي:  التجمع  يف  الحق 

تكوين  الطفل يف حرية  بحقوق  األطراف  الدول  االتفاقية  تعرتف  )15( من  املادة  نصت 

الجمعيات وىف حرية االجتامع السلمي.

الخاصة . 11 الحياة  يف  التدخل  االتفاقية  حظرت  لألطفال  الخاصة  الحياة  يف  التدخل  حظر 

لألطفال، حيث نصت يف املادة )16(. ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غري قانوين 

للطفل يف حياته الخاصة أو أرسته أو منزله أو مراسالته، وال أي مساس غري قانوين برشفه أو 

سمعته. للطفل حق يف أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس.

الحق يف حصول الطفل يف املعلومات: نصت االتفاقية عىل حق األطفال يف الحصول عىل . 12

املعلومات، فقد تناولت املادة )17( حيث تنص« تعرتف الدول األطراف بالوظيفة الهامة 

من  واملواد  املعلومات  عىل  الطفل  إمكانية حصول  وتضمن  اإلعالم  وسائط  تؤديها  التي 

شتى املصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته االجتامعية 

والروحية واملعنوية وصحته الجسدية والعقلية«.

الحق يف رعاية الوالدين: نصت املادة )18( برضورة بذل الدول األطراف قصارى جهدها . 15

تربية  عن  مشرتكة  مسؤوليات  يتحمالن  الوالدين  كال  إن  القائل  باملبدأ  االعرتاف  لضامن 

الطفل ومنوه. وتقع عيل عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيني، حسب الحالة، املسؤولية 

األويل عن تربية الطفل ومنوه. وتكون مصالح الطفل الفضىل موضع اهتاممهم األسايس.

الحق يف حامية األطفال من كافة أشكال العنف :نصت املادة )19( من االتفاقية تتخذ . 18

الدول األطراف جميع التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والتعليمية املالمئة لحامية 

الطفل من كافة أشكال العنف أو الرضر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهامل أو املعاملة 

الجنسية، وهو  اإلساءة  ذلك  مبا يف  االستغالل،  أو  املعاملة  وإساءة  إهامل،  املنطوية عىل 

أي شخص  أو  عليه،  القانونيني(  )األوصياء  القانوين  الويص  أو  )الوالدين(  الوالد  رعاية  يف 

و ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسب االقتضاء،  آخر يتعهد الطفل برعايته.  

إجراءات فعالة لوضع برامج اجتامعية لتوفري الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون 

معاملة  إساءة  حاالت  ولتحديد  الوقاية،  من  األخرى  لألشكال  وكذلك  برعايتهم،  الطفل 

الطفل املذكورة حتى اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها 

وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء.
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حق الطفل يف الرعاية البديلة : نصت االتفاقية يف املادة )20( منها عىل حق الطفل يف . 19

البديلة، حيث نصت » للطفل املحروم بصفة مؤقتة أو دامئة من بيئته العائلية  الرعاية 

أو الذي ال يسمح له، حفاظا عىل مصالحة الفصيل، بالبقاء يف تلك البيئة، الحق يف حامية 

ومساعدة خاصتني توفرهام الدولة.تضمن الدول األطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية 

بديلة ملثل هذا الطفل. ميكن أن تشمل هذه الرعاية، يف جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة 

الواردة يف القانون اإلسالمي، أو التبني، أو، عند الرضورة، اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية 

األطفال. وعند النظر يف الحلول، ينبغي إبالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية يف 

تربية الطفل ولخلفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية.

حق الطفل يف الحصول عىل مركز ألجئ: تناولت االتفاقية يف املادة )22( منها حق الطفل . 20

املالمئة  التدابري  االتفاقية  هذه  يف  األطراف  الدول  ألجئ،  تتخذ  مركز  عىل  الحصول  يف 

لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول عىل مركز الجئ، أو الذي يعترب الجئا وفقا للقوانني 

واإلجراءات الدولية أو املحلية املعمول بها، سواء صحبه أو مل يصحبه والداه أو أي شخص 

آخر، تلقى الحامية واملساعدة اإلنسانية املناسبتني يف التمتع بالحقوق املنطبقة املوضحة يف 

هذه االتفاقية وىف غريها من الصكوك الدولية اإلنسانية أو املتعلقة بحقوق اإلنسان التي 

تكون الدول املذكورة أطرافا فيها.

حق الطفل املعوق يف الرعاية بحياة كاملة وكريم: تناولت اتفاقية حقوق الطفل بشكل . 21

خاص حقوق الطفل املعوق، حيث نصت يف املادة )23( منها، حيث نصت« تعرتف الدول 

األطراف بوجوب تتع الطفل املعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكرمية، يف ظروف تكفل 

له كرامته وتعزز اعتامده عىل النفس وتيرس مشاركته الفعلية يف املجتمع.تعرتف الدول 

األطراف بحق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل املؤهل لذلك 

وللمسؤولني عن رعايته، رهنا بتوفر املوارد، تقديم املساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي 

تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غريهام ممن يرعونه. 

حق الطفل املعوق يف التعليم: تناولت اتفاقية حقوق الطفل بشكل خاص حقوق الطفل . 22

املعوق يف التعليم والتدريب، حيث نصت يف املادة )23( منها، إدراكا لالحتياجات الخاصة 

للطفل املعوق، توفر املساعدة املقدمة وفقا للفقرة )2( من هذه املادة مجانا كلام أمكن 

ذلك، مع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو غريهام ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي 

أن تهدف إىل ضامن إمكانية حصول الطفل املعوق فعال عىل التعليم والتدريب، وخدمات 
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الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد ملامرسة عمل، والفرص الرتفيهية وتلقيه 

ذلك بصورة تؤدى إىل تحقيق االندماج االجتامعي للطفل ومنوه الفردي، مبا يف ذلك منوه 

الثقايف والروحي، عىل أكمل وجه ممكن.

الرعاية . 23 الطفل يف  منها عىل حق   )24( املادة  االتفاقية يف  نصت  الصحة:  الطفل يف  حق 

الصحية، حيث نصت  تعرتف الدول األطراف بحق الطفل يف التمتع بأعىل مستوى صحي 

ميكن بلوغه وبحقه يف مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول األطراف 

الرعاية  خدمات  عىل  الحصول  يف  حقه  من  طفل  أي  يحرم  أال  لتضمن  جهدها  قصارى 

الصحية هذه.

حق الطفل يف االنتفاع من الضامن االجتامعي: نصت االتفاقية عىل حق الطفل يف االنتفاع . 24

من من الضامن االجتامعي، حيث نصت املادة )26( عىل أنه »  تعرتف الدول األطراف 

لكل طفل بالحق يف االنتفاع من الضامن االجتامعي، مبا يف ذلك التأمني االجتامعي، وتتخذ 

التدابري الالزمة لتحقيق اإلعامل الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني ».

الحق يف مستوى معييش الئق:  تناولت املادة )27( من االتفاقية حق األطفال يف مستوى . 25

معييش الئق، بنصها« تعرتف الدول األطراف بحق كل طفل يف مستوى معييش مالئم لنموه 

البدين والعقيل والروحي واملعنوي واالجتامعي«.

حق الطفل يف التعليم : ركزت االتفاقية عىل حق الطفل يف التعليم، حيث نصت يف مادتها . 26

)28( عىل حق الطفل يف التعليم بشكل مفصل، حيث جاء فيها » تعرتف الدول األطراف 

بحق الطفل يف التعليم، وتحقيقا لإلعامل الكامل لهذا الحق تدريجيا وعىل أساس تكافؤ 

للجميع،  مجانا  ومتاحا  إلزاميا  االبتدايئ  التعليم  ييل:جعل  مبا  خاص  بوجه  تقوم  الفرص، 

وإتاحتها  وتوفريها  املهني،  أو  العام  سواء  الثانوي،  التعليم  أشكال  شتى  تطوير  تشجيع 

املساعدة  وتقديم  التعليم  مجانية  إدخال  مثل  املناسبة  التدابري  واتخاذ  األطفال،  لجميع 

للجميع  متاحا  املناسبة،  الوسائل  بشتى  العايل،  التعليم  جعل  إليها،  الحاجة  عند  املالية 

عىل أساس القدرات، جعل املعلومات واملبادئ اإلرشادية الرتبوية واملهنية متوفرة لجميع 

من  والتقليل  املدارس  يف  املنتظم  الحضور  لتشجيع  تدابري  اتخاذ  متناولهم،  وىف  األطفال 

معدالت ترك الدراسة. تتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة لضامن إدارة النظام يف 

املدارس عىل نحو يتمىش مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية.
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حق األطفال من األقليات يف التعليم والدين والثقافة : حظرت االتفاقية يف مادتها )30( . 27

التمييز ضد األطفال املنتمني إىل أقليات من حقهم يف التعليم، حيث جاء يف املادة عىل 

أنه » يف الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان 

األصليني، ال يجوز حرمان الطفل املنتمى لتلك األقليات أو ألولئك السكان من الحق يف أن 

يتمتع، مع بقية أفراد املجموعة، بثقافته، أو االجهار بدينه ومامرسة شعائره، أو استعامل 

لغته«.

الحق يف الراحة واللعب: نصت االتفاقية حق األطفال يف اللعب والراحة، وركز املادة )31( . 28

عىل هذا الحق حيث نصت عىل أنه« تعرتف الدول األطراف بحق الطفل يف الراحة ووقت 

الحياة  يف  بحرية  واملشاركة  لسنه  املناسبة  االستجامم  وأنشطة  األلعاب  ومزاولة  الفراغ، 

الثقافية وىف الفنون«.

حق الطفل يف املشاركة الثقافية : نصت االتفاقية عىل حق الطفل يف املشاركة يف الحياة . 29

الثقافية والفنية، وجاء يف االتفاقية عىل رضورة أن تحرتم الدول األطراف وتعزز حق الطفل 

يف املشاركة الكاملة يف الحياة الثقافية والفنية وتشجع عىل توفري فرص مالمئة ومتساوية 

للنشاط الثقايف والفني واالستجامم وأنشطة أوقات الفراغ.

حظر االستغالل االقتصادي لألطفال: حظرت االتفاقية استغالل وعاملة األطفال يف املادة . 30

ومن  االقتصادي  االستغالل  من  حاميته  يف  الطفل  بحق  األطراف  الدول  تعرتف   .  )32(

أداء أي عمل يرجح أن يكون خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا 

الروحي، أو املعنوي، أو االجتامعي. تتخذ  أو  العقيل،  أو  البدين،  الطفل أو بنموه  بصحة 

الدول األطراف التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والرتبوية التي تكفل تنفيذ هذه 

املادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم الدول 

األطراف بوجه خاص مبا ييل: تحديد عمر أدىن أو أعامر دنيا لاللتحاق بعمل، وضع نظام 

مناسب لساعات العمل وظروفه، فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضامن بغية 

إنفاذ هذه املادة بفعالية.

تدابري لحامية األطفال من العقاقري الخطرة: طالبت االتفاقية يف مادتها )33( برضورة أخذ . 31

التدابري لوقاية األطفال من استخدام األطفال للعقاقري الخطرة واملخدرات، حيث نصت« 

واإلدارية  الترشيعية  التدابري  ذلك  يف  مبا  املناسبة،  التدابري  جميع  األطراف  الدول  تتخذ 
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واالجتامعية والرتبوية، لوقاية األطفال من االستخدام غري املرشوع للمواد املخدرة واملواد 

املؤثرة عىل العقل«.

االتفاقية . 34 طالبت  لألطفال:   الجنيس  واالنتهاك  الجنيس  االستغالل  أشكال  جميع  حظر 

يف مادتها )34( جميع الدول بأخذ التدابري املالمئة ملنع جميع أشكال االستغالل الجنيس 

لألطفال، حيث نصت عىل أنه » تتعهد الدول األطراف بحامية الطفل من جميع أشكال 

االستغالل الجنيس واالنتهاك الجنيس. ولهذه األغراض تتخذ الدول األطراف، بوجه خاص، 

جميع التدابري املالمئة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع: حمل أو إكراه الطفل عىل 

تعاطى أي نشاط جنيس غري مرشوع، االستخدام االستغاليل لألطفال يف الدعارة أو غريها 

من املامرسات الجنسية غري املرشوعة، االستخدام االستغاليل لألطفال يف العروض واملواد 

الدعارة.

التدابري . 35 أخذ  الدول  االتفاقية من جميع  طالبت   : بهم  واالتجار  األطفال  اختطاف  حظر 

عىل   )35( املادة  نصت  حيث  بهم،  واالتجار  األطفال  اختطاف  حظر  أجل  من  املالمئة 

األطراف  واملتعددة  والثنائية  الوطنية  املالمئة  التدابري  األطراف جميع  الدول  تتخذ   « أنه 

ملنع اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من 

األشكال«.

حظر حرمان األطفال من حريتهم تعسفاً: حظرت االتفاقية يف املادة )37( من االتفاقية . 36

حرمان األطفال من حريتهم تعسفاً، حيث جاء فيها عىل أنه« أال يحرم أي طفل من حريته 

بصورة غري قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا 

للقانون وال يجوز مامرسته إال كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة.

حظر تعرض األطفال للتعذيب : نصت االتفاقية عىل حظر تعرض األطفال للتعذيب، حيث . 37

جاء يف املادة )37( منها« تكفل الدول األطراف أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغريه من 

رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وال تفرض عقوبة اإلعدام أو 

السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعامرهم عن )18( عام دون وجود 

إمكانية لإلفراج عنهم.

حظر مشاركة األطفال يف الحرب : نصت االتفاقية الدولية مشاركة األطفال يف الحروب، . 39

حيث نصت املادة )38( من االتفاقية عىل أنه« تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املمكنة 
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عمليا ليك تضمن أال يشرتك األشخاص الذين مل يبلغ سنهم خمس عرشة سنة اشرتاكا مبارشا 

يف الحرب«.

القوات . 40 يف  األطفال  مشاركة  االتفاقية  حظرت  املسلحة:  القوات  يف  األطفال  تجنيد  منع 

املسلحة، حيث نصت عىل أنه » تتنع الدول األطراف عن تجنيد أي شخص مل تبلغ سنه 

خمس عرشة سنة يف قواتها املسلحة. وعند التجنيد من بني األشخاص الذين بلغت سنهم 

خمس عرشة سنة ولكنها مل تبلغ مثاين عرشة سنة، يجب عىل الدول األطراف أن تسعي 

إلعطاء األولوية ملن هم أكرب سنا«.

حامية األطفال يف النزاعات املسلحة: طالبت االتفاقية من الدول رضورة أخذ جميع التدابري . 41

الدول األطراف، وفقا  تتخذ  أنه »  املسلحة، وجاء فيها عىل  النزاعات  لحامية األطفال يف 

اللتزاماتها مبقتىض القانون اإلنساين الدويل بحامية السكان املدنيني يف املنازعات املسلحة، 

جميع التدابري املمكنة عمليا ليك تضمن حامية ورعاية األطفال املتأثرين بنزاع مسلح«.

الطفل يف مرحلة . 42 )40( جملة مفصلة من حقوق  املادة  تضمن  للطفل:   الرباءة  افرتاض 

التقايض، وعىل رأسها افرتاض الرباءة واحرتام كرامة الطفل وإنسانيته.

لجنة حقوق الطفل : لتنفيذ ما جاء يف اتفاقية حقوق الطفل نصت االتفاقية يف املادة )43( عىل 

إنشاء اللجنة

املبادئ العامة التفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل

حددت لجنة حقوق الطفل املبادئ األساسية التفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل بأربع 

النمو،  و  البقاء  و  الحياة  الحق يف  الفضىل،  الطفل  التمييز، مصلحة  رئيسية وهي: عدم  مبادئ 

احرتام رأي الطفل.

عدم التمييز يف الحقوق الواردة يف االتفاقية: تحظر جميع صكوك حقوق اإلنسان أي نوع . 1

من أنواع التمييز ـ التمييز، واالستبعاد، والقيود أو املفاضلة، يف أحكام وحامية وتعزيز تلك 

الحقوق. مبعنى آخر للجميع الحق يف التمتع بالحقوق الواردة يف املعاهدات بغض النظر عن 

العرق أو الجنس أو الديانة أو األصل الوطني أو أية ميزة أخرى. كام تحظر اتفاقية التمييز 

العنرصي التمييز بسبب العرق أو األصل الوطني وتضع اإلطار العام للخطوات التي ينبغي 

عىل الحكومات اتخاذها للقضاء عليه. وعىل النحو ذاته تنادى اتفاقية حظر التمييز ضد املرأة 



61دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين

االطار الحقوقي

)CEDAW( بوضع حد للتمييز بسبب الجنس. 

وتنص اتفاقية حقوق الطفل يف املادة )2(: » تحرتم الدول األطراف الحقوق املوضحة يف هذه 

النظر عن  التمييز، بغض  أنواع  نوع من  أي  لواليتها دون  لكل طفل يخضع  االتفاقية وتضمنها 

عنرص الطفل أو والديه أو الويص القانوين عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم 

السيايس أو غريه أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتامعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، 

أو أي وضع آخر. و تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة لتكفل للطفل الحامية من جميع 

أشكال التمييز أو العقاب القامئة عىل أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو 

أعضاء األرسة، أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها أو معتقداتهم.«

وأوجبت عىل الدولة وضع التدابري واإلجراءات الالزمة ملراقبة ومكافحة التمييز أيا كان شكله 

وحيثام يحدث سواء يف األرسة أو املجتمع، أو املدرسة أو غريها من املؤسسات. 

املصلحة الفضىل للطفل : أكدت اتفاقية حقوق الطفل يف املادة )3(عىل أن تكون جميع . 2

اإلجراءات والقوانني تستند إىل مصلحة الطفل الفضىل.

 يف جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتامعية أ. 

العامة أو الخاصة، أو املحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات الترشيعية، يوىل االعتبار 

األول ملصالح الطفل الفضىل.

مراعية ب.  لرفاهه،  الالزمتني  والرعاية  الحامية  للطفل  بأن تضمن  األطراف  الدول  تتعهد   

حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غريهم من األفراد املسؤولني قانونيا عنه، وتتخذ، 

تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابري الترشيعية واإلدارية املالمئة.

التي ج.  األعامل  جميع  يف  خاصة  أولوية  ذات  الفضىل،  الطفل  مصالح  تكون  أن  ويجب 

الرعاية االجتامعية أو املحاكم أو السلطة اإلدارية  تتعلق به سواء من قبل مؤسسات 

والترشيعية وهي ال تخضع لالنتقاص. 

وال تعني مصلحة الطفل الفضىل مصلحة األرسة ككل، فهي قضية ذاتية، وال ميتلك أحد القدرة 

عىل تفسريها أو تحديدها سوى الطفل نفسه، فمن املمكن أن تتوافق مصلحة الطفل أو تتعارض 

مع مصلحة والديه أو مع املؤسسة أو العاملني معه. لذا يجب إبالء األولوية للمصلحة الفضىل 

للطفل داخل منظومة األرسة و املدرسة واملؤسسات واملجتمع ككل ووضعها يف االعتبار عند رسم 
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السياسات الوطنية  املتعلقة عىل سبيل املثال يف حضانة الطفل أو إيداعه يف مؤسسات الرعاية.

لقد تم اتخاذ عدد من التدابري الرضورية لتحقيق املصلحة الُفضىل للطفل من خالل تضمني •	

مبدأ  القامئة عىل  املنهجية  تدعيم  أو من خالل  املبدأ  لهذا  والقرارات  والقوانني  املقرتحات 

النهج الحقوقي واملؤكدِّ أن الطفل هو مركز الحق ومالكه وعليه يتم األخذ باالعتبار مصالح 

الطفل الفضىل يف جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال سواء قامت به املؤسسات الحكومية 

التي تؤثر يف األطفال أو مؤسسات الحامية والرعاية االجتامعية أو  القرارات  عند اتخاذها 

املحاكم اإلدارية والقضائية. وقد تم تأكيد هذا املبدأ يف كل السياسات  والربامج إىل جانب 

التوعية والتدريب.

منها . 3 السادسة  املادة  الطفل يف  اتفاقية حقوق  ضمنت   : النمو  و  البقاء  و  الحياة  الحق يف 

حق الطفل يف النمو و البقاء و التطور دون تييز. فقد اوجبت اتفاقية حقوق الطفل الدول 

االطراف برضورة توفري بيئة مناسبة للنمو الطفل و تطوره. كام منعت االتفاقية  أي اعتداء 

)24( من  املادة  أما  بيئة سليمة و صحية.  النمو يف  أو حقه يف  الحياة  الطفل يف  عىل حق 

االتفاقية فإنها اوجبت الدول رسم سياسة صحية متكاملة تضمن للطفل الحق يف الصحة من 

خالل توفري الغذاء له, العالج, املاء الصالح للرشب, التعليم, باإلضافة إىل توفري عالج شامل 

للطفل و غريها من السياسات التي تضمن وقايته من األمراض و بقاءه و املحافظة عىل سالمة 

جسده. كام أكدت االتفاقية عىل حق الطفل يف التطور و حقه يف تشيع مواهبه و إمناء قدراته 

و ذلك يف املادتني السادسة و السابعة و العرشون. فالدولة ملزمة بتوفري بيئة مناسبة لألطفال 

التي من خاللها يستطيعون  أو غريهم  الخاصة  االحتياجات  األطفال ذوي  جميعا سواء من 

تنمية تلك املواهب والقدرات. 

احرتام رأي الطفل: تنص املادة )12( من االتفاقية عىل اتاحت الفرصة لألطفال للتعبري عن . 4

آرائه  تكوين  عىل  القادر  للطفل  االتفاقية  هذه  يف  األطراف  الدول  تكفل  ونصت،   آرائهم 

آراء  الطفل، وتوىل  التي تس  املسائل  بحرية يف جميع  اآلراء  تلك  التعبري عن  الخاصة حق 

الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
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ثامنا : حقوق الطفل يف القوانني الفلسطينية 

نص القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003، يف املادة )9( عىل عدم التمييز حيث 

أن: الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو 

الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة.

التمييز وينص عىل أن:  املادة )3( يحظر  الفلسطيني لسنة 2004 يف  كام أن قانون الطفل 

أو  لونه  أو  جنسه  بسبب  تييز  دون  القانون  هذا  يف  الواردة  الحقوق  بكافة  طفل  كل  يتمتع 

جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو االجتامعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو 

والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز. وتنص املادتان )3 و4( من القانون نفسه تكفالن عدم 

التمييز بشكل رصيح وتضمنان أن تكون املصلحة الفضىل للطفل مبثابة االعتبار الرئييس يف جميع 

اإلجراءات التي تتخذ بشأن األطفال، وتنحان األطفال الحق يف التعبري عن وجهات نظرهم وآرائهم 

يف »اإلجراءات القضائية واإلدارية«. إال أن هذا الحق األخري ال يتم ضامنه يف إجراءات املحاكم 

الرشعية التي تتعامل مع قضايا حضانة األطفال ونفقتهم. ومع ذلك، فإن التنفيذ العام لهذه املادة 

ال يزال محدوداً. وكفلت املادتان 11 و12 من قانون الطفل الفلسطيني حق الطفل يف الحياة ويف 

األمان عىل نفسه، والتطور والرعاية »إىل أقىص حد ممكن.

وقد أشار قانون الطفل الفلسطيني )املادة 4( إىل إعطاء األولوية ملصلحة الطفل الفضىل من 

خالل التأكد من إبالء االعتبار ملا ييل:

مراعاة مصلحة الطفل الفضىل 

أو  املحاكم  أو  الترشيعية  الهيئات  بها  قامت  سواء  بشأنه  تتخذ  التي  اإلجراءات  جميع  يف 

السلطات اإلدارية أو مؤسسات الرعاية االجتامعية العامة أو الخاصة. 

أ. حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية واألدبية مبا يتفق مع سنه وصحته وغري ذلك. 

ومع أنه ال يعطى الحق لألطفال يف التقرير مع أي من الوالدين سيبقون، إال أن القانون يكفل 

أن يحتفظ األطفال بالتواصل مع كال الوالدين يف جميع األوقات من خالل املادة 21 يف قانون 

للطفل  أن  إذ تنص عىل  الفضىل،  الطفل  األول ملصلحة  االعتبار  التي تعطي  الفلسطيني  الطفل 

املنفصل عن والديه أو عن أحدهام الحق يف االحتفاظ بعالقات شخصية واتصاالت مبارشة مع كال 

والديه وبصورة منتظمة )قانون الطفل الفلسطيني، املادة 21(.
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مع •	 توافق  ويف  واحرتام  بكرامة  الرعاية  يف  الحق  لكل طفل  أن  بوضوح عىل  القانون  ينص 

مصلحتهم الفضىل )والتي ترتبط كذلك برفاه األرسة( وكذلك الحق يف الحصول عىل الخدمات 

واالحتياجات التي تتيح لهم النمو والتطور بطاقاتهم الكاملة. ويف الحاالت التي يحدث فيها 

انفصال األطفال عن ذويهم، تكون من مسؤولية الهيئة الحكومية )وزارة الشؤون االجتامعية( 

التأكد من السامح لألطفال بالبقاء عىل اتصال مع أحد الوالدين أو كليهام أو أفراد األرسة 

املبارشة أو ويص آخر يتم تعيينه طوال أية محاكامت و/أو تحقيقات و/أو إجراءات فصل. 

ويف حال أن قررت املحكمة إخراج الطفل من بيته وأرسته، ستتفق وزارة الشؤون االجتامعية 

واملحكمة عىل إجراءات محددة تسمح للطفل بالتواصل بشكل منتظم وروتيني مع أرسته 

تحت اإلرشاف املناسب. 

يكفل قانون حقوق املعوقني لسنة 1999 يف املادة )2( أيضاً أن مينح األشخاص/األطفال ذوي •	

اإلعاقة الحقوق ذاتها شأنهم شأن غريهم من املواطنني وأن يكونوا متساوين أمام القانون.« 

للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات املختلفة شأنه شأن غريه من 

املواطنني له نفس الحقوق وعليه واجبات يف حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، وال يجوز 

أن تكون اإلعاقة سبباً يحول دون تكن املعوق من الحصول عىل تلك الحقوق«.

ال تزال السلطة الوطنية الفلسطينية بحاجة ألن تدرج يف سياساتها وقوانينها تعريفاً واضحاً •	

يكون يف  الذي  ما  لتقرير  اإلجراءات  من  واضحاً  تحدد مساراً  وأن  الفضىل  الطفل  ملصلحة 

مصلحة الطفل الفضىل مقابل مصلحة األرسة، مع إدراج وجهات نظر الطفل.

حق الطفل يف املرياث: 

ما  يرثوا ضعف  أن  الذكور  لألطفال  اإلسالمي(  القانون  )املعتمدة عىل  املرياث  قوانني  تتيح 

تستطيع أن ترثه الطفلة األنثى، فيام أن قوانني األحوال الشخصية تتيح للبنات أن يبقني يف حضانة 

أمهاتهن املطلقات أو املنفصالت حتى عمر 12 سنة وللصبيان حتى عمر 10 سنوات إال إذا حكم 

القايض بغري ذلك. وعندما يكرب الطفل، تتحول حقوق الحضانة والوصاية يف العادة إىل األب فقط.

الحق يف الحياة و البقاء و النمو  

ينص القانون األسايس املعدل لسنة 2003 عىل الحامية الشاملة لحقوق الطفل يف السالمة والحامية 

والرفاه. ويشري قانون الطفل الفلسطيني لسنة 2004 املادة 2- 4 إىل أنه عىل الحكومة أن تضمن 

»حامية حقوق الطفل يف البقاء والنامء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة«.
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االطار الحقوقي

وحسب قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، ال يجوز أن تزيد مدة الحبس عن 15 سنة. 	 

بالتايل، فال يجوز أن يحكم عىل طفل بالسجن ألكرث من 15 سنة عىل أية جرمية (املادة 20 

). وال توجد إفادة بحاالت ألطفال عوقبوا باإلعدام. ومع ذلك، فإن عقوبة اإلعدام تطبق عىل 

البالغني.

إن القانون األسايس يحمي حق الطفل الذي مل يولد بعد يف الحياة.	 

 ويعترب قانون الطفل الفلسطيني أن الطفل هو كل إنسان مل يتم الثامنة عرشة من عمره، 	 

وبالتايل فإن جميع الحقوق يف الحامية والصحة والرعاية تنطبق عىل الطفل الذي مل يولد بعد 

أيضاً.

 ينعكس هذا الحق يف قانون اإلجراءات الجزائية لسنة 2001 (املادة 402 ) والذي مينع تنفيذ 	 

عقوبة اإلعدام يف سجينة حامل:

إذا كان املحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حامالً جاز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع - 

حملها وتيض مدة ثالثة أشهر عىل الوضع.

إذا رؤي التنفيذ عىل املحكوم عليها أو ثبت يف أثناء التنفيذ أنها حامل وجبت معاملتها - 

يف مركز اإلصالح والتأهيل ]السجن[ معاملة املوقوفني احتياطياً.

وضعت و زارة الصحة أيضاً أنظمة ضد اإلجهاض. فقانون الصحة العامة رقم 02 لسنة 4002  	 

املادة 8 يحظر اإلجهاض بشكل محدد إال يف ظل استثناءات خاصة:

يحظر إجهاض أية امرأة حامل بأية طريقة كانت إال إذا استوجبت الرضورة إنقاذ حياتها من 

الخطر بشهادة طبيبني اختصاصيني ,أحدهام عىل األقل اختصايص نساء ووالدة مع وجوب توفر 

ما ييل:-موافقة خطية مسبقة من الحامل، ويف حالة عجزها عن ذلك تؤخذ املوافقة الخطية من 

زوجها أو ويل أمرها، وأن تتم عملية اإلجهاض يف مؤسسة صحية.

احرتام رأي الطفل 

يشري قانون الطفل الفلسطيني بوضوح إىل رضورة أن يعطى األطفال صوتاً يف اتخاذ القرار 

بشأن أي من الوالدين سيبقون عىل اتصال مبارش معه. و تتم صياغة اتفاقية رضائية حول ترتيبات 

الزيارة املناسبة بني الطفل والوالد )أو الوالدين( ومرشد حامية الطفل.فمن حق الصبيان والفتيات 
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الفصل الثاني

يف إبداء الرأي عندما يتخذ القرار مع أي من الوالدين سيبقون، ويف اختيار الدراسة عند إكاملهم 

لتعليمهم، من القضايا الرئيسية التي يجب مراجعتها داخل املحاكم الرشعية ومع وزارة الرتبية 

والتعليم العايل. )يعترب اآلباء األوصياء القانونيني لكل من األطفال الذكور واإلناث(.

مبراعاة  مطالبة  غري  أنها  والجنائية(  واملدنية  )الدينية  املحاكم  عىل  تؤخذ  التي  املآخذ  من 

وجهات نظر الطفل، فيمكن للقايض، بقراره الخاص، أن يطلب إفادة الطفل، ولكن القايض غري 

ملزم مبراعاة هذه اإلفادة عند النظر يف القضية. وهذه املامرسة شائعة يف قضايا الحضانة والطالق 

والتفريق بني الزوجني واألطفال الذين يف خالف مع القانون إذا كانوا دون الخامسة عرشة من 

العادة  يف  بأنهم  والجنائية(  واملدنية  الدينية  املحاكم  )يف  القضاة  من  العديد  أفاد  وقد  العمر. 

يطلبون حضور األطفال ويأخذون وجهات نظرهم يف االعتبار، ولكنهم يقرون بأنهم غري ملزمني 

بفعل ذلك. وقد أوصوا بأن يتم تعديل القانون حتى يتطلب مراعاة وجهات نظر األطفال مع إبالء 

االعتبار الواجب لسن الطفل ودرجة نضجه.
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الفصل الثالث

سيادة القانون وضمانات العدالة 

والقضاء الشرعي
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بالقضاء  عالقة  ذات  وقضايا  القانون  وسيادة  العدالة  تحقيق  ضامنات  الفصل  هذا  يركز 

الرشعي ودوره يف حامية حقوق االنسان: 

أوال: القضاء غير النظامي وضمانات العدالة

األزمنة  اختالف  عىل  عليا  وأخالقية  واجتامعية  سياسية  قيمة  وستظل  العدالة  كانت 

واملجتمعات، ومن الثابت تاريخيا أن فكرة العدل مل يخل منها أي تنظيم اجتامعي إذ ظلت مطلباً 

يف كل املجتمعات اإلنسانية وهاجساً يشغل فكر بناة الحضارات وقد ازداد تعمقها بظهور األديان 

الساموية، وتطورت مبادئها مع ظهور الدولة الحديثة.

اللغة العربية داللة مادية وداللة معنوية، حسب السياق الذي يرد فيه،  وللفظ العدل يف 

فهو عندما يكون مصدراً يدل عىل التوازن بني أمرين يف الكم والكيف. وهو باملعنى املعنوي يدل 

عىل تحقق التوازن يف الحكم بني طرفني متقـابلني، عىل أساس املامثلة بينهام يف االعتبار والعدالة 

تعني االستقامة والحكم بالحق يف الخصومات واملخالفات، إنصافاً للمظلوم من الظامل. وهو بذلك 

ال يكون إال بتطبيق قواعد مقررة أو أحكام مسبقة، أو قيم محددة. تجسد اإلنصاف بني املختلفني 

واملتنازعني.

والعدل يف املجتمع أن يوضع الشخص املوضع الذي يستحقه، وهو أيضاً أن يثاب املحسن 

بإحسانه ويعاقب امليسء عىل إساءته، وينصف املظلوم من ظامله، ويكلف كل مسئول يف املجتمع 

بحسب مؤهالته وقدراته، وال يقع التمييز بني الناس، وال يستثنى من سلطة القانون أحد.

وبني  والقيم،  املقادير  يف  التسوية  أولها:  رئيسية.  ثالثة  معان  يف  العدل  يستعمل  وهكذا 

األشخاص يف االعتبار. وثانيهـا: اإلنصاف للمظلوم من ظامله، وتكني ذوي الحقوق من حقوقهم 

الحياة  بانتظام  الكفيل  التوازن  ثالثهـا: تحقق  القضاء،  املظلومني عند  البغي عن  املغتصبة، ورد 

االجتامعية. وهذا هو جوهر العدل االجتامعي.

وهو قيمة نسبية متطورة، تتغري بتغري أنظمة املجتمعات، وبحسب ما يؤثر يف هذه األنظمة 

املرجعية  هو  والتاريخي  االجتامعي  الواقع  ويعترب  واعتقادية.  واقتصادية  سياسية  عوامل  من 

األساسية التي يستقي منها املفهوم داللته. وهو بذلك أمر نسبي، وأنه يخضع للتطور االجتامعي 

والتقدم الحضاري.
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العدالة يف الفكر اإلسالمي

عىل  يقوم  الروحي  والوجود  املادي  الوجود  يعم  شامالً  منظورا  العدل  من  اإلسالم  يجعل 

التوازن واإلنصاف، وترجم اإلسالم تصوره الشمويل للعدل، إىل ترشيعات عامة من شانها تحقيق 

وبني  واملحكوم،  الحاكم  وبني  واملرأة،  الرجل  بني  أي  وجامعاته  أفراده  بني  املجتمع  يف  التوازن 

القوي املنتجة والقوى العاملة وبني األمم والشعوب برغم اختالف أجناسها وعقائدها. وترسخ فيه 

العدالة عىل أساس املساواة وضامن القضاء العادل، وخولت اإلنسان حقوقاً مل يكن له بها عهد 

من خالل ما قدمه من قواعد كلية، تاركا لكل عرص وجيل مامرسة االجتهاد يف استنباط ما يقتضيه 

التطور االجتامعي من أجل إقامة ميزان العدالة بني البرش عىل ضوء قاعدة حفظ املصالح ودرء 

املفاسد، وإحقاق الحقوق ورفع الظلم وتفعيل مبدأ اإلنصاف.

ويجعل القرآن الكريم من العدل قيمة محورية يف كل القضايا التي تشغل بال اإلنسان أو 

تراكم يف حياته، يف مواطن الترشيع والقانون، وىف مواطن قيادة األمة ورئاستها، ويف عالقة الحاكم 

واملحكوم عىل حد سواء، كام يعتربه يف مقدمة الفضائل األخالقية.

الفكر الفلسفي  ويفرق باحثون يف سياق الحديث عن العدل يف الرتاث اإلسالمي بني نتاج 

األخالقي،  وبني نتاج الفكر الترشيعي أو الفقهي، ذلك أن مفهوم العدل يف هذا األخري مل يكن 

مذكوراً، إال نادراً يف إطار تحقيق مقاصد الرشع العليا، ولكنه كان حارضاً كفعل إجرايئ تجسده 

األحكام الرشعية، وتتغياه االجتهادات واالستنباطات لألحكام التفريعية يف نطاق ما حدده اإلسالم 

من حقوق وواجبات ومسؤوليات فردية وجامعية. أي أن الفقهاء املسلمني، وإن مل ينشغلوا مبفهوم 

العدل، فإنهم مل يقرصوا يف إبراز أن مقاصد الرشيعة، من خالل أحكامها الكلية، تساير الحياة يف 

جميع مستوياتها، ووضع آليات تفعيل تلك املنظومة وتنميتها لتحقيق العدل عىل أرض الواقع. 

العبادات، وفقه  املتعددة، كفقه  أبوابها  اإلسالمي يف  الفقه  بالتفصيل مدونات  تناولته  ما  وهذا 

السياسة  وفقه  والديات،  والقصاص  الحدود  وفقه  الشخصية،  واألحوال  األرسة  وفقه  املعامالت، 

الرشعية، وفقه العالقات الدولية، وفقه املساطر القضائية. وكل هذه األبواب قامئة يف أحكامها 

عىل توخي العدل واإلنصاف بني األفراد والجامعات، وحفظ الرضوريات والحاجيات والتحسينات، 

مام هو معروف لدى املتخصصني.

ومل يكتف الفكر الفقهي بإغناء املدونات عن طريق االجتهاد الذي جعله اإلسالم إحدى آليات 

الترشيع، وإمنا وضع مناهج لذلك االجتهاد يف ضوء تحديد فلسفة دقيقة للمقاصد الرشعية األوىل، 

لكن مرت عصور تم فيها تجميد االجتهاد ومن ثم القيم اإلسالمية، املرتبطة بتحقيق العدالة يف 
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واالستبداد  والفاقة،  وللحرمان  للظلم،  اإلسالمية وخضعت  املجتمعات  فتخلفت  كل مستوياتها، 

السيايس، برغم ما كان لها من رصيد فاعل يف عقيدتها. ومل تفق هذه املجتمعات من سباتها إال 

وجيوش الدول األوروبية تطوقها منذ أوائل القرن التاسع عرش، وتستويل شيئاً فشيئاً عىل مقاليد 

شؤون حياتها، وتنرش فيها ثقافتها وقيمها.

وتعن املفكرون املسلمون املحدثون يف هذا الواقع الذي آلت إليه مجتمعاتهم، ودعوا األمة 

اإلسالمية أن تراجع أحوالها بالتفكري يف تحقيق نهضة جديدة. و تصدرت مشكلة العدالة االجتامعية 

يف التفكري اإلسالمي كل القضايا األخرى لدى املصلحني االجتامعيني والسياسيني يف العامل اإلسالمي، 

يف النصف األخري من القرن العرشين، حينام أدركوا بعمق أن هذه العدالة ال تتحقق اليوم كإجراء 

منفصل عن طبيعة األنظمة السياسية نفسها، وعن منظورنا لعالقة العلم بالحياة، واستثامر املوارد  

البرشية. فالعدالة االجتامعية ال تتحقق إال بالتنمية الشاملة لإلنسان، وللرثوات املادية، ولإلنتاج 

القادر عىل املنافسة يف األسواق العاملية، وكل ذلك رهني بالنظام السيايس الذي يكفل للمواطنني 

كل الحريات، ويوفر مناخ الثقة يف املستقبل، واملشاركة الفعالة يف إدارة الشأن العام. وهو مناخ ال 

يتحقق إال يف ظل دولة الحق والقانون، التي تضمن املساواة واالحتكام إىل القضاء العادل.

العدالة يف الفكر الليربايل

ترمز العدالة يف الفكر الليربايل إىل نوع خاص من الحكم االخالقي يتعلق بالثواب والعقاب 

فالعدالة هي إعطاء كل فرد ما يستحقه. وتقوم النظرية الليربالية للعدالة عىل االلتزام الصارم 

باملساواة بشكل شكيل، وإذا كان التعامل مع الناس يقوم يف املقام األول عىل اعتبارهم أفراد فإن 

لهم الحق يف نفس الحقوق ونفس االحرتام.

ويؤمن الليرباليون »بالعاملية« أي أن كل الناس يف كل مكان لديهم معامل مشرتكة أو عاملية، 

فهم يتساون يف القيمة األخالقية، ويتمتعون بحقوق متساوية بحكم إنسانيتهم، فيجب إالً تقترص 

الحقوق عىل طبقة ما أو جنس محدد. وبالتايل يرفض الليرباليون بشدة أية امتيازات تتمتع بها 

الخلفية  أو  والدين  املذهب  أو  اللون  أو  الجنس  أو  النوع  من  أساس  عىل  أخرى  دون  جامعة 

االجتامعية. ويجب إن يكون الناس متساوين أمام القانون، وأن يتمتعوا بحقوق مدنية وسياسية 

واحدة.
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ثانيًا:  سيادة القانون  

مصطلح  مع  نتعامل  إننا  إال  القانونية  األدبيات  »يف  القانون  »سيادة  مصطلح  رسوخ  رغم 

بعد، وحتى  فيام  إىل سنتوقف عنده  الجوهري  نسيبا خصوصا مبفهومة  العهد  مبدأ حديث  أو 

مطلع القرن العرشين بقي هذا املبدأ يفتقر إىل التعريف اإليضاحي ويطبق جزئيا، وبعد الحربني 

العامليتني األوىل والثانية ونتيجة للتقلبات االجتامعية والسياسية الهائلة التي جاءت يف إعقابها 

أدرك البرش أن مبادئ سيادة القانون تحتاج إىل تعريف أوضح وإنها يف الحقيقة تصلح للتطبيق 

الشامل.

وهذا ما قاد إىل تبنى ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف عام 1948 

العنرص  النظر عن  التي يجب أن تطبق يف املجتمع البرشى، بغض  العامة  املقاييس  الذي يضع 

أو اللون أم الجنس أو اللغة أو املولد أو أية أوضاع أخرى، وهى تبني يف الواقع خاصيات النظام 

الدميقراطي.

مفهوم سيادة القانون 

سيادة  تتم  وحتى   ، للفوىض  النقيض  بأنه  ويعرف  القانون:  لسادة  الشكيل  :املفهوم  أوال 

قانون  أو  قانونية  قاعدة  وجود  وهي:  رشوط،  عدة  تتوفر  أن  يجب  الشكيل  مبعناها  القانون 

مكتوب، و تطبيق القانون من خالل عملية الرقابة وتفعيل الرشطة ، وتسهيل اللجوء إىل املحاكم 

وتنفيذ قراراته، و احرتام القانون من بل السلطات العامة وتقيدها به، ومبا أن السلطات العامة 

تقوم وتنشا مبوجب القانون فعليها احرتامه والعمل ضمن صالحياتها إىل تنح لها ، وهذا يقودنا 

السلطات  صالحيات  مصدر  هو  املحاكم  تفرسه  كام  فقط  القانون  أن  واخري    ، رابع  رشط  إىل 

والتقييدات املفروضة عىل املواطنني، فال يعرتف مؤيدو سيادة القانون مبفهومها الشكيل بحقوق 

املرشع.  إرادة  فوق  تقف  طبيعية  بوجود حقوق  يعرتفون  ال  القانون كام  من  تنبع  ال  للسلطة 

وبالتايل فإذا توفرت الرشوط املذكورة أعاله أمكن الحديث عن سيادة القانون باملفهوم الشكيل.

يكتفي  الجوهري ال  القانون مبفهومة  أن مبدأ سيادة  القانون:  الجوهري لسيادة  املفهوم   

النص وكيفية  ،بل يتطلب فحص  قانونية تحكم موضوعا معينا  قانون ينص عىل قاعدة  بوجود 

تطبيقه وتقييمه وفق مبادئ ومعايري وقيم تعترب أساسية يف املجتمع اإلنساين املتحرض ، وتعترب 

القيم واملعايري التالية جزءا ال يتجزأ من مبدأ سيادة القانون مبفهومة الجوهري يف أيامنا :
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املبدأ أهمية خاصة يف . 1 املستطاع، ولهذا  بقدر  ثابتني وأكيدين  القانون و تفسريه  ؤن يكون 

القانون الجنايئ حيث تفرد مكانة خاصة للقاعدة الالتينية » ال مخالفة بدون قانون “.

املجتمع . 2 إفراد  وعلم  معرفة  إىل  وصولة  تضمن  بطريقة  القانون  لنرش  :إن  القانون  عالنية 

الذين سيرسي عليهم أهمية كبرية ، وذلك حتى يتمكن إفراد املجتمع من تكييف سلوكهم 

احكامة سارية بحق  الرسمية تصبح  الجريدة  القانون يف  للقانون، وبنرش  وترصفاتهم وفقا 

الجميع دون أن يقبل عدم العلم به عذرا يعفى من العقوبة .

ال يجوز معاقبة إنسان وال يجوز سلبه حريته أو تقييدها أو املس مبمتلكاته دومنا إجراء قانوين . 3

سليم وعادل يتم إمام محكمة علنية  هي جزء من جهاز قضايئ مستقل غري خاضعة لتأثري إي 

سلطة أخرى، والبد إن يتوافر يف هذه املحاكمة كافة رشوط املحاكمة العادلة .

املساواة بني جميع املواطنني إمام القانون دومنا تييز: مبعنى أن يخضع جميع املواطنني لحكم . 4

القانون ، ولكن قد يكون القانون الساري عىل بعض املواطنني يختلف عن القانون الساري 

عىل البعض األخر دومنا عذر مرشوع ، فام هو العذر املرشوع يف هذا السياق ؟بالرغم ان 

يف  أخذها  يجب  طبيعية  مساواة  عدم  هناك  أن  إال  بالتساوي  الناس  مع  يتعامل  القانون 

الحسبان ، فحكم القارص ليس كحكم البالغ وحكم العاقل ليس حكم املعاق نفسيا ، ولكن 

وفقا ملبدأ املساواة مبفهومها الحديث املقبول علينا يجب تجاهل الفروق الطبيعية بني املرأة 

والرجل ، فالتميز عىل أراسا الجنس ممنوع ومرفوض.

يجب أن يكون القانون صادر عن مرشع انتخبه املواطنون يف انتخابات نزيهة عامة ورسية . 5

دورية ، تضمن التعبري الحر عن إرادة الناخبني ،وبذلك يكون القانون نابعا من إرادة الشعب 

مصدر  الشعب  هوان  القانون  سيادة  مبادئ  من  أسايس  ملبدأ  تجسيدا  ممثليه  خالل  من 

السلطة وإرادته مناط سلطة الحكم.

أن كان القانون يجيز فرض بعض التقييدات عىل بعض الحريات األساسية للمواطن كحرية . 6

النقل والتعبري وىف ظروف معينة كحالة الطوارئ فالبد أن تكون يف إطار رشوط محددة جدا

مبادي املرشوعية وسيادة القانون والفصل بني السلطات واستقالل القضاء 

يعني مبدأ املرشوعية هو مبدأ سيادة حكم القانون أو مبدأ الدولة القانونية مبا يعنيه خضوع 

الدولة بكافة سلطاتها للقانون ، أي أن تتوافق كل الترصفات التي تصدر من سلطات الدولة مع 
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أحكام القانون . سواء أكانت السلطات ترشيعية ، أو تنفيذية أو قضائية .

ومن مقتضيات هذا املبدأ خضوع اإلدارة للقانون فهو ركن ال قيام للدولة القانونية إال به 

و مقتضاه أن اإلدارة ال يجوز لها أن تتخذ إجراء قراراً إداريا أو عمالً مادياً إال مبقتىض القانون  و 

تنفيذاً للقانون .

فاإلدارة لكونها إحدى سلطات الدولة يتعني عليها كغريها من السلطات أن تحرتم مجموعة 

بالعمل يف  اإلدارة  ، والتزام  ، وان تارس نشاطها يف نطاقها  الدولة  املقررة يف  القانونية  القواعد 

دائرة وحدة النظام القانوين املقرر يف الدولة هو ما يطلق عليه مبدأ الرشعية أو مبدأ سيادة حكم 

القانون ، أي خضوع اإلدارة يف نشاطها للقانون تطبيقا ملبدأ الرشعية و عنرصاً من عنارص الدولة 

القانونية ويرتتب عىل مبدأ الرشعية سيادة حكم القانون و سيطرته و خضوع الحكام و املحكومني 

له عىل السواء  فال يصح أن يتحلل الحكام يف الدولة القانونية التي تقوم عىل أساس وجود املبدأ 

املذكور من حكم القانون .

الهدف  فأنه  القانونية  الدولة  مقومات  كأحد  الفردية  والحريات  بالحقوق  االعرتاف  أما  و 

األسايس من قيام الدولة القانونية ،  ومتى اختفت الحقوق و الحريات الفردية أو انعدمت يف 

النظام القائم كنا أمام دولة بوليسية ،فمع هذا املفهوم لالعرتاف بالحقوق و الحريات الفردية 

وال  حقوق  فيها  لألفراد  ليس  قانونية  دولة  تصور  أيضا  يتعذر  القانونية  الدولة  مقومات  كأحد 

حريات ومن هنا كان االعرتاف بتلك الحقوق و الحريات احد مقومات الدولة القانونية ،ال قيام 

لها إال به. 

عىل  الفلسطيني  األسايس  القانون  من  املادة)6(  تنص  للقانون  الدولة  إىل خضوع  واستنادا 

أن »مبدأ سيادة القانون أساس الحكم يف فلسطني ، وتخضع للقانون جميع السلطات و األجهزة 

والهيئات و املؤسسات و األشخاص.واعتمدت هذا املبدأ النصوص الدستورية املختلفة ومنها :-

املادة)5( »نظام الحكم يف فلسطني نظام دميقراطي نيايب يعتمد عىل التعددية السياسية و 

الحزبية و ينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مبارشا من قبل الشعب و تكون الحكومة 

مسؤولة أما م الرئيس و املجلس الترشيعي« .

املادة )37 رابعا ( »منه  التي تنص عىل أن »إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية يف أي من 

الحاالت السابقة يتوىل رئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا 
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انتخابات حرة و مبارشة النتخاب رئيس جديد وفقا  ملدة ال تزيد عن ستني يوما تجري خاللها 

لقانون االنتخابات الفلسطيني »وتطبيقا لنص املادة) 37رابعا ( من القانون األسايس الفلسطيني 

التي حددها  الحاالت  بتحقق حاله من  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  مركز  إذا شغر  انه 

القانون وهي :)االستقالة ، الوفاة ، فقد األهلية( فان املقتىض القانوين الذي يجب أعامله هو  أن 

يتوىل رئيس املجلس الترشيعي مهام رئاسية النتخاب رئيس جديد مللء الشاغر يف مركز رئيس 

السلطة الوطنية الفلسطينية  وذلك وفق أحكام قانون االنتخابات ، ويرتتب عىل إعالن النتائج 

النهائية النتخاب الرئيس الجديد ، وأداء اليمني القانونية من قبله وفق أحكام القانون األسايس 

انتهاء والية الرئيس املؤقت .

، وتتوالها املحاكم عىل اختالف  القضائية مستقلة  املادة )97( عىل أن »السلطة  كام تنص 

أنواعها ودرجاتها ، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون 

، وتعلن األحكام وتنفذ باسم الشعب العريب الفلسطيني ».

تشكيلة  طريقة  القانون  ويبني  للقضاء  أعىل  مجلس  ينشأ   « أن  عىل  تنص   100 واملادة 

واختصاصاته وقواعد سري العمل فيه ، ويؤخذ رأيه يف مرشوعات القوانني التي تنظم أي شأن من 

شؤون السلطة القضائية مبا يف ذلك النيابة العامة ».

واستنادا للنصوص السابقة املقررة يف ضوء القانون األسايس الفلسطيني  يتقرر  مبدأ املرشوعية 

)سيادة القانون ( ومن ثم تتقرر لألفراد ضامنة قانونية لحامية األفراد من عسف السلطات العامة 

و اعتدائها عىل حقوقهم .

مبدأ الفصل بني السلطات 

قيام  عليه   يرتتب  ألنه  اإلنسان  أهم ضامنات حقوق  من  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  يعد 

الدولة القانونية بتخصيص جهة مستقلة لكل من سلطة تنفيذ القانون أو املرشعة له أو للقضاء 

التجاوز يف  أو  التعسف  اإلنسان ومنع  الدولة و حامية حقوق  ، مام يضمن حسن سري مصالح 

بفصل  املقصود  و  واضحة.  دستورية  بنصوص  السلطات  هذه  توزيع  يتم  ما  غالبا  و   ، السلطة 

السلطات ليس هو استقالل كل هيئة عن األخرى تام االستقالل ، بل املقصود عدم تركيز وظائف 

الدولة و تجميعها يف يد هيئة واحدة ، بل توزيعها عىل هيئات منفصلة ومتساوية بحيث ال مينع 

هذا التوزيع و االنفصال من تعاون و رقابة كل هيئة مع األخرى . 
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السلطة عىل احرتام قواعد  السلطات إال ضامنة من بني ضامنات أخرى إلجبار   وما فصل 

يف  يسهم  فعالة  و  أساسية  السلطات ضامنة  فصل  أن  ،حقيقة  عليها  الخروج  وعدم  اختصاصها 

خضوع الدولة للقانون و يشكل ضامنة هامة و فعالة لحامية حقوق األفراد و حرياتهم . 

األهم  الضامنة  باعتباره  السلطات  الفصل بني  الفلسطيني مبدأ  األسايس  القانون  تبنى  وقد 

لحقوق اإلنسان و حرياته ، فأقر الفصل بني السلطات الترشيعية و القضائية و التنفيذية يف املادة 

)2( منه التي تنص عىل أن » الشعب مصدر السلطات و ميارسها عن طريق السلطات الترشيعية 

و التنفيذية و القضائية عىل أساس مبدأ الفصل بني السلطات عىل الوجه املبني يف هذا القانون 

األسايس«. 

إال أن الفصل بني السلطتني التنفيذية و الترشيعية مل يكن فصال تاما و هذا املقصود ملبدأ 

الفصل بني السلطات ، وهو شأن النظم السياسية الربملانية املعمول بها يف العديد من دول العامل.

و فيام ييل بعض أوجه التداخل ما بني السلطتني الترشيعية و التنفيذية يف القانون األسايس  

الفلسطيني:-

مبدأ استقالل القضاء 

و  الترشيعية  السلطتني  جانب  من  تدخل  أي  من  سلطته  تحرر  يعني   القضاء  استقالل 

التنفيذية، وعدم  خضوع القضاة لغري القانون .

وتعترب السلطة القضائية ابرز السلطات الثالث يف الدولة، و أكرثها تأثريا عىل املواطن، فمن ، 

يقيم املواطن أداء الحكومة والدولة من خالل عالقته بالسلطة القضائية، فاألداء السليم للسلطة 

القضائية ، قد يعني للمواطن األداء السليم للسلطة الترشيعية من خالل سن الترشيعات الواضحة 

و املنسجمة و التي تالءم الوضع الخاص يف فلسطني، كام يعني األداء السليم للسلطة التنفيذية 

القضاء، وصيانة  بتعزيز  السياسية  القضائية، و توفر اإلرادة  السلطة  التدخل يف  من خالل عدم 

استقالله .

 ليس هذا وحسب، بل أن أداء السلطة القضائية قد ميتد أثره إىل تحسني صورة مهنة املحاماة 

واملؤسسات املرتبطة بها ككليات الحقوق ونقابة املحامني .

املواطنني، من خالل  بارزا يف حامية حقوق  القضائية دورا  للسلطة  فأن  ثانية،  ناحية  ومن 
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تطبيق الترشيعات و توفري محاكامت عادلة ، إضافة إىل دورها املهم يف الرقابة عىل السلطتني 

التنفيذية و الترشيعية ، من خالل تنفيذ السلطة التنفيذية بالترشيعات و األحكام القضائية و 

تقييد السلطة الترشيعية باملعايري الدولية و حكم القانون .

-2008 فلسطني  يف  العدالة  و  القضاء  تطوير  يف  الفلسطينية  الحكومة  رؤية  إىل  واستنادا 

2010عملت عىل تحقيق التخطيط االسرتاتيجي لقطاع العدالة و املؤسس عىل ركيزتني أساسيتني 

: )1(

الهيئات و  القانون، أي خضوع جميع السلطات و األجهزة و  األوىل:- مرتبطة مببدأ سيادة 

املؤسسات و األشخاص للقانون .

الثانية:-مرتبطة مببدأ آخر ، ال يقل أهمية عن املبدأ  األول ، وهو ما أكدت عليه املادة)97(:- 

»والتي تنص عىل أن السلطة القضائية مستقلة ، وتتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها و درجاتها 

و يحدد القانون طريقة تشكيلها و اختصاصاتها و تصدر أحكامها وفقا للقانون و تعلن األحكام ، 

و تنفذ باسم الشعب العريب الفلسطيني. »

 واملادة )98 ( والتي تنص عىل« أن القضاة مستقلون ، ال سلطان  عليهم يف قضائهم لغري 

القانون، وال يجوز ألية سلطة التدخل يف القضاء ،أو يف شؤون العدالة«. وقد وضعت مجموعة من 

النشاطات الرضورية لبلوغ الحامية القانونية لحقوق املواطن و حرياته وهي عىل النحو التايل 

العدل يف  كتاب  دوائر  تطوير  العمل عىل  للجمهور من خالل  املقدمة  الخدمات  : تحسني   )2(

املحافظات ، ودوائر التنفيذ الحقوقي و الجزايئ  لدى املحاكم و النيابات العامة ، وإنشاء السجل 

العديل لتمكني املواطنني يف الحصول عىل الوثائق الالزمة بيرس و بسهولة ، وكذلك إنشاء دوائر 

استعالمات خاصة بالجمهور و  تصميم نظام مؤتت ملعالجة الشكاوى و البالغات التي يتقدم 

بها املواطنني ، تفعيل  التفتيش عىل مراكز اإلصالح و التأهيل وذلك من خالل وضع نظام خاص 

بالتفتيش عىل مراكز اإلصالح و التأهيل ، والتنسيق بني الجهات  ذات العالقة لضامن بيئة مناسبة 

تحديث  وذلك من خالل   ، النزاعات  لحل  البديلة  الوسائل  تفعيل  األحداث،  و  النساء  لتوقيف 

اإلطار الترشيعي للتحكيم وإصدار قانون الوساطة، وتوطيد الروابط مع املجتمع املدين ووسائل 

اإلعالم من خالل إنشاء وحدات إعالم و عالقات عامة داخل مؤسسات العدالة و تطوير برامج 

التثقيف و التوعية املوجهة للجمهور . 

الرقابة عىل دستورية القوانني تعني مراقبة دستورية القوانني التأكد من أن األعامل و القوانني 

الصادرة عن الحكام مطابقة للدستور. 
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السلطات الثالث ومبدأ سيادة القانون :

سنتناول فيام ييل بعض مالمح العالقة بني ترصفات هذه السلطات ومبدأ سيادة القانون يف 

النظام الدميقراطي:

أوال: السلطة الترشيعية ومبدأ سيادة القانون :

كام قلنا سابقا هنالك افرتاض بعدم جواز قيام ممثيل الشعب بإصدار قوانني تنتهك حرياته 

وحقوقه األساسية ن ولكن ، كيف نضمن عدم نقضها ونحول دون إمكانية إساءة ممثيل الشعب 

لصالحياتهم الواسعة؟ إن وجود دستور يحتوى عىل قواعد تعرتف بالحريات األساسية وتنظمها هو 

إحدى الطرق املمكنة ، فعندها ميكن الحديث عن الرقابة الدستورية إي إخضاع القانون الصادر 

عن السلطة الترشيعية لنوع من الرقابة من قبل جهاز مستقل – محكمة دستورية مثال – افحص 

مطابقة القانون للمبادئ والقواعد املنصوص عليها يف الدستور ،ومن القيود التي يجب إن يفرضها 

الدستور أو القانون األسايس عىل السلطة الترشيعية ما ييل:

عدم التميز بني اإلفراد واعتامد مبدأ املساواة بني كل املواطنني .	 

األديان 	  كافه  احرتام  وضامن  مامرستها،  أو  الدينية  املعتقد  حرية  يف  املرشع  يتدخل   إال 

الساموية.

لها من إسقاطات سلبية عىل 	  اثر رجعى ملا قد يكون  االمتناع عن سن إي ترشيعات ذات 

حقوق املواطنني.

الجمعيات 	  إىل  االنضامم  وحرية  االجتامع  وحرية  التعبري  حرية  عىل  تقييدات  وضع  عدم 

واألحزاب املختلفة .

حامية الفرد من انتهاك اإلدارة بالسن قانون التعويض عن املسؤولية التقصريية ألعوان اإلدارة.	 

ثانيا: السلطة التنفيذية وسيادة القانون :

إن وجود حكومة فعالة قادرة عىل الحفاظ عىل النظام واألمن وعىل توفري أحوال معيشية 

اجتامعية واقتصادية أفضل، هو أمر هام جدا، ولكن بتوفر ضامنات ملنع إساءة استعامل السلطة 

التنفيذية لنفوذها تجاه اإلفراد ولعدم انتهاكها هي لحقوقهم األساسية، لهذا البد من إخضاعها 

للرقابة الترشيعية والقضائية بصفة دامئة.



دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين 78

الفصل الثالث

ثالثا: السلطة القضائية وسيادة القانون 

إن للسلطة القضائية دورا أساسيا يف تثبيت سيادة القانون وىف الحفاظ عىل حقوق أعضاء 

الترشيعية )يف حال إصدار األخرية قانونا  التنفيذية أو  انتهاكها من قبل السلطة  املجتمع ومنع 

يناقض الدستور( أو من قبل اإلفراد .

ونظراً ألهمية الدور الذي تلعبه السلطة القضائية وكونها مطلبا ال ميكن االستغناء عنة يف 

إي مجتمع حر يعيش يف ظل سيادة القانون، فالبد التأكيد عىل رضورة استقالل القضاء استقالال 

كامال، فالسؤال ما هي األمور التي يجب أن يشتمل عليها الجهاز القضايئ ليك يكون قادرا عىل 

تثبيت مبدأ سيادة القانون يف املجتمع ؟ هي ما ييل :

ضامن قيام القايض بإصدار اإلحكام وفقا لقواعد قانونية صادرة عن السلطة الترشيعية.	 

إال يجوز للسلطة الترشيعية والتنفيذية التدخل لدى القضاة أو تعديل إحكامهم.	 

وصول القضاة إىل مناصبهم يكون بناء عىل الكفاءة والخربة وبطريقة تحول دون وقوعهم 	 

تحت تأثري أي جهة كانت.

 يبنى مبدأ عدم قابلية عزل أو إحالة للمعاش للقضاة إال يف حاالت محددة بنص القانون.	 

 إال يأخذ القضاة اجر من املتقاضني مبارشة.	 

أن يكون التقايض عىل درجتني عىل األقل.	 

أن يعمل مببدأ عالنية الجلسات.	 

 احرتام حق الدفاع انطالقا من فرضية براءة املتهم إىل حني تثبت إدانته.	 

ويعد استقالل القضاء هو الضامن الرئييس إلقامة العدل، ويحظى باهتامم كبري من املجتمع 

اإلعالن  أهمها  ومن  القضاء  باستقالل  املعنية  الدولية  الصكوك  من  العديد  وقد صدرت  الدويل 

العاملي الستقالل العدالة الذي عقد يف مونرتيال عام 1983، وقد أفاض يف بيان استقالل القضاء، 

واملبادئ األساسية الصادرة عن مؤتر األمم املتحدة السابع ملنع الجرمية ومنع املذنبني )ميالنو 

متعلقة  مبادئ  إىل  القضاء  استقالل  تؤمن  التي  املبادئ  القانونيون  الباحثون  ويقسم   .)1985

باستقالل السلطة القضائية وأخري تتعلق باستقالل القضاء كأفراد.
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ويقوم استقالل القضاء كسلطة من خالل فصل السلطات، وأن يقوم عىل أموره مجلس أعىل 

القضاء وتحديد رواتب  أنفسهم، ويختص دون غريه بكل ما يتعلق مبيزانية  القضاة  يشكل من 

القضاة وتعيينهم وتأديبهم، ونقلهم وتوزيع العمل عليهم. وعموما كل ما يتعلق بإدارة العدالة 

دون تدخل من السلطة التنفيذية. فالسلطة القضائية – ممثلة يف القضاء الطبيعي- هي وحدها 

صاحبة الوالية بالنظر يف القضايا. وبالتايل ال يجوز إنشاء أي صور من القضاء االستثنايئ الذي ينتزع 

من السلطة القضائية واليتها. 

أما استقالل القضاء كأفراد، فيعنى أنه ال يجوز التدخل يف عملهم أو التأثري عليه بأي صورة 

كانت، وال يجوز ترهيبهم بالجزاء، أو ترغيبهم باملكافأة لحملهم عىل الفصل يف املنازعات عىل 

نحو معني. وبالتايل ال يجوز الجمع بني الوظيفة القضائية والوظائف التنفيذية والسياسية للبعد 

من  ذلك  غري  إىل  تأديبي،  سبب  لغري  للعزل  قابلني  غري  والقضاة  والهوى.  التحيز  عن  بالقضاء 

ضامنات.

أن استقالل القضاء ليس أمراً مقصوداً لذاته، بل هو رشط لتأمني الحق يف املحاكمة العادلة 

وإن كانت هناك رشوط أخرى لعدالة املحاكمة بجانب استقالل القضاء.

ثالثا: الضمانات اإلجرائية واملوضوعية للمحاكمة العادلة

يعد الحق يف املحاكمة العادلة من حقوق اإلنسان األساسية فهو أحد املبادئ واجبة التطبيق 

يف شتى أنحاء العامل، وقد أصبح هذا الحق املعرتف به يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان التزاماً 

قانونيا واقعاً عىل جميع الدول بوصفه جزءاً من القانون العريف الدويل وقد أعيد التأكيد عليه 

الدويل  العهد  قانونا مثل  امللزمة  املعاهدات  العام 1948 يف مجموعة من  أبعاده منذ  وفصلت 

للحقوق املدنية والسياسية )1966(، كام جري االعرتاف به والنص عليه يف كثري من املعاهدات 

األخرى. ووضعت هذه االتفاقيات معايري ليك تطبق عىل جميع النظم القضائية يف العامل، وعىل 

نحو يراعى التنوع الهائل يف اإلجراءات القانونية فهي تنص عىل الحد األدىن من الضامنات التي 

ينبغي أن توفرها جميع النظم.

وقد وضع املجتمع الدويل معايري املحاكمة العادلة لدرء املخاطر التي يتعرض لها الفرد يف 

انتهاك حقوقه وهى مخاطر تبدأ مبجرد اشتباه املسئولني يف أمره، وتستمر عند لحظة القبض عليه، 

وخالل احتجازه قبل تقدميه للمحاكمة، وأثناء املحاكمة، وإبان مراحل االستئناف جميعا، إىل حني 

تطبق أي عقوبة عليه.
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هذا  سبب  عليه  القبض  فور  يعرف  أن  يف  املحتجز  الشخص  حق  الدولية  املعايري  وتشمل 

اإلجراء، وحقه يف االستعانة مبحام قبل املحاكمة، وحقه يف االتصال بالعامل الخارجي مبا يف ذلك 

حقه يف إبالغ أرسته بأمر احتجازه ومكانه، وتلقى الزيارات، واالستعانة باألطباء، وحقه يف املثول 

عىل وجه الرسعة أمام قاض أو مسئول قضايئ آخر، وحقه يف الطعن يف مرشوعية احتجازه، وحقه 

يف محاكمة عادلة خالل مدة زمنية معقولة أو اإلفراج عنه، وحقه يف فرته زمنية وتسهيالت كافية 

االعرتاف،  عىل  اإلكراه  وحظر  التحقيق،  مراحل  خالل  الصمت  التزام  يف  وحقه  الدفاع،  إلعداد 

وحقه يف أوضاع إنسانية أثناء االحتجاز وعدم التعرض للتعذيب. وحقه يف املساواة أمام القانون 

واملحاكم، وأن تتم محاكمته أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفق أحكام القانون. 

بالذنب، واستبعاد  اإلقرار  أو  النفس  الشهادة عىل  اإلكراه عىل  الرباءة، وعدم  افرتاض  والحق يف 

األدلة املنتزعة نتيجة التعذيب أو اإلكراه. وحظر تطبيق القوانني الجنائية بأثر رجعى أو محاكمة 

املتهم عىل نفس الجرمية مرتني. والحق يف املحاكمة دون تأخري ال مربر له، وحق الشخص يف أن 

يدافع عن نفسه بشخصه أو من خالل محام يرتافع عنه، وحقه يف حضور املحاكامت وجلسات 

وترجمة  شفهى  مبرتجم  االستعانة  يف  وحقه  ومناقشتهم.  الشهود  استدعاء  يف  وحقه  االستئناف 

تحريرية. وحقه يف إعالن األحكام ومعرفة أسباب الحكم. وحقه يف استئناف الحكم، وحقه يف 

التعويض عن الخطأ يف تطبيق العدالة.

موضوعية  مبادئ  تتوافر  أن  ينبغي  املحاكمة  لعدالة  اإلجرائية  الرشوط  هذه  جانب  وإىل 

لضامن الحق يف املحاكمة العادلة أهمها قرينة الرباءة أي أن الرباءة  يف اإلنسان هي األصل، وأنه ال 

جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين منضبط يحيط عىل نحو قانوين وواضح بالسلوك محل التجريم، 

وعدم رجعية القانون الجنايئ وحق املتهم يف القانون األصلح، وحرية الدفاع وضامن الحق فيه، 

ومبدأ تناسب العقوبة مع جسامة الجرم، وإعامل هذه املبادئ كلها يف إطار املبادئ الكلية لحقوق 

اإلنسان وعىل األخص مبدأ املساواة وسيادة القانون.

وتفرد املعايري الدولية أحكاماً خاصة بالنسبة لألطفال، كام تفرد أحكاماً خاصة لعقوبة اإلعدام 

تشدد فيها الضامنات. كام تشدد عىل معايري املحاكمة العادلة يف املحاكمة الخاصة والعسكرية. 

وتلك التي تتم خالل حالة الطوارئ، وإبان املنازعات املسلحة.

القضاء غري النظامي وقيمة املساواة

تعد املساواة إحدى القيم السياسية السامية، ويصفها بعض املفكرين بأنها »توأم الحرية« 

إذ بدونها تصبح مامرسة الحريات العامة عبثية، كام أن الحرية ال ميكن أن تبقى بغري املساواة. 
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كام أنها وثيقة الصلة بالعدالة، إذ يتوقف تطبيق العدالة عىل تطبيق املساواة بني املتقاضني وإذا 

حدث خرق ملبدأ املساواة أمام القضاء يف مجتمع من املجتمعات بأية وسيلة من الوسائل فلن 

يكون للعدالة وجود يف ذلك املجتمع.

املساواة أمام القانون

يعد املساواة أمام القانون، والحق يف التمتع بحاميته عىل قدم املساواة أحد أوجه املساواة 

الرئيسية، وقد كفلها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية وحرم أي تييز بسبب العرق أو 

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو خالفه، أو األصل القومي أو االجتامعي أو 

امللكية أو النسب أو غريه كام ألزم الدول بأن تنع بحكم القانون أي دعوة أو حض عىل الكراهية 

القومية أو العنرصية أو املدنية من شأنها أن تشكل تحريضاً عىل التمييز أو دعوة إىل العداء أو 

العنف كام نص عىل مساواة الجميع أمام القضاء، وعىل توفري الضامنات القانونية للجميع دون 

تفرقة.

ومدلول تحريم التمييز أو التفرقة يشمل أي استبعاد أو قيد أو تفضيل يستند إىل أي من 

األسباب املشار إليها عالية ويؤدي إىل إحداث أثر ينتقص من االعرتاف ألي فرد بحق من حقوقه 

أو مبامرسته له عىل أساس من املساواة يف كافة الحقوق والحريات املكفولة للجميع.

ومبدأ عدم التميز مبدأ عام وأساس يرد يف أكرث من مادة من مواد العهد وتتكرر اإلشارة   

إليه يف عدة مواد منها الحق يف املحاكمة العادلة وتلك املتعلقة باملشاركة يف تسيري الحياة العامة.

عىل أنه يالحظ أن املساواة يف التمتع بالحقوق، ال يعني بالرضورة يف جميع الحاالت التطابق 

يف املعاملة، فعىل سبيل املثال، فالحق ىف املشاركة يف تسيري الشئون العامة تجوز التفرقة فيه بني 

املواطنني واألجانب. كام أن إعامل مبدأ املساواة قد يستلزم يف ظروف معينة اتخاذ تدابري ايجابية 

مؤقتة لتبديل أوضاع محددة يؤدي استمرارها إىل اإلبقاء عىل عدم املساواة التي يحرمها العهد 

الدويل، األمر الذي يؤثر معه جواز اللجوء إىل معاملة تفضيلية مؤقتة خالل مرحلة معينة للفئة 

التي تعاين من عدم املساواة حتى يتحقق الوضع الذي يكتمل فيه تصحيح تلك األوضاع، عىل أنه 

يشرتط أن تكون تلك املعاملة التفضيلية معقولة وموضوعية وهدفها مرشوع وفق العهد الدويل. 

املساواة بني الجنسني

املرأة  بني  والفرص  واملسئوليات  الحقوق  يف  التساوي  الجنسيني،  بني  املساواة  تعني   
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والرجل، والبنت والولد، وال تعني املساواة بني املرأة والرجل أن  يكون االثنان شيئاً واحداً، إمنا 

تعني أال تعتمد حقوق املرء ومسئولياته وفرصه عىل ما إذا كان سيولد ذكرا أم أنثى. وينطوي 

مفهوم املساواة بني الجنسني عىل رضورة أن تؤخذ مصالح املرأة والرجل واحتياجاتهام وأولوياتهام 

بعني االعتبار.

وتعرف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة الصادرة عام 1979، والتي تعد 

مبثابة الرشعة الدولية لحقوق املرأة، هذا التمييز بأنه »أي تفرقة أو استبعاد أو تغيري يتم عىل 

اإلنسان  بحقوق  للمرأة  االعرتاف  إحباط  أو  توهني  أغراضه  أو  آثاره  الجنس، ويكون من  أساس 

أو يف أي  السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية  امليادين  والحريات األساسية يف 

ميدان آخر، أو توهني أو إحباط تتعها بهذه الحقوق أو مامرستها لها، برصف النظر عن حالتها 

الزوجية، وعىل أساس املساواة بينها وبني الرجل«.

تقر االتفاقية بوجود االختالف بني املرأة والرجل، وتدعو إىل األخذ مبفهوم املساواة املوضوعية، 

التقليدية  األدوار  مثل  التمييز  إىل  تفيض  التي  االجتامعية  البني  لتغيري  تصحيحي  منهج  وإتباع 

املخصصة للرجل واملرأة، واملامرسات الثقافية التي تعترب املرأة أدىن من الرجل. ويحتل الرتكيز عىل 

تكافؤ الفرص مركزا جوهريا ضمن مفهوم املساواة املوضوعية، كام يوىل اهتامما خاصاً للمساواة 

يف النتائج. ويؤكد مفهوم املساواة املوضوعية عىل املساواة يف املعاملة، وكذلك املساواة يف االنتفاع 

باإلمكانيات والفرص، وهو يقر بأن االنتفاع بهذه اإلمكانيات والفرص قد تقتىض اختالف معاملة 

الرجل عن املرأة، مام قد يتخذ شكل تهيئة الظروف التي تكن املرأة من االستمتاع بحقوقها، أو 

شكل تدابري إيجابية مؤقتة، او الشكلني معا. 

رابعا: القضاء الشرعي يف فلسطني والبلدان العربية.. مهمة لم تكتمل

يجوز تقييد	 

تأثرت البلدان العربية بتبعيتها للسلطنة العثامنية التي تابعت تطبيق نظام القايض الواحد 

املختص بكافة املسائل وأنواع القضايا والخصومات عىل قاعدة األحكام الرشعية الفقهية مبا يف 

إىل  لالنتقال  الشخصية، وعانت من مخاض عسري  األحوال  أو  بنظام األرسة  يعرف  بات  ما  ذلك 

النظام القضايئ املتعدد يف القرن العرشين نظراً لخضوعها ألغالل االستعامر، وهي أغالل كانت 

أشد قسوة يف فلسطني بحكم االستعامر الربيطاين مبوجب ما يسمى مفهوم »االنتداب« الذي اقرتن 
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بتنفيذ مخططات التهجري الدميوغرايف واالستيطان الصهيوين.

وقد تفاقم هذا التعقيد يف ضوء التطورات املتالحقة متمثلة يف نكبة العام 1948، وضم الضفة 

الغربية والقدس للمملكة األردنية 1950 واإلدارة املرصية لقطاع غزة، ونكسة العام 1967، وصوالً 

إىل منظومة أوسلو – القاهرة وتشكيل سلطة الحكم الذايت الفلسطيني يف ظل االحتالل وتعدد 

الواليات عىل األرايض املحتلة يف العام ،1967 وتكريس نظامني يف كل من إقليم الضفة والقدس، 

مبوجب  الوضع  تفاقم  قبل  األقالم  تجف  ومل  ما،  حد  إىل  بالتفاوت  يتسامن  غزة  قطاع  وإقليم 

االنقسام الفلسطيني الداخيل.

شكلت األحوال الشخصية بذاتها أعقد مراحل املخاض العريب، ففي مرص زمن محمد عيل 

باشا، أقر علامء األزهر لوايل البالد بفشلهم يف التوصل إىل وضع قانون يستجيب ألحكام الرشع 

الحنيف بعد ميض أعوام عىل التكليف.

األربعة  املذاهب  أتباع  من  العلامء  كبار  من  لجنة  تشكيل  تم  العرشين،  القرن  مطلع  ويف 

لوضع قانون لألرسة بحيث يؤخذ من كل مذهب ما يكون أكرث اتفاقاً مع روح العرص، ومل يلق 

املسعى نجاحاً بسبب رفض القضاة واملحامون وثلة من الفقهاء املؤثرين ملرشوع الالئحة التي 

الرشعية 1920،  املحاكم  تنظيم  إىل الئحة  الالئحة طريقه  لكن وجد جزء من مرشوع  أعدوها. 

واعتمدت بشكل رئييس عىل الراجح من مذهب اإلمام أيب حنيفة الذي كان ميثل وحده املرجع 

يف قضاء الدولة العثامنية سابقاً.

لكن مضمون الالئحة وجدت طريقها لتصدر املشهد ممثلة يف القانون 1929/25، ومل يكن 

ذلك تطوراً يف الوعي بقدر ما كان ذلك بهدف تطويق محاولة حركة اإلصالح الديني بداية من 

املذاهب  آراء  وتجاوز  والسنة  القرآن  من  االستنباط  عىل  جهودها  أسست  والتي   1926 العام 

األربعة، وأعدت مرشوعاً ثورياً ميكن التدليل عىل ثوريته ببلوغه عىل سبيل املثال حد تقييد إعامل 

رخصة تعدد الزوجات دون إذن مسبب من القايض الرشعي.

هذين  وخضع   ،1943/77 بالقانون  املواريث  أحكام  تنظيم  تم   ،1929/25 القانون  وبعد 

العقود  لتعديالت متعددة عرب  الوصية،  بأحكام  الخاص  قانون 1946/71  باإلضافة إىل  القانونني 

الالحقة، لكنها تعديالت مل تنل مع جوهر القوانني، حتى صدور القانون 2000/1 الذي منح املرأة 

حق تطليق ذاتها بطريق »الخلع«.
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الفرنسية  الترشيعية  املنظومة  فرض  عىل  الفرنيس  االحتالل  عمل  الجزائرية،  التجربة  ويف 

للهيمنة عىل النظام الرشعي يف البالد، وشهدت الفرتة بني 1930 إىل 1959 إصدار مراسيم تتعلق 

بالزواج وحقوق املرأة وتنظيم القضاء الديني والوصاية.

وعقب االستقالل، عملت الدولة عىل تنظيم مجال األحوال الشخصية عرب قانون سن الزواج 

وإثبات الزواج يف العام 1963، والتي تتابع تطويرها يف الفرتة 1966 – 1971، إىل أن أُلغي العمل 

 ،1984 العام  يف  الشامل  األرسة  قانون  وصدور   1973 العام  يف  الفرنسية  القوانني  بكافة  نهائياً 

وتعديالته املوسعة يف العام 2005 التي مل تستند إىل مذهب محدد بقدر ما تنوعت يف اختيار 

األصلح بني املذاهب ىاألربعة.

ويف التجربة العراقية، استمر العمل باملحاكم الرشعية مع تغيري اسمها إىل محاكم األحوال 

الشخصية التي تعتمد عىل نوع مذهب املسلمني، واعتامد دائرتني )جعفية – سنية( يف املحكمة 

العليا »محكمة التمييز«، إىل أن صدر قانون األحوال الشخصية 1959/188 عقب ثورة توز 1958 

استناداً عىل آراء الفقهاء.

تصل  تفاوتات  مع  وسوريا  وتونس  املغرب  تجارب  يف  ذاتها  الرئيسية  السامت  وتكررت 

يف  كبرياً  مخاضاً  عانت  العربية  التجارب  مختلف  لكن  واملذهبية،  والدينية  السكانية  بالرتكيبة 

مسريتها املتعلقة بنظام األحوال الشخصية واالنتقال من الدولة العثامنية إىل العهد االستعامري 

إىل االستقالل، متأثرة كذلك مبدى النضج السيايس وانفتاح املدرسة الدينية السائدة.

أوال: التطور التاريخي للمحاكم الرشعية يف فلسطني

ميكن تقسيم التطور إىل مرحلتني رئيسيتني، األوىل ما قبل العام 1967، حيث ساد موروث 

القضاء الديني املمزوج بالعرف العشائري يف العهد العثامين، وتثلت تأثريات االستعامر الربيطاين 

الحقوقية 1938، وقانون أصول  املحاكامت  الدستوري 1922، وقانون أصول  املرسوم  الالحق يف 

املحكمة العليا 1937، وقانون أصول تشكيل املحاكم 1940، وقانون أصول محاكم الصلح 1940.

وأرست الترشيعات يف عهد االستعامر الربيطاين التقايض عىل درجتني، وتعدد النظام القضايئ 

وفق اختصاص، مبا يف ذلك املحاكم غري النظامية للنظر يف املسائل الرشعية والدينية للطوائف، 

النظامية مبشاركة وهيمنة قضاة  املحاكم  إىل  املواطنني  األجانب غري  كافة مسائل  أحيلت  بينام 

بريطانيني، والتي جرى تقسيم اختصاصاتها الجغرافية وفق تقسيم البالد إدارياً إىل لواء شاميل ولواء 
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جنويب ولواء القدس، تخضع ملحكمة عليا تتشكل من قضاة يُعينهم املندوب السامي الربيطاين.

ووفق املرسوم الدستوري 1922، تشكلت املحاكم الدينية بوصفها محاكم غري نظامية وفق 

خاصة  محكمة  إىل  موزعة  واألوقاف،  الشخصية  األحوال  يف  بالنظر  وتختص  و52،   51 املادتني 

باملسلمني وفق املادة 51، ومحكمة خاصة باليهود وفق املادة 53، ومحكمة خاصة باملسيحيني 

وفق املادة 54، وتارس االختصاص عىل درجتني وأحكام الدرجة الثانية باتة ونهائية.

الربيطاين  السامي  املندوب  يعينه  رشعي  أعىل  ملجلس  للمسلمني  الدينية  املحاكم  وتخضع 

برئاسة قايض القضاة الرشعيني والذي يختص بالنظر يف قضايا األوقاف.

ووفق املادة 1/51 من مرسوم 1922، تضم قضايا األحوال الشخصية مسائل: الزواج – الطالق 

– النفقة واإلعالة – الوصاية – رشعية البنوة – تبني الُقرص – حجز فاقدي األهلية عن الترصف – 

الرتكات والوصايا – الهبات بوصية – إدارة أموال الغائبني.

شمل   ،1950 العام  يف  األردن  إىل  والقدس  الغربية  الضفة  وضم   ،1948 العام  نكبة  وبعد 

التنظيم القضايئ مبوجب القانون 1952/26 املحاكم النظامية واملحاكم غري النظامية الدينية.

فيام تم تشكيل مجلس رشعي بقرار الحاكم املرصي يف قطاع غزة يف العام 1957 والنظام 

الدستوري للقطاع يف العام 1962، شمل استمرار العمل بنفس النظام القضايئ املعمول به حتى 

العام 1948، وتت إضافة قضاة مرصيني لتشكيل املحاكم )الصلح – املركزية – الجنايات الكربى 

– العليا(، وتشكيل محاكم رشعية )ابتدائية – استئنافية – مجلس أعىل رشعي(.

االحتالل  سلطات  أصدرت  غزة،  وقطاع  والقدس  الضفة  واحتالل   1967 العام  نكسة  وبعد 

السائدة،  بالنظم والترشيعات  العمل  استمرار  بإقرار  بدأت  أمر عسكري،  اإلرسائييل نحو 2500 

وما لبثت أن جرى تغيريها بداية من األمر العسكري 1967/25 بإلغاء كل ما يتعارض مع األوامر 

العسكرية، وإنشاء املحاكم العسكرية باألمر 1967/3، وإخضاع القضاء الفلسطيني لقضاء االحتالل 

الضفة  يف  األردنية  التمييز  محكمة  إرشاف  انقطع  وبالتايل  »الربط«،  مسمى  تحت  اإلرسائييل 

والقدس، وباتت املحكمة العليا اإلرسائيلية تحتل هذا الدور، سواء يف أرايض الضفة والقدس أو 

يف أرايض قطاع غزة بعد أن تم تعطيل محكمتها العليا، واستمر الحال كذلك لحني العمل بنظام 

اإلدارة املدنية مبوجب األمر العسكري اإلرسائييل 1981/947 ونقل الصالحيات القانونية واإلدارية 

لإلدارة املدنية.
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صالحيات  نقل  تم   ،1995 واشنطن   –  1994 القاهرة   –  1993 أوسلو  منظومة  ومبوجب 

انتخاب  ذلك  يف  مبا  املناطق،  بعض  يف  الفلسطيني  الذايت  الحكم  سلطة  إىل  مدنية  ومسئوليات 

مجلس فلسطيني )مجلس تنفيذي – مجلس ترشيعي(، وجوانب قانونية جنائية ومدنية، وتدابري 

باألمن والنظام العام.

وصدر قرار رئيس السلطة يف مايو 1994 باستمرار رسيان الترشيعات قبل 1967، ثم توىل 

مجلس السلطة بداية من مارس 1996 سلطة إصدار الترشيعات مع غاية أساسية وهي توحيد 

الترشيعات بني الضفة وغزة، وإلغاء األوامر العسكرية اإلرسائيلية السائدة.

اإلدارية  بالجوانب  املتعلقة  والقوانني  القرارات  الفلسطينية  الوقائع  جريدة  وتضمنت 

األعىل  القضاء  مجلس  تأسيس  وتم  والخدمات،  والسياسات  واملالية  والتجارية  والتنظيمية 

الفلسطيني يف يونيو 2000، والذي تضمن املحاكم النظامية واملحاكم الدينية واملحاكم الخاصة 

ومحكمة العدل العليا.

ثانيا : اختصاص وتشكيلة املحاكم الرشعية :

للقضاء الرشعي ولعمل ديوان قايض  الفقري  العمود  املحاكم الرشعية يف فلسطني   تشكل 

الفلسطيني  األسايس  القانون  نص  ولقد  الفلسطينية،  املحافظات  كافة  يف  تتوزع  وهي  القضاة، 

)الدستور املؤقت( عىل استقالل القضاء الرشعي وتنظيمه بقانون. 

)قطاع  الوطن  بني جناحي  الرشعي  للقضاء  بالنسبة  السارية  والقوانني  الترشيعات  وتتباين 

غزة– الضفة الغربية( سواًء يف قوانني املوضوع أو اإلجراءات. ويحكم عمل القضاء الرشعي بشكل 

رئييس يف قطاع غزة، خصوصاً يف مجال األحوال الشخصية والوقف وأصول املحاكامت الرشعية 

قوانني ذات أصول عثامنية أو مرصية كام ييل:-

قانون األحوال الشخصية العثامين عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن.. 1

قانون حقوق العائلة صادر باألمر رقم )303( لسنة 1954م.. 2

 قانون أصول املحاكامت الرشعية رقم )12( لسنة ) 1965م(.3. 

الشخصية  بنظر قضايا األحوال  الفلسطيني  القانون  املحاكم الرشعية وفقاً ألحكام  وتختص 

للمسلمني، وقضايا الدية متى كان كال الفريقني مسلمني، أو كان أحدهام غري مسلم مع قبوله 

http://www.kudah.gov.ps/qanon/oth.htm
http://www.kudah.gov.ps/qanon/oth.htm
http://www.kudah.gov.ps/qanon/oth.htm
http://www.kudah.gov.ps/qanon
http://www.kudah.gov.ps/qanon
http://www.kudah.gov.ps/qanon/
http://www.kudah.gov.ps/qanon/
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باختصاص املحاكم الرشعية، والقضايا املتعلقة بإنشاء الوقف وإدارته، وتوثيق الوكاالت بأنواعها، 

وإجراء عقود الزواج ومعامالت الطالق بأنواعها، وقضايا النفقات والهبات والوصايا، وقضايا الوالية 

والوصاية، والحجز وفكه وإثبات الرشد، وتنصيب القيم والويص وعزلهام، وتحرير الرتكات، وتوزيع 

اإلرث.

التقايض يف املحاكم الرشعية عىل ثالث درجات )ابتدايئ – استئنايف – نقض( وعليه تنقسم 

املحاكم الرشعية إىل ثالث أنواع رئيسية هي:-

1. املحاكم االبتدائية:

لالختصاص  وفقاً  الفلسطينية  األرايض  كافة  الرشعي  للقضاء  اإلقليمي  االختصاص   ويشمل 

فاالختصاص  االستئناف  محاكم  أما  االبتدائية،  للمحاكم  بالنسبة  محكمة عىل حدة  لكل  املكاين 

اإلقليمي ملحكمة استئناف غزة هي املحافظات الشاملية يف قطاع غزة ومحكمة استئناف خان 

يونس اختصاصها اإلقليمي املحافظات الجنوبية، أما االختصاص اإلقليمي للمحكمة العليا الرشعية 

فهو كافة األرايض الفلسطينية.

وهي محاكم أول درجة وتصدر أحكاماً قضائية ابتدائية يف موضوع الدعاوى املعروضة عليها 

،ويحكم فيها قايض فرد تساعده سكرتارية تسمى قلم املحكمة ، يرأسها رئيس قلم وتضم عادًة 

شعب تشمل شعبة الحج ، شعبة القضايا ، شعبة الضبط … إلخ وعدد املحاكم الرشعية االبتدائية 

يف فلسطني )35( محكمة ابتدائية يوجد يف قطاع غزة )10( محاكم ابتدائية رشعية هي: محكمة 

الشامل، جباليا، الشيخ رضوان، غزة، الشجاعية، النصريات )الوسطى(، دير البلح، خان يونس، بني 

سهيال، رفح. 

2- محاكم االستئناف :

املحاكم  من  لها  املستأنفة  الدعاوى  يف  وتنظر  ثانية  تقايض  ودرجة  موضوع  محاكم   وهي 

االبتدائية، وقد كانت هذه املحاكم تجمع بني صفتي محكمة القانون واملوضوع عىل السواء غري 

أن مع إنشاء املحكمة العليا الرشعية نزعت عنها صفة محكمة القانون، وبقي دورها مقترصاً عىل 

محكمة موضوع فقط، وعدد هذه املحاكم أربع محاكم يف فلسطني، لكل محكمة قلم وكاتب 

ضبط ويوجد يف قطاع غزة محكمتان هي: محكمة استئناف غزة الرشعية، ومحكمة استئناف خان 

يونس الرشعية.
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3- املحكمة العليا الرشعية :

 وهي محكمة واحدة عىل املستوى الوطني مقرها القدس الرشيف وتعقد بهيئتني يف كل 

من الضفة الغربية )القدس( وقطاع غزة )غزة(، برئاسة قايض القضاة وهي درجة ثالثة يف التقايض 

)محكمة قانون( تنعقد املحكمة الرشعية العليا برئاسة قايض قضاة فلسطني، وتتكون من هيئتني: 

تنعقد الهيئة األوىل يف مدينة رام هللا استثناءاً، والثانية تنعقد يف مدينة غزة.

تداعيات االنقسام الداخيل عىل القضاء الرشعي وحقوق النساء: 

اثر االنقسام السيايس الفلسطيني عىل آلية سن الترشيعات،  وأخـل بشكل كبري عىل عملية 

استمرار توحيد النظام القانوين الفلسطيني، فقّد ترتب عىل حالة االنقسام اختالف آلية إصدار 

الترشيعات يف كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتايل اختالف الترشيعات بني شطري الوطن 

املنظومة  بانهيار  يهدد  الذي  األمر  الحزبني،  لكال  الترشيعية  والتوجهات  السياسات  واختالف   ،

الترشيعية الفلسطينية كلها، واإلخالل بوحدانية القاعدة الترشيعية، وهو ما يتعارض مع أحكام 

القانون األسايس، ومع مبدأ املساواة يف تطبيق القانون عىل املواطنني، الذي نص القانون األسايس 

عليه يف املادة التاسعة منه: »الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تييز بينهم بسبب العرق 

أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة«. لذلك، ال ميكن القول بوجود مبدأ 

سيادة القانون يف ظل عدم املساواة بني جميع املواطنني الفلسطينيني.

فخالل فرتة االنقسام اتجهت املؤسسات الرسمية اىل إصدار قرارات وأنظمة وتعليامت تراعي 

النوع االجتامعي وحقوق املرأة، بدالً من متابعة العمل عىل الترشيعات األساسية يف ظل تعقيدات 

االنقسام. وعىل الرغم من مذكرات ومتابعات منظامت املجتمع املدين املختلفة للمطالبة بإجراء 

تعديالت عىل العديد من القوانني من بينها قانون التقاعد العام وقانون العمل وقانون اإلجراءات 

الجزائية وقانون حامية االرسة من العنف وقانون العقوبات وقانون األحوال الشخصية، إال أن أي 

من هذه املطالب مل ير النور.

إن الحكومات الفلسطينية املتعاقبة، ممثلًة يف مجلس الوزراء والوزارات املنضوية تحته، يف 

قطاع غزة والضفة الغربية، مل تصدر الكثري من القرارات الخاصة باملرأة، وهو ما يعطي مؤرش عن 

درجة اهتامم مجلس الوزراء، الذي يضع السياسات التنفيذية للوزارات املختلفة باملرأة وقضاياها، 

وعىل الرغم من الترصيحات من الوزراء التي تؤكد عىل دور املرأة النضايل.
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ومؤخراً امتدت آثار االنقسام ملرفق القضاء، حيث أن املحاكم يف الضفة الغربية ال تقبل تنفيذ 

األحكام الصادرة من محاكم غزة، خاصة ما صدر من املحاكم الرشعية فبعد لجوء العديد من 

األزواج إىل الضفة يف فرتة االنقسام قام عدد من األزواج بالزواج بأخرى وترك أبنائهم وزوجاتهم 

يف غزة دون االنفاق عليهم وحني تلجأ تلك الزوجات للمحاكم طلبا للنفقة الزوجية فإن حكم لهن 

القضاء بذلك، فإنهن ال يستطعن تحصيل النفقة، كون الزوج يف الضفة ومحكمة التنفيذ يف الضفة 

ال تقبل تنفيذ أحكام غزة. إضافة ايل وقف عمل صندوق النفقة يف قطاع غزة . 

كام توضح لنا نوعية القوانني التي تم ترشيعها يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء  

القرارات بقوانني الصادرة عن رئيس السلطة يف الضفة الغربية، اوالترشيعات الصادرة عن كتلة 

التغيري واإلصالح يف املجلس الترشيعي كونها مل تركز عىل قوانني ذات عالقة بحقوق ومطالبات 

النساء. ولعل التساؤل امللح هنا ما هو مصري هذه الترشيعات الصادرة مستقبالً؟ يف ظل أن هذه 

لها وللواقع  وفقاً  القوانني االنقسامية قد أنشأت أوضاعاً ومراكز قانونية جديدة ورتبت حقوقاً 

العميل الذي تعيشه األرايض الفلسطينية، وهو ما سيشكل عبئاً جديداً عىل السلطة الفلسطينية 

مستقبالً إذا ما تت املصالحة الفلسطينية، ألنه من الصعوبة مبكان إلغاء مراكز قانونية قامئة، هذا 

بدوره يتطلب البحث عن آلية تحدد مصري القوانني الصادرة وكيفية التعامل مع املراكز القانونية 

التي نشأت عنها، مع كفالة التعويض للمترضرين.

فاستعادة الوحدة بات رضورة لضامن الفصل املرن بني السلطات، واستقالل ونزاهة السلطة 

القضائية،  السلطة  عمل  يف  التدخل  أشكال  جميع  ووقف  القانون  سيادة  واحرتام  القضائية، 

واملحاصصة ، وحامية القضاء وتوفري الدعم املادي

. فال يعقل استمرار سلطتني قضائيتني ونيابتني عامتني واحدة يف الضفة واخرى يف غزة االمر 

الذي يتطلب ايجاد معالجة لهذا املوضوع الذي يشكل نجاح التفاق املصالحة ، وبداية الطريق 

الغربية وقطاع غزة ويعيد كذلك ضمن عوامل  الضفة  االخرى يف  املؤسسات  كافة  توحيد  نحو 

اخرى الثقة املجتمعية مبؤسسات العدالة بشقيها النيابة العامة والقضاء املدين والقضاء الرشعي ، 

ويشكل املدخل االساس لصيانة دولة القانون، ميثل الضامنة االساسية لحامية الحقوق والحريات 

العامة، ويوفر منوذج الحكم الرشيد، كام ان غض الطرف عن هذه املهمة الدستورية، وابقاء واقع 

االنقسام يرضب قوام دولة القانون .
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توحيد السلطة القضائية وفقاً ألحكام القانون االسايس وقوانني السلطة القضائية 

هذا االمر يتطلب ان تقوم جميع الجهات املسؤولة مبا ييل :

وقف كافة اإلجراءات والقرارات والتدابري التي من شأنه تعميق االنقسام يف جسم السلطة  	

القضائية بني الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة تفعيل صندوق النفقة يف قطاع غزة .

تشكيل لجنة قضائية وطنية بالتوافق ترشف عىل توحيد القضاء والنيابة العامة باعتبار هذه  	

حرة  انتخابات  إجراء  ولضامن  الوطنية  الوحدة  واستعادة  االنقسام  إلنهاء  أساسية  مهمة 

ونزيهة وتحقيق املصالحة املجتمعية.

رضورة قيام حوار وطني تتشارك فيه كل الجهات الرسمية والترشيعية والقضائية ومؤسسات  	

وحريات  حقوق  حامية  عىل  قادرة  قضائية  لسلطة  شاملة  رؤيا  لتقديم  املدين،  املجتمع 

املواطنني، دون تييز، وفق مبادئ استقالل القضاء، ومراعاة ما امكن املراكز القانونية التي 

نشئت خالل فرتات االنقسام مع كفالة حق التعويض وإعادة املحاكامت ملن وقع علية رضر 

وفق قواعد العدالة االنتقالية .

 تحيد القضاء عن االنقسام والرصاع السيايس عىل السلطة، وعدم استخدامه للحد من حقوق  	

وحريات املواطنني، ويضاف إىل كل ذلك عدم التزام بعض الجهات اإلدارية واألمنية بأحكام 

وقرارات القضاء، وتراكم امللفات وكرثة عددها باملقارنة مع عدد القضاة املوكول إليهم البت 

فيها، كل ذلك يؤثر بشكل سلبي عىل سري العدالة. 

قيام مجلس القضاء الرشعي واملدين برتكيز تدريب القضاة يف جوانب إدارة الدعوى لضامن  	

فاعلية عمل القايض وإنجازه للقضايا دون تأخري، وبالنتيجة الحد من تراكم القضايا واالختناق 

الخلل  مواطن  عن  للكشف  القضايئ  التفتيش  دائريت  عمل  وتفعيل  املحاكم،  يف  القضايئ 

والضعف وإصالحها.
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خامسا :  القضاء غير النظامي واالشكاليات التي حتد من العدالة 

يواجه القضاء غري النظامي سلسلة من التحديات املركبة التي تعيق تقدمه إلحراز العدالة عىل 

نحو يالئم االلتزام باملبادئ الدستورية الحاكمة،  ويف التطبيقات العاملية تتفق املبادئ الدستورية 

أبرز  األمريكية  املتحدة  الواليات  وتبدو  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  املعايري  مع مضمون  الحاكمة 

مثال عىل ذلك، حيث يقترص تفسري مصطلح حقوق اإلنسان أمريكياً عىل مضمون التعديل األول 

التعبري والدين  التعديالت العرشة األوىل من الدستور األمرييك 1861، والتي تكفل حريات  من 

والتجمع، بينام واصلت اإلدارات األمريكية املتعاقبة العزوف عن االنضامم للعهد الدويل للحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واكتفت باالنضامم إىل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 

فقط.

بينام جاءت أحكام املحكمة العليا األمريكية )التي تعد مبثابة املحكمة الدستورية يف الواليات 

املتحدة األمريكية( لتقيض يف قضايا تتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية )قضايا تتعلق بالحق 

يف التعليم – والحق يف الصحة – والحق يف العمل ...( بأن إقامة »الدميقراطية« غري ممكن بدون 

إدارة  املشاركة يف  الحق يف  وتفعيل  الدميقراطية  الرضورية ملامرسة  االجتامعية  املقومات  توفري 

الشئون العامة. 

ومن هذا املنطلق، فإن االلتزام باملعايري الدولية لحقوق اإلنسان وباملقاصد املرعية لحقوق 

املدخل  ذلتها  تعد يف  والتي  الحاكمة  الدستورية  املبادئ  لتفعيل  األمثل  السبيل  اإلنسان يشكل 

إلقامة العدالة مضموناً وقصداً وشكالً.

ويواجه القضاء الرشعي يف البلدان العربية بصفة عامة، والقضاء الرشعي الفلسطيني بصفة 

خاصة تحديات مركبة يف بلوغ هذه املقاصد، ويف مقدمتها التحدي الترشيعي بشقيه )1( مدى 

التي  االتفاقيات  األقل  وعىل  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  املعايري  مع  للمواءمة  الترشيع  استجابة 

صادقت عليها الدولة، )2( وجود مجال واسع للفراغ الذي ال ميأله الترشيع ويتم اإلحالة فيه إىل 

اآلراء الفقهية والتفسريات الدينية – للمسلمني واملسيحيني عىل السواء.

نظم  مختلف  التوافق يف  بأركان جوهرية موضع  النظامي  غري  القضاء  تطبيقات  وتصطدم 

القانون من نواحي: اإلجراءات، والوسائل، والتدخل، وطرق  مبدأ سيادة  العدالة، ويف مقدمتها 

اإلثبات، وإصدار األحكام والعقوبات، وتنفيذ األحكام والعقوبات.
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كام يصطدم ثانية بقاعدة التجريم والعقاب، واملستمدة من العرف، والتي يصعب إخضاعها 

تفسريات  إىل  ملبدأ التجريم والعقاب، فكام هو معروف فإن العرف ال ينيشء، ويخضع  

متفاوتة، أخذاً يف االعتبار أن محتوى األعراف نسبي، كام يتضح بصورة خاصة يف قضايا الرشف ويف 

تزويج الصحية املغتصبة من الجاين املغتصب.

التقايض، وبالتايل ال  إشكالية التسوية والتي ترتبط يف األعم باملالءة املالية ألطراف  وهناك 

تلبي مقاصد العدالة بالرضورة، وتخل باملساواة أمام القانون، وتقوض تجرد وعمومية القاعدة 

القانونية.

للمتقاضني  االجتامعي  بالوضع  تتأثر  التي  الحيادية،  بقاعدة  لإلرضار  بالتايل  هذا  ويؤدي 

وهويتهم.

استبعاد  يتم  النوع االجتامعي، حيث عادة ما  مراعاة تعميم  باإلضافة لالنتقاص من مبدأ 

تثيل املرأة لنفسها، والعمل بتمثيلها من خالل كبري العشرية أو العائلة أو أحد األقارب، وهو ما 

يخل بقدرتها عىل التقايض بصورة عادلة.

كذلك فإن وسائل اإلثبات، تعد غري قانونية، وغري علمية، وتخل مببدأ عدم جواز إنشاء هيئات 

قضائية موازية خارج التنظيم القانوين، هو ما يضع القضاء غري النظامي يف وضعية تقارب فكرة 

الذراع السلطة التنفيذية، وهو ما يخل مببدأ الفصل بني السلطات، ويخالف املادة 97 من القانون 

األسايس.

االختيار واالعرتاض  حرية  أمام  املجال  إفساح  أن  بيد  بالعدالة،  يؤدي لإلرضار  ما سبق  كل 

عىل القضاة العشائريني ال ميكن أن تقود إىل العدالة، كام أن العدالة ال تتحقق بقبول أطراف 

الخصومة للحكم أو للتسوية، لكنها ترتك تأثريات مزمنة تهدد السلم االجتامعي من خالل إنتاج 

االحتقان والتوترات.

وال تشكل رسعة الفصل يف القضايا سببا كافياً لتمجيد الوضع القائم، الذي ال ميكن أن ينتج 

حلوالً مستدامة، وال ميكن أن يتم االعرتاف فيه بالتقانة.

وسوف نورد هنا ابراز العقبات التي تواجه القضاء الرشعي يف فلسطني والنساء يف دعاوى 

الحقوق الرشعية والتي تتمثل يف : 
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  العقبات الخاصة باملرأة كمدعية

العديد  مع  واملقابلة  االطالع  خالل  ومن  الغالب،  يف  الرشعية  الحقوق  دعاوى  يف  الزوجة 

دعاويهن  رفع  برفع  يتقدمن  مل  بأنهن  تبني  فقد  املشاكل،  من هذه  يعانني  اللوايت  الحاالت  من 

االعتداءات  أشكاله، سيام  بكافة  عليهن  الزوج  قبل  االعتداء من  تكرار  بعد  إال  الخصوص،  بهذا 

البدنية من ناحية الرضر، واثرها عىل سري  التي ال تقل أثرها عن االعتداءات  البدنية واملعنوية 

الحياة الزوجية ، فهناك العديد من العقبات التي واجهت السيدات اللوايت يرغنب بالتوجه للقضاء 

الرشعي الستيفاء حقوقهن حسب ما رصحن به من خالل االستبيان واملقابالت مع عدد منهن، 

والثقافة  املجتمع  مصدرها  عقبات  إىل  وباإلضافة  كمدعيات  تخصهن  التي  العقبات  هذه  ومن 

الغري سوية والتي تريب عليها البعض من أبناء املجتمع، من بينها: الرتدد يف اتخاذ القرار لرفع هذه 

الدعوى ملا تتوقعه من معارضة ممن حولها .الجهل باملعلومة القانونية، والكلفة املالية املطلوبة 

الزوجة  الدعوى من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.، وعدم قدرة  عند الرشوع يف رفع هذه 

مبتابعة هذه الدعوى مبفردها داخل املحكمة بسبب صعوبة اإلجراءات واالخفاق فيها. وصعوبة 

اثبات دعواها نظراً لخصوصية العالقة بني األزواج فال يطلع عليها أحد سواهام يف الغالب.

  العقبات التي يكون مصدرها املجتمع املحيط بالزوجة

تشري املعطيات بان هناك رشيحة عريضة من النساء اللوايت يعانني من مشاكل زوجية تتعرض 

لضغوطات من البعض، تارس عليهن من باب عدم االقدام بداية عىل رفع مثل هذه الدعاوى، 

حتى أن هناك من الحاالت من واجهن هذه املامرسات والضغوطات من أقرب الناس إليهن كاألب 

أو األخ أو العم، وغريهم بحجة أن الحياة الزوجية ال تخلو من مناكفات وخالفات قد تصل لحد 

الرضب من األزواج،  فام عىل الزوجة إال أن تتحمل الزوج بكل ما فيه من ترصفات، وال يجوز 

الزوجة زوجها ألي  ثقافتهم أن تشكو  فإنه غري مقبول حسب  أمره، وبالتايل  للزوجة أن تفضح 

شخص أو أية جهة فهذا األمر يعترب كشف ألرسار الحياة الزوجية يف تصورهم، هكذا هي الثقافة 

عند بعض أقارب الزوجات اللوايت يعانني من سوء املعارشة الزوجية، وهناك بعض الحاالت تم 

الضغط عليهن من قبل بعض األرحام أو من قبل مختار العائلة أو بعض رجال اإلصالح من أجل 

التنازل عن الدعوى التي تم رفعها، ليتم إغالق هذه املعضلة بهذه الطريقة الخاطئة دومنا وضع 

حد للمعاناة التي يعانني منها العديد من السيدات املعذبات، وتظل املعاناة وتزاد حدتها إىل أن 

تنفجر األمور بعد ذلك، بشكل أكرب وحينها قد ال يستدرك األمر .
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سلسلة اإلجراءات القضائية الطويلة، الدور السلبي لبعض املحامني الرشعيني 

وهنا ال نعيب عىل هذه السلسلة اإلجرائية، فهذه إجراءات قضائية ال بد منها، ولكن حقيقًة 

انه  حيث  اإلجراءات،  من  الكبرية  السلسلة  بهذه  التقدم  يف  املالحظ  البطء  يف  تكمن  املشكلة 

باإلمكان التغلب عىل هذه املسألة من خالل العمل عىل اإلرساع يف الخطوات من غري إخالل فيها، 

فمثالً عندما يطلب أحد أطراف الخصومة التأجيل من أجل أن يتمكن من تحقيق ما يكلف به، 

فهنا من الواجب أن يكون للقايض الرشعي دور ملحوظ يف إعطاء املدة، بقدر الحاجة من اجل أن 

يتمكن من تنفيذ ما تم التأجيل من أجله، فمثالً إذا طلب أحد الوكالء التأجيل من أجل أن يراجع 

موكله بخصوص ما ورد يف الئحة الدعوى فهنا يكفي أن مينح مدة ال تتجاوز ثالثة أيام حتى يتمكن 

من مراجعته، فهذا الترصف يدفع باتجاه تعزيز مشكلة إطالة امد التقايض.

وفيام يتعلق بدور املحامني الرشعيني فإنه يفرتض أن يقوم املحامي بالدور املساند للقضاء، 

واملتمثل يف نقل الصورة بكل وضوح أمام القايض، بخصوص الدعاوى التي يتم توكيله فيها وذلك 

إىل حكمه يف  القايض  ذلك  بعد  ليتوصل  ومهنية  أمانة  بكل  بها  يتقدم  التي  البينات  من خالل 

بجميع  يقوم  وأن  والنزاهة  واالستقامة  الرشف  مببادئ  بذلك  متقيداً  أمامه،  املنظورة  الدعوى 

الواجبات التي تفرضها عليه القوانني واألنظمة والتعليامت.

  العقبة املتمثلة يف القوانني والتعاميم ذات الصلة. 

بداية نشري إىل أن القوانني والتعاميم بالعموم الغاية من سنها وإصدارها تتمثل يف العمل 

عىل راحة الناس يف حياتهم املعيشية، فهي من اجتهاد البرش وبالتايل تكون عرضة للنقص والخلل، 

بالتأكيد لذلك نجد أنه من حني ألخر يتم تعديل مواد قانونية يف قانون ما أو حتى إلغاء قانون 

الحاصل يف املجتمع وكذلك  التطوير والتقدم  ليساير  بالكلية ووضع قانون أخر بدل منه  معني 

الحال بخصوص التعاميم والقرارات القضائية الصادر عن مجلس القضاء بشقيه الرشعي والنظامي 

فإننا نجد أن هناك العديد من التعاميم وال سيام الصادرة عن املجلس األعىل للقضاء الرشعي 

والتي صدرت يف فرتات سابقة قد تم إلغاء بعض فقراتها أو إلغائها بالكلية مبوجب تعاميم أخري.

 من منطلق املراجعات التي تتم من حني ألخر من قبل السادة القضاة أعضاء املجلس األعىل 

للقضاء الرشعي بهذا الخصوص ، وعليه ومن كون أن القوانني التي يعمل بها أمام املحاكم الرشعية 

زمن  بعضها وجدت  إن  بل  غزة  قطاع  املرصية عىل  اإلدارة  منذ  بها  والعمل  تم سنها  قد  بغزة 

الخالفة العثامنية كمجلة االحكام العدلية وحتى اآلن ما تزال هي املطبقة رغم أن هناك تطور 
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ملحوظ يف املجتمع عىل جميع األصعدة سواء االجتامعية أو السياسية أو االقتصادية وغريها وهذا 

التطوير يحتاج إىل قوانني وترشيعات تتوافق مع طبيعة املرحلة التي نعيش .

وهذا ال يعني التمرد عىل نصوص الرشع فالرشيعة اإلسالمية تصلح لكل زمان ومكان وهذه 

ميزة تتاز بها عن غريها من الرشائع وكل ما هو مطلوب من أصحاب القرار السعي بداية إىل 

تذليل كافة العقبات التي تحول دون إعادة عجلة سن وتعديل القوانني من جديد، وعندما نصل 

إىل هذه املرحلة نويص برضورة وضع قوانني وترشيعات تتالئم مع املرحلة الزمنية التي نعيش مبا 

صاحبها من تقدم عىل كافة املجاالت مبا ال يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية من كونها احكام 

غنية وشاملة بشمولية مصادرها املتعددة وما عىل األخوة املختصني سوي البحث واالطالع الجيد 

للخروج بقوانني تلبي احتياجات املجتمع املعارص. 

أبرز القضايا الرئيسية يف سياق تطبيقات القضاء غري النظامي يف فلسطني 

وفق تقارير املنظامت الحقوقية الفلسطينية والدولية تظهر القضايا التالية :

قضية سن الزواج	 

الوالية يف عقد الزواج	 

التمييز يف الشهادة عىل عقد الزواج	 

املساواة يف الطالق القضايئ	 

مراعاة مصلحة الطفل الفضىل ومعيار الحضانة	 

تقييد تعدد الزوجات	 

الذمة املالية املشرتكة	 

التفريق	 

الحضانة 	 

طول امد بعض القضايا	 

باإلضافة إىل بعض التدابري موضع الجدل التي ترسخت مبوجب تعليامت مجلس القضاء 

الرشعي يف العام 2011، وخاصة تدابري:

عدم إيقاع الطالق خارج املحاكم الرشعية	 
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إعالم الزوجة بالتعدد	 

اإلرث بعد 4 أشهر من الوفاة	 

ولكن اإلشكاليات املدرجة أعاله ال تعيق إمكانيات التقدم يف تعزيز الوصول للعدالة يف عمل 

القضاء الرشعي بشكل مطلق، فيظل العائق الترشيعي قامئاً، لكنه أقرب للمعالجة مبوجب جهود 

التطبيق ونتائجها، حيث لطاملا كان التطور الترشيعي استجابة للتطبيق القضايئ بصورة مستدامة.

للعدالة، حتى مبعزل عن  الوصول  القضائية سبباً يف تيسري  بينام لطاملا شكلت االجتهادات 

التعديالت الترشيعية، وتجىل ذلك يف التجارب العربية املامثلة يف مرص واملغرب ولبنان، ومؤخراً يف 

تونس واألردن، حيث اجتهدت املحاكم يف جرس الفجوة بني النصوص الترشيعية الوطنية واملعايري 

الدولية، مستعينة يف ذلك بالرشوح الفقهية والسوابق القضائية واألحكام الدستورية واملناقشات 

بل  والغايات«،  املقاصد  بـ«تحقيق  تسميته  ميكن  ما  وتبنت  الترشيعات،  إصدار  سبقت  التي 

وعادت يف بعض األحيان الستخدام قواعد عرفية محلية لخدمة الوصول لهذه الغايات.

سادسا: دور القضاء الشرعي يف حماية حقوق الفاقدات 

إن االستهداف املنظم للمدنيني من قبل سلطات االحتالل، قد خلف انتهاكاً طالت تداعياته 

املفارقات  النساء واألطفال. ومن  بقطاع غزه، سيام ولكن  الفلسطيني  الشعب  فئات ومكونات 

الهامة أن النساء يدفعن الثمن األكرب يف النزاعات املسلحة، دون االعرتاف لهن بالحق املشاركة يف 

إدارة النزاعات والرصاعات وحلها خالفاً ملتطلبات قرار مجلس األم 2000/3125، والقايض بإرشاك 

الثمن، ولسن رشيكات يف  النزاعات وصنع السالم. فهن رشيكات يف دفع  النساء يف إدارة وحل 

صنع القرارات. 

وعىل الرغم من قساوة ما عانته النساء من انتهاكات العدوانات اإلرسائيلية املتكررة خالل 

العدوان عىل قطاع غزه، إال أنه مع توقف العدوان، يبدأ فصل جديد من املعاناة من آثاره، وبوجه 

خاص عىل النساء الفاقدات ملنازلهن وأزواجهن وأوالدهن.

 إن التعرض لوضعية النساء ما بعد العدوان بالدراسة والتحليل، يحتل أهمية فائقة، ليس 

لها.  االنتهاكات ووضع حد  االنتهاكات وحسب، وبل ولكشف مسببات هذه  بهدف رصد هذه 

هذه  وأبرز  عليهن.  الجديد  الواقع  وتأثريات  وأزواجهن،  ملنازلهن  الفاقدات  النساء  وباألخص 

االنتهاكات تتمثل فيام ييل:-
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أوال: الحقوق املالية للشهيد: وميكن التعرض للحقوق التالية:

للورثة، . 1 الحصص  أو  األنصبة  حيث  من  إشكاالت  أية  الشهيد  راتب  عىل  يرتتب  ال  الراتب: 

وخاصة نصيب الزوجة و الجد والجدة )حال وجودهام( ، ولكن املشكلة تربز يف الرصاع عىل 

الوصاية عىل  نصيب األطفال القرص ما بني الجد والزوجة.

كفالة األيتام: وهي مبالغ من املال تقدمه بعض املؤسسات املحلية والعربية والدولية لألطفال . 2

األيتام، وعادة ما تشرتط هذه املؤسسات، أن تكون الكفالة لزوجة الشهيد وأوالدها، وهذا 

األمر ال يروق ألهل الشهيد. وتبدأ املشاجرات بطلب نصيب منها تارًة، ومبعرفة أوجه رصفها 

من زوجة الشهيد تارًة أخرى.

ثانياً: نزاعات الوصاية عىل أموال األطفال القرص:

ال يعرتف قانون األحوال الشخصية بحق املرأة يف الوالية عىل أوالدها، إذ يشرتط القانون صفة 

الذكورية يف الويل. ومبوجب الوالية يأخذ الجد صالحيات ابنه الشهيد، بصفته الويل الجديد عىل 

النفس واملال معاً. وبالرغم من أن التعديالت القانونية يف قطاع غزه، والقاضية باستمرار حضانة 

األم املتوىف زوجها ألوالدها ما مل تتزوج، إال أن القانون مل مينحها الوالية عىل أطفالها. وأجاز القانون 

للمرأة الوصاية عىل أموال أوالدها القرص يف حالة وفاة الزوج، ولكن هذا يتطلب موافقة الجد. 

وغالباً ما يرفض الجد ذلك، ويرص عىل وصايته ألموال األطفال.

ومثة إشكالية واضحة يف القانون يف هذا املجال، حيث أعطى املرأة املتوىف زوجها الحضانة 

الوصاية عىل أموالهم، وعلق هذا  تلبية احتياجاتهم، وحرمها من  عىل أطفالها، وما تتطلبه من 

الحق عىل موافقة الجد. 

ثالثاً: عدم قيام الجد بالنفقة عىل األطفال:

تعاين بعض النساء من ترصفات الجد بوصفه الويص عىل األموال، حيث يحصل عىل األموال 

ويترصف بها دون أن يتكفل باإلنفاق عليهم. وبالرغم من أنه يحق للزوجة أن تطلب من الجد 

نفقة ألوالدها، أو أن تتقدم للمحكمة الرشعية بطلب محاسبة للجد، إال أن اتخاذ هكذا قرارات 

يتفاوت من امرأة ألخرى. فالبعض ال يلجنئ لخيار مطالبة الجد بالنفقة أو محاسبة الجد، جراء 

الخجل وللحفاظ عىل حسن العالقات وتأثري العالقات االجتامعية.
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رابعاً: نزاعات الحق يف امللكية:

برزت بعض النزاعات املرتبطة مبلكية األرض أو املنزل، وهي تنحرص يف الحاالت التي يكون 

بها ملكية األرض أو املنزل أو جزء منهام باسم الزوجة، وبالتايل تصبح الزوجة هي صاحبة الحق 

يف التعويض من الجهات املختصة، فيلجأ الزوج ملامرسة الضغط عليها للتنازل له عن امللكية، يك 

يحصل هو عىل التعويض بدالً منها، ويف حال رفضها تنشب بينهام إشكاليات. وهو ما يعرض املرأة 

لسوء املعاملة والعنف والطرد من املنزل إلكراهها عىل املوافقة.

خامساً: اإلكراه عىل الزواج:

 أحياناً تفكر أرسة الشهيد بتزويج زوجة الشهيد ألحد أخوته، وذلك بذرائع املحافظة عىل 

األطفال، وعىل حقوقهم املالية، ولقلة تكاليف هذا النوع من الزواج، ورمبا يشاطرهم أهل الزوجة 

هذا الرأي يف بعض الحاالت. ويف بعض الحاالت التي رفضت بها زوجة الشهيد هذا الخيار تم 

مامرسة الضغوط عليها. التي قد تصل ملطالبتها ترك الشقة املستقلة والعيش مع حامها وحامتها، 

ليك يتزوج أخ الشهيد يف الشقة التي تسكنها وأطفالها.

ومام سبق نري ان قوانني األحوال الشخصية يف فلسطني تتسم بالقدم وعدم مواكبة مجريات 

يقيد دور  ما  واملرأة بشكل خاص  اإلنسان  اتفاقيات حقوق  املوامئة مع  أو  االحداث  ومتغريات 

القضاء الرشعي  ويحد من قدرته عىل حامية حقوق الفئات الهشة التي تتطلب دور فاعل من 

القضاء لالنتصار للعدالة وحامية حقوق هذه الرشيحة الهامة يف املجتمع الفلسطيني .

سابعا: قضايا التفريق باحملاكم الشرعية بني التعقيد والعدالة  

يف  املقر  الحنفي  املذهب  من  املستمد  الفلسطيني  الشخصية  األحوال  قانون  نظم 

مواضيع   ،1954 بعام  املقر  الفلسطيني  العائلة  حقوق  قانون  وكذلك  العثامنية،  الدولة  عهد 

بها  يتم  التي  اآللية  ووضح  وتفريق،  ونفقة  وطالق  زواج  من  للمسلمني  الشخصية  األحوال 

وقت  أي  يف  الزوجية  حياته  إنهاء  فلسطني  يف  الرجل  فيستطيع  حيث  الزوجية  الحياة  إنهاء 

دعوى  رفع  ذلك  رغبت  بحال  للمرأة  يحق  بينام  زوجته،  الطالق عىل  لفظ  بإيقاع  وذلك  يشاء 

دعوى  عن  صادر  قضايئ  حكم  مبوجب  الزوجية  العالقة  وإنهاء  الزوجني  بني  الفصل  أي  تفريق 

املعجل  مهرها  تابع  من  املالية  بحقوقها  احتفاظها  مع  الرشعية  للمحكمة  برفعها  الزوجة  تقوم 

الفلسطينية الشخصية  األحوال  قوانني  ووفق  »املُتأخر«.  املؤجل  ومهرها  البيت«   »عفش 
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 تستطيع الزوجة رفع دعوى تفريق يف مثانية حاالت فقط عىل سبيل الحرص وهي التفريق )للرضر 

والجنون(.  والعنة،  وللعيب  والسجن،  والنزاع،  وللشقاق  االنفاق،  وعدم  وللتعليق،  الغياب،  من 

العالقة  تكون  أن  أهمها  الدعاوى  هذه  من  دعوى  كل  لرفع  وأسباب  اعتبارات  توافر  ويشرتط 

الزوجية الصحيحة قامئة بني الزوجني مبوجب عقد رشعي؛ باإلضافة لوجود رشوط أخرى خاصة 

بكل دعوى.

فيشرتط لرفع دعوى التفريق للرضر من الغياب: سفر الزوج وغيابه مدة أكرث من سنة بال 

سبب رشعي أو عذر مقبول، وأن يكون الزوج مجهول محل اإلقامة يف الخارج ومل يطلب زوجته 

للسفر إليه طوال مدة سفره. 

ويشرتط لدعوى التفريق للرضر من التعليق: إساءة معاملة الزوج لزوجته بدرجة يستحيل 

األزواج،  معارشة  زوجته  ومعارشة  واألرسية  الزوجية  بواجباته  قيامه  وعدم  العرشة  دوام  معها 

وغياب الزوج لفرتات طويلة خارج البيت أو تعمده تركها ال متزوجة وال مطلقة بغرض تعليقها. 

النفقة املستحق  عدم نفقة الزوج شيئاً من مبلغ  التفريق لعدم االنفاق:  ويشرتط لدعوى 

عليه مبوجب رفع زوجته دعوى مطالبة نفقة خالل ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، وعدم 

وجود مال ظاهر له أو وديعة لدى الزوجة لتنفق منها.

الزوج برضب زوجته عدة مرات رضبا  قيام  والشقاق:  للنزاع  تفريق  لرفع دعوى  ويشرتط 

مربحا يتجاوز حد التأديب، وإساءة معاملتها كقيامه بالسب والشتم واإلهانة باستمرار. 

ويشرتط لدعوى التفريق للسجني: صدور حكم نهايئ عىل الزوج بحبسه مدة أكرث من ثالثة 

سنوات وقضاؤه مدة أكرث من سنة داخل السجن. 

ويشرتط لدعوى التفريق للعيب: عدم قدرة الزوج الدخول عىل زوجته لوجود عيب جنيس 

كأن يكون عنني أو مجبوب أو خيص، وعدم علم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج، وعدم وجود أي 

حل طبي أو أمل للشفاء والتحسن بحالته.

ويشرتط لرفع دعوى تفريق للجنون: اصابة الزوج بعد الزواج بجنون مطبق وعدم شفاؤه 

منه، وترضر الزوجة من جنونه كتعرضها للرضب واإليذاء.

ورغم توضيح القانون يف طياته وعىل عدة مواد متفرقة ومتباعدة آللية إنهاء الحياة الزوجية 
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اتبعها تعترب غري منصفة وغري كافية وتتسم بالكثري من النقص  إال أن السياسة الترشيعية التي 

عن  عاجز  والقضايئ  القانوين  التنظيم  هذا  زال  وما  الفلسطينية،  املرأة  عىل  املفروض  والتعقيد 

تكينها من نيل حقها وغري متوافق مع روح الرشعية والعرص أو مبادئ الرشعية والعدالة والقانون 

األسايس الفلسطيني الذي دعى لتمكني املرأة من نيل جميع حقوقها املختلفة.

التعقيدات القانونية للمرأة طالبة التفريق:

وهذه التعقيدات تعود اىل عدة أسباب: أسباب تتعلق بقدم القانون نفسه وعدم مواكبته 

للسياقات االجتامعية والثقافية الفلسطينية الحديثة، وأخرى تتعلق بتعقيدات اإلجراءات القضائية 

وطبيعة العمل القضايئ يف فلسطني بشكل عام وما يتعلق منه بجزئية قضايا التفريق بشكل خاص، 

إضافة اىل ذلك ما له عالقة بالفهم العام لالثار التي ترتكها عدم فاعلية قضايا التفريق عىل املرأة 

الفلسطينية واالرسة واملجتمع بشكل عام 

صعوبة اإلثبات 

فتفرض العديد من االجراءات والرشوط  التعقيدية  التي يفرتض عىل املرأة اثباتها لكسب 

الدعوى حسب موضوعها، فتشرتط عىل الزوجة يف دعوى التفريق للنزاع والشقاق تقديم بينات 

حول قيام الزوج بسوء معاملتها ورضبها تتمثل يف احضار تقرير طبي صادر عن مشفى رسمي؛ 

األمر الذي يصعب إثباته عملياً يف ظل البيئة الفلسطينية املحافظة التي تعترب إبالغ الزوجة عن 

تعرضها للرضب واصابتها من قبل زوجها فور وصولها للمستشفى أمر شائن يف ظل قيام الزوجية، 

وكذلك احضار الشهود أمر صعب خاصة وأن هكذا نوع من الخالفات يحدث بني الرجل وزوجته 

بعيداً عن أنظار املجتمع نظرا لخصوصية العالقة بينهام؛ األمر الذي يفيض غالبا بعجز الزوجة 

عن تقديم البينة املطلوبة وبالتايل رد الدعوى أو انتقالها ملرحلة ثانية منها تحتاج مليض 6 شهور 

الخطأ  لتقدير نسبة  بينها وبني زوجها  ادخال حكمني  فيتم  بيناتها  تقديم  باعتبارها عاجزة عن 

عىل كِل منهام تبعا لتقدير قيمة الحقوق املالية املستحقة للمرأة من تابع مهرها املعجل »عفش 

البيت« ومهرها املؤجل »املتأخر« مبقدار نسبة خطؤها. 

إجراءات مرهقة 

كام ويشرتط القانون يف قضية التفريق للغياب حصول الزوجة عىل مضبطة موقعة من مختار 

منطقة حي الزوج قبل غيابه، وكذلك ختم مركز رشطة منطقته وختم جميع املحاكم الرشعية عىل 

كتاب بحث وتحري حول املدعي وعام إذا كان معروف لديهم، فرُيد من ِقبلهم بأنه »خارج البالد 
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وغري معروف محل اإلقامة« خالل شهر قبل انعقاد الجلسة األوىل للدعوى، وتعترب هذه االجراءات 

طويلة ومرهقة وتتخذ طابعا شكليا بحتاً فغالبا ما يجري ختم األوراق املطلوبة لدى أي مختار من 

منطقة سكنه ورمبا ال يعرف شيئاً عن عائلته وكذلك تقوم الرشطة وجميع املحاكم بختم الورقة 

فورياً يف حال وصولها بدون اتخاذ أي إجراءات مسبقة أو التحري حول الشخص من قبل املباحث 

أو التأكد من أرشيف املحكمة حول بيانات الشخص. 

طول مدة التقايض 

من ناحية زمنية تتسم القوانني الفلسطينية بطول أمد التقايض بحيث تستغرق القضايا وقتا 

من قبل السيدة للحصول عىل حكم؛ فمتوسط الفرتة الزمنية املستغرق للحصول عىل حكم يقدر 

من عام ونصف إىل عامني يف األحوال الطبيعية لكافة القضايا، وقد تتد بعض القضايا ألكرث من 

ذلك فمثالً يف دعوى التفريق للجنون بعد ميض سنة عىل رفعها الدعوى األوىل وحصولها عىل حكم 

بالتفريق يتم تأجيل تنفيذ التفريق ملدة سنة، حيث تقوم الزوجة برفع دعوى أخرى تبني فيها أن 

زوجها ال يزال مجنونا ويتم السري فيها بنفس خطوات الدعوى األوىل باإلضافة لتقدميها تقرير طبي 

حديث ومن ثم تحصل عىل إعالم حكم تأجيل التفريق السابق، وكذلك دعوى التفريق للنزاع 

والشقاق التي تم ذكرها سابقا وتتكون من مرحلتني ال نستطيع البدء باملرحلة الثانية إال بعد ميض 

6 أشهر عىل األوىل. باإلضافة إىل كرثة التأجيالت واملامطلة من قبل الزوج بواسطة وكيله املحامي، 

فكل هذه الرشوط تطيل من أمد التقايض يف ظل إعالن الزودة رغبتها يف إنهاء الحياة الزوجية.

يستطيع الرجل يف أغلب دعاوى التفريق التنصل منها جراء وجود نقص أو عوار أو جمود 

ترشيعي يف بعض النصوص، فمثال يف دعوى التفريق لعدم االنفاق يشرتط امتناع الزوج عن الدفع 

لزوجته خالل ستة أشهر ويعلم الكثري من األزواج ماهية وعوار القانون فيقومون بدفع نفقة شهر 

واحد يف الشهر السادس لرفع الزوجة دعوى النفقة عمداً إلسقاط دعوتها الحقاً، ناهيك عن قيام 

النفقة  كامالً ليك يقوم بدفع  بإمهاله شهراً  انتهاء ال6 شهور بإعذاره وذلك  املحكمة حتى بعد 

املرأة مبحامي  استعانة  إضافة لرضورة  الزوجة!  تسقط دعوى  بالدفع  قام  فإذا  بذمته  املرتصدة 

لتمثيلها يف رفع الدعوى جراء دقة وحساسية هذه الدعاوى واهتامم القضاة بحرفية كل كلمة ترد 

يف الئحة الدعوى أو محرضها، فرتُد الدعوى بحال وجود أي خلل أو خطأ حتى لو كان إمالئياً مهام 

بلغت درجة بساطته، األمر الذي يثقل كاهل املرأة من ناحية اقتصادية، ورغم وجود عيادات 

قانونية متفرقة يف محافظات قطاع غزة والضفة الغربية إال أنها تقوم بالتمثيل القانوين لقضايا 

النفقة والحضانة فقط.
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إن كرثة االجراءات والتقيدات املفروضة عىل املرأة تدفعها للعدول عن حقها يف االنفصال 

والقبول بأوضاع اجتامعية قاسية وتسبب لها املعاناة قد تصل لحد املوت يف بعض األحيان خاصة 

يف حاالت العنف الجسدي، أو قد تدفعها غالبا للتنازل عن كافة حقوقها املالية من باقي املهر 

املعجل واملتأخر ونفقة العدة يف مقابل الحصول عىل الطالق فيام يعرف »الطالق مقابل اإلبراء 

التام«. 

عدد حاالت الطالق مقارنة مع عدد حاالت التفريق يف فلسطني 

نجد أنه بلغ عدد حاالت الطالق يف فلسطني لعام 2017 )8568( :

الغربية،  مبوجب )3897 حالة طالق( و)1429 قضية تفريق(.  الضفة  بواقع  )5326(  يف 

وبواقع )3255( يف قطاع غزة، مبوجب )1272 حالة طالق( و)1983 قضية تفريق(.

وبالنظر لعدد حاالت الطالق يف قطاع غزة لعام 2018  بلغ )3171(

بواقع )1891 حالة طالق( و) 1280 قضية تفريق( ونالحظ أن عدد حاالت الطالق والتفريق 

اجامال بالضفة أعىل منها بغزة للعام 2017م، وهذا يعود إىل  كرب مساحة وعدد سكان ومدن 

الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة، ونالحظ ارتفاع عدد حاالت الطالق مقارنة مع قضايا التفريق 

يف الضفة الغربية، بينام ارتفعت عدد قضايا التفريق عن حاالت الطالق بعدد 711 قضية يف قطاع 

غزة.

العام  للعام 2018 ب619 حالة عنها يف  الطالق يف قطاع غزة  ارتفاع عدد حاالت  ونالحظ 

التفريق بشكل ملحوظ عنه ب 703 قضية ولعل ذلك يعود  السابق بينام انخفض عدد قضايا 

لجميع األسباب السابق ذكرها سيام صعوبة وتعقيد اجراءات قضايا التفريق، والتكلفة املالية يف 

ظل ظروف قطاع غزة املحارص، كام ونالحظ أن دعوى التفريق للنزاع والشقاق هي أكرث الدعاوى 

التي تشتمل يف طياتها  الوحيدة  الدعوى  شيوعاً يف املحاكم الرشعية ويعترب ذلك منطقيا كونها 

عىل وجود عنف جسدي ونزاعات وخالفات رضب أو عنف لفظي كالشتائم وهام األسباب األكرث 

شيوعاً يف مجتمعنا الفلسطيني.

دور السلطة والقضاء الرشعي يف حامية حقوق النساء خاصة يف قضايا التفريق 

نظراً لكرثة وتعدد اإلشكاليات املرتبطة بقضايا التفريق املتعلقة باملرأة، فإن انطالقنا القرتاح 

إشكالية  كل  وليس  تعالج جميعها  واحدة  نظرة شمولية  من  سينطلق  اإلشكاليات  لهذه  بدائل 
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بعينها، وهذا يعود لِقدم القانون نفسه ومغايرة تنظيمه عن كافة القوانني املعارصة

استحداث تنظيم قانوين جديد ومتكامل لكافة قضايا التفريق )األحوال الشخصية(: يشمل . 1

جميع قضايا ومواضيع األحوال الشخصية من الزواج والطالق والتفريق والنفقات بأنواعها 

سواء زوجة أو والدان أو أبناء، وايقاع الحجر وفكه، ونصب القيم والويص وعزله، ودعاوى 

الهبات والوصايا والوالية، وتوزيع املرياث وخالفاته، وإدارة أموال األيتام وتنميتها، والدعاوى 

واقرارها، وهنا يجب عدم  الخلع  باإلضافة الستحداث دعوى  اإلسالمية،  باألوقاف  املتعلقة 

الترشيعات  وضع  خرباء  من  لجنة  اختيار  بل  الترشيعي  املجلس  أعضاء  بصياغة  االكتفاء 

املحليني، ومن دول عربية وإسالمية مجاورة، نظراً لتقارب مرجعية هذا القانون املنطلقة من 

الرشيعة اإلسالمية وحساسية وأهمية جميع مكنوناته وتأثريها املفصيل عىل حياة املواطنني 

سيام النساء.

 اصدار تعميامت قضائية تعالج مواضع اإلشكاليات)طول املدة الزمنية ، واثبات االدلة( يف 2. 

قضايا التفريق: ويتضمن هذا البديل قيام رئيس املجلس األعىل للقضاء الرشعي باستخدام 

فنقرتح  وحاجته،  العمل  ملقتضيات  تبعا  قضائية  وتعميامت  ولوائح   نظم  إصدار  يف  حقه 

قيامه بإصدار تعميامت من شأنها حل اإلشكاليات القضائية، واإلشكاليات املتعلقة بالعملية 

اإلجرائية القامئة مبا تحتويه من تعقيدات تعيق يف قضايا التفريق، بحيث يأخذ بعني االعتبار 

تعقيدات الحاالت السابق ذكرها ومن أبرزها الوقت وإثبات األدلة التي تؤثر سلباً عىل وضع 

املرأة االجتامعي ومستقبلها هي وأرستها وأطفالها.

إجراء موامئة مع االتفاقيات الدولية لكافة الترشيعات املتعلقة باألحوال الشخصية مبا فيها . 3

قضايا التفريق: يقع هذا البديل ضمن مجموعة الواجبات امللقاة عىل عاتق دولة فلسطني 

تقارير دورية حولها خاصة  الدولية وتقديم  الترشيعات  املحلية مع  الترشيعات  يف موامئة 

فيام يتعلق باالتفاقيات الدولية ، ووضع قوانني األحوال الشخصية عىل سلم أولوياتها وإجراء 

الشخصية  األحوال  قوانني  مواد  بتدقيق  فحتام  مواضيعها  مبختلف  موادها  لجميع  موامئة 

سيتضح مدى بعدها ونشوزها عن االتفاقيات الدولية نصاً وروحاً. 

ختاما عىل الرغم  من أهمية وقيمة كل بديل وفعاليته اال ان اصدار التعميامت القضائية 

ميكن ان يتجاوز التعقيدات السياسية والترشيعية التي مير بها املجتمع الفلسطيني، عالوة عىل 

ذلك فهو ميهد للبديل األول حيث أنه يف حال تطبيقه وفقا لتعميامت قضائية ناجحة فان هذا 
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سيؤثر يف رسعة وجهوزية سن قانون أحوال شخصية مستقبال يف حال إنهاء اإلشكاليات السياسية  

الخلل وتفاديه وتراكم  القدرة عىل معرفة  الفلسطيني مستقبال  أنه مينح املرشع  الداخلية، كام 

ارشاك  وميكن  الدولية  االتفاقيات  مع  الفلسطينية  الترشيعات  موامئة  يف  ويساهم   ، اإلنجازات 

وتعاون عدد من الشخصيات ومؤسسات املجتمع املدين لتقوم بتقديم توصياتها للمجلس االعيل 

للقضاء الرشعي

ثامنا: صالحيات املجلس األعلى للقضاء الشرعي للحد من أمد التقاضي

   يعد املجلس األعىل للقضاء الرشعي  الجهة العليا املرشفة واملراقبة واملتابعة ألعامل املحاكم 

الرشعية وهذه املهام الجسام تتطلب من املجلس األعىل أن يكون دائم االجتامع والتشاور بني 

وذلك  الرشعية  باملحاكم  العاملني  وكافة  الرشعيني،  للقضاة  املناسبة  التعليامت  ليعطي  أعضائه 

تعاميم  األمر صدور  التي تستجد ويتطلب  املسائل واملوضوعات  التعاميم يف  من خالل إصدار 

بخصوصها، وبناء عليه وطاملا أن التعاميم التي تصدر عن املجلس األعىل للقضاء الرشعي تكون 

واجبة االتباع من جميع املخاطبني بها من قضاة رشعيني وموظفني باملحاكم الرشعية وكل من 

له صلة بهذه التعميم، فهذا األمر يوجب عىل املجلس األعىل للقضاء الرشعي أن يجتهد أكرث يف 

القضايا واملسائل امللحة والتي يعاين منها العديد من أصحاب الخصومات أمام املحاكم الرشعية .

      ومن هذه املسائل امللحة قضية إطالة أمد التقايض أمام املحاكم الرشعية، وخاصة يف 

دعاوى التفريق وبالتحديد دعوى التفريق للرضر، بسبب الشقاق والنزاع حيث أن هناك عدد 

من السيدات بقيت قضاياهن يف املحاكم الرشعية مدة تزيد عىل عامني مام دفع ببعضهن للتنازل 

عن حقوقهن مقابل الحصول عىل الطالق )الطالق مقابل االبراء العام(، وذلك بسبب الضغوط 

التي تعرضن لها ويف مقدمتها عنرص الوقت فهو عنرص مهم للسيدة التي تعاين من سوء العرشة 

الزوجية فرتغب يف الخالص، وتتطلع لحياة زوجية جيدة تأمل أن تكون أفضل من سابقتها، وملا 

كان األمر كذلك فهذا يستدعي إصدار تعاميم قضائية من املجلس األعىل للقضاء الرشعي للسادة 

القضاة للعمل عىل الحد من إطالة أمد التقايض يف الدعاوى الرشعية عامة، وذلك أسوة بالتعاميم 

القضائية الصادرة عن مجلس العدل األعىل للمحاكم النظامية بخصوص الدعوى العاملية مثالً، 

حيث نص قانون العمل والعديد من السوابق القضائية عىل رضورة اإلرساع بالفصل يف القضايا 

العاملية، فمن باب أوىل أن تصدر التعليامت والتعاميم من املجلس األعىل للقضاء الرشعي، عىل 

اإلرساع يف البت بالدعاوى الرشعية.
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صالحيات القايض الرشعي للحد من أمد التقايض

منذ  وإدارتها  الجلسات  ضبط  صالحية  للقايض  الرشعية  املحاكامت  أصول  قانون  اعطى   

الرشعي  للقايض  فان  وعليه  الحكم،  صدور  وحتى  التقايض  إجراءات  يف  للسري  األوىل  اللحظة 

الصالحية الكاملة يف تقدير مجريات السري بالدعوى الرشعية، ومنها ما يتعلق بطلبات التأجيل 

من قبل الخصوم أو وكالئهم، فطلب التأجيل عندما يكون مسبب كأن يكون من أجل أن يحرض 

أحد الخصوم ببينة معينة عىل صحة ما يدعي به أو بينه عىل ما دفع به، فهنا يعطى الفرصة 

وعىل القايض أن مينحه مدة بقدر الحاجة، آخذاً باالعتبار مصلحة طريف االدعاء من أجل الوصول 

للحقيقة، وإن تبني للقايض أن أحد الخصوم أو وكيله يتخذ من التأجيل منهجا يف كل خطوة من 

خطوات التداعي، بدافع املامطلة والتسويف .

فهنا يتوجب عىل القايض الرشعي أن ميارس صالحياته يف الحد من إطالة أمد التقايض املفتعل 

من قبل بعض أطراف الخصومة أو حتى من قبل بعض املحامني الرشعيني، فإن كان القانون قد 

أعطى لألطراف الخصومة أو الوكالء عنهم الحق يف طلب التأجيل فإن القانون قد وضع ضوابط 

لهذا التأجيل ومنها أن يكون التأجيل مسبب، وللقايض أن يقدر مدة التأجيل مبا يستطيع معها 

طالب التأجيل أن يحقق الغرض الذي طلب التأجيل من أجله، فإن كان سبب التأجيل يكفى مدة 

يومني مثالً من أجل إنجازه فليس من املنطق أو العدل أن مينح مدة أسبوعني، أو أكرث يف بعض 

األحيان من قبل بعض القضاة.

 لذلك عىل القايض الرشعي أن يزن األمور فيام يتعلق بقضية طلبات التأجيل، وخاصة عندما 

السبب،  لنفس  التأجيل  تكرر  إن  والسيام  الخصوم،  بعض  قبل  من  الطلبات  هذه  مثل  تتكرر 

كأن يطلب أحد الوكالء التأجيل من أجل إحضار وحرص أسامء شهوده، أو يطلب الطرف األخر 

التي ذكرها خصمه إن كان عنده اعرتاض عليهم،  الشهود  التأجيل ملراجعة موكله بشأن أسامء 

من  أمهل  عام  القايض  فيسأله  املوعد  يأيت  ثم  أسبوعني  مدة  القايض  فيمنحه  بعضهم  عىل  أو 

أجله، فيطلب التأجيل مرة ثانية لنفس السبب بحجة أنه مل يتمكن من مراجعة موكله، فيجد 

القايض نفسه مضطر ملنحة مدة ثانية ليتمكن من مراجعة موكله، ثم يأيت بعد الفرصة الثانية 

من طلبات التأجيل فيطلب التأجيل للمرة الثالثة، واألخرية فيعطى الفرصة لهذا الغرض، وهذا 

الترصف لألسف مشاهد بشكل مكرر أمام املحاكم وال يستطيع أحد أن ينكره.

 األمر الذي يتوجب عىل القايض الرشعي يف هذه الحالة، أن يوازن بني األمرين األمر األول: 

الثاين: أن  التأجيل من أجله، واألمر  لتحقيق ما طلب  الفرصة  التأجيل  املتمثل يف إعطاء طالب 
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تكون املدة املمنوحة لطالب التأجيل عىل قدر الحاجة، فال مينح طالب التأجيل املتكرر لنفس 

السبب مدد تزيد عن الحاجة، وإال تكون املحكمة يف هذه الحالة وكأنها تكافئ الخصم املامطل 

من خالل منحه الفرصة تلوى الفرصة، ما ميكن اعتباره إطالة أمد التقايض املتعمد، الذي  يكرس 

الظلم الواقع عىل الطرف املترضر بسبب سياسة املامطلة والتسويف.

   تاسعا: إدارة العدالة اثناء الطواري 

اجتامعية  اضطرابات  أو  الحروب  مثل  أزمات خطرية  مسارها  من  مرحلة  يف  الدول  تواجه 

خطرية أو جوائح صحية أو كوارث قد تهدد بقاءها، وترى من الرضورة يف تلك الحاالت تقييد 

التمتع ببعض الحقوق والحريات، بل ورمبا التمتع بها جميعا من أجل استعادة السالم والنظام، 

وذلك بفرض حالة الطوارئ، والتي تعرف مبسميات متعددة يف البلدان العربية.

وتنطوى القيود التي تفرضها الدول ىف كثري من االحيان عىل فرض سلطات استثنائية لالعتقال 

أو االحتجاز، وانشاء محاكم عسكرية، وسن قوانني جنائية تطبق بأثر رجعى، وتفرض قيوداً عىل 

الحق يف التعبري واالجتامع والتجمع، كام قد تتجاوز ذلك فتلجاً إىل التعذيب الستخالص اعرتافات، 

أو االختطاف، واالعدام بدون محاكمة.

الخطرية من تعليق  للنتائج  املدنية والسياسية،  الدويل للحقوق  العهد  وإدراكا من واضعي 

الحقوق والحريات، وغريها من املواثيق الدولية فقد أدرجوا ضامنات للحامية من سوء املعاملة، 

تتيح للدول األعضاء يف العهد اتخاذ تدابري تقييدية برشوط صارمة.

وتتضمن هذه القيود عىل سلطة الدولة، والتي ال يجوز التنصل منها، أنها ينبغي اال تلغي 

جوهر الحقوق املتأصلة يف الشخص االنساين، ومن املهم لكل املشتغلني باملهن القانونية اال تغييب 

عنهم هذه الحقيقة عندما يتعاملون مع اسئلة سلطات الطوارئ.

الحقوق وااللتزامات التي ال يجوز تعطيلها يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان

 الحق يف الحياة: يجب عىل الدول يف كل االوقات أن تتخذ تدابري إيجابية لحامية الحق يف 1. 

الحياة واال تشارك بأي وقت يف إعدام االشخاص تعسفاً أو خارج نطاق القانون أو التغايض 

عن ذلك. ويقع عىل الدول واجب قانوين صارم مينع وقوع انتهاكات لهذا الحق، مبا يف ذلك 

التحقيق يف هذه االنتهاكات ومقاضاتها ومعاقبتها، حتى يف حاالت الطوارئ العامة التي تهدد 

حياة األمة. 



107دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين

سيادة القانون وضمانات العدالة والقضاء الشرعي

االوقات 2.  كل  يف  يحظر  القاسية:  العقوبة  أو  املعاملة  أو  للتعذيب  التعرض  عدم  يف   الحق 

استعامل التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية مبا يف ذلك يف وقت الحرب أو حالة الطوارئ، 

كام يحظر أيضا التعذيب وسوء املعاملة ىف مكافحة االرهاب، أو للحصول عىل معلومات أو 

اعرتافات، ويقيد الحبس االنفرادي ملدة طويلة من قبل سوء املعاملة التى يحظرها القانون 

الدوىل ىف حاالت الطوارئ. 

أن . 3 ىف  أسايس  حق  حريتهم  من  املجردين  األشخاص  لكل  يكفل  إنسانية:  معاملة  ىف  الحق 

يعاملوا معاملة إنسانية ىف كل األوقات مبا ىف ذلك أثناء حالة الطوارئ، ويتضمن الحق ىف 

املعاملة اإلنسانية أن تراعي ىف ظروف االحتجاز الكرامة اإلنسانية للمحتجزين. 

واالسرتقاق 4.  بالرقيق،  واالتجار  الرق  بشدة  يحظر  واالستعباد:  للرق  التعرض  عدم  ىف   الحق 

التى  العامة  الطوارئ  حالة  أثناء  ذلك  ىف  مبا  األوقات،  كل  ىف  واألطفال  بالنساء  واالتجار 

تهدد من حاالت الطوارئ واجب قانوين باتخاذ تدابري ملنع هذه املامرسات والتحقيق فيها 

ومقاضاتها واملعاقبة عليها وكذلك تعويض الضحايا. 

الحق ىف عدم الخضوع للقوانني الرجعية، ومبدأ عدم جواز املحاكمة عىل ذات الجرم مرتني: . 5

لكل شخص الحق ىف اال يدان بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه 

جرمية، ويحظر القانون الدويل لحقوق اإلنسان تطبق الجزاءات بأثر رجعى مبا يرض مبصلحة 

الشخص املدان، ويكفل العهد الدويل كذلك حق الشخص املدان ىف االستفادة من العقوبة 

االخف الصادرة بعد ارتكابه للجرمية. وال يجوز تعطيل مبدأ عدم جواز املحاكمة عىل ذات 

الجرم مرتني، ويجب كفالة هذه الحقوق بفاعلية ىف كل االوقات مبا ىف ذلك وقت الحرب أو 

ىف أى حالة طوارئ أخري. 

حق الشخص ىف االعرتاف له بالشخصية القانونية: لكل إنسان الحق ىف كل األوقات ىف أن . 6

يعرتف له بالشخصية القانونية أمام القانون، وال يجوز التذرع بأية ظروف أو معتقدات لتربير 

فرض أى قيود عىل هذا الحق األسايس. 

 الحق ىف حرية الفكر والوجدان والدين: يجب ضامن الحق ىف هذه الحريات ىف كل االوقات، 7. 

وال يجوز تعطيله بأى حال، كام يجب عدم تحديد حق الشخص ىف املجاهرة بدينه ومعتقداته 

اال بأحكام التقييد العادية ىف وقت الحرب أو فيام حداها من حاالت الطوارئ العامة. 
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 حق الشخص ىف عدم جواز سجنه ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي: يجب عىل كل 8. 

الدول ىف كل األوقات أن تكفل هذا الحق مبا ىف ذلك ىف وقت الحرب أو الطوارئ العامة. 

العامة 9.  الطوارئ  حاالت  أو  الحرب  وقت  ذلك  يف  مبا  األوقات،  كل  يجب يف  اسم:  يف   الحق 

أسم  له  أن يكون  اسم، وحق كل طفل ىف  له  أن يكون  األخرى ضامن حق كل شخص يف 

)مبوجب اتفاقية الطفل(.

التي . 10 حقوق  لكل  والفعالة  الكاملة  بالحامية  التمتع  ىف  الحق  للطفل  الطفل:    حقوق 

اتخاذ تدابري خاصة لحامية الطفل من كل أشكال سوء املعاملة  ال يجوز تعطيلها، ويجب 

واالستغالل يف كل األوقات، مبا يف ذلك وقت الحرب وىف حاالت الطواري العامة األخرى. 

عدم . 11 عىل  ينص  ما  الدويل  العهد  ىف  يرد  مل  الحكم:  شئون  إدارة  ىف  املشاركة  ىف    الحق 

جواز تعطيلها لكن ال يجوز تعطيلها ىف االتفاقية االمريكية ىف كل األوقات مبا ىف ذلك حاالت 

الطوارئ العامة التي تهدد استغالل أو أمن الدول االطراف. 

والفعالة . 12 والكاملة  الحامية  لكفالة  الفعالة:  والقضائية  االجرائية  الحامية  يف    الحق 

للحقوق التي ال يجوز يعطلها يف حاالت الطوارئ، ال يكفى اشرتاط عدم تعطيلها يف حد ذاتها 

ولكن يجب أن تكون هذه الحقوق مصحوبة يف كل األوقات بوسائل انتصاف داخلية فعالة 

متاحة لضحايا االنتهاكات املزعومة التي تقع لتلك الحقوق وتذهب اللجنة املعنية لحقوق 

لتدابري  االجرائية  بالضامنات  املتعلقة  العهد  أحكام  إخضاع  بأي حال  يجوز  ال  أنه  اإلنسان 

املادة )4(  اللجوء إىل  التي ال يجوز تعطيلها، وبذلك ال يجوز  الحقوق  تتحايل عىل حامية 

بطريقة يكون من شأنها االنتقاص من الحقوق غري القابلة للتعطيل، وهكذا مثال بالنظر إىل 

عدم جواز تعطيل املادة )6( من العهد بكاملها، الن ألى محاكمة مفضيه إىل عقوبة االعدام 

أثناء حالة الطوارئ اال تتناىف مع أحكام العهد مبا يف ذلك كل مقتضيات املادتني 14 و15 . 

االحكام املطبقة عىل الحقوق القابلة للتعطيل

يجوز 1.  األمة  حياة  تهدد  التي  العامة  الطوارئ  حاالت  يف  أنه  العهد  من   )1(  4 املادة   تتيح 

للدولة أن تتخذ تدابري تخالف التزاماتها القانونية لكن يف أضيق الحدود التي بتطلبها الوضع 

أساسيا ألى  يعد رشطا  الصارم  التناسب  مبدأ  أن  اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة  والحظت 

تدابري تخالف العهد، وأنه رشط يرتبط مبدة حالة الطوارئ ونطاقها الجغرايف، ونطاقها املادي 

وأي تدابري أخرى للتعطيل يتك اللجوء إليها بسبب حالة الطوارئ. 
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وتعترب تدابري التعطيل التي تتجاوز رشط الرضورة القصوى غري مرشوعة وينبغي الحكم عليها 

يف ضوء املعايري القانونية املطبقة يف األوقات العادية. 

رضورة توفر سبل تظلم فعالة من أي انتهاك ويشكل هذا التزاماً. ومعنى ذلك أن عىل الدول . 2

للتظلم  فعالة  داخلية  تدابري  بتوفر  القانوين  التزامها  الطوارئ  حاالت  يف  بالكامل  تنفذ  أن 

من انتهاكات حقوق اإلنسان التي مل تعطل، مبا يف ذلك الحقوق غري القابلة للتعطيل التي 

املرتتبة  التزاماتها  تعطيل  اىل  التجائها  حالة  يف  الدول  وعىل  االوقات  كل  يف  يجب ضامنها 

عليها مبقتيض معاهدات حقوق اإلنسان أن توفر تدابري انتصاف فعالة بفرض تقيد الرضورة 

الصارمة لتدابري الطوارئ ومنع وقوع انتهاكات عموما وىف أي قضية معنية عىل السواء. 

للتوقيف ىف حاالت . 3 االستثنائية  السلطات  استعامل  اىل  اللجوء  الدولية  املعايري  تجيز  بينام 

يتم  أن  فينبغي  الطرف  الدولة  أمن  أو  استقالل  أو  األمة  تهدد حياة  التي  العامة  الطوارئ 

ذلك فقط بالقدر وخالل املدة الذين تقضيهام رضورات الوضع. ويعنى ذلك أن السلطات 

االستثنائية للتوقيف ال تعد قانونية اال بقدر تناسبها فعليا مع التهديد الذي تشكله حالة 

الطوارئ. وعىل الدولة القامئة بالتعطيل إثبات ان التدابري املتخذة ال تتجاوز أضيق الحدود 

مستمرة  بصفة  تراجع  أن  الدولة  عىل  يجب  انه  ضمنا  هذا  ويعنى  الوضع.  يتطلبها  التي 

الرضورة الداعية إىل اتخاذ هذا التدابري. عىل أنه ال يجوز يف أي وقت من االوقات أن تفيض 

سلطات التوقيف واالحتجاز االستثنائية بالتوقيف واالحتجاز تعسفا، أو إىل أي تجاوزات من 

أي نوع، ومبنع التعسف والتجاوز فالبد من االحتفاظ بوسائل انتصاف فعالة وضامنات كافية 

النتهاء حالة الطوارئ وأن تتاح ألي شخص مجرد من حريته اللجوء إليها. 

الحق يف محاكمة عادلة واملحاكم الخاصة: ال يوجد نص رصيح عىل عدم جواز تعطيل الحق . 4

أو  الدويل  العهد  يف  سواء  ومحايدة  ومستقلة  مختصة  محكمة  أمام  العادلة  املحاكمة  يف 

االتفاقيتني األوربية واألمريكية، لكن يتضح من مختلف تعليقات وأراء اللجنة املعنية بحقوق 

اإلنسان أن الشخص املتهم سواء أتت محاكمته أمام محكمة عابرة أو خاصة يجب أن تتاح 

له ىف كل الظروف مبا يف ذلك حالة الطوارئ العامة محاكمة منصفة تجريها محكمة مستقلة 

ومحايدة ويجب أن يعترب بريئا إىل أن تثبت ادانته. 

وال تشكل املحاكامت التي تجريها املحاكم الخاصة ىف ذاتها انتهاكا للحق ىف محاكمة منصفة، 

هذه  التزام  لكفالة  مراقبة  أجراء  يلزم  أنه  عىل  الواجبة،  االجرائية  الضامنات  تراعي  طاملا 

املحاكم بكل املقتضيات األساسية التي تتطلبها املحاكمة املنصفة، ومن املسلم به أن املحاكم 
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العسكرية ليست مختصة مبحكمة املدنيني املشتبه يف ارتكابهم أعامال اجرامية حيث ال يرجح 

أن تقيم هذه املحاكمة الدالة بشكل منصف ومستقل ومنزه عن التمييز. 

رشط عدم التعارض مع االلتزامات القانونية الدولية األخرى: عند اللجوء اىل تدابري تعطيل . 5

الدول أن تكفل عدم  الدويل لحقوق اإلنسان يجب عىل  العهد  املرتتبة مبوجب  االلتزامات 

تعارض تلك التدابري مع التزاماتها األخرى املرتتبة عليها مبوجب القانون الدويل مثل املعايري 

املطلقة العليا للقانون االنساين أو كل ما يتصل بذلك من مبادئ أخرى ملزمة للدول القامئة 

بالتعطيل مبقتيض معاهدة دولية أو قانون عريف أو مبادي قانونية عامة. 

بالتزاماتها . 6 تتقيد  ال  تدابري  إىل  اللجوء  عند  األطراف،  الدول  عىل  يجب  التمييز:  عدم  رشط 

القانونية املرتتبة عليها مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية أن تكفل 

هذه التدابري ال تنطوي عىل أي تييز بسبب اللون او الجنس او اللغة او الدين أو االصل 

االجتامعي، ويجب عىل جميع الدول القامئة بالتعطيل أن تضمن يف كل االوقات مبدأ املساواة 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون  التمييز الذي هو مبدأ أسايس من مبادئ  وحظر 

الدويل العام ووفقاً لألحكام القضائية الدولية. 

حالة  يف  اإلنسان  لحقوق  الفعالة  الحامية  كفالة  واملحامني  العامني  واملدعني  القضاة  دور 

الطوارئ: يقتيض الواجب املهني من هذه الفئات اال يدخروا جهداً يف التأكد من ان مبدأ القانونية 

وحقوق اإلنسان مكفولة بفعالة حتى يف حاالت االضطرابات التي تتعرض لها الدولة.

التوصيات للقضاء الرشعي يف حالة الطواري :  

الهام، واملتمثل بالرقابة والتفتيش . 1 عىل املجلس األعىل للقضاء الرشعي أن يكثف من دوره 

عرب الدائرة املختصة بهذا األمر مع اعطاء التعليامت وإصدار التعاميم التي تعمل عىل تقيد 

وحرص الترصفات التي تعمل عىل إطالة أمد التقايض مهام كان مصدرها.

عىل القايض الرشعي أن ميارس صالحياته التي منحه اياها القانون للعمل عىل الحد من إطالة . 2

أمد التقايض فهذا األمر يدفع باتجاه زيادة ثقة املواطنني مبرفق القضاء.

التي تحول دون إعادة عجلة سن 3.  العقبات  القرار للعمل عىل تذليل كافة   نويص أصحاب 

املرحلة  مع  تتالءم  وترشيعات  قوانني  وضع  برضورة  ونويص  جديد،  من  القوانني  وتعديل 

الزمنية التي نعيش.
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أن تتوىل نقابة املحامني الرشعيني دوراً هاماً يف تقييم اعوجاج بعض الترصفات التي تتنايف مع . 4

مهنة املحاماة الرشعية. 

التبليغ . 5 بعملية  كامل  بشكل  توعيتهم  أجل  من  املبلغني  لألخوة  التثقيفية  الدورات  عقد 

القانونية بكل تفاصيلها نظراً ألهمية هذه املهمة.

إصالح قانون األحوال الشخصية لجهة االعرتاف للنساء بأهلية قانونية مساوية ألهلية الرجل، . 6

وربط الوالية عىل األطفال بالحضانة.

توعية القامئني عىل إنفاذ القانون بالتعامل مع قضايا النساء من منظور حقوق اإلنسان.. 7
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إرشادات توجيهية
لتعزيز دور القضاء الشرعي
في حماية حقوق االنسان 
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االنسان  لحقوق  الدولية  املعايري  وفق  واالرشادات  التوجيهات  بعض  الفصل  هذا  يتضمن 

لتطوير نظام العدالة وتعزيز دور القضاء الرشعي يف حامية حقوق االنسان

أوال: استراتيجيات تطوير القضاء غير النظامي

 مثة مبادئ وقواعد وأطر لوضع وتبني اسرتتيجيات لتطوير البنية القضائية وتحقيق أهدافها 

وضع  يف  النظامي  غري  القضاء  منظومة  عىل  تنطبق  غاياتها،  وتحقيق  للعدالة  ميرس  كمرفق 

اسرتاتيجيات التحديث والتطوير، ومن األطر الرئيسية:

تحديد الحاجة لإلصالحات والتي تأيت عادة يف إطار الرغبة يف التحديث والتأهيل املستمر	 

تحليل واقع الجهاز القضايئ بكافة األطراف الداخلة يف تفاعالته	 

وضع املنهجية املناسبة لتناول آلية تحقيق الهدف العام	 

تحديد املحاور الرئيسية والتي تعكس التوجهات والغايات	 

الغاية املرعية األوىل: االستقالل

توفري بيئة داعمة لالستقالل )مؤسساتياً وفردياً(	 

تطوير منهجيات القياس لألداء الفني السلويك	 

بناء القدرات وضامن التأهيل املستمر للقضاة واملعاونني	 

الغاية املرعية الثانية: كسب ثقة املجتمع يف النظام القضايئ 

تنمية كفاءة إدارة الدعاوى	 

االرتقاء بجودة الفحص والتدقيق	 

رفع كفاءة الجهاز اإلداري املعاون	 

تعزيز وتطوير القدرات املؤسساتية	 

تطوير البنية التحتية	 
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الغاية املرعية الثالثة: االرتقاء بآليات التنفيذ

تطوير فعالية آليات التنفيذ اإلجباري وعامل الوقت	 

ضامن خضوع آليات التنفيذ إلرشاف وأوامر القضاء	 

بناء نظام فعال لتنفيذ األحكام	 

تحديد التحديات التي قد تعيق تحقيق الخطة	 

بيان سبل ووسائل وضع االسرتاتيجية والعمليات التشاركية املتبعة يف التوصل إليها	 

ثانيا : إرشادات لتطوير نظام العدالة وتعزيز دور القضاء الشرعي

تهدف هذه االرشادات ايل تعزيز كسب ثقة املجتمع يف القضاء باعتبار ذلك من أهم األهداف 

التي يتم التطلع إليها يف املدى القصري، ويساهم بشكل كبري يف التمهيد لتطور شامل يسمح بوجود 

اسرتاتيجية شاملة ميكنها أن تقود إىل التخلص من العوائق الترشيعية وتأمني التقدم.

وتتحقق هذه الغاية عرب محاور رئيسية تشمل:

تحديث آليات العمل يف مرحلة ما قبل التقايض

تهدف 	  التي  األنشطة  للتقايض عرب سلسلة من  البديلة  املناسبة  الوسائل  استخدام  وتشمل 

بإعداد لجنة إلجراء دراسات مقارنة حول كيفية تطبيق نظم ما قبل التقايض وتاليف العيوب 

يف سياق الخربات النابعة من التجارب السابقة.

كام تشمل تحديد برنامج زمني لتفعيل الخطوات املناسبة بتعاقب يحقق الهدف املرجو.	 

وتتناول كذلك تحديد الجهات املسئولة عن تحقيق هذه الخطوات.

األهداف  تحقيق  بكفاية  يلبي  ال  املطبق  النظام  كون  يف  متمثلة  األساس  مؤرشات  وتضع 

املبتغاة.

وتشمل مؤرشات القياس لخطوات التنفيذ: تشكيل اللجنة، وإعداد الدراسة املرجوة، واعتامد 	 

توصياتها بتعديالت عىل النظم القامئة، وتوفري املقومات لتنفيذ هذه التعديالت.
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تطوير نظم إدارة الدعوى القضائية

وتشمل األنشطة تحليل الوضع القامئة لنظم إدارة الدعوى، مبا يف ذلك 

الخاصة 	  النساء  من  املقدمة  الدعاوي  بجعل  املستعجل  الرشعي  القايض  نظام  استحداث 

بالنفقة والحضانة مبا يسمح للقايض بتقرير املسائل وبشكل وقتي لحني عرض القضية ايل 

قايض املوضوع وال يجوز الطعن يف احكامها اال بطريق االستئناف .

الوسائل املستخدمة ونجاعتها )الكتابية – االلكرتونية( وتقييم األداء	 

واالنتهاء إىل تصور متكامل، وتحري سبل استخدام امليكنة الحديثة وفق آلية موحدة تضمن 	 

نظام حركة امللفات وتوثيق املستندات وتسجيل اإلجراءات 

تطوير وسائل اإلعالنات القضائية 	 

بناء القدرات املؤسسية والفردية لألعضاء العاملني من قضاة ومعاونني وفقاً للتخصصات 	 

من 	  صنف  كل  بحسب  موحدة  مناذج  واعتامد  املتداولة  الدعاوى  لتصنيف  نظام  وإنشاء 

أصناف الدعاوى

البحث يف سبل اختصار الفرتة الزمنية ملعالجة الدعاوى مشفوعة بنظام لإلجراءات الجزائية	 

طرح األفكار حول تطوير البنية الرشيعية واقرتاح تعديالت تت بلورتها وتنقيحها عىل جهات 	 

االختصاص

وضع دليل عمل وفق املرحلة األوىل من التنفيذ الكامل للخطوات	 

ضامن إطالع القضاة بصفة دورية عىل ماهية الطعون املقدمة عىل األحكام التي أصدرها 	 

سابقاً.

ويليها تحديد الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات املطلوبة، وتحديد جهات االختصاص التي  	

تتعدد يف سياق نظام إدارة الدعاوى.

وتوفر الدراسة التحليلية والفجوات يف النظم املستخدمة مؤرشات األساس عىل التطبيق، فيام  	

توفر االنتهاء من الخطوات املتعاقبة مؤرشات لقياس التقدم املحرز.
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استحداث نظم للمساعدة القانونية

وذلك بهدف املساهمة يف وجود وحدات باملحاكم لتوجيه ومساعدة األطراف ومساعدتهم 

عرب تقديم االستشارات واإلرشادات واملعونة يف إمتام اإلجراءات القضائية.

ولتحقيق ذلك تشمل األنشطة إعداد دراسة أو دراسات مقارنة حول نظم املساعدة القضائية،  	

الحد األدىن تضمن استحداث هذه اآلليات  إدارية يف  لوائح  أو  واقرتاح تعديالت ترشيعية 

وإنشائها وتوفري اإلمكانات البرشية واللوجستية لها.

املقارنة  	 الدراسات  إليها  تخلص  التي  بها  املوىص  الخطوات  لتنفيذ  زمنية  برامج  وضع  مع 

ويستقر عليها التوافق.

تحديد الجهات املسئولة عن التنفيذ. 	

الدراسة  	 من  االنتهاء  يشكل  فيام  األساس،  املؤرش  القانونية  املساعدة  آليات  غياب  يشكل 

وإعداد الترشيع أو الالئحة اإلدارية وتوفري اإلمكانيات مؤرشات لقياس التقدم املحقق.

تفعيل صندوق النفقة يف قطاع غزة  	

اصدار تعميامت قضائية الستكامل النواقص يف القوانني والترشيعات مستندة ايل السوابق  	

القضائية واملعايري الدولية لحقوق االنسان .

ثالثا: دور القضاء الشرعي يف ضمان تيسير العدالة للنساء

 أوال: معالجة القوالب النمطية والتحيز القائم عىل نوع الجنس يف نظام العدالة

تُشكل القوالب النمطية والتحيز ضد املرأة يف نظام العدالة تأثرياً بعيد املدى عىل تتع املرأة 

بكامل حقوقها اإلنسانية. فتؤدي إىل إعاقة وصول املرأة إىل العدالة يف جميع مجاالت القانون، 

كام تؤثر عىل ضحايا العنف من النساء والناجيات منه. فتؤثر تلك القوالب عىل مصداقية أصوات 

املرأة وحججها وشهاداتها فيام يتعلق بكونها طرفا أو شاهدة يف القضايا. فينبغي أال يعتمد القضاة 

يف تناول القضايا والبت فيها عىل أشكال لبعض السلوك قد يتناسب للنساء، ما قد ييسء تفسري 

القوانني أو تطبيقها. ومن شأن التنميط، يف جميع مجاالت القانون، أن يقّوض حياد النظام القضايئ 

ونزاهته، وهو ما ميكن أيضا أن يؤدي إىل إساءة تطبيق أحكام القضاء، مبا يف ذلك معاودة العدوان 

عىل الشاكيات.
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العامون  النواب  إىل  ميتد  بل  العدالة  منظومة  يف  فقط  القضاة  عىل  األمر  هذا  يقترص  وال 

من  كال  يتخلل  أن  ميكن  فالتنميط،  األخرى،  الفاعلة  والجهات  القانون  إنفاذ  عن  واملسؤولون 

التحقيق ومراحل املحاكمة، ثم يشكل الحكم النهايئ. لذا ينبغي عدم تطبيق األفكار النمطية أو 

تعزيزها داخل منظومة العدالة بشكل كامل، ملا له من تأثري عىل التحقيقات واملحاكامت، وخاصة 

يف قضايا العنف القائم عىل نوع الجنس، حيث تؤدي القوالب النمطية إىل تقويض دعاوى ضحايا 

االعتداء/الناجيات منه، ويف الوقت ذاته، دعم الدفاعات التي يتقدم بها الجاين املزعوم. وينبغي 

أن يكون يف مقدور املرأة أن تعتمد عىل نظام عدالة خاٍل من الخرافات واألفكار النمطية، وعىل 

سلطة قضائية ال تخل هذه االفرتاضات املنحازة بحيادها. فالقضاء عىل القوالب النمطية القضائية 

والناجيات.وقد  للضحايا  والعدالة  املساواة  تحقيق  كفالة  األهمية يف  بالغ  أمر  العدالة  نظام  يف 

اوصت لجان األمم املتحدة بأن تقوم الدول األطراف مبا ييل: 

اتخاذ تدابري، مبا يف ذلك برمج للتوعية وبناء القدرات لجميع القضاة وموظفي نظم العدالة أ. 

ولطلبة القانون، تهدف إىل القضاء عىل القوالب النمطية القامئة عىل نوع الجنس، وإدماج 

منظور جنساين يف جميع جوانب نظام العدالة. 

الذين ب.  االجتامعيني،  واألخصائيني  الصحة  الرعاية  اآلخرين، وال سيام مقدمي  املهنيني  إدراج 

يستطيعون أن ميارسوا دورا هاما يف قضايا العنف املرتكب ضد املرأة، ويف شؤون األرسة، يف 

برامج التوعية وبناء القدرات هذه. 

يُعطى ج.  ما  مسألة  ييل:)’1‘  ما  الخصوص،  وجه  عىل  القدرات،  بناء  برامج  تتناول  أن  كفالة 

لصوت املرأة وأقوالها وشهاداتها من مصداقية ووزن، عندما تكون طرفا أو شاهدة يف قضية 

العامون بشأن ما يعتربونه  القضاة واملدعون  التي كثريا ما يضعها  املتصلبة  املعايري   ‘2’ ما. 

السلوك املناسب بالنسبة للمرأة(.

النظر يف التشجيع عىل إجراء حوار بشأن اآلثار السلبية للتنميط والتحيز القائم عىل نوع د. 

يقعن  الاليت  للنساء  بالنسبة  العدالة  نتائج  تحسني  إىل  والحاجة  العدالة،  نظام  يف  الجنس 

ضحايا للعنف وللناجيات منه.

أنشطة 	.  وتشجيع  الجنس،  نوع  عىل  القائم  والتحيز  للتنميط  السلبية  باآلثار  الوعي  زيادة 

الدعوة فيام يتصل مبكافحة التنميط والتحيز القائم عىل نوع الجنس يف نظم العدالة، وخاصة 

يف حاالت العنف القائم عىل أساس نوع الجنس. 
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تقديم برامج لبناء القدرات لدى القضاة واملدعني العامني واملحامني واملوظفني املكلفني، فيام و. 

يتعلق بإنفاذ القوانني، من أجل تطبيق الصكوك القانونية الدولية املتصلة بحقوق اإلنسان، 

مبا يف ذلك اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وفقه اللجنة املعنية بالقضاء 

عىل التمييز ضد املرأة، وبتطبيق الترشيعات التي تحظر التمييز ضد املرأة.

ثانيا : إزالة العقبات التي تحول دون املرأة من اللجوء إىل القضاء

منها تركيز املحاكم يف املدن الرئيسية عن املناطق الريفية والنائية، الوقت واملقدرة املالية 

للوصول إىل املحاكم أو تعقيد اإلجراءات وعدم إمكانية الحصول عىل املساعدة واملشورة القانونية، 

اللجوء إىل القضاء  اللجنة عنارص أساسية رضورية من أجل  التقايض. واقرتحت  وطول إجراءات 

إلمكانية مقاضاة نظم العدالة، وتوافرها وسهولة الوصول إليها، وجودتها وتوفري سبل االنتصاف 

لضحاياها، ومساءلتها. وتقبل تطبيقها عىل مختلف الدول، وتقتيض تطبيًقا فوريًا.

فيام يتعلق بإمكانية مقاضاة نظم العدالة: 

كفالة االعرتاف بالحقوق وأوجه الحامية القانونية املرتبطة بها يف القانون وإدراجها فيه، عىل أ. 

نحو يحّسن استجابة نظام العدالة للمسائل الجنسانية. 

من ب.  تكينها  ثم،  ومن  العدالة،  نظم  إىل  عوائق  دون  من  املرأة  وصول  إمكانيات  تحسني 

الحصول عىل مساواة قانونية وفعلية. 

كفالة أن يتناول املهنيون يف نظم العدالة القضايا بطريقة تراعي الفوارق بني الجنسني. ج. 

كفالة استقالل القضاء وحياده ونزاهته ومصداقية، ومكافحة اإلفالت من العقاب. د. 

معالجة الفساد يف نظم العدالة باعتبارها عنرصا هاما من عنارص القضاء عىل التمييز ضد 	. 

املرأة فيام يتعلق باللجوء إىل القضاء. 

مواجهة وإزالة العوائق التي تعرتض طريق مشاركة املرأة بصفتها املهنية يف جميع الهيئات و. 

بالقضاء،  تتصل  مهنية  القضائية، وبصفتها مقدمة خدمات  القضائية وشبه  النظم  ومراتب 

قدم  عىل  املرأة  تثيل  لكفالة  مؤقتة،  خاصة  تدابري  ذلك  يف  مبا  الالزمة،  الخطوات  واتخاذ 

املساواة مع الرجل يف آليات التنفيذ القضائية وسائر آليات تنفيذ القوانني، من حيث كونها 

موظفة قضائية، وقاضية، ومدعية عامة، ومحامية دفاع تعينها الحكومة، ومحامية، ومسؤولة 
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إدارية، ووسيطة، ومسؤولة عن إنفاذ القانون، ومؤظفة محكمة، ومسؤولة سجون، ومامرسة 

خبرية، وكذلك بأية صفة مهنية أخرى. 

األطراف، يف جميع ز.  بني  املساواة  كفالة  أجل  اإلثبات، من  املتعلقة بعبء  القواعد  مراجعة 

القوة إىل حرمان املرأة من الحصول، لدى  القامئة عىل  العالقات  التي تؤدي فيها  املجاالت 

الهيئات القضائية، عىل معالجة عادلة لقضيتها. 

التعاون مع منظامت املجتمع املدين واملنظامت املجتمعية من أجل وضع آليات مستدامة ح. 

لدعم لجوء املرأة إىل القضاء، وتشجيع املنظامت غري الحكومية وهيئات املجتمع املدين عىل 

عن  املدافعون  يكون  أن  كفالة  )ط(  املرأة.  بحقوق  املتصلة  التقايض  عمليات  يف  املشاركة 

حقوق اإلنسان للمرأة قادرين عىل اللجوء إىل القضاء، والحصول عىل الحامية من املضايقات 

والتهديد واالنتقام والعنف.

فيام يتعلق بتوافر نظم العدالة: 

املرأة يف أ.  الحاجة، تكفل حق  إنشاء محاكم وهيئات قضائية وكيانات أخرى، حسب  كفالة 

اللجوء إىل القضاء، من دون تييز، عىل كامل أرايض الدولة الطرف، مبا يف ذلك يف املناطق 

األخرى  والكيانات  القضائية  والهيئات  املحاكم  تلك  وإدامة  واملعزولة،  والريفية  النائية 

وتطويرها، مع النظر يف إنشاء محاكم متنقلة، وخاصة لخدمة النساء الاليت يعشن يف املناطق 

النائية والريفية واملعزولة، ويف االستخدام الخاّلق لحلول تكنولوجيا املعلومات الحديثة، متى 

أمكن ذلك. 

األزمات، ب.  ومراكز  املالية،  املعونات  إىل  الوصول  كفالة  املرأة،  ضد  عنف  ارتكاب  حاالت  يف 

واملالجئ والخطوط الساخنة، والخدمات الطبية والنفسية واالستشارية. 

كفالة أن تسمح قواعد تقديم الدعاوى للجامعات ومنظامت املجتمع املدين، املهتمة بقضية ج. 

من القضايا، بتقديم التامسات وباملشاركة يف إجراءات الدعاوى. 

إنشاء آلية رقابة يتوالها مفتشون مستقلون، لكفالة حسن أداء نظام العدالة، ومعالجة أي د. 

تييز ميارسه املهنيون يف نظام العدالة ضد املرأة.
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فيام يتعلق بالوصول إىل نظم العدالة: 

إزالة الحواجز االقتصادية التي تعرتض اللجوء إىل القضاء بتقديم املساعدة القانونية، وكفالة أ. 

ذوات  النساء  إىل  بالنسبة  املحاكم  تكاليف  وكذلك  وحفظها،  الوثائق  إصدار  رسوم  خفض 

الدخل املنخفض والتنازل عنها بالنسبة إىل النساء الفقريات. 

إزالة الحواجز اللغوية بتوفري خدمات الرتجمة التحريرية والشفوية املستقلة واملهنية عند ب. 

الحاجة، وتقديم املساعدة الفردية للنساء األميات من أجل ضامن فهمهن الكامل للعمليات 

القضائية أو شبه القضائية. 

االضطالع بأنشطة توعية محددة األهداف، والقيام، مثالً، بواسطة وحدات أو مكاتب خاصة ج. 

للمرأة، بتوزيع معلومات عن آليات العدالة وإجراءاتها وسبل اإلنتصاف فيها املتاحة بأشكال 

مختلفة، وكذلك باللغات املحلية. وينبغي أن تكون هذه األنشطة واملعلومات مالمئة لجميع 

م بالتعاون الوثيق مع املرأة يف هذه الفئات،  الفئات العرقية واألقليات من السكان وأن تُصمَّ

وخاصة املنظامت النسائية واملنظامت األخرى ذات الصلة. 

تحسني د.  أجل  من  األخرى،  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  اإلنرتنت  إىل  الوصول  كفالة 

األساسية  الهياكل  تطوير  والنظر يف  املستويات،  العدالة عىل جميع  نظم  إىل  املرأة  وصول 

لإلنرتنت، مبا يف ذلك التداول بواسطة الفيديو، من أجل تسهيل عقد جلسات املحاكم، وتبادل 

البيانات واملعلومات وجمعها ودعمها فيام بني الجهات املعنية. 

من 	.  وغريها  القضائية،  وشبه  القضائية  للمؤسسات  املادية  واملواقع  البيئة  تكون  أن  كفالة 

بًة وآمنة، وممكناً الوصول إليها لجميع النساء، مع النظر يف إنشاء وحدات  الخدمات، مرحِّ

معنية باملسائل الجنسانية، لتكون عنارص يف مؤسسات العدالة، وإيالء اهتامم خاص لتغطية 

لفائدة  الخدمات  من  ذلك  وغري  القضائية،  وشبه  القضائية  املؤسسات  إىل  النقل  تكاليف 

النساء الاليت يفتقرن إىل وسائل كافية. 

التي تشمل مجموعة واسعة من و.  املتكاملة“،  القضاء، مثل ”املراكز  للجوء إىل  إنشاء مراكز 

القانونية واالجتامعية، من أجل تقليل عدد الخطوات التي يتعني عىل املرأة أن  الخدمات 

تتخذها للجوء إىل القضاء. وبإمكان هذه املراكز أن تقدم املشورة واملساعدة القانونية، وأن 

تتوىل بدء اإلجراءات القانونية وتنسيق خدمات الدعم للنساء، يف مجاالت من قبيل العنف 
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وامللكية،  والعمل،  االجتامعي،  والضامن  والصحة،  األرسة،  ومسائل  املرأة،  ميارس ضد  الذي 

والهجرة. ويجب أن يكون الوصول إىل هذه املراكز ميرّساً لجميع النساء، مبا يف ذلك أولئك 

الاليت يعيشن يف فقر أو يف املناطق الريفية والنائية. 

إيالء اهتامم خاص لتمكني النساء ذوات اإلعاقة من الوصول إىل نظم العدالة.ز. 

فيام يتعلق بجودة نوعية نظم العدالة: 

كفالة أن تكون نظم العدالة ذات نوعية جيدة، وتلتزم باملعايري الدولية للكفاءة والفعالية أ. 

واالستقاللية والحياد، وكذلك بالفقه القانوين الدويل. 

اعتامد مؤرشات لقياس مدى لجوء املرأة إىل القضاء. ب. 

الرضورة، ج.  عند  ذلك،  يف  مبا  العدالة،  لتحقيق  وتحويليني  ابتكاريني  وإطار  نهج  اتباع  كفالة 

االستثامر يف إصالحات مؤسسية أوسع نطاقا. 

القيام، يف الوقت املناسب، بتوفري سبل انتصاف مالمئة وفعالة يجري إنفاذها وتؤدي، بالنسبة د. 

إىل جميع النساء، إىل تسوية مستدامة للمنازعات تراعي االعتبارات الجنسانية. 

وشبه 	.  القانونية  اإلجراءات  وسائر  والتحقيقات  اإلثبات  قواعد  حياد  تكفل  آليات  تنفيذ 

القضائية، وعدم تأثرها بالقوالب النمطية أو األحكام املسبقة يف املسائل الجنسانية. 

عندما تقتيض الرضورة حامية حقوق املرأة املتعلقة بخصوصيتها وسالمتها، وغري ذلك من و. 

حقوق اإلنسان للمرأة، كفالة أن يتسنى تطبيق اإلجراءات القانونية بطريقة رسية، كليا أو 

جزئيا، أو أن يُدىل بالشهادات عن بعد أو بواسطة معدات اتصاالت، بطريقة ال تتيح إال ملن 

يعنيهم األمر الوصول إىل محتواها، عىل أن يتم ذلك عىل نحو يتفق واإلجراءات القانونية 

الواجبة واملحاكمة العادلة. وينبغي أيضا أن يسمح لهؤالء الشهود باستخدام أسامء مستعارة 

القضائية.  العملية  مراحل  النسوة، يف جميع  أولئك  لحامية هويات  أخرى  تدابري  اتخاذ  أو 

وينبغي للدول األطراف أن تكفل إمكانية اتخاذ تدابري لحامية خصوصية الضحايا وصورهم، 

بحظر التقاط الصور وبثها، يف القضايا التي قد يؤدي فعل ذلك إىل انتهاك كرامة الفتيات 

والنساء وحالتهن العاطفية وأْمنهن. 

واملضايقات ز.  التهديدات  من  والسجينات  واملتهامت  والشاهدات  املشتكيات  النساء  حامية 
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وأثناءها  القانونية  اإلجراءات  تنفيذ  قبل  بهن  تلحق  قد  التي  األذى  أشكال  من  ذلك  وغري 

وبعدها، وتوفري امليزانيات واملوارد واملبادئ التوجيهية وأطر الرصد واألطر الترشيعية الالزمة 

لكفالة فعالية تدابري الحامية.

فيام يتعلق بتوفري سبل لالنتصاف:

توفري وإنفاذ سبل انتصاف مالمئة، ويف الوقت املناسب، إزاء التمييز الذي ميارس ضد املرأة، أ. 

وكفالة وصول املرأة إىل جميع سبل االنتصاف القضائية وغري القضائية املتاحة. 

كفالة أن تكون وسائل االنتصاف كافية وفعالة وميكن إحالتها فورا، وأن تكون شاملة ومتناسبة ب. 

مع جسامة الرضر الذي حدث. وينبغي أن تتضمن سبل االنتصاف، حسب االقتضاء، اسرتداد 

م يف شكل نقود أو سلع أو خدمات(؛  ممتلكات )إعادة إىل وضع سابق(، والتعويض )سواء قُدِّ

وإعادة التأهيل )الرعاية الطبية والنفسية والخدمات االجتامعية األخرى(. وينبغي أال تكون 

سبل االنتصاف عن األرضار املدنية والعقوبات الجنائية متنافية فيام بينها. 

إجراء حرص تام لألنشطة املنزلية وأنشطة الرعاية غري املدفوعة األجر التي تقوم بها املرأة، ج. 

التعويض املالئم عن تلك األرضار يف جميع الدعاوى  من أجل تقييم األرضار، بغية تحديد 

املدنية أو الجنائية أو اإلدارية أو غريها. 

إنشاء صناديق خاصة للمرأة لضامن حصول املرأة عىل تعويض مناسب يف القضايا التي يكون د. 

فيها األفراد أو الكيانات املسؤولون عن انتهاك حقوق اإلنسان غري قادرين عىل تقديم هذا 

التعويض أو ال يريدون تقدميه.

مؤسسية، 	.  إصالحات  فرض  النزاع،  بعد  فيام  أو  النزاع  الجنيس، يف حاالت  العنف  قضايا  يف 

وإلغاء الترشيعات التمييزية، وسن ترشيعات تنص عىل فرض عقوبات مناسبة وفقا للمعايري 

الدولية لحقوق اإلنسان، وتحديد تدابري للتعويض، بالتعاون الوثيق مع املنظامت النسائية 

واملجتمع املدين من أجل املساعدة يف التغلب عىل التمييز الذي كان قامئا قبل النزاع. 

العلنية، وتنظيم مناسبات و.  القضائية، كاالعتذارات  كفالة أال تستخدم وسائل االنتصاف غري 

تذكارية عامة، وتقديم ضامنات بعدم تكرار ما حدث، التي تنحها لجان الحقيقة والعدالة 

فيها  تحدث  التي  القضايا  يف  ومحاكمتهم،  الجناة  مع  تحقيقات  إلجراء  بدائل  واملصالحة، 

انتهاكات لحقوق اإلنسان أثناء النزاع، أو يف سياقات ما بعد النزاع؛ ورفض العفو عن انتهاكات 
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حقوق اإلنسان القامئة عىل نوع الجنس، كالعنف الجنيس املرتكب ضد النساء، ورفض التقادم 

يف ما يتعلق مبالحقة مرتكبي هذه االنتهاكات. 

ألنواع ز.  السبل  هذه  تتصدى  أن  وكفالة  املناسب،  الوقت  ويف  فعالة  انتصاف  سبل  توفري 

االنتهكات املختلفة التي تتعرض لها املرأة، فضال عن كفالة تقديم تعويضات كافية، وكفالة 

مشاركة املرأة يف تصميم جميع برامج التعويض، )عىل نحو ما هو مبني يف التوصية العامة 

رقم 30(.

يف ما يتعلق مبساءلة نظم العدالة: 

وضع آليات فعالة ومستقلة ملراقبة ورصد إمكانيات لجوء املرأة إىل القضاء من أجل كفالة أن أ. 

تكون نظم العدالة موافقة ملبادئ إمكانية التقايض بشأن سبل االنتصاف، وتوافرها وسهولة 

الوصول إليها، وجودة نوعيتها وفعاليتها، مبا يف ذلك التدقيق/االستعراض الدوري الستقاللية 

الهيئات القضائية وشبه القضائية واإلدارية التي تتخذ القرارات التي تؤثر عىل حقوق املرأة، 

وكفاءة تلك الهيئات، وشفافيتها. 

كفالة التصدي بفعالية لحاالت املامرسات واألعامل التمييزية التي يتم الوقوف عليها والتي ب. 

ميارسها املهنيون يف مجال العدالة، باتخاذ تدابري تأديبية وغريها. 

املوظفني ج.  بجميع  يتعلق  فيام  واالقرتاحات  وااللتامسات  الشكاوى  لتلقي  كيان خاص  إنشاء 

الذين يدعمون عمل نظام العدالة، مبا يف ذلك األخصائيون االجتامعيون وأخصائيو الرعاية 

االجتامعية والصحية فضال عن الخرباء التقنيني. 

ينبغي أن تشمل البيانات، عىل سبيل الذكر ال الحرص، ما ييل: د. 

عدد الهيئات القضائية والهيئات شبه القضائية وتوزيعها الجغرايف. . 1

وشبه . 2 القضائية  واملؤسسات  القانون  إنفاذ  هيئات  يف  العاملني  والنساء  الرجال  عدد 

القضائية عىل جميع املستويات. 

عدد الرجال والنساء املحامني وتوزيعهم الجغرايف، مبن فيهم محامو املساعدة القانونية. . 3

القضائية . 4 شبه  والهيئات  القضائية  الهيئات  لدى  املقدمة  والشكاوى  القضايا  طبيعة 
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واإلدارية وعددها، وينبغي تصنيف هذه البيانات حسب جنس مقدم الشكوى. 

وينبغي . 5 وعددها،  الرسمية  وغري  الرسمية  العدالة  نظم  تعالجها  التي  القضايا  طبيعة 

تصنيف هذه البيانات حسب جنس مقدم الشكوى.

طبيعة القضايا التي طُلب فيها دفاع يف مجال املساعدة القانونية أو الدفاع العام، وقُبل . 6

ذلك الطلب، وقدم الدفاع بالفعل، وينبغي تصنيف هذه البيانات حسب جنس مقدم 

الشكوى. 

طول اإلجراءات ونتائجها، وينبغي تصنيف هذه البيانات حسب جنس مقدم الشكوى.. 7

إجراء وتسهيل إجراء دراسات وتحليالت جنسانية نقدية جيدة لجميع نظم العدالة، بالتعاون 	. 

العدالة، من أجل  التابعة لجميع نظم  األكادميية  املدين واملؤسسات  املجتمع  مع منظامت 

تسليط الضوء عىل املامرسات واإلجراءات واألحكام القضائية التي تعزز وصول املرأة الكامل 

للعدالة أو تعرقله. 

تطبيق نتائج هذا التحليل بطريقة منهجية من أجل وضع األولويات والسياسات والترشيعات و. 

الجنساين،  للبعد  العدالة مراعية  الالزمة لكفالة أن تكون جميع مكونات نظم  واإلجراءات 

وسهلة االستخدام وقابلة للمساءلة.
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رابعا : املبادئ التوجيهية لتوفير العدالة لألطفال ودور القضاء الشرعي   

نقدم هنا اهم املبادئ التوجيهية التي أقرتها األمم املتحدة لتوفري الرعاية والحامية لألطفال 

واملتصلة بنظام العدالة بوجه عام، واألكرث اتصاال بنظام العدالة يف القضاء الرشعي بوجه خاص:    

 تقديم املساعدة القانونية لألطفال مبا يخدم مصالحهم الفضيل 

عينبغي إيالء االعتبار يف املقام األول ملراعاة املصالح الفضىل للطفل يف جميع قرارات املساعدة 

القانونية التي تؤثر عىل األطفال.وينبغي إيالء األولوية لتقديم املساعدة القانونية إىل األطفال، 

مبا يخدم مصلحتهم الفضىل، وينبغي أن تكون هذه املساعدة ميسورة املنال ومالمئة ألعامرهم 

وشاملة لعدة تخصصات وفعالة ومستجيبة الحتياجات األطفال القانونية واالجتامعية الخاصة.

توفري نظام املساعدة القانونية عىل الصعيد الوطني

لألطفال ومراعية  قانونية مالمئة  نظم مساعدة  املالمئة إلنشاء  التدابري  اتخاذ  للدول  ينبغي 

بيــن  مالئم  توازن  إقامة  إىل  والحاجة  األطفال  قدرات  تطور  االعتبار  يف  آخذة  الحتياجاتهم، 

مصالحهم الفضلـى وحقهم فــي التعبيــر عن أنفسهم يف اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك ما ييل:

إنشاء آليات مخصصة، حيثام أمكن، لدعم تقديم املساعدة القانونية املتخصصة إىل األطفال أ. 

ودعم دمج املساعدة القانونية املالمئة لألطفال يف آليات عامة وغري متخصصة؛

األطفال ب.  حقوق  رصاحة  تراعي  القانونية  للمساعدة  ولوائح  وسياسات  ترشيعات  اعتامد 

واحتياجاتهم اإلمنائية الخاصة، مبا يف ذلك الحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية وغريها 

أنفسهم  عن  التعبري  يف  والحق  وتقدميه؛  لدفاعهم  اإلعداد  يف  املالمئة  املساعدة  أوجه  من 

التي تسهم؛ وتطبيق اإلجراءات املعتادة لتحديد مصالحهم  القضائية  يف جميع اإلجراءات 

الفضىل؛ والحفاظ عىل خصوصيتهم وحامية بياناتهم الشخصية؛ والحق يف النظر يف إمكانية 

تجنيبهم اإلحالة إىل القضاء؛

القانونية املالمئة لألطفال ومدونات سلوك مهنية لها. ج.  وضع معايري تحكم خدمة املساعدة 

مع  يعملون  الذين  القانونية  املساعدة  مقدمو  يخضع  أن  الرضورة،  اقتضت  متى  وينبغي، 

األطفال أو من أجلهم لعمليات تقييم منتظمة للتأكد من مالءمتهم للعمل مع األطفال؛



127دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين

إرشادات توجيهية لتعزيز دور القضاء الشرعي في حماية حقوق االنسان

مقدمي د.  تدريب  فينبغي  القانونية.  املساعدة  عىل  للتدريب  قياسية  برامج  تنفيذ  تشجيع 

قضايا  من  بها  يتصل  وما  الطفل  حقوق  عىل  األطفال  ميثلون  الذين  القانونية  املساعدة 

وينبغي أن يكونوا ملمني باملعارف الالزمة يف هذا الشأن، كام ينبغي أن يتلقوا تدريبا مستمرا 

فهمهم.  مستوى  مع  يتناسب  مبا  األطفال  مع  التواصل  عىل  قادرين  يكونوا  وأن  ومتعمقا، 

تدريبا  األطفال  مع  يعملون  الذين  القانونية  املساعدة  مقدمي  جميع  يتلقى  أن  وينبغي 

أساسيا يجمع بني تخصصات مختلفة عىل حقوق واحتياجات األطفال من الفئات العمرية 

الجوانب  عىل  تدريبا  يتلقوا  وأن  لصالحهم؛  تطويعها  يتم  التي  اإلجراءات  وعىل  املختلفة 

النفسية لتطور الطفل وغريها من الجوانب، مع إيالء اهتامم خاص للفتيات واألطفال الذين 

ينتمون إىل أقليات أو فئات من الشعوب األصلية، وعىل التدابري املتاحة لتعزيز الدفاع عن 

األطفال املخالفني للقانون؛

مقدمي 	.  بني  املالمئة  اإلحالة  نظم  وتطبيق  الوثيق  التعاون  لضامن  وإجراءات  آليات  إرساء 

املساعدة القانونية ومختلف االختصاصيني الكتساب فهم شامل عن األطفال، وتقييم حالتهم 

واحتياجاتهم القانونية والنفسية واالجتامعية والعاطفية والبدنية واملعرفية.

  الحق يف املعاملة بكرامة وشفقة

ينبغي معاملة األطفال الضحايا والشهود بعناية وحّس مرهف طوال سري العدالة، مع مراعاة 	 

نضجهم،  ومستوى  وعوقهم  وجنسانيتهم  وسنهم  العاجلة  واحتياجاتهم  الشخيص  وضعهم 

ومع االحرتام الكامل لسالمتهم البدنية والذهنية واألخالقية

ينبغي 	  وال  الفردية.  ومشاعره  ورغباته  احتياجاته  له  فردا  بصفته  كل طفل  معاملة  ينبغي 

للمهنيني معاملة أي طفل بصفته منوذجا لفئة عمرية من األطفال، أو منوذجا لضحايا جرمية 

محددة أو للشهود عليها.

ينبغي أن يكون التدخل يف حياة الطفل الخاصة محصورا يف الحد األدىن الالزم وأن يجري يف 	 

الوقت ذاته التقيد باملعايري العليا لجمع األدلة بغية ضامن تخض سري إجراءات العدالة عن 

نتائج منصفة وعادلة.

بغية تجنب تحميل الطفل مزيدا من املشقة، ينبغي أن يتّوىل محاورة الطفل والتحقيق معه 	 

وغري ذلك من أشكال التحّدي مهنيون متدربون يترصّفون بحّس مرهف واحرتام وكفاءة.



دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين 128

الفصل الرابع

للطفل 	  مراع  نحو  عىل  إجراؤها  ينبغي  التوجيهية  املبادئ  هذه  يف  املبيّنة  التفاعالت  كل 

وبحنان داخل بيئة مالمئة تتوفر فيها احتياجات الطفل الخاصة. وينبغي أن تكون أيضا بلغة 

يستعملها الطفل ويفهمها.

 الحق يف الحامية من التمييز

ينبغي أن تتاح لألطفال الضحايا والشهود سبل الوصول إىل إجراءات العدالة التي تحميهم 	 

التمييز عىل أساس ما يختص به الطفل أو والداه أو وصيه الرشعي من عرق أو لون  من 

أو جنسانية أو لغة أو دين أو رأي سيايس أو آخر أو أصل وطني أو إثني أو اجتامعي أو 

ممتلكات أو عوق أو مولد أو غري ذلك من الصفات.

ينبغي أن تكون إجراءات العدالة وخدمات الدعم املتاحة لألطفال الضحايا والشهود وأرسهم 	 

اإلثنية  وخلفيته  الجنسية  وميوله  وجنسانيته  فهمه  ومدى  ورغباته  الطفل  لسن  مراعية 

والثقافية والدينية واللغوية واالجتامعية ووضعيته الطائفية وظروفه االجتامعية-االقتصادية 

وإمكاناته  صحته  فيها  مبا  الخاصة،  الطفل  الحتياجات  وكذلك  الجئ  أو  كمهاجر  وصفته 

وقدراته. وينبغي تدريب املهنيني وتثقيفهم بشأن هذه االختالفات.

يف حاالت عديدة، سوف يكون من الرضوري استحداث خدمات وتدابري حامية خاصة ليك 	 

تؤخذ يف الحسبان الطبيعة املختلفة لجرائم معينة تستهدف األطفال، كاالعتداء الجنيس عىل 

الطفالت.

ال ينبغي أن تشكل السن حاجزا أمام حق الطفل يف املشاركة الكاملة يف إجراءات العدالة. 	 

فلكل طفل الحق يف أن يعامل بصفته شاهدا قديرا، وينبغي افرتاض صحة شهادته وموثوقيتها 

يف املحاكمة ما مل يثبت عكس ذلك وطاملا كان عمره أو نضجه ميكنانه من اإلدالء بشهادة 

مفهومة بواسطة أدوات اتصال ووسائل مساعدة أخرى أو دون ذلك.

 حق الطفل يف التعبري عن آرائه وشواغله ويف أن يُستمع إليه

ينبغي للمهنيني أن يبذلوا قصارى جهدهم لتمكني األطفال الضحايا والشهود من التعبري عن 	 

آرائهم وشواغلهم فيام يتعلق مبشاركتهم يف إجراءات العدالة.

ينبغي للمهنيني:)أ( أن يكفلوا استشارة األطفال الضحايا والشهود يف املسائل املبيّنة يف الفقرة 	 
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وبطريقتهم  بحرية،  التعبري  والشهود من  الضحايا  األطفال  يكفلوا تكني  أن  أعاله؛)ب(   19

الخاصة، عن آرائهم وشواغلهم فيام يتعلق مبشاركتهم يف إجراءات العدالة، وعن شواغلهم 

فيام يتعلق بأمانهم من املتهم، وعن الطريقة التي يفضلون اتباعها يف االدالء بالشهادة، وعن 

مشاعرهم فيام يتعلق بنتائج اإلجراءات.

ينبغي للمهنيني أن يولوا االعتبار الواجب آلراء األطفال وشواغلهم، وإذا تعذر عليهم مراعاتها، 	 

فينبغي لهم أن يوضحوا للطفل أسباب ذلك.

 الحق يف الخصوصية

ذات 	  مسألة  ذلك  بصفة  بحامية خصوصيتهم  والضحايا  الشهود  األطفال  يحظى  أن  ينبغي 

أهمية رئيسية.

ينبغي حامية أي معلومات تتعلق مبشاركة الطفل يف إجراءات العدالة. وميكن تحقيق ذلك 	 

إىل كشف هوية  تؤدي  قد  التي  املعلومات  إفشاء  وتقييد  الرسية  الحفاظ عىل  من خالل 

الطفل الذي هو ضحية أو شاهد يف إجراءات العدالة.

ينبغي، حيثام يكون مناسبا، اتخاذ التدابري الالزمة إلقصاء الناس ووسائط االعالم من قاعة 	 

املحكمة أثناء إدالء الطفل بشهادته.

الحق يف الحامية من املشقة أثناء إجراءات العدالة

ينبغي للمهنيني أن يتخذوا التدابري الالزمة لتجنب املشقة أثناء إجراءات االقتفاء والتحقيق 	 

واملالحقة القضائية بغية ضامن احرتام املصالح الفضىل لألطفال الضحايا والشهود وكرامتهم.

توفري 	  )أ(  أجل:  من  مرهف،  بحّس  والشهود  الضحايا  األطفال  يعاملوا  أن  للمهنيني  ينبغي 

إجراءات  يف  مشاركته  طوال  الطفل  مرافقة  ذلك  يف  مبا  والشهود،  الضحايا  لألطفال  الدعم 

مبا  اإلجراءات،  بشأن  اليقني  توفري  الفضىل؛)ب(  يخدم مصالحه  ذلك  يكون  عندما  العدالة، 

يف ذلك تزويد األطفال الضحايا والشهود بصورة واضحة عام ميكنهم توقعه من اإلجراءات 

بأكرب قدر ممكن من اليقني. وينبغي التخطيط مسبقا ملشاركة الطفل يف جلسات االستامع 

واملحاكمة، كام ينبغي بذل كل الجهود لضامن االستمرارية يف العالقات بني األطفال واملهنيني 

الذين يقيمون صالت بهم طوال اإلجراءات؛)ج( ضامن عجلة املحاكامت، ما مل يكن االبطاء 
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فيها  يكون  التي  الجرائم  يف  التحقيق  تعجيل  ينبغي  كام  الفضىل.  الطفل  مصالح  يخدم 

األطفال ضحايا أو شهودا، وينبغي أن تكون هناك إجراءات أو قوانني أو قواعد قضائية تنص 

عىل تعجيل القضايا التي تشمل األطفال الضحايا والشهود؛ )د( استعامل إجراءات مراعية 

لألطفال، مبا يف ذلك توفري غرف للمقابالت تكون مصممة لألطفال وتوفري خدمات متعددة 

التخصصات لألطفال الضحايا تُجمع كلها تحت سقف واحد، وتكييف بيئة املحكمة عىل نحو 

يُراعي وجود شهود من األطفال، وعقد جلسات اعتكافية أثناء االستامع إىل شهادة الطفل 

وجلسات استامع تحدد أوقاتها اليومية عىل نحو يناسب سن الطفل ومستوى نضجه، واتباع 

نظام إبقاء الشاهد يف بيته رهن الطلب لضامن عدم ذهاب الطفل إىل املحكمة إالّ عندما 

يكون ذلك رضوريا، وغري ذلك من التدابري املناسبة لتيسري إدالء الطفل بالشهادة.

 ينبغي للمهنيني أيضا تنفيذ تدابري من أجل:)أ( الحد من عدد املحاورات. 

فينبغي تنفيذ إجراءات خاصة لجمع األدلة من األطفال الشهود والضحايا من أجل التقليل 

الرضورية  غري  الصالت  التحديد،  وجه  االستامع، وعىل  وجلسات  والبيانات  املحاورات  عدد  من 

بإجراءات العدالة، كأن يكون ذلك من خالل استعامل أرشطة فيديو مسجلة مسبقا؛)ب( تجنب 

الصالت غري الرضورية بالجاين املزعوم ومجموعة محاميه وغريهم من األشخاص الذين ال صلة لهم 

مبارشة بإجراءات العدالة. فينبغي للمهنيني أن يكفلوا حامية األطفال الضحايا والشهود، إذا كان 

ذلك يتامىش مع النظام القانوين ومع االحرتام الواجب لحقوق الدفاع، من أن يتعرضوا للتحقيق 

املقابل من الجاين املزعوم. وكلام أمكن ذلك، وحسب االقتضاء، ينبغي محاورة األطفال الضحايا 

والشهود والتحقيق معهم داخل املحكمة بعيدا عن أنظار الجاين املزعوم، وينبغي توفري قاعات 

انتظار منفصلة وأماكن خاصة للمحاورة داخل املحاكم؛ )ج( استعامل أدوات مساعدة عىل اإلدالء 

بالشهادة تيرّس إدالء الطفل بشهادته. فينبغي للقضاة أن ينظروا بعني الجد يف السامح باستعامل 

أدوات تساعد عىل اإلدالء بالشهادة لتيسري إدالء الطفل بالشهادة والتقليل من احتامالت ترهيب 

الطفل، وكذلك مامرسة االرشاف واتخاذ التدابري املناسبة لضامن طرح أسئلة عىل األطفال الضحايا 

والشهود عىل نحو مراع لهم.

  الحق يف األمان

عندما يكون هناك احتامل تعرض أمان الطفل الضحية أو الشاهد للخطر، ينبغي اتخاذ تدابري 	 

مناسبة الشرتاط ابالغ السلطات املناسبة بتلك املخاطر التي تهدد أمان الطفل وحامية الطفل 

من تلك املخاطر أثناء إجراءات العدالة وبعدها.كام ينبغي أن يشرتط عىل موظفي املرافق 
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املعنية باألطفال وعىل املهنيني وغريهم من األفراد الذين هم عىل اتصال باألطفال أن يبّلغوا 

السلطات املختصة إذا ما كانوا يشتبهون يف أن الطفل الضحية أو الشاهد قد تعرّض لألذى أو 

يتعرض حاليا لألذى أو من املحتمل أن يتعرض لألذى.

يستهدف 	  الذي  واألذى  والتهديد  الرتهيب  ومنع  استبانة  عىل  املهنيني  تدريب  اىل  إضافة 

األطفال الضحايا والشهود. وحيثام ميكن أن يتعرض األطفال الضحايا والشهود للرتهيب أو 

التهديد أو األذى، ينبغي توفري الظروف املناسبة لضامن أمان الطفل. وميكن أن تشمل هذه 

الضامنات ما ييل:)أ( تجنب االتصال املبارش بني األطفال الضحايا والشهود والجناة املزعومني 

املحكمة  عن  أوامر صادرة  استعامل  العدالة؛)ب(  إجراءات  أثناء سري  لحظة  أي  يف  عليهم 

لتحديد محيط أمني وتدوين تلك األوامر يف سجل؛)ج( األمر باعتقال املتهم قبل املحاكمة 

ووضع رشوط خاصة بشأن االفراج بكفالة تقيض بعدم االتصال بالضحية؛)د( فرض االقامة 

الجربية عىل املتهم؛ )	( منح األطفال الضحايا والشهود، حيثام أمكن ذلك، الحامية من قبل 

الرشطة أو أجهزة مناسبة أخرى، وضامن عدم الكشف عن أماكن تواجدهم.

خامسا : دور مؤسسات  حقوق االنسان يف متابعة التزامات أجهزة الدولة 
باملعايير الدولية  

التي تحمل مسئولية احرتام ورعاية حقوق اإلنسان   ، الدول  االلتزام األوىل عىل عاتق  يقع 

واإليفاء بها ،ومع ذلك فإن لكافة أطراف املجتمع ، من أفراد إىل قطاع  خاص , واملجتمع الدويل 

والعنارص الفاعلة يف مجتمع مدين دورا يؤدوه يف إعامل حقوق اإلنسان ، وميكن للمجتمع املدين، 

عىل وجه الخصوص ان يلعب دوراً حاسام يف متابعة توصيات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان .

وللمجتمع املدين دورا مهام يف حامية حقوق اإلنسان انطالقا من اعتبار هذه الحامية جزءاً 

من مهمة أساسية تقوم بها منظامت حقوق اإلنسان والتي ترمي إىل حامية حقوق اإلنسان من 

الخرق أو املصادرة، من خالل أعامل املراقبة، واملالحظة، والرصد، وأعامل التقيص والتحقيقات، 

وإعداد التقارير، ورعاية ضحايا االنتهاكات وغريها من النشاطات التي تسعى إىل حشد التأييد 

والعمل عىل تعديل القوانني والسياسات وفقا للرشعة الدولية لحقوق اإلنسان.

وتهدف عملية حامية حقوق اإلنسان إىل دعم الضحايا ومؤازرتهم، وإخبار الرأي العام وحشد 

لنرش  املؤيدين  قاعدة  وتوسيع  القانون،  إعامل  ومراقبة مدى  القرار،  والتأثري عىل صناع  دعمه، 

ثقافة حقوق اإلنسان وحاميتها واحرتامها.
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 أشكال متابعة تنفيذ االلتزامات لحامية حقوق اإلنسان:

تقيص الحقائق.. 1

القيام مبالحظة جلسات املحاكامت.. 2

إعداد التقارير بكل أنواعها.. 3

التوثيق.. 4

الشكاوي . 5

وتهدف هذه التدخالت الحامئية إىل:

طأمنة ضحايا االنتهاكات واملساهمة يف خلق مناخات نفسية ومعنوية.. 1

الوقوف عىل االنتهاكات والخروقات من مرتكزات الحقوق دومنا اعتبار للمواقف السياسية.. 2

التعرف عىل الحقيقة من كافة املصادر ومن ضمنها أطراف النزاع.. 3

صياغة املالحظات والتوصيات.. 4

يف مجال إعداد التقارير:

فيمكن لها أن تكون تقارير سنوية، عىل أن تقدم تقييام ملدى التقدم املحرز وما هي حجم 

االنتهاكات , وهناك التقارير املضادة أو املوازية للتقارير الحكومية التي تقدم اىل مختلف لجان 

األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان, عىل أن تكون هذه التقارير موضوعية , وميكن أن تنصب 

بعض التقارير عىل حق معني أو عىل فئة خاصة.

من فوائد التقارير الصادرة عن املنظامت غري الحكومية:

تقييم مستويات إعامل العهدين الدوليني لحقوق اإلنسان املنضمة إليها الدولة .	 

رصد املعيقات املؤسساتية والقانونية.	 

رصد مستويات الخروقات واالنتهاكات التي تقع عىل الحق يف تشكيل الجمعيات .	 

قياس الربامج الحكومية يف مجال حامية الحق يف تشكيل الجمعيات .	 

بلورة املقرتحات والبدائل الكفيلة بحامية الحق يف تشكيل الجمعيات والنهوض بها.	 

تقييم مستويات األداء: املهني والتحلييل والوظيفة االقرتاحية ملنظامت حقوق اإلنسان.	 
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ىف مجال التوثيق:

تستفيد هذه الفرق باإلضافة إىل خربتها الخاصة من:

أعامل التوثيق عىل صعيد املنظمة.	 

تقارير فرق وبعثات التقيص.	 

آلية استقبال الشكاوى اليومية.	 

بالغات وبيانات املنظمة.	 

أعامل وبحوث ودراسات اللجان العلمية املتخصصة.	 

األخذ باملعايري الدولية :- 

والتوصيات  ومقررات  والخاصة،  العامة  الدولية  واالتفاقيات  واإلقليمية،  العاملية  اإلعالنات 

الصادرة عن اللجان وفرق العمل الدولية، والقرارات القضائية للمحاكم الدولية واإلقليمية، إضافة 

إىل تقارير وأبحاث املنظامت غري الحكومية الدولية. وعىل املستوى الوطني: الدستور، واالتفاقيات 

املصدق عليها ، والقوانني الوطنية العامة والخاصة واالجتهادات القضائية.

  مناهج وأنشطة املتابعة : 

يوجد عدد من املناهج واألنشطة للمتابعة من قبل املجتمع املدين كتايل : 

رصد التنفيذ :  يعد رصد تنفيذ الدولة لتوصيات األمم املتحدة احد األنشطة الهامة للمجتمع 	 

املدين لضامن مساءلة الحكومة , وقد يتألف من بقاء مؤسسات املجتمع املدين عىل إطالع 

والقيام   , محددة  إنسان  حقوق  معاهدة  عىل  باملصادقة  الدولة  قامت  ما  إذا  عام  دائم 

بعمليات رصد تنطوي عىل جمع وتوثيق كم كبري من البيانات من مصادر مختلفة ومواقع 

متعددة , فمن الرضوري ان تكون النتائج دقيقة وموثوقة حيث ميكن ان تكون النتائج مبثابة 

األساس لحشد الدعم مع الحكومة , وميكن تطويرها كتقارير ترفع لجهات االختصاص .

تشكيل ائتالفات والعمل معها : عادة ما تثمر املشاركة يف آليات حقوق اإلنسان عرب ائتالفات 	 

لعنارص فاعلة يف مجتمع مدين عن نتائج ايجابية وتشمل األمثلة عىل ذلك :

رفع تقارير أكرث شمولية آلليات حقوق اإلنسان: تقسيم العمل فيام بني املنظامت األعضاء 	 
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يف االئتالف وفقا للتخصص واملوارد والخربات مام ينجم عنه متابعة وأكرث فعالية )عىل سبيل 

وجمع  رصد  وأخرى عىل  الوعي  وإذكاء  الدعم  املنظامت عىل حشد  بعض  , سرتكز  املثال 

إيصال  يف  واملساعدة  اإلنسان  حقوق  لضحايا  الدعم  تقدم  وأخرى  وتحليلها،  املعلومات 

أصواتهم وشهاداتهم (  

اسرتاتيجية،  	 بقيمة  اإلنسان  املتابعة وتنفيذ حقوق  العمل مع رشكاء عىل  يتمتع   : الرشاكة 

وقد أظهرت التجارب السابقة ان املشاركة يف عمليات حقوق اإلنسان الخاصة باألمم املتحدة 

قد تفتح فرصا لرشاكات جديدة وتعاون بني مؤسسات املجتمع املجني وميكن الغتنام هذه 

الفرصة تحقيق االستفادة القصوى من هذه الرشاكات , وميكن ان يتم العمل مع الرشكاء 

عىل عدة مستويات، فقد يتشارك بعضهم بنفس األهداف وقد ميتلك غريهم موارد ومهارات 

محددة ،  وقد يتم التعاون مع: مؤسسات مجتمع مدين عىل مستويات مختلفة ، وجهات 

مبا  الدولة  وهياكل   ، مهنية  وجمعيات  عاملية  نقابية  واتحادات   ، إعالم  ووسائل   ، مانحة 

يف ذلك برملانات ولجان ، ،  ومؤسسات وطنية تعنى بحقوق اإلنسان والتي تعد من اهم 

التزام الدولة مبعايري حقوق االنسان  املنظامت الحقوقية املناط بها مسؤولية مراقبة مدي 

واستقبال شكاوي ومظامل املواطنني

يهدف 	  الذي  بالتواصل  اإلنسان  مجال حقوق  الدعم يف  تعريف حشد  ميكن  الدعم  حشد 

الفعالة باإلبالغ عن أوضاع  الدعم  , وتقوم رسائل حشد  إىل تحسني تنفيذ حقوق اإلنسان 

وشواغل حقوق اإلنسان وتهدف إلقناع آخرين لدفعهم باتجاه العمل

دور املنظامت الحقوقية يف عملية نظر تقارير الدول

عندما تقوم إحدى هيئات املعاهدات بالتحضري لنظر تقارير الدول األطراف، يعتمد الخرباء 

عىل املعلومات البديلة التي تقدمها املنظامت غري الحكومية عىل شكل تقارير موجزة مكتوبة 

للمعلومات  رئيسياً  الوطنية والدولية مصدراً  الحكومية  املنظامت غري  ما تكون  وشفوية. وكثرياً 

البديلة بشأن تقرير الدولة الطرف. 

تبني  يف  ذروتها  املعاهدات  هيئات  جانب  من  الدول  تقارير  نظر  عملية  لوصول  ونظراً 

التوصيات التي يجب عىل الدولة الطرف تنفيذها، فمن األهمية مبكان أن تتلك هذه الهيئات 

طيفاً عريضاً من املعلومات يعكس عىل نحو دقيق الحالة يف البالد .
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إرشادات توجيهية لتعزيز دور القضاء الشرعي في حماية حقوق االنسان

وميكن للمنظامت غري الحكومية أن تساعد عىل تحقيق هذا الهدف عرب قيامها مبا ييل:  

إعداد مداخلة مكتوبة لتقدميها إىل أعضاء هيئة املعاهدة	 

حضور الجلسة لتقديم عرض شفوي موجز أمام أعضاء الهيئة	 

http://www.amnesty.org/ar/united-nations/treaty-bodies/role-of-civil-society/written-submission
http://www.amnesty.org/ar/united-nations/treaty-bodies/role-of-civil-society/attendance
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الفصل الرابع
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المالحق
وتشمل

أوال: المبادي والسوابق القضائية

ثانيا: وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية 
والمواثيق الدولية ذات الصلة

ثالثا: نصوص من وثائق دولية ذات صلة 
بتعزيز وصول النساء واألطفال للعدالة
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المالحق

  امللحق األول:  مبادي و سوابق قضائية

ملحق )1(    املبادئ القضائية املتعلقة باإلجراءات القضائية

لقد بارشت املحكمة العليا الرشعية أعاملها بتاريخ 17/ 7/ 2016 بعد تاريخ نفاذ قانون أصول 

املحاكامت املعدل رقم 11 لسنة 2016 والذي نرش يف الجريدة الرسمية بتاريخ 4/17/ 2016

وخالل هذه املدة نظرت املحكمة العليا الرشعية العديد من القضايا ، وأصدرت أحكاما فيها 

معللة ومسببة ، أرست فيها مبادئ قضائية تعترب نرباسا وهاديا للمحاكم االبتدائية واالستئنافية 

يف قضائها ، وضحت بها وفرست بعض النصوص القانونية التي كانت محل اجتهاد يف تفسريها 

وفهمها ، ورفعت التناقض الظاهري بني بعض نصوص القانون ، وقررت مبادئ قضائية يف  بعض 

املسائل املستحدثة  يف قانون أصول املحاكامت الرشعية ، وأعطت اإلذن بالطعن عىل األحكام غري 

القابلة للطعن ملعالجة نقاط قانونية مستحدثة أو معقدة أو تنطوي عىل أهمية عامة سواء كانت 

هذا النقاط متعلقة باملوضوع أو باإلجراءات ، وسيظهر ذلك من خالل استعراضنا ألهم املبادئ 

املبادئ  ، وسوف نتحدث عن أهم  العليا الرشعية  املحكمة  اجتهاد  استقر عليها  التي  القضائية 

املتعلقة بإجراءات التقايض وقانون أصول املحاكامت الرشعية واملبادئ املتعلقة مبوضوع الحق 

وقانون األحوال الشخصية 

أوال : املبادئ القضائية املتعلقة باإلجراءات القضائية

1- املبادئ القضائية املتعلقة بالطعن لدى املحكمة العليا  

لقد أصدرت املحكمة العليا الرشعية عدة أحكام ردت بها الطعن شكال لعدم قابلية الحكم 

للطعن عليه استنادا للامدة 158 من قانون أصول املحاكامت الرشعية ، وقد قررت بهذا الخصوص 

املبادئ التالية : 

املبدأ األول: إن قرارات محاكم االستئناف الصادرة يف القضايا التنفيذية هي قرارات قطعية 

سندا للفقرة )د( من املادة 143 من قانون أصول املحاكامت الرشعية غري قابة للطعن عليها لدى 

املحكمة العليا الرشعية...

 الطعن رقم 2016/1
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المالحق

للطعن  قابلة  غري  املكاين  باالختصاص  املتعلقة  االستئناف  محكمة  قرارات  إن  الثاين:  املبدأ 

عليها لدى املحكمة العليا الرشعية ...

الطعن رقم 2017/6

املبدأ الثالث: إن حكم محكمة االستئناف الصادر يف دعوى االستزارة واملبيت واالصطحاب 

غري قابل للطعن عليه لدى املحكمة العليا الرشعية عمال باملادة 158 من قانون أصول املحاكامت 

الرشعية ..ز

الطعن رقم2017/6

املبدأ الرابع: إن حكم محكمة االستئناف الصادر يف دعوى تصحيح حجة حرص إرث غري قابل 

للطعن عليه لدى املحكمة العليا الرشعية عمال باملادة 158 من قانون أصول املحاكامت الرشعية ..

الطعن رقم 4/ 2017

املبدأ الخامس: إن قرار محكمة االستئناف برد االستئناف شكال لتقدميه للمحكمة االبتدائية 

العليا الرشعي  القابلة للطعن عليها لدى املحكمة  وليس ملحكمة االستئناف ليس من القرارات 

استنادا للامدة 158 من قانون أصول املحاكامت الرشعية مام يستوجب رد الطعن شكال....

الطعن رقم 7/ 2017

املبدأ السادس: إن الطعن عىل األحكام غري القابة للطعن عليها لدى املحكم ال يكون إال بعد 

الحصول عىل إذن من رئيس املحكمة العليا الرشعية أو من يفوضه استنادا للامدة 159من قانون 

أصول املحاكامت الرشعية ، فإذا حصل عىل إذن بالطعن فيجب تقدميه خالل عرشة أيام من اليوم 

التايل لتاريخ تبليغه قرار اإلذن وتنظر املحكمة العليا الرشعية الطعن بهيئتها العامة املؤلفة من 

رئيس وستة أعضاء ...

الطعن رقم 5/ 2016

الغري عل حكم حجر  املبدأ السابع: إن حكم محكمة االستئناف الصادر يف دعوى اعرتاض 

للمرض العقيل ليس من القرارات القابلة للطعن عليها لدى املحكمة العليا الرشعية استنادا للامدة 

158 من قانون أصول املحاكامت الرشعية مام يستوجب رد الطعن شكال ...

 الطعن رقم 11/ 2017
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المالحق

تقديرية  الرشعية سلطة  العليا  املحكمة  أعطت  املادة 170  أ من  الفقرة  إن  الثامن:  املبدأ 

يف استخالص اشتامل الحكم الطعني عىل نقطة قانونية مستحدثة أو عىل جانب من التعقيد أو 

تنطوي عىل أهمية عامة  ...

الطعن رقم 12 / 2017

العليا الرشعية بهيئتها العامة إذا وجدت أن الحكم الطعني  املبدأ التاسع: تنعقد املحكمة 

ينطوي عىل نقطة قانونية مستحدثة أو ذات أهمية عامة أو عىل جانب من التعقيد 

2- املبادئ القضائية املتعلقة برسيان قانون أصول املحاكامت الرشعية مبا يتعلق بالطعن لدى 

املحكمة العليا الرشعية 

أصول  قانون  برسيان  املتعلقة  العامة  القواعد  أحكامها  يف  الرشعية  العليا  املحكمة  بينت 

املحاكامت الرشعية بوجه عام ومبا يتعلق بالطعن عىل وجه الخصوص فقررت املبدأين التاليني : 

املبدأ األول: العربة يف وصف الحكم بأنه قابل للطعن عليه لدى املحكمة العليا الرشعية أم ال 

هي للقانون النافذ املفعول وقت صدور الحكم ، فإن كان ال يقبل الطعن فيبقى كذلك ولو صدر 

قانون معدل فيام بعد وأصبح مبوجبه يقبل الطعن

ذلك  من  يستثنى  أنه  إال  فوري  بأثر  تطبق  كانت  ولنئ  اإلجراءات  قوانني  إن  الثاين:  املبدأ 

بها متى كانت  العمل  تاريخ  قبل  بالنسبة ملا صدر من أحكام  الطعن  املنظمة لطرق  النصوص 

القانون  نفاذ  قبل  به  املعمول  القانون  عليها  فيرسي  الطرق  تلك  من  لطريق  منشئة  أو  ملغية 

الجديد او املعدل وهذا ما أكدته املادة 168 من قانون أصول املحاكامت الرشعية...

الطعن رقم 2016/4، و

الطعن رقم 1/ 2017

3- املبادئ القضائية املتعلقة برشط املصلحة والصفة و الخصومة يف الدعوى 

الدعوى  لقبول  واملصلحة  الصفة  توفر رشطي  وجوب  عىل  الرشعية  العليا  املحكمة  أكدت 

بالنظام  وبينت املقصود بهام ووضحت أوصاف املصلحة املعتربة، ومدى تعلق هذين الرشطني 

العام، فقررت املبادئ التالية:

املبدأ األول: من املقرر فقها وقانونا وفقا ملا نصت عليه الفقرة)ب( من املادة )44( من قانون 
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المالحق

أصول املحاكامت الرشعية اشرتاط توفر املصلحة والصفة لقبول أي دعوى أو دفع أو طلب ...

الطعن رقم 4/ 2017

به  تقيض  العام  النظام  من  الدعوى  يف  واملصلحة  الصفة  رشطي  توفر  يعترب  الثاين:  املبدأ 

املحكمة من تلقاء نفسها ولو مل يرثه الخصوم .....

الطعن رقم 4/ 2017

املبدأ الثالث: املصلحة مناط الدعوى فال دعوى بغري مصلحة، ويقصد بها املنفعة التي يجنيها 

املدعي أو يحصل عليها نتيجة الحكم له بطلباته.....

الطعن رقم 4/ 2017

املبدأ الرابع: يشرتط يف املصلحة املعترب يف الدعوى أن تكون قانونية أو مرشوعة بأن تستند 

إىل حق يحميه القانون، وأن تكون شخصية ومبارشة بأن تقام من صاحب الحق أو صاحب املركز 

أو  املستقبلية  للمصلحة  قامئة وحالة فال عربة  تكون  أو من ميثلهام وأن  عليه  املعتدى  القانوين 

املحتملة ....

الطعن رقم 4/ 2017

املبدأ الخامس: يجب توفر الصفة يف املدعي واملدعى عليه مبعنى أن يكون كل واحد من 

املدعي واملدعى عليه ذا شأن يف الدعوى ، ويكون املدعي ذا صفة يف الدعوى إذا كانت له والية 

نائبا عنه يف املطالبة بحق أو  مبارشة الدعوى وهذه الوالية يستمده من كونه صاحب حق أو 

حاميته من االعتداء عليه ويكون املدعى عليه ذا صفة يف الدعوى إذا كانت تصح مطالبته بالحق 

أو ميكن الحكم عليه به...

الطعن رقم 4/ 2017

املبدأ السادس: إن توفر رشط الصفة يف الدعوى من النظام العام وهو دفع تثريه املحكمة 

من تلقاء نفسها ولو مل يرثه الخصوم ، والبحث يف صحة التوكيل يف الدعوى هو من قبيل الصفة 

القضائية التي يتعني عىل املحكمة بحثها ولو مل يرثها الخصوم 

املبدأ السابع: ان الوكيل يف الوكالة الخاصة مقيد مبا وكل به فال يجوز ان يرفع دعوى يف غري 

املوضوع الذي وكل به ذلك ان الوكالة عقد يقيم املوكل مبقتضاه شخصاً اخر مقام نفسه يف ترصف 
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المالحق

جائز معلوم عمالً باملاده 833 من القانون املدين ....

 الطعن رقم 10 / 2017

 املبدأ الثامن: إن التحقق من صحة خصومة املدعى عليه يف دعوى الحجر للخرف الشيخي 

من النظام العام يتوقف عليه صحة اجراءات املحاكمة وصحة الحكم يف الدعوى وهو أمر تثريه 

عمال  مرة  أمامها ألول  أثري  ولو  الرشعية  العليا  املحكمة  له  وتتعرض  نفسها  تلقاء  من  املحكمة 

بالفقرة )أ( من املادة 165 من قانون أصول املحاكامت الرشعية ....

الطعن رقم 6 / 2016

املبدأ التاسع : ال يكفي للتحقق من صحة خصومة املدعى عليه يف دعوى الحجر للجنون 

أو للعته وجود تقرير طبي صادر من لجنة طبية يف ملف الدعوى بحالة املدعى عليه بل ال بد 

لالعتامد عليه أن تشهد اللجنة الطبية أمام املحكمة مبا جاء يف تقريرها استنادا للامدة 90 من 

قانون أصول املحاكامت الرشعية ..

الطعن رقم 2016/6

4- الدفع بسابقة الفصل ) كون القضية مقضية(

فقررت  القضية مقضية  بكون  الدفع  لها رشوط  الرشعية يف حكم  العليا  املحكمة  وضحت 

املبدأ التايل : 

املبدأ األول : يشرتط لصحة الدفع بسابقة الفصل ) كون القضية مقضية( باإلضافة إىل اتحاد 

الخصوم واملوضوع والسبب أن يكون قد صدر حكم قطعي يف موضوع الحق املدعى به ، و رد 

الدعوى ألي سبب شكيل ال يجعلها قضية مقضية ....

الطعن رقم 5/ 2017 

5-املباديء القضايئ املتعلقة بنقض املحكمة العليا  للحكم االستئنايف لسبب مل يتعرض له الطاعن 

بينت املحكمة العليا الرشعية يف أحد أحكامها أن من حقها نقض الحكم من تلقاء نفسها 

ألسباب محددة ولو مل يتعرض لها الطاعن فقررت ماييل : 

املبدأ  األول : تنقض املحكمة العليا الرشعية الحكم االستئنايف من تلقاء نفسها ولو مل يرثه 
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المالحق

الخصوم إذا وجدت يف االجراءات املتخذة يف الدعوى مخالفة رصيحة للرشع الحنيف أو لحق من 

حقوق هللا تعاىل أو للقانون أو كان يف اجراءات املحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات املحكمة وذلك 

عمال بالفقرة )أ( من املادة165 من قانون أصول املحاكامت الرشعية .....

الطعن رقم 6/ 2016

6- املباديء القضائية املتعلقة بالخربة والخرباء

لقد قررت املحكمة العليا الرشعية بعض املبادئ التي تعلق بالخربة والخرباء منها : 

املبدأ األول :  ال ترثيب عىل املحكمة ان هي اعادت انتخاب ذات الخرباء الذين سبق ان 

انتخبتهم قبل فسخ حكمها أو نقضه من املحكمة االعىل ما مل يوجد طعن ثابت بأشخاصهم .....

الطعن رقم 2016/2

املبدأ الثاين : إن الخرباء يف الدعوى يعتربوا مبثابة املحكمني إذا تم انتخابهم من قبل الخصمني 

فيجوز لهام عزل الخرباء قبل االدالء بخربتهم أما إذا كان الخرباء منتخبني من قبل املحكمة فال 

يأخذون حكم املحكمني وال ميلك الخصوم عزلهم ...

الطعن رقم 2/ 2016

املبدأ الثالث :عىل املحكمة التي تنتخب الخرباء أن تبني لهم  بشكل واضح املهمة املوكلة لهم 

وفقا ألحكام الفقرة )ب( من املادة 84 من قانون أصول املحاكامت الرشعية ....

الطعن رقم 2016/2

املبدأ الرابع : إن اتفاق املتداعيني عل انتخاب خرباء ملزمني لتقدير أجرة مسكن حضانة وعىل 

تحديد تاريخ لبدئها يعترب اقرارا من املدعى عليه باستحقاق الحاضة ألجرة املسكن من التاريخ 

الذي تم االتفاق عليه..الطعن رقم 3/ 2017

الدفع بتوفري املسكن من قبل املدعي عليه سببا لرد دعوى اجرة  الخامس: ال يعترب  املبدأ 

املسكن اذا كان التمكني غري سامل من املنازعة من قبل املدعى عليه امام القضاء .    الطعن رقم  

 2017/3
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7-املباديء القضائية املتعلقة بنظر محكمة االستئناف الرشعية الطعون املرفوعة إليها مرافعة

االستئناف  االستئناف نظر  التي يجب عىل محكمة  الحاالت  الرشعية  العليا  املحكمة  بينت 

مرافعة ومتى يجوز لها نظرها تدقيقا فقررت املبدأ التايل 

  يجب عىل محكمة االستئناف نظر الطعون املرفوعة إليها مرافعة إذا طلب أحد الخصوم 

ذلك يف الدعوى املنصوص عليها يف الفقرة أ من املادة 143من قانون أصول املحاكامت الرشعية فال 

تلك نظرها تدقيقا  أما الطعون يف الدعاوى األخرى فلها نظرها تدقيقا ما مل يطلب أحد الخصوم  

أو النيابة العامة نظرها مرافعة ويف هذه الحالة يجب عىل محكمة االستئناف إذا رفضت نظر 

الدعوى مرافعة أن تدرج يف قرارها أسباب الرفض 

8- املبادئ القضائية املتعلقة بالنيابة العامة 

لقد تم استحداث النيابة العامة الرشعية يف قانون اصول املحاكامت الرشعية رقم 11لسنة 

2016، وقد اختلفت املحاكم يف فهم هذه النصوص وتفسريها وقد تصدت املحكمة العليا الرشعية 

لتفسري بعض املواد القانونية املتعلقة بعمل النيابة العامة والتوفيق بني أحكامها ، فقررت املبادئ 

التالية : 

املبدأ األول :  إن اعطاء النيابة العامة حق طلب رؤية االستئناف مرافعة يف الدعاوى التي 

تتدخل فيها  يقتيض أن لها حق الطعن باالستئناف ألن طلب رؤية االستئناف مرافعة إمنا يكون 

يف الالئحة االستئنافية

الطعن رقم 12/ 2017

املبدأ الثاين : إن الفهم الصحيح للامدة ) 179( من قانون أصول املحاكامت الرشعية أنهااعتربت 

أعضائها من  بكافة  الرشعية  العامة  النيابة  لهيئة  الرشعية وحدة واحدة وأجازت  العامة  النيابة 

املدعي العام واملدعي العام األول والنائب العام الطعن عىل األحكام سواء كان الطعن باالستئناف 

أو لدى املحكمة العليا الرشعية يف الدعاوى التي تقبل الطعن عليها .... 

الطعن رقم 12/ 2017

املبدأ الثالث : للنائب العام وحده دون غريه من أعضاء النيابة حق الطعن لدى املحكمة 

العليا الرشعية عىل األحكام القطعية أيا كانت املحكمة التي أصدرتها إذا خالف الحكم القانون 

أو أخطأ يف تطبيقه وتأويله وكان القانون ال يجيز للخصوم الطعن عليها أو انقىض ميعاد الطعن 
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أورد طعن الخصوم شكال أو تنازلوا عن حقهم يف الطعن.......

الطعن رقم 12/ 2017

املبدأ الرابع : إن الطعن الذي يختص النائب العام بتقدميه ال يستفيد الخصوم من نتيجته 

ألنه يرفع ملصلحة القانون لتعالج املحكمة العليا الرشعية الخلل يف تطبيق القانون أو تأويله أو 

تفسريه ولتقر مبدأ قضائيا تسري املحاكم عىل هداه ....

الطعن رقم 12/ 2017

املبدأ الخامس : عىل القايض وهو يطبق القانون أن يراعي يف تفسريه للنصوص قواعد تفسري 

النصوص يف أصول الفقه ومن أهمها ما ييل : 

1- إن تفسري النص القانوين الذي يؤدي إىل نقض قصد املرشع من ترشيعه  له هو تفسري 

باطل 

2- إذا تعارض مفهوم نص قانوين مع منطوق نص آخر فيعمل باملنطوق ويهمل املفهوم

3- إذا أمكن اعامل النصني فينبغي املصري إليه ألن اعامل النصني أوىل من اهامل أحدهام ...

الطعن رقم 12/ 2017

املبدأ السادس : إن النيابة العامة وفقا ألحكام الفقرة )ب( من املادة 177من قانون أصول 

 ، كتابة مبوجب مذكرة  أو  رأيها شفاهة  بالدعوى متى قدمت  تعترب ممثلة  الرشعية  املحاكامت 

ويعترب تفويضها املحكمة ابداء لرأيها شفاهة ، وإذا كانت ممثلة يف الدعوى فتكون خصام فيها 

لها ما للخصوم من حقوق الطعن رقم 12/ 2017

الطعن رقم 12/ 2017

املبدأ السابع : عىل محكمة االستئناف التي يرفع لها االستئناف يف القضايا التي تكون النيابة 

ممثلة فيها أن تبلغ املدعي العام األول ليقوم مبشاهدتها وتقديم مذكراته فيها ...

الطعن رقم 12/ 2017
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ثانيا : املبادئ القضائية  املتعلقة باألحوال الشخصية

1- املباديء القضائية املتعلقة بتعليم املحضون ونفقاته 

وبينت   ، ونفقاته  املحضون   بتعليم  تتعلق  مبادئ  قراراتها  بعض  يف  العليا  املحكم  قررت 

صاحب الحق يف اختيار نوع تعليم املحضون ، وما هي القيود التي ترد عىل هذا الحق ، فقررت 

املبادئ التالية :

املبدأ األول :  إن املادة 184 من قانون األحوال الشخصية قررت حق الويل الرشعي يف اختيار 

نوع تعليم املحضون ومكانه ، غري أن هذا الحق مقيد بأن يكون مكان التعليم يف مكان اقامة 

الحاضن وال يجوز تغيري مكان تعليمه من مكان محل اقامة الحاضن إال مبوافقته ، أو إذا وجدت 

رضورة لذلك تتحقق بها مصلحة املحضون.....

الطعن رقم 2/ 2016

املبدأ الثاين :  إن حق الويل باختيار نوع تعليم املحضون ومكانه شأنه شأن سائر الحقوق 

مقيد بعدم التعسف يف استعامله ، ، وقد نصت املادة 184 من قانون األحوال الشخصية عىل 

مدرسة  إىل  مدرسته  من  املحضون  كنقل  الحق  هذا  استعامل  يف  التعسف  من صور  منع صور 

أخرى خارج محل اقامة الحاضنة أو نقله إىل مدرسة أخرى دون رضورة تقتيض ذلك ، أو إذا كان 

يف نقله أو اختيار نوع تعليمه رضر به، وصور التعسف باستعامل الحق غري محصورة مبا ذكرت 

املادة ،والتعسف باستعامل الحق بكافة أشكاله وصوره ممنوع رشعا وقانونا، ومن صور التعسف 

يف استعامل الحق التي مينع منها الويل أن يدرس أوالده من إحدى زوجاته يف املدارس الخاصة 

ويطلب تدريس أوالده من مطلقته أو زوجته األخرى يف املدارس الحكومية ...

الطعن رقم 2/ 2016

املبدأ الثالث : إن الويل الرشعي الذي تجب عليه نفقات املحضون غريملزم بنفقات تعليم 

املحضون يف املدرسة التي تختارها الحاضنة دون موافقته وإمنا تجب عليه نفقات تعليم املحضون 

حسب حاله ..

 الطعن رقم 2016/2
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2- املبادئ القضائية املتعلقة مبرض املوت 

لقد أقرت املحكمة العليا الرشعية عدة مبادئ تتعلق مبرض املوت ورفعت الخالف بني املحاكم 

يف مسألة  تطليق القايض عىل املريض مرض املوت وهل يأخذ حكم تطليق املريض بإرادته املنفردة 

،ووضحت حقيقة مرض املوت والرشوط التي يجب توافرها لتوريث الزوجة التي يطلقها زوجها 

وهو يف مرض املوت ، فكان أن قررت املحكمة العليا الرشعية املبادئ القضائية التالية: 

املبدأ األول : مرض املوت هو املرض الذي يعجز املريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن 

داره إن كان من الذكور ، ويعجز عن رؤية املصالح الداخلة يف داره إن كان من اإلناث والذي 

يكون فيه خوف املوت يف األكرث وميوت وهو عىل ذلك الحال قبل مرور سنة من إصابته باملرض 

سواء كان صاحب فراش أو مل يكن 

الطعن رقم 5/ 2016

املبدأ الثاين : إذا امتد املرض أكرث من سنة فإن حكم املريض يكون حكم الصحيح وال يكون 

مرض موت ما مل يشتد مرضه ويتغري حاله .. 

الطعن رقم 5/ 2016

املبدأ الثالث : إذا ثبت أن الرجل طلق زوجته وهو يف مرض املوت طالقا بائنا فإن طالقه يقع 

ولكن زوجته ترث منه معاملة له بنقيض مقصوده......

الطعن رقم 5/ 2016

بعد  الطالق  أن يكون  املوت  بائنا يف مرض  املطلقة  املرأة  : يشرتط يف توريث  الرابع  املبدأ 

الدخول وأن يكون بغري رضاها وال طلب منها وأن يكون الزوج طائعا مختارغري مكره وأن ميوت 

املورث وهو عىل هذه الحالة وأن ميوت واملرأة يف العدة وأن تكون املرأة مستحقة للمرياث من 

وقت اإلبانة إىل وقت املوت..الطعن رقم 5/ 2016

باإلرادة  الطالق  املوت حكم  مرض  الواقعة يف  واإليالء  اللعان  فرقة  تأخذ   : الخامس  املبدأ 

عن  العار  لدفع  أميانه  لحلف  مضطرة  أنها  إال  فيها  دخل  للمرأة  كان  وإن  اللعان  ألن  املنفردة 

نفسها فيضاف سبب الفرقة إليه ال إليها واإليالء مبنزلة تعليق الطالق مبيض الزمن فكان الزوج 

هو السبب...

الطعن رقم 5/ 2016
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املبدأ السادس : أن حكم القايض بالتفريق يف دعوى الشقاق والنزاع املرفوعة من الزوج وهو 

يف مرض املوت ال تعترب فرقة مبارشة من الزوج أو بسبب منه ألن مجرد رفع الدعوى ال يرتتب عليه 

فرقة فقد يحكم القايض وقد ال يحكم وإن سبب الفرقة إذا حكم بها القايض هو وجود الشقاق 

والنزاع بني الزوجني وليس فرارا من مرياثها حتى يعامل بنقيض مقصوده.....

الطعن رقم 5/ 2016

3- املبادئ القضائية املتعلقة باملهر

األحوال  قانون  53من  املادة  من  الفقرة ب  فهم  يف  اللبس  الرشعية  العليا  املحكمة  أزالت 

الشخصية التي قررت عدم االعتداد بالسند العريف املتضمن اقرار الزوجة بقبض املهر أو اإلبراء 

منه وأن هذا النص ال مينع من اثبات اإلبراء والقبض بوسائل االثبات األخرى ، فكان املبدأ التايل :

املبدأ األول : إن الفقرة )ب( من املادة 53 من قانون األحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 

والتي نصت عىل :) أنه ال يعتد بالسند املتضمن اقرار الزوجة بقبض مهرها أو ابرائها زوجها منه 

إال إذا تم توثيقه رسميا ال تنع من اثبات االبراء أو قبض املهر بوسائل اإلثبات األخرى فهذه املادة 

قررت عدم االعتداد بالسند العريف الذي يتضمن ابراء الزوجة بقبض املهر أو االبراء منه ومل تنص 

عىل منع اثبات ذلك  بوسائل االثبات األخرى 

الطعن رقم 8/ 2017

املبدأ الثاين  : ان تسك املدعي عليه يف دعوى املهر بدفع عدم كذب الويل باقراره بقبض 

املهر مع ادعائه انه سلم بعض اعيان املهر بعد العقد يجعل دفعه متهاتراً النه بهذا االدعاء صادق 

املدعية عىل كذب االقرار .

 الطعن رقم 9/ 2017

5-املبادئ القضائية املتعلقة بدعوى الشقاق والنزاع

إن األحكام االستئنافية الصادرة يف قضايا الشقاق والنزاع غري قابلة للطعن عليها لدى املحكمة 

العليا الرشعية بالطعن لوجود نقطة قانونية تنطوي  العليا الرشعي إال إذا أذن رئيس املحكمة 

عل أهمية عامة او عىل جانب من التعقيد وقد اصدرت املحكمة العليا الرشعية حكام يف دعوى 

شقاق ونزاع تضمن مبادئ تتعلق بعمل الحكمني فقررت ما ييل: 
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املبدأ األول: ال يصح اعتامد قرار الحكمني املستند عىل أقوال املدعية املجردة يف تحكيمهام 

يف دعوى الشقاق والنزاع دون اجراء التحقيقات الالزمة وفقا ملا نصت عليه املادة 126 فقره د 

من قانون االحوال الشخصية والتي طلبت من الحكمني بحث اسباب الخالف والنزاع بني الزوجني 

أو مع أي شخص يرى الحكامن فائدًة يف بحثها معه .

املبدأ الثاين: ان سري الحكمني بإجراءات التحكيم يف دعوى الشقاق والنزاع يف غياب املدعى 

عليه دون تبليغه تبليغا صحيحاً يعترب اجراء باطالُ .

الطعن رقم 10/ 2017



دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين 150

المالحق

السوابق القضائية 

ملحق رقم )1( الحكم الصادر يف االستئناف الرشعي رقم 180/2007

التفريق للنزاع والشقاق
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ملحق رقم )2( الحكم الصادر يف االستئناف الرشعي رقم 142/1997 

التعويض عن طالق تعسفي
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ملحق رقم )3( الحكم الصادر يف االستئناف الرشعي رقم 222/1997 تفريق للعلة غري القابلة 

للزوال وهي الشلل التام والعجز عن الحركة
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ملحق رقم )4( الحكم الصادر يف االستئناف الرشعي رقم 160/2010 

إثبات زوجية ونسب
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ملحق رقم )5( باسم الشعب الجمهورية التونسية، وزارة العدل وحقوق اإلنسان، محكمة 

ناحية مارث، القضية ذات العدد 47، حكم مدين

 أصدرنا نحن منصور شلندي قايض الناحية مبارث بالجلسة العلنية املنعقدة بقرص العدالة 

يوم 12 فيفري 2014 مبساعدة السيد مختار عمر كاتب الجلسة الحكم التايل بني :ّ 

قاطنان  تعمل،  واملرأة ال  العمل  الرجل  التبني: عمر بن XXX وساملة XXX، حرفة  طالبا 

XXX مارث.من جهة. الحق العام /من جهة ثانية.

بتاريخ 15 ماي  بقابس  االجتامعي  النهوض  املقدم من طرف رئيس قسم  املطلب  مبوجب 

2013 للمحكمة، تم نرش النازلة التايل بيان موضوعها:

 موضوع الدعوى

املعهد  لديهام من طرف  املولود يف 2012/05/28 مودع   XXX الطفل أن  املدعيان  يعرض 

الوطني لرعاية الطفولة- وحدة العيش مبدنني منذ 2012/11/08 يف إطار اإليداع العائيل، وهام 

يطلبان الحكم بتبنيهام له والحاقه بنسبهام. 

األعامل بالجلسة 

التبني وتسكا بطلب  يوم 29 جانفي 2014 حرض طالبا  القضية بجلسة  النداء عىل  وعند 

الحكم لهام بتبني الطفل فالن بن فالنة. إثر ذلك قررت املحكمة حجز القضية للتأمل والترصيح 

بالحكم بالجلسة املشار إىل تاريخها بالطالع والتي بها وبعد التأمل رصح علنا مبا ييل: 

 املحكمة

أوال( يف مقاالت الخصوم واألعامل التحضريية: 

حيث كانت الدعوى يف طلب الحكم بتبني الطفل فالن بن فالنة وقد أرفق املطلب املوجه 

من طرف مصالح العمل االجتامعي بقابس مبضموين والدة الطالبني ومضمون والدة الطفل ونسخة 

مرتشحة  بعائلة  خاص  اجتامعي  بحث  وتقرير  طبيتني  وشهادتني   3 عدد  وبطاقتني  صداق  من 

الحتضان طفل يف إطار التبني وترصيح عىل الدخل وشهاديت سالمة صحية وبطاقتي سوابق وقرار 

مؤرخ يف 2012/09/06 من قايض األرسة باملحكمة االبتدائية مبدنني قاض بإيداع الطفل بشكل 

نهايئ لفائدة الوالية العمومية باملعهد الوطني لرعاية الطفولة. 

ثانيا( يف قول القايض:  حيث تسك طالبا التبني بالحكم لفائدتهام بتبني الطفل وإلحاقه 

بنسبهام. 
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وحيث بفحص مؤيدات املطلب اتضح لنا أن الطفل فالن معلوم األم وقد الحق بنسبها، يف 

حني أن والده الطبيعي مجهول الهوية، ولكن رغم معرفة هوية والدته الطبيعية فقد تم اإلذن 

بإيداعه بشكل نهايئ لفائدة الوالية العمومية باملعهد الوطني لرعاية الطفولة، وقد تم تعليل ذلك 

بأن األم غري قادرة عىل رعاية ابنها خاصة من الناحية املادية.

وحيث أن قرار قايض األرسة قد تم اتخاذه يف ظرف وجيز ال يتعدى ثالثة أشهر من تاريخ 

إيداع الطفل بجمعية صوت الطفل مبدنني، وهي فرتة قصرية لألم العزباء التي تعاين من تبعات 

وضعها املخالف للقانون والرشع والعادات بالجهة، والتي ستبحث آنيا عىل أي سبيل للتخلص من 

الطفل حتى تتدارى عن أعني الفضوليني واالنتقاد، وقد يكون من املرجح للغاية أن تحن إىل ابنها 

بعد مرور أشهر النفاس واستقرار الوضع وثوبان رشدها إليها، عىل نحو يجعل من حرمانها من 

ابنها وإسناد نسبه إىل غريها ترصفا مترسعا ليس يف مصلحتها وال مصلحة الطفل.

ابنها  العزباء عن حضانة  باستقراء امللف و خاصة تخيل األم  ثانية يتضح  وحيث من جهة 

وعن العناية به أن ذلك مل يكن إال لعجزها املادي عن اإلنفاق عليه و العناية به، وهو أمر يف 

كل الحاالت ال يربر قطع عالقة النسب بينها وبني ابنها، وإمنا كان األجدى عىل املكلفني بالعمل 

التقّوت لها والبنها، خاصة بعد تنصيص الدستور  االجتامعي الحرص عىل تأطريها وتوفري موارد 

التونيس يف فصله 47 أن حقوق الطفل عىل أبويه وعىل الدولة ضامن الكرامة والصحة والرعاية 

والرتبية والتعليم وعىل الدولة توفري جميع أنواع الحامية لكل األطفال دون تييز ووفق املصالح 

األم  تأطري  محاولة  والدستور  الترشيع  لروح  واألقرب  األسلم  من  معه  كان  مبا  للطفل.  الفضىل 

العزباء عوض انتزاع ابنها منها يف ظرفية حساسة تر بها، وتوفري سبل العيش الكريم لها والبنها 

واالحاطة بها مبا قد يجدي مستقبال وينعكس عىل نفسية الطفل الذي سيعلم ان عاجال أو آجال 

بعد تبنيه أنه ابن زنا ومتبنى وهو ما سيؤثر رضورة عىل نفسيته.

وحيث لجملة تلك األسباب فقد قدرنا أن مطلب التبني ليس يف مصلحة الطفل، وحقه يف 

العيش مع والدته الطبيعية، ما نرى معه رفضه.

مجلة  من   128 بالفصل  عمال  ضده  حكم  من  عىل  القانونية  املصاريف  تحمل  وحيث 

املرافعات املدنية والتجارية.

ولهذه األسباب، حكمنا نهائيا برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها محمولة عىل القامئني بها./.

وحرر يف تاريخه.
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ملحق )1( وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية

ملحق )2(  اإلطار الدستوري لحقوق املرأة الفلسطينية

ملحق رقم )3( االتفاقيات الدولية ذات العالقة بحقوق املرأة
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 ملحق رقم )1( وثيقة حقوق املرأة صادرة عن وزارة شؤن املرأة 
واالحتاد العام للمرأة 

 توطئة: 

الشعب  إرادة  أكد  والذي   ،1988 عام  الصادر يف  الفلسطيني  االستقالل  إعالن  إىل   استنادا 

تواصل  ارض   ، البرش«  إىل  الساموية  الرساالت  ارض  أرضه«  عىل  دولته  إقامة  عىل  الفلسطيني 

يطورون  فيها  كانوا،  أينام  للفلسطينيني  فلسطني  دولة  »أن  معلنا  الثقافات  وتعدد  الحضارات 

معتقداتهم  فيها  وتصان  الحقوق،  يف  الكاملة  باملساواة  ويتمتعون  والثقافية،  الوطنية  هويتهم 

الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، يف ظل نظام دميقراطي برملاين يقوم عىل أساس حرية الرأي 

وحرية تكوين األحزاب، ورعاية األغلبية لحقوق األقلية واحرتام االقليات قرارات األغلبية، وعىل 

العدل االجتامعي واملساواة وعدم التمييز يف الحقوق العامة عىل أساس العرق أو الدين أو اللون 

أو بني املرأة والرجل، يف ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء املستقل وعىل أساس الوفاء 

الكامل لرتاث فلسطني الروحي والحضاري يف التسامح والتعايش بني األديان عرب القرون.

وانطالقا مام يواجه شعبنا من تحديات مصريية تتطلب حشد كافة قواه الحية رجاال ونساًء يف 

معركة التحرر واإلستقالل والبناء بكل ما تستلزم من نهوض بجميع أطراف املجتمع لتأخذ دورها 

يف بناء املؤسسات الحكومية وغري الحكومية وتحقيق التنمية املجتمعية، التي ال ميكن لها أن تنجز 

وتنجح دون إرشاك كافة عنارص املجتمع املنتجة، نساء ورجاال عىل قدم املساواة يف جميع مراحلها   

وميادينها، لتعزيز صمود شعبنا يف مواجهة مخططات اإلحتالل، وتجسيد الحلم الفلسطيني بإقامة 

دولة فلسطني عىل ارض فلسطني »دولة الدميقراطية واملساواة والعدل االجتامعي«.

واستنادا إىل النضال املرير الذي تخوضه نساء فلسطني جيال بعد جيل، وعىل قدم املساواة 

يف العطاء والتضحيات الجسام مع الرجل، وكجزء ال يتجزأ من نضاالت شعبنا العظيم وصموده 

البطويل، وتضحياته يف الوطن ويف الشتات بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من اجل الدفاع 

املستقلة  دولته  وإقامة  املصري  وتقرير  العودة  يف  الثابتة  الشعب  حقوقه  وإحقاق  الوطن  عن 

وعاصمتها القدس.

وتقديراً للمساهمة الحيوية للنساء الفلسطينيات يف الوطن والشتات يف الحفاظ عىل تاسك 

املجتمع،  بنية  وتدمري  الهوية  تذويب  محاوالت  لكافة  تصديها  من خالل  الفلسطيني،  املجتمع 
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تتطلع نساء فلسطني أينام وجدن إىل تحمل املسؤولية جنبا إىل جنب مع الرجل كرشيك متكافئ 

يف مرحلة التحرر الوطني والدميقراطي.

التزام  ومع  الفلسطيني،  للشعب  واالسالمية  العربية  الحضارة  مع  وانسجاما  سبق،  ما  لكل 

دولة فلسطني مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وجميع املواثيق واالتفاقيات 

العربية والدولية، ويف مقدمتها اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املعتمدة من 

الجمعية العامة عام 1979.

فقد توحدت نساء فلسطني يف الوطن والشتات، ممثالت يف االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

واألطر واملؤسسات واملراكز النسوية يف الرؤيا حول رضورة القضاء عىل كافة أشكال التمييز وضامن 

املساواة يف جميع القوانني والترشيعات الفلسطينية، وأعلنت عن وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية 

يف القدس عام 1994. 

املفعول  السارية  القوانني  مراجعة  يف  جهودها،  الفلسطينية  النسائية  الحركة  واصلت  وقد 

واالقرتاحات  التعديالت  ووضع  واالحتالل،  واإللحاق  اإلنتداب  عهود  من  الفلسطينة  األرايض  يف 

التي من شأنها توحيد القوانني الفلسطينية، وضامن حقوق متساوية للمرأة فيها. وتكنت من 

صوغ اسرتاتيجية وطنية للمرأة الفلسطينية عام 1997 مبشاركة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

. وتطوير  املرأة  بأوضاع  للنهوض  الوزارات  التنسيق ما بني  النسوية ولجنة  واملؤسسات واملراكز 

وثيقة حقوق املرأة وتقدميها للمجلس الترشيعي يف األعوام 1997 و 2000 و 2002. كام تكنت 

من إطالق الحمالت النسائية والوطنية، وحققت جملة من املكتسبات للمرأة يف عدد من القوانني 

الفلسطينية ومن أهمها ما نص عليه القانون األسايس يف املادة )9( أن »الفلسطينيون أمام القانون 

أو  السيايس  الرأي  أو  الدين  أو  اللون  أو  الجنس  أو  العرق  بينهم بسبب  والقضاء سواء ال تييز 

تقوية  نوعية لوضع سياسات من شأنها  املرأة كإضافة  اإلعاقة«، وقد جاء تشكيل وزارة شؤون 

املرأة، ودمجها يف املؤسسات الرسمية، ومتابعة دعم جهود و تطلعات املرأة الفلسطينية يف اعتامد 

التدخل االيجايب يف قوانني االنتخابات الفلسطينية.

وإننا إذ نعلن عن عزمنا عىل مواصلة الجهد من أجل الحفاظ عىل املكتسبات التي حققتها 

كافة  إلغاء  بالعمل عىل  والرجل،  املرأة  بني  قامئة  تزال  التي ال  الفجوة  النسائية، وجرس  الحركة 

أشكال التمييز يف املجتمع الفلسطيني، ومامرسة دورنا الكامل ويف كافة املجاالت، من اجل تعزيز 

وحدة وصمود شعبنا ومواصلة بناء مؤسسات دولتنا املستقلة وإرساء أسس املجتمع الفلسطيني 
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وعىل قدم املساواة مع الرجل يف الحقوق والواجبات . لنضع هذه الوثيقة الحقوقية كمرجعية 

النساء،  جهود  لتوحيد  ونضالية  مطلبية  وكأداة  الفلسطينية،  للمرأة  النسوي  الخطاب  لتطوير 

للشعب  السياسية  القيادة  لنطالب  الفلسطينية.  والترشيعات  القوانني  املرأة يف  وتأصيل حقوق 

الفلسطيني وعرب سلطاتها الترشيعية والتنفيذية، باتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة برتسيخ وحامية 

وتبني الحقوق املتضمنة يف هذه الوثيقة والتي تشكل يف جزء منها حقوقا تم انجازها وتم النص 

عليها باعتبارها حقوقا مكتسبة للمرأة الفلسطينية ال يجوز الرتاجع عنها أو إسقاطها عند إعادة 

الجدير  والحضاري  اإلنساين  النهوض  تضمن  والتي  فلسطينية  ترشيعات  أو  قوانني  ألية  صياغة 

بشعبنا العظيم.

مضمون الوثيقة

مل يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوين الخاص دون أن تستند يف مطالبها إىل 

منظومة قانونية متكاملة، ترتكز يف مجملها عىل مجموعة من الثوابت والحقوق القانونية التي 

تحقق يف مجموعها نتائج ايجابية، لتحقيق املساواة املطلقة بينها وبني الرجل، حسب ما نصت 

عليه املواثيق واألعراف الدولية والقانون األسايس الفلسطيني.

املواثيق  يف  القانوين  املرأة  بوضع  املتعلقة  املسحية  القانونية  الدراسات  يف  ورد  ملا  ووفقا 

واألعراف الدولية، والتنظيم الدستوري الفلسطيني، والترشيعات الفلسطينية، كان من املناسب 

أن ترد هذه الحقوق يف حقول قانونية منفصلة، تحقق يف مجموعها مرتكزات الحقوق العامة 

للمرأة الفلسطينية، لتشكل يف مجملها مطالب رشعية ينبغي عىل املرشع الفلسطيني االهتداء بها 

عند مامرسته ألعامله الترشيعية، سواء تعلق األمر بعمل السلطة الترشيعية أو السلطة التنفيذية، 

لنصل يف النهاية إىل ضوابط قانونية عامة، تساهم يف النهوض باملستوى االجتامعي واالقتصادي 

تارسه  الذي  الهام  الدور  بني  القانوين  التوازن  من  حالة  وتخلق  الفلسطيني،  ملجتمعنا  والثقايف 

املرأة الفلسطينية يف مجتمعنا املعارص، وبني املكانة القانونية التي يجب أن تكون عليها املرأة 

بالحقوق املكتسبة فيام يتعلق مبا  الفلسطينية يف هذا املجال، استنادا إىل قاعدة عدم املساس 

تحصلت عليه املرأة الفلسطينية من حقوق.

لكل ما تقدم، تطالب املرأة الفلسطينية بالحفاظ وتحقيق الحقوق التالية:
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أوال: الحقوق السياسية:

يحق للمرأة الفلسطينية التصويت يف جميع االنتخابات العامة يف فلسطني، سواء تعلق األمر . 1

باالنتخابات الرئاسية أو الترشيعية أو البلدية، أو النقابية، أو أية انتخابات يكون من شأنها 

تحديد مالمح التنظيم القانوين يف فلسطني.

للمرأة الفلسطينية الحق يف الرتشح لجميع االنتخابات العامة يف فلسطني أيا كان املنصب . 2

القانوين الناشئ عنها، وبرشوط قانونية مساوية للرشوط السارية عىل الرجل دومنا تييز.

للمرأة الفلسطينية الحق املطلق يف املشاركة يف جميع االستفتاءات العامة يف الدولة، طاملا أن . 3

أثار هذه االستفتاءات ستمتد للرجل واملرأة عىل حد سواء. 

يحق للمرأة الفلسطينية تقلد جميع املناصب العامة يف الدولة، ومامرسة جميع الصالحيات . 4

القانونية واملهنية  القانونية املرتبطة بعمل هذه املناصب، وذلك وفقا للحاجات والرشوط 

دومنا تييز بينها وبني الرجل.

للنساء من بني املرشحني يف 5.  قانونية  إدراج كوتا  االنتخابات يف فلسطني   تضمن ترشيعات 

الترشيعية  الدولة، لضامن تثيلهن بشكل فاعل وأسايس يف املؤسسات  االنتخابات يف  كافة 

والتنفيذية عىل حد سواء.

إليها، طاملا أن تأسيسها . 6 السياسية واالنضامم  الفلسطينية الحق يف تشكيل األحزاب  للمرأة 

جاء موافقا لرشوط التشكيل املنصوص عليها قانونا عىل أساس قاعدة عدم التمييز بني الرجل 

واملرأة.

استخدامها كوسيلة . 7 واالعتقال، وعدم  والنفيس  الجسدي  التعذيب  املرأة من  ضامن حامية 

ضغط يف خاالت اعتقال الرجال.

تعزيز حق املرأة يف املشاركة باتخاذ القرار يف حاالت الحرب والسلم.. 8

توجهاتها . 9 اختالف  عىل  السياسية  األنشطة  جميع  يف  املشاركة  الفلسطينية  للمرأة  يحق 

الوطني دومنا تييز  واألمن  العامة  املصلحة  تتعارض مع مقتضيات  أنها ال  وأهدافها، طاملا 

عن الرجل. 
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تتمتع املرأة الفلسطينية بالحق يف االحتفاظ بجنسيتها األصلية لدى زواجها من أجنبي، أو . 10

انفصالها عنه بانحالل رابطة الزوجية، كام تتمتع بنفس الحق يف حال تغيري الزوج لجنسيته 

أو اكتسابه جنسية دولة أخرى.

باكتساب . 11 يتعلق  فيام  للرجل  املقررة  والرشوط  الحقوق  بكافة  الفلسطينية  املرأة  تتمتع 

الجنسية أو تغيريها أو االحتفاظ بها، وال يرتتب عىل زواجها من أجنبي أي مساس بجنسيتها 

أو بفرض جنسية الزوج األجنبي عليها دون رضاها.

 يحق لزوج وأبناء املرأة الفلسطينية املتزوجة من أجنبي الحصول عىل جنسية األم، وذلك وفقا 21. 

لرشوط ومتطلبات التجنس املقررة ألبناء الرجل الفلسطيني يف النظام القانوين الفلسطيني.

 ال يجوز تأويل هذه الحقوق عىل نحو يسحب امتيازا منح للزوجة الفلسطينية سواء كان 31. 

قضائيا أو ترشيعيا، فيام يتعلق بحقها يف طلب الحصول عىل جنسية زوجها األجنبي، عىل 

أساس مبدأ عدم املساس بالحقوق املكتسبة.

تحقيق وحدة األرسة الفلسطينية يف وطنها وفق إعالن حقوق اإلنسان.. 14

التأكيد عىل حق املرأة الالجئة يف العودة وفق القرار االممي 194، والتمتع بكافة الحقوق . 15

عىل قدم املساواة مع الرجل الالجئ.

ثانيا: الحقوق االقتصادية واالجتامعية

املالية . 1 املكافآت  فيها  التمتع برشوط عمل عادلة ومرضية مبا  الحق يف  الفلسطينية  للمرأة 

دومنا تييز بينها وبني الرجل، عىل أن تتمتع بالحق يف تساوي أجرها بالرجل لدى تساوي 

العمل بينهام.

 للمرأة الفلسطينية الحق يف تكافئ الفرص بالتدريب مهني مام يساعدها عىل حرية اختيار 2. 

بتوفري  العالقة يف فلسطني  السلطات ذات  تلتزم  التي ترغب فيها وتناسبها، عىل أن  املهنة 

أمناط اجتامعية وثقافية تكن جميع أفراد املجتمع من تقبل فكرة تواجد املرأة يف أنواع كثرية 

من املهن والحرف التي استأثر بها الرجال، طاملا تتوافر فيها املقدرة عىل القيام بها.

تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ جميع اإلجراءات الترشيعية والتنفيذية، التي تكفل حامية . 3

املرأة العاملة من كافة أشكال العنف واملضايقات الجنسية التي تتعرض لها يف مكان العمل.
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العمل، وحقها يف . 4 بيئة  داخل  للرجل  التمتع مبعاملة مساوية  الحق يف  الفلسطينية  للمرأة 

التمتع بإجازات مدفوعة األجر واالستحقاقات التقاعدية والضامنات االجتامعية املؤمنة ضد 

البطالة أو املرض أو الشيخوخة، أو غري ذلك من أسباب العجز عن العمل.

األرسية 5.  ملهامها  مبارشاتها  لضامن  املايل  باالستقالل  التمتع  يف  الحق  الفلسطينية  للمرأة    

والتجارية بشكل مستقل، وضامن حقها يف الحصول عىل كافة اإلعانات املالية والتأمني الذي 

مينح للرجل، وكذلك املساواة املطلقة بينها وبني الرجل يف كافة املعامالت املرصفية.

مبساهمتها 6.  واالعرتاف  الريفية،  املرأة  عمل  بأهمية  باالعرتاف  الفلسطينية  السلطة  تلتزم   

يف رفاهية أرستها واالقتصاد الوطني، وضامن مشاركتها يف إعداد وتنمية التخطيط اإلمنايئ، 

واتخاذ كافة التدابري الالزمة لتنمية قدراتها االجتامعية والثقافية واالقتصادية.

 ال يجوز فرض تشغيل النساء يف أي سن أثناء الليل يف أي منشاة صناعية عامة أو خاصة، أو 7. 

يف أي من فروعها، ويستثنى من ذلك املنشآت التي ال يشتغل فيها غري أفراد األرسة الواحدة، 

ويلتزم املرشع الفلسطيني بتحديد ساعات العمل اللييل، مراعيا يف ذلك املواثيق واألعراف 

الدولية.

 يلتزم كل صاحب عمل يف املنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمل عىل تهيئة دار للحضانة 8. 

بتحديد رشوط  الفلسطيني  املرشع  يلتزم  أن  أخرى، عىل  منشآت  مع  باالشرتاك  أو  مبفرده 

إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.

 للمرأة العاملة الحق يف الحصول عىل إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، ملدة تحددها 9. 

الترشيعات الوطنية الفلسطينية وتراعي فيها ما نصت عليها املواثيق واألعراف الدولية، دون 

املساس بحقها يف الرتقية واألقدمية والعالوات الدورية، كام يحق للمرأة املتزوجة أن تنح 

إجازة مرضية مدفوعة األجر خاصة يف حالة املرض الناجم عن الحمل أو الوضع، عىل أن يتوىل 

املرشع الفلسطيني تحديد الحد األقىص لهذه املدة، بحيث تستثنى هذه اإلجازة من حساب 

اإلجازات املرضية املنصوص عليها قانونا.

الوضع . 10 تفيد ترجيح  إذا قدمت شهادة طبية  العمل  االنقطاع عن  الحق يف  العاملة  للمرأة 

مطالبتها  العمل  لصاحب  يجوز  وال  تحديدها،  الفلسطيني  املرشع  يتوىل  زمنية  فرتة  خالل 

بالعمل خالل هذه املدة، أو فصلها أو توقيع عقوبات مالية عليها.
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يوميا خالل ساعات عملها، ال . 11 للراحة  الحصول عىل فرتتني  التي ترضع طفلها  للمرأة  يحق 

تقل مدة كل منهام عن نصف ساعة، لتتمكن من إرضاع طفلها، عىل أن تحتسب فرتة هذا 

االنقطاع كساعات عمل مدفوعة األجر.

من . 12 التي تكنها  األرسة،  وتنظيم  والطفولة  األمومة  الحصول عىل خدمات  الحق يف  للمرأة 

حسن إدارة أرستها، مبا يتفق مع دورها الرتبوي يف األرسة.

يحق لكال الزوجني الحصول عىل إجازة بدون اجر ملرافقة األخر يف حالة انتقاله إىل مكان عمل . 13

الفلسطيني  أخر غري مكان العمل األصيل، داخل الدولة أو خارجها، عىل أن يتوىل املرشع 

تحديد الحد األقىص املرصح به ملدة هذا النوع من اإلجازات، دومنا تييز بني الرجل واملرأة.

للمرأة العاملة الحق يف الحصول عىل إجازة بدون اجر للتفرغ لرتبية أطفالها وفقا لرشوط . 14

يتوىل املرشع الفلسطيني تحديدها، عىل أن تحتفظ املرأة بوظيفتها خالل هذه املدة. 

الوظيفي وبني معاش زوجه دون . 15 الجمع بني معاشهام  للرجل واملرأة عىل حد سواء  يحق 

انتقاص عند الوفاة، عىل أساس انفصال الذمة املالية لكليهام، كام ميتد هذا الحق ألبناء املرأة 

العاملة يف الحصول عىل معايش أبويهام دون انتقاص يف وقت واحد عند وفاتهام.

لجميع أفراد األرسة االستفادة من امتيازات التأمني الصحي الخاص باملرأة، وتستفيد املرأة . 16

العاملة من املنح املالية العائلية يف حال إعالتها ألوالدها.

الخدمة . 17 نهاية  مكافأة  من  املالية  مستحقاتها  كامل  عىل  الحصول  يف  الحق  العاملة  للمرأة 

واملعاش وأية استحقاقات مالية أخرى، دومنا تييز عن الرجل.  

للمرأة الحق يف التعليم بجميع مراحله، ويشمل ذلك االلتحاق بكافة املؤسسات التعليمية . 18

بجميع أنواعها، والتساوي يف املناهج الدراسية، واملؤهالت املطلوبة للعمل يف حقل التدريس 

واملعلومات  الدراسية  واإلعانات  املنح  عىل  الحصول  فرص  يف  والتساوي  للجنسني،  املقررة 

الرتبوية، عىل أساس قاعدة تكافؤ الفرص بني الجنسني.

والقضاء . 19 األمية  الخاصة مبحو  والثقافية  التعليمية  الربامج  بكافة  االلتحاق  يف  الحق  للمرأة 

عىل الجهل يف املجتمع، والتساوي مع الرجل يف فرص املشاركة يف األنشطة الرياضية والرتبية 

البدنية.
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للمرأة الحق يف الحصول عىل كافة املعلومات الطبية التي تساعدها يف اتخاذ قرارها مبفرها، . 20

ومعاملتها باحرتام طوال فرتة رعايتها الصحية، وحقها يف احرتام رسية وخصوصية عالجها. 

الطفلة . 21 استغالل  يجوز  وال  مجانا،  الشاملة  الصحية  الرعاية  عىل  الحصول  يف  الحق  للمرأة 

األنثى يف أي عمل يلحق رضرا بسالمتها أو بصحتها أو بحقها يف التعليم املجاين.

يعمل املرشع الفلسطيني عىل حامية الطفلة األنثى من اإليذاء واملعاملة القاسية سواء من . 22

قبل ذويها أو من الغرباء عنها، وتشديد العقوبة القانونية عىل كل من يتعرض لها باإليذاء 

أو الرضب أو االعتداء عىل حقوقها املرتبطة بطبيعتها وعمرها. 

األوىل . 23 الدرجة  من  العمل  صاحب  وأقارب  املنازل  خدم  عىل  العمل  قانون  أحكام  تطبيق 

والثانية.

توفري الضامن االجتامعي للنساء العامالت وغري العامالت ضد الفقر والبطالة.. 24

جرس الهوة بني حقوق املرأة العاملة يف الوظيفة العامة واملرأة العاملة يف القطاع الخاص.. 25

يف . 26 املقاعد  من  تقل عن 30%  ال  نسبة  وتخصيص  النقايب،  العمل  يف  املرأة  مشاركة  تعزيز 

الهيئات القيادية للنقابات لها.

ثالثا: الحقوق الجنائية

والسالمة . 1 والحرية  الحياة  يف  للرجل  مساوية  بحقوق  التمتع  يف  الحق  الفلسطينية  للمرأة 

الشخصية.

يلتزم املرشع الفلسطيني بالعمل عىل إلغاء كافة أحكام قوانني العقوبات التي تنطوي عىل . 2

تييز ضد املرأة، وعىل وجه الخصوص األحكام الخاصة بقضايا الرشف والزنا، عىل نحو يحقق 

مساواة املرأة بالرجل يف تنظيم هذه الترشيعات. 

يؤخذ بشهادة املرأة يف جرائم الزنا عىل نحو مساو لشهادة الرجل، عىل اعتبار تساويهام يف . 3

رشوط األهلية القانونية.

يعمل املرشع الفلسطيني عىل تشديد العقوبة عىل كل من يقدم عىل ارتكاب جرمية إجهاض . 4

املرأة الحامل رغام عنها، وتوفري قدرا كبريا من املرونة القانونية فيام يتعلق باألسباب التي 

تدفع املرأة الحامل إىل إجهاض جنينها برغبتها، باعتبارها أكرث الحريصني عىل سالمته وحياته.
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تشدد العقوبات الجزائية املفروضة عىل جرائم االغتصاب وهتك العرض، عىل نحو يحقق . 5

الزوج  مواقعة  تجريم  عىل  الفلسطيني  املرشع  ويعمل  عليها،  يقدم  من  لكل  العام  الردع 

لزوجته رغام عنها باعتباره شكالً من أشكال العنف األرسي الواقع عليها.

يعمل املرشع الفلسطيني عىل تجريم كافة أشكال العنف البدين والجنيس والنفيس الذي قد . 6

يصيب املرأة داخل األرسة، مبا يف ذلك الرضب والتعدي الجنيس عىل أطفال األرسة اإلناث، 

والعنف املتصل باغتصاب الزوج لزوجته، وغريها من املامرسات التقليدية التي قد تصيب 

املرأة داخل األرسة.

 للمرأة الحق يف أن تكون يف مأمن من التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 7. 

أو املهينة يف املجتمع.

تبيح . 8 التي  الدينية  واملعتقدات  والتقاليد  األعراف  كافة  الفلسطينية مبقاومة  السلطة  تلتزم 

العنف ضد املرأة، وأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من ميارس مثل هذه األفعال، مع 

تعويضها عام أصابها من رضر وأذى، وكفالة تأهيلها ومساعدتها عىل التخلص من كافة آثار 

هذا العنف املادية والنفسية، وتقديم العون والتسهيالت ملؤسسات املجتمع املدين العاملة 

للقضاء عىل ظاهرة العنف ضد املرأة يف املجتمع الفلسطيني.

للمرأة الحق يف تحرك الشكوى يف القضايا املتعلقة يف االغتصاب وهتك العرض.. 9

رابعا:  الحقوق املتعلقة باألهلية املدنية واألحوال الشخصية  

للمرأة متى أدركت سن الثامنية عرش، حق التزوج وتأسيس أرسة دون أي قيد بسبب العرق . 1

أو الجنسية أو الدين، وهي متساوية مع الرجل يف كافة الحقوق عند الزواج وخالل قيامه 

ولدى انحالله.

ال ينعقد الزواج صحيحا إال برضاء طرفيه رضاء كامال ال إكراه فيه، وبإعرابهام عنه شخصيا . 2

دون إكراه املرأة عليه.

يلتزم املرشع الفلسطيني باعتبار الحد األدىن لسن زواج الفتيات الثامنية عرشة سنة شمسية . 3

القانونية  القانون املدين من سن األهلية  السن متوافقا مع ما أخذت به أحكام  كون هذا 

الالزم ملبارشة الترصفات القانونية.
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تشرتط الرسمية يف توثيق عقد الزواج حفاظا عىل حقوق املرأة بعد انحالل رابطة الزوجية، . 4

كام يشرتط إجراء الفحص الطبي لكال الزوجني قبل الزواج بفرتة وجيزة، واعتبار هذا الفحص 

رشطا من رشوط صحة عقد الزواج.

األصل يف عقد الزواج الوحدانية والدميومة، ويجوز للقايض استثناء السامح للرجل بالزواج . 5

من ثانية رشيطة إبداء أسباب رضورية وملحة، عىل أن يثبت القدرة عىل اإلنفاق والعدل، 

باإلضافة إىل اشرتاط علم الزوجة األوىل بهذا الحق، وعلم الزوجة الثانية بوجود زوجة سابقة.

للمرأة الحق يف الحصول عىل تعويض عن الطالق التعسفي، ومنحها الحق يف طلب التفريق . 6

القضايئ عند وجود املربر لذلك، مثل إصابة الرجل بالعقم أو مبرض مزمن أو عدم قدرته عىل 

مبارشة حياته الزوجية أو تعدد زوجاته أو هجره لزوجته، أو أي أسباب تربر عدم جدوى 

استمرار رابطة الزوجية.

النساء الاليت مل يحصلن . 7 النفقة إلعالة  الفلسطيني عىل تفعيل دور صندوق  يعمل املرشع 

عىل نفقتهن نتيجة تغيب الزوج املحكوم عليه بها، أو لعدم قدرته املادية عىل دفع مبلغ 

هذه النفقة.

يعمل املرشع الفلسطيني عىل عدم إقرار ضم األنثى مبا ال يرتب حرمانها من نفقتها، كام . 8

يعمل عىل تقرير حق األم يف الحضانة. 

للمرأة حق املساواة املطلق مع الرجل يف جميع مجاالت القانون املدين، كاملساواة يف حق . 9

امللكية والتوريث، وحقها يف إبرام عقود خاصة لحقها الشخيص.

يحق للمرأة اختيار محل إقامتها ومسكنها الدائم، وال يجوز تحديد هذا املحل بناء عىل رغبة . 10

الرجل لوحده دون االعتداد بواقع املرأة ورغبتها.

تتساوى املرأة مع الرجل يف كافة الحقوق املتعلقة باألبناء وتسيري البيت األرسي، كام يحق لها . 11

الوالية والوصاية عىل األبناء ملا هو مقرر ملصلحتهم، وليس العتبار نوع الجنس.

للمرأة الحق يف ملكية وحيازة ممتلكات األرسة والترصف فيها عىل قدر املساواة مع الرجل.. 12

للمرأة األهلية الكاملة يف مزاولة األعامل التجارية باسمها ولصالحها.. 13
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يحق للمرأة االحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج.. 14

للمرأة مطلق الحق يف استصدار كافة الوثائق الثبوتية والرسمية دون الحاجة إىل الحصول . 15

عىل إذن من أحد.

للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشرتاط الحصول عىل إذن من أحد، متى بلغت . 16

األهلية القانونية املطلوبة لذلك دومنا تييز عن الرجل. 
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ملحق رقم )2( اإلطار الدستوري حلقوق املرأة الفلسطينية

تثل هذا اإلطار الدستوري يف وثيقة إعالن االستقالل والقانون األسايس الفلسطيني املعدل 

لسنة 2003. 

أ- وثيقة إعالن االستقالل

من  إطار  يف  املرأة  قضايا  لتضمني  مهيأة  العام  باتجاهها  الفلسطينية  الترشيعية  البنية  إن 

املساواة وعدم التمييز يف الحقوق بني املرأة والرجل. شكلت وثيقة إعالن االستقالل التي أصدرها 

املجلس الوطني الفلسطيني يف العام 1988 يف دورته التاسعة عرش يف الجزائر، أساسا دستوريا 

مهام ملنظمة التحرير الفلسطينية يف إحقاق حقوق املرأة الفلسطينية. 

وجاء فيها نصا »إن دولة فلسطني هي للفلسطينيني أينام كانوا. فيها يطورون هويتهم الوطنية 

والسياسية  الدينية  معتقداتهم  فيها  تصان  الحقوق،  يف  الكاملة  باملساواة  ويتمتعون  والثقافية، 

وكرامتهم اإلنسانية، يف ظل نظام دميقراطي برملاين يقوم عىل أساس حرية الرأي وحرية تكوين 

األحزاب ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحرتام األقلية قرارات األغلبية، وعىل العدل االجتامعي 

املرأة  بني  أو  اللون  أو  الدين  أو  العرق  أساس  العامة عىل  الحقوق  التمييز يف  وعدم  واملساواة 

والرجل، يف ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء املستقل...«.

من خالل هذا النص، يتضح جليا أن هذه الوثيقة نصت عىل ضامن حقوق املرأة عىل قدم 

املساواة، يف ظل نظام دميقراطي برملاين تعددي، باإلضافة إىل تأكيدها عىل أن الناس سواء أمام 

القانون، وعليه ميكن القول أن وثيقة إعالن االستقالل رسمت اتجاها يقوم عىل أساس إنصاف 

املرأة انطالقا من رشعية حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

ب- القانون األسايس

الحقوق  ليقر  منه  األول  الفصل  يف   2003 لسنة  املعدل  الفلسطيني  األسايس  القانون  جاء 

والحريات العامة التي ترسم حدود ومالمح هذه الحقوق يف النظام القانوين الفلسطيني. اخذ هذا 

القانون مببدأ املساواة بني الجنسني بشكل أكرث جدية ممن سبقه من املرشعني يف ظل األنظمة 

السياسية والقانونية املختلفة التي تعاقبت عىل حكم فلسطني. فحظر التمييز بني الرجل واملرأة 

أمام القانون والقضاء، فتنص املادة )9( من القانون األسايس الفلسطيني عىل أنه: »الفلسطينيون 



171دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين

المالحق

أمام القانون والقضاء سواء ال تييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي 

السيايس أو اإلعاقة«. 

أ- الحقوق السياسية: 

حق مشاركة املرأة يف الحياة السياسية العامة جنبا إىل جنب مع الرجل. 	 

حق تشكيل األحزاب السياسية واملشاركة فيها عىل أي وجه. 	 

حق تكوين النقابات واالتحادات واألندية واملؤسسات الشعبية. 	 

حق التصويت والرتشح يف االنتخابات. 	 

الحق يف عقد االجتامعات العامة والخاصة. 	 

الحق يف تويل الوظائف العامة. 	 

الحق يف التعبري عن الرأي، وتأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم. 	 

حق املرأة الفلسطينية يف إعطاء الجنسية إىل أبنائها.	 

ب- الحقوق االقتصادية: 

للمرأة شخصيتها القانونية املستقلة، وذمتها املالية املستقلة عن الرجل.	 

ملكيتها 	  والحفاظ عىل  كانت،  أيا  القانونية  والترصفات  العقود  إبرام  املرأة يف  تقرير حرية 

الخاصة. 

الحق االقتصادي عىل أساس مبدأ تكافؤ الفرص. 	 

حق املرأة يف املساهمة الفاعلة يف الحياة االقتصادية.	 

ج- الحقوق االجتامعية واالقتصادية: 

حق املرأة يف العمل والرعاية الصحية واالجتامعية.	 

حقها يف التنظيم النقايب. 	 

الحق يف التعليم وحرية البحث العلمي واإلبداع األديب والثقايف والفني.	 
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اعتبار رعاية األمومة والطفولة واجب وطني. 	 

الحق يف الضامن االجتامعي والتامني الصحي ومستحقات العجز والشيخوخة. 	 

د- الحقوق املدنية والشخصية: 

الحق يف السكن املالئم للحفاظ عىل الحياة األرسية الخاصة. 	 

الحق يف الحياة وسالمة الجسد. 	 

حامية حرمة الحياة الخاصة للمرأة. 	 

حقها يف اإلقامة والتنقل. 	 

الحق يف التقايض. 	 

سبب  ألي  متييز  دون  الكافة  بني  املساواة  مبدأ  يقرر  فلسطني  يف  الدستوري  االتجاه  إن 

كان، وبالذات عىل أساس الجنس، بالتايل فانه ال يجوز ألي ترشيع كان قانون أو نظام أن يشري 

لعدم  البطالن  طائلة  وتحت  االجتامعي  نوعها  أساس  عىل  حقوقها  من  ألي  املرأة  حرمان  إىل 

الدستورية. 
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ملحق )3(  حقوق املرأة يف ظل املعاهدات واملواثيق الدولية

ميكننا  الدولية،  واملواثيق  للمعاهدات  وفقا  للمرأة  أقرت  التي  الحقوق  مجمل  إىل  بالنظر 

أن نجملها يف ثالثة قطاعات رئيسية، أدرجت يف مضمونها مختلف هذه الحقوق. تثلت هذه 

القطاعات فيام ييل:

أ- الحقوق السياسية

تثلت هذه الحقوق بشكل أسايس يف حق الرتشح واالنتخابات لكافة االنتخابات يف الدولة، 

والحق يف تويل الوظائف العامة والخاصة وما يتصل بها من حقوق، والحقوق املتعلقة بالجنسية 

الوطنية من حيث اكتسابها وتغيريها واآلثار املرتتبة عليها. 

االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة

الحق يف التصويت يف جميع االنتخابات.	 

الحق يف أن ينتخنب لجميع الهيئات املنتخبة باالقرتاع العام يف الدولة.	 

الحق يف تقلد املناصب العامة، ومامرسة جميع املناصب العامة يف الدولة.1	 

قرار مجلس األمن رقم 1325 لسنة 2000

ضمــان زيـادة تثيـل املـرأة علـى جميـع مسـتويات صنـع القـرار يف املؤسسـات واآلليـات 	 

الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة ملنـع الرصاعـات وإدارتهــا وحلها. 

حـــل 	  عمليـــات  يف  القـــرار  صنـــع  مســـتويات  جميــع  يف  املــرأة  مشــاركة  زيــادة 

الرصاعات وإحالل السالم. 

تعيـني املزيـــد مــن النســاء كممثــالت ومبعوثــات خاصـات للقيـام باملسـاعي الحميـدة. 	 

بني 	  امليدانية وخاصة  املتحدة  األمم  وإسـهامها يف عمليات  املـرأة  دور  زيـادة  إىل  السـعي 

املراقبـني العسـكريني والشـرطة املدنيـة وموظفـي حقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية. 

1  جاءت الحقوق السياسية املقررة للمرأة يف هذه االتفاقية يف نصوص املواد الثالثة األوىل منها، بينام خصصت باقي النصوص )8 مواد( لتضع 

قواعد إجرائية خاصة بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية وانضامم الدول إليها وانسحابها منها.
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مراعـاة املنظـور الجنسـاين يف عمليـــات حفــظ الســالم مبا يكفل احتواء جميع العمليات 	 

امليدانيـة علـى عنصـر جنسـاين حيثمـا كان ذلك مناسبا. 

بشأن 	  وكذلك  الخاصة،  واحتياجاتها  وحقوقها  املرأة  حامية  بشأن  تدريبية  مــواد  نرش 

هــذه  وإدراج  السـالم،  وبنـاء  السـالم  حفـظ  تدابـري  جميـع  يف  املـرأة  إشـراك  أهميـة 

املناعــة  نقص  متالزمة  البرشية/  املناعة  نقص  بفريوس  التوعية  عىل  والتدريب  العنــارص 

املكتسـب)اإليـدز( يف برامجها الوطنية لتدريب األفراد العسكريني وأفراد الرشطة املدنيني 

تهيدا لنرشهم؛ وكفالة حصـول األفـراد املدنيـني العـاملني يف عمليـات حفـظ الســالم عىل 

تدريب مامثل. 

الطلب إىل جميع األطراف الفاعلة املعنية، عند التفاوض عىل اتفاقـات السـالم وتنفيذها، 	 

األخذ مبنظور جنساين، يشمل، يف جملة أمور، ما ييل:

وإعــادة . 1 الوطـن  إىل  اإلعـادة  أثنـاء  والفتـاة  للمـرأة  الخاصـة  االحتياجـات  مراعـاة 

التوطني وما يتعلق من هذه االحتياجات بإعـادة التـأهيل وإعـادة اإلدمـاج والتعمـري 

بعـد انتـهاء الرصاع.

بها 2.  يقـوم  الـتي  للمـرأة والعمليـات  املحليـة  السـالم  تدابـري تدعـم مبـادرات  اتخـاذ   

آليــات  جميــع  يف  املــرأة  تشــرك  وتدابـــري  الرصاعـات،  لحـل  األصليـون  السـكان 

تنفيــذ اتفاقــات السالم. 

ما . 3 وخاصـة  والفتـاة،  للمـرأة  اإلنسـان  حقـوق  واحـرتام  حاميـة  تضمـن  تدابري  اتخاذ 

يتعلق منها بالدستور والنظام االنتخايب والرشطة والقضاء. 

االحرتام الكامل للقــانون  الدويل  املنطبق عىل حقوق النساء والفتيات وحاميتهن وخاصة 	 

باعتبـارهن مدنيـات، وال سـيام االلتزامات املنطبقة علـى هـذه األطـراف مبوجـب االتفاقيـات 

الدولية. 

تتخــذ تدابــري خاصــة تحمـي 	  املســلحة إىل أن  دعوة جميـع األطـــراف يف الرصاعــات 

الفتيـات والنسـاء مـن العنـف القـائم علـى أسـاس الجنـس يف حـــاالت الصــراع املســلح، 

ال سيام االغتصاب واألشكال األخرى لإليذاء الجنيس. 

يشـدد علـى مسـؤولية جميـع الـدول عـن وضـع نهاية لإلفــالت مــن العقــاب ومقاضاة 	 
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ذلـك  يف  مبـا  الحـرب،  وجرائـم  اإلنسانية  ضد  والجرائم  الجامعية  اإلبادة  عن  املسئولني 

النسـاء والفتيـات مـن عنـف جنسـي وغـريه مـن أشكال  لـه  تلـك املتعلقـة مبـا تتعـرض 

العنف، والتأكيد، يف هـذا الصـدد، عىل ضـرورة اسـتثناء تلـك الجرائـم مـن أحكـام العفـو 

والتشــريعات ذات الصلة، حيثام أمكن. 

احرتام الطابع املدين واإلنساين ملخيامت ومستوطنات الالجئني، ومراعاة االحتياجات الخاصة 	 

للمرأة والفتاة، مبا يف ذلك لدى تصميم تلك املخيامت واملستوطنات. 

االحتياجـات 	  مراعـاة  علـى  اإلدمـاج  وإعــادة  والتســريح  الســالح  نـــزع  خطـط  وضـع 

املختلفـة للمقـاتلني السـابقني إناثـا وذكـورا وعلـى مراعـــاة احتياجات ُمعاليـهم. 

يؤكد مجددا، كلمـا اتخـذت تدابـري مبوجـب املـادة 41 مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، للنظـر 	 

يف اآلثـار املحتملـــة لتلــك التدابــري علــى الســكان املدنيــني، مــع مراعــاة االحتياجات 

الخاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر يف منح االستثناءات اإلنسانية املناسبة. 

ضمــان مراعــاة بعثــات مجلــس األمــــن لالعتبـــارات الجنسـانية وحقـوق املـرأة، مبـا يف 	 

ذلـــك عــن طريــق التشــاور مــع املجموعــات النســائية املحليــة والدولية.

الدعوة للقيام بدراسة ألثر الرصاع املسلح علـى املـرأة والفتـاة، ودور املـرأة يف بنـاء السـالم، 	 

واألبعـاد الجنسـانية لعمليـات السـالم وحـل الرصاعـات. 

االتفاقية املتعلقة بشأن جنسية املرأة املتزوجة

الزوجة األصلية لدى زواجها من أجنبي، أو انفصالها عنه بانحالل 	  عدم جواز تأثر جنسية 

رابطة الزواج.

عدم جواز تأثر جنسية الزواج بتغيري الزوج لجنسيته، أو اكتسابه لجنسية دولة أخرى.	 

يجوز للزوجة األجنبية من احد مواطني الدول األعضاء طلب الحصول عىل جنسية زوجها 	 

مع احتفاظها بجنسيتها األصلية، وتخضع يف ذلك لرشوط التجنس التي قد تفرضها مصلحة 

األمن القومي أو النظام العام يف دولة جنسية الزوج دون تييز بني الرجل واملرأة، وال يجوز 

تأويل هذه االتفاقية عىل نحو يسحب امتيازا منح للزوجة سواء كان ترشيعيا أو قضائيا فيام 

يتعلق بحق طلبها الحصول عىل جنسية زوجها.
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إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة

ضامن حقها يف التصويت يف جميع االنتخابات، وضامن حقها يف ترشيح نفسها لجميع الهيئات 	 

املنبثقة عن االنتخابات العامة.

ضامن حقها يف التصويت يف جميع االستفتاءات العامة.	 

ضامن حقها يف تقلد املناصب العامة، ومبارشة جميع الوظائف العامة يف الدولة.	 

أو 	  الجنسية  باكتساب  يتعلق  فيام  للرجل  املقررة  الحقوق  بكافة  املرأة  تتمتع  أن  وجوب 

تغيريها أو االحتفاظ بها، وال يرتتب عىل الزواج من أجنبي أي مساس بجنسية الزوجة، أو 

يفرض عليها جنسية زوجها.2 

اتفاقية القضاء عىل أشكال التمييز ضد املرأة

ضامن تحقيق املساواة يف الحقوق السياسية بني الرجل واملرأة. 	 

وان تضمن للمرأة حق التصويت يف جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة.	 

والحق يف ترشحها يف كافة الوظائف العامة يف الدولة وشغل وظائف حيوية يف كافة مؤسسات 	 

الدولة العامة، سواء عىل الصعيد الداخيل أو الخارجي، من خالل إدراج كوته قانونية للنساء 

من بني املرشحني يف كافة االنتخابات يف الدولة، لضامن تثيلهن بشكل فاعل وأسايس.3 

أن تضمن للمرأة حقوقا مساوية للرجل فيام يتعلق باكتساب الجنسية وتغيريها أو االحتفاظ 	 

بها، فكثريا من الدول تارس تييزا ضد رعاياها من النساء آاليت يتزوجن بأجانب، حيث تتد 

الزوج  إىل  الحق  بينام ال ميتد هذا  األجنبية من زوج وطني،  الزوجة  إىل  الوطنية  الجنسية 

األجنبي من زوجة وطنية، كام ال تتعامل الكثري من الدول مببدأ املساواة فيام يتعلق بأبناء 

الوطنية املتزوجة من أجنبي مع أبناء األجنبية املتزوجة من وطني.

ب- الحقوق االقتصادية واالجتامعية

تعترب هذه الحقوق أكرث الحقوق التي وجدت اهتامما دوليا فيام يتعلق بتحقيق مبدأ املساواة 

2  م5 من إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة.

3  م 7 من اتفاقية القضاء عىل أشكال التمييز ضد املرأة.
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االقتصادي  الوضع  يحدثه  الذي  التأثري  مبدى  الدولية  املجموعة  من  إدراكا  واملرأة،  الرجل  بني 

االقتصادي، حيث  بالجانب  يتعلق  فيام  خاصة  املساواة،  هذه  تحقيق  مجمل  واالجتامعي عىل 

أصبحت املرأة تلعب دورا هاما ومحوريا يف زيادة الدخل األرسي والقومي، عىل نحو شاركت فيه 

الرجل بدرجة كبرية يف هذا املجال.

إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة

مكافحة جميع أنواع االتجار باملرأة واستغاللها جنسيا.4	 

حامية حق املرأة يف التعليم عىل كافة درجاته، من حيث االلتحاق بكافة املؤسسات التعليمية 	 

بجميع أنواعها، والتساوي يف املناهج الدراسية واملؤهالت املطلوبة للعمل يف حقل التدريس 

املقررة للجنسني، والتساوي يف فرص الحصول عىل املنح واإلعانات الدراسية، 

التساوي يف إمكانية الحصول عىل املعلومات الرتبوية التي تساعد عىل كفالة صحة األرسة 	 
ورفاهيتها.5

حقها يف العمل وتلقي التدريب املهني وحرية اختيار مهنتها. 	 

حقها يف تقايض مكافأة مساوية ملكافأة الرجل والتمتع مبعاملة مساوية للرجل داخل بيئة 	 

العمل. 

االجتامعية 	  والضامنات  التقاعدية  واالستحقاقات  األجر  مدفوعة  بإجازات  التمتع  يف  حقها 

املؤمنة ضد البطالة أو املرض أو الشيخوخة أو غري ذلك من أسباب العجز عن العمل. 

حقها يف تقايض التعويضات العائلية عىل قدم املساواة مع الرجل، ومنع فصلها من العمل يف 	 

حالة زواجها أو حملها، ومنحها كافة االمتيازات التي تتناسب مع طبيعتها من إجازة أمومة 

مدفوعة األجر. 

 تنح املرأة امتيازات إضافية عن الرجل فيام يتعلق بطبيعة عملها تناسب صميم تكوينها 	 

الجسدي.6 

4  انظر نصوص املواد 7، و8 من إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة.

5  م 9 من إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة.

6  م10 من إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة.
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اتفاقية القضاء عىل أشكال التمييز ضد املرأة

أن تراعي املنظومة التعليمية يف الدولة تفهام صحيحا ومتحرضا لدور املرأة الهام يف األرسة 	 

باعتبارها نواة املجتمع. 

أن تلتزم الدول بان تعرتف أن مسؤولية تربية األبناء يف األرسة مسؤولية مشرتكة بني الرجل 	 

نظم  إقرار  )مثل  اجتامعية  أساسية  هياكل  إقامة  يستتبعه رضورة  قد  الذي  األمر  واملرأة، 
إجازات خاصة لآلباء تكنهم من املشاركة االيجابية والفعالة يف هذه الرتبية(.7

اتخاذ كافة التدابري الترشيعية والعملية الخاصة بالقضاء عىل كافة أسباب االتجار الجنيس 	 

باملرأة.

توفري فرص عمل كافية للنساء يف املجتمع، واتخاذ تدابري عقابية صارمة لكل من ينتهك حرمة 	 

املرأة الجسدية والنفسية. 

اتخاذ كافة التدابري الخاصة مبنح املرأة حقوقا مساوية للرجل يف مجال الرتبية، وذلك وفقا 	 
للمعايري التالية:8

منح رشوط متساوية يف التوجيه الوظيفي واملهني، وعدم التمييز يف الفرص املمنوحة . 1

للجنسني فيام يتعلق بتكافؤ فرص التعليم العايل.

التساوي يف املناهج الدراسية واالمتحانات ومستويات مؤهالت املدرسني.. 2

التساوي يف فرص الحصول عىل املنح الدراسية واإلعانات املالية األخرى.. 3

التساوي يف فرص االلتحاق بربامج محو األمية والقضاء عىل الجهل يف املجتمع.. 4

التساوي يف فرص املشاركة يف األنشطة الرياضية والرتبية البدنية.. 5

تتع النساء بالحق املطلق يف العمل، من خالل النص الرصيح عىل عدد من التدابري الذي 	 

يجب أن تتخذها الدول األطراف يف هذا املجال عىل النحو التايل:

املهني . 1 التدريب  فرص  وتوفري  لكليهام،  املتوفرة  العمل  فرص  بالرجل يف  املرأة  مساواة 

والتعليم للمرأة الكفيل بتحقيق هذا التكافؤ.

7   م 5 من اتفاقية القضاء عىل أشكال التمييز ضد املرأة.

8   ملزيد من التفاصيل انظر نص املادة 10 من اتفاقية القضاء عىل أشكال التمييز ضد املرأة.
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اجتامعية . 2 أمناط  بتوفري  الدول  وقيام  تناسبها،  التي  املهنة  انتقاء  يف  املرأة  حرية  كفالة 

وثقافية تكن جميع أفراد املجتمع من تقبل فكرة تواجد املرأة يف أنواع كثرية من املهن 

والحرف التي استأثر بها الرجال.

مساواة املرأة للرجل يف األجر يف نفس العمل، وكفالتها بالضامن االجتامعي املناسب لها، . 3

وكفالة ظروف العمل ومتطلباته.

حامية املرأة يف مكان العمل من كافة أشكال التمييز القائم عىل الحالة االجتامعية أو . 4

األمومة.

وخاصة . 5 العمل،  مكان  يف  لها  تتعرض  قد  التي  العنف  أشكال  كافة  من  املرأة  حامية 
املضايقات الجنسية التي يتعرضن لها.9

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لضامن الرعاية الصحية للمرأة.   	 

الحق يف الحصول عىل الرعاية الصحية الشاملة لها، وإزالة أية عقبات قانونية أو اجتامعية 	 

تؤثر عىل هذا الحق. 

وإزالة 	  الصحية  الرعاية  خدمات  جميع  عىل  النساء  بحصول  الخاصة  التدابري  جميع  اتخاذ 

كافة األسباب التي تحول دون ذلك، من فقر أو أمية أو العزل البدين الذي تتعرض له النساء 

الريفيات.

ضامن االستقالل املايل للمرأة، لضامن مبارشاتها ملهامها األرسية والتجارية بشكل مستقل. 	 

إزالة كافة أشكال التمييز يف املعاملة املالية بني الرجل واملرأة، ومنح النساء كافة اإلعانات 	 

وكذلك  اإلعانات،  املساواة يف رشوط هذه  وتحقيق  للرجل،  مينح  قد  الذي  والتأمني  املالية 

املساواة املطلقة يف املعامالت املرصفية من خالل الحظر عىل التمييز بني الرجل واملرأة يف 
هذا املجال.10

9   يف هذا الشأن طالبت االتفاقية جميع الدول األطراف يف التوصية الثانية عرشة املعتمدة يف الدورة الثامنة للجنة يف العام 1992، أن تدرج 

يف تقاريرها إىل اللجنة )لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة( معلومات عن الترشيعات الصادرة ضد املضايقات الجنسية يف مكان العمل، 

ويف العام 1992 أوصت اللجنة بان تعتمد الدول األطراف تدابري قانونية فعالة لحامية املرأة من كافة أشكال العنف التي قد تتعرض لها يف 

مكان العمل. 

10  م 13 من اتفاقية القضاء عىل أشكال التمييز ضد املرأة.
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االعرتاف بأهمية عمل الريفيات ومساهمتهن يف رفاهية أرسهن واقتصاد بلدانهن، وضامن 	 

مشاركة املرأة الريفية يف إعداد وتنمية التخطيط اإلمنايئ ليك تتمكن املرأة من إيجاد بيئة 

جيدة لتنمية قدراتها االجتامعية واالقتصادية.

االتفاقية املتعلقة بشأن تشغيل النساء أثناء الليل وتعديالتها

أو  عامة  صناعية  منشأة  أي  يف  الليل  أثناء  سن  أي  يف  النساء  تشغيل  جواز  عدم  يف  الحق 

خاصة11، أو يف أي من فروعها، ويستثنى من ذلك املنشآت التي ال يشتغل فيها غري أفراد األرسة 

الواحدة12. 

االتفاقية رقم 100 بشأن تساوي أجور العامل والعامالت عند تساوي العمل

وكفالة تطبيق مبدأ تساوي األجر بني العامل والعامالت عند قيامهم بعمل متكافئ، وميكن 	 

أن يطبق هذا املبدأ عن طريق: 1- القوانني أو اللوائح القومية. 2- أي جهاز قانوين، أو معرتف 

به قانونا لتحديد األجور. 3- االتفاقات الجامعية بني أصحاب العمل والعامل. 4- الجمع بني 

هذه األساليب املختلفة.13  

االتفاقية الخاصة بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده

ال يجوز السامح بتشغيل املرأة خالل األسابيع الستة التالية للوضع14. 	 

يحق للمرأة االنقطاع عن العمل إذا قدمت شهادة طبية تفيد ترجيح حصول الوضع خالل 	 
ستة أسابيع.15

تكني املرأة خالل هذا الظرف من الحصول عىل مزايا مالية كافية تكنها هي وطفلها من 	 

املعيشة يف أحوال صحية طيبة. 

11  يقصد باملنشأة الصناعية: 1- املناجم واملحاجر واألعامل األخرى املتصلة باستخراج مواد من باطن األرض. 2- الصناعات التي تتناول تصنيع 

األدوات وتحويلها وتنظيفها وإصالحها. 3- األعامل املتصلة بأعامل الرتميم واإلصالح الخاصة باألبنية والطرق واملشاءات. 

12  ورد استثناء عىل هذا املبدأ يتعلق بحالة القوة القاهرة التي تؤدي إىل توقف العمل يف املنشاة ألسباب قاهرة غري متوقعة، وعندما يتعلق 

العمل مبواد أولية قابلة للتلف الرسيع. ملزيد من التفاصيل انظر نص املادة 4 من االتفاقية رقم 4 بشأن تشغيل النساء أثناء الليل.

13  م2 من اتفاقية تساوي أجور العامل والعامالت عند تساوي العمل.

14   م 3/أ

15  م 3/ب
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كام يحق للمرأة الحصول عىل رعاية طبية مجانية من طبيب أو قابلة مؤهلة. 	 

يحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول عىل فرتتني للراحة اليومية خالل ساعات عملها، ال 	 

تقل مدة كل منهام عن نصف ساعة لتتمكن من إرضاع طفلها. 

إذا ما تغيبت املرأة عن عملها للظروف املشار إليها أعاله لفرتة زمنية أكرث من املسموح بها 	 

نتيجة مرض بشهادة طبية، تفيد أن هذا التغيب ناتج عن الحمل أو الوضع، قد جعلها غري 

قادرة عىل تحمل أعباء العمل، فانه ال يجوز قانونا لصاحب العمل أن ينذرها بالفصل من 

عملها، وال أن يرسل إليها إنذارا بالفصل تنتهي مدته خالل هذا الغياب، باستثناء الحالة التي 
تتعدى فيها فرتة غيابها املدة املنصوص عليها قانونا يف الترشيعات الداخلية لدولتها.16

يحق للمرأة الحصول عىل فرتة إجازة لألمومة لفرتة ال تقل عن 12 أسبوعا تشمل فرتة إجازة 	 

إجبارية بعد الوضع، متى قدمت شهادة طبية تحدد اليوم املحتمل للوضع. 

يف حالة مرض املرأة نتيجة الحمل، فيحق لها الحصول عىل إجازة إضافية قبل الوضع، عىل أن 

ترفق أسباب طلبها هذا بشهادة طبية معتمدة. 

االتفاقية العربية بشأن املرأة العاملة لعام 1976

هذه 	  تشتمل  أن  ووجوب  العمل،  ترشيعات  كافة  يف  بالرجل  املرأة  مساواة  عىل  العمل 

وعىل  االقتصادية،  القطاعات  كافة  يف  املرأة  لعمل  منظمة  خاصة  أحكام  عىل  الترشيعات 
األخص قطاع الزراعة.17

كافة رشوط وظروف 	  والرجل يف  املرأة  بني  االستخدام  الفرص يف  تكافؤ  العمل عىل ضامن 
العمل، وضامن منح املرأة العاملة األجر املامثل للرجل يف نفس العمل.18

العمل عىل ضامن إتاحة الفرص للمرأة العاملة عىل قدم املساواة مع الرجل يف كافة مراحل 	 
التعليم، وكذلك يف التوجيه والتدريب املهني قبل وبعد االلتحاق بالعمل.19

16  م4 من االتفاقية رقم 3 الخاصة باستخدام النساء قبل الوضع وبعده.

17  م2 من االتفاقية العربية بشأن املرأة العاملة لعام 1976

18  م3 من االتفاقية العربية بشأن املرأة العاملة لعام 1976

19  م4 من االتفاقية العربية بشأن املرأة العاملة لعام 1976
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العمل عىل ضامن توفري تسهيالت إعادة تدريب املرأة العاملة بعد فرتات انقطاعها املسموح 	 

به قانونا عن مجال العمل، كام يحظر تشغيل النساء يف األعامل الخطرة أو الشاقة أو الضارة 

بالصحة واألخالق التي يحددها املرشع يف كل دولة، وال يجوز تشغيل النساء ليال عىل أن 

تتوىل الجهات املختصة يف كل دولة تحديد فرتات الليل طبقا ملا يتامىش مع مناخ وتقاليد 

كل دولة.20 

يلتزم كل صاحب عمل يف املنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمل عىل تهيئة دار للحضانة 	 

للدول رشوط  الداخلية  الترشيعات  تحدد  بحيث  أخرى،  منشآت  مع  باالشرتاك  أو  مبفرده 
إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.21

وجوب العمل عىل تخفيف األعامل التي تكلف بها املرأة العاملة أثناء الفرتة األخرية للحمل، 	 
وعقب الوالدة، ويحظر تشغيلها ساعات إضافية يف هذه الفرتات.22

يحق للمرأة العاملة الحصول عىل إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع ملدة ال تقل عن عرشة 	 

أسابيع، كام يحق للمرأة املتزوجة أن تنح إجازة مرضية خاصة يف حالة املرض الناجم عن 

الحمل أو الوضع طبقا ملا يحدده املرشع يف كل دولة، عىل أن ال تحتسب هذه اإلجازات 

ضمن اإلجازات املرضية املنصوص عليها يف القانون. ويف جميع الحاالت يحظر فصل املرأة 

العاملة أثناء حملها أو قيامها بإجازة الوضع،

كام أجازت االتفاقية لكال الزوجني الحق يف الحصول عىل إجازة بدون اجر ملرافقة األخر يف 	 

حالة انتقاله إىل مكان أخر غري مكان العمل األصيل، داخل الدولة أو خارجها، عىل أن تتوىل 

النوع من اإلجازات. كام  الترشيعات الداخلية للدول تحديد الحد األقىص املرصح به لهذا 

أجازت االتفاقية للمرأة العاملة الحق يف الحصول عىل إجازة بدون اجر للتفرغ لرتبية أطفالها 

وذلك وفقا للرشوط واملدد التي تحددها الترشيعات الوطنية للدول، عىل أن تحتفظ املرأة 

التأمينات االجتامعية الخاصة  بوظيفتها خالل هذه املدة. كام يجب أن تشتمل ترشيعات 

بكل دولة تأمينا خاصا باألمومة.

 كام أجازت االتفاقية لكل من الرجل واملرأة عىل حد سواء الحق يف الجمع بني معاشهام 	 

20  انظر نصوص املواد 5، و6، و7 من االتفاقية العربية بشأن املرأة العاملة لعام 1976

21  م8 من االتفاقية العربية بشأن املرأة العاملة لعام 1976

22  م9 من االتفاقية العربية بشأن املرأة العاملة لعام 1976
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الوظيفي وبني معاش زوجه دون انتقاص عند الوفاة، عىل أساس انفصال الذمة املالية للرجل 

عن املرأة يف الترشيعات القانونية العربية. كام ميتد هذا الحق ألبناء املرأة العاملة يف الحصول 

عىل معايش أبويهام دون انتقاص يف وقت واحد عند وفاتهام.

التأمني 	  امتيازات  من  االستفادة  يف  الحق  األرسة  أفراد  لجميع  أن  االتفاقية عىل  نصت  كام 

الصحي الخاص باملرأة، وتتوىل الترشيعات الخاصة بكل دولة تحديد ماهية املقصود باألرسة، 

كام يحق للمرأة العاملة الحصول عىل املنح العائلية املالية يف حالة إعالتها ألوالدها، كام يحق 

للمرأة العاملة الحصول عىل كامل مستحقاتها املالية من مكافأة نهاية الخدمة أو املعاش أو 

أية استحقاقات مالية أخرى دومنا أدىن درجة تييز عن الرجل.

ج- الحقوق املتعلقة باألهلية املدنية واألحوال الشخصية

عىل الرغم من صعوبة تناول مثل هذا النوع من الحقوق عىل الصعيد الدويل، نظرا التصالها 

يصعب  قانونية  أمورا  وتناولها  املختلفة،  املجتمعات  يف  وعقائدية  دينية  بثوابت  مبارش  بشكل 

توحيدها عىل الصعيد الدويل، نظرا لخصوصية كل مجتمع وكل تنظيم قانوين وطني عىل هذا 

الصعيد، إال أن املواثيق واملعاهدات الدولية مل تكن لتغفل تنظيم مثل هذا النوع من الحقوق، 

إدراكا منها بصعوبة الوصول إىل تحقيق نوعا من املساواة بني الرجل واملرأة دون التطرق لها.

باملعتقدات  املساس  دون  الحقوق  من  النوع  هذا  مثل  تنظيم  من  الدويل  املجتمع  من  ورغبة 

لتضع حدودا  املواثيق  األرسي، جاءت هذه  الصعيد  الوطنية عىل  وثوابتها  للمجتمعات  الدينية 

عامة لهذه الحقوق دون أن تخوض يف تفاصيلها رغبة منها يف عدم التعرض لخصوصية املجتمعات 

املحلية.

اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدىن لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج

ال ينعقد الزواج قانونا إالّ برضا الطرفني رضاء كامال ال إكراه فيه، وبإعرابهام عنه بشخصيهام 

بعد تأمني العالنية الالزمة، وبحضور السلطة املختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا ألحكام 

القانون املختص يف الدولة، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا اقتنعت السلطة املختصة باستثنائية 

يعرضها  التي  وبالصيغة  مختصة  سلطة  أمام  رضاه  عن  أعرب  قد  الطرف  هذا  وبأن  الظروف، 

القانون، ومل يسحب ذلك الرضا. 

اتخاذ التدابري الترشيعية الالزمة لتعيني حد أدىن لسن الزواج، وال ينعقد قانونا زواج من هم 	 



دليل تعزيز حماية حقوق اإلنسان في سياق والية القضاء الشرعي بدولة فلسطين 184

المالحق

دون هذا السن، ما مل تقرر السلطة املختصة اإلعفاء من رشط السن ألسباب جدية، ملصلحة 

سجل  يف  الزواج  عقود  جميع  بتسجيل  املختصة  السلطة  وتلتزم  زواجهام.  املزمع  الطرفني 

رسمي مناسب. 

إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة

اتخاذ كافة التدابري الكفيلة بتمتع املرأة بحقوق مدنية مساوية للرجل، دون اإلخالل مببدأ 	 
وحدة وانسجام األرسة، وال سيام يف الحقوق التالية:23

حق التملك وإدارة املمتلكات الخاصة والترصف بها ووراثتها.	 

حق التمتع باألهلية القانونية الكاملة.	 

كافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيام يتعلق بالترشيعات الخاصة بحق التنقل والسفر.	 

حق املرأة يف اختيار زوجها مبحض إرادتها، وتساويها مع الرجل يف كافة الحقوق الناشئة عن 	 

األبناء كمعيار أويل  الناشئة عن حله، واألخذ بعني االعتبار مصلحة  الزواج، والحقوق  عقد 

لتقرير هذه الحقوق، كام يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غري البالغات.

اتفاقية القضاء عىل أشكال التمييز ضد املرأة

وجوب مساواة املرأة بالرجل أمام القانون. 	 

كفالة تحقيق املساواة بني الجنسني يف مجاالت القانون املدين )مثل املساواة يف حق امللكية 	 

والتوريث وحق املرأة يف إدراج عقود خاصة لصالحها(. 

حق املرأة يف اختيار محل إقامتها ومسكنها الدائم. 	 

حظر كافة أشكال التمييز فيام يتعلق بقانون األرسة، فكثريا ما تحرم املرأة من حقها يف اختيار 	 

زوجها، وكثريا ما تحرم من اختيار أسلوب الرتبية الذي ترتئيه ألوالدها، وكثريا ما يصادر حقها 

يف إنهاء عالقتها الزوجية إن هي رأت بعدم جدوى استمرارها أو ترضرها من استمرارها. 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف كافة األمور 	 

23  م6 من إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة.
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املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية«. ويف هذا الشأن جاءت االتفاقية لتفصل هذه الحقوق 

عىل النحو التايل:

الحق يف الرضا عىل عقد الزواج.	 

الحق يف اختيار الزوج.	 

الحقوق الناشئة عن انعقاد عقد الزواج أثناء الحياة الزوجية.	 

الحقوق املتعلقة باألبناء وتسيري البيت األرسي.	 

األبناء وليس العتبار نوع 	  األبناء ملا هو مقرر ملصلحة  الوالية والوصاية عىل  الحق يف 

الجنس.

الحق يف العمل واختيار طبيعته.	 

الحق يف ملكية وحيازة ممتلكات األرسة والترصف فيها.	 
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القسم الثالث من املالحق 

وثائق دولية
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ملحق رقم )1( أجزاء من التوصية العامة رقم 33 
بشأن جلوء املرأة إلى القضاء الشرعي 

ويف هذه التوصية العامة، تتناول اللجنة التزامات الدول األطراف بأن تكفل للمرأة إمكانية 

التمييز  أشكال  جميع  من  املرأة  حقوق  حامية  االلتزامات  هذه  وتشمل  القضاء.  إىل  اللجوء 

لتمكينها، بصفتها الفردية، وبكونها صاحبة حق. فاللجوء الفعال إىل القضاء يعزز القدرة التحررية 

والتحويلية للقانون.

حق املرأة يف اللجوء إىل القضاء أمر أسايس إلعامل جميع الحقوق التي تحميها اتفاقية القضاء . 1

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. وهذا الحق عنرص أسايس من عنارص سيادة القانون 

والحكم الرشيد، إىل جانب استقالل القضاء وحياده ونزاهته ومصداقيته، ومكافحة اإلفالت 

من العقاب والفساد، ومشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف السلطة القضائية، وآليات تنفيذ 

القانون األخرى. والحق يف اللجوء إىل القضاء متعدد األبعاد. وهو يشمل إمكانية مقاضاة 

االنتصاف  سبل  وتوفريها  وجودتها،  إليها،  الوصول  وسهولة  وتوافرها  نفسها،  العدالة  نظم 

لضحاياها، ومساءلتها. 

ومن واقع املامرسة، فقد الحظت اللجنة عددا من العقبات والقيود التي تعوق نيل املرأة . 2

حقها يف اللجوء إىل القضاء عىل أساس املساواة. ومن هذه العقبات عدم وجود حامية قضائية 

فعالة مقدمة من الدول األطراف يف ما يتصل بجميع أبعاد اللجوء إىل القضاء. وتحدث هذه 

معينة،  عوامل  إىل  ذلك  ويرجع  املساواة،  وعدم  التمييز  قوامه  هيكيل  سياق  يف  العقبات 

كالقوالب النمطية املتصلة بنوع الجنس، والقوانني التمييزية، والتمييز املتقاطع أو املركب، 

واملتطلبات واملامرسات اإلجرائية واملتعلقة باإلثبات، والعجز عن العمل بصورة منهجية من 

أجل كفالة إمكانية وصول جميع النساء إىل اآلليات القضائية جسديا واقتصاديا واجتامعيا 

وثقافيا. وجميع هذه العقبات تشكل انتهاكات مستمرة لحقوق اإلنسان للمرأة.

ويشمل نطاق هذه التوصية العامة إجراءات العدالة ونوعيتها بالنسبة إىل النساء عىل جميع . 3

وتشمل  القضائية.  شبه  واآلليات  املتخصصة  اآلليات  ذلك  يف  مبا  العدالة،  نظم  مستويات 

العامة،  اإلدارية  الهيئات  أو  الوكاالت  بها  تقوم  التي  األعامل  القضائية جميع  اآلليات شبه 

القضاء، والتي لها آثار قانونية وميكن أن تؤثر عىل الحقوق  التي يقوم بها  عىل غرار تلك 

والواجبات واالمتيازات القانونية.
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إىل . 4 يشري  الذي  التعددية.  العدالة  نظم  أيضا  القضاء  إىل  اللجوء  يف  الحق  نطاق  ويشمل 

جهة،  من  وقراراتها  وإجراءاتها  ولوائحها  الدولة  قوانني  بني  الطرف  الدولة  داخل  التعايش 

والقوانني واملامرسات الدينية أو العرفية، أو املنتمية إىل الشعوب األصلية أو املجتمعية من 

جهة أخرى. ولذلك، فإن نظم العدالة التعددية تشمل مصادر متعددة للقانون، سواء كانت 

تلك املصادر رسمية أو غري رسمية، وسواء كانت تابعة للدولة أو لغري الدولة أو مختلطة، قد 

تواجهها املرأة عند سعيها إىل مامرسة حقها يف اللجوء إىل القضاء.

 ونظم العدالة الدينية والعرفية، واملنتمية إىل الشعوب األصلية واملجتمعية - املشار إليها 

باعتبارها نظم العدالة التقليدية يف هذه التوصية العامة - ميكن أن تعرتف بها الدولة رسميا، 

وأن تعمل مبوافقة الدولة، مع اكتسابها أو عدم اكتسابها مركزا واضحا، أو وظيفة واضحة، 

خارج اإلطار التنظيمي للدولة.

وتتضمن املعاهدات واإلعالنات الدولية واإلقليمية املتعلقة بحقوق اإلنسان ومعظم الدساتري . 5

الوطنية ضامنات تتعلق باملساواة يف الجنس و/أو بني الجنسني أمام القانون، والتزاما بكفالة 

استفادة الجميع من املساواة يف الحامية أمام القانون)24(.    

 جيم - قانون األرسة

45 - يكمن عدم املساواة يف األرسة وراء جميع رضوب التمييز األخرى التي تارَس ضد املرأة، وكثريا 

ما يتم تسويغه باسم املعتقدات والتقاليد والثقافة. وقد شددت اللجنة مرارا عىل الحاجة إىل 

وجوب أن تكون قوانني األرسة وآليات تطبقيها ممتثلة ملبدأ املساواة املنصوص عليه يف املواد 

2 و 15 و 16 من االتفاقية)25(.

46 - وتويص اللجنة بأن تقوم الدول األطراف مبا ييل:

بني  املساواة  تنص عىل  الشخصية  لألحوال  قوانني  أو  األرسة  بشأن  قوانني خطية  اعتامد  )أ( 

الزوجني أو الرشيكني يف اللجوء إىل القضاء، برصف النظر عن هويتهام الدينية أو العرقية 

انظر، عىل سبيل املثال، املادتني 7 و 8 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادتني 2 و 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية   24

والسياسية، واملادتني2 )2( و 3 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. أما عىل املستوى اإلقليمي، فإن 

اتفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية )االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان(، واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، وامليثاق 

األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، فتحتوي جميعها عىل أحكام ذات صلة.

انظر عىل وجه الخصوص، التوصية العامة رقم 29 بشأن املادة 16 من االتفاقية )العواقب االقتصادية املرتتبة عىل الزواج والعالقات األرسية   25

وفسخها(.
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أو املجتمعية، وفقا لالتفاقية والتوصيات العامة للجنة)13(؛

 )ب( النظر يف أن تنشئ، يف نفس اإلطار املؤسيس، آليات قضائية أو شبه قضائية بشأن األرسة 

تراعي الفوارق بني الجنسني، وتعالج مسائل من قبيل تسوية املنازعات املتعلقة بامللكية، 

وحقوق األرض، واملرياث، وفسخ الزواج، وحضانة األطفال؛

يف البيئات التي ال يتوافر فيها قانون أرسي موحد، والتي توجد فيها نظم تعددية للقانون   )ج( 

الدينية  والقوانني  األصلية،  الشعوب  وقانون  املدين،  القانون  نظم  قبيل  من  األرسي، 

يتعلق  ما  الفردي يف  االختيار  الشخصية عىل  األحوال  قوانني  تنص  أن  كفالة  والعرفية، 

الدولة  محاكم  تقوم  أن  وينبغي  العالقة.  من  مرحلة  أية  يف  املنطبق  األرسي  بالقانون 

باستعراض القرارات التي تتخذها جميع الهيئات األخرى يف هذا الصدد.

رابعا - توصيات بشان إنشاء آليات محددة

حيث  الدولية/اإلقليمية:  العدالة  ونظم  املتخصصة،  القضائية  القضائية/شبه  النظم  ألف - 

املتخصصة األخرى)26(، مبا يف ذلك محاكم  القضائية  القضائية وشبه  أيضا عىل اآلليات  تقع 

العسكرية،  االنتخابية، واملحاكم  باألرايض، واملحاكم  املتعلقة  املطالبات  العمل)27(، ومحاكم 

واملفتشيات والهيئات اإلدارية)28(، التزامات باالمتثال للمعايري الدولية املتعلقة باالستقاللية 

والحياد والكفاءة، وألحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املواد 2 و 5 )أ( و 15 

من االتفاقية.

55 - وقد تفيض الحاالت االنتقالية وحاالت ما بعد النزاع إىل زيادة التحديات التي تواجه املرأة 

العامة  اللجنة، يف توصيتها  أبرزت  القضاء. وقد  اللجوء إىل  تأكيد حقها يف  التي تسعى إىل 

القضاء يف مثل  املرأة إىل  رقم 30، االلتزامات املحددة للدول األطراف يف ما يتعلق بلجوء 

هذه الحاالت.

56 - وتويص اللجنة بأن تقوم الدول األطراف مبا ييل:

حسب البلد املعني، تغطي هذه املجاالت نظم عدالة عامة أو متخصصة.  26

يف ما يتعلق بلجوء املرأة إىل القضاء، فإن االتفاقيات ذات الصلة ملنظمة العمل الدولية تشمل اتفاقية التفتيش يف العمل، 1947 )رقم 81(،   27

واالتفاقية املتعلقة بالهجرة طلبا للعمل )منقحة(، لعام 1949 )رقم 97(،  واتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، 1969 )رقم 129(، واتفاقية 

الشعوب األصلية والقبلية، لعام 1989 )رقم 169(، واالتفاقية املتعلقة بخدم املنازل، لعام 2011 ) رقم 189(.

.)E/CN.4/2006/58 انظر مشاريع املبادئ التي تنظم إدارة العدالة بواسطة املحاكم العسكرية )انظر  28

http://undocs.org/E/CN.4/2006/58
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اتخاذ جميع الخطوات املالمئة لكفالة جعل جميع آليات العدالة القضائية وشبه القضائية  )أ( 

املتخصصة متاحة للمرأة، ليتيرس لها اللجوء إليها عمليا، وتارس واليتها مبوجب نفس الرشوط 

التي تعمل مبوجبها املحاكم العادية؛

)ب( القيام بالرتتيبات الالزمة إلجراء رصد واستعراض مستقلني لقرارات اآلليات القضائية وشبه 

القضائية املتخصصة؛

إنشاء برامج وسياسات واسرتاتيجيات من أجل تيسري وضامن مشاركة املرأة عىل قدم املساواة  )ج( 

يف هذه اآلليات القضائية وشبه القضائية املتخصصة عىل جميع املستويات؛

بعد  ما  ومرحلة  االنتقالية،  الحاالت  يف  القضاء  إىل  املرأة  بلجوء  املتعلقة  التوصيات  تنفيذ  )د( 

النزاع، الواردة يف الفقرة 81 من التوصية العامة رقم 30، باتباع نهج شامل وجامع وتشاريك 

يف ما يتعلق بآليات العدالة االنتقالية؛

الدولية  العدالة  لنظم  الدولية  والقرارات  للصكوك  الوطني  الصعيد  عىل  التنفيذ  )هـ( كفالة 

واإلقليمية املتصلة بحقوق املرأة، وإنشاء آليات مراقبة لتنفيذ القانون الدويل.

 باء - العمليات البديلة لتسوية املنازعات

57 - اعتمد العديد من الواليات القضائية نظام إلزامية أو اختيارية للوساطة واملصالحة والتحكيم 

يف املنازعات، وتسويتها عىل أساس تعاوين، فضال عن تيسريها والتفاوض بشأنها عىل أساس 

مراعاة املصالح. وينطبق ذلك بصفة خاصة يف مجاالت قانون األرسة، والعنف املنزيل، وقضاء 

األحداث، وقانون العمل. ويشار إىل العمليات البديلة لتسوية املنازعات، يف بعض األحيان، 

باعتبارها قضاء غري رسمي يرتبط بعمليات التقايض أمام املحاكم الرسمية، وإن كان يعمل 

خارج إطارها. 

58 - وتويص اللجنة بأن تقوم الدول األطراف مبا ييل:

إبالغ املرأة بحقوقها يف ما يتعلق باللجوء إىل العمليات التعاونية لتسوية املنازعات، باستخدام  )أ( 

الوساطة واملصالحة والتحكيم؛

)ب( ضامن أال تؤدي اإلجراءات البديلة لتسوية املنازعات إىل تقييد وصول املرأة إىل سبل االنتصاف 

القضائية، أو غري ذلك من سبل االنتصاف يف أي مجال من مجاالت القانون، وأال تؤدي إىل 

مزيد من االنتهاكات لحقوقها؛
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كفالة أال تحال قضايا العنف املرتكب ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املنزيل، تحت أي ظرف  )ج( 

من الظروف، إىل أي إجراء بديل لتسوية املنازعات.

جيم - املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومكاتب أمناء املظامل

قد يؤدي تطوير مؤسسات لحقوق اإلنسان ومكاتب ألمناء املظامل عىل الصعيد الوطني إىل 

إتاحة املزيد من الفرص للمرأة للجوء إىل القضاء.

الكافية إلنشاء مؤسسات  :)أ( 1. توفري املوارد  اللجنة الدول األطراف مبا ييل  حيث اوصت 

مبركز  املتعلقة  للمبادئ  وفقا  مستدامة،  بصورة  وتشغيلها  اإلنسان،  لحقوق  مستقلة  وطنية 

املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان )مبادئ باريس(؛ 

 2.  كفالة أن يكون تشكيل هذه املؤسسات وأنشطتها مراعية للمسائل الجنسانية؛

النطاق، وسلطة للنظر يف الشكاوى  منح املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والية واسعة  )ب( 

املتعلقة بحقوق اإلنسان للمرأة؛

واملؤسسات  املظامل  أمناء  مكاتب  يف  الفردية  االلتامسات  عمليات  إىل  املرأة  وصول  تيسري  )ج( 

املتعلقة  املطالبات  املرأة من تقديم  الوطنية لحقوق اإلنسان عىل أساس املساواة، وتكني 

بأشكال التمييز املتعددة واملتقاطعة؛

الكافية والدعم  تزويد املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومكاتب أمناء املظامل، باملوارد  )د( 

الكايف إلجراء البحوث.

نظم العدالة التعددية  دال - 

61 - تالحظ اللجنة أن قوانني الدولة ولوائحها وإجراءاتها وقراراتها ميكن أحيانا أن تتعايش، يف أي 

دولة طرف، هي والقوانني واملامرسات الدينية أو العرفية أو القوانني واملامرسات للشعوب 

للعدالة.  تعددية  يؤدي إىل وجود نظم  أن  املحلية. ومن شأن هذا  املجتمعات  أو  األصلية 

من  باعتبارها جزءاً  بها رسميا  يُعرتف  أن  للقانون ميكن  ولذلك فإن هناك مصادر متعددة 

النظام القانوين الوطني أو أن تعمل بدون أي أساس قانوين واضح. وتقع عىل الدول األطراف 

األخرى  الدولية  الصكوك  االتفاقية، ومبوجب  )أ( و 15 من  املواد 2 و 5  التزامات مبوجب 
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لحقوق اإلنسان، لضامن احرتام حقوق اإلنسان للمرأة عىل أساس املساواة، ولحامية املرأة 

من انتهاكات حقوقها اإلنسانية عىل يد جميع مكونات نظم العدالة التعددية)29(.

القضاء،  إىل  املرأة  للجوء  مقيِّداً  ذاته،  بحد  تعددية،  عدالة  نظم  يكون وجود  أن  -  وميكن   62

بإدامته املعايري االجتامعية التمييزية وتعزيزها. ويف كثري من السياقات، وبرصف النظر عن 

ال  التعددية،  العدالة  آليات  إطار  يف  القضاء  إىل  اللجوء  من  للتمكن  متعددة  سبل  توافر 

تستطيع املرأة أن تارس بفعالية اختيارها للمنتدى الذي تريده. 

فيها  يوجد  التي  األطراف  الدول  بعض  يف  الفردية،  بصفتها  املرأة،  أن  اللجنة  وقد الحظت 

نظام لقوانني األرسة و/أو األحوال الشخصية، يستند إىل القواعد العرفية أو الدينية أو املجتمعية، 

متعايشاً مع نظام للقانون املدين، قد ال تكون مطلعًة بنفس املستوى عىل النظامني كليهام و/أو 

تتمتع بالحرية يف تحديد أٍي من النظامني ينطبق عليها.

63 - وتويص اللجنة بأن تقوم الدول األطراف، بالتعاون مع الجهات الفاعلة من غري الدول، مبا ييل:

العدالة،  نظم  يف  املوظفني  قدرات  لبناء  برامج  تنفيذ  ذلك  يف  مبا  فورية،  خطوات  اتخاذ  )أ( 

وتدريبهم يف مجاالت االتفاقية وحقوق املرأة، لكفالة أن تقوم نظم العدالة الدينية والعرفية، 

ومامرساتها  وإجراءاتها  قواعدها  مبواءمة  األصلية،  الشعوب  لدى  العدالة  ونظم  واملجتمع، 

لحقوق  الدولية  الصكوك  من  وغريها  االتفاقية  يف  عليها  املنصوص  اإلنسان  حقوق  مبعايري 

اإلنسان؛

)ب( سن ترشيعات لتنظيم العالقات بني اآلليات داخل نظم العدالة التعددية، من أجل الحد من 

احتامالت حدوث تضارب فيام بينها؛

اإلدارية  الهيئات  أو  املحاكم  بتمكني  للمرأة،  اإلنسان  انتهاكات حقوق  توفري ضامنات ضد  )ج( 

التابعة للدولة من استعراض أنشطة جميع مكونات نظم العدالة التعددية، مع إيالء اهتامم 

خاص ملحاكم القرى واملحاكم التقليدية؛

واملنتدى  التطبيق  الواجب  القانون  بشأن  ومستنري  حقيقي  خيار  للمرأة  يكون  أن  كفالة  )د( 

القضايئ اللذين تفّضل أن يُستمع إىل مطالباتها يف إطارهام؛

انظر، عىل وجه التحديد، التوصية رقم 29.  29
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)هـ( كفالة توافر خدمات املساعدة القانونية للنساء لتمكينهن من املطالبة بحقوقهن يف مختلف 

نظم العدالة التعددية، وذلك بإرشاك موظفي دعم محليني مؤهلني يف تقديم تلك املساعدة؛

لرصد  املنشأة  الهيئات  يف  املستويات  املساواة، يف جميع  أساس  املرأة، عىل  مشاركة  كفالة  )و(  

عمليات نظم العدالة التعددية وتقييمها وتقديم تقارير عنها؛

تعزيز الحوار البناء، وإضفاء الطابع الرسمي عىل الروابط بني نظم العدالة التعددية، بوسائل  )ز( 

منها اعتامد إجراءات لتبادل املعلومات فيام بينها.
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ملحق رقم )2( توصيات لدعم ووصول األطفال 
للعدالة يف القضاء الشرعي 

وتقارير  اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  ملفوضة  السنوي  التقرير  من  مقتبسة 

املفوضية السامية واألمني العام املعنون بوصول األطفال إىل العدالة والذي عرض يف الدورة 25 

ملجلس حقوق اإلنسان  

وصول األطفال إىل العدالة

وتعزيز  لحامية  ذاته ورشط جوهري  أسايس يف حد  العدالة حق  إىل  األطفال  يعد  وصول 

عن  الصادر  اإلعالن  يف  املتحدة،  األمم  يف  األعضاء  الدول  وكررت  كافة.  األخرى  اإلنسان  حقوق 

االجتامع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون عىل املستويني الوطني والدويل 

املعتمد يف أيلول/سبتمرب 2012، تأكيد حق الجميع يف الوصول إىل العدالة، مبن يف ذلك األشخاص 

املنتمون إىل فئات ضعيفة، وأعرب االجتامع عن »التسليم بأهمية سيادة القانون لحامية حقوق 

الطفل، مبا يف ذلك توفري الحامية القانونية من التمييز والعنف واإليذاء واالستغالل، وكفالة تحقيق 

مصلحة الطفل الفضىل يف املقام األول يف جميع اإلجراءات، وجدد االلتزام بإعامل حقوق الطفل 

عىل نحو تام«30.

يشري الوصول إىل العدالة إىل إمكانية الحصول عىل سبيل انتصاف عادل وعىل وجه الرسعة 

عند وقوع انتهاكات للحقوق، عمالً باملعايري والقواعد الوطنية والدولية، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق 

الوطنية، مبا يف ذلك  للمحاكم  والجنايئ  املدين واإلداري  املجاالت  الطفل)31(. وينطبق ذلك عىل 

آليات العدالة العرفية والدينية، واملحاكم الدولية، فضالً عن اآلليات البديلة والتصالحية لتسوية 

النزاعات، ويشمل دون تقييد جميع اإلجراءات القضائية ذات الصلة التي تؤثر يف األطفال)32(، 

مبن فيهم األطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم 

ذلك، سواء أكانوا من الضحايا أو الشهود33، أو األطفال الذين يُعرضون عىل نظام العدالة ألسباب 

قرار الجمعية العامة 1/67، الفقرتان 14 و17.  30

نهج األمم املتحدة املوحد إلقامة العدل لصالح األطفال، الصفحة 4.  31

اتفاقية حقوق الطفل تعرف الطفل عىل أنه »كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق   32

عليه« )املادة 1(.

عبارة »األطفال الضحايا والشهود« تعني األطفال واملراهقني دون سن الثامنة عرشة من ضحايا الجرمية أو الشهود عليها، برصف النظر عن   33

دورهم يف الجرم املرتكب أو يف محاكمة املجرم املزعوم أو جامعات املجرمني املزعومني؛ املادة 9)أ( من قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي 

.20/2005
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أخرى تتعلق عىل سبيل املثال بالرعاية أو الحضانة أو الحامية. 

ويقتيض مفهوم وصول األطفال إىل العدالة التمكني القانوين لجميع األطفال. وينبغي تكينهم 

من الوصول إىل املعلومات ذات الصلة وإىل سبل االنتصاف الفعالة للمطالبة بحقوقهم، مبا يف ذلك 

عن طريق الدوائر القانونية وغريها، وتثقيفهم يف مجال حقوق الطفل، وتزويدهم باإلرشادات 

ذلك،  عىل  وعالوة  مستنريين)34(.  راشدين  أشخاص  طريق  عن  ودعمهم  لهم،  املشورة  وتقديم 

يتطلب وصول األطفال إىل العدالة مراعاة تطور نضج األطفال وإدراكهم لدى مامرستهم لحقوقهم.

نظم العدالة العرفية والدينية: هو نظام معرتف بها قانوناً يف بعض الدول وتوفر أنواعاً معينة 

من عمليات تسوية املنازعات. وقد أشارت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان إىل أن هذه اآلليات 

آليات  تكون  األحيان  بعض  ويف  البسيطة)35(.  والجنائية  املدنية  املسائل  عىل  تقترص  أن  ينبغي 

العدالة العرفية متاحة بصورة أكرب لألطفال وأرسهم وتوفر وسائل أيرس لتسوية النزاعات. وأشارت 

املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال إىل أن هذه اآلليات تيل إىل استخدام 

لغة أيرس وتتمتع بإمكانات أكرب ملعالجة املشكالت، باإلضافة إىل أنها أقل تكلفة وتعزز مشاركة 

الجاين والضحية بصورة مبارشة، فضالً عن إرشاك األرس واملجتمع املحيل)36(. وعادة ما ميثل الطفل 

يف إطار اإلجراءات العرفية مع أرسته، ويكون الرتكيز عىل التعويض واملصالحة وضامن أن يبقى 

الطفل جزءاً من املجتمع املحيل. 

وعىل الرغم من بعض امليزات اإليجابية آلليات العدالة العرفية والدينية، قد تنشأ شواغل 

تتعلق بحقوق اإلنسان)37(. فقد ال يكون األشخاص الذين يترصفون بصفة قضائية أو شبه قضائية 

عىل علم باتفاقية حقوق الطفل، وقد ال تكون هناك إجراءات راسخة عند التعامل مع األطفال، 

وقد تفرض عقوبات تتعارض مع حقوق اإلنسان، مثل العقاب البدين أو النفي أو العقوبات التي 

املمكنة ملعالجة قضايا حقوق  أو أي وضع آخر. والسبل  الجنس  تنطوي عىل تييز عىل أساس 

اإلنسان يف إطار آليات العدالة العرفية والدينية، دون املساس بجوانبها اإليجابية، ميكن أن تشمل 

التدريب ومبادرات التوعية، فضالً عن التثقيف يف مجال حقوق الطفل.

نهج األمم املتحدة املوحد إلقامة العدل لصالح األطفال، الصفحة 4.  34

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 32، الفقرة 24.  35

تعزيز العدالة التصالحية لألطفال، صفحة 26.  36

املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال، والخطة الدولية املتعلقة بحامية األطفال من املامرسات السيئة يف النظم القانونية   37

املتعددة، 2012، الصفحة 9.
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 الرشوع يف اإلجراءات القضائية

إن حق األطفال يف اتخاذ إجراء قانوين أو التامس إجراءات إدارية لحامية حقوقهم يختلف 

بحسب البلدان. ويف هذا السياق، ينبغي تسليط الضوء عىل أهمية تسجيل املواليد بصورة غري 

تييزية عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل)38(. وبرصف النظر عن 

ضامن وجود الطفل مبوجب القانون، يوفر تسجيل املواليد األساس لحامية حقوق الطفل، مبا يف 

ذلك الحق يف الوصول إىل العدالة.

القضائية  السلطات  أمام  شكاوى  لتقديم  لألطفال  القانونية  بالصفة  الدول  بعض  وتعرتف 

اآلباء  إال عن طريق  إجراءات  اتخاذ  البلدان  كثري من  األطفال يف  يتمكن  وغريها. ومع ذلك، ال 

أو املمثلني القانونيني. ويف هذه الحالة، من املهم أن تنقل آراء الطفل بشكل صحيح إىل الهيئة 

املختصة. وعالوة عىل ذلك، ينبغي أن يكون ممثل الطفل عىل علم بأنه ميثل مصالح الطفل عىل 

وجه الحرص39.

قد يسعى  املثال،  القانوين. فعىل سبيل  الطفل وممثله  بني مصلحة  أيضاً  تعارض  يقع  وقد 

اآلباء يف إطار دعوى انفصال أو طالق إىل استخدام تفسريهم لحقوق أطفالهم من أجل تحقيق 

مصالحهم الخاصة وليس مصالح األطفال. وعالوة عىل ذلك، قد يكون اآلباء أو املمثلون القانونيون 

للعديد من حقوق األطفال.  انتهاكات  لألطفال هم من يرتكب، بصورة مبارشة أو غري مبارشة، 

ويخول للمحاكم يف عدد من البلدان استبعاد اآلباء/ املمثلني القانونيني من اإلجراءات وتعيني ويص 

قانوين مخصص لتمثيل مصلحة الطفل يف مثل هذه الحاالت. 

وأكد عدد من املنظامت غري الحكومية أنه إذا كان اآلباء أو األوصياء القانونيون أو املمثلون 

القانونيون غري قادرين أو غري راغبني يف تثيل األطفال الضحايا يف املحكمة، قد يكون من املفيد 

أيضاً أن يتمكن األطفال من اللجوء إىل جهات فاعلة أخرى للحصول عىل االنتصاف، مبا يف ذلك 

األطفال  عن  للدفاع  العامة  والجهات  القانونية  واملراكز  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

بشكل  الشكاوى  وتقديم  التقايض  إمكانية  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة  الحكومية.  غري  واملنظامت 

جامعي، مثل القضايا املشرتكة، قد توفر فرصة ملواجهة االنتهاكات املنهجية والخطرية والواسعة 

يف  صعوبات  هناك  إذا كانت  خاصة  أهمية  اإلمكانية  هذه  وتكتيس  األطفال.  لحقوق  النطاق 

له  بأن يُعرتف  الحق  إنسان، يف كل مكان،  بأن »]ه[ لكل  أيضاً  املدنية والسياسية تعرتف  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  املادة 16 من   38

بالشخصية القانونية«.

اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم 12، الفقرات 37-36.  39
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التعرف بصورة قطعية عىل الضحايا بسبب طبيعة االنتهاكات، مثل حاالت استغالل األطفال يف 

املواد اإلباحية، أو بسبب خصائص الضحايا، مثل األطفال الذين تكون أعامرهم صغرية للغاية. 

 املساعدة القانونية وغريها من رضوب املساعدة املالمئة لألطفال

عادة ما يكون األطفال يف وضع غري مالئم للتعامل مع النظام القانوين، سواء أكان ذلك بسبب 

قلة الخربة أو انعدام املوارد للحصول عىل املشورة والتمثيل، ولذلك هم بحاجة إىل الحصول عىل 

التعامل  بغية  املساعدة  رضوب  من  وغريها  املدعومة  أو  املجانية  املناسبة  القانونية  املساعدة 

من  كبري  إىل حد  األطفال  يتمكن  لن  املساعدة،  وبدون هذه  القانوين.  النظام  مع  فعال  بشكل 

الوصول إىل النظم القانونية املعقدة التي وضعت بشكل عام للبالغني. 

ويُكرس القانون الدويل لحقوق اإلنسان الحق يف تقديم املساعدة القانونية املناسبة عىل أن 

»املساعدة القانونية املقدمة لألطفال ينبغي أن تعطى األولوية وأن تحقق مصالح الطفل الفضىل 

وأن تكون متاحة ومناسبة ألعامرهم ومتعددة التخصصات وفعالة وتلبي االحتياجات القانونية 

واالجتامعية املحددة لألطفال«. 

التدابري  القانونية أو غريها من  كام أقرت لجنة حقوق الطفل رصاحة بأن تكون املساعدة 

املحامني ذوي  املالئم، مثل  التدريب  تلقوا  لألطفال مجانية، وتقدم عن طريق أشخاص  املالمئة 

الخربة أو العاملني يف املهن شبه القانونية. وتشمل رضوب املساعدات املالمئة األخرى، عىل سبيل 

املثال، األخصائيني االجتامعيني واألطباء النفسانيني واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واألصدقاء 

وأفراد األرسة. 

وال ينص القانون الدويل رصاحة عىل الحق يف تقديم مساعدة قانونية مجانية خارج سياق 

لضامن  رضوري  املجال  هذا  يف  وغريها  املساعدة  هذه  عىل  الحصول  أن  غري  الجنايئ،  القانون 

قدرة األطفال عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية حقوقهم. وتؤكد املبادئ األساسية بشأن دور 

املحامني حق جميع األشخاص يف الوصول إىل املحامني بصورة فعالة وعىل قدم املساواة، وتدعو 

الحكومات إىل »ضامن توفري التمويل الكايف واملوارد األخرى من أجل تقديم الخدمات القانونية 

للفقراء، وإىل غريهم من الفئات الضعيفة، عند االقتضاء«40. 

انظر املبادئ األساسية لألمم املتحدة بشأن دور املحامني، الفقرات. 2 و3، وانظر أيضاً املبادئ واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف املحاكمة   40

العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا، املبدأ التوجيهي »حاء«.




