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الملخص التنفيذي والتوصيات

تواجه النساء والفتيات في األرض الفلسطينية احملتلة متييزاً مؤسسياً وقانونياً واجتماعياً مستحكماً نتيجة لالحتالل
اإلسرائيلي ،وكذلك بسبب النظام القانوني البالي وغير املتوافق .لقد مارس مناصرو حقوق املرأة في األرض الفلسطينية
احملتلة الضغط من أجل إصالح القوانني منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في سنة  .1994ومع أنه مت حتقيق
تقدم في هذا املضمار ،إال أن هناك أجزا ًء مهمة في التشريعات ال تزال تعجز عن تلبية املتطلبات األساسية لقانون
حقوق اإلنسان الدولي.
مت إجراء هذه املراجعة للتشريعات من منظور حقوق املرأة بتكليف من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/برنامج مساعدة
الشعب الفلسطيني بهدف دعم الشركاء الوطنيني الذين يعملون على إصالح القوانني وتعزيز حقوق املرأة .تسعى
املراجعة ،في جملة أمور أخرى ،إلى تقييم التشريعات الفلسطينية من ناحية امتثالها للمعايير الدولية حلقوق اإلنسان،
وتناقش انطباق هذه املعايير على السلطة الوطنية الفلسطينية ،وحتلل مسار إصالح القوانني في األرض الفلسطينية
احملتلة من ناحية عالقته بحقوق املرأة .تبني املراجعة على دراسات من حقل الدراسات االجتماعية-القانونية ،وتأمل
أن تقدم رؤية جديدة للتفاعل بني اإلصالح القانوني والظروف االجتماعية-االقتصادية .كما ترمي إلى إثارة حوار حول
السبل األكثر فاعلية التي يستطيع إصالح القوانني من خاللها أن يعزز حقوق املرأة في األرض الفلسطينية احملتلة ،سوا ًء
في حال استمرار االحتالل أو في ظل الدولة الفلسطينية املستقلة العتيدة.
يضع قانون حقوق اإلنسان الدولي معايير دنيا حلماية حقوق املرأة .هذه املعايير مثبتة في أدوات متعددة ،من ضمنها
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) .وقد ألزمت السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها باالمتثال
إلى قانون حقوق اإلنسان الدولي ،ولكن مبا أنه ال يعترف بالسلطة كدولة ،فليس باإلمكان إخضاعها للمساءلة على
املستوى الدولي من خالل اآلليات الدولية .إال أن هذا ال مينع إمكانية وضرورة دمج االلتزامات بحقوق اإلنسان وفقاً
للمعاهدات الدولية في اإلطار القانوني الفلسطيني احمللي بحيث يكون من املمكن إسنادها بواسطة احملاكم الوطنية.
نتيجة قرون من اخلضوع للحكم األجنبي ،أصبح النظام القانوني الفلسطيني يتشكل من خليط من القوانني التاريخية
النابعة من عدة نظم قانونية مختلفة ،يضاف إليها القوانني اجلديدة التي سنتها السلطة الوطنية الفلسطينية .وقد تعرقل
اإلصالح التشريعي في السنوات األخيرة لعدة أسباب منها استمرار االحتالل اإلسرائيلي ،والنزاع الفصائلي الداخلي،
وغياب اإلجماع على الوجهة التي ينبغي أن تتخذها عملية اإلصالح .نتيجة لذلك ،ال تزال قوانني بريطانية وأردنية
ومصرية قدمية العهد تسري على مجاالت مهمة مثل القانون اجلنائي وقوانني األسرة .فض ً
ال عن ذلك ،وبسبب ضعف
القدرات في مجاالت التخطيط التشريعي وصياغة السياسات التشريعية ،فإن بعض القوانني الفلسطينية اجلديدة تفتقر
إلى االنسجام فيما بينها وتخفق في حتقيق أهدافها املقصودة.
ال ميكن اإلقالل من شأن تأثيرات االحتالل اإلسرائيلي املتعلقة بالنوع االجتماعي على عملية اإلصالح التشريعي
الفلسطيني .فالسياسات واملمارسات اإلسرائيلية تشكل عائقاً خطيراً أمام اجلهود الفلسطينية لبناء إطار تشريعي
وقضائي قادر على حماية حقوق النساء .على سبيل املثال ،وفيما أن املجلس التشريعي الفلسطيني ميلك صالحية سن
قانون حول العنف األسري ،فإن الشرطة املدنية الفلسطينية ال تستطيع تنفيذ أحكام مثل هذا القانون في املنطقتني
باء وجيم في الضفة الغربية دون أخذ املوافقة اإلسرائيلية .كما أن ضحايا العنف األسري في القدس الشرقية يبقني
محرومات من احلماية .وبالتالي فإن القوانني في األرض الفلسطينية احملتلة ستفقد مغزاها في آخر املطاف طاملا يتم
منع السلطات الفلسطينية بتكرار من ترجمتها إلى واقع ملموس لصالح السكان.
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إن الفروع اخلمسة في القانون التي تتم مراجعتها في هذا التقرير تتوافق مع املعايير الدولية بدرجات متفاوتة .فالقانون
األساسي الفلسطيني – األداة الدستورية الرئيسية في األرض الفلسطينية احملتلة – يتقيد مبعايير حقوق اإلنسان
بشكل كبير من الناحية النظرية (مع أنه يخفق في إرساء حقوق اجتماعية مهمة ذات صلة باملرأة بشكل خاص وفي إزالة
التفاوت بني اجلنسني) .ومع ذلك ،فإن احلقوق التي ينص عليها – مبا في ذلك احلقوق في املساواة وعدم التمييز – ال
يتم االحتجاج بها في احملاكم وال يبدو أنها تشكل أكثر من جزء صغير الشأن من املمارسات القانونية اليومية .هناك
ضرورة ملحة للعمل على حتديد األسباب وراء أوجه عدم التوافق الظاهرة بني القانون األساسي الفلسطيني والنظام
القانوني احمللي.

من ناحية أخرى ،إن تشريعات األحوال الشخصية (األسرة) السارية في األرض الفلسطينية احملتلة تتباين عن املعايير
الدولية في عدد من املجاالت .على سبيل املثال ،يسمح للفتاة التي تبلغ الرابعة عشرة من العمر بالزواج في تناقض مع
القانون الدولي ،ويفترض باملرأة دون الرجل أن حتصل على موافقة وليها على الزواج ،وميكن للزوج أن يطلق زوجته
بسهولة أكبر مما هو احلال بالنسبة للزوجة ،ومن الفروق األخرى بني الرجل واملرأة أنه ميكن للرجل أن يتزوج ما يصل
إلى أربع زوجات في الوقت ذاته .يشير استعراض املواقف التي تتمسك بها األطراف املعنية الرئيسية بخصوص متطلبات
اإلصالح في مجال قانون األسرة إلى أنه ال يوجد إجماع بشأن الوجهة التي يجب أن يتخذها اإلصالح في عدد من
املجاالت .لذا فإن العمل على جعل قانون األسرة الفلسطيني منسجماً مع املعايير الدولية على املدى القريب لن يكون
باملهمة السهلة .مع ذلك ،وعلى اجلانب اإليجابي من الصورة ،تبني الدراسات االجتماعية-القانونية أن احملاكم الشرعية
تتسم باحلراك القانوني واالجتماعي ،وأن القضاة واحملامني واملتقاضني يستطيعون حتقيق نتائج إيجابية لصالح النساء
حتى في غياب تشريعات ملتزمة بحقوق اإلنسان.
كما أن القانون اجلنائي في األرض الفلسطينية احملتلة يخفق في التماثل مع املعايير الدولية .على سبيل املثال ،ميكن
ملرتكبي جرائم القتل الذين يدعون أنهم قاموا بفعلتهم من أجل “صيانة شرف العائلة” أن يحصلوا على إعفاء من العقوبة
القضائية ،وال يتم جترمي االغتصاب في نطاق العالقات الزوجية ،وال توجد إجراءات مختصة للتعامل مع حاالت االشتباه
باالعتداء اجلنسي .إن إصالح القانون اجلنائي موضوع على األجندة التشريعية منذ سنوات ،وقد قامت جلنة وطنية
مؤخراً ،في  ،2011-2010بإعداد مشروع قانون عقوبات بهدف التشاور .ومع أن مشروع القانون لم يخل من العيوب ،إال
أنه لقي ترحاباً من مجتمع حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة ،واعتبر أنه ميثل خطوة مهمة نحو حقوق املرأة.
إال أن حكومة حماس في غزة لم تشارك في عملية التشاور ،وعندما مت اإلعالن عن اتفاق مصاحلة وطنية في نيسان/
إبريل  ،2011مت تعليق عملية التشاور.
إن تشريعات العمل والقوانني التي حتكم املشاركة السياسية ،مبا في ذلك قوانني االنتخابات ،تتماشى في جزئها الرئيسي
مع املعايير الدولية .فكال هذين املجالني من القوانني يرسخ احلقوق في املساواة وعدم التمييز .وقد اعتبر تشريع العمل
الفلسطيني على وجه اخلصوص إيجابياً بالنسبة للمرأة ألنه ،وللمرة األولى ،يقر بحقوق مهمة في مجال األمومة .ومع
ذلك ،فإن مشاركة املرأة في القوى العاملة ،في املمارسة العملية ،ال تزال منخفضة ،وال تزال النساء يتلقني أجوراً أخفض
من تلك التي يتلقاها الرجال ،ويتم تعيني رجال في الغالبية العظمى من املناصب املنتخبة على املستوى احمللي والوطني.
إن األثر احملدود لإلصالح القانوني في هذه املجاالت على واقع النساء الفعلي يبرز أهمية ضمان أن تترافق خطوات
اإلصالح القانوني وتتعزز بإدخال تعديالت هيكلية وبرامج اجتماعية-اقتصادية .وال بد أن يجري اإلصالح القانوني يداً
بيد مع مبادرات أشمل من أجل التغيير إذا شئنا له أن يكون أداة فعالة في التعامل مع التفاوت بني اجلنسني.
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التوصيات
1 .1توصيات عامة:
•استئناف عملية توحيد ومواءمة التشريعات في الضفة الغربية وقطاع غزة حاملا يسمح الوضع السياسي بذلك،
ومواصلة تعزيز عملية التشاور العريضة مع املجتمع املدني في هذا اخلصوص.
•بناء قدرات صنع السياس� � ��ات عبر مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية .والتأكد من استطالع األثر احملتمل
للتش� � ��ريعات املقترحة بش� � ��كل تفصيلي قبل أن تس� � ��ن ،مع إيالء االنتب� � ��اه إلى الس� � ��ياق االجتماعي واالقتصادي
والسياسي احملدد الذي يتوقع أن يتم تنفيذ القانون فيه.
•متتني قدرات التخطيط التشريعي عبر مؤسسات السلطة الوطنية.
•توسيع فرص احلصول على منح دراسات القانون في كليات احلقوق مبا يشمل الدراسات االجتماعية-القانونية،
مع التركيز على بناء القدرات في الدراسات القانونية النسوية.

2 .2القانون الدولي:
•متتني قدرات كليات احلقوق الفلسطينية في تدريس القانون الدولي وإجراء األبحاث حوله ،مبا يشمل الدراسات
القانونية النسوية.
•صياغة سياس� � ��ات عامة لضمان التوافق بني القانون الدولي والنظام القانوني الفلسطيني احمللي ،وخاصة فيما
يتعلق بتوطني التزامات حقوق اإلنسان الدولية في التشريعات احمللية.
•ضم� � ��ان أن تتم مراجعة مش� � ��اريع القوانني م� � ��ن ناحية مدى توافقها مع قانون حقوق اإلنس� � ��ان الدولي ،وخاصة
اتفاقية سيداو ،كإجراء ثابت.

3 .3القوانين الدستورية:
•تفحص مدى انعكاس املبادئ الدستورية في املمارسة القانونية اجلارية.
•حتديد أس� � ��باب عدم تطبيق احملاكم للحقوق في املس� � ��اواة وعدم التمييز املنصوص عليها في القانون األساسي
الفلسطيني (املعدل لسنة  )2003بهدف تعزيز حقوق املرأة.
•مراجعة مدى توافق التش� � ��ريعات الفلس� � ��طينية مع القانون األساسي الفلس� � ��طيني ،وخاصة التشريعات التي مت
تبنيها قبل سن القانون األساسي.
•متت� �ي��ن ق� � ��درات العاملني ف� � ��ي املهن القانوني� � ��ة في مج� � ��االت القوانني الدس� � ��تورية ،وقوانني املصلح� � ��ة العامة،
واالستراتيجيات القانونية ،في اجلوانب التي تتعلق بالدفاع عن حقوق املرأة.

4 .4قوانين األحوال الشخصية:
ضمان االنسجام بني قوانني األحوال الشخصية الفلسطينية وضمان توافقها مع املعايير الدولية ،مبا يشمل ما يلي ،من
جملة أمور أخرى:
•رفع الس� � ��ن األدنى للزواج إلى  18س� � ��نة وتنفيذ إصالحات اجتماعية-اقتصادية تس� � ��اهم في احلد من الزواج
املبكر.
•إلغاء النص القاضي بضرورة حصول املرأة على موافقة ولي (قريب ذكر من جهة األب) للزواج.
•إعطاء شهادة املرأة في احملاكم الشرعية وزناً مكافئاً لشهادة الرجل.
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•تقييد ممارسة تعدد الزوجات مبا يكفل حماية حقوق املرأة.
•ضمان أن تعطى األولوية للمصلحة الفضلى للطفل في قضايا احلضانة.

•ضمان حصول املرأة على حقوق متكافئة مع الرجل فيما يخص حضانة األطفال والبقاء على اتصال معهم.
•توسيع املجاالت التي تتيح للمرأة طلب الطالق وتقييد حق الرجل املطلق في التطليق.
•التأكد من أن يراعي القانون املتعلق بتقس� � ��يم املمتلكات الزوجية املش� � ��تركة عند فس� � ��خ عقد الزواج احتس� � ��اب
مساهمة املرأة في بناء هذه األصول من خالل العمل الذي تقوم به سوا ًء داخل املنزل أو خارجه.

•إجراء أبحاث اجتماعية-قانونية حول تطبيق قوانني الش� � ��ريعة في املمارس� � ��ة العملية من أجل التوصل إلى فهم
أفضل لطريقة وصول النساء إلى العدالة ،وكيف ميكن دعم هذه اجلهود وتعزيزها.

5 .5القانون الجنائي:
•سن قانون عقوبات جديد موحد يتوافق مع معايير حقوق اإلنسان ويحمي النساء من جميع أشكال العنف وينص
على العقوبات املناسبة ملرتكبي العنف ضد النساء.
•مراجع� � ��ة وحتدي القيود املفروضة على احلريات الفردية في مش� � ��روع قانون العقوبات التي عملت جلنة وطنية
على إعداده في الفترة .2011-2010
•تفحص طرق اس� � ��تخدام النساء لنظام العدالة اجلنائية وكيف يحس� �ب��ن خسائرهن ومكاسبهن منه ،وجعله أكثر
قدرة على االستجابة الحتياجات النساء.
•دراس� � ��ة الطرق التي تقوم بها احملاكم بإنتاج املعرفة حول العنف ضد املرأة وكيف يس� � ��اهم ذلك في مناهضة أو
تعزيز الصور النمطية السلبية بخصوص أدوار كل من الرجل واملرأة.

6 .6قانون العمل:
•توسيع مجاالت احلماية التي يوفرها قانون العمل (لسنة  )2000للعاملني والعامالت في العمل املنزلي واألفراد
الذين يعملون لصالح أقرباء لهم ،وغالبية هؤالء األفراد من النساء.
•حتديد حد أدنى لألجور لكل من النساء والرجال حسب ما يتطلبه القانون.
•توفير محاكم عمل مختصة صديقة للمرأة للتعجيل في البت في نزاعات العمل.
•دع� � ��م وزارة العم� � ��ل في متتني آلياتها للتفتيش عل� � ��ى كيفية تطبيق قانون العمل ومتت� �ي��ن العالقات بني الوزارات
لضمان تقدمي استجابات متوافقة لالحتياجات القانونية للنساء.
•تأس� � ��يس نظام ضمان اجتماعي يساهم في توزيع التكاليف املرتبطة بعمل املرأة خارج املنزل على املجتمع ككل.
يجب أن يتضمن ذلك تيسير الوصول إلى مرافق رعاية الطفل.

7 .7المشاركة السياسية:
•تطوير تشريعات لتنظيم النقابات العمالية واألحزاب السياسية وتعزيز متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني في
املشاركة السياسية.
•استكش� � ��اف األس� � ��باب التي تقيد مشاركة النساء في احلياة السياس� � ��ية في األرض الفلسطينية احملتلة من أجل
صياغة سياسات تقدم استجابة شمولية لهذا الوضع.
•ضمان أن يتم تعيني عدد أكبر من النساء املؤهالت في املناصب احلكومية العليا وضمان أن تتاح للنساء فرص
متكافئ� � ��ة للحصول على التدري� � ��ب واخلبرات العملية التي يحتجنها من أجل التنافس على ش� � ��غل املناصب على
جميع املستويات.
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مالحظة منهجية
تعتمد هذه املراجعة للتشريعات على فحص للقوانني احمللية والدولية ،واألدبيات األكادميية ،وحتليل السياسات ،واملسوح،
وغيرها من املواد املنشورة .باإلضافة إلى ذلك ،أجريت مقابالت مع قياديني وقياديات من املجموعات النسوية ومنظمات
حقوق اإلنسان العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ومسؤولني ومسؤوالت من الوزارات احلكومية واملؤسسات الدينية
العاملة في الضفة الغربية 1.كما متت مراجعة وحتليل القوانني ذات الصلة.
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الضفة الغربية تشمل القدس الشرقية .إال أنه وبسبب أن إسرائيل قد قامت بضم القدس الشرقية بشكل غير شرعي ،فإن سكان القدس الفلسطينيني بحكم الواقع أصبحوا
خاضعني لوالية اإلطار التشريعي اإلسرائيلي.

 1مقدمة
منذ نشأة نظام حقوق اإلنسان الدولي في سنة  ،1948وهي السنة ذاتها التي أقيمت فيها دولة إسرائيل وبدأت
عمليات تشريد السكان الفلسطينيني بدأ املدافعون واملدافعات عن حقوق املرأة عبر العالم يدعون إلى ضرورة انسجام
التشريعات احمللية مع املعايير الدولية .وقد اكتسبت هذه اجلهود في األرض الفلسطينية احملتلة أهمية حيوية بالنسبة
للنهوض بحقوق املرأة والقضاء على جذور التفاوت بني اجلنسني ،والذي يرجع سببه إلى نظام التحكم األبوي السائد في
املجتمع الفلسطيني ،إلى جانب ثقافة العنف العسكري الناجتة عن االحتالل اإلسرائيلي املطول.
لقد مت حتقيق تقدم في السنوات األخيرة ،إال أن هناك قوانني مهمة سارية في األرض الفلسطينية احملتلة ال تزال تخفق
في تلبية متطلبات قانون حقوق اإلنسان الدولي .وفي سبيل دعم الشركاء الوطنيني العاملني في مجال إصالح القوانني
وحقوق املرأة ،كلف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني إجراء هذه املراجعة للتشريعات،
والتي تتفحص خمسة فروع من القانون الفلسطيني من منظور حقوق املرأة ،وهي :القوانني الدستورية ،وتشريعات
األحوال الشخصية ،والقانون اجلنائي ،وقانون العمل ،والقوانني التي تنظم املشاركة السياسية.
وبشكل أكثر حتديداً ،تقيم املراجعة التشريعات الفلسطينية من ناحية توافقها مع قانون حقوق اإلنسان الدولي ،وخاصة
اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد املرأة (سيداو) التي مت تبنيها سنة  ،1979وكذلك مدى استجابتها ملطالب
مجتمع حقوق اإلنسان وحقوق املرأة الفلسطيني .في هذا اخلصوص ،تركز الكاتبة على أهمية توضيح العالقة بني
القانون الدولي والنظام القانوني احمللي .يحلل التقرير أيضاً مسار عملية إصالح القوانني في األرض الفلسطينية احملتلة
منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،ووجهة مبادرات اإلصالح القانوني اجلارية ،واآلفاق أمام جعل القوانني احمللية
متماشية مع املعايير الدولية بخصوص حقوق املرأة.
تستند املراجعة إلى النظرية االجتماعية-القانونية ،والتي تبرز أهمية فهم القانون في سياق العوامل االجتماعية والثقافية
والسياسية واالقتصادية التي تؤثر في طريقة تطبيقه في املمارسة العملية .وتأمل املراجعة من ذلك في أن تطرح أفكاراً
جديدة على املمارسني القانونيني العاملني في احلكومة والقطاع اخلاص واملجتمع املدني .ومن املأمول أن تؤدي هذه
األفكار إلى إطالق حوار ونقاش حول السبل التي ميكن أن يساهم فيها إصالح القوانني بأكبر قدر من الفاعلية في
النهوض بحقوق املرأة في األرض الفلسطينية احملتلة.
يتكون التقرير من خمسة أجزاء ،حيث يحدد اجلزء الثاني اإلطار املفاهيمي للتقرير ،والذي يستند إلى النظرية
االجتماعية-القانونية ويبرز الطبيعة املركبة للعالقة التبادلية بني القانون واملجتمع .أما اجلزء الثالث فيقدم نظرة عامة
مختصرة إلى أدوات حقوق اإلنسان الدولية األوثق صلة بحقوق املرأة ويناقش انطباق هذه األدوات على السلطة الوطنية
الفلسطينية بالنظر إلى وضعها القانوني الدولي من ناحية عدم متتعها بصفة الدولة .ويقدم اجلزء  1-4نظرة عامة
إلى احلركة النسوية الفلسطينية والنظام القانوني الفلسطيني ،مشيراً إلى مناهج العمل املختلفة التي تبنتها املنظمات
النسوية ،وكذلك العواقب الناجتة عن االحتالل على اإلصالح التشريعي وحقوق املرأة .فيما يتفحص اجلزء  2-4اإلطار
الدستوري الفلسطيني ويشير إلى أهمية القوانني الدستورية في حتقيق املساواة بني اجلنسني .ويستعرض اجلزء 3-4
تشريعات األحوال الشخصية الفلسطينية التي تنظم الشؤون املتعلقة باألسرة مثل الزواج والطالق وحضانة األطفال.
ويبحث اجلزء  4-4في قضية العنف ضد املرأة في سياق القانون اجلنائي .أما اجلزء  5-4فيقيم تشريعات العمل
الفلسطينية فيما يقيم اجلزء  6-4القوانني التي حتكم املشاركة السياسية .وترد في اجلزء اخلامس مالحظات ختامية
مختصرة .وقد مت أعاله عرض قائمة بالتوصيات احملددة التي استنبطت من نتائج هذا التقرير.
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 2اإلطار المفاهيمي
تستند هذه الدراسة إلى رؤية مقتبسة من حقل الدراسات االجتماعية-االقتصادية .في العادة ،ينظر املمارسون
واملمارسات القانونيات العامالت في حقل حقوق املرأة – مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان ،ومنظمات حقوق
اإلنسان ،واحملامون واحملاميات – إلى القانون ،أوالً وقبل كل شيء ،كأداة ميكن من خاللها تعزيز وحماية حقوق املرأى
3
ومصاحلها 2.كما مييل العديد منهم إلى النظر إلى املصاعب واملشاكل التي تواجهها النساء عبر عدسة النظام القانوني.
فهم ،على سبيل املثال ،ينسبون استمرار العنف ضد املرأة إلى عدم قدرة النظام القانوني على ردع االعتداءات ومعاقبة
املعتدين بشكل فعال ،أو هم يعزون انخفاض مشاركة املرأة في القوى العاملة إلى قواعد الشريعة التي تشترط على املرأة
أن تأخذ موافقة الزوج على عملها خارج املنزل 4.تبعاً لذلك ،فإن اإلصالح التشريعي واملناصرة بخصوص القوانني تلعب
5
دوراً رئيسياً – وإن لم يكن الدور الوحيد – في استراتيجيات املناصرات واملناصرين حلقوق املرأة.
تؤكد النظرية االجتماعية-القانونية على أن هذا التصور للقانون ،وإن كان صحيحاً ،إال أنه ميكن أن يستهني بتعقيد
العالقة بني إصالح القوانني واألوضاع االجتماعية-االقتصادية .وتأمل هذه الدراسة ،من خالل إبرازها للعمل العلمي في
هذا احلقل والذي أجري في عدد من السياقات املختلفة ،أن تطرح أفكاراً جديدة وتقدم أساساً جديداً للجدل والنقاش
حول إصالح القوانني وحقوق املرأة والعدالة بني اجلنسني في األرض الفلسطينية احملتلة.

12

2

مقابالت مع منظمات حقوق اإلنسان واملنظمات النسوية ،آذار/مارس  ،2011رام الله وغزة .ميكن االطالع على قائمة كاملة باألشخاص الذين جرت مقابلتهم في امللحق رقم
.1

4

مقابلة مع السيدة زينب الغنيمي ،مديرة مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة 24 ،آذار/مارس  ،2011مدينة غزة.

3

املرجع السابق.

5

مقابالت مع منظمات حقوق اإلنسان واملنظمات النسوية ،آذار/مارس  ،2011رام الله وغزة.

القانون الدولي والسلطة الوطنية
3
الفلسطينية
تق ّيم هذه املراجعة التشريعات الفلسطينية من ناحية توافقها مع معايير حقوق اإلنسان الدولية فيما يتعلق بحقوق املرأة.
كما تتفحص مدى تلبية التشريعات الفلسطينية ملطالب مجتمع حقوق املرأة وحقوق اإلنسان الفلسطيني .في البداية،
يقدم هذا اجلزء نظرة عامة مختصرة إلى أدوات حقوق اإلنسان الدولية األوثق صلة بحقوق املرأة .ثم يناقش انطباق
هذه األدوات على السلطة الوطنية الفلسطينية بالنظر إلى وضعها القانوني الدولي من ناحية عدم متتعها بصفة الدولة.
وأخيراً ،تتم مناقشة صلة القانون الدولي بالنظام القانوني الفلسطيني احمللي.
تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في سنة  1948ليكون أول تعبير دولي عن حقوق
اإلنسان .يؤكد اإلعالن أحقية اجلميع باملساواة أمام القانون والتمتع بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية دون أي نوع
من التمييز ،مبا في ذلك بنا ًء على اجلنس 6.وعلى مدى العقود التي تلت ،خرجت إلى الوجود مجموعة من أدوات حقوق
اإلنسان لتحدد التزامات الدول األخالقية والقانونية جتاه النساء على قدم املساواة مع الرجال ،ومن أهم هذه األدوات
العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية 7والعهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية 8اللذان تبنتهما
اجلمعية العامة في سنة  .1966ترجم هذان العهدان مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إلى معاهدات ملزمة قانونياً،
وأصبح على الدول التي تصادق عليهما واجب العمل على ضمان حصول النساء والرجال على حقوق متكافئة في التمتع
9
بجميع احلقوق التي ينصان عليها ،بدءاً من احلق في احلياة وحتى احلق في التعليم واحلق في مستوى معيشي مالئم.
أما اخلطوة الرئيسية التالية باجتاه تعزيز وحماية حقوق املرأة على املستوى الدولي فقد جاءت في تبني اجلمعية العامة
التفاقية سيداو في سنة  10.1979ترسخ اتفاقية سيداو ميثاقاً دولياً من أجل حقوق املرأة وتضع تركيزاً خاصاً على
مبادئ املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز وقد تبنى مجتمع حقوق املرأة وحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة
11
هذين املبدأين اللذين أصبحا يشكالن ركيزة أساسية يستندون إليها في الكثير من مجاالت عملهم.
توضح اتفاقية سيداو كذلك معنى املساواة بني اجلنسني وكيف ميكن حتقيقها ،وتقر بأن التمييز ينتهك مبدأ املساواة في
احلقوق 12.تبعاً لذلك ،فهي تتطلب من الدول األطراف ،في جملة أمور أخرى ،أن تتخذ:

“كل التدابير املناسبة ،مبا في ذلك التشريعي منها ،لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني ،وذلك لتضمن لها
13
ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع بها على أساس املساواة مع الرجل”.
تعتبر اتفاقية سيداو اآلن إحدى أكثر معاهدات حقوق اإلنسان الدولية حصوالً على املصادقة ،حيث بلغ عدد الدول
14
املنضمة إليها  187دولة حتى حزيران/يونيو .2011

6

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( ،)1948املادة .2

8

العهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية (.)1966

7
9

العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية (.)1966

العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ( ،)1966املادة  2والعهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية ( ،)1966املادة .2

10

اتفاقية سيداو (.)1979

12

مدخل إلى اتفاقية سيداو( www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm :مت الوصول إليه في  10حزيران/يونيو .)2011

14

مجموعة معاهدات األمم املتحدة ،على املوقع( http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en :مت
الوصول إليها في  10حزيران/يونيو .)2011

11
13

مقابلة مع السيد شعوان جبارين ،مدير مؤسسة احلق 28 ،آذار/مارس  ،2011رام الله.
اتفاقية سيداو ( ،)1979املادة .3

13

بعد حوالي عقد ونصف العقد من الزمن ،وفي سنة  1993حتديداً ،تبنت اجلمعية العامة اإلعالن بشأن القضاء على
العنف ضد املرأة 15.وفيما أن هذه الوثيقة ليست ملزمة قانونياً ،فإنها تعكس اإلجماع الدولي على أهمية القضاء على
العنف ضد املرأة .يدعو اإلعالن الدول األعضاء ،من جملة أمور أخرى ،إلى ما يلي:
•أن ت� � ��درج في القوانني احمللية جزاءات بحق من ميارس� � ��ون العنف ضد النس� � ��اء وأن تؤمن للنس� � ��اء تعويضاً عن
األضرار.
•أن تفتح فرص الوصول إلى آليات العدالة أمام النساء اللواتي يتعرضن للعنف ،وان تتيح لهن سب ً
ال عادلة وفعالة
لالنتصاف من األضرار التي تلحق بهن.

•أن تتخ� � ��ذ التدابير الالزمة لضم� � ��ان تزويد موظفي إنفاذ القوانني واملوظفني العموميني واملس� � ��ؤولني عن تنفيذ
16
سياسات درء العنف ضد املرأة والتحقيق فيه واملعاقبة عليه ،بتدريب يجعلهم واعني الحتياجات املرأة.
هناك أداتان أخريان تكتسبان أهمية خاصة بالنسبة حلقوق املرأة هما منهاج عمل بيجني ( 17)1995وقرار مجلس األمن
الدولي رقم  18.)2000( 1325ولهاتني األداتني صلة خاصة باملرأة الفلسطينية ألنهما يتعامالن مع حقوق املرأة من منظور
السلم واألمن.
ميثل منهاج عمل بيجني خطة العمل الدولية الرئيسية بشأن حقوق املرأة .وقد مت تبنيه في املؤمتر العاملي الرابع للمرأة
املنعقد في سنة  1995وهو يضع أجندة طموحة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني .يدعو منهاج العمل الدول إلى
جملة أمور منها ضمان وصول النساء إلى العدالة وجعل التشريعات احمللية متماشية مع معايير حقوق اإلنسان الدولية،
مبا في ذلك من خالل إلغاء القوانني التي متيز على أساس اجلنس 19.فض ً
ال عن ذلك ،يقدم منهاج العمل مساهمة
ملموسة في تعزيز التفكير العاملي بشأن النساء في النزاعات املسلحة.
يساهم قرار مجلس األمن الدولي رقم  ،1325الذي مت تبنيه باإلجماع في سنة  ،2000في تعزيز مسعى منهاج عمل
بيجني إلى ضمان عدم نسيان حقوق املرأة في أوقات احلرب .وهو يؤكد أيضاً على الدور املهم الذي تقوم به النساء في
منع النزاعات املسلحة وحلها ،وهو كذلك:

“يشدد على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية لإلفالت من العقاب ومقاضاة املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية
واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ،مبا في ذلك تلك املتعلقة مبا تتعرض له النساء والفتيات من عنف
20
جنسي وغيره من أشكال العنف”.
تصور هذه املراجعة املوجزة املكانة املركزية التي أصبحت تشغلها حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني والعدالة بني
اجلنسني في نظام حقوق اإلنسان الدولي ،مبا في ذلك في مداوالت األمن اإلنساني .إن املعاهدات واإلعالنات املوصوفة
أعاله متثل أدوات مهمة ميكن بواسطتها مساءلة الدول عن االنتهاكات التي تتعرض لها حقوق املرأة .من الناحية النظرية،
باإلمكان مساءلة الدول على مستويني اثنني :على املستوى الدولي من خالل اآلليات الدولية مثل احملكمة اجلنائية الدولية
ومحكمة العدل الدولية وآليات املعاهدات ،وعلى املستوى احمللي من خالل احملاكم الوطنية إذا مت دمج القوانني الدولية
21
املعنية في التشريعات الوطنية.
لقد مت منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز عضو مراقب في األمم املتحدة سنة  22 1974هذا يرتب على منظمة
التحرير االلتزام باحترام ميثاق األمم املتحدة وما صدر عنها من قرارات وإعالنات 23.وقد أنشئت السلطة الوطنية
الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام  .1993وهي ال حتظى
باعتراف املجتمع الدولي بصفة دولة ،وبالتالي فهي لغايات القانون الدولي تعد جهة ال متثل دولة .وفيما أن اجلهات
التي ال متثل دولة تستطيع أن تتحمل التزامات بشأن حقوق اإلنسان وميكن أن تكون ملزمة بالقانون الدولي ،إال أنها
15

إعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة (مت تبنيه في .)1993

17

يتوفر النص الكامل ملنهاج عمل بيجني على املوقع ( http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platformمت الوصول إليها في  10حزيران/يونيو .)2011
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قرار مجلس األمن الدولي رقم .)2000( 1325/s/RES :1325

منهاج عمل بيجني.

قرار مجلس األمن الدولي رقم .)2000( 1325/s/RES :1325

يرجى الرجوع إلى الصفحة اإللكترونية التالية ملنظمة العفو الدولية لالطالع على نظرة عامة موجزة على مختلف آليات العدالة الدوليةwww.amnesty.org/en/ :
( international-justice/issuesمت الوصول إليها في  10حزيران/يونيو .)2011
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( 3237د_ ،)29لسنة .1974

الريس ،ناصر  .2009مدى مواءمة التشريعات السارية في فلسطني للمواثيق الدولية ،القدس :مركز الدراسات النسوية .ص .10

ليست قادرة على التوقيع على االتفاقيات الدولية واالنضمام إليها 24.لذا فإن العديد من آليات املساءلة الدولية غير
متاحة للنساء في األرض الفلسطينية احملتلة .باإلضافة إلى ذلك ،تتأثر التزامات حقوق اإلنسان الدولية للسلطة الوطنية
الفلسطينية باالحتالل اإلسرائيلي الذي يقيد حرية عمل السلطة ومن ميثلونها .ومن املهم اإلشارة في هذا اخلصوص
إلى أن إسرائيل ،بصفتها دولة االحتالل ،تتحمل هي أيضاً مسؤوليات عن ضمان حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية
احملتلة على النحو الذي أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري الصادر في سنة  25 2004فإلى جانب ضرورة
أن متتنع بنفسها عن ارتكاب االنتهاكات حلقوق اإلنسان ،عليها أيضاً ،وفقاً ملنظمة رصد حقوق اإلنسان Human Rights
 ،Watchأن متتنع عن تقييد قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على إعمال حقوق اإلنسان من خالل:

“تقويض قدرة القضاة وضباط الشرطة واألطباء الشرعيني واحملامني ومقدمي اخلدمات االجتماعية
الفلسطينيني على التنقل داخل الضفة الغربية وغزة وإسرائيل وفيما بينها من أجل أداء عملهم أو احلصول
26
على تدريب إضافي”.
تقوم إسرائيل بشكل منهجي بخرق واجبها في االمتناع عن تقييد قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على صيانة حقوق
ال وفعلياً على السفر بني قطاع غزة والضفة الغربية وتفرض قيوداً
اإلنسان .على سبيل املثال ،تفرض إسرائيل حظراً شام ً
27
صارمة على احلركة داخل الضفة الغربية.
في سنة  ،2009أصدر ديوان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية املرسوم الرئاسي رقم  19الذي يهدف إلى “التصديق
من جانب واحد” على اتفاقية سيداو .ومع ذلك ،فإن طبيعة العالقة بني القانون الدولي والنظام القانوني الفلسطيني
غير واضحة .لذلك ،فليس من الواضح ما إذا مت أو لم يتم إدماج االتفاقية في النظام القانوني الفلسطيني نتيجة لهذا
“التصديق من جانب واحد” .هذه املسألة حتتاج إلى مزيد من الدراسة في ضوء املمارسة القانونية الفلسطينية .وفي
غياب الوضوح حول هذه املسألة ،يظل هناك تساؤل مفتوح حول ما إذا كانت املعاهدات الدولية التي صادقت 28عليها
السلطة الوطنية الفلسطينية باإلمكان االحتجاج بها أمام احملاكم الفلسطينية .ينبغي استكشاف هذه القضية  -وكذلك
مواءمة القانون الدولي مع النظام القانوني احمللي بشكل عام  -ومناقشتها على املستوى الوطني كجزء من عملية شاملة
لصنع السياسات العامة.
باإلضافة إلى التصديق من جانب واحد على اتفاقية سيداو ،أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية على التزامها بالقانون
الدولي بعدة طرق أخرى .فالقانون األساسي الفلسطيني (املعدل سنة  – )2003والذي من الشائع النظر إليه باعتباره
دستوراً مؤقتاً – ينص على أن:

“تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية التي
29
حتمي حقوق اإلنسان”.
كما عبرت السلطة الوطنية الفلسطينية عن التزامها بقواعد حقوق اإلنسان في عدة وثاق سياساتية مهمة .على سبيل
املثال ،تشير خطة احلكومة للفترة “ 2011-2009إنهاء االحتالل وبناء الدولة” إلى أن:

“حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ُملزِ مة ويتعينّ احترامها وتكفل الدولة احلقوق واحلريات الدينية واملدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ملواطنيها كافة ،كما وتضمن لهم التمتع بها على أساس مبادئ
30
املساواة وتكافؤ الفرص”.
وأكد مسؤولون بارزون في مقابالت أجرتها الباحثة معهم على التزام السلطة الوطنية املتواصل مبعايير حقوق اإلنسان
الدولية .فقد وضحت وزيرة شؤون املرأة السيدة ربيحة دياب أن الوزارة تسعى إلى تعديل القانون اجلنائي وتشريعات
األحوال الشخصية وقانون الضرائب والقوانني املنظمة للخدمة العامة بحيث تتوافق مع املعايير الدولية ،مع التركيز
24

25

.Clapham, A., Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford: Oxford University Press, 2006
رأي استشاري حول التبعات القانونية لتشييد جدار في األرض الفلسطينية احملتلة ،2004 ،على املوقعwww.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=5a& :
( case=131&code=mwp&p3=4مت الوصول إليه في  10حزيران/يونيو .)2011

26

Human Rights Watch, A Question of Security: Violence Against Palestinian Women and Girls, 2006. http://www.hrw.org/en/
.)node/11130/section/6 (accessed 10 June 2011
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28
29

30

ليس من الضرورة أن تعترف األمم املتحدة أو املجتمع الدولي بهذا التصديق حتى يعترف به النظام القانوني احمللي.
القانون األساسي الفلسطيني (املعدل سنة  ،)2003املادة .10

السلطة الوطنية الفلسطينية .إنهاء االحتالل :بناء الدولة (http://www.mopgov.ps/web_files/issues_file/090825%20Ending%20Occupation,%20 .)2009
( Establishing%20the%20State%20-%20Program%20of%20the%2013%20government.pdfمت الوصول إليها في  10حزيران/يونيو .)2011

15

بشكل خاص على إبطال النصوص التمييزية 31.وأشار وكيل وزارة العدل السيد خليل الرفاعي إلى أن وزارة العدل تعتبر
تعزيز حقوق اإلنسان مبا فيها تلك املتعلقة بحقوق املرأة سياسة ثابتة 32.وعلى النحو ذاته ،وضح السيد علي أبو الدياك
رئيس ديوان الفتوى والتشريع أن الديوان (املؤسسة املسؤولة عن اإلصالح التشريعي) منوط به التأكد من مدى موافقة
33
أحكام القوانني الفلسطينية للقواعد الدولية.
أخيراً ،وفيما يخص منظمة التحرير الفلسطينية ،أكدت وثيقة االستقالل الفلسطينية ( )1988على التزام «الدولة
الفلسطينية» مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
مبا أن اتفاقية سيداو تشكل البيان األكثر تفصي ً
ال حلقوق املرأة على الصعيد الدولي وقد قامت السلطة الوطنية
الفلسطينية بتصديق االتفاقية «من جانب واحد» ،فإن هذه املراجعة تقيم التشريعات الفلسطينية من ناحية مدى توافقها
مع أحكام هذه االتفاقية حيثما أمكن .وجتري اإلشارة إلى أدوات حقوق اإلنسان األخرى حيثما يكون مناسباً.

16
31

مقابلة مع السيدة ربيحة دياب ،وزيرة شؤون املرأة 20 ،آذار/مارس ( 2011رام الله).

33

مقابلة مع السيد علي أبو الدياك ،وكيل مساعد وزارة العدل 21 ،آذار/مارس ( 2011رام الله).

32

مقابلة مع السيد خليل الرفاعي ،وكيل وزارة العدل 21 ،آذار/مارس ( 2011رام الله).

 4اإلطار القانوني المحلي وحقوق المرأة
يستعرض هذا اجلزء التشريعات الفلسطينية من منظور حقوق املرأة ليقيمها على أساس متطلبات قانون حقوق اإلنسان
الدولي ومطالب مجتمع حقوق اإلنسان الفلسطيني .يتم تفحص الفروع اخلمسة التالية من القانون :القوانني الدستورية،
وتشريعات األحوال الشخصية ،والقانون اجلنائي ،وقانون العمل ،والقوانني التي تنظم املشاركة السياسية .يرسم هذا
اجلزء أيضاً مسار عملية إصالح القوانني – في عالقتها بحقوق املرأة  -منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
ويصف خطط ومقترحات إصالح القوانني الراهنة .ومن خالل تفحص املواقف التي تتبناها األطراف املعنية املختلفة
– مبا يشمل املجموعات النسوية ومنظمات حقوق اإلنسان وأعضاء املؤسسات الدينية – يقدم هذا اجلزء كذلك تقييماً
أولياً آلفاق امتثال إصالح القوانني إلى حقوق اإلنسان على املدى القريب .وأخيراً ،تتم مناقشة ما تعنيه نتائج الدراسات
االجتماعية-القانونية احلديثة في كل فرع من فروع القوانني اخلمسة التي يجري استعراضها.
يحتوي اجلزء على ستة أجزاء فرعية ،فيقدم اجلزء  1-4نظرة عامة موجزة إلى مطالب احلركة النسوية الفلسطينية
ومناهج عملها األساسية جتاه إصالح القوانني .كما يتناول النظام القانوني الفلسطيني ويشير إلى العواقب الناجتة
عن االحتالل العسكري اإلسرائيلي على اإلصالح التشريعي وحقوق املرأة .فيما يتفحص اجلزء  2-4اإلطار الدستوري
الفلسطيني .ويستعرض اجلزء  3-4تشريعات األحوال الشخصية الفلسطينية .ويبحث اجلزء  4-4في قضية العنف
ضد املرأة في سياق القانون اجلنائي ونظام العدالة اجلنائية .أما اجلزء  5-4فيبحث في تشريعات العمل الفلسطينية.
وأخيراً ،يقيم اجلزء  6-4القوانني التي حتكم املشاركة السياسية.

 1-4مقدمة
 1-1-4الحركة النسوية
بدأت احلركة النسوية الفلسطينية ،التي تضم عدة منظمات حلقوق املرأة ،بلفت االنتباه إلى القضايا املتعلقة باملرأة والنوع
االجتماعي والقانون حتى قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في معرض نقاشها لدورها في بناء الدولة الفلسطينية.
وقد ارتكز العديد من مطالب احلركة النسوية منذ البداية على مبدأ املساواة 35.متثلت إحدى املبادرات املهمة املبكرة في
دراسة حلقوق اإلنسان ترتكز على مبدأ املساواة بعنوان «حول القانون ومستقبل النساء الفلسطينيات» 36،وقد مت عرضها
أمام «البرملان الصوري» 37،وهو عبارة عن مبادرة أطلقتها عدة منظمات نسوية .قام «البرملان الصوري» مبراجعة شتى
38
فروع القانون من منظور العدالة االجتماعية واملساواة بني اجلنسني ومت اقتراح إصالحات في القوانني.
34

لم يكن املجلس التشريعي عام ً
ال مساعداً وداعماً حلقوق النساء في كثير من احلاالت ،وخاصة في مجاالت قانون
العقوبات وقانون األحوال الشخصية .كما أن اإلصالح تعرقل بسبب جملة من األمور منها اخلالفات السياسية بني
مختلف القوى السياسية واالجتماعية ،مبا في ذلك بني احلركة اإلسالمية (حماس) والسلطة الوطنية الفلسطينية .وأدت
هذه اخلالفات إلى جعل موضوع حقوق املرأة يدخل في إطار االنقسامات األيديولوجية األوسع 39.وفي مبادرة أحدث
عهداً ،أعدت وثيقة حقوق املرأة استناداً إلى مبدأ املساواة كذلك .صدرت الوثيقة امليثاق في سنة  2008بواسطة ائتالف
من مؤسسات املجتمع املدني ووزارة شؤون املرأة ،واضع ًة املساواة والنوع االجتماعي في صميم مشروع بناء مجتمع
دميقراطي 40.وهي تدعو إلى ترسيخ حقوق ومطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية مهمة ،مع أنها طرحت مبدأ املساواة
41
بني اجلنسني في مسائل األحوال الشخصية في إطار العموميات.
34

Hamami, R., and Johnson, P., Equality with a Difference: Gender and Citizenship in Transitional the oPt, Social Politics 314 – 343
.(1999
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39
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.Studies Working Paper 307, 1999
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يأخذ القانون دوراً مركزياً في استراتيجيات احلركة النسوية .إذ ينظر إلى القانون على أنه اإلطار الذي تفهم من خالله
املسائل املتعلقة باملرأة ،كما يعتبر أداة ميكن تعزيز حقوق املرأة بواسطتها 42.كما أن بعض املنظمات النسوية تُرجع مشاكل
املرأة إلى الثقافة األبوية السائدة وقيامها على قيم جتعل املرأة دائماً تابعاً للرجل وتربط مفاهيم شرف الرجل والعائلة
43
بسلوك وتصرفات املرأة.
وفقاً لهذه املفاهيم ،وضعت غالبية املنظمات النسوية في األرض الفلسطينية احملتلة األولويات البرامجية التالية:
•تعديل القوانني احمللية لتتالءم مع املعايير الدولية.
•مناصرة إنفاذ حقوق املرأة.
•ضمان توفر آليات احلماية الكافية.
•زيادة الوعي بحقوق املرأة.
•تقدمي املساعدة القانونية للنساء.
•تقدمي التدريب على قضايا النوع االجتماعي.
فيما يتعلق بإصالح القوانني ،متيل منظمات حقوق املرأة إلى التركيز على قانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات،
معتبرة أن هذه املجاالت تكتسب أهمية خاصة بالنسبة حلقوق النساء وتعد مفتاحاً إلحداث التغييرات في مجاالت
44
احلياة.
إن التركيز الرئيسي على إصالح القوانني لدى العديد من منظمات حقوق املرأة يقوم على فهم إجرائي للقانون مبني على
كفاءته التقنية 45.يقوم هذا النهج على افتراض أنه إذا ما عملت احملاكم والقوانني بكفاءة تقنية أكبر ،سيصبح الناس
قادرين على حتصيل حقوقهم 46.يركز مناصرو هذا النهج على بناء القدرة اإلدارية للسلطة القضائية ،باإلضافة إلى بناء
مهنة احملاماة وسن قوانني تتالءم مع املبادئ الدولية .في املقابل ،مييل مناصرو حقوق املرأة الذين يركزون على تأثير
47
القيم األبوية إلى إبراز أهمية نشر الوعي والتدريب على مفاهيم حقوق اإلنسان وقضايا املرأة.
على الرغم من أهمية متتني الكفاءة التقنية للمحاكم وحتدي القيم التقليدية ،إال أن هذين النهجني يخفقان في إعطاء
االهتمام الكافي بتفحص العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملؤسسية التي تعطي معنى للقانون 48.فتوسيع
نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل مث ً
ال ال يعتمد فقط على تغيير مفهوم «طاعة» املرأة لزوجها ،وإمنا يعتمد أيضاً على
مدى توافر وظائف في سوق العمل وعلى تغيير منط اإلنتاج وإعادة اإلنتاج داخل األسرة وفي املجتمع وفي السوق .هذا
يتطلب إعطاء قيمة اقتصادية أكبر لعمل املرأة خارج املنزل وداخل املنزل ،إلى جانب التدخل احلكومي لتوزيع عبء زيادة
مشاركة املرأة في العمل املدفوع األجر عبر املجتمع ككل.
هذا يعني أنه لضمان أن يتم تطبيق التشريع اجلديد بنجاح ،فإنه مطلوب من اإلصالحيني القانونيني النظر إلى أبعد من
حدود الفقه القانوني والنظر في مدى توافق القواعد املقترحة مع العوامل القانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
األخرى ،ويجب أن يفهم سن قوانني جديدة كجزء من عملية وليس العملية برمتها 49.كما يجب األخذ بعني االعتبار اآلثار
التشريعية والتنظيمية الناجتة عن النص القانوني.
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Faundez, J. Legal Reform in Developing and Transition Countries - Making Haste Slowly, Law, Social Justice and Global
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 2-1-4النظام القانوني الفلسطيني
نتيجة لقرون من االحتالل والهيمنة والسيطرة األجنبية ،أصبح اإلطار القانوني الفلسطيني يتألف من خليط من القوانني
التي تأتي من عدة أنظمة قانونية مختلفة .فالقوانني العثمانية وقوانني االنتداب البريطاني ال تزال سارية في الضفة
الغربية وقطاع غزة .وال تزال القوانني األردنية مطبقة في الضفة الغربية ،وال يزال يتم تطبيق القوانني املصرية في قطاع
50
غزة.
بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية ،بدأ املجلس التشريعي الفلسطيني في عملية توحيد وتنسيق اإلطار التشريعي
من خالل سن قوانني فلسطينية جديدة لكي يتم تطبيقها في جميع أنحاء البالد .وقد أعيقت هذه العملية بسبب الوضع
السياسي الداخلي فض ً
ال عن واقع االحتالل .على سبيل املثال ،مع بداية االنتفاضة الفلسطينية الثانية ضد االحتالل
العسكري اإلسرائيلي في سنة  ،2000مت تعليق العملية التشريعية قبل أن تستأنف في سنة  .2003ومت تعليق عملية
اإلصالح البرملانية مرة أخرى في سنة  2007نتيجة للصراع الداخلي بني حركتي حماس وفتح ،واالعتقال التعسفي
لعشرات من البرملانيني من قبل دولة إسرائيل ،واإلغالق العسكري الكامل لقطاع غزة 51.وأدى الصراع الداخلي في نهاية
األمر إلى وجود فرعني للحكومة :واحد في الضفة الغربية واآلخر في قطاع غزة ،وتبعاً لذلك اختلفت عملية إعداد
التشريعات في املنطقتني.
وقد أدى هذا املزيج من التعطيالت والصعوبات املتأصلة في حتقيق توافق في اآلراء بشأن القضايا الرئيسية إلى عدم
إمكانية حتقيق االنسجام في مجاالت قانونية مهمة ،مبا في ذلك قانون العقوبات وقانون األسرة ،فيما بقيت القوانني
التاريخية سارية املفعول 52.كما أن العديد من القوانني التي متكن املجلس التشريعي من سنها في الفترة حتى سنة 2007
قد سنت على نحو مجزأ وغير ثابت نتيجة لضعف التخطيط التشريعي .فض ً
ال عن ذلك ،وبالنظر إلى ضعف قدرات صنع
53
السياسات التشريعية ،فإن العديد من هذه القوانني جاءت غير متماسكة داخلياً ويصعب تنفيذها.
مع اإلعالن عن اتفاق مصاحلة في نيسان/إبريل  ،2011من املؤمل أن يتم تعيني حكومة جديدة موحدة وأن يصبح
باإلمكان استئناف عملية مواءمة التشريعات الفلسطينية ،مبا في ذلك التشريعات الصادرة بني عامي  2007و .2011
ومن املهم اإلشارة إلى أنه بسبب قضايا القيود على احلركة والوصول وضيق الوقت ،لم يكن من املمكن النظر في مبادرات
اإلصالح التشريعي التي أطلقتها احلكومة في غزة منذ االنقسام الداخلي.

 3-1-4اإلصالح التشريعي وحقوق المرأة واالحتالل اإلسرائيلي
إن اآلثار املترتبة على االحتالل العسكري اإلسرائيلي على حقوق املرأة في األرض الفلسطينية احملتلة وعملية اإلصالح
التشريعي الفلسطيني كبيرة بقدر ال ميكن املبالغة فيه .فأوالً ،متارس دولة إسرائيل ومن ميثلونها انتهاكات روتينية حلقوق
املرأة الفلسطينية مع اإلفالت من العقاب ،وذلك بطرق متعددة منها القيام باعتداءات عسكرية غير مشروعة 54،وعرقلة
الوصول إلى املرافق الصحية والتعليمية 55،وإخالء النساء وأسرهن من منازلهن باإلكراه 56.ثانياً ،جتري املجادالت
الوطنية حول حقوق اإلنسان واملساواة واملواطنة في األرض الفلسطينية احملتلة في سياق القيود املفروضة على السلطة
الوطنية الفلسطينية مبوجب اتفاقات أوسلو ،والتي حتد من قدرة السلطة الوطنية على تعريف املواطنة الفلسطينية .على
سبيل املثال ،في حني أنه في مقدور السلطة الوطنية أن تسن تشريعات متنح النساء حقوقاً متساوية في طلب حضانة
أطفالهن ،فإنه ال ميكنها أن تضمن تنفيذ حكم باحلضانة يتضمن التنقل بني الضفة الغربية وقطاع غزة .إذ سيتطلب ذلك
احلصول على تصريح إسرائيلي ،ومثل هذا التصريح ال يتم منحه أبداً تقريباً بغرض جمع شمل األسرة 57.وباملثل ،في
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حني أن السلطة الوطنية الفلسطينية بإمكانها إقرار تشريعات تهدف إلى حماية ضحايا العنف املنزلي ،فإنه ال ميكنها
تطبيق هذه التشريعات في منطقة القدس ،والتي قامت إسرائيل بضمها بشكل غير قانوني ،كما ال تستطيع أن ترسل قوة
الشرطة التابعة لها إلى معظم مناطق الضفة الغربية استجابة إلى نداء طارئ من ضحية مهددة بالعنف من دون احلصول
58
على إذن مسبق من سلطة االحتالل.
على النحو ذاته ،فإن إنشاء نظام ضمان اجتماعي قادر على توزيع تكاليف عمل النساء خارج املنزل عبر املجتمع يكون
صعباً إن لم يكن مستحي ً
ال في سياق التبعية االقتصادية املعمقة التي تسببت بها عقود من االحتالل والقيود احلالية
على حرية التنقل 59.هذا في ضوء األهمية احليوية ملثل هذا النظام بالنسبة للنهوض بحقوق املرأة وإقامة برامج تشغيل
للنساء الشابات على سبيل املثال.
هذا يعني أن املؤسسات الفلسطينية قد حظيت بصالحية سن قوانني جديدة ولكنها حرمت من النفوذ الالزم إلعطاء
هذه القوانني أي معنى 60.فما لم تتوفر الصالحية لترجمة هذه القوانني إلى فوائد ملموسة يحس بها الناس على أرض
الواقع ،سيفقد اإلطار التشريعي ومفهوم املواطنة الفلسطينية بأكمله مغزاهما في نهاية املطاف.

 2-4الدستور الفلسطيني
تعد الضمانات الدستورية للمساواة وعدم التمييز وسائل مهمة ميكن من خاللها الدفاع عن حقوق املرأة .والوثيقة
الدستورية الرئيسية في األرض الفلسطينية احملتلة هي القانون األساسي الفلسطيني لسنة  ،2002بصيغته املعدلة في
سنة  .2003ينظم القانون األساسي احلقوق واحلريات ويحدد تنظيم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ،ويحكم
العالقات فيما بينها .تدعو املادة  94من القانون األساسي إلى إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة للفصل في املنازعات
املتعلقة بالقانون األساسي .وينظم قانون احملكمة الدستورية العليا ،الذي وضع وأقر في سنة  ،2006تركيبة احملكمة
وواليتها القضائية وإجراءاتها وشؤونها املالية واإلدارية .وعلى الرغم من صدور هذا القانون في سنة  ،2006إال أنه لم
ينفذ بعد ،ولم يتم تأسيس هذه احملكمة بتاتاً 61.وفي غياب محكمة دستورية ،تولت احملكمة العليا مهامها بشكل مؤقت
62
وفقاً للنص االنتقالي (املادة  )104من القانون األساسي املعدل.
ينص القانون األساسي الفلسطيني على حقوق مهمة يتم التمتع بها على أساس من املساواة وعدم التمييز .وتتضمن هذه
احلقوق فيما تتضمن املساواة أمام القانون دون أي متييز بنا ًء على العرق أو اجلنس أو اللون أو الديانة أو اآلراء السياسية
أو اإلعاقة ،واحلق في عدم التعرض لتقييد احلرية أو التعذيب ،وحرية املعتقد والعبادة ،وحرية الرأي ،وحرية احلركة،
63
واحلق في التعليم ،واحلق في املشاركة السياسية.
مع ذلك ،يعاني القانون األساسي الفلسطيني من عدة أوجه من القصور فيما يخص حقوق النساء بالذات .فهو أوالً
يخفق في أن يرسي بشكل صريح حقوقاً اجتماعية مهمة ذات قيمة خاصة بالنسبة للنساء وفي أن يقضي على التفاوت
بني اجلنسني .على سبيل املثال ،ال ينص القانون على تأسيس نظام للتأمني االجتماعي ،ويكتفي بالنص على أن “ينظم
القانون خدمات التأمني االجتماعي” 64.ثانياً ،ميكن أن يفسر النص على أن “مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي
للتشريع” 65بطريقة تقوض حقوق النساء في مجال األسرة على األخص.
58

59
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املرجع السابق ،املادة .22

إن أهمية القانون األساسي الفلسطيني بالنسبة حلقوق النساء في األرض الفلسطينية احملتلة تكمن في جانبني ،من
الناحية النظرية على أقل تقدير :فهو يعطي الصالحية للمحكمة العليا ألن تنقض أية تشريعات غير دستورية ،مبا في
ذلك أية تشريعات متييزية 66.ومن الناحية األخرى ،ومع أن القضاة في احملاكم األدنى مرتبة ال يستطيعون البت في
دستورية القوانني ،إال أنهم ملزمون بأخذ مبادئ القانون األساسي – مبا في ذلك مبادئ املساواة وعدم التمييز – في
احلسبان عند تفسيرهم للتشريعات 67.إال أن هذه الصالحيات القضائية – والتي لها انعكاسات كامنة واسعة النطاق
بالنسبة حلقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة – ال يتم توظيفها في املمارسة العملية من أجل النهوض بحقوق
املرأة .وقد تبني من بحث متهيدي أجرته الكاتبة في قواعد البيانات املتعلقة بقرارات احملاكم األخيرة أن مبادئ املساواة
وعدم التمييز التي يرسخها القانون األساسي الفلسطيني ال تظهر بشكل واسع في املمارسة القانونية ،سوا ًء في مرافعات
احملامني أو في قرارات احملاكم 68.وبالتالي فإن االدعاء الذي يتكرر ذكره بأن القانون األساسي ميثل الضمانة الفعلية
للمساواة بني الرجال والنساء في األرض الفلسطينية احملتلة يصبح موضع تساؤل.
إن األسباب وراء عدم إدراج احلقوق في املساواة وعدم التمييز كجزء من املمارسة القانونية الفلسطينية بحاجة إلى
تدقيق .وعلى مناصري حقوق اإلنسان الفلسطينيني أن يسعوا من أجل إعطاء معنى للمبادئ الدستورية في دعاواهم.
بهذا الشكل ستتم ترجمة دعاوى حقوق اإلنسان القائمة على املعايير الدولية إلى دعاوى قانونية قائمة على املواطنة ميكن
للمحاكم الوطنية أن تعمل على إنفاذها .وقد يكون من املفيد في تيسير هذه العملية أن يتم تدريب املهنيني القانونيني في
األرض الفلسطينية احملتلة على املصلحة العامة والقانون الدستوري .وينبغي على املبادرات في هذا املجال أن تتجنب
تقويض أهمية القانون األساسي الفلسطيني واملمارسة الدستورية القائمة.

 3-4قوانين األحوال الشخصية
يتم في األرض الفلسطينية احملتلة تنظيم األمور املتعلقة باألسرة مثل الزواج والطالق وحضانة األطفال والنفقة بواسطة
قوانني األحوال الشخصية 69.وعلى نحو ما هو دارج في العديد من األماكن األخرى من العالم ،يتم تنظيم شؤون كل
جماعة دينية بواسطة تشريع طائفي خاص بها يقوم على املبادئ الدينية .بالتالي ،فإن شؤون األسرة لدى املسيحيني
يحكمها قانون األحوال الشخصية للمسيحيني األرثوذكس وقانون األحوال الشخصية للكنسية القبطية األرثوذكسية لسنة
 ،1938ضمن قوانني أخرى ،فيما أن شؤون األسرة لدى املسلمني يحكمها قانون األحوال الشخصية األردني لسنة 1976
(الساري في الضفة الغربية) وقانون حقوق العائلة املصري لسنة ( 1954الساري في قطاع غزة) .وبسبب ضيق املساحة،
ستتقيد هذه الدراسة في حتليلها بقانون األحوال الشخصية األردني وقانون حقوق العائلة املصري .ومع أن هذين
القانونني قد بنيا على مبادئ الفقه اإلسالمي ،وخاصة احلنفي منها ،إال أنه من املهم اإلشارة إلى أنهما قانونان منظمان
ضمن األطر الرسمية للسلطة ،بحيث تختص احملاكم الشرعية بالنظر في املنازعات املتعلقة بقضايا األحوال الشخصية.
وهذه احملاكم يكون على رأسها الهرمي احملكمة الشرعية العليا التي يتولى رئاستها قاضي القضاة.
يحظر القانون الدولي التمييز ضد النساء في تشريعات األحوال الشخصية 70.إال أن قوانني األحوال الشخصية
الفلسطينية ،على نحو ما مت توضيحه أعاله ،تختلف مع معايير حقوق اإلنسان الدولية في مجاالت عدة .ومع ذلك،
فمسار اإلصالح منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،ولألسف ،يشير إلى أن جعل هذه القوانني متماشية مع
املعايير الدولية لن يكون باملهمة السهلة .فمع أن إصالح قوانني األحوال الشخصية موضوع على األجندة التشريعية
لسنوات عديدة ،ومت التوصل إلى إجماع على احلاجة لإلصالح ،إال أن ثمة اختالفات جوهرية حول الشكل الذي يجب
أن يتخذه مما يعيق حتقيق تقدم.
إن تاريخ إصالح القوانني في القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي يشير إلى أن هناك ثالثة مواقف رئيسية .األول منها
يرى أن إصالح قانون األحوال الشخصية يجب أن يتم في إطار الشريعة اإلسالمية وأن املشاكل التي تواجهها النساء
ناجتة بصفة رئيسية عن عدم اتباع مبادئ الشريعة بالقدر الكافي جنباً إلى جنب مع نقص املعرفة حول احلقوق الشرعية
في أوساط النساء .إن هذا املوقف ،الذي ال تنقصه الشعبية على املستوى العام ،شائع بني أتباع حركة حماس وكوادر
املؤسسات الدينية وبعض البرملانيني .واملوقف الثاني يدعم تطبيق الشريعة اإلسالمية مع تأييد تطويرها بقدر أكبر من
66

قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  5لسنة  ،2002املادة .37

68

أجري فحص قواعد البيانات على املوقع اإللكتروني املقتفي الذي يستضيفه معهد احلقوق في جامعة بيرزيت بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .يرجى االطالع على:
( http://muqtafi.birzeit.eduمت الوصول إليه في  15حزيران/يونيو .)2011

67

69
70

نصر ،خديجة حسني  .2011مراجعة النوع االجتماعي في التشريعات املتعلقة باملشاركة السياسية للمرأة ،رام الله :مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق .ص .19

يتم تنظيم امليراث والوقف بواسطة مجموعة منفصلة من القوانني .في الوقت الراهن ،تركز املنظمات النسوية ومنظمات حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة
جهودها في املناصرة في هذا املجال على حق املرأة في املطالبة بنصيبها من امليراث ،إذ يحدث في العديد من احلاالت أن متنع القواعد والتقاليد السائدة النساء من املطالبة
بحقوقهن .لذا فإن اجلهود من أجل حتقيق املساواة في امليراث تعد محدودة في هذه املرحلة.
اتفاقية سيداو ( ،)1979املادة .16

21

خالل االجتهاد .ويلقى هذا املوقف الدعم من مختلف أعضاء املؤسسات الدينية والعديد من املنظمات النسوية ومنظمات
حقوق اإلنسان .أما أتباع املوقف الثالث فينادون بالتنفيذ الكامل ملبدأ املساواة بني اجلنسني على النحو املتوخى في
القانون األساسي الفلسطيني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان .ويدعو مؤيدو هذا املوقف إلى سن قانون أسرة مدني
ليحل محل القوانني احلالية القائمة على املعتقدات الدينية .ويتبنى العديد من املجموعات النسوية ومنظمات حقوق
71
اإلنسان هذا املوقف.
توجد في الضفة الغربية 72ثالثة مقترحات إلصالح قوانني األحوال الشخصية:
•صاغ ديوان قاضي القضاة قانون أحوال شخصية جديداً مقترحاً وطرحه للتشاور قبل عدة سنوات.
•اقترح ائتالف قانون األسرة ،املكون من منظمات حلقوق اإلنسان ومجموعات نسوية عاملة على قضايا األحوال
الش� � ��خصية وممثلني من وزارة ش� � ��ؤون املرأة وديوان قاضي القضاة ،قانوناً جديداً لألحوال الش� � ��خصية ال يزال
قيد اإلعداد.
•في س� � ��نة  ،2008أصدر ائتالف من منظمات املجتمع املدني ووزارة ش� � ��ؤون املرأة وثيقة جديدة ترس� � ��ي معايير
اإلصالح ،ودعيت هذه الوثيقة باسم “وثيقة حقوق املرأة”.

 1-3-4الزواج
متنح اتفاقية سيداو املرأة بشكل صريح حقوقاً متكافئة عند الدخول في الزواج أو اخلروج منه ،وحقوقاً ومسؤوليات
متكافئة أثناء الزواج وعند فسخه 73.كما حتظر االتفاقية زواج الطفل 74،والذي تعرفه اتفاقية حقوق الطفل على أنه
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة 75،وتؤكد على إلزامية تسجيل الزواج في سجل رسمي 76.فض ً
ال عن ذلك ،وفيما أن
اتفاقية سيداو ال حتظر صراحة تعدد الزوجات – أي إقامة عالقات زواجية مع أكثر من زوجة في وقت واحد – إال أن
77
الشائع اعتباره يشكل مخالفة ملبدأ املساواة.
إن قوانني األحوال الشخصية الفلسطينية تتعارض مع هذه القواعد في عدة أوجه .أوالً ،حتدد قوانني األحوال الشخصية
الفلسطينية السن األدنى للزواج بأقل من  18سنة ،حيث أن القوانني السارية في الضفة الغربية تسمح بزواج األنثى في
عمر  14سنة وستة أشهر والقوانني السارية في قطاع غزة تسمح بزواج األنثى في عمر  14سنة وسبعة أشهر في حال
احلصول على موافقة القاضي 78.إن هذين القانونني ،إلى جانب أنهما يخرقان اتفاقية سيداو ،يتعارضان مع تشريعات
فلسطينية جديدة ،مثل قانون الطفل الفلسطيني رقم  7لسنة  ،2004والذي يحدد السن األدنى عند  18سنة 79.ثانياً،
تسمح قوانني األحوال الشخصية بتعدد الزوجات ،إذ يسمح للرجل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالزواج من
ما يصل إلى أربع نساء في الوقت ذاته ،ويكون مطالباً في هذه احلالة بأن يكفل العدل واملساواة بني الزوجات .ثالثاً ،إن
مطالبة املرأة دون الرجل في قوانني األحوال الشخصية بأن حتصل على موافقة وليها – أي قريب ذكر من جهة األب –
80
لكي تتزوج ينتهك مبدأ عدم التمييز وكذلك حق املرأة في الدخول في الزواج (يتم تناول هذه املسألة أدناه).
لقد مت التوصل إلى إجماع وطني حول عدد من القضايا مبا في ذلك احلاجة إلى رفع سن الزواج .وتوافق الغالبية
العظمى من األطراف املعنية على أنه ينبغي رفعه إلى  18سنة .ومع ذلك ،لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد حول ما إذا يجب
81
وضع استثناءات لقاعدة السن األدنى أم ال وما الظروف التي ميكن أن تستدعي هذه االستثناءات.
71
72

.Jad, I., et al, Gender and Citizenship under the Palestinian Authority, Gender and Citizenship in the Middle East, 2003
كما سبقت اإلشارة أعاله ،لم تتفحص هذه املراجعة التعديالت التي أدخلتها حكومة حماس على السياسات والتشريعات في قطاع غزة ,وكل النقاشات حول السياسات
املتعلقة بتطورات ما بعد حزيران/يونيو  2007تشير حصراً إلى تطوير السياسات املرتبط باحلكومة التي تقودها حركة فتح في الضفة الغربية.
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اتفاقية حقوق الطفل ( ،)1989املادة .1
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التوصية العامة  21حول املساواة في الزواج والعالقات األسرية ،جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ،اجللسة الثالثة عشرة.1992 ،

78

يتطلب قانون حقوق العائلة لسنة  1954املطبق في قطاع غزة أن تكون األنثى قد بلغت  17سنة من العمر وأن يكون الذكر قد بلغ  18سنة حتى يتزوجا .مع ذلك ،وبنا ًء على
تعميم صادر عن قاضي القضاة الشرعي محمد أبو سردانة في سنة  ،1996ميكن لألنثى أن تتزوج في عمر  14سنة وسبعة أشهر وميكن للذكر الزواج في عمر  15سنة وسبعة
أشهر .أما قانون األحوال الشخصية األردني لسنة  1976فينص على ضرورة أن تكون األنثى قد بلغت  15سنة من العمر وأن يكون الذكر قد بلغ  16سنة لكي يتزوجا .ومع
ذلك ،فإن املادة  185من القانون ذاته تعرف “السنة” بأنها السنة الهجرية ،مما يعني أن السن األدنى للزواج بالنسبة لألنثى يبلغ  14سنة وستة أشهر حسب التقومي السنوي
امليالدي.

80

انظروا املادتني  11و 12من قانون حقوق العائلة املصري (.)1954

22
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املادة .2

81

مقابالت مع منظمات حقوق اإلنسان واملنظمات النسوية ،آذار/مارس  ،2011رام الله وغزة.

أما فيما يتعلق بقضية تعدد الزوجات ،فإن الذين صاغوا وثيقة حقوق املرأة يدعون إلى تقييد هذه املمارسة وحصرها
في الظروف االستثنائية فقط .كما أن ك ً
ال من أصحاب وثيقة حقوق املرأة وائتالف قانون األسرة يناديان بأن يكون وجود
موافقة مسبقة من القاضي على الزواج التعددي أمراً إلزامياً ،وأن يكون لكل من الزوجة احلالية واملقبلة احلق في أن
تعرف كل منهما بوجود األخرى مسبقاً قبل عقد الزواج 82.وفي هذا اخلصوص ،ميضي ائتالف قانون األسرة خطوة
أبعد داعياً ألن تكون موافقة الزوجة أو الزوجات احلاليات على الزواج اجلديد أمراً إلزامياً .كما يدعم االئتالف إدراج
تعدد الزوجات ضمن األسباب التلقائية لطلب الطالق مع حق املرأة في االحتفاظ بجميع احلقوق املالية 83.أما األمر
املتبع حالياً فهو أن اتخاذ زوجة أخرى ال يشكل أرضية لطلب الطالق إال إذا كان قد جرى وضع شرط كهذا في عقد
84
الزواج األصلي.
أما مقترحات اإلصالح املقدمة من ديوان قاضي القضاة فهي محدودة بقدر أكبر في نطاقها ،حيث أن مشروع القانون
الذي يقترحه ديوانه يكتفي مبنح الزوجة احلالية واملقبلة احلق في أن تعرف كل منهما بوجود األخرى قبل عقد الزواج
85
التعددي .وقد أصدر قاضي القضاة قراراً مؤقتاً يفيد بهذا الغرض في  25آذار/مارس .2011

 2-3-4الطالق
سبقت اإلشارة إلى أن اتفاقية سيداو تكفل للنساء والرجال حقوقاً متكافئة في الدخول في الزواج وفي اخلروج منه .إال
أن قوانني األحوال الشخصية الفلسطينية تتعارض مع هذه املعايير ومتيز على أساس اجلنس في مدى سهولة احلصول
على الطالق .فالرجل ميلك حقاً مشرعاً في تطليق زوجته من جانب واحد ،فيما أن املرأة ال تستطيع تأمني هذا احلق
إال إذا أدرجت فقرة بهذا اخلصوص في عقد الزواج 86.وعلى النحو ذاته ،ميلك الرجل حقاً مطلقاً في الطالق ،فيما ال
ميكن للمرأة سوى أن تطلب اإلبراء (التفريق القضائي بنا ًء على اتفاق متبادل) أو التفريق القضائي على أساس هجر
الزوج والشقاق والنزاع بني الزوجني .فض ً
ال عن ذلك ،تضطر املرأة في سبيل حتقيق اإلبراء أن تبرئ الزوج من االلتزامات
املادية املترتبة على عقد الزواج.
فيما يتعلق بقضايا الطالق والتفريق القضائي ،تركز املجموعات النسوية ومناصرو حقوق اإلنسان بشكل رئيسي على
احلاجة إلى إلغاء األحكام التمييزية وردع األزواج عن ممارسة الطالق التعسفي لزوجاتهن 87.وفي هذا اجلانب األخير
بالذات ،تنادي عدة منظمات بأن يتم منح تعويض منصف لضحايا الطالق التعسفي ،أما فيما يتعلق باجلانب األول،
يسعى مناصرو حقوق املرأة إلى توسيع اإلمكانيات املتاحة للمرأة لكي تطلب الطالق ،مث ً
ال من خالل إدراج تعدد الزوجات
ضمن األسباب 88.كما أن مناصري حقوق املرأة يدعون أيضاً إلى أن ال يصبح الطالق سارياً من الناحية القانونية إال
عندما يجري حتت إشراف قضائي 89.وفي هذا اخلصوص ،أصدر قاضي القضاة قراراً بفرض غرامة على األفراد
الذين يوقعون الطالق خارج إطار احملكمة 90.ومع ذلك ،فال يزال الطالق خارج إطار احملكمة ساري املفعول من الناحية
القانونية.

 3-3-4حضانة األطفال
تتطلب اتفاقية سيداو من الدول األطراف أن تكفل على أساس املساواة بني الرجال والنساء “نفس احلقوق واملسؤوليات
فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم” مؤكدة على أن تكون مصالح األطفال هي الراجحة في
جميع األحوال 91.وعلى النحو ذاته ،يسعى القانون األساسي الفلسطيني وقانون الطفل الفلسطيني إلى ضمان مصالح
الطفل الفضلى 92.إال أن قوانني األحوال الشخصية السارية في األرض الفلسطينية احملتلة تفتقر إلى هذا املجال من
التركيز.
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بدالً من ذلك ،يتم النظر في مسائل احلضانة والوالية من ناحية حقوق البالغني .ففي الضفة الغربية ،متنح األم حضانة
األطفال الذكور واإلناث إلى أن يصلوا إلى سن البلوغ حيث تتحول احلضانة حينئذ إلى األب 93.وفي قطاع غزة ،متنح
األم حضانة البنات اللواتي دون سن احلادية عشرة ،ومينح األب احلضانة ملن يتجاوزن هذا العمر .أما فيما يخص البنني،
فتمنح األم احلضانة البنها حتى يصل إلى سن السابعة ،ويتطلب القانون من القاضي أن يبت في ترتيبات احلضانة للبنني
في عمر ما بني السابعة والتاسعة حسب مصاحلهم الفضلى ،فيما متنح حضانة البنني الذي تزيد أعمارهم عن التاسعة
لألب 94.مع ذلك ،فقد صدر قانون بواسطة أعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني من حركة حماس في قطاع غزة في
سنة  2009يسمح لألرامل غير املتزوجات أن يحتفظن بحضانة البنني حتى عمر  15سنة والبنات حتى بلوغهن سن
الرشد 95.وفي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،تفقد األم املطلّقة احلق في حضانة أطفالها إذا تزوجت مرة أخرى،
96
وهو ما ميثل انتهاكاً واضحاً للحق في عدم التمييز.
تنادي املجموعات النسائية بإجراء إصالح واسع النطاق في هذا املجال .فاملشروع املقترح من ائتالف قانون األسرة يدعو
إلى منح احلضانة إلى األم في املقام األول ومن ثم إلى األب ،إال إذا لم يكن ذلك في مصلحة الطفل الفضلى 97.أما
مقترحات اإلصالح من ديوان قاضي القضاة فهي أكثر احتشاماً ،إذ تقتصر على منح األم احلق في طلب احلضانة في
احملكمة ،شريطة أن يكون ذلك في مصلحة الطفل الفضلى.
ويخلو كل من قانون األحوال الشخصية األردني وقانون حقوق العائلة املصري من أية نصوص تنظم حقوق األب واألم في
98
التواصل مع األطفال واملشاهدة .وفي املمارسة ،يصدر القاضي عادة األحكام بهذا الشأن.

 4-3-4األموال المشتركة
ال يوجد مفهوم األموال الزوجية املشتركة في القانون الفلسطيني ،إذ ينظر إلى الزوج والزوجة على أنهما يحتفظان
بهويتهما املالية املستقلة واملنفصلة طوال فترة الزواج ،مع حتمل الزوج املسؤولية عن تلبية االحتياجات األساسية للزوجة.
بالتالي ،فعند انتهاء الزواج نتيجة الوفاة أو الطالق ،ال يتم االعتراف مبساهمة الزوجة في مراكمة األصول الزواجية
من خالل عملها داخل البيت أو خارجه إال إذا مت توثيق ذلك .ويسعى ائتالف قانون األسرة إلى إجراء تغيير في القانون
مينح املرأة احلق في األصول التي ساهمت فيها خالل مجرى الزواج ،مبا في ذلك من خالل العمل الذي تؤديه داخل
99
املنزل.

 5-3-4األهلية القانونية
تتعامل اتفاقية سيداو مع األهلية القانونية للمرأة ببعض التفصيل .وهي تلفت االنتباه إلى واقع أن األهلية القانونية للمرأة
غالباً ما ترتبط بالزواج ،مما يجعلها تابعة جلنسية الزوج بدالً من أن تكون فرداً كامل احلقوق 100.باإلضافة إلى ذلك،
تؤكد االتفاقية على املساواة الكاملة للنساء في جميع الشؤون املدنية واملعامالت مطالبة بأن تعتبر جميع األدوات التي
تستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة “باطلة والغية” 101،وتؤكد على تكافؤ احلقوق بني املرأة والرجل في اختيار
102
الزوج ،والوالدية ،واحلقوق الشخصية ،والتحكم في املمتلكات.
يتوافق القانون الفلسطيني مع هذه املعايير في بعض املجاالت ،مثل التشريعات التي حتكم املشاركة السياسية (انظروا
أدناه) ،ولكن ال يزال التمييز قائماً في بعضها اآلخر – مبا في ذلك فيما يتعلق بقانون األحوال الشخصية .على سبيل
املثال ،حتتاج املرأة دون الرجل إلى موافقة الولي لكي تتزوج 103.كما تتضح األهلية القانونية األدنى للمرأة في التعامل مع
104
شهادات الشهود قي نظام احملاكم الشرعية ،حيث تعطى شهادة املرأة وزناً أقل من شهادة الرجل.
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اتفاقية سيداو ( ،)1979املادتان  1و.2
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املادة .16
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املادة .15

قانون حقوق العائلة ( ،)1954املادتان  11و .12مبوجب هذه األحكام ،تستطيع املرأة طلب اإلذن من احملكمة لكي تتزوج إذا مارس الولي حقوقه في الوالية بشكل تعسفي.

الريس ،ناصر  .2009مدى مواءمة التشريعات السارية في فلسطني للمواثيق الدولية ،القدس :مركز الدراسات النسوية.

إن مشروعي قانون األحوال الشخصية اللذين أعدهما ديوان قاضي القضاة وائتالف قانون األسرة على التوالي يعكسان
االختالف على املستوى الوطني في القضايا احمليطة باألهلية القانونية للمرأة .فمشروع القانون األول منهما يحافظ
على ضرورة موافقة الولي على زواج املرأة فيما أن املشروع الثاني يقر بحق جميع الراشدين – ذكوراً وإناثاً – في الزواج
بحرية 105.وفقاً لقاضي القضاة ،تتطلب الشريعة اإلسالمية مبدأ “الوالية” 106.إال أن العديد من املنظمات النسوية ترى
107
أن هذا املوقف متشدد وأن الفقه احلنفي ال يتطلب من املرأة البالغة أن حتصل على موافقة من أحد لكي تتزوج.

 6-3-4قانون األحوال الشخصية في الممارسة
يبرز االستعراض أعاله بعض املجاالت التي تتعارض فيها قوانني األحوال الشخصية الفلسطينية املنظمة للزواج والطالق
وحضانة األطفال وتقسيم األموال الزوجية املشتركة مع قانون حقوق اإلنسان الدولي .وبالنظر إلى أنه ال تزال هناك
حاجة للتوصل إلى إجماع وطني على مواءمة األحكام املتعارضة مع املعايير الدولية ،فإن هذا الهدف قد ال يتم حتقيقه
في املدى القريب.
يؤكد عدد من الباحثني والباحثات في املجاالت االجتماعية-القانونية على أن احملاكم الشرعية في األرض الفلسطينية
احملتلة تتسم باحلراك االجتماعي والقانوني وأن القضاة يجتهدون في تفسير القانون ويسعون إلى بناء حكمهم من خالل
رؤية واضحة للسياقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يعملون في نطاقها 108.لذلك وعلى الرغم من وجود
أحكام متييزية ،فكثيراً ما يتمكن القضاة والنساء أنفسهن من التوصل إلى نتائج إيجابية من خالل استغالل الثغرات
القانونية ومواطن الغموض في النصوص 109.ويساعد ذلك النساء على حتقيق العدالة في أحيان كثيرة.
على سبيل املثال ،وجد القضاة سب ً
ال لتفسير القانون بطريقة متكنهم من جتنب تنفيذ قواعد “بيت الطاعة” التي تتطلب
من الزوجة أن تطيع زوجها 110.وبالقدر ذاته ،استطاعت نساء أن يستخدمن القواعد املتعلقة بالنفقة في حتقيق مآرب
أخرى ،مثل احلصول على تسوية أكثر إنصافاً عند الطالق أو ظروف معيشية أفضل .فبما أن إخفاق الزوج في دفع
النفقة الواجبة لزوجته يعد أرضية للتطليق ،ويكون بإمكان النساء أن يستفدن من مخالفة الزوج لهذا الشرط لكي يرفعن
مجموعة من املتطلبات األخرى إلى مستوى املجال العام 111.إن حتسني فهم هذه العمليات والسبل املختلفة التي تتمكن
احملاكم الشرعية من خاللها من االستجابة إلى احتياجات النساء قد مي ّكن النساء من الدفاع عن حقوقهن بشكل أفضل،
حتى قبل أن تكون عملية إصالح القوانني قد أجنزت.
إن مسار عملية إصالح القوانني في قضايا محددة مثل الزواج املبكر في سياقات أخرى توضح القيود التي يعاني منها
اإلصالح التشريعي .ففي الهند مث ً
ال ،مت حظر تزويج األطفال في سنة  ،1929ولكنه ال يزال ميارس حتى اليوم 112.إن
هذه القضية احملددة تبرز أهمية التأكد من أن يكون اإلصالح التشريعي مسنوداً بتدخالت اجتماعية-اقتصادية .فالزواج
املبكر في األرض الفلسطينية احملتلة يرتبط بعدد من العوامل املترابطة ،مبا في ذلك عدم حصول الرجال على التعليم
وعدم توفر فرص عمل كافية للنساء الشابات 113،مما يعني أن اإلصالح التشريعي مبفرده من غير املرجح أن ينهي هذه
املمارسة .فعلى املشرعني وصانعي السياسات أن يدمجوا البرامج االجتماعية-االقتصادية ،مثل برامج توفير فرص عمل
للشابات ،مع إصالح القوانني .كما عليهم أن يستكشفوا السبل الكفيلة بردع من يقوم بانتهاك التشريع اجلديد ،مث ً
ال من
خالل جترمي هذه االنتهاكات.
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 4-4القانون الجنائي
إدراكاً ألن العالقة بني القانون اجلنائي وحقوق املرأة واسعة ومتعددة األوجه ،ستقتصر هذه املراجعة في حتليلها للقانون
اجلنائي على صلته بالقضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي .إن أهم أدوات التشريعات اجلنائية في األرض
الفلسطينية احملتلة هي :قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة ( 1960النافذ في الضفة الغربية) ،وقانون العقوبات
االنتدابي رقم  74لسنة ( 1936النافذ في قطاع غزة) ،وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم  3لسنة ( 2001الساري في
جميع أنحاء البالد) .وقد كانت احلاجة إلى سن قانون فلسطيني موحد للعقوبات ليحل محل القوانني األردنية واملصرية
واضحة لسنوات عديدة .ومع ذلك ،كما هو احلال مع إصالح قوانني األحوال الشخصية ،تعثرت محاوالت سن قانون
عقوبات جديد عدة مرات.
فقد تعرضت عدة مسودات نوقشت في املجلس التشريعي الفلسطيني سنة  2003لالنتقاد من قبل املجموعات النسوية
ومنظمات حقوق اإلنسان لفشلها في توفير احلماية الكافية للنساء من العنف ،وعدم مطابقتها للمعايير الدولية ،وكذلك
إلبقائها على األحكام التمييزية 114.أما أحدث مسودة  -أعدت في الفترة  2011-2010حتت رعاية جلنة وطنية مؤلفة
من ممثلني عن جهات مختلفة منها وزارة العدل ووزارة شؤون املرأة ومكتب املدعي العام واملنظمات النسائية ومنظمات
حقوق اإلنسان  -فقد القت استقباالً حاراً من مجتمع حقوق اإلنسان على الرغم أنها ال تخلو من العيوب.
لقد بذل مناصرو حقوق املرأة طاقة هائلة في املناداة من أجل إصالح القانون اجلنائي منذ إقامة السلطة الوطنية
الفلسطينية ،ومجاالت احلماية التي حتتويها املسودة األخيرة تشهد على ما مت بذله من جهود .وبالفعل ،يرى العديدون
115
أن مشروع القانون اجلديد يشكل خطوة حاسمة إلى األمام من أجل حقوق املرأة في األرض الفلسطينية احملتلة.

 1-4-4العنف ضد المرأة
يدرك إعالن القضاء على العنف ضد املرأة أن العنف ضد املرأة يعتبر مظهراً لعالقات قوى غير متكافئة بني الرجل
واملرأة عبر التاريخ ،أدت إلى هيمنة الرجل على املرأة وممارسته التمييز ضدها واحليلولة دون نهوضها الكامل.
ويعرف اإلعالن العنف ضد املرأة على أنه:

116

“أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويترتب عليه ،أو يرجح أن يترتب عليه ،أذى أو معاناة للمرأة ،سوا ًء من
الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية ،مبا في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ،أو القسر أو احلرمان
117
التعسفي من احلرية ،سوا ًء حدث ذلك في احلياة العامة أو اخلاصة”.
كما يبني اإلعالن أن العنف ضد املرأة يشمل ،على سبيل املثال ال احلصر ،العنف البدني واجلنسي والنفسي الذي:
•يحدث في إطار األسرة مبا في ذلك اغتصاب الزوجة والتعدي اجلنسي على أطفال األسرة اإلناث.
•يح� � ��دث في إطار املجتمع العام مبا في ذلك االغتصاب والتعدي اجلنس� � ��ي واملضايقة اجلنس� � ��ية والتخويف في
مكان العمل.
•ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه ،أينما وقع.

118

ويدعو اإلعالن الدول لتنفيذ مجموعة من التدابير للتصدي للعنف ضد املرأة ،من احلمالت التثقيفية إلى جمع البيانات
وإلى جترمي أفعال العنف .وتشمل هذه التدابير فما تشمل ما يلي:
•التحقيق في أفعال العنف واملعاقبة عليها ،سوا ًء ارتكبت الدولة هذه األفعال أو ارتكبها أفراد.

•تبني جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل إدارية في القوانني احمللية بحق من يتس� � ��ببون للنساء باألضرار
بإيقاع العنف عليهن وتأمني تعويض عن األضرار للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.

26

•فتح فرص الوصول إلى آليات العدالة أمام النساء اللواتي يتعرضن للعنف ،وإتاحة سبل عادلة وفعالة لالنتصاف
119
من األضرار التي تلحق بهن.
114

مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي  .2005وضعية املرأة الفلسطينية في ظل مشروع قانون العقوبات .مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي :القدس.
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إعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة ( ،)1993الديباجة.
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مقابالت مع منظمات حقوق اإلنسان واملنظمات النسوية ،آذار/مارس  ،2011رام الله وغزة.
املرجع السابق ،املادة .1
املرجع السابق ،املادة .2
املرجع السابق ،املادة .4

يالحظ اإلعالن أن القضاء على العنف ضد املرأة يتطلب تدابير عبر قطاعية تشمل فيما تشمل حقول التعليم والصحة
واحلماية االجتماعية والعدالة .وبالنظر إلى ضيق املساحة ،ستحصر هذه املراجعة حتليلها في اإلجراءات التي يتطلبها
اإلعالن فيما يتعلق مبعايير التشريعات اجلنائية.
لطاملا نادت املجموعات النسوية ومناصرو حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة بإحداث تغييرات جوهرية في
القانون اجلنائي من أجل ضمان احلماية الكافية للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف .وقد مت تقدمي املطالب احملددة
120
التالية التي تتوافق مع املعايير الدولية:
•إلغاء األحكام التي تسمح لألفراد الذي يدعون ارتكابهم جلرمية القتل “دفاعاً عن شرف العائلة” باإلعفاء من
العقوب� � ��ة القضائية أو احلصول على حكم مخفف وضمان أن ين� � ��ال مرتكبو مثل هذه اجلرائم اجلزاء القضائي
املناسب.
•تشديد العقوبات اجلزائية املفروضة على جرائم االغتصاب وهتك العرض على نحو يحقق الردع العام لكل من
يقدم عليها.
•جترمي مواقعة الزوج لزوجته رغماً عنها باعتباره شك ً
ال من أشكال العنف األسري الواقع عليها.
121

•سن تدابير متخصصة للتعامل مع حاالت االشتباه باالعتداء اجلنسي.
•جترمي “العنف في الس� � ��ياق األس� � ��ري” ف� � ��ي قانون العقوبات أو س� � ��ن قانون خاص بالعنف األس� � ��ري يأخذ في
احلسبان الطبيعة الفريدة للعنف الذي يرتكب داخل األسرة .في الوقت احلالي ،ال ميكن مقاضاة العنف األسري
122
إال مبوجب األحكام العامة املتعلقة باالعتداءات.
•سن أحكام جترم التحرش اجلنسي.
•إلغاء النص الذي يتطلب من القاصر دون س� � ��ن اخلامس� � ��ة عش� � ��رة احلصول على موافقة الولي من أجل تقدمي
شكوى.
123
•تشديد العقوبة على كل من يقدم على ارتكاب جرمية إجهاض املرأة احلامل رغماً عنها.

إن مشروع قانون العقوبات الذي صاغته اللجنة الوطنية في  2011-2010يدمج العديد من هذه املطالب .فهو يجرم
التحرش اجلنسي 124والعنف األسري 125،ويضع قواعد جديدة حلماية املرأة من العنف ،مبا في ذلك االغتصاب
واالعتداءات اجلنسية 126،ويضع إجراءات خاصة ملعاجلة اجلرائم التي ترتكب بحق األطفال ،مبا في ذلك التعدي
اجلنسي 127،ويفرض جزاءات خاصة على تزويج من هم دون سن الثامنة عشرة ما لم يتم احلصول على إذن القاضي
وموافقة ولي القاصر 128،وال ينص على إعفاءات من العقوبة القضائية لألشخاص الذين يدانون بارتكاب جرمية قتل
مدعني أنهم قاموا بفعلتهم في سبيل صيانة “شرف األسرة” .كما يفرض مشروع القانون عقوبة خمس سنوات كحد
129
أدنى على جرمية القتل.
إال أن مشروع قانون العقوبات ،لألسف ،يسمح ملرتكب جرمية القتل باالستفادة من حكم مخفف إذا ارتكب جرمية القتل
في أعقاب اكتشافه للضحية متلبسة بفعل زنا 130.ال بل إنه يوسع قائمة األفراد الذين يستطيعون االستفادة من “الظروف
131
املخففة” في هذا السياق لتشمل األب واألخ واالبن.
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مقابالت مع منظمات حقوق اإلنسان واملنظمات النسوية ،آذار/مارس  ،2011رام الله وغزة.

123

أعد مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي مشروع قانون لهذا الغرض.
تدعو وثيقة حقوق املرأة أيضاً إلى ممارسة مرونة قانونية أكبر جتاه النساء اللواتي يسعني إلى إنهاء حملهن بشكل طوعي.

125

املادة .347

 121وفقاً للتقرير التالي ،وجد مسؤولو قطاع العدالة أنفسهم أن التدابير القائمة غير كافية وغير قادرة على التصدي جلرائم االعتداءات اجلنسية .نصر حسني ،خديجة .الشرطة
النسائية ودورها في حماية املرأة من العنف ،مركز املرأة لألبحاث والتوثيق.2009 ،
122

124
126
127
128
129
130
131

املادة .465
املادة .461

املواد .436-462
املادة .420
املادة .435

املواد .441-437
املادة .435
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فض ً
ال عن ذلك ،يبدو أن مشروع قانون العقوبات يتخذ خطوة إلى اخللف فيما يتعلق باحلريات الشخصية .فهو وألول
مرة منذ العهد العثماني يقوم بتجرمي العالقات اجلنسية خارج إطار الزواج القائمة على رضى املرأة الراشدة والرجل
الراشد 132.فإلى جانب أن هذا النص يقيد احلريات الشخصية ،ميكنه أيضاً أن ييسر أو حتى أن يشجع على تدخل
الشرطة في احلياة اخلاصة.

 2-4-4القانون الجنائي في الممارسة
أجرت الكاتبة حتلي ً
ال أولياً ألربعة أحكام إدانة بجرائم قتل ارتكبت اجلرمية فيها بحق امرأة على يد فرد من عائلتها،
وأبرز هذا التحليل أهمية توثيق وحتليل املمارسة القانونية من أجل مد عملية اإلصالح التشريعي باملعلومات التي
حتتاجها .وقد تبني من التحليل أن مرتكبي اجلرائم كانوا قادرين على استغالل ما بدا أنه نصوص قانونية محايدة من
أجل االستفادة من عقوبة مخففة .تتعلق هذه النصوص بجوانب متعددة منها الدفاع القائم على “سورة الغضب” والنص
بشأن “التنازل عن االدعاءات الشخصية” .لذا فما لم يتم منع احملاكم من السماح ملرتكبي جرائم القتل ضد النساء
بالتهرب من اجلزاء القضائي بهذا الشكل ،من املرجح أن ال يكون ملبادرات إصالح القوانني التي يتم تفصيلها هنا سوى
القليل من التأثير.
إن هذه املسألة تبرز واقع أن نظام العدالة اجلنائية ليس طرفاً محايداً في تقدمي خدمات العدالة اجلنائية ،فالقضاة
يفهمون ويفسرون النصوص القانونية في سياق القيم االجتماعية والثقافية السائدة التي ميكن في ظلها للقانون الذي
يبدو “محايداً” أن يتخذ معنى جديداً 133.إن الدراسات اخلاصة مبصداقية النساء في نظام العدالة اجلنائية تقدم مثاالً
واضحاً في هذا اخلصوص .على سبيل املثال ،وجدت دراسة أسترالية حديثة العهد أن ممثلي االدعاء العام اعتمدوا
على الصور النمطية للنوع االجتماعي حول “السلوك املناسب للضحية” في قضايا االعتداء اجلنسي ،معتبرين أن النساء
اللواتي بدون “غير عدوانيات” و”غير ذكيات جداً” و”واثقات بأنفسهن” أكثر مصداقية من النساء اللواتي لم يبدين
134
على هذا النحو.
عالوة على ذلك ،وفي ضوء الدالئل التي تبني أنه قلما يبلغ عن االعتداءات العنيفة إلى السلطات ،قد يكون من املفيد
أيضاً تفحص كيف تفهم النساء في األرض الفلسطينية احملتلة نظام العدالة اجلنائية وكيف يحسنب مزايا ومساوئ تقدمي
شكوى قضائية .من شأن ذلك أن ييسر تبني إصالحات جتعل نظام العدالة اجلنائية أكثر استجابة الحتياجات النساء
الفعلية.

 5-4قانون العمل
تتطلب اتفاقية سيداو من الدول األطراف أن تتخذ كافة التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في مجال
التشغيل مبا يضمن للمرأة – على قدم املساواة مع الرجل – احلق في العمل ،واحلق في فرص التشغيل ،واحلق في حرية
اختيار املهنة ونوع العمل ،واحلق في املساواة في األجر ،مبا في ذلك االستحقاقات ،واحلق في املساواة في املعاملة فيما
يتعلق بالعمل ذي القيمة املساوية .كما تؤكد االتفاقية على احلق في الضمان االجتماعي ،وال سيما في حاالت التقاعد
135
والبطالة واملرض والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل.
وتضع اتفاقية سيداو تركيزاً خاصاً على منع التمييز ضد املرأة على أساس الزواج أو األمومة ،حيث تتطلب من الدول
األطراف ،من جملة أمور أخرى ،أن حتظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز في الفصل من
العمل على أساس احلالة الزواجية ،وأن تدخل نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو املشفوعة مبزايا اجتماعية مماثلة
دون فقدان للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية ،وأن تشجع توفير اخلدمات االجتماعية املساندة الالزمة
لتمكني الوالدين من اجلمع بني االلتزامات العائلية ومسؤوليات العمل واملشاركة في احلياة العامة ،وال سيما عن طريق
136
تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال.
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املادة .462

هالل  ،وآخرون  .2005نظام العدالة اجلنائية :دراسة قانونية-اجتماعية .معهد احلقوق -جامعة بيرزيت :رام الله.

Lievore, D., Victim credibility in adult sexual assault cases. Trends and issues in crime and criminal justice, No 288. Canberra: 134
.Australian Institute of Criminology, 2004
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اتفاقية سيداو ،املادتان  11و.13
املرجع السابق ،املواد  4و 5و.11

تنظم حقوق العمل في األرض الفلسطينية احملتلة في ثالث أدوات تشريعية ،وجميعها سنها املجلس التشريعي الفلسطيني
في السنوات  .2005-1998قانون اخلدمة املدنية رقم  4لسنة  1998يحكم حقوق وواجبات موظفي القطاع العام .وقانون
العمل رقم  7لسنة ( 2000يشار إليه فيما بعد باسم “قانون العمل”) ينظم حقوق وواجبات العاملني في القطاع اخلاص،
مع إيراد أحكام خاصة بالنساء والقاصرين .كما أنه يحتوي على أحكام تتعلق بالصحة والسالمة ،وينص على التدريب
املهني ،وينظم عالقات العمل اجلماعية .أما قانون التأمني االجتماعي رقم  ،3والذي مت سنه في سنة  ،2003فلم يدخل
حيز التنفيذ مطلقاً لألسف ،وهو ما يعود في جزء منه إلى تكلفة التنفيذ وفي جزء آخر إلى الغموض احمليط بطرائق
التنفيذ 137.وهذا يقدم مثاالً واضحاً على عواقب ضعف التخطيط التشريعي وصياغة السياسات .لقد مت إلغاء القانون
في سنة  2007ومت بسط أحكام قانون التقاعد العام رقم  7لسنة  ،2005وهو األداة الرئيسية الثالثة في تشريعات العمل
138
في األرض الفلسطينية احملتلة ،بحيث تشمل العاملني في القطاع اخلاص.
ميكن القول عموماً أن قانون العمل يتماثل مع معايير حقوق اإلنسان الدولية .فهو يرسي مجموعة من احلقوق األساسية
للنساء ،مبا في ذلك عدم التمييز في ظروف العمل 139،واحلق في إجازة وضع ملدة عشرة أسابيع مدفوعة األجر،
واحلق في العودة الستئناف العمل بعد الوالدة 141،واحلق في فترات رضاعة أثناء العمل 142.كما توجد نصوص للحماية
143
من ساعات العمل الطويلة أثناء احلمل واألشهر الستة التالية للوالدة.

140

وفيما أن تشريعات العمل الفلسطينية تبدو تقدمية في العديد من اجلوانب ،فإن هناك عدداً من الفجوات في احلماية
يجدر ذكرها .فاستثناء العاملني في املنزل واألفراد الذين يعملون لصالح أقرباء لهم – تشكل النساء نسبة كبيرة من
هؤالء  -من احلماية التي يوفرها قانون العمل ميثل تقويضاً خطيراً لقدرة القانون على النهوض بالعدالة بني اجلنسني
لصالح النساء في مكان العمل 144.كما أن هذه اجلوانب املغفلة تعزز الصور النمطية الضارة التي ترسخ اخلرافة القائلة
أن عمل املرأة داخل املنزل أقل قيمة من العمل خارج املنزل.
ميكن املجادلة أيضاً في أن فعالية قانون العمل في حماية حقوق النساء في مكان العمل تتقوض بسبب إخفاقه في حتديد
حد أدنى لألجور ،بالنظر إلى أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من العاملني بأجور منخفضة .تتطلب املادة  87من مجلس
الوزراء أن يشكل جلنة ملراجعة مستويات الرواتب على الصعيد الوطني واقتراح حد أدنى لألجور لكي يبحث مجلس
الوزراء فيه .وقد مت تأسيس اللجنة ،ولكن حتقيق التقدم في عملها تعثر بسبب غياب اإلجماع الوطني حول إمكانية إرساء
حد أدنى لألجور .وتنبغي اإلشارة إلى أنه وفقاً لعدد من الدراسات األخيرة ولوثيقة حقوق املرأة ،يعد حتديد حد أدنى
145
لألجور مفتاحاً للقضاء على التمييز في مكان العمل.

 1-5-4تشريعات العمل في الممارسة
مع أن قانون العمل يتوافق مع املعايير الدولية في أوجه عديدة ،إال أنه لم يؤد إلى حصول النساء على أجور متكافئة كما
لم يؤد إلى رفع مشاركة النساء في سوق العمل .فمسح القوى العاملة ( )2010الذي أجراه اجلهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني يشير إلى أن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة ال يتعدى  14.7باملائة 146،فيما تبني في دراسات أخرى
أن تشغيل النساء يتركز في املنظمات الكبيرة احلجم وأن أكثر من  80باملائة من منشآت األعمال الصغيرة واملتوسطة
احلجم ال توظف النساء 147.وقد عبرت مديرة الدائرة القانونية في وزارة العمل ،في مقابلة مع الكاتبة ،عن الرأي بأن
تشريعات العمل عموماً في األرض الفلسطينية احملتلة لم تنجح في تعزيز فرص التشغيل أو زيادة مشاركة النساء في
148
القوى العاملة أو حماية العاملني أو تلبية احتياجات أصحاب العمل.
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إن األثر احملدود لقانون العمل الفلسطيني ،على الرغم من توافقه مع العديد من قواعد حقوق اإلنسان ،يعزى إلى عدة
عوامل .فقانون العمل ،حسب دراسة حديثة العهد أجراها معهد احلقوق في جامعة بيرزيت ،لم يتم بناؤه على أساس
سياسة تشريعية واضحة تتبنى في حتليلها فهماً معمقاً للسياق الذي سيتم تطبيق القانون في ظله 149.وكان ينبغي أن
يتم بناء سياسة تشريعية نشطة على أساس فحص شامل لشتى أنواع العالقات التي من شأن القانون أن ينظمها على
أرض الواقع ،وأثر هذه العالقات على إنفاذ القانون ،والطرق املرجحة التي ميكن للقانون اجلديد من خاللها أن يشجع
150
أو يعيق التغيير االجتماعي واملؤسسي.
كما تنسب محدودية تأثير قانون العمل إلى غياب نظام فعال للتفتيش واإلنفاذ 151.فقانون العمل ينص على أن تقوم وزارة
152
العمل مبراقبة االمتثال لتشريعات العمل .إال أن الوزارة تفتقر إلى املوارد البشرية واملادية الالزمة للقيام بهذه املهمة.
فض ً
ال عن ذلك ،مت حتديد وجود مشكلة في نقص القدرة على الوصول إلى آليات منصفة وعاجلة للتقاضي من أجل حل
نزاعات العمل .ففيما أن مجلس القضاء األعلى قد عني محاكم محددة للنظر في نزاعات العمل ،إال أن هذه احملاكم
كثيراً ما تعاني من تراكم القضايا ،إلى جانب الضعف في تنفيذ قراراتها 153.كان من الواجب أن يتم حتديد هذه العوائق
التي حتد من التنفيذ الفعال لقانون العمل وأن تؤخذ في االعتبار في مرحلة صياغة القانون وليس بعد سنّه.
أبرزت مراجعة الكاتبة لهذه الدراسات عن تشريعات العمل في األرض الفلسطينية احملتلة عدداً من العوامل األخرى
التي تشير إلى أن املساواة بني اجلنسني في سياق العمل تتطلب أكثر بكثير من مجرد إرساء قواعد رسمية متكافئة .على
سبيل املثال ،ثمة عالقة واضحة بني مشاركة املرأة في القوى العاملة وتطوير املواطنة االجتماعية ،وهذه العالقة تتطلب
فيما تتطلب تأسيس نظام تأمني اجتماعي يقوم بتوزيع عبء ضمان حقوق العمل املتكافئة للمرأة على املجتمع ككل .إال أن
آفاق تطوير مثل هذا النظام للمواطنة االجتماعية في األرض الفلسطينية احملتلة تتقوض بشدة بسبب االحتالل العسكري
اإلسرائيلي على نحو ما مت نقاشه في مقدمة هذا اجلزء.

 6-4المشاركة السياسية
إن عالقات القوة التي حتدد شكل املمارسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية متنع النساء عبر العالم من
املشاركة الكاملة في جميع مجاالت حياتهن ،سوا ًء في املنزل أو في املجال العام .تعد الفرصة للمشاركة باملساواة مع
الرجل على جميع املستويات وفي كافة جوانب احلياة العامة والسياسية حقاً بحد ذاته ،إلى جانب أنها تعد وسيلة حيوية
يتم من خاللها حتصيل حقوق أخرى .ويعد هذا صحيحاً بشكل خاص في أوضاع النزاع املسلح املطول.
تدعو اتفاقية سيداو الدول األطراف أن تتخذ جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في احلياة السياسية
والعامة للبلد ،وأن تكفل للمرأة ،على قدم املساواة مع الرجل ،احلق في:
•التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة ،واألهلية لالنتخاب جلميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها
باالقتراع العام.
•املشاركة في صياغة سياسة احلكومة وفى تنفيذ هذه السياسة ،وفى شغل الوظائف العامة ،وتأدية جميع املهام
العامة على جميع املستويات احلكومية.
154

•املشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم باحلياة العامة والسياسية للبلد.

كما تتطلب االتفاقية أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة لتكفل للمرأة ،على قدم املساواة مع الرجل ،فرصة
155
متثيل حكومتها على املستوى الدولي واالشتراك في أعمال املنظمات الدولية.
ميكن القول عموماً أن القانون الفلسطيني يتوافق مع املعايير الدولية املتعلقة مبشاركة املرأة في الشؤون العامة .فحقوق
النساء السياسية في االنتخاب والترشح لالنتخابات يكفلها قانون االنتخابات العام رقم  9لسنة  ،2005والذي ينظم
االنتخابات البرملانية والرئاسية وقانون انتخاب املجالس احمللية رقم  10لسنة .2005
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جاء قانون االنتخابات العامة لسنة  2005ليحل محل قانون سابق لالنتخابات يعود إلى سنة  1995مت سنه قبل
االنتخابات العامة األولى للسلطة الوطنية الفلسطينية .وقد مت إقراره بعد جدل معمق حول النظام االنتخابي األنسب
للسياق الفلسطيني .وتركز جزء من هذا النقاش على املشاركة السياسية للمرأة .وهدف القانون اجلديد إلى تعزيز دور
األحزاب السياسية مقابل األطر التقليدية في احلياة السياسية الفلسطينية وسعى إلى توسيع مشاركة املرأة السياسية.
وضع القانون نظاماً انتخابياً مختلطاً يجمع بني القوائم احلزبية ونظام الدوائر االنتخابية .كما أوجد حصة دنيا (كوتا)
بنسبة  12باملائة لضمان مشاركة النساء ،فارضاً على كل حزب سياسي أن يدرج امرأة واحدة على األقل ضمن أول
ثالثة أسماء على القائمة ،وضمن األسماء األربعة التي تليها ،وضمن كل مجموعة من خمسة أسماء تلي ذلك 156.لقد
انتقدت املجموعات النسوية هذه الكوتا ،معتبرة أنها منخفضة أكثر مما ينبغي ،وتدعو العديد من هذه اجلماعات ألن يتم
157
تخصيص نسبة  20باملائة للكوتا كحد أدنى.
أما قانون انتخابات املجالس احمللية فقد تبنى نظام قوائم ووضع حصة دنيا (كوتا) للنساء كذلك .ونص القانون على
ضرورة أن تتضمن القائمة االنتخابية لكل حزب سياسي امرأة واحدة على األقل في األسماء اخلمسة األولى في القائمة
وفي األسماء اخلمسة التي تليها .كما يتطلب القانون أن تتضمن املجالس الصغيرة احلجم ممثلتني من النساء على األقل
وأن تتضمن املجالس األكبر حجماً ثالث نساء على األقل.

 1-6-4المشاركة في الممارسة
يعتمد مستوى مشاركة النساء في احلياة السياسية على مجموعة متنوعة من العوامل .أحياناً يعزى انخفاض نسبة النساء
املعينات في مواقع سياسية عليا إلى نقص اإلرادة السياسية والتمييز على مستوى املمارسة ،إذ أن هذه التعيينات يجريها
في العادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بنا ًء على توصيات مجلس الوزراء 158.ووفقاً للجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني ،تشغل النساء ال أكثر من ثالثة باملائة من أعلى املناصب 159.كما تعزى املشاركة املنخفضة أيضاً إلى غياب
الفرص أمام النساء للحصول على املؤهالت واخلبرة التي يحتجنها من أجل التنافس على أعلى املستويات .ويشير معلقون
آخرون إلى القيود املفروضة على النساء نتيجة شح اخليارات املتاحة لرعاية الطفل 160.ومن منظور حتليل النزاع ،يعد
استثناء النساء من القيادة السياسية كذلك نتاجاً معتاداً للبيئة املعسكرة التي يهيمن عليها الرجل ،حيث يتم بشكل روتيني
تقويض وتبخيس مساهمات النساء في حتديد طبيعة السلم واألمن .وهذه مشكلة يحاول قرار مجلس األمن الدولي رقم
 1325حتديداً معاجلتها.
إن هذه الفرضيات املتنوعة بحاجة إلى دراسة حتى يكون باإلمكان تطوير سياسات عامة قائمة على الدالئل ترمي
إلى متتني مشاركة املرأة في جميع جوانب احلياة العامة .فإرساء قواعد رسمية للمساواة مبفرده ليس كافياً البتة.
وهذا أمر حاسم بشكل خاص بالنظر إلى أن احلاجة ال تزال قائمة إلصدار العديد من القوانني املهمة الالزمة لتنظيم
احلياة السياسية في األرض الفلسطينية احملتلة ،مثل قانون األحزاب السياسية وقانون النقابات العمالية .وهذا الفراغ
التشريعي ميثل منبراً مهماً ميكن ضمنه طرح قضية مشاركة املرأة في احلياة العامة في األرض الفلسطينية احملتلة
للحوار على املستوى الوطني.
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 5مالحظات ختامية
تهدف هذه املراجعة للتشريعات ،أو ًال وقبل كل شيء ،إلى فتح منابر جديدة للجدال والنقاش حول الكيفية التي ميكن
بها النهوض بحقوق املرأة في األرض الفلسطينية احملتلة بأكبر قدر من الفاعلية من خالل إصالح القوانني .وهي حتض
صانعي القوانني على االستفادة من األبحاث االجتماعية-القانونية ملد عمليات التخطيط التشريعي وصنع السياسات
باملعلومات ،مع العمل في الوقت ذاته على متتني القدرات العامة في هذه املجاالت.
إن التشريعات الفلسطينية بحاجة إلى مواءمة فيما بينها وإلى توفيق مع املعايير الدولية في عدد من املجاالت القانونية
املهمة .كما ينبغي دمج االلتزامات الدولية بحقوق اإلنسان في اإلطار القانوني احمللي .مع ذلك ،وكما توضح املراجعة،
ميكن أن يكون اإلصالح القانوني غير فعال ال بل ضاراً إذا أجري بشكل سيء ،كما ميكن أن يكون متكينياً وحتويلياً إذا
أجري على نحو جيد .وإذا أجري إصالح القوانني في معزل عن سياقها االجتماعي والسياسي والثقافي ،فمن املستبعد
أن يحقق أهدافه.
فض ً
ال عن ذلك ،يعد إصدار تشريعات متتثل إلى حقوق اإلنسان جزءاً فحسب من احلكاية .وينبغي أن تكون جهود إصالح
القوانني مصحوبة ومسنودة ببرامج اجتماعية-اقتصادية .وحيثما يتعثر إصالح القوانني ،يكون من الضروري توثيق
املمارسة القانونية وحتليلها ،وينبغي استكشاف ودعم محاوالت احملامني والقضاة حتقيق العدالة ضمن اإلطار القائم.
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