مجموعة نصوص مرجعية

املرأة الفلسطينية واألمن

دليل التشريعات السارية

Geneva Centre for the
Democratic Control of
)Armed Forces (DCAF

DCAF

Amin
Media
Network

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

املرأة الفلسطينية واألمن

دليل التشريعات السارية

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة

يعمل م��رك��ز جنيف ل�ل��رق��اب��ة ال��دمي��وق��راط �ي��ة ع�ل��ى القوات
املسلحة ( )DCAFعلى تعزيز مبدأ احلكم الرشيد وإصالح
القطاع األمني .و ُي ِع ّد املركز األبحاث حول أفضل املمارسات
املتبعة في ه��ذا امل�ج��ال ،ويشجع على نشر املعايير املرعيّة
على املستويني احمللي والدولي .كما يقدم املركز التوصيات
السياساتية واالس �ت �ش��ارات وامل �س��اع��دات ف��ي ه��ذا املجال
للعديد م��ن ال� ��دول .وي �ض � ّم ش��رك��اء م��رك��ز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على ال�ق��وات املسلحة ( )DCAFاحلكومات،
والبرملانات ،ومؤسسات املجتمع املدني واملنظمات الدولية،
إلى جانب املؤسسات األمنية كالشرطة والقضاء وأجهزة
امل �خ��اب��رات وح ��رس احل���دود واجل��ي��وش .وي �ع��رض املوقع
اإللكتروني ملركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة ( )DCAFاملزيد من املعلومات حول هذا املركز وعمله
على العنوان التالي:
www.dcaf.ch

مالحظة

مت إعداد هذه النشرة مبساعدة مالية من الوكالة اإلسبانية
للتعاون والتنمية الدولية ( .)AECIDمركز جنيف للرقابة
الدميقراطية على القوات املسلحة هو املسؤول احلصري
عن محتويات هذه النشرة وهي ال تعبر بالضرورة عن رأي
(.)AECID
يتقدم مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
( )DCAFبالشكر اجلزيل ملركز املرأة لإلرشاد القانوني
واإلجتماعي ( )WCLACعلى ما قدمه من جهد في حتضير
مادة هذا الكتاب.

هيئة التحرير
عبير املشني
ستيفاني تشابان ()Stephanie Chaban
روالند فريدريك ()Roland Friedrich
باسكال جمبرلي ()Pascal Gemperli
رغوال كوفمان ()Regula Kaufmann
جوناس لويتشر ()Jonas Loetscher
أرنولد ليتهولد ()Arnold Luethold
نقوال ماسون ()Nicolas Masson
غارانس ستتلر ()Garance Stettler
سمر نصر
تصميم الغالف واإلخراج الفني
وائل دويك
مراجعة لغوية
انتصار أبو خلف
الناشر
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
شارع املعارف 34
رام الله  /البيرة
الضفة الغربية
فلسطني
تلفون+972 (2) 295 6297 :
فاكس+972 (2) 295 6295 :
www.dcaf.ch

صورة الغالف © ندمي أبو شيخة/خلود الفقيه ،قاضي
شرعي2010 ،
978-92-9222-145-4 :ISBN
© مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة،
 ،2010جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة.

احملتويات
املقدمة

5

الفصل االول :اإلطار التشريعي الناظم لعمل املرأة الفلسطينية

9

القوانني
قانون رقم ( )4لسنة 1998م بإصدار قانون اخلدمة املدنية
قانون العمل رقم ( )7لسنة 2000
قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة 2004م
قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005م
قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005

10
10
11
12
14
16

القرارات التنفيذية
قرار مجلس الوزراء رقم ( )14لسنة 2003م بنظام عمل النساء ليال
قرار وزير العمل رقم ( )2لسنة 2004م باألعمال اخلطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها
قرار مجلس الوزراء رقم ( )45لسنة 2005م بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة 1 998
املعدل بالقانون رقم ( )4لسنة 2005م

17
17
18
19

الفصل الثاني :اإلطار التشريعي الناظم للعقوبات واإلجراءات اجلزائية ذات العالقة باملرأة
الفلسطينية

21

القوانني
قانون العقوبات رقم ( )74لسنة ( 1936قطاع غزة)
قانون العقوبات املعدل رقم ( )1لسنة ( 1947قطاع غزة)
قانون العقوبات رقم ( )16لسنة ( 1960الضفة الغربية)
قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة  2001م
قانون رقم ( )6لسنة 1998م بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل ״السجون ״

22
22
28
29
35
36

القرارات التنفيذية
أمر رقم ( )260بشان تطبيق مواد من قانون العقوبات وقانون االجراءات اجلنائية املصريني خاصة بجرائم
الزنا لسنة 1953

38
38

الفصل الثالث :اإلطار التشريعي الناظم لألحوال الشخصية ذات العالقة باملرأة الفلسطينية

39

قوانني األحوال الشخصية
قانون حقوق العائلة املصري لسنة ( 1954أمر رقم )303
قانون أصول احملاكمات الشرعية رقم ( )12لسنة 1965
قانون األحوال الشخصية األردني 1976
قانون رقم ( )1لسنة  2009معدل لقانون األحوال الشخصية
قانون صندوق النفقة رقم ( )6لسنة 2005م

40
40
51
52
69
70

الفصل الرابع :اإلطار التشريعي الناظم للحقوق السياسية للمرأة الفلسطينية

73

القوانني الناظمة ملشاركة املرأة باالنتخابات
قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم ( )10لسنة 2005
قانون رقم ( )12لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم ( )10لسنة 2005م
قرار بقانون رقم ( )1لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة

74
74
75
76

القرارات التنفيذية ذات العالقة مبشاركة املرأة باالنتخابات
قرار مجلس الوزراء رقم ( )44لسنة  2005بإصدار نظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات احمللية

77
77

القوانني الناظمة للجنسية واألحوال املدنية
مراسيم اجلنسية الفلسطينية املوحدة 1941-1925
قانون رقم ( )2لسنة 1999م بشأن األحوال املدنية
قانون رقم ( )3لسنة 2008م معدل لقانون األحوال املدنية رقم ( )2لسنة 1999م

80
80
86
87

الفصل اخلامس :اإلطار التشريعي الناظم للحقوق االجتماعية واالقتصادية للمرأة الفلسطينية

89

القوانني
قانون تقاعد األرامل و األيتام رقم ( )33لسنة 1 944
قانون الطفل الفلسطيني رقم ( )7لسنة 2004م
قانون الصحة العامة رقم ( )20لسنة 2004م
قانـون ضريبـة الدخـل رقم ( )17لسنة 2004م

90
90
101
102
103

القرارات التنفيذية
قرار مجلس الوزراء رقم ( )366لسنة  2005بتعزيز حماية املرأة املعنفة
مرسوم رئاسي رقم ( )13لسنة 2006م بشأن إعالن يوم الثامن من آذار عطلة للنساء مدفوعة األجر
مرسوم رئاسي رقم ( )24لسنة 2005م
املرسوم الرئاسي رقم ( )19لسنة  2009بشأن التصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد
املرأة (سيدوا)
قرار مجلس الوزراء رقم ( )219لسنة 2004م باعتبار يوم املرأة العاملي عيدا ً وطني ا ً

103
104
105
106
107
108

مسودات بعض القوانني ذات العالقة باملرأة الفلسطينية
مشروع قانون حماية األسرة من العنف
مشروع قانون العقوبات
مشروع قانون األحوال الشخصية املوحد رقم ( ) لسنة 2 010

108
108
113
134

املالحق

145
146
148

وثيقة إعالن االستقالل ()1988
وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية ()2008

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

مقدمة

في  8آذار  ،2009يوم املرأة العاملي ،وقع الرئيس الفلسطيني
محمود عباس 1على اتفاقية إلغاء كافة أشكال العنف ضد
املرأة (سيداو) .وقد اعتبرت الكثير من منظمات املجتمع
املدني ،وبالذات املؤسسات النسوية ،هذه اخلطوة على أنها
ترمز إلى التزام احلكومة احلالية بإصالح النظام القانوني
الفلسطيني لكي ينسجم مع املعايير الدولية ،وبخاصة فيما
يتعلق بحقوق املرأة .وكما ردد ممثل عن منظمة نسوية،
فإنه من خالل التوقيع على سيداو ،يكون الرئيس قد ألزم
السلطة الفلسطينية بعملية إصالح قانوني حساسة للنوع
االجتماعي.
في آب  ،2009و بعد خمسة شهور ،أعلن رئيس الوزراء في
السلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور سالم فياض برنامج
احلكومة الثالثة عشر .ويسعى البرنامج إلى بناء مؤسسات
جوهرية للدولة الفلسطينية بحلول عام  .2011ولتحقيق
هذا الهدف و الطموح املنشود ،يشدد البرنامج على ضرورة
تشجيع مشاركة النساء في وضع السياسات وصنع
2
القرارات وعلى ضرورة اجتثاث العنف بحق املرأة.
هذه املبادرات أبعد من أن تكون الوحيدة التي تنشد حتقيق
مستوى أعلى من األمان للنساء والفتيات الفلسطينيات.
فاملؤسسات الفلسطينية ومنها وزارة شؤون املرأة والشرطة
الفلسطينية تعكف على تطوير وتنفيذ استراجتيات ملعاجلة
العنف بحق النساء .وتأتي هذه اجلهود لتكمل املبادرات
العديدة التي أخذتها مؤسسات املجتمع املدني على عاتقها
مع منظمات التنمية الدولية.
في عامي ( )2009و( ،)2010أجرى مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ( )DCAFسلسلة
من املجموعات البؤرية واملقابالت مع النساء والفتيات
1

2

لم يتم االعتراف بالسلطة الوطنية الفلسطينية على أنها دولة ولهذا
فهي غير قادرة رسميا على املصادقة على اتفاقية سيداو .ولكن
املرسوم الرئاسي رقم ( )19لسنة  2009بخصوص املصادقة
على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) قد تبنى
االتفاقية بدون حتفظات.
السلطة الوطنية الفلسطينية ,إنهاء االحتالل ،إنشاء الدولة –
برنامج احلكومة الثالثة عشر ,2009 ،ص  12و.27

الفلسطينيات ،وجلسات مجموعات العمل مع املؤسسات
الفلسطينية املناط بها تقدمي اخلدمات للنساء والفتيات.
ركزت املقابالت واجللسات على التصورات بشأن إطار العمل
القانوني والتنظيمي الذي يحكم وضع املرأة الفلسطينية.
خالل تلك األحداث ،قال معظم املشاركني أنهم يعتبرون
اإلطار القانوني والتنظيمي على أنه عائق أمام أمن النساء
ويحول دون مشاركتهن الكاملة في املجتمع الفلسطيني.
برأيهم من املهم إصالح اإلطار القانوني؛ فبدون ذلك لن
تكون هناك جدوى للجهود الساعية لتحسني أمن النساء
الفلسطينيات.

ما أهمية دمج النوع االجتماعي في
اإلصالح القانوني؟

‘يجب العمل على حل كافة قضايا التمييز بحق املرأة في
القوانني’.

(عضو مجلس تشريعي فلسطيني ،ورشة عمل مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ،أيار )2010
يعتبر دمج النوع االجتماعي في عملية إصالح التشريعات
جزءا مهما في أي عملية تقوم بها الدولة إلصالح القطاع
األمني والوضع األمني بشكل عام .فبالنسبة للحكومة ،يوفر
هذا األمر فرصة لوضع نظام قانوني:
•

أكثر استجابة الحتياجات أمن األفراد وكافة
األشخاص املقيمني في ظل تلك السلطة.

•

توسيع نطاق التمثيل واملشاركة.

•

رفع مستوى املساءلة وتخفيف احتمال فرار
مرتكبي العنف على أساس النوع االجتماعي من
العقاب.

•

ضمان املساواة في الوصول إلى خدمات العدالة.

وهذا يعزز من مصداقية الدولة ويرفع مستوى شرعيتها
في عيون مواطنيها .كما أن دمج النوع االجتماعي في
5

اإلصالح القانوني ميكن الدولة من ضمان قدرتها على
الوفاء مبسؤولياتها مبوجب القانون الدولي .وبهذا فإن دمج
النوع االجتماعي في عملية اإلصالح القانوني في الدولة
تنطوي أيضا على التعرف على املعايير والقوانني الدولية
املوجهة لتحسني وضع املرأة .تشمل بعض تلك املعايير على
اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو ،)1979
وأرضية عمل بيجني ( )1995وقرار مجلس األمن التاربع
لألمم املتحدة رقم  1325لعام ( .)2000كل تلك املعايير
تعزز من املساواة في النوع االجتماعي في القوانني وترفع
مستوى املشاركة الكاملة للنساء في احلكومة وبناء السالم
واجتثاث كافة أشكال العنف على أساس النوع االجتماعي.

هل هناك أمثلة على إصالح قانوني
حساس للنوع االجتماعي في املنطقة
العربية؟

السلطة الوطنية الفلسطينية ليست احلكومة األولى في
املنطقة العربية التي تباشر بعملية إصالح قانوني حساسة
للنوع االجتماعي .في العقود األخيرة تعاملت عدد من الدول
مع افتقار تشريعاتها للمساواة في النوع االجتماعي .وقد
كان هذا األمر قائما بشكل أساسي في قوانني األحوال
الشخصية القائمة في تلك الدول حيث يتأثر أمن النساء
بشكل أكبر.
منذ خمسينات القرن املاضي وحتى فترة قريبة جدا قامت
تونس بإصالح الكثير في قانون األحوال الشخصية .حيث
حظرت تعدد الزوجات واعتبر الزواج ‘توافقيا ومتكافئا’
والطالق حقا لكل من الزوج والزوجة .كما و مت رفع السن
القانوني للزواج لكل من الذكور واإلناث إلى  18سنة .و
منذ عام ( ،)1993اعتبر األزواج والزوجات أصحاب حقوق
3
متساوية في احلضانة ومسؤوليات األسرة والعائلة.

كما قامت مصر بإصالح قانونها اخلاص بقضايا األحوال
الشخصية واألسرة .قانون رقم ( )1لسنة ( )2000يضمن
للنساء حق رفع دعوى خلع وكذلك حقهن في رفع دعوى
طالق لعقود الزواج غير املسجلة (الزواج العرفي) .كما ينشأ
مبوجب القانون رقم ( )10لسنة ( )2004محكمة األسرة،
وينشأ مبوجب القانون رقم ( )11لسنة ( )2004صندوق
4
تأمني األسرة للنفقة وإعالة األطفال.
Social Institutions & Gender Index, Gender Equality and
Social Institutions in Tunisia (n.d.). http://genderindex.
org/country/tunisia
Mulki Al-Sharmani, Egypt’s Family Courts: Route to
Empowerment? (Open Democracy, 2007). http://www.
opendemocracy.net/article/egypt_and_family_law

6

3

4

أما املغرب فقد سنت قانون أسرة جديد سنة (.)2004
ويدعم القانون مساواة املرأة ومينحها حقوقا جديدة فيما
يتعلق بالزواج والطالق 5.قانون األسرة املغربي أو ما
يعرف باملدونة يعتبر الزوج والزوجة متساويني في الزواج
واألسرة .كما أن القانون يرفع سن الزواج القانوني إلى
 18سنة ومينح النساء حق امللكية ويضع حدودا على تعدد
6
الزوجات.
في منطقة اخلليج ،أدخل اإلصالح على شكل خطوات
تراكمية .حيث تبنت البحرين قانون أحوال شخصية
خاص بالسكان السنيني 7.كما سنت قطر أول قانون أسرة
مدون في البالد سنة ( 8.)2006وأصدرت دولة اإلمارات
العربية املتحدة قانون األحوال الشخصية (رقم  )28لسنة
( .)2005ويسمح هذا القانون مبساحة حرية شخصية أكبر
للنساء في مسائل الزواج ويخولهن وضع شروط خاصة
9
على عقود زواجهن.
في الكويت ،عدل البرملان الكويتي قانون االنتخابات سنة
( )2005لكي يسمح للنساء بالتصويت والترشح للمناصب
الرسمية للمرأة األولى في تاريخ البالد 10.وفي عمان،
مبوجب القانون ( )63لعام ( )2008أصبحت شهادة املرأة
11
مساوية لشهادة الرجل في احملاكم.
في الدول املجاورة مثل تركيا ،فإن اإلصالح جار منذ العام
( )1998حيث تبنت تركيا قانونا يسمح بأوامر للحماية من
العنف املنزلي .كما أصلحت تركيا قانونها املدني بحيث ״يشمل
على مساواة على أساس النوع االجتماعي فيما يتعلق مبعايير
حقوق اإلنسان العامة.״ 12وأخيرا خضع قانون العقوبات
التركي لعملية إصالح عارمة سنة ( .)2004حيث أعاد تعريف
Women’s Learning Partnership, Morocco Adopts
Landmark Family Law Supporting Women’s Equality
(2004). http://www.learningpartnership.org/advocacy/
alerts/morocco0204
Shelby Quast, “Justice Reform and Gender”, in Gender
and Security Sector Reform Toolkit, ed. Megan Bastick and
Kristin Valasek (Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR,
UNINSTRAW, 2008), p. 9.
Dunya Ahmed Abdulla Ahmed, “Bahrain [Country
Report]”, in Women’s Rights in the Middle East and North
Africa: Progress amid Resistance, ed. Sanja Kelly and Julia
Breslin (New York: Freedom House, 2010), p. 61.
Julia Breslin and Toby Jones, “Qatar [Country Report]”,
in Women’s Rights in the Middle East and North Africa, p.
398.
Serra Kirdar, “Oman [Country Report]”, in Women’s Rights
in the Middle East and North Africa, pp. 522-523.
Haya al-Mughni, “Kuwait [Country Report]”, in Women’s
Rights in the Middle East and North Africa, p. 239.
Rafiah al-Talei, “Oman [Country Report]”, in Women’s
Rights in the Middle East and North Africa, p. 341.
Women for Women’s Human Rights (WWHR) – NEW
WAYS, Turkish Civil and Penal Code Reforms for a Gender
Perspective: The Success of Two Nationwide Campaigns
(Istanbul: WWHR – NEW WAYS, 2005), p. 3.
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املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
اجلرائم اجلنسية ،وجرم االغتصاب في ظل الزوجية ،ورفع
مستوى العقوبة على ما يسمى بالقتل على خلفية الشرف ،كما
جرم االعتداءات اجلنسية في أماكن العمل ،وسن عقوبات على
13
االعتداءات اجلنسية التي تقترفها قوى األمن.

ما هو وضع املرأة في ظل القانون
الفلسطيني؟

״تركز احلكومة على إصالح عدد من القوانني ولكنها
تتجاهل قانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات.
فهي ال ترغب في مواجهة املجتمع في القضايا
الشخصية .ولكن إذا كانت السلطة الفلسطينية تسعى
للبقاء فإنه ينبغي عليها إصالح تلك القوانني.״
قاضي شرعي ،ورشة عمل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة( ،أيار )2010

النظام القانوني احلالي في األرض الفلسطينية غير موحد أو
فلسطيني بأصله 14.فهو يتكون من التشريعات التي سنتها
السلطة الوطنية الفلسطينية باإلضافة للقوانني العثمانية
واالنتدابية البريطانية واملصرية واألردنية .كما ينتشر
اللجوء للقوانني القبلية والعرفية حلل املنازعات على املستوى
15
احمللي أو بني العائالت.
وقد شكلت املصادقة على القانون األساسي املعدل ()2003
وإعالن االستقالل الفلسطيني ( )1988أساسا للتشريعات
الفلسطينية احلالية .لكن كثرت املراجعات والسجاالت
املتعلقة بخصوصيات املساواة على أساس النوع االجتماعي
في املسودات األولى من القانون األساسي املعدل 16،ما زال
الكثير من النشطاء في مجال حقوق اإلنسان وحقوق املرأة
يشيرون إلى النص باعتباره مدخال للمساواة في النوع
االجتماعي في اإلطار التشريعي الفلسطيني .وبشكل خاص
في نص املادة ( )9من القانون األساسي املعدل:

״...الفلسطينيونكافةمتساوونأمامالقانونوالقضاء،
بدون متييز بينهم على أساس العرق أو اجلنس أو اللون
أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة.״
Ibid., p. 9.
Lynn Welchman, “In the Interim: Civil Society, the Shar’i
Judiciary and Palestinian Personal Status Law in the
Transitional Period”, Islamic Law and Society 10, No. 1
(2003), pp. 34-69.
See: Lynn Welchman, “The Bedouin Judge, the Mufti,
the Chief Islamic Justice: Competing Legal Regimes in
the Occupied Palestinian Territories”, Journal of Palestine
Studies XXXVIII, No. 1 (2008), pp. 6-23.
See: Penny Johnson, “Palestinian Interim Governance:
State Legitimation, Legal Reform and the Shari’a”, in
Women’s Rights & Islamic Family Law: Perspectives on Reform, ed. Lynn Welchman (London: Zed Books, 2004), pp.
112-124.
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كما أن إعالن االستقالل يؤكد على:

״يستند احلكم ملبادئ العدالة االجتماعية واملساواة
وعدم التمييز في احلقوق العامة بني الرجال والنساء
أو على أساس العرق أو الدين أو اللون أو اجلنس،
برعاية الدستور الذي يكفل سيادة القانون واستقالل
القضاء.״
كما يشير النص إلى املعايير والقوانني الدولية عندما يوضح
أن:

״دولة فلسطني تعلن عن التزامها باملبادئ واألهداف
اخلاصة باألمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان.״
في السنوات األخيرة ،قامت مؤسسات حقوق اإلنسان
واملؤسسات النسوية بتنسيق مجموعات عمل ملناقشة وضع
قانون عقوبات موحد ،وقانون أحوال شخصية موحد،
وقانون حماية العائلة لضحايا العنف األسري .ويواصل
ممثلو هذه املجموعات احملاججة من أجل إعادة صياغة تلك
القوانني بحيث تعبر بشكل أفضل عن احلالة الفلسطينية
والقيم االجتماعية بينما ترسي أساسا للدولة الفلسطينية
املستقبلية .من شأن إعادة الصياغة أن تقلل التمييز على
أساس النوع االجتماعي في النظام القانوني وتشجع على
مشاركة النساء كمواطنات متساويات [مع الرجال].
أما القانون الديني واملعروف شيوعا باسم قانون األحوال
الشخصية فهو يغطي القضايا املتعلقة باألسرة 17.وبهذا فهو
يؤثر على النساء بشكل غير متناسب .يتكون قانون األحوال
الشخصية في األرض الفلسطينية من قانونني مختلفني.
يطبق قطاع غزة قانون األسرة املصري (لسنة )1954
بينما يسري في الضفة الغربية قانون األحوال الشخصية
األردني ( .)1976يعتبر الكثير من النساء الفلسطينيات
قوانني األحوال الشخصية السارية حاليا بالية ومغيبة عن
السياق ،كما أنها متييزية بشكل عام .تبني املقابالت املعقودة
مع النساء والفتيات الفلسطينيات أن اإلصالح ليس مجرد
18
أمر مرغوب فيه ،بل هو يشكل ضرورة.
كما أن قوانني العقوبات احلالية في الضفة الغربية وقطاع
غزة ليست موحدة .وهي أيضا تعكس النظم القانونية
السابقة املصرية (قانون العقوبات لسنة  1936املطبق

15

17

16

.

يخضع املسلمون واملسيحيون الفلسطينيون إلى قوانني أحوال
شخصية منفصلة .وقد ركز إصالح قوانني األحوال الشخصية
في األرض الفلسطينية بشكل أساسي على قوانني األحوال
الشخصية اإلسالمية والتي تناقشها هذه النشرة بالتفصيل.

See: Stephanie Chaban, Reema Daraghmeh and Garance
Stettler, Palestinian Women and Security: Why Palestinian
Women and Girls Do Not Feel Secure (Geneva: DCAF,
2010).
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في قطاع غزة) واألردن (قانون العقوبات لسنة 1960
الساري في الضفة الغربية) .ال يقر كال القانونني صراحة
أو يتعامل مع العنف على أساس النوع االجتماعي أو العنف
في األسرة.

ما هو الغرض من هذه النشرة؟

في شباط ( ،)2010نشر مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة تقريرا ،״النساء الفلسطينيات واألمن:
ملاذا ال تشعر النساء والفتيات الفلسطينيات باألمن.״ وقد
أشارت النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي أجريت معهن
املقابالت إلى اعتبار اإلطار القانوني والتنظيمي احلالي في
األراضي الفلسطينية العائق األكبر الذي يحول دون حتقيق
أمنهن وتشجيع مشاركتهن الكاملة في املجتمع.
فيما بعد ،قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
املسلحة بعقد عدد من جلسات مجموعات العمل مع مقدمي
اخلدمات ،مبن فيهم ممثلني عن املنظمات النسوية ومنظمات
حقوق اإلنسان ،واملجلس التشريعي الفلسطيني ،والوزارات،
واجلهاز القضائي ،واإلعالم وغيرهم من مقدمي اخلدمات
األمنية والقضائية األساسية .خالل جلسات مجموعات
العمل ،أفاد مقدمو اخلدمات الفلسطينيون بأن النساء غالبا
ما يكن غير واعيات بحقوقهن .وقد أوصوا بنشر كافة
التشريعات الفلسطينية ذات الصلة.
وكان املجلد هو أول مجموعة شاملة للتشريعات السارية
ومسودات القوانني ذات الصلة بوضع النساء الفلسطينيات.
وقد مت حتضيره ليخدم غايتني وهما :أن يكون أداة
استعالمية تعرض على النساء نظرة عامة على التشريعات
ومسودات التشريعات القائمة فعال .وبهذا ميكن استخدام
املجلد كمرجع سريع .أما الغرض الثاني فهو أن يكون املجلد
أداة لتحفيز وتيسير املناقشات بني املختصني الفلسطينيني
املشاركني في إصالح التشريعات الفلسطينية.

ما هي هيكلية النشرة؟

يحتوي القسم األول من النشرة على التشريعات ذات
الصلة بعمل املرأة والقرارات التنفيذية املطبقة .بينما يغطي
القسم الثاني قوانني العقوبات احلالية واإلجراءات اجلنائية
املطبق على النساء ويشمل القسم الثالث على إطار األحوال
الشخصية .أما القسمان الرابع و اخلامس فيحتويان على
اإلطار التشريعي الذي يحكم حقوق النساء السياسية
وحقوقهن االجتماعية واالقتصادية .وتشمل األقسام
األخيرة على مسودة التشريع احلالية املخضعة للمراجعة
وبخاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات وقوانني األحوال
الشخصية والعنف األسري .تشمل املالحق على مجموعة
8

مختارة من الوثائق التي ال تعتبر ملزمة قانونا ولكنها تضم
إرشادات مهمة ميكنها أن توجه عملية إصالح التشريعات،
وهي تشمل على إعالن االستقالل وثيقة حقوق املرأة.

الفصل األول:

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

الفصل األول:
اإلطار التشريعي الناظم لعمل املرأة
الفلسطينية

9

القوانني
قانون رقم (  ) 4لسنة 1998م بإصدار قانون اخلدمة
املدنية
املادة ( ) 87
اإلجازة دون راتب
.1

مينح املوظف إجازة دون راتب بناء على طلبه ملرافقة
زوجه املسافر إلى اخلارج للعمل أو الدراسة والذي
ال تقل مدة سفره عن ستة أشهر شريطة أال جتاوز
اإلجازة مدة بقاء الزوج في اخلارج.

.2

يجوز للدائرة احلكومية املختصة منح املوظف إجازة
دون راتب لألسباب التي يبديها في طلبه والتي تقدرها
جهة اإلدارة.

.3

ال يستحق املوظف الذي منح إجازة دون راتب عالوة أو
ترقية طوال مدة إجازته ،وال حتتسب مدة هذه اإلجازة
في أقدمية درجته فيما يتعلق بالترقيات والعالوات
دومنا إخالل باألحكام اخلاصة بالتأمني واملعاشات.

.4

يجوز للدائرة التابع لها املوظف شغل وظيفة املوظف
املرخص له بإجازة دون راتب ملدة سنة على األقل
بالتعيني أو الترقية عليها وفقا ً ألحكام القانون.

املادة ( ) 88
إجازة األمومة
.1

متنح املوظفة احلامل إجازة براتب كامل ملدة عشرة
أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده.

.2

للموظفة املرضعة احلق في االنصراف من العمل
قبل موعد انتهائه بساعة واحدة وملدة سنة من تاريخ
مولد الطفل ولها احلق في إجازة دون راتب ملدة عام
لرعايته.
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قانون العمل رقم ( )7لسنة 2000م

الباب السابع
تنظيم عمل النساء
املادة ( )100حظر التمييز بني الرجل واملرأة
وفقا ً ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه يحظر
التمييز بني الرجل واملرأة.
املادة ( )101حظر تشغيل النساء
يحظر تشغيل النساء في:
.1

األعمال اخلطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير.

.2

ساعات عمل إضافية أثناء احلمل والستة أشهر التالية
للوالدة.

.3

ساعات الليل فيما عدا األعمال التي يحددها مجلس
الوزراء.

املادة ( )104فترات الرضاعة
.1

للمرأة املرضع احلق بفترة أو فترات رضاعة أثناء
العمل ال تقل في مجموعها عن ساعة يوميا ً ملدة سنة
من تاريخ الوضع.

.2

حتتسب ساعة الرضاعة املذكورة في الفقرة ( )1أعاله
من ساعات العمل اليومية.

املادة ( )105إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج
وفقا ً ملصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة احلصول على إجازة
بدون أجر لرعاية طفلها أو ملرافقة زوجها.
املادة ( )106تعليق أحكام تشغيل النساء
على املنشأة أن تعلق في مكان العمل األحكام اخلاصة
بتشغيل النساء.

املادة ( )102توفير وسائل راحة
على املنشأة توفير وسائل راحة خاصة بالعامالت.
املادة ( )103إجازة الوالدة
.1

للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل والدة مدة
مائة وثمانني يوما ً احلق في إجازة وضع ملدة عشرة
أسابيع مدفوعة األجر منها ستة أسابيع على األقل بعد
الوالدة.

.2

ال يجوز فصل املرأة العاملة بسبب اإلجازة املذكورة
في الفقرة ( )1أعاله إال إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر
خاللها.
11

قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم
( )16لسنة 2004م

الفصل السادس
املعاش واملكافأة
املادة ( )35توزيع املعاش على املستحقني في حالة وفاة
املنتفع

باقي املستحقني الذين كانوا موجودين وقت الوفاة.
.4

أوالده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين جاوزوا
احلادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابني بعجز
صحي مينعهم عن الكسب وتثبت حالة العجز وقت
اإلستحقاق بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.

.5

األرامل واملطلقات وغير املتزوجات من بناته وأخواته
ويجب أال يكون لألخوة واألخوات وقت الوفاة دخل
خاص يعادل قيمة استحقاقهم في املعاش أو يزيد فإذا
نقص عما يستحقونه ربط لهم معاش مبقدار الفرق
وال تعتبر النفقة دخالً.

.6

الوالدان ويشترط الستحقاق الوالدة أال تكون متزوجة
من غير والد املتوفى.

إذا توفي املنتفع أو صاحب املعاش كان للمستحقني عنه احلق
في تقاضي معاشات وفقا ً لألنصبة واألحكام املقررة وفقا
ألحكام القانون.
وتصرف املعاشات من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة
إال إذا كان صاحب املعاش قد صرفه مقدما ً قبل أول الشهر
وتوفي قبل حلول ذلك التاريخ ففي هذه احلالة ُيصرف
املعاش للمستحقني عنه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ
الوفاة.
املادة ( )36املستحقون للمعاش في حالة وفاة املنتفع
املستحقون للمعاش وفقا ً ألحكام هذا القانون هم:
.1

أرملة أو أرامل املنتفع أو صاحب املعاش.

.2

أوالده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين لم يجاوزوا
احلادية والعشرين وقت وفاته.

.3

أوالده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين جاوزوا
احلادية والعشرين وقت وفاته وكانوا في إحدى
مراحل التعليم التي ال جتاوز التعليم اجلامعي أو
العالي إلى أن يبلغوا السادسة والعشرين أو تنتهي
دراستهم أي التاريخني أقرب وفي هذه احلالة يستمر
الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر من السنة التي
انتهت فيها الدراسة ويستمر صرف املعاش للطلبة
الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خالل السنة
الدراسية وذلك حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة
وعند قطع إستحقاق الطلبة يعاد تسوية املعاش على
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املادة ( )37معاش األرملة
.1

يقطع معاش األرملة عند زواجها ويعود إليها حقها
في املعاش إذا طلقت أو ترملت ألول مرة خالل عشر
سنوات من تاريخ زواجها.

.2

ال يجوز لألرملة اجلمع بني معاشها عن زوجها األول
ومعاشها عن زوجها األخير وفي هذه احلالة مينح
املعاش األكثر فائدة.

املادة ( )38استحقاق الزوج للمعاش
يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب احملدد قانونيا ً
إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز صحي مينعه من الكسب
وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.
ويشترط أال يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة
استحقاقه في املعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما
يستحقه ربط له معاش مبقدار الفرق وفي هذه احلالة يوزع
باقي املعاش املستحق عن الزوجة للمستفيدين في حدود
األنصبة املقررة بافتراض عدم وجود الزوج.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املادة ( )39وقف صرف املعاش إلى املستحقني
يقف صرف املعاش إلى املستحقني عن املنتفع أو املستحقني
عن صاحب املعاش إذا استخدموا في أي عمل و /أو كان
دخلهم يعادل املعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما
يستحقونه من معاش أدى إليهم الفرق ويعود حق هؤالء في
صرف املعاش كامال أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو
بعضه.

الفصل العاشر
املنح والتعويضات اإلضافية
املادة ( )53صرف الراتب في حالة الوفاة
.1

في حالة وفاة أحد املنتفعني بأحكام هذا القانون تستمر
اجلهة التي يتبعها في صرف صافي املرتب الشهري
املستحق له بافتراض عدم وفاته دون خصم ما يكون
مستحقا عليه من أقساط وذلك عن الشهر الذي حدثت
فيه الوفاة والشهرين التاليني له وفي املواعيد املقررة
لصرف املرتبات ويتم هذا الصرف إلى األرملة إن
وجدت فإن تعددن فيقسم بينهن بالتساوي.

.2

وفقا ألحكام هذا القانون في حالة وجود أوالد قصر أو
بنات غير متزوجات من غير األرملة يستحقون ما كان
يستحق لوالدتهم فيما لو لم تكن قد توفيت أو طلقت
ويصرف االستحقاق إلى الولي الشرعي إن وجد فإن
لم يوجد فيصرف إلى الوصي.

.3

وفي جميع األحوال يجب أن ال يزيد ما يصرف عن
مرتب ثالثة أشهر فإذا كان املنتفع قد صرف مقدما
مرتب الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فال يصرف إال
مرتب الشهرين التاليني وال يلتزم الصندوق باملنح
التي تصرف وفقا حلكم هذه املادة بل تلتزم اإلدارة
املالية املركزية بذلك.
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املادة ( )32الورثة املستحقون

.3

يشترط عند وفاة املشترك أن ال يكون هناك دخل
للشريك (األخوة والبنات واألخوات) أو يكون
دخلهم أقل من قيمة استحقاقهم ،ولهذا الغرض ال
تعتبر النفقة املدفوعة للبنات واألخوات دخالً ،وعلى
الشخص املنتفع إثبات عدم حصوله على دخل أو أن
دخله أقل من مستحقاته بوساطة شهادة من اجلهة
املعنية تؤيد إقراره .وفي حالة وجود دخل خاص
تخصم قيمة الدخل من املستحقات التقاعدية ،وتتم
إعادة حتديد املستحقات التقاعدية سنويا ً على ضوء
املتغيرات احلاصلة في الدخل سواء في الزيادة أو
النقصان.

.4

للحصول على تقاعد الورثة يشترط الستحقاق الوالدة
أال تكون متزوجة من غير والد املتوفى.

.5

يقطع معاش البنات واألخوات عند زواجهن ،ومتنح
البنت أو األخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت
أو ترملت خالل عشر سنوات على األكثر من تاريخ
الزواج أو من تاريخ وفاة املنتفع أو صاحب املعاش
وذلك دون إخالل بحقوق باقي املستحقني.

.6

يستحق الزوج حال وفاة زوجته النصيب احملدد في
اجلدول إذا كان وقت وفاتها مصابا ً بعجز صحي
مينعه من الكسب ،ويثبت حالة العجز بقرار من
اللجنة الطبية اخلاصة بالهيئة ،ويشترط أال يكون
له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه
في املعاش أو يزيد عليه ،فإذا نقص الدخل عما
يستحقه صرف له معاش مبقدار الفرق ،وفي هذه
احلالة يوزع باقي املعاش املستحق للزوجة على
املستفيدين في حدود األنصبة املبينة باجلدول
املذكور دون وجود الزوج.

الورثة املستحقون هم:
.1

أرملة أو أرامل املشترك.

.2

األوالد واألخوة أقل من ( )21سنة والذين كانوا
يعالون من املشترك قبل وفاته.

.3

األوالد واألخوة ما فوق ( )21سنة ودون ( )26سنة
الذين كانون يعالون من املشترك قبل وفاته والذين ما
زالوا يكملون تعليمهم اجلامعي.

.4

األوالد واألخوة الذين كانوا يعالون من قبل املشترك
قبل وفاته والعاجزين عن حتصيل دخل ألسباب
صحية ،وتقوم اللجنة الطبية املشكلة من قبل الهيئة
بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي ألحدهم مينعه من
العمل أم ال.

.5

البنات واألخوات غير املتزوجات ،مطلقات أو أرامل.

.6

والدي املشترك.

.7

زوج املشتركة ،إذا كان عند وفاتها غير قادر على كسب
الدخل من الناحية الصحية أو غير قادر على إعالة نفسه،
وفقا ً لتقرير اللجنة الطبية املشكلة من قبل الهيئة.

املادة ( )33شروط إضافية لالنتفاع بتقاعد الورثة:
.1

يتوقف صرف الراتب التقاعدي لألرملة عند زواجها،
ويعود إليها حقها في الراتب التقاعدي إذا طلقت
أو ترملت ألول مرة خالل عشر سنوات من تاريخ
زواجها ،وإذا كان نصيب األرملة قد رد إلى أوالد
صاحب املعاش أو الوالدين فال يعود إليها من معاشها
إال اجلزء الباقي دون رد.

.2

ال يجوز لألرملة اجلمع بني معاشها من زوجها األول
ومعاشها من زوجها األخير ،وفي هذه احلالة يصرف
لها املعاش األكبر.
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املادة ( )34توزيع الراتب التقاعدي
جدول رقم :2األنصبة املستحقة في املعاش
رقم
احلالة

1

األرامل

املستحقون

الوالدين

األوالد

األخوة

أرملة أو أرمل او زوج مستحق و أكثر من ولد

 0.5نصف  0.5نصف

-

-

2

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد
وولدين

 0.5نصف ثلث

سدس لكل
واحد منهما

-

3

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد

 0.5نصف ثلث

-

-

4

أرملة أو أرامل أو زوج أو أكثر من ولد
ووالدين مستحقني

ثلث

سدس لكل
واحد منهما

-

5

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدين مع
عدم وجود أوالد

 0.5نصف -

سدس لكل
واحد منهما

-

6

أكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود أرملة أو -
زوج مستحق

 0.75ثالثة
أرباع

سدس لكل
واحد منهما

-

7

ولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة او
زوج مستحق

-

 0.5نصف

سدس لكل
واحد منهما

-

8

والدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق

-

-

ثلث لكل واحد
منهما

-

9

أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج
مستحق وال أوالد وال والدين

-

-

-

سدس

10

أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو
زوج مستحق وال أوالد وال والدين

-

-

-

ثلث
بالتساوي

 0.5نصف

املادة ( )35الزواج أو الوفاة
.1

في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً،
يؤول نصيبها إلى أوالد صاحب املعاش الذين
يتقاضون معاشات وقت زواجها أو وفاتها ،ويوزع
بينهم بالتساوي بشرط أال يتجاوز مجموع املستحق
لهم النسب املوضحة باحلالة رقم ( )6أو احلالة رقم
( )7حسب احلال ويسري هذا احلكم على الزوج
املستحق في حالة وفاته.

.2

إذا قل ما مينح للوالدين في احلالة رقم ( )4عن السدس
نتيجة وجود دخل يرد الباقي إلى األرملة.

.3

عند وفاة أحد الوالدين في حالة رقم ( )4يؤول نصيبه
إلى األرملة فإذا كانت قد توفيت أو تزوجت يؤول هذا
النصيب إلى األوالد على أال يجاوز مجموع املستحق

لهم النسب املوضحة كاحلالة رقم ( )6أو احلالة رقم
( )7حسب احلال.
.4

يشترط الستحقاق األخوة واألخوات معاشا ً أن تثبت
إعالة املورث لهم أثناء حياته.
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قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة
2005

الفصل السادس
أجازات الضباط
املادة ( )82إجازة األمومة
متنح السيدة الضابط إجازة أمومة براتب كامل ملدة عشرة
أسابيع.

الفصل السابع
إجازات ضباط الصف واألفراد
املادة ( )163إجازة األمومة
متنح السيدة ضابط الصف أو الفرد إجازة أمومة براتب
كامل ملدة عشرة أسابيع.

16

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

القرارات التنفيذية
قرار مجلس الوزراء رقم ( )14لسنة 2003م بنظام عمل
النساء ليال
مجلس الوزراء

املادة ( )2توفير ضمانات احلماية واالنتقال للنساء

بعد اإلطالع على قانون العمل رقم ( )7لسنة 2000م وال
سيما املادة ( )101فقرة ( )3منه،

يشترط للسماح بتشغيل النساء ليال في أي من األحوال أو
املناسبات أو األعمال املنصوص عليها في املادة السابقة ،أن
يوفر صاحب العمل للنساء العامالت كافة ضمانات احلماية
واالنتقال.

وعلى ما عرضه وزير العمل،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته املنعقدة بتاريخ
2003/12/22م
قررنا ما يلي:
املادة ( )1جواز تشغيل النساء ليال ضمن شروط
يجوز تشغيل النساء في الفترة الواقعة ما بني الساعة الثامنة
مساء حتى الساعة السادسة صباحا في األعمال واألحوال
واملناسبات التالية:
.1

العمل في الفنادق واملطاعم واملسارح واملقاهي ودور
السينما وصاالت املوسيقى.

.2

العمل في املطارات وشركات الطيران واملكاتب
السياحية.

.3

العمل في املستشفيات ،واملصحات ،والعيادات،
والصيدليات.

.4

العمل في وسائل اإلعالم.

.5

العمل في دور رعاية املسنني وحضانات األطفال،
وأماكن رعاية األيتام واملعاقني.

.6

العمل في احملال التجارية في مواسم األعياد.

.7

أعمال اجلرد السنوي وإعداد امليزانية والتصفية.

.8

إذا كان العمل لتالفي خسارة محققة للمنشأة ،أو في
حاالت طارئة ،شرط إبالغ وزارة العمل مع بيان احلالة
الطارئة ،واملدة الالزمة إلمتام العمل ،واحلصول على
موافقة الوزارة ،وإذا كانت املوافقة شفوية يتعني
تعزيزها كتابة.

املادة ( )3االلغاء
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
املادة ( )4التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام
هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2003/12/22م
املوافق  /28شوال1424 /هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
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قرار وزير العمل رقم ( )2لسنة 2004م باألعمال اخلطرة
أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها

وزير العمل،
بعد االطالع على قانون العمل رقم ( )7لسنة 2000م ،وال
سيما املادة ( )101فقرة ( )1منها،
وبناء على مقتضيات املصلحة العامة،
قرر ما يلي:

يحظر تشغيل النساء احلوامل واملرضعات في األعمال
التالية:
.1

األعمال الصناعية التي يستخدم فيها مادة الزئبق مثل
تفضيض املرايا.

.2

العمل في أفران صهر املعادن والزجاج.

.3

األعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة
الرصاص ،واملركبات املعدنية احملتوية على أكثر من
 %10من الرصاص.

.4

أي عمل يستدعي التعرض ألبخرة أو أدخنة منبعثة من
مشتقات النفط.

.5

األعمال التي تستلزم التعرض لإلشعاعات املؤينة.

.6

الدهان بطريقة الدوكو.

.7

صناعة الكاوتشوك.

.8

صناعة األسمدة بكافة أنواعها.

.9

صناعة البطاريات الكهربائية وإصالحها.

املادة ( )1األعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها
يحظر تشغيل النساء في األعمال التالية:
.1

املناجم واحملاجر وأعمال احلفر التي تؤدى حتت سطح
األرض.

.2

صناعة املفرقعات واملواد املتفجرة واألعمال املتعلقة بها.

.3

صناعة ومعاجلة اإلسفلت.

.4

صناعة الكحول وكافة املشروبات الروحية.

.5

صناعة واستعمال املبيدات احلشرية.

.6

جميع أعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات
ضارة.

.7

األعمال التي يدخل بها بعض املذيبات التي تستخدم
في تنظيف املاكينات واملالبس كيماويا.

.8

العمل في الغابات وقطع األشجار واحملميات الطبيعية.

املادة ( )2استثناء تطبيق أحكام
يستثنى من أحكام املادة السابقة ،النساء اللواتي يقمن
بأعمال إدارية أو مكتبية.
املادة ( )3األعمال التي يحظر تشغيل احلوامل واملرضعات
فيها
18

املادة ( )4إلغاء بالتعارض
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
املادة ( )5التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات املختصة –كل فيما يخصه -تنفيذ هذا
القرار ،ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة رام الله بتاريخ / 6 :مايو 2004/ميالدية
املوافق /16 :ربيع أول 1425 /هجرية.
غسان اخلطيب
وزير العمل

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

قرار مجلس الوزراء رقم ( )45لسنة 2005م بالالئحة
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة 1998
املعدل بالقانون رقم ( )4لسنة 2005م
املادة ( )112اإلجازة دون راتب
.1

مينح الزوج أو الزوجة إذا رخص ألحدهما بالسفر
للخارج ملدة ستة أشهر على األقل إجازة دون راتب
ويتعني على الدائرة احلكومية املختصة أن تستجيب
في جميع األحوال لطلب الزوج أو الزوجة على اإلجازة
وفق اإلجراءات املتبعة في اإلجازة االعتيادية ويبلغ
الديوان الذي يشعر وزارة املالية بذلك.

.2

على املوظف أن يقدم املستندات التي تؤيد الترخيص
بالسفر للخارج ومدة بقاء زوجه في اخلارج.

احلكومية أن تستجيب لهذا الطلب ،وتستعمل النماذج
واإلجراءات املتبعة في اإلجازة االعتيادية ،ويبلغ الديوان
الذي يشعر وزارة املالية بذلك.

املادة ( )114إجازة األمومة
.1

على املوظفة احلامل إبالغ رئيسها املباشر عن احلمل
في الشهر اخلامس وعند الوضع فورا ً وأن ترفق مع
البالغ تقريرا ً طبيا ً صادرا ً عن مشفى أو طبيب حكومي
ويبلغ الديوان بذلك.

.2

ال يجوز تشغيل املوظفة في الشهر اخلامس من احلمل
في أيام العطلة األسبوعية أو في غير أوقات الدوام
الرسمي.

.3

تبدأ مدة إجازة األمومة من يوم غياب املوظفة بسبب
متعلق بالوضع وبنا ًء على التقرير الطبي املعتمد على
النموذج املخصص لذلك.

.4

حتتسب من اإلجازات املرضية أيام تغيب املوظفة
احلامل أثناء احلمل بنا ًء على تقرير طبي معتمد
وبسبب ال يتعلق بالوضع ،وحتتسب أيام اإلجازات
املرضية للموظفة احلامل املتعلقة بالوضع ومتصلة به
من إجازة األمومة.

املادة ( )115إجازة رعاية املولود
يجوز للموظفة املرضعة أن تقدم طلبا ً للحصول على إجازة
دون راتب ملدة سنة لرعاية مولودها ،ويتعني على الدائرة
19
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املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

الفصل الثاني:
اإلطار التشريعي الناظم لقانون العقوبات
واإلجراءات اجلزائية ذات العالقة باملرأة
الفلسطينية
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القوانني
قانون العقوبات رقم ( )47لسنة 1936
الفصل الرابع

19

أو الط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى
جتعله عاجزا ً عن املقاومة ،أو

قواعد عامة بشأن املسؤولية اجلزائية

ج -واقع ولدا ً دون الست عشر سنة من العمر
مواقعة غير مشروعة أو الط به.

املادة ( )20مسؤولية املرأة املتزوجة جزائيا

يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب باحلبس مدة أربع
عشر سنة .وإذا ارتكبت هذه اجلناية حسب ما ورد في
الفقرة (أ) أعاله فإنها تدعى (االغتصاب).

ال تعفى املرأة املتزوجة من املسؤولية اجلزائية املترتبة
على اى فعل او ترك ملجرد انها ارتكبت ذلك الفعل او الترك
بحضور زوجها.

ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاعا ً كافيا ً في التهمة
املوجهة مبقتضى البند (ج) من هذه الفقرة مبواقعة
أنثى مواقعة غير مشروعة إذا أقيم الدليل لدى احملكمة
التي تنظر في التهمة على أن املتهم كان لديه سبب
معقول يحمله على االعتقاد بأن األنثى كانت قد بلغت
ست عشرة سنة من العمر أو جتاوزتها.

الفصل السابع عشر
اجلرائم التي تقع على اآلداب العامة

.2

كل من:
أ-

واقع شخصا ً آخر خالفا ً لنواميس الطبيعة ،أو

املادة ( )151بيت البغاء

ب -واقع حيواناً ،أو

يراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة
من الغرف في أي دار ،تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو
أكثر ألجل مزاولة البغاء.

ج -سمح أو سمحت لذكر مبواقعته أو مبواقعتها
خالفا ً لنواميس الطبيعة يعتبر أنه ارتكب جناية
ويعاقب باحلبس مدة عشر سنوات.

املادة ( )152اجلرائم اجلنسية
.1

كل من:
أ-

واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها
وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى
جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في
حالة أخرى جتعلها عاجزة عن املقاومة ،أو19

ب -الط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو
بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ
ساري في غزة

19
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املادة ( )153االغتصاب باخلداع
كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة وهو عالم بجنونها
أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل عليه بتهديدها أو
بخداعها في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل ،يعتبر أنه
ارتكب جناية ويعاقب باحلبس مدة عشرة سنوات.
املادة ( )154احملاولة
كل من حاول ارتكاب جرم ينطبق على أي مادة من املادتني
السابقتني ،يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب باحلبس مدة
سبع سنوات.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املادة ( )155السفاح

املادة ( )158األفعال املنافية للحياء

كل من واقع بنتا ً غير متزوجة جتاوزت السادسة عشرة من
عمرها ولم تتم احلادية والعشرين مواقعة غير مشروعة أو
ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة
وكانت البنت من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو
موكالً بتربيتها أو مالحظتها ،يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب
باحلبس مدة خمس سنوات.

كل من ارتكب فعالً منافيا ً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا
الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ولكن بدون استعمال القوة
أو التهديد أو برضاء منه حصل عليه بخداعه في ماهية الفعل
أو في شخصية الفاعل ،أو أغرى أو حاول إغراء أي شخص
يعلم بأنه مجنون أو معتوه على أن يرتكب فعالً منافيا ً للحياء
أو أن يستسلم ملثل هذا الفعل ،يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب
باحلبس مدة سنتني أو بغرامة قدرها مائة جنيه.

املادة ( )156سن الزواج
.1

كل من كان متزوجا ً من بنت لم تتم السنة اخلامسة
عشرة من عمرها:
أ-

وواقعها مواقعة األزواج ،أو

ب -حاول تسهيل هذه املواقعة بأية أداة أو وسيلة مادية
أخرى:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلبس مدة سنتني.
.2

تعتبر الظروف التالية دفاعا ً مقبوالً عن كل تهمة تنطبق
على البند (أ) من الفقرة ( )1لهذه املادة على الرغم من
أن البنت لم تكمل السنة اخلامسة عشرة من عمرها
وذلك:
أ-

إذا كانت البنت بالغة،

ب -واستحصل قبل مواقعتها على تلك الصورة على
شهادة (تتفق مع املعنى املقصود بها في املادة
( )12من قانون أطباء الصحة لسنة  )1928من
أحد األطباء املرخص لهم مبمارسة الطب مبقتضى
قانون أطباء الصحة لسنة  ،1928يشهد الطبيب
فيها بأنه ليس من احملتمل أن يلحق البنت أي أذى
جسماني من جراء املواقعة الزوجية.
املادة ( )157األفعال املنافية للحياء بالقوة
كل من ارتكب فعالً منافيا ً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا
الفعل مع شخص آخر بغير رضاه وباستعمال القوة أو
التهديد أو فعل ذلك واملجني عليه فاقد الشعور أو في حالة
أخرى جتعله عاجزا ً عن املقاومة ،وكذلك كل من اكره شخصا ً
آخر بالقوة أو التهديد على أن يرتكب فعالً منافيا ً للحياء أو
على أن يستسلم ملثل هذا الفعل ،يعتبر أنه ارتكب جناية
ويعاقب باحلبس مدة خمس سنوات.

املادة ( )159األفعال املنافية للحياء مع األوالد
كل من ارتكب فعالً منافيا ً للحياء مع شخص دون الست
عشرة سنة من العمر ،يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب
باحلبس مدة ثالث سنوات.
املادة ( )160األفعال املنافية للحياء علنا ً
كل من أتى فعالً منافيا ً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء
في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة ميكن معها ملن
كان في مكان عام أن يراه ،يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب
باحلبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيها ً أو
بكلتا هاتني العقوبتني.
املادة ( )161القيادة لالخالل باآلداب
كل من:
أ-

قاد أو حاول قيادة أنثى دون العشرين سنة من العمر،
ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة إما في فلسطني
أو في اخلارج وكانت تلك األنثى ليست بغيا ً أو معروفة
بفساد األخالق ،أو

ب -قاد أو حاول قيادة أنثى لتصبح بغيا ً في فلسطني أو
في اخلارج ،أو
ج -قاد أو حاول قيادة أنثى ملغادرة فلسطني بقصد أن
تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه ،أو
د -قاد أو حاول قيادة شخص دون الست عشرة سنة من
العمر الرتكاب فعل اللواط ،أو
هـ -قاد أو حاول قيادة أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي
في فلسطني ولم يكن ذلك املكان بيت بغاء ،بقصد أن
تقيم في بيت بغاء في فلسطني أو في اخلارج أو أن
تتردد إليه ألجل مزاولة البغاء:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
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املادة ( )162القيادة املشوبة لالخالل باآلداب

.2

إذا تخلف املالك عن مباشرة احلقوق املخولة له مبوجب
أحكام هذه املادة بعد إشعاره بإدانة املستأجر ،ثم
ارتكب للمرة الثانية أثناء مدة عقد أو مقاولة االجار
أي جرم من هذه اجلرائم في نفس املنزل ،فيعتبر املالك
شريكا ً في استمرار استعمال املنزل كبيت للبغاء.

.3

إذا فسخ املالك عقد أو مقاولة االجار مبقتضى
الصالحية املخولة له في هذه املادة ،ثم عقد مقاولة
اجار ثانية بشأن ذلك املنزل مع الشخص نفسه أو
ملنفعته دون أن يدرج في عقد االجار جميع الشروط
املعقولة ملنع تكرار وقوع مثل هذا اجلرم ،فيعتبر بأنه
تخلف عن مباشرة احلقوق املخولة له مبقتضى أحكام
هذه املادة ،وكل جرم كهذا يرتكب أثناء مدة عقد االيجار
الثاني يعتبر إيفاء للغاية املقصودة من هذه املادة كأنه
ارتكب أثناء مدة عقد االيجار السابق.

كل من:
أ-

قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف الرتكاب
املواقعة غير املشروعة ،في فلسطني أو في اخلارج ،أو

ب -قاد أنثى ليست بغيا ً أو معروفة بفساد األخالق بواسطة
ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل اخلداع ليواقعها شخص
آخر مواقعة غير مشروعة في فلسطني أو في اخلارج،
أو
ج -ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارا ً أو
مادة أو شيئا ً آخر قاصدا ً بذلك تخديرها أو التغلب
عليها كي ميكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة
غير مشروعة:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
املادة ( )163إدارة بيوت البغاء
كل من:
أ-

أعد بيتا ً للبغاء أو تولى ادارته أو اشتغل أو ساعد في
ادارته ،أو

ب -كان مستأجرا ً منزالً أو متوليا ً شؤونه وسمح
باستعمال ذلك املنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت
للبغاء أو العتياد البغاء وهو عالم بذلك ،أو
ج -كان مالكا ً منزالً أو وكيالً ملالكه وأجر ذلك املنزل أو
أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو
اشترك عن قصد في استعماله املستمر كبيت للبغاء:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلبس مدة ثالثة أشهر أو
بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتني العقوبتني ،وإذا أدين
للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب باحلبس مدة ستة أشهر أو
بغرامة قدرها مائتان وخمسون جنيها ً أو بكلتا العقوبتني.
املادة ( )164حقوق املؤجر
.1
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إذا أدين مستأجر منزل لسماحه عن علم منه باستعمال
املنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء يرسل إشعار بهذه
اإلدانة إلى املالك وعندئذ يحق للمالك أن يفسخ عقد أو
مقاولة االجار فورا ً دون أن يجحف هذا الفسخ بحقوق
أي فريق في املقاولة أو العقد نشأت قبل وقوعه .فإذا
فسخ املالك عقد أو مقاولة االجار على هذا الوجه
فللمحكمة التي أدانت املستأجر صالحية إصدار قرار
بصورة جزئية تقضي فيه بتسليم املنزل إلى املالك.

املادة ( )165إقامة األوالد في بيوت البغاء
كل من كان معهودا ً إليه احملافظة على ولد يتراوح عمره بني
السنتني والست عشرة سنة أو العناية بذلك الولد وسمح له
باإلقامة في بيت بغاء أو بالتردد إليه ،يعتبر أنه ارتكب جنحة
ويعاقب باحلبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمس
وعشرون جنيهاً.
املادة ( )166التعيش من كسب البغاء
.1

كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كله أو بعضه
على ما تكسبه أي أنثى من البغاء ،يعتبر أنه ارتكب
جنحة.

.2

إذا ثبت على شخص ذكر بأنه يساكن بغيا ً أو بأنه
اعتاد معاشرتها أو بأنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها
بصورة يظهر معها بأنه يساعدها أو يعاونها أو يرغمها
على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو مبزاولته على وجه
عام ،يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو
عالم بذلك ،إال إذا ثبت للمحكمة خالف ذلك.

احلث على اإلخالل باحلياء علنا ً
ّ
املادة ()167
.1

كل من حثّ في مكان عام شخصا ً آخر على أمور مخلة
باحلياء بقول أو إمياء ،يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب
باحلبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمس
جنيهات.

.2

إذا ساعد أو عاون أحد الوالدين ولده الذي لم يبلغ ست
عشرة سنة من العمر سواء أكان الولد ذكرا ً أم أنثى أو
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إذا ساعد ذلك الولد أو عاونه وليه أو الوصي عليه أو
شخص آخر يتكفل أمر العناية به ،على ارتكاب اجلرم
املشار إليه في هذه املادة ،يعتبر أنه ارتكب جنحة
ويعاقب باحلبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها
خمسون جنيهاً.

املادة ( )172مذكرة التحري
.1

أ-

املادة ( )168التلميحات املنافية للحياء

.2

إذا وجد أثناء حتري امللك شخص يعتقد بأن جرما ً
ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو في النية
ارتكابه معه سواء أكان ذلك الشخص ذكرا ً أم أنثى،
فيجوز للبوليس توقيفه في مكان أمني في انتظار إجراء
التحقيقات أو تسليمه بأمر حاكم الصلح إلى والديه أو
وليه أو وصيه أو معاملته بالكيفية التي تسمح بها أو
تستوجبها الظروف.

.3

تسري أحكام املواد  18إلى  22مبا فيها املادة ()22
من قانون إلقاء القبض على املجرمني والتفتيش لسنة
 ،1924على املذكرات الصادرة مبوجب هذه املادة وال
تسري عليها أحكام املادة ( )17من القانون املذكور.

.4

تشمل لفظة ״منزل״ الواردة في هذه املادة أية سفينة
أو زورق أو سكة حديد أو قطار أو عربة أو أية مركبة
أخرى.

.5

تعتبر املرأة محجوزا ً عليها على وجه غير مشروع
لغايات مخلة باآلداب إذا كانت الغاية من احلجز عليها
على هذه الصورة هي أن يواقعها رجل مواقعة غير
مشروعة سواء كان ذلك الرجل شخصا ً معينا ً أو غير
معني:

بزي النساء إلى شقة منزل مخصصة
كل شخص ذكر دخل ّ
للنساء يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلبس مدة سنة
واحدة.
املادة ( )170حجز النساء عنوة
كل من حجز على امرأة بغير رضاها:
أ-

في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة،
سواء أكان هذا الرجل شخصا ً معينا ً أو غير معني ،أو

ب -في بيت للبغاء:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ،ويعاقب باحلبس مدة سنتني.
املادة ( )171صور حجز النساء
.1

إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير
مشروعة أو وجدت في بيت للبغاء ،فيعتبر الشخص
أنه حجز عليها في ذلك املنزل أو بيت البغاء إذا امتنع
عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصدا ً بذلك
إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك املنزل أو بيت
البغاء ،ويعتبر أنه حجز عليها أيضا ً في املنزل أو بيت
البغاء إذا كانت تلك األلبسة معارة أو معطاة بأي وجه
آخر لتلك االمرأة منه أو بناء على أمره ،وهددها باتخاذ
اإلجراءات القانونية بحقها إذا أخذت تلك األلبسة
معها.

.2

ال تتخذ اإلجراءات القانونية حقوقية كانت أو جزائية،
بحق امرأة كهذه ألخذها ما هو ضروري لها من تلك
األلبسة للتتمكن بذلك من مغادرة ذلك املنزل أو بيت
البغاء ،أو لوجود مثل هذه األلبسة في حيازتها.

بأن ذلك البيت أو املنزل يستعمل ألية غاية
تخالف أحكام هذا الفصل ،أو

ب -بأن جرما ً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد
ارتكب أو أن في النية ارتكابه جتاه أي شخص
محجوز عليه أو مخبأ أو موجود في ذلك البيت
أو املنزل.

كل من وجه إشارة أو تلميحا ً منافيا ً للحياء إلى شخص لم
يبلغ ست عشرة سنة من العمر أو إلى أنثى ،يعتبر أنه ارتكب
جنحة ويعاقب باحلبس مدة شهر واحد.
بزي النساء
املادة ( )169التنكر ّ

يجوز حلاكم الصلح أن يصدر مذكرة حت ٍّر تفوض
الشخص املسمى فيها بتحري أي بيت أو منزل إن كان
لديه ما يحمله على االعتقاد:

أ-

وكانت لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر ،أو

ب -كانت قد أمتت السنة السادسة عشرة من عمرها
ولكنها لم تزل دون متام السنة الثامنة عشرة من
العمر وكان احلجز عليها على هذا الوجه بغير
رضاها أو بغير رضاء أبيها أو أمها أو الشخص
املتكفل أمر العناية بها أو احملافظة عليها ،أو
ج -كانت قد بلغت ثماني عشرة سنة من العمر فما
فوق وكان احلجز عليها على هذا الوجه دون
رضاها.
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املادة ( )173اإلشراف على البغاء

املادة ( )179النشرات البذيئة

كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تراقب أو تشرف أو
تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد أو
تعني تلك املرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر
أو على مزاولة البغاء بوجه عام ،تعتبر أنها ارتكبت جنحة.

كل من:

املادة ( )174التآمر على اإلغراء

أ-

باع أو أحرز بقصد البيع أو اإلعارة أو التوزيع أية مادة
بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم
أو منوذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى فساد األخالق أو
طبع أو أعاد طبع مثل هذه األشياء واملواد بأية طريقة
أخرى بقصد بيعها أو إعارتها أو توزيعها ،أو

كل من تآمر مع شخص آخر على إغراء أنثى بواسطة ادعاء
كاذب أو غيره من وسائل اخلداع للسماح لشخص آخر
مبواقعتها مواقعة غير مشروعة ،يعتبر أنه ارتكب جنحة.

ب -عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو
رسم أو منوذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى
فساد األخالق أو وزع مثل هذه األشياء لعرضها في
محل عام ،أو

املادة ( )175املساعدة على االجهاض

ج -أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر
أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو
صور شمسية أو رسوم أو مناذج أو أية أشياء أخرى
قد تؤدي إلى فساد األخالق ،أو

كل من ناول امرأة ،حامالً كانت أو غير حامل ،سما ً أو مادة
مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها على أي وجه كان أو
استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها،
أو تسبب في تناولها السم أو املادة املؤذية أو في استعمال
الشدة أو الوسيلة األخرى معها ألجل هذا الغرض ،يعتبر أنه
ارتكب جناية ويعاقب باحلبس مدة أربع عشرة سنة.
املادة ( )176محاولة االجهاض
كل امرأة ،حامالً كانت أو غير حامل ،تناولت على وجه غير
مشورع سما ً أو مادة مؤذية أخرى أو استعملت القوة بأي
وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها ،أو سمحت لغيرها
بأن يناولها مثل هذه املادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو
الوسيلة معها بقصد اجهاضها ،تعتبر أنها ارتكبت جناية
وتعاقب باحلبس مدة سبع سنوات.
املادة ( )177التهيئة لالجهاض
كل من أعطى شخصا ً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي
شيء من األشياء مهما كان نوعه مع علمه بأن ذلك الشيء
سيستعمل على وجه غير مشروع في إجهاض امرأة ،سواء
كانت حامالً أو غير حامل ،يعتبر أنه ارتكب جنحة.
املادة ( )178عدم أهمية سن األنثى
باستثناء املواضع التي ينص فيها القانون صراحة على
خالف ذلك ،ال عبرة إذا كان الشخص املتهم في اجلرائم التي
ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معينة يجهل أن املرأة أو
الفتاة هي دون تلك السن أو كان يعتقد بأنها ليست دونها.
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د -أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصا ً
يتعاطى بيع هذه املواد أو األشياء البذيئة أو طبعها أو
إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها أو بأن في اإلمكان
احلصول على مادة من هذه املواد أو األشياء البذيئة
من أي شخص مباشرة أو غير مباشرة:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلبس مدة ثالثة أشهر أو
بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتني العقوبتني.

الفصل الثامن عشر
اجلرائم املتعلقة بحرمة الزوجية
وااللتزامات العائلية
املادة ( )180إيهام املرأة بالزواج
كل من حمل قصدا ً وبطريق اخلداع امرأة ليست متزوجة منه
بصورة شرعية على االعتقاد بأنها كذلك ،وعلى معاشرته
ومواصلته مواصلة األزواج بناء على ذلك االعتقاد ،يعتبر أنه
ارتكب جناية ويعاقب باحلبس مدة عشر سنوات.
املادة ( )181تعدد األزواج
كل شخص ،ذكرا ً كان أو أنثى ،تزوج أثناء وجود زوجه على
قيد احلياة ،في أي حال من األحوال التي يعتبر فيها زواجه

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
هذا باطالً بسبب وقوعه أثناء وجود زوجه على قيد احلياة،
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب باحلبس مدة خمس سنوات
وتعرف هذه اجلناية بجناية ״تعدد األزواج״:
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاع املتهم في القضايا التي
تنطبق على هذه املادة دفاعا ً مقبوالً إذا أثبت:
أ-

بأن الزواج السابق قد أعلن فسخه من قبل محكمة ذات
اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص ،أو

ب -بأن الزوج السابق أو الزوجة السابقة ،حسب مقتضى
احلال ،قد غاب أو غابت مدة سبع سنوات غيبة مدة
سبع سنوات غيبة منقطعة قبل عقد الزواج الثاني دون
أن يعلم أو يرد عنه أو عنها أي نبأ يؤيد بأنه أو بأنها
على قيد احلياة أثناء تلك املدة ،أو
ج -بأن قانون األحوال الشخصية الذي يسري على
الزواج في تاريخ الزواج السابق وفي تاريخ الزواج
التالي يبيح له الزواج من أكثر من زوجة واحدة.
املادة ( )182اجراء مراسيم الزواج غير املشروع
كل من:
أ-

أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا ً في إجراء تلك
املراسيم بصورة ال تتفق مع القانون الذي ينطبق على
الزوج والزوجة مع علمه بذلك ،أو

ب -وأن الزوجة كانت بالغة في وقت الزواج.
ج -وأنه قد استحصل في وقت الزواج على شهادة (تتفق
مع املعنى املقصود منها في املادة ( )12من قانون
أطباء الصحة لسنة  )1928من أحد األطباء املرخص
لهم مبمارسة الطب مبقتضى قانون أطباء الصحة
لسنة  ،1928يشهد الطبيب فيها أنه ليس من احملتمل
أن يلحق بالزوجة أي أذى جسماني من جراء املواقعة
الزوجية.

الفصل الثاني والعشرون
القتل مع سبق اإلصرار والقتل قصدا ً
املادة ( )215العقوبات
كل من أدين بارتكاب جناية القتل قصدا ً يعاقب باإلعدام.
ويشترط في ذلك أنه إذا ثبت للمحكمة ببينة مقنعة أن امرأة
أدينت بارتكاب القتل قصدا ً هي حبلى فيحكم على تلك املرأة
باحلبس املؤبد.

ب -زوج فتاة ،أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة ،لم تتم السنة
اخلامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم
زواجها بأية صفة كانت ،أو
ج -زوج فتاة ،أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة ،لم تتم السنة
الثامنة عشرة من العمر أو ساعد في إجراء مراسيم
زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بأن
والدي تلك الفتاة أو أولياءها قد وافقوا على ذلك الزواج:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلبس مدة ستة أشهر.
املادة ( )183الدفاع املقبول
يعتبر دفاع املتهم في القضايا التي تنطبق على الفقرة (ب)
من املادة  182من هذا القانون دفاعا ً مقبوالً إذا اثبت:
أ-

بأن الزواج قد جرى مبوافقة والدي الزوجة أو أوليائها
األحياء.

27

قانون العقوبات (املعدل) 20رقم ( )1لسنة  1947وهو
يقضي بتعديل قانون العقوبات لسنة 1936

س ّن املندوب السامي لفلسطني ،بعد استشارة املجلس
االستشاري ،ما يلي:
املادة ( )1التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات (املع ّدل) لسنة
 ،1947ويقرأ ويفسر مع قانون العقوبات لسنة ،1936
املشار إليه فيما يلي بالقانون األصلي ،كقانون واحد
املادة ( )2تعديل املادة ( 181تعدد األزواج)
تلغى املادة  181من القانون األصلي ويستعاض عنها باملادة
التالية :املادة  181كل شخص ،ذكرا ً كان أو أنثى ،تزوج في
أثناء وجود زوجه على قيد احلياة (سواء أكان الزواج التالي
باطالً أو ميكن فسخه أم لم يكن) يعتبر أنه ارتكب جناية تعدد
األزواج ،ويعاقب باحلبس مدة خمس سنوات:
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاع املتهم في التهمة التي تنطبق
على هذه املادة دفاعا ً مقبوالً إذا أثبت:
أ-

أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات
اختصاص ،أو سلطة كنسية ذات اختصاص ،أو

ب -أن الزواج السابق أو الزوجة السابقة ،حسب مقتضى
احلال ،قد غاب ،أو غابت ،غيبة غير منقطعة مدة سبع
سنوات قبل عقد الزواج التالي ،دون ان يعلم أو يرد
عنه ،أو عنها ،أي نبأ يؤيد أنه ،أو أنها ،على قيد احلياة
في أثناء تلك املدة ،إال إذا كانت الشريعة املتعلقة بالزواج
التي تنطبق على الزوجة أو الزوج ،حسب مقتضى
احلال ،عند عقد الزواج التالي ،هي الشريعة املوسوية،
أو 20
ج -إن الشريعة املتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوج
في تاريخ الزواج السابق وتاريخ الزواج التالي هي
غير الشريعة املوسوية وتبيح له الزواج بأكثر من
ساري في غزة
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زوجة واحدة ،أو
د -إن الشريعة املتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوج
في تاريخ الزواج السابق وتاريخ الزواج التالي هي
الشريعة املوسوية واستحصل قبل عقد الزواج التالي،
على قرار من محكمة الربانيني للطائفة اليهودية،
مصدق من رئيسي الربانيني في فلسطني يجيز عقد
الزواج التالي.
1947/3/14
املندوب السامي
أ.غ .كننجهام

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960

الباب السادس
الفصل الثاني
في اجلرائم التي متس األسرة
املادة ( )279جرائم متعلقة بالزواج21
يعاقب باحلبس من شهر إلى ستة أشهر كل من:
.1

أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا ً في إجراء تلك
املراسيم بصورة ال تتفق مع قانون حقوق العائلة أو
أي قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق أو تنطبق على
الزوج والزوجة مع علمه بذلك ،أو

.2

زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم
اخلامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم
زواجها بأية صفة كانت ،أو

.3

زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة
عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها
بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما ً بأن ولي أمرها
قد وافق على ذلك الزواج.

ب -أن الشريعة املتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج
 في تاريخ الزواج السابق أو تاريخ الزواج التالي تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة..2

.1

أ-
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أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات
اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص ،أو

ساري في الضفة الغربية

يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج
املذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

املادة ( )281عدم تسجيل الطالق
من طلق زوجه ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خالل
خمسة عشر يوما ً بطلب تسجيل هذا الطالق ،كما يقضي
بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
شهر واحد أو بغرامة ال تزيد على خمسة عشر ديناراً.
املادة ( )282عقوبة الزانية وشريكها
.1

تعاقب املرأة الزانية برضاها باحلبس من ستة أشهر
إلى سنتني.

.2

ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان
متزوجا ً وإال فاحلبس من ثالثة أشهر إلى سنة.

.3

األدلة التي تقبل وتكون حجة على شريك الزانية هي
القبض عليهما حني تلبسهما بالفعل أو اعتراف املتهم
لدى قاضي التحقيق أو في احملكمة أو وجود مكاتيب
أو أوراق أخرى مكتوبة.

املادة ( )280تكرار الزواج
كل شخص ذكرا ً كان أو أنثى ،تزوج في أثناء وجود
زوجه على قيد احلياة سواء أكان الزواج التالي باطالً
أو ميكن فسخه أو لم ميكن ،يعاقب باحلبس من ستة
أشهر إلى ثالث سنوات إال إذا ثبت:
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املادة ( )283عقوبة الزوج الزاني
يعاقب الزوج باحلبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في
منزل الزوجية أو اتخذ له خليلة جهارا ً في أي مكان كان.
املادة ( )284توقف مالحقة فعل الزنا على شكوى
.1

ال يجوز مالحقة فعل الزنا إال بشكوى الزوج ما دامت
الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية أربعة أشهر من
29

وقوع الطالق أو شكوى وليها إذا لم يكن لها زوج
وال يجوز مالحقة الزوج بفعل الزنا املنصوص عليه
في املادة السابقة إال بناء على شكوى زوجته وتسقط
الدعوى والعقوبة باإلسقاط.
.2

ال يالحق الشريك إال والزوجة معاً.

.3

ال تقبل الشكوى بعد مرور ثالثة أشهر اعتبارا ً من اليوم
الذي يصل فيه خبر اجلرمية إلى الزوج أو الولي.

.4

إذا رد الزوج زوجته أو توفي الزوج أو الولي الشاكي
أو الزانية أو شريكها في الزنا تسقط الشكوى.

املادة ( )285عقوبة السفاح
السفاح بني األصول والفروع شرعيني كانوا أو غير شرعيني
أو بني األشقاء والشقيقات واألخوة واألخوات ألب أو ألم أو
من هم مبنزلة هؤالء جميعا ً من األصهرة أو إذا كان ألحد
املجرمني على اآلخر سلطة قانونية أو فعلية يعاقب عليه
باحلبس من سنتني إلى ثالث سنوات.
املادة ( )286توقف مالحقة السفاح على شكوى
يالحق السفاح املوصوف في املادة السابقة بناء على شكوى
قريب أو صهر أحد املجرمني حتى الدرجة الرابعة.

الباب السابع
في اجلرائم املخلة باألخالق واآلداب
العامة
الفصل األول
في االعتداء على العرض
املادة ( )292عقوبة االغتصاب
.1
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من واقع باإلكراه أنثى (غير زوجه) يعاقب باألشغال
الشاقة املؤقتة خمس سنوات على األقل.

.2

وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان املعتدى
عليها لم تتم اخلامسة عشرة من عمرها.

املادة ( )293اغتصاب أنثى ال تستطيع املقاومة
يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه)
ال تستطيع املقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو
بسبب ما استعمل نحوها من ضروب اخلداع.
املادة ( )294عقوبة مواقعة أنثى دون سن اخلامسة عشر
او الثانية عشر
.1

من واقع أنثى لم تتم اخلامسة عشرة من عمرها عوقب
باألشغال الشاقة املؤقتة.

.2

وال تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت املعتدى
عليها لم تتم الثانية عشرة من عمرها.

املادة ( )295عقوبة مواقعة أنثى بني سن  18 - 15من
احد املوكلني برعايتها
.1

إذا واقع أنثى أمتت اخلامسة عشرة ،ولم تتم الثامنة
عشرة من عمرها أحد أصولها  -شرعيا ً كان أو غير
شرعي  -أو زوج أمها أو زوج جدتها ألبيها وكل من
كان موكالً بتربيتها أو مالحظتها عوقب باألشغال
الشاقة املؤقتة.

.2

ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين
أو مدير مكتب استخدام أو عامالً فيه فارتكب الفعل
مسيئا ً استعمال السلطة أو التسهيالت التي يستمدها
من هذه السلطة.

املادة ( )296هتك العرض بالعنف او التهديد
.1

كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب
باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن أربع سنوات.

.2

ويكون احلد األدني للعقوبة سبع سنوات إذا كان
املعتدى عليه لم يتم اخلامسة من عمره.

املادة ( )297هتك عرض إنسان ال يستطيع املقاومة
يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة من هتك عرض إنسان ال
يستطيع املقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو
بسبب ما استعمل نحوه من ضروب اخلداع أو حمله على
ارتكابه.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
عشرة من عمره.

املادة ( )298هتك العرض بدون عنف
.1

كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد  -ذكرا ً كان
أو أنثى  -لم يتم اخلامسة عشرة من عمره أو حمله
على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب باألشغال الشاقة
املؤقتة.

.2

وال تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد -
ذكرا ً كان أو أنثى  -لم يتم الثانية عشرة من عمره.

.2

باألشغال الشاقة املؤقتة إذا كانت املخطوفة على
الصورة املذكورة أنثى.

.3

باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن خمس سنوات إذا
كانت املخطوفة ذات بعل سواء أكانت أمتت اخلامسة
عشرة من عمرها أم لم تتم.

.4

باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن عشر سنوات
إذا كان املخطوف ذكرا ً كان أو أنثى ،قد اعتدي عليها
باالغتصاب أو هتك العرض.

.5

باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن عشر سنوات إذا
كانت املخطوفة ذات بعل لم تكن قد أمتت اخلامسة
عشرة من عمرها واعتدي عليها باملواقعة.

.6

باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن سبع سنوات إذا
كانت املخطوفة ذات بعل جتاوزت اخلامسة عشرة من
عمرها واعتدي عليها باملواقعة.

املادة ( )299هتك عرض من أمت  15ولم يتم 18
كل شخص من املوصوفني في املادة ( )295يهتك عرض
شخص  -ذكرا ً كان أم أنثى  -أمت اخلامسة عشرة وملا يتم
الثامنة عشرة من عمره أو يحمله على ارتكاب فعل هتك
العرض يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة.
املادة ( )300ظرف مشدد
تشدد عقوبة اجلنايات املنصوص عليها في املواد (292
و 293و 294و 296و )298بحيث يضاف إليها من ثلثها
إلى نصفها إذا كان املتهم أحد األشخاص املشار إليهم في
املادة (.)295
املادة ( )301ظروف مشددة
.1

تشدد عقوبة اجلنايات املنصوص عليها في النبذتني
السابقتني من الفصل األول هذا ،بحيث يضاف إليها
من ثلثها إلى نصفها:
أ-

إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على
مقاومة املعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء
الفحش به.

ب -إذا أصيب املعتدى عليه مبرض زهري أو كانت
املعتدى عليها بكرا ً فأزيلت بكارتها.
.2

إذا أدت إحدى اجلنايات السابق ذكرها إلى موت
املعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة ،فال
تنقص العقوبة عن عشر سنوات أشغاالً شاقة.

املادة ( )302اخلطف باحليلة واإلكراه
كل من خطف بالتحيل أو اإلكراه شخصا ً  -ذكرا ً كان أو أنثى
 وهرب به إلى إحدى اجلهات ،عوقب على الوجه اآلتي:.1

باحلبس من سنتني إلى ثالث سنوات إذا كان املخطوف
على الصورة املذكورة ذكرا ً لم يكن قد أمت اخلامسة

املادة ( )303ارجاع املخطوف واعادة حريته
يعاقب اخلاطف باحلبس من شهر إلى سنة ،إذا ارجع من
ٍ
ثمان وأربعني ساعة إلى
تلقاء نفسه املخطوف في خالل
مكان أمني وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس
بالشرف والعرض أو جرمية أخرى تؤلف جناية أو جنحة.
املادة ( )304االغواء
.1

كل من خدع بكرا ً جتاوزت اخلامسة عشرة من عمرها
بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب  -إذا كان فعله ال
يستوجب عقوبة أشد  -باحلبس من ثالثة أشهر إلى
سنة ويلزم بضمان بكارتها.

.2

األدلة التي تقبل وتكون حجة على املتهم في اخلداع
بوعد الزواج هي اعتراف املتهم لدى قاضي التحقيق أو
في احملكمة أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة.

.3

كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن
على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن
زوجها إلخالل الرابطة الزوجية يعاقب باحلبس مدة ال
تقل عن ثالثة أشهر.

املادة ( )305املداعبة املنافية للحياء
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة ،كل من داعب بصور
منافية للحياء:
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.1

شخصا ً لم يتم اخلامسة عشرة من عمره ذكرا ً كان أو
أنثى ،أو

.2

امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر
دون رضاهما.

املادة ( )306عرض االعمال او توجيه الكالم املنافي
للحياء
من عرض على صبي دون اخلامسة عشرة من عمره أو على
أنثى عمالً منافيا ً للحياء أو وجه إليهما كالما ً منافيا ً للحياء
عوقب باحلبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد
على خمسة وعشرين ديناراً.

املادة ( )310احلض على الفجور
يعاقب باحلبس من شهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من
خمسة دنانير إلى خمسني دينارا ً كل من قاد أو حاول قيادة:
.1

أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة
غير مشروعة في اململكة أو في اخلارج ،وكانت تلك
األنثى ليست بغيا ً أو معروفة بفساد األخالق ،أو

.2

أنثى لتصبح بغيا ً في اململكة أو في اخلارج ،أو

.3

أنثى ملغادرة اململكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن
تتردد إليه ،أو

.4

أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في اململكة ولم يكن
ذلك املكان بيت بغاء ،بقصد أن تقيم في بيت بغاء في
اململكة أو في اخلارج أو أن تتردد إليه أو ألجل مزاولة
البغاء ،أو

.5

شخص لم يتم اخلامسة عشرة من عمره الرتكاب فعل
اللواط به.

املادة ( )307دخول االماكن اخلاصة بالنساء
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا ً خاصا ً بالنساء أو
محظورا ً دخوله وقت الفعل لغير النساء ،عوقب باحلبس مدة
ال تزيد على ستة أشهر.
املادة ( )308ايقاف املالحقة واستعادة احلق في
املالحقة
.1

إذا عقد زواج صحيح بني مرتكب إحدى اجلرائم الواردة
في هذا الفصل وبني املعتدى عليها أوقفت املالحقة وإذا
كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض
على احملكوم عليه.

.2

تستعيد النيابة العامة حقها في مالحقة الدعوى
العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثالث سنوات
على اجلنحة وانقضاء خمس سنوات على اجلناية إذا
انتهى الزواج بطالق املرأة دون سبب مشروع.

الفصل الثاني
في احلض على الفجور والتعرض
لألخالق واآلداب العامة
املادة ( )309تعريف بيت البغاء
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل :كل دار أو غرفة أو مجموعة
من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو
أكثر ألجل مزاولة البغاء.
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املادة ( )311القيادة الى الفجور بالكره
يعاقب باحلبس من سنة إلى ثالث سنوات كل من:
.1

قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف الرتكاب
املواقعة غير املشروعة في اململكة أو في اخلارج.

.2

قاد أنثى ليست بغيا ً أو معروفة بفساد األخالق بواسطة
ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل اخلداع ليواقعها شخص
آخر مواقعة غير مشروعة.

.3

ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارا ً أو مادة
أو أشياء قاصدا ً بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي ميكن
بذلك أي شخص من مواقعها مواقعة غير مشروعة.

املادة ( )312عقوبة اعداد او ادارة او ملكية بيت البغاء
يعاقب باحلبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة دينار
أو بكلتا العقوبتني كل من:
.1

أعد بيتا ً للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في
إدارته ،أو

.2

كان مستأجرا ً منزالً أو متوليا ً شؤونه وسمح
باستعمال ذلك املنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت
للبغاء وهو عالم بذلك ،أو

.3

كان مالكا ً منزالً أو وكيالً ملالكه وأجر ذلك املنزل ،أو

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو
اشترك عن قصد في استعماله املستمر كبيت للبغاء.
املادة ( )313عقوبة مالك او مستأجر منزل مهيأ للبغاء
.1

إذا أدين مستأجر منزل لتهيئته بيتا ً للبغاء في ذلك
املنزل أو في أي قسم منه أو لتوليه إدارته أو الشتغاله
أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال املنزل
أو أي قسم منه كبيت للبغاء ،يجوز للمحكمة أن تصدر
قرارا ً بفسخ عقد اإلجارة وتخلية املأجور وتسليمه
للمالك.

.2

وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم املذكورة في
الفقرة السابقة فللمحكمة أن تأمر بإقفال ذلك املنزل
وفقا ً للمادة ( )35من هذا القانون.

املادة ( )314عقوبة السماح لألوالد بني سن 16 - 6
باإلقامة في بيت البغاء
كل من كان معهودا ً إليه العناية بولد يتراوح عمره بني الست
سنوات والست عشرة سنة ،وسمح له باإلقامة في بيت بغاء
أو بالتردد عليه ،يعاقب باحلبس حتى ستة أشهر أو بغرامة
حتى عشرين ديناراً.
املادة ( )315االعالة في املعيشة على كسب البغي
.1

كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو
بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء ،يعاقب
باحلبس من ستة أشهر إلى سنتني.

.2

إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغيا ً أو أنه اعتاد
معاشرتها أو أنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة
يظهر معها أنه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء
مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام ،يعتبر أنه
يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ،إال
أن يثبت خالف ذلك.

املادة ( )317ارغام امرأة على البغي
يعاقب باحلبس مدة شهرين إلى سنتني كل من استبقى امرأة
بغير رضاها:
.1

في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروع سواء
أكان هذا الرجل شخصا ً معينا ً أو غير معني ،أو

.2

في بيت البغاء.

املادة ( )318االرغام على االستمرار في البغي
إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير
مشروعة أو وجدت في بيت البغاء ،يعتبر الشخص أنه
استبقاها في ذلك املنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها
أي شيء من ألبستها أو مالها قاصدا ً بذلك إرغامها أو حملها
على البقاء في ذلك املنزل أو بيت البغاء.

الفصل الثالث
في اإلجهاض
املادة ( )321عقوبة اجهاض النفس
كل امرأة أجهضت مبا استعملته من الوسائل أو رضيت بأن
يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ،تعاقب باحلبس من ستة
أشهر إلى ثالث سنوات.
املادة ( )322عقوبة اجهاض امرأة برضاها
.1

من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها،
عوقب باحلبس من سنة إلى ثالث سنوات.

.2

وإذا أفضى اإلجهاض أو الوسائل التي استعملت في
سبيله إلى موت املرأة عوقب الفاعل باألشغال الشاقة
املؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنوات.

املادة ( )316املساعدة او االرغام على مزاولة البغاء
كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات
بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك املرأة أو ترغمها
على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء
بوجه عام ،تعاقب باحلبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسني
ديناراً.

املادة ( )323عقوبة اجهاض امرأة دون رضاها
.1

من تسبب عن قصد باجهاض امرأة دون رضاها ،عوقب
باألشغال الشاقة مدة ال تزيد على عشر سنوات.

.2

وال تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقتضى
االجهاض أو الوسائل املستعملة إلى موت املرأة.
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املادة ( )324االجهاض محافظة على الشرف
تستفيد من عذر مخفف ،املرأة التي جتهض نفسها محافظة
على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب
إحدى اجلرائم املنصوص عليها في املادتني ( 322و)323
للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة
الثالثة.
املادة ( )325ظرف مشدد لالجهاض
إذا كان مرتكب اجلرائم املنصوص عليها في هذا الفصل
طبيبا ً أو جراحا ً أو صيدليا ً أو قابلة ،يزاد على العقوبة املعينة
مقدار ثلثها.

الباب الثامن
في اجلنايات واجلنح التي تقع على
اإلنسان
الفصل األول
املادة ( )331قتل االم وليدها قصدا
إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي
لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم احلكم عليها
باإلعدام ،ولكن احملكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في
الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها متاما ً من تأثير والدة الولد
أو بسبب الرضاعة الناجم عن والدته ،تبدل عقوبة اإلعدام
باالعتقال مدة ال تنقص عن خمس سنوات.
املادة ( )332قتل االم وليدها من السفاح قصدا
تعاقب باالعتقال مدة ال تنقص عن خمس سنوات ،الوالدة
التي تسببت  -اتقاء العار -بفعل أو ترك مقصود في موت
وليدها من السفاح عقب والدته.
املادة ( )336االيذاء املقصود املؤدي الى االجهاض
من تسبب بإحدى وسائل العنف أو االعتداء املذكور في املادة
 333بإجهاض حامل وهو على علم بحملها ،عوقب باألشغال
الشاقة املؤقتة مدة ال تزيد على عشر سنوات.
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املادة ( )340العذر في القتل
.1

يستفيد من العذر احملل ،من فاجأ زوجته أو إحدى
محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم
على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو إحداهما.

.2

يستفيد مرتكب القتل أو اجلرح أو اإليذاء من العذر
املخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى اصوله أو فروعه أو
أخواته مع آخر على فراش غير مشروع.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة 2001م

22

الباب الثاني

والتأهيل (السجن) معاملة املوقوفني احتياطياً.

في جمع االستدالالت وإقامة الدعوى

املادة ( )405تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة ألحد
الزوجني

الفصل الرابع
في التفتيش
املادة ( )47تفتيش اإلناث
إذا كان الشخص املراد تفتيشه أنثى ،فال يجوز تفتيشها إال
بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.

الكتاب الرابع
التنفيذ
الباب األول

22

إذا كان محكوما ً على رجل وزوجته باحلبس مدة ال تزيد على
سنة ،ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونني من قبل
جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن اآلخر،
إذا كانا يكفالن صغيرا ً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة،
وكان لهما محل إقامة معروف في فلسطني.

الباب الثاني
تنفيذ عقوبة اإلعدام
املادة ( )414النزول بعقوبة اإلعدام على املرأة احلامل
إلى السجن املؤبد
ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام في املرأة احلامل ،فإذا وضعت
مولودا ً حيا ً تقضي احملكمة التي أصدرت احلكم بالنزول
بعقوبة اإلعدام إلى عقوبة السجن املؤبد.

(األحكام الواجبة التنفيذ)
املادة ( )402تنفيذ العقوبة على احلامل احملكوم عليها
بعقوبة سالبة للحرية
إذا كان احملكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حامالً جاز
تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها مدة ثالثة أشهر على
الوضع ،فإذا رؤي التنفيذ على احملكوم عليها أو ثبت في
أثناء التنفيذ أنها حامل وجبت معاملتها في مركز اإلصالح

22

ساري في الضفة الغربية وغزة
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قانون رقم (  ) 6لسنة 1998م بشأن مراكز اإلصالح
والتأهيل ״السجون״

الفصل الثامن
تصنيف النزالء
املادة (  ) 24فصل النزالء حسب اجلنس
يوضع النزالء الذكور في قسم منفصل عن النزيالت اإلناث
بحيث يتعذر احلديث أو االتصال أو الرؤية بينهما ،ويوضع
األحداث في مراكز خاصة بهم.
املادة (  ) 25تصنيف النزالء
يصنف النزالء من كل جنس داخل املراكز ويوزعون في
أقسام منفصلة بالقدر الذي تسمح به ظروف كل مركز:
.1

النزالء املوقوفون الذين لم تصدر ضدهم أحكام من
احملاكم املختصة.

.2

النزالء في دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة.

.3

النزالء من غير ذوي السوابق.

.4

النزالء من ذوي السوابق.

املادة (  ) 26حقوق النزالء املوقوفني أو احملكوم عليهم
في قضايا حقوقية
للنزالء املوقوفني أو احملكوم عليهم في قضايا حقوقية احلق
في إدخال أطعمة خاصة أو مالبس أو أغطية من خارج
املركز.
املادة (  ) 27معاملة النزيلة احلامل
تعامل النزيلة احلامل ابتداء من ظهور أعراض احلمل عليها
والى ما بعد الوضع بستني يوماً ،معاملة خاصة من حيث
36

التغذية وأوقات النوم والعمل وتوفر لها العناية والرعاية
الطبية وفق ما يوصي به الطبيب وتتخذ التدابير الالزمة كي
تضع حملها في املستشفى.
املادة (  ) 28معاملة الطفل املولود لنزيلة
إذا وضعت النزيلة طفلها في املركز فال يذكر ذلك في
السجالت الرسمية وال في شهادة امليالد ويعتبر املستشفى
مكان الوالدة ويبقى الطفل مبعية أمه حتى بلوغه السنتني من
العمر وعلى املدير أن يوفر لألم املرضعة مكانا ً منفصالً عن
بقية النزيالت.
املادة (  ) 29عدم رغبة النزيلة في إبقاء طفلها معها
.1

إذا لم ترغب النزيلة في إبقاء طفلها معها بعد والدته أو
إذا بلغ الثانية من عمره يسلم ملن له احلق في حضانته
شرعا ً بعد األم إال إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل
الصحية ال تسمح بذلك.

.2

وإذا لم يوجد من له حق حضانة الطفل شرعا ً يتم إيداعه
في إحدى مؤسسات رعاية األطفال على أن تخطر األم
مبكان إيداع طفلها ويسمح لها برؤيته دورياً.

الفصل السادس عشر
النزالء احملكوم عليهم باإلعدام
املادة (  ) 60حاالت تأخير تنفيذ حكم اإلعدام
.1

يوقف تنفيذ حكم اإلعدام بحق النزيلة احلامل احملكوم
عليها باإلعدام إلى ما بعد الوالدة وحتى بلوغ الطفل
سنتني من عمره.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
.2

ال ينفذ احلكم املذكور في أيام العطل الرسمية واألعياد
الدينية والوطنية.

.3

ال يجوز تأخير تنفيذ حكم اإلعدام بعد تسلم قرار
التصديق على احلكم وإخطار احملكوم عليه وأسرته
باألمر.
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القرارات التنفيذية
أمر رقم ( )260بشان تطبيق مواد من قانون العقوبات
وقانون االجراءات اجلنائية املصريني خاصة بجرائم الزنا
23
لسنة 1953
القائم مقام محمد عبد املنعم صالح مدير عام سالح احلدود
امللكي واحلاكم اإلداري العام للمناطق اخلاضعة لرقابة
القوات املصرية بفلسطني.
مبقتضى السلطة املخولة لنا باألمر رقم ( )767الصادر من
وزير احلربية والبحرية بتاريخ  2أغسطس سنة .1952
(قرر ما هو آت)
املادة ( )1تطبيق املواد 277-273
تطبق املواد من  273إلى  277اخلاصة بجرائم الزنا الوارد
ذكرها بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
املصري تنص:

( 150لسنة  )1950فيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها في
املادتني ( )277 ،274املشار إليهما في املادة األولى ،وتنص:
ال يجوز أن ترفع الدعوى اجلنائية إال بناء على شكوى شفهية
أو كتابية من املجني عليه أو من وكيله اخلاص إلى النيابة
العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في اجلرائم
املنصوص عليها في املواد (،292 ،279 ،277 ،274 ،185
 )308 ،307 ،306 ،303 ،293من قانون العقوبات وكذلك
في األحوال األخرى التي ينص عليها القانون وال تقبل
الشكوى بعد ثالثة أشهر من يوم علم املجني عليه باجلرمية
ومبرتكبيها ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
املادة ( )3إلغاء بالتعارض

املادة  -273ال جتوز محاكمة الزانية إال بناء على دعوى
زوجها ،إال أنه إذا زنى الزوج في املسكن املقيم فيه مع زوجته
كاملبني في املادة ( )277ال تسمع دعواه عليها.

يبطل العمل مبواد قانون العقوبات الفلسطيني التي تتعارض مع
املواد املشار إليها في املادتني األولى والثانية من هذا األمر.

املادة  -274املرأة املتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها
باحلبس مدة ال تزيد على سنتني لكن لزوجها أن يقف تنفيذ
هذا احلكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

املادة ( )4املشمولون بالتطبيق

املادة  -275ويعاقب أيضا ً الزاني بتلك املرأة بنفس العقوبة.
املادة  -276األدلة التي تقبل وتكون حجة على املتهم بالزنا
هي القبض عليه حني تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود
مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو موجودة في منزل
مسلم في احملل املخصص للحرمي.
املادة  -277كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا
األمر بدعوى الزوجة يجازى باحلبس مدة ال تزيد على ستة
شهور23 .

يسري تطبيق ما ورد مبواد هذا األمر على جميع األشخاص
املقيمني باملناطق التي تخضع لرقابة القوات املصرية
بفلسطني على اختالف جنسياتهم ورعوياتهم.
املادة ( )5النفاذ
يعمل بهذا األمر بعد مضي ثالثني يوما ً من تاريخ نشره
بالوقائع الفلسطينية.
كوبري القبة في  25جمادى الثانية  1372هـ  11مارس
1953م
قائم مقام

املادة ( )3تطبيق املادة الثالثة

محمد عبد املنعم صالح

تسري أحكام املادة الثالثة من قانون اإلجراءات اجلنائية رقم

احلاكم اإلداري العام للمناطق

ساري في غزة
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اخلاضعة لرقابة القوات املصرية بفلسطني

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

الفصل الثالث:
اإلطار التشريعي الناظم لألحوال
الشخصية للمسلمني ذات العالقة باملرأة
الفلسطينية
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قوانني األحوال الشخصية
قانون حقوق العائلة املصري لسنة 1954أمر رقم ()303

األميراالي عبد الله رفعت احلاكم اإلداري العام للمنطقة
اخلاضعة لرقابة القوات املصرية بفلسطني.

وإن كان قد تلف يجوز استرداده بدالً .أما األشياء التي أعطاها
أحدهما لآلخر على طريق الهدية فتجرى عليها أحكام الهبة.

مبقتضى املرسوم اجلمهوري الصادر بتاريخ  26يناير سنة
1954

املادة ( )4استرداد اجلهاز (دراخومة)

ومبقتضى السلطة املخولة لنا باألمر رقم ( )154الصادر
من وزير احلربية بتاريخ  10فبراير سنة 1954

حكم املادة الثالثة جار بحق اجلهاز (دراخومة) الذي يعطيه
غير املسلمني.

(قرر ما هو آت)
املادة ( )1التسمية سمي هذا القانون (قانون حقوق
العائلة).

الكتاب األول
(في النكاح)

الفصل الثاني
«في أهلية النكاح»
املادة ( )5شروط أهلية النكاح
يشترط في أهلية النكاح أن يكون سن اخلاطب ثماني عشرة
سنة فأكثر .وسن املخطوبة سبع عشرة سنة فأكثر.

الباب األول

املادة ( )6اإلذن للمراهق بالزواج

الفصل األول

إذا ادعى املراهق الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره البلوغ
فللقاضي أن يأذن له بالزواج إذا كانت هيئته محتملة.

«في اخلطبة»

املادة ( )7اإلذن للمراهقة بالزواج

ال ينعقد النكاح باخلطبة وال بالوعد.

إذا ادعت املراهقة التي لم تتم السابعة عشرة من عمرها
البلوغ فللقاضي أن يأذن لها بالزواج إذا كانت هيئتها محتملة
ووليها أذن بذلك.

املادة ( )3استرداد أصل املهر عينا

املادة ( )8حظر تزويج الصغيرين

املادة ( )2انعقاد النكاح

إذا امتنع أحد الزوجني أو توفي بعد الرضاء بالزواج فإن كان
ما أعطاه اخلاطب من أصل املهر موجودا ً يجوز استرداده عيناً.
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ال يجوز ألحد أن يزوج الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة من
عمره وال الصغيرة التي لم تتم التاسعة من عمرها.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
إذا راجعت الكبيرة التي أمتت السابعة عشرة سنة القاضي
بقصد التزوج بشخص يخبر القاضي وليها بذلك فإذا لم
يعترض الولي أو كان اعتراضه غير وارد يأذن لها بالزواج.

ويعلم ذلك بأن تكونا بحيث لو فرضت أي واحدة منهما ذكرا ً
لم جتز نكاحها األخرى كاألختني مثالً ،أما لو كانتا بحيث
لو فرضت واحدة منهما ذكرا ً لم يجز نكاحها ،ولو فرضت
الثانية ذكرا ً جاز نكاحها األخرى كالبنت وزوجة األب فهاتان
يجوز اجلمع بينهما.

املادة ( )10نكاح املجنون أو املجنونة

املادة ( )17حظر نكاح احملرمة بالنسب

املادة ( )9تزويج من أمتت السابعة عشرة سنة

ال يجوز نكاح املجنون واملجنونة ما لم يكن ثمة ضرورة فإذا
وجدت ضرورة لذلك يعقد نكاحهما من قبل وليهما.
املادة ( )11الولي في النكاح
الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب ،فإذا لم
تكن انتقلت الوالية للقاضي.
املادة ( )12شروط أهلية الولي للنكاح
يشترط في أهلية الولي للنكاح أن يكون مكلفاً ،فال والية
للمجنون واملعتوه على أحد أصالً.

الباب الثاني
في املمنوع نكاحهم
املادة ( )13حظر زواج املنكوحة واملعتدة
ال يجوز زواج منكوحة آخر وال معتدته.
املادة ( )14املتزوج من أربع نساء
من كان له أربع زوجات منكوحات أو معتدات فال يجوز
زواجه بامرأة أخرى.
املادة ( )15املطلق ثالثا
ليس ملن طلق زوجته ثالثا ً أن يتزوج بها ما دامت البينونة
الكبرى قائمة.
املادة ( )16حظر اجلمع بني امرأتني بينهما حرمة

ال يجوز تزوج الرجل بامرأة هي ذات رحم محرم منه ،والنساء
في ذلك على أربعة أصناف :األول والدة الرجل وجداته،
والثاني بناته وحفيداته ،والثالث أخواته وبنات أخواته وإخوته
وحفيداتهن مطلقاً ،والرابع عماته وخاالته مطلقاً.
املادة ( )18حظر نكاح احملرمة بالرضاعة
كما ال يجوز على التأييد تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم
منه ،كما هو مبني في املادة السابقة .ال يجوز على التأييد
أيضا ً تزوجه امرأة بينه وبينها قرابة رضاع.
املادة ( )19حظر نكاح احملرمة باملصاهرة
يحرم على التأبيد تزوج الرجل امرأة بينه وبينها مصاهرة،
وهذه النساء على أربعة أصناف :األول زوجات أوالد الرجل
وأحفاده ،والثاني والدة زوجته وجداتها مطلقاً ،والثالث
زوجات أب الرجل وزوجات أجداده ،والرابع ربائبه أي
بنات زوجته وبنات أوالد زوجته وأحفاد زوجته ويشترط
في الصنف الرابع الدخول بالزوجة والدخول بالعقد الفاسد
يوجب حرمة املصاهرة.

الباب الثالث
الفصل األول
«في عقد النكاح»
املادة ( )20شروط صحة عقد النكاح
يشترط في صحة النكاح حضور شاهدين مكلفني ،وجتوز
شهادة أصول اخلاطب واملخطوبة وفروعهما على العقد.

ال يجوز اجلمع بني امرأتني بينهما حرمة النسب أو الرضاع
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املادة ( )21انعقاد النكاح باإليجاب والقبول

املادة ( )27تزويج الكبيرة نفسها

يعقد النكاح بإيجاب وقبول من الزوجني أو وكيليهما في
مجلس العقد.

إذا أنكرت الكبيرة أن يكون لها ولي وزوجت نفسها من آخر
ينظر ،فإن كانت قد زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد ولو كان
مبهر دون مهر املثل .وإن كانت زوجت نفسها من غير كفؤ
فللولي مراجعة القاضي وفسخ النكاح.

املادة ( )22ألفاظ اإليجاب والقبول
يكون اإليجاب والقبول في النكاح بألفاظ صريحة كاإلنكاح
والتزويج.
املادة ( )23حضور القاضي للعقد
يحضر أثناء العقد القاضي املوجود في محل إقامة أحد
الزوجني أو نائبه الذي يؤذن له بورقة إذن مخصوصة
وينظم القاضي أو نائبه ورقة العقد ويسجلها.
املادة ( )24شروط عدم الزواج من أخرى
إذا اشترطت املخطوبة على خاطبها أن ال يتزوج عليها وإذا
تزوج كانت هي أو ضرتها طالقا ً صح العقد وكان الشرط
معتبرا ً فتطلق املرأة املشروط طالقها.

املادة ( )28اشتراط الكفاءة
إذا زوج الولي الكبيرة برضائها لرجل ال يعلمان كالهما
كفاءته ثم تبني أنه غير كفؤ فال يبقى ألحد منهما حق
االعتراض ،أما إذا اشترطت الكفاءة حني العقد أو أخبر الزوج
أنه كفؤ ثم تبني أنه غير كفؤ فلكل منهما مراجعة القاضي
وفسخ النكاح.
املادة ( )29سقوط حق اعتراض األولياء على الزواج
رضاء أحد األولياء املتساويني في الدرجة يسقط حق
اعتراض اآلخرين كذلك رضاء الولي البعيد عند غياب الولي
األقرب يسقط حق اعتراضه.
املادة ( )30فسخ النكاح لعدم الكفاءة

الفصل الثاني
في الكفاءة
املادة ( )25شروط لزوم النكاح

للقاضي فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة قبل ظهور احلمل ال
بعده ورضاء الولي صراحة أو داللة يسقط حق الفسخ.

الباب الرابع
في فساد النكاح وبطالنه

يشترط في لزوم النكاح أن يكون الرجل كفؤ للمرأة في املال
واحلرفة وما ماثل ذلك من األحوال فالكفاءة في املال هي
أن يكون الزوج قادرا ً على إعطاء املهر املعجل وتدارك نفقة
الزوجة والكفاءة في احلرفة هي أن تكون التجارة أو العمل
الذي ميارسه الزوج متقاربا ً في الشرف مع جتارة أولياء
الزوجة وأعمالهم املعاشية.

إذا كان أحد الطرفني غير حائز على شرائط األهلية حني العقد
يكون النكاح فاسدا ً إال ما استثني في املادة (. )45

املادة ( )26مراعاة الكفاءة أثناء العقد

املادة ( )32فساد عقد نكاح أخت الزوجة

تراعى الكفاءة أثناء العقد ،فإذا زالت بعده فال تضر في
النكاح.

إذا كانت إحدى املرأتني املمنوع اجلمع بينهما مبقتضى املادة
السادسة عشرة في عصمة أحد فال يجوز له نكاح أختها
ويكون نكاحه لها فاسداً.
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املادة ( )31فساد العقد لعدم استيفاء األهلية

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املادة ( )33فساد نكاح الزواج من احملرمات

املادة ( )41تسكني األقارب في مسكن الزوجية

نكاح إحدى النساء املبينة حرمة نكاحهن في املواد (،14 ،13
 )19 ،18 ،17 ، 15فاسد.

ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه بدون رضاء زوجته في
املسكن الذي هيأه لها إال ولده غير املميز كما ليس للزوجة أن
تسكن معها أوالدها وأقاربها بدون رضاء زوجها.

املادة ( )34فساد نكاح املتعة والنكاح املؤقت
نكاح املتعة والنكاح املؤقت فاسد.
املادة ( )35فساد النكاح املعقود بدون شهود
النكاح الذي يعقد بال شهود فاسد.
املادة ( )36فساد النكاح الواقع باإلكراه
النكاح الواقع باإلكراه فاسد.
املادة ( )37بطالن زواج املسلمة بغير املسلم
تزوج غير املسلم باملسلمة باطل.

الباب اخلامس

املادة ( )42العدل واملساواة بني الزوجات
على الرجل الذي له أكثر من زوجة واحدة أن يعدل ويساوي
بينهن.
املادة ( )43آثار النكاح الباطل مع أو بدون الدخول
والنكاح الفاسد بدون الدخول
النكاح الباطل على اإلطالق سواء أوقع دخول أو لم يقع،
والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول ال يفيدان حكما ً أصالً،
وعلى ذلك ال تثبت بني الزوجني أحكام النكاح الصحيح
كالنفقة واملهر والنسب والعدة واإلرث وحرمة املصاهرة.
املادة ( )44آثار النكاح الفاسد إذا وقع الدخول
إذا وقع في النكاح الفاسد دخول يلزم فيه املهر والعدة ويثبت
النسب وحرمة املصاهرة فقط ،وال تلزم األحكام كالنفقة
واإلرث.

في أحكام النكاح

املادة ( )45وجوب التفريق بني الزوجني في النكاح
الباطل والفاسد

املادة ( )38حق الزوجة في املهر والنفقة والتوارث

بقاء الزوجني على الزوجية في النكاح الباطل والفاسد
ممنوع ،فإن لم يتفرقا ،يفرق القاضي بينهما عند احملاكمة ما
لم يكن سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي،
واتصل النكاح بحمل مستبني أو والدة ،فال يفرق بينهما،
ويكون النكاح صحيحا ً بحكم القاضي.

يلزم للزوجة على الزوج املهر والنفقة مبجرد انعقاد النكاح
عقدا ً صحيحا ً ويثبت بينهما حق التوارث.
املادة ( )39إلزام الزوج بتهيئة املسكن الشرعي
يجبر الزوج على تهيئة مسكن شرعي مع جميع لوازمه
لزوجته في احملل الذي يختاره.
املادة ( )40إجبار الزوجة على اإلقامة في مسكن زوجها
جتبر الزوجة بعد قبض املهر املعجل على اإلقامة في دار
زوجها التي هي مسكن شرعي والسفر معه إن أراد السفر
إلى بلدة أخرى إذا لم يكن ثمة مانع .وعلى الزوج أن يحسن
املعاشرة مع زوجته وعلى املرأة أن تطيع زوجها في األمور
املباحة.
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الباب السادس

املادة ( )51املهر املستحق عند االقتراب بعد الدخول في
العقد الفاسد

الفصل األول

إذا وقع االفتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان
املهر قد سمي يلزم األقل من مهري املسمى واملثل ،وإن كان
املهر لم يسم أو كان سمي فاسدا ً يلزم مهر املثل بالغا ً ما بلغ.
أما إذا وقع االفتراق قبل الدخول فال يلزم املهر أصالً.

املادة ( )46أنواع املهر

املادة ( )52اخلالف في تسمية املهر

«في املهر»
املهر -مهران :مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان قليالً
كان أو كثيراً ،ومهر املثل :وهو مهر أمثال الزوجة وأقرانها
من أسرة أبيها وإذا لم توجد لها أمثال من قبل أبيها ،فمهر
أمثالها وأقرانها من أهالي بلدها.

إذا وقع خالف في تسمية املهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر
املثل .ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة ،فاملهر
ال يتجاوز املقدار الذي ادعته .أما إذا كان املدعي هو الزوج
فاملهر ال يكون دون املقدار الذي ادعاه.

املادة ( )47تعجيل املهر وتأجيله

املادة ( )53االختالف في مقدار املهر املسمى

يجوز تعجيل املهر املسمى وتأجيله كالً أو بعضاً.

إذا اختلف في مقدار املهر املسمى وادعى الزوج مقدارا ً
متعارضا ً في املهر فالقول قوله.

إذا عينت مدة املهر املؤجل ،فليس للزوجة الطالبة به قبل
حلول األجل ولو وقع الطالق .أما إذا توفى الزوج فيسقط
األجل .وإذا لم يكن األجل معينا ً ُعد مؤجل إلى وقوع الطالق
أو وفاة أحد الزوجني.

املادة ( )54املهر املسمى للمتزوجة من املريض مرض
املوت

املادة ( )48املطالبة باملهر املؤجل

املادة ( )49أداء املهر بالوفاة أو الطالق
إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كامالً بوفاة
أحد الزوجني أو بالطالق بعد اخللوة الصحيحة أما إذا وقع
الطالق قبل اخللوة الصحيحة لزم نصف املهر املسمى .وإذا
وقع االفتراق من قبل الزوجة ،كما لو طلب الولي التفريق
بسبب عدم الكفاءة ،يسقط املهر كله.
املادة ( )50أداء مهر املثل بالوفاة أو بالطالق
إذا لم يسم املهر في العقد الصحيح أو سمي ،وكانت هذه
التسمية فاسدة يلزم مهر املثل بوفاة أحد الزوجني أو بوقوع
الطالق بعد اخللوة الصحيحة .أما إذا وقع الطالق قبل اخللوة
الصحيحة تلزم املتعة .واملتعة تعني بحسب العرف والعادة
على شرط أن ال تتجاوز نصف املهر.

إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر .فإذا كان املهر املسمى
مساويا ً ملهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وإن
كان زائدا ً عليه فيجري في الزيادة حكم الوصية.
املادة ( )55عدم اإلجبار على عمل اجلهاز من املهر
املهر هو مال الزوجة فال جتبر على عمل اجلهاز منه.
املادة ( )56حظر استالم االبوين واألقارب مقابل
للتزويج أو التسليم
ال يجوز ألبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج
دراهم أو أي شيء كان لقاء تزويجها أو تسليمها.

الفصل الثاني
املادة ( )57مقدار النفقة الواجبة للزوجة
النفقة تكون الزمة األداء بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان
أو بحكم القاضي ،ويجوز زيادتها ونقصها بتغيير األسعار أو
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املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
بتبدل حال الزوج يسرا ً أو عسرا ً مهما كانت حال الزوجة.

املادة ( )64دفع نفقة الزوجة الغائب زوجها من أمواله
املوجودة

املادة ( )58تعجيل النفقة

إذا كان للزوج الغائب مال في يد آخر أو في ذمته وأقر
املستودع أو املدين بوجود مال الزوج في يده أو ذمته وأقر
بالزوجية أيضا ً أو أثبتت الزوجة ذلك بالبينة عند إنكاره يقرر
القاضي لها نفقة اعتبارا ً من يوم الطلب على أن تعطي من ذلك
املال أو من متغة وذلك بعد أن يحلفا اليمني على أن الزوج لم
يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزة وال مطلقة منقضية العدة
ويأخذ القاضي على الزوجة كفيالً بالنفقة التي تفرض لها.

النفقة تكون معجلة بالتعجيل ،وإذا حدثت وفاة أو طالق
بعد أن استوفتها الزوجة وكانت موجودة في يدها عيناً ،فال
يجوز استردادها.
املادة ( )59عجز الزوج عن اإلنفاق على الزوجة
إذا امتنع الزوج احلاضر عن اإلتفاق على زوجته وطلبت
الزوجة النفقة ،فيقدر القاضي لها نفقة على حسب حال
الزوج اعتبارا ً من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفا ً لأليام التي
يعينها.
املادة ( )60سقوط املدة السابقة على طلب تقدير النفقة
املدة التي متر قبل طلبها تقدير نفقة لها تكون نفقتها
ساقطة.
املادة ( )61عجز الزوج عن اإلنفاق على الزوجة
إذا عجز الزوج عن اإلنفاق على زوجته وطلبت الزوجة
النفقة يقدر القاضي لها نفقة اعتبارا ً من يوم الطلب على أن
تكون دينا ً في ذمته ويأذن الزوجة أن تستدين على حساب
الزوج.
املادة ( )62نفقة الزوجة الغائب زوجها
إذا تغيب الزوج وترك زوجته بال نفقة أو سافر إلى محل
بعيد أو قريب أو فقد يقدر القاضي نفقة اعتبارا ً من يوم
الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية
بينهما ،وبعد أن يحلفها اليمني على أن زوجها لم يترك لها
نفقة وعلى أنها اآلن ليست ناشزة وال مطلقة انقضت عدتها.
املادة ( )63استدانة الزوجة املعسرة
في األحوال التي يؤذن فيها من قبل القاضي للزوجة
املعسرة باالستدانة مبقتضى املواد السابقة يلزم على من
يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أن يفرضها عند
الطلب ويكون له في املستقبل حق الرجوع على الزوج فقط.
أما إذا كانت الزوجة استدانت من أجنبي فللدائن اخليار إن
شاء طالب الزوجة وإن شاء طالب الزوج.

املادة ( )65عدم سقوط النفقة بالطالق أو الوفاة
املقدار املستحق من النفقة التي قدرت بالقضاء أو الرضاء
ال يسقط بالطالق أو بوفاة أحد الزوجني .أما املقدار الذي لم
يستدن بأمر القاضي فيسقط بالنشوز.
املادة ( )66سقوط نفقة الزوجة الناشز
إذا نشزت الزوجة وتركت دار زوجها وذهبت أو كانت الدار
لها فمنعت زوجها من الدخول قبل أن تطلب نقلها إلى دار
أخرى تسقط النفقة مدة هذا النشوز.

الكتاب الثاني
في االفتراق
الباب األول
الفصل األول
«أحكام عامة»
املادة ( )67أهلية الزوج للطالق
يكون الزوج أهالً للطالق إذا كان مكلفاً.
املادة ( )68محل الطالق
محل الطالق هو املرأة املعقود عليها بنكاح صحيح أو املعتدة
وأما الزوجة التي فسخ نكاحها فليست محالً.
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املادة ( )69طالق السكران واملكره
ال يقع طالق السكران واملكره.
املادة ( )70الطالق املعلق على شرط
تعليق الطالق بالشرط صحيح ما لم يقصد به احلمل على
فعل شيء أو تركه.
املادة ( )71إضافة الطالق إلى الزمان املستقبل
إضافة الطالق إلى الزمان املستقبل صحيحة.
املادة ( )72الطلقات التي ميلكها الزوج
ميلك الزوج على زوجته ثالث طلقات.

الفصل الثاني
«في الطالق»
املادة ( )78أثر الطالق الرجعي
الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية في احلال وللزوج حق
الرجوع إلى زوجته أثناء العدة قوالً أو فعالً وهذا احلق ال
يسقط باإلسقاط.
املادة ( )79مراجعة الزوج لزوجته في فترة العدة
إذا راجع الزوج أثناء العدة يكون قد أبقي النكاح الذي لم يزل
موجوداً ،وال يتوقف رجوعه على رضاء الزوجة وال يلزمه
مهر جديد.

املادة ( )73ألفاظ وقوع الطالق

املادة ( )80الرجوع املعلق على شرط واملضاف للزمان

يقع الطالق باأللفاظ الصريحة وإن لم ينوه.

الرجوع املعلق على الشرط واملضاف لزمان مستقبل غير
صحيح.

املادة ( )74الطلقة املقترنة بعدد واحدة
الطالق املقترن بعدد لفظا ً أو إشارة ال يقع إال واحدة.
املادة ( )75وقوع الطالق بالكنايات
كنايات الطالق وهي ما حتتمل الطالق وغيره ال يقع بها
الطالق إال بالنية.
املادة ( )76وقوع الطالق الرجعي ،واالستثناءات عليه
كل طالق يقع رجعيا ً إال املكمل للثالث ،والطالق قبل الدخول،
والطالق على مال وما نص على كونه بائنا ً في هذا القانون.
املادة ( )77إعالم الزوج للقاضي بالطالق
على الزوج الذي يطلق زوجته أن يعلم القاضي بذلك.
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املادة ( )81الرجوع بعد الطالق الرجعي
الرجوع بعد الطالق الرجعي األول صحيح .كما هو صحيح
بعد الطالق الرجعي الثاني .أما الطالق املكمل للثالث فتحصل
به البينونة الكبرى.
املادة ( )82أثر الطالق البائن
الطالق البائن يزيل الزوجية في احلال .والطالق البائن
املذكور سواء كان بطلقة أو طلقتني ال مينع جتديد النكاح .أما
بعد الثالث طلقات فتحصل به البينونة الكبرى.
املادة ( )83أثر البينونة الكبرى
البينونة الكبرى تزول بتزويج الزوجة بعد إنقضاء عدتها
زوجا ً آخر .ال بقصد التحليل وحتل لألول بعد افتراقها من
الثاني بشرط الدخول ومرور العدة.
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الفصل الثالث
في التفريق بحكم القاضي
املادة ( )84حاالت جلوء الزوجة للقاضي لطلب الطالق
املرأة اخلالية من كل عيب يحول دون الدخول إذا اطلعت على
أن في زوجها علة حتول دون الدخول .لها أن تراجع القاضي
وتطلب تفريقها من ذلك الزوج .أما طلب املرأة التي فيها عيب
من هذه العيوب فال يسمع .وكذلك ليس للزوجة التي دخل
بها حق اخليار بسبب العيب احلادث من هذا القبيل.
املادة ( )85سقوط حق الزوجة في اخليار
الزوجة التي تطلع قبل عقد النكاح على عيب بزوجها مينع من
الدخول عدا العلة أو التي ترضي بعد النكاح بالعيب املوجود
مهما كان يسقط حق خيارها .أما اإلطالع قبل النكاح على
العلة فال يسقط حق اخليار.
املادة ( )86قابلية العلة للزوال وعدم قابليتها
إذا راجعت الزوجة القاضي كما هو محرر في املادتني
السابقتني ينظر .فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم
بالتفريق بينهما في احلال ،وإن كانت قابلة للزوال ميهل
الزوج سنة ،اعتبارا ً من زمان الواقعة أو من وقت برء الزوج
أن كان مريضاً .وإذا مرض أحد الزوجني أثناء األجل مدة
قليلة كانت أو كثيرة بصورة متنع من الدخول أو غابت
الزوجة .فاملدة التي متر على هذا الوجه ال حتسب من مدة
األجل .لكن غيبة الزوج وأيام حيض الزوجة حتسب .فإذا
لم تندفع العلة في هذه املدة وكان الزوج غير راض بالطالق
والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق .فإذا
ادعى الزوج في بدء الواقعة أو في ختامها التقرب .ينظر فإن
كانت الزوجة ثيباً ،فالقول قول الزوج مع اليمني .وإن كانت
بكرا ً فالقول قولها بال ميني.
املادة ( )87ظهور علة بالزوج بعد النكاح
إذا اطلعت الزوجة بعد النكاح على وجود علة في الزوج من
العلل التي ال ميكن املقام معها بال ضرر أو حدثت به أخيرا ً
مثل هذه العلة فالزوجة أن تراجع القاضي وتطلب فسخ
نكاحها منه .فإن كان يرجى زوال تلك العلة يؤجل القاضي
الفسخ سنة واحدة ،فإذا لم تزل العلة في خالل هذه املدة
وكان الزوج غير راض بالطالق والزوجة مصرة على طلبها

يحكم القاضي بالفسخ .أما وجود عيب كالعمي والعرج في
الزوج فال يوجب التفريق.
املادة ( )88جنون الزوج
إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة القاضي
طالبة تفريقها يؤجل القاضي التفريق ملدة سنة .فإذا لم تزل
اجلنة في هذه املدة وكانت الزوجة مصرة يحكم القاضي
بالتفريق.
املادة ( )89طالق الفرقة بالعيب
الفرقة بالعيب طالق بائن.
املادة ( )90طبيعة خيار الزوجة
خيار الزوجة غير فوري في األحوال التي لها بها اخليار فلها
أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.
املادة ( )91سقوط حق الزوجة في اخليار عند جتديد
العقد
إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقا ً للمواد السابقة
فليس للزوجة حق اخليار في الزواج الثاني.
املادة ( )92تنفيذ حكم النفقة على الزوج املمتنع
إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجته فإن كان له مال
ظاهر نفذ احلكم عليه بالنفقة في ماله .وإن لم يكن له مال
ظاهر وكان موسرا ً وأصر على عدم اإلتفاق طلق القاضي
عليه في احلال.
املادة ( )93تنفيذ حكم النفقة على الزوج الغائب
إذا كان الزوج غائبا ً غيبة قريبة .فإن كان له مال ظاهر نفذ
احلكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر
إليه القاضي بالطرق املعروفة وضرب له أجالً .فإن لم يرسل
ما تنفق منه زوجته على نفسها ولم يحضر لإلنفاق عليها
طلق عليه القاضي بعد مضى األجل .فإن كان بعيد الغيبة
ال يسهل الوصول إليه أو كان مجهول احلال أو كان مفقودا ً
وثبت أنه ال مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي.
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املادة ( )94التفريق بسبب الغيبة

اإلساءة من الزوجة قررا مخالفتها على كامل املهر أو على
قسم منه.

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بال عذر مقبول جاز لزوجته أن
تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا ً إذا تضررت من بعده عنها
ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه.

املادة ( )101اختالف احملكمني

املادة ( )95إخطار الزوج الغائب

إذا اختلق احلكمان أمرهما للقاضي مبعاودة البحث فإن
استمر اخلالف بينهما حكم غيرهما.

إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجالً
وأعذر إليه بأنه يطلقها عله أن لم يحضر لإلقامة معها أو ينقلها
إليه أو يطلقها فإذا انقض األجل ولم يفعل ولم يبد عذرا ً فرق
القاضي بينهما بتطليقه بائنة وإن لم ميكن وصول الرسائل
إلى الغائب طلقها القاضي عليه بال أعذار وضرب أجل.
املادة ( )96تطليق زوجة احملكوم عليه باحلبس
لزوجة احملبوس احملكوم عليه نهائيا ً بعقوبة مقيدة للحر مدة
ثالث سنة فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من
حبسه للتطليق عليه بائنا ً للضرر ولو كان له مال تستطيع
اإلنفاق منه .وللقاضي تطليقها عليه طلقة بائنة.
املادة ( )97تطليق الزوجة بسبب الشقاق والنزاع
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها مبا ال يستطاع معه دوام
العشرة بني أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي للتفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن
اإلصالح بينهما .فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم
يثبت الضرر ،بعث القاضي حكمني وقضي على الوجه املبني
باملواد (.)102 ،101 ،100 ،99 ،98
املادة ( )98شروط احملكمني
يشترط في احلكمني أن يكونا رجلني عادلني من أهل الزوجني
إن أمكن .وإال فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهم وقدرة على
اإلصالح بينهما.
املادة ( )99واجبات احملكمني
على احلكمني أن يتعرفا أسباب الشقاق بني الزوجني ويبذال
جهدهما في اإلصالح فإن أمكن على طريقة قرارها.
املادة ( )100عجز احملكمني عن اإلصالح بني الزوجني
إذا عجز احلكمان عن اإلصالح وكانت اإلساءة من الزوج
أو منهما أو جهل احلال قررا التفريق بطلقة بائنة وإن كانت
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املادة ( )102رفع ما يقرره احلكمان لقاضي
على احلكمني أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه ،وعلى
القاضي أن يحكم مبقتضاه إن وافق األصول املشروعة.

الباب الثالث
الفصل األول
في أحكام العدة
املادة ( )103مدة عدة احلائض
مدة عدة الزوجة املنكوحة بعقد صحيح واملفترقة عن زوجها
بعد اخللوة بطالق أو فسخ ثالثة قروء كاملة إذا كانت غير
حامل وغير واصلة إلى سن اإلياس وإذا ادعت قبل مرور
ثالثة أشهر انقضاء عدتها فال يقبل منها ذلك.
املادة ( )104مدة عدة غير احلائض
إذا لم تر املعتدة في املدة املذكورة حيضا ً أبدا ً أو رأته مرة أو
مرتني ،ثم انقطع عنها احليض ينظر .فإن كانت وصلت سن
اإلياس تتربص ثالثة أشهر اعتبارا ً من وصولها إليه وإن لم
تكن وصلت إليه فتعتد لسنة قمرية.
املادة ( )105مدة العدة ملن بلغت سن اإلياس
النسوة املنكوحات بعقد صحيح واملفترقات من أزواجهن
بعد اخللوة بالطالق أو الفسخ عدتهن ثالثة أشهر إذا كن
بلغن سن اإلياس.
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املادة ( )106نطاق تطبيق األحكام السابقة

املادة ( )113سقوط النفقة للمطلقة في نشوزها

أحكام املواد السابقة جارية على النساء املدخول بهن بالنكاح
الفاسد ،ثم فرقن أو توفي أزواجهن.

ليس للمطلقة في نشوزها نفقة في عدتها.

املادة ( )107عدة املنكوحات بعقد صحيح غير احلوامل
النساء املنكوحات بنكاح صحيح عدا احلوامل منهن إذا توفي
أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام سواء
دخل بهن أم ال.
املادة ( )108عدة املرأة احلامل املنكوحة بعقد صحيح
املرأة املنكوحة بنكاح صحيح إذا افترقت عن زوجها بالطالق
أو الفسخ أو توفي زوجها وهي حامل .عليها أن تتربص إلى أن
تضع حملها ،فإذا أسقطت ينظر .فإن كان الولد مستبني اخللقة
فهو كالوضع وإال تعامل وفقا ً لألحكام احملررة في املواد
السابقة وحكم هذه الفقرات جار أيضا ً في احلوامل املنكوحات
بنكاح فاسد إذا فرقن من أزواجهن أو ماتوا عنهن.
املادة ( )109مبدأ العدة
مبدأ العدة املذكورة في املواد السابقة ،الطالق أو وقع الفسخ
أو وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلقة على هذه األحوال.
املادة ( )110حاالت عدم لزوم العدة
إذا وقع الطالق أو الفسخ قبل أن يتأكد العقد الصحيح أو
الفاسد باخللوة أو الدخول ال تلزم العدة.
املادة ( )111أثر الوفاة على عدة الطالق
إذا توفي زوج املعتدة املطلقة طالقا ً رجعيا ً تنهدم عدة الطالق
الرجعي ويلزمها انتظار عدة الوفاء .أما إذا كانت مطلقة طالقا ً
بائنا ً فال تلزمها عدة الوفاء بل تكمل عدة الطالق.

الفصل الثاني
في نفقة العدة

املادة ( )114عدم وجود نفقة عدة الوفاة
ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء أكانت حامالً أم ال نفقة
عدة.
املادة ( )115سقوط النفقة لعدم تقديرها قبل انتهاء مدة
العدة
تسقط النفقة إذا انقضت مدة العدة قبل أن تقدر النفقة
بالقضاء أو الرضاء.
املادة ( )116عدم سقوط النفقة املستحقة بالوفاة
ال تسقط النفقة املستحقة بوفاة أحد الزوجني.
املادة (( )117النسب)
ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم
التالقي بينها وبني زوجها من حني العقد .وال لولد زوجة
أتت به ألكثر من سنة من وقت الطالق أو الوفاة.
املادة (( )118احلضانة)
للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنني
إلى تسع وللصغيرة بعد تسع إلى إحدى عشرة سنة إذا تبني
أن مصلحتهما تقضي بذلك.
املادة ( )119احلكم مبوت املفقود
يحكم مبوت املفقود الذي يغلب عليه الهالك بعد أربع سنني
من تاريخ فقده ،وإذا كان الزوج غائبا ً في دار احلرب يفرق
القاضي بينهما بعد مرور سنة اعتبارا ً من رجوع الفريقني
املتحاربني وأسراهم إلى بالدهم .وعلى كلتا احلالتني
فالزوجة تعتد عدة الوفاة اعتبارا ً من تاريخ احلكم وأما في
جميع األحوال األخرى فيفوض أمر املدة التي يحكم مبوت
املفقود بعدها إلى القاضي وذلك بعد التحري عنه بجميع
الطرق املمكنة املوصلة إلى معرفة إن كان املفقود حيا ً أو
ميتاً.

املادة ( )112وجوب نفقة املعتدة
على الزوج نفقة معتدته من تاريخ الطالق.
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املادة ( )120اعتداد زوجة احملكوم عليه باملوت وتقييم
تركته
بعد احلكم مبوت املفقود بالصفة املبينة في املادة السابقة
تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بني ورثته املوجودين
وقت احلكم.
املادة ( )121عودة املفقود وحقه في زوجته
إذا جاء املفقود أو لم يجئ وتبني أنه حي فزوجته له ما لم
يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة األول ،فإن متتع بها الثاني
غير عالم بحياته كانت للثاني ملا لم يكن عقده في عدة وفاة
األول.
املادة ( )122عدد أيام السنة
املراد بالسنة املنصوص عليها في املواد ( )117 ،96 ،94هي
السنة التي عدد أيامها ( 365يوماً).
املادة ( )123إلغاء بالتعارض
يلغى كل ما يتعارض مع هذا األمر.
املادة ( )124النفاذ
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
أميراالي
عبد الله رفعت
احلاكم اإلداري العام
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قانون أصول احملاكمات الشرعية رقم ( )12لسنة 1965
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املادة ( )78شهادة االستكشاف
تكفي شهادة االستكشاف في القضاء بالنفقات بأنواعها
وأجرة احلضانة والرضاع واملسكن والشروط التي يتوقف
عليه القضاء بشيء مما ذكر.
املادة ( )192احوال عدم وقف التنفيذ
يترتب على االستئناف إيقاف التنفيذ إال في األحوال اآلتية:
أوالً -إذا كان احلكم صادرا ً بالنفقة أو بأجرة الرضاعة أو
السكن أو احلضانة أو تسليم الصغير إلى أمه.
ثانياً -إذا كان مأمورا ً بالنفاذ املؤقت في احلكم في األحوال
املستوجبة االستعجال أو التي يخشى من تأخيرها حصول
ضرر.
املادة ( )219استثناء حكم الطاعة
تنفيذ احلكم يحفظ الولد عند محرمه والتفريق بني الزوجني
وغير ذلك مما يتعلق باألحوال الشخصية يكون قهرا ً عدا
حكم ففي حالة امتناع الزوجة عن تنفيذه تعتبر ناشزا ً ويعاد
تنفيذ احلكم بتسليم الولد إذا اقتضت احلال ذلك24.

الباب الثاني
التنفيذ املؤقت
املادة ( )220التنفيذ املؤقت
التنفيذ املؤقت يكون واجبا ً لكل حكم صار بالنفقة أو أجرة
احلضانة أو الرضاع أو املسكن أو تسليم الصغير ألمه وفي
عزل املتولي والوصي والقيم ولو مع استئنافها.
24

ساري في غزة
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قانون األحوال الشخصية االردني لسنة 1976

الفصل األول
في الزواج واخلطبة
املادة ( )1يسمى هذا القانون
قانون األحوال الشخصية لسنة  ،1976ويعمل به من تاريخ
نشره في اجلريدة الرسمية
املادة ( )2الزواج
الزواج عقد بني رجل وامرأة حتل له شرعا ً لتكوين أسرة
وإيجاد نسل بينهما.
املادة ( )3انعقاد الزواج
ال ينعقد الزواج باخلطبة وال بالوعد وال بقراءة الفاحتة وال
بقبض أي شيء على حساب املهر ال بقبول الهدية.
املادة ( )4العدول عن اخلطبة
لكل من اخلاطب واملخطوبة العدول عن اخلطبة.
املادة ( )5شروط أهلية الزواج
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عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير األب
أو اجلد من األولياء بال سبب مشروع.
أما إذا كان عضلها من قبل األب أو اجلد فال ينظر في طلبها
إال إذا كانت أمتت ثمانية عشر عاما ً وكان العضل بال سبب
مشروع.
املادة ( )7تقييد إجراء العقد
مينع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا
كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاما ً إال بعد أن يتحقق
القاضي رضاءها واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في
ذلك.
املادة ( )8زواج املجنون واملعتوه
للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير
طبي أن في زواجه مصلحة له.

الفصل الثاني
والية الزواج
املادة ( )9الولي في الزواج

يشترط في أهلية الزواج أن يكون اخلاطب واملخطوبة عاقلني
وأن يتم اخلاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم املخطوبة
اخلامسة عشرة من العمر25 .

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب املنصوص
عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.

املادة ( )6عضل الولي

املادة ( )10شروط أهلية الولي

للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أمتت اخلامسة

يشترط في الولي أن يكون عاقالً بالغا ً وأن يكون مسلما ً إذا
كانت املخطوبة مسلمة.

ساري في الضفة الغربية

25
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املادة ( )11رضاء األولياء
رضاء أحد األولياء باخلاطب يسقط اعتراض اآلخرين إذا
كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي األبعد عند غياب
الولي األقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء
الولي داللة كرضائه صراحة.
املادة ( )12غياب الولي

املادة ( )17وجوب تسجيل العقد
أ-

يجب على اخلاطب مراجعة القاضي أو نائبه إلجراء
العقد.

ب -يجري عقد الزواج من مأذون القاضي مبوجب
وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في احلاالت
االستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي
القضاة.

إذا غاب الولي األقرب وكان في انتظاره تفويت ملصلحة
املخطوبة انتقل حق الوالية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من
يليه في احلال أو لم يوجد انتقل حق الوالية إلى القاضي.

ج -وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من
العاقد والزوجني والشهود بالعقوبة املنصوص عليها
في قانون العقوبات األردني وبغرامة على كل منهم ال
تزيد عن مائة دينار.

املادة ( )13زواج الثيب بال ولي

د -وكل مأذون ال يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد
استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتني املشار إليهما في
الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة.

ال تشترط موافقة الولي في زواج املرأة الثيب العاقلة
املتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً.

الفصل الثالث
عقد الزواج
املادة ( )14انعقاد الزواج
ينعقد الزواج بإيجاب وقبول اخلاطبني أو وكيليهما في
مجلس العقد.
املادة ( )15كيفية اإليجاب والقبول
يكون اإليجاب والقبول باأللفاظ الصريحة كاإلنكاح
والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته املعلومة.
املادة ( )16شروط انعقاد الزواج صحيحا ً
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلني أو
رجل وامرأتني مسلمني (اذا كان الزوجان مسلمني) عاقلني
بالغني سامعني اإليجاب والقبول فاهمني املقصود بهما
وجتوز شهادة أصول اخلاطب واملخطوبة وفروعهما على
العقد.

هـ -يعني القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج مبوافقة
قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمات
التي يراها لتنظيم أعمال املأذونني.
تسجيل الزواج والطالق:
و -يتولى قناصل اململكة األردنية الهاشمية املسلمون
في خارج اململكة إجراء عقود الزواج وسماع تقرير
الطالق للرعايا األردنيني املوجودين في خارج اململكة
وتسجيل هذه الوثائق في سجالتها اخلاصة.
ز -تشمل كلمة القنصل وزراء اململكة األردنية الهاشمية
املفوضني والقائمني بأعمال هذه املفوضيات
ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.
املادة ( )18عدم انعقاد الزواج
ال ينعقد الزواج املضاف إلى املستقبل وال املعلق على شرط
غير متحقق.
املادة ( )19شروط الزوج والزوجة
إذا اشترط في العقد شرط نافع ألحد الطرفني ولم يكن منافيا ً
ملقاصد الزواج ولم يلتزم فيه مبا هو محظور شرعا ً وسجل
في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا ً ملا يلي:
أ-

إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا ً تتحقق لها
به مصلحة غير محظورة شرعا ً وال ميس حق الغير
كأن تشترط عليه أن ال يخرجها من بلدها أو أن ال
يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا
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شاءت أو أن يسكنها في بلد معني كان الشرط صحيحا ً
وملزما ً فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة
ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
ب -إذا اشترط الزوج على زوجته شرطا ً تتحقق له
به مصلحة غير محظورة شرعا ً كأن يشترط أحد
الزوجني على اآلخر أن ال يساكنه أو أن ال يعاشره
معاشرة األزواج أو أن يشرب اخلمر أو أن يقاطع أحد
والديه كان الشرط باطالً والعقد صحيحاً.

الفصل اخلامس
احملرمات
املادة ( )24تأبيد احلرمة بالنسب
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم
منه وهن أربعة:
.1

أمه وجداته.

.2

بناته وحفيداته وإن نزلن.

الكفاءة

.3

أخواته وبنات إخوته وبناتهن وإن نزلن.

.4

عماته وخاالته.

املادة ( )20شروط الكفاءة

املادة ( )25تأبيد احلرمة باملصاهرة

الفصل الرابع

يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا ً للمرأة في املال
وهي أن يكون الزوج قادرا ً على املهر املعجل ونفقة الزوجة
وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فال يؤثر ذلك في
الزواج.
املادة ( )21عدم العلم بالكفاءة
إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل ال يعلمان
كالهما كفاءته ثم تبني أنه غير كفؤ فال يبقى ألحد منهما حق
االعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حني العقد أو أخبر الزوج
أنه كفؤ ثم تبني أنه غير كفؤ فلكل من الزوجة والولي مراجعة
القاضي لفسخ الزواج أما إذا كان كفؤا ً حني اخلصومة فال
يحق ألحد طلب الفسخ.
املادة ( )22إنكار الكبيرة وجود الولي
إذا نفث البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها
وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي
ينظر ،فإذا زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد ولو كان املهر
دون مهر املثل ،وإن زوجت نفسها من غير كفؤ فللولي
مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح.
املادة ( )23عدم الكفاءة يوجب الفسخ قبل احلمل ال
بعده
للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم
حتمل الزوجة من فراشه أما بعد احلمل فال يفسخ الزواج.
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يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة
وهي على أربعة أصناف:
أ-

زوجات أوالد الرجل وزوجات أحفاده.

ب -أم زوجات أوالد الرجل وزوجات أحفاده.
ج -أم زوجته وجداتها مطلقاً.
د -زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده.
هـ -ربائبه أي بنات زوجته وبنات أوالد زوجته .ويشترط
في الصنف الرابع الدخول بالزوجات.
املادة ( )26تأبيد احلرمة بالرضاع
يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إال ما
استثنى مما هو مبني في مذهب اإلمام أبي حنيفة.
املادة ( )27احملرمات مؤقتا ً
يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته.
املادة ( )28حظر الزواج
يحرم على كل من له أالبع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه
على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املادة ( )29قيد على الزواج

.2

إذا كان عقد الزواج بال شهود.

يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها
ما دامت في العدة.

.3

إذا عقد الزواج باإلكراه.

.4

إذا كان شهود العقد غير حائزين لألوصاف املطلوبة
شرعاً.

.5

إذا عقد الزواج على أحد املرأتني املمنوع اجلمع بينهما
بسبب حرمة النسب أو الرضاع.

.6

زواج املتعة ،أو الزواج املؤقت.

املادة ( )30احملرمة بسبب الطالق البائن بينونة كبرى
يحرم على من طلق زوجته ثالث مرات متفرقات في ثالثة
مجالس أن يتزوج بها إال إذا انقضت عدتها من زوج آخر
دخل بها.
املادة ( )31حرمة اجلمع بني امرأتني بينهما حرمة نسب
أو رضاع
يحرم اجلمع بني امرأتني بينهما حرمة النسب أو الرضاع
بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا ً لم يجز نكاحها من
األخرى.

الفصل السابع
أحكام الزواج
املادة ( )35لزوم املهر والنفقة وامليراث

الفصل السادس

إذا وقع العقد صحيحا ً لزم به للزوجة على الزوج املهر
والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث.

أنواع الزواج

املادة ( )36املسكن

املادة ( )32الزواج الصحيح

يهيئ الزوج املسكن احملتوي على اللوازم الشرعية حسب
حاله وفي محل إقامته وعنوانه.

يكون عقد الزواج صحيحا ً وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه
أركانه وسائر شروطه.
املادة ( )33الزواج الباطل
يكون الزواج باطالً في احلاالت التالية:
أ-

تزوج املسلمة بغير املسلم.

ب -تزوج املسلم بامرأة غير كتابية.
ج -تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن
األصناف املبينة في املواد ( 24و 25و )26من هذا
القانون.
املادة ( )34الزواج الفاسد
يكون الزواج فاسدا ً في احلاالت التالية:
.1

إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط
األهلية حني العقد.

املادة ( )37وجوب اإلقامة في سكن الزوج
على الزوجة بعد قبض مهرها املعجل الطاعة واإلقامة في
مسكن زوجها الشرعي واالنتقال معه إلى أية جهة أرادها
الزوج ولو خارج اململكة بشرط أن يكون مأمونا ً عليها وأن
ال يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنعت
عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
املادة ( )38انفراد الزوجة في املسكن
ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده املميز معه بدون
رضاء زوجته في املسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك
أبواه الفقيران العاجزان إذا لم ميكنه اإلنفاق عليهما استقالالً
وتعني وجودهما عنده دون أن يحول ذلك من املعاشرة
الزوجية كما أنه ليس للزوجة أن تسكن معها أوالدها من
غيره أو أقاربها بدون رضاء زوجها.
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املادة ( )39املعاشرة باملعروف

فمن مثيالتها وأقرانها من أهل بلدتها.

على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها باملعروف
وعلى املرأة أن تطيع زوجها في األمور املباحة.

املادة ( )45تعجيل املهر وتأجيله

املادة ( )40منع إسكان الضرائر في دار واحدة
على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في
املعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إال برضاهن.
املادة ( )41حكم الزواج الباطل
الزواج الباطل سواء وقع به دخول أم لم يقع به دخول ال
يفيد حكما ً أصالً وبناء على ذلك ال تثبت به بني أحكام
الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة املصاهرة
واإلرث.
املادة ( )42حكم الزواج الفاسد
الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول ال يفيد حكما ً أصالً
أما إذا وقع به دخول فيلزم به املهر والعدة ويثبت النسب
وحرمة املصاهرة وال تلزم بقية األحكام كاإلرث والنفقة قبل
التفريق أو بعده.
املادة ( )43بقاء الزوجني على الزواج الباطل والفاسد
ممنوع
بقاء الزوجني على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم
يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك باحملاكمة باسم
احلق العام الشرعي وال تسمع دعوى فساد الزواج بسبب
صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حامالً أو كان الطرفان
حني إقامة الدعوى حائزين على شروط األهلية.

الفصل الثامن
املهر
املادة ( )44املهر املسمى ومهر املثل
املهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حني
العقد قليالً كان أو كثيرا ً ومهر املثل وهو مهر مثل الزوجة
وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها
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إذا عينت مدة للمهر املؤجل فليس للزوجة املطالبة به
قبل حلول األجل ولو وقع الطالق أما إذا توفي الزوج
فيسقط األجل ويشترط في األجل أنه إذا كان مجهوالً
جهالة فاحشة مثل إلى امليسرة أو إلى حني الطلب أو إلى
الزفاف فاألجل غير صحيح ويكون املهر معجالً وإذا لم
يكن األجل معينا ً اعتبر املهر مؤجالً إلى وقوع أو وفاة
أحد الزوجني.
املادة ( )46املهر املؤجل
إذا عينت مدة للمهر املؤجل فليس للزوجة املطالبة به قبل
حلول األجل ولو وقع الطالق أما إذا توفي الزوج فيسقط
األجل ويشترط في اجلل أنه إذا كان مجهوالً جهالة فاحشة
مثل إلى امليسرة أو إلى حني الطلب أو إلى حني الزفاف فاألجل
غير صحيح ويكون املهر معجالً وإذا لم يكن األجل معينا ً
اعتبر املهر مؤجال إلى وقوع الطالق أو وفاة احد الزوجني.
املادة ( )47األجل املعني
إذا تسلمت الزوجة املهر املعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل
املهر أو التوابع كله أو بعضه إلى أجل معني فليس لها حق
االمتناع عن الطاعة وال مينعها ذلك من املطالبة بحقها.
املادة ( )48لزوم املهر املسمى بالعقد
إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كامالً بوفاة أحد
الزوجني أو بالطالق بعد اخللوة الصحيحة أما إذا وقع الطالق
قبل الوطء واخللوة الصحيحة لزم نصف املهر املسمى.
املادة ( )49سقوط املهر
إذا وقع االفتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة
في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان
ذلك قبل الدخول واخللوة الصحيحة يسقط املهر كله.
املادة ( )50فسخ العقد
إذا فسخ العقد قبل الدخول واخللوة للزوج استرداد ما دفع
من املهر.
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املادة ( )51الفرقة املوجبة لسقوط املهر
الفرقة التي يجب نصف املهر املسمى بوقوعها قبل الوطء
حقيقة أو حكما ً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء
كانت طالقا ً أو فسخا ً كالفرقة باإليالء واللعان والعنة والردة
وبإبائه اإلسالم إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة
املصاهرة.
املادة ( )52سقوط املهر كله
يسقط املهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو
إبائها اإلسالم إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها
ما يوجب حرمة املصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وإن
قبضت شيئا ً من املهر ترده.
املادة ( )53سقوط حق الزوجة في املهر حني الفسخ
يسقط حق الزوجة في املهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج
لعيب أو لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها
مبا دفع من املهر.
املادة ( )54لزوم مهر املثل
إذا لم يسم املهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه ال مهر
لها أو سمي املهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر املثل.
املادة ( )55وجوب املتعة
إذا وقع الطالق قبل تسمية املهر وقبل الدخول واخللوة
الصحيحة فعندئذ جتب املتعة واملتعة تعني حسب العرف
والعادة بحسب حال الزوج على أن ال تزيد عن نصف مهر
املثل.
املادة ( )56االفتراق
إذا وقع االفتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان
املهر قد سمي يلزم األقل من املهرين املسمى واملثل وإن كان
املهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر املثل بالغا ً ما
بلغ أما إذا وقع االفتراق قبل الدخول فال يلزم املهر أصالً.
املادة ( )57االختالف في تسمية املهر
إذا وقع خالف في تسمية املهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر
املثل ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فاملهر

يجب أن ال يتجاوز املقدار الذي ادعته أما إذا كان املدعي هو
الزوج فاملهر ال يكون دون املقدار الذي ادعاه.
املادة ( )58االختالف في مقدار املهر
إذا اختلف الزوجان في مقدار املهر املسمى فالبينة على
الزوجة فإن عجزت كان القوم للزوج بيمينه إال إذا ادعى ما
ال يصلح أن يكون مهرا ً ملثلها عرفا ً فيحكم مبهر املثل وكذلك
احلكم عند االختالف بني أحد الزوجني وورثة اآلخر أو بني
ورثتهما ألب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.
املادة ( )59ال تسمع دعوى املهر إذا خالفت الوثيقة إال
مبوجب سند
عند اختالف الزوجني في املهر الذي جرى عليه العقد ال
تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد املعتبرة ما لم يكن
هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حني الزواج على مهر آخر
غير ما ذكر في الوثيقة.
املادة ( )60الزواج في مرض وطلب املهر
إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فإن كان املهر املسمى
مساويا ً ملهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وإن
كان زائدا ً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.
املادة ( )61استرداد ما دفع من املهر قبل العقد .املهر حق
الزوجة
املهر مال الزوجة فال جتبر على عمل اجلهاز منه.
املادة ( )62استرداد ما دفع من املهر قبل العقد
ال يجوز ألبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج
دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له
وللزوج استرداد ما أخذ منه عينا ً إن كان قائما ً أو قيمته إن
كان هالكاً.
املادة ( )63الزيادة في املهر واحلط منه
للزوج الزيادة في املهر بعد العقد وللمرأة احلط منه إذا كانا
كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به
الطرف اآلخر في مجلس الزيادة أو احلط منه.
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املادة ( )64لألب واجلد ألب قبض مهر البكر
ينفذ على البكر ولو كانت كاملة األهلية قبض وليها ملهرها إن
كان أبا ً أو جداً.
املادة ( )65عقد النكاح
إذا امتنعت املخطوبة أو نكص اخلاطب أو توفي أحدهما قبل
عقد النكاح فإن كان ما دفع على حساب املهر موجودا ً استرده
عينا ً وإن كان فقد بالتصرف فيه أو تلف استرد قيمته إن كان
عرضا ً ومثله إن كان نقداً.
أما األشياء األخرى التي أعطاها أحدهما لآلخر على سبيل
الهدية فتجري عليها أحكام الهبة.

الزوجية بال مسوغ شرعي أو متنع الزوج من الدخول إلى
بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من املسوغات
الشرعية خلروجها من املسكن إيذاء الزوج لها بالضر أو
سوء املعاشرة.
املادة ( )70فرض النفقة حسب حال الزوج
تفرض نفقة الزوجية بحسب حال الزوج يسرا ً وعسرا ً
وجتوز زيادتها ونقصها تبعا ً حلالته أن ال تقل عن احلد األدنى
من القوت والكسوة الضروريني للزوجة وتلزم النفقة إما
بتراضي الزوجني على قدر معني أو بحكم القاضي وتسقط
نفقة املدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.
املادة ( )71عدم سماع الدعوى بتعديل النفقة

الفصل التاسع
نفقة الزوجة
املادة ( )66أنواع النفقة الزوجية
أ-

نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى
والتطيب بالقدر املعروف وخدمة الزوجة التي يكون
ألمثالها خدم.

ب -يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا أمتنع عن
اإلنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
املادة ( )67لزوم النفقة

ال تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة املفروضة قبل
مضي ستة أشهر على فرضها ما لم حتدث طوارئ استثنائية
كارتفاع األسعار.
املادة ( )72النفقة املعجلة
النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو طالق بعد
استيفاء الزوجة لها فال يجوز استردادها.
املادة ( )73فرض النفقة على الزوج
إذا امتنع الزوج احلاضر عن اإلنفاق على زوجته وطلبت
الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها اعتبارا ً من يوم الطلب
ويأمر بدفعها سلفا ً لأليام التي يعينها.
املادة ( )74تكون النفقة دينا ً بذمة الزوج عند العجز عن
دفعها

جتب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختالف الدين من
حني العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إال إذا
طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق االمتناع
عند عدم دفع الزوج لها مهرها املعجل أو عدم تهيئته سكنا ً
شرعيا ً لها.

إذا عجز الزوج عن اإلنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة
لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون دينا ً في
ذمته ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج.

املادة ( )68تقييد النفقة

املادة ( )75فرض النفقة على غير الزوج

ال نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج.
املادة ( )69ال نفقة مع النشوز
إذا نشزت الزوجة فال نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت
58

إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر حتصيلها منه يلزم
بالنفقة من جتب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج
له حق الرجوع بها على الزوج.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املادة ( )76في غياب الزوج حتلف اليمني وتقام البينة
إذا تغيب الزوج وترك زوجته بال نفقة وسافر إلى محل
قريب أو بعيد أو فقد يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب بناء
على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد
أن يحلفها اليمني على أن زوجها لم يترك لها نفقة وعلى أنها
ليست ناشزة وال مطلقة انقضت عدتها.
املادة ( )77فرض النفقة للزوجة في أموال زوجها
الغائب
يفرض القاضي من حني الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله
منقوالً أو غير منقول أو على مدينة أو على مودعه املقرين
باملال والزوجية أو املنكرين لهما أو ألحدهما بعد إثبات
مواقع إنكاره بالبيئة الشرعية وبعد حتليفها في جميع
احلاالت اليمني الشرعية السابقة.
املادة ( )78أجرة القابلة والطبيب وثمن العالج على
الزوج
أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر ألجل الوالدة عند
احلاجة إليه وثمن العالج والنفقات التي تستلزمها الوالدة
على الزوج بالقدر املعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية
قائمة أو غير قائمة.
املادة ( )79نفقة املعتدة على الزوج
جتب على الزوج نفقة معتدته من طالق أو تفريق أو فسخ.
املادة ( )80نفقة العدة كنفقة الزوجية
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة
إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة
فإنها متتد إلى إنتهاء العدة على أن ال تزيد عن سنة وللمطلقة
املطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطالق فإذا بلغت الطالق قبل
انقضاء العدة بشهر على األقل ولم تطالب بها حتى انقضت
عدتها يسقط حقها في النفقة.
املادة ( )81ال نفقة للمعتدة حال نشوزها
ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة.
املادة ( )82نفقات التجهيز والتكفني على الزوج
على الزوج نفقات جتهيز وتكفني زوجته بعد موتها.

الفصل العاشر
أحكام عامة في الطالق
املادة ( )83أهلية الزوج للطالق
يكون الزوج أهالً للطالق إذا كان مكلفاً.
املادة ( )84محل الطالق
محل الطالق املرأة املعقود عليها بزواج صحيح.
املادة ( )85تعدد الطالق
ميلك الزوج زوجته ثالث طلقات متفرقات في ثالثة
مجالس.
املادة ( )86يقع الطالق باللفظ والكتابة واإلشارة
يقع الطالق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته
املعلومة.
املادة ( )87توكيل الغير
للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض الزوجة بتطليق
نفسها على أن يكون ذلك مبستند خطي.
املادة ( )88بطالن الطالق
أ-

ال يقع طالق السكران وال املدهوش وال املكره وال
املعتوه وال املغمى عليه وال النائم.

ب -املدهوش هو الذي فقد متييزه من غضب أو وله أو
غيرهما فال يدري ما يقول.
املادة ( )89عدم وقوع الطالق
ال يقع الطالق غير املنجز إذا قصد به احلمل على فعل شي
أو تركه.
املادة ( )90الطالق املقترن مبدة
الطالق املقترن بالعدد لفظا ً أو إشارة والطالق املكرر في
مجلس واحد ال يقع بهما إال طلقة واحدة.
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املادة ( )91طالق الزوج

يزيل الزوجية في احلال.

إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعا ً مختارا ً وهو في
حالة معتبرة شرعا ً أو أقر بالطالق وهو بتلك احلالة فال
تسمع منه الدعوى بخالف ذلك.

املادة ( )99جتديد النكاح

املادة ( )92اليمني بلفظ
اليمني بلفظ :علي الطالق وعلي احلرام وأمثالهما ال يقع
الطالق بهما ما لم تتضمن صيغة الطالق مخاطبة الزوجة
أو إضافة إليها.
املادة ( )93الرجعة الصحيحة
الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطالق األول
والثاني وأما الطالق الثالث فتقع به البينونة الكبرى.
املادة ( )94الطالق املكمل للثالث
كل طالق يقع رجعيا ً إال املكمل للثالث والطالق قبل الدخول
والطالق على مال والطالق الذي نص على أنه بائن في هذا
القانون.
املادة ( )95وقوع الطالق باأللفاظ الصريحة

إذا كان الطالق بائنا ً بطلقة واحدة أو بطلقتني فال مانع من
جتديد النكاح بعد برضاء الطرفني.
املادة ( )100زوال البينونة الكبرى
تزول الينونة الكبرى بتزوج املبانة التي انقضت عدتها زوجا ً
آخر ال بقصد التحليل ويشترط دخوله بها وبعد طالقها منه
وانقضاء عدتها حتل لألول.
املادة ( )101تسجيل الطالق
يجب على الزوج أن يسجل طالقه أمام القاضي وإذا طلق
زوجته خارج احملكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع احملكمة
الشرعية لتسجيل الطالق خالل خمسة عشر يوما ً وكل من
تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في قانون
العقوبات األردني وعلى احملكمة أن تقوم بتبليغ الطالق
الغيابي للزوجة خالل أسبوع من تسجيله.

الفصل احلادي عشر

يقع الطالق باأللفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه
عرفا ً دون احلاجة إلى نية ويقع باأللفاظ الكنائية وهي التي
حتتمل معنى الطالق وغيره بالنية.

املخالعة

املادة ( )96تعليق الطالق

املادة ( )102املخالعة

تعليق الطالق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى املستقبل
ورجوع الزوج عن الطالق املعلق واملضاف لزمان مستقبل
غير مقبول.
املادة ( )97الطالق الرجعي
الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية في احلال وللزوج حق
مراجعة زوجته أثناء العدة قوالً أو فعالً وهذا احلق ال يسقط
باإلسقاط وال تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة وال يلزم
بها مهر جديد.
املادة ( )98الطالق البائن
الطالق البائن املنصوص عليه في املادة ( )93من هذا القانون
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يشترط لصحة املخالعة أن يكون الزوج أهالً إليقاع الطالق
واملرأة محالً له.
املرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت ال تلتزم ببدل اخللع
إال مبوافقة ولي املال.
إذا بطل البدل وقع الطالق رجعيا ً وال يجب للزوج على زوجته
في مقابل هذا الطالق املتفق عليه.
املادة ( )103اإليجاب في املخالعة
لكل من الطرفني الرجوع عن إيجابه في املخالعة قبل قبول
اآلخر.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املادة ( )104بدل اخللغ

املادة ( )112ال حتسم نفقة الصغير من الدين

كل ما صح التزامه شرعا ً صلح أن يكون بدالً في اخللع.

ال يجري التقاص بني نفقة الولد املستحقة على أبيه ودين
األب على حاضنته.

املادة ( )105تصح املخالعة على املهر وغيره
إذا كانت املخالعة على مال غير املهر لزم أداؤه وبرئت ذمة
املتخالعني من كل حق يتعلق باملهر ونفقة الزوجية.

الفصل الثاني عشر

املادة ( )106عند عدم التسمية في املخالعة

التفريق

إذا كانت املخالعة على مال غير املهر لزم أداءه وبرئت ذمة
املتخالعني من كل حق يتعلق باملهر ونفقة الزوجية.

املادة ( )113العلة املجيزة لطلب فسخ الزواج

املادة ( )107عند نفي البدل
إذا صرح املتخالعان بنفي البدل كانت املخالعة في حكم
الطالق احملض ووقعت بها طلقة رجعية.
املادة ( )108ال تسقط نفقة العدة إال بالنص عليها في
املخالعة
نفقة العدة ال تسقط إال إذا نص عليها صراحة في عقد
املخالعة.

للمرأة الساملة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع
القاضي وتطلب التفريق بينها وبني زوجها إذا علمت أن فيه
علة حتول دون بنائه بها كاحلب والعنة واخلصام وال يسمع
طلب املرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن.
املادة ( )114علم الزوجة بالعيب قبل عقد الزواج
الزوجة التي تعلم قبل الزواج بعيب زوجها املانع من الدخول
أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب املوجود يسقط
حق اختيارها ما عدا العنة فإن االطالع عليها قبل الزواج ال
يسقط حق اخليار.

املادة ( )109رجوع الزوج على الزوجية ببدل اخللع

املادة ( )115طلب التفريق لعلة غير قابلة للزوال

إذا اشترط في املخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد
أو حضانته أو اشترط إمساكها له بال أجرة مدة أو إنفاقها
عليه فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت يرجع الزوج عليها مبا
يعادل أجرة إرضاع الولد وحضانته ونفقته عن املدة الباقية.
أما إذا مات الولد فليس لألب الرجوع عليها بشيء من ذلك
عن املدة الواقعة بعد املوت.

إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب
ينظر ،فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما
في احلال وإن كانت قابلة للزوال كالعنة ميهل الزوج سنة من
يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضا ً
وإذا مرض أحد الزوجني أثناء األجل مدة قليلة كانت أو كثيرة
بصورة متنع من الدخول أو غابت الزوجة فاملدة التي متر
على هذا الوجه ال حتسب من مدة األجل لكن غيبة الزوج أيام
احليض حتسب فإذا لم تزل العلة في هذه املدة وكان الزوج
غير راض بالطالق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي
بالتفريق فإذا ادعى في بدء املرافعة أو في ختامها الوصول
إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا ً فالقول قول الزوج مع اليمني
وإن كانت بكرا ً فالقول قولها بال ميني.

املادة ( )110األم املخالعة
إذا كانت األم املخالعة معسرة وقت املخالعة أو أعسرت فيما
بعد يجب األب على نفقة الولد وتكون دينا ً له على األم.
املادة ( )111صحة املخالعة
إذا اشترط الرجل في املخالعة إمساك الولد عنده مدة احلضانة
صحت املخالعة وبطل الشرط وكان حلاضنته الشرعية أخذه
منه ويلزم أبوه بنفقته فقط إن كان الولد فقيراً.

املادة ( )116العلة في الزوج التي ال ميكن املقام معها
بال ضرر
إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة
ومرض ال ميكن اإلقامة معه بال ضرر كاجلذام أو البرص
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أو السل أو الزهري أو طرأت مثل هذه العلل واألمراض فلها
أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد االستعانة
بأهل اخلبرة والفن ينظر فإن كان ال يوجد أمل بالشفاء
يحكم بالتفريق بينهما في احلال وإن كان يوجد أمل بالشفاء
أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل بظرف
هذه املدة ولم يرض الزوج بالطالق وأصرت الزوجة على
طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضا ً أما وجود عيب كالعمى
والعرج في الزوج فال يوجب التفريق.
املادة ( )117للزوج طلب فسخ عقد الزواج لوجود علة
بالزوجة ال ميكن املقام معها
للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيبا ً
جنسيا ً مانعا ً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضا ً منفرا ً
بحيث ال ميكن املقام معها عليه بال ضرر ولم يكن الزوج قد
علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.
املادة ( )118ال تسمع من الزوج دعوى الفسخ إذا طرأت
العلة على الزوجة بعد الدخول
العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول ال تسمع فيها دعوى
طلب الفسخ من الزوج.
املادة ( )119إثبات العيب
يثبت العيب املانع من الدخول في املرأة أو الرجل بتقرير من
القابلة أو الطبيب مؤيد بشهادتهما.
املادة ( )120التفريق للجنون
إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي
التفريق يؤجل التفريق ملدة سنة إذا لم تزل اجلنة في هذه
املدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.
املادة ( )121حق تأخير الزوجة لطلب الفسخ
للزوجة في األحوال التي تعطيها حق اخليار أن تؤخر الدعوى
أو تتركها مدة بعد إقامتها.
املادة ( )122جتديد العقد بعد التفريق وفقا ً للمواد
السابقة فليس ألي منهما طلب التفريق.
إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقا ً للمواد فليس ألي
منهما طلب التفريق.
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املادة ( )123التفريق للغيبة والضرر
إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره لها سنة فأكثر
بال عذر مقبول وكان معروف محل اإلقامة جاز لزوجته أن
تطلب من القاضي تطليقها بائنا ً إذا تضررت من بعده عنها أو
هجره لها ولو كان له مال تستطيع االنفاق منه.
املادة ( )124غياب الزوج مع إمكان وصول الرسائل
إليه
إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي
أجالً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إذا لم يحضر لإلقامة معها
أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى األجل ولم يفعل ولم
يبد عليه عذرا ً مقبوالً فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد
حتليفها اليمني.
املادة ( )125غياب الزوج مبكان معلوم وعدم إمكان
وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل اإلقامة
إذا كان الزوج غائبا ً في مكان معلوم وال ميكن وصول
الرسائل إليه أو كان مجهول محل اإلقامة وأثبتت الزوجة
دعواها بالبينة وحلفت اليمني وفق الدعوى طلق القاضي
عليه بال أعذار وطلب أجل وفي حالة عجزها عن اإلثبات أو
نكولها عن اليمني ترد الدعوى.
املادة ( )126فسخ النكاح لإلعسار في دفع املهر قبل
الدخول
إذا أثبتت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع
املهر املعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي
فسخ الزواج والقاضي ميهله شهرا ً فإذا لم يدفع املهر بعد
ذلك يفسخ النكاح بينهما أما إذا كان الزوج غائبا ً ولم يعلم
له محل إقامة وال مال له ميكن حتصيل املهر منه فإنه يفسخ
بدون إمهال.
املادة ( )127التطليق للعجز أو االمتناع عن دفع النفقة
إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجته بعد احلكم عليه
بنفقتها فإن كان له مال ميكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ احلكم
عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ولم يقل إنه معسر
أو موسر أو قال إنه موسر ولكنه أصر على عدم اإلنفاق طلق
عليه القاضي في احلال وإذا ادعى العجز فإن لم يثبته طلق
عليه حاالً وإن أثبته أمهله مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على
ثالثة أشهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املادة ( )128الزوج الغائب وطلب التطليق
إذا كان غائبا ً غيبة قريبة فإن كان له ما ميكن تنفيذ حكم
النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن مال أعذر إليه
القاضي وضرب له أجالً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة
على نفسها أو لم يحضر لإلنفاق عليها طلق عليه القاضي
بعد األجل وإن كان بعيد الغيبة ال يسهل الوصول إليه أو كان
مجهول احملل وثبت أنه ال مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه
القاضي بال أعذار وضرب أجل وتسري أحكام هذه املادة
على املسجون الذي يعسر بالنفقة.
املادة ( )129التطليق لعدم اإلنفاق يقع رجعيا ً
تطليق القاضي لعدم اإلنفاق يقع رجعيا ً إذا كان بعد الدخول
أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائنا ً وإذا كان الطالق رجعيا ً
فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا أثبت يساره بدفع
نفقة ثالثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وباستعداده
لإلنفاق فعالً في أثناء العدة فإذا لم يثبت يساره يدفع النفقة
ولم يستعد لإلنفاق فال تصح الرجعة.
املادة ( )130التطليق للسجن ثالث سنني يقع بائنا ً
لزوجة احملبوس احملكوم عليه نهائيا ً بعقوبة مقيدة للحرية
مدة ثالث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي
سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائنا ً ولو
كان له مال تستطيع اإلنفاق منه.
املادة ( )131تفريق زوجة املفقود للضرر
فإذا راجعت زوجة املفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك
لها ماالً من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها من بعده عنها فإذا
يئس من الوقوف على خبر حياته أو مماته بعد البحث والتحري
عنه يؤجل األمر أربع سنوات من تاريخ فقده فإذا لم يكن أخذ
خبر عن الزوج املفقود وكانت مصرة على طلبها يفرق القاضي
بينهما في حالة األمن وعدم الكوارث أما إذا فقد في حالة يغلب
على الظن هالكه فيها كفقه في معركة أو أثر غارة جوية أو زلزال
أو ما شابه فللقاضي التفريق بينهما بعد مضي مدة ال تقل عن
سنة من تاريخ فقده وبعد البحث والتحري عنه.
املادة ( )132التفريق للنزاع والشقاق
إذا ظهر نزاع وشقاق بني الزوجني فلكل منهما أن يطلب
التفريق إذا ادعى إضرار اآلخر به قوالً أو فعالً بحيث ال ميكن
مع هذا اإلضرار استمرار احلياة الزوجية:

أ-

إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج
بها بذل القاضي جهده في اإلصالح بينهما إذا لم يكن
اإلصالح أنذر للزوج بأن يصلح حاله معها وأجل
الدعوى مدة ال تقل عن شهر فإذا لم يتم اإلصالح
بينهما أحال األمر إلى احلكمني.

ب -إذا كان املدعي هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق
بذل القاضي جهده في اإلصالح بينهما فإذا لم يكن
اإلصالح أجل القاضي دعواه مدة ال تقل عن شهر أمالً
باملصاحلة وبعد انتهاء األجل إذا أصر على دعواه ولم
يتم الصلح أحال القاضي األمر إلى حكمني.
ج -يشترط في احلكمني أن يكونا رجلني عدلني قادرين على
اإلصالح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة واآلخر من
أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي
رجلني من ذوي اخلبرة والعدالة والقدرة على اإلصالح.
د -يبحث احلكمان أسباب اخلالف والنزاع بني الزوجني
معها أو مع جيرانهما أو من أي شخص يرى احلكمان
فائدة في بحثهما معه وعليهما أن يدونا حتقيقاتهما
مبحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق واإلصالح
على طريقة مرضية أقراها.
هـ -إذا عجز احلكمان عن اإلصالح وظهر لهما أن اإلساءة
جميعها من الزوجة فقررا التفريق بينهما على العوض
الذي يريانه على أن ال يقل عن املهر وتوابعه وإذا كانت
اإلساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة
على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما
لو طلقها بنفسه.
و -إذا ظهر للحكمني أن اإلساءة من الزوجني قررا التفريق
بينهما على قسم من املهر بنسبة إساءة كل منهما وإن
جهل ولم يتمكنا من تقدير نسبة اإلساءة قررا التفريق
بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما.
ز -إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة
التفريق فعليها أن تؤمن دفعة قبل قرار احلكمني
بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة
الزوج على التأجيل يقرر احلكمان التفريق على البدل
ويحكم القاضي بذلك أما إذا كان الزوج هو طالب
التفريق وقرر احلكمان أن تدفع الزوجة عوضا ً فيحكم
القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار احلكمني.
ح -إذا اختلف احلكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما
ثالثا ً مرجحا ً وفي احلالة األخيرة يؤخذ بقرار األكثرية.
ط -على احلكمني رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي
توصال إليها وعلى القاضي أن يحكم مبقتضاه إذا كان
موافقا ً ألحكام هذه املادة.
63

املادة ( )133حكم التفريق

املادة ( )139عدة الوفاة لغير احلوامل

احلكم الصادر بالتفريق يتضمن الطالق البائن

النساء املتزوجات بعقد صحيح عدا احلوامل منهن إذا توفي
أزواجهن يتربصن بأنفسهن أبعة أشهر وعشرة أيام سواء
دخل بهن أم ال.

املادة ( )134طالق التعسف موجب للتعويض على املطلقة
إذا طلق الزوج زوجته تعسفا ً كأن طلقها لغير سبب معقول
وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض
الذي يراه مناسبا ً بشرط أن ال يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة
ويدفع هذا التعويض جملة أو قسطا ً حسب مقتضى احلال
ويراعى في ذلك حالة الزوج يسرا ً وعسرا ً وال يؤثر ذلك على
باقي احلقوق الزوجية األخرى للمطلقة مبا فيها نفقة العدة.

الفصل الثالث عشر
العدة
املادة ( )135مدة العدة
مدة عدة املتزوجة بعقد صحيح واملفترقة عن زوجها بعد
اخللوة بطالق أو فسخ ثالثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل
وغير بالغة سن اإلياس وإذا ادعت قبل مرور ثالثة أشهر
انقضاء عدتها فال يقبل منها ذلك.
املادة ( )136عدم رؤية احليض
إذا لم تر املعتدة في املدة املذكورة حيضا ً أو رأته مرة أو
مرتني ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن اإلياس تعتد أشهر من
زمن بلوغها إليه وإن لم تكن بلغت سن اإلياس تتربص تسعة
أشهر تتمة للسنة.
املادة ( )137عدة الالتي بلغن سن اإلياس
النساء املتزوجات بعقد صحيح واملتفرقات عن أزواجهن بعد
اخللوة بالطالق أو الفسخ عدتهن ثالثة أشهر إذا كن بلغن
اإلياس.
املادة ( )138الزواج الفاسد
أحكام املواد السابقة جارية على النساء املدخول بهن بالزواج
الفاسد ثم فرقن.
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املادة ( )140املراة املتزوجة بعقد صحيح
املرأة املتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها زوجها بالطالق أو
الفسخ أو توفي عنها وهي حامل فعليها أن تتربص إلى أن
تضع حملها فإن أسقطت حملها ينظر فإن كان الولد مستبني
اخللقة كلها أو بعضها فهو كالوضع وإن لم يكن مستبني
اخللقة تعامل وفقا ً لألحكام احملررة في املواد السابقة وحكم
هذه املادة جار أيضا ً على احلوامل واملتزوجات بعقد فاسد
إذا فرقن عن أزواجهن أو ماتوا عنهن.
املادة ( )141مبدأ العدة
مبدأ العدة املذكور في املواد السابقة وقوع الطالق أو وقوع
الفسخ أو وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه
األحوال.
املادة ( )142لزوم العدة
إذا وقع الطالق أو الفسخ قبل أن يتأكد العقد الصحيح أو
الفاسد باخللوة أو الدخول ال تلزم العدة.
املادة ( )143وفاة الزوج في العدة
إذا توفي زوج املعتدة في طالق رجعي تنهدم عدة الطالق
وتلزمها عدة الوفاة أما إذا كانت مطلقة طالقا ً بائنا ً فال تلزمها
عدة الوفاة بل تكمل عدة الطالق.
املادة ( )144ال نفقة لعدة الوفاة
ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حامالً أو غير
حامل نفقة عدة.
املادة ( )145تعتبر نفقة العدة دينا ً من تاريخ الطالق
املطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقة عدة دينا ً في ذمة مطلقها
من تاريخ الطالق مع مراعاة أحكام املادة ( )80من هذا القانون.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املادة ( )146اعتداد املطلقة في بيت الزوجية
تعتد معتدة الطالق الرجعي والوفاة في البيت املضاف
للزوجني بالسكن قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي
في غير مسكنها عادت إليه فورا ً وال تخرج معتدة الطالق من
بيتها إال لضرورة وملعتدة الوفاة اخلروج لقضاء مصلحته
وال تبيت خارج بيتها وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت
فتنتقل معتدة الطالق إلى حيث يشاء الزوج وإذا اضطرت
معتدة الوفاة إلى اخلروج فتنتقل إلى أقرب موضع منه.

الفصل الرابع عشر
النسب
املادة ( )147احلاالت التي تسمع فيها دعوى النسب
ال تسمع دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التالقي بينها
وبني زوجها من حني العقد وال لولد زوجة أتت به بعد سنة
من غيبة الزوج عنها وال لولد املطلقة واملتوفى عنها زوجها
إذا أتت به ألكثر من سنة من وقت الطالق أو الوفاة.
املادة ( )148نسب املولود من نكاح فاسد
ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو اخللوة
الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو
اخللوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج وإذا ولد بعد فراق ال
يثبت نسبه إال إذا جاءت به خالل سنة من تاريخ الفراق.
املادة ( )149اإلقرار بالبنوة ملجهول النسب
اإلقرار بالنبوة ولو في مرض املوت املجهول النسب يثبت
به النسب من املقر إذا كان فرق السن يحتمل هذه البنوة مع
تصديق املقر له إن كان بالغا ً وإقرار مجهول النسب باألبوة
أو األمومة يثبت به النسب إذا صادفه املقر له وكان فرق
السن بينهما يحتمل ذلك.

الفصل اخلامس عشر
الرضاع
املادة ( )150إلزام األم بإرضاع ولدها
تتعني األم إلرضاع ولدها وجتبر على ذلك إذا لم يكن للولد
وال ألبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم
يجد األب من ترضعه غير أمه أو إذا كان ال يقبل ثدي غيرها.
املادة ( )151استئجار األب ملرضعة
إذا أبت األم إرضاع ابنها في األحوال التي ال يتعني عليها
إرضاعه فعلى األب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
املادة ( )152استحقاق األم ألجرة الرضاع
ال تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطالق
الرجعي أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطالق
البائن وبعدها.
املادة ( )153حق األم بإرضاع الطفل
األم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة املثل
املتناسبة مع حال املكلف بنفقته ما ملل تطلب أجرة أكثر ففي
هذه احلالة ال يضار املكلف بالنفقة وتفرض األجرة من تاريخ
اإلرضاع إلى إكمال الولد سنتني إن لم يفطم قبل ذلك.

الفصل السادس عشر
احلضانة
املادة ( )154صاحب احلق في احلضانة من النساء
األم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية
وبعد الفرقة ثم بعد األم يعود احلق ملن تلي األم من النساء
حسب الترتيب املنصوص عليه في مذهب اإلمام أبي حنيفة.
املادة ( )155شروط في احلاضنة
يشترط في احلاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة ال يضيع
الولد عندها النشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن
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ال تكون مرتدة وال متزوجة بغير محرم للصغير وأن ال
متسكه في بيت مبغضته.
املادة ( )156سقوط احلضانة
عقد زواج احلاضنة بغير قريب محرم من احملضون تسقط
حضانتها.
املادة ( )157اختيار األصلح للمحضون
إذا تعدد أصحاب حق احلضانة الذين هم في درجة واحدة
فللقاضي حق اختيار األصلح للمحضون.
املادة ( )158عودة احلضانة
يعود حق احلضانة إذا زال سبب سقوطه.
املادة ( )159أجرة احلضانة
أجرة احلضانة على املكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل
احلاضنة على أن ال تزيد عن قدرة املنفق.
املادة ( )160عدم استحقاق األم ألجرة
ال تستحق األم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة
الطالق الرجعي.
املادة ( )161انتهاء حضانة األم
تنتهي حضانة غير األم من النساء للصغير إذا أمت التاسعة
وللصغيرة إذا أمتت احلادية عشرة.
املادة ( )162امتداد حضانة األم
متتد حضانة األم التي حبست نفسها على تربية وحضانة
أوالدها إلى بلوغهم.
املادة ( )163رؤية الصغير
يتساوى حق األم وحق األب أو اجلد ألب في رؤية الصغير
عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.

املادة ( )164إمساك الصغير
ال يؤثر سفر الولي أو احلاضنة بالصغير إلى بلد داخل اململكة
على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على
رجحان مصلحة الصغير معه فإن ثبت تأثير السفر على
مصلحة الصغير مينع سفر الصغير ويسلم للطرف اآلخر.
املادة ( )165األنثى البكر
أ-

للولي احملرم أن يضم إليه األنثى البكر إذا كانت دون
األربعني من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على
نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد واإلضرار بها.

ب -إذا متردت األنثى احملكوم عليها باالنضمام للولي عن
االنضمام إليه بغير حق فال نفقة عليه.
املادة ( )166حظر السفر للحاضنة
ال يسمح للحاضنة أن تسافر باحملضون خارج اململكة إال
مبوافقة الولي وبعد التحقق من تأمني مصلحته.

الفصل السابع عشر
نفقة األقارب
املادة ( )167نفقة الزوجة من زوجها
نفقة كل إنسان في ماله إال الزوجة فنفقتها على زوجها.
املادة ( )168نفقة الولد
أ-

إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ال يشاركه فيها
أحد ما لم يكن األب فقيرا ً عاجزا ً عن النفقة والكسب
آلفة بدنية أو عقلية.

ب -تستمر نفقة األوالد إلى أن تتزوج األنثى التي ليست
موسرة بعملها وكسبها وإلى أن يصل الغالم إلى احلد
الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم.
املادة ( )169نفقة التعليم
األوالد الذين جتب نفقتهم على أبيهم املوسر يلزم بنفقة
تعليمهم أيضا ً في جميع املراحل التعليمية إلى أن ينال الولد
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املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
أول شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحا ً وذا
أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال األب عسرا ً ويسرا ً
على أن ال تقل النفقة عن مقدار الكفاية.
املادة ( )170نفقة املعاجلة

املادة ( )174بيئة اليسار على بيئة اإلعسار
عند االختالف في اليسار واإلعسار في دعاوى النفقات
ترجح بيئة اليسار إال في حالة ادعاء اإلعسار الطارئ فترجع
بيئة مدعية.

األوالد الذين جتب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة عالجهم.

املادة ( )175مبدأ فرض النفقة لألقارب

إذا كان األب معسرا ً ال يقدر على أجرة الطبيب أو العالج أو
نفقة التعليم وكانت األم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على
أن تكون دينا ً على األب يرجع بها عليه حني اليسار وكذلك إذا
كان األب غائبا ً يتعذر حتصيلها منه.

تفرض نفقة األقارب اعتبارا ً من تاريخ الطلب.

إذا كان األب واألم معسرين فعلى من جتب عليه النفقة عند
عدم األب نفقة املعاجلة أو التعليم على أن تكون دينا ً على األب
يرجع املنفق بها عليه حني اليسار.

املادة ( )176حتليف طالب النفقة
إذا كان املفروض عليه النفقة من األصول أو الفروع أو
األقارب غائبا ً أو حضر احملاكمة وبتغيب قبل اإلجابة عن
موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمني (على أنه لم
يستوف النفقة سلفاً).

املادة ( )171األب الفقير
إذا كان األب فقيرا ً قادرا ً على الكسب وكسبه ال يزيد عن
حاجته أو كان ال يجد كسبا ً يكلف بنفقة الولد من جتب عليه
النفقة عند عدم األب وتكون هذه النفقة دينا ً للمنفق على األب
يرجع بها عليه إذا أيسر.

أحكام عامة

املادة ( )172نفقة الوالدين

املادة ( )177احلكم مبوت املفقود

أ-

يجب على الولد املوسر ذكرا ً كان أو أنثى كبيرا ً كان
أو صغيرا ً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على
الكسب.

ب -إذا كان الولد فقيرا ً ولكنه غير قادر على الكسب يلزم
بنفقة والديه الفقيرين وإذا كان كسبه ال يزيد عن
حاجته وحاجة زوجته وأوالده فيلزم بضم والديه إليه
وإطعامهما مع عائلته.
املادة ( )173نفقة القريب الفقير
جتب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن
الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم
املوسرين بحسب حصصهم اإلرثية وإذا كان الوارث
معسرا ً تفرض على من يليه في اإلرث ويرجع بها على
الوارث إذا أيسر.

الفصل الثامن عشر

املفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته
يحكم مبوته بعد مرور أربع سنني من تاريخ فقده ما لم
يكن فقده إثر كارثة كزلزال أو غارة أو في حالة اضطراب
األمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم مبوته بعد
سنة من فقده أما إذا كان في جهة غير معلومة وال يغلب
على الظن هالكه فيفوض أمر املدة التي يحكم مبوته فيها
إلى القاضي على أن تكون تلك املدة كافية في أن يغلب
على الظن موته وفي كل األحوال ال بد من التحري عليه
بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما
إذا كان حيا ً أو ميتاً.
املادة ( )178عدة وفاة زوجة املفقود
بعد احلكم مبوت املفقود بالصفة املبينة في املادة السابقة
تعتد زوجته اعتبارا ً من تاريخ احلكم عدة الوفاة وتقسم
تركته بني ورثته املوجودين وقت احلكم.
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املادة ( )179ال ينفسخ النكاح الثاني بعد احلكم بوفاة
املفقود

د -هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا االختيارية
في االستيفاء من ثلث التركة.

إذا تزوجت املرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم حتققت حياة
الزوج األول ال ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول وأما قبل
الدخول فيفسخ.

املادة ( )183العمل بالقول الراجح من مذهب أبي
حنيفة

املادة ( )180مشاركة األخوة األشقاء مع األخوة ألم في
سهامهم
ألوالد األم فرض السدس للواحد والثلث لالثنني فأكثر
ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويشاركهم األخوة
األشقاء في الثلث إذا استغرقت الفروض التركة.
املادة ( )181الرد على أحد الزوجني
أ-

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة
من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة
فروضهم.

ب -يرد باقي التركة إلى أحد الزوجني إذا لم يوجد أحد
أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي األرحام.
ج -إذا لم يوجد وارث للميت ممن ذكر ترد تركته املنقولة
وغير املنقولة إلى وزارة األوقاف العامة.
املادة ( )182الوصية الواجبة
إذا توفي وله أوالد ابن وقد مات ذلك االبن قبله أو معه
وجب ألحفاده هؤالء في ثلث تركته الشرعية وصية باملقدار
والشروط التالية:
أ-

الوصية الواجبة لهؤالء األحفاد تكون مبقدار حصة
أبيهم من امليراث فيما لو كان حيا ً على أن ال يتجاوز
ذلك ثلث التركة.

ب -ال يستحق هؤالء األحفاد وصية إن كانوا وارثني ألصل
أبيهم جدا ً كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في
حياته بال عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية
الواجبة ،فإذا أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته
وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية وإن
أوصى لبعضهم فقد وجب لألخر مبقدار نصيبه.
ج -تكون الوصية ألوالد االبن وألوالد ابن االبن وإن نزل
واحدا ً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ األنثيني يحجب كل
أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصب أصله
فقط.
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ماال ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب
أبي حنيفة.
املادة ( )184حوادث الطالق
حوادث الطالق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل
بها حكم أو قرار سجل لدى القاضي الشرعي ال يشملها
أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن
بحكم أو قرار مسجل فتطبق عليها أحكام هذا القانون ولو
كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.
املادة ( )185السنة القمرية الهجرية
املراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية
الهجرية.

الفصل التاسع عشر
إلغاءات
املادة ( )186اإللغاء
تلغى القوانني التالية:
.1

قانون حقوق العائلة األردني رقم ( )92لسنة .1951

.2

أي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني صدر قبل
سن هذا القانون إلى املدى الذي يتعارض مع أحكام
هذا القانون.

املادة ()187
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

قانون رقم ( )1لسنة  2009معدل لقانون األحوال
الشخصية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي وتعديالته ،ال سيما املادة
( )41منه،
وعلى قانون األحوال الشخصية املطبق في قطاع غزة،

للقاضي أن يأذن باستمرار حضانة األم املتوفى عنها زوجها
وحبست نفسها على تربية أوالدها ورعايتهم إذا اقتضت
مصلحتهم ذلك مع اشتراط األهلية في احلاضنة واملشاهدة
واملتابعة للعصبة.

وعلى قانون حقوق العائلة رقم  303الصادر بتاريخ
1954/1/26م املطبق في قطاع غزة،

للمتضرر الطعن في قرار استمرار احلضانة حسب األصول
القانونية املتبعة واستثنا ًء إعادة الطعن بنا ًء على حيثيات
جديدة.

وعلى قانون األحوال الشخصية رقم ( )61لسنة 1976م
املطبق في الضفة الغربية،

املادة ()2

وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ،ال
سيما املادة ( )71منه،

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وبنا ًء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ
،2008/12/3

املادة ()3

وبعد اإلطالع على كتاب اإلحالة الصادر عن املجلس
التشريعي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ
،2008/12/5
باسم الله ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

على اجلهات املختصة كافة  -كل فيما يخصه  -تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صـدر بتاريخ 2009/01/05:ميالدية.
املوافق /09 :محـرم  1430/هجرية.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

املادة ()1
تعدل املادة ( )391في قانون األحوال الشخصية واملطبق
في قطاع غزة واملادة ( )118الواردة في قانون حقوق
العائلة رقم  303الصادر بتاريخ 1954/1/26م املطبق
في قطاع غزة واملادة ( )162الواردة في قانون األحوال
الشخصية رقم ( )61لسنة 1976م املطبق بالضفة الغربية
لتصبح على النحو التالي:
للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنني
إلى تسع سنني وللصغيرة بعد تسع سنني إلى إحدى عشرة
سنة إذا تبني أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
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قانون صندوق النفقة رقم ( )6لسنة 2005م

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

املادة ( )2صندوق النفقة

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

ينشأ مبقتضى أحكام هذا القانون صندوق يسمى صندوق
النفقة ،يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية
االعتبارية وله موازنة مستقلة.

بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،
وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ
2005/4/7م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة
املادة ( )1التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات
التالية املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
خالف ذلك:
حكم النفقة :كل حكم نهائي صادر عن احملكمة املختصة
يقضي بدفع النفقة للزوجة أو املعتدة أو الولد أو الوالدين
أو القريب املعال.
احملكوم له :من صدر لصاحله حكم النفقة.
احملكوم عليه :من صدر ضده حكم النفقة.
املجلس :مجلس إدارة الصندوق.
الصندوق :صندوق النفقة.
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املادة ( )3املقر الرئيسي
يكون املقر الرئيسي للصندوق في مدينة القدس ،وله أن يفتح
فروعا في أي مدينة أخرى بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
املادة ( )4هدف الصندوق
يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر
تنفيذه بسبب تغيب احملكوم علية أو جهل محل إقامته أو عدم
وجود مال ينفذ منه احلكم أو ألي سبب آخر.

الفصل الثاني
إدارة الصندوق وآلية عمله
املادة ( )5اإلشراف على إدارة الصندوق
يشرف على إدارة الصندوق ويديره مجلس إدارة يتكون من:
 .1قاضي قضاة احملاكم الشرعية

رئيسا ً

 .2نائب قاضي قضاة احملاكم الشرعية

نائبا ً
للرئيس

 .3مدير عام وزارة العدل

عضوا ً

 .4مدير عام وزارة املالية

عضوا ً
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 .5مدير عام وزارة العمل والشؤون
االجتماعية

عضوا ً

 .6مدير عام وزارة األوقاف والشؤون الدينية عضوا ً
 .7ممثل عن وزارة شؤون املرأة

عضوا ً

 .8أربعة أعضاء ميثلون مؤسسات املجتمع املدني
يختارهم مجلس الوزراء ملدة ثالث سنوات ويتم
تنسيب كل عضو منهم من قبل مؤسسته.
املادة ( )6اختصاص املجلس
يختص املجلس مبا يلي:
.1

وضع األنظمة والتعليمات الالزمة لتحقيق أهداف
الصندوق.

.2

مشروحات من دائرة التنفيذ تفيد بأن حكم النفقة قد تعذر
تنفيذه بعد استنفاذ جميع اإلجراءات القانونية الالزمة.

.3

أي مستندات أخرى يطلبها املجلس.

املادة ( )8كيفية الصرف
.1

وفقا ً للقانون يصرف الصندوق وحسب األصول
احملاسبية املعمول بها في فلسطني للمحكوم له ما ورد
في حكم النفقة.

.2

يتم الصرف في مدة أقصاها خمسة عشر يوما ً من
استكمال املستندات املطلوبة.

.3

يتم الصرف طاملا كان تنفيذ حكم النفقة متعذرا ً
ويتوقف إذا لم يعد هناك موجب لذلك.

املادة ( )9قرار احملكمة

.2

وضع نظام داخلي يبني فيه آلية عمله واجتماعاته
وكيفية انعقاده وصالحيات املدير العام.

.1

.3

تعيني مدير عام للصندوق من ذوي االختصاص
واخلبرة.

إذا قررت احملكمة املختصة إلغاء أو تغيير حكم النفقة
فعليها إبالغ الصندوق بذلك فوراً.

.2

.4

تعيني املوظفني وإنهاء خدماتهم وفقا ً لقانون اخلدمة
املدنية.

يقوم الصندوق بتنفيذ ما ورد في قرار احملكمة اجلديد
ويبلغ احملكوم له بذلك.

.5

اختيار مدقق حسابات قانوني.

.6

مناقشة التقارير املقدمة له من قبل مدير عام الصندوق
واملصادقة عليها.

.7

اعتماد احلساب اخلتامي واملوازنة السنوية ورفعها
للجهات املختصة واملصادقة عليها.

.8

متثيل الصندوق أمام القضاء وجميع اجلهات الرسمية
وغير الرسمية.

.9

استثمار أموال الصندوق وتنميتها.

 .10أية أمور أخرى تدخل ضمن أهداف الصندوق
واختصاصاته.
املادة ( )7املرفقات
على احملكوم له عند التقدم بطلب لالستفادة من خدمات
الصندوق أن يرفق به املستندات التالية:
.1

نسخة مصدقة من حكم النفقة النهائي.

الفصل الثالث
املوارد املالية للصندوق
املادة ( )10املوارد املالية للصندوق
تتكون املوارد املالية للصندوق من:
.1

رسم بقيمة خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانونا ً يفرض على كل عقد زواج أو حجة طالق.

.2

رسم بقيمة دينار أردني أو ما يعادله بالعملة املتداولة
قانونا ً يفرض على كل مصادقة على زواج يقدم
للمحاكم املختصة.

.3

األموال التي يحصلها الصندوق من احملكوم عليهم.

.4

املنح والهبات واملساعدات.

.5

املبالغ املخصصة له من املوازنة السنوية للسلطة
الوطنية الفلسطينية.
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املادة ( )11بدء السنة املالية للصندوق
.1

تبدأ السنة املالية للصندوق في األول من شهر كانون
ثاني (يناير) من كل عام وتنتهى في احلادي والثالثني
من شهر كانون أول (ديسمبر) من نفس العام.

.2

تبدأ السنة األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي
بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.

املادة ( )12تنظيم الدفاتر

.2

يعاقب من لم يعد تلك األموال باحلبس مدة أقصاها
شهر أو بغرامة مالية قدرها مائة دينار أردني أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً أو بكلتا العقوبتني مع
إعادة األموال التي تسلمها .

الفصل اخلامس
أحكام ختامية

.1

يتم تنظيم الدفاتر والسجالت الالزمة للصندوق
واالحتفاظ بها وفقا ً لألصول احملاسبية القانونية
املعمول بها في فلسطني.

املادة ( )16حل الصندوق

.2

يقدم مدقق احلسابات القانوني تقريرا ً كامالً خالل
شهرين من انتهاء السنة املالية إلى مجلس اإلدارة.

في حالة حل الصندوق تؤول أمواله إلى اخلزينة العامة
للسلطة الوطنية الفلسطينية.

.3

يخضع الصندوق ملراقبة ديوان الرقابة املالية
واإلدارية.

املادة ( )17إصدار الالئحة التنفيذية

الفصل الرابع

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس اإلدارة
الالئحة التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة ( )18اإللغاء

االستيفاء من احملكوم عليه

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

املادة ( )13اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة

املادة ( )19التفيذ والنفاذ

للصندوق احلق في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة مبا
فيها رفع القضايا لدى احملاكم املختصة وذلك الستيفاء
األموال التي دفعها عن احملكوم عليهم.
املادة ( )14الرجوع على احملكوم عليه
.1

يقوم الصندوق بالرجوع على احملكوم عليه بقيمة
املبالغ التي مت صرفها.

.2

يستوفى من احملكوم عليه غرامة مالية بنسبة  %5من
قيمة املبلغ الذي مت صرفه وكذلك مصاريف الدعوى
وأتعاب احملاماة.

املادة (  )15إعادة أموال الصندوق
.1
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على احملكوم له إعادة أموال الصندوق التي استلمها
بدون وجه حق بدون تأخير.

على جميع اجلهات املختصة -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ/26 :إبريل2005 /م
املوافق/17 :ربيع أول 1426 /هـ
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

الفصل الرابع:
اإلطار التشريعي الناظم للحقوق
السياسية للمرأة الفلسطينية
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القوانني الناظمة ملشاركة املرأة باالنتخابات

قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم ( )10لسنة
2005م
املادة ( )17متثيل املرأة
يجب أال يقل متثيل املرأة في أي من مجالس الهيئات احمللية عن  %20على أن تتضمن كل قائمة من القوائم حدا ً أدنى لتمثيل املرأة
ال يقل عن:
أ-

إمرأة من بني األسماء الثالثة األولى في القائمة.

ب -إمرأة من بني األسماء األربعة التي تلي ذلك.
ج -إمرأة من بني األسماء التي تلي ذلك.
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قانون رقم ( )12لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون
انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم ( )10لسنة 2005م

املادة ( )1تعديل املادة ( )17״متثيل املرأة״
تعدل املادة ( )17من قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية
رقم ( )10لسنة  2005لتصبح كالتالي:
.1

في الهيئة احمللية التي ال يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة
عشر مقعدا ً يجب أال يقل متثيل املرأة عن مقعدين:
أ-

امرأة واحدة من بني اخلمسة أسماء األولى في
القائمة.

ب -امرأة واحدة من بني اخلمسة أسماء التي تلي
ذلك.
.2

في الهيئة احمللية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة
عشر مقعدا ً يخصص مقعد للمرأة من بني األسماء
اخلمسة التي تلي بند (ب) أعاله.

.3

يستثنى من أحكام البند ( )1أعاله الهيئات احمللية
التي يقل عدد الناخبني فيها وفقا ً للجدول النهائي
للناخبني عن ألف ناخب ،وفي هذا احلال تترك للقوائم
االنتخابية حرية اختيار األماكن املخصصة للمرأة من
بني مرشحيها.

.4

إذا شغر مقعد للمرأة في مجلس الهيئة احمللية ،حتل
مكانها املرأة التي تليها في تسلسل املقاعد املخصصة
للمرأة في نفس القائمة التي تنتمي إليها.
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قرار بقانون رقم ( )1لسنة 2007م بشأن االنتخابات
العامة

املادة ( )5متثيل املرأة
يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم االنتخابية املرشحة
لالنتخابات حدا ً أدنى لتمثيل املرأة ال يقل عن امرأة واحدة
من بني ك ٍل من:
.1

األسماء الثالثة األولى في القائمة.

.2

األسماء األربعة التي تلي ذلك.

.3

كل خمسة أسماء تلي ذلك .
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القرارات التنفيذية اخلاصة مبشاركة املرأة باالنتخابات
قرار مجلس الوزراء رقم ( )44لسنة  2005بإصدار نظام
إجراءات انتخاب مجالس الهيئات احمللية

بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة ،2003
وعلى قانون انتخاب مجالس الهيئات رقم ( )10لسنة
 ،2005وال سيما املادة ( )70منه وتعديالته،
وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتاريخ
،2005/09/20

القسمة الذي ال يقابله أي مرشح في القائمة التي
حصلت على ناجت القسمة ،ويكون املقعد للقائمة التي
حصلت على ناجت القسمة التالي في الترتيب.
.5

إذا تساوت قائمتني أو أكثر في ترتيب ناجت القسمة،
فان املقعد يخصص أوالً للقائمة احلاصلة على عدد اقل
من املقاعد في حلظة تخصيص ذلك املقعد ،ثم يعطي
املقعد التالي للقائمة احلاصلة على نفس ناجت القسمة،
أما في حالة تساوي ناجتي قسمة عند توزيع املقعد
األخير ،فان املقعد يخصص للقائمة احلاصلة على اكبر
عدد من األصوات.

.6

إذا تساوت قائمتني أو أكثر في نواجت القسمة عند
توزيع املقعد األول ،جتري قرعة بني هذه القوائم
لتحديد القائمة التي ستحصل على املقعد األول ،ثم
يعطي املقعد التالي للقائمة احلاصلة على نفس ناجت
القسمة.

.7

في حال فوز قائمة مكونة من خمسة مرشحني،
وحصلت على ستة مقاعد ،فإن املقعد األخير يذهب
للقائمة التي تليها وفق الترتيب التنازلي لطريقة سانت
لوجي.

.8

إذا كانت القائمة مكونة من خمسة أعضاء ،واستقال فيما
بعد عضو من القائمة وشغر مقعده ،فإنه طبقا ً للبند ()3
من املادة ( ،)60من قانون انتخابات املجالس احمللية يتم
ملء الشاغر بالعضو الذي يلي آخر الفائزين من نفس
القائمة ،وحيث أنه ال يوجد مرشح من نفس القائمة ألن
العدد خمسة والفوز خمسة ،واستقال أحد اخلمسة،
فإن املقعد يذهب للقائمة التي تلي القوائم من حيث عدد
األصوات وفقا ً للترتيب التنازلي لسانت لوجي ،وكل
ذلك بالطبع وفقا ً للمادة ( )4من املادة (.)60

.9

القاعدة التي يتوجب مبوجبها توزيع املقاعد على
القوائم ،واشترطت حصول هذه القوائم على نسبة %8

قررنا ما يلي:
املادة ( )1توزيع املقاعد في املجالس احمللية
توزع املقاعد في املجالس احمللية حسب طريقة سانت لوجي
كما يلي:
.1

تتولىاللجنةالعليالالنتخاباتاحملليةجمععدداألصوات
التي حتصل عيها كل قائمة من قوائم املرشحني.

.2

يتم قسمة مجموع األصوات احلاصلة عليها كل
قائمة على األرقام الفردية ( 1و 3و 5و 7و 9و11
و 13و )15وفقا ً للضرورة من أجل عملية تخصيص
املقاعد .وتصبح األرقام الناجتة عن هذه السلسة من
عمليات القسمة مبثابة ״نواجت القسمة״ .ويتم ترتيب
نواجت القسمة بدءا بناجت القسمة األعلى إلى ناجت
القسمة األدنى.

.3

حتصل قائمة املرشحني احلاصلة على أعلى ناجت
قسمة على املقعد األول في املجلس ويخصص ذلك
املقعد للمرشح األول في تلك القائمة .وحتصل قائمة
املرشحني احلاصلة على ثاني اكبر ناجت قسمة على
املقعد الثاني في املجلس ويخصص ذلك املقعد للمرشح
األول في تلك القائمة طاملا لم يكن حاصالً على أي
مقعد ،وإال فاملرشح التالي في تلك القائمة.

.4

يشترط عند منح أي مقعد للقائمة أن يكون لديها مرشح
واحد على األقل للفوز بذلك املقعد .وإال فيستثنى ناجت
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فأكثر كنسبة حسم ،هذه هي القاعدة ،إال أن لكل قاعدة
استثناء ،فإذا ما واجهنا أن هناك في إحدى الدوائر
الصغيرة ،والتي ال يوجد فيها تنافس بني القوائم ،وليس
أمامنا سوى قائمة واحدة يتساوى فيها عدد املقاعد مع
عدد املرشحني وال منافس لها ،فليس لنا في هذه احلالة
سوى تطبيق االستثناء ،وأن تفوز هذه القائمة.
 .10للشفافية ولضمان النزاهة واحليادية ،يجب أال يكون
منسق أي من القوائم عضوا ً في أي جهاز أمني،
وبالتالي إذا ما صادف ذلك ،يجب أن يطلب من القائمة
منسقا ً جديدا ً لكي ال يعتبر وجوده (منسقا ً ويعمل في
جهاز أمني) تدخالً من األجهزة األمنية.

* إذا كانت القائمة احلاصلة على أعلى عدد من املقاعد
تتضمن امرأة بني املرشحني الفائزين بطبيعة احلال
فإننا ننتقل إلى القائمة التي تليها في عدد املقاعد.
.2

* لكلتا احلالتني السابقتني ،يشترط في القائمة التي
يجري االستبدال فيها أن تكون قد حصلت على أكثر
من مقعد واحد.
.3

 .11العدد املسموح به للقائمة كوكيل لعملية االقتراع
والفرز شخص واحد عن كل قائمة.
املادة ( )2متثيل املرأة
متثيل املرأة في مجلس الهيئة احمللية وفقا ً ملا جاء في املادة
( )1املعدلة للمادة ( )17من قانون انتخاب املجالس احمللية
رقم  10لسنة  2005وجوبي من حيث ترتيب الترشيح
في القائمة لتمثيل املرأة كما جاء بالفقرة (أ) و(ب) ،أما
االستثناء الوارد في البند ( )3من أحكام البند ( )1من ذات
املادة جاء ليعطي حرية اختيار األماكن املخصصة للمرأة من
بني مرشحيها دون االلتزام بالترتيب الوارد في البند (.)1
واستنادا ً إلى نفس املادة فيجب أن ال يقل متثيل املرأة في
مجالس الهيئات عن مقعدين.
فإذا ظهر من نتائج االنتخابات حسب النظام النسبي ،إن املرأة
غيرة ممثلة على اإلطالق ،أو إن املرأة ممثلة مبقعد واحد فقط،
فان النظام التالي يفسر الكيفية التي ستقوم اللجنة العليا
بضمان تطبيق نص املادة ( )1املعدلة للمادة  17من القانون
رقم  10لسنة  2005واملتعلقة بتمثيل املرأة وفقا ً للتالي:
استبدال مقعد رجل مبقعد امرأة في القوائم احلاصلة على
أعلى عدد من املقاعد:
.1

إذا كان النقص في مقعد واحد من مقاعد املرأة ،فان
القائمة التي حصلت على أعلى عدد من املقاعد تكون
ملزمة باستبدال آخر رجل في املرشحني الفائزين فيها
بأول امرأة في القائمة.
* إذا تساوت قائمة أو أكثر في عدد من املقاعد فان
القائمة احلاصلة على عدد اكبر من األصوات جتري
عملية االستبدال ،وإذا تساوت القائمتني في عدد
األصوات جتري قرعة فيما بينهما لتحديد القائمة التي
ستجري عملية االستبدال.
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إذا كان النقص في مقعدين من مقاعد املرأة ،جتري
عملية االستبدال من القائمتني احلاصلتني على أعلى
عدد من املقاعد.

إذا تساوى عدد القوائم بعدد مقاعد مجلس الهيئة
وحصلت كل قائمة منها على مقعد واحد ولم يكن هناك
متثيل للمرأة فيتم استبدال الرجل املوجود في القائمة
التي حصلت على أقل عدد من األصوات من بني القوائم
الفائزة بامرأة من نفس القائمة ويكون ذلك وجوباً.

املادة ( )3توزيع املقاعد في الدوائر ذات الكوتا اإلسالمية
املسيحية
.1

عند توزيع املقاعد في الدوائر ذات الكوتا اإلسالمية
املسيحية تطبق اخلطوات املذكورة في البند املتعلق
بتوزيع املقاعد في املادة األولى ،ويستمر تكرار
العملية املذكورة في اخلطوة الثالثة حلني وصول
عدد املقاعد للمسلمني أو للمسحيني إلى احلد األقصى
املخصص وفق املرسوم الرئاسي .وبعد ذلك يستبعد
جميع املرشحون املتبقون من الديانة التي وصل عدد
املرشحون الفائزون فيها إلى احلد األقصى من كافة
القوائم .ثم يعاد إجراء اخلطوة الثالثة حلني توزيع
جميع املقاعد مع األخذ بعني االعتبار ما جاء في
اخلطوة الرابعة من املادة األولى.

.2

إذا حصلت إحدى القوائم على مقعد واحد فقط بعد
الوصول إلى احلد األعلى لعدد املقاعد املخصصة
إلحدى الديانتني ،وكان أول مرشح في هذه القائمة
ينتمي للديانة التي وصلت حصتها للحد األعلى فان
تلك القائمة حتصل على ذلك املقعد ،ويتم سحب آخر
مقعد مت منحه ملرشح ينتمي للديانة التي وصل عدد
مقاعده احلد األعلى.

املادة ( )4تطبيق كوتا املرأة في الدوائر ذات الكوتا
اإلسالمية املسيحية
إذا لم تتحقق كوتا املرأة من خالل توزيع الكوتا اإلسالمية
املسيحية يتم تطبيق اإلجراءات اآلتية:

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
أ-

القائمة احلاصلة على أعلى املقاعد تقوم باستبدال
آخر رجل لديها بأول امرأة في تلك القائمة من نفس
الديانة.

ب -إذا لم يكن في تلك القائمة أي امرأة من نفس ديانة آخر
رجل ،يتم استبدال آخر رجل ينتمي لنفس ديانة أول
امرأة في تلك القائمة.
ج -إذا تساوت قائمة أو أكثر في عدد املقاعد فان االستبدال
يكون في القائمة احلاصلة على أعلى عدد من األصوات،
وإذا تساوت في عدد األصوات جتري قرعة فيما بينهم
لتحديد القائمة التي ستقوم باالستبدال.

املادة ( )6التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع اجلهات املختصةٌّ -
يخصه -تنفيذ
كل فيما
ّ
أحكام هذا النظام ،ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة
الرسمية.
صدر مبدينة رام الله بتاريخ 2005/9/20م
أحمد قريع (أبو عالء)
رئيس مجلس الوزراء

د -إذا كانت القائمة احلاصلة على أعلى عدد من املقاعد
تتضمن متثيل امرأة واحدة على األقل بطبيعة احلال
فال يجري أي استبدال فيها ويتم االنتقال إلى القائمة
التي تليها في عدد األصوات ،ما لم تكن تلك القائمة
حاصلة على مقعد واحد فقط.
هـ -إذا كان النقص في مقعدين من مقاعد املرأة يعاد إجراء
اخلطوة (أ) أعاله حتى تتحقق كوتا املرأة.
و -في كل األحوال يجب احلرص على أن ال يؤثر استبدال
املرأة على الكوتا اإلسالمية املسيحية.
املادة ( )5اقتراع األمي
وفقا ً للفقرة  2من املادة ( )40من قانون انتخاب مجالس
الهيئات احمللية رقم  10لسنة  2005فانه يحق للجنة العليا
لالنتخابات احمللية وضع الضوابط القانونية واالجرائية
التي تراها مناسبة لضمان عدم استغالل تصويت األميني أو
املعاقني ،وحتدد آلية اقتراع هذه الفئة مبا يلي:
•

إذا كان الناخب أميا يصطحب معه بطاقة حتمل
رمز القائمة (شكل احلرف) التي يرغب بالتصويت
لصاحلها ،وذلك ليقارنها بالرمز واحلرف واملوجود
على ورقة االقتراع كي يستطيع التأشير بعالمة ()x
على القائمة التي يريد.

•

إذا كان الناخب من كبار السن الذين ال ميكنهم السير
بأنفسهم أو من ذوي االحتياجات اخلاصة الذين حتول
إعاقتهم دون تعبئة ورقة االقتراع ،فيمكن للناخب أن
يصطحب معه مرافقا ً من أقاربه من الدرجة األولى أو
الثانية فقط ،ليساعد في تعبئة ورقة االقتراع.

•

يجب على رئيس محطة االقتراع التحقق من هوية
مرافق الناخب والتأكد من انه من أقاربه حتى الدرجة
الثانية.
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القوانني الناظمة للجنسية واألحوال املدنية
القوانني

مراسيم اجلنسية الفلسطينية املوحدة 1941- 1925

مبا أن جلاللته السلطة واالختصاص في فلسطني مبوجب
معاهدات وامتيازات وغيرها من األسباب املشروعة ومبا أن من
املستحسنتنظيمشروطمنحاجلنسيةالفلسطينيةواكتسابها.

.3

لذلك فإن صاحب اجلاللة امللك ،عمالً بالصالحيات املخولة
له بهذا الصدد في قانون االختصاص في البالد األجنبية
لسنة  ،1890أو خالفه ،وبعد استشارة مجلسه اخلاص ،قد
أصدر املرسوم التالي26 :

26

كل من جتاوزت سنّه الثامنة عشرة وأصبح فلسطيني
اجلنسية مبقتضى الفقرة ( )1من هذه املادة ،يجوز
له ،إن كان ينتسب لعنصر يختلف عن أكثرية سكان
فلسطني ،أن يختار بالصورة املذكورة فيما تقدم ومع
مراعاة الشروط نفسها ،جنسية إحدى الدول التي أكثرية
سكانها من نفس عنصره على أن توافق تلك الدولة على
ذلك ،ومن ثم يبطل اعتباره فلسطيني اجلنسية.

املادة  -1مكررة (أ) الرعايا العثمانيني غير املقيمني

الفصل األول

.1

إن الرعايا الذين كانوا يقيمون عادة في فلسطني في اليوم
السادس من شهر آب سنة  ،1924ولكنهم أصبحوا
ال يقيمون عادة فيها قبل اليوم األول من شهر آب سنة
 ،1925يعتبرون أنهم قد أصبحوا فلسطينيني ،إال إذا
كانوا قبل اليوم الثالث والعشرين من شهر متوز سنة
 ،1931قد جتنسوا بجنسية أخرى بطوعهم واختيارهم.

.2

بالرغم مما تقدم ،إذا أصبح أي شخص فلسطيني
اجلنسية وفقا ًألحكام الفقرة اآلنفة الذكر وقدم طلبا ًبذلك
خالل أربع سنوات اعتبارا ً من اليوم الثالث والعشرين
من شهر متوز سنة  ،1931يحق للمندوب السامي أن
يطبق عليه أحكام الفقرتني ( )2و()3من املادة األولى من
هذا املرسوم ،وأن ميدد األجل املنصوص عليه فيهما.

املادة ( )1الرعايا العثمانيني املقيمني في فلسطني
.1

إن الرعايا العثمانيني الذين كانوا يقيمون عادة في
فلسطني في اليوم األول من شهر آب سنة ،1925
يعتبرون فلسطينيي اجلنسية.

.2

كل من جتاوزت سنّه الثامنة عشرة وأصبح فلسطيني
اجلنسية مبقتضى هذه املادة ،يجوز له خالل سنتني
اعتبارا ً من اليوم السادس من شهر آب سنة  ،1924أن
يختار اجلنسية التركية بتقدمي تصريح بذلك حسب
األصول املعينة فيما يلي من هذا املرسوم ،ومن ثم يبطل
اعتباره فلسطيني اجلنسية مع مراعاة أحكام هذه املادة:
ويشترط في ذلك أن ال يعتبر ذلك الشخص ،إيفاء
بالغاية املقصودة من هذا املرسوم أنه فقد اجلنسية
الفلسطينية إلى أن يحصل من املوظف املعني وفقا ً
لنظام يصدر مبقتضى هذا املرسوم على شهادة تشعر
بأنه قد نقل مكان إقامته من فلسطني.
ساري في قطاع غزة

26
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املادة ( )2احلاصلني على اجلنسية التركية املقيمني عادة
في اخلارج
.1

إن األشخاص الذين جتاوزت سنهم الثامنة عشرة
وكانوا مولودين في فلسطني واكتسبوا عند والدتهم
أو بعدها اجلنسية التركية وظلوا حائزين عليها غير
أنهم كانوا مقيمني عادة خارج فلسطني في اليوم

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

.2

األول من شهر آب سنة  ،1925يجوز لهم أن يكتسبوا
اجلنسية الفلسطينية بتقدمي طلب بالصورة املقررة في
نظام يصدر مبقتضى هذا املرسوم ،وحلكومة فلسطني
اخليار املطلق في املوافقة على ذلك الطلب أو رفضه.

حني والدته فلسطينيا ً وموجودا ً في فلسطني أو حصل
على شهادة جتنس باجلنسية الفلسطينية ،أو اكتسب
اجلنسية الفلسطينية مبقتضى املادة األولى أو املادة
اخلامسة من هذا املرسوم.

ويشترطفيذلكأنيجوزحلكومةفلسطني،دونانتقاص
من األحكام السالفة ،أن ترفض املوافقة إال إذا كان هنالك
اتفاق بهذا الشأن معقود بينها وبني حكومة البالد القاطن
فيها ذلك الشخص ،ويقتضي عليها أن ترفض املوافقة إذا
كان الشخص املذكور متجنسا ً بجنسية أخرى خالف
اجلنسية التركية ،ويعمل بحق اخليار هذا ملدة سنتني
اعتبارا ً من اليوم السادس من شهر آب سنة .1924

ج -كل من ولد من زواج شرعي أو غير شرعي في
فلسطني ،ولم يكتسب بحكم والدته أو بإعالن شرعية
بنوته أو بعد ذلك جنسية دولة أخرى أو كانت جنسيته
مجهولة.

إن األشخاص الذين جتاوزت سنهم الثامنة عشرة في
اليوم السادس من شهر آب سنة  ،1924وكانوا مولودين
في فلسطني واكتسبوا عند والدتهم أو بعدها اجلنسية
التركية وظلوا حائزين عليها ،غير أنهم كانوا مقيمني عادة
خارج فلسطني في اليوم األول من شهر آب سنة ،1925
وكانت لهم من ذلك احلني في فلسطني عالقات شخصية
غير منقطعة ويرغبون في العودة إلى فلسطني لإلقامة
فيها بصورة دائمة ،يجوز لهم أن يكتسبوا اجلنسية
الفلسطينية بتقدمي طلب بالصورة املقررة في نظام يصدر
مبقتضى هذا املرسوم ،وحلكومة فلسطني اخليار املطلب
في املوافقة على ذلك الطلب أو رفضه.
ويشترط في ذلك أن يجوز حلكومة فلسطني ،دون
انتقاص من األحكام السالفة ،أن ترفض املوافقة إال إذا
كان هنالك اتفاق بهذا الشأن معقود بينها وبني حكومة
البالد القاطن فيها ذلك الشخص ،ويقتضي عليها أن
ترفض املوافقة إذا كان الشخص املذكور متجنسا ً
بجنسية أخرى خالف اجلنسية التركية ،ويعمل بحق
اخليار هذا ملدة ثالث سنوات اعتبارا ً من اليوم اخلامس
والعشرين من شهر متوز سنة .1939

الفصل الثاني
املادة ( )3الفلسطيني بحكم الوالدة
مع مراعاة أحكام الفصل األول من هذا املرسوم يعتبر
فلسطينياً:
أ-

كل من ولد من زواج شرعي في فلسطني وكان والده
حني والدته فلسطينياً.

ب -كل من ولد من زواج شرعي خارج فلسطني وكان والد

املادة ( )4التصريح بالرغبة في اكتساب اجلنسية
الفلسطينينة
.1

كل من جتاوزت سنّه الثامنة عشرة وأعرب عن رغبته
في اختيار اجلنسية الفلسطينية خالل سنتني من
تاريخ العمل بهذا املرسوم ،بتقدميه تصريحا ً بذلك
بالصورة املذكورة فيما يلي من هذا املرسوم ،وأثبت
للمرجع الذي قدم له التصريح توفر الشروط التالية
فيه:
أ-

أنه ولد في فلسطني واكتسب اجلنسية العثمانية
عند والدته أو بعدها وال يزال متجنسا ً بها.

ب -أنه مضى على إقامته في فلسطني مدة ال تقل
عن ستة أشهر قبل تاريخ تقدميه التصريح
مباشرة.
ج -أنه لم يتجنس بجنسية أجنبية خالل إقامته في
أية بالد خالف فلسطني.
يجوز له ،مبوافقة املندوب السامي ،أن يكتسب اجلنسية
الفلسطينية ،ومينحه إذ ذاك املندوب السامي شهادة بها.
.2

كل من قدم تصريحا ً كهذا ،ومنح شهادة باجلنسية
الفلسطينية ،وفقا ً ألحكام هذه املادة ،يعتبر فلسطينيا ً
من تاريخ ذلك التصريح.

املادة ( )5التصريح السابق في الرغبة في اكتساب
اجلنسية الفلسطينية
.1

إن األشخاص الذين صرحوا برغبتهم في اختيار
اجلنسية الفلسطينية وفقا ً املادة الثانية من مرسوم
انتخاب املجلس التشريعي الفلسطيني لسنة ،1922
وأخذوا شهادات مؤقتة باجلنسية الفلسطينية ،وأقاموا
عادة بفلسطني منذ تقدميهم ذلك التصريح ،يعتبرون
أنهم قدموا تصريحا ً مبقتضى املادة الرابعة من هذا
املرسوم ،ويعتبرون أيضا ً أن من حقهم اكتساب
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اجلنسية الفلسطينية مبقتضى تلك املادة ،بشرط موافقة
املندوب السامي على ذلك ،ويجوز للمندوب السامي أن
مينح هؤالء األشخاص شهادات باجلنسية الفلسطينية.
.2

كل من سبق له أن أعطي تصريحا ً كهذا أو منح شهادة
اجلنسية الفلسطينية ،وفقا ً ألحكام هذه املادة ،يعتبر
فلسطينيا ً من تاريخ الشهادة.

.5

يجوز للمندوب السامي في حالة خاصة أن مينح ،إذا
استصوب ،أي شخص من األشخاص شهادة التجنس
ولو كانت مدة السنتني التي أقامها غير داخلة في
الثالث سنوات األخيرة التي سبقت تاريخ الطلب.

.6

إيفاء بالغاية املقصودة من هذه املادة:
أ-

املادة ( )6جنسية الزوجة واألوالد القاصرين
إيفاء بالغاية املقصودة من الفصلني األول و الثاني من
هذا املرسوم ،تتبع املرأة املتزوجة جنسية زوجها ،ويتبع
األوالد القاصرون الذين لم يبلغوا سن الرشد ،جنسية أبيهم
باستثناء األحوال املنصوص عليها في املادتني العاشرة
والثانية عشرة من هذا املرسوم.

الفصل الثالث
املادة ( )7منح شهادة التجنس
.1

يجوز للمندوب السامي أن مينح شهادة جتنس
باجلنسية الفلسطينية ملن يقدم طلبا ً بذلك ويثبت له:
أ-

أنه أقام في فلسطني مدة ال تقل عن سنتني من
الثالث سنوات السابقة لتاريخ طلبه مباشرة.

ب -أن اخلدمة في قوى جاللته بعد مدة اإلقامة
مباشرة في فلسطني،
يجوز أن تعتبر مبثابة إقامة في فلسطني ،إذا استصوب
املندوب السامي ذلك.
املادة ( )8حقوق املتجنسني وواجباتهم
مع مراعاة أحكام هذا املرسوم ،يحق لكل من منحه املندوب
السامي شهادة التجنس أن يتمتع بجميع احلقوق السياسية
وغيرها من احلقوق والسلطات واالمتيازات التي للفلسطيني،
وتترتب عليه جميع التعهدات والواجبات واملسؤوليات
املترتبة على الفلسطيني.
املادة ( )9جتنس القاصرين وفاقدي األهلية
.1

ٍ
واف باللغة
ب -أنه حسن األخالق وذو إملام
اإلجنليزية أو العربية أو العبرية.

يجوز مبوافقة املندوب السامي إدخال أي ولد من أوالد
طالب شهادة التجنس لم يبلغ سن الرشد في الشهادة
املمنوحة لوالده بقيد اسمه فيها ،ومن ثم يعتبر الولد
فلسطيني اجلنسية.
ويشترط في ذلك أن يجوز لذلك الولد خالل اثني
عشر شهرا ً من بلوغه سن الرشد أن يعطي تصريحا ً
بتخليه عن اجلنسية الفلسطينية ومن ثم يبطل اعتباره
فلسطيني اجلنسية.

ج -انه ينوي اإلقامة في فلسطني إذا أجيب طلبه.
.2

أن املدة التي يقضيها الشخص في خدمة حكومة
فلسطني ،أو

ال يعمل بشهادة التجنس ما لم يقسم طالبها ميني
اإلخالص حسب الصيغة املدرجة في ذيل هذا املرسوم:
ويشترط في ذلك أن يجوز ألي شخص مصرح له
بإعطاء إقرار أو تصريح بدالً من اليمني ،أن يعطي
إقرارا ً أو تصريحا ً بدالً من اليمني.

.2

يجوز للمندوب السامي في أية حالة خاصة أن مينح
شهادة التجنس ألي قاصر سواء توفرت فيه الشروط
املقررة في هذا املرسوم أم لم تتوفر.

.3

للمندوب السامي اخليار املطلق في منح شهادة
التجنس أو رفض منحها ،دون بيان السبب ،إذا رأى
ذلك أجدى للمصلحة العامة ،وال يستأنف قراره هذا.

.3

ال متنح شهادة التجنس للفاقد األهلية إال في املواضيع
التي نص عليها هذا املرسوم على خالف ذلك.

.4

ال يسري شرط اإلقامة املنصوص عليه في الفقرة
(( )1أ) من هذه املادة على املرأة الفلسطينية اجلنسية
قبل زواجها من أجنبي إذا توفي زوجها أو فسخ عقد
زواجها.

املادة ( )10إلغاء شهادة التجنس
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.1

إذا ظهر للمندوب السامي أن شهادة من شهادات
التجنس التي منحها قد استحصل عليها باالستناد
إلى بيانات كاذبة أو بطريق االحتيال أو بكتم معلومات

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
جوهرية ،أو أن الشخص الذي منحت له الشهادة
قد أقام عادة خارج فلسطني مدة ال تقل عن ثالث
سنوات اعتبارا ً من تاريخ منحه الشهادة أو أظهر عدم
اإلخالص والوالء حلكومة فلسطني ،سواء بالفعل أو
بالقول ،فللمندوب السامي مبوافقة أحد وزراء جاللته
أن يصدر أمرا ً بإلغاء تلك الشهادة ،ويسري ذلك األمر
اعتبارا ً من التاريخ الذي يوعز به املندوب السامي.
.2

يجوز للمندوب السامي بناء على تلك األسباب نفسها،
وبعد احلصول على املوافقة املشار إليها أن يلغي
شهادة التجنس املمنوحة مبقتضى أحكام املادتني
الرابعة واخلامسة من هذا املرسوم ،أو تصريح
اكتساب اجلنسية أو تصريح االحتفاظ بها املقدم
مبقتضى أحكام املادة الثانية عشرة أو الفقرة ( )2من
املادة الرابعة عشرة من هذا املرسوم.

.3

إذا أبطل املندوب السامي شهادة جتنس أو ألغى
تصريحاً ،فيجوز له أن يأمر بتسليم شهادة التجنس
أو أية مستندات وبيانات كتابية بقبول التصريح،
وإلغائها ،وكل من رفض أو أهمل تسليم شهادة
التجنس أو البينات املذكورة ،يعاقب لدى إدانته بغرامة
ال تتجاوز مائة جنيه فلسطيني.

املادة ( )11أثر إبطال شهادة التجنس
.1

إذا أبطلت شهادة التجنس الصادرة ألي رجل ،فللمندوب
السامي أن يأمر بإسقاط اجلنسية الفلسطينية عن
زوجته وأوالده القاصرين (أو أي منهم) ،ومن ثم يعتبر
كل شخص من هؤالء األشخاص أجنبياً ،غير أن زوجة
الرجل الذي أبطلت شهادة جتنسه على الوجه املذكور
وأوالده القاصرين ال يفقدون اجلنسية الفلسطينية ،إال
إذا أصدر املندوب السامي أمرا ً بذلك على الوجه املتقدم،
وإذا كانوا فلسطينيي اجلنسية فإنهم يبقون كذلك.

.2

املادة  -11مكررة (أ)
اعتبار الشخص أجنبيا ً إثر إبطال شهادة التجنس
إذا أبطلت شهادة التجنس أو ألغيت شهادة اجلنسية أو
تصريح اكتساب اجلنسية أو تصريح االحتفاظ باجلنسية
أو تصريح الرجوع إليها وفقا ً ملا تقدم ،فيعتبر الشخص الذي
كان يحمل الشهادة أو الذي أعطي التصريح ،حسب مقتضى
احلال ،أجنبياً.

الفصل الرابع
املادة ( )12جنسية الزوجة
.1

مع مراعاة أحكام هذه املادة ،تعتبر زوجة الفلسطيني
فلسطينية وزوجة األجنبي أجنبية.

.2

إذا تزوجت امرأة أجنبية فلسطينيا ً بعد اليوم اخلامس
والعشرين من شهر متوز سنة  ،1939فال تصبح
بسبب هذا الزواج فلسطينية ،غير أنه يجوز للمندوب
السامي أن مينحها شهادة جتنس إذا قدمت طلبا ً بذلك،
سواء توفرت الشروط املقتضاة في الفصل الثالث من
هذا املرسوم أم لم تتوفر.

.3

إذا تزوجت امرأة أجنبيا ً وكانت لدى زواجها فلسطينية،
فال تعتبر تلك املرأة مبجرد هذا الزواج أنها فقدت
اجلنسية الفلسطينية ،إال إذا أحرزت جنسية زوجها،
وإلى أن حترزها.

.4

إذا فقد رجل اجلنسية الفلسطينية خالل دوام الزوجية،
فال تعتبر زوجته مبجرد فقدانه جنسيته أنها فقدت
هي أيضا ً اجلنسية الفلسطينية ،إال إذا أحرزت جنسية
زوجها ،وإلى أن حترزها.

.5

إذا فقد رجل اجلنسية الفلسطينية خالل دوام الزوجية،
واكتسبت زوجته الفلسطينية ،اجلنسية اجلديدة التي
جتنس بها زوجها ملجرد جتنسه بتلك اجلنسية،
فيجوز للزوجة ،سواء أكان الزواج ال يزال قائما ً بينها
وبني زوجها أم لم يكن ،خالل اثني عشر شهرا ً من

ويشترط في ذلك ما يلي:
يحق لزوجة أي شخص كهذا خالل ستة أشهر من
تاريخ األمر الصادر بإلغاء شهادة التجنس خاصة
زوجها ،أن تقدم تصريحا ً برجوعها إلى اجلنسية
األجنبية وعندئذ تفقد هي وأوالدها القاصرون من
زوجها اجلنسية الفلسطينية ويصبحون أجانب.
إن املندوب السامي ال يصدر أمرا ً كهذا بشأن أية امرأة
كانت فلسطينية عند مولدها أو أصبحت فلسطينية
مبقتضى املادتني األولى والسادسة من هذا املرسوم،
إال إذا اقتنع بإمكان إلغاء شهادة التجنس مبقتضى هذا
املرسوم فيما لو كانت حتمل شهادة كهذه بنفسها.

تسري أحكام هذه املادة على األشخاص الذين متسهم،
بدالً من أي حكم آخر من أحكام هذا املرسوم ،من حيث
األثر املترتب على زوجة وأوالد الشخص الذي يفقد
اجلنسية الفلسطينية ،وال تسري تلك األحكام األخرى
في أية حالة كهذه.
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التاريخ الذي اكتسبت به تلك اجلنسية على هذا الوجه،
أو خالل أي وقت آخر قد يسمح به املندوب السامي
في بعض الظروف اخلاصة ،أن تقدم تصريحا ً تعلن
فيه رغبتها في االحتفاظ باجلنسية الفلسطينية ،ومن
ثم تعتبر أنها بقيت فلسطينية.
.6

إذا منحت شهادة جتنس إلى أجنبي في اليوم اخلامس
والعشرين من شهر متوز سنة  ،1939أو بعده ،فال
تصبح زوجته فلسطينية ،غير أنه يجوز مبوافقة
املندوب السامي إدراج اسمها في الشهادة الصادرة
لزوجها ومن ثم تصبح فلسطينية.

.7

إذا كانت زوجة أي أجنبي فلسطينية قبل زواجها
وكانت مفترقة عن زوجها في ظروف يرى املندوب
السامي فيها أن االفتراق قد يكون دائمياً ،فيجوز
للمندوب السامي إذا شاء ،أن مينحا شهادة جتنس
كأن زواجها قد فسخ.

املادة ( )13أثر فسخ عقد الزواج أو وفاة الزوج
إن املرأة الفلسطينية التي فقدت اجلنسية بزواجها من أجنبي،
ال تفقد جنسيتها األجنبية مبجرد وفاة زوجها أو فسخ عقد
زواجها ،وال تفقد املرأة األجنبية التي اكتسبت اجلنسية
الفلسطينية بزواجها هذه اجلنسية مبجرد وفاة زوجها أو
فسخ عقد زواجها.
املادة ( )14جنسية القاصرين
.1

إذا فقد شخص اجلنسية الفلسطينية ،سواء بتقدميه
تصريحا ً يعلن فيه تخليه عن اجلنسية الفلسطينية أو
بخالف ذلك ،فعندئذ يفقد أوالده القاصرون اجلنسية
الفلسطينية إذا كانوا قد اكتسبوا سابقا ً جنسية دولة
أخرى أو إذا كانوا يكتسبون هذه اجلنسية على إثر
فقدان والدهم اجلنسية الفلسطينية.
ويشترط في ذلك أنه إذا تزوجت أرملة أو امرأة فسخ
عقد زواجها بقرار طالق ،من أجنبي فال يفقد أي ولد
من أوالدها من زوجها السابق اجلنسية الفلسطينية
ملجرد زواجها هذا.

.2
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يجوز لكل ولد فقد اجلنسية الفلسطينية منه هذا الوجه،
خالل سنة واحدة من حني بلوغه سن الرشد ،أن يقدم
تصريحا ً يعلن فيه رغبته في الرجوع إلى اجلنسية
الفلسطينية ،وعندئذ يعتبر فلسطينيا ً اعتبارا ً من تاريخ
ذلك التصريح.

املادة ( )15فقدان اجلنسية الفلسطينية
كل فلسطيني لم يكن فاقد األهلية ،جتنس خالل إقامته في
بالد أجنبية بجنسية تلك البالد ،وذلك بإحرازه شهادة
جتنس أو قيامه بأي عمل آخر اختياري وقانوني ،يعتبر أنه
فقد اجلنسية الفلسطينية اعتبارا ً من ذلك التاريخ.
املادة ( )16تصريح التخلي عن اجلنسية الفلسطينية
كل من أصبح فلسطينيا ً بحكم الوالدة بعد نفاذ هذا املرسوم،
ولكنه أصبح عند مولده أو قبل بلوغه سن الرشد مبقتضى
شرائع أية دولة ،من رعايا تلك الدولة وظل من رعاياها وال
يزال كذلك ،يجوز له ،إذا كان قد بلغ سن الرشد ولم يكن فقد
األهلية ،أن يقدم تصريحا ً بتخليه عن اجلنسية الفلسطينية،
ومن ثم يفقد اجلنسية الفلسطينية.
املادة 17أثر فقدان اجلنسية على اإللتزامات أو
املسؤوليات
إذا فقد فلسطيني اجلنسية الفلسطينية فإن ذلك ال يعفيه
من أي التزام أو واجب أو مسؤولية عن أي فعل قام به قبل
فقدانها.
املادة ( )18أصول إعطاء التصاريح
إن تصريح التخلي عن اجلنسية الفلسطينية أو تصريح
اكتساب اجلنسية الفلسطينية أو الرجوع إليها أو االحتفاظ
بها ،يعطى في فلسطني أمام موظف يعني بنظام يصدر
مبقتضى هذا املرسوم ،ويعطى في اخلارج أمام أي مأمور
من مأموري السلك الدبلوماسي أو القنصلي لبريطانيا
العظمى.
املادة ( )19إصدار أنظمة
يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة لتنفيذ غايات هذا
املرسوم بصورة عامة ،وتنظيم األمور اآلتي ذكرها بصورة
خاصة:
أ-

منوذج شهادات التجنس التي مينحها املندوب السامي
وتسجيلها.

ب -منوذج تصاريح اختيار اجلنسية التركية أو التخلي عن
اجلنسية الفلسطينية ،وتسجيلها ،وتصاريح اكتساب
اجلنسية الفلسطينية أو الرجوع إليها أو االحتفاظ بها،
وتسجيلها.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
ج -الرسوم التي تستوفى عن التصاريح أو الشهادات
املعطاة مبقتضى هذا املرسوم.
د -األصول التي تتبع بشأن إبطال وإلغاء شهادات
التجنس وشهادات اجلنسية وتصاريح اكتساب
اجلنسية الفلسطينية أو االحتفاظ بها أو تصاريح
الرجوع إليها ،مبا في ذلك تذييل الشهادات الصادرة
إلى األشخاص الذين ال ميسهم أمر اإللغاء أو اإلبطال.
املادة ( )20أثر اكتساب اجلنسية مبقتضى املادة ()6
إذا أصبح ،بحكم هذا املرسوم ،أي شخص فلسطيني اجلنسية
مبقتضى املادة السادسة بسبب اكتساب زوج ذلك الشخص
أو والده اجلنسية الفلسطينية مبقتضى املادة الرابعة أو املادة
اخلامسة ،أو إذا أدرج اسم أي شخص في شهادة التجنس
الصادرة إلى الزوج أو والدي ذاك الشخص ،فيعتبر ذلك
الشخص ،إيفاء بالغاية املقصودة من هذا املرسوم أنه اكتسب
اجلنسية الفلسطينية مبقتضى املادة الرابعة أو اخلامسة،
أو أنه منح شهادة التجنس ،حسب مقتضى احلال .ويعمل
بأحكام هذا املرسوم التي تتعلق بإلغاء شهادة اجلنسية
الفلسطينية وإبطال شهادات التجنس ،بالقدر الذي ميكن فيه
تطبيق تلك األحكام (وتسري على الولد القاصر من حني بلوغه
سن الرشد فقط) ،كأن شهادة اجلنسية الفلسطينية أو شهادة
التجنس ،حسب مقتضى احلال ،قد منحت لذلك الشخص.
املادة ( )21تعاريف
يكون للعبارات واأللفاظ التالية الواردة في هذا املرسوم
املعاني املخصصة لها أدناه:
تشمل لفظة ״فلسطني״ البالد التي يسري عليها صك
االنتداب ما عدا املنطقة املشمولة بفلسطني والواقعة شرقي
األردن والبحر امليت املعينة حدودها في املرسوم الصادر
من قبل املندوب السامي في اليوم األول من شهر أيلول سنة
.1922
وتعني عبارة ״فلسطيني اجلنسية״ كل من اكتسب اجلنسية
الفلسطينية بالوالدة أو بالتجنس أو على أي وجه آخر.
وتفيد لفظة ״أجنبي״ كل شخص غير فلسطيني.
وتعني عبارة ״فقدان األهلية״ كون املرأة متزوجة وكون
الشخص قاصرا ً أو مجنونا ً أو معتوها ً أو فاقدا ً األهلية
القانونية على أي وجه آخر.

املادة ( )22عقوبات
إذا أعطى شخص عمدا ً ألية غاية من غايات هذا املرسوم بيانا ً
أو تصريحا ً كاذبا ً بشأن أمر جوهري ،يعاقب ،إذا كان في
فلسطني ،باحلبس مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر مع األشغال
الشاقة أو بدونها.
املادة ( )23ممارسة صالحيات املندوب السامي
إن الصالحيات املخولة للمندوب السامي مبقتضى هذا
املرسوم ،ما عدا الصالحيات املخولة له في املادتني العاشرة
والرابعة والعشرين املقتصرة ممارستها عليه وحده يجوز
له أن ميارسها بالذات ،أو بواسطة شخص مفوض من قبله.
وتشمل عبارة املندوب السامي كل من يقوم بإدارة حكومة
فلسطني إذ ذاك.
املادة ( )24صالحية املندوب السامي في اإللغاء أو
التعديل
يجوز للمندوب السامي مبنشور ينشر في الوقائع
الفلسطينية في أي وقت خالل سنتني من تاريخ العمل بهذا
املرسوم ،أن يعدله أو يلغيه أو يضيف إليه من أجل تنفيذ
الغايات املقصودة منه ،بشرط أن يكون قد نال موافقة الوزير
على ذلك أوالً ،ويجوز له أن يضع أحكاما ً بشأن كل أمر آخر
مما ال مندوحة عنه لتنفيذ أحكامه.
املادة ( )25صالحية امللك في اإللغاء أو التعديل
يجوز جلاللة امللك وورثته وخلفائه من بعده في املجلس،
احلق في إلغاء هذا املرسوم أو تبديله أو تعديله في أي وقت
من األوقات.
املادة ( )26النفاذ
يعمل بهذا املرسوم اعتبارا ً من اليوم األول من شهر آب سنة
.1925
املادة ( )27التسمية
يطلق على هذا املرسوم اسم مراسيم اجلنسية الفلسطينية
املوحدة لسنة .1941- 1925

وتعتبر سن الرشد بلوغ السنة الثامنة عشرة من العمر
حسب التقومي الغريغوري.
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قانون رقم ( )2لسنة 1999م بشأن األحوال املدنية

الفصل الثاني

الطالق أو التطليق أو إثبات النسب وذلك خالل سبعة أيام من
تاريخ صيرورة احلكم نهائياً ،وعلى الدائرة تسجيل األحكام
في السجل اخلاص بذلك.

املادة ( )25حاالت حظر ذكر اسم أحد أو كال الوالدين

املادة ( )28التأشير في السجالت اخلاصة

املواليد
استثناء من أحكام املواد  24 ،23ال يجوز لرئيس قسم
السجل املدني ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حتى وإن
طلب إليه ذلك في احلاالت اآلتية:
أ-

إذا كان الوالدان من احملارم.

ب -إذا كانت الوالدة متزوجة وكان املولود من غير زوجها.

الفصل الثالث
الزواج والطالق
املادة ( )26قيد الزواج والطالق
على اجلهات املختصة بإجراء عقود الزواج أو شهادات
الطالق أن تثبت عليها رقم بطاقة الهوية للزوج والزوجة
وجهة إصدارها ،وعليها أن ترسل خالل شهر نسخة من
العقد أو الشهادة إلى الدائرة الكائنة في اجلهة التي حدثت
فيها واقعة الزواج أو الطالق.
وعلى الدائرة قيد العقود والشهادات في السجل اخلاص
بذلك بعد ختمها أو التأشير عليها برقم قيد مع االحتفاظ
بنسخة من كل عقد أو شهادة.
املادة ( )27التبليغ عن األحكام النهائية أو الصادرة عن
احملاكم في شؤون األحوال املدنية
على أقالم الكتاب باحملاكم املختصة ،أن يبلغوا دائرة األحوال
املدنية في اجلهة الكائنة بدائرة اختصاصها وفق النموذج
املعد لذلك مبا يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطالنه أو
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يقوم رئيس قسم السجل املدني بعد قيد الزواج أو الطالق في
سجل الوقائع بالتأشير بذلك في سجل الزوجني أو املطلقني
أو أحدهما إذا كان مسجلني فيه ،فإذا كان الزوجان أو
املطلقان أو أحدهما مسجالً في سجل مدني آخر فعلى رئيس
قسم السجل املدني إرسال بيان إلى السجل املختص خالل
ثالثة أيام ليؤشر على السجل املدني اخلاص بكل منهما.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

قانون رقم ( )3لسنة 2008م معدل لقانون األحوال املدنية
رقم ( )2لسنة 1999م

املادة ( )2إضافة فقرة ( )3للمادة ()18
تسمية املولود من حق الوالدين وعند اخلالف تكون التسمية
من حق والده فوالدته فاألقرب نسبا أو املوكل عن صاحب
احلق رسميا.
املادة ()5
تضاف مادة مستحدثة إلى قانون األحوال املدنية رقم ()2
لسنة 1999م تلي املادة حتت رقم مادة ( )48مكرر وتكون
بالنص التالي:
.1

ال يجوز تغيير أو تعديل اسم عائلة املرأة في بيانات
بطاقة الهوية بسبب الزواج.

.2

يضاف اسم الزوج رباعيا في ملحق بطاقة هوية
الزوجة مع تعديل حالتها االجتماعية إلى متزوجة.
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املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

الفصل اخلامس:
اإلطار التشريعي الناظم للحقوق
االجتماعية واالقتصادية للمرأة الفلسطينية
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القوانني

قانون تقاعد األرامل واأليتام رقم ( )33لسنة 1944

وهو يقضى بإنشاء صندوق تقاعد ألرامل وأيتام موظفي
احلكومة اخلاضعني للتقاعد
س ّن املندوب السامي لفلسطني ،بعد استشارة املجلس
االستشاري ما يلي27 :

الفصل األول
متهيد
املادة ( )1التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون تقاعد األرامل واأليتام
لسنة .1944
املادة ( )2التعاريف
.1

يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا
القانون املعاني املخصصة لها أدناه ،إال إذا دلت القرينة
على غير ذلك:
تنصرف عبارة ״احملاسب العام״ إلى احملاسب العام
حلكومة فلسطني.
وتعني لفظة ״احملاسب״ شخصا ً ينتمي لعضوية معهد
احملاسبني في إنكلترا أو نقابة احملاسبني في اسكتلندة
أو ألي معهد أو نقابة أو جمعية للمحاسبني يوافق عليها
املندوب السامي بإعالن ينشر في الوقائع الفلسطينية.
وتعني عبارة ״املشروع املقرر״ أي مشروع أو صندوق
يقضى مبنح رواتب تقاعد ألرامل وأيتام املوظفني في
اخلدمة العامة ،صرح الوزير باعتباره مشروعا ً مقررا ً
إيفاء بالغايات املقصود من هذا القانون.
ساري مبا ال يتعارض في قطاع غزة

27
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27

وتعني لفظة ״املستحق״:
أ-

أرملة املساهم.

ب -ولد املساهم الذي يكون في س ّن التقاعد ،املولود
له من زوجة توفيت أو غير مستحقة لراتب تقاعد
مبقتضى هذا القانون :ويشترط في ذلك أنه إذا
كان ثمة ولدان أو أكثر من زواج واحد ،فيعتبر
أولئك األوالد أنهم يؤلفون مستحقا ً واحداً.
وتنصرف لفظة ״املجلس״ إلى مجلس إدارة الصندوق،
املعني مبقتضى أحكام هذا القانون.
وتفيد لفظة ״املساهم״ الشخص املساهم في الصندوق
وتشمل الشخص الذي انقطع عن املساهمة ،أو املعفى
من املساهمة مبقتضى الفقرة ( )2من املادة التاسعة،
باستثناء املواضع التي نص فيها هذا القانون على
خالف ذلك.
وتعني عبارة ״عالوة االغتراب״ ضميمة خاص
تضاف إلى الراتب ومتنح وفقا ً ألنظمة احلكومة العامة
املتعلقة بهذه العالوة.
وتنصرف لفظة ״الصندوق״ إلى الصندوق املنشأ
مبقتضى هذا القانون .
وتنصرف لفظة ״احلكومة״ إلى حكومة فلسطني.
وتطلق عبارة ״خدمة عامة أخرى״ على أية خدمة عامة
في أية حكومة خالف حكومة فلسطني .
وتعني عبارة ״راتب التقاعد״ راتب التقاعد املمنوح إلى
أي مستحق مبقتضى هذا القانون ،إال إذا دلت القرينة
على أن املقصود منها راتب التقاعد املمنوح للمساهم
ويراد بعبارة ״وظيفة تقاعدية״ بالنسبة للشخص
الذي يشغلها ،وظيفة تقاعدية مبقتضى أحكام قانون
التقاعد لسنة .1944
وتنصرف عبارة ״اخلدمة العامة״ إلى اخلدمة في
وظيفة مدينة في احلكومة ،أو في حكومة أي قسم

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
من ممتلكات جاللته املستقلة ،أو في حكومة أية دولة
حتت احلماية البريطانية ،أو محمية بريطانية ،أو في
حكومة أية بالد واقعة حتت االنتداب البريطاني قبل
جاللته االنتداب عليها بالنيابة عن عصبة األمم ،أو في
حكومة السودان اإلجنليزي -املصري ،أو لدى املندوب
السامي للنقليات في كينيا وأوغندا ،أو أية خدمة أخرى
يوافق الوزير على اعتبارها خدمة عامة إيفاء بالغايات
املقصودة من هذا القانون.

الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وإدارته
املادة ( )3إنشاء صندوق التقاعد لألرامل واأليتام
بفلسطني وإدارته والرقابة عليه

وتفيد لفظة ״الراتب״ مجموع راتب الوظيفة األساسية
التي يشغلها املوظف ،وتشمل عالوة االغتراب ،غير
أنها ال تشمل أية عالوة أخرى أو أية عائدات أخرى ،أو
قيمة أية منفعة قد تعود على املوظف أو قد يتمتع بها.

.1

ينشأ صندوق يعرف بصندوق التقاعد لألرامل
واأليتام بفلسطني إليجاد رواتب تقاعد ألرامل وأيتام
املساهمني في الصندوق.

.2

.2

يكون الولد في س ّن التقاعد ،إيفاء بالغايات املقصودة
من هذا القانون ،في حالة الذكر ،إذا كانت سنه تقل عن
إحدى وعشرين سنة ،وفي حالة األنثى ،إذا كانت سنها
تقل عن إحدى وعشرين سنة ،ولم تكن متزوجة.

يتولى الرقابة على الصندوق مجلس وإدارة برئاسة
احملاسب العام وعضوية أعضاء يعينهم املندوب
السامي من حني إلى آخر ،على أن يشتمل على ممثل
أو ممثلني عن املساهمني.

.3

.3

إذا ألغى زواج أي مساهم أو فسخ بقرار أصدرته
محكمة ذات اختصاص ،أو خالف ذلك وفقا ً لقانون
األحوال الشخصية املنطبق على حالته ،تعتبر زوجته،
إيفاء بالغايات املقصودة من هذا القانون ،كأنها توفيت،
ويعتبر املساهم أنه أصبح أرمالً ،اعتبارا ً من تاريخ
إلغاء الزواج أو نسخه.

تدفع من الصندوق جميع رواتب التقاعد ورديات
املبالغ املساهم فيها (مبا فيها الفائدة ،إن كان ثمة فائدة)
مبقتضى هذا القانون ،وجميع نفقات ومصروفات إدارة
الصندوق (مبا فيها االستعانة برأي احملاسبني).

.4

.4

إذا كان املساهم متزوجاً ،أو أصبح متزوجاً ،زواجا ً
شرعيا ً بأكثر من امرأة واحدة في الوقت ذاته حسب
قانون األحوال الشخصية املنطبق على حالته ،فتعني
لفظتا ״زوجة״و ״ولد״ فيما يتعلق بذلك املساهم،
زوجته األولى ،وولده من تلك الزوجة ،إيفاء بالغايات
املقصودة من هذا القانون.

تدفع إلى الصندوق جميع املبالغ التي يدفعها املساهمون
واحلكومة مبقتضى هذا القانون ،وجميع فوائد أموال
الصندوق املستثمرة ،وجميع املبالغ املدفوعة مبقتضى
الفقرة ( )1من املادة السادسة.

.5

تودع جميع األموال التي تخص الصندوق لدى
احملاسب العام ،وتستثمر ،ما عدا ذلك اجلزء الذي
يرى املجلس أن من املالئم االحتفاظ به لدفع ما يلزم
دفعه من الصندوق مبقتضى هذا القانون ،بالنيابة
عن الصندوق في سندات دين ،أو توظف بالفائدة
بالصورة التي يوافق عليها املندوب السامي .ويجوز
تبديل أية أموال مستثمرة على هذا الوجه في أي وقت
من األوقات بسندات دين موافق عليها على الوجه
املتقدم ويجوز تدبير األموال الضرورية لدفع أية
مبالغ من الصندوق ،مبقتضى هذا القانون ،ببيع أية
أموال مستثمرة من الصندوق أو بتحققها:

ويشترط في ذلك أنه إذا حدث أن كانت أية زوجة
مستحقة للتقاعد مبقتضى هذا القانون ثم انقطعت عن
كونها كذلك ،وكان املساهم حني انقطاعه عن كونها
مستحقة متزوجا ً زواجا ً شرعيا ً كما مر ،بزوجة أخرى
أو أكثر ،فيعتبر املساهم ،إيفاء بالغايات املقصودة من هذا
القانون ،أنه قد أصبح أرمالً في الوقت الذي انقطعت فيه
زوجته عن كونها مستحقة للتقاعد ،وفقا ً ملا تقدم ،وأنه
تزوج في الوقت نفسه املرأة التي تكون في ذلك احلني
عصمته ،والتي تزوجها أوالً بعد زواجه بزوجته التي
انقطعت عن كونها مستحقة للتقاعد على نحو ما تقدم.
.5

يعتبر الولد الذي يصبح ولدا ً شرعيا ً بالزواج وفقا ً
لشرائع البالد التي كان يقطن فيها والده حني زواجه
أنه ولد منجب من ذلك الزواج ،إيفاء بالغايات املقصودة
من هذا القانون.

ويشترط في ذلك أن ال يجوز اتفاق أي جزء من األموال
التي تخص الصندوق ،في أي وقت من األوقات ،في
شراء سندات احلكومة أو استثماره بفائدة من أجل
غايات احلكومة إذا كان ذلك الشراء أو االستثمار من
شأنه أن يجعل مجموع قيمة سندات احلكومة اململوكة
بالنيابة عن الصندوق ،حسب سعر السوق ،مع املبالغ
املوظفة بفائدة من أجل غايات احلكومة ،أكثر من ثالثة
أثمان مجموع موجودات الصندوق في ذلك الوقت.
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.6

تبلغ املجلس أو وكالء التاج كتابة خالل ثالث أشهر
من وفاته ما يلي:

ينظم احملاسب العام حسابات سنوية مبعامالت
الصندوق خالل السنة املنتهية في اليوم احلادي
والثالثني من شهر آذار السابق ،وبيانا ً مبوجودات
الصندوق في ذلك التاريخ ،وتفحص هذه احلسابات
سنويا ً وتصدق من قبل مراقب حسابات احلكومة،
ومن ثم ترفع إلى املندوب السامي مرفقة بتقرير
املجلس عن معامالت الصندوق غير متأخرة عن اليوم
احلادي والثالثني من شهر آب التالي.

أ-

ب -والدة أي ولد عقب وفاة أبيه املساهم (منها ومن
زوجها املذكور) وتاريخ ميالده.
ج -زواج أية بنت من بنات املساهم دون احلادي
والعشرين من العمر.

املادة ( )4سجالت املساهمني
حتفظ سجالت يقيد فيها تاريخ ميالد كل مساهم ،واسم
أية امرأة أو ولد له ،قد يصبح مستحقا ً للتقاعد مبقتضى
هذا القانون ،وجميع التفاصيل املتعلقة باألموال املدفوعة
إلى الصندوق من قبل ذلك املساهم أو بالنيابة عنه ،وراتب
التقاعد أو رواتب التقاعد املستحقة الدفع في الوقت املبحوث
عنه لكل مساهم في حالة وفاته ،وجميع التواريخ والتفاصيل
املتعلقة بكل مساهم من املساهمني وبأفراد عائلته مما يكون
حريا ً بالتسجيل إيفاء بالغايات املقصودة من هذا القانون.

د -وفاة أي ولد من أوالد املساهم في س ّن التقاعد.
ه -زواج الزوجة مرة ثانية أو إفالسها.
.5

يجري التثبت من صحة أي بيان أو إشعار كهذا،
إذا طلب املجلس أو وكالء التاج ذلك ،بإبراز شهادة
الوالدة أو الوفاة ،أو عقد الزواج ،أو بتصريح مشفوع
باليمني ،أو خالف ذلك ،بصورة يقتنع بها املجلس أو
وكالء التاج حسب مقتضى احلال.

.6

ال تسري أحكام هذه املادة على أي زواج تنطبق عليه
أحكام الفقرة ( )1من املادة  ،29وال على الزوجة أو
األرملة أو الولد من ذلك الزواج.

املادة ( )5تقدمي املعلومات من قبل املساهمني
.1

يقتضي على كل مساهم في غضون ثالثة أشهر من
التاريخ الذي أصبح فيه مساهما ً ألول مرة ،أن يرسل
إلى املجلس إشعارا ً كتابيا ً يذكر فيه تاريخ ميالده ،فإذا
كان عندئذ متزوجا ً أو أرمالً وله أوالد في س ّن التقاعد،
وجب عليه أن يدرج تواريخ زواجه وميالد زوجته
وأوالده (إن كان له أوالد).

.2

يقتضي على كل مساهم أن يرسل إلى املجلس في
غضون ثالثة أشهر من تاريخ زواجه إشعارا ً كتابيا ً
بزواجه وبتاريخه ،وبتاريخ ميالد زوجته.

.3

يقتضي على كل مساهم أن يرسل إلى املجلس في
غضون ثالثة اشهر من تاريخ وقوع أي حادث من
احلوادث التالية إشعارا ً كتابيا ً يذكر فيه:
أ-

املادة ( )6عقوبة التخلف عن تقدمي املعلومات أو تقدمي
معلومات كاذبة
.1

إذا تخلف أو أهمل املساهم أو تخلفت أو أهملت أرملة
املساهم ،العمل مبقتضيات املادة اخلامسة ،يعاقب أو
تعاقب عن كل تخلف أو إهمال كهذا ،مبحض إرادة
املندوب السامي ،بدفع مبلغ ال يتجاوز جنيهني إلى
املجلس ،ويجوز خصم هذا املبلغ من راتبه أو راتبا ً أو
من راتب التقاعد خاصته أو خاصتها وفقا ً ملقتضى
احلال.

.2

إذا قدم املساهم أو أرملة املساهم في أي وقت من
األوقات عن قصد أي بيان كاذب يتعلق بأي من
التفاصيل التي يتطلب هذا القانون تقدميها ،تصادر
احلقوق التي يستحقها املساهم ،أو أرملته ،أو ولده
في الصندوق ،كلها أو بعضها ،مبحض إرادة الوزير،
ويجوز للوزير أن يوعز بزيادة راتب التقاعد املدفوع
إلى أي ولد من أوالد املساهم كنتيجة ملصادرة أي حق
من حقوق أي ولد آخر من أوالد املساهم أو أرملته،
مبقتضى هذه املادة ،ومن ثم يزاد راتب التقاعد وفقا ً
لذلك.

.3

ليس في هذه املادة ما يجحف بأي حق من حقوق

والدة أي ولد يولد له وتاريخ ميالده .

ب -زواج أية بنت من بناته دون احلادية والعشرين
من العمر.
ج -وفاة زوجته أو أي ولد من أوالده في سن
التقاعد ،إذا حدثت الوفاة وهو ال يزال مساهما ً .
د -إلغاء أو فسخ عقد زواجه وتاريخ ذلك.
.4
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بعد وفاة أي مساهم متزوج يقتضي على أرملته أن

تاريخ وفاة املساهم إذا لم يكن حني وفاته في
خدمة احلكومة.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املجلس في استرداد أي مبلغ دفع من الصندوق ،ما
كان ليدفع منه لوال ذلك التخلف أو اإلهمال أو البيان
الكاذب ،كما تقدم.

يلي الشهر الذي بلغ فيه املوظف إشعارا ً بقرار املندوب
السامي بذلك الشأن.
.3

املادة ( )7تقدمي موجودات الصندوق
تقدر موجودات الصندوق في فترات من الزمن ال تقل عن
خمس سنوات من قبل محاسب يوافق عليه املندوب السامي،
ويترتب على هذا احملاسب أن يرفع تقريرا ً إلى املندوب
السامي يضمنه الطرق التي يرى اتخاذها الستثمار الوفر،
أو لتالفي العجز ،أما بتسوية األموال املساهم بها أو املنافع
أو بأية طريقة أخرى ،فإذا وافق املندوب السامي في املجلس
على اتباع أية طريقة من هذه الطرق ،وكانت تلك الطريقة ال
تستوجب إدخال تعديالت على هذا القانون ،يصدر نظام
مبقتضى هذا القانون لوضع تلك الطريقة موضع التنفيذ.

املادة ( )9املستثنون من املساهمة في الصندوق
.1

ج -األشخاص املعارون خلدمة احلكومة من أية
خدمة عامة أخرى.
د -األشخاص املستخدمون مبقتضى عقود
صريحة تنص على أن مدة استخدامهم تقل عن
ثالث سنوات.

املادة ( )8املساهمون
مع مراعاة أحكام هذا القانون:

.2

كل موظف يشغل مثل هذه الوظيفة في التاريخ اآلنف
ذكره ،أو عني في تلك الوظيفة ،بعد تلك التاريخ ،وكان
قد اختار تعيينه فيها قبل ذلك التاريخ ،يجوز له أن
يقدم طلبا ً العتباره مساهما ً غير متأخر عن اليوم
األول من شهر تشرين الثاني سنة  ،1945أو خالل
أية مدة أخرى تلي ذلك التاريخ قد يسمح بها املندوب
السامي في أية حالة خاصة ،فإذا منح املندوب السامي
إذنا ً بذلك ،مبحض إرادته ،بعد تقدمي تقرير طبي
بشأن ذلك املوظف من أجل هذه الغاية ،يصبح املوظف
مساهما ً اعتبارا ً من اليوم األول من الشهر التالي الذي

األشخاص غير املكلفني ،أو الذين ال يحق لهم ،أن
يكونوا مساهمني مبقتضى أحكام املادة الثامنة.

ب -األشخاص املستخدمون في خدمة احلكومة
مؤقتا ً في مهام خاصة.

املساهمون واألموال املدفوعة

.1

أن األشخاص املشار إليهم أدناه غير أهل ألن يصبحوا
مساهمني وهم:
أ-

الفصل الثالث

كل موظف عني في وظيفة تقاعدية في خدمة احلكومة،
وكان قد اختار تعيينه في تلك الوظيفة بعد اليوم األول
من شهر تشرين الثاني سنة  ،1944يصبح مساهما ً
مبقتضى أحكام هذا القانون ،اعتبارا ً من التاريخ الذي
يتقاضى فيه راتب تلك الوظيفة ،أو إذا كان في ذلك
التاريخ غير أهل ألن يكون مساهما ً أو ألن يصبح
مساهما ً وفقا ً ألحكام املادة التاسعة ،فاعتبارا ً من
التاريخ الذي يصبح فيه أهالً لذلك.

إذا حدث أن عني أي موظف ممن أشير إليهم في الفقرة
( )2ولم يصبح مساهماً ،في خدمة احلكومة بعد
اليوم األول من شهر تشرين الثاني سنة  ،1945وفقا ً
لشروط تتضمن إعادة تعيينه أو استخدامه في خدمة
احلكومة ،فتسري عليه أحكام الفقرة ( )1بحكم ذلك
التعيني.

هـ -املساهمون في الصندوق املنشأ مبقتضى قانون
الصندوق االحتياطي لسنة .1943
و -األشخاص الذي تكون رواتبهم حينئذ أقل من
ثالث مائة جنيه في السنة.
ز -األشخاص الذين بلغوا من العمل أربعا وخمسون
سنة قبل اليوم األول من شهر تشرين الثاني
سنة .1939
ح -النساء.
.2

أ -مع مراعاة أحكام هذه الفقرة ،إذا اقتنع املجلس
أن موظفا ً مكلفا ً مبقتضى هذا القانون أن يصبح
مساهماً ،هو مساهم وفقا ً ملشروع مقرر ،يجوز
للمجلس بنا ًء على طلب ذلك املوظف ،أن يوعز
بإعفائه من املساهمة ،ما بقى مساهما ً وفقا ً
للمشروع املقرر املذكورة ،إلى الوقت الذي
يصبح فيه املبلغ املكلف باملساهمة فيه من وقت
إلى آخر مبقتضى أحكام هذا القانون ،لوال أحكام
هذه الفقرة ،أكثر من املبلغ الذي ساهم فيه وفقا ً
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للمشروع املقرر املذكور .وما دام اإلعفاء نافذ
املفعول ،وما دام املوظف مستمرا ً في املساهمة
وفقا ً للمشروع املذكور ،فال يكلف بأن يساهم
في الصندوق مببلغ (إن كان ثمة مبلغ كهذا)
يتجاوز تلك الزيادة.
ب -يجوز للمجلس أن يكلف أي مساهم قد منح إعفاء
مبقتضى هذه الفقرة ،من وقت إلى آخر أن يبرز
وصوالت باملبالغ التي ساهم فيها أو أية بينة
أخرى تثبت دوام استمراره في املساهمة وفقا ً
للمشروع املقرر املذكور ،فإذا تخلف عن ذلك
يجوز للمجلس أن يلغى ذلك اإلعفاء.
ج -ال يكون طلب اإلعفاء قانونيا ً مبقتضى هذه
الفقرة ،ما لم يقدم كتابة ويصل املجلس غير
متأخر عن ثالثة أشهر من التاريخ الذي يبدأ فيه
املوظف بتقاضي راتبه من صندوق احلكومة ،أو
في أي تاريخ تال يوافق عليه املندوب السامي
في أية حالة خاصة.
د -إذا كان أي موظف ال يساهم في الصندوق ،وفقا ً
إلعفاء منح له مبقتضى هذه الفقرة ،يعتبر مع
ذلك ،إيفاء بالغايات املقصودة من هذا القانون،
أنه قد انقطع عن املساهمة أو أنه مستمر في
املساهمة أو يستمر فيها باملساهمة ،لو لم مينح
ذلك اإلعفاء ،ويجوز له أن ميارس جميع حقوق
االختيار املخولة له في الفصل اخلامس من هذا
القانون.

دون راتب ،يخصم املبلغ املتأخر دفعه من راتبه بعد
رجوعه من اإلجازة باألقساط التي يعينها املجلس في
أية حالة خاصة.
املادة ( )11مساهمة احلكومة
.1

مع مراعاة أحكام الفقرة ( ،)4يدفع بالنيابة عن املوظف
مبلغ مبعدل أربعة في املائة سنويا ً من راتبه السنوي
إلى الصندوق من إيرادات فلسطني العامة ،ما دام ذلك
املوظف في خدمة احلكومة ويساهم في الصندوق ،أو
ما دام معفى من املساهمة مبقتضى أحكام الفقرة ()2
من املادة التاسعة.

.2

إذا كان مساهم متغيبا ً باإلجازة ببعض الراتب ،أو دون
راتب ،أو كان موقوفا ً عن الوظيفة ،وجب أن تستمر
املساهمات مبقتضى هذه املادة ،باملعدل املعني في
الفقرة ( )1من املادة العاشرة.

.3

مع مراعاة أحكام الفقرة ( ،)4إذا ترك خدمة احلكومة
موظف من املساهمني وكان يقبض راتب تقاعد من
إيرادات فلسطني العامة ،يدفع للصندوق من هذه
اإليرادات بالنيابة عنه مبلغ مبعدل أربعة في املائة
سنويا ً من راتبه التقاعدى السنوي.

.4

حيثما اختار موظف أو أجبر على قبض راتب تقاعد
مخفض ومكافأة ،بدالً من راتب التقاعد الذي يستحقه
لوال ذلك االختيار أو اإلجبار ،يعتبر راتبه التقاعدي
من أجل حساب املبالغ التي سيساهم (بفتح الهاء)
فيها بالنيابة عنه مبقتضى هذه الفقرة ،أنه مبلغ راتبه
التقاعدي غير املخفض الذي يستحقه على الوجه
املذكور.

.5

ال يجوز أن يزيد املبلغ املساهم فيه مبقتضى هذه املادة
على ستني جنيها ً في السنة الواحدة.

.6

تتجمع املبالغ املساهم فيها مبقتضى هذه املادة ،يومياً،
وتدفع في آخر كل شهر.

املادة ( )10مقدار املساهمة في الصندوق
.1

باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك في
هذا القانون ،يقتضي على كل مساهم أن يساهم في
الصندوق مبعدل خمسة في املائة سنويا ً من راتبه
السنوي ،أو من راتب تقاعده حينئذ:

ويشترط في ذلك أن ال يكلف أي موظف بأن يساهم مبعدل
يتجاوز ستني جنيها ً في السنة الواحدة.
.2

إذا كان مساهم متغيبا ً باإلجازة ببعض الراتب ،أو
دون راتب ،أو كان موقوفا ً عن الوظيفة ،وجب عليه أن
يساهم باملعدل املعني في الفقرة (.)1

.3

تتجمع املبالغ املساهمة فيها مبقتضى هذه املادة
يومياً ،وتخصم شهريا ً من راتب املساهم أو من راتبه
التقاعدي ،حسب مقتضى احلال ،في آخر كل شهر.
فإذا لم يدفع املساهم املبلغ املساهم فيه خالل إجازته
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املادة ( )12املساهمات املقطوعة
.1

يجوز للموظف الذي يصبح مساهما ً مبقتضى الفقرة
( )2من املادة الثامنة ،أن يدفع إلى الصندوق ،إذا شاء،
مساهمة مقطوعة ال تتجاوز مجموع املبلغ الذي يكون
قد دفعه خالل املدة التي يكون فيها مساهما ً لو أن هذا
القانون قد أصبح نافذ املفعول في اليوم األول من
شهر تشرين الثاني سنة  ،1939وكان راتبه خالل
تلك املدة يساوي راتبه حني نفاذ هذا القانون.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
.2

حيثما اختار موظف أن يدفع مساهمة مقطوعة مبقتضى
الفقرة ( )1وجب أن يدفع هذه املساهمة غير متأخر عن
ثالثة أشهر من تاريخ تبليغه قرار املندوب السامي
مبقتضى الفقرة ( )2من املادة الثامنة ،أو في أي تاريخ
يليه يعينه املندوب السامي في أية حالة خاصة ،وال تدفع
مساهمة موازية لها من إيرادات فلسطني العامة.

املادة ( )13التوقف عن دفع املساهمات
يتوقف دفع املبالغ التي يساهم فيها املساهم إلى الصندوق
حني وقوع أي حادث من احلوادث التالية دون سواها:
أ-

إذا بلغ اخلامسة واخلمسني من عمره ،أو

ب -إذا توفي ،أو

الفصل الرابع
رد املساهمات
املادة ( )16حظر رد املساهمات
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون ،ال
ترد املبالغ املساهم فيها إلى املساهمني.
املادة ( )17حظر رد املساهمات على اإلستثناءات
.1

ج -إذا ترك اخلدمة العامة ،باستثناء ما هو منصوص عليه
في املادة العشرين ،أو
د -إذا نقل من خدمة احلكومة إلى أية خدمة عامة أخرى،
باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل اخلامس.
املادة ( )14دفع املساهمات في حالة تخفيض راتب
املساهم

أ-

إذ خفّض راتب مساهم:
أ-

املادة ( )15إعادة تعيني املساهمني
إذا حدث أن ترك مساهم خدمة احلكومة ،ثم أعيد تعيينه،
وكان قبل تاريخ إعادة تعيينه مباشرة يدفع مساهمة إلى
الصندوق مبقتضى الفصل اخلامس ،يترتب عليه اعتبارا ً
من تاريخ إعادة تعيينه ،أن يساهم باملعدل الذي يجب عليه
املساهمة فيه لو لم يكن مساهما ً قبل ذلك التاريخ.
ويشترط في ذلك أن يجوز له ،إذا كان املعدل أقل من املعدل
الذي كان يساهم فيه قبل التاريخ املذكور ،وما دام كذلك،
أن يستمر في دفع ذلك املبلغ ،إذا اختار ذلك بإشعار خطي
يرسله إلى املجلس ،كما يجوز له أن يسحب اختياره هذا في
أي وقت من األوقات.

في حالة العازب ،املبلغ الذي ساهم بدفعه،
مضافا ً إليه فائدته املركبة

ب -وفي حالة األرمل ،املبلغ الذي ساهم بدفعه خالل
املدة التي تبتدئ من تاريخ وفاة زوجته األخيرة،
أو من التاريخ الذي لم يعد فيه أخر أوالده في
سن التقاعد ،أيهما كان األخير ،مضافا ً إليه
فائدته املركبة.

يجوز له ،بعد إرسال إشعار كتابي بذلك إلى املجلس ،أن
يستمر في دفع املبالغ املساهم فيها محسوبة بالنسبة
إلى راتبه قبل إجراء التخفيض ،بشرط:

ب -أن مع ّدل املبالغ التي تساهم في دفعها احلكومة ،سيحسب
بالنسبة للراتب احلقيقي الذي يتقاضاه املساهم ،سواء
استمر في الدفع على هذه الصورة أم لم يستمر.

مع مراعاة أحكام الفصل اخلامس ،إذا توقف ،مساهم
عازب أو أرمل ليس له أوالد في سن التقاعد ،عن
املساهمة في الصندوق ،يبطل اعتباره مساهما ً إيفاء
بالغايات املقصودة من هذا القانون ،ويدفع له أو
ملمثله الشخصي القانوني( ،أن كان له ممثل شخصي
قانوني) ،وإن لم يكن له ممثل شخصي قانوني ،فإلى
الشخص املستحق مبقتضى القانون ،من الصندوق
املبلغ املبني أدناه ،بعد خصم أي دين يكون مستحقا ً
عليه للحكومة:

ويشترط في ذلك انه إذا أقبل مساهم من اخلدمة العامة
لسوء سلوكه ،يدفع إليه املبلغ الذي ساهم بدفعه ،وفقا ً ملا
تقدم ،دون أن حتسب فائدة عنه.
.2

إيفاء بالغاية املقصودة من هذه املادة ،حتسب الفائدة
مبعدل اثنني ونصف في املائة في السنة ،مع متجمدات
سنوية في اليوم احلادي والثالثني من شهر آذار من
كل سنة ،وتستحق الفائدة عن كل مبلغ مساهم به في
اليوم األول من الشهر الذي يلي اليوم الذي دفعت فيه
املساهمة وتنقطع في اليوم األخير من الشهر السابق
لليوم الذي جرى فيه الدفع مبقتضى هذه املادة.
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الفصل اخلامس
أحكام تتعلق باملوظفني الذين يتركون
اخلدمة

املادة ( )19نقل املساهمني إلى خدمة عامة ال تنص على
تقاعد األرامل واأليتام
إذا نقل مساهم من خدمة احلكومة إلى أية خدمة عامة أخرى،
ليس لها مشروع مقرر ،يعمل باألحكام التالية:
.1

املادة ( )18نقل املساهمني إلى خدمة عامة أخرى ذات
مشروع تقاعد

إذا كان املساهم عازبا ً أو أرمالً ليس له أوالد في س ّن
التقاعد:
ا-

إذا نقل موظف من خدمة احلكومة إلى أية خدمة عامة أخرى،
ذات مشروع مقرر ،يعمل باألحكام التالية:
.1

إذا كان املساهم عازبا ً أو أرمالً ليس له أوالد في سن
التقاعد:
ا-

ب -ال تسري املادة السابعة عشرة قبل إنقضاء
الثالثة أشهر املذكورة أو عند وفاته إذا حصلت
قبل ذلك التاريخ ،ولكنها عندئذ تسري اعتبارا ً من
تاريخ نقله إذا لم ميارس حق اخليار املنصوص
عليه في البند (أ) ،ال بصورة أخرى.

يجوز له ،إذا اختار ذلك بإشعار خطي أرسله إلى
املجلس غير متأخر عن ثالثة أشهر من تاريخ
نقله ،أن يظل مساهما ً إيفاء بالغايات املقصودة
من هذا القانون دون أن يساهم في مبالغ
أخرى.

ج -إذا كان قد مارس حق اخليار املنصوص عليه فيما
تقدم ،ثم اختار بعدئذ ،االنقطاع عن املساهمة
بإشعار خطي أرسله إلى املجلس في أي وقت من
األوقات ،ينقطع عن املساهمة اعتبارا ً من اليوم
األول من الشهر الذي أرسل فيه اإلشعار على
الوجه املذكورة ،ومع مراعاة أحكام هذا القانون،
إذا كان في ذلك الوقت عازبا ً أو أرمالً ليس له
أوالد في س ّن التقاعد ،وانقطع عن املساهمة على
الوجه املذكورة وهو ال يزال في اخلدمة العام ،أو
ترك اخلدمة العامة أو توفي ،تنطبق على حالته
أحكام املادة السابعة عشرة.

ب -ال تسري املادة السابعة عشرة قبل انقضاء
الثالثة أشهر املذكورة أو عند وفاته إذا حصلت
قبل ذلك التاريخ ،ولكنها عندئذ تسري اعتبارا ً من
تاريخ نقله إذا لم ميارس حق اخليار املنصوص
عليه في البند (أ) ،ال بصورة أخرى
ج -إذا كان قد مارس حق اخليار املنصوص عليه في
البند (أ) ،ثم ترك اخلدمة العامة أو توفي دون
أن يكون قد تزوج أو أعاد زواجه حسب مقتضى
احلال ،تنطبق على حالته أحكام املادة السابعة
عشرة.

.2

د -إذا كان قد مارس حق اخليار املنصوص عليه
فيما تقدم ،ثم تزوج قبل أن يترك اخلدمة العامة،
فال تنطبق على حالته األحكام األخيرة
.2

أ-

ب -وإذا لم يختر االستمرار في املساهمة على الوجه
املذكورة ينقطع عن املساهمة اعتبارا ً من تاريخ
نقله.
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إذا كان املساهم متزوجا ً أو أرمالً له أوالد في س ّن
التقاعد:
ا-

إذا كان املساهم متزوجا ً أو أرمالً له أوالد في س ّن
التقاعد:
يجوز له ،إذا اختار ذلك بإشعار خطى أرسله إلى
املجلس غير متأخر عن ثالثة أشهر من تاريخ
نقله ،أن يستمر في املساهمة في الصندوق
باملعدل الذي كان يساهم فيه في ذلك التاريخ.

يجوز له ،إذا اختار ذلك بإشعار خطي أرسله إلى
املجلس غير متأخر عن ثالثة أشهر من تاريخ
نقله ،أن يستمر في املساهمة في الصندوق
باملعدل الذي كان يساهم فيه في ذلك التاريخ.

يجوز له ،أن يختار االستمرار في املساهمة،
ثم ينقطع عن املساهمة ،على الوجه املذكور في
الفقرة ()1

ب -إذا لم يختر اإلستمرار في املساهمة على الوجه
املذكورة ينقطع عنها اعتبارا ً من تاريخ نقله.
املادة ( )20تقاعد املساهم قبل بلوغه سن التقاعد
.1

إذا تقاعد مساهم متزوج أو أرمل له أوالد في س ّن
التقاعد ،من اخلدمة العامة قبل بلوغه اخلامسة
واخلمسني من عمره ومنح راتب تقاعد من إيرادات
فلسطني العامة ،يستمر في املساهمة باملعدل الذي كان

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
الواردة فيها إلى الثالثة أشهر قد استعيض عنها بأية
مدة أطول يقررها املندوب السامي إذا أوعز بذلك في
أية حالة خاصة.

يساهم فيه قبل اعتزاله املباشر للخدمة ،إلى أن يختار
بإشعار خطي يرسله إلى املجلس:
ا-

املساهمة مبعدل يتالءم مع راتبه التقاعدي ،أو

ب -االنقطاع عن املساهمة اعتبارا ً من اليوم األول
من الشهر الذي أرسل فيه اإلشعار على الوجه
األنف ذكره.
فإذا اختار ما تقدم ،تخفض مساهمته أو تنقطع حسب
اختياره .ويجوز للمساهم مبقتضى هذه الفقرة أن
يختار االنقطاع عن املساهمة وإن كان سبق له أن اختار
املساهمة وفقا ً ملا هو منصوص عليه في البند (أ).
.2

بالرغم من أحكام املادة الرابعة والعشرين ،إذا اعتزل
املساهم املذكور اخلدمة ألسباب صحية وحدثت وفاته
ا-

خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات من تاريخ
اعتزاله اخلدمة ،إذا كان حني وفاته مساهما ً وفقا ً
ملا هو منصوص عليه في البند (أ) من الفقرة (.)1

ب -خالل مدة ال تتجاوز سنتني من تاريخ اعتزاله
اخلدمة ،إذا كان حني وفاته قد انقطع عن املساهمة
فيحسب أي راتب تقاعد مستحق بشأنه كأنه قد توفي
في اليوم السابق لتاريخ اعتزاله اخلدمة.
.3

إذا استمر املساهم املذكور في املساهمة مبقتضى
الفقرة ( ،)1ثم توفيت زوجته ،وجتاوز أوالده ،إن كان
له أوالد ،س ّن التقاعد ،أو توفوا ،ينقطع عن املساهمة.

.4

حيثما اختار موظف أو أجبر على قبض راتب تقاعد
مخفض ومكافأة ،بدالً من راتب التقاعد الذي يستحقه
لوال ذلك االختيار أو اإلجبار ،يعتبر راتبه التقاعدي من
أجل حساب املبالغ التي يساهم فيها وفقا ً للبند (أ) من
الفقرة ( ،)1أنه مبلغ راتبه التقاعدي غير املخفض الذي
يستحقه على الوجه املذكور.

املادة ( )21خيار االنقطاع عن املساهمة
.1

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا
القانون ،ال يجوز الرجوع عن حق اخليار الذي ميارسه
املساهم مبقتضى املادة ( )18أو  19أو .20

.2

إذا بقي املبلغ املستحق على مساهم اختار االنقطاع عن
املساهمة ،كله أو بعضه ،غير مدفوع مدة ثالثة أشهر،
يعتبر ذلك املساهم أنه اختار االنقطاع عن الدفع اعتبار
من الشهر الذي استحق فيه دفع املبلغ املذكور.
ويشترط في ذلك أن تسري هذه الفقرة كأن اإلشارة

املادة ( )22اعتزال اخلدمة ألسباب صحية دون راتب
تقاعد
إذا اعتزل مساهم متزوج أو أرمل له أوالد في س ّن التقاعد،
اخلدمة العامة العتالل صحته ولم مينح راتب تقاعد من إيرادات
فلسطني العامة ،فإن راتب التقاعد الذي يدفع حني وفاته ،إذا
توفي خالل سنتني من تاريخ اعتزاله اخلدمة ،يحسب كأنه قد
توفي في اليوم السابق لتاريخ اعتزاله اخلدمة.

الفصل السادس
حساب رواتب التقاعد ودفعها
املادة ( )23حساب رواتب التقاعد ودفعها
.1

حتسب جميع رواتب التقاعد وفقا ً جلدول التقاعد
والتعليمات املدرجة في الذيلني (أ) و (ب) امللحقني بهذا
القانون ،ويدفع احملاسب العام هذه الرواتب ،أو يوعز
إلى وكالء التاج بدفعها ،حني استحقاقها.

.2

مع مراعاة أحكام هذا القانون ،يبدأ راتب التقاعد من
اليوم التالي لوفاة املساهم الذي يدفع الراتب بشأنه،
ويتجمع يومياً ،ويدفع في أخر كل شهر.

ويشترط في ذلك أن يجوز دفع راتب التقاعد مرة كل ثالثة
أشهر إذا رغب في ذلك الشخص املستحق الراتب
املادة ( )24تأثير الزيادات والتخفيضات في املساهمات
.1

إذا زيد مجموع املساهمات املستحقة الدفع شهريا ًمن قبل
مساهم متزوج أو أرمل له أوالد في س ّن التقاعد ،وبالنيابة
عنه ،يزاد راتب التقاعد املستحق الدفع بشان ذلك املساهم
مببلغ يتالءم وراتب التقاعد الواجب الدفع عن مساهمة
تساوي تلك الزيادة كما لو أن املساهم قد شرع في
املساهمة في الصندوق في تاريخ تلك الزيادة.

.2

إذا خفضت تلك املساهمات ،يخفض راتب التقاعد
املدفوع بشأنه مببلغ يساوي مبلغ الزيادة ،لو أن تلك
املساهمات قد زادت بدالً من أن تنقص.
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.3

حينما ينقطع دفع املساهمات خالفا ً ملا هو منصوص
عليه في البندين (أ) و (ب) من املادة الثالثة عشرة
من هذا القانون ،يعتبر ذلك االنقطاع مبثابة تخفيض
بالغايات املقصودة من الفقرة (.)2

.2

املادة ( )25حقوق املستحقني
مع مراعاة أحكام هذا القانون:
.1

عند وفاة مساهم خلف مستحقا ً واحدا ً أو أكثر ،يقبض
ذلك املستحق ،أو كل من املستحقني ،حسب مقتضى
احلال ،راتب تقاعد وفقا ً ألحكام هذا القانون

.2

إذا كان راتب التقاعد يدفع ألكثر من مستحق واحد
يقبض كل منهم راتب تقاعد بنسبة املبلغ الذي يستحقه
لو كان هو املستحق الوحيد كنسبة الوحدة إلى مجموع
عدد املستحقني.

.3

حيثما يكون مستحقان أو أكثر يقبضون راتب تقاعد
بشان مساهم واحد وانقضى أجل التقاعد الذي
يقبضه أي مستحق منهم مبقتضى أحكام هذا القانون،
فإن املستحق الباقي أو املستحقني الباقني ،يقبضون،
اعتبارا ً من تاريخ انقطاع التقاعد ،رواتب التقاعد التي
يستحقونها لو أن املستحق األول لم يكن موجودا ً على
قيد احلياة حني وفاة ذلك املساهم .

املادة ( )26تقاعد األوالد األيتام
.1

حيثما يكون ثمة ولد واحد ال غير (سواء أكان ذكرا ً
أم أنثى) ملساهم من أي زواج مستحقا ً لراتب تقاعد،
يكون راتبه التقاعدي باملعدل الذي قبضته والدته أو
الذي تستحقه لو استحق الدفع لها ،وينقطع عندما
يتجاوز ذلك الولد س ّن التقاعد ،أو حني وفاته.

.2

حيثما يكون ولدان أو أكثر ملساهم من أي زواج مستحقني
لراتب تقاعد يكون راتب التقاعد باملعدل الذي قبضته
والدتهم ،أو الذي كان في وسعها أن تقبضه لو أنه استحق
الدفع لها ،ويدفع لهؤالء األوالد بحصص متساوية .فإذا
جتاوز أحد هؤالء األوالد (سواء أكان ذكرا ً أو أنثى) س ّن
التقاعد أو توفي ،تدفع حصته من راتب التقاعد إلى الولد
الباقي من ذلك الزواج ذاته ،وإذا كان ثمة ولدان أو أكثر،
فتدفع إليهم بحصص متساوية.

املادة ( )27استحقاق أرملة املساهم
.1
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إذا كانت أرملة املساهم من املستحقني ،ينقطع راتب
التقاعد عنها حني زواجها.

في احلالة التي ينقطع فيها راتب التقاعد على الوجه
اآلنف ذكره ،أو بسبب وفاة األرملة أو في احلالة التي
يصدر فيها مبقتضى الفقرة ( )2من املادة السادسة،
إذا لم يكن ثمة أوالد على قيد احلياة من زواج األرملة
من املساهم ،في س ّن التقاعد ،ينقطع راتب التقاعد،
وإذا كان ثمة أوالد كهؤالء ،يدفع لهم راتب التقاعد لها،
وينقطع ألحكام هذا القانون.

املادة ( )28إفالس األرملة
إذا كانت أرملة املساهم من املستحقني ،وحكم عليها باإلفالس
أو أشهر عجزها عن دفع ديونها ،من محكمة ذات اختصاص،
يتوقف دفع راتب التقاعد لها ،وينقطع عنها إذا أوعز املندوب
السامي بذلك.
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يوعز املندوب السامي بقطع راتب
التقاعد يجوز للمجلس ،مبوافقة املندوب السامي أن يدفع لها،
ما دامت على قيد احلياة ،أو خالل أية مدة أو مدد أقصر ،متصلة
أو متقطعة ،وفقا ً ملا يستصوبه من وقت إلى آخر ،عالوة ال
يتجاوز معدلها معدل راتب التقاعد املمنوح لها ،أو ألي ولد أو
أكثر من زواجها من املساهم ،أو أن يدفع قسما ً من العالوة لها
والقسم اآلخر لذلك الولد أو أولئك األوالد ،فإذا كان مبلغ العالوة
املدفوعة على هذا الوجه أقل من راتب التقاعد ،يجوز للوزير ،أن
يوعز بزيادة راتب التقاعد املدفوع إلى أي ولد من أوالد املساهم
من أي زواج آخر ،كنتيجة لتخفيض املبلغ املدفوع من الصندوق
مبقتضى هذه املادة ،وعندئذ يزاد ذلك املبلغ على الوجه املذكور.
املادة ( )29األشخاص غير مستحقي التقاعد
.1

ال تعتبر أرملة املساهم الذي عقد زواجه عليها بعد
بلوغه اخلامسة واخلمسني من عمره ،أو بعد تركه
اخلدمة العامة ،وال أي ولد من هذا الزواج ،من ذوي
االستحقاق إيفاء بالغاية املقصودة من هذا القانون،
وال يصبح أي منهما مستحقا ً لراتب تقاعد.

.2

حيثما توفي مساهم خالل اثنى عشر شهرا ً من زواجه،
دون أن يولد له ولد من ذلك الزواج ،ال تعتبر أرملته
من ذوي االستحقاق إيفاء بالغايات املقصودة من هذا
القانون وال تصبح مستحقة لراتب تقاعد .مبقتضاه:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمجلس ،مبوافقة املندوب
السامي ،أن يوعز بأن يدفع لتلك األرملة جميع أو بعض
راتب التقاعد الذي تستحقه لوال أحكام هذه الفقرة
(ويسمى في هذه املادة بالتقاعد الفرضي) ،وحيثما يوعز
املجلس بذلك يستحق لتلك األرملة وفقا ً إليعازه ،وتكون
من املستحقني ،إيفاء بالغايات املقصودة من هذا القانون.
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فإذا دفع لتلك األرملة بنا ًء على إيعاز املجلس قسم فقط
من التقاعد الفرضي ،يزاد راتب التقاعد املدفوع إلى أي
مستحق آخر مبا يساوى الفرق بني راتب التقاعد الذي
يستحقه ذلك املستحق لو كان املجلس قد أوعز بدفع
جميع راتب التقاعد الفرضي إلى األرملة املذكورة ،وبني
راتب التقاعد الذي يستحقه لو كان املجلس لم يصدر أي
إيعاز مبقتضى هذه الفقرة ،بنسبة ذلك القسم من راتب
التقاعد الفرضي إلى مجموع الراتب.
املادة ( )30تخلف أرملة املساهم عن إعالة ولده
إذا اقتنع املجلس أن أرملة مساهم في أثناء قبضها لراتب
التقاعد قد هجرت ولدا ًمن زواجها من املساهم هي مكلفة بحكم
القانون بتكلفة وهو في سن التقاعد ،أو أنها تخلفت عن العناية
به أو مساعدته بالقدر الذي تسمح به وسائل املعيشة املتيسرة
لديها ،أو أنها متخلفة عن ذلك ،يجوز للمجلس ،مبحض إرادته
واختياره ،ما دام ذلك الولد في س ّن التقاعد ،أن يدفع عليه أو
أن يوعز بأن يدفع إليه ،جزء من راتب التقاعد مما يراه املجلس
مالئماً ،وال يكون لتلك األرملة أي إدعاء آخر بشأن ذلك اجلزء
من راتب التقاعد الذي يدفع للولد على هذا الوجه.
املادة ( )31دفع رواتب التقاعد لألوالد في سن التقاعد
.1

أن أي راتب تقاعد أو جزء من راتب تقاعد أو عالوة
تدفع مبقتضى هذا القانون ،أو وفقا ً ألحكام ،إلى ولد
في س ّن التقاعد ،وأية عالوة تدفع إلى أرملة وفقا ً
ألحكام هذا القانون ،يجوز أن تدفع مبحض إرادة
املجلس واختياره:
أ-

إلى ذلك الولد أو األرملة ،أو

ب -إلى الشخص أو األشخاص الذين يستصوبهم
املجلس ،من أجل إعالة ذلك الولد أو األرملة أو
إعانتهما أو منفعتهما.
.2

إذا كان راتب التقاعد يدفع بواسطة وكالء التاج يعمل
بالفقرة ( )1من هذه املادة كأن اإلشارة الواردة فيها
إلى املجلس هي إشارة إلى وكالء التاج.

املادة ( )32إثبات استحقاق التقاعد
يجوز للمجلس أن يطلب البينة التي يراها مالئمة إلثبات كون
الشخص الذي يدعى براتب تقاعد ،أو الذي ي ّدعى (بضم
الياء) براتب تقاعد بالنيابة عنه ،هو على قيد احلياة ويستحق
راتب تقاعد ،ويجوز رفض دفع أي راتب تقاعد إلى أن تقدم
هذه البينة بصورة يرضى بها املجلس

الفصل السابع
أحكام متفرقة
املادة ( )33عدم جواز حتويل راتب التقاعد أو حجزه
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون،
أن راتب التقاعد املستحق مبقتضى هذا القانون واحلقوق
املخولة ألي مساهم مبوجبه ،ال يجوز حتويلها أو نقلها وال
تتعرض للحجز أو الضبط أو التحصيل ،وفاء ألي دين أو
إدعاء مهما كان.
ويشترط في ذلك أن يجوز خصم أية مساهمة أو أي مبلغ آخر
مستحق للصندوق على أي مساهم أو مساهم متوفى من أي
مبلغ مستحق الدفع من الصندوق لذلك املساهم أو بالنيابة عنه،
ويجوز خصم أي مبلغ مستحق للصندوق على أرملة مساهم
أو ولده من راتب التقاعد أو العالوة املستحقة لتلك األرملة أو
ذلك الولد ،أو بالنيابة عنهما ،مبقتضى هذا القانون.
املادة ( )34سعر البورصة
عند دفع أية مساهمات أو رواتب تقاعد أو أية مبالغ أخرى
مبقتضى هذا القانون ،تكون أسعار القطع في جميع احلاالت
التي يتوجب فيها حتويل العملة ،وفقا ً ملا يقرره املندوب
السامي من وقت آلخر من أجل تلك الغاية.
املادة ( )35تسوية املسائل واإلختالفات
يحيل املجلس إلى املندوب السامي جميع املسائل
واالختالفات التي تنشأ حول من ميكن اعتباره مساهما ً أو
حول حق أية أرملة أو ولد في احلصول على راتب تقاعد،
أو مبلغ ذلك الراتب أو فيما يتعلق بحقوق أي شخص أو
االلتزامات املترتبة عليه مبقتضى هذا القانون ،ويكون قرار
املندوب السامي ملزما ً وشامالً جلميع الفرقاء ،ويعتبر نهائيا ً
إيفاء بجميع الغايات واملقاصد وال يقبل االستئناف وال يقبل
البحث أمام أية محكمة.
املادة ( )36وضع األنظمة التنفيذية
يجوز للمندوب السامي في املجلس ،بعد أخذ موافقة وزير
املستعمرات ،أن يضع أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
 27تشرين األول سنة 1944
القائم بإدارة احلكومة
ج ف .و .شو
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قانون الطفل الفلسطيني رقم ( )7لسنة 2004م

الفصل الثاني عشر
املجلس األعلى لألمومة والطفولة
املادة ( )70إنشاء املجلس األعلى لألمومة والطفولة
ينشأ مبقتضى أحكام هذا القانون مجلس يسمى (املجلس
األعلى لألمومة والطفولة) تكون له الشخصية اإلعتبارية
ويصدر قانون بتشكيله وتنظيمه وحتديد اختصاصاته.
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قانون الصحة العامة رقم ( )20لسنة 2004م

الفصل الثاني
صحة املرأة والطفل
املادة ( )4إعطاء األولوية لرعاية صحة املرأة والطفل
على الوزارة إعطاء األولوية لرعاية صحة املرأة والطفل
واعتبارها جزءا ً ال يتجزأ من االستراتيجية اإلمنائية للسلطة
الوطنية الفلسطينية.
املادة ( )5توفير اخلدمات الوقائية والتشخيصية
والعالجية والتأهيلية

.2

املادة ( )7وجوب االلتزام ببرامج التطعيم
وفقا ً للقانون على والدي الطفل أو من يقوم برعايته االلتزام
ببرامج التطعيم التي تضعها الوزارة.
املادة ( )8اإلجهاض
.1

على الوزارة توفير اخلدمات الوقائية والتشخيصية
والعالجية والتأهيلية املتعلقة بصحة األم والطفل ومنها-:
.1

إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم
توثيق العقد إال بعد الفحص الطبي للتأكد من خلو
الزوجني مما ميكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلهما.

.2

رعاية املرأة وبصفة خاصة في أثناء فترات احلمل
والوالدة والرضاعة وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

.3

متابعة منو الطفل وتطوره.

.4

توعية األسرة واملجتمع على كيفية رعاية الطفل وحمايته
والتعامل معه خالل مراحل منوه وتطوره املختلفة.

ال تستوفى أي رسوم عن تطعيم املواليد واألطفال
واحلوامل.

يحظر إجهاض أية امرأة حامل بأية طريقة كانت إال إذا
استوجبت الضرورة إنقاذ حياتها من اخلطر بشهادة
طبيبني اختصاصيني (أحدهما على األقل اختصاصي
نساء ووالدة) مع وجوب توفر ما يلي-:
أ-

موافقة خطية مسبقة من احلامل ،وفي حالة
عجزها عن ذلك تؤخذ املوافقة اخلطية من زوجها
أو ولي أمرها

ب -أن تتم عملية اإلجهاض في مؤسسة صحية
.2

على املؤسسة الصحية التي أجريت فيها عملية
اإلجهاض االحتفاظ بسجل خاص ،تدون فيه اسم
احلامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها ومبرراتها،
وعليها االحتفاظ بتلك املعلومات إضافة إلى شهادة
الطبيبني ،واملوافقة اخلطية على عملية اإلجهاض ملدة
عشر سنوات على األقل.

املادة ( )6التطعيم الوقائي
.1

تقوم الوزارة مبا يلي:
أ-

وضع برامج التطعيم الوقائي وتنفيذها.

ب -العمل على ضمان جودة تلك التطعيمات واحملافظة
عليها في أثناء النقل والتخزين واالستخدام.
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قانـون ضريبـة الدخـل رقم ( )17لسنة 2004م

الفصل الثالث
اإلعفاءات والتقاص
املادة ( )10اإلعفاءات
للتوصل إلى صافي الدخل اخلاضع للضريبة مينح:
أوالً :الشخص الطبيعي املقيم اإلعفاءات السنوية التالية:
.1

إعفاء بقيمة ثالثة آالف ( )3000دوالر أمريكي
للشخص املقيم املكلف.

.2

إعفاء عائلي قدره خمسمائة ( )500دوالر أمريكي عن
كل من الوالدين والزوج واألبناء املعالني واملعالني من
الدرجة األولى والثانية.

.3

إعفاء لغرض التعليم في مؤسسات التعليم العالي
املعترف بها بقيمة ألفني وخمسمائة ( )2500دوالر
أمريكي لكل فرد معال باستثناء من حصل على منحة.

.4

إعفاء اإليجار ملسكن املقيم ومن يعيل بحد أقصى ألفا
( )2000دوالر أمريكي في السنة.

.5

إعفاء شراء أو بناء املساكن بقيمة خمسة آالف ()5000
دوالر أمريكي ملرة واحدة فقط.

.6

املعاجلة الطبية واملدعمة باملستندات التي يدفعها
الشخص املقيم عن نفسه أو من يعيله على أال تزيد عن
قيمة الدخل اخلاضعة للضريبة.

.7

في حالة تقدم الزوج والزوجة بطلب فرض الضريبة
بصفة مجتمعة يتمتع كل منهما باإلعفاء املنصوص
عليه في البند ( )1أعاله ،في حني متنح اإلعفاءات
األخرى ألحدهما.

.8

يتطلب االستفادة من إعفاءات التعليم وإيجار املسكن
واإلعالة واملعاجلة الصحية تقدمي مستندات تثبت ذلك.
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ثانياً :الشخص الطبيعي غير املقيم اإلعفاءات املنصوص عليها
في الفقرة (أوالً) أعاله ،إذا كانت أسرته مقيمة في فلسطني.
ثالثاً :يعفى من الضريبة املبلغ الذي يدفعه املوظف أو
املستخدم لصندوق التقاعد أو التأمني الصحي أو الضمان
االجتماعي أو أي صندوق آخر يوافق عليه الوزير.
وفي جميع األحوال يجب أن ال يزيد إجمالي اإلعفاء السنوي
عن أثني عشر ألف ( )12000دوالر أمريكي أو إجمالي
الدخل اخلاضع للضريبة في أي سنة من السنوات أيهما
أقل.
املادة ( )11دخل الزوج والزوجة
يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفا ً مستقالً عن اآلخر.
يتمتع كل من الزوج والزوجة باإلعفاءات املنصوص عليها
في هذا القانون باستثناء إعفاء األوالد وإعفاء التعليم وإعفاء
املسكن حيث متنح ألحدهما.
يجوز للزوجني أن يطلبا دمج دخولهما واعتبارهما مكلفا ً
واحداً.
يتم دمج دخل األوالد غير املتزوجني والذين لم يتموا الثامنة
عشرة من العمر بدخل أحد الوالدين.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

القرارات التنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم ( )366لسنة  2005بتعزيز حماية
املرأة املعنفة
مجلس الوزراء،
بعد ّ
االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م
وتعديالته،
وعلى ما عرضته وزيرة شؤون املرأة،
وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة في
مدينة رام الله حتت رقم ( )40/9بتاريخ ،2005/11/23
قرر ما يلي:

.2

يلزم الطبيب املعالج للمرأة املعنفة بإعداد تقرير نفسي
باحلالة مرفقا ً مع التقرير العالجي لنفس احلالة إلى
النيابة العامة.

املادة ( )5وزارة الشؤون االجتماعية
تكليف وزارة الشؤون االجتماعية إدراج املرأة املعنفة ضمن
برامج اإلغاثة والتنمية املتبعة في الوزارة كحاالت استثنائية
عاجلة.

املادة ( )1العنف املوجه ضد املرأة

املادة ( )6التنسيق مع الوزارات

يقصد بالعنف املوجه ضد املرأة :العنف البدني ،واجلنسي،
والنفسي ،الذي يحدث في إطار األسرة واملجتمع ،واملخالف
للقوانني املرعية.

تتولى وزارة شؤون املرأة مسؤولية التنسيق مع الوزارات
املعنية لغايات تطبيق أحكام هذا القرار.

املادة ( )2توفير عناصر نسائية مؤهلة
تكليف وزارة الداخلية واألمن الوطني توفير عناصر نسائية
مؤهلة للتعامل مع حاالت العنف املوجه ضد املرأة في مراكز
الشرطة.
املادة ( )3إصدار التعليمات
تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع النائب العام إصدار تعليمات
ألعضاء النيابة العامة توفير احلماية للمرأة املعنفة بنقلها إلى
إحدى بيوت اآلمان التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية إلى
حني انتهاء األسباب املوجبة.

املادة ( )7التنفيذ والنفاذ والنشر
ٌّ
يخصه_ تنفيذ
كافة_كل فيما
على اجلهات املختصة
ّ
أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في
اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2005/11/23 :ميالدية.
املوافق/21 :شوال 1426/هجرية
أحمد قريع (أبو عالء)
رئيس مجلس الوزراء

املادة ( )4وزارة الصحة
تكليف وزارة الصحة:
.1

توفير أطباء نفسيني متخصصني مع حاالت العنف
املوجه ضد املرأة.
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مرسوم رئاسي رقم ( )13لسنة 2006م بشأن إعالن يوم
الثامن من آذار عطلة للنساء مدفوعة األجر

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته،
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
رسمنا مبا هو آت:

املادة ( )1عيد املرأة العاملي
إعالن يوم الثامن من آذار عطلة للنساء مدفوعة األجر في
جميع املؤسسات احلكومية والهيئات احمللية واملؤسسات
اخلاصة مبناسبة االحتفال بعيد املرأة العاملي.
املادة ( )2التنفيذ والنفاذ والنشر
على اجلهات املختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
املرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ2006/3/8 :م.
املوافق /8 :صفر 1427 /هـ .
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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مرسوم رئاسي رقم ( )24لسنة 2005م

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م
وتعديالته،
واستنادا ً ألحكام قرار مجلس األمن رقم ( )1325بتاريخ
2000/10/31م وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
رسمنا مبا هو آت:
املادة ( )1دعم املؤسسات للمرأة
تدعم مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية املشاركة
الكاملة واملتكافئة للمرأة في جميع اجلهود الرامية إلى حفظ
السالم واألمن وتعزيزهما ،وتعمل على تطبيقها.
املادة ( )2دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للمرأة
تدعم السلطة الوطنية مشاركة املرأة الفلسطينية في الهيئة
الدولة للنساء ،للقيام باملساعي احلميدة في إطار األمم
املتحدة واملشاركة في املفاوضات وصنع السالم احلقيقي
العادل والدائم في النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
املادة ( )3التنفيذ والنفاذ والنشر
على اجلهات املختصة – كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا
املرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ2005/9/26 :م
املوافق /22 :شعبان 1426 /هـ
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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املرسوم الرئاسي رقم ( )19لسنة  2009بشأن املصادقة
على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد املرأة
״سيدوا״
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م و
تعديالته،
و بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

و حتقيقا ً للمصلحة العامة،
رسمنا مبا هو آت:
املادة ()1

املصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد املرأة ״سيداو״ مبا ينسجم و أحكام القانون األساسي
الفلسطيني.
املادة ()2
على اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا
املرسوم ،و يعمل به من تاريخ صدوره ،و ينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في رام الله بتاريخ 2009/03/08 :ميالدية
املوافق/11 :ربيع األول 1430/هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )219لسنة 2004م باعتبار يوم
املرأة العاملي عيدا ً وطنيا ً

مجلس الوزراء
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل،
وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة مبدينة
رام الله ،بتاريخ  2004/12/23م
حتت رقم ( )53/05لسنة  2004م.
قرر ما يلي:
املادة ( )1اعتبار يوم املرأة العاملي عيدا وطنيا
يعتبر يوم املرأة العاملي الذي يصادف الثامن من آذار عيدا ً
وطنياً ،تنظم فيه االحتفاالت وتكرم فيه املرأة الفلسطينية.
املادة ( )2التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع اجلهات املختصة -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا
القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ  /23 :ديسمبر2004 /
ميالدية.
املوافق /11 :ذو القعدة 1425 /هجرية.
أحمد قريع (أبو عالء)
رئيس مجلس الوزراء
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مسودات بعض القوانني ذات العالقة باملرأة
مشروع قانون حماية االسرة من العنف
أوال:أحكام عامة /تعاريف
املادة ()1

.2

״الطفل״ :كل انسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

.3

״العنف״ :رغم ما جاء في أي تشريع آخر ،يعتبر كل
فعل أو امتناع عن فعل يقوم به فرد من أفراد األسرة
جتاه أي فرد آخر منها وينطوي على إيذاء جسدي أو
جنسي ،أو نفسي أوعلى تهديد جدي بإيذاء جسدي أو
جنسي او نفسي به او يولد تخوفا جديا مبساس كما
تقدم  ،يعتبر عنفا مينعه هذا القانون.
كما ويشمل احلرمان من احلاجات األساسية كاملأوى،
املأكل ،املشرب وامللبس وفقدان ״األمان على نفسه״.

.4

احلماية :مبقتضى هذا القانون تعني احلماية جميع
االجراءات واألوامر الالزمة لتوفير األمن والسالمة
اجلسدية واجلنسية والنفسية للمعتدي عليه.

.5

األمر االحترازي الغيابي :األمر املؤقت الصادر عن
احملكمة املختصة بناء على طلب أحد أفراد االسرة كما
مبني في القانون.

.6

״أمر احلماية״ :هو أمر تصدره احملكمة املختصة
بناء على طلب أحد أفراد األسرة كما مبني في القانون ،
يقضي مبنع دخول الفرد املشتكي عليه إلى املكان الذي
يتواجد فيه الفرد املشتكي و/أو الفرد الذي يحتاج
احلماية ،و/أو مبنع مضايقه األخير أو التعرض له بأي
شكل بشكل مباشر أو غير مباشر وفي أي مكان خالل
فترة سريان األمر ،و/أو يقضي بإخضاع املشتكي
عليه للعالج و/أو بإيجاد إطار بديل للضحية.

.7

״أمر خدمة املجتمع״ :هو أمر تصدره احملكمة
املختصة كما مبني في القانون  ،واملتضمن إلزام
املشتكي عليه بإبداء خدمة لدى مرفق عام في مجال
تخصصه املهني والعلمي ويتضمن ،االمر املكان وعدد
الساعات وشروط العمل.

.8

مرشد حماية األسرة :موظف لدى الشؤون
االجتماعية ومكلف باستقبال ومتابعة قضايا العنف
االسري.

يسمى هذا القانون ״قانون حماية االسرة من العنف״ ويعمل
به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
املادة ()2
يهدف هذا القانون إلى حماية األسرة ألجل تأمني بيئة آمنة
تضمن ألفرادها منوا سليما وعيشا كرميا داخلها.
املادة ()3
ال تسري أية مادة في أي قانون آخر تتعارض مع أحكام هذا
القانون.
املادة ()4
تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف االسري دون
املساس بأحكام قانون العقوبات بالنسبة للقضايا اجلنائية
األخرى أو أي قانون آخر.
املادة ()5
تكون األلفاظ واملصطلحات التالية املبنية إزاء كل منها ما لم
يدل سياق النص على غير ذلك:
.1
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״األسرة״ :تشمل األسرة الغراض هذا القانون  :األب،
األم ،االبن /االبنة /األخ /األخت ،الزوج /الزوجة،
اجلد ،اجلدة ،احلفيد /احلفيدة /العم /العمة ،اخلال/
اخلالة ،ابن األخ /األخت ،ابن العم /العمة ،ابن اخلال/
اخلالة ،زوج األم ،زوجة األب ،ابن /ابنة الزوجة ،ابن/
ابنة الزوج احلمو /احلماة ،زوجة االخ ،زوج االخت.
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.9

احملكمة :محكمة البداية أو محكمة األسرة عند
تشكيلها.

 .10القانون :قانون حماية األسرة من العنف.
املادة ()6
ملجلس الوزراء أن يضع األنظمة الالزمة النفاذ أحكام هذا
القانون.

ثانيا :آليات تقدمي البالغات

املادة ()11
على الطبيب ،املمرض ،العامل االجتماعي ،الشرطي ،الطبيب
النفسي  ،املرشد التربوي في مدرسة وفي غيابه مديرها إذا
علم أثناء املعاجلة أو تقدمي املشورة بتعرض طفل الى عنف
من احد افراد االسرة  ،إبالغ الضابطة القضائية بذلك.
املادة ()12
وينبغي عند تلقي البالغ أن تقوم الضابطة القضائية
بالتحقيق األولي وأن:
.1

للمحكمة أن تصدر أمر إحترازي بحضور مقدم الطلب
فقط شرط أن تعود لسماع القضية بحضور الطرفني
خالل فترة ال تتجاوز األسبوع من تاريخ صدور
األمر.

.2

االستماع الى االطراف والشهود مبا في ذلك االطفال
في غرف منفصلة وظروف مالئمة وإتاحة الفرصة
لكل منهم ولالدالء بأقوالهم بحرية وسرية وأمان.

.3

تسجيل البالغ بالتفصيل.

.4

توفير احلماية ملقدم البالغ عند االقتضاء.

.5

اتخاذ االجراءات الالزمة إلبعاد املتهم من املنزل وإن
تعذر ذلك وكانت الفرد املعتدى عليه ال يزال في خطر
إتخاذ الترتيبات الالزمة للقبض عليه.

.6

نقل و/أو إتخاذ االجراءات الالزمة لنقل الفرد و/أو
األفراد املعتدى عليهم إلى مكان آمن أو إلى أحد دور
احلماية عند اإلقتضاء.

املادة ()7
لكل فرد من أفراد األسرة تعرض للعنف من قبل أحد أفراد
األسرة  ،أو كان شاهدا على عنف ميارس ضد أحد أفراد
األسرة ،التوجه الى احملكمة وتقدمي طلب الستصدار امر
حماية ،أو تقدمي بالغ الى الضابطة القضائية.
املادة ()8
في حال كان العنف املرتكب جتاه احد أفراد األسرة جنسيا
و/أو جسيما ،وجب على كل فرد بالغ من أفراد األسرة كان
شاهدا بوقوع اجلرمية ،التوجه للضابطة القضائية وطلب
أمر حماية.
املادة ()9
دون االنتقاص مما جاء في املادة  ،7وفي حال كان ضحية
العنف طفال،يحق ملمثل الضابطة القضائية التوجه للمحكمة
التخاذ االجراءات املناسبه.
املادة ()10
على الطبيب ،املمرض ،العامل االجتماعي ،الشرطي ،الطبيب
النفسي ،احملامي ،املرشد التربوي في مدرسة وفي غيابه
مديرها أو أي شخص آخر علم من خالل معاجلة إنسان أو
تقدمي مشورة أو خدمة له في إطار عمله أو وظيفته بأن عنفا
قد مورس ضد ذلك اإلنسان من قبل فرد من أفراد أسرته،
إبالغ املعتدى عليه بحقه في التوجه إلى مركز الشرطة أو إلى
مكتب الشؤون اإلجتماعية.

املادة ()13
إذا كان ضحية العنف طفال فعلى احملكمة املختصة إبالغ
مرشد حماية األسرة عن طلب أمر احلماية املقدم لها والطلب
من الوزارة إيفائها بتقرير خالل فترة حتددها احملكمة.
املادة ()14
يجب أن يشمل تقرير مرشد حماية األسرة ما يلي:
.1

تاريخ ومدة اجللسات التي مت فيها مقابلة الفرد املعتدى
عليه.

.2

العالقة التي تربط بني املعتدي و املعتدى عليه.

.3

االسم الكامل لكال الطرفني.
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.4

جنس كل من الطرفني.

.1

إلزام املعتدي مبغادرة مسكن االسرة.

.5

الظروف االجتماعية التي يعيشها املعتدى عليه وكل
معلومة يراها موظف الشؤون االجتماعية ذات عالقة
مبوضوع الشكوى.

.2

منع املعتدي من االتصال بالشخص املعتدى عليه.

.3

.6

بتوصية للمحكمة تهدف إلى إيجاد احلل األمثل
للقضية وقد تشمل ،أمر حماية ،امر خدمة املجتمع على
سبيل املثال ،إبعاد املشتكى عليه عن الضحية ،املكان
الذي يقترح أن ميكث فيه املبعد ،إخضاع املشتكى عليه
للعالج ،إيجاد إطار بديل للضحية.

يجوز القبض وتوجيه تهمه جزائية لكل من خالف هذا
االمر.

.4

نقل الشخص املعتدى عليه الى دور احلماية في حال
تعذر ابعاد املعتدي.

.5

اعالم املعتدى عليه بانه يحق له حتريك دعوى جزائية
ضد املعتدي.

.6

اعالم املعتدى عليه بانه يحق له االدعاء باحلق املدني.

.7

اعالم املعتدى عليه بانه يحق له االدعاء أمام احملكمة
الشرعية.

املادة ()16
من يتخلف عن القيام بواجبه مبوجب هذه املادة يرتكب
جنحة عقوبتها السجن حتى ثالثة أشهر.

املادة ()20

ثالثا :االجراءات القضائية

يبقى االمر االحترازي الغيابي املؤقت إلى حني صدور أمر
احلماية على أن ال تزيد املدة على عشرة أيام.

املادة ()17

املادة ()21

يجوز للمحكمة إصدار أمر إحترازي غيابي بناء على طلب
املعتدي عليه في حال عدم حضور املعتدى أمام احملكمة
أو عدم إمكان تبليغه باحلضور الختفائه أو جهل مكانه،
وميكن أن يحتوي األمر االحترازي على أمر بعدم التعرض
في املستقبل و/أو مبنع املعتدي من معارضة املعتدى عليه
في استخدام املسكن أو املمتلكات اخلاصة به أو املخصصة
لالستخدام املشترك أو موجودات املنزل.
املادة ()18
يجوز للمحكمة بناء على الطلب توسيع نطاق االشخاص
الذين يشملهم حق طلب إصدار األمر االحترازي ليشمل
الشهود أو غيرهم من االقارب واألشخاص الذين قدموا أو
يقدمون املساعدة للمعتدى عليه.
املادة ()19
في حال وجود اعتداء جنسي أو خطر جسيم يهدد حياة أو
صحة أو سالمة الضحية أو عدم احتمال منع اخلطر الى حني
صدور امر احملكمة ،يجوز الطلب باستصدار امر احترازي
غيابي خالل مدة أقصاها 24ساعة من وقوع العنف أو
التهديد به ،وينص االمر االحترازي على:
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تصدر احملكمة أمر حماية إذا تبني لها حصول واحد من
األمور التالية:
.1

قام املشتكى عليه ،خالل فترة ال تتعدى ثالثة أشهر قبل
تقدمي الطلب باعتداء جسدي على أحد أفراد األسرة.

.2

ارتكب املشتكى عليه إحدى اجلرائم اجلنسية بحق أحد
أفراد األسرة أو شرع بارتكابها.

.3

حبس املشتكى عليه أحد أفراد األسرة أو حد من
حريته في ظرف ال يجيزه القانون/ولم يثبت بأن فعل
املشتكى عليه كان املنفذ الوحيد لدرء خطر جسيم عليه
ومصدره املعتدى عليه.

.4

تصرف املشتكى عليه ينطوي على خطر جسدي
ملموس على أحد أفراد األسرة ،أوأنه يهدد بارتكاب
جرمية جنسية.

.5

قام املشتكى عليه بالتنكيل بأحد أفراد األسرة تنكيال
نفسيا متواصال.

.6

منع املشتكى عليه وحرمانه أحد أفراد األسرة من
احلاجات األساسية كاملأوى واملأكل واملشرب.
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املادة ()22

املادة ()27

يجب أن يشمل أمر احلماية على:

إن عدم االمتثال ألمر احلماية يؤدي الى محاكمة املعتدي
بتهمة االمتناع عن تنفيذ قرار قضائي والى معاقبته بالغرامة
والسجن املقررين لهذه التهمة.

.1

إلزام املعتدي مبغادرة مسكن األسرة.

.2

منع املعتدي من االتصال بالشخص املعتدى عليه.

.3

نقل الشخص املعتدى عليه الى دور احلماية في حال
تعذر ابعاد املعتدي.

.4

اعالم املعتدى عليه بانه يحق له حتريك دعوى جزائية
ضد املعتدي.

.5

اعالم املعتدى عليه بانه يحق له االدعاء باحلق املدني.

.6

اعالم املعتدى عليه بانه يحق له االدعاء أمام احملكمة
الشرعية.

املادة ()23
تقوم احملكمة املختصة بإرسال نسخة مصدقة من أمر
احلماية إلى الضابطة القضائية واجلهات ذات العالقة ،بتنفيد
أمر احلماية الصادر عن احملكمة.
املادة ()24

املادة ()28
إذا تبني للمحكمة سوء النية أو تعمد اإلضرار باملشتكي عليه
دون أساس أو إذا اتضح لها عدم وجود ما يبرر الطلب أن
حتكم على صاحب الطلب بسداد املصاريف وبدفع التعويض
املناسب للمشتكي عليه.

رابعا :مرشدو حماية األسرة
املادة ()29
.1

تنشأ بوزارة الشؤون اإلجتماعية دائرة تسمى دائرة
حماية األسرة تضم عددا من مرشدي حماية األسرة.

.2

يصدر وزير الشؤون اإلجتماعية اللوائح التي حتدد
مواصفات مرشدي حماية األسرة واختصاصهم
وطرق تعاملهم مع اجلهات والهيئات ذات العالقة.

مدة سريان امر احلماية ال تتعدى الثالثة أشهر .وللمحكمة
صالحية متديد سريانه من فترة ألخرى على أن ال يتعدى
مجموع الفترات ستة أشهر .ولكن ،وفي ظروف خاصة
وألسباب عينية تفصل في قرار مكتوب ،يجوز للمحكمة
متديد مدة سريان أمر احلماية بناء على تقرير مرشد حماية
االسرة الوارد في املادة .14

.1

يتمتع مرشدو حماية األسرة بصفة الضبط القضائي
وذلك في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.

املادة ()25

.2

يجب على مرشد حماية األسرة قبل مباشرته ملهامه
أداء اليمني على النحو املعمول به في فلسطني بالنسبة
ملأمور الضابطة القضائية.

بناء على تقرير مرشد حماية االسرة  ،للمحكمة اصدار أمر خدمة
املجتمع وحتدد فيها اجلهة واملدة الزمنية للخدمة على أن يبرز
املعتدي شهادة من اجلهة املعنية تثبت فيها التزامه باخلدمة.
املادة ()26
بناء على تقرير مرشد حماية االسرة ،للمحكمة الزام املعتدي
باخلضوع للعالج النفسي أو جلسات االرشاد أو االلتحاق
الى برامج التأهيل والتدريب  ،على ان يقدم تقرير بنتائج
العالج خالل املدة املقررة الى احملكمة من اجلهة املتابعه.

املادة ()30
منح املرشدين صفة الضابطة القضائية

املادة ()31
توكل ملرشد حماية األسرة مهمة التدخل الوقائي والعالجي في
جميع احلاالت التي تهدد سالمة األسرة وفقا لهذا القانون.
املادة ()32
.1

يتمتع مرشد حماية األسرة بالصالحيات التالية:
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أ-

استدعاء املعتدي عليه واملعتدي لالستماع إلى
أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع اإلبالغ.

ب -الدخول مبفرده أو مصطحبا مبن يرى فيه
فائدة إلى أي مكان يوجد فيه املعتدي عليه مع
وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته ،وإذا تعذر عليه
الدخول ميكن احلصول على إذن قضائي عاجل
ولو باإلستنجاد بالقوة العامة.
ج -إجراء التحقيقات وأخذ التدابير الوقائية املالئمة
في شأن املعتدى عليه.
د -تقدمي تقرير مفصل عن حالة املعتدي واملعتدى
عليه كما هو مبني في املادة 14من هذا القانون.
.2

يعاقب بغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار أردني وال
تقل عن مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا كل من مينع مرشد حماية األسرة من القيام
مبهامه أو يعرقل سير التحقيقات كاإلدالء مبعلومات
خاطئة أو تعمد إخفاء احلقيقة بشأن وضع املعتدي،
مع عدم اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها في
قانون العقوبات اخلاصة بجرائم اإلعتداء على موظف
عام أثناء قيامه مبهام وظيفته.

.3

على مرشد حماية الطفولة إحالة جميع القضايا
الواردة لديه التي يكون فيها املعتدي أحد أفراد االسرة
الى مرشد حماية األسرة.

صالحيات محكمة شؤون األسرة
.1

تنظر محكمة شؤون األسرة في فلسطني في الشكاوى
و املنازعات و اجلرائم املتعلقة بالعنف األسري وذات
العالقة.

.2

تنظر احملكمة في أمر احلماية على وجه االستعجال.

.3

تكون جلسات احملكمة سرية ،وال يجوز حضور
جلساتها اال باذن خاص من قاضي احملكمة.

.4

تتشكل محكمة شؤون األسرة من مرشد حماية
االسرة وقاض منفرد و يتولى اإلشراف اإلداري فيها
و في حال تعدد قضاتها يتولى هذه املهام أقدمهم.

.5

يتولى مجلس القضاء األعلى تنظيم أعمال محكمة
شؤون األسرة.

.6

تنشأ محاكم شؤون األسرة في مراكز احملافظات
حسب مقتضى احلال.

.7

للمحكمة أن تعفي املعتدى عليه من حضور احملاكمة
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بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك و تعتبر
احملاكمة حضورية بحقه.
.8

يكون احلكم الصادر عن محكمة شؤون األسرة
مشموال بالنفاذ الفوري.

.9

تخضع األحكام الصادرة عن احملكمة لدرجات
التقاضي.

 .10يجري تنفيذ األحكام الصادرة من احملكمة حتت
إشرافها.
األحكام اخلتامية:
.1

إن القانون املقترح عامة وأمر احلماية الصادر مبوجبه
خاصة ،ال يشكل سوى حال مؤقتا أو مرحلة حتصل
فيها ضحية العنف على احلماية إلى حني حتل املشكلة
األساس التي تولد عنها العنف.

.2

حتال جميع القضايا املنظورة لدى احملاكم النظامية
إلى محكمة شؤون العائلة وفق أحكام هذا القانون ما
لم تكن القضية املنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو
إصدار احلكم.

 .3أ-

ينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية و يعمل
به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره.

ب -على جميع اجلهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
هذا القانون.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

مشروع قانون العقوبات رقم ( ) لسنة 2003م

الكتاب الرابع
جرائم االعتداء على األشخاص واألموال

املادة ()....
.1

ال يعفى الفاعل األصلي ،أو الشريك في جرمية
اإلبادة أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب،
من املسؤولية اجلنائية ،إذا كان ارتكابه لتلك اجلرائم
قد مت امتثاال ألمر حكومة أو رئيس ،عسكريا كان أو
مدنيا ،أو كونه كان ينفذ قرار مفروض من مرؤسيه،
أو مرخص مبوجب األحكام التشريعية ،أو الالئحية ،
أو قرار صادر عن سلطة شرعية.

.2

على ان القضاء يأخذ مثل هذا الظرف في االعتبار حال
احلكم بالعقوبة.

الباب االول
جرائم االعتداء على األشخاص
الفصل األول
جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية
وجرائم احلرب
املادة ()229
.1

ألغراض هذا القانون ،ينطبق تعريف النظام
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،جلرمية ״اإلبادة
اجلماعية״واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب،
على اجلرائم الواردة في أحكام هذا الفصل.

.2

تسري أركان اجلرائم املقرة من قبل جمعية الدول
األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية ،على اجلرائم الواردة في هذا الفصل.

املادة ()....
كل من أمر أو حرض أو خطط أو نفذ جرمية إبادة ،أو جرمية
ضد اإلنسانية أو جرمية حرب في فلسطني أو باخلارج
يعاقب بالسجن املؤبد.

املادة ()....
يعاقب على الشروع في اجلرائم الواردة في هذا الفصل
بالعقوبة املقررة للجرمية التامة.
املادة ()....
ال تتقادم الدعوى اجلزائية أو العقوبة احملكوم بها املتعلقة
بجرائم اإلبادة أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب،
الواردة في هذا الفصل وال تسري عليها أحكام العفو
اخلاص.
املادة ()....
يسري تطبيق القانون الفلسطيني على اجلرائم الواردة في
هذا الفصل املرتكبة خارج البالد إذا كانت هناك اتفاقية دولية
تلزم فلسطني مبالحقة ومحاكمة مرتكبها.
املادة ()....
.1

تسري على اجلرائم الواردة في هذا الفصل الوالية
اجلنائية العاملية للمحاكم الوطنية ،مبالحقة ومحاكمة
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مرتكبي هذه األعمال أو املشاركني معهم طاملا أنهم
وجدوا في األراضي الفلسطينية.
.2

ال حترك الدعوى اجلزائية في اجلرائم الواردة في
أحكام هذا الفصل ،إال بطلب من قبل النائب العام أو
احد مساعديه بناء على شكوى من املجني عليه ،أو
خلفه الذي يجوز له ذلك ،أو تبليغ رسمي من سلطات
الدولة التي وقع الفعل على إقليمها.

.3

اذا انتهى النائب العام الى حفظ الدعوى بشان جرمية
من اجلرائم املشار إليها أعاله ،يتعني عليه ان يخطر
وزير العدل بذلك ويبني األسباب التي أستند إليها في
قراره ،والذي يقوم بدوره باخطار احملكمة اجلنائية
الدولية.

املادة ()....
كل من قتل نفسا ً عمدا ً بجواهر أو مبواد من شأنها أن تسبب
املوت عاجالً أو آجالً أيا ً كانت كيفية استعمالها يعد قاتالً
بالسم ،ويعاقب بالسجن املؤبد.
املادة ()....
.1

كل من قتل نفسا ً عمدا ً يعاقب بالسجن املؤبد.

.2

وتكون العقوبة السجن لثالثني عام:
أ-

ب -إذا سبق القتل العمد أو اقترن به أو تلته جناية
أخرى.

الفصل الثاني
القتل العمد
املادة ()....
سبق اإلصرار هو :القصد املصمم عليه قبل الفعل الرتكاب
جناية أو جنحة يكون الغرض من ارتكابها إيذاء شخص
معني أو أي شخص آخر وجده أو صادفه ،ولو كان هذا
القصد معلقا ً على أمر أو موقوفا ً على شرط.
املادة ()....
الترصد هو :تربص اجلاني لشخص في مكان واحد أو عدة
أماكن فترة من الزمن ،طويلة أو قصيرة ،ليتوصل إلى قتله
أو إيذائه في غفلة منه ،ولو وقع الفعل على غير الشخص
املقصود.
ويعد الترصد متوافرا ً ولو كان تنفيذ الفعل معلقا ً على حدوث
أمر معني أو موقوفا ً على شرط.
املادة ()....
كل من قتل نفسا ً عمدا ً مع سبق اإلصرار أو الترصد يعاقب
بالسجن املؤبد.
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إذا كان الغرض من القتل العمد التأهب الرتكاب
جناية أو جنحة ،أو تسهيل ارتكابها ،أو إمتام
تنفيذها ،أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على
الهرب ،أو تخليصهم من العقوبة.

املادة ()....
.1

كل من حمل أو أغرى أو ساعد متعمدا ً شخصا ً على
االنتحار فانتحر يعاقب بالسجن املؤقت على أال تقل
املدة عن خمس سنوات.

.2

وتكون العقوبة احلبس إذا لم ينجم عن ذلك املوت.

املادة ()235
يعاقب بالسجن املؤقت مبا ال يقل عن خمس سنوات من
تفاجىء مبشاهدة زوجه حال تلبسه بالزنا أو وجوده في
فراش واحد مع شريكه فقتلهما في احلال ،أو قتل أحدهما،
أو اعتدى على أحدهما أو عليهما اعتداء أفضى إلى املوت أو
إلى عاهة مستدمية.
املادة ()236
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها دون إخبار جهات
االختصاص وقبل توقيع الكشف الطبي عليها وحتقيق حالة
املوت وأسبابه ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية

الفصل الثاني
الضرب املفضي إلى املوت أو العاهة
املستدمية

ال جتاوز ألف دينار دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا
توافر في اجلرمية ظرف سبق اإلصرار أو الترصد.
املادة ()240
.1

كل من ضرب أو جرح شخصا ً عمدا ً وجنم عن ذلك
إصابة أو عجز عن األشغال الشخصية مدة ال تزيد
على خمسة عشر يوماً ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد
على ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز خمسمائة دينار أو
بإحدى هاتني العقوبتني.

.2

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة
ال جتاوز ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا
توافر في اجلرمية ظرف سبق اإلصرار أو الترصد.

املادة ()237
.1

كل من ضرب أو جرح شخصا ً عمدا ً أو أعطاه بسوء نية
مواد ضارة ،أو ارتكب بحقه أي فعل آخر مخالف للقانون
ولم يقصد من ذلك قتله ولكن االعتداء أفضى إلى موته،
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات.

.2

وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا سبق االعتداء إصرار
أو ترصد.

املادة ()238
.1

كل من ضرب أو جرح شخصا ً عمدا ً أو أعطاه بسوء نية
مواد ضارة ونشأ عن ذلك فقد عضو أو بتره أو حرمان
من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة مستدمية أخرى،
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات.

.2

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات
إذا سبق االعتداء سبق إصرار أو ترصد.

.3

إذا تعمد اجلاني إحداث العاهة باملجني عليه تكون
العقوبة السجن املؤقت.

الفصل الثالث
الضرب واجلرح اجلسيم والبسيط
واإليذاء اخلفيف
املادة ()239
.1

كل من ضرب أو جرح شخصا ً عمدا ً وجنم عن ذلك
إصابة أو عجز عن األشغال الشخصية مدة تزيد على
خمسة عشر يوماً ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنة وبغرامة ال جتاوز خمسمائة دينار أو بإحدى
هاتني العقوبتني.

.2

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة

املادة ()241
إذا حصل الضرب أو اجلرح املذكوران في املادتني السابقتني
من واحد أو اكثر ضمن عصبة أو جتمهر مؤلف من ثالثة
أشخاص على األقل توافقوا على التعدي واإليذاء ،يعاقب كل
منهم باحلبس مدة ال تزيد على سنة.
املادة ()242
.1

تشدد عقوبة الضرب حلدها األقصى إذا وقع الضرب
من الزوج الذي على زوجه ،أو الفرع على أصله ،أو
األصل على فرعه.

.2

تشدد العقوبة الى الضعف إذا وقع الضرب على طفل.

.3

ال تقام الدعوى اجلزائية في جرائم ضرب األزواج
والفروع واألصول ،إال بشكوى من املتضرر ،أو
بشكوى الطفل أو قريبه من حتى الدرجة الرابعة إذا
كان دون اخلامسة عشر.

املادة ()242
إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة جنم عنها قتل او
تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة
الفاعل بالذات ،عوقب من اشترك منهم في األفعال اإلجرائية
التي جنم عنها املوت أو تعطيل العضو أو اجلرح أو اإليذاء
بالعقوبة املقررة قانونا ً للجرمية املقترفة بعد تخفيضها حتى
نصفها.
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الفصل الرابع

أو بأية وسيلة أخرى ،حلمله على ارتكاب جرمية ضد
النفس أو املال معاقب عليها بالسجن املؤبد أو املؤقت،
أو حلمله على إفشاء سر من األسرار ،أو نسبة أمر
من األمور املاسة بالشرف ،أو بإلصاق تهمة بارتكاب
إحدى اجلرائم ،وكان التهديد مصحوباً.

القتل واجلرح خطأ
املادة ()243
من تسبب خطأ في موت شخص آخر ،بسبب ناشئا ً عن
إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانني
أو األنظمة أو اللوائح ،يعاقب باحلبس وبغرامة ال جتاوز ألف
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

.2

وتكون العقوبة احلبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا ً
بطلب مالي أو بتكليف بأداء عمل أو باالمتناع عن أدائه.

.3

وتكون العقوبة وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن
سبع سنوات اذا كان التهديد صادرا ً عن شخص ذا
سلطة بسبب وظيفته أو له عالقة بها.

املادة ()244

املادة ()247

من تسبب خطأ في جرح شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن
إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانني أو
األنظمة أو اللوائح ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر
وبغرامة ال جتاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

.1

يعاقب بالسجن من ثالث سنوات الى خمس ،كل من
هدد غيره بالسالح مبثل ما ذكر في املادة السابقة إذا
كان التهديد مصحوبا ً بطلب أو بتكليف.

.2

تضاعف العقوبات املقررة في املادتني السابقتني إذا كان
اجلاني:

يعاقب باحلبس كل من هدد غيره شفهيا ً أو بواسطة
شخص ثالث مبثل ما ذكر في املادة السابقة إذا كان
التهديد مصحوبا ً بطلب أو بتكليف.

.3

.1

في حالة سكر أو تخدير ناجت عن تعاطي الفاعل للمواد
املخدرة عند ارتكابه اخلطأ الذي جنم عنه احلادث.

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سنة إذا لم
يكن التهديد مصحوبا ً بطلب أو بتكليف.

.4

.2

أو كان قد نكل عن مساعدة املجني عليه أو عن طلب
املساعدة له مع متكنه من ذلك.

ويعاقب الوسيط في جميع األحوال بذات العقوبة
املنصوص عليها في الفقرتني السابقتني.

.3

أو نشأ عن اجلرمية وفاة ،أو إصابة ثالثة أشخاص
فأكثر بجروح.

.4

حاول التخلص من املسؤولية اجلنائية أو املدنية التي
قد يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع احلادث أو
بتغيير حالة مكان اجلرمية أو بأية وسيلة أخرى.

املادة ()245

الفصل اخلامس
التهديد
املادة ()246
.1
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يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل
من هدد غيره بإحدى الوسائل الكتابية أو االلكترونية

املادة ()248
كل تهديد خالف ما ذكر في املادتني السابقتني يعاقب عليه
باحلبس مدة ال تزيد على شهر أو بغرامة ال جتاوز مائة دينار.

الفصل السادس
اإلجهاض
املادة ()249
كل من أجهض عمدا ً امرأة حامالً بضرب أو نحوه من أنواع
اإليذاء ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املادة ()250

املادة ()256

كل من أجهض عمدا ً امرأة حامالً بإعطائها أدوية أو مواد
أخرى أو باستعمال أية وسائل تؤدي إلى إجهاضها ،يعاقب
بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات.

ال عقاب على الشروع في جرائم اإلجهاض.

املادة ()251
إذا كان مرتكب جرمية اإلجهاض املنصوص عليها في املادة
( )250طبيبا ً أو جراحا ً أو صيدالنيا ً أو قابلة ،تكون العقوبة
السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات.
املادة ()252
كل امرأة حامل تعاطت عمدا ً أدوية أو مواد مؤذية أو رضيت
باستعمال وسائل تؤدي إلى إجهاضها ،أو مكنت غيرها من
استعمال تلك الوسائل معها ،وترتب على ذلك إجهاضها،
تعاقب باحلبس.

الفصل السابع
االغتصاب وهتك العرض وانتهاك اآلداب
املادة ()257
يعد مرتكبا ً جلناية االغتصاب ،ويعاقب بالسجن املؤبد ،أو
املؤقت وفقا ً ملا يلي:
.1

كل من واقع أنثى مواقعه غير مشروعة بغير رضاها
وذلك باستعمال القوة معها ،أو بتهديدها ،أو بخداعها
في ماهية الفعل ،أو شخصية الفاعل ،أو وهي فاقدة
الشعور أو اإلدراك ،أو وهي في حالة جسدية أو عقلية
أو نفسية جتعلها عاجزة عن املقاومة ،يعاقب بالسجن
املؤقت.

.2

كل من واقع أنثى لم تتم خمس عشرة سنة من عمرها،
يعاقب بالسجن املؤقت.

.3

وتكون العقوبة السجن املؤبد ،إذا كان الفاعل أحد أصول
املجني عليها ،أو من املتولني تربيتها أو مالحظتها ،أو
ممن لهم سلطة فعلية عليها ،أو كان مستخدما ً عندها،
أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.

املادة ()253
إذا أفضى اإلجهاض املنصوص عليه في املواد (،250 ،249
 )251إلى موت املرأة ،تكون العقوبة السجن املؤقت.
املادة ()254
ال يعد اإلجهاض جرمية إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة
املرأة احلامل من اخلطر ،أو ثبت تعرضها آلالم مبرحة ال قبل
لها بتحملها.
املادة ()255
.1

تعفى من العقاب املرأة التي جتهض نفسها من اعتداء
جنسي.

.2

يسري هذا اإلعفاء على كل من ساعدها على هذا
اإلجهاض.

املادة ()255
.1

ال يجوز إجراء اإلجهاض دون احلصول على إذن من جلنة
طبية مختصة ،يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة.

.2

ال يسري هذا اإلجراء على حاالت الضرورة التي تقتضي
التدخل الطبي العاجل لتدارك خطر حال ومحقق.

املادة ()258
.1

كل من واقع أنثى بلغت من العمر ثماني عشرة سنة أو
أكثر مواقعه غير مشروعة وكان ذلك برضاها ،عوقب
كل منهما باحلبس.

.2

وإذا كان الفاعل أحد أصول األنثى أو من املتولني
تربيتها أو مالحظتها أو ممن لهم سلطة فعلية عليها،
عوقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات.

.3

ويراعى عند تطبيق أحكام هذه املادة ما ورد في املادة
( )278من هذا القانون.

املادة ()259
.1

كل من واقع أنثى أمتت خمس عشرة سنة من عمرها
ولم تبلغ ثماني عشرة سنة ،مواقعه غير مشروعة
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دون استعمال الوسائل املبينة في الفقرة األولى من
املادة ( )257من هذا القانون ،يعاقب بالسجن مدة ال
تزيد على عشر سنوات.
.2

.2

كل من هتك عرض شخص باستعمال القوة معه أو
بتهديده أو بخداعه في ماهية الفعل ،أو وهو فاقد
الشعور أو اإلدراك ،أو و هو في حالة جسدية أو عقلية
أو نفسية جتعله عاجزا ً عن املقاومة ،أو كان املجني عليه
لم يتم خمس عشرة سنة من عمره ،يعاقب بالسجن
مدة ال تزيد على سبع سنوات.

.3

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات
إذا كان الفاعل ممن نص عليهم في الفقرة الثالثة من
املادة (.)257

.4

وإذا ارتُكب الفعل املشار إليه دون استعمال الوسائل
املبينة في الفقرة ( )2أعاله وكان املجني عليه قد أمت
خمس عشرة سنة من عمره ولم يبلغ ثماني عشرة
سنة كاملة ،عوقب الفاعل بالسجن مدة ال تزيد على
خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا كان الفاعل ممن
نص عليهم في الفقرة الثالثة من املادة (.)257

املادة ()260
.1

كل ذكر ارتكب فعل اللواط مع ذكر آخر بغير رضاه
وذلك باستعمال القوة معه ،أو بتهديده ،أو بخداعه في
ماهية الفعل ،أو وهو فاقد الشعور أو اإلدراك ،أو كان
املجني عليه لم يتم خمس عشرة سنة من عمره ،أو
وهو في حالة جسدية أو عقلية أو نفسية جتعله عاجزا ً
عن املقاومة ،أو كان املجني عليه لم يتم خمس عشرة
سنة من عمره ،يعاقب بالسجن املؤقت.

.2

وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا كان الفاعل ممن نص
عليهم في الفقرة الثانية من املادة (.)257

املادة ()264
.1

يقصد بالفعل الفاضح املخل باحلياء كل قول أو عمل أو
حركة أو إشارة أو من شأنها خدش شعور الغير حني
يسمعه أو يقع بصره عليه.

.2

كل من ارتكب فعالً فاضحا ً مخالً باحلياء في مكان
عام أو بصورة ميكن معها ملن كان في مكان عام أن
يسمعه أو يراه ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة
اشهر وبغرامة ال جتاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني.

املادة ()261
.1

كل ذكر ارتكب فعل اللواط مع ذكر آخر أمت خمس
عشرة سنة من عمره ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة
دون استعمال الوسائل املبينة في الفقرة األولى من
املادة ( ،)260يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر
سنوات.

.2

وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا كان الفاعل ممن
نص عليهم في الفقرة الثانية من املادة (.)257

املادة ()262
.1

كل ذكر ارتكب فعل اللواط مع ذكر آخر بلغ من العمر
ثماني عشرة سنة أو أكثر وكان ذلك برضاه ،عوقب
كل منهما بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات.

.2

وإذا كان الفاعل ممن نص عليهم في الفقرة الثالثة من
املادة ( ،)257عوقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر
سنوات.

املادة ()263
.1
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يقصد بهتك العرض تعمد اجلاني املساس بعورة من
جسم املجني عليه أو حمل املجني عليه على املساس بعورة
من جسم اجلاني مما يخدش عاطفة احلياء عنده.

الفصل الثامن
البغاء وإفساد األخالق( الدعارة)
املادة ()265
كل من فتح بيتا ً أو محالً ملمارسة البغاء أو تولى إدارته أو
عاون بأية طريقة في شؤونه ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد
على عشر سنوات وبغرامة ال جتاوز عشرة آالف دينار،
ويحكم بإغالق البيت أو احملل مدة مساوية ملدة العقوبة
املقضي بها ،مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املادة ()266
.1

كل من قاد أو حاول قوادة أنثى لتصبح بغيا ً في
فلسطني أو في اخلارج ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد
على سبع سنوات وبغرامة ال جتاوز خمسة آالف
دينار.

.2

ويعاقب بذات العقوبة كل من قاد أو حاول قوادة ذكر
لم يبلغ ثماني عشرة سنة من عمره ملمارسة الفسق
والفجور.

.3

وفي جميع األحوال تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد
على عشر سنوات إذا كانت األنثى لم تبلغ الثامنة عشر
من عمرها أو كان اجلاني أحد أصول األنثى أو الذكر أو
من املتولني تربيتهما أو مالحظتهما أو ممن لهم سلطة
فعلية عليهما أو استعمل معهما القوة أو التهديد أو
اخلداع.

املادة ()270
كل من ضبط في مكان عام يحرض شخصا ً على ارتكاب عمل
من أعمال الفسق والفجور بقول أو إشارة يعاقب باحلبس
مدة ال تزيد على سنة.
وكل من ضبط في مكان عام يوجه قوالً أو إشارة منافية
للحياء إلى طفل  ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني.
املادة ()270
.1

يعاقب باحلبس مدة ستة أشهر وبغرامة قدرها
ثالثمائة دينارا كل من ارتكب فعل التحرش اجلنسي.

.2

يقصد بالتحرش اجلنسي كل امعان في مضايقة
الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن
تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله
على االستجابة لرغباته أو رغبات غيره اجلنسية أو
مبمارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على
التصدي لتلك الرغبات.

.3

يضاعف العقاب إذا ارتكبت اجلرمية ضد طفل أو
شخص من ذوي القصور الذهني أو البدني الذي
يعوق تصديهم للجاني.

.4

ال تقل العقوبة عن احلبس ملدة سنة إذا كان الفاعل أحد
األصول ،أو من املتولني التربية أو املالحظة ،أو ممن
لهم سلطة وظيفية أو فعلية على الضحية.

املادة ()267
.1

كل من حرض أنثى أو شجعها أو سهل لها ممارسة
البغاء ،يعاقب باحلبس.

.2

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض ذكرا ً لم يبلغ
ثماني عشرة سنة من عمره أو شجعه أو سهل له
ممارسة الفسق والفجور.

.3

وفي جميع األحوال تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد
على عشر سنوات إذا اقترنت اجلرمية بأحد الظروف
املشددة املنصوص عليها في الفقرة الثالثة من املادة
السابقة.

املادة ()....
.1

يعاقب بالسجن من ثالث إلى خمس سنوات وغرامة
من ثالثة آالف إلى خمسة آالف دينار ،كل من حرض أو
شجع أو سهل االستغالل اجلنسي ألطفال تقل سنهم
عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية ،وذلك بإظهار
أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء املمارسة
الفعلية أو باحملاكاة أو املشاهدة أو أي تصوير لألعضاء
اجلنسية لألطفال يتم ألغراض ذات طبيعة جنسية.

املادة ()269

.2

كل من ع ّول في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أنثى
من ممارسة البغاء و هو عالم بذلك يعاقب بالسجن مدة ال
تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال جتاوز خمسة آالف
دينار.

تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو
نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة
مواد إباحية من هذا النوع.

.3

يعاقب على هذه األفعال حتى لو ارتكبت عناصرها
خارج فلسطني.

.4

تضاعف العقوبة املنصوص عليها في الفقرة األولى
من هذه املادة إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا

املادة ()268
كل أنثى اعتادت ممارسة البغاء برضاها ،تعاقب بالسجن
مدة ال تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال جتاوز خمسة
آالف دينار.
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برعايته أو له سلطة عليه.
.5

تطبق نفس العقوبة على الشروع باألفعال املذكورة.

.6

يتضمن احلكم الصادر باإلدانة ،مصادرة وإتالف
املواد اإلباحية ،وإغالق احملل مدة مساوية ملدة العقوبة
املقضي بها وميكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق
احلكم الصادر باإلدانة.

املادة ()272
.1

كل من باع أو أحرز أو طبع أو صور أو سجل أو نسخ
بقصد البيع أو التوزيع أو اإلعارة ،أو أعلن أو أذاع أو
عرض بأية وسيلة مخطوطات أو رسومات أو صورا
أو أفالما أو مناذج ،أو أي شئ آخر يحتوي على مادة
بذيئة من شأنها أن تؤدي إلى إفساد األخالق ،أو انتهاك
اآلداب العامة ،يعاقب باحلبس وبغرامة ال جتاوز ثالثة
آالف دينار.

.2

ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو اشترك في إدارة
محل ميارس فيه أحد األفعال املنصوص عليها في
الفقرة السابقة.

املادة ()273
فضالً عن العقوبة املقررة في املادة السابقة يحكم مبصادرة
األشياء موضوع اجلرمية ،ويجوز احلكم بإغالق احملل مدة
مساوية ملدة العقوبة املقضي بها.
املادة ()271
إذا عاد اجلاني إلى ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها
في املواد السابقة ،يحكم عليه بضعف العقوبة املقررة.

الفصل التاسع
الزنا
املادة ()274
تقوم جرمية الزنا املنصوص عليها في هذا الفصل على
اتصال شخص متزوج  -رجالً أو امرأ ًة  -اتصاالً جنسيا ً
بغير زوجه.
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املادة ()275
.1

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل
زوج ارتكب جرمية الزنا.

.2

ويعاقب الشريك – رجالً أو امرأة – بذات عقوبة
الزوج.

املادة ()276
.1

ال يجوز إجراء التحقيق في جرمية الزنا أو إقامة
الدعوى اجلزائية عنها إال بناء على شكوى كتابية أو
شفهية من الزوج املجني عليه أو وكيله اخلاص تقدم
إلى النيابة العامة ،وال تقبل الشكوى بعد مرور ثالثة
اشهر من يوم علمه بها ومبرتكبها.

.2

ويجوز للزوج الشاكي التنازل عن شكواه في أية
مرحلة من مراحل التحقيق ،أو احملاكمة ،ويترتب على
التنازل وقف جميع اإلجراءات.

.3

كما يجوز للزوج املجني عليه أن يوقف تنفيذ احلكم
الصادر بالعقوبة وذلك برضائه معاشرة زوجته
احملكوم عليها وكذلك احلال بالنسبة لرضاء املجني
عليها معاشرة زوجها احملكوم عليه.

املادة ()277
تسري أحكام املادة السابقة على الشريك في جرمية الزنا –
رجالً أو امرأة – ويستثنى من ذلك احلكم الوارد في الفقرة
الثالثة.
املادة ()278
األدلة التي تقبل وتكون حجة على املتهم بجرمية الزنا،
القبض عليه حني تلبسه بارتكاب الفعل ،أو اعترافه به أمام
القضاء ،أو وجود أوراق مكتوبة منه تتضمن إقراره بالزنا.
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الفصل العاشر

املادة ()285

التسول والسكر واملقامرة

كل من طبع أو نشر إعالنا ً عن يانصيب أو باع أو عرض للبيع
تذكرة أو ورقة منه بدون إذن من اجلهات املختصة ،يعاقب
باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز
مائتي دينار.

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر كل من اعتاد
ممارسة التسول أو امتهانه في أي مكان.

املادة ()286

املادة ()279

املادة ()280
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من
استخدم في التسول ،بأية وسيلة رضيعا أو طفال ،أو
شخصا ذا عاهة أو كبير السن.
املادة ()281
كل من تواجد في طريق عام أو في مكان يرتاده اجلمهور
وهو بحالة سكر وارتكب تصرفا ً فيه إزعاج للناس أو أحدث
شغباً ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة
ال جتاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة ()282
كل من باع أو قدم مسكرا ً لشخص لم يبلغ من العمر ثمانية
عشر عاماً ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو
بغرامة ال جتاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة ()283
.1

كل من اعد أو أدار مكانا ً عاما ً ملمارسة ألعاب القمار
دون إذن من اجلهات املختصة وهيأه لدخول الناس
فيه ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات
وبغرامة ال جتاوز خمسة آالف دينار.

.2

كل من قامر في املكان املبني في الفقرة ( )1أعاله أو
وجد فيه بقصد املقامرة ،يعاقب باحلبس وبغرامة ال
جتاوز ألف دينار.

املادة ()284
يعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها في الفقرة األولى من
املادة السابقة كل من فتح أو أدار أو استعمل مكانا ً ألعمال
اليانصيب أيا ً كان نوعه بدون إذن من اجلهات املختصة.

تشمل كلمة يانصيب املنصوص عليها في املادتني السابقتني
كل وسيلة أيا ً كان نوعها تطرح على اجلمهور بصورة عامة
لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة
أو بطريق احلظ.
املادة ()287
يحكم في اجلرائم املنصوص عليها في املواد الثالث السابقة
مبصادرة النقود واألمتعة واألوراق املضبوطة والتي كانت
محالً للجرمية.
ويجوز احلكم بإغالق املكان موضوع اجلرمية املنصوص
عليها في الفقرة األولى من املادة ( )274من هذا القانون مدة
مساوية ملدة العقوبة احملكوم بها.

الفصل احلادي عشر
االعتداء على احلرية الشخصية وحرمة
احلياة اخلاصة
املادة ()288
يقصد باخلطف في تطبيق أحكام هذا القانون ،نقل شخص
بالتحايل أو اإلكراه أو التهديد من املكان املوجود فيه إلى
مكان آخر.
املادة ()289
.1

كل من خطف شخصا ً على الوجه املبني في املادة
السابقة يعاقب بالسجن املؤقت.

.2

ويعاقب بذات العقوبة املذكورة في الفقرة ( )1أعاله
من أخفى شخصا ً مخطوفا ً وهو عالم بذلك.
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املادة ()290

.3

كل من خطف أنثى وواقعها ،أو خطف ذكرا ً والط به ،يعاقب
بالسجن املؤبد.

ا-

املادة ()291
.1

يعاقب باحلبس كل من قبض على شخص أو حبسه أو
حجزه في غير األحوال التي تصرح بها القوانني ،أو
دون مراعاة اإلجراءات املقررة قانوناً.

.2

إذا وقعت اجلرمية من موظف عام ،يعاقب بالسجن
مدة ال تقل عن سبع سنوات وبالعزل من الوظيفة.

املادة ()292
إذا حصل القبض أو احلبس أو احلجز املنصوص عليه في
املادة السابقة من شخص ادعى زورا ً انه يشغل وظيفة
رسمية أو انه يحمل مذكرة قانونية تبيح له ذلك ،يعاقب
بالسجن املؤقت ،ويعاقب بهذه العقوبة أيضا ً كل من أعد
مكانا ً للحبس أو احلجز أو القبض بدون وجه حق ،أو أعاره
أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض أو
احلبس أو احلجز.
املادة ()293
.1

كل من خطف شخصا ً أو قبض عليه أو حبسه أو حجزه
دون وجه حق وهدده بالقتل ،أو عذبه بدنياً ،أو طلب
لنفسه أو لغيره فدية مالية أو أية منفعة أخرى ،يعاقب
بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات.

.2

وإذا نشأ عن التعذيب إصابة املجني عليه بجرح بالغ أو
عاهة مستدمية ،تكون العقوبة السجن ملدة التقل عن
خمسة عشر عاما.

.3

وإذا أدى التعذيب إلى موت املجني عليه ،تكون العقوبة
السجن املؤبد.

املادة ( )....االجتار باالطفال
.1

يعاقب بالسجن املؤقت كل شخص يقوم ببيع أو شراء
طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.

.2

لغايات هذا القانون يقصد ببيع األطفال كل فعل أو
تعامل يتم مبقتضاه نقل طفل من شخص أو مجموعة
أشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص مبقابل
كيفما كان نوعه.
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يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في الفقرة األولى من
هذه املادة:
كل من حرض األبوين أو أحدهما أو الكافل أو
الوصي أو املقدم أو من له سلطة على طفل أو
يتولى رعايته على بيع طفل دون سن الثامنة
عشرة أو سهل ذلك أو أعان عليه.

ب -كل من قام بالوساطة في بيع أو شراء طفل دون
سن الثامنة عشرة أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية
وسيلة من الوسائل.
.4

يعاقب على الشروع بإرتكاب هذه اجلرائم بالعقوبة
املقررة للجرمية التامة.

املادة ()....
.1

من عثر على وليد ،ولم يخطر به اجلهات املختصة ،يعاقب
باحلبس من شهر إلى شهرين وغرامة من خمسمائة الى
ألف دينار ،أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط.

.2

من تعمد نقل طفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله
بطفل آخر أو تقدميه ماديا على أنه ولد المرأة لم تلده
يعاقب بالسجن من ثالث سنوات إلى خمس.

.3

تضاعف العقوبة املنصوص عليها في الفقرة األولى
من هذه املادة ،إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو
شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.

املادة ()294
.1

كل من اجبر شخصا ً بوجه غير مشروع على العمل
سخرة ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة.

.2

وتكون العقوبة احلبس ملدة سنتني إذا كان املجني عليه
طفال.

املادة ()295
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة كل من اعتدى على
حرمة احلياة اخلاصة ألحد األشخاص ،بأن ارتكب أحد
األفعال اآلتية في غير األحوال املصرح بها قانوناً ،أو بغير
رضاء املجني عليه:
.1

استرق السمع أو سجل أو نسخ أو نقل عن طريق
جهاز من األجهزة أيا ً كان نوعه حديثا ً خاصا ً جرى في
أحد األماكن ،أو عن طريق الهاتف.
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.2

التقط أو نقل أو نسخ أو أرسل بأي جهاز من األجهزة
صورة شخص في مكان خاص ،فإذا صدرت األفعال
املذكورةأثناءاجتماععلىمسمعومرأىاألشخاصالذين
يهمهم األمر احلاضرين في ذلك االجتماع فان رضاءهم
يكون مفترضا ًما لم يبدوا اعتراضهم على الفعل.

.3

أساء عمدا ً استعمال أجهزة اخلطوط الهاتفية ،أو
اإلنترنت ،أو أي وسيلة تكنولوجية للغرض نفسه ،بأن
أزعج الغير ،أو وجه إليهم ألفاظا ً بذيئة أو مخلة باحلياء،
أو تضمن حديثه معهم حتريضا ً على الفسق والفجور.

املادة ()....
يعاقب باحلبس كل من أذاع أو نشر أو طبع أو نسخ أو
استعمل ولو في غير عالنية ،تسجيالً أو صورة أو مستندا ً
متحصالً عليه بإحدى الطرق املبينة في املادة السابقة ،وكان
ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
املادة ()....
إذا كان مرتكب اجلرمية املنصوص عليها في املادة السابقة
موظفا ً عاما ً وحصل الفعل منه اعتمادا ً على سلطة وظيفته،
عوقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات.

الفصل الثاني عشر
انتهاك حرمة ملك الغير
املادة ()....
.1

كل من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير أو إلى
عقار في حيازة شخص آخر بقصد وضع يده عليه
بالقوة أو بقصد ارتكاب جرمية فيه ،أو بقصد ترويع
أو إزعاج من له احلق في حيازته ،يعاقب باحلبس مدة
ال تزيد على سنتني.

.2

وإذا ارتكبت هذه اجلرمية من شخصني أو أكثر أو من
شخص يحمل سالحاً ،أو وقعت ليالً ،أو بواسطة كسر
أو تسلق ،تكون العقوبة احلبس.

.3

وإذا اجتمعت هذه الظروف في اجلرمية املذكورة تكون
العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس سنوات.

املادة ()....
.1

أ-

املادة ()....
يعاقب على الشروع في اجلنح املنصوص عليها في املادتني
( )296 ،295باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر.

دخل بوجه مشروع مسكنا ً أو عقارا ً في حيازة
شخص آخر وبقى فيه بقصد ارتكاب فعل مما
ذكر في املادة السابقة.

بُ -وجد في أحد األماكن املشار إليها في الفقرة (أ)
أعاله مختفيا ً عن أعني من لهم احلق في إخراجه.
ج -دخل بوجه غير مشروع أرضا ً زراعية أو فضاء،
أو مبان ،أو بيتا ً مسكونا ً أو معدا ً للسكنى ،أو أحد
ملحقاته ،ولم يخرج منه بنا ًء على قرار صادر
من اجلهات املختصة.

املادة ()....
يحكم في جميع األحوال املنصوص عليها في املواد السابقة
مبصادرة األجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في اجلرمية
أو حتصل عنها ،كما يحكم مبحو التسجيالت املتحصلة عن
اجلرمية أو إعدامها.

د -تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء ،أو
ارض مبان مملوكة للغير ،بأن قام بزراعتها
أو      غرسها أو حرثها أو إقامة منشات عليها،
أو االنتفاع بها بأية صورة.

املادة ()....
كل من كان مودعا ً لديه مبقتضى مهنته أو صناعته أو وظيفته
سر خصوصي ألحد األشخاص إئتمن عليه فأفشاه في غير
األحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك ،يعاقب باحلبس
مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز خمسمائة
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة كل من ارتكب
أحد األفعال التالية:

.2

ويحكم على اجلاني في جميع اجلرائم املنصوص
عليها في هذه املادة واملادة ( )301من هذا القانون
برد العقار املغتصب إلى املجني عليه.
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الفصل الثالث عشر
سوء معاملة املوظفني ألفراد الناس
املادة ()....
ألحكام هذا الفصل يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو
عذاب شديد ،جسديا ً كان أو نفسياً ،يلحق عمدا بشخص ما
بقصد احلصول منه أو من شخص آخر على معلومات ،أو
على اعتراف معاقب عليه ،بشأن فعل ارتكبه أو يشتبه أنه
ارتكبه هو أو أي شخص آخر ،أو تخويفه ،أو إرغامه هو أو
أي شخص آخر على ذلك ،ويعد تعذيبا ً أيضا ً األلم أو العذاب
الناجت عن ممارسة التمييز أيا كان نوعه ،أو الذي يوافق أو
يحرض عليه أو يسكت عنه موظف عام أو أي شخص آخر
يتصرف مبقتضى صفته الرسمية ،وال يعد تعذيبا ً األلم أو
العذاب الناشئ أو املالزم لعقوبات أوقعت حسب القانون
وكذلك األلم أو العذاب الذي يكون نتيجة عرضية لها.
املادة ()....

.3

املادة ()....
كل طبيب او من في حكمه شارك في ارتكاب جرمية
التعذيب او غيرة من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو تدخل في إخفاء آثار التعذيب أو حلمل الغير
على االعتقاد بانتفاء وقوعه يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن
خمس سنوات.
املادة ()....
.1

ال يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية سواء كانت
حالة حرب أو تهديد باحلرب أو عدم استقرار سياسي
داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارىء كمبرر
للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ،أو التهديد بارتكابهما.

.2

ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظف أعلى
مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب وغيره من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة ،أو التهديد بارتكابهما.

ألحكام هذا القانون :
.1

يعني التعذيب النفسي ،تهديد وترويع الشخص
بإخضاعه للتعذيب واملعاملة القاسية واحلاطة
بالكرامة ،أو إخضاع الشخص للعزلة التامة غير
املبررة ،أو احتجازه في ظل أوضاع جتعله غير قادر
على معرفة املكان الذي هو فيه أو الوقت الذي ميضيه،
أو تعريض الشخص لعمليات إعدام وهمية أو اإلهمال
التام أو وضع الشخص في أماكن معدة للتعذيب أو في
ظروف توحي بنية ارتكاب اجلهات احلاجزة للتعذيب.

.2

تعني املعاملة القاسية أو الالإنسانية :تعني إحلاق قدر
كبير من العذاب أو األلم دون توافر غرض محدد.

.3

تعني املعاملة املهينة :تعني إحلاق قدر كبير من اإلذالل
أو اإلهانة البدنية أو النفسية دون توافر غرض محدد.

املادة ()....
.1

كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أمر
بتعذيب شخص أو حرض على تعذيبه أو وافق أو
سكت على ذلك ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر
سنوات.

.2

وإذا نشأ عن التعذيب إصابة املجني عليه بجرح بالغ أو
عاهة مستدمية ،تكون العقوبة السجن املؤقت.
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وإذا أفضى التعذيب إلى موت املجني عليه تكون
العقوبة السجن املؤبد.

املادة ()....
.1

كل موظف عام أمر بعقاب احملكوم عليه أو عاقبه
بنفسه بأشد من العقوبة احملكوم بها عليه أو بعقوبة لم
يحكم بها عليه ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس
سنوات.

.2

ال تقل العقوبة عن سبع سنوات إذا وقعت اجلرمية
على طفل دون الثامنة عشر من العمر».

املادة ()....
كل موظف عام دخل اعتمادا ً على وظيفته مسكن أحد األفراد
بغير رضاه في غير األحوال املبينة في القانون ،أو دون
مراعاة القواعد واإلجراءات القانونية ،يعاقب باحلبس.
املادة ()....
كل موظف عام استعمل القسوة مع أحد األفراد اعتمادا ً على
وظيفته أو مس بكرامته أو شرفه أو احدث آالما ً ببدنه يعاقب
باحلبس.
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املادة ()....
.1

كل موظف عام أوجب على أحد األفراد عمالً في غير
احلاالت التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم
شخصا ً بطريق السخرة ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد
على سنتني.

.2

ال تقل عقوبة احلبس لثالث سنوات إذا وقعت اجلرمية
على طفل.

املادة ()....
كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته إلكراه أحد األفراد
بغير حق على أن يبيع ماله أو أن يتصرف فيه أو أن ينزل عن
حق له سواء كان ذلك ملصلحة املوظف نفسه أو ملصلحة غيره،
يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال جتاوز
ضعف قيمة املال محل اجلرمية ،والعزل من الوظيفة.

الفصل الرابع عشر

املادة ()....
يعاقب باحلبس كل من اعتدى على شخص رئيس الدولة
بالقذف أو السب.
املادة ()....
يعاقب على القذف باحلبس مدة ال تزيد على سنة ،وبغرامة ال
جتاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة ()....
مع مراعاة ما نصت عليه املادة ( )310إذا وقع القذف في
حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف
بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو
اخلدمة العامة ،عوقب القاذف باحلبس ،والغرامة التي ال
جتاوز ألف دينار ،أو بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة ()....

االعتداء على الشرف واالعتبار

ال عقاب على من اخبر بالصدق ودون سوء النية السلطات
العامة أو اجلهات اإلدارية أو األشخاص املكلفني بخدمة عامة
عن أمر يستوجب عقاب فاعله.

املادة ()....

املادة ()....

.1

يعد قاذفا ً كل من اسند عالنية إلى أحد األشخاص سواء
بالقول أو اإلشارة أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو
التصوير أو بأية وسيلة علنية أخرى ،أمرا ً من شأنه أن
يسئ إلى سمعته أو ينال من شرفه أو يحط من مكانته
أو يعرضه إلى بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم
ولو كان هذا األمر صحيحاً.

.2

وال يقبل من القاذف إقامة الدليل إلثبات صحة ما قذف
به.

املادة ()....
ال يسري حكم املادة السابقة على حالة الطعن في أعمال
موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة
عامة مادام الطعن ال يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو اخلدمة
أي من املذكورين.
العامة إذا أثبت القاذف صحة ما أسنده إلى ِّ

كل سب ال يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي
وجه خدشا ً للشرف أو االعتبار بأية وسيلة علنية ،يعاقب
عليه باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر ،وبغرامة ال جتاوز
مائتي دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة ()....
كل من ابتدر شخصا ً بسب غير علني أو بطريق الهاتف،
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال
جتاوز مائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة ()....
ال تسري أحكام املواد ( )315 ،313 ،312 ،309على ما
يسنده أحد اخلصوم إلى خصمه في الدفاع الشفوي أو
الكتابي أمام احملاكم إذا كان ذلك من مستلزمات الدفاع ،وفي
هذه احلالة ال يترتب على ما ذكر إال احلق في التعويض إن
كان له مقتضى.
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املادة ()....
.1

يعاقب على التمييز باحلبس مدة ال تزيد على سنتني،
وبغرامة ال جتاوز ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

.2

لغايات هذا القانون يعني التمييز ،كل تفرقة بني
األشخاص الطبيعيني بسبب األصل الوطني أو األصل
االجتماعي أو اللون أو اجلنس أو الوضعية العائلية أو
احلالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو االنتماء
النقابي أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء احلقيقي أو
املفترض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معني.

.3

تكون أيضا متييزا كل تفرقة بني األشخاص املعنوية
بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم
أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم
أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب
انتمائهم أو عدم انتمائهم احلقيقي أو املفترض لعرق
أو ألمة أو لساللة أو لدين معني.

املادة ()....
يعاقب الشخص املعنوي إذا ارتكب التمييز كما مت تعريفه في
املادة السابقة بالغرامة من ألف الى ألفني دينار.
املادة ()....
.1

يعاقب باحلبس من ستة أشهر الى سنة كل من ارتكب
جرمية من جرائم العنف ضد املرأة.

.2

يقصد بالعنف ضد املرأة ،أي فعل عنيف تدفع إليه
عصبية اجلنس ويترتب عليه ،أو يرجح أن يترتب عليه،
أذى أو معاناة للمرأة  ،سواء من الناحية اجلسمانية أو
اجلنسية أو النفسية مبا في ذلك التهديد بأفعال من
هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية،
سواء في احلياة العامة أو اخلاصة.

املادة ()....
.1

ال يجوز إقامة الدعوى اجلزائية في اجلرائم املنصوص
عليها في املواد ( )316 ،315 ،313 ،312إال بناء على
شكوى كتابية من املجني عليه أو من وكيله اخلاص
تقدم إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط
القضائي ،وال تقبل الشكوى بعد مرور ثالثة أشهر من
يوم علم املجني عليه باجلرمية ومبرتكبها،

.2

اذا وجه القذف الى ميت يحق لورثته دون سواهم
اقامة الدعوى.
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الباب الثاني
االجتار في أعضاء اجلسم البشري
املادة ()....
.1

كل من تصرف بالبيع في أحد أعضاء جسمه أو في
جزء منه لشخص آخر ألي غرض ،يعاقب بالسجن مدة
ال تزيد على خمس سنوات.

.2

ويعاقب املشتري بذات العقوبة املنصوص عليها في
الفقرة السابقة.

املادة ()....
.1

كل من قام بإجراء عملية نزع أو زراعة أعضاء مباعة
من جسم إنسان أو إليه وهو عالم بذلك ،يعاقب بالسجن
مدة ال تزيد على سبع سنوات،

.2

وتكون العقوبة بالسجن املؤبد اذا ارتكبت اجلرائم
الوارده في هذا الباب من قبل جماعة منظمة او عبر
الدول.

املادة ()....
يعاقب الوسطاء في اجلرائم املنصوص عليها في هذا الفصل
بذات عقوبة الفاعل األصلي.

الباب الثالث
جرائم االعتداء على األموال
الفصل األول
السرقة واجلرائم امللحقة بها
املادة ()....
كل من اخذ ماالً منقوالً مملوكا ً للغير دون رضاه وبنية متلكه
فهو سارق.
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املادة ()323
.1

ال جتوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا ً بزوجه أو
بأحد أصوله أو فروعه إال بناء على طلب املجني عليه.

.2

ويجوز ألي من هؤالء أن يتنازل عن طلبه في أية حالة
كانت عليها الدعوى ،كما يجوز له أن يوقف تنفيذ
العقوبة على اجلاني في أي وقت يشاء.

املادة ()324
يكون لأللفاظ الواردة في مواد هذا الفصل املعاني واملقاصد
اآلتية :
الليل :الفترة بني غروب الشمس وشروقها.
السالح :كل سالح ناري أيا َ كان نوعه ولو كان بدون ذخيرة،
وأي سالح حاد أو أداة خطرة مما نص عليه في املادة ()225
من هذا القانون.
املكان املسكون :كل مكان يقيم فيه شخص واحد أو اكثر
إقامة فعلية مستمرة أو متقطعة.
املكان املعد للسكنى :املكان املخصص للسكنى وان لم يكن
مسكونا ً بالفعل وقت السرقة.
امللحقات :جميع األماكن التي تكون تابعة للمسكن وتقع في
نطاقه.
احملل املعد للعبادة :كل محل خصص إلقامة الشعائر
الدينية.
املكان املسور :احملاط بسور أو بسياج أيا ً كان نوعه أعده
صاحب املكان ليكون عقبة تعترض الداخل إليه.
التسور :الدخول في مكان مسور من غير السبيل املعد
لدخوله.
الكسر :هدم أو نقب أو حتطيم أو انتزاع أو قطع أو إزالة
السياج احملاط به املكان أو أبوابه أو شرفاته أو نوافذه أو
غير ذلك من األدوات املعدة إلغالق املكان وسد السبيل على
من يسعى إلى الدخول فيه من اخلارج.
اإلكراه :كل وسيلة قسرية تقع على املجني عليه أو على
شخص آخر ينهض ملساعدته بقصد تعطيل قوة املقاومة
أو إعدامها عندهما تسهيالً للسرقة قبل أو أثناء ارتكابها أو
بغية االحتفاظ بالشيء املسروق أو الهرب به بعد وقوعها
مباشرة.
الطريق العام :طريق يباح للجمهور املرور فيه في كل وقت
سواء كانت أرضه مملوكة للحكومة أو لألفراد.

املفاتيح املصطنعة :املفاتيح املقلدة أو املغيرة ،ويدخل في
حكمها األدوات التي تستخدم في فتح األقفال كافة ،وكذلك
املفتاح الصحيح إذا استعمل في غير موضعه.
كسر األختام :فك األختام املنصوص عليه في املادة ()151
من هذا القانون.
املال العام :املال اململوك إلحدى اجلهات الواردة في املادة
( )108من هذا القانون.
املوظف العام :كل موظف ورد ذكره في املادتني (،99
 )100من هذا القانون.
املادة ()325
يعاقب بالسجن املؤبد كل من ارتكب سرقة مع اجتماع
الظروف اخلمسة اآلتية:
.1

أن تكون هذه السرقة حصلت ليالً.

.2

أن تقع السرقة من شخصني فأكثر.

.3

أن يوجد مع السارقني أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة
أو مخبأة.

.4

أن يكون السارقون قد دخلوا مكانا ً مسكونا ً أو معدا ً
للسكنى أو أحد ملحقاته ،بواسطة التسور أو الكسر
من اخلارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ،أو بواسطة
التزيي بزي املكلفني بإنفاذ القانون أو إبراز أمر مزور
مدعى صدوره من جهة مختصة.

.5

أن يرتكبوا السرقة املذكورة بطريق اإلكراه أو التهديد
باستعمال أسلحتهم.

املادة ()326
يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت على السرقات التي ترتكب
في الطرق العامة أو في إحدى وسائل النقل البرية أو املائية
أو اجلوية في أي من األحوال اآلتية:
.1

إذا وقعت السرقة من شخصني فأكثر وكان أحدهم
على األقل يحمل سالحا ً ظاهرا ً أو مخبأً.

.2

إذا وقعت السرقة من شخصني فأكثر بطريق اإلكراه.

.3

إذا وقعت السرقة من شخص واحد يحمل سالحا ً
وكان ذلك ليالً.

.4

إذا وقعت السرقة من شخص واحد يحمل سالحا ً
وبطريق اإلكراه أو التهديد باستعمال السالح.
127

املادة ()327

.2

يعاقب بالسجن املؤقت على السرقات التي حتصل ليالً من
شخصني فأكثر إذا كان أحدهم على األقل يحمل سالحا ً
ظاهرا ً أو مخبأ.

املادة ()333

املادة ()328
يعاقب بالسجن املؤقت كل من ارتكب سرقة باإلكراه ،فإذا
ترك اإلكراه أثرا ً جلروح تكون العقوبة السجن املؤبد أو
املؤقت.
املادة ()329
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات على السرقات
التي تقع من شخص يحمل سالحا ً ظاهرا ً أو مخبأ.
املادة ()330
.1

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات على
السرقات التي تقع على أسلحة أحد أجهزة األمن
املختصة.

.2

وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا كان مرتكب السرقة
أحد العاملني في األجهزة املذكورة.

.3

يضاف إلى العقوبة املقررة في الفقرتني أعاله غرامة ال
تقل عن ضعف قيمة محل اجلرمية.

املادة ()331
.1

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات على
السرقات التي تقع على املهمات أو األدوات املستعملة
أو املعدة لالستعمال في مرافق املواصالت السلكية
والالسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو
املياه أو الصرف الصحي.

.2

وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا توافر في اجلرمية
أحد الظروف املنصوص عليها في املادة ( )325أو كان
مرتكب اجلرمية من العاملني في املرفق املجني عليه.

املادة ()332
.1
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يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات على
السرقات التي تقع من األفراد على مال عام.

وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا كان مرتكب السرقة
موظفا ً عاماً.

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات على
السرقات التي حتصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو
أحد ملحقاته إذا مت دخول املكان بواسطة التسور أو الكسر
أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء
القيام بخدمة عامة أو غير ذلك من وسائل اخلداع.
املادة ()....
ُيعاقب بالسجن املؤقت عشر سنوات على األكثر من قتل
إنسانا ً قصدا ً بعامل اإلشفاق بناءا ً على اإلحلاح في طلبه.
املادة ()334
يعاقب باحلبس على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة
أو في إحدى وسائل النقل البرية أو املائية أو اجلوية إذا لم
يتوافر في اجلرمية ظرف من الظروف املنصوص عليها في
املادة (.)325
املادة ()335
يعاقب باحلبس كل من ارتكب سرقة في إحدى احلاالت
اآلتية :
.1

إذا حصلت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى
أو أحد ملحقاته أو في أحد احملالت املعدة للعبادة أو
دور العلم.

.2

إذا حصلت السرقة في مكان مسور بحائط أو بسياج
أيا ً كان نوعه أو بخندق وكان ذلك بواسطة كسر من
اخلارج أو تسور.

.3

إذا حصلت السرقة بواسطة كسر األختام.

.4

إذا حصلت السرقة ليالً.

.5

إذا حصلت السرقة من شخصني فأكثر.

.6

إذا حصلت السرقة من أحد املستخدمني أو العمال أو
الصناع في األماكن التي يشتغلون فيها إضرارا ً مبن
استخدموهم.
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املادة ()336

املادة ()343

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة على السرقات التي لم
يتوافر فيها ظرف من الظروف املنصوص عليها في املواد
السابقة.

كل من اختلس منقوالً محجوزا ً عليه قضائيا ً أو إداريا ً
يعتبر في حكم السارق لهذا املال ولو كان مالكه ،ويعاقب
باحلبس.

املادة ()337

املادة ()344

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر كل من سرق
تيارا ً كهربائيا ً أو خطا ً هاتفيا ً أو مياها ً جارية أو أية طاقة
أخرى ذات قيمة اقتصادية.

يعتبر في حكم السارق ويعاقب باحلبس من اختلس األشياء
املنقولة التي رهنها لدين عليه أو على شخص آخر.

املادة ()338

املادة ()345

يعاقب على الشروع في السرقات املعدودة من اجلنح
باحلبس مدة ال جتاوز نصف احلد األقصى املقرر في
القانون للجرمية التامة.

كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة أو
أية مركبة أخرى ذات محرك مملوكة لغيره ،يعاقب باحلبس
مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز خمسمائة
دينار أو بـإحدى هاتني العقوبتني.

املادة ()339

املادة ()346

يحكم على اجلاني في جميع اجلرائم املنصوص عليها في
املواد السابقة برد املال املسروق إلى املجني عليه وغرامة ال
تزيد على ضعف قيمة املال املسروق.

كل من تناول طعاما ً أو شرابا ً في محل معد لذلك ،أو شغل
غرفة في فندق أو نحوه ،أو استأجر سيارة أو ركب فيها
وهي معدة لإليجار ،أو عبأ وقودا ً لوسيلة نقل ،مع علمه أنه
يستحيل عليه دفع الثمن أو األجرة أو امتنع دون مبرر عن
دفع قيمة ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به ،يعاقب
باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز
مائتي دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

املادة ()340
كل من قدم أو سلم إلحدى احملاكم أو النيابات في قضية
أو حتقيق منظور أمامها سندا ً أو ورقة ثم سرق ذلك بأية
طريقة ،يعاقب باحلبس.
املادة ()341
كل من عثر على منقول أو وصل إلى حيازته خطأ أو مصادفة
ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر له ذلك ،أو لم يسلمه إلى
مقر الشرطة و احتبسه لنفسه بنية متلكه ،يعاقب باحلبس
مدة ال تزيد على ستة أشهر.
املادة ()342
كل من عثر على كنز ولو في أرض أو عقار مملوك له ولم
يخطر السلطات العامة املختصة بذلك ومتلكه كله أو بعضه،
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة.

املادة ()347
كل من التقط بطريق الغش برنامجا ً معدا ً للبث التلفزيوني أو
ساعد غيره على التقاطه وكان هذا البرنامج موجها ً لفئة من
املشتركني مقابل دفع أجر ملن له احلق في استغالله ،يعاقب
باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال جتاوز خمسمائة
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة ()348
.1

كل من حصل بطريق التهديد شفاهة أو كتابة على
مبلغ من النقود أو أي شئ آخر يعاقب باحلبس.

.2

ويعاقب على الشروع في ذلك باحلبس مدة ال تزيد
على سنة.
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املادة ()349

املادة ()354

.1

كل من حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أو أخفى أشياء
مسروقة أو متحصلة من جرمية أخرى مع علمه بذلك
يعاقب باحلبس.

كل من تصرف في عقار أو منقول ليس ملكا ً له وليس له حق
التصرف فيه وهو عالم بذلك يعاقب باحلبس.

.2

إذا كان اجلاني يعلم أن هذه األشياء متحصلة من
جرمية عقوبتها أشد مما نص عليه في الفقرة أعاله،
حكم عليه بالعقوبة املقررة لهذه اجلرمية.

املادة ()355
.1

كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس
شخص قاصر لم يبلغ ثماني عشرة سنة من عمره
وحصل منه إضرارا ً به على سند دين أو مخالصة من
دين أو على تنازل عن أوراق جتارية أو أية سندات
أخرى ملزمة أو مبرئة ،يعاقب باحلبس.

.2

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس سنوات
إذا كان اجلاني مكلفا ً بالوالية أو بالوصاية على القاصر
املجني عليه ،أو كان ممن لهم سلطة فعلية عليه.

املادة ()350
كل من قلد مفتاحا ً أو غير فيه ،أو صنع آلة أو أداة
تستخدم لفتح األقفال مع توقعه استعمال ذلك في
ارتكاب سرقة أو أية جرمية أخرى ،يعاقب باحلبس مدة
ال تزيد على سنة.
املادة ()351
يعاقب باحلبس كل من وجد مسلحا ً بسالح أو بأداة خطرة
أو مقنعا ً أو متنكرا ً بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.

املادة ()356
.1

أ-

الفصل الثاني

املادة ()352

املادة ()353
.1

كل من ارتكب جرمية النصب املنصوص عليها في
املادة السابقة يعاقب باحلبس.

.2

ويعاقب على الشروع في هذه اجلرمية باحلبس مدة ال
تزيد على سنة.
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أعطى شيكا ً ال يقابله في التاريخ الوارد فيه
رصيد قائم وقابل للسحب ،أو كان الرصيد أقل
من قيمة الشيك.

ب -سحب بعد إعطاء الشيك وقبل صرفه كل
الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي ال يفي
بقيمة الشيك.

النصب واجلرائم امللحقة به
النصب هو احلصول على مال منقول مملوك للغير او تقدمي
خدمة او الرضا بعمل ُيولد التزاما أو االبراء من اإللتزام
باستعمال طريقة إحتيالية مدعمة مبظاهر خارجية من
شأنها خداع املجني عليه في واقعة تنتمي إلى املاضي أو
احلاضر ،أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة مبا
يحمله على االعتقاد بصدق ما يدعيه اجلاني وتسليم املال
نتيجة لذلك.

يعاقب باحلبس وبغرامة ال جتاوز ألف دينار أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب
األفعال التالية:

ج -أمر املسحوب عليه الشيك بعدم الدفع.
د -وقع عليه على نحو يحول دون صرفه.
.2

ويعاقب بذات العقوبة كل من ظ ّهر لغيره شيكا أو سلمه
شيكا مستحق الدفع حلامله و هو يعلم بعدم وجود
مقابل يفي لكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

املادة ()357
.1

يجوز للمحكمة إعفاء اجلاني من العقوبة إذا ثبت انه
أوفى بقيمة الشيك قبل صدور احلكم النهائي.

.2

وإذا ثبت قيام اجلاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور
احلكم النهائي ،جاز للمحكمة بناء على طلب احملكوم
عليه أو وكيله أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة املقضي
بها ،ويعرض الطلب املشار إليه على احملكمة التي

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
وسائل خدمات املرافق العامة أو وسيلة من وسائل
اإلنتاج ذات النفع العام ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد
على خمس سنوات.

أصدرت احلكم ويتم الفصل فيه خالل ثالثة أيام من
تاريخ تقدميه.

الفصل الثالث
خيانة األمانة
املادة ()358
كل من تسلم منقوال مملوكا للغير على وجه الوديعة أو احلراسة
أو االيجارة أو على سبيل عارية االستعمال أو الرهن أو الوكالة
ثم اختلسه أو تصرف فيه أو بدده ،يعاقب باحلبس.

.2

املادة ()363
.1

كل من خ ّرب أو أتلف عمدا ً ماالً مملوكا ً للغير أو جعله
غير صالح لالستعمال ،يعاقب باحلبس ،وبغرامة ال
جتاوز ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

.2

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس سنوات
إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات
منفعة عامة ،أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو
صحتهم أو أمنهم في خطر.

املادة ()359
يعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها في املادة السابقة،
املالك املعني حارسا ً على منقوالته احملجوز عليها قضائيا ً أو
إداريا ً إذا اختلس شيئا ً منها.
املادة ()360
كل من أُؤمتن على ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على
بياض فخان األمانة وكتب فوق اإلمضاء أو اخلتم أو البصمة
سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب
عليها حصول ضرر لنفس أو مال صاحب اإلمضاء أو اخلتم
أو البصمة ،يعاقب باحلبس.
املادة ()361
تسري األحكام املنصوص عليها في املادة ( )323من هذا
القانون على جرميتي النصب وخيانة األمانة.

املادة ()364
كل من أتلف عمدا ً بأية طريقة كانت شيئا ً من الدفاتر أو
السجالت أو غيرها من األوراق احلكومية أو البنكية أو التجارية
أو جعلها غير صاحلة لالستعمال ،يعاقب باحلبس وبغرامة ال
جتاوز ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة ()365
كل من أتلف عمدا ً بأية طريقة كانت سياجا ً مملوكا ً للغير
سواء كان معدا ً من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة ،وبغرامة ال جتاوز
خمسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة ()366
.1

كل من نقل أو أزال حدا ً أو عالمة تفصل بني أمالك مختلفة
أو جهات مستغلة أو ردم كل أو بعض خندق يفصل بينها،
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال جتاوز
خمسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

.2

وتكون العقوبة احلبس وغرامة ال جتاوز ألف
وخمسمائة دينار إذا أرتكب أحد هذه األفعال بقصد
االعتداء على حيازة الغير.

الفصل الرابع
التخريب والتعطيل واإلتالف
املادة ()362
.1

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات
إذا وقعت اجلرمية بقصد اإلضرار باإلنتاج أو اإلخالل
بسير املرفق العام.

كل من عطل أو أتلف عمدا ً بأية طريقة كانت وسيلة من
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املادة ()367

املادة ()372

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال جتاوز
خمسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب
أحد األفعال التالية:

يعاقب على الشروع في اجلنح املنصوص عليها في هذا
الفصل بذات العقوبة املقررة للجرمية التامة.

.1

قطع أو أتلف عمدا ً زرعا ً غير محصود ليس مملوكا ً له.

.2

أتلف عمدا ً حقالً مملوكا ً للغير أو بث فيه نباتا ً مضرا ً أو
وضع فيه مادة ضارة.

الباب الرابع

.3

اقتلع عمدا ً شجرة مغروسة أو أي نبات آخر مملوكا ً
لشخص آخر.

.4

دخل بغير حق وبقصد اإلضرار أرضا ً مملوكة للغير
مهيأة للزرع أو مزروعة ،أو أدخل دوابا ً فيها ،أو تركها
متر أو ترعى فيها.

جرائم الغش في املواد الغذائية والعقاقير
الطبية املنتهية الصالحية واملتاجرة بها

املادة ()368
إذا ارتكبت إحدى اجلرائم املنصوص عليها في الفقرات
الثالث األولى من املادة السابقة ليالً من ثالثة أشخاص
فأكثر أو من شخص واحد يحمل سالحا ً تكون العقوبة
السجن مدة ال تزيد على خمس سنوات.
املادة ()369
كل من قتل عمدا ً دون مقتضى ،حيوانا ً من دواب الركوب أو
اجلر أو احلمل ،أو من أي نوع من أنواع املواشي ،أو األغنام،
أو اضر به ضررا ً بالغاً ،يعاقب باحلبس ،وبغرامة ال جتاوز
ألفي دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة ()370
كل من قتل عمدا ً دون مقتضى ،حيوانا ً من احليوانات
املستأنسة غير املذكورة في املادة السابقة ،أو طيراً ،أو
أضر به ضررا ً بالغاً ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز مئتي دينار أو بإحدى
هاتني العقوبتني.
املادة ()371
كل من وضع سما ً في بحر أو نهر أو مجرى أو غدير أو
مستنقع أو حوض مائي ،سواء كان ذلك بقصد صيد األسماك
أو غيره ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال
جتاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
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املادة ()373
كل من استورد أو جلب بقصد االجتار إلى فلسطني بأية
طريقة مواد غذائية أو حاصالت زراعية طبيعية أو مصنعة،
أو أية منتجات أخرى معدة لالستعمال اآلدمي أو احليواني
أو أية عقاقير طبية ،غير مطابقة للشروط الصحية أو شروط
املواصفات الفلسطينية أو شروط الصالحية ،أو شروط
االستيراد ،يعاقب بالسجن املؤقت ،وبغرامة ال تقل عن
خمسة عشر ألف دينار دون اإلخالل بأي عقوبة أشد قد ترد
في أي قانون.
املادة ()374
كل من صنع بقصد البيع أو عرض أو باع مواد غذائية أو
عقاقير طبية أو منتوجات زراعية أو طبيعية أو مصنعة ،مع
علمه بأنها مغشوشة أو غير مطابقة للشروط الصحية أو
شروط املواصفات الفلسطينية أو شروط الصالحية ،يعاقب
بالسجن املؤقت ،وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار دون
اإلخالل بأي عقوبة أشد قد ترد في أي قانون.
املادة ()375
كل من غش في مواد غذائية أو أية منتوجات زراعية أو
طبيعية أو مصنعة أو عقاقير طبية ،معدة لالستعمال اآلدمي
أو احليواني ،يعاقب بالسجن املؤقت ،وبغرامة ال تقل عن
خمسة آالف دينار دون اإلخالل في العقوبة األشد الواردة
في أي قانون.
املادة ()376
كل من صنع أو حاز بغير سبب مشروع أو عرض للبيع

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
أو باع مواد تستعمل لغش املواد الغذائية أو املنتوجات أو
العقاقير املشار إليها في املادتني ( )373،374من هذا الباب
أو حث على استعمالها على وجه ينفي استعمالها استعماالً
مشروعاً ،يعاقب باحلبس ،وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف
دينار دون اإلخالل في العقوبة األشد الواردة في أي
قانون.
املادة ()377
.1

يعاقب على الشروع في اجلرائم املشار إليها في هذا
الباب بنفس العقوبة املقررة للجرمية التامة.

.2

تشدد العقوبة من ثلثها الى نصفها اذا كانت املواد
والعقاقير واللقاحات املذكوره في املواد السابقة
متعلقة باستخدام األطفال.

املادة ()378
يحكم في جميع احلاالت املشار إليها في مواد هذا الباب
باملصادرة واإلتالف على نفقة احملكوم عليه.
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مشروع قانون االحوال الشخصية الفلسطيني املوحد رقم ( )
لسنة 2010م

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون االساسي
وعلى قانون االحوال الشخصية رقم ( )61لسنة  1976م
واملعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون حقوق العائلة لسنة  1954م الصادر باالمر
رقم( )303املعمول به في محافظات غزة،

املادة ()2
.1

لكل من اخلاطبني العدول عن اخلطبة ،وعلى من عدل
عنها إعالم الطرف اآلخر خطيا.

.2

إذا انتهت اخلطبة بالوفاة ،أو بسبب خارج عن ارادة
احد الطرفني ،أو بعارض حال دون الزواج ،فال يسترد
شيء من الهدايا.

.3

إذا كان العدول عن اخلطبة دون سبب مشروع،
فللمتضرر طلب التعويض من احملاكم املختصة وفقا
للقواعد العامة.

.4

في جميع االحوال إذا مت فسخ عقد الزواج قبل الدخول،
تسجل احلالة االجتماعية للمرأة في الوثائق الرسمية
״عزباء״.

وعلى قانون صندوق النفقة رقم ( )6لسنة  2005م،
وبناء على مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ /
/م
اصدرنا القانون التالي:

الباب االول
الزواج
الفصل االول
اخلطبة
املادة ()1
اخلطبة طلب التزوج والوعد به ،وال ينعقد الزواج بها أو بقراءة
الفاحتة أو بقبول الهدايا أو قبض شيء على حساب املهر.
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الفصل الثاني

.2

احكام عامة

تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة املقبولة إلثبات
الزواج.

.3

إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته
وملدة اقصاها ثالث اشهر ،فيجوز إثبات الزواج بالبينة
أو اذا توفرت أركانه وشروط صحته املنصوص عليها
في هذا القانون.

املادة ()3
الزواج عقد بني رجل وامرأة بالغني وذو اهلية قانونية
متساويني في احلقوق والواجبات  ،أساسه التفاهم
واالحترام املتبادل ،ومضمونه الشراكة والتكامل وغايته
خلق األسرة املتماسكة.

.1

ال يجوز اجراء عقد الزواج اال من قبل املوظف املختص
لذلك.

املادة ()4

.2

إذا جرى العقد ولم يوثق أمام احملكمة الشرعية حسب
األصول ،فيعاقب املوظف املختص ،بالسجن ستة
أشهر وغرامة مالية ال تقل عن خمسمائة دينار أردني
وال تزيد عن ألف دينار.

.1

لكل من اخلاطبني احلق في وضع شروط خاصة في
عقد الزواج تتحقق بها مصلحه ألي منهما.

.2

ال يعتد بأي شرط إال إذا نص عليه صراحة في عقد
الزواج.

.3

ال يعتد بأي شرط مخالف للقانون.

.4

إذا أنكل املشترط عليه الوفاء بالشرط ،ألزمه القاضي
الوفاء به،فإن امتنع عن الوفاء به ،فللمشترط أن يطلب
فسخ العقد و أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي
حلق به وفقا للقواعد العامة.

املادة ()5

املادة ()8

املادة ()9
اليجوز البوي الزوجة او احد اقاربها ان يأخذ من الزوج ماال
او اي شيء اخر مقابل تزويجها له ،او تسليمها له ،وللزوج
استرداد ما اخذ منه عينا ان كان قائما  ،او قيمته ان كان
هالكا.
املادة ()10

يشترط المتام عقد الزواج ان يكون كل من الشاب والفتاة قد
امتا الثامنة عشرة ميالدية.

يحظر إجراء أي عقد زواج مخالف للمواد  5،6،7ويعاقب
بغرامة مالية ال تقل عن الف دينار أردني وال تزيد عن ألفي
دينار.

املادة ()6

املادة ()11

استثناء مما ورد في املادة ( )5يجوز للقاضي أن يأذن بزواج
من أمت السابعة عشرة بناء على تقرير من اجلهات املختصة
يفيد بوجود:
.1

مصلحة جوهرية تقتضي اجراء هذا الزواج.

.2

التحقق من الكفاءة والقدرة.

.3

حتدد اجلهات املختصة بقرار من وزارة الشؤون
االجتماعية.

املادة ()7
.1

يوثق عقد الزواج رسميا في احملكمة الشرعية.

.1

يلتزم اخلاطبان بإجراء الفحوصات الطبية املطلوبة
بالتنسيق مع وزارة الصحة قبل إجراء عقد الزواج،
ومينع إجراء العقد خلاطبني يحمل كالهما مرضا َ
وراثيا قد ينتقل لالطفال.

.2

اذا كان مرضا معديا او ساريا ،يجب موافقة خطية من
قبل العاقدين على ان اليضر مبصلحة االطفال.

.3

على املوظف املختص التأكد قبل إجراء عقد الزواج
معرفة كل من اخلاطبني بنتائج الفحوصات الطبية
اخلاصة بالطرف اآلخر.

.4

يصدر قاضي القضاة التعليمات اخلاصة بالفحوصات
الطبية الالزمة ،بذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
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.5

يعاقب كل من يجري هذا العقد مع علمه بذلك بالسجن
ستة أشهر وغرامة مالية ال تقل عن خمسمائة دينار
أردني وال تزيد عن ألف دينار.

املادة ()12
.1

يأذن القاضي بزواج احملجور عليه لسفه مبوافقة وليه،
فإذا لم يبد الولي موافقته خالل مدة محددة من القاضي
أو اعترض وكان اعتراضه غير مبرر ،زوجه القاضي.

.2

يلتزم القاضي من التاكد مبعرفة الطرف االخر ملا
يعانيه الزوج من سفه.

املادة ()13
.1

يحق ملن بلغ سن الرشد ان يزوج نفسه بنفسه.

.2

يحق ملن بلغ سن الرشد ان يبرم عقد زواجه بنفسه او
ان يوكل به من يشاء.

.3

املادة ()16
.1

في حالة عدم وجود شرط االمتناع عن التعدد ،يقدم
الراغب فيه طلب اإلذن بذلك إلى احملكمة.

.2

يجب أن يتضمن الطلب بيان األسباب املوضوعية
االستثنائية املبررة له ،وأن يكون مرفقا بإقرار عن
وضعيته املادية.

املادة ()17
.1

تستدعي احملكمة الزوجة املراد التزوج عليها للحضور،
وذلك للتأكد من قبولها زواجه الثاني.

.2

يجري تبليغ الزوجة بطرق التبليغ املتبعة قانونا.

.3

إذا كان سبب عدم علم الزوجة بالتبليغ ناجتا عن تقدمي
الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو حتريف في
اسم الزوجة ،يعاقب بغرامة مالية التقل عن 1000
دينار.مع حق الزوجة باملطالبة بالتعويض عن الضرر
وفقا للقواعد العامة.

املادة ()14
على القاضي أن يتحقق من مصلحة ورضى املخطوبة بزواج
من يكبرها بخمسة عشرة سنة فأكثر.
املادة ()15
ال يجوز التعدد اال وفقا للحاالت والشروط التالية:
.1

املادة ()18
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه غير أنه ميكن التوكيل على
إبرامه ،وفق الشروط اآلتية:

ال يجوز الزواج بأكثر من واحدة اال بإذن احملكمة
ويشترط إلعطاء االذن حتقق الشروط التالية:

.1

قبول الزوجة االولى الصريح باجراء عقد الزواج
الثاني امام القاض.ي

وجود ظروف خاصة ،ال يتأتى معها للموكل أن يقوم
بإبرام عقد الزواج بنفسه.

.2

ب -علم الزوجة الثانية اليقيني بزواجه االول قبل
اجراء عقد الزواج.

حترير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية ،مصادق
على توقيع املوكل فيها ،أمام موظف مختص.

.3

أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته املدنية.

.4

أن يعني املوكل في الوكالة اسم الزوج اآلخر
ومواصفاته ،واملعلومات املتعلقة بهويته ،وكل
املعلومات التي يرى فائدة في ذكرها.

.5

أن تتضمن الوكالة قدر املهر ،وعند االقتضاء املعجل
منه واملؤجل .وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد
إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف
اآلخر.

.6

اليجوز للوكيل ان يوكل غيره دون دون اذن موكله.

أ-

ج -ال يأذن القاضي بالتعدد اال اذا تأكد من امكانية
الزوج في توفير مستلزمات احلياة املادية على
قدم املساواة مع الزوجة االولى وأبنائها في
جميع اجلوانب احلياتية وفق القانون.
د -للمرأة املتزوج عليها حق طلب التطليق للضرر
مع االحتفاظ بكافة حقوقها.
.2
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كل من اجرى عقد للزواج خالفا للفقرة االولى يعاقب
بالعزل من الوظيفة و بغرامة ال تقل الف دينار.

كل من تزوج خالفا للفقرة السابقة يعاقب بغرامة ال
تقل  2000دينار.
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.7

إذا جاوز الوكيل حدود وكالته جتاوزا جسيما يعاقب
بغرامة التقل عن 500دينار.

املادة ()23
.1

يتولى ممثل دولة فلسطني في اخلارج أو من ينيبه
إجراء عقود الزواج وسماع تقارير الطالق للرعايا
الفلسطينيني املوجدين في اخلارج ،وتسجل هذه
الوثائق في السجالت اخلاصة بها بالتنسيق مع ديوان
قاضي القضاة.

.2

يصدر ديوان قاضي القضاة التعليمات التي تنظم
إجراء عقود الزواج وتوثيقها.

املادة ()19
.1

ينعقد الزواج بإيجاب وقبول املتعاقدين ،او من
وكيليهما صادرين عن رضى تام بألفاظ صريحة تفيد
معنى الزواج لغة أو عرفا.

.2

يصح اإليجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة
إن كان يكتب ،وإال فبإشارته املفهومة من الطرف
اآلخر.

املادة ()20

الفرع الثاني

يشترط في اإليجاب والقبول أن يكونا:

أنواع الزواج وأحكامه

 .1شفويني عند االستطاعة ،وإال فبالكتابة أو اإلشارة
املفهومة.

املادة ()24

 .2متطابقني وفي مجلس واحد.
 .3باتني غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

الفصل الثالث
الفرع االول
اركان عقد الزواج وشروطه
املادة ()21
يشترط لصحة عقد الزواج إشهاد شاهدين وفقا الحكم
القانون.
املادة ()22
.1

يتولى املوظف املختص إجراء العقد ،ويجوز للقاضي
أن يتولى إجراء العقد بنفسه ،بإذن من رئيس احملكمة.

.2

يجب توثيق عقد الزواج في احملكمة الشرعية التي تقيم
املخطوبة في منطقة اختصاصها ،ويجوز توثيقه في
أية محكمة أخرى.

إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته ،وانتفت
املوانع ،فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من احلقوق
والواجبات التي رتبها القانون بني الزوجني واألبناء
واألقارب ،املنصوص عليها في هذا القانون.
املادة ( )25الزواج الغير صحيح يكون إما باطال وإما
فاسدا
املادة ( )26الزواج الباطل
.1

إذا انعدم التطابق بني اإليجاب والقبول.

.2

إذا وجد احد موانع الزواج املنصوص عليها في هذا
القانون.

.3

إذا خالف العقد اإلحكام الواردة في املادة .22

املادة ( )27يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول
ثبوت النسب وحرمة املصاهرة.
املادة ( )28الزواج الفاسد
الزواج الفاسد هو الذي مت ركنه واختل احد شروط صحته.
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املادة ()29

املادة ()35

الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.

يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بسبب املصاهرة
وهن:

املادة ()30

.1

زوجات أوالده وأحفاده مهما نزلوا.

يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول وجوب املهر والعدة
وحرمة املصاهرة وثبوت النسب.

.2

أم زوجته وجداته مهما علون.

.3

زوجات أبيه وأجداده مهما علوا

.4

ربائبه أي بنات زوجته وبنات أوالد زوجته التي دخل
بها دخوال حقيقيا مهما نزلن.

املادة ()31
ال يترتب على الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول أية آثار.
املادة ()32
.1

ال يجوز بقاء الزوجني على الزوجية في الزواج الباطل
والزواج الفاسد وعلى القاضي أن يفرق بينهما عند
ثبوت ذلك باحملاكمة.

.2

إذا كان سبب الفساد فقدان األهلية للسن أو عدم إذن
القاضي وترتب على الزواج حمل أو والدة مبوجب
تقرير طبي معتمد فال يفرق بني الزوجني ويكون
الزواج صحيحا بحكم القاضي.

املادة ()33
إذا وقع عقد الزواج صحيحا ثبتت به احلقوق وااللتزامات
واآلثار القانونية.

الفصل الرابع
احملرمات من النساء

املادة ()36
يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم على التأبيد من النسب،
إال ما استثني مما هو مبني في مذهب اإلمام أبي حنيفة
املادة ()37
يحرم الزواج من زوجة آخر أو معتدته.
املادة ()38
يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها
مادامت في العدة.
املادة ()39
يحرم الزواج من مطلقته بحكم قضائي ،إال إذا انقضت عدتها
من زوج آخر دخل بها.
املادة ()40
يحرم على الزوج الزواج من محرمة بحج أو عمرة .

املادة ()34
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بسبب القرابة وهن
أربعة:
.1

أمه وجداته مهما علون.

.2

بناته وحفيداته مهما نزلن.

.3

أخواته وبناتهن وبنات أخوانه مهما نزلن.

.4

عماته وخاالته.
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الفصل اخلامس
اثار الزواج
املادة ( )41احلقوق املشتركة بني الزوجني
.1

املساكنة مبا تستوجبه من معاشرة زوجية  ،وإحصان
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كل منهما وإخالصه لآلخر.

االنفاق على االسرة

.2

املعاشرة باملعروف ،وتبادل االحترام واملودة والرحمة
واحلفاظ على مصلحة األسرة.

.3

حتمل الزوجة و الزوج مسؤولية تسيير ورعاية
شؤون البيت واألطفال.

.4

التشاور في اتخاذ القرارات املتعلقة بتسيير شؤون
األسرة واألطفال وتنظيم النسل.

االنفاق على االسرة من واجب الزوجني يساهم كل منهما
بقدر استطاعته ،وعمل املراة في داخل املنزل يعتبر مساهمة
من الزوجة في االنفاق على االسرة.

.5

حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر ومحارمه
واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم باملعروف.

املادة ()48

.6

حق التوارث بينهما.

.7

ثبوت النسب لألوالد وتربيتهم مبا يكفل لهم النشأة
الصاحلة.

املادة ()47

النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والعالج لالسرة
وتعليم االبناء حتى نهاية تعليمهم اجلامعي.
املادة ()49

املادة ()42

اذا كانت املرأة التعمل خارج املنزل فنفقة االسرة على الزوج،
وجتب النفقة مبجرد ابرام عقد الزواج.

اذا وقع عقد الزواج صحيحا ثبتت به احلقوق وااللتزامات
واآلثار الشرعية والقانونية.

املادة ()50

املادة ()43

اذا حكم لالسرة او احد افرادها او ممن جتب لهم النفقة على
الزوج  ،يتم دفع النفقة من صندوق النفقة وفقا الحكامه.

يهيئ الزوجان في محل اإلقامة املتفق عليه بينهما املسكن
املالئم للعيش الكرمي وفق استطاعة كل منهما.

املادة ()51

املادة ()44
ليس الحدهما اسكان احد من اقاربه اال مبوافقة ورضا
الطرف االخر ،ويستثني من ذلك اطفالهما من زواج اخر
وابواهما الفقيران ان لم يستطيعا االنفاق عليهما استقالال.

يلتزم الزوج بنفقات الوالدة مبا فيها اجرة املشفى او الطبيب
او القابلة ومصاريف العالج سواء كانت الزوجية قائمة او
غير قائمة.
املادة ()52

ال يحق للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى في مسكن
واحد إال إذا رضيتا بذلك ويحق لهن العدول متى شائا.

اليجوز للزوج ان مينع اوالده عن التعليم ،ويلتزم بتكاليف
نفقة تعليمهم حتى نهاية الشهادة اجلامعية االولى ،فاذا لم
يقم بذلك ،كان للزوجة ان تطلب من القاضي الزامه باالنفاق
على تعليمهم  ،واالستدانة على حساب الزوج من صندوق
النفقة مع اعتباره دينا في ذمة االب.

املادة ()46

النسب

املادة ()45

للمتوفى عنها زوجها البقاء في بيت الزوجية ما لم تخرج
منه برضاها.

املادة ()54
يثبت النسب باالقرار ،والبينة  ،والفحص الطبي ״DNA״.
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املادة ()55

.3

لكل من الزوجني طلب التطليق من احملكمة بالتساوي.

اإلقرار بالبنوة ولو في مرض املوت يثبت به النسب بالشروط
التالية:

.4

يكون التطليق بحضور الزوجني ،او وكيليهما.

.5

تبلغ احملكمة الطرف االخر بوجود دعوى التطليق وفق
طرق التبليغ املتبعة قانونا.

.1

أن يكون املقر له مجهول النسب.

.2

أن يكون املقر بالغا عاقال.

.3

أن يكون فارق السن بني املقر واملقر له يحتمل صدق
اإلقرار.

اسباب طلب التفريق لكال الزوجني

.4

أن يصدق املقر له متى كان بالغا عاقال املقر.

حتكم احملكمة بالتطليق الحد االسباب التالية:

املادة ()56
ال تسمع الدعوى من ورثة املقر بنفي النسب بعد بثبوته
باإلقرار الصحيح أوالبينة والفحص الطبي ״DNA״.
املادة ()57
.1

يكون نفي النسب من خالل البينة الطبية فحص
״DNA״ مضاف إليها اإلقرار أو عدمه ،وال تقبل
الدعوى قبل اجراء الفحص الطبي.

.2

يتحمل رافع دعوى نفي النسب تكاليف الفحص الطبي
״DNA״.

.3

اذا ما تبني ان رافع دعوى نفي النسب غير محق في
دعواه فللمتضرر املطالبة بالتعويض عن االضرار التي
حلقت به.

املادة ()59

.1

العيب اجلنسي واجلنون.

.2

الغياب والهجر والفقدان.

.3

عدم االنفاق .

.4

السجن.

.5

الشقاق والنزاع.

.6

العنف بكافة اشكاله.

.7

اخليانة الزوجية.

.8

عدم االجناب.

املادة ()60
تقضي احملكمة بانهاء العالقة الزوجية باحد احلاالت التالية:
أ-

بتراضي الزوجني.

ب -بطلب من الزوج.

الباب الثاني
الفصل االول
انحالل الزواج
املادة ()58
تنتهي العالقة الزوجية باحلاالت التالية:
.1

ينتهي عقد الزواج الصحيح اما بالوفاة واما بالتطليق.

.2

ال يقوم التطليق اال بقرار من احملكمة املختصة.
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ج -بطلب من الزوجة.
املادة ()61
يكون التطليق من خالل احملكمة املختصة ،وعلى القاضي
اعالم الطرف االخر وتبليغه باحلضور الى مجلس
القاضي ،وبذل اجلهد لالصالح بني الزوجني ،فاذا كان
الطرف االخر خارج البالد او كان مجهول محل االقامة،
يعطي القاضي لطالب التطليق اجال يتم فيه اعالم الطرف
االخر بطلب التطليق املقدم للمحكمة بحسب اصول التبليغ
املتبعة.
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املادة ()62

املادة ()70

إذا قدم طلب النهاء العالقة الزوجية يستمع القاضي ملقدم
الطلب وللطرف األخر  ،ويحيل امللف الى دائرة االرشاد
االسري وميهلهما ثالثة اشهر امال في املصاحلة.

علي القاضي ان يصدر قراره بانهاء العالقة الزوجية
مقرونا باحلقوق املالية للطرفني وبنفقة االوالد وحضانتهم
ومسكنهم وتنظيم حق الزيارة للطرف غير احلاضن ونصيب
كل من الزوجني في االموال املكتسبة خالل فترة الزوجية
ويعتبر هذا القرار مشموال بالنفاذ املعجل.

تقدم معاملة انهاء العالقة الزوجية من صاحب املصلحة
مباشرة ويجوز الوكالة اذا اقتضت الضرورة امللحة
لذلك.

املادة ()71

املادة ()63

املادة ()64
تقدم دائرة االرشاد االسري املكلفة بإجراء املصاحلة تقريرا
مفصال للقاضي عما وصلت اليه محاوالت الصلح قبل انتهاء
الثالثة اشهر.
املادة ()65
للقاضي متديد فترة املصاحلة لثالثة اشهر أخرى إذا ملس
تقدما لناحية االصالج بناء علي تقرير دائرة االرشاد
االسري.
املادة ()66
علي القاضي اثناء فترة املصاحلة ان يقرر مايراه مناسبا من
اجراءات وقتية لضمان نفقة االوالد وحضانتهم وزيارتهم
من الطرف غير احلاضن.
املادة ()67
يشطب طلب انهاء العالقة الزوجية من احملكمة عند امتام
املصاحلة او في حالة عدم مراجعة مقدم الطلب للمحكمة بعد
مرور ثالثة اشهر علي تاريخ تقدمي طلب التطليق.
املادة ()68

ال يعتد باي تفريق غير التفريق القضائي الصادر عن احملكمة
املختصة واملتبع به االجراءات القانونية املنصوص عليها في
هذا القانون.
املادة ()72
العدة هي األجل احملدد النقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد
إنهاء العالقة الزوجية او وفاة الزوج  ،وشرعت للتأكد من
براءة الرحم وصونا لألنساب من االختالط وإلتاحة الفرصة
للزوجني للعودة للحياة الزوجية.
املادة ()73
تبتدئ العدة فورا بعد انهاء العالقة الزوجية بقرار احملكمة
او بوفاة الزوج.
املادة ()74
للزوجني العودة للحياة الزوجية خالل فترة العدة وقبل
انقضاء املدة احملددة قانونا.
املادة ()75
تعتد املطلقة غير احلامل ثالثة اشهر كاملة ،واملتوفي عنها
زوجها أربعة اشهر وعشرة أيام ،اما احلامل فعدتها وضع
حملها.
املادة ()76

إذا انقضت فترة االصالح وتبني للقاضي عدم جدوي متديدها
مرة اخرى اصدر القاضي قراره بانهاء العالقة الزوجية.

تعتد زوجة املفقود عدة الوفاة بعد صدور احلكم بفقدانه.

املادة ()69

املادة ()77

ينفذ قرار انهاء العالقة الزوجية من تاريخ صدوره.

تستحق الزوجة نفقة العدة حال إنتهاء العالقة الزوجية.
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املادة ()78

املادة ()84

في حال انتهاء العالقة الزوجية بالوفاة تبقى الزوجة في
مسكن الزوجية هي واسرتها من زوجها ،واليحق الحد
اخراجها منه.

لالخرين ممن لهم احلق في احلضانة احلق في طلب اعادة
النظر في قرار احلضانة ،ويقع على عاتقهم اثبات عدم اهلية
احلاضن.

املادة ()79

املادة ()85

االرضاع حق للطفل واالم احق بارضاع طفلها ومقدمة على
غيرها من النساء.

اذا امتنع احلاضن من احلضانة ال يجبر عليها.
املادة ()86

الفصل الثاني
احلضانة
املادة ()80
.1

احلضانة من حقوق واجبات االبوين حال قيام
الزوجية بينهما فان انتهت فهي لالم  ،ثم لألب  ،ثم
القارب احملضون ،مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

.2

احلضانة حفظ األوالد وتربيتهم ورعايتهم وتعليمهم

.3

يكون قرار احلضانة مبني على مصلحة الطفل
الفضلى.

املادة ()81

للحاضن احلق في املسكن املستقل مع احملضون.
املادة ()87
يراعي أن يقيم احملضون في املكان الذي ميكن من لهم
حق الزيارة من زيارته،إال إذا حالت الضرورة امللحة دون
ذلك.
املادة ()88
ال يجوز للحاضن السفر باحملضون خارج البالد إال مبوافقة
الطرف غير احلاضن ،وفي حالة اخلالف يبت القاضي في
األمر ملصلحة احملضون.
املادة ()89

يشترط ألهلية احلضانة البلوغ والعقل والقدرة على تربية
األوالد ورعايتهم.

إذا أراد احلاضن اإلقامة خارج البالد رجع األمر للقاضي
في اثبات احلضانة له او إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة
احملضون.

املادة ()82

املادة ()90

متتد احلضانة لألوالد والبنات حتى سن األهلية القانونية.
املادة ()83
إذا لم يوجد األبوان ولم يقبل احلضانة مستحق لها ،يختار
القاضي من يراه مناسبا من أقارب احملضون او غيرهم،
اواحد املؤسسات املؤهلة لهذا الغرض ،مع مراعاة مصلحة
الطفل احملضون.
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زواج احلاضن ال يسقط عنه احلضانة ما لم ير القاضي
خالف ذلك اعتبارا ملصلحة احملضون.
املادة ()91
ال يعتبر تعليم االم احلاضنة أو عملها اخلارجي سببا إلنهاء
حضانتها إذا كانت مؤمنة رعايتهم.
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املادة ()92

الفصل الثالث

مصاريف احملضون من ماله ان كان له مال  ،وإال فمن مال
أبويه.

االموال املشتركة

املادة ()93

املادة ()99

تقرر احملكمة مساهمة الزوج والزوجة في النفقة على
احملضونني حسب قدرة ومالءة كل منهما  ،ويقدر رعاية
احملضون بجزء من املساهمة في اإلنفاق.

لكل من الزوجني ذمة مالية مستقلة ،ولكل منهما احلق في
قسمة االموال التي حتصلت اثناء الزواج بالتساوي.

املادة ()94
لألبوين زيارة أوالدهم احملضونني لدى الطرف اآلخر بشكل
دوري ،كل اسبوع  ،او حسب اتفاق الطرفني.
املادة ()95
إذا كان احملضون لدى غير أبويه يعيني القاضي مستحق
زيارته من أقاربه.
املادة ()96
يتم االتفاق على مكان الزيارة بني األبوين ،وان لم يتفقا الزم
القاضي احلاضن تسليمه للطرف غير احلاضن في وقت
محدد من كل أسبوع.

املادة ()100
تتكون الذمة املالية للزوج:
.1

االموال املنقولة والغير منقولة التي اكتسبها قبل عقد
الزواج.

.2

الديون املستحقة له اجتاه الغير.

.3

الديون املتخلدة في ذمته اجتاه الغير.

.4

ما قد يؤول اليه عن طريق الهبة او االرث او الوصية او
ما في حكمهما او عن طريق تعويض شخصي.

املادة ()101
تتكون الذمة املالية للزوجة
.1

االموال املنقولة والغير منقولة التي اكتسبتها قبل عقد
الزواج.

اذا امتنع من بيده احلضانة عن تنفيذ حق الزيارة او ماطل
بها انذره القاضي ،فان تكرر امتناعه نقلت احلضانة للطرف
اآلخر ملدة يحددها القاضي.

.2

الديون املستحقة لها اجتاه الغير.

.3

الديون املتخلدة في ذمتها اجتاه الغير.

.4

ما قد يؤول اليها عن طريق الهبة او االرث او الوصية
او ما في حكمهما او عن طريق تعويض شخصي.

املادة ()98

.5

الصداق والهدايا التي يقدمها الزوج اثناء اخلطبة وعند
ابرام عقد الزواج او اثناء قيام العالقة الزوجية.

املادة ()97

للقاضي ان يحكم باستضافة الصغير من الطرف غير
احلاضن اذا طالب بذلك.

احكام ختامية
املادة ()102
عمل الزوجة هو حق لها متارسه متى شاءت وال يسمع من
الزوج اعتراضه على ذلك.
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املادة ()103
تعفى املرأة التي المورد لها من الرسوم القضائية الناجتة
عن هذا القانون ،ويصدر ديوان قاضي القضاة االجراءات
التي يجب ان تتبع لالعفاء من الرسوم.
املادة ()104
يصدر مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
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املالحق
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وثيقة اعالن االستقالل ()1988
اجلزائر 15 ،تشرين ثاني 1988

على أرض الرساالت السماوية إلى البشر ،على أرض
فلسطني ولد الشعب العربي الفلسطيني ،منا وتطور وأبدع
وجوده اإلنساني عبر عالقة عضوية ،ال انفصام فيه وال
انقطاع ،بني الشعب واألرض والتاريخ.
بالثبات امللحمي في املكان والزمان ،صاغ شعب فلسطني هويته
الوطنية ،وارتقى بصموده في الدفاع عنها إلى مستوى املعجزة،
فعلى الرغم مما أثاره سحر هذه األرض القدمية وموقعها
احليوي على حدود التشابك بني القوى واحلضارات… من
مطامح ومطامع وغزوات كانت ستؤدي إلى حرمان شعبها
من إمكانية حتقيق استقالله السياسي ،إال أن دميومة التصاق
الشعب باألرض هي التي منحت األرض هويتها ،ونفخت
في الشعب روح الوطن ،مطعما بسالالت احلضارة ،وتعدد
الثقافات ،مستلهما نصوص تراثه الروحي والزمني ،واصل
الشعب العربي الفلسطيني ،عبر التاريخ ،تطوير ذاته في التواجد
الكلي بني األرض واإلنسان على خطى األنبياء املتواصلة على
هذه األرض املباركة ،على كل مئذنة صالة احلمد للخالق ودق
مع جرس كل كنيسة ومعبد ترنيمه الرحمة والسالم.
ومن جيل إلى جيل ،لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن
الدفاع الباسل عن وطنه ولقد كانت ثورات شعبنا املتالحقة
جتسيدا ً بطوليا إلرادة االستقالل الوطني.
ففي الوقت الذي كان فيه العالم املعاصر يصوغ نظام قيمة
اجلديدة كانت موازين القوى احمللية والعاملية تستثني
الفلسطيني من املصير العام ،فاتضح مرة أخرى أن العدل
وحدة ال يسير عجالت التاريخ.
وهكذا انفتح اجلرح الفلسطيني الكبير على مفارقة جارحة:
فالشعب الذي حرم من االستقالل وتعرض وطنه الحتالل
من نوع جديد ،قد تعرض حملاولة تعميم األكذوبة القائلة ״إن
فلسطني هي أرض بال شعب״ وعلى الرغم من هذا التزييف
التاريخي ،فإن املجتمع الدولي في املادة ( )22من ميثاق
عصبة األمم لعام  ،1919وفي معاهدة لوزان لعام  1923قد
اعترف بأن الشعب العربي الفلسطيني شأنه شأن الشعوب
العربية األخرى ،التي انسلخت عن الدولة العثمانية هو شعب
حر مستقل.
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ومع الظلم التاريخي الذي حلق بالشعب العربي الفلسطيني
بتشريده وبحرمانه من حق تقرير املصير ،أثر قرار اجلمعية
العامة رقم  181عام 1947م ،الذي قسم فلسطني إلى
دولتني عربية ويهودية ،فإن هذا القرار مازال يوفر شروطا ً
للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في
السيادة واالستقالل الوطني.
إن احتالل القوات اإلسرائيلية األرض الفلسطينية وأجزاء
من األرض العربية واقتالع غالبية الفلسطينيني وتشريدهم
عن ديارهم ،بقوة اإلرهاب املنظم ،واخضاع الباقني منهم
لالحتالل واإلضطهاد ولعمليات تدمير معالم حياتهم
الوطنية ،هو انتهاك صارخ ملبادئ الشرعية ومليثاق األمم
املتحدة ولقراراتها التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني
الوطنية ،مبا فيها حق العودة ،وحق تقرير املصير واالستقالل
والسيادة على أرضه ووطنه.
وفي قلب الوطن وعلى سياجه ،في املنافي القريبة والبعيدة،
لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني إميانه الراسخ بحقه في
العودة ،وال إميانه الصلب بحقه في االستقالل ،ولم يتمكن
االحتالل واملجازر والتشريد من طرد الفلسطيني من وعيه
وذاته -ولقد واصل نضاله امللحمي ،وتابع بلورة شخصيته
الوطنية من خالل التراكم النضالي املتنامي .وصاغت اإلرادة
الوطنية إطارها السياسي ،منظمة التحرير الفلسطينية،
ممثالً شرعيا ً ووحيدا ً للشعب الفلسطيني ،باعتراف املجتمع
الدولي ،متمثالً بهيئة األمم املتحدة ومؤسساتها واملنظمات
اإلقليمية والدولية األخرى ،وعلى قاعدة اإلميان باحلقوق
الثابتة ،وعلى قاعدة اإلجماع القومي العربي ،وعلى قاعدة
الشرعية الدولية قادت منظمة التحرير الفلسطينية معارك
شعبها العظيم ،املنصهر في وحدته الوطنية املثلي ،وصموده
األسطوري أمام املجازر واحلصار في الوطن وخارج
الوطن .وجتلت ملحمة املقاومة الفلسطينية في الوعي العربي
وفي الوعي العاملي ،بصفتها واحدة من أبرز حركات التحرر
الوطني في هذا العصر.
إن االنتفاضة الشعبية الكبرى ،املتصاعدة في األرض احملتلة
مع الصمود األسطوري في املخيمات داخل وخارج الوطن،

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
قد رفعا األدراك اإلنساني باحلقيقة الفلسطينية وباحلقوق
الوطنية الفلسطينية إلى مستوى أعلى من اإلستيعاب
والنضج ،وأسدلت ستار اخلتام على مرحلة كاملة من
التزييف ومن خمول الضمير وحاصرت العقلية اإلسرائيلية
الرسمية التي أدمنت اإلحتكام إلى اخلرافة واإلرهاب في
نفيها الوجود الفلسطيني.

وإذ تعلن دولة فلسطني أنها دولة محبة للسالم ملتزمة مببادئ
التعايش السلمي ،فإنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب
من أجل حتقيق سالم دائم قائم على العدل واحترام احلقوق،
تتفتح في ظله طاقات البشر على البناء ،ويجري فيه التنافس
على إبداع احلياة وعدم اخلوف من الغد ،فالغد ال يحمل غير
األمان ملن عدلوا أو ثابوا إلى العدل.

مع االنتفاضة ،وبالتراكم الثوري النضالي لكل مواقع الثورة
يبلغ الزمن الفلسطيني أحدى حلظات اإلنعطاف التاريخي
احلادة وليؤكد الشعب العربي الفلسطيني ،مرة أخرى
حقوقه الثابتة وممارستها فوق أرضه الفلسطينية.

وفي سياق نضالها من أجل إحالل السالم على أرض احملبة
والسالم ،تهيب دولة فلسطني باألمم املتحدة التي تتحمل
مسؤولية خاصة جتاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه،
وتهيب بشعوب العالم ودولة احملبة للسالم واحلرية أن
تعينها على حتقيق أهدافها ،ووضع حد ملأساة شعبها،
بتوفير األمن له ،وبالعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
لألراضي الفلسطينية.

واستنادا ً إلى احلق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب
العربي الفلسطيني في وطنه فلسطني وتضحيات أجياله
املتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم واستقالله وانطالقا من
قرارات القمم العربية ،ومن قوة الشرعية الدولية التي
جتسدها قرارات األمم املتحدة منذ عام  ،1947ممارسة
من الشعب العربي الفلسطيني حلقه في تقرير املصير
واالستقالل السياسي والسيادة فوق أرضه.
فإن املجلس الوطني يعلن ،باسم الله وباسم الشعب العربي
الفلسطيني قيام دولة فلسطني فوق أرضنا الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشريف.
إن دولة فلسطني هي للفلسطينيني أينما كانوا فيها يطورون
هويتهم الوطنية والثقافية ،ويتمتعون باملساواة الكاملة
في احلقوق ،تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية
وكرامتهم اإلنسانية ،في ظل نظام دميقراطي برملاني يقوم
على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية
األغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية قرارات األغلبية ،وعلى
العدل االجتماعي واملساواة وعدم التمييز في احلقوق العامة
على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بني املرأة والرجل،
في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء املستقل وعلى
أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطني الروحي واحلضاري
في التسامح والتعايش السمح بني األديان عبر القرون.
إن دولة فلسطني دولة عربية هي جزء ال يتجزأ من األمة
العربية ،من تراثها وحضارتها ،ومن طموحها احلاضر إلى
حتقيق أهدافها في التحرر والتطور والدميقراطية والوحدة.
وهي إذ تؤكد التزامها مبيثاق جامعة الدول العربية،
واصرارها على تعزيز العمل العربي املشترك ،تناشد أبناء
أمتها مساعدتها على إكتمال والدتها العملية ،بحشد الطاقات
وتكثيف اجلهود إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

كما تعلم في هذا املجال ،أنها تؤمن بتسوية املشاكل الدولية
واإلقليمية بالطرق السلمية وفقا ً مليثاق األمم املتحدة
وقراراتها وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو اإلرهاب،
أو بإستعمالها ضد سالمة أراضيها واستقاللها السياسي،
أو سالمة أراضي أي دولة أخرى ،وذلك دون املساس بحقها
الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقاللها.
وفي هذا اليوم اخلالد ،في اخلامس عشر من تشرين
الثاني  1988ونحن نقف على عتبة عهد جديد ،ننحني
إجالال وخشوعا ً أمام أرواح شهدائنا وشهداء األمة العربية
الذين أضاءوا بدمائهم الطاهرة شعلة هذا الفجر العتيد،
واستشهدوا من أجل أن يحيا الوطن .ونرفع قلوبنا على
أيدينا لنمألها بالنور القادم من وهج االنتفاضة املباركة،
ومن ملحمة الصامدين في املخيمات وفي الشتات وفي
املهاجر ،ومن حملة لواء احلرية :أطفالنا وشيوخنا وشبابنا،
أسرنا ومعتقلينا وجرحانا املرابطني على التراب املقدس
وفي كل مخيم وفي كل قرية ومدينة ،واملرأة الفلسطينية
الشجاعة ،حارسة بقائنا وحياتنا ،وحارسة نارنا الدائمة.
ونعاهد أرواح شهدائنا األبرار ،وجماهير شعبنا العربي
الفلسطيني وأمتنا العربية وكل األحرار والشرفاء في العالم
على مواصلة النضال من أجل جالء االحتالل ،وترسيخ
السيادة واالستقالل إننا ،ندعو شعبنا العظيم إلى االلتفاف
حول علمه الفلسطيني واإلعتزاز به والدفاع عنه ليظل أبدا
رمزا ً حلريتنا وكرامتنا في وطن سيبقي دائما وطننا حرا ً
لشعب من األحرار.

وتعلن دولة فلسطني التزامها مببادئ األمم املتحدة وأهدافها
وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والتزامها كذلك مببادئ
عدم اإلنحياز وسياسته.
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صادرة عن االحتاد العام للمرأة الفلسطينية و وزارة شؤون
املرأة واالطر واملؤسسات واملراكز النسوية ()2008

العظيم وصموده البطولي ،وتضحياته في الوطن وفي
الشتات بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،من اجل الدفاع
عن الوطن وإحقاق حقوقه الشعب الثابتة في العودة وتقرير
املصير وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس.

توطئة

وتقديرا ً للمساهمة احليوية للنساء الفلسطينيات في الوطن
والشتات في احلفاظ على متاسك املجتمع الفلسطيني،
من خالل تصديها لكافة محاوالت تذويب الهوية وتدمير
بنية املجتمع ،تتطلع نساء فلسطني أينما وجدن إلى حتمل
املسؤوليه جنبا إلى جنب مع الرجل كشريك متكافئ في
مرحلة التحرر الوطني والدميقراطي.

استنادا إلى إعالن االستقالل الفلسطيني الصادر في عام
 ،1988والذي أكد إرادة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته
على أرضه» ارض الرساالت السماوية إلى البشر»  ،ارض
تواصل احلضارات وتعدد الثقافات معلنا ״أن دولة فلسطني
للفلسطينيني أينما كانوا ،فيها يطورون هويتهم الوطنية
والثقافية ،ويتمتعون باملساواة الكاملة في احلقوق ،وتصان
فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية ،في
ظل نظام دميقراطي برملاني يقوم على أساس حرية الرأي
وحرية تكوين األحزاب ،ورعاية األغلبية حلقوق األقلية
واحترام االقليات قرارات األغلبية ،وعلى العدل االجتماعي
واملساواة وعدم التمييز في احلقوق العامة على أساس العرق
أو الدين أو اللون أو بني املرأة والرجل ،في ظل دستور يؤمن
سيادة القانون والقضاء املستقل وعلى أساس الوفاء الكامل
لتراث فلسطني الروحي واحلضاري في التسامح والتعايش
بني األديان عبر القرون.
وانطالقا مما يواجه شعبنا من حتديات مصيرية تتطلب حشد
كافة قواه احلية رجاال ونسا ًء في معركة التحرر واإلستقالل
والبناء بكل ما تستلزم من نهوض بجميع أطراف املجتمع
لتأخذ دورها في بناء املؤسسات احلكومية وغير احلكومية
وحتقيق التنمية املجتمعية ،التي ال ميكن لها أن تنجز وتنجح
دون إشراك كافة عناصر املجتمع املنتجة ،نساء ورجاال على
قدم املساواة في جميع مراحلها وميادينها ،لتعزيز صمود
شعبنا في مواجهة مخططات اإلحتالل ،وجتسيد احللم
الفلسطيني بإقامة دولة فلسطني على ارض فلسطني ״دولة
الدميقراطية واملساواة والعدل االجتماعي״.
واستنادا إلى النضال املرير الذي تخوضه نساء فلسطني
جيال بعد جيل ،وعلى قدم املساواة في العطاء والتضحيات
اجلسام مع الرجل ،وكجزء ال يتجزأ من نضاالت شعبنا
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لكل ما سبق ،وانسجاما مع احلضارة العربية واالسالمية
للشعب الفلسطيني ،ومع التزام دولة فلسطني مبيثاق األمم
املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وجميع املواثيق
واالتفاقيات العربية والدولية ،وفي مقدمتها اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة املعتمدة من اجلمعية
العامة عام .1979
فقد توحدت نساء فلسطني في الوطن والشتات ،ممثالت في
اإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية واألطر واملؤسسات واملراكز
النسوية في الرؤيا حول ضرورة القضاء على كافة أشكال
التمييز وضمان املساواة في جميع القوانني والتشريعات
الفلسطينية ،وأعلنت عن وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية في
القدس عام .1994
وقد واصلت احلركة النسائية الفلسطينية جهودها ،في
مراجعة القوانني السارية املفعول في األراضي الفلسطينة
من عهود اإلنتداب واإلحلاق واإلحتالل ،ووضع التعديالت
واإلقتراحات التي من شأنها توحيد القوانني الفلسطينية،
وضمان حقوق متساوية للمرأة فيها .ومتكنت من صوغ
استراتيجية وطنية للمرأة الفلسطينية عام  1997مبشاركة
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية واملؤسسات واملراكز
النسوية وجلنة التنسيق ما بني الوزارات للنهوض باوضاع
املرأة .وتطوير وثيقة حقوق املرأة وتقدميها للمجلس
التشريعي في األعوام  1997و  2000و  .2002كما
متكنت من إطالق احلمالت النسائية والوطنية ،وحققت

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
جملة من املكتسبات للمرأة في عدد من القوانني الفلسطينية
ومن أهمها ما نص عليه القانون األساسي في املادة ( )9أن
״الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم
بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي
أو اإلعاقة״ ،وقد جاء تشكيل وزارة شؤون املرأة كإضافة
نوعية لوضع سياسات من شأنها تقوية املرأة ،ودمجها
في املؤسسات الرسمية ،ومتابعة دعم جهود و تطلعات
املرأة الفلسطينية في اعتماد التدخل االيجابي في قوانني
االنتخابات الفلسطينية.
وإننا إذ نعلن عن عزمنا على مواصلة اجلهد من أجل احلفاظ
على املكتسبات التي حققتها احلركة النسائية ،وجسر الفجوة
التي ال تزال قائمة بني املرأة والرجل ،بالعمل على إلغاء كافة
أشكال التمييز في املجتمع الفلسطيني ،وممارسة دورنا
الكامل وفي كافة املجاالت ،من اجل تعزيز وحدة وصمود
شعبنا ومواصلة بناء مؤسسات دولتنا املستقلة وإرساء أسس
املجتمع الفلسطيني وعلى قدم املساواة مع الرجل في احلقوق
والواجبات .لنضع هذه الوثيقة احلقوقية كمرجعية لتطوير
اخلطاب النسوي للمرأة الفلسطينية ،وكأداة مطلبية ونضالية
لتوحيد جهود النساء ،وتأصيل حقوق املرأة في القوانني
والتشريعات الفلسطينية .لنطالب القيادة السياسية للشعب
الفلسطيني وعبر سلطاتها التشريعية والتنفيذية ،باتخاذ كافة
اإلجراءات الكفيلة بترسيخ وحماية وتبني احلقوق املتضمنة
في هذه الوثيقة والتي تشكل في جزء منها حقوقا مت اجنازها
ومت النص عليها باعتبارها حقوقا مكتسبة للمرأة الفلسطينية ال
يجوز التراجع عنها أو إسقاطها عند إعادة صياغة ألية قوانني
أو تشريعات فلسطينية والتي تضمن النهوض اإلنساني
واحلضاري اجلدير بشعبنا العظيم.

مضمون الوثيقة
لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني اخلاص
دون أن تستند في مطالبها إلى منظومة قانونية متكاملة،
ترتكز في مجملها على مجموعة من الثوابت واحلقوق
القانونية التي حتقق في مجموعها نتائج ايجابية ،لتحقيق
املساواة املطلقة بينها وبني الرجل ،حسب ما نصت عليه
املواثيق واألعراف الدولية والقانون األساسي الفلسطيني.
ووفقا ملا ورد في الدراسات القانونية املسحية املتعلقة
بوضع املرأة القانوني في املواثيق واألعراف الدولية،
والتنظيم الدستوري الفلسطيني ،والتشريعات الفلسطينية،
كان من املناسب أن ترد هذه احلقوق في حقول قانونية
منفصلة ،حتقق في مجموعها مرتكزات احلقوق العامة
للمرأة الفلسطينية ،لتشكل في مجملها مطالب شرعية ينبغي

على املشرع الفلسطيني االهتداء بها عند ممارسته ألعماله
التشريعية ،سواء تعلق األمر بعمل السلطة التشريعية أو
السلطة التنفيذية ،لنصل في النهاية إلى ضوابط قانونية
عامة ،تساهم في النهوض باملستوى االجتماعي واالقتصادي
والثقافي ملجتمعنا الفلسطيني ،وتخلق حالة من التوازن
القانوني بني الدور الهام الذي متارسه املرأة الفلسطينية في
مجتمعنا املعاصر ،وبني املكانة القانونية التي يجب أن تكون
عليها املرأة الفلسطينية في هذا املجال ،استنادا إلى قاعدة
عدم املساس باحلقوق املكتسبة فيما يتعلق مبا حتصلت عليه
املرأة الفلسطينية من حقوق.
لكل ما تقدم ،تطالب املرأة الفلسطينية باحلفاظ وحتقيق
احلقوق التالية:
أوال :احلقوق السياسية
.1

يحق للمرأة الفلسطينية التصويت في جميع االنتخابات
العامة في فلسطني ،سواء تعلق األمر باالنتخابات
الرئاسية أو التشريعية أو البلدية ،أو النقابية ،أو أية
انتخابات يكون من شأنها حتديد مالمح التنظيم
القانوني في فلسطني.

.2

للمرأة الفلسطينية احلق في الترشح جلميع االنتخابات
العامة في فلسطني أيا كان املنصب القانوني الناشئ
عنها ،وبشروط قانونية مساوية للشروط السارية
على الرجل دومنا متييز.

.3

للمرأة الفلسطينية احلق املطلق في املشاركة في جميع
االستفتاءات العامة في الدولة ،طاملا أن أثار هذه
االستفتاءات ستمتد للرجل واملرأة على حد سواء.

.4

يحق للمرأة الفلسطينية تقلد جميع املناصب العامة في
الدولة ،وممارسة جميع الصالحيات القانونية املرتبطة
بعمل هذه املناصب ،وذلك وفقا للحاجات والشروط
القانونية واملهنية دومنا متييز بينها وبني الرجل.

.5

تضمن تشريعات االنتخابات في فلسطني إدراج كوتا
قانونية للنساء من بني املشرحني في كافة االنتخابات
في الدولة ،لضمان متثيلهن بشكل فاعل وأساسي في
املؤسسات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.

.6

للمرأة الفلسطينية احلق في تشكيل األحزاب السياسية
واالنضمام إليها ،طاملا أن تأسيسها جاء موافقا
لشروط التشكيل املنصوص عليها قانونا على أساس
قاعدة عدم التمييز بني الرجل واملرأة.

.7

ضمان حماية املرأة من التعذيب اجلسدي والنفسي
واالعتقال ،وعدم استخدامها كوسيلة ضغط في
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مهني مما يساعدها على حرية اختيار املهنة التي ترغب
فيها وتناسبها ،على أن تلتزم السلطات ذات العالقة في
فلسطني بتوفير أمناط اجتماعية وثقافية متكن جميع
أفراد املجتمع من تقبل فكرة تواجد املرأة في أنواع
كثيرة من املهن واحلرف التي استأثر بها الرجال ،طاملا
تتوافر فيها املقدرة على القيام بها.

حاالت اعتقال الرجال.
.8

تعزيز حق املرأة في املشاركة باتخاذ القرار في حاالت
احلرب والسلم.

.9

يحق للمرأة الفلسطينية املشاركة في جميع األنشطة
السياسية على اختالف توجهاتها وأهدافها ،طاملا أنها
ال تتعارض مع مقتضيات املصلحة العامة واألمن
الوطني دومنا متييز عن الرجل.

 .10تتمتع املرأة الفلسطينية باحلق في االحتفاظ بجنسيتها
األصلية لدى زواجها من أجنبي ،أو انفصالها عنه
بانحالل رابطة الزوجية ،كما تتمتع بنفس احلق في
حال تغيير الزوج جلنسيته أو اكتسابه جنسية دولة
أخرى.
 .11تتمتع املرأة الفلسطينية بكافة احلقوق والشروط
املقررة للرجل فيما يتعلق باكتساب اجلنسية أو
تغييرها أو االحتفاظ بها ،وال يترتب على زواجها من
أجنبي أي مساس بجنسيتها أو بفرض جنسية الزوج
األجنبي عليها دون رضاها.
 .12يحق لزوج وأبناء املرأة الفلسطينية املتزوجة من
أجنبي احلصول على جنسية األم ،وذلك وفقا لشروط
ومتطلبات التجنس املقررة ألبناء الرجل الفلسطيني
في النظام القانوني الفلسطيني.
 .13ال يجوز تأويل هذه احلقوق على نحو يسحب امتيازا
منح للزوجة الفلسطينية سواء كان قضائيا أو
تشريعيا ،فيما يتعلق بحقها في طلب احلصول على
جنسية زوجها األجنبي ،على أساس مبدأ عدم املساس
باحلقوق املكتسبة.
 .14حتقيق وحدة األسرة الفلسطينية في وطنها وفق
إعالن حقوق اإلنسان.

.3

تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ جميع اإلجراءات
التشريعية والتنفيذية ،التي تكفل حماية املرأة العاملة
من كافة أشكال العنف واملضايقات اجلنسية التي
تتعرض لها في مكان العمل.

.4

للمرأة الفلسطينية احلق في التمتع مبعاملة مساوية
للرجل داخل بيئة العمل ،وحقها في التمتع بإجازات
مدفوعة األجر واالستحقاقات التقاعدية والضمانات
االجتماعية املؤمنة ضد البطالة أو املرض أو الشيخوخة،
أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.

.5

للمرأة الفلسطينية احلق في التمتع باالستقالل املالي
لضمان مباشراتها ملهامها األسرية والتجارية بشكل
مستقل ،وضمان حقها في احلصول على كافة
اإلعانات املالية والتأمني الذي مينح للرجل ،وكذلك
املساواة املطلقة بينها وبني الرجل في كافة املعامالت
املصرفية.

.6

تلتزم السلطة الفلسطينية باالعتراف بأهمية عمل
املرأة الريفية ،واالعتراف مبساهمتها في رفاهية
أسرتها واالقتصاد الوطني ،وضمان مشاركتها
في إعداد وتنمية التخطيط اإلمنائي ،واتخاذ كافة
التدابير الالزمة لتنمية قدراتها االجتماعية والثقافية
واالقتصادية.

.7

ال يجوز فرض تشغيل النساء في أي سن أثناء الليل
في أي منشاة صناعية عامة أو خاصة ،أو في أي من
فروعها ،ويستثنى من ذلك املنشآت التي ال يشتغل فيها
غير أفراد األسرة الواحدة ،ويلتزم املشرع الفلسطيني
بتحديد ساعات العمل الليلي ،مراعيا في ذلك املواثيق
واألعراف الدولية.

.8

يلتزم كل صاحب عمل في املنشآت التي تعمل فيها
النساء بالعمل على تهيئة دار للحضانة مبفرده أو
باالشتراك مع منشآت أخرى ،على أن يلتزم املشرع
الفلسطيني بتحديد شروط إنشاء ومواصفات ونظام
دور احلضانة.

.9

للمرأة العاملة احلق في احلصول على إجازة بأجر
كامل قبل الوضع وبعده ،ملدة حتددها التشريعات
الوطنية الفلسطينية وتراعي فيها ما نصت عليها

 .15التأكيد على حق املرأة الالجئة في العودة وفق القرار
االممي  ،194والتمتع بكافة احلقوق على قدم املساواة
مع الرجل الالجئ.
ثانيا :احلقوق االقتصادية واالجتماعية
.1

للمرأة الفلسطينية احلق في التمتع بشروط عمل عادلة
ومرضية مبا فيها املكافآت املالية دومنا متييز بينها
وبني الرجل ،على أن تتمتع باحلق في تساوي أجرها
بالرجل لدى تساوي العمل بينهما.

.2

للمرأة الفلسطينية احلق في تكافئ الفرص بالتدريب
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املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
املواثيق واألعراف الدولية ،دون املساس بحقها في
الترقية واألقدمية والعالوات الدورية ،كما يحق للمرأة
املتزوجة أن متنح إجازة مرضية مدفوعة األجر خاصة
في حالة املرض الناجم عن احلمل أو الوضع ،على أن
يتولى املشرع الفلسطيني حتديد احلد األقصى لهذه
املدة ،بحيث تستثنى هذه اإلجازة من حساب اإلجازات
املرضية املنصوص عليها قانونا.

 .18للمرأة احلق في التعليم بجميع مراحله ،ويشمل ذلك
االلتحاق بكافة املؤسسات التعليمية بجميع أنواعها،
والتساوي في املناهج الدراسية ،واملؤهالت املطلوبة
للعمل في حقل التدريس املقررة للجنسني ،والتساوي
في فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية
واملعلومات التربوية ،على أساس قاعدة تكافؤ الفرص
بني اجلنسني.

 .10للمرأة العاملة احلق في االنقطاع عن العمل إذا قدمت
شهادة طبية تفيد ترجيح الوضع خالل فترة زمنية
يتولى املشرع الفلسطيني حتديدها ،وال يجوز لصاحب
العمل مطالبتها بالعمل خالل هذه املدة ،أو فصلها أو
توقيع عقوبات مالية عليها.

 .19للمرأة احلق في االلتحاق بكافة البرامج التعليمية
والثقافية اخلاصة مبحو األمية والقضاء على اجلهل
في املجتمع ،والتساوي مع الرجل في فرص املشاركة
في األنشطة الرياضية والتربية البدنية.

 .11يحق للمرأة التي ترضع طفلها احلصول على فترتني
للراحة يوميا خالل ساعات عملها ،ال تقل مدة كل
منهما عن نصف ساعة ،لتتمكن من إرضاع طفلها ،على
أن حتتسب فترة هذا االنقطاع كساعات عمل مدفوعة
األجر.
 .12للمرأة احلق في احلصول على خدمات األمومة
والطفولة وتنظيم األسرة ،التي متكنها من حسن إدارة
أسرتها ،مبا يتفق مع دورها التربوي في األسرة.
 .13يحق لكال الزوجني احلصول على إجازة بدون اجر
ملرافقة األخر في حالة انتقاله إلى مكان عمل أخر غير
مكان العمل األصلي ،داخل الدولة أو خارجها ،على
أن يتولى املشرع الفلسطيني حتديد احلد األقصى
املصرح به ملدة هذا النوع من اإلجازات ،دومنا متييز
بني الرجل واملرأة.
 .14للمرأة العاملة احلق في احلصول على إجازة بدون
اجر للتفرغ لتربية أطفالها وفقا لشروط يتولى املشرع
الفلسطيني حتديدها ،على أن حتتفظ املرأة بوظيفتها
خالل هذه املدة.

 .20للمرأة احلق في احلصول على كافة املعلومات الطبية
التي تساعدها في اتخاذ قرارها مبفردها ،ومعاملتها
باحترام طوال فترة رعايتها الصحية ،وحقها في
احترام سرية وخصوصية عالجها.
 .21للمرأة احلق في احلصول على الرعاية الصحية
الشاملة مجانا ،وال يجوز استغالل الطفلة األنثى في
أي عمل يلحق ضررا بسالمتها أو بصحتها أو بحقها
في التعليم املجاني.
 .22يعمل املشرع الفلسطيني على حماية الطفلة األنثى
من اإليذاء واملعاملة القاسية سواء من قبل ذويها أو
من الغرباء عنها ،وتشديد العقوبة القانونية على كل
من يتعرض لها باإليذاء أو الضرب أو االعتداء على
حقوقها املرتبطة بطبيعتها وعمرها.
 .23تطبيق أحكام قانون العمل على خدم املنازل وأقارب
صاحب العمل من الدرجة األولى والثانية.
 .24توفير الضمان االجتماعي للنساء العامالت وغير
العامالت ضد الفقر والبطالة.
 .25جسر الهوة بني حقوق املرأة العاملة في الوظيفة العامة
واملرأة العاملة في القطاع اخلاص.

 .15يحق للرجل واملرأة على حد سواء اجلمع بني معاشهما
الوظيفي وبني معاش زوجه دون انتقاص عند الوفاة،
على أساس انفصال الذمة املالية لكليهما ،كما ميتد هذا
احلق ألبناء املرأة العاملة في احلصول على معاشي
أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.

 .26تعزيز مشاركة املرأة في العمل النقابي ،وتخصيص
نسبة ال تقل عن  %30من املقاعد في الهيئات القيادية
للنقابات لها.

 .16جلميع أفراد األسرة االستفادة من امتيازات التأمني
الصحي اخلاص باملرأة ،وتستفيد املرأة العاملة من
املنح املالية العائلية في حال إعالتها ألوالدها.

ثالثا :احلقوق اجلنائية

 .17للمرأة العاملة احلق في احلصول على كامل مستحقاتها
املالية من مكافأة نهاية اخلدمة واملعاش وأية
استحقاقات مالية أخرى ،دومنا متييز عن الرجل.

.1

للمرأة الفلسطينية احلق في التمتع بحقوق مساوية
للرجل في احلياة واحلرية والسالمة الشخصية.
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.2

يلتزم املشرع الفلسطيني بالعمل على إلغاء كافة
أحكام قوانني العقوبات التي تنطوي على متييز ضد
املرأة ،وعلى وجه اخلصوص األحكام اخلاصة بقضايا
الشرف والزنا ،على نحو يحقق مساواة املرأة بالرجل
في تنظيم هذه التشريعات.

.3

يؤخذ بشهادة املرأة في جرائم الزنا على نحو مساو
لشهادة الرجل ،على اعتبار تساويهما في شروط
األهلية القانونية.

.4

يعمل املشرع الفلسطيني على تشديد العقوبة على كل
من يقدم على ارتكاب جرمية إجهاض املرأة احلامل
رغما عنها ،وتوفير قدرا كبيرا من املرونة القانونية
فيما يتعلق باألسباب التي تدفع املرأة احلامل إلى
إجهاض جنينها برغبتها ،باعتبارها أكثر احلريصني
على سالمته وحياته.

.5

تشدد العقوبات اجلزائية املفروضة على جرائم
االغتصاب وهتك العرض ،على نحو يحقق الردع
العام لكل من يقدم عليها ،ويعمل املشرع الفلسطيني
على جترمي مواقعة الزوج لزوجته رغما عنها باعتباره
شكالً من أشكال العنف األسري الواقع عليها.

.6

يعمل املشرع الفلسطيني على جترمي كافة أشكال
العنف البدني واجلنسي والنفسي الذي قد يصيب املرأة
داخل األسرة ،مبا في ذلك الضرب والتعدي اجلنسي
على أطفال األسرة اإلناث ،والعنف املتصل باغتصاب
الزوج لزوجته ،وغيرها من املمارسات التقليدية التي
قد تصيب املرأة داخل األسرة.

.7

للمرأة احلق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة في
املجتمع.

.8

تلتزم السلطة الفلسطينية مبقاومة كافة األعراف
والتقاليد واملعتقدات الدينية التي تبيح العنف ضد
املرأة ،وأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من ميارس
مثل هذه األفعال ،مع تعويضها عما أصابها من ضرر
وأذى ،وكفالة تأهيلها ومساعدتها على التخلص من
كافة آثار هذا العنف املادية والنفسية ،وتقدمي العون
والتسهيالت ملؤسسات املجتمع املدني العاملة للقضاء
على ظاهرة العنف ضد املرأة في املجتمع الفلسطيني.

.9

للمرأة احلق في حترك الشكوى في القضايا املتعلقة
في االغتصاب وهتك العرض.
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رابعا :احلقوق املتعلقة باألهلية املدنية واألحوال
الشخصية
.1

للمرأة متى أدركت سن الثمانية عشر  ،حق التزوج
وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو اجلنسية
أو الدين ،وهي متساوية مع الرجل في كافة احلقوق
عند الزواج وخالل قيامه ولدى انحالله.

.2

ال ينعقد الزواج صحيحا إال برضاء طرفيه رضاء كامال
ال إكراه فيه ،وبإعرابهما عنه شخصيا دون إكراه املرأة
عليه.

.3

يلتزم املشرع الفلسطيني باعتبار احلد األدنى لسن زواج
الفتيات الثمانية عشرة سنة شمسية كون هذا السن
متوافقا مع ما أخذت به أحكام القانون املدني من سن
األهلية القانونية الالزم ملباشرة التصرفات القانونية.

.4

تشترط الرسمية في توثيق عقد الزواج حفاظا على
حقوق املرأة بعد انحالل رابطة الزوجية ،كما يشترط
إجراء الفحص الطبي لكال الزوجني قبل الزواج بفترة
وجيزة ،واعتبار هذا الفحص شرطا من شروط صحة
عقد الزواج.

.5

األصل في عقد الزواج الوحدانية والدميومة ،ويجوز
للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج من ثانية
شريطة إبداء أسباب ضرورية وملحة ،على أن يثبت
القدرة على اإلنفاق والعدل ،باإلضافة إلى اشتراط علم
الزوجة األولى بهذا احلق ،وعلم الزوجة الثانية بوجود
زوجة سابقة.

.6

للمرأة احلق في احلصول على تعويض عن الطالق
التعسفي ،ومنحها احلق في طلب التفريق القضائي عند
وجود املبرر لذلك ،مثل إصابة الرجل بالعقم أو مبرض
مزمن أو عدم قدرته على مباشرة حياته الزوجية أو
تعدد زوجاته أو هجره لزوجته ،أو أي أسباب تبرر
عدم جدوى استمرار رابطة الزوجية.

.7

يعمل املشرع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق
النفقة إلعالة النساء الالتي لم يحصلن على نفقتهن
نتيجة تغيب الزوج احملكوم عليه بها ،أو لعدم قدرته
املادية على دفع مبلغ هذه النفقة.

.8

يعمل املشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم األنثى
مبا ال يرتب حرمانها من نفقتها ،كما يعمل على تقرير
حق األم في احلضانة.

.9

للمرأة حق املساواة املطلق مع الرجل في جميع مجاالت
القانون املدني ،كاملساواة في حق امللكية والتوريث،
وحقها في إبرام عقود خاصة حلقها الشخصي.

املرأة الفلسطينية واألمن  -دليل التشريعات السارية
 .10يحق للمرأة اختيار محل إقامتها ومسكنها الدائم ،وال
يجوز حتديد هذا احملل بناء على رغبة الرجل لوحده
دون االعتداد بواقع املرأة ورغبتها.
 .11تتساوى املرأة مع الرجل في كافة احلقوق املتعلقة
باألبناء وتسيير البيت األسري ،كما يحق لها الوالية
والوصاية على األبناء ملا هو مقرر ملصلحتهم ،وليس
العتبار نوع اجلنس.
 .12للمرأة احلق في ملكية وحيازة ممتلكات األسرة
والتصرف فيها على قدر املساواة مع الرجل.
 .13للمرأة األهلية الكاملة في مزاولة األعمال التجارية
باسمها ولصاحلها.
 .14يحق للمرأة االحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها
بعد الزواج.
 .15للمرأة مطلق احلق في استصدار كافة الوثائق الثبوتية
والرسمية دون احلاجة إلى احلصول على إذن من
أحد.
 .16للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط
احلصول على إذن من أحد ،متى بلغت األهلية القانونية
املطلوبة لذلك دومنا متييز عن الرجل.
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