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مقدمة 

بالنسبة  االجمتايع  للنوع  احلساسة  الترشيعات  تعترب 
األمن  حنو  البوابات  وأعظم  أمه  من  والفتيات،  للنساء 
القانونية  األطر  ان  املجمتع.  داخل  املرء  ماكنة  وحتسني 
العدالة غري  وأنمظة  بالمتيزي،  املتمسة  والترشيعات  القدمية 
تواجه  اليت  القضايا  من  جزءا  فقط  متثل  للجميع  املتاحة 
النساء والفتيات يف خمتلف أحناء العامل. ويف  األرايض 
حباجة  القانوين  اإلطار  يزال  ال  احملتلة،  الفلسطينية 
ميكن  حيث  معها.  واالنجسام  املعارصة  التطورات  ملواكبة 
اليت  السارية  الترشيعات  خالل  من  املنطقة  تارخي  قراءة 

تارخيية  حقب  من  جاءت  قوانني  من  مزجي  عن  عبارة  يه 
سابقة. وبالفعل، فان اإلطار القانوين احلايل يف األرايض 
القوانني  من  مزجي  عن  عبارة  هو  احملتلة  الفلسطينية 
والربيطانية،  والعمثانية  والفلسطينية  واملرصية  األردنية 
من  توارثها  مت  إرسائيلية  عسكرية  أوامر  إىل  باإلضافة 
القانوين  اإلصالح  حماوالت  أن  بيد  االستعامرية.  الفرتة 
العمل  مع  املعيقات.  من  سلسلة  واجهت  املايض  العقد  يف 
بأن الكثري من احملاوالت ال زالت مسمترة عىل األرض إال 

أن التغيري يسري ببطء. 

بضامن  الزتامها  عن  تعرب  الدولية  الوثائق  من  العديد 
تقنني ترشيعات ترايع النوع االجمتايع  يف سبيل وضع 
اتفاقية  املثال،  األولويات. عىل سبيل  املرأة عىل سمل  أمن 
 ،CEDAW( املرأة  المتيزي ضد  أشاكل  القضاء عىل مجيع 
املرأة  ضد  العنف  عىل  القضاء  بشأن  واإلعالن   )1979
إعالن  من  دال  االسرتاتيجي  واهلدف   ،)1993  ،DEVAW(
قرار جملس  إىل  باإلضافة   ،)1995( بيجني  ومهناج معل 
واألمن  والسالم  املرأة  حول   )1325( رمق  الدويل  األمن 
احلكومات  مجيعها  تدعو  اليت  أخرى،  ووثائق   )2000(
لتفعيل الترشيعات اليت ترايع الفروق بني اجلنسني األمر 
النساء  الذي بدوره سمينح االعتبار واجلدية ملوضوع أمن 
مفيدة  أداة  تكون  أن  الدولية  األطر  هلذه  وميكن  والبنات. 
ماكنة  لتحسني  حماوالهتا  يف  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة 
للنوع  قانوين حساس  إصالح  عرب  والفتيات  النساء  وأمن 

االجمتايع.

هذا  يف  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  األخرية  اجلهود  إن 
املجال تتضمن إقرار اتفاقية سيداو عرب املرسوم الرائيس 
رمق  الرائيس  املرسوم  إىل  باإلضافة   ،2009 لعام   19 رمق 
7 لعام 2011 الذي صدر بتارخي 15 أيار 2011 الذي معل 
عىل تعليق وتعديل بعض املواد الشائكة فميا يتعلق حبقوق 
النساء، خاصة املادة رمق 340 من قانون العقوبات األردين 
من   18 واملادة  الغربية(،  الضفة  يف  )املطبق   1960 لسنة 
قانون العقوبات لسنة 1936 )املطبق يف قطاع غزة(. هاتان 
املادتان تنصان عىل أن مرتكيب  جرامئ القتل ضد النساء 
خلفية  عىل  ״القتل  يمسى  فميا  العائلة  إطار  يف  القريبات 
الرشف״ ميكهنم الفرار من العقاب أو االستفادة من عقاب 
خمفف. إن هذه الورقة هتدف لتحليل مواد حمددة يف إطار 
تؤثر بشلك مبارش عىل  اليت  الرئيسية  القانونية  النصوص 

تتضمن  واليت  الفلسطينيات،  والفتيات  النساء  وأمن  ماكنة 
بشلك رئييس قوانني العقوبات وقوانني األحوال الخشصية 
اجلوانب  عىل  الضوء  الورقة  هذه  تسلط  املفعول1.  سارية 
باحلقوق  يتعلق  فميا  القوانني  هذه  يف  صعوبة  االكرث 
محاية  األول  القسم  يعاجل  والفتيات.  للنساء  اإلنسانية 
يف  السارية  العقوبات  قوانني  إطار  يف  والفتيات  النساء 
لملواد  حفصا  يتضمن  وهذا  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة 
والعنف  والتحرش  اجلنيس  واالعتداء  باالغتصاب  املتعلقة 
املزنيل. وتستمكل هذه الورقة النقاش حول ماكنة املرأة يف 
نظام احملامك عرب حفص كيفية تعامل احملامك مع القضايا 
وإغالقها. وأخريا، سيمت دراسة ما يمسى جرامئ القتل عىل 
من  الثاين  القسم  ويف  اإلجهاض.  وحاالت  الرشف  خلفية 
الورقة، يمت مراجعة ماكنة النساء والفتيات يف إطار قوانني 
الزواج،  بسن   املتعلقة  اهلامة  املواد  يتضمن  وهذا  العائلة. 
واحلضانة.  والطالق  الزوجات،  وتعدد  والزواج،  والوالية 
يف  كشاهدات  النساء  حول  بنقاش  القسم  هذا  وخيلص 
الورقة تفصل اخلطوات الرضورية  العائلة. خالصة  حمامك 
لتعديل النصوص القانونية القامئة من أجل مضان مساواة 

افضل بني اجلنسني يف الترشيعات الفلسطينية. 

اجل  من  إصالحها  الواجب  القوانني  حول  التوصيات  أجل  من   1
حتسني أمن النساء والفتيات الفلسطينيات، أنظر: مركز جنيف للرقابة 
القانوين  املرأة الالرشاد  مركز   – املسلحة  القوات  الدميقراطية عىل 
تعزيز  واألمن:  الفلسطينية  املرأة   – ورقة معل  واالجمتايع. 2012، 
حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات عرب الترشيع. متوفر عىل الرابط:
http://www.dcaf.ch/Publications/Working-Paper-
Palestinian-Women-and-Security-Promoting-the-Rights-
of-Palestinian-Women-and-Girls-through-Legislation
 :)2012( باملوضوع  مرتبطة  موقف  تقدير  أوراق  ثالث  أيضا  أنظر 
النساء الفلسطينيات وقانون العقوبات، النساء الفلسطينيات وقانون 

األحوال الخشصية، والنساء الفلسطينيات واألمن االقتصادي.  
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تثري  مواد  يتضمنان  حاليا  الساريان  العقوبات  قانونا  إن 
إشاكليات وتؤثر بشلك كبري عىل ماكنة وأمن النساء والفتيات، 

خاصة املواد اليت تتعامل مع اجلرامئ اجلنسية. 

إن قانون العقوبات األردين لسنة  1960 يفرق بني ثالثة أنواع 
والتحرش  العرض  هتك  االغتصاب،  اجلنسية:  اجلرامئ  من 
اجلنيس، يف حني يعاجل قانون العقوبات لسنة  1936 جرمييت 
االغتصاب وهتك العرض. القسم التايل يوفر حتليل موجز لملواد 
األكرث حتديا يف قانون العقوبات األردين لسنة  1960 وقانون 
والفتيات  النساء  يتعلق حبامية  فميا   1936 لسنة   العقوبات 
يف إطار القانون، مبا فيه حتليل موجز لإلطار القانوين القامئ 

بالنسبة للجرامئ اجلنسية. 

االطار القانوين يف األرايض الفلسطينية احملتلة

قانون العقوبات لسنة  1936 	•
قانون حقوق العائلة املرصي رمق 303 لسنة  1954 	•

قانون العقوبات املرصي وقانون اإلجراءات اجلزائية،  	•
لسنة    )260 رمق  )قضية  الزنا  جرمية  يتضمن  مبا 

 1953
قانون العقوبات األردين لسنة  1960 	•

لسنة    61 رمق  األردين  الخشصية  األحوال  قانون  	•
1976

مسودة قانون العقوبات لسنة  2003 	•
القانون األسايس املعدل لسنة  2003 	•
قانون الطفل الفلسطيين لسنة  2004  	•

املرسوم الرائيس رمق 19 لسنة  2009 فميا يتعلق  	•
بإقرار اتفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي  ضد 

املرأة )سيداو(
املرسوم الرائيس رمق 7 لسنة  2011 	•

املعأيري الدولية 

)1948 ،UDHR(  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 	•
اتفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة  	•

)1979 ،CEDAW(
)1989 ،CRC( إتفاقية حقوق الطفل 	•

اإلعالن العاملي بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة  	•
)1993 ،DEVAW(
إعالن فيينا )1993( 	•

معل  ومهناج  إعالن  من  دال  االسرتاتيجي  اهلدف  	•
بيجني )1995(

قرار جملس األمن الدويل رمق 1325 )2000( 	•
)2000 ،MDGs( األهداف اإلمنائية لأللفية 	•

الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  معل   ،2008 العام  منذ 
عىل القوات املسلحة )DCAF( بشلك نشط يف جمال دمع 
وتعزيز الويع حول النوع االجمتايع يف إطار قطاع األمن 
ومؤمترات، ومجموعات  تدريبية،  نشاطات  الفلسطيين عرب 
مركزة، باإلضافة   إىل إصدار دراسات ومجتيع لنصوص 
مرجعية. الورقة احلالية تعترب مرافقة ملجموعة قوانني أصدرها 
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة فميا 

يتعلق بأمن النساء الفلسطينيات2 .     

إطار  يف  والفتيات  النساء  محاية 
قانون العقوبات

يوجد يف األرايض الفلسطينية احملتلة قانونني للعقوبات من 
قانون العقوبات  اجل حماربة اجلرمية واالعتداءات اإلجرامية: 
الغربية،  األردين لسنة 1960 وهو ساري املفعول يف الضفة 
وقانون العقوبات لسنة 1936 وهو ساري املفعول يف قطاع غزة3. 
خالل العقد األخري، ناضل الفلسطينيون يف سبيل تقنني قانون 
عقوبات حديث يعكس الوضع احلايل يف األرايض الفلسطينية 
احملتلة. وقد مت إعداد مسودات ال تعد وال حتىص لكن  مل يمت 
إقرار أي مهنا من قبل املجلس الترشييع الفلسطيين. وهذا 
أعضاء  اعتقال  أمهها   من  األسباب  من   العديد  إىل  يعود 
جملس الترشييع الفلسطيين يف الجسون اإلرسائيلية، والشلل 
السيايس املسمتر لعمل املجلس الترشييع الفلسطيين والتدين 
املفرتض ألمهية القضايا اليت تؤثر عىل النساء والفتيات يف 

سياق االحتالل والنضال من أجل التحرر الوطين. 

يف العام 2003، مت تقدمي مسودة قانون عقوبات إىل املجلس 
الترشييع الفلسطيين من قبل وزارة العدل. وبعد القيام مبراجعة 
املسودة، مل يمتكن أعضاء املجلس الوصول إىل إمجاع حول 
النص ولذلك بقيت املسودة مهملة منذ ذلك احلني. وبالرمغ من 
كون مسودة قانون العقوبات لسنة  2003 وثيقة حديثة اال اهنا 
واجهت انتقادات من قبل خرباء قانونيني ونشطاء بسبب عدم 
تعديلها لبعض اجلوانب اليت تتسم بالمتيزي يف قوانني العقوبات 
احلالية السارية، باإلضافة إىل ذلك فإهنا ال تتنامغ بشلك اكمل 
. لقد مت تقدمي مسودات أخرى منذ ذلك  مع املعايري الدولية4 
احلني ولكهنا قيد االنتظار للحصول عىل جواب من اجلهات 

التنفيذية. 

ملزيد من املعلومات، انظر مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات   2
قانونية.  مجموعة  واألمن:  الفلسطينينات  النساء   .2011 املسلحة. 
جنيف: مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة. )النخسة 

باالنلكزيية قيد االعداد(. متوفر عىل الرابط التايل:
http://www.dcaf/Publications/Palestinian-Women-and-
Security-A-Legal-Collection 
ال تمشل هذه الدراسة سوى املناطق اليت تمشلها والية السلطة الوطنية   3

الفلسطينية
منمظة هيومن رايتس ووتش، 2006. مسألة األمن: العنف ضد النساء   4
والفتيات الفلسطينيات. نيويورك: منمظة هيومن رايتس ووتش، ص. 25.  
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تعريف ومعاقبة االغتصاب
يف حني ال يوجد تعريف دويل موحد متفق هيلع ملفهوم االغتصاب، 
من اإلعالن العاملي بشأن القضاء عىل  إال أن املادة رمق )1( 
العنف ضد املرأة تنص وتعلن رصاحة أن العنف ضد املرأة هو 
أي معل يؤدي أو ميكن أن يؤدي إىل رضر جسدي أو جنيس 
الهتديد هبكذا  فيه  املرأة، مبا  معاناة  إىل  يؤدي  أو  نفيس  أو 
معل، او اإلكراه أو احلرمان التعسيف للحرية يف ماكن عام أو 
يف احلياة الخشصية، وهذا يمشل معلية اغتصاب. واملادة رمق 
)2( تتضمن اإلساءة اجلنسية للبنات يف املزنل، االغتصاب يف 
إطار العالقة الزوجية، االغتصاب، اإلساءة اجلنسية والتحرش 
تعريف  إطار  يف  تدخل  حيث  أخرى  أمعال  مضن  اجلنيس 
الرضر اجلنيس. املادة رمق )2( يف اتفاقية القضاء عىل مجيع 
)سيداو(5، اليت ال تعاجل حتديدا  أشاكل  المتيزي ضد املرأة 
االغتصاب،امنا تدعو إىل القضاء عىل اكفة أشاكل المتيزي ضد 
النساء، خاصة يف املادة )2( و ومادة )2( ز، حيث تدعو هذه 
إن األطر  النساء.  القوانني اليت متزي ضد  تعديل  الوثيقة إىل 
لسنة   فيينا  إعالن  من   )18( رمق  املادة  مثل  األخرى،  الدولية 
ومهناج معل  إعالن  من  دال  االسرتاتيجي  واهلدف   )1993(
بيجني )1995(، يدعوان الدول الحرتام احلقوق الفطرية للنساء 
النوع  العنف عىل أساس  الدعوة لترشيع جيرم  والفتيات مع 

االجمتايع باكفة أشاكله. 

فميا يتعلق بتعريف االغتصاب املطبق حاليا يف الضفة الغربية، 
فان قراءة املادة 292 )1( من قانون العقوبات األردين لسنة  1960 
تثري ثالثة مالحظات حمورية. أوال، املادة تنص بشلك رصحي إن 
االغتصاب هو ״لك من واقع أنىث )غري زوجة( بغري رضاها سواء 
باإلكراه أو بالهتديد أو باحليلة أو باخلداع.״ وبذلك، حيد القانون 
العالقة  إطار  باالغتصاب يف  من مساحة امحلاية وال يعرتف 
الزوجية. ومن خالل عدم االعرتاف باالعتداء اجلنيس داخل إطار 
العالقة الزوجية، يفشل القانون يف تلبية املعايري الدولية. وهذا 
يتضمن مبادئ عدم التفرقة املنصوص علهيا يف اتفاقية سيداو، 
خاصة التوصية العامة رمق 19 )1992( اليت تعاجل العنف ضد 
النساء. ثانيا، املادة 292 )1( من قانون العقوبات لعام 1960 
يعرتف فقط باخرتاق املهبل عىل انه اغتصاب. لذلك، فان أي نوع 
من االعتداء اجلنيس )مبا يتضمن عدم اخرتاق املهبل( بغض 
النظر عن فداحته ال يعترب اغتصابا. وتعترب هذه األفعال عىل 
اهنا اعتداء جنيس تستحق عقابا أقل. ثالثا، املادة ال توفر محاية 
اكفية للقارصين. توفر املادة عقوبات أشد يف حالة االعتداء عىل 

بالرمغ من القرار الرمزي الذي قام به الرئيس محمود عباس التفاقية   5
سيداو يف العام 2009، اال ان تصنيف االرايض الفلسطينية احملتلة 
اقرار  من  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مينع  بدولة  ليست  اهنا  عىل 
الرئيس  اقرار  استخدام  يمت  السياق،  هذا  ويف  الدولية.  االتفاقيات 
لالتفاقية كأداة داخلية للضغط باجتاه تغيري وتنامغ االطار القانوين 
القامئ. ملزيد من املعلومات، أنظر: تقرير حتليل الوضع الوطين: حقوق 
االنسان لملرأة واملساواة بني اجلنسني، االرايض الفلسطينية احملتلة، 
-2008( اليوروميد  منطقة  والنساء يف  الرجال  بني  املساواة  تعزيز 
2011(، برناجم املساواة بني اجلنسني يف منطقة اليوروميد، ص. 6.   

فتاة حتت معر 15، لكن ال يمت تبين نفس التوجه يف حالة اعتداء 
عىل فتاة بني اخلامسة عرشة والثامنة عرشة. وهذا يتناقض مع 
قانون الطفل الفلسطيين لسنة  2004 حيث يعترب الذين معرمه 
أقل من  الثامنة عرشة عىل أهنم قارصين )املادة رمق 1( مما قد 
يفتح املجال أمام أشاكل أخرى من االعتداءات ضد القارصين 

يف هذه املجموعة. 

ويف قطاع غزة، املادة رمق 152 من قانون العقوبات لعام 1936 
يضع تعريفا لالغتصاب حيث يتضمن ״لك من واقع أنىث مواقعه 
أو  )ذكر  من الط بخشص  ״لك  دون رضاها״،  غري مرشوعة 
انىث( دون رضاه وباستعامل القوة أو بهتديده بالقتل״، أو ״واقع 
ولدا دون الست عرشة من العمر مواقعه غري مرشوعة أو الط 
به״. وتصنف اكفة هذه اجلرامئ عىل أهنا جنايات. لكن العقوبة 
املخففة ميكن أن تطبق يف حال متكن الفاعل أن يقنع احملمكة، 
انه اكن لديه سبب معقول حيمله عىل االعتقاد بأن األنىث  اكنت 
قد بلغت ست عرشة سنة من العمر أو جتاوزهتا. وبطريقة مماثلة، 
يمت التفسري نص املادة 156 )1( ان الخشص الذي تزوج فتاة 
اصغر من 15 عاما وواقعها مواقعه األزواج يكون مذنب ومرتكب 
جلنحة وحيبس ملدة عامني. وميكن التغلب عىل ذلك، طبقا لملادة 
156 )2(، يف حال دافع الفاعل عن نفسه وقال أن الفتاة وصلت 
سن البلوغ أو أن طبيب مرخص حيمك أهنا مناسبة أو قادرة عىل 

الدخول يف معلية الزواج. 

ويف هذا السياق، من اجلدير  بالذكر أن قانون العقوبات األردين 
لعام 1960، خبالف قانون العقوبات لعام 1936، يفرض عقوبة 
أشد يف حال اكنت األنىث  الضحية عذراء مقارنة بالضحية 
لسنة   العقوبات  قانون  مسودة  من   257 املادة  العذراء.  غري 
2003 يسري مسار قانون العقوبات األردين لسنة  1960 يف 
تعريفه ومعاقبته لالغتصاب. ويعترب متيزييا حيث انه ال يتضمن 

اغتصاب الرجال أو األوالد عرب االخرتاق أو إدخال األشياء. 

تعريف ومعاقبة هتك العرض 
بدل من ان يكون هنالك تعريف مقبول دوليا أو ممتحور حول 
حقوق الناجني من هذا النوع من االعتداء، فإن مصطلح ״هتك 
العرض״ يف املادة 296 )1( يف قانون العقوبات األردين لسنة  
1960 يعمتد عىل مفاهمي اجمتاعية ومفهوم ״الرشف״. املادتان 
292 )1( و296 )1( تصنفان االتصال اجلنيس غري املرغوب 
النظر عن  انه هتك عرض بغض  املواقعة عىل  إطار  به خارج 
فداحته أو الرضر النامج عنه. وكذلك تنص املادة 292، إن املادة 
296 )2( حتمك بعقوبة ربكا هلتك العرض عندما تكون الضحية  
أصغر من 15 عاما. إن الكثري من التساؤالت املعرب عهنا حول 
االغتصاب يف قانون العقوبات تتواجد جتاه االعتداء اجلنيس. 
وجتدر اإلشارة إىل أن املصطلح املستخدم يف املادة 296 ينص 
عىل أن هتك العرض يمت ضد األفراد مما يعين الرجال والنساء. 
و من جهة آخرى فإن التعريف الضيق والصياغة املستخدمة 

لتعريف االغتصاب تستثين الرجال. 



بالنسبة لقانون العقوبات لسنة  1936، ال يعرف االعتداء اجلنيس 
بشلك رصحي حيث يبدو وكأنه مصنف مضن ״األفعال املنافية 
أمام  املجال  يرتك  مما  و159   ،158  ،157 املواد  يف  للحياء״ 
تفسري غامض وميكن أن يكون ضارا لالعتداءات. املادة 157 
تعاجل األفعال املنافية للحياء عرب استخدام القوة يف حني تعاجل 
املادة 158 األفعال املنافية للحياء بدون استخدام القوة. ويف لكتا 
احلالتني، ال يوجد إشارة حمددة جلنس الضحية. وعندما يمت 
استخدام القوة، يشري القانون مضنيا إىل أن أي خشص ميكن 
أن يكون حضية، وتعترب هذه اجلرمية جناية وعقوبهتا تصل إىل 
14 عاما يف الجسن. ولكن وعندما ال يمت استخدام القوة، يعترب 
الفعل املنايف للحياء جنحة مع عقوبة أقل. املادة 159 تستجيب 
لألفعال املنافية للحياء ضد القارص الذي مل يتجاوز السادسة 
عرشة من خالل اعتبار هذه األفعال جنح مع عقوبة تصل إىل 

ثالثة أعوام جسن

وشبهيا بقانون العقوبات لعام 1960، املادة 263 من مسودة 
قانون العقوبات لسنة  2003 تعرف هتك العرض عىل انه فعل 
جنيس يرتكب بدون موافقة الطرف اآلخر. ال حيدد القانون النوع 

االجمتايع للضحية. 

تعريف ومعاقبة التحرش اجلنيس 
لعام 1960 متنع  األردين  العقوبات  قانون  املادة 305 من  إن 
״الفعل املنايف للحياء״ )التحرش اجلنيس( ضد اإلناث والذكور. 
لكن القانون ال يستخدم مصطلح التحرش. ان املصطلح ״الفعل 
املنايف للحياء״ مكا هو مذكور يف القانون غامض ومتجذر يف 
ثقافة الرشف بدل من أن منبثق عن إدارة العدالة غري المتيزيية. 
ميكن هلذا الغموض أن يؤدي إىل هتميش حقوق النساء وحقوق 

الضحايا الذكور املترضرين من التحرش اجلنيس.  

تعريف ومعاقبة العنف املزنيل
إن قانونا العقوبات لعام 1960 وعام 1936 ال ينصان  مطلقا عىل  
قضية العنف املزنيل. أما بالنسبة ملسودة قانون العقوبات لسنة  
2003 )املادة 242( فالعنف املزنيل6 جرمية يعاقب علهيا القانون 
وتصل العقوبة إىل عامني يف الجسن. لكن الفقرة 3 من املادة 
242 من مسودة القانون تذكر أن اإلجراء القانوين ضد املهتم 
ال ميكن أن يأخذ جمراه إال يف حالة تقدمت الضحية نفهسا، أو 
قريب حىت  الدرجة الرابعة بالنسبة للقارصين حتت سن 15، 
بشكوى. وهذا يعين أن هذه اجلرامئ ميكن أن يفلت مرتكهبا من 
العقاب يف حال تعرضت الضحية إىل ضغط من العائلة باجتاه 
عدم تقدمي شكوى. ولكن قانون محاية األرسة سوف ميلئ هذا 
الفراغ إذا مت إقراره من قبل السلطات التنفيذية. إن هذا الوضع 

مسودة القانون تستخدم فقط الضامئر املؤنثة لالشارة اىل حضايا   6
العنف املزنيل، باستثناء احلاالت اليت تتعامل مع األطفال، حيث يمت 
االشارة اىل األوالد والبنات سويا. وهذا ينيف مضنيا وجود حاالت 

تتعلق بضحايا بالغني ذكور يف اطار العنف املزنيل.  

اتفاقية  الدولية، مبا فهيا  املعايري  الوضع مع  ال يمتاىش هذا 
سيداو اليت تدعو إىل القضاء عىل العنف ضد املرأة، مبا يف 
ذلك العنف املزنيل. وتدعو هذه املعايري إىل  ترشيع جيرم هذا 

النوع من العنف. 

أما بالنسبة لكيفية تعامل قانوين العقوبات الساريني مع قضايا  
العنف ضد النساء والفتيات، إن الضحية األنىث  تستطيع أن 
تقدم شكوى ضد الفاعل أمام الرشطة. ولكن اإلشاكلية يه عندما 
تكون الضحية قارص أي أقل من 18 عاما، إن قانوين العقوبات 
الساريني ال يعاجلان هذه املسئلة لكن قوانني األحوال الخشصية 
تقوم مبعاجلة هذه اإلشاكلية7، حيث يكون القريب الذكر )الويل( 
اذا اكنت اصغر  الضحية  بالنيابة عن  يتقدم بشكوى  هو من 
من 18 عاما. ويف هذه احلالة فإن التقدم بشكوى يكون صعبا 
بشلك خاص عندما يكون الفاعل احد أفراد األرسة. وباإلضافة   
إىل ذلك فإن العاملون االجمتاعيون ومراكز األيواء واملؤسسات 
احلكومية ال يمتتعون بالصفة القانونية ملرافقة القارص يف معلية 

تقدمي الشكوى. 

اعتبارات احملامك 
يف جرامئ الزنا، ال تنظر احملمكة يف أية قضية مرفوعة الهيا 
بدون الشكوى املسبقة من ״الضحية״ مكا هو مشار إليه يف 
املادة 284 من قانون العقوبات األردين لسنة  1960.أما بالنسبة 
للسفاح، فإن القانون ال يعترب وجود حضية ويوجب عىل قريب 
)لغاية الدرجة الرابعة( لألفراد املعنيني أن يتقدموا بشكوى من 
أجل أن تقوم احملمكة بالنظر يف القضية )املادة 286 من قانون 
العقوبات األردين لسنة  1960(. أما قانون العقوبات لسنة 1936 
فإنه ال جيرم الزنا. لكن األمر املرصي رمق 260 لسنة 1953 
املطبق يف غزة جيرم الزنا وحييل إىل قانون العقوبات املرصي. 
املادة رمق 3 من هذا األمر املرصي تنص عىل إماكنية حمامكة 
املهتمني يف جرمية الزنا يف حال تقدمت ״الضحية״ بشكوى. إن 
املادة 155 من قانون العقوبات لسنة 1936 جترم السفاح لكن 

هذا القانون ال يشري إىل أي أجراء لتنظر به احملمكة. 

اجلرامئ اجلنسية وإغالق القضايا 
إن املادة 308 من قانون العقوبات األردين لسنة  1960 تحمس 
بإيقاف املالحقة، أو يف حال اصدرا حمك يف القضية بتعليق 
اجلرامئ  من  أي  يف  املهتم   قام  حال  يف  احلمك  هذا  تنفيذ 
اجلنسية املذكورة أعاله )االغتصاب وهتك العرض والتحرش 
اجلنيس( بالزواج من الضحية. يف تلك احلاالت، فأن  احملمكة 
تقوم بإغالق القضية. ويف املقابل، تكون األنىث  الضحية  حتت 
الضغط للزواج من الفاعل من اجل احلفاظ عىل ״رشف״ األرسة. 

املادة 183 من قانون األحوال الخشصية االردين لعام 1976 ينص   7
تنطبق  القانون برصاحة،  علهيا  ينص  ال  اليت  انه يف احلاالت  عىل 
مبادئ املدرسة احلنفية. ويه احدى مدارس االسالم االربعة اليت توفر 

تفسريات حمددة للقرآن والرشيعة. 
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إن هذا الرتتيب يتجاهل ماكنة املرأة او الفتاة عىل اهنا حضية 
اعتداء وحيش ويمت ماكفأة املعتدي. إن فرض الضغوط عىل 
حضية جرمية جنسية للزواج من مرتكب االعتداء من أجل غسل 
״اخلطيئة״ اليت ال تتحمل يه مسؤوليهتا، فإن ذلك يشلك عقوبة 
مضاعفة عىل الضحية. من ناحية معلية، تقوم الرشطة وأطراف 
أخرى باستخدام هذه املادة كأداة تحمس لملهتم أن يفلت من 

العقاب لقاء اجلرامئ اجلنسية اليت ترتكب ضد النساء. 

وينطبق نفس املبدأ يف حالة ״االغواء״ أو عندما يقوم الرجل بتقدمي 
وعود لملرأة للزواج هبا لقاء احلصول عىل خدمات جنسية. إن 
املادة 304 من قانون العقوبات األردين لسنة  1960 يعاقب أي 
بكرا ويه يف اخلامسة عرشة من معرها  رجل يفض باكرة 
بعد تقدمي الوعود بالزواج مهنا. وذلك يتطلب أيضا أن ״يضمن 
عذريهتا״ مما يعين الزواج هبا. القانون صامت فميا يتعلق حبق 
الضحية أن تتقدم بشكوى مدنية يف احملمكة واملطالبة بتعويض 
مايل. لكن، وبسبب القمي االجمتاعية والتقليدية املرتبطة بالرشف 

والعار، ال يمت تقدمي هذه القضأيا إىل احملامك8. 

املرتبطة  باجلرامئ  يمسى  ما  ومعاقبة  تعريف 
״بالرشف״

مفهوم ״الرشف״ مسألة مركزية بالنسبة للعديد من املواد يف 
قانون العقوبات األردين لسنة  1960. املواد 62، 98 و340 
اخلاطئ״  ״سلوكها  أساس  األنىث  عىل  قتل  ترشع مضنيا 
دوافع  عن  النظر  بغض  األرسة.  رشف  السرتداد  كأسلوب 

املعتدي.

يمت   ،1960 لسنة   األردين  العقوبات  قانون  إىل   استنادا 
تربير اجلرامئ املرتبطة ״بالرشف״ عرب الدفاع عهنا بتصنيفها 
״جرامئ عاطفية״. ويوفر القانون العذر املخفف وعقوبة خمففة 
هلذا النوع من اجلرامئ. ويف بعض احلاالت، يمت إعفاء مرتكب 
جرمية القتل لكيا من العقوبة. ويتضح ذلك يف املادة 340 )أ( 
من قانون العقوبات األردين لسنة 1960 9 اليت تنص ״يستفيد 
حال  إحدى حمارمه  أو  زوجته  فاجئ  من  احملل  العذر  من 
التلبس بالزنا مع خشص آخر وأقدم عىل قتلهام أو جرحهام 
أو أيذامئها لكهيام أو أحدامها״10. الفقرة )ب( من نفس املادة 
تضيف ״يستفيد مرتكب القتل أو اجلرح أو األيذاء من العذر 
املخفف اذا فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته 
مع آخر عىل فراش غري مرشوع״. إضافة إىل ذلك، فاملادة 
98 من نفس القانون تنص ״يستفيد من العذر املخفف فاعل 
اجلرمية الذي أقدم علهيا بنوبة غضب شديد ناجت عن معل 

غري حمق وعىل جانب من اخلطورة اتاه املجين هيلع״. 

بناء عىل مقابالت مع حمامني وأحباث اجريت يف حممكة رام اهلل.   8
يف العام 2011، معل مرسوم رائيس عىل تعليق هذه املادة باالضافة   9
اىل مادة 18 من قانون العقوبات للعام 1936 الذي يوفر ايضا عذر 
خمفف اىل الرجل الذي يقتل زوجته أو قريبة أخرى يف حال وجدمه 

متلبسني جبرمية الزنا. 
قانون العقوبات االردين، الرمق 16، 1960   10

عند دراسة هذه املواد، يتضح أن مجيعها ال تعترب هذه األفعال 
الثالث محتي  املواد  لكن هذه  أفعال غري مرشوعة.  عىل أهنا 
اليت  القانون  يف  املستخدمة  اللغة  من  واحض  وهذا  الرجال. 
ختاطب ״الفاعل الذكر״ من خالل استخدام مضائر املذكر )عىل 
سبيل املثال: يستفيد(. إضافة   إىل ذلك، املواد اليت نوقشت 
أعاله ختفض العقوبة للرجال حال ارتكبوا جرامئ ״رشف״ ضد 
األعذار  نفس  األنىث  من  الفاعلة  تستفيد  النساء يف حني ال 
املادتني 9  يناقض  ارتكبت ذات اجلرمية. وهو ما  إذا  املخففة 
تنصان  التني  املعدل لسنة 2003  القانون األسايس  و10 من 
والقضاء سواء ال متيزي  القانون  أمام  ״الفلسطينيون  أن  عىل 
ملزمة وواجبة  اإلنسان  وحرياته األساسية  ״حقوق  و  بيهنم״ 
املواد  تتناقض هذه  التوايل. إضافة إىل ذلك،  االحرتام״ عىل 
مع معايري حقوق اإلنسان  الدولية، مثل املادة 3 واملادة 7 من 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  حيث يضمن حق لك فرد يف 
احلياة واحلرية واألمن واملساواة أمام القانون، وماديت 2 و5 من 
اتفاقية سيداو اليت تضمن مساواة املرأة والرجل أمام القانون، 
باإلضافة إىل املادة 3 )أ( من اإلعالن العاملي بشأن القضاء عىل 
العنف ضد املرأة الذي يعيد التأكيد عىل حق املرأة يف حياة حرة 

خالية من اكفة أشاكل العنف. 

املادة  تفسري  يسيوئن  القضاة  بعض  فإن  ذلك،  إىل  إضافة 
من قانون العقوبات األردين لسنة  1960ويفرسوهنا  62 )أ( 
لآلباء  تحمس   62 املادة  ״الرشف״.  جرامئ  مرتكيب  لصاحل 
״بتأديب״ أوالدمه مكا يرونه مناسبا طاملا تمتاىش أفعاهلم مع 
״العرف العام״. ولكن القانون ال حيدد درجة وشدة هذه األفعال 
التأديبية. ومن الناحية العملية، يعامل القضاة الفتيات اللوايت 
يعشن مع أرسمه كأطفال بغض النظر عن أمعارهن11. وبذلك 
ينظر القضاة غالبا إىل جرامئ ״الرشف״ املرتكبة من قبل اآلباء 
ضد فتياهتم عىل أهنا من أساليب تأديب األطفال مكا يحمس 

به العرف العام. 

جرمية اإلجهاض
اإلجهاض جرمية يعاقب علهيا القانون طبقا لملواد 321، 322، 
324، و325 من قانون العقوبات األردين لسنة  1960. وتتوسع 
العقوبات ليس فقط  ضد املرأة احلامل بل تصل إىل اكفة األفراد 
والطوامق )الطبية( اليت تساعدها يف إجراء معلية اإلجهاض. ان 
هذا التوجه القانوين احملبط يصعب عىل املرأة القيام بعملية 
إجهاض آمنة يف حال حدث امحلل نتيجة جلرمية جنسية مما 
جيربها عىل اللجوء إىل أساليب خطره إال وهو اإلجهاض غري 
اآلمن )أي بدون مساعدة متخصصة(. إن موضوع اإلجهاض 
يشلك أيضا موطن قلق يف قانون العقوبات لسنة  1936 حيث 
أن املواد 175، 176، و177 توفر موقفا مشاهبا ملا ذكر حيث 

يف حاالت العقوبات واألرسة، القانون يشري اىل العرف العام. وطاملا   11

تتقيد  أن  مهنا  يتوقع  ارسهتا،  ورعاية  محاية  ظل  يف  املرأة  تعيش 
بالقواعد التأديبية عىل اساس العرف العام. املرأة حتتاج اىل ويل الذي 

ميكن أن يكون زوجها أو ابهيا او ابهنا او مكا نص القانون. 

9



العقوبات  قانون  يف  احلال  هو  مكا  اإلجهاض  معلية  جترم 
األردين لسنة  1960. 

إضافة إىل ذلك، فإن املادة 321 من قانون العقوبات األردين 
لسنة 1960 واملادة 175 من قانون العقوبات لسنة  1936 ال 
تنجسامن بشلك اكمل مع إعالن األليف لألمم املتحدة، خاصة 
يسىع  الذي  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من  اخلامس  اهلدف 
الصحة  وحتسني  اآلمن  غري  اإلجهاض  مستويات  لتخفيض 
اإلجنابية وحرية الوصول إىل خدمات الصحة اإلجنابية. اهلدف 
الدويل  املجمتع  يدعو  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من  اخلامس 
إىل تعديل القوانني اليت ختلق حواجز أمام اإلجهاض اآلمن، 
وتقوم جلان مراقبة املعاهدة دوما بدعوة احلكومات لضامن قدرة 
النساء عىل الوصول إىل اإلجهاض اآلمن مضن أطرمه القانونية 
القامئة ومراجعة القيود القانونية حول اإلجهاض12. أما بالنسبة 
للسلطة الوطنية الفلسطينية فإهنا تسىع بشلك نشط لتلبية هذه 
األهداف  حيث قامت مبراقبة التقدم احلاصل طبقا لذلك13. ومما 
يثري الدهشة أن املادة 324 من قانون العقوبات األردين لسنة  
1960 متنح عذر خمفف لملرأة )وأفراد األرسة لغأية الدرجة 
الثالثة( اليت جتري معلية إجهاض ألسباب متعلقة ״بالرشف״. 
فيف حاالت امحلل خارج أطار العالقة الزوجية، يوفر القانون 
عقوبة أخف لعملية اإلجهاض إذا اكن الدافع وراء ذلك تغطية 
سلوك املرأة ״املعيب״ ومحايهتا ومحأية مسعة أرسهتا. لذلك، 
فان احلمك املخفف ال يتعلق بالصحة اإلجنابية لملرأة بل بثقافة 

الرشف والعار.    

ماكنة املرأة يف إطار قانون األرسة
األرايض  يف  الخشصية  األحوال  لقوانني  احلايل  الوضع 
الفلسطينية احملتلة ال خيتلف عن وضع القوانني األخرى اليت مت 
توارثها من حقب سابقة، لكن وضع قوانني األحوال الخشصية 
أكرث تعقيدا. يوجد لدى املسملني واملسيحيني قوانيهنم اخلاصة 
باألحوال الخشصية لكن هناك متيزي ضد النساء املسيحيات 
يف  الخشصية14.  باألحوال  تتعلق  مواضيع  يف  واملسملات 

مضان حرية وصول املرأة اىل االجهاض اآلمن؛ اسرتاتيجية رئيسية   12

لتحقيق االهداف االمنائية لأللفية، آيباس، محاية حصة املرأة، تعزيز 
حقوق املرأة االجنابية، 2011. استنادا هلذا التقرير، ״98% من حاالت 
االجهاض حتدث يف الدول النامية حيث يوجد قوانني حتد من معليات 

االجهاض״. ملزيد من املعلومات، أنظر الرابط التايل:
http://www.ipas.org/~/Media/Files/Ipas%20Publications/
MDGFLY3E11.ashx
ملزيد من املعلومات، أنظر: مفتاح. 2009. هدف االمنايئ لأللفية – تقرير   13

فلسطني لالعداد لل ICPD @ 15. رام اهلل: مفتاح؛ السلطة الوطنية 
الفلسطينية & وجهاز االحصاء املركزي الفلسطيين. 2009. األهداف 
االمنائية لأللفية، تقرير احصايئ. رام اهلل: جهاز االحصاء املركزي 
الفلسطيين؛ السلطة الوطنية الفلسطينية & جهاز االحصاء املركزي 
الفلسطيين. 2008. االهداف االمنائية األلفية يف فلسطني طبقا لبيانات 
من مسح حصة األرسة الفلسطينية، 2006. رام اهلل: جهاز االحصاء 

املركزي الفلسطيين. 
قوانني األحوال الخشصية اليت تؤسس من قبل كنائهسم حتمك حياة   14

النساء املسيحيات الفلسطينيات. 

حني خيضع الفلسطينيون الذين يعيشون يف القدس لألنمظة 
املدنية اإلرسائيلية وقانون األرسة األردين،. فإن املسملني يف 
الضفة الغربية وقطاع غزة، يطبق حاليا مجموعتني خمتلفتني من 
القوانني اليت تستند بشلك أسايس عىل املدرسة احلنفية للفقه 

اإلساليم.

عىل  فقط  املطبق  القانوين  اإلطار  يف  يقيد  التايل  التحليل 
املواطنني املسملني. هذا القسم سريكز عىل القانونني املطبقني 
عىل املسملني يف الضفة الغربية وقطاع غزة وسيسلط الضوء 
عىل اجلوانب الشائكة يف قانون األحوال الخشصية األردين 
رمق 61 لسنة  1976 وقانون حقوق العائلة املرصي رمق 303 
لسنة  1954 ساريا املفعول. ان هذا السياق املعقد يؤثر بشلك 

مبارش عىل أمن النساء والفتيات. 

توضيح سن الزواج 
قانونا األحوال الخشصية ساريا املفعول لملواطنني املسملني يف 
األرايض الفلسطينية احملتلة خيتلفان يف األحاكم بالنسبة لسن 
الخشصية  األحوال  لقانون  طبقا  واإلناث.  الذكور  بني  الزواج 
األردين، فإن سن الزواج للذكور هو 16 عام جهري و15 عام 
من قانون حقوق العائلة  جهري لإلناث15. يف حني املادة )5( 
املرصي ينص عىل ان سن الزواج للذكور هو 18 وبالنسبة لإلناث 
يكون سن الزواج 17 عاما16. لكن قانون الطفل الفلسطيين لسنة  
2004 ينص عىل سن  البلوغ هو 18 عاما. ونتيجة لذلك فان سن 
الزواج مكا هو قامئ اليوم يتناقض مع قانون الطفل الفلسطيين 
ويحمس بزواج األطفال17. يوجد حاليا مسودة لقانون األحوال 
الخشصية قيد الدراسة من قبل السلطات التنفيذية تسىع لرفع 

سن الزواج إىل سن الثامنة عرشة للذكور واإلناث 18. 

حاليا، يستطيع القايض المساح للقارص بأن يزتوج إذا ما رأى 
أن الزواج يصب يف املصلحة الفضىل للقارص؛ وغالبا ما حيدث 
ذلك مع القارصات اإلناث أكرث من الذكور. ويالحظ أن األطفال 
اإلناث يف معر التاسعة واألطفال الذكور يف معر الثانية عرشة 
ميكن أن يزتوجا مبوافقة القايض19. إن املواد السابعة والثامنة 
من قانون حقوق العائلة املرصي يحمس للقايض بإمتام عقد 
الزواج اذا ما رأى ان الزواج ״مناسب״ للفتاة. ويمت اختاذ هكذا 

طبقا للتقومي القمري وليس التقومي الغريغوري.   15

لكن هذا القانون حيدد ايضا أن القايض يحمس له أن جيري استثناء   16

ويحمس بزواج انىث حتت سن 17 اذا ما تعدت مرحلة البلوغ. هناك 
نقاش لبعض احلاالت أدناه. 

تعرف  قانون الطفل الفلسطيين رمق 7 للعام 2004، املادة رمق )1(   17

الطفل عىل انه لك انسان مل يمت الثامنة عرشة من معره. 
قامت عدة مؤسسات حديثا باعداد مسودات خمتلفة لقانون األحوال   18

الخشصية. تشري هذه الورقة اىل املسودة اليت قام باعدادها جملس 
الرشيعة األعىل.   

ملزيد من املعلومات، أنظر:اللبدي، فدوى، 2004. اصدار الفتوى: املفيت،   19

جامعة  املرأة،  لدراسات  مراجعة  االساليم.  والقانون  املبكر  الزواج 
بريزيت، املجلد الثاين, باللغة االجنلزيية.

http://home.birzeit.edu/wsi/images/stories/The_
review/2nd_issue/E_5th_article.pdf
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قرار بدون الكثري من املداوالت حيث يحمس للعديد من العوامل 
أن تلعب دورا مؤثرا يف ما يعتقد انه املصلحة الفضىل للطفل.إال 
أن املادة 279 من قانون العقوبات األردين لسنة  1960 يعاقب 
للفتاة اذا اكنت أصغر من 15  الزواج  إجراء أو تهسيل عقد 
عاما. وكذلك يعاقب أيضا أي خشص يقوم بتهسيل زواج فتاة 
اصغر من 18 عاما بدون موافقة ويل أمرها. وكذلك تنص املادة 

182 من قانون العقوبات لسنة  1936 عىل ذات األمر. 

إن استخدام مصطلحات عامة مثل ״املصلحة الفضىل للفتاة״ 
ومن خالل عدم حتديد القيود اليت تنطبق علهيا فإن القانون يرتك 
الكثري لتقديرات وصالحيات القايض. وهذا يتناقض مع اتفاقية 
حقوق الطفل )CRC، 1989(، واملادة 16 من اتفاقية سيداو حول 
القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة فميا يتعلق بالزواج، 
واملادة 16 )2( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  اليت تنص 
عىل ״ال يربم عقد الزواج اال برىض الطرفني الراغبني يف الزواج 
رىض اكمال ال إكراه فيه״20. إن القارصين ال يمتتعون باألهلية 
القانونية الاكملة وبذلك ال ميكهنم توفري موافقة اكملة. وباإلضافة   
إىل ذلك فإن  القانون ال يفرض العقوبات عىل الذين يمسحون أو 

يهسلون زواج القارص. 

معاجلة قضايا الوألية  والزواج   
ان مفهوم القوامة تعين حق الرجل عىل املرأة، و لكن يفهم معوما 
عىل انه ״الوألية والسلطة״، إن الرشيعة تنص عىل أن عضو 
األرسة الذكر )ويل( جيب أن يعمل بالنيابة عن عضو األرسة 
األنىث ، مبا يمشل إبرام عقد الزواج. وهذا املفهوم يتناقض مع 
املادتني التاسعة والعارشة من القانون األسايس املعدل اللتني 

تنصان عىل أن لك الفلسطينيني متساوين أمام القانون. 

األحوال  وقانون   )9 )املادة  املرصي  العائلة  حقوق  قانون 
الخشصية األردين )املادة 11( ينصان عىل حاجة األنىث  لويل 
أمر من األقارب الذكور من اجل إمتام عقد الزواج وأن موافقة 
األنىث  لوحدها ال تكيف إلمتام هذا العقد. وعند عدم وجود ويل 
أمر، يحمس للقايض أن يكون ويل أمر األنىث. إن النساء، بغض 
النظر عن أمعارهن وقدراهتن وخلفيهتن التعلميية أو االجمتاعية 
أو الذهنية، حيتجن إىل ويل أمر ذكر للمساح هلن بالزواج لملرة 
األوىل. حيث ميكن لملرأة إن تكون قاضية أو عضو يف املجلس 
الترشييع الفلسطيين أو سيدة أمعال أو أن تتبوأ مناصب عليا 
يف دوائر صنع القرار لكهنا ال تستطيع أن متثل نفهسا عندما 

يتعلق املوضوع حبق إمتام عقد الزواج.

 إضافة   إىل ذلك،فإن قانون األحوال الخشصية األردين يفرق 
تزوجت  اليت  واملرأة  قبل  من  تزتوج  اليت مل  البكر  الفتاة  بني 
سابقا. وطبقا لذلك، فان املرأة البالغة الثامنة عرشة من معرها 
الزواج مبفردها يف حني زواج  توافق عىل  أن  واملطلقة ميكن 
امرأة بكر تبلغ األربعني أو امخلسني من معرها يتطلب موافقة 

ملزيد من املعلومات، أنظر:  20
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ويل األمر الذكر. عىل عكس اإلناث فإن الذكور ال خيضعون 
لنفس الرشط حيث ميكهنم أن يزتوجوا مرارا بدون وجود أي 
عائق عىل عقد الزواج. وتعزز هذه املواد احملددة مواقف جتاه 
النساء عىل أهنن لسن قادرات عىل محتل مسؤولية حياهتن 
ويمت التعامل مع غري املزتوجات كأطفال. إن هذه املواد تتناقض 
مع مفهوم املساواة املنصوص هيلع يف القانون األسايس املعدل 

مكا ذكر أعاله. 

إن قضايا الوالية القانونية متتد إىل حدود خارج إطار الزواج 
املثال،  البعيد. فعىل سبيل  املرأة عىل املدى  وتؤثر عىل حياة 
املادة 165 من قانون األحوال الخشصية األردين يعيط احلق 
لملحرم21 أن يقرر فميا إذا اكن سيحمس لألنىث البكر الذي هو 
ويل أمرها أن تعيش معه إذا اكنت حتت سن األربعني أو امرأة 
سبق هلا الزواج وال يعترب ״آمنا״ أن تعيش لوحدها. وال يعيط 

القانون احلق لملرأة أن ختتار يف هذا الوضع. 

فرض القيود عىل تعدد الزوجات
ال تمتتع املرأة يف األرايض الفلسطينية احملتلة  حبق االعرتاض 
عىل قرار زوجها باختاذ زوجة ثانية22. وعادة ما ينظر إىل هكذا 
قرار عىل انه قرار خشيص بالزوج. املادة 14 من قانون األرسة 
املرصي واملادة 28 من قانون األحوال الخشصية األردين ال 
تنصان مطلقا عىل وجوب أن يعمل الزوج زوجته األوىل حول نيته 
الزواج من امرأة أخرى. وبدون شك، فان تعدد الزوجات يؤثر 

عىل الزوجة األوىل وعىل اكفة أفراد األرسة. 

للقضاء  األعىل  املجلس  رئيس  اصدر   ،2011 نيسان  يف 
الرشيع قرارا ينص عىل وجوب أن يعمل الرجل زوجته حول 
نيته اختاذ زوجة ثانية. وجيدر اإلشارة إىل مالحظتني حول هذا 
القرار. أوال، ميكن هلذا القرار اإلداري أن يمت تغيريه أو إلغائه 
بلك هسولة. ومكا هو الوضع اآلن، فانه قرار تنظيمي ال يدخل 
يف القانون أو األنمظة الداخلية. ثانيا، القرار ينص عىل إعالم 

الزوجة وال ينص عىل اخذ موافقهتا.

معاجلة احلقوق يف إطار الطالق 
الطالق من طرف واحد يعترب من اجلوانب املثرية للجدل يف 
إجراءات الطالق يف األرايض الفلسطينية احملتلة. طبقا لإلطار 
القامئ، فإن الطالق يكون يف معظم احلاالت بقرار  القانوين  
أحادي من طرف الزوج. الزوج املسمل لديه احلق املطلق إلهناء 
الزواج بدون قيود23. وقبول الزوجة لقرار الطالق ليس رضوريا 

طبقا للقانون االساليم، احملرم هو القريب الذكر الذي ال يستطيع   21

رشعا أن يزتوج قريبة انىث )مثل العم، أو اجلد أو االخ او ابن االخ(. 
بالرمغ من أن قانون األرسة وقانون األحوال الحشصية يمسحان لملرأة   22

بأن تدخل رشوطا يف عقد زواجها مثل القيود عىل تعدد الزوجات، اال 
انه من الناحية العملية، القضاة يف الضفة الغربية غالبا ما يرفضون  

تطبيق هذا الرشط وأعطاء هذه الفرصة هذه لصاحل النساء. 
النساء املسيحيات خيضعن لقوانني ختص طوائفهن احملددة.   23
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إلمتام معلية الطالق مكا هو مشار إليه يف املادة 67 من قانون 
الخشصية  األحوال  قانون  من   38 واملادة  املرصي  األرسة 
األردين. وفعليا ميكن أن يمت الطالق يف غياب الزوجة. معليا، 
هذا يعين أن الرجل ميكنه أن يطلق زوجته ويعيدها إىل عائلهتا 
بدون موافقهتا، وحىت بدون أن يعملها بقراره. ومكا هو احلال 
اليوم، فان حق الزوج املطلق للطالق هو سبب وجيه لعدم الشعور 
باألمان )العاطيف واالقتصادي( للنساء اللوايت ال يمتتعن بأي 

نفوذ حول قرارات تتعلق حبياهتن. 

من جهة أخرى ميكن للنساء املسملات يف األرايض الفلسطينية 
احملتلة أن يسعني لطلب الطالق يف إطار قيود مشددة جدا. 
ومكا هو مشار يف القانونني املطبقني، هناك مثانية سيناريوهات 
حمددة  متكن الزوجة من طلب الطالق عرب احملامك. الطالق 
قانون  من   102 )املادة  األوىل  احلالة  هو  املخالعه  طريق  عن 
األحوال الخشصية األردين(. هذا النوع من الطالق يستوجب 
من الزوجة أن تدفع تعويضا ألهنا بادرت للطالق، وأن تعيد املهر 
الذي تسملته من الزوج، باإلضافة   إىل التنازل عن حقها يف 
النفقة خالل فرتة العدة24. وعندما تليب الزوجة هذه الرشوط، 
يكون للزوج احلق يف اخليار بني إعالن  رسيان أو عدم رسيان 
مفعول الطالق. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه القاعدة تنطبق فقط 

عىل ساكن الضفة الغربية. 

الطريقة الثانية اليت من خالهلا ميكن لملرأة أن تسىع للطالق 
هو  مكا  النفقة  توفري  يف  الزوج  فشل  عىل  أساسا  تعمتد 
منصوص هيلع يف املادة 92 من قانون حقوق العائلة املرصي 
واملادة 127 من قانون األحوال الخشصية األردين. ميكن لملرأة 
أن تطلب الطالق عىل أساس غياب زوجها الطويل أو غري املربر 
يف حال ترضرت من هذا الغياب مكا هو  )ملدة عام أو أكرث( 
مشار إليه يف املادة 94 من قانون حقوق العائلة املرصي واملادة 
123 من قانون األحوال الخشصية األردين. مربر آخر ميكن 
لملرأة أن تستخدمه لطلب الطالق يدخل يف إطار عدم التوافق 
والرصاع وهو سبب ميكن للرجل واملرأة إن يستخدمانه )املادة 
97 من قانون األرسة املرصي واملادة 132 من قانون األحوال 
الخشصية األردين(. وميكن لملرأة أن تطلب الطالق إذا انهتك 
الزوج  انهتاك أي رشط من الرشوط املنصوص علهيا يف عقد 
الزواج. ميكن أن متنح املرأة الطالق إذا جسن زوجها لفرتة 
طويلة 25. إضافة   إىل ذلك، ميكن لملرأة إن تطلب الطالق يف 
حال مل يمتكن الزوج من إمتام معلية امجلاع املصاحبة للزواج 
مكا هو منصوص هيلع يف املادة 84 من قانون األرسة املرصي 
وأخريا،  األردين.  الخشصية  األحوال  قانون  من  واملادة 113 

الزوج  عىل  امللزم  املايل  الدمع  يه  النفقة  االساليم،  للقانون  طبقا   24

للزوجة طاملا مها مزتوجني، باالضافة اىل فرتة العدة ويه الفرتة بعد 
الطالق اليت ال يحمس خالهلا للزوجة أن تزتوج مرة أخرى. 

املادة 130 من قانون األحوال الخشصية االردين يعيط املرأة احلق   25

يف طلب الطالق يف حال صدر حمك هنايئ حببس الزوج ملدة أكرث من 
3 سنوات. ويف حال اختفاء الزوج، املادة 131 تحمس لملرأة بان تطلب 
الطالق بعد 4 سنني بسبب نقص املعلومات حول ماكن وجود الزوج أو 

اذا ما اكن حيا او ميتا. 

ميكن لملرأة إن تطلب الطالق يف حال اكن الزوج يعاين من 
مرض نفيس )املادة 88 من قانون األرسة املرصي واملادة 120 

من قانون األحوال الخشصية األردين(. 

إن النظام القامئ يف األرايض الفلسطينية احملتلة ال مينح املرأة 
املرأة  انه حق  يعرف عىل  أن  الذي ميكن  اخللع  بطلب  احلق 
بطلب الطالق من طرف واحد26. حاليا، املجلس األعىل للقضاء 
الرشيع ينظر يف إصدار قرار إداري للمساح باخللع للنساء 
يف حالة واحدة فقط، ويه عندما ال يمت الزواج )يف حالة كتب 

الكتاب، أي عقد بدون إمتام الزواج(27. 

معاجلة المتيزي يف حضانة األطفال 
يمتتعن  املطلقات  األمهات  فإن  القامئ،  القانوين  لإلطار  طبقا 
حبضانة األطفال، لكن هذا احلق مقيد إىل درجة كبرية. فيف 
قانون األحوال الخشصية األردين )املادة 162(، ميكن للنساء 
عىل  القانونية  وليست  اجلسدية  احلضانة  عىل  احلصول 
أطفاهلن. حيث متنح احلضانة لألم لغاية وصول الطفل معر 
البلوغ )ابن أو بنت ولكن القانون ال حيدد هذا العمر(. املادة 
161 من قانون األحوال الخشصية األردين ينص عىل انه يف 
حال منحت احلضانة إىل قريبة أنىث غري األم، ميكهنا اإلبقاء 
عىل األطفال لغاية وصول البنت إىل معر احلادية عرشة والولد 
لعمر التاسعة. وقانون حقوق العائلة املرصي )املادة 118( مينح 
إىل  الذكور  األوالد  وصول  احلضانة حلني  احلق يف  النساء 
معر السابعة واإلناث لعمر التاسعة لكن ميكن متديد هذه الفرتة 
إىل معر التاسعة واحلادية عرشة عىل التوايل إذا اكن هنالك 
مصلحة لألطفال. ويف ظروف حمددة، ميكن منح احلضانة إىل 

النساء من غري األمهات، مثل اجلدة أو العمة. 

قانون األحوال الخشصية األردين ينص عىل ترتيب خمتلف 
تعتنق  األم  اكنت  حالة  احلضانة يف  األم يف  بالنسبة حلق 
بنفس  املسيحيات  األمهات  تعامل  ال  املسيحية، حيث  الديانة 
حبق  يمتتعن  حيث  املسملات  األمهات  مع  التعامل  طريقة 
العمة  أو  اجلدة  مثل  األطفال  عىل  حمدودة  لفرتة  احلضانة 
امحلأية  يف  املسيحية  األم  حق  مع  هذا  ويتناقض  املسملة. 

املتساوية أمام القانون. 

أساسيا  اعتبارا  تعيط  ال  القامئة  األحوال الخشصية  قوانني 
لملصلحة الفضىل للطفل األمر الذي يتناقض مع قانون الطفل 
الفلسطيين لسنة  2004 خاصة املادة الرابعة اليت تضع مصلحة 
الطفل الفضىل مكعيار يستوجب تطبيقه ״يف لك احلاالت اليت 
الفرق بني طالق املخالعة واخللع يمكن يف موافقة الزوج. يف املخالعة،   26

موافقة الزوج ملزمة ليك يمت اعالن الطالق. لكن يف اخللع، ميكن ان 
يرسي مفعول اخللع بدون موافقة الزوج عىل اساس اجراءات احملمكة 

وقرار من القايض. 
من الشائع ان يوقع األزواج عىل عقد الزواج بدون امتام معلية الزواج.   27

تقليديا، تعرف هذه العملية باخلطبة بالرمغ من أن الزوجني مزتوجني 
رشعا. 
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تؤثر عىل األطفال״.  ان التطبيق والتفسري احلايل لقانون األحوال 
الخشصية األردين وقانون حقوق العائلة املرصية يتناقض أيضا 
مع املعأيري الدولية، مثل املادة رمق 3 من اتفاقية حقوق األطفال 
اليت تنص عىل انه ״يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، 
سواء قامت هبا مؤسسات الرعأية االجمتاعية العامة أو اخلاصة 
أو احملامك أو السلطات اإلدارية أو اهليائت الترشيعية، يويل 

االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضىل״28. 

املادة 156 من قانون األحوال الخشصية األردين حيرم املرأة 
املطلقة واملرأة األرملة من حق احلضانة عىل أطفاهلم القارصين 
يف حال تزوجوا جمددا. معليا، جترب هذه املادة املرأة أن ختتار 

بني الزواج جمددا أو حق تربية أطفاهلا.  

إضافة إىل ذلك، وطبقا لملادة 155 من قانون األحوال الخشصية 
األردين، ميكن لملحمكة الرشعية أن تليغ حق األم يف احلضانة 
إذا فشلت يف محاية أطفاهلا أو تربيهتم مبا يمتاىش مع املبادئ 

الدينية29. 

وبشلك عام، عندما حيصل اآلباء عىل حق حضانة األطفال، 
احلق  األمهات  منح  يف  تسمتر  املفعول  سارية  القوانني  فإن 
األم من  اليت متنع  لذلك، وحىت يف احلاالت  أطفاهلا.  بزيارة 
تربية أطفاهلا، فان القانون ما زال يضمن حقها يف احلفاظ عىل 

عالقات تواصل مع أوالدها. 

األهلية القانونية الاكملة والنساء كشاهدات
ال تمتتع النساء باألهلية الاكملة عند تقدمي النساء لهشادهتن 
يف  واحض  بشلك  ذلك  يذكر  وال  الرشعية30.  احملامك  أمام 
قانون األحوال الخشصية مكبدأ عام. لكن املادة 16 من قانون 
مساوية  الرجل  أن هشادة  يذكر  األردين  الخشصية  األحوال 
لهشادة امرأتني يف عقود الزواج. إضافة   إىل ذلك، املادة 183 
من قانون األحوال الخشصية األردين تستوجب الرجوع إىل 
املدرسة احلنفية ألية مبادئ ال يغطهيا القانون. وطبقا لملدرسة 
احلنفية، فان هشادة املرأة تساوي نصف هشادة الرجل. وبذلك، 
فان هشادة امرأتني تعترب مساوية لهشادة رجل واحد يف حمامك 
الرشيعة. وهذا مثال عىل التفرقة عىل أساس النوع االجمتايع 
اليت حترم املرأة من املساواة مع الرجل أمام القانون. وجتدر 
اإلشارة إىل انه يف حني ميكن لملرأة ان تصبح حمامية وقاضية 
داخل احملامك الرشعية إال أن هشادهتا ستبىق مساوية لنصف 

هشادة الرجل. 

أنظر اتفاقية حقوق الطفل:  28

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 
هناك أيضا رشوط أخرى ملنح احلضانة لملرأة عىل أطفاهلا أو اقارب   29

قارصين. عىل سبيل املثال، يف حال تزوجت املرأة جمددا بخشص غري 
حمرم لألطفال )أي خشص ال يحمس له قانونا ان يزتوج األطفال النه 
من االقارب القرينني(، فان املرأة تفقد تلقائيا احلضانة عىل األطفال. 

الرجال والنساء  النظامية حيث  ال ينطبق هذا الوضع عىل احملامك   30

متساوين كهشود. 

خالصة
من الصعب ألي جممتع أن يكون دميقراطيا اذا ما اكن إطاره 
القانوين يعزز وجيذر المتيزي وعدم املساواة، خاصة فميا يتعلق 
بالنساء والفتيات. فبدون نظام قانوين مينح احلقوق املتساوية 
إىل املواطنني الذكور واإلناث، ستبىق النساء والفتيات يشعرن 

بالهتميش وفقدان األمن. 

العقوبات  قوانني  اجلنسني يف  بني  املساواة  ماكنة  دراسة  مت 
وقوانني األحوال الخشصية سارية املفعول، حيث مل يمت حتديث 
عىل  الضوء  قسم  لك  سلط  وقد  مضت.  لعقود  مهنا  العديد 
أخرى  قضايا  فهناك  الترشيعات.  األكرث متيزيا يف  القضايا 
يف قوانني األحوال الخشصية وقوانني العقوبات اليت ما زالت 
تشلك حتديا ملاكنة وأمن املرأة يف املجمتع الفلسطيين. ولقد 
سلطت هذه الورقة الضوء عىل املواد الشائكة فميا تقر إىل وجود 
ماكمن قصور أخرى. وهناك الكثري من األحاكم القانونية اليت 
حتتاج ألن تدرج من اجل مضان حصول إصالح مبين عىل 

أساس املساواة بني اجلنسني. 

ونتيجة ملجموعة من العوامل التارخيية واالجمتاعية والسياسية 
هيلكا  الفلسطيين  القانوين  النظام  يشلك  ال  واالقتصادية، 
ممتاساك وثابتا. لذلك فانه ال ميثل الوضع الفلسطيين املعارص 
بالشلك املناسب. وطبقا لذلك، فان الكثري من القوانني املطبقة 
تتناقض مع مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة مكا هو منصوص 
هيلع يف القانون األسايس الفلسطيين. خالل العقد األخري، بذلت 
الكثري من اجلهود لتعديل بعض مواد هذه الترشيعات هبدف 
توفري محأية أفضل للنساء والفتيات. لكن بدون جهود مشولية 
تتجاوب مع حقوق النساء واحتياجات املجمتع بشلك عام، فان 
النظام القانوين سيسمتر يف التعرث. فهناك حاجة لرؤية واحضة 
من أجل إدراج وتنامغ املساواة يف النوع االجمتايع مع النظام 
بقيادة  األرض  ان اجلهود عىل  الفلسطيين احلايل.  القانوين 
املنمظات النسوية احمللية ومنمظات حقوق اإلنسان  واخلرباء 
القانونيني واألاكدمييني ومسؤويل احلكومة املعنيني باألمر تشري 
إىل أن اإلصالح ما زال معلقا. ومكا ذكر سابقا، هناك مسودات 
قوانني تسىع لضامن أمن النساء والفتيات وتقر بنفس الوقت 

بالدور اهلام الذي يقمن به يف تطوير املجمتع الفلسطيين.    
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)DCAF( مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة

يسىع مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة )DCAF( يف معله إىل إرساء دعامئ احلمك الرشيد وإصالح القطاع 
األمين. ويتوىل املركز إجراء األحباث حول املامرسات الفضىل املرعية يف هذا الشأن، والتجشيع عىل إعداد املعايري املناسبة عىل 
املستوينينْ الوطيّن والدويّل، وإعداد التوصيات السياساتية وتنفيذ الرباجم اليت تسهتدف تقدمي االستشارات واملساعدة للدول يف هذا 
املضامر. ويضّم رشاكء مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة )DCAF( حكوماٍت وبرملاناٍت ومؤسساٍت أهليٍة ومنمظاٍت 

دولية، باإلضافة إىل املزودين الرئيسيني لألمن والعدالة، كأجهزة الرشطة والقضاء واملخابرات وحرس احلدود واألجهزة العسكرية. 
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