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املرأة الفلسطينية وقانون األحوال الشخصية
بيان املشكلة
إن اإلطار القانوني املوجود حاليا في األراضي الفلسطينية احملتلة هو عبارة عن مزيج من القوانني األردنية واملصرية والعثمانية
والبريطانية باإلضافة إلى األوامر العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي .إن هذه القوانني السارية حاليا ً في األراضي الفلسطينية موروثة
من فترات سابقة لنشؤ السلطة الوطنية الفلسطينية ،وعالوة على ذلك فإن القوانني املطبقة في الضفة الغربية تختلف عن تلك املطبقة
في قطاع غزة ،ولهذا فإن غياب إطار قانوني موحد يخلق العديد من التناقضات بني القوانني السارية وهذا هو احلال مع قانون األحوال
الشخصية.
يرى العديد من الفلسطينيني أن قوانني األحوال الشخصية السارية في األراضي الفلسطينية احملتلة ال توفر معاملة عادلة وحماية كافية
للنساء والفتيات 1،فإن قانون األحوال الشخصية األردني رقم  61لسنة  1976املطبق على املسلمني في الضفة الغربية ،وقانون حقوق
العائلة املصري لسنة  1954املطبق على املسلمني في قطاع غزة يتعارضان مع االجتاه التشريعي احلديث للسلطة الوطنية الفلسطينية
كاملرسوم الرئاسي الصادر عام  2009باملصادقة على معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو).

االستجابة
قرر كل من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في أيار 2011
تشكيل فريق عمل من اخلبراء من أجل دراسة التشريعات السارية والتي تؤثر على أمن املرأة ،وأيضا طلب من ذلك الفريق تقدمي
توصيات لتعديل وتنقيح هذه القوانني لرفعها لصناع القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني ،لقد
ضمت اجتماعات فريق العمل خبراء قانونيني من وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني والشرطة
ومنظمات املجتمع املدني واألكادمييني ويلخص هذا التقرير التوصيات الرئيسية التي تقدم بها املشاركون في االجتماع السادس
لفريق العمل ،والذي عقد بتاريخ  21متوز  2011حتت عنوان "املرأة الفلسطينية وقانون األحوال الشخصية".2
على الرغم من اتفاق غالبية أعضاء فريق العمل على احلاجة إلى توفير حماية أكبر للنساء والفتيات؛ إال أنهم اقترحوا حلوالً
مختلفة لتحقيق هذا الغرض ،ولهذا فإن اآلراء والتوصيات املعبر عنها في هذه الورقة ال تعكس موقف كل من مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،ألن عملهما متحور فقط في تسيير
وتسهيل عمل فريق العمل وليس العمل كمستشارين ،وإمنا اآلراء املعبر عنها هنا هي آراء أعضاء فريق العمل فقط.

النتائج الرئيسية
الحظ أعضاء فريق العمل وجود تناقض بني قانوني األحوال الشخصية الساريني في الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة والقوانني
األخرى السارية حاليا ً في األراضي الفلسطينية من جهة أخرى.
 1ينبغي اإلشارة إلى أن هنالك قوانني أحوال شخصية متعددة ومختلفة تطبق باألراضي الفلسطينية استنادا إلى ديانة الفرد والطائفة التي ينتمي إليها ،حيث
تطبق كل طائفة مسيحية على سبيل املثال قانون أحوال شخصية خاص بها ،ولن يتم ألغراض هذا التقرير التطرق ملختلف هذه القوانني وإمنا سيتم التطرق
فقط إلى قانون األحوال الشخصية األردني وقانون حقوق األسرة املصري.
 2تعتبر هذه الورقة جزء من سلسلة تتكون من ثالثة أوراق نشرها كل من مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية على
القوات املسلحة ،وهي مخصصة لعرض نتائج وتوصيات فريق العمل املذكور ،وتركز األوراق األخرى على املرأة واالمن االقتصادي واملرأة وقانون العقوبات.
ملزيد من التفاصيل حول هذه العملية وقائمة كاملة بأعضاء فريق العمل يرجى الرجوع إلى ورقة عمل مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي-مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة حتت عنوان :املرأة الفلسطينية واألمن :تعزيز حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات من خالل التشريعات واملتوفرة
على الرابط التالي:

http://www.dcaf.ch/Publications/Working-Paper-Palestinian-Women-and-Security-Promoting-the-Rights-of-PalestinianWomen-and-Girls-through-Legislation
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حيث تطبق قوانني األحوال الشخصية مبادئ الشريعة اإلسالمية على العديد من القضايا االجتماعية كالزواج والوالية وتعدد الزوجات
والطالق والنفقة وحضانة األطفال.وأيضا يبني هذين القانونني احلقوق والواجبات بني الزوجني ،إال أن هذه القوانني تعكس البنية
التقليدية األبوية والذكوريه للعالقات األسرية في األراضي الفلسطينية احملتلة ،كما أن بعض األحكام التي سنبينها أدناه غير متوافقة
مع احلق الدستوري في املساواة الذي كفلته املادة  9من القانون األساسي املعدل لسنة  ،2003والذي نصت عليه أيضا ً املواثيق الدولية
كمعاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) والتي صادقت عليها السلطة الفلسطينية عام .32009

سن الزواج
أوضح املشاركون أن السن القانونية للزواج حسب قانون األحوال الشخصية األردني لسنة ( 1976املادة  )5هي خمسة عشر سنة
للفتيات وستة عشر سنة للفتيان ،4وفي هذا اإلطار تتعارض مواد قانونية مختلفة ،فقانون األحوال الشخصية يعتبر الزوجان في هذا
السن قادران على حتمل االلتزامات واعتبار رضاهما صحيحا وقادران على استيعاب تبعات التزامهم استيعابا ً كامالً واملوافقة على
الزواج ،إال أن القوانني األخرى السارية في األراضي الفلسطينية ،تعامل من هم دون سن  18سنة كقاصرين ومحدودي األهلية وتوفر
لهم حماية على هذا النحو ،فاملادة  1من قانون الطفل الفلسطيني رقم  7لسنة  2004األشخاص دون سن  18سنة باعتبارهم قاصرين
بصرف النظر عن اجلنس ،وكذلك احلال بالنسبة لقانون األحداث األردني رقم  16لسنة  1954وكذلك قوانني أخرى سارية في مجاالت
متنوعة (قوانني مدنية وجتارية وعمالية وسياسية).
الوالية
وفقا ً لقانون األحوال الشخصية األردني لسنة  1976وقانون حقوق العائلة املصري لسنة  1954فإنه يشترط لصحة زواج املرأة
موافقة وليها عندما تتزوج ألول مرة وبصرف النظر عن سنها ،ومن ناحية أخرى فإن الرجال غير خاضعني لنفس هذا الشرط ،وهذا
التباين في املعاملة يتعارض مع مبدأ املساواة الذي كفله القانون األساسي الفلسطيني إلى جانب معاهدة سيداو ،باإلضافة إلى ذلك فقد
الحظ بعض أعضاء فريق العمل أن هذا الشرط ينتهك حق املرأة في اختيار زوجها.
الشهادة
أبرز أعضاء فريق العمل أن هنالك تعارض بني قوانني األحوال الشخصية من ناحية وقانون البينات الفلسطيني رقم  4لسنة 2001
وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم  3لسنة ( 2001املعمول بهما في الضفة الغربية وقطاع غزة) من الناحية األخرى ،حيث ينص قانونا
اإلجراءات و البينات املذكوران على قواعد الشهادة في احملاكم املدنية والتجارية واجلنائية ،كما متنح وزنا ً متساويا ً لشهادة الرجل
واملرأة على عكس قوانني األحوال الشخصية التي ال متنح وزن متساوي لشهادة الرجل واملرأة حيث أن شهادة املرأة تساوي نصف
شهادة الرجل ،ويتعارض هذا التباين في التعامل مع مبدأ املساواة الذي كفله القانون األساسي الفلسطيني إلى جانب اتفاقية سيداو.
الطالق وحضانة األطفال
أكد أعضاء فريق العمل على أن قوانني األحوال الشخصية احلالية املطبقة على املسلمني ال متنح املرأة نفس احلقوق كالرجل عند طلب
الطالق ،كما أن النساء يحرمن من حقوق احلضانة في بعض احلاالت (املواد  154إلى  166من قانون األحوال الشخصية األردني)،
ونتيجة لذلك فغالبا ً ما يتم جتاهل املصلحة الفضلى لألطفال عندما تبت احملاكم في قضايا احلضانة.
حقوق التملك
ال تعرف قوانني األحوال الشخصية بوضوح كيفية التصرف في األمالك املشتركة بني الزوجني عند انتهاء الزواج ،وتشكل هذه الثغرة
القانونية تهديدا ً ألمن املرأة االقتصادي.

توصيات فريق العمل
قام أعضاء فريق العمل باخلروج بالتوصيات التالية لصناع القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني بناء
على الثغرات والتناقضات التي مت حتديدها في قوانني األحوال الشخصية احلالية:
• رفع السن القانونية للزواج إلى  18سنة مبا يتوافق مع معاهدة حقوق الطفل ( )1989وقانون الطفل الفلسطيني ،5وأوصى أعضاء
 3يرجى الرجوع إلى معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)  ،املادة ..16

 4يستوجب موافقة الولي لصحة زواج النساء والفتيات اللواتي يتزوجن ألول مرة.
 5أوضح خبراء الشريعة اإلسالمية أن السن املناسب للزواج استنادا للشريعة اإلسالمية يتوقف على البلوغ وأن حتديده بسن  18عاما أو أقل يبقى مرتبط
باالجتهاد ،وأوضح بعضهم أن رفع سن الزواج إلى  18سنة ال يخالف الشريعة اإلسالمية.
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آخرون في فريق العمل بإعطاء صالحية تزويج األشخاص ما دون  18سنة للقاضي أو للجنة مؤلفة من قضاة وأطباء كاستثناء
وفقط في ظل شروط صارمة كخطوة أولى لتحسني املمارسات احلالية.
منح شهادة املرأة نفس وزن شهادة الرجل في قضايا األحوال الشخصية.
وضع قيود قانونية على تعدد الزوجات.
مراعاة املصلحة الفضلى للطفل لدى البت في قضايا احلضانة و منح الرجل واملرأة نفس حقوق احلضانة بصرف النظر عن سن
األطفال.
منح الفتيات احلق في اختيار احلضانة في كنف األب أو األم (تستند املمارسات احلالية إلى املذهب احلنفي والتي تقول أنه يحق
للفتيان فقط االختيار بعد سن البلوغ ،6في حني توضع الفتيات بصورة تلقائية في حضانة آبائهن).
النص على أن احملاكم هي املؤهلة فقط إلعالن الطالق ومنح املرأة نفس احلقوق كالرجل في طلب الطالق.
تنظيم التصرف في األمالك املشتركة التي يتحصل عليها الزوجان بعد الزواج وإقرار نظام لألموال املشتركة بني الزوجني ،وهذا
يعني اعتبار كافة األموال التي يتم التحصل عليها بعد الزواج من ضمن امللكيات املشتركة بني الزوجني ،ويتم تقسيم األموال في حالة
الطالق على أساس متساو بني الزوجني .ويوصي أعضاء فريق العمل بجعل هذا النظام إلزاميا ً.7

توصيات مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز املرأة لألرشاد القانوني واالجتماعي
أستنادا إلى املراجعة التي متت على التشريعات السابقة وعلى توصيات فريق العمل ،فإن كال املركزين يوصون صناع القرار في السلطة
الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني باإلضافة إلى منظمات حقوق االنسان بتعديل التشريعات بطريقة حساسة للنوع
االجتماعي .وهذا يجب أن يضم العناصر التالية:
• تأسيس مجموعة عمل ألعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني واملوظفني احلكوميني العاملني في اجلان البرملانية إلى جانب ممثلني
عن مجلس الوزراء لفحص القوانني التي نؤثر على أمن املرأة واقتراح التعديالت التي تضمن مراعاة االحتياجات احملددة للمرأة.
• توعية املواطنني الفلسطينيني باإلصالحات القانونية احلساسة للنوع االجتماعي.
• تشجيع دعم املانحني للسلطة الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني في وضع عملية إصالح قانوني حساسة للنوع
االجتماعي.

القوانني والقرارات التي قام فريق العمل بفحصها فيما يتعلق باملرأة الفلسطينية وقانون األحوال
الشخصية:
• القانون األساسي املعدل لسنة ( 2003املادتان  9و.)10
• قانون األحوال الشخصية األردني رقم  61لسنة ( 1976املواد  5و 9و 11و 101و.)154
• قانون حقوق العائلة املصري رقم  303لسنة ( 1954املواد  5و 8و 9و.)11

 6يكون لألمهات املطلقات أو األرامل اللواتي ال يتزوجن مرة أخرى احلق في حضانة أطفالهن حتى سن البلوغ وفق املادة  62من قانون األحوال الشخصية
األردني.
 7يعتبر هذا األمر اختياريا ً في الدول اإلسالمية األخرى التي تطبق هذا النظام بالفعل.
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مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ()WCLAC

تأسس مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في القدس عام  1991كمؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية من اجل العمل
على تغيير واقع التمييز القائم ضد املرأة .ويهدف إلى املساهمة في بناء مجتمع فلسطيني دميقراطي على أساس مبادئ املساواة بني
اجلنسني والعدالة االجتماعية .ويعمل املركز في إطار أجندة نسوية واضحة ،تقوم على املعايير الدولية حلقوق اإلنسان
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ()DCAF

يسعى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ( )DCAFفي عمله إلى إرساء دعائم احلكم الرشيد وإصالح القطاع األمني.
املستويي
ويتولى املركز إجراء األبحاث حول املمارسات الفضلى املرعية في هذا الشأن ،والتشجيع على إعداد املعايير املناسبة على
نْ
والدولي ،وإعداد التوصيات السياساتية وتنفيذ البرامج التي تستهدف تقدمي االستشارات واملساعدة للدول في هذا املضمار.
الوطني
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومنظمات دولية،
ومؤسسات أهلي ٍة
وبرملانات
حكومات
ويض ّم شركاء مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ()DCAF
باإلضافة إلى املزودين الرئيسيني لألمن والعدالة ،كأجهزة الشرطة والقضاء واملخابرات وحرس احلدود واألجهزة العسكرية.

مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ()WCLAC

رام الله ,بطن الهوى 32 ,شارع وديعة شطارة
ص.ب 54262 :القدس ،الرمز البريدي91516 :
تلفاكس009722 295 6146/7/8 :
www.wclac.org

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ()DCAF

املكتب الرئيسي ،جنيف

Rue de Chantepoulet 11
P.O. Box 1360
Geneva - 1211
Switzerland
www.dcaf.ch

مكتب رام الله
شارع املعارف 34
رام الله  /البيرة
الضفة الغربية
فلسطني
تلفون+972 )2 ( 295 6297 :
فاكس+972 )2 ( 295 6295 :

