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  المرأة في منظومة القوانین الفلسطینیة

  والواقع اإلجتماعي
  

  مقدمة 

عن أھمیة الرجل في المجتمع ھي النصف اآلخر المكمل ألداء الرجل ومن لھا خاصیة إبداعیة تقل اھمیة في تأثیرھا المرأة ال 
ً عن الرجل أینما مختلفة عن خواص الرجل في التعامل مع الكثیر من األمور الحیاتیة واإلجتماعیة مما یجع ً ممیزا ل لھا أثرا

  وجدت في أماكن تحمل المسئولیة واتخاذ القرار و في مستویات العمل اإلجتماعي والتفاعل اإلنساني .

لذا حرصت القوانین الفلسطینیة على إبراز حقوق المرأة في كثیر من القوانین من أجل إنصافھا إلى جانب الرجل واعتبرھا 
كتمال المجتمع وتطوره وخاصة في ظل ظروف ما زالت المرأة الفلسطینیة تعاني الكثیر من التھمیش الجزء اآلخر المكمل إل

ً من الرجل   . ً أقل شأنا وفكرا   واإلعتداء على حقوقھا سواء كان على المستوى المجتمعي أو المؤسسي واعتبارھا فردا

ة لحقوقھا المشروعة أو إھمالھا والتغاضي عنھا قمت بإعداد وإلبراز دور المرأة في القوانین ونسبة إنصاف المنظومة القانونی
ھذه الدراسة بوضع أھم المواد القانونیة في كل قانوني التي تتعلق بالمرأة بشأن والطفل في المجتمع الفلسطیني ثم العمل على 

رأة وأسباب القصور وعدم تحلیلھا ومعرفة مدى صالحیتھا وتطبیقھا في المجتمع الفلسطیني وعالقتھا بالواقع المعاش للم
ً أكثر في حقوقھا المشروعة بما ال یخالف العرف اإلجتماعي  السعي وراء إصالح أو إضافة بنود قانونیة تعطي المرأة إنصافا

  والدین اإلسالمي الحنیف .

ور الدولة في ھذه من أھم القوانین التي تستند ویبنى علیھا كل قانون فرعي ھو القانون األساسي الفلسطیني الذي یعتبر دست
المرحلة السیاسیة الحالیھ للسلطة الفلسطینیة فھو یضع البنود أو المفاتیح الرئیسیة التي یبنى علیھا كل قانون أو نظام آخر 
ویكون المرجع الذي یستند إلیھ في حالة مراجعة القانون ومعرفة مدى اإلنسجام لمواد مع القانون األساسي فكل مادة قانونیة لم 

یھا القانون األساسي تعتبر غیر قانونیة إال إذا تم تعدیل نصوص المواد األصلیة في القانون األساسي لذا رأینا أن نبدأ ینص عل
بھذا القانون كونھ المحور الرئیسي الذي ستدور حولھ كل القوانین التي ستدرس موادھا ومعرفة مدى عالقتھا بالقانون 

  األساسي .

  اسي حقوق المرأة في القانون األس

 1راعي القانون األساسي حریة اإلنسان وكرامتھ وحقھ في التعبیر عن الرأي والعمل على تعمیم مبدأ المساواة دون أي تمیز
) على أن تضمن المساواة أمام القانون والقضاء ال تمیز في الجنس بین إمرأة و  9بالجنس أو غیره فنصت المادة رقم ( 
)على  إلزامیة حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة وواجب إحترامھا   10نصت المادة  ( ورجل في الحقوق والحریات العامة، و

) على احترام وكفالة الحریة  11وأھمیة التوقیع على المواثیق اإلقلیمیة والدولیة لحمایة حقوق اإلنسان ، كما نصت المادة ( 
اكن ومراقبتھا ودخولھا وتفتیشھا إال باألمر القضائي ) فأكدت على حرمة المس 17الشخصیة وعدم المساس بھا ، اما المادة ( 

) حریة اإلعتقاد والعبادة  18یخالف أحكام القانون یعوض عن الضرر ، أما المادة (  ووفقا الحكام القانون من تضرر بما
لتعبیر بالقول ) حریة الرأي وا 19وممارسة شعائر الدین شرط عدم إخالل النظام العام واآلداب العامة ، ونصت المادة ( 

) تنظیم خدمات تأمین إجتماعي وصحي ومعاشات وشیخوخة الرعایة 22والكتابة مع مراعاة أحكام القانون ونصت المادة ( 
)  23ألسر الشھداء واألسرى والجرحي والمتضررین والمعاقین وكفالة التعلیم والتأمین الصحي واإلجتماعي ، أما المادة ( 

) 26) أن العمل حق لكل مواطن، والمادة (  25) حق التعلیم ، والمادة(  24طن ، والمادة ( نصت على حق المسكن لكل موا
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التصویت والترشح لالنتخابات وتقلد مناصب  نصت على حق المشاركة السیاسیة للجمیع واإلنضمام لألحزاب السیاسیة و
مة والطفولة وحمایة ورعایتھم الشاملة على رعایة األمو ) نصت 29 ووظائف عامة على قاعدة تكافؤ الفرص ، ومادة (

األطفال حق لھم وحمایة األطفال من اإلیذاء والمعاملة القاسیة والضرب من ذویھم وفصل الطفل عن البالغین في الحق ضد 
 نصت على ( تنظیم شؤون الخدمة المدنیة واإلرتقاء باإلدارة العامة ، أما 87أي فعل سلبي والعمل على اصالحھ ، أما مادة 

  ) نصت على مسائل الشرعیة واألحوال الشخصیة تتوالھا المحاكم الشرعیة والدینیة حسب القانون 101المادة ( 

وفیما یلي أھم القوانین اإلجتماعیة المتعلقة بالمرأة وشرح لواقعھا المعاش ضمن تلك القوانین اإلجتماعیة 
.  

  المرأة و العمل

) ضمنت المساواة  9نصت على أن العمل حق لكل مواطن، و المادة رقم ( 2)  25وحسب المادة(  باإلستناد للقانون األساسي
) على تنظیم 22أمام القانون والقضاء ال تمیز في الجنس بین إمرأة و ورجل في الحقوق والحریات العامة، ونصت  المادة ( 

والمتضررین والمعاقین  خدمات تأمین إجتماعي وصحي ومعاشات وشیخوخة الرعایة ألسر الشھداء واألسرى والجرحي
  وكفالة التعلیم والتأمین الصحي واإلجتماعي

)  نصت على أن یحظر التمیز في ظروف وشروط العمل  16حسب المادة ( 20003) لسنة  7الفلسطیني رقم (  قانون العمل
ك مع مراعاة حریة ) أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص في التدریب والتوجیھ  بوضع نظام لذل 21بین العاملین ، والمادة ( 

) حثت على تنظیم عمل النساء وأن یحظر التمییز بین الرجل والمرأة  100اإلختیار واألولیات لألسر الشھداء ، أم مادة ( 
) حظر عمل النساء في أشغال شاقة وخطرة وساعات عمل إضافیة أثناء  101حسب قانون العمل واألنظمة ، أما المادة ( 

) توفیر  102یة للوالدة وساعات العمل اللیلي فیما عدا أعمال یحددھا مجلس الوزراء،  أما المادة ( الحمل والستة أشھر التال
) للمرأة العاملة الحق في إجازة الوالدة وال یجوز فصلھا بسبب تلك اإلجازة إال إذا  103وسائل راحة للعامالت ، والمادة ( 

)حق المرأة المرضع العاملة في ساعة رضاعة لمدة سنة من الوالدة  104اشتغلت بعمل آخر بعد ثبوت ذلك ، ونصت المادة ( 
) یحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعایة طفلھا أو  105وتحتسب من ساعات العمل الیومیة ، والمادة ( 

  ) المنشأة تعلق في مكان العمل األحكام الخاصة بالنساء . 106مرافقة زوجھا ، والمادة ( 

  یل المواد القانونیة تحل

بما أن القانون األساسي نص على أن العمل حق لكل مواطن فھذا یلزم الحكومة أن تقوم بتوفیر فرص العمل لكل  - 
مواطن یحتاج لھذه الفرصة ألجل حیاة كریمة وھذا ما لم تستطع  الحكومة أن تقوم بھ حتى اآلن وجعل نسبة البطالة 

 والفقر مرتفعة .
جل والمرأة في الحقوق والحریات رغم عدالة القانون في نص ھذه المادة إال أن تطبیقھا على الواقع المساواة بین الر - 

 یتنافى في كثیر من المواقف حیث تحرم المرأة من الحقوق والحریات لكونھا أنثى فقط .
ً على الواقع بعیدا عن التطبیق في  -  حق المرأة وما فرصة تكافؤ الفرص وعدم التمیز في ظروف وشروط العمل أیضا

 یحكم الواقع ھو مدى توفر الواسطة والمحسوبیة والعالقات الشخصیة ولیس الكفاءة والمھارة .
) حثت على مراعاة حالة المرأة البیولجیة والنفسیة واإلجتماعیة في العمل بحیث ال تتعرض المرأة  100المادة (  - 

 ألي عمل یتنافى مع یعرضھا للخطر .
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الحمل والوالدة للمرأة العاملة وأعطاھا حق اإلجازة بعد الوالدة والرضاعة ولكن مدة ما نظم قانون العمل حالة  - 
 6یقارب ثالث شھور غیر كافیة لرعایة الطفل لماذا ال یتم زیادة إجازة األمومة أكثر من ذلك لیصل عمر الطفل 

 شھور ثم یسمح لھا بإجازة بنصف الراتب إلى أن یصل عمر السنة .
أة تعلق أي بنود وأحكام تتعلق بحقوق النساء بل على العكس كثیر من النساء العامالت ال یعلمن ال توجد أي منش - 

  حقوقھن وال ما في المنظومة القانونیة من مواد تدعم حقوقھن .
  

   واقع المرأة في مجال العمل 

  حسب مركز األحصاء الفلسطیني

  4)  الھم اإلحصائیات حول مشاركة المرأة في القوى العاملة 1جدول ( 

   

  السنة المؤشر
2011 

   السكان

 103.2 أنثى) 100نسبة الجنس (ذكر لكل 

   القوى العاملة

 16.6 نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة

 68.7 نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة

   معدل األجر الیومي

 94.1 ذكور

 79.1 اناث

 15.9 فجوة الجنس

   الوظیفة والتخصص

   قضاة

 88.7 ذكور

 11.3 اناث

   ) البیانات غیر متوفرة- (    (*) تشمل بیانات الضفة الغربیة فقط.
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 5) مشاركة المرأة في القوى العاملة 2جدول ( اإلحصاء الفلسطیني مركز حسب 

 سنویاً  سنة فأكثر) 15لمشاركة في القوى العاملة (لألفراد 

 43.6 2012   كال الجنسین       

 69.1 2012   ذكور       

 17.4 2012   إناث       
  

  6) یوضح نسبة البطالة بین الرجل والمرأة وكل من الضفة الغربیة وقطاع غزة 3رقم (  جدولحسب مركز اإلحصاء الفلسطیني 

 سنویاً  سنة فأكثر) 15لبطالة (لألفراد 

 23.0 2012   كال الجنسین       

 20.5 2012   ذكور       

 17.3 2012   الضفة الغربیة           

 26.8 2012   قطاع غزة           

 32.9 2012   إناث       

 25.3 2012   الضفة الغربیة           

 50.1 2012   قطاع غزة           

 سنویاً  (دوالر األمریكي)للعاملین في االراضي الفلسطینیة معدل األجر الیومي 

 24.6 2012   ذكور       

 21.3 2012   إناث       
  

واعھا في الضفة الغربیة وقطاع عزة لعام )  یوضح عدد المنشآت العاملة بكل أن 4جدول رقم ( حسب مركز اإلحصاء الفلسطیني 
20077  

 116,804 2007   عدد المنشات العاملة في الضفة الغربیة وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي الرئیسي  
  

بنظرة تحلیلیة لإلحصائیات السابقة حول وضع المرأة في مجال العمل نجد أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل مقارنھ مع 
) ونسبة الرجال (  16:6(  2011ركة الرجل نجد أن الفجوة كبیرة بین الجنسین حیث بلغت نسبة النساء العاملة لعام حجم مشا

) لرجل مما جعل ھناك  69.1) مقابل (  17.4لم ترتفع النسبة كثیرا حیث بلغت مشاركة المرأة (  2012) أما عام  68:7
ظل ظروف تعیش فیھا المرأة  على فرصة عمل وحیاة كریمة خاصة فيفجوة كبیرة بین الجنسین وحق كل إنسان بالحصول 

الفلسطینة مرحلة العطاء والكفاح والنضال والمشاركة اإلجتماعیة إلى جانب الرجل وتقدم الكثیر من التضحیات التي تحتاج 
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اء كانت مطلقة أو من خاللھا إلى مورد مالي أو دخل كریم یعینھا على متطلبات الحیاة في ظل ظروف خاصة تعیشھا سو
زوجة أسیر أو شھید أو عزباء دون زوج أو حتى إمرأة عادیة تحتاج لتقوم بإعالة نفسھا دون الحاجة للطلب من أي ولي لھا 

  في ظل مجتمع بدأ یتخلى عن قیم أن المرأة تبقى تحت رعایة الولي إلى أ، تتزوج وخاصة في األمور المالیة .

لكل من الرجل والمرأة فنجد أن الرجل یحتل النسبة األكبر من المرأة حیث بلغ معدل أجره في  أما بالنسبة لمعدل األجر الیومي
)  3حسب الجدول رقم ( 2012)أما عام  15.9) بنسبة فرق بینھما (  79.1) مقابل أجر المرأة الذي بلغ (  94.1( 2011عام 

ؤل حول السبب في ذلك ھل لكونھا أنثى فقط وال تمتلك )  مما یدعو للتسا 21.3) والمرأة بلغت ( 24.6الرجل بلغ نسبة ( 
القدرات العقلیة والجسدیة أو النفسیة على تحمل أعباء العمل أو اإلبداع بھ أم ألنھا تتحمل العبء دون أن تطالب في زیادة 

عت في عطائھا وتفوقت األجر وتحسین الراتب ، رغم أن الواقع یثبت أن المرأة قد أثبتت جدارتھا في أغلب میادین العمل وأبد
على الرجل في كثیر من األماكن حتى العمل السیاسي واإلقتصادي بل ھي تبذل طاقھ وجھد مضاعف عن الرجل في تفانیھا 
وإخالصھا في مھماتھا الوظیفیة مقارنھ بالرجل ، كما أن المرأة الیوم تساھم في اإلعالة المالیة ألسرتھا إلى جانب الرجل 

في كثیر من األسر الفلسطینیة وأصبحت األسرة تعتمد على أجرھا المالي الذي یدعم صمود األسرة في ولعلھا تسبق الرجل 
  ظل ارتفاع أسعار السلع وتزاید الفقر والبطالة .

أما بالنسبة للوظیفة والتخصص وحصت كل من الرجل والمرأة في الحصول على وظیفة القضاة فقد بینت اإلحاصاءات في 
ً للتساؤل  11.3) في مھنة القضاه أما المراة فقد بلغت (  88.7نسبة الرجال بلغت (  ) أن 1جدول رقم (  ) فقط مما یدعو أیضا

عن سبب ذلك ؟ وھل السبب یعود إلى صعوبة ھذه المھنة أمام المرأة ؟ أم الخالف في الشریعة اإلسالمیة حول مشروعیة أن 
عن أن تمارس عمل القضاء وتخوفھا من ھذه المھنھ أو ألسباب أخرى  تمارس المرأة العمل القضائي، أم لعزوف المرأة نفسھا
  في ظل قانون یدعو للحقوق والمساواة بین الجنسین .

) تبین أن البطالة بین النساء أعلى منھا بین الرجال وأنھا تمیزت بارتفاعھا في  3بالنسبة للبطالة بین الجنسین فحسب جدول ( 
)  50.1لبطالة للنساء في الضفة الغربیة حیث بلغت نسبة بطالة النساء في قطاع غزة ( قطاع غزة حیث فاقت كثیرا نسبة ا

أما بالنسبة لبطالة الرجل فكانت نسبة بطالة المرأة في الضفة الغربیة ال  2012) لعام  25.3مقابل نساء الضفة الغربیة ( 
) مقابل قطاع غزة للرجال (  17.3الغربیة بلغت ( تعاني فجوة كبیرة كما في قطاع غزة حیث نسبة بطالة الذكور في الضفة 

26.8 .(  

ھذه النسب تدعو للتساؤل عن أسباب أرتفاع البطالة في صفوف النساء وقلة الحصول على فرصة عمل ومورد مالي یؤمن لھا 
المنشآت  الحیاة الكریمة وخاصة في قطاع غزة ، ولعل قطاع غزة لسوء الظروف التي تحیط بھ من حصار إسرائیلي وقلة

ً في منع المرأة من  العاملة وأوضاع إقتصادیة أشد قسوة من الضفة الغربیة وطبیعة الثقافة اإلجتماعیة السائدة األكثر تشددا
العمل توضح سبب ھذا اإلرتفاع ، أما في الضفة الغربیة فلعل التنافس في میادین العمل بین الرجل والمرأة وإرتفاع نسبة تعلم 

لوظیفة وقلة المنشآت والوظائف وبعض اإلعتقادات اإلجتماعیة السائدة حول عمل المرأة وإمكانیة نجاحھا أو المرأة وحاجتھا ل
  الخوف علیھا من اإلختالط وغیر ذلك كلھا سببت وجود ھذه النسبة لبطالة النساء .

تنافس وتدافع یحرم كل  كما أن قصور القانون عن ضرورة توفیر فرصة العمل لكل من المرأة والرجل دون أن یكون ھناك
من اآلخر حقھ في فرصة العمل وذلك من خالل زیادة عدد المؤسسات والمنشآت ومجاالت العمل وتفعیل السوق اإلقتصادي 
والمشاریع الصغیرة وتسخیر الدعم المالي للشباب لتحسین ظروفھم واإلعتماد على أنفسھم في مجاالت عمل فردیة وغیر ذلك 

عت نسبة العمل للمرأة وحمایتھا من الفقر والبطالة والحاجة للغیر كما الرجل أیضا یجب إنصافھ من عوامل تساھم في رف
  وتوفیر فرص العمل المناسبة لھ .

  الفجوة بین القانون والواقع 

المرأة في  القطاع الخاص : وعدم اإلستغالل لھا في أعمال شاقة وتوفیر حمایة صحیة ورعایة لھا خاصة في مجال العمل 
  خاص والمصانع والمنشآت .ال
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بالنسبة لعمل المرأة في القطاع العام : ھناك حقوق متساویة نوعا ما بین الرجل والمرأة في األجر حسب الدرجة الوظیفیة كما 
أن المرأة الموظفة العامة تحصل على تأمین صحي وراتب تقاعد وإجازة أمومة وساعة رضاعة أما في القطاع الخاص فال 

  العاملة على ذلك باإلضافة لتدني مستوى األجر لھا مقارنة مع الرجل .تحصل المرأة 

نجد أن واقع المرأة في العمل ال یتفق مع بنود القانون األساسي وقانون العمل التي نصت على أھمیة المساواة وعدم التمیز 
حیث أن المرأة ال تحصل على فرصة  وتوفیر فرص العمل ، كما أن القانون ال یطبق على الواقع بكل بنوده في القطاع العام

الوظیفة المناسبة مثل الرجل وخاصة في المناصب اإلدرایة العلیا فالنسبة قلیلة جدا مقارنھ مع الرجال وراتبھا یبقى أقل من 
  الرجل رغم أنھا تعمل بصورة متساویة أو أكثر من الرجل .

  المرأة و التعلیم 

ات تأمین إجتماعي وصحي ومعاشات وشیخوخة الرعایة ألسر الشھداء واألسرى تنظیم خدم 8)22المادة ( القانون األساسي 
  والجرحي والمتضررین والمعاقین وتكفل لھم السلطة الوطنیة خدمات التعلیم والتأمین الصحي واإلجتماعي 

  ) نصت على البنود التالیة 24أما المادة (  

 سیة على األقل ومجاني في المدارس والمعاھد والمؤسساتالتعلیم حق لكل مواطن وإلزامي حتى نھایة المرحلة األسا - 1
 تشرف السلطة الوطنیة على التعلیم كلھ وفي جمیع مراحلھ ومؤسساتھ وتعمل على رفع مستواه - 2
یكفل القانون إستقاللیة الجامعات والمعاھد العلیا ومراكز البحث العلمي ویضمن حریة البحث العلمي واإلبداع األدبي  - 3

 وتشجع السلطة ذلك . والثقافي والفني
  تلتزم المدارس والمؤسسات التعلیمیة الخاصة بالمناھج التي تعتمدھا السلطة وتخضع إلشرافھا . - 4

التعلیم العالي حق لكل مواطن تتوافر فیھ الشروط العلمیة  9 )2مادة (ي بشأن التعلیم العال 1998لسنة  11قانون رقم 
  . الصادرة بمقتضاه والموضوعیة المحددة في ھذا القانون واألنظمة

  واقع للمرأة في التعلیم

  10) یبین عدد الطلبة لجمیع مراحل التعلیم في المدارس حسب الجنس 1جدول ( مركز اإلحصاء الفلسطیني حسب 

 المجموع الكلي

 أنثى ذكر المجموع

1,129,538 562,162 567,376 

 2011/201211 ,أعداد المدارس حسب جنس المدرسة)  2جدول رقم ( حسب مركز اإلحصاء الفلسطیني 

  
 سةجنس المدر  المجموع  المنطقة

                                                             
/ المجلس التشریعي الفلسطیني 2005القانون األساسي الفلسطیني  8  
/ المجلس التشریعي الفلسطیني 1998) لسنة  22قانون التعلیم العالي الفلسطیني رقم (  9  
/ مركز اإلحصاء الفلسطیني / فلسطین 2011كتاب اإلحصاء السنوي لعام  10  
/ مركز اإلحصاء الفلسطیني / فلسطین 2001كتاب اإلحصاء الفلسطیني لعام  11  



[Type text] (واقع المرأة في منظومة القوانین الفلسطینیة ) 2013آمال إبراھیم أبو خدیجة / المجلس التشریعي الفلسطیني  تقریر  

 مختلطة إناث ذكور

 807 922 978 2707 المجموع فلسطین

 2011/201212 ,معلمي المدارس حسب  الجنس) 3جدول رقم ( حصاء الفلسطیني اإل مركز حسب

  المنطقة
 الجنس

 إناث ذكور المجموع

 31006 21327 52333  فلسطین

  

  م العالي) توزیع الطلبة الجامعین في جمیع أنواع مؤسسات التعلی 4جدول رقم ( حسب مركز اإلحصاء الفلسطیني 

  201013-2009حسب الجنس ومرحلة اإلنتساب لعام 

  إناث  ذكور  المرحلة  الرقم
  121998  213973  الطلبة الملتحقین  -2
  18567  31702  الطلبة المتخرجین  -3

  

  

  14) یبین معدل معرفة القراءة والكتابة حسب الجنس 5جدول رقم (حسب مركز اإلحصاء الفلسطیني 

   التعلیم

   نة فأكثر)س 15معدل معرفة القراءة والكتابة بین السكان(

 97.9 ذكور

 92.9 اناث
  

  

) أن عدد اإلناث الملتحقات في  1من خالل بعض اإلحصاءات السابقة لوضع التعلیم في فلسطین تبین في الجدول رقم ( 
) بین أن عدد مدراس اإلناث أقل من عدد مدارس الذكور أما  2التعلیم المدرسي أكثر من عدد الذكور كما أن جدول رقم ( 

)  أن عدد المعلمات اإلناث أكثر من عدد المعلمین الذكور حسب التعلیم العام ،  3بة لعدد المعلمین فقد بین جدول رقم ( بالنس
) فقد بین عدد الطالبات اإلناث الملتحقات بالتعلیم الجامعي أقل من عدد الذكور ،وكما أن عدد الطالبات  5أما جدول رقم ( 

) فقد بین أن معدل معرفة القراءة والكتابة  5ذكور الجامعین المتخرجین، أما الجدول رقم ( الجامعیات اإلناث أقل من عدد ال
  لإلناث أقل من نسبة الذكور .

                                                             
إلحصاء الفلسطیني / فلسطین/ مركز ا 2011كتاب اإلحصاء السنوي الفلسطیني  12  
/ مركز اإلحصاء الفلسطیني / فلسطین  2011كتاب اإلحصاء الفلسطیني السنوي لعام  13  
/ مركز اإلحصاء الفلسطیني / فلسطین 2011كتاب اإلحصاء السنوي الفلسطیني لعام  14  



[Type text] (واقع المرأة في منظومة القوانین الفلسطینیة ) 2013آمال إبراھیم أبو خدیجة / المجلس التشریعي الفلسطیني  تقریر  

من خالل ھذه النتائج الواقعیة لوضع المرأة في التعلیم وما نصت علیھ القوانین السابقة نحو تعزیز التعلیم تبین أن ھناك فجوة 
عملیة توفیر البیئة التعلیمة المناسبة للجمیع فرغم أن اإلناث أكثر عددا في اإللتحاق بالمدارس إال أن  ما بین القانون والواقع في

حجم عدد المدارس الخاصة بالفتیات أقل من حجم الذكور حیث ال یوجد مساواة بین اإلناث والذكور مما یدعو إلى التساؤل أین 
فتیات على فرصة التعلیم كما یحصل الذكور وذلك بسبب اإلكتظاظ تذھب أعداد الطالبات داخل الصفوف ؟ وھل تحصل ال

  داخل الصفوف المدرسیة وقلة عدد المدارس .

أما عدد المعلیمن فالمعلمات أكثر عددا في تعلیم المدارس وھذا یدل على الرغبة في توظیف اإلناث في التعلیم ولعل ذلك بسبب 
ى تعلیمھم وتفانیھا في العطاء ورغبة األسرة في عمل الفتاة أكثر من الرجل قدرة المرأة في التعامل مع األطفال وصبرھا عل

في مجال التعلیم، ولكن التساؤل ھل تأخذ المعلمة حقھا في األجر المناسب والتدریب ورفع المھارات العلیمة وتحسین ظروفھا 
  التي ترفع من قدرتھا على اإلبداع والعطاء .اإلجتماعیة واإلقتصادیة أم فقط یلقى علیھا عبء التعلیم دون تفكیر في حقوقھا 

بالنسبة لعدد اإلناث الملتحقات بالتعلیم الجامعي فإن نسبتھن أقل من عدد الذكور وكذلك نسبة التخرج رغم أن عدد موالید 
لتعلیم الذكور واإلناث متساویة تقریبا ولعلھا في بعض السنوات تتغلب على الذكور وكذلك عدد الطالبات الملتحقات في ا

األساسي أكثر عدد من الذكور فالفجوة ھنا نتیجتھا لعوامل إجتماعیة وإقتصادیة فإما أن الفتاه خالل مراحل الدراسة المدرسیة 
تغادر المدرسة للزواج أو الفشل الدراسي والعمل أو تنھي الدراسة الثانویة وال تلتحق بالتعلیم الجامعي وتبقى في البیت وذلك 

ألسرة حیث ال تستطیع دفع األقساط الجامعیة أو عدم رغبة األھل في تعلیم الفتاة أو بعد المسافة بین سكن للظروف المادیة ل
  الفتاة والجامعة مما یحول من عدم رغبة األھل في تعلیمھا خوفا علیھا وغیر ذلك من أسباب أخرى .

األقل في معرفة القراءة والكتابة من الذكور وھذا  بالنسبة لنسبة معرفة القراءة والكتابة فقد تبین أن اإلناث لدیھن النسبة
یتناقض مع عدد الفتیات الملتحقات بالتعلیم المدرسي فھل تخرج اإلناث من المدارسة قبل قدرتھا على معرفة القراءة والكتابة، 

ة ، أم لعدم توفر مدارس أم أن ھناك بعض األسر ما زالت ال ترسل الفتاة للتعلیم المدرسي وخاصة في المناطق النائیة والبدوی
  في المنطقة  .

  ثغرات المواد القانونیة

القانون األساسي رغم أنھ نص على إلزامیة التعلیم في المرحلة األساسیة االولى إال أنھ لم ینص على عقوبة من یخالف ذلك  - 
األساسیة التي یتعین أن یسمح للطالب من األھل وغیرھم ولم یحیل النص إلى مواد في قانون العقوبات ولم یحدد نھایة المرحلة 

ً للمجتمع من التسرب الدراسي لألطفال .   في مغادرة المدرسة حفظا

نص القانون األساسي على مجانیة التعلیم ولكن الواقع غیر ذلك حیث معظم المدارس حتى الحكومیة تضع قسطا جامعیا ال  - 
اب للمدرسة وسوء الظروف اإلقتصادیة وقلة األجور ، كما أن التعلیم یقدر علیھ رب األسرة في ظل تعدد أبنائھ الطلبة في الذھ

الجامعي أیضا یزید كل یوم في رفع األقساط الجامعیة مما یحول دون قدرة الطلبة على تكمیل دراستھم الجامعیة وھذا یتناقض 
  مع نص القانون األساسي أن التعلیم حق لكل مواطن .

التعلیم یعاني الكثیر من المشكالت وخاصة بما یتعلق بالموارد المادیة والبشریة وتنمیة  بالنسبة لمستوى التعلیم فما زال - 
األسالیب التعلیمة وتطویر النظام التعلیم من قبل الجھات المعنیة مما یتناقض أیضا مع نص مادة حق التعلیم للجمیع ومسئولیة 

ضح وخاصة فیما یصرف من الموازنة العامة للسلطة على السلطة باإلشراف على التعلیم ورفع مستواه حیث ھناك تقصیر وا
  التعلیم بما ال یتوافق مع حجم األھداف والموارد والحاجات التي تدعم التعلیم وتحقق ھدم التنمیة لھ .

یجب العمل على وضع قانون خاص للتعلیم المدرسي منفصل عن التعلیم الجامعي ونظام والئحة قانونیة داخلیھ واضحة  - 
  ملیة التعلیم المدرسي .ینظم ع
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  المرأة ومراكز التأھیل واإلصالح

ال یجوز القبض على أحد أو  - 2 الحریة الشخصیة حق طبیعي وھي مكفولة ال تمس - 1 15)  11مادة ( القانون األساسي  
ً ألحكام القانون ویحدد ا لقانون مدة الحبس تفتیشھ أو حبسھ أو تقیید حریتھ بأي قید أو منعھ من التنقل إال بأمر قضائي وفقا

  اإلحتیاطي وال یجوز الحجز أو الحبس في غیر األماكن الخاضعة للقوانین الصادرة بتنظیم السجون 

مادة و ) تفتیش النزیلة المرأه من قبل إمرأه أخرى 8مادة ( :  16بشأن مراكز التأھیل واإلصالح 1998) لسنة  6قانون رقم ( 
) النزیلة  27مادة ( و ال بحیث یتعذر الحدیث واإلتصال والرؤیة بینھما ) وضع النساء في قسم منفصل عن الرج 24( 

الحامل تعامل إبتداء من ظھور أعراض الحمل إلى بعد الوضع بستین یوما معاملة خاصة من حیث التغذیة وأوقات النوم 
) 28مادة و  ا في المستشفى .والعمل وتوفر العنایة والرعایة الطبیة حسب وصیة الطبیب وتتخذ تدابیر الزمة كي تلد جنینھ

حق الطفل بعدم وضع مكان والدتھ المركز بل یوضع المستشفى ویبقى الطفل مع أمھ لسنتین ویوفر لھا مكان منفصل عن 
) في حالة عدم رغبة األم في بقاء الطفل معھا في المركز لھا حق أن تسلمھ بعد سنتین  29مادة و غیرھا لخصویة الرضاعة 

حق حضانتھ شرعا بعد األم إال إذا كان طبیبا یمنع ذلك لمصلحة الطفل ، وإذا لم یوجد من یحتض الطفل من عمره لمن لھ 
) وقف تنفیذ  60مادة ( وشرعا یتم إداعھ في إحدى مؤسسات رعایة الطفل على أن تعلم األم بمكانھ ویسمح لھا برؤیتھ .

  بعد الوالدة وحتى بلوغ الطفل سنتین من عمره  اإلعدام بحق النزیلة الحامل المحكوم علیھا باإلعدام إلى ما

  تحلیل المواد القانونیة وثغرات القانون

حجز المرأة في مراكز اإلصالح والتأھیل دون أن تعلم مدة بقائھا أو وجود جرم واضح لھا یخالف نصوص القانون  - 
قییدھا ، حتى وإن صدر أمر ) التي نصت على الحریة الشخصیة في التنقل وعدم ت1 1األساسي وبالذات المادة ( 

قضائي بذلك فیجب العمل على أن ال توضع المرأة في مراكز إصالحیة إال بعد التأكد من وقوع الجرم بحقھا 
 وخاصة إن كانت أم ألطفال ومتزوجة أو لدیھا مسئولیات عدیدة تقوم علیھا .

الة القضاء والتجریم تختلف عن التعامل یجب أن یعدل القانون األساسي بوضع بنود خاصة بالتعامل مع المرأة في ح - 
 مع الرجل أو بشكل عام .

لقد ضمن قانون مراكز التأھیل واإلصالح حق المرأة في التفتیش من إمرأة أخرى وھذا یضمن تطبیق نصوص  - 
 القانون األساسي بحریة اإلنسان وحقوقھ المشروعة وكذلك یجعل المراة النزیلة تشعر انھا في أمان وال خطر علیھا

 كون أن المركز یراعي العادات والتقالید وخصوصیة المرأة والمحافظة على عرضھا .
رغم أن قانون التأھیل واألصالح ضمن فصل قسم المرأة عن الرجل حیث ال یمكن أن یرى كل منھما اآلخر أو  -  - 

نساء ویراعى في  الحدیث معا ألیس من األفضل أن یوفر مركز تأھیل خاص بالنساء ویشرف على إدارتھ والعمل بھ
 بناءه وإعداد كل حاجات المرأة ومتطلباتھا خاصة إن كانت إمرأة حامل ولدیھا طفل .

بالنسبة للنزیلة الحامل لماذا ال یوجد بند تخفیف لھا بالحجز المنزلي لحین والدتھا وذلك حسب نوع الجریمة التي  - 
وضع الحمل تكون لھا ظروف نفسیة شدیدة وضعت علیھا بالمركز أو لحین ثبوت الجرم علیھا وخاصة أنھا في 

 التعقید تؤثر على جنینھا خاصة إن تأثرت من عملیة حجزھا ووضعھا في مراكز اإلصالح .
كما ھل مراكز اإلصالح مھیأ صحیا وبیئیا لوضع المرأة الحامل أو المرأة بشكل عام حیث یجب العمل على توفیر  - 

 أفضل البیئة الصحیة لھا .
ً أن تخرج بھ خارج المركز وأن تعطى معاملة خاصة كما أن المرأة ال -  تي تضع طفلھا داخل المركز أال یحق لھا أیضا

وذلك لمراعاة نمو الطفل بشكل سلیم خاصة أن الفترة التي سیمكث بھا الطفل سنتان وھي مرحلة مھمة في تشكل 
 شخصیة الطفل ونموه من خالل البیئة المحیطة وما یلمسھ في أشیاء فیھا 
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بة لحضانة الطفل وفصل عن أمھ بعد سنتان من عمره داخل المركز ھل من األفضل أن یتم الفصل والحرمان بالنس - 
من األم أو وضع األم وطفلھا تحت الحكم المنزلي لحین نمو الطفل لسنوات التمیز خاصة إذا كانت األم ال یحكم 

 علیھا لسنوات طویلة أو مؤبد أو العكس .
طفل عن أمھ مھما كانت الظروف وأن ال یسلم ألي جھة لتقوم بتربیتھ غیر األم یجب العمل على عدم فصل ال - 

وخاصة عدم تسلیمھ لمراكز إجتماعیة تشرف علیھ نموه ورعایتھ فھذا سیولد الكثیر من المشكالت للطفل عند الكبر 
ى شكل بیت أسري توضع ویؤتي بالكثیر من العقد النفسیة واإلجتماعیة لذا من األفضل توفیر مراكز منزلیة تكون عل

 فیھ األم وطفلھا أو تحبس حبس منزلي لحین إنتھاء محكومیتھا .
حكم اإلعدام بالمرأة الحامل یؤجل لحین الوالدة ونمو الطفل لسنتین أال یحق لھا تخفیف إنساني لھا بعدم اإلعدام  - 

لحامل وحق طفلھا بالحیاة السویة، وجعل العقوبة بالحبس المؤبد من األفضل أن یتم تعدیل ھذه المادة بحق المرأة ا
 كما أن ھذا یتناقض مع نص قانون العقوبات للمرأة الحامل الذي أعطى لھا تخفیف بالحكم المؤبد بدل اإلعدام  .

  

ألوضاع مراكز التأھیل واإلصالح في فلسطین فقد تبین أنھا تعاني الكثیر من  17تقلة لحقوق اإلنسانمسحسب تقریر الھیئة ال
م التطابق مع المعاییر الدولیة وقانون التأھیل واإلصالح حیث بین التقریر أن عدد المراكز في مدن الضفة المشكالت وعد

مراكز إصالح وتأھیل تشمل الرجال والنساء، وفي بعض منھا ھي عبارة عن شقة سكنیة ال تكفي  6الغربیة وقطاع غزة فقط 
للنوم لعدد المحتجزین حیث ینام كثیر من النزالء على الفراش إلستیعاب المحجوزین، وال یوجد حمامات كافیة وال أسرة 

 المھترئ وغیر صحي وال یتوفر في المراكز المیاه الدافي وھناك ضیق في األماكن 

لم أتمكن من الحصول على بیانات إحصائیة على عدد النزیالت داخل المراكز اإلحصائیة ونوع الجریمة أو الحدث  - 
المركز وحاالت خاصة لبعض النساء المحتجزات ووضع المركز وصالحیتھا لحیاة المرتكب وفترة الحبس داخل 

 المراة وصحتھا وصحة الطفل .
  

  المرأة والصحة

نصت على رعایة األمومة والطفولة وحمایة ورعایتھم الشاملة األطفال حق لھم وحمایة 18)  29مادة ( القانون األساسي 
لضرب من ذویھم وفصل الطفل عن البالغین في الحق ضد أي فعل سلبي والعمل على األطفال من اإلیذاء والمعاملة القاسیة وا

  اصالحھ

  200419) لسنة  20قانون الصحة العامة رقم ( 

  )األولویة في وزارة الصحة لرعایة وصحة المرأة والطفل واعتبارھا من اإلستراتیجیة اإلنمائیة 4مادة (  - 
یة تأھیلیة متعلقة بصحة األم والطفل رعایة المرأة أثناء فترات ) توفیر خدمات وقائیة تشخیصیة عالج 5مادة (  - 

  الحمل والوالدة والرضاعة وتشجیع الرضاعة الطبیعیة
متابعة الطفل ونموه وتوعیة األسرة والمجتمع على كیفیة رعایة الطفل وحمایتھ والتعامل معھ خالل مراحل النمو  - 

  المختلفة للتطور 
  لتزام ببرامج تطعیم الطفل ) على والدي الطفل اإل 7مادة (  - 
) یحظر إجھاض أي إمرأة حامل إال إذا وقعت الضرورة لذلك إلنقاذ حیاتھا بشھادة الطبیبین أحدھما  8مادة (  - 

  إختصاس نساء ووالدة بموافقة خطیة منھا أو زوجھا 
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  تحلیل المواد القانونیة

واد القانونیة على صحة المرأة المتزوجھ من المالحظ أن قانون الصحة الفلسطیني ركز اإلھتمام في نصوص الم - 
وطفلھا حیث أولى عنایة واضحة لصحة األم وطفلھا من خالل رعایة المرأة الحامل ومتابعة صحتھا وتوفیر 
اإلمكانات الالزمة لوالدة طبیعیة وكذلك المحافظة على الرضاعة الطبیعیة للطفل وتوفیر التوعیة الكافیة حول أھمیة 

م والطفل حتى ینمو الطفل في جمیع مراحلھ بشكل طبیعي وكذلك ركزت على عدم السماح الرعایة الصحیة لال
  باإلجھاض للمرأة الحامل إال إذا وجدت ضروریة طبیة تستدعي ذلك .

لم تأتي نصوص قانونیة ترعى صحة المرأة الفلسطینیة بشكل عام وخاصة في مرحلة الشیخزخة أو حالة العوز  - 
التأمین الصحي اإلجتماعي لھا إال أنھا تبقى بحاجة لرعایة خاصة كونھا أكثر عرضة والفقر حتى وإن وجد بعض 

لألمراض والضعف من الرجل لبنیتھا النفسیة والبدنیة ، فیجب أن تسعى القوانین لعمل نصوص تحمي صحة المرأة 
ھا خاصة في ظل ظروف وتقدم لھا كافة الرعایة الصحیة المجانیة التي تستطیع أن تؤمن بھا على حیاتھا ومستقبل

إجتماعیة باتت األسر غیر مترابطة بشكل كبیر كما كان بالماضي وأصبحت الفتاة تعیل نفسھا ومسئولة عن ذاتھا 
 دون رعایة من أحد إخوتھا أو أقاربھا .

 لم تنص مواد القانون على رعایة المرأة في مراحل النمو المختلفة وخاصة في المراحل المدرسیة من خالل توفیر - 
 الغذاء الصحي في المدارس أو البیئة المدرسة الصحیة المالئمة للنمو .

لم توضع نصوص تحمي المرأة من الضغوطات النفسیة وأعرضھا بسبب ما تتعرض لھ من حرمان وإعتداء داخل  - 
 المجتمع .

اص و إن لم إن الرعایة الصحیة المقدمة للمرأة تقوم من خالل وجود تأمین صحي حكومي أو خاص في القطاع الخ - 
تملك المرأة تأمین صحي لن تستیطع الحصول على الرعایة الصحیة إال بدفع مبلغ لیس بقلیل من المال وفي ظل 
عدم تمكن كثیر من األسر الفلسطینیة من الحصول على تأمین صحي فتبقى المرأة عرضة للخطر والحرمان من 

 الرعایة الصحیة .
ووضع عقوبات مشددة على من یؤدي لقتل الجنین أو المساعدة في  لقد عالج قانون العقوبات إجھاض الحامل - 

 ) بحظر الغجھاض إال بالموافقة الطبیة . 8اإلجھاض للمرأة وھذا یتوافق من نص مادة ( 
برامج رعایة الطفولة وحمایتھا ال تتوقف فقط عند عملیة اإللتزام بالتطعیم بل یجب توسیع ھذا البند لیشمل مجاالت  - 

  یة الطفولة وإلزام كل من یؤدي دور التربیة بھا لحمایة الطفولة .كثیرة في رعا
  واقع المرأة الصحي

  حسب مركز اإلحصاء الفلسطیني

202010  مرأةملخص بأهم مؤشرات صحة ال  
  

 المنطقة

 األراضي الفلسطینیة المؤشر

2010 

  أي وسیلة تنظیم أسرة سنة) اللواتي یستخدمن حالیا (أو یستخدم أزواجهن) 49- 15نسبة النساء ( 52.4

 سنة) اللواتي یستخدمن حالیا (أو یستخدم أزواجهن) أي وسیلة تنظیم أسرة تقلیدیة 49- 15نسبة النساء ( 9.9

 سنة) اللواتي یستخدمن حالیا (أو یستخدم أزواجهن) أي وسیلة تنظیم أسرة حدیثة 49- 15نسبة النساء ( 41.3
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  رعایة صحیة أثناء حملهن نسبة النساء اللواتي تلقین 98.9

  نسبة النساء اللواتي تلقین رعایة صحیة بعد الوالدة على ید كادر طبي مؤهل 38.4

 نسبة الوالدات التي تمت في المنازل 0.8

 نسبة النساء اللواتي تلقین تطعیم ضد التیتانوس 30.3
 

     
 نسبة األطفال الذین رضعوا رضاعة طبیعیة 96.3

            
  

سنة یستخدم وسائل  49- 15بینت اإلحصاءات في  الجدول أعاله عن صحة المرأة تبین أن نسبة النساء المتزوجات من سن 
% ونسبة ال بأس بھا من 9.9% وأن من یستخدم وسائل تقلیدیة قدیمة فقط بنسبة 52.4لمنع الحمل وتنظیم األسرة بنسبة 

  نظیم الحمل .% تستخدم وسائل حدیثھ لت41.3النساء تقدر ب 

% وأن من تلقین رعایة بعد الوالدة 98.9كما أن أبرزت اإلحصائیات أن ھناك رعایة صحیة للنساء الحوامل بنسبة  - 
% ، ونسبة الرضاعة 30.3% ونسبة من تلقین تطعیم تیتانوس 0.8% أما نسبة الوالدة المنزلیة فكانت 38.4نسبتھا 

جدا وتدل على مدى التوعیة للنساء الحوامل في أھمیة الرضاعة % وھي نسبة عالیة 96.3الطبیة لألطفال بلغت 
  الطبیعیة للطفل .

من المالحظ أن ھناك وعي صحي جید للمرأة الحامل في المجتمع الفلسطیني ولكن ما زالت المرأة تفتقد إلى رعایة  - 
على القطاع الطبي یؤثر ذلك أكثر داخل المستشفیات والعیادات حیث نتیجة لقلة الموارد المادیة وكثرة الضغط العمل 

على المرأة الحامل مما یدعي ال تتلقى الرعایة الكافیة والمناسبة لمتابعة صحتھا بشكل أفضل ، كما أن الرعایة لألم 
والطفل بعد الوالدة من قبل القطاع الصحي فقط تقتصر على حضور المرأة بالطفل إلى العیادة للفحوصات الدوریة 

ة منزلیة بأخصائیة متخصصة لرعایة األم والطفل بعد الوالدة كما في الدول الغربیة المتقدمة ولكن ال یقدم لھا رعای
وال یصرف للطفل الولید أي مساعدات مادیة او عینیة لدعم األسرة في مصروفات الطفل وال یقدم للمرأة بعد الوالدة 

 ع في عملیة عودتھا لحیاتھا الطبیعیة .أي خدمات ترفیھیة أو مساندة لصحتھا النفسیة واللیاقة البدنیة كي تسر
إن تشدید القانون على حظر اإلجھاض ذلك حمایة للمجتمع من الفوضي في ھذا األمر وحصر عملیة الحمل خارج  - 

  الزواج الشرعي وحمایة للمجتمع من الغضطراب اإلجتماعي تیجة ذلك .
الحكومة ووضع الموازنة المناسبة ألھداف  في الواقع الصحي ھل یتم االعمل على القطاع الصحي وتنمیتھ من قبل - 

تنمیة ھذا القطاع أم ھناك قصور كبیر في القطاع الصحي وإھمال لدور األطباء وتوفیر الموارد واألدویة مما ینعكس 
  بدوره على الرعایة المقدمة للمجتمع .

  

  المرأة واإلعتقال السیاسي 

ق اإلنسان وحریاتھ األساسیة وواجب إحترامھا  وأھمیة التوقیع على  إلزامیة حقو21) 10صت المادة  (  القانون األساسي
تنظیم خدمات تأمین إجتماعي وصحي ومعاشات وشیخوخة الرعایة ألسر 22) 22على اإلتفاقیات حول ذلك ونصت المادة ( 

یق اإلقلیمیة الشھداء واألسرى والجرحي والمتضررین والمعاقین وكفالة التعلیم والتأمین الصحي واإلجتماعي  على المواث
  . والدولیة لحمایة حقوق اإلنسان
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  200423) لسنة  19قانون األسرى والمحررین رقم ( 

  ) األسر المحررین جزء ال یتجزأ من النسیج المجتمع الفلسطیني ولھم حق الحیاة الكریمة لھم وألسرھم 2مادة (  - 
  وحقوق األسیر ) أھم أھداف القانون لتحقیق الوسائل الممكنة للحیاة الكریمة 3مادة (  - 
سنوات وأكثر في األسر من رسوم التعلیم المدرسي والجامعي  3) اإلعفاءات للمرأة األسیرة التي قضت  5مادة (  - 

الحكومي، رسوم التأمین الصحي وأي دورة تأھیلیة تنظمھا الجھات الرسمیة، حسب ما یحدد مجلس الوزراء من 
 إعفاءات یصدر بھا قرار وزاري

  24م 2004) لسنة  14في السجون اإلسرائیلیة رقم (  قانون لدعم األسرى

نص القانون على إنشاء صندوق مالي لدعم األسرى الفلسطینین داخل السجون اإلسرائیلیة سواء إمرأة أو رجل ولكل 
  التوجھات الحزبیة على أن توضع األنظمة المناسبة لعمل الصندوق .

  تحلیل المواد القانونیة

ص على الحریة وحقوق اإلنسان والتوقیع على إتفاقیات دولیة تلزم بذلك إال أن قدرة رغم أن القانون األساسي ن - 
السلطة على إستخدام ھذه اإلتفاقیات الدولیة في حمایة األسرى وتحریرھم لم تأتي بالقدر المناسب لھم ، لذا یجب 

ة في تحریر األسرى العمل على تفعیل نصوص القانون األساسي التي تلزم المؤسسات الدولیة على المساھم
 الفلسطینین وحمایتھم .

نص القانون األساسي على توفیر الخدمات المالئمة لألسرى والجرحي وكفالة كل ما یؤدي للحایة الكریمة لھم حتى  - 
مرحلة الشیخوخة لم تطبق بنود المادة بحذافیرھا نحو حقوق األسرى وما زال السعي حتى األن من أجل توفیر الحیاة 

سرى وذلك بحجة عدم توفر الموارد المالیة التي تكفل حقوق ورعایة األسرى مما یتعارض الواقع من الكریمة لأل
 نصوص القانون األساسي .

قانون األسرى حث على دمج األسرى المحررین في المجتمع والحیاة الكریمة لھم وألسرھم فھذه المادة بحاجة  - 
 ة االسرى المحررین بحقوقھم للماطالبة بھا .إلعادة تفعیل وتأكید علیھا على أرض الواقع وتوعی

فقط إذا قضت ثالثة سنوات أما أقل من ذلك ال حقوق لھا یجب  5ھل إعفاء المرأة األسیرة مما نصت علیھ المادة  - 
إعادة النظر في ھذه المادة لتحصل كل إمرأة تعرضت لألذى من اإلحتالل اإلسرائیلي على تعویض یناسب حالتھا 

  لغعتداء وطبیعتھ .وظروفھا وحجم ا
  واقع المرأة األسیرة

امرأة وشابة فلسطینیة، ولم  15.000على مدار سنوات الصراع الطویلة مع إسرائیل، دخلت السجون اإلسرائیلیة أكثر من "
ً). وقد حدثت أكبر عملیة اعتقاالت بحق النساء الفلسطینیات  18تمیز إسرائیل بین كبیرة في السن أو قاصرة (أقل من  عاما

أسیرة  3000م؛ إذ وصل عدد حاالت االعتقال في صفوف النساء إلى 1987خالل االنتفاضة الفلسطینیة األولى عام 
م؛ وصل عدد حاالت االعتقال بحق النساء الفلسطینیات 2000وخالل االنتفاضة الفلسطینیة الثانیة التي اندلعت عام  فلسطینیة

تراجع عدد األسیرات الفلسطینیات في سجون االحتالل؛ إذ بلغ عددھن  م2009ومنذ منتصف عام .امرأة 900إلى ما یقارب 
أسیرة فلسطینیة، مقابل شریط فیدیو سلمتھ حركة حماس إلسرائیل عن  21أسیرة فلسطینیة؛ بعد أن تم اإلفراج عن  36

یعود من جدید إلى م، ل2010م. واستقر ھذا العدد خالل عام 1/10/2009الجندي اإلسرائیلي األسیر "جلعاد شالیط" یوم 
التراجع في أعقاب عملیة تبادل األسرى المبرمة بین المجموعات اآلسرة للجندي اإلسرائیلي "جلعاد شالیط" من جھة، 

 27م؛ حیث أسفرت عن أطالق سراح 2011تشرین األول عام  18تمت في   والحكومة اإلسرائیلیة من جھة أخرى، والتي
، لم تشملھن تسع أسیراتإلى   سیرات الفلسطینیات في سجون االحتالل اإلسرائیليأسیرة فلسطینیة، وبذلك تقلص عدد األ

صفقة التبادل في المرحلة األولى، سرعان ما أرتفع ھذا العدد باعتقال خمس أسیرات أفرج عن ثالث أسیرات منھن خالل 
وھو موعد إتمام المرحلة الثانیة من ، 2011كانون األول  23أسیرة حتى تاریخ  11فترة وجیزة، لیرتفع عدد االسیرات إلى 

                                                             
/ المجلس التشریعي الفلسطیني / فلسطین 2004لسنة )  19رقم ( قانون األسرى المحررین  23  
/ المجلس التشریعي الفلسطیني/ فلسطین 2004) لعام  14قانون لدعم األسرى في السجون اإلسرائیلیة رقم ( 24  
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اعتقلت  2012وفي مطلع عام  .منھن رھن االعتقال خمًسا، وتبقي ست أسیراتصفقة التبادل، لتفرج سلطات االحتالل عن 
امرأة فلسطینیة، أفرج عن غالبیتھن بعد أیام من اعتقالھن، كما أفرج عن بعض األسیرات بعد إنھاء فترة  22سلطات االحتالل 

ارتفع عدد  2013أیار   12 وحتى   2012وخالل العام   .خمس أسیراتعلى  2012نیسان  17م، لیستقر العدد بتاریخ الحك
( وفاء لألنباء والمعلومات .25".موقوفات یقبعن في سجن ھشارون  6أسیرات محكومات و 7أسیرة منھن  13  األسیرات لیصل

 الفلسطینیة )

الفلسطینیة ال یقدر بثمن ورغم إن حجم التضحیات التي تقدمھا المرأة الفلسطینیة في النضال والكفاح ألجل القضیة  - 
أن القوانین أعطتھا بعد المساھمات واإلعقاءات المادیة والمعنویة إال أنھا ما زالت لم تنصف بحقھا الحقیقي الذي 
یجب أن تحصل علیھ تقدیرا إلنجازاتھا الوطنیة الكبیرة خاصة إنھا قدمت سنوات عدیدة من عمرھا داخل السجون 

الكریمة لذا یجب وضع قانون خاصة للمرأة األسیرة ینظم لھا الرعایة التي یجب أن تحصل ولم تحظى بفرصة الحیاة 
علیھا خاصة في مجال الدعم النفسي واألسري فكثیر من األسیرات یخرجن من األسر یعانین من األلم النفسي 

ماعي لألسیرات والكبت ووغیر ذلك مما یدعو لتوفیر ھذه الخدمات من خالل إعادة التأھیل النفسي واإلجت
  الفلسطینیات وتوفیر كل ما یؤدي لتعویضھا عن سنوات اإلعتقال والحرمان .

مواد القانون نصت على الحیاة الكریمة لألسیر المحرر لھ وألسرتھ ولكن ھل فعال على أرض الواقع تحظي المرأة  - 
  ھا .األسیرة في ذلك سواء فترة مكثھا في األسر أم بعد اإلفراج عنھا وعودتھا ألسرت

كما أن التعلیم المجاني مقتصر للمرأة المحررة من األسر فقط على المؤسسات الحكومیة والدورات الرسمیة أما غیر  - 
ذلك ال یمكن تعویضھا وتوفیر لھا فلماذا ال تحصل األسیرة المحررىة على فرصة التعلیم في أي جامعة أو مؤسسسة 

  ترغب بھا تقدیرا للتضحیات المبذولة منھا .
أن النصوص یجدب أن تعدل وتضاف إلیھا ما ینصف المرأة بصورة أكبر خاصة في مجال التعلیم والصحة أرى  - 

واألمان الوظیفي واإلجتماعي والنفسي لتضمن المرأة بعد تحررھا فعال الحیاة الكریمة والمناسبة لتضحیاتھا إلى 
  جانب الرجل األسیر .

  

  المرأة والمشاركة و السیاسة 

على أن تضمن المساواة ال تمیز في الجنس بین إمرأة و ورجل في الحقوق 26)  9نصت المادة رقم ( سي القانون األسا
نصت على حق المشاركة السیاسیة للجمیع واإلنضمام لألحزاب السیاسبة والتصویت  27)26والحریات العامة . والمادة ( 

نصت على تنظیم شؤون الخدمة المدنیة  87ص ومادة والترشح لالنتخابات وتقلد مناصب ووظائف عامة على قاعدة تكافؤ الفر
  واإلرتقاء باإلدارة العامة

تعامل مع بنود المواد القانونیة لجمیع األعضاء بغض النظر عن كون العضو رجل أم  28النظام الداخلي للمجلس التشریعي
علقة بإختیار أعضاء اللجان ورئاسة ) المت 49أمرأة فكل عضو برلمان لھ نفس الحقوق وعلیھ نفس الواجبات إال أن المادة ( 

اللجنة أو رئاسة البرلمان لم تذكرإن المرأة بإمكانھا أن تتولى ذلك المنصب أم ال ، كما أن المرأة العضو في البرلمان كونھا 
لدیھا ظروف خاصة أحیانا عن الرجل خاصة إذا كانت متزوجة أو صغیرة السن وتتعرض للحمل والإنجاب لم یذكر ھناك 

  خاصة للمرأة أو أنھا تأخذ نفس حقوق المرأة في قانون الخدمة المدنیة العامة .  حقوق

                                                             

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3189نباء والمعلومات الفلسطینیة موقع وكالة وفا لأل25  -

  
26 / المجلس التشریعي الفلسطیني / فلسطین 2005القانون األساسي الفلسطیني لعام   
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 المرشحة االنتخابیة القوائم من قائمة كل تتضمن أن یجب المرأة تمثیل29 (4 ) مادة 2005قانون اإلنتخابات الفلسطیني 
 - ة ، ب القائم في األولى الثالثة األسماء- أ :من لك بین من واحدة امرأة عن یقل ال المرأة لتمثیل أدنى حًدا النسبیة لالنتخابات

  .ذلك تلي أسماء خمسة كل - ج  .ك،ذل تلي التي أسماء األربعة

 غزة وقطاع الشریف، القدس فیھا بما الغربیة الضفة في وفلسطینیة فلسطیني لكل حق االنتخاب 1.30االنتخاب حق (8 ) مادة
 والرأي الدین عن النظر بعض وذلك الحق، ھذا لممارسة القانون ھذا يف علیھا المنصوص الشروط فیھا أو فیھ توفرت ممن

 ومباشرة حرة بصورة االنتخاب في حقھ ناخب كل یمارس  .2.والعلمیة واالقتصادیة االجتماعیة والمكانة السیاسي واالنتماء
  .بالوكالة التصویت یجوز وال وفردیة، وسریة

  

  تحلیل النصوص القانونیة 

ألساسي كان واضحا في عدم التمیز ضد المراة وإعطائھا الفرصة في العمل السیاسي والمناصب رغم أن القانون ا - 
 العلیا إال أن تطبیق بنود القانون على الواقع تنافي نص وروح القانون .

ً على الواقع تعتب‘كما أن حق المشاركة السیاسیة والترشح لإلنتخابات واحترام نتائجھا و -  ر طاء الفرص بالتكافؤ أیضا
 قاصرة بحق المرأة الفلسطینیة والواقع السیاسي والتنافس الحزبي .

إن تنظیم الخدمة المدنیة في القطاع العام وضع من خالل قانون الخدمة المدنیة العامة الذي راعى حق الموظفة كما  - 
ف الذي ھو حق الموظف ولكن نسبة النساء الالتي حصلن على مناصب علیا قلیلة جدا ولم تصل لمستوى الموظ

 سیطر في أغلب المراكز علیھا .
النظام الداخلي للمجلس التشریعي رغم التعامل مع األعضاء بشكل عام إال أن المراة لم تحصل على فرصة ترأس  - 

 لجنة من لجان المجلس أو رئاسة المجلس أو نائب رئیس المجلس حتى اآلن .
اء كانت ضمن قائمة أو غیرھا حیث تعطي الفرصة قانون الغنتخابات یبج أن یتم تعدیل نسبة تمثیل المرأة سو - 

  لصناعة القرار إلى جانب الرجل والتفاعل في المجتمع .
  

  واقع المشاركة السیاسیة للمرأة

، المشاركة السیاسیة Documentswww.genderclearinghouse.org/Ar/upload/Assets/موقع  حسب تقریر  - 
  للمرأة الفلسطینیة .

ادیة في أعلى ھیئة % في الھیئات القی7.5مشاركة المرأة الفلسطینیة في العمل السیاسي تبن أن المرأة شاركت بنسبة تبین أن " 
عضو  56یوجد  744من ھیئات منظمة التحریر الفلسطینیة وھي مؤسسة المجلس الوطني الفلسطیني حیث بلغ عدد أعضاءه 

ً وھو الھیئة الوسطى بین المجلس الوطني واللجنة التنفیذیة  124من أصل  5إمرأه، أما المجلس المركزي فعدد النساء  عضوا
ً و 672إمرأه من بین  28وجود للنساء بھا أما المجلس التشریعي ترشحت لعضویتھ  أما اللجنة التنفیذیة فال نساء  5مرشحا

ً  83تمكن من الفوز في عضویة المجلس مقابل  ً عضوا   .31" رجال

 66أما مشاركة المرأة في المفاوضات كانت مغیبة ، أما مشاركتھا في طواقم الفنیة الخاصة بمؤتمر مدرید للسالم فقد ضم " 
ً ، أما على صعید تعین نساء  24مشارك أما السلطة التنفیذیة ھناك إمرأتان برتبة وزیر من أصل  366ن أصل إمرأة م وزیرا

وارتفع العدد  1997% في عام 0.5بنسبة  3055إمرأة من أصل  15في المجالس البلدیة والقرویة ولجان المشاریع فقد بلغت 
                                                             
  2005قانون اإلنتخابات الفلسطینیة لعام  29
  2005طینیة لعام قانون اإلنتخابات الفلس 30
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إمرأة مقابل  63إلى  2000% وارتفع العدد مرة أخرى عام 1ي حوالي أ 3680إمرأة من أصل  40إلى  1999في نھایة عام 
ً ، أما توزیع العضوات على المستوى الجغرافي فشمل جمیع محافظات الضفة الغربیة باستثناء أریحا وال یوجد  3597 رجال

ً  68قاضیات من أصل  3أي عضوة في قطاع غزة، أما مشاركة النساء في السلطة القضائیة یوجد  أي  1997حتى عام  قاضیا
%) في المراكز القیادیة لألحزاب  25 - 5%، أما مشاركتھا في مؤسسات المجتمع المدني فھي تتراوح بین ( 4.4نسبة 

  32" % من اإلدارة .6.7والفصائل الفلسطینیة أما عضویة اإلتحادات العمالیة فتصل حتى 

ا نصت علیھ القوانین وخاصة القانون األساسي بالمساواة من المالحظ من واقع ممارسة المرأة لدورھا السیاسي والقیادي وم
وتكافؤ الفرص بین الجنسین وعدم التمیز واإلرتقاء باإلدارة العامة أن ھناك أجحاف بحق المرأة في تمثیل المناصب اإلداریة 

، لذا یجب العمل على  والسیاسة العلیا حیث النسب قلیلة جدا مقابل ما یحصل علیھ الرجل من فرصة للتأثیر وصناعة القرار
تعزیز دور المرأة الریادي وعدم التقلیل من مھاراتھا وقدراتھا اإلداریة والقیادیة والسیاسیة حیث أثبتت المرأة من خالل 
مشاركتھا في كل المیادین اإلجتماعیة والنضالیة أنھا قادرة على صناعة القرار والتأثیر في المجتمع وفرض رؤیتھا إلى جانب 

  أجل بناء مجتمع فلسطیني أفضل . الرجل من

كما أن قانون اإلنتخابات الفلسطیني لم یعطي للمرأة أن تتمثل مقاعد كافیة لحجم نسبتھا العددیة في المجتمع ومتطلباتھا 
ذا وحاجاتھا حیث أن المرأة ھي األقدر على وضح الحلول المناسبة لكثیر من القضایا اإلجتماعیة والتربویة والثقافیة وغیرھا ل

من الواجب تعدیل قانون اإلنتخابات لیسمح للمرأة الحصول على مقاعد أو كوتا أكثر داخاللبرلمان والھیئات المحلیة وأن تجد 
  الدعم الكافي من قبل الرجل في ھذا التوجھ حتى تقف إلى جواره في البناء والعطاء .

  

  المرأة والطفل 

مومة والطفولة وحمایتھم ورعایتھم الشاملة كحق لھم وحمایة األطفال نصت على رعایة األ33)  29مادة ( القانون األساسي 
  من اإلیذاء والمعاملة القاسیة والضرب من ذویھم وفصل الطفل عن البالغین ضد أي فعل سلبي والعمل على اصالحھ

ع اإلجراءات األخذ بعین اإلعتبار مصلحة الطفل في جمی 34) 4مادة (   2004) لسنة  7قانون الطفل الفلسطیني رقم ( 
مادة ( و المتخذه من أي جھة أو ھیئة إداریة وحاجات الطفل العقلیة والنفسیة والبدنیة واألدبیة بما یتفق مع صحتھ وغیر ذلك .

) والداه الطفل من یتحمال مسئولیاتھم المشتركة في رعایة الطفل والعمل الوقائي داخل األسرة لجمیع اإلجراءات التي 10 - 5
العائلة دورھا والسئولیة للوالدین أو من یقوم مقامھما في الرعایة لضمان نموه وتطوره الطبیعي على الوجھ تحفظ لألسرة و

) حق الطفل في  19مادة ( و ) حق الطفل في الحیاة وفي األمان على نفسھ والتطور والنمو والرعایة 11مادة ( ، واألكمل 
لمناسبة لضمان إلتزام والدي الطفل بتحمل السئولیات في تربیة الطفل العیش بكنف أسرة متماسكة ومتضامنة ووضع الوسائل ا

) حق الطفل المنفصل والداه أن  21مادة ( و ) حق الطفل في معرفة والدیھ وعدم إنتسابھ لغیر والدیھ 20مادة ( وورعایتھ 
ج  للتأكد من خلو الزوجین من ) إجراء الفحص الطبي قبل الزوا 24مادة ( ، و یبقى علي إتصال بكل منھما وبصورة منتظمة

  أمراض تؤثر على صحة نسلھما

) یسلم الطفل لمن یقوم  48مادة ( و) حمایتھ من كل أشكال اإلساءة والتقصیر واإلھمال والتشرد  42مادة ( الحق في الحمایة 
  برعایتھ وتتوفر فیھ ضمانات أخالقیة لذلك 
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نصت على أن للمعوق حق التمتع بالحیاة الحرة والعیش الكریم  35) 2مادة ( م 1999) لسنة  4قانون حقوق العوقین رقم ( 
والخدمات المختلفة شأنھ شأن غیره من المواطنین لھ نفس الحقوق وعلیھ نفس الواجبات في حدود ما تسمح بھ قدراتھ 

  وإمكاناتھ وال یجوز أن تكون اإلعاقة سببا لعدم تمكن المعاق بالحصول على تلك الحقوق 

  الطفل  واقع
ً  18ملیون طفل تحت سن )  2.04(  2013بلغ عدد األطفال في فلسطین عام    36عاما

 ةالصح 
، أما بالنسبة لتوزیع اإلعاقة حسب 2011% من األطفال ھم من ذوي اإلعاقة في فلسطین للعام 1.5أشارت البیانات ان 

أظھرت البیانات ان السبب الرئیس لحدوث و.ناث% من اإل1.3% من األطفال الذكور ھم ذوي إعاقة مقابل 1.8الجنس ھناك 
  2011.37في العام  %24.0، تلیھا األسباب المرضیة %29.6اإلعاقة بین األطفال كان األسباب الخلقیة 

  التعلیم

% 2.6و  % للذكور2.8في فلسطین  2010/2011بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعلیم األساسي في العام الدراسي 
بلغت .% لإلناث في نفس العام الدراسي2.1% للذكور و2.4لة التعلیم الثانوي فبلغت نسبة الرسوب لإلناث. أما في مرح

% لإلناث. أما 0.6% للذكور و1.3في فلسطین  2010/2011نسبة التسرب في مرحلة التعلیم األساسي في العام الدراسي 
 38.% لإلناث3.3للذكور و %3.2في المرحلة الثانویة فكانت 

 ةحمایة خاصال 
، وأن 2012سنة ھم أطفال عاملین سواء بأجر أو بدون أجر عام  17- 10من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمریة  4.1% 

- 10وبلغت نسبة األطفال  .%0.6% مقارنة باألطفال اإلناث؛ 7.5 نسبة األطفال الذكور المنخرطین في العمل ھي األعلى
17  َ % 0.5% بین األطفال الذكور مقابل 4.0%، وبلغت 2.2في عمالة األطفال  سنة الملتحقین بالمدرسة والمنخرطین أیضا

 39.بین اإلناث
 لعنفا 

ً  12سنة تعرضوا لعنف جسدي من قبل االحتالل والمستوطنین خالل فترة  17- 12من األطفال الذكور   %3حوالي  شھرا
% في الضفة الغربیة ولم تتعرض 07ة، سن 17- 12% بین الطفالت اإلناث 0.4،وبلغت ھذه النسبة 2011التي سبقت تموز/

ً لعدم االحتكاك المباشر مع قوات االحتالل ھناك  .الطفالت اإلناث في قطاع غزة إلى عنف جسدي من قبل االحتالل نظرا
ً  12سنة تعرضوا لعنف نفسي من قبل االحتالل والمستوطنین خالل فترة  17- 12من األطفال الذكور   %6حوالي  شھرا

من األسر الفلسطینیة فقراء خالل  %20.7 . سنة 17-12% بین اإلناث 1.2وبلغت ھذه النسبة    .2011ز/التي سبقت تمو
 40.% لألسر التي لیس لدیھا أطفال13.2% بین األسر التي یوجد لدیھا أطفال مقابل 22.7، بواقع 2011العام 
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  41 آیار حتى شھر 2013 – 2011األطفال المعتقلون من الجنسین خالل الفترة الزمنیة 

  السنة  كانون ثاني  شباط  أذار  نیسان  أیار  حزیران
209  211  220  226  221  222  2011  
221  234  220  206  187  170  2012  
193  223  238  238  236  223  2013  

  
 

مایة الكافیة لھ یالحظ من واقع الطفل الفلسطیني اإلحصائي أن الطفل یعاني من القصور في توفیر الرعایة والح - 
وخاصة بما یتعلق بالعمالة والعنف حیث ارتفعت النسبة اإلحصائیة لھا مما یدل على وجود خلل إجتماعي إما بسبب 
تفكك األسرة أو الفقر والحاجة أو التخلف وفقدان الوعي الثقافي أو البیئة غیر مناسبة، كما ان الطفل الفلسطیني بفقتد 

حتالل اإلسرائیلي حیث یتعرض للعنف الجسدي والنفسي واإلعتقال دون مراعاة للحمایة الكافیة من عدوان اإل
  للقوانین الدولیة التي تحرم إعتقال األطفال وفي الغالب یكون اإلعتداء علیھم دون ذنب فقط لكونھم أطفال فلسطینین .

األسیاسة من صحة وتعلیم فالقوانین الفلسطینیة التي نصت على رعایة الطفل وحمایة قد وفرت لھ جوانب الحیاة  - 
ولكن بقیت قاصرة عن توفیر الرعایة الشاملة للطفل وتوفیر كافة اإلحتیاجات التي تضمن الحیاة الكریمة والسویة لھ 
لذا یجب أن یشمل قانون الطفل الفلسطین على البنود التي تحمي الطفل وتجبر المسئولین على تطبیق بنود القانون 

مصفوفة دون مراعاة ألي بنود على الواقع الحیاتي للطفل خاصة بما یتعلق بالعمالة  ولیس فقط یبقى مجرد أوراق
حیث ھناك إستغالل كبیر للطفل في العمل دون رقابة على المسئولین وھناك عنف أسري وال یوجد في الواقع أي 

التعلیم األساسي ) حتى یحظى كل طفل بفرصة  0حمایة للطفل ، كما أن نسبة التسرب لألطفال یجب أن تكون ( 
والثانوي ولعل سبب تلك النسب من التسرب التفكك األسري وعدم إھتمام األھل وتقصیر من المدرسة التي ال تتابع 

  حالة الطفل .
أما بالنسبة لقانون المعاقین فقط ضمن الحمایة الكاملة لحقوق المعاق ولكنھ لم یفصل حقوق الطفل المعاق حیث  - 

ون على حقوق المعاق الذي تخطى مرحلة الطفولة المبكرة لكن لم توضع بنود واضحة نصت جمیع البنود في القان
تعالج حاجات الطفل المعاق عند الوالدة ومساعدة األسرة التي تملك معاق أو أكثر وتوفیر اإلحتیاجات الالزمة لعملیة 

 التربیة وتوفیر المؤسسات الراعیة للمعاقین في المراحل المبكرة للنمو .
  

  واألحوال الشخصیة  المرأة
  القانون األساسي

على المسائل الشرعیة واألحوال الشخصیة تتوالھا المحاكم الشرعیة والدینیة حسب 42)  101نصت المادة (  - 
  القانون

بما أن مصدر قانون األحوال الشخصیة ھو الشریعة اإلسالمیة فقد إقتضى أن تتولى قضایاه المحاكم الشرعیة التي یقضي بھا 
شرعي ولكن اإلشكال ھنا عندما یكون القاضي الشرعي فقط ذو معرفة في العلم الشرعي وال یملك معرفة بعلم القاضي ال

  القانون فھنا یمكن أن یحدث بعض اإلشكالیات في التعامل مع القضایا .

یتمكن من معرفة  لذا یجب أن یعدل القانون لیكون القاضي حاصال على شھادة في علم فقھ الشریعة والدین وعلم القانون حتى
  كافة اإلجراءات الالزمة في قضایا األحوال الشخصیة للمواطنین 

  قوانین األحوال الشخصیة 
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  أھلیة الزواج

یشترط في اهلیة الزواج ان )  5المعمول بھ في الضفة الغربیة مادة (  197643قانون األحوال الشخصیة لسنة  - 
د اتم الثامنة عشرة سنة شمسیة اال انه یجوز للقاضي ان یكون الخاطب والمخطوبة عاقلین وان یكون كل منهما ق

یأذن بزواج من لم یتم منهما هذا السن اذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج 
  .مصلحة تحدد اسسها بمقتضى تعلیمات یصدرها قاضي القضاة لهذه الغایة

 سن یكون أن النكاح أھلیة في یشترط ( 5   )المادة 44زة المعمول بھ في قطاع غ 1954قانون حقوق العائلة  - 
 فأكثر سنة عشرة سبع المخطوبة وسن.فأكثر عشرة سنة ثماني الخاطب

  
 من عشرة الثامنة یتم لم الذي المراھق ادعى بالزواج إذا للمراھق اإلذن 6 ( المادة45 1954قانون حقوق العائلة  - 

 ادعت بالزواج إذا للمراھقة اإلذن 7  والمادة .محتملة ھیئتھ كانت إذا بالزواج لھ یأذن أن البلوغ فللقاضي عمره
محتملة  ھیئتھا كانت إذا بالزواج لھا یأذن أن فللقاضي عمرھا البلوغ من عشرة السابعة تتم لم التي المراھقة

من  عشرة یةالثان یتم لم الذي الصغیر یزوج أن ألحد یجوز الصغیرین ال تزویج حظر 8  والمادة .بذلك أذن وولیھا
  .عمرھا من التاسعة تتم لم التي الصغیرة وال عمره

سنة وھذا ما أثبتھ علم  التربیة والنفس حیث یبقى  18إن النمو الجسدي والعقلي والنفسي للطفل ال یكتمل إال بعد سن  - 
ة وإكتمال النمو، المراھق یعاني من عدم اإلنسجام والتوازن وخاصة بین النفس والجسد إال بعد إنتھاء مرحلة المراھق

ً وال تعطي الطفل فرصة كبیرة في تحمل  كما أن طبیعة الحیاة في الوقت الحاضر التي أصبحت أكثر تعقیدا وترفیھا
المسئولیة كما كان في األجیال السابقة ال تؤھل كثیر من الیافعین بتحمل مسئولیة الزواج ،كما أن تععقد الحیاة 

قدرة من یتزوج بھذا السن من تشكیل األسرة ، كما أن جمیع القوانین والمواثیق ومطلباتھا تبقى إحدى المعیقات على 
  سنة . 18الدولیة والمحلیة أكدت أن سن الطفولة ینتھي بعد 

لذا الحرص على أن ال یزوج من ھم دون سن الثامنة عشرة إال إذا اقتضت ضرورة كبرى وھناك ضرر كبیر یقدره  - 
 لسن .القاضي سیقع على من ھم دون ھذا ا

كما أن أھلیة الذكر واألنثى للزواج یجب أن ال تتحدد بالسن فقط بل یجبأن توضع معایر أخرى لألھلیة فكم من  - 
سنة ولم ینجحوا في إدارة زواجھم لذا أقترح أن تشكل مؤسسة أو دائرة تقدم دورات 18أشخاص بلغوا فوق سن 

متخرج منھا على شھادة تأھیل للزواج ،وأن یتم دمج وخدمات توعویة وتأھیلة للمقبلیین على الزواج وأن یحصل ال
المناھج التعلیم حول أھمیة األسرة خاصة في المرحلة الثانویة والجامعیة حتى یتمكن الشباب من معرفة أھمیة بناء 

  األسرة في المجتمع .
  التعدد للزوجات

  درة مالیة ومھر ونفقة ) ) الزواج المكرر شروط التعدد ( ق 6المادة (  1976قانون األحوال الشخصیة  - 
 ال أن خاطبھا على المخطوبة اشترطت أخرى إذا من الزواج عدم شروط 24  المادة 1954قانون العائلة لسنة  - 

ً  ضرتھا أو ھي كانت وإذا تزوج علیھا یتزوج ً  وكان العقد صح طالقا  .طالقھا المشروط المرأة فتطلق الشرط معتبرا
  .بینھن ویساوي یعدل أن واحدة زوجة من أكثر لھ الذي الرجل علىلزوجات ا بین والمساواة العدل  42  المادة - 

  

رغم أن القاضي في المحاكم الشرعیة الیوم یشترط معرفة الزوج االولى لحدوث زواج التعدد إال أن ذلك ال یكفي وذلك نتیجة 
الزوج للزوجات في الواقع اإلجتماعي ، لحجم العواقب السلبیة واإلجتماعیة التي تعود على األطراف المتضررة من حالة تعدد 
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لذا یقترح أن یتم تقید وتنظیم ھذا البند بمعاییر أخرى یشترط فیھا عدم تقصیر الزوج مع األبناء والزوجة األولى أو غیرھا، 
والمساواة في كل شيء وخاصة تربیة األبناء وأن یحاسب الزوج في حالة ظھر التقصیر والضرر منھ إتجاه أي طرف من 

  طراف وذلك لیكون رادع لعدم إستغالل ھذا الحق الشرعي بصورة غیر منصفة للنساء واألبناء .األ

علیھ القانون األساسي بین الزوجات وھذا ینسجم ما أكد  من قانون العائلة المصري أكد على المساواة والعدل 42كما أن المادة 
  یني .بحقوق المساواة والحیاة الكریمة والعادلة لكل مواطن فلسط

  46 زواج المعتوه

) للقاضي أن یأذن بزواج من بھ جنون أو عتھ إذا ثبت بتقریر طبي  8المادة(   ) 76(  قانون األحوال الشخصیة - 
  أن في زواجھ مصلحة لھ.

 ثمة یكن لم ما والمجنونة المجنون نكاح یجوز المجنونة ال أو المجنون نكاح ( 10 ) المادة) 54قانون العائلة(  - 
  .ولیھما قبل من نكاحھما یعقد لذلك ضرورة وجدت فإذا ضرورة

  
  

 طالبة القاضي الزوجة وراجعت النكاح عقد بعد الزوج جن الزوج إذا جنون ( 88) المادة)  54( قانون العائلة  - 
القاضي  یحكم مصرة الزوجة وكانت المدة ھذه في الجنة تزل لم فإذا .سنة لمدة التفریق القاضي یؤجل تفریقھا

  .بالتفریق
  

)بطالن الطالق ال یقع طالق السكران وال المدھوش وال المكره  88المادة ( 47)  76قانون األحوال الشخصیة (  - 
وال المعتوه وال المغمى علیھ وال النائم.وال المدھوش ھو الذي فقد تمییزه من غضب أو ولھ أو غیرھما فال یدري 
  ما یقول.

  
) وغیرھا من المواد التي تبین أھمیة الكفاءة واألھلیة للزواج فكیف یسمح  88) والمادة (  8ألیس ھناك تناقض ما بین مادة ( 

القاضي بتزویج رجل بھ جنة وعتھ إلى إمرأة عاقلة أال یخشى من أن یعود ذلك علیھا بالضرر الكبیر وخاصة النواحي النفسیة 
فیھا من أمراض جنونیة ، وأین المراعاة واإلجتماعیة وكذلك إن أنجبت أطفال ماذا سیكون مصیره في ظل أسرة یعاني األب 

  للعوامل الوراثیة والجینات إن ینتقل الجنون لألبناء بعد ذلك .

 8) من قانون العائلة أعطى حق للمراة أن تطلق زوجھا إن ثبت الحنون والعتھ بھ فكیف تأتي ھذه المادة (  88كما أن المادة ( 
من الناحیة النفسیة والعقلیة لیكون أسرة وینجب أطفال ألیس ھذا یحدث  ) لتعطي حق إلنسان ال یعقل وال یمیز وغیر سوي

  خلل إجتماعي .

كما أنھ كیف یستطیع أن یقدر القاضي المصلحة المقضیة بزواج المجنون إن كان أطباء النفس قد قرروا حنونھ وعدم أھلیتھ 
ي وحق المرأة في الزواج من رجل عاقل سوي ؟ العقلیة وما حدود تلك المصلحة ؟ وھل ھي أھم من مصلحة اإلستقرار األسر

  فكیف لو كانت المرأة ھي المجنونة ھل الرجل على اإلستعداد بالزواج منھا أم ھذا فقط ینطبق على الرجل ؟.

كما أن القانون نفسھ نص على بطالن وقوع طالق السكران والمدھوش والمعتوه وغیرھم فكیف إذا بالمجنون یقدر لھ حق 
  قدر لھ حق الطالق ألیس ھذا تناقض في مواد القانون والواقع .الزواج وال ی

  أرجوا أن یتم الرجوع لھذه المادة وإلغائھا من القانون ألنھا ال تنصف حق المرأة وكرامتھا بالحیاة العادلة .
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  حقوق الزوجیة

  48نفقة الزوجة 

) المسكن  36لمرأه و المادة ( ) حق المھر والنفقة والمیراث ل 35) المادة (  76قانون األحوال الشخصیة(  - 
وجوب اإلقامة في سكن الزوج على الزوجة ) 37(المادة و توفیر البیئة المناسبة واحتوائھ على الوازم الشرعیة 

بعد قبض مھرھا المعجل الطاعة واإلقامة في مسكن زوجھا الشرعي واالنتقال معھ إلى أیة جھة أرادھا الزوج ولو 
ً علیھا وأن ال یكون في وثیقة العقد شرط یقتضي غیر ذلك وإذا امتنعت عن  خارج المملكة بشرط أن یكون مأمونا

انفراد الزوجة في المسكن لیس للزوج أن یسكن أھلھ وأقاربھ أو  )38(الطاعة یسقط حقھا في النفقة. والمادة 
ران العاجزان إذا لم ولده الممیز معھ بدون رضاء زوجتھ في المسكن الذي ھیأه لھا ویستثنى من ذلك أبواه الفقی

ً وتعین وجودھما عنده دون أن یحول ذلك من المعاشرة الزوجیة كما أنھ لیس  یمكنھ اإلنفاق علیھما استقالال
المعاشرة بالمعروف على ) 39(للزوجة أن تسكن معھا أوالدھا من غیره أو أقاربھا بدون رضاء زوجھا.المادة 

المرأة أن تطیع زوجھا في األمور المباحة. والمادة  لمعروف وعلىالزوج أن یحسن معاشرة زوجتھ وأن یعاملھا با
منع إسكان الضرائر في دار واحدة  على من لھ أكثر من زوجة أن یعدل ویساوي بینھن في المعاملة ولیس )40(

  لھ إسكانھن في دار واحدة إال برضاھن.
 المھر الزوج على للزوجة توارث یلزموال والنفقة المھر في الزوجة حق  38 49 ) المادة 56قانون العائلة (  - 

ً  انعقاد بمجرد والنفقة ً  النكاح عقدا  المسكن بتھیئة الزوج إلزام  39 المادةو .التوارث حق بینھما ویثبت صحیحا
  40  و المادة .یختاره الذي المحل في لوازمھ لزوجتھ جمیع مع شرعي مسكن تھیئة على الزوج الشرعي یجبر

 دار زوجھا في اإلقامة على المعجل المھر قبض بعد الزوجة زوجھا تجبر مسكن في مةاإلقا على الزوجة إجبار
یحسن  أن الزوج وعلى .مانع ثمة یكن لم إذا أخرى بلدة السفر إلى أراد إن معھ والسفر شرعي مسكن ھي التي

 مسكن في ألقاربا تسكین  41  و المادة .األمور المباحة في زوجھا تطیع أن المرأة وعلى زوجتھ مع المعاشرة
 الممیز غیر ولده إال لھا ھیأه الذي في المسكن زوجتھ رضاء بدون وأقاربھ أھلھ یسكن أن للزوج الزوجیة لیس

  زوجھا رضاء بدون وأقاربھا أوالدھا معھا أن تسكن للزوجة لیس كما
فلسطیني وجاءت قوانین األحوال إذا كان القانون األساسي ضمن حق الحیاة الكریمة والمساواة لحیاة الفرد في المجتمع ال

الشخصیة تؤكد على حق المرأة في الحصول على حقوقھا المشروعة في عالقتھا الزوجیة ومن أھمھا حصولھا على النفقة 
الواجبة وتأمین المسكن والملبس وتمتعھا بالحیاة المستقلة في بیت الزوجیة ومعاشرتھا من زوجھا بالمعروف واإلحسان وعدم 

ة بالسكن مع إحدى الزوجات االخریات إن وجد التعدد  وتمتعھا بالمھر والمیراث المشروع واستقاللیتھا في ھذا إشراك الزوج
، كما وجب علیھا حق الطاعة في حالة أن نالت حقھا المشروع من المھر وغیره أو الحق دون مشاركة الزوج إال برضاھا 

ء ال ترغب بھ فیجوز لھا الخروج عن الطاعة ھنا فال تسقط وضعت شروط في العقد ألزمت الزوج عدم غجبارھا على شي
  .نفقتھا إال إذا امتنعت عن الطاعة بعد أن نالت كافة الحقوق المشروعة لھا ولم یعد لھا دلیل وال حجة لعدم الطاعة 

أة في إن مواد القوانین ھذه أنصفت المرأة بشكل جید ولكن على أرض الواقع ھناك تناقض خاصة في مسألة حق المر
الحصول على المیراث والنفقة والمسكن وإجبار المرأة على الطاعة رغم مخالفة شروط العقد أو عدم قیامھ بالنفقة علیھا وغیر 
ذلك وال یوجد ھناك محاسبة ومحاكم عادلة تعجل للمرأة الحصول على حقھا وتطبیق العدالة المطلوبة والمساواة مع الرجل في 

جیة عبارة عن شراكة لكل من الزوجین حقوق وواجبات یجب علیھما اإللتزام بھا وإال سقط حق كل ھذه الحقوق فالعالقة الزو
  منھما على اآلخر في حالة عدم اإللتزام بما علیھ .

  یجب أن تعدل نصوص المواد لتوضع عقوبات رادعھ وخاصة في مسألة المیراث وحق المرأة بھ وعدم تأخیر ذلك الحق لھا .
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  50جة تقید النفقة للزو
  

ان یكون  -تستحق الزوجة التي تعمل خارج البیت نفقة بشرطین: :تقیید النفقة  68المادة )  76قانون األحوال الشخصیة ( 
موافقة الزوج على العمل صراحة او داللة ، وال یجوز لھ الرجوع عن موافقتھ اال لسبب مشروع ودون والعمل مشروعا. 

  ان یلحق بھا ضررا.
  

  عدم سقوط النفقة
  

 أو بالقضاء قدرت التي النفقة من المستحق الوفاة المقدار أو بالطالق النفقة سقوط عدم  65  ) المادة 54قانون العائلة ( 
  .بالنشوز فیسقط القاضي بأمر لم یستدان الذي المقدار أما .الزوجین أحد بوفاة أو بالطالق یسقط الرضاءال

  

  من أحكام الطالق

. 83المادة  1976قانون األحوال الشخصیة  محل  84المادة و  أهلیة الزوج للطالق یكون الزوج أهًال للطالق إذا كان مكلفًا
  الطالق المرأة المعقود علیها بزواج صحیح.

ً  الزوج یكون للطالق الزوج أھلیة  67 51 المادة 1954قانون العائلة  ً  كان إذا للطالق أھال  الطالق محل  68  المادة.مكلفا
ً  فلیست نكاحھا فسخ التي الزوجة وأما المعتدة أو صحیح بنكاح لیھاع المعقود المرأة ھو   .محال
  

 ً إن المواد القانونیة تعطي الزوج فقط حق األھلیھ للطالق وال تعطي لحاالت إستثنائیة أي نص قانوني للمراة أن تكون أھال
  لتطلیق زوجھا .

  52الخلع 

میة في المخالعة  إذا كانت المخالعة على مال غیر المھر لزم عند عدم التس 106( المادة  1976قانون األحوال الشخصیة 
رجوع الزوج على الزوجیة ببدل  109أداءه وبرئت ذمة المتخالعین من كل حق یتعلق بالمھر ونفقة الزوجیة. والمادة 

جرة مدة أو إنفاقھا الخلغ إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانتھ أو اشترط إمساكھا لھ بال أ
علیھ فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت یرجع الزوج علیھا بما یعادل أجرة إرضاع الولد وحضانتھ ونفقتھ عن المدة الباقیة. 

األم المخالعة إذا  110أما إذا مات الولد فلیس لألب الرجوع علیھا بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت. والمادة 
ً لھ على األم. كانت األم المخا   لعة معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فیما بعد یجب األب على نفقة الولد وتكون دینا

  
المخالعة على المال في حالة المرأة ھي التي طلبت حكم المخالعة للطالق یحصل الزوج على كافة حقوقھ المالیة حتى أنھ في 

ما عندما یكون الرجل ھو الذي طلب المخالعة فإنھ ال یقدم لھا إال كثیر من القضایا یبالغ فیما یطلب ویحاسب المرأة علیھ أ
المھر وبعض المصروفات وفي بعض األحیان ال یقدم لھا شیئا ویتركھا معلقة لحین أن تطلب ھي الطالق وتدفھ لھ المال رغم 

  أنھ ھو الذي ال یریدھا وتركھا .

في حالة أن المرأة ھي المخالعة للرجل ووقع علیھا حضانة الولد وتم إعفاء الزوج من أجرة الرضاعة أو حضانتھ ثم تزوجت 
المرأة أو تركت الولد أو ماتت یقع على الزوجھ أن تدفع للزوجة بما یعادل أجرة الرضاع والحضانة والنفقة للمدة المتبقیة، إن 

ة المطلقة التي خسرت بیتھا وزوجھا وتحملت عبء مصاریف الولد ثم عندما ماتت أو تزوجت ھذا البند فیھ إجحاف بحق المرأ
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یجب علیھا أن تكمل مصاریف النفقة للولد وتدفعھا للزوج ، وكذلك في حالة كون األم المخالعة معسرة وال تتمكن من أن تنفق 
  على الولد ینفق األب وتبقى دین علیھا تدفعھ لألب عند القدرة .

ھذه المواد یجب إعادة النظر فیھا وتعدیلھا بحق المرأة المخالعة للزوج ومن الواجب أن ال تتحمل المرأة أیة نفقة على الولد إن 
بعد الطالق بغض النظر عن نوعیة الطالق ویبقى مسئولیة الغنفاق على الزوج حتى یبقى مساھما في تربیة األبناء ومتحمال 

ما یستغل األزواج ھذه الحقوق لھم فیعلقوا زوجاتھم دون طالق للضغط علیھا لتطلب ھي الطالق لسئولیة األبوة ، كما أن غالبا 
  وتقوم بالدفع لھ كافة المصاریف وزیادة حتى تتخلص من زواجھا وھذا ما یحدث على أرض الواقع داخل المجتمع .

ل بھ في غزة مما یعني أن نظام الخلع ال یطبق المعمو 1954كما أن مسألة المخالعة لم تعالج في قانون العائلة المصري لعام 
  في قطاع غزة أم ھناك مواد أخرى یتم اإلحتكام علیھا في قضایا المخالعة .

  

  53من أحكام التفریق بین الزوجین

العلة المجیزة لطلب فسخ الزواج للمرأة السالمة من كل عیب یحول دون  113المادة  1976قانون األحوااللشخصیة 
أن تراجع القاضي وتطلب التفریق بینھا وبین زوجھا إذا علمت أن فیھ علة تحول دون بنائھ بھا كالحب والعنة الدخول بھا 

  والخصا وال یسمع طلب المرأة التي فیھا عیب من العیوب كالرتق والقرن.
  

 دون یحول عیب كل من الخالیة المرأةالطالق  لطلب للقاضي الزوجة لجوء حاالت  84 54 المادة 1954قانون العائلة رقم 
 طلب أما .الزوج ذلك من تفریقھا وتطلب القاضي تراجع أن لھا .الدخول دون تحول علة زوجھا في أن على اطلعت إذا الدخول
 ھذا من الحادث العیب بسبب الخیار حق بھا دخل التي للزوجة لیس وكذلك .یسمع فال العیوب ھذه من عیب فیھا التي المرأة
  القبیل

  

) في حالة وجود عیب في الزوج بعد الزواج وكان متعلقا في قدرتھ على إتیان  115مادة ( 1976ل الشخصیة قانون األحوا
زوجتھ یبج علیھا أن تأتي بإثبات طبي أنھا لیست ثیبا وما زالت بكرا بعد أن یكون أعطي القاضي الزوج فترة زمنیة 

  .إلحتمالیة إزالة العیب 

بعض األسالیب الشاذة في فض بكارة الزوج إلثبات أنھ یملك القدرة على إتیان زوجتھ یجب حمایة المرأة من لجوء الزوج ل
  مما یحول دون إنصافھا وقدرتھا على الخالص منھ وھذا یقع في المجتمع وال یمكن التغاضي عنھ .

  55طالق التعسف

لق الزوج زوجتھ تعسفا طالق التعسف موجب للتعویض على المطلقة اذا ط 134المادة  1976قانون األحوال الشخصیة 
كأن طلقھا لغیر سبب معقول وطلبت من القاضي التعویض حكم لھا على مطلقھا بتعویض ال یقل عن نفقة سنة وال یزید 
على نفقة ثالث سنوات ویراعى في فرضھا حال الزوج عسرا ویسرا ویدفع جملة اذا كان الزوج موسرا واقساطا اذا كان 

  قھا الزوجیة االخرى.معسرا ، وال یؤثر ذلك على حقو
  

إن القانون أنصف المرأة التي تعسف علیھا زوجھا بالطالق حیث أوجب لھا حق الحصول على التعویض المادي مع مراعاة 
حالة الزوج بالعسر أو الیسر ولكن لم یضع لھا حق التعویض النفسي والمعنوي واإلجتماعي الذي یكون شدید األثر علیھا في 

صة أنھا طلقت دون سبب منھا أو بعد سنوات طویلة من المعاشرة للزوج أال یحق لھا تعویض عن ذلك كثیر من القضایا وخا
  الضرر النفسي واإلجتماعي من قبل الزوج إضافة لتعویضھا الذي أقره القانون .
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  56الرضاعة

جبر على ذلك إذا لم یكن إلزام األم بإرضاع ولدھا تتعین األم إلرضاع ولدھا وت 150المادة 1976قانون األحوال الشخصیة 
للولد وال ألبیھ مال یستأجر بھ مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم یجد األب من ترضعھ غیر أمھ أو إذا كان ال یقبل ثدي 

إذا أبت األم إرضاع ابنھا في األحوال التي ال یتعین علیھا إرضاعھ فعلى األب واستئجار األب لمرضعة  151المادة وغیرھا.
استحقاق األم ألجرة الرضاع ال تستحق أم الصغیر حال قیام الزوجیة أو في  152المادة ومرضعة ترضعھ عندھا.أن یستأجر 

حق األم بإرضاع  153 المادةوعدة الطالق الرجعي أجرة على إرضاع ولدھا وتستحقھا في عدة الطالق البائن وبعدھا.
المكلف بنفقتھ ما لمل تطلب أجرة أكثر ل ل المتناسبة مع حاالطفل األم أحق بإرضاع ولدھا ومقدمة على غیرھا بأجرة المث

  ففي ھذه الحالة ال یضار المكلف بالنفقة وتفرض األجرة من تاریخ اإلرضاع إلى إكمال الولد سنتین إن لم یفطم قبل ذلك.
  

أو الغیاب ، ویجب أن یجب العمل على أن ال یرضع الطفل أیة إمراة أخرى غیر أمھ الحقیقة إال إذا انتفى وجودھا بالموت 
یدفع لھا ما أقره الشرع من أجرة المال التي تقدر بقدرھا على رضاعھا لطفلھا وغن تنازلت عن ذلك فلھا الحق باإلكرام من 

  زوجھا واإلحسان إلیھا .

ما بعد الطالق في قطاع غزة بمواد قانونیة أیة أحكام تتعلق بالرضاعة واألبناء وحقوق المراة  1954لم یعالج قانون العائلة 
  مما یجعلھ قاصرا على التطبیق للمجتمع الفلسطیني ویتناقض مع قانون األحوال الشخصیة المعمول بھ في الضفة الغربیة .

  57حضانة األبناء 

عدم استحقاق األم ألجرة ال تستحق األم أجرة للحضانة حال قیام الزوجیة أو في  160المادة  1976قانون األحوالشخصیة 
انتھاء حضانة غیر األم تنتھي حضانة غیر األم من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة  161الرجعي.والمادة  عدة الطالق

   . وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة
  

إذا كانت الزوجیة قائمة ال تستحق األم حق أجرة الحضانة وكذلك في الطالق الرجعي لماذا وھي تؤدي نفس الدور وتبذل 
تربیة أال تستحق بعض من النفقة المادیة التي ترفع من طاقتھا ومعنویاتھا من قبل زوجھا وإكرامھ لھا الجھد الكبیر في ال

  وخاصة غن كان الزوج موسر الحال .
كما أن إنتھاء حضانة غیر األم من النساء للصغیر عند سن التاسعة للولد والحادیة عشر للبنت ھذا یعرض الطفل للخطر 

سن یطون الطفل ما زال صغیرا وغیر مدرك لما یحدث حولھ ویمكن أن یعرضھ لإلضطرابات اإلجتماعي حیث أن ھذا ال
نتیجة التنقالت في الحضانة وخاصة في ظل وجود أسرة غیر متفقة وال مستقرة لذا یجب تعدیل السنة لمرحلة عمریة أكبر 

  یكون الطفل نضج ولدیھ قدرة على اإلستیعاب لما یحدث لحیاتھ .
  

لنصوص القانونیة في حضانة األبناء بما یتماشى بشكل كبیر مع مصلحة الطفل وصحة نموه النفسي یجب أن توضع ا
واإلجتماعي والعقلي حتى ال یتأثر سلوكھ وبناء شخصیتھ مستقبال ویعود ذلك بضرر على المجتمع حتى لو كان ھناك خسارة 
  لبعض حقوق الزوجین فما دامت مصلحة الطفل ھي األولى وفوق كل شيء .

  
  58رؤیة الصغیر

عند  -یتساوى حق االم وحق الولي في مشاھدة الصغیر عندما یكون في ید غیره ممن لھ حق حضانتھ.ب -أ 163المادة 
االختالف في مشاھدة الصغیر تحدد رؤیتھ لالم والولي مرة كل اسبوع ولالجداد ألم والجدات مرة في الشھر ولباقي من لھم 

اضي تحدید زمان المشاھدة ومكانھا حسب مصلحة الصغیر اذا لم یتفق الطرفان على للق - حق الحضانة مرة في السنة.ج
  ذلك.
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من أكثر القضایا تعقیدا وتأثیرا على نفسیة الطفل ھي رؤیتھ للمشاحنات بین الوالدین على رؤیتھ بعد أن تم التفریق بینھما 
الطفل وعدم تعریضة لما یزید من مشكالتھ الذاتیة وإبعاده عنھما ومكثھ في حضانة غیرھما لذا یجب الحرص ھنا على نفسیة 

ً بصورة حدیثة وراقیة بكافة الحاجات المنزلیة یوضع فیھا األبناء قبل یوم من  ومن االفضل وضع دار خاصة یكون مجھزا
ریبة إتیان والدیھ لمشاھدتھ ویستقبل والدیھ فیھما مع من یحضنھ ویكون مسئوال عنھ حتى یعیش الطفل في ظروف طبیعیة ق

  من الجو العائلي وال یكون ضحیة الخالفات الزوجیة .

  
  59إمساك الصغیر

  
ال یؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغیر إلى بلد داخل المملكة على حقھ في إمساك الصغیر ما لم یكن لھذا  164المادة 

ع سفر الصغیر ویسلم للطرف السفر تأثیر على رجحان مصلحة الصغیر معھ فإن ثبت تأثیر السفر على مصلحة الصغیر یمن
للولي المحرم أن یضم إلیھ األنثى البكر إذا كانت دون األربعین من العمر والثیب إذا  - األنثى البكر أ 165المادة و اآلخر.

إذا تمردت األنثى المحكوم علیھا باالنضمام للولي  -كانت غیر مأمونة على نفسھا لم یقصد بالضم الكید واإلضرار بھا. ب
  نضمام إلیھ بغیر حق فال نفقة علیھ.عن اال

  

لماذا ال یعطي حق الخیار لألبناء في من یقوم على والیتھما ورعایتھما من الوالدین ؟ ولماذا یحرم الولد أو البنت من حق 
رى النفقة من الوالد إن رفض اإلنضمام لوالیتھ ؟ولمذا یمنع السفر بالصغیر من قبل حاضنھ إن كان تحت رعایتھ ووالیتھ ؟أ

أن یتم النظر في ھذه المواد والعم لعلى تعدیلھا بما یعطي حق الكرامة لألبناء ویعزز حریة اإلختیار والرأي كما نص علیھ 
  القانون األساسي .

  60أحكام المیراث 

  ) 182 – 180قانون األحوال الشخصیة  المواد من ( 

حنیف ورغم عدالة النصوص اإللھیة في أحكام المیراث إال عالجت أحكام المیراث وحق المرأة بھ كما أقره الدین اإلسالمي ال
أنھا على أرض الواقع ال یؤخذ بھا في كثیر  من األسر مما یوقع الكثیر من الظلم على المرأة وحرمانھا من حقوقھا المشروعة 

.  

  2012لعام  إلحصاء الفلسطینياحسب /  واقع المراة في األحوال الشخصیة

  1961- 14ن من س المسجلة في فلسطین حسب عمر الزوج والزوجة   قود الزواجع

 عمر الزوج
 عمر الزوجة

 المجموع
14 15 -19 20 -24 25 -29 30 -34 35 -39 40 -44 45 -49 50+ 

14 3 3 2 0 0 0 0 0 0 8 

19 -15 211 2,374 278 14 2 1 0 0 0 2,880 
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622012عقود الزواج ووقوعات الطالق المسجلة في فلسطین   

 وقوعات الطالق عقود الزواج 

 6,574 40,292 المجموع

  

  

) سنة ثم یلیھ  19-15) أن معدل عمر الزواج االكثر في فلسطین یقع ما بین سن (  1یالحظ من اإلحصاءات في جدول رقم ( 
) سنة وھذا مؤشر أن المجتمع الفلسطیني یقبل على  29-25) سنة وأقل نسبة ما بین (  14) سنة ثم (  24- 20السن ما بین ( 

)  18لبھا تكون في مرحلة الطفولة حسب تصنیف القانون الذي جعل مرحلة الطفولة حتى سن ( الزواج بسن مبكرة وفي أغ
سنة ولكن في الواقع ال یؤخذ بھذه النصوص القانونیة لذا  18سنة وكذلك قانون األحوال الشخصیة الذي جعل سن الزواج بعد 

) حالة مقابل  6574ما مجموعة (  2012الق عام تقع عواقب ذلك على المجتمع بزیادة عدد الطالق حیث بلغت وقوعات الط
) حالة زواج في كافة محافظات فلسطین ، فوجود ھذا العدد من الطالقات كل عام یعود على المجتمع بزیادة في  40,292( 

وا صغار المشكالت اإلجتماعیة والتربویة وتفكك المجتمع وخاصة أن أغلب األسرة التي تقع فیھا الطالق تكون األزواج ما زال
السن واألخطر من ذلك ما یقع على األبناء من تشتت وحرمان من اإلستقرار األسري والتربیة السویة والعیش في دوامة 

  الخالفات التي ال یعلم متى تنتھي دورتھا في المحاكم الشرعیة .

حاالت یقدرھا القاضي للمصلحة إن  عام من الذكر واألنثى إال في 18لذا یجب التأكید على أن یتم عقد الزواج لما ھم فوق سن 
وجدت وكذلك أن یتم عقد دورات وإرشادات للمقبلین على الزواج والحصول على شھادة تأھیل وصالحیة للزواج من قبل 

  الجنسین حتى یتم الحد من حدوث الطالق داخل المجتمع الفلسطیني .

  

  المرأة والعقوبات 
  63المرأة وعقوبات الزواج

ً من بنت لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرھا (1) 156المادة  1936قانون العقوبات  وواقعھا  :كل من كان متزوجا
 :مواقعة األزواج، أوحاول تسھیل ھذه المواقعة بأیة أداة أو وسیلة مادیة أخرى

  . یعتبر أنھ ارتكب جنحة ویعاقب بالحبس مدة سنتین
  

في حالة ثبوت كون المرأة  - )17المادة ( ھ في الضفة الغربیةمعمول ب 64األردني 1960) لسنة 16قانون العقوبات رقم ( 
ً، یبدل حكم االعدام باالشغال الشاقة المؤبدة ( اإلعدام )  المحكوم علیھا بھذه العقوبة اذا كان  - 27مادة ،  و الحامال
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اًء على طلبھما ولسبب المحكوم علیھما بعقوبة الحبس مدة ال تزید على سنتین زوجین قبل وقوع الجرم فیجوز للمحكمة بن
  مبررأن تقضي بتنفیذ العقوبة بحقھما على التوالي على ان یكون لھما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة .

ً كان او أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجھ على قید  280المادة (1960قانون العقوبات  كل شخص ذكرا
اویمكن فسخھ او لم یمكن ، یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى ثالث  الحیاة سواء أكان الزواج التالي باطالً 

أن الزواج السابق قد أعلنت فسخھ محكمة ذات اختصاص او سلطة دینیة ذات اختصاص  - أ سنوات إال اذا ثبت:
في تاریخ الزواج السابق او تاریخ الزواج  –أن الشریعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج  - ، او ب

یعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسیم الزواج المذكورة في و تتیح لھ الزواج بأكثر من زوجة واحدة. -لي التا
  الفقرة السابقة مع علمھ بذلك.

  
ً كان أو أنثى، تزوج أثناء وجود زوجھ على   181المادة 1936قانون العقوبات  تعدد األزواج كل شخص، ذكرا

ً بسبب وقوعھ أثناء وجود زوجھ على قید قید الحیاة، في أي حال من األحوال ال تي یعتبر فیھا زواجھ ھذا باطال
الحیاة، یعتبر أنھ ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وتعرف ھذه الجنایة بجنایة "تعدد 

ً إذا :"األزواج ً مقبوال ویشترط في ذلك أن یعتبر دفاع المتھم في القضایا التي تنطبق على ھذه المادة دفاعا
بأن  بأن الزواج السابق قد أعلن فسخھ من قبل محكمة ذات اختصاص أو سلطة دینیة ذات اختصاص، أو:ثبتأ

الزوج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال، قد غاب أو غابت مدة سبع سنوات غیبة مدة سبع 
نبأ یؤید بأنھ أو بأنھا على  سنوات غیبة منقطعة قبل عقد الزواج الثاني دون أن یعلم أو یرد عنھ أو عنھا أي

ج) بأن قانون األحوال الشخصیة الذي یسري على الزواج في تاریخ الزواج )قید الحیاة أثناء تلك المدة، أو
 .السابق وفي تاریخ الزواج التالي یبیح لھ الزواج من أكثر من زوجة واحدة

     
     

ً وبطریق الخداع امرأة لیست متزوجة منھ إیھام المرأة بالزو 180المادة  1936قانون العقوبات  اج كل من حمل قصدا
بصورة شرعیة على االعتقاد بأنھا كذلك، وعلى معاشرتھ ومواصلتھ مواصلة األزواج بناء على ذلك االعتقاد، یعتبر أنھ 

 .ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة عشر سنوات
  

ً في  یر المشروع كل مناجراء مراسیم الزواج غ 182المادة  1936قانون العقوبات  أجرى مراسیم زواج أو كان طرفا
زوج فتاة، أو أجرى أو إجراء تلك المراسیم بصورة ال تتفق مع القانون الذي ینطبق على الزوج والزوجة مع علمھ بذلك، 

زوج  نت، أومراسیم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرھا أو ساعد في إجراء مراسیم زواجھا بأیة صفة كا
فتاة، أو أجرى مراسیم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الثامنة عشرة من العمر أو ساعد في إجراء مراسیم زواجھا بأیة صفة 

یعتبر أنھ ارتكب جنحة ویعاقب  :كانت دون أن یتحقق مقدما بأن والدي تلك الفتاة أو أولیاءھا قد وافقوا على ذلك الزواج
 .بالحبس مدة ستة أشھر

ً إذا  182الدفاع المقبول یعتبر دفاع المتھم في القضایا التي تنطبق من المادة  183ادة الم ً مقبوال من ھذا القانون دفاعا
وأنھ قد .وأن الزوجة كانت بالغة في وقت الزواج  .اثبت بأن الزواج قد جرى بموافقة والدي الزوجة أو أولیائھا األحیاء

) 1928من قانون أطباء الصحة لسنة  12مع المعنى المقصود منھا في المادة  استحصل في وقت الزواج على شھادة تتفق
، یشھد الطبیب فیھا أنھ لیس من 1928من أحد األطباء المرخص لھم بممارسة الطب بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 

  .المحتمل أن یلحق بالزوجة أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجیة
  

مسؤولیة المرأة المتزوجة جزائیا   20المادة  معمول بھ في قطاع غزة من الحكم البریطاني 1936قانون العقوبات  - 
ال تعفى المرأة المتزوجة من المسؤولیة الجزائیة المترتبة على أي فعل أو ترك لمجرد أنھا ارتكبت ذلك الفعل أو 

 الترك بحضور زوجھا
  

                                                                                                                                                                                                    
  المعمول بھ في الضفة الغربیة 1960) لعام1 6قانون العقوبات األردني رقم (  64



[Type text] (واقع المرأة في منظومة القوانین الفلسطینیة ) 2013آمال إبراھیم أبو خدیجة / المجلس التشریعي الفلسطیني  تقریر  

جھ أو من ینیبھ عنھ بمراجعة المحكمة المختصة لطلب إذا لم یقم من طلق زو- 281المادة 1960قانون العقوبات 
تسجیل ھذا الطالق خالل المدة المحددة وفق أحكام قانون األحوال الشخصیة یعاقب بالحبس مدة ال تزید على شھر 

ً إلى مائة دینار.  واحد او بغرامة من ثالثین دینارا
  

  تحلیل النصوص القانونیة :

سنة یعتبر جرم یعاقب علیھ القانون وخاصة إن صدر بحقھا  15ة تقل عن عمر أن الزواج من فتا 1936بین قانون  - 
تقریر طبي یعلم أن الفتاة إن تزوجت ستتعرض للخطر الجسماني من الوقاع حیث وضعت عقوبة سنتین لما أقبل 

طر النفسیة على ھذا األمر أو سھلھ ، فھذا المادة تحمي الفتاة من الزواج المبكر الذي سیعرضھا لكثیر من المخا
والجسدیة واإلجتماعیة ولكن ھل ھي على الواقع معمول بھا وتطبق أم ھناء تحایل على النصوص القانونیة من 

  المجتمع والمحاكم لیتم زواج الصغیرة دون إعتبار ألي حمایة قانونیة لھا .
ً یحتاج لھا أطفالھا إن الحكم على إمراة حامل باإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة فیھ تشدد في الحكم ن -  ظرا لكونھا أما

فلماذا ال یوضع برنامج إعادة تأھیل للمرأة ومعرفة األسباب التي أوصلتھا لجریمة دعتھا لھذا الحكم، كما ینظر في 
طبیعة الجرم والظروف التي أحاطت بھ وتعطي كل حالة إمراة حامل حكما وتخفیفا مختلفا عن غیرھا ، كما أنھ 

وتأدبھا أثناء الحجز إن كان مضى على وجودھا فترة زمنیة طویلة في الحبس وقد تغیر  ینظر في حسن سلوكھا
 سلوكھا لألحسن لماذا ال تعطى تخفیف رحمة بأبنائھا .

راعي القانون حق الزوجین حتى أثناء الحبس واإلشتراك معا في جریمة حیث وفر لھما إمكانیة التوالي في العقوبة  - 
 واألبناء وإستقرار األسرة . وذلك مراعاة لحرمة الزوجیة

ال یمكن المساواة بین المرأة التي تزوجت بوجود زوج آخر مع الرجل الذي تزوج بوجود إمراة أخرى  280المادة  - 
فجرم المراة أكبر من الرجل كون أن ا لشریعة أباحت للرجل في ظروف معینة التعدد أما المراة حرم علیھا ذلك 

دة البند التالي لھ وھو أن تكون الشریعة تسمح لھ بذلك ، لذا یجب تعدیل العقوبة وھذا ما أكد علیھ من نفس الما
 بالنسبة للمرأة لتكون مختلفة عن عقوبة الرجل .

شھور ھذه عقوبة غیر كافیة نظرا لطبیعة  6كما أن معاقبة من أجرى مراسیم زواج إلمرأة متزوج بآخر یأخد عقوبة  - 
منھ لذا یجب أن یتم معاقبتھ أیضا على المستوى المھني والمادي، كما أن الجرم الذي سیخل بالمجتمع لو تكرر 

الزواج من الوقاع  وموافقة ولي أمرھا على الزواج   القانون یقبع حجتھ إن قدم دلیال طبیا بعدم تعرضھا لألذي في
من عیش طفولتھا مما یفتح المجال أمام الزواج المبكر للفتاة الصغیرة وعدم إحترام نصوص القانون وحرمانھا 

 والنمو السوي لھا .
عملیة خداع المراة في الزواج ومعاشرتھا على ذلك بحجة الزواج منھا عقوبة عشرة  1936كما بین قانون العقوبات  - 

سنوات على ذلك ھذه المادة منصفة بحق المرأة ولكن على الواقع كثیر من القضایا والمعاناة یقع للمرأة نتیجة الخداع 
ھا بحجة وعدھا بالزواج ثم بعد المعاشرة یتخال عنھا وخاصة في مرحلة الشباب المبكر والجامعة كثیر والتحایل علی

من الفتیات تقع ضحیة لھذا اإلستغالل لذا یجب تطبیق ھذه النصوص في المحاكم ومعاقبة كل من یتجرأ على المرأة 
 وحرمتھا واإلعتداء على مشاعرھا والتالعب بھا .

فھذا  1936رأة من أي مسئولیة جزائیة ألي فعل بحضور زوجھا عند فعلھا لھ في قانون عقوبات أما عدم إعفاء الم - 
األردني ، كما أنھ ال یراعي فروقات ظروف الفعل حیث یجب أن  60من قانون عقوبات  17یخالف نص مادة 

 یؤخذ بالحسبان عن وضع العقوبة الجزائیة المناسبة لكل فعل مرتكب . 
ق في المحكمة راعي القانون ذلك ووضع عقوبة مدة سنتین لمن تخلف عن تسجیل طالقھ وذلك تسجیل وقوع الطال - 

حمایة للمرأة في المجتمع وكذلك لحقھا في الزواج مره أخرى حیث تستطیع أن تثبت أنھا أصبحت مطلقة للقاضي، 
. ً ً رجعیا   كما أنھ ضمانھ لحقوقھا ونفقتھا في العدة إن كان طالقا
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  66و    65ة بآداب األسرة) الجنح المخل2(

  عقوبة الزنا 

یعاقب الزاني والزانیة برضاھما بالحبس من سنة الى ثالث  -1-  282المادة  1960قانون العقوبات األردني 
سنوات  وال تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتین بالنسبة للزاني المتزوج او الزانیة المتزوجة .وتكون 

  سنوات اذا تم فعل الزنا في بیت الزوجیة ألي منھماعقوبة الزاني والزانیة الحبس لمدة ثالث 

األدلة التي تقبل وتكون حجة الثبات جریمة الزنا ھي ضبط الزاني والزانیة في حالة التلبس  - 283المادةو 
بالفعل أو أن یصدرعنھما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجریمة أو أن یصدر عن أحدھما اعتراف 

 وثائق قاطعة بوقوع الجریمة . قضائي وعن اآلخر

  -284المادة 

ال یجوز مالحقة الزاني او الزانیة اال بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجیة قائمة بینھما ،  -1
الشكوى ضد احدھما او كلیھما یالحق االثنان معا باالضافة الى  وكذلك بشكوى ولي الزانیة ، وفي حال
والعقوبة المحكوم بھا باسقاط  لزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوىالشریك والمحرض والمتدخل في فعل ا

ال تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثالثة اشھر من تاریخ علم المشتكي بالجریمة ، و   الشاكي شكواه .
 من تاریخ وقوع الجریمة  على أن ال تتجاوز ھذه المدة في جمیع األحوال سنة واحدة

واقع أنثى مواقعة غیر مشروعة دون رضاھا  كل من جرائم الجنسیةال 152المادة  1936قانون العقوبات 
وباستعمال القوة أو بتھدیدھا بالقتل أو بإیقاع أذى جسماني بلیغ أو واقعھا وھي فاقدة الشعور أو في حالة 

أخرى تجعلھا عاجزة عن المقاومة، یعتبر أنھ ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة. وإذا ارتكبت 
 . فإنھا تدعى االغتصاب نص القانونه الجنایة حسب ما ورد في ھذ
  
  

  تحلیل نصوص جریمة الزنا
وضع القانون عقوبة الزنا للرجل والمرأة نفس العقوبة ولكن على الواقع یقع على المرأة الظلم الشدید  - 

الرجل من من قبل المجتمع واألسرة وفي غالب األحیان تتعرض للقتل تحت ذریعة شرف العائلة ویعفى 
العقوبة لحمایة نظرة المجتمع لھ وظلمھا للمرأة مما یجعل الجاني طلیقا یمارس جریمتھ باستمرار وتقع 
العقوبة على المرأة فقط .كما أن نصوص القانون شددت على ثبوت الجریمة وأدلة وقوعھا وھذا 

یا تتعرض المرأة للقتل یتساوى مع ما حثت علیھ الشریعة اإلسالمیة ولكن ما یحدث في كثیر من القضا
 والظلم الشدید لمجرد الشبھات بسلوكھا فقط دون التأكد من وقوعھا في الفعل .

كما لو تأكد وقوع الفعل بالزني من المرأة والرجل ولما یكونا متزوجین وفي ظل عدم وجود دولة  - 
الزنا ویتم توجیھم إسالمیة تحكم بالشریعة وحدھا فلماذا ال یفتح باب التوبة واإلصالح لمن وقعا في 

 وإرشادھم إلى السلوك القویم أو تزویجھم حتى یغلق باب الفساد في المجتمع .
كما لمل ال ینظر إن كان من وقعا في الزنا قد إعتاد ذلك وبحثا عنھ وكانت لھما النیة للوقوع في الزنا أم  - 

 وقع نتیجة لظروف أحاطت صدفة بھما ولم یكونا ینویان الوصول للزنا .
قة الزاني والزانیة فقط بشكوى الزوج أرى ذلك یجب أن یعدل حیث یجب معاقبة من یقبل على ھذه مالح - 

الجریمة إن وجد متلبسا بھا فھناك الحق العام للمجتمع الذي یعاقب علیھ الفرد وال یسقط بسقوط الحق 
 الخاص .

                                                             
المعمول بھ في الضفة الغربیة 1960) لعام  16قانون العقوبات األردني رقم (  65  
المعمول بھ في قطاع غزة 1936قانون العقوبات لعام  66  
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جعلتھا في حالة من  على من یواقع فتاة باإلكراه أو تحت ظروف معینة 1936كما نص قانون عقوبات  - 
عجز المقاومة یعاقب ألربعة عشرة سنة أو أنھا تكون إغتصاب في حالة تطابقھا مع نصوص 
اإلغتصاب في القانون ،أرى أنھ من تعرضت لفتاة في مثل ھذه الظروف واستغل ضعفھا وقلة مقاومتھا 

ب اإلصالح لھ لیھتك عرضھا یجب أن یعاقب عقاب أشد مما وضع لھ كما یجب العمل على فتح با
  لیخرج للمجتمع وقد عادة العقوبة علیھ باإلصالح لذاتھ وعدم معاودة الجرم مره أخرى .

 
  

  68و  67السفاح ( زنا المحارم )

السفاح بین االصول والفروع سواء كانوا شرعیین او غیر شرعیین  –)أ 285المادة ( 1960قانون العقوبات 
أو الم او من ھم في منزلتھم من االصھار والمحارم ، یعاقب  وبین االشقاء والشقیقات واالخوة واالخوات الب

السفاح بین شخص وشخص اخر خاضع  –مرتكبھ باالشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن سبع سنوات.ب 
 المؤقتة لمدة ال تقل عن خمس سنوات. لسلطتھ الشرعیة او القانونیة او الفعلیة یعاقب مرتكبھ باالشغال الشاقة

ً غیر متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من  155المادة  1936قوبات قانون الع السفاح كل من واقع بنتا
عمرھا ولم تتم الحادیة والعشرین مواقعة غیر مشروعة أو ساعد أو عاون غیره على مواقعتھا مواقعة غیر 

ً بتربیتھا أو مال حظتھا، یعتبر مشروعة وكانت البنت من فروعھ أو من فروع زوجتھ أو كان ولیھا أو موكال
 .أنھ ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة خمس سنوات

–    

ھر أحد المجرمین حتى یالحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قریب او ص )286المادة (
  الدرجة الرابعة.

  تحلیل النصوص القانونیة 

إن العقوبات الجزائیة التي وضعت في نصوص المواد المتعلقة بزنا المحارم أو ( السفاح ) ال تتناسب  - 
مع حجم وطبیعة الجریمة وأثرھا اإلجتماعي والعائلي وخاصة إن ارتكبت في حق البنت أو اإلبن من 

سنوات أو خمس سنوات أو وضع أشغال شاقة مؤقتھ لن تردع  7إلیھا ، فالحبس لمدة  قبل أقرب الناس
ً فھو إعتدى على  ً ابدیا الجاني بل یجب أن تكون العقوبة أشد من ذلك وخاصة أن الجریمة محرمة تحریما

  حق اإلنسان واعتدى على حق القرابة والدم .
عن تلك الجرائم التي تحدث دون أن یتحدث  كما أن ھذه العقوبة لن تردع األھالي عن عدم السكوت - 

عنھا شیئا وإن اكتشفت داخل األسرة یتم معاقبة الفتاه فقط وھي التي تكون في غالب القضایا المعتدى 
علیھا من قبل األب أو األخ أو العم أو غیرھم من المحارم ، فأرى أن تقدر الجرائم حسب صلة القرابة 

 دام في حالة القرابة الشدیدة والعدوان المؤذي .وتوضع العقوبة التي تصل لحد اإلع

ُصر    70و  69األوالد و الق

كان والداً  - أ- 1یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر الى سنة كل من :- 290المادة  1960قانون العقوبات  - 
                                                             
المعمول بھ في الضفة الغربیة 1960لعام  16قانون العقوبات األردني رقم  67  
المعمول بھ في قطاع غزة 1936قانون العقوبات لعام  68  
المعمول بھ في الضفة الغربیة 1960لعام  16قانون العقوبات رقم  69  
المعمول بھ في طقاع غزة 1936قانون العقوبات لعام  70  



[Type text] (واقع المرأة في منظومة القوانین الفلسطینیة ) 2013آمال إبراھیم أبو خدیجة / المجلس التشریعي الفلسطیني  تقریر  

ً امر ً لقاصٍر لم یكمل الخامسة عشرة من عمره او كان معھودا الیھ شرعا أو قانونا ً او وصیا  او ولیا
المحافظة علیھ والعنایة بھ،ورفض او اھمل تزویده بالطعام والكساء والفراش والضروریات االخرى 

كان والدا او ولیا او وصیا لقاصٍر  - مع استطاعتھ القیام بذلك ، مسببا بعملھ ھذا االضرار بصحتھ .ب
ً أمر المح افظة علیھ والعنایة لم یكمل الخامسة عشرة من عمره ، او كان معھودا الیھ شرعا أو قانونا

وتركھ دون  –مع انھ قادر على اعالتھ  –وتخلى عنھ قصدا او بدون سبب مشروع او معقول  بھ
) من ھذه المادة الحبس 1وتكون العقوبة في أي من الحاالت الواردة في الفقرة ( - 2وسیلة إلعالتھ .

  ه .عشرة من عمر من ستة أشھر إلى سنتین إذا كان القاصر لم یكمل الثانیة
ً دون السنتین من عمره ھجراً  184المادة  1936قانون العقوبات  -  نبذ األوالد كل من ھجر أو نبذ ولدا

ً غیر مشروع بصورة تؤدي إلى تعریض حیاتھ للخطر أو على وجھ یحتمل أن یسبب ضرراً  أو نبذا
ً لصحتھ، یعتبر أنھ ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة خمس سنوات االمتناع  185المادة و.مستدیما

ً لولد صغیر ال یستطیع إعالة نفسھ أو كان معھوداً  ً أو ولیا ً أو وصیا عن إعالة األوالد كل من كان والدا
ً أمر المحافظة على ذلك الولد والعنایة بھ، ورفض أو أھمل تزوید ذلك الولد بالطعام  إلیھ شرعا

ً بعملھ ھذا اإلضرار بصحة والضروریات األخرى (مع استطاعتھ القیام بذلك)  والكساء والفراش مسببا
ً أو  186المادة و.الولد، یعتبر أنھ ارتكب جنحة ً أو وصیا التخلي عن إعالة األوالد كل من كان والدا

ً المحافظة على ذلك الولد  ً إلیھ شرعا ً لولد لم یتم السنة الثانیة عشرة من عمره أو كان معھودا ولیا
ً ودون سبب مش روع أو معقول مع أنھ قادر على إعالتھ، وتركھ دون والعنایة بھ وتخلى عنھ قصدا

سرقة األوالد كل من فعل أحد األفعال التالیة  188المادة و .وسیلة العالتھ، یعتبر أنھ ارتكب جنحة
ً بذلك حرمان أحد والدي ولد لم یتم السنة الرابعة عشرة من عمره أو وصي ذلك الولد أو ولیھ  قاصدا

 ً أ) ):المحافظة علیھ والعنایة بھ من إبقاء ذلك الولد تحت رعایتھ، أي أو الشخص المعھود إلیھ شرعا
ب) قبل الولد أو آواه وھو عالم بأنھ أخذ ).أخذ الولد أو أغواه بالقوة أو بطریق االحتیال أو حجز علیھ

    .سبع سنوات یعتبر أنھ ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة:أو أغوى أو حجز علیھ على الوجھ المذكور
قبل في معرض الدفاع عن أي جرم من الجرائم المبینة في ھذه المادة إقامة الدلیل على أن المتھم وی

ً بإبقاء الولد تحت رعایتھ أو بأن لھ حقاً بالبنوة فیما لو كان الولد غیر شرعي   یدعي بأن لھ حقا
ایة بولد لم مسؤولیة رب العائلة یترتب على كل شخص متكفل العن 229المادة 1936قانون العقوبات  - 

یتجاوز السنة الرابعة عشرة من عمره بصفتھ رب العائلة أن یزود ذلك الولد بضروریات المعیشة، 
ً عما یصیب حیاة الولد أو صحتھ بسبب تركھ القیام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد  ویعتبر مسؤوال

  عدیم الحیلة أم لم یكن
عفى من المسؤولیة الجزائیة المترتبة على أي فعل أو جرائم القّصر ی 9المادة  1936قانون العقوبات  - 

ویعفى من المسؤولیة الجزائیة المترتبة على أي فعل أو  .ترك كل من لم یتم السنة التاسعة من عمره
ترك كل من لم یتم السنة الثانیة عشرة من عمره، إال إذا ثبت أنھ كان في مقدوره عند ارتكابھ الفعل 

األفعال المنافیة للحیاء مع  159المادة و یجوز لھ أن یأتي ذلك الفعل أو الترك أو الترك أن یعلم أنھ ال
ً للحیاء مع شخص دون الست عشرة سنة من العمر، یعتبر أنھ ارتكب  ً منافیا األوالد كل من ارتكب فعال

  .جنحة ویعاقب بالحبس مدة ثالث سنوات
  

ً إلیھ المحافظة إقامة األوالد في بیوت  165المادة  1936قانون العقوبات  -  البغاء كل من كان معھودا
على ولد یتراوح عمره بین السنتین والست عشرة سنة أو العنایة بذلك الولد وسمح لھ باإلقامة في 
بیت بغاء أو بالتردد إلیھ، یعتبر أنھ ارتكب جنحة ویعاقب بالحبس مدة ستة أشھر أو بغرامة قدرھا 

 ً  .خمس وعشرون جنیھا
 

  قانونیةتحلیل النصوص ال

إن تھرب الولي والقائم على رعایة القاصر من مسئولیة الرعایة واإلھتمام بھ وعدم تعرضھ للمخاطر  - 
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بكألنواعھا جریمة ال تغتفر بحقھ حیث یجب أن یردع كل ولي أھمل وقصر في جق من یقوم علیھ 
الغیر أو دفعھ ویرعاه لما لذلك من خطورة على حیاة القاصر واحتمال تعرضھ لألذي واإلستغالل من 

ألسواق العمل أو الزواج المبكر أو التسول واإلنرحاف األخالقي  فالقانون األساسي نص على حق 
اإلنسان بالحیاة الكریمة واألبناء برعایة من والدیھم وأولیائھم فمن فعل غیر ذلك فقد خالف نص القانون 

ل للحبس لسنوات والتعویض ویجب أن تكون عقوبتھ بقدر ما لحق بالقاصر من األذي والسوء تص
 للقاصر المتضرر المادي والمعنوي .

إعفاء القاصر دون التاسعة من العمر من المسئولیة الجزائیة ال یلغي دور المجتمع واألسرة في البحث  - 
عن اسباب إتیان الطفل لسلوك أو عمل یؤدي للعقوبة الجزائیة وأن یتم معالجة تلك األسباب والعمل على 

یمة والسویة للطفل وتھیأت الظروف المالئمة لنوه نموا صحیحا لیكون فردا صالحا للمجتمع التربیة السل
 ویعاقب من كان وراء أي تقصیر وإھمال ودفع للطفل نحو اإلنحراف .

من یسمح للطفل أن یدخل بیوت بغاء وفساد فذلك یجب عقوبتھ عقوبة صارمة ألنھ عرض الطفل لرؤیة  - 
كبار فكیف بالصغیر الذي ال یدرك تفاصیل األمور ومن المتوقع تعرضھ أمور ال تستوجب أن یراھا ال

لإلنرحاف واإلستغالل والوقوع ضحیة اإلستغالل الجنسي ممن في دور البغاء أو إنحراف سلوكھ داخل 
 المدرسة أو المجتمع لذا فترة الشھور القلیلة للعقوبة غیر كافیة للردع لمثل ھذا العمل .

  
  72و   71غتصاب الا

 من واقع انثى غیر زوجھ – 1 - أ )292االغتصاب ومواقعة القاصر.المادة ( - 1960قوبات قانون الع - 
مدة ال  بغیر رضاھا سواء باالكراه او بالتھدید او بالحیلة او بالخداع عوقب باالشغال الشاقة المؤقتة

كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرھا  – 2تقل عن خمس عشرة سنة .
وتكون العقوبة األشغال الشاقة عشرین سنة إذا كانت المجني علیھا قد أكملت  -عاقب باالعدام.بی

 الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة من عمرھا .
)من واقع انثى (غیر زوجھ) ال تستطیع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي 293المادة ( - 

ً للجرم المنصوص علی ) من ھذا القانون ویعاقب بالعقوبة 292( ھ في المادةاو عقلي یعد مرتكبا
 المنصوص علیھا فیھا.

من واقع انثى (غیر زوجھ) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من  -1 - 294المادة  - 
وإذا أكملت المجني علیھا  -2 سبع سنوات . عمرھا عوقب باالشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن

 -3 م تكمل الخامسة عشرة من عمرھا فیكون الحد األدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .الثانیة عشرة ول
ً للجرم المنصوص علیھ في  وإذا لم تكن المجني علیھا قد أكملت الثانیة عشرة من عمرھا فیعد مرتكبا

 القانون ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا فیھا. ) من ھذا292) من المادة (2الفقرة (
من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرھا وكان  - أ-1)295المادة ( - 

واقعھا احد محارمھا او من كان موكال  الجاني احد اصولھا سواء كان شرعیا او غیر شرعي او
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 - ب بتربیتھا او رعایتھا او لھ سلطة شرعیة او قانونیة علیھا عوقب باالشغال الشاقة عشرین سنة .
بة األشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني علیھا الثانیة عشرة ولم تكمل الخامسة وتكون العقو

ویقضي بالعقوبة ذاتھا المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دین او  - 2 عشرة من عمرھا.
تمدھا استعمال السلطة او التسھیالت التي یس مدیر مكتب استخدام او عامال ًفیھ فارتكب الفعل مسیئا

  من ھذه السلطة.
االغتصاب بالخداع كل من واقع أنثى مواقعة غیر مشروعة وھو  153المادة  1936قانون العقوبات  - 

عالم بجنونھا أو بعتھھا أو واقعھا برضاء منھا حصل علیھ بتھدیدھا أو بخداعھا في ماھیة الفعل أو 
  .شرة سنواتفي شخصیة الفاعل، یعتبر أنھ ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة ع

  
  تحلیل النصوص القانونیة

  
إن جرائم اإلغتصاب بحق المرأة مھما كان عمرھا یجب أن ال تنال أي نوع من أنواع التخفیف الجزائي في 
العقوبة حیث من الواجب أن یعمل القضاء على حمایة المرأة من أصحاب النفوس المریضة التي تعتدي على 

ناك بعض العقوبات في اإلعتصاب وضع فیھا عقوبة اإلعدام إال أن ما أعراض النساء دون وجھ حق ورغم أن ھ
یحث في أروقة القضاء والمحاكم ال یوقع العقوبة المناسبة بحق المعتدي وفي كثیر من األحیان ینفذ من العقوبة 

قابة على وتبقى الفتاة ھي الضحیة الوحیدة التي تعاني قھر المجتمع ومأساة اإلغتصاب لذا یجب أن تكون ھناك ر
  عمل المحاكم وتطبیقھا لمثل ھذه العقوبة لتلك القضایا الھامة والموثرة في المجتمع .

إن من یعتدي على أنثى لم تكمل الخامسة عشرة من عمرھا من قبل أحد أصولھا أو من أوكل بتربیتھا  - 
ب أن یدفع ورعایتھا یجب أن ال یعفى من أي تخفیف جزائي حتى لو أعلن توبتھ وإعترافھ بالخطأ یج

أشد العقوبة ، ولماذا ال یتم وضع عقوبة اإلعدام لمثل ھذه القضایا ، وما دور المجتمع في معالجة 
الحاالت المعتدى علیھا وكیف یتم تأھیلھا وإعادتھا للحیاة الطبیعیة وتعویضھا عما تعرضت لھ ومن 

فتاة لمثل ھذا النوع من المسئول عن ذلك وما دور المدرسة ومؤسسات المجتمع في الحد من تعرض ال
 الجرائم الالإنسانیة بحق الفتاة الصغیرة .

إن إستغالل الفتاة المعاقة أو الفاقد لإلدراك والعقل والتمیز لھ إنسان غیر طبیعي ویعاني من المرض  - 
الذي یجب الحجر علیھ وإبعاده عن اإلختالط في المجتمع حیث یجب معاقبتھ عقوبة تحد من ذلك لفترة 

ى یردع غیره عن مثل ھذا الفعل الذي ال یوصف إال أنھ غیر طبیعي وإنحراف سلوكي وقیمي طویلة حت
 خطیر یدل على سادیة النفس التي قامت بھ فال یكفي سنوات قلیلة لذلك الفعل بالحبس .

  73خرق حرمة النساء) 4(

فض بكارتھا أو تسبب كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرھا بوعد الزواج ف -1)304المادة ( - 
بالحبس من ستة اشھر الى ثالث سنوات ویلزم  –عقوبة اشد  اذا كان فعلھ ال یستوجب –في حملھا عوقب 

االدلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى علیھ في الخداع بوعد الزواج ھي اعترافھ لدى  - 2بضمان بكارتھا.
كل من حرض امرأة  - 3 قاطـعة أو مراسالت تثبت ذلك .وثائق  المدعي العام او في المحكمة او أن یصدر عنھ

 سواء أكان لھا زوج أم لم یكن على ترك بیتھا لتلحق برجل غریب عنھا او أفسدھا عن زوجھا الخالل الرابطة
 تزید على سنتین. الزوجیة یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال

شخصاً لم  -ن كل من داعب بصورة منافیة للحیاء :أیعاقب بالحبس من شھر إلى سنتی - 1- 305المادة  - 
ً كان أو أنثى ،ب امرأة أو فتاة لھا من العمر ثماني عشرة سنة أو  - یكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا

 في حال التكرار ال یجوز تحویل عقوبة الحبس إلى الغرامة . - 02أكثر دون رضاھا 
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نة عشرة من عمره أو على أنثى مھما بلغ عمرھا من عرض على شخص لم یكمل الثام- 306المادة  - 
ً للحیاءعوقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشھر أو  ً منافیا ً للحیاء أو وّجھ ألي منھما كالما ً منافیا عمال

ً الى مائتي دینار   بغرامة من ثالثین دینارا
ً  )307المادة ( -  ً بالنساء او محظورا ً خاصا دخولھ وقت الفعل لغیر  كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا

  .ال تزید على ستة اشھر النساء ، عوقب بالحبس مدة
التنكر بزّي النساء كل شخص ذكر دخل بزّي النساء إلى شقة  16974المادة  1936قانون العقوبات  - 

حجز  170المادة و .منزل مخصصة للنساء یعتبر أنھ ارتكب جنحة ویعاقب بالحبس مدة سنة واحدة
أ) في أي مكان لیواقعھا رجل مواقعة غیر ):حجز على امرأة بغیر رضاھا النساء عنوة كل من

ً أو غیر معین، أو ً معینا :ب) في بیت للبغاء)مشروعة، سواء أكان ھذا الرجل شخصا
إذا وجدت  (1)صور حجز النساء  171المادة و .یعتبر أنھ ارتكب جنحة، ویعاقب بالحبس مدة سنتین

اقعة غیر مشروعة أو وجدت في بیت للبغاء، فیعتبر الشخص أنھ امرأة في منزل لیواقعھا شخص مو
 ً حجز علیھا في ذلك المنزل أو بیت البغاء إذا امتنع عن إعطائھا أي شيء من ألبستھا أو مالھا قاصدا
ً في  بذلك إرغامھا أو حملھا على البقاء في ذلك المنزل أو بیت البغاء، ویعتبر أنھ حجز علیھا أیضا

لبغاء إذا كانت تلك األلبسة معارة أو معطاة بأي وجھ آخر لتلك المرأة منھ أو بناء على المنزل أو بیت ا
ال تتخذ اإلجراءات  (2).أمره، وھددھا باتخاذ اإلجراءات القانونیة بحقھا إذا أخذت تلك األلبسة معھا

لبسة القانونیة حقوقیة كانت أو جزائیة، بحق امرأة كھذه ألخذھا ما ھو ضروري لھا من تلك األ
  .للتتمكن بذلك من مغادرة ذلك المنزل أو بیت البغاء، أو لوجود مثل ھذه األلبسة في حیازتھا

  
  تحلیل النصوص القانونیة 

إن جمیع عقوبات اإلعتداء على المرأة البالغة أو الفتاه الصغیرة لیست كافیة لردع الجاني والمعتدي على  - 
مور من المحرمات كما أن الشرع أوال أھمیة كبیرة في سمعتھا وشرفھا كون أن المجتمع یعتبر ھذه األ

المحافظة على العرض وجعلھا من أصول الدین فكیف ال یعاقب من یعتدي على عرض فتاه وسمعتھا 
ویدمر حیاتھا ومستقبلھا ویبقى ھو حرا طلیقا ال ینال إال بعض أسھر من الحبس كعقوبة لھ ھل ھذا 

وسوف یردع غیره في ظل ظروف إجتماعیة ساد فیھا اإلنفتاح  سیردعھ عن اإلتیان بمثل ھذه الجرائم
 والتطور واإلنحالل األخالقي والبعد عن القیم واألخالق .

كما أن الشخص الذي یھیأ ظروف یعرض بھا الفتاه أو الطفل الصغیر للوقوع في البغاء وممارسة  - 
من إرتكب أكثر من جریمة في الفحشاء بالتھدید أو الحبس كیف ال یعاقب عقوبة صارمة على ذلك وھو 

 نفس الوقت عندما ھدد المرأة واعتدى على عرضھا وعرضھا للخطر والغعتداء من قبل األخرین  .
ھذه الجرائم خطیرة في المجتمع ویجب العمل على وضع ما یحمي المرأة والطفل من التعرض لمثل ھذه 

لصھیوني الذي من المتوقع أن یشغل الجرائم خاصة أن المجتمع الفلسطیني محاصر أیضا باإلحتالل ا
  عمالء لھ لإلیقاء بالنساء وإفساد أخالقھن وطلب العمالة معھم .

ً بزي إمراة لیدخل على حرمات النساء وأماكنھن  -  الشخص الذي یستغل لباس النساء ویرتدي متخفیا
ً إلى على حالة شخص یعاني من المرض النفسي الذي یجب أن یوض عھ في الخاصة ھذا ال یدل أیضا

المصحات العالجیة النفسیة باإلضافة إلى العقوبة الصارمة لما یفعلھ من أفعال بعیدة عن األخالق 
والحیاء ، لذا یجب العمل على وضع الحراسة والراقبة الكافیة في تلك األماكن إن تكرر وجود مثل ھذا 

ا في المكان المخصص الفعل لحمایة المرأة من أي خطر یحدث لھا في وقت تكون ھي أمنت على نفسھ
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 لھا دون أن تعلم بوجود رجل یتخفى لیعتدي علیھا أو یراقب عورتھا ویھتك عرضھا .
 75المرأة و اإلجھاض وقتل الولید

من أقدم بأیة وسیلة كانت على إجھاض امرأة برضاھا ،  - 1)322المادة ( 1960قانون العقوبات  - 
ذا أفضى االجھاض او الوسائل التي استعملت في وإ - 2عوقب بالحبس من سنة الى ثالث سنوات.

 تقل عن خمس سنوات. سبیلھ الى موت المرأة عوقب الفاعل باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال
من تسبب عن قصد بأجھاض امرأة دون رضاھا ، عوقب باألشغال الشاقة مدة ال  -1 )323المادة ( - 

ر سنوات إذا أفضى االجھاض او الوسائل وال تنقص العقوبة عن عش - 2تزید على عشر سنوات.
 المستعملة الى موت المرأة.

تستفید من عذر مخفف ، المرأة التي تجھض نفسھا محافظة على شرفھا ویستفید كذلك  )324المادة ( - 
) للمحافظة  323و  322المنصوص علیھا في المادتین ( من العذر نفسھ من ارتكب إحدى الجرائم

 و قریباتھ حتى الدرجة الثالثة.على شرف إحدى فروعھ ا
  

إذا تسببت امرأة بفعل او ترك مقصود في قتل ولیدھا الذي لم 76)331المادة ( 1960قانون العقوبات  - 
باالعدام ، ولكن المحكمة اقتنعت بأنھا حینما  یتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم علیھا

ً من تأثیر والدةتسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعیھا  الولد او بسبب الرضاعة الناجم عن  تماما
  والدتھ ، تبدل عقوبة االعدام باالعتقال مدة ال تنقص عن خمس سنوات.

إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود، في موت  (1) قتل الطفل 226المادة  1936قانون العقوبات  - 
ً من تأثیر وضعھا طفلھا المولود حدیثاً، وكانت حین وقوع ذلك الفعل أو ا ً تاما لترك لم تبرأ بعد برءا

لذلك الطفل بحیث كانت من جراء ذلك في حالة عقلیة غیر متزنة، فتعتبر أنھا ارتكبت جریمة "قتل 
ً لوال وجود أحكام ھذه  الطفل" ولو كانت الظروف التي وقع فیھا الجرم تجعلھ من قبیل القتل قصدا

ى ذلك الجرم كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن غیر قصد المادة. وتجوز محاكمتھا ومعاقبتھا عل
  .في ذلك الطفل

تعاقب باالعتقال مدة ال تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي  )332المادة (1960قانون العقوبات  - 
 من السفاح عقب والدتھ. بفعل او ترك مقصود في موت ولیدھا –إتقاء العار  –تسببت 

  
كل من ناول امرأة، حامالً كانت أو  المساعدة على االجھاض   175المادة قطاع غزة   1936 قانون العقوبات - 

ً أو مادة مؤذیة أخرى أو استعمل الشدة معھا على أي وجھ كان أو استعمل أیة وسیلة أخرى مھما  غیر حامل، سما
ستعمال الشدة أو الوسیلة األخرى كان نوعھا بقصد اجھاضھا، أو تسبب في تناولھا السم أو المادة المؤذیة أو في ا

محاولة  176المادة و  .معھا ألجل ھذا الغرض، یعتبر أنھ ارتكب جنایة ویعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة
ً كانت أو غیر حامل، تناولت على وجھ غیر مش ً أو مادة مؤذیة أخرى أو رواالجھاض كل امرأة، حامال ع سما

سیلة مھما كان نوعھا، أو سمحت لغیرھا بأن یناولھا مثل ھذه المادة أو استعملت القوة بأي وجھ كان أو أیة و
باستعمال مثل ھذه القوة أو الوسیلة معھا بقصد اجھاضھا، تعتبر أنھا ارتكبت جنایة وتعاقب بالحبس مدة سبع 

ً آخر أو ھیأ لھ بوجھ غیر مشروع أي شيء من  177المادة و .سنوات التھیئة لالجھاض كل من أعطى شخصا
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األشیاء مھما كان نوعھ مع علمھ بأن ذلك الشيء سیستعمل على وجھ غیر مشروع في اجھاض امرأة، سواء 
ً أو غیر حامل، یعتبر أنھ ارتكب جنحة  .كانت حامال

  

  تحلیل النصوص القانونیة 

سب إن نصوص القانون وضعت لحمایة المرأة من اإلجھاض دون سبب شرعي یدعوھا لذلك ووضع العقوبة التي تنا - 
كل دافع لإلجھاض واإلعتداء على حیاة الطفل بالقتل والحرمان من الحیاة ، فعقوبة اإلجھاض مع موافقة المرأة 
الحامل على ذلك أقل من العقوبة التي تحدث بغیر رضاھا حیث وضعت عقوبة ال تقل عن عشر سنوات مع األشغال 

 الشاقة وخاصة إن تعرضت المرأة للوفاة بسبب ذلك اإلجھاض 
م یعطي التخفیف في الحكم لحالة اإلجھاض إال للمراة التي خافت على سمعتھا وشرفھا أو من خاف علي قریبتھ ل - 

 أیضا وسمعتھا .
 االعدام بحق المرأة التي تقتل ولیدھا بشكل مقصود إال أنھ یخفف عنھا إن كانت تحت تأثیر الوالدة لخمس سنوات . - 
وضع التخفیف بسبب خشیة العار ، غن ھذه األمور من أكثر ما تشیع قتل ولید السفاح یؤدي لعقوبة خمس سنوات ف - 

زیادة تلك الجرائم في المجتمع عندما یخفف الحكم بتلك الصورة ویعلم أن المجرم لم ینال جزاءه المستحق رغم كل 
الشرف فكیف ما فعل من السفاح والتقل لنفس بریئة ورغم ذلك لم ینال إال مدة قصیرة من الحكم تعتح ذریعة العار و

 سیصلیح المجتمع وتختفي تلك الجرائم إذا لم توضع العقوبة الصارمة ضد ھؤالء المجرمین .
ً أو غیر حامل لم تمیز المادة بین عقوبة إن كانت المراة على علم أو ال تعلم بنیة  -  المساعده على إجھاض إمرأة حامال

 إجھاضھا فوضعت العقوبة عامة لكل من ساھم بذلك 
جھاض من المراة نفسھا أو طلبھا المساعدة من غیرھا توقع علیھا عقوبة لمدة سبع سنوات ، أما من ھیئ محاولة اإل - 

 الظروف للمساعدة على اإلجھاض لم توضع عقوبة واضحة لذلك الفعل في نص المادة .
حم قد نصوص المواد لم تظھر األشھر التي وقع فیھا إلجھاض في الحمل حیث یجب أن ال یكون الجنین في الر - 

تشكل ونفخت فیھ الروح أو من بدایة األیام األولى للحمل ، وھل ھناك تمیز في العقوبة حسب أشھر الحمل وعمر 
 الجنین أم ھي أحكام عامة لجمیع أشھر الحمل وتعرض المراة لإلجھاض بھا .

ك في الجریمة إن كل من یقبل على تعریض المرأة لإلجھاض دون عذر شرعي قد ساھم في قتل نفس بریئة واشتر - 
ویجب أن توضع علیھ نفس عقوبة المرأة التي سعت لإلجھاض سواء كان خوفھا من المجتمع والعار أو كانت 

 متزوجھ وسعت لإلجھاض ألسباب معینة .
لم توضع عقوبة للطبیب الذي یخطيء ویسبب في تعریض المرأه إلجھاض جنینھا أو تعریضھا للوفاة أحیانا بسبب  - 

 أخطاء طبیة .
قبال الفتیات على اإلجھاض بسبب الحمل غیر شرعي ھو بسبب عدم وجود مراكز ترعى ھؤالء األطفال فتقوم إن إ - 

المرأة بإلقائھ في الشارع كي یلتقطھ أحد المارة وھذا أسوء من اإلجھاض لذا یجب العمل على نشر التوعیة في 
ویج الشباب وتخفیف المصاریف المكلفة في صفوف الشباب والفتیات وإلزامھم باألخالق الشرعیة والمساعدة على تز

الزواج وفتح أبواب العمل والقضاء على البطالة في صفوفھم حتى ال یتعرض الشباب لھذا اإلنحراف السلوك وتكثر 
  ھذه المشكالت في المجتمع الفلسطیني فعالج المشكلة یجب أن یكون من الجذور ولیس فقط بفروعھا .

 
  78و   77القتل  وإخفاء الوالدة

ً قصداً ، عوقب 326والقتل مع سبق االصرار و المادة (،  ) القاتل قصدا1( 1960العقوبات  قانون -  ) من قتل إنسانا
  باألشغال الشاقة عشرین سنة.
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من ھذا القانون، كل من  214القتل من غیر قصد مع مراعاة أحكام المادة  212المادة 1936قانون العقوبات  - 
 وتعرف ھذه الجنایة بالقتل عن ر مشروع یعتبر أنھ ارتكب جنایةتسبب في موت شخص آخر، بفعل أو ترك غی

  .یعاقب بالحبس المؤبد و غیر قصد
  

ً كل من أدین بارتكاب جنایة  215المادة  1936قانون العقوبات  -  ویشترط في ذلك أنھ  .یعاقب باإلعدام القتل قصدا
 ھي حبلى فیحكم على تلك المرأة بالحبس المؤبدإذا ثبت للمحكمة ببینة مقنعة أن امرأة أدینت بارتكاب القتل قصداً 

(2)  ،ً ً قصدا لیس في ھذه المادة ما یؤثر في صالحیة المحكمة عند النظر بناء على اتھام بقتل طفل مولود حدیثا
في إصدار قرار بإدانة المتھمة بالقتل عن غیر قصد أو بإدانتھا مع اعتبارھا مجنونة، أو بإدانتھا بإخفاء 

ن أحكام ھذا القانون المتعلقة بإخفاء الوالدة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتھام بقتل الطفل إ (3).الوالدة
اخفاء الوالدة كل من سعى  227المادة ، وبالصورة التي تسري فیھا على تبرئة امرأة من جریمة القتل قصدا

ً بجثة طفلھا، سواء أكان ا لطفل قد مات قبل الوالدة أو أثناء الوالدة أو إلخفاء والدة امرأة بعد وضعھا بتصرفھ سرا
  .بعدھا، یعتبر أنھ ارتكب جنحة

  
  تحلیل النصوص القانونیة

إن نصوص القانون وعقوباتھا قد إختلفت في قانوني العقوبات المطبق في الضفة الغربیة عن القانون المطبق في  - 
ع غزة أما في الضفة الغربیة وضعت عقوبة قطاع غزة حیث وضعت عقوبة اإلعدام للقتل العمد والمقصود في قطا

المطبق في  1936الحبس لمدة عشرون عاما مع األشغال الشاقة ، أما القتل بغیر عمد وال قصد عقوبة في قانون 
 لم یوضع عقوبة واضحة لھ وشمل تحت بند القتل القصد . 1960قطاع غزة بالحكم المؤبد أما في قانون 

 امل في عقوبة القتل من اإلعدام إلى عقوبة المؤبد إن كان القتل عن قصد وتعمد .وضع القانون تخفیف للمرأة الح - 
 

إن أكثر قضایا القتل الواقعة على المراة تحدث تحت ذریعة شرف العائلة دون وجود أدلة تثبت أن المرأة فعال قد  - 
بمعالجة تلك المشلكة وعدم  إرتكبت مثل ذلك الفعل وحتى لو إرتكبت فعال من ذلك ألیس من الواجب أن یقوم القضاء

التعاطف مع مرتكب جریمة القتل حتى لو ثبت أن المراة قد فعلت ما توقع منھا حتى ال تصبح العقوبة في یدي الناس 
یمارس من یشاء وتحدث الفوضى ویقع الظلم على كثیر  من النساء دون تأكد من األدلة القاطعة ولكن مجرد الشبھ 

 .أو السمعة واإلشاعة علیھا 
كما أن جریمة إخفاء الوالدة والجثة للطفل بین القانون أنھا جنحة ولم یبین العقوبة أو یقارنھا بالمثل بعقوبة القتل  - 

العمد أو غیر عمد فیجب العمل على توضیح نص ھذه المادة ووضع العقوبة المناسبة لھا حیث أنھا تحوي على جرم 
 مركب من إخفاء الحمل والقتل المتعمد .

  

  جریمة والعقوبات واقع ال

  حسب مركز اإلحصاء الفلسطیني

2011االفعال االجرامیة المبلغ عنها في الضفة الغربیة حسب نوع الفعل االجرامي  )  1جدول رقم (  79  

  
 المجموع             نوع الفعل االجرامي

 144               في قتل   قتل/ شروع

 102               خطف / محاولة خطف
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 148               إغتصاب / محاولة إغتصاب

 8066               إعتداء

 3184               ایذاء / اخالقیة

 593               مخدرات

 2534               سرقة

 619               احتیال / تزویر

 544               تهدید / إعتداء على موظفي القطاع العام

 8               حیازة / بیع اغذیة اوادویة فاسدة

 80               حریق جنائي

 100               حیازة سالح بدون ترخیص/ إطالق نار

 99               جرائم مشنبه فیها

 536               جرائم ضد النظام العام

 33               أخرى

 16790               المجموع
 

  

مما یدل على عدم 2011دد جرائم اإلعتداء أخذت أعلى نسبة في المجتمع الفلسطیني عام ) ع 1من المالحظ حسب إحصاءات جدول ( 
 إحترام حقوق الفرد سواء كان ذكرا أم أنثى كما أن اإلیذاء األخالقي أخذ نسبة أیضا عالیة مما یدل على وجود تدني في المنظومة القیمیة

ً لیس بالقلیل مما یثبت أن ھناك جرائم تتعرض لھا في المجتمع أما جرائم اإلغتصاب ومحاولة اإلغتصاب فكان  العدد خالل عام أیضا
المرأة أو تقع محاولة لتعرضھا وتھدیدھا باإلغتصاب داخل المجتمع الفلسطیني دون أن تجد حمایة إجتماعیة وقضائیة لھا ، اما جریمة 

مة موجودة في المجتمع ولیست قلیلیة العدد ، إن جمیع ھذه  القتل أو الشروع في القتل رغم عدم وضوح نسبة الذكر واألنثى إال أن الجری
الجرائم من المتوقع أن تكون المرأة عرضة لتكون ضحیة لھا لذا فیجب تفعیل القوانین والعقوبات التي تردع كل من یعتدي على المواطن 

ریمة وحریتھ وكرامتھ وتوفیر األمن واألمان وكل الفلسطیني سواء كان إمرأة أو رجل فالقانون األساسي أكد على حق اإلنسان بالحیاة الك
  من یسعى لیجعل حیاة اآلخرین تحت الخوف والتھدید والموت ال بد أن یأخذ العقوبة القاسیة لیردع غیره .

من العار إن معظم الجرائم المتعلقة باألنثى في المجتمع الفلسطیني إما ال یبلغ عنھا ویتم السكوت علیھا والتغطیة علیھا بحجة الخوف 
والفضیحة أو ال یؤدي القضاء اإلجراء الالزم بحقھا بتبقى قضیة المرأة معلقة لسنوات طویلة في المحاكم دون أن ینتصر لھا ، فكثیر من 

مع قضایا القتل أو التحایل على الحق والمیراث واإلغتصاب لم تنال المرأة فیھا حقھا كما ینبغي ویدعو لھ القانون والشرع، وھذا یتناقض 
ما نص علیھ القانون األساسي الذي أعط حق اللجوء للقضاء والتقاضي أمام القاضي والحریات والمساواة في الحقوق ، كما یخالف 
نصوص قانون العقوبات الذي وضع لكل فعل إجرامي عقوبة تناسبھ ولعل القانون بقي قاصرا على أرض الواقع وفي التطبیق العلمي 

  لنصوصھ .
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 80 2011ا لمحكومون في السجون في الضفة الغربیة حسب نوع الفعل االجرامي )  2جدول رقم ( 

 
 المجموع             نوع الفعل االجرامي

 70                 قتل

 24               محاولة قتل

 20                إغتصاب

 107               االعتداء 

 189               مشاجرة/ إیذاء

 5               بخطف وسل

 172               مخدرات

 493               سرقة

 64               أخالقیة

 57               إحتیال / تزویر

 45               االخالل باالمن العام/ مقاومة موظفین

 15               إختالس

 4181               اخرى

 5442               المجموع
 

  

من الجدول أعاله نالحظ أن عدد المحكومین في السجون الفلسطینیة في الضفة الغربیة ال یتناسب مع عدد مجموع القضایا حیث فاق 
) وھذا إما یدل على عدم أخذ القضاء لمجراه إتجاه الجریمة المرتكبة أو التساھل في القضایا  1عددھم بكثیر كما في الجدول رقم ( 

القضاء حیث أظھر تلك النسب العددیة وجود خلل في تطبیق القضاء داخل المحاكم الفلسطینیة إتجاه القضایا المقدمة إلیھا  المطروحة على
  أو المبلغ عنھا .
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 التوزیع النسبي لألفراد ضحایا األفعال اإلجرامیة حسب سبب عدم التبلیغ عن الجریمة خالل)  3جدول رقم ( 

  200881الماضیة،  12الشهور  

 األراضي الفلسطینیة عدم التبلیغسبب 
  

   28.5 عدم خطورة الحادث
حل الموضوع شخصیا/ 

 عشائریاً 
18.3   

   0.2 عدم توفر تأمین

   21.2 عدم الرغبة في تدخل الشرطة

   26.8 عدم الثقة باألجهزة المختصة

   1.3 المكانة االجتماعیة

   3.7 أسباب أخرى

   100 المجموع
 

) فیبین أسباب عدم التبلیغ عن الجریمة في المجتمع الفلسطیني والتي برز أھمھا الغعتقاد من األھالي بعدم خطورة  3ل رقم ( أما الجدو
ً كانت ھذه أھم األسباب وھذه إن دلت  الحادث ثم عدم الثقة باألجھزة المختصة وعدم الرغبة في تدخل الشرطة أو حل الموضوع شخصیا

جتمع بأھمیة التبلیغ عن الحوادث مھما كانت بسیطة حتى یتم اإلستفادة منھا في إصالح ومعالجة قضایا فھي تدل على عدم وعي الم
ال المجتمع والبحث عن حلول لھا، كما أن عدم الثقة باألجھزة األمنیة ھذا یثبت النتائج السابقة للقضایا والمحكومین أن األجھزة األمنیة 

ً لسنوات وھذا ما یدعو الكثیر من المواطنین أن یحلوا تقوم بدورھا المطلوب في تحقیق العدال ة في القضایا ولعل كثیر منھا یبقى عالقا
مشاكلھم اإلجتماعیة بصورة شخصیة وعشائریة مما یعرض الكثیر من ضیاع حقوقھم المشروعة ، كما یعطل دور القضاء في المجتمع 

  ویضعف الدولة والقانون .

  

 201182المجتمع الفلسطیني،  مسح العنف في)  4جدول رقم (    

 النسبة المؤشر
   النساء اللواتي سبق لهن الزواج

 37.0 نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضوا للعنف من قبل الزوج

58.6  نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضوا للعنف النفسي من قبل الزوج      

23.5  وتعرضوا للعنف الجسدي من قبل الزوجنسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج       
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 11.8  نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضوا للعنف الجنسي من قبل الزوج

 54.8 نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضوا للعنف االجتماعي من قبل الزوج

ي من قبل الزوجنسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضوا للعنف االقتصاد  55.1 

ً في كثیر من  حسب الجدول أعاله أعلى نسبة عنف داخل األسرة من قبل الزوج على زوجتھ ھو العنف النفسي وھو أشد أثرا
المواقف من العنف الجسدي على صحة المرأة وقدرتھا على النجاح وتحقیق ذاتھا حیث یفقدھا الثقة بالنفس والمجتمع ولعلھا 

وتستسلم لما یریده الزوج دون أن یكون لھا رأي في األمور المشروعة لھا مما یضیع حقوقھا وتبقى ضعیفة تكره نفسھا كأنثى 
  في المواجھة لھا .

أما العنف الجسدي وھو ال یقل خطورة عن النفسي جاء في المرتبة الثانیة ضد المرأة حیث تتعرض المرأة للضرب الذي یقلل 
ویؤدي إلنھاكھا نفسیا وجسدیا ومعاملتھا كأنھا ملك للزواج وال یحق لھا اإلعتراض على أي من قیمتھا ونظرتھا لنفسھا كإنسانھ 

قرار في حیاتھا الزوجیة كما یولد الخوف واإلضطراب في حیاتھا مما یجعلھا دائما في حالة إنزواء وبعد عن المجتمع 
  واإلختالط بالناس والتعامل معھم .

أخذ أیضا حظا كبیرا من قبل الزوج على زوجتھ الذي یھینھا من خالل السیطرة على  أما العنف اإلجتماعي واإلقتصادي فھو
أمالكھا وأموالھا ومدخراتھا أو یحرمھا من حقوقھا المالیة والنفقة الواجبة لھا مما یعرضھا لحالة من القھر واإلذالل وعدم 

الزوج یشھر بزوجتھ ویشوه صورتھا أمام اآلخرین أو  التحكم بأموالھا والحاجة إلیھ دائما وكذلك العنف اإلجتماعي الذي یجعل
یھین أھلھا وعائلتھا أو یحرمھا من التعامل مع الناس ویبحسھا داخل البیت فال یحق لھا الخروج حتى إلى بیت أھلھا أو في أسوء 

  الظروف والحالت الطارئة .

ً تعبر عن عدم وعي المرأة في المواد القانونیة التي ت نظم لھا حقوقھا وتشرعھا لھا وكذلك سوء التربیة في فھذه النسب أیضا
األسرة للمرأة منذ مراحل الطفولة التي تجعلھا خاضعة للذكر كما أن قصور في القانون الذي ال یطبق مواده في الحزم ضد تلك 

بالمرأة دون الرجوع  القضایا وإنصاف المرأة وإحقاق حقوقھا وإخراج المجتمع من بعض األفكار والتقالید البالیة التي تتحكم
  للشریعة وال للقانون وخاصة بما یتعلق بقضایا المیراث وغیره .

  

  83المرأة والطفل واألحوال المدنیة 
] إذا عثر على طفل حدیث الوالدة مجھول الوالدین 1] [22مادة [ بشأن األحوال المدنیة 1999) لسنة  2قانون رقم ( 

ً بالحالة التي عثر بھا إلحدى ا أ] إحدى المؤسسات المعدة الستقبال األطفال حدیثي الوالدة  - لجھات التالیة:یسلم فورا
ً وعلى المؤسسة أن تقوم بإخطار جھة الشرطة المختصة.  ب] جھة الشرطة التي عثر علیھ بدائرة  لرعایتھ صحیا

  ج] رئیس الھیئة المحلیة.  اختصاصھا. 

البسات والظروف التي وجد فیھا الطفل یبین فیھ مكان العثور ] أ] على الشرطة أو الھیئة المحلیة تحریر محضر بالم2[
علیھ وتاریخھ وسن الطفل بالتقریب وجنسھ (ذكر أو أنثى) والحالة التي وجد علیھا وأوصافھ وما قد یكون بھ من عالمات 

ً للمالبس واألشیاء المادیة الموجودة معھ والمكان الذي وجد فیھ وعلى الشرطة أو الھیئ ة المحلیة تسلیم ممیزة ووصفا
  الطفل والمحضر إلى دار رعایة معتمدة من وزارة الشئون االجتماعیة. 

ب] تقوم دار الرعایة بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعیة باتخاذ اإلجراءات الخاصة بقیده في السجل المدني باسم 
كما تقوم باتخاذ  م تدل القرینة على خالف ذلكرباعي وھمي وتثبت دیانتھ مسلماً بعد مضي ثالثة أشھر من العثور علیھ ما ل

  اإلجراءات الخاصة بالحضانة بما یتالءم مع مصلحة الطفل الفضلى. 
                                                             
فلسطیني/ فلسطین/ المجلس التشریعي ال 1999لعام  2قانون األحوال المدنیة رقم  83  



[Type text] (واقع المرأة في منظومة القوانین الفلسطینیة ) 2013آمال إبراھیم أبو خدیجة / المجلس التشریعي الفلسطیني  تقریر  

ً فعلى الشرطة أو رئیس الھیئة المحلیة تحریر محضر بذلك مرفق بتقریر الطبیب 3[  ] إذا كان المولود الذي عثر علیھ میتا
ً عن الوفاة مع صورة الشرعي حول عمر الطفل ووقت وفاتھ وأسباب ال وفاة وترسل الشرطة أو رئیس الھیئة المحلیة بالغا

  عن المحضر إلى الدائرة المختصة لقیده في سجل خاص. 

ً للبیانات التي یدلي بھا المبلغ وتحت مسئولیتھ، وال یجوز ذكر 23مادة [ ] إذا كان المولود مجھول األبوین یكون قیده طبقا
السجل الخاص بذلك إال بناًء على طلب منھما أو منھ أو بناء على حكم قضائي، وإذا لم یتوافر اسمي الوالدین أو أحدھما في 

ً للمادة [ ً لھذه المادة فیما یتعلق باسم األب واألم. 22ذلك یعامل المولود وفقا ً كل تسجیل لوالدة یتم خالفا   ]، ویعتبر باطال

 

والدان أو أحدھما الحضور أمام رئیس قسم السجل المدني واإلقرار ] قبل تسجیل والدة مجھول الوالدین یستطیع ال24مادة [
بأبوتھ أو أمومتھ للطفل بإقرار كتابي مصدق علیھ من شاھدین معروفین على أن یراعى في ذلك أحكام إثبات النسب 

  المعمول بھا في فلسطین. 

لمدني ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كلیھما ] ال یجوز لرئیس قسم السجل ا24]، [23] استثناء من أحكام المواد [25مادة [
] إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود 2] إذا كان الوالدان من المحارم. [1[ -حتى وإن طلب إلیھ ذلك في الحاالت اآلتیة:

  من غیر زوجھا.
  

  84الـزواج والطـالق 

ن تثبت علیھا رقم بطاقة الھویة للزوج ] على الجھات المختصة بإجراء عقود الزواج أو شھادات الطالق أ26مادة [
والزوجة وجھة إصدارھا، وعلیھا أن ترسل خالل شھر نسخة من العقد أو الشھادة إلى الدائرة الكائنة في الجھة التي حدثت 
 فیھا واقعة الزواج أو الطالق. وعلى الدائرة قید العقود والشھادات في السجل الخاص بذلك بعد ختمھما أو التأشیر علیھا

  برقم قید مع االحتفاظ بنسخة من كل عقد أو شھادة. 

  ] 27مادة [

على أقالم الكتاب بالمحاكم المختصة، أن یبلغوا دائرة األحوال المدنیة في الجھة الكائنة بدائرة اختصاصھا وفق النموذج 
النسب وذلك خالل سبعة أیام من المعد لذلك بما یصدر من أحكام نھائیة بالزواج أو بطالنھ أو الطالق أو التطلیق أم إثبات 

  تاریخ صیرورة الحكم نھائیاً، وعلى الدائرة تسجیل األحكام في السجل الخاص بذلك. 

] یقوم رئیس قسم السجل المدني بعد قید الزواج أو الطالق في سجل الوقائع بالتأشیر بذلك في سجل الزوجین أو 28مادة [
ً في سجل مدني آخر فعلى رئیس المطلقین أو أحدھما إذا كانا مسجلین فیھ، ف إذا كان الزوجان أو المطلقان أو أحدھما مسجال

  قسم السجل المدني إرسال بیان إلى السجل المختص خالل ثالثة أیام لیؤشر على السجل المدني الخاص بكل منھما. 

  تحلیل النصوص القانونیة 

وا مجھولي الوالدین أو اعترف والدي الطفل بعد إلقائھ لقد عالج قانون األحوال المدنیة قضایا األطفال اللقطاء إن كان - 
 ً بھ حیث وضعت مواد إجرائیة لكیفیة التعامل مع حالة الطفل الملقى حیث وفر القانون ظروف لحمایة الطفل مستقبال
من أي أعراض نفسیة تؤثر على شخصیتھ وتؤدي لإلضطراب حیث وفرت لھ مؤسسة تقوم على رعایتھ وتسجل لھ 

ً یوضع في السجل المدني إن لم یظھر لھ والدین وتضع لھ محضرا بظروف إیجاد الطفل وتوفر أسما كامالً   مستعارا
ً كأقرانھ من األطفال، كذلك راعي القانون الوضع اإلجتماعي حیث لم  لھ العالج والتعلیم والبیئة المناسبة لعیش سویا
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ض فیھا احد األطراف للضرر اإلجتماعي والتشھیر یسمح بذكر إسم أحد الوالدین أو كلیھام للطفل في حاالت یتعر
 في السمعة  .

 إن القانون لم ینظم إجراء عمل المؤسسات أو األسر الراعیة للطفل الملقى أو المتبنى من قبل أحد األفراد . - 
 ھل ھناك في المجتمع مؤسسات قائمة فعال على رعایة الطفل ومھیأ بكل الظروف التي تساعد على نموه كامال دون - 

 أیة خلل في شخصیتھ
عند ظھور والدي الطفل لم یبین القانون العقوبة التي تناسب الوالدین جراء ھذا الفعل بإلقاء الطفل والتخلي عنھ  - 

 وتعریضھ للخطر ولم یتم إحالتھ لمادة قانون العقوبات .
 

سمیة وتسجیلھا في كذلك راعي القانون المدني حمایة األسرة واجتماع الزوجان وتوثیق ذلك في األوراق الر - 
السجالت لدى الدوائر الرسمیة وذلك حفظا للحقوق بین الزوجین وكذلك حرص على التبلیغ وتقیید أي أحكام جدیدة 
تتعلق بالزواج والطالق وذلك حرصا على إدارة األسرة وأفراد المجتمع وعدم حدوث أیة مشاكل إجتماعیة أو 

  تداخالت في األنساب والعالقات الزوجیة .
  وصیات :الت

من المالحظ أن ھناك قوانین لم تكن شاملة في بنودھا لكل ما یحقق الحریة والحقوق والعدالة والمساواة وغیرھا من  - 
المباديء إتجاه المرأة مقارنھ مع الرجل لذا من األفضل أن یتم إعادة النظر في ھذه القوانین وتطویرھا إلى ما یحقق 

 نین األخرى ذات الصلة .ما یھدف إلیھ القانون األساسي والقوا
كثیر من نصوص القوانین غیر مطبقة على أرض الواقع وما زالت یطبق إما العرف أو أحكام داخلیة وضعتھا  - 

المؤسسة لذا یجب العمل على الحسم بالنسبة لتطبیق القوانین وتفعیلھا من أجل إحقاق الحقوق وعدم ضیاعھا وخاصة 
 بما یتعلق بالمرأة .

ات واألحوال الشخصیة وغیرھا التي تطبق في فلسطین ھي ذات حقب تاریخیة قدیمة ال تتناسب مع إن قوانین العقوب - 
تطور المجتمع وتغیر اآلجیال ولیست فلسطینیة التشریعي لذا من األفضل أن یتم وضع قوانین أخرى حدیثة 

 وفلسطینة تكون أكثر تناسبا مع وضع الثقافة والمجتمع الفلسطیني .
إجتماعي أو غیره یتعلق بالمرأة والطفل ولم یجد لھ نص قانوني یجب العمل على تعدیل القوانین  كل إشكال أو وضع - 

 ووضعھ ضمن النصوص القانونیة وخاصة إن كان األمر قد إنتشر في المجتمع بشكل ال یسكت علیھ .
قوانین وھذا یجعل ھناك إختالف في تطبیق األحكام ما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة في كثیر من مواد بعض ال - 

ھناك إشكالیة في التعامل مع الحكم والمرجعیة حیث یصدر حكم في قطاع غزة مختلف عن حكم الضفة الغربیة لذا 
 من الضروري السعي لتوحید القوانین .

 ما زالت المنظومة القانونیة في فلسطین قاصرة عن توفیر الحمایة الكافیة والرعایة للمرأة لذا یجب العمل على وضع - 
القوانین التي تؤدي لإلرتقاء بالمرأة وتحقیق ھویتھا وذاتیتھا في المجتمع إلى جانب الرجل بما ال یتعارض مع 

  نصوص القوانین والشریعة .
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  المراجع :

 ) ، فلسطین 2005القانون األساسي الفلسطیني ، المجلس التشریعي الفلسطیني (  - 
 مجلس التشریعي الفلسطیني ، فلسطینالنظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني ، ال - 
 ، رام هللا  2011كتاب اإلحصاء السنوي : اإلحصاء الفلسطیني ،  - 
 29قانون العمل الفلسطیني، (  - 
 م1/12/1976تاریخ اإلصدار:  1976قانون األحوال الشخصیة لسنة  - 

 92 / 1951قانون حقوق العائلة االردني  - 
 1960قانون العقوبات األردني  - 
  1936ت اإلنتداب البریطاني قانون العقوبا - 
 م 2004) لسنة 19قانون األسرى والمحررين رقم ( - 
 2000) لسنة  7قانون العمل الفلسطیني رقم (  - 
 بشأن األحوال المدنیة 1999) لسنة  2قانون رقم (  - 
  2004) لسنة  20قانون الصحة العامة رقم (  - 
   2004) لسنة  7قانون الطفل الفلسطیني رقم (  - 
 يبشأن التعلیم العال 1998لسنة  11قانون رقم  - 
 بشأن مراكز التأھیل واإلصالح 1998) لسنة  6قانون رقم (  - 
 بشأن مراكز التأھیل واإلصالح 1998) لسنة  6قانون رقم (  - 
  م 2004) لسنة  14قانون لدعم األسرى في السجون اإلسرائیلیة رقم (  - 
 م1999) لسنة  4قانون حقوق العوقین رقم (  - 
 2005ات الفلسطیني قانون اإلنتخاب - 
قضایا - ) ، أطفال فلسطین 15) سلسلة إحصاء الطفل (  2012جھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،(  - 

 وإحصاءات، التقریر السنوي 
) ، رام  37) ، جاھزیة مراكز اإلصالح والتأھیل الفلسطینیة، سلسلة (  2005الھیئة المستقلھ لحقوق اإلنسان (  - 

 هللا 
نباء والمعلومات الفلسطینیة موقع وكالة وفا لأل - 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3189 
 - /Documentswww.genderclearinghouse.org/Ar/upload/Assets. المشاركة السیاسیة للمرأة الفلسطینیة ،  
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