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ز على وصوووال اات ال اافووولىتة عاى االدااة من ثالثة تقارير ترك  واحد هذا 

 في زمن جائحة كارونا. ويتناول ااتقريران اآلخران تانس واىبىا. 
 

االتحاد اادواي المسووواعدل ااقانانىة.  محتاظة   2021حقاق ااتأاىف واانشووور 
 جمىع ااحقاق محتاظة.  

ل ع االتحاد اادواي المسووواعدل ااقانانىة على ادوووتلدال اامللامال اااارديشووو   
في هذا ااتقرير، واكنه يشووووووووووووترس عزو االمتباي عاى اامراتىن واام وووووووووووودر. 
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 المؤلفون  
 
 ، اامستشارل ااقانانىة، االتحاد اادواي المساعدل ااقانانىة يلفا ل. هارتمانإ
 

 بها في هذا ااتقرير.   ىاعن امتنانها اس ى م دوبة وأشرف أبا حىة على اإلدهامال ااتي أدا  مؤسسة الحقوتلرب  
 

امال عن امتنانه ابادول اا واراني ودوهىر خرمة ومروان ياغي على اإلدوه المركز الفلسططيني لحقو  اننسطانويلرب  
 في هذا ااتقرير.  مدماهاااتي 
 

 ونلرب عن تقديرنا المردسة ااقانانىة اادواىة اما مدمته من مدخالل.  
 

 أب ر هذا ااتقرير اانار بتفل ااتمايل ااذي مدمته اااكااة ااسايدية التلاون اإلنمائي اادواي.  
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 الملخص التنفيذي  
 

اانطاق على وصووووووال ااناي عاى االدااة في فلسووووووطىن. ومما يزيد من تتامم  أفرزل جائحة كارونا آثاًرا خطىرل ووادوووووولة 
هذه ااحااة االحتالل اإلدووووورائىلي وااقمع وااتمىىز ااذي يماردوووووه على أدووووواي ممنهج ت اه ااتلسوووووطىنىىن وااح وووووار ااذي 

أفراد ااطاامم  يترضوووووووووه على مطاع غزل، واالنقسوووووووووال ااداخلي ااتلسوووووووووطىني، واال ز اامزمن في عمدادال ااكهرباء ونقص 
  1اامتل  ة واألدوية وااملدال.

 
على صووووووولىد اات ال اآلخذل في االتسووووووواع وااتي تااجهها اات ال اافووووووولىتة على  نظرل متلمقة   تلقي ورمة اامنامشوووووووة هذه

جريت مع قة ااتي أُ عاى دوووولسوووولة من اامقابالل ااملم  ااارمة  سووووتند تاااصووووال عاى االدااة خالل اا ائحة في فلسووووطىن. و 
ورمة اامنامشوووة قترح  تمن اات ارب ااتي عايشوووها هرالء،  وعلى هدي  اامحامىن وااقفوووال في اافوووتة ااغربىة ومطاع غزل. 

هذه  اات ال وتاظىف اادروي اامسووووتتادل من جائحة كارونا اغايال االرتقاء بنمكانىة وصووووال    دوووود  ترمي عاى تاصووووىال 
 اات ال اافلىتة عاى االدااة. 

 
طلت اإلجراءال ااقفووووائىة تلطىاًل تاًما اتترال محدودل خالل حاالل  غلقت اامحاكم وعُ اافووووتة ااغربىة وغزل، أُ تي كال ف

عزاء اا هال ااتي يرفلان تظلماتهم عاىها. ومد أاحق األفراد االديد من ب االرتباك في أودووواس  دوووب   ممانة، ااملل  ااطاارئ  
عادل اامحاكم عاى أل . واسووواء ااحه، هى  ت ال اافووولىتة باجه خاصاافووورر باافىما بلد دووواء ترتىب أواايال ااقفوووايا  

على األحكال ااقفوووائىة وادوووت ناف عملها ب وووارل جزئىة بى ة خ وووبة الدوووتشوووراء اامحسوووابىة وتنتىذ  تدريج باافتح أباابها  
اافوووولىتة على اااصووووال عاى  غىر متنادووووب على مدرل اات الأثًرا ف خل  أدوووواي انتقائي يرتكز على اام ووووااح، وها ما 

 االدااة. 
 

العنف  حواالل    ااوذي شووووووووووووووهودتوهاامقوابالل ملهم عن ملقهوا حىوال االرتتواع ااهوائول  ُعقودل  وأعربوت ااغواابىوة االظمى ممن  
اامشوووووووواركىن في ه ااكثىرون من وتراجع مدرال اافووووووووحايا على ااتماي ااحماية ااقانانىة خالل اا ائحة. ووج    2األسطططططري 
األطفطال إعطالطة  بطالحقو  في النفقطة و االنتقوادال اغىواب عيالء األواايوة اااافىوة النظر في ااقفوووووووووووووووايوا اامتللقوة   اامقوابالل

خالل اا ائحة، حىث أفرز ذاك آثاًرا غىر متنادوووووووووووووبة على اإلمكانىة اامتاحة أمال األمهال   والحضطططططططططانة والمشطططططططططاهدة

 
: تقرير ااحااة  19-مكتب األمم اامتحدل اتنسووووىق ااشوووورون اإلنسووووانىة، األرض ااتلسووووطىنىة اامحتلة، نحااة ااطاارئ ااناجمة عن فىروي كافىد  1

 .  2020نىسان/أبريل  22(«، 2020نىسان/أبريل  20-14االامس )

لت  2 ، تهااامائة من اانسواء في فلسوطىن اللنف اا سودي في بدايفي    15اا ائحة، حىث تلرضوت  خالل حاالل االنف ضود اانسواء ارتتاًعا  دو  
في اامائة من   53في اامائة، وتاله االنف االمت ووادي ااذي طال   55وكان االنف اانتسووي أكثر أنااع االنف شووىاًعا، حىث وصوولت نسووبته عاى 

 اانساء. وهذا حسبما ورد في: 
Ministry of Women’s Affairs, “Impact of the COVID-19 Pandemic on Gender-Based Violence in the State of 
Palestine (14–24 April 2020)”, Pilot Study, Basic Findings, Summary of Findings, Ramallah, Palestine, pg. 13.  



اامقابالل ملهم، من كال اافوووووووووووووتة ااغربىة   لقدد كبىر ممن عُ عدأعرب  االزباوال وأطتااهن الاصوووووووووووووال عاى االدااة. و 
 خالل اا ائحة.    زواج األطفالوغزل، عن ملقهم حىال اازيادل ااملحاظة ااتي طرأل على 

 
خالل    باألشططخاا الذين تعتمدون على قطاا االقتدططاد اير الرسططمي لو عمال المياومةواحق اافووورر باجه خاص 

طت اا ائحة اافووواء على األعداد ااكبىرل من اانسووواء االااتي  ضوووائقة مااىة شوووديدل. ودووول  عاناا من  حىث ،  جائحة كارونا
األشططططططططخاا  . كما تلرضوووووووووووووت حقاق ااتاظىففي االمل و   نيل أن عاى اانظال ااقفوووووووووووووائي الاتماي اادفاع عن حقامه

محامان في حاالل  نع اااالنتهاك خالل اا ائحة. فللى دوووووووووووبىل اامثال، مُ  همفي اادفاع واالت وووووووووووال بمحامى  ينموقوفال
د ورمة اامنامشوة تللىًقا مقتفوًبا  . وففواًل عن ذاك، تار  تامىتهمفي أثناء  لىهم  ل ماك  ر كثىرل في اافوتة ااغربىة وغزل من زيا

خالل    ااتلسووووووطىنىىن ااقابلىن في ااسوووووو ان اإلدوووووورائىلىة تامىفظروف في اافووووووتة ااغربىة وغزل و  ااتامىفظروف   لىع
 .  جائحة كارونا

 
ااقدرال تأثرل . و على ااسااء  رضت على ااتنقل دائرل ات ال اامحامىن مع ماكلىهم ومع اامحاكمااقىاد ااتي فُ  ت ومل  

اامقابالل    تجريتتها اا ائحة. فقد أكد بلض من أُ بتلل األزمة االمت وووادية ااتي خل  بشووودل اامااىة ادى ملتمسوووي االدااة 
.  المسططاعدة القانونية والتمليا القانونيعلى ااح وووال على    خاص بسوووبب تراجع مدرتهناجه ملهم أن اانسووواء تأثرن ب

ااتي يترافلان فىها وتبادل اامللامال   الوعمل ااكثىر من اامحامىن على ااتنسووووىق فىما بىنهم اتغطىة جلسووووال اامحاكم
ااتمثىل ااتلال في مفوووواياهم. وفي اافووووتة ااغربىة، برزل ااحاجة خالل جائحة كارونا بحظان  التأكد من أن ماكلىهم ي

 3اها.ااالزمة عاى اانهاض بتنتىذ اإلدتراتى ىة اااطنىة المساعدل ااقانانىة وتأمىن ااماارد 
 
تة  اامكل    -  اتدوائر التبليغاانقاب عن اااظائف اامهمة ااتي ترديها  اا ائحة  تكشوووووووووووتفي كال اافوووووووووووتة ااغربىة وغزل،  و 

  ناس بها ااتكلىفااتي يُ  –  دوائر التنفيذو –ب دواها اازمني وجلسوواتها ومااعىدها اانهائىة  مفووىةبتبلىغ األطراف في كل 
بننتاذ األحكال وااقرارال اا وووووووووووادرل عن اامحاكم. ويسوووووووووووتدعي عمل هذه اادوائر ترتىب أوااياته على نحا أففووووووووووول في 

وما شوابهها من األزمال من أجل االرتقاء بمسوتاى شوتافىتها وتااصولها مع ااباحثىن  ااظروف االعتىادية وخالل اا اائح
 عن االدااة. 

 
الزيادة التي طرلت على إصطططططططدار  اامقابالل ملهم عن ااقلق ااذي يسووووووووووواورهم حىال   لقدوفي غزل، أعرب بلض من عُ 

ادوووووووتغالل حااة عدل االدوووووووتقرار ااتي أفرزتها اا ائحة،  نتاب ااقلق هرالء عزاء احتمااىة ا. و جائحةاللحكام انعدام خالل 
، بهدف تهدئة اارأي  همالنظر في مفووايا ااقتل ودصوودار األحكال فىها بقدر أكبر من االدووتل ال، حسووبما جاء على اسووان

 االال وتلزيز أواصر ااثقة في اامردسال.  
 

 
سوووىقي يتأاف من م لس ااقفووواء من خالل م لس تن  2019كانان األول/ديسووومبر   11مدل اإلدوووتراتى ىة اااطنىة المسووواعدل ااقانانىة في  اعتُ  3

م ال األعلى االنتقااي، ووزارل االدل، وااهى ة اامسوووووتقلة احقاق اإلنسوووووان ونقابة اامحامىن. وتركز هذه اإلدوووووتراتى ىة على تقديم اامسووووواعدل في  
 االدااة اا نائىة. 
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،  النزاعات تسطوية  باآلليات العرفية لعاى االدوتلانة   كثىريني اافوتة ااغربىة وغزل باااألنظمة ااقفوائىة فطىل  ومد دفع تل
االادال وااتقااىد  حسوب  ورجال اإلصوالح )وهم اااجهاء ااذين يتااان تسواية اانزاعال واامشواكل االجتماعىة محكمىن كاا

عاى االدااة باانظر عاى أن اصوال  على اااانسواء وااتتىال  مدرل  اامحلىة واادينىة(. ومد يترز هذا ااحال آثاًرا وخىمة على  
 حقامهن وحمايتهن ااقانانىة غااًبا ما تتسم بقدر أكبر من اافلف في اإلجراءال االرفىة اتساية اانزاعال. 

 
يتسووم اافوورورل تقتفووي اانهاض بنمامة االدل في اافووتة ااغربىة وغزل على نحا أففوول و وتللص هذه اادرادووة عاى أن 

ويمكن عن از هذا األمر، مثاًل، من خالل تشوووكىل ا نة خالل اا اائح وما يشوووبهها من أزمال.    أكبر  بطابع عدوووتراتى ي
افوومان عمكانىة اااصووال   خاصووةً ، و هاااقفوواء اتنسووىق عمل ااسوولطة ااقفووائىة خالاال ااتي يااجهها زماأللنى بندارل  تُ 

كما أماطت اا ائحة االثال عن مدى هشووووواشوووووة أنظمة عمامة االدل في عاى االدااة وااافاء باحتىاجال اات ال اافووووولىتة.  
أنظمة   رقمنةفلسووووووطىن، عندما ترزح تحت وطأل اافووووووغل اتترال طايلة من اازمن. وففوووووواًل عن ذاك، ثمة حاجة عاى  

بغىة تىسوووووووىر دوووووووبل وصوووووووال االامة عاى   ااقفووووووواء اكي تفووووووومن مدًرا أففووووووول من اااصوووووووال عاى االدااة خالل األزمال
ااتحديال واالنتكادووووووووال ااتي واكبت وصووووووووال اا مىع عاى االدااة جمىع . وعلى اارغم من  ، مثاًل اامللامال واإلجراءال

ئحة في ااامت نتسووووه فرصووووة ادرادووووة ااطرق ااتي يمكن من على مدل اامسوووواوال بسووووبب أزمة كارونا، فقد وفرل هذه اا ا
طايلة   اآثارً ترز  على نحا يخالاها اانهاض بكتاءل األنظمة ااقفووووائىة من أجل تحسووووىن عمكانىة اااصووووال عاى االدااة،  

 ت اوز األزمة اا حىة ااراهنة. ياألمد و 
 

   4التوصيات الرئيسية
، بحىث تفم شل ىال مشهاد اها باالبرل واالدتقالاىة، إلعداد  ءالقضا ات التي يواجههااألزمتشكيا لجنة   •

 . ب تة خاصةاحتىاجال اات ال اافلىتة مراعال ، و الاالطل واإلدتراتى ىال ااالزمة إلدارل األزم

  اامسووووووووووووح . وينبغي أن يتفوووووووووووومن  مسطططططططط  الارون القانونية والعملية للرقمنة ونشططططططططر تقرير  هذا المسطططططططط  •
ىة اارممىة، مع مراعال األصوووووووال ااقانانىة اامرعىة، وااحق في اامحاكمة االاداة وااحق في ااملرفة/اابنىة ااتحت

 اال اصىة وأمن اابىانال. 

ضطططططر إلى إاال  ل وا ها للتأكد من لن دور إيواء ضططططحاتا العنف األسططططري ال ت  تأمىن ما يكتي من ااتمايل  •
ا ، حتى في حواالل ااطاارئ، وحشووووووووووووووود مودر أكبر من ااماارد اتودابىر ااحموايوة اامرتبطوة بقفوووووووووووووووايوا االنف  ل طدا

 األدري، بما يشمل األطتال.  

 .  عاماا، دون استلناء 18حار جميع حاالت زواج األفراد الذين تقا لعمارهم عن  •

ب ووووورف اانظر عن وجاد حااة  ،ضطططمان احترام الحق في االتدطططال بمحاما احتراماا تاماا وحمايتف والوفاء بف •
 طاارئ من عدمه.  

 
 اامزيد من ااتاصىال.  هذه دت تاصىال رئىسىة ملتارل. انظر ف ل ااتاصىال في نهاية هذا ااتقرير االطالع على 4



 بطاقة هوية تيسطططر لهم التنقا في حال فري قيود  محامو الدفاا عاملين لسطططاسطططيين وينبغي تزويدهم  د  ع  ت   •
في   بااتنقلااتنسوووووىق مع األجهزل اامكلتة بننتاذ ااقانان افووووومان احترامها احق اامحامىن  ينبغي . و على التنقا
 هذه ااتترال. 

  



 ااقانانىة منامشة، االتحاد اادواي المساعدل ورمة  فلسطىن  –جائحة كارونا واااصال عاى االدااة  10 09
 
 

9 

 المقدمة  
 

جائحة كارونا آثاًرا خطىرل ووادوووووووولة اانطاق   ووووووووارل كلىة، وجزئىة فىما بلد، خالل باإلجراءال ااقفووووووووائىة   طىلأفرز تل
االحتالل اإلدوووووورائىلي  حدل هذا اااضووووووعد من ا. ومما ز اافووووووتة ااغربىة ومطاع غزلعلى وصووووووال ااناي عاى االدااة في  

على مطاع غزل، واالنقسووووال ااداخلي ااتلسووووطىني، واال ز اامزمن في عمدادال ااكهرباء ونقص    يفووووربهوااح ووووار ااذي  
  5أفراد ااطاامم اامتل  ة واألدوية وااملدال.

 
عدورائىل علىه ااح وار ااذي تترضوه  فقبل تتشوي اا ائحة في مطاع غزل، كان اااضوع االمت وادي بااغ اا ولابة بسوبب 

 أماطتمن آثار على ملدالل اابطااة وااتقر، وعلى عمامة االدل كذاك. و ااح وار ذا عاًما وما يتملض عن ه  14منذ 
عن مدى االكتظاظ في اااحدال ااسوكنىة واألحىاء بسوبب االثال رضوت خالل جائحة كارونا دوىادوة حظر اات ال ااتي فُ 

ااملناية وااتاتر واالكت اب،  ي ااروحها تدن  ااتقر اامدمع ااذي يرزح دووووووكان غزل تحت وطأته، مما أففووووووى عاى بى ة يلم  
جريت اامقابالل ملهم. ومد أدووووووتر هذا ااحال عن زيادل في ااسوووووورمال اابسووووووىطة، حسووووووبما ورد على اسووووووان بلض من أُ 

 ناهىك عن االالفال األدرية ااتي تستدعي تسايتها أمال ااقفاء. 
 

فوواعف ملدالل ااتقر بسووبب هذه اا ائحة ، حىث يتامع أن تتكما خلتت جائحة كارونا آثاًرا كارثىة في اافووتة ااغربىة
جود أن اامامع  واالجتموواعىووة. ومود وُ  ااقووانانىووة  اامنووازعوالوها موا يتفووووووووووووووي عاى زيوادل في    6في اامووائوة،  30عاى   14من  

ل عاماًل مهًما يرثر على مدى مدرته على اااصوووووووال عاى االدااة في اافوووووووتة  ااشووووووولص يشوووووووك   هاا غرافي ااذي ياجد فى
اا ووائحووة، بوواانظر عاى أن األشوووووووووووووولوواص ااووذين يقطنان في منوواطق نووائىووة كوواناا أكثر تووأثًرا بووااقىاد  فترل  ااغربىووة خالل  

 اامتروضة على ااتنقل. 
 

مناطق ااذي يسوكنانها: اافوتة ااغربىة، ومطاع غزل، ويبدو وامع ملتمسوي االدااة ملتلًتا تمال االختالف باالدوتناد عاى اا
منظامة ب تقسوووىم فلسوووطىن بىن اافوووتة ااغربىة ومطاع غزل في ت زئة واامنطقة )ج( باافوووتة ااغربىة وااقدي. كما تسوووب  

األنظمة  ، ثمة عدد كبىر من اامردووسووال/وغزل اافووتة ااغربىةااقفوواء عاى جهازين ياازي ااااحد منهما اآلخر. فتي كال 
ائىوة(، واامحواكم ااشوووووووووووووورعىوة  ز املتلتوة ااتي يمكن اااصووووووووووووووال عاى االودااوة من خالاهوا: اامحواكم اانظوامىوة )اامودنىوة واا ا
عاى ااملت وووووة بقانان األحاال ااشووووول وووووىة(، واامحاكم االسوووووكرية، واامحاكم اإلدارية، ومحكمة ددوووووتارية في رال  ،  )

كم وتنظىمه في كال ااألعلى اإلشووووووووراف على نظال اامح ويتااى م لس ااقفوووووووواء  7ورجال اإلصووووووووالح.حكمىن جانب اام
 . اامنطقتىن

 

 
 أعاله.  1ااحاشىة   5

6 World Bank, “Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 2 June 2020, pg. 7, para. 17.  

  االادال وااتقااىد اامحلىة واادينىة.حسب وهرالء هم اااجهاء ااذين يتااان تساية اانزاعال واامشاكل االجتماعىة  7



وال تسووولى ورمة اامنامشوووة هذه عاى تقديم نظرل عامة وافىة تقف على وصوووال اات ال اافووولىتة عاى االدااة خالل جائحة  
في اامقابالل ااتي ُطرحت كارونا في فلسووووووطىن، ودنما تسوووووولل اافوووووواء على ااتحديال اارئىسووووووىة وااحلال ااممكنة ااتي  

اسىطرل عدرائىل،  االاضلةات ال اافلىتة ااتي تسكن في اامناطق وال تتناول ااارمة حااة اقدل اغايال هذه اادرادة. عُ 
وام تزل عمامة اامستاطنال ااتي تنتتي اا تة ااقانانىة    8حىث يتلرض ااتلسطىنىان القمع وااتمىىز على أداي ممنهج.
   9اا ائحة.عدرائىل على غزل مائًما خالل  ترضه عنها، وهدل اامباني ااتي يملكها ااتلسطىنىان وااح ار ااذي ت

 
لاملىن اامقابلة مع    15قدل  ، حىث عُ جريت مع اامحامىن وااقفوووووالمقابلة ملمقة أُ  30وتسوووووتند ورمة اامنامشوووووة هذه عاى 

قطاع  بثالث محافظال  في مقابلة أخرى مع أمثااهم   15و ،  اافووووووووتة ااغربىةبتسووووووووع محافظال   فيفي اام ال ااقاناني 
اختىروا باانظر عاى مد و  ،ائي وااشرعي واالسكري ز اامقابالل في أجهزل ااقفاء اامدني واا اامشاركان في ويلمل  غزل. 

ت عجراء هذه اامقابالل مردوووووووسوووووووة ااحق في اافوووووووتة ااغربىة وتاا  تااصووووووولهم مع اات ال اافووووووولىتة أو ملرفتهم بحااتها. 
، على مدى ااتترل ااااملة  في غزل  المسوووواعدل ااقانانىةاالفووووا في االتحاد اادواي  و   واامركز ااتلسووووطىني احقاق اإلنسووووان

 . 2020تشرين األول/نافمبر وكانان األول/ديسمبر   بىن شهري  
 

  

 
ووتوو ،   8 رايووتووس  ااوولوووووووااوومووي  نهووىوواموون  عوووووووال  2021ااووتووقووريوور  أحوووووووداث  وفوولسوووووووووووووووطووىوون:  عدووووووووووووووورائووىووووووول  اإلاووكووتوورونووي: «2020،  ااوومووامووع  عوولووى   ،

chapters/377381-ry2021/count-alalmy-report/altqryr-https://www.hrw.org/ar/world    ومووود زرنووواه واطللنوووا علىوووه في(
 (. 2021آب/أغسطس  23

 اام در ااسابق.  9

https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377381
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 إقامة العدل خالل الجائحة   -1
 
فتي قت اإلجراءال ااقفوووووووووائىة على مدى فترال محدودل خالل جائحة كارونا في كال اافوووووووووتة ااغربىة ومطاع غزل. ل   عُ 

 ت. وفي غزل، تامت2020نىسووووووووووان/أبريل    15آذار/ماري و  22 اافووووووووووتة ااغربىة، جرى تلطىل عمل اامحاكم بىن يامي  
  24نىسان/أبريل وثانىهما بىن   10آذار/ماري و  10اامحاكم عن عملها خالل حااتىن من حاالل ااطاارئ، أوالهما بىن 

األمر، وكان    . وادوووووترنف االمل ااقفوووووائي جزئًىا في مسوووووتهل  2020آب/أغسوووووطس ومطلع شوووووهر تشووووورين األول/أكتابر  
يتلىن ععداد االطل ااالزمة اترتىب أواايال ااقفووووووووووايا بغىة ااتلامل مع ااقفووووووووووايا اامتراكمة واامتأخرل. وفي غزل، تأثر 

 ، مما تسبب في اامزيد من تأخىر األعمال االعتىادية المحاكم. أيًفا ااقفاء بااكامل باالطلة ااقفائىة ادت ناف عمل
 

 تنايم إقامة العدل خالل جائحة كورونا  
 

 الضفة الغربية  
حال   ادار  نذيلاا دل واانقاش اافي اافوتة ااغربىة مع   ااسولطة ااقفوائىةتتها جائحة كارونا على امترنت اآلثار ااتي خل  

 10ل ااسووووولطة ااتنتىذية على ااسووووولطة ااقفوووووائىة. عصوووووالح ااقفووووواء. فقد أففوووووت عجراءال اإلصوووووالح ااملتمدل عاى تغا  
أصووووودر اارئىس ااتلسوووووطىني جملة من اامرادوووووىم اامتللقة باا هاز ااقفوووووائي وعمله، وامااجهة انتشوووووار فىروي كارونا،  

ااقفووووووووووووايا ااتي كتحديد اقرارال ااتي تنظم عمل اامحاكم اانظامىة، باتلاذ ا  11ل بماجبها رئىس اامحكمة االلىاحىث خا  
نت ااسوووووووووووووولطة ااتنتىذية رئىس اامحكمة االلىا دون ادووووووووووووووتىتاء ملايىر اانزاهة وعى    12تحتل مرتبة األوااية خالل اا ائحة.

اامدني ااتلسووووطىنىة، ااتي نتقادال الذعة من منظمال اام تمع  اامذكارل العجراءال اإلصووووالح   تلرضووووتواالدووووتقالل. و 
  13أعربت على ملاوفها من أن تستغل ااسلطة ااتنتىذية اا ائحة اتادىع نطاق صالحىاتها.

 

 
 انظر:  10

ILAC Policy Brief 7/2021, Ylva L. Hartmann, Lauren McIntosh, “Judges on the Frontline – Is the Rule of Law 
Losing its Guardian? Examples from the West Bank and Guatemala”, January 2021.  

 واالطالع على اامزيد من اامللامال األدادىة، انظر: 
ILAC Policy Brief 3/2019, Mikael Ekman, “Be independent and do as you’re told! Closing space for judges in 
Palestine”, October 2019. 

 . كذاك م لس ااقفاء األعلى االنتقاايرئادة رئىس اامحكمة االلىا يتااى  11
اي«، على اامامع ااحق، نمراءل مانانىة في ااقرارين بقانان بشووووووووووأن تلديل مانان ااسوووووووووولطة ااقفووووووووووائىة وتشووووووووووكىل م لس مفوووووووووواء أعلى انتقا 12

 (.2021أيار/مايا  14)ومد زرناه واطللنا علىه في  https://www.alhaq.org/ar/advocacy/14779.htmlاإلاكتروني: 
 انظر، مثاًل،  13

“Joint Urgent Appeal on the Deteriorating Judiciary Situation in the State of Palestine in Light of the Issuance 
of Three Unconstitutional Laws by Decree Regarding the Judiciary by the Palestinian President”, submitted to 
the UN special rapporteur on the independence of judges and lawyers by 13 civil society organisations, including 
Al-Haq and the Palestinian Center for Human Rights, 15 March 2021. 

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/14779.html


، وفرضوووووت ااسووووولطة اااطنىة ااتلسوووووطىنىة مىاًدا شوووووتى 2020آذار/ماري   5وأعلن اارئىس ااتلسوووووطىني حااة ااطاارئ في 
رض حظر اات ال امدل ، فُ 2020آذار/ماري    22ي. وفي  اام تمع الحد من انتشوووووار ااتىرو دوووووىر شووووورون  على ااتنقل و 

نىسووووووووان/أبريل   15آذار/ماري و 22أعمال ااقفوووووووواء بااكامل بىن طلت  ياًما على جمىع أنحاء اافووووووووتة ااغربىة. وعُ   14
على أدووواي تدرجي وجزئي، حسوووب ااتاجىهال وااتللىمال اا وووادرل    بلد هذا ااتللىق. وادوووتأنتت اامحاكم عملها  2020

 اقفاء األعلى. عن م لس ا
 

أن تزاول اامحاكم ااتلسووطىنىة عملها فق جدول زمني محدد النظر في أكثر أنااع ااقفووايا  ومرر م لس ااقفوواء األعلى 
حسوووووادوووووىة، كااقفوووووايا اامتللقة بااحرية )االعتقال واإلفراج وأوامر االدوووووتدعاء في ااقفوووووايا ااتنتىذية(، وااملااتال ااتي 

 ااماء وااكهرباء. ك، تمس حااة ااطاارئ، وااقفايا اامت لة نباالحتىاجال اإلنسانىة األدادىة«
 

ااودعواوى وتقوديم ااطلبوال واالدووووووووووووووت نواف على األحكوال ااقفووووووووووووووائىوة أموال   عمواموة، من مبىول واآلجوال وجرى تموديود اامااعىود
ائىة واإلدارية واالسووكرية وااددووتارية، اكي تتماشووى مع تللىق اإلجراءال ااقفووائىة. كما ز اامحاكم اانظامىة واامدنىة واا 

االمول خالل فترل  طىول ئىوة ااسوووووووووووووونايوة اامقررل المحواكم اانظوامىوة واالسووووووووووووووكريوة التلايض عن تلاغىوت االطلوة ااقفووووووووووووووواأُ 
   14اإلغالق.

 
وففواًل عن ذاك، تأثرل اامردوسوال ااتلسوطىنىة، بما فىها ااسولطة ااقفوائىة، بامف جمىع أشوكال ااتنسوىق مع عدورائىل، 

. فقد دوووحبت األجهزل األمنىة ااتلسوووطىنىة جمىع اادوريال 2020ااتنسوووىق األمني، في شوووهر كانان ااثاني/يناير  ابما فىه
  ااتلسوطىنىةعاى ع ز اامردوسوال  وها ما أدى عملًىا  15األمنىة من اامناطق ااتي تلفوع اددارل اامشوتركة مع عدورائىل،

،  2020ااتنسىق األمني في شهر كانان ااثاني/يناير ف  ومبل ومأعمااها في تلك اامناطق. أي من ع ًزا تاًما عن تنتىذ  
كانت األجهزل األمنىة ااتلسوطىنىة تردول ااتبلىغال المااطنىن ااتلسوطىنىىن االاضولىن السوىطرل اإلدورائىلىة بشوأن دعاواهم 

ااقفايا، مما زاد  ااقفائىة. وأففى ومف ااتنسىق بىن اامردسال ااتلسطىنىة وددرائىل عاى تأجىل عدد اىس بااقلىل من
 من طال أمد ااتقاضي أمال اامحاكم عاى حد كبىر. 

 
 ااتتاوتال اا غرافىة واا لابال في اافتة ااغربىة 

رضوووت على ااتنقل على عمامة االدل خالل اا ائحة في اافوووتة ااغربىة. فاالديد من ااقفوووال ووكالء رل ااقىاد ااتي فُ أث  
اااصووووووووووووووال عاى أمواكن أعموااهم، على اارغم من أنهم كواناا يحملان ت وووووووووووووواريح يتمكناا من  اانىوابوة وماظتي اامحواكم ام 

لامة تشايشال كبىرل. وعالوًل على شهدل اامااصالل اا ، كماوام يكن بلفهم يملك ودىلة مااصالل خاصة  ،بااستر 

 
دووبتمبر من كل سووتهل في شووهر تماز/يااىا وتنتهي في شووهر أيلال/ياًما في مدتها، حىث تُ   45ما تبلغ االطلة ااقفووائىة في فلسووطىن   عادلً  14

 عال. 
تشوووووووورين   18اا زيرل، نبلد ادووووووووت ناف ااتنسووووووووىق األمني مع االحتالل.. ااسوووووووولطة ااتلسووووووووطىنىة ب وووووووودد ععادل دووووووووتىريها ادمارال واابحرين«،  15

 .  2020ااثاني/نافمبر 
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اامدن واابلدال في اافوووووووووتة ااغربىة، وال دوووووووووىما اامدن واابلدال ااتي بلض  ذاك، أدى ااقرار بترض عغالق جزئي على  
 تلتمد على مراكز اامدن ااقريبة منها، عاى ع ز اامااطنىن عن اااصال عاى مطاع االدااة. 

 
تروضوووة على ااتنقل على عمامة االدل، طلب م لس ااقفووواء األعلى عاى ااقفوووال  تها ااقىاد اامات اوز اآلثار ااتي خلت  و 

جريت اامقابالل ملهم عن ذاك أففووووووووووووى عاى خفوووووووووووواع  أداء األعمال اامناطة بهم كل في محافظته. ومال بلض من أُ 
، مثاًل، امىفااتبلض ااقفووال اتأثىر غىر متنادووب ماردووه وكالء اانىابة في جلسووال اامحاكمال اامتللقة بتمديد فترال  

من حفار جلسال ااتمديد، وام يتمكناا من ااترافع في   اانلمُ محامي اادفاع ااذين ال يسكنان في اامحافظة نتسها ألن 
 . بسبب ذاك مفاياهم

 
كان ادى بلض اامحاكم كتايتها من ااقفوال بىنما ام يكن دواى فقد لب عاى ااقفوال أن يلملاا في محافظاتهم، طُ حىث  و 

يسووكنان في اامحافظة/اامدينة ااملنىة.  ااذين عدد كبىر من ااقفووال  ثمة ام يكن ألنه عدد ملىل منهم في محاكم أخرى، 
نظىراتها  وفىما يلص اامحاكم االاملة في اامحافظال اا نابىة، فقد اتسووووم اااصووووال عاىها بقدر أكبر من اا وووولابة من 

 اامحافظال.   تلكفي اامحافظال ااشمااىة بسبب عغالق ااطرق واتساع رملة انتشار فىروي كارونا في 
 

 ازة 
م لس  اامرر ،  2020آذار/ماري   10رضوووووت مىاد صوووووارمة على اااصوووووال عاى اامحاكم في غزل خالل اا ائحة. فتي فُ 

  5في  ، وااتي أُعلن عنهاياًما  30اابااغة في غزل عدل تسوووو ىل أي مفووووايا جديدل خالل حااة ااطاارئ  القفوووواء  األعلى  
ياًما، ادوووووووووترنف تقديم االدمال ااقفوووووووووائىة    30وبلد حااة ااطاارئ ااتي امتدل   16.مااجهة جائحة كاروناا  آذار/ماري

ا. وفىمووا يتللق بترتىووب أواايووال ااقفوووووووووووووووايووا ااتي كووان من اامقرر اانظر فىهووا، كووان يتلىن على اامحوواكم ااموودنىووة  جزئىووً
اتباع تاجىهال ملتلتة. وفرضت ا نة متابلة االمل ااحكامي في غزل عغالًما كاماًل على وااشرعىة ائىة واالسكرية ز واا 

حتى ادوووت ناف اإلجراءال ااقفوووائىة في مطلع شوووهر تشووورين   2020آب/أغسوووطس   24ااسووولطة ااقفوووائىة مرل أخرى في 
 األول/أكتابر.  

 
صنتتا اامناطق ااتي بلغ فىها ااتىروي ذرول  مت وزارل ااداخلىة ووزارل اا حة مطاع غزل عاى مناطق ملتلتة، حىث  ومس  

انتشوووووووووواره عاى نمناطق حمراء«. وفي هذه اامناطق، تقرر عغالق جمىع اامردووووووووووسووووووووووال االامة واالاصووووووووووة وحظر تنقل  
اذاك، ام يكن في ودوووووووووع ااسوووووووووكان اامقىمىن في هذه    اامااطنىن، مما أثر على عمكانىة اااصوووووووووال عاى اامحاكم. ونتى ةً 

 صال عاى اامردسال ااقفائىة. اامناطق ااحمراء ااا 
 

قدل اامقابالل ملهم عاى أن االدمال ااقفوووائىة خالل اا ائحة اتسووومت باابلء وانلدال االدوووتقرار وخلص ملظم من عُ 
في اامقابالل أن ااقرارال اا وادرل  اامشواركىن  اعتبر بلض  االمل في اامحاكم. و طىل بسوبب تكرار حاالل اإلغالق وتل
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األوااية ام تفووووع في االعتبار ظروف ي ب عيالؤها  ااقفووووايا ااتي تحديد بشووووأن    األعلى القفوووواء في غزلاام لس  عن  
عى عدد كبىر منهم بأن عادل اامحاكم عاى فتح أباابها تدري ًىا وادوت ناف عملها كما اد  اات ال اافولىتة وال احتىاجاتها. 

ااقفوائىة على أدواي انتقائي يرتكز على اام وااح، وها ما   جزئًىا هىأ بى ة خ وبة الدوتشوراء اامحسوابىة وتنتىذ األحكال
ممن أجريت اامقابالل    وأشوووار االديد ف تأثىًرا غىر متنادوووب على مدرل اات ال اافووولىتة على اااصوووال عاى االدااة.خل  

ائىة  ل عمل مقدمي االدمال ااقفوووعاى غىاب عدوووتراتى ىة إلدارل األزمال، وااتي كان من شوووأنها أن تسوووه   ،كذاكملهم،  
ب في تأخىر ااكثىر اامحمااة، تسووووووووووووووبو   ااكمبىاتر أن غىواب ااماارد ااموادية، كأجهزل هرالء خالل اا وائحوة. والحه بلض 

 من اإلجراءال.  
 

 ائية  ز المحاكم المدنية والج
 

 الضفة الغربية  
ااغربىة م ماعة من أصووووووووووووودر م لس ااقفووووووووووووواء األعلى في اافوووووووووووووتة  ائىة، ز فىما يلص اامحاكم اانظامىة اامدنىة واا 

ااتللىمال بشوان عمل اامحاكم خالل فترل اإلغالق ااتال، حىث تقرر تركىز االمل على ااقفوايا ذال ااطابع اامسوتل ل  
نف ااناعان ااتااىان من ااقفووووايا باعتبارهما من ااقفووووايا اامسووووتل لة: مفووووايا  وااتي ام يكن في اإلمكان تأخىرها. وصووووُ 

وااتي غااًبا ما ترتبل بمسوووائل  –، وااقفوووايا اامتللقة باامكانال األدوووادوووىة الحىال اابشووورية  فااتامىاإلفراج وداغاء أوامر  
(. كما احتلت مدنىةل دعاوى ااتي تشووووووووووووك  و ااطلبال اامسووووووووووووتل لة إلعادل عمدادال ااكهرباء أو ااماء، كااماء وااكهرباء )

اادعاوى اامت وووووولة بااملااتال ااااملة على ااتدابىر ااتي اتلذتها ااحكامة امنع انتشووووووار ااتىروي مرتبة األوااية خالل  
 اا ائحة.  

 
زتىن بااقدر ااذي اا وووووووولح واابداية في رال   ام تكانا م ه   أن محكمتي  قدل اامقابالل ملهم عاى وأشووووووووار بلض من عُ 
في هاتىن  رل  مدو  رضووووووووووت في دووووووووووىاق اا ائحة. وكان ثمة عدد كبىر من ااقفووووووووووايا اال ااقىاد ااتي فُ يسوووووووووومح اهما بمراعا

اامحكمتىن ودأب ااكثىر من اامراجلىن واامحامىن على ااحفوار بأنتسوهم أمامهما، في ااامت ااذي كان من اامسوتحىل 
ما ااتحتىة وماعتىهما. وحتى مبل تتشووووووووووووووي اامحكمتىن وبنىته فىه مراعال تدابىر ااتباعد االجتماعي بسووووووووووووووبب ح م مبنىي  

تأخىر في  ماظتي محكمة بداية رال  ، مما كان يتسووووووووووووووبب أعداد اا ائحة، كانت ااتقارير تشووووووووووووووىر عاى نقص حاد في  
واىس ثمة ماعة انتظار الئقة ألطراف اادعاوى ااماجادين خارج ماعة اامحكمة، حىث يقف هرالء  17.ةجلسوال اامحكم

 
17 The Civil Coalition for Judiciary Reform and Protection (ISTIQLAL), “Monitoring report Criminal Trials 
before the Serious Crimes Court and First Instance Courts in the West Bank and Gaza Strip”, November 2020, 
pg. 25. 
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كما عن ماعة اامحكمة صووووووغىرل    18في أحىان كثىرل.كمة في ممر ضووووووىق، مما يردي عاى ااتشوووووواي  على جلسووووووال اامح
  19ودرعان ما تشهد االكتظاظ.

 
 ازة 

أمال اامدورل باانظر في ااقفووووووووايا اامسوووووووو لة و   المدنيةاامحاكم   القفوووووووواء في غزلاام لس األعلى ف خالل اا ائحة، كل  
، باإلضوووووافة عاى ااقفوووووايا  أو بلده(  2019 لت في االال أي مفوووووايا دوووووُ ذاك شووووومل  يام  و )  2018مبل االال من اامحاكم  
فلت عاى اامحاكم اامدنىة خالل  . وكانت ااطلبال اامستل لة ااتااىة أكثر ااطلبال ااشائلة ااتي رُ دون غىرها اامستل لة

قدل اامقابالل ملهم اا ائحة: طلبال ااح ز، ودثبال ااحااة، واامنع من ااسوووووووووووتر ودزااة اامنع. ومد نظر االديد ممن عُ 
عجراء غىر عدوووتراتى ي ألنه ام على أنه   2018مبل االال من  عاى منح األوااية القفوووايا اامسووو لة واامدورل أمال اامحاكم 

عتبار ااظروف اامحىطة بااقفوووووووووووىة أو باألفراد ااملنىىن. ومن بىن اآلثار اإلي ابىة غىر اامق وووووووووووادل ااتي يأخذ في اال
اامحاكم اامدنىة أن ااكثىر من ااقفوووووووووووايا ااتي كانت مسووووووووووو لة ادى ااقفوووووووووووايا ااتي تنظرها  ترتبت على تحديد أواايال  

 راكمة ب ارل جزئىة. تم اات ل فىها وانلتاض عدد ااقفايا اامت 2018اامحاكم مبل االال 
 

فهذه ام يكن في ودوووووولها عال أن تنظر في ااقفووووووايا االطىرل، كقفووووووايا ااقتل واا رائم ااتي ،  ائيةز الجوباانسووووووبة المحاكم 
. وجرى تللىق عصوودار ااتامىفيرتكبها ماظتا ااقطاع االال )كاارشووال واالختالي(، وااقفووايا اامتللقة بااكتااة أو تمديد 

ائىة تراكمت  ز مفوووووووىة ج  2,500جريت اامقابالل ملهم عاى أن ما ال يقل عن  اا ديدل. وأشوووووووار أحد من أُ  ااتامىفأوامر 
مفوووىة متل مع  50مفوووىة من أصووول   25آخر بأن نحا   ر . ومد  2020أمال محكمة صووولح غزل خالل اا ائحة في االال 

فظة على ااسولم األهلي. وثمة مفوايا أثارل ، بغىة اامحا2020 ولت خالل اا ائحة في االال  دوبق اإلصورار وااترصود فُ 
اارأي االال، كقفوووووووايا اإليذاء االعتداء على اانسووووووواء واألطتال. ومد نظرل اامحاكم في هذه ااقفوووووووايا باعتبارها أوااية،  

 بهدف اامحافظة على ااسلم األهلي كذاك. 
 

ايال ألن هذا ااناع من اا رائم كثىًرا ما اامقابالل مع عيالء األوااية ال نشوووووووووووواركاا في  وام يتتق بلض اامحامىن ااذين 
واانىابة وااقفوال. وأشوار هرالء اامحامان عاى وااشوهاد  يسوتدعي عجراءال طايلة وتااصواًل مباشوًرا بىن اامحامي وااماكل  

ح بلض  أنه كان من األيسووووووور اانظر في أنااع أخرى من ااقفوووووووايا، ااتي تنطاي على عجراءال أبسووووووول وأدووووووورع. وصووووووور  
 من اامشتبه بهم في ارتكاب اا نح.    عدد كبىر   غىر متنادب على اثر تأثىرً منح األوااية ال نايال أ  اامحامىن بأن

 
 ااقلق عزاء أحكال اإلعدال  

 
 اام در ااسابق.  18
ذي ي وولدون به عاى ااطابق ااذي تقع : ني لس اامدعى علىهم ب انب أفراد اا مهار عند اامدخل. واام وولد اا26اام وودر ااسووابق، ص.  19

ماعة اامحكمة فىه صووووغىر، وغااًبا ما يسووووبب ذاك ااتأخىر، وال دووووىما في ااقفووووايا ااتي تشوووومل عدل مدعى علىهم. واىس ثمة مكان مل ووووص 
 ملتال ااقفايا اافلمة، ااتي تاضع على األرض في بلض األحىان.«  ا



جريت اامقابالل ملهم في غزل عن ملقهم حىال اازيادل ااتي شووووووووووهدها عصوووووووووودار أحكال اإلعدال خالل  أعرب بلض من أُ 
االذين صوووودر فىهما أربلة   2018و  2019حكًما باإلعدال، باامقارنة مع االامىن   16، صوووودر 2020اا ائحة. فتي االال 

. ومد دووووواور اامحامىن ااقلق بشوووووأن احتمااىة ادوووووتغالل حااة عدل االدوووووتقرار ااتي 20،21حكًما على ااتاااي.  15أحكال و
دئة اارأي االال وتلزيز ااثقة  ، من أجل تهبقدر أكبر من االدتل الأفرزتها اا ائحة في نظر مفايا ااقتل واات ل فىها 
بسوووورعة   همحفووووروا بىناتبأنهم تلرضوووواا هم وزمالؤهم الفووووغل اكي يُ في مردووووسووووال االدااة ودمامة االدل. وادعى هرالء 

غ عال ح أحد اامحامىن بأنه ام يبل  ح اهم فرص تىسر اهم، مثاًل، تأجىل مفاياهم. فللى دبىل اامثال، صر  ت  أكبر وأنه ام تُ 
اامردوووسوووال ااقفوووائىة كانت مغلقة  من جلسوووة محاكمة ماكله في مفوووىة متل، بىنما كان يلتقد أن جمىع  مبل يال واحد

 وام يسمح اه بااتحفىر ا لسة اامحاكمة حسب األصال.  اه االرتباك  ذاكب  بسبب اا ائحة. ومد دب  
 

 المحاكم الشرعية 
 

 الضفة الغربية  
ا على ادوووتمرار نظمت اامحاكم ااشووورعىة في اافوووتة ااغربىة  ها بااحد األدنى.  عمل  عملها حسوووب نظال اامناوبال حرصوووً

لب عاى ااقفووووال االمل في اامحاكم ااماجادل في محافظاتهم اإلجراءال ااقفووووائىة خالل حظر اات ال، طُ طىل وعند تل
ل بسوووبب حاالل  اتمكىنها من مباشووورل عملها بااحد األدنى كذاك. وأغلقت بلض اامحاكم ااشووورعىة أباابها أكثر من مر  –

اامحاكم االدوى بىن مفوواتها وماظتىها، وها ما كان اه أثر دوولبي على عدارل اادعاوى. كما غاب اااضوواح ادى مفووال 
 عزاء اادعاوى ااتي ي ب عيالء األوااية اها.  ااشرعىة 

 
واعتمدل اامحاكم ااشووووورعىة في اافوووووتة ااغربىة نظاًما أتاح نشووووور أدوووووماء ااقفوووووال وأرمال هااتتهم على ماامع ااتااصووووول  

لم يحقق فاالجتماعىة ااتابلة المحاكم اتىسوىر تبادل اامللامال واإلجابة عن ادوتتسوارال ملتمسوي االدااة. واسواء ااحه،  
، حىث كان اامااطنان في حاجة عاى االدمال  ة اامنشووووادل منه كاملةً خل ااهاتف ااذي اعتمدته اامحاكم ااشوووورعىة ااغاي

هذه اامبادرل خطال شووكلت  كان من اامسووتحىل ملاا تها عبر ااهاتف. ومع ذاك،  من مبىل رفع ااشووكاوى ااتي  ،ااقانانىة
 عي ابىة على صلىد ادتلدال ااتكناااجىا في عتاحة عمكانىة وصال اا مىع عاى االدااة.  

 
 ازة 
آذار/موواري    ، وذاووك في شووووووووووووووهري  فىهمووا  علنووت حووااووة ااطاارئ عموول اامحوواكم ااشوووووووووووووورعىووة في غزل خالل فترتىن أُ   طوولعُ 

ااقفووواء جزئًىا في ااتترال ااتي تلللت أعمال . وادوووترنتت 2020آب/أغسوووطس وأيلال/دوووبتمبر  ونىسوووان/أبريل وشوووهري  
 اإلغالق ااكامل المحاكم وبلدها. 

 

 
 . 2019رير ااسناي، ااهى ة اامستقلة احقاق اإلنسان في غزل، ااتق 20
 .2018ااهى ة اامستقلة احقاق اإلنسان في غزل، ااتقرير ااسناي،  21
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وفي اف عمل اامحاكم ااشوووووورعىة تدري ًىا  ادووووووت ن  اام لس األعلى القفوووووواء في غزل، أعلن  2020نىسووووووان/أبريل    22فتي 
ادوال أيار/مايا، ادووووووووتأنتت اامحاكم ااشوووووووورعىة عملها حسووووووووب دوووووووواعال ا 1محدود وحسووووووووب نظال ااطاارئ. وفي  نطاق

أيلال/دووووبتمبر، تامتت اامحاكم ااشوووورعىة عن االمل مرل أخرى بسووووبب االطلة  1تماز/يااىا حتى   15االعتىادية. ومن  
 ااقفائىة، حىث ظلت مغلقة حتى نهاية حااة ااطاارئ ااثانىة في أواخر أيلال/دبتمبر. 

 
وأوات   ادووووووتل االً ازواج وااطالق األكثر  اعتبرل اامحاكم أن مفووووووايا اوعقب اإلغالق ااثاني في نهاية أيلال/دووووووبتمبر،  

ن كل طلب  ألهذه األوااية كان مااًىا وراء ذي ومف  في اامقابالل أن ااسوووبب ااأحد اامشووواركىن  وادعى  22.األوااية بها
اإلثنىن    ديناًرا أردنًىا. وكانت اامحاكم ااشوووووووووووورعىة تلمل اسوووووووووووواعال محدودل يامي   70يكل ف  من طلبال اازواج وااطالق 

ظهًرا. وظلت اامناطق اام نتة باعتبارها نمناطق حمراء«،   02:00صباًحا حتى ااساعة   09:00واألربلاء من ااساعة 
تشووووورين األول/أكتابر،    10نع دوووووكانها من ااتنقل. وفي أي اامناطق األكثر تفووووورًرا من جائحة كارونا، مغلقة، حىث مُ 

تشورين   1وفي   24.أوات األوااية القفوايا اامتللقة باانتقة واامهار بلد ذاكو  23عاودل اامحاكم ااشورعىة دوامها ااملتاد،
درجت مفوووايا حفوووانة األطتال وادوووتفوووافتهم ومشووواهدتهم وتنتىذها ضووومن ااقفوووايا ااتي احتلت ، أُ 2020ااثاني/نافمبر 

  25مرتبة األوااية على غىرها.
 

تسوووهىله تسوووهىاًل كبىًرا خالل اا ائحة اا كانت اامللامال جريت اامقابالل ملهم أن عملهم كان يمكن وأكد بلض من أُ 
نشووور على كل مامع من ماامع اامحاكم ااشووورعىة على شوووبكة اإلنترنت. فتي اامت ووولة بااقفوووايا وجلسوووال اامحاكمال تُ 

عشووووووووووووووكااىال تتللق    أثار باامحامىن واامراجلىن، مما   تغص  ااامت ااذي ادووووووووووووووترنف فىه تقديم االدمال، كانت اامحاكم  
 ر على كتاءل اامحاكم. اسالمة االامة وأثُ با
 

 تعطيا عما دوائر التبليغات والتنفيذ القضائي  

اامكلتة    -في كال اافووتة ااغربىة ومطاع غزل، أماطت اا ائحة االثال عن اااظائف اامهمة ااتي ترديها دوائر ااتبلىغال  
ناس بها ااتكلىف  ااتي يُ  –ودوائر ااتنتىذ    –نهائىة  بتبلىغ األطراف في كل دعاى ب دواها اازمني وجلسووووووواتها ومااعىدها اا

بننتاذ األحكال وااقرارال اا ووووووووووادرل عن اامحاكم. ويسووووووووووتدعي عمل هذه اادوائر ترتىب أوااياتها على نحا أففوووووووووول في 
 االدااة.  ملتمسي الرتقاء بمستاى شتافىتها وتااصلها مع اااظروف االعتىادية وخالل اا اائح وما شابهها من األزمال  

 

 
 .14/2020تلمىم اام لس األعلى القفاء في غزل رمم  22
  .24/2020تلمىم اام لس األعلى القفاء في غزل رمم  23
 . 27/2020تلمىم اام لس األعلى القفاء في غزل رمم  24
 اام در ااسابق.  25



 الضفة الغربية  
عمل دوائر ااتبلىغال خالل اا ائحة أاحق اافورر  طىل قدل اامقابالل ملهم في اافوتة ااغربىة أن تلأكد ملظم من عُ 

ااتبلىغال    تسوووووووووووولىمكل محكمة دائرل تبلىغال تتااى اإلشووووووووووووراف على تي  باجه خاص. فاااصووووووووووووال عاى االدااة  بنمكانىة  
ر أحد اامشواركىن في اامقابالل عن ااتبلىغ باعتباره  . وعب  الملنىىن ب وتة شول وىة  واالدوتدعاءال المثال أمال اامحكمة

ا لسوة اامحاكمة، ي ب ععادل  ماعًداال يمكن متابلة أي شويء دون تبلىغ«. وعندما تفورب اامحكمة فنأصول ااقفوىة،  
عردوال  جلسوال اامحاكمال بسوبب تلطىل اإلجراءال ااقفوائىة خالل حظر اات ال  تبلىغ األطراف. ومد ادوتدعى تأجىل 

زادل ااحاجة عاى ععادل تبلىغ األطراف زيادل كبىرل، حىث أمال اامحاكم و  اامتراكمةعدد ااقفووووايا  ارتتع  تبلىغال جديدل. و 
 من انتشار اا ائحة.  األواى تراكمت اآلالف من ااتبلىغال في اامرحلة  

 
نظر عاى دوائر ااتبلىغ في األصوول، ومبل تتشووي جائحة كارونا، على أنها تردي عملها دون اامسووتاى اامطلاب،  وكان يُ 

هذه  اابلض، عحدى اامشوووووواكل اارئىسووووووىة ااتي اعترل مطاع ااقفوووووواء. ثم تكبدل ، حسووووووبما جاء على اسووووووان  كانت ُتل د  و 
بسووووووووووووبب تراكم   2020نىسووووووووووووان/أبريل    15ااتدري ىة عاى االمل في   تهاااملانال على مدى أشووووووووووووهر عدل بلد عاداادوائر 

بلد ادووووووووت ناف تقديم  ااتبلىغال اامتللقة بااقفووووووووايا ااقديمة ااتي كانت واردل مبل اا ائحة وااقفووووووووايا اا ديدل ااتي وردل  
اامقابالل عاى ان كل تبلىغ مد يسوووووتغرق ما يزيد عن خمسوووووة أو دوووووتة أحد اامشووووواركىن في االدمال ااقفوووووائىة. وأشوووووار  

 أشهر مبل أن يستلمه ااطرف ااملني. 
 
ال بادوائل عاكترونىة خالل اا ائحة، وكان ذاك يتامف على مدى عمكانىة وصوال اامحامي ااذي ردولت بلض ااتبلىغوأُ 
 مثل ااطرف ااملني عاى ااردائل اإلاكترونىة واإلنترنت. ي
 

الع ااكثىر من ااناي على مااعىد جلسوووووووووال محاكماتهم أثر قدل اامقابالل ملهم عاى أن عدل اط  وأشوووووووووار بلض من عُ 
 تأثىًرا دلبًىا على ثقتهم في اامحامىن، وفي منظامة ااقفاء كذاك. 

 
كما أفرز عمل دوائر ااتنتىذ، اامكلتة بننتاذ أحكال اامحاكم ومراراتها، أثًرا ملتبًرا على مدرل اامااطنىن على اااصوال عاى 

بنقص أعداد ااماظتىن، مما أدووووووووووتر عن طال أمد ااتللف عن اإلنتاذ.    26عمل دوائر ااتنتىذتلطىل  االدااة. فقد امترن  
األحكال اامدنىة م لس ااقفووووووواء األعلى ودائرل تنتىذ األحكال اا زائىة اانىابة االامة. وثمة دائرل اتنتىذ  دائرل تنتىذ تتبع  وت

ا  مرارال اامحاكم ااشووورعىة جريت  ، وفًقا امن أُ باجه خاص . وكانت ااقفوووايا ااتي أاحقت اافووورر بملتمسوووي االدااةأيفوووً
في ااقفوايا األدورية، كشوىكال اانتقة، واألحكال ااقفوائىة ااتي صودرل تتمثل اامقابالل ملهم، من ناحىة غىاب ااتنتىذ  

 مبىل فترل عغالق اامحاكم. 
 

 
 ، كما ها حال غىرها من األعمال ااقفائىة. 2020نىسان/أبريل  15آذار/ماري و 22حرى تللىق عمل دوائر ااتنتىذ بىن  26
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 ازة 
، مموا أدى عاى تلطىول فىهموا علنوت حوااوة ااطاارئ ااقفوووووووووووووووائي في غزل خالل ااتترتىن االتوان أُ ااتبلىغ  ق عمول دوائر  ل   عُ 

خدمال ااردووائل اان ووىة ااق ووىرل  عاى  بلض ااقفووال في غزل  ا أ  . فتي بداية اا ائحة،  آجااهعجراءال ااتقاضووي وطال  
اتبلىغ اامحامىن ب لسووووال اامحاكمال. وبلد بفوووولة أدووووابىع، عاد ملظم ااقفووووال عاى نظال ااتبلىغ  عبر ااهااتف اانقااة  

 اامذكرال عبر اابريد وشركة متلامد ملها من ااقطاع االاص، وهي شركة مردال.  عردال   االعتىادي، ااذي يقال على
 

  أوامر ااقبضكووو  بووننتووواذ األحكوووال وااقرارال اا ووووووووووووووووادرل عن اامحووواكم،  اامكلتوووة  –  عمووول دوائر ااتنتىوووذ  تلطىووولكموووا جرى  
عادل اامحاكم  ما. وحتى بلدبتترتى ها  خالل حااة ااطاارئ  –وخ ووووامال اارواتب/ملاشووووال ااتقاعد وااحفووووانة وغىرها  

 من باب األواايال.   د  ل  اللمل جزئًىا، ام تستأنف دوائر ااتنتىذ أعمااها في بادئ األمر ألنها ام تكن تُ 
 

 ضرورة رقمنة المزيد من انجراءات القضائية  
تطاير رممنة اانظال ااقفووووووووووووائي في كال اافووووووووووووتة ااغربىة وغزل  جريت اامقابالل ملهم على أهمىة من أُ مد االديد شوووووووووووود  

 اتحسوىن عمكانىة اااصوال عاى االدااة، وأكدوا وجاب وضوع احتىاجال ملتمسوي االدااة وحقامهم في طلىلة هذا ااتطاير 
تلزيز عمكانىة  ُتلنى بة يفق عجراءال اارممنة مع مسوواع  مااز ة، ي ب أن تتراىومع ااتسوولىم بأهمىة اات ال اارمم. هوصوومىم

 اااصال عاى اامللامال ااقانانىة واالدااة. 
 

وفي اافوووووتة ااغربىة، يلمل برنامج دووووواادوووووىة ااذي واىس ثمة نظال التقاضوووووي عن بلد في اافوووووتة ااغربىة وال في غزل. 
تدعمه األمم اامتحدل على تلزيز دووووووووىادل ااقانان ودمامة االدل بىن اا نسووووووووىن واااصووووووووال عاى االدااة، ويشوووووووومل محاور  

عبارل عن ماعدل بىانال مل وو ووة االدووتلدال ااداخلي   ما، وه2ومىزان  1مىزان  برنام ي  االمل رممىة. ويتفوومن هذا 
ل ااروابل اإلاكترونىة مع ااسووووولطال ذال االالمة. وتشووووومل ماعدل اابىانال  م، حىث تربل جمىع اامحاكم وتتل  في اامحاك
ويفوووووووطلع برنامج   27إلدارل اادعاوى، وأتمتة تسووووووو ىل ااقفوووووووايا وورودها واامرادوووووووالل اإلاكترونىة.عاكترونًىا هذه نظاًما  

 داادىة بدور مهم في االرتقاء بمنظامة عمامة االدل. 
 

على اامامع اإلاكتروني ام لس ااقفووووووووووووواء األعلى ااماجاد  قدل اامقابالل ملهم أن برنامج مىزان وأكد كثىرون ممن عُ 
يسوووووووتدعي اامزيد من اادعم وااتطاير اتحسوووووووىن مدرته على مااجهة اا اائح وما يشوووووووببها من أزمال. وامترح اابلض أنه 

رفع ااشوكاوى على شوبكة اإلنترنت. ومن األهمىة كذاك عطالق   اامحامىن واامااطنىن منن أن يمك  مىزان  ابرنامج ينبغي 
وكىتىة ادووووتلدامه. وشوووودد اابلض  اابرنامج حمالل ااتاعىة ااتي تسووووتهدف اامااطنىن انشوووور اامللامال حال وجاد هذا 

مة في رممنة منظا  اامفووووووي  على ااشووووووااغل ااتي تسوووووواورهم عزاء اامشوووووواكل ااتي تلتري أمن اابىانال، وااتي مد تنبع من 
 ااقفاء. 

 
(، ووزارل ااداخلىة )ااسو ل ااسوكاني(، ووزارل اامااصوالل مىزان: اانىابة االامة )ااقفوايا اا زائىة  وااسولطال/اا هال ااتااىة مرباطة ببرنام ي   27

 وااشرطة ااتلسطىنىة )محاضر ملااتال ااسىر(، ونقابة اامحامىن ااتلسطىنىىن )داىل اامحامىن(، ووزارل االدل )ااس ل االداي(. 



 
ااتبلىغال اإلاكترونىة وااتاامىع اإلاكترونىة في اافوووووووووتة ااغربىة خالل اا ائحة، واكن اعتماد  دمت االمتراحال بشوووووووووأن ومُ 

بلود حتى ومت كتوابة هذا ااتقرير. ودارل اانقواشووووووووووووووال ااتي تطرمت عاى طرح نظوال محواكموال  ُتلتمودهذه االمتراحال ام 
اا ائحة، واكن االديدين أبدوا ملاوف جدية من أن يردي مثل هذا اانظال   خاللعن بلد بىن اامشوووووووووووووتغلىن في ااقانان 
 حق اامدعى علىهم في محاكمة عاداة.   عاى احتمال وماع االنتهاكال ااتي تمس  

 
بمن فىهم االاملان في  –دد بلض اامشووووووواركىن في اامقابالل على أهمىة عمل جمىع مقدمي االدمال ااقفوووووووائىة  وشووووووو

على اانهاض بملارفهم اارممىة وادووتلدال ودووائل االت ووال اارممي بقدر أكبر. ومع ذاك، وردل    –اامحاكم واامحامان 
ب وتة خاصوة تحتىة اارممىة، وال دوىما في غزل. وااحظت  اإلشوارل عاى تكرار انقطاع عمدادال ااكهرباء وهشواشوة اابنىة اا

 ااحدود في غزل.  ب اار اات ال اارممىة في اامناطق اامهمشة 
 

 الوصول إلى المعلومات القانونية  
ااقفوووواء   ام لسووووي   اناإلاكترونى انعدا عن صووووتحال اامللامال ااتي يافرها برنامج مىزان في اافووووتة ااغربىة، واامامل

ااغربىة وغزل( ومن ال ااتااصل االجتماعي، بذات منظمال اام تمع اامدني مساع  اتلمىم اامللامال األعلى )اافتة  
 على شبكة اإلنترنت خالل اا ائحة.  حال ااحقاق واإلجراءال اامتاحة أمال اامااطنىن 

 
فقد نشووووور اام لس األعلى القفووووواء في غزل اامللامال يامًىا عن عدارل اادعاوى خالل اا ائحة على مامله اإلاكتروني 

أحد ااادوووووائل    هذا اإلجراءجدول مااعىد جلسوووووال اامحاكمال. وغدا شوووووملته من  وصوووووتحته على مامع نفىسوووووباك«، بما 
أحد اامشوووووواركىن في فوووووواء في غزل واامحامىن. وأشووووووار  اارئىسووووووىة التااصوووووول وتلمىم اامللامال بىن اام لس األعلى الق

اامقابالل ملهم عاى أن اامامع اإلاكتروني الم لس األعلى القفوووووووواء في غزل كان مىد ااتطاير في ااامت ااذي أجريت  
اامقابلة مله اتادووووووووىع نطاق خدماته اكي تشوووووووومل عتاحة اإلمكانىة أمال اامحامىن اتقديم ااطلبال ورفع اادعاوى وغىرها.  

بها على صووووولىد رممنة اا هاز ااقفوووووائي وزيادل ااترص اامتاحة الاصوووووال عاى االدااة،  اهذه االطال خطال مرحبً  د  ل  وتُ 
قدل اامقابالل ملهم عاى وجاب منح عمكانىة  اال واصوىة وأمن ااتفواء اإلاكتروني. وأشوار بلض من عُ بشورس مراعال 

اامااطنىن، واىس المشوووووتغلىن في ااقانان فحسوووووب. وفي اافوووووتة  اادخال عاى هذا اامامع اإلاكتروني واامللامال المال 
ااغربىة، أشوووووار بلض اامشووووواركىن في اامقابالل عاى مكتبة اامحامىن ااتلسوووووطىنىىن باعتبارها مثااًل جىًدا على مردوووووسوووووة 

 تنشر اامللامال ااقانانىة على شبكة اإلنترنت ا ااح اامحامىن واامااطنىن على ااسااء. 
 

اامقابالل ملهم عاى أن اافوووورورل مد تسووووتدعي نشوووور اامللامال ااقانانىة المال أفراد اا مهار، عاى   جريتوأشووووار من أُ 
  ذااامشوووووووتغلىن في ااقانان، دوووووووااء على االنترنت أو في اااامع، وهجانب األشووووووولاص ااملنىىن باإلجراءال ااقفوووووووائىة و 

في اامقابالل بأن اامللامال ااقانانىة  ازداد وضوووووواًحا خالل اا ائحة. فللى وجه اال وووووواص، أفاد اامشوووووواركان  جانب  
ااحقاق واإلجراءال خالل اا ائحة وتلريف اامراجلىن  مهمة: ااتغىىرال ااتي تطرأ على د  ل  بشوووووووووأن اامااضوووووووووىع ااتااىة تُ 

في اامحاكم في ضوووووووواء ااحااة ااراهنة، وتأمىن خطاس ات ووووووووال اامتبلة  باإلجراءال ااقانانىة وآجااها وااطلان واآلاىال 
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ره  م انىة ويسوووىرل التااصووول مع اامحامىن ومقدمي االدمال ااقفوووائىة، وااحاجة عاى عتاحة نداىل اامحامىن« ااذي تنشووو
نقابة اامحامىن في اافووووووووتة ااغربىة، وااذي يفووووووووم مائمة بأدووووووووماء جمىع اامحامىن ووضووووووووع عفووووووووايتهم وأرمال هااتتهم  

 وعناوينهم، بغىة ااتااصل مع اامااطنىن. 
 

أدوووووادوووووىال حقامهم عندما يل أون عاى ااقفووووواء،  باامااطنىن  تلريف  وأكد االديد من اامشووووواركىن في اامقابالل ضووووورورل 
، وااحق في ااتزال اا وووووومت، واالناصوووووور  ىهفي االت ووووووال بمحامااشوووووولص ااملني ، وحق  لانة بمحال االدووووووتكااحق في  

األدووباب ااتي تسووتند عاىها، ففوواًل عن األدوار ااملتلتة ااتي يرديها كتبة اامحاكم وماظتاها  األدووادووىة الدعاى وعملها و 
بتنتىذ عدوووتراتى ىة اامسووواعدل ااقانانىة في قدل اامقابالل ملهم على ضووورورل االرتقاء وااشووورطة. كما شووودد بلض من عُ 

   28ماارد.ما يلزمها من اافتة ااغربىة وتأمىن 
 
 ورجال انصالح  محكمين  ال –د اللجوء إلى اآلليات العرفية لتسوية النزاعات  تزاي  

االرفىة اتسوووووووواية اانزاعال، اآلاىال اال اء عاى  عاى بااكثىرين  الضطططططفة الغربية وازةدفع تلطىل األنظمة ااقفووووووووائىة في 
االادال حسووووووووب  تسوووووووواية اانزاعال واامشوووووووواكل االجتماعىة   يتلهدون ورجال اإلصووووووووالح، وهم اااجهاء ااذين  حكمىن مكاا

ورجال اإلصوالح ااتاصول عاى حلال    محكمان ومن جملة األهداف اارئىسوىة ااتي يتاخاها اا 29وااتقااىد اامحلىة واادينىة.
 ودية بىن أطراف اانزاعال. 

 
االنت ووووواف  نىل تىال واجهن مدًرا أكبر من اا ووووولابال في جريت اامقابالل ملهم أن اانسووووواء وااتممن أُ   االديدون وأكد 

 اآلاىالجرى عمناع االديد من اانسوووووووووووووواء في هذه   ،كارونا  اآلاىال االرفىة اتسوووووووووووووواية اانزاعال. فلالل جائحة  من خالل
منح المطلقوة( واامهر. وفي بلض األحىوان، كوان اامحوامان  اتي تُ ، كواانتقوة )اامسوووووووووووووووانودل ااموااىوة انبوااتنوازل عن حقامه

أنتسووووهم يت وووورفان كما اا كاناا ودووووطاء بىن األزواج إلنتاذ تسووووديد ديان اانتقة ونقل غىرها من األمالك. كما أحفوووور  
 ورجال اإلصالح اغايال عنتاذها. حكمىن اامملتمسا االدااة األحكال اا ادرل عن اامحاكم ااشرعىة عاى 

 
مان بحقاق اانسوووواء وااتتىال وااحماية ااقانانىة  أن اااجهاء ال يسوووول  وشوووودد عدد كبىر من اامشوووواركىن في اامقابالل على 

ااااجبة اهن، وعلى اامامف اافووووووولىف ااذين ي دن فىها أنتسوووووووهن عندما يل أن عاى اآلاىال االرفىة اتسووووووواية اانزاعال. 
د اال اء عاى هذه اآلاىال تأثىًرا غىر متنادووووووووووووب على مدرل اانسوووووووووووواء على اااصووووووووووووال عاى االدااة خالل  زايُ ر تواذاك، أث  
 اا ائحة.  

 
 

ل م لس تنسوووىقي يتأاف من م لس ااقفووواء من خال  2019كانان األول/ديسووومبر   11مدل اإلدوووتراتى ىة اااطنىة المسووواعدل ااقانانىة في  اعتُ  28
اامسووواعدل األعلى االنتقااي، ووزارل االدل، وااهى ة اامسوووتقلة احقاق اإلنسوووان ونقابة اامحامىن ااتلسوووطىنىىن. وتركز هذه اإلدوووتراتى ىة على تقديم 

 في م ال االدااة اا نائىة.
. أما اامحكمان )ااذين يشووووووووار عاىهم أحىاًنا بمسوووووووومى ااملاتىر( فهم  يلمل رجال اإلصووووووووالح على حل اانزاعال ااقائمة بىن ملتلف األطراف 29

 أشلاص من أفراد األدر ااممتدل ويتااان مهمة حل اانزاعال داخل األدرل. 



االرفي تنطاي على عمكانىة اانهاض باصوووووووووال اانسووووووووواء عاى االدااة اا كانت تحترل ااقفووووووووواء  ومن اامتارمة أن أنظمة 
اتماي االدااة بقدر العاى اآلاىال االرفىة واالشووووووائرية  حقامهن وم وووووولحتهن، باانظر عاى أن ااكثىر من اانسوووووواء يل أن

، االااتي غىر ااردوووووومي مريبة من منازل اانسوووووواءااقفوووووواء  وأنظمة    30يتاق احتكامهن عاى األنظمة ااقفووووووائىة ااردوووووومىة.
  31باانسووووبة اهن.  أمل كلتة وأيسوووور في اااصووووال عاىهاُتل د  و  تحت وطأل االمل ا ووووااح أدوووورهن،في حاالل كثىرل  يرزحن  

االائلة  حقاق  اامىراث ومانان  –وغااًبا ما تشكل اامسائل ااتي تتلامل هذه اآلاىال ملها مشاكل رئىسىة تااجهها اانساء 
  32واااصال عاى األراضي وملكىتها.

 
خالل اا ائحة بااكثىرين عاى اال اء عاى رجال اإلصوووووووووالح   ااتامىفومد دفع تق وووووووووىر اامحاكم اانظامىة في عنتاذ أوامر 

في عطار  لامب علىها بااحرمان من ااحريةفي مفوووووووايا مد تنطاي على جرائم يُ وكذاك من ذي مبل،    ودوووووووعأعلى نطاق  
جريت اامقابالل ملهم أن تزايد اال اء ذات التاصوووول عاى حلال غىر دوووواابة الحرية. ورأى بلض من أُ ااتي بُ   اامسوووواعي

ض ثقة اامااطنىن في اا هاز ااقفووائي اانظامي وعزز دوولطة رجال اإلصووالح ى اآلاىال االرفىة اتسوواية اانزاعال ما  عا
من جانب عدد اىس بااقلىل من  ال ُيسووتهان بهاظر عاى زيادل االحتكال عاى تلك اآلاىال على أنه نكسووة  وماملهم. كما نُ 

 اء عاىها على مدى ردح طايل من اازمن. منظمال اام تمع اامدني، ااتي ما فتأل تناهض اال 
 

  

 
30 International Development Law Organization (IDLO) Issue Brief, “Navigating Complex Pathways to Justice: 
Women and Customary and Informal Justice Systems”, 10 September 2020. 
31 IDLO Report, “Accessing Justice: Models, Strategies and Best Practices on Women’s Empowerment”, 2013, 
pg. 11.  
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قدل اامقابالل ملهم اآلثار غىر اامتنادووووووووووبة ااتي احقت باات ال اافوووووووووولىتة من ناحىة وصووووووووووااها عاى أكد جمىع من عُ 
طلت اإلجراءال ااقفووائىة  وعُ أباابها  كال اافووتة ااغربىة ومطاع غزل، أغلقت اامحاكم االدااة خالل جائحة كارونا. فتي  

ااكثىر من األفراد وأاحق اافوووووووووووووورر ادى  رتباك ب االما دووووووووووووووب  ماامللنة، بااكامل اتترال محدودل خالل حاالل ااطاارئ  
اات ال اامهمشووووووووووووة باجه خاص. وامترن ذاك مع تدني مسووووووووووووتاى اااعي ااقاناني وااملرفة اارممىة ااتي تىسوووووووووووور الت ال  ب

 اافلىتة اااصال عاى م ادر بديلة المللامال ااقانانىة ااتي تتىحها من ال من مبىل نفىسباك« ونواتساب«. 
 
ام تكن م هزل ت هىزًا  اانظامىة  اامحاكم  أن بلض اامشوواركىن في اامقابالل ااتي أجريت في اافووتة ااغربىة على  شوودد  و 

كافًىا وكانت تتتقر عاى اابنىة ااتحتىة اامنادوووبة الدوووتقبال اات ال اافووولىتة، كاانسووواء واألطتال واألشووولاص ذوي اإلعامة 
، على وجه اال وووووواص، بنقص أعداد ااماظتىن اإلداريىن وعدل عااااموكبار ااسوووووون، مبل تتشووووووي اا ائحة. وارتبل هذا 

وغدل جاانب ااق وووووووار هذه أكثر   33ضوووووووىق مسووووووواحتها وعدل وضووووووواح اا وووووووال فىها.كتاية ماعال اامحاكم من ناحىة 
 تلك. فقد زادل عجراءال ااسووالمة االامة وااتباعد االجتماعي من اا وولابة ااتي تااجهها بلض  اا ائحةخالل   وضوواًحا
 عاى اات هىزال اااافىة.  ااتي تتسم ب غر مساحتها وافتقارهافي دخال ماعال اامحاكم   اات ال
 

ا، مما يراكم ادى األفراد ااشووولار  وتشوووىر اابىانال اام م   لة عاى أن مااطن اافووولف غااًبا ما تتقاطع مع بلفوووها بلفوووً
ف هرالء األفراد في ااامت نتسوووه ضووومن عدل ف ال ملتلتة، مما ا ائهم عاى ااقفووواء. ومد ي ووون   عندبااتمىىز وااتهمى  

خ  حااة اافلف ااتي تل ف بهم.   يرد 
 

 التمليا القانوني وتواصا المحامين مع موكليهم 
هم عاى على تلزيز وصووووال ماكلى  م، ازدادل اا وووولابال ااتي واجهها اامحامان في عملهالضطططفة الغربية وازةفي كال 
رضوووووووووت على ااتنقل دائرل ات وووووووووال اامحامىن مع ماكلىهم ومع خالل جائحة كارونا. فقد مل وووووووووت ااقىاد ااتي فُ االدااة 

اامزيد من ااتلقىدال   -ناامناطق ااحمراء«  –اامحاكم. وأضووووتى ت وووونىف اامناطق ااتي تفووووررل بشوووودل من ااتىروي 
 اد اامحتملىن.  على عمكانىال ااتااصل اامتاحة أمال ااماكلىن أو ااشه

 
ن ملظم اامحامىن من ااتااصل عن بلد مع ماكلىهم عبر خطاس ااهااتف األرضىة ، تمك  اامامافىنوعدا عن ااماكلىن 

ها على ودووووووائل االت ووووووال اارممىة. وكان اامحامان وماكلاهم انلتفوووووو  ياامحامىن أغلب  أو ااهااتف االلىاية، ااتي كان 
يمىلان عاى االعتماد على خطاس ااهااتف األرضووووىة وااهااتف االلىاية أكثر من غىرها، ألنهم كاناا يرون أن ااادووووائل 
اارممىة تنطاي على ملاطر أكبر من ناحىة ااقرصووووووووووووونة وفقدان اامللامال. ومع ذاك، فقد ادوووووووووووووتلدل بلض اامحامىن 

مع ماكلىهم ودردوووال اامااد ، البقاء على ات وووال دائم تطبىقال ااتااصووول االجتماعي، بما فىها نفىسوووباك« ونواتسووواب«
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جريت اامقابالل ملهم عاى أن اامتللقة بقفوووووووووووواياهم )اا ووووووووووووار وااتىدياهال وغىرها(. وأشووووووووووووار بلض اامحامىن ااذين أُ 
ناا اا ائحة كان اها أثر عي ابي على عملهم، باانظر عاى أنهم اااصووووووال عاى ف ال جديدل من ملتمسووووووي االدااة من   تمك 

وااماكلىن اامحتملىن بادوووووتلدال ودوووووائل االت وووووال اارممي، بما فىها اابث ااحي على نفىسوووووباك«، حىث شوووووهد مسوووووتاى 
ااتااصوووووول زيادل ملتبرل. وعمل ااكثىر من اامحامىن على ااتنسووووووىق فىما بىنهم اتغطىة جلسووووووال اامحاكمة ااتي يترافلان  

 ااتمثىل ااتلال في مفاياهم. حظان بىها وتبادل اامللامال التأكد من أن ماكلىهم يف
 

ر اامحامان عاى االمتثال اافووتة ااغربىة، اضووطُ بآذار/ماري    22علن في وخالل األيال األواى من حظر اات ال ااذي أُ 
ل نقابة اامحامىن على ذاك وتتاوضوووووت بشوووووأن  اامااطنىن االاديىن. ورد    ، شوووووأنهم شوووووأنرضوووووت على ااتنقلالقىاد ااتي فُ 

مح بماجبه المحامىن بااتنقل بىن اامحافظال واامدن اارئىسووووىة واابلدال حىث دووووُ  34،عبرال اتتاق مع ا نة ااطاارئ االلىا
ة بننتاذ ااقانان. ووفًقا قرى وااملىمال إلن از أعمااهم وااتااصوووووووووول مع مطاع ااقفوووووووووواء ومع ماكلىهم واألجهزل اامكلتاوا

ام تسوومح اهم بااتنقل مع و كانت ااشوورطة تلترض طريق اامحامىن في بلض األحىان،  ألحد اامشوواركىن في اامقابالل،  
 زون بطاماتهم اا ادرل عن نقابة اامحامىن. أنهم كاناا يبر  

 
من اابقاء على ات ال وتمكنت غاابىة منظمال اام تمع اامدني ااتي تقدل اامساعدل ااقانانىة اام انىة الت ال اافلىتة  

جريوت اامقوابالل  . وأفواد االوديود من اامحوامىن ااوذين أُ ةاام وانىوااهواتتىوة  لطاس  اامع ماكلىهوا خالل جوائحوة كارونوا عبر  
بوااحقاق اقوانانىوة ااااجبوة اهوا كوانوت متودنىوة وأن حمالل ااتاعىوة ااقوانانىوة  ملهم بوأن ملرفوة اات وال اافوووووووووووووولىتوة بوااحموايوة ا

لها  وكوانوت ااقناال ااتي ففوووووووووووووو  أدال فلوااوة في زيوادل عمكوانىوة وصووووووووووووووال هوذه اات وال عاى االودااوة.    د  لو  واإلجراءال ااقوائموة تُ 
اتلتاز وودوووووووووائل ااتااصووووووووول مع تلك اات ال تتمثل في اإلذاعة وا ماتادوووووووووىع نطاق تااصووووووووولهااحمالل  هذه  ااقائمان على  
 االجتماعي.  

 
واعتبر اامشوووووواركان في اامقابالل أن اإلذاعة كانت أن ع ااادووووووائل في نقل اامللامال ااقانانىة عاى اات ال اافوووووولىتة،  
وأكد بلفووووهم أن تااصوووولهم كان جىًدا باجه خاص مع اانسوووواء عبر اإلذاعة. وأشووووار أحد هرالء عاى أن تاظىف ودووووائل 

سوم بااكتاءل كذاك، ألنه ام يكن يتىسور ااسوىطرل علىها وااتحكم بها ي الاصوال عاى اانسواء وااتتىال ات  ااتااصول االجتماع
ااقاناني   ادرشووووووووادمن جانب شووووووووركائهن وأواىائهن. وتتلارض وجهة اانظر هذه مع ااتقارير اا ووووووووادرل عن مركز اامرأل  

أفراد األدووور  كانت تلفوووع ارمابة متزايدل ماردوووها األزواج و نت أن من وووال ااتااصووول االجتماعي  ااتي بى  و   ،واالجتماعي
   35على اانساء خالل فترال ااح ر اامنزاي.  مااذين فرضاا دىطرته

 

 
  كلت ا نة ااطاارئ االلىا امراجلة اااضع ااابائي وتقىىم اامست دال على صلىد انتشار اا ائحة ودصدار ااقرارال بناًء على هذا ااتحلىل.شُ  34
االئتالف اانسووووواي األهلي اتطبىق اتتامىة ااقفووووواء على كافة أشوووووكال ااتمىىز ضووووود اامرأل في دواة فلسوووووطىن اامحتلة، ناالنف ضووووود اانسووووواء  35

حزيران/يانىا   29في دواة فلسووووووووووطىن«، تقرير مقدل عاى اامقررل االاصووووووووووة اللنف ضوووووووووود اامرأل في األمم اامتحدل،   19-في فترل كافىد   وااتتىال
 . 12، ص. 2020
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على وفي كال اافووووتة ااغربىة وغزل، واجه االديد من اامحامىن صوووولابال مااىة بسووووبب تلطىل اانظال ااقفووووائي وعمله 
االمل في مهن أخرى داخل االل جزئي، بل عن بلض اامحامىن ما عادوا يزاواان مهنة اامحامال وتاجهاا عاى أدووووواي  

ن اامحامان اابارزون من اامحافظة على ماكلىهم، بل وادوووووووووووتقطاب ماكلىن جدد، خالل اا ائحة،  وتمك    36األخفووووووووووور.
واكن اامحامىن ااشوووووووووووباب ااذين ال يملكان في االادل شوووووووووووبكة كبىرل كتلك ااتي يتمتع بها األمدل منهم في مهنتهم كابدوا  

دخل اامحامىن تراجع عاى اامقابالل أن  أحد اامشوووووووووواركىن في ر  لىن واادخل. وفي غزل، مد  األضوووووووووورار بتلل غىاب ااماك
 اان ف في اامتادل خالل اا ائحة.  

 
 العنف القائم على النوا االجتماعي والعنف األسري  

مودرال جريوت اامقوابالل ملهم عن ملقهم عزاء ارتتواع ملودالل االنف األدووووووووووووووري وتراجع  أعربوت ااغواابىوة االظمى ممن أُ 
كما أبدى هرالء شوولارهم باإلحباس عزاء اا وولابة اامتزايدل ااتي ضووحاياه على ااتماي ااحماية ااقانانىة خالل اا ائحة.  

د عزاة تزايُ اا ائحة بسوووبب خالل واجهاها، ب وووتتهم مفوووال ومحامىن، في تاجىه اهتمامهم نحا مفوووايا االنف األدوووري 
 ااناي في منازاهم. 

 
في مطاع غزل واافووووووتة ااغربىة، بما فىها ااقدي، فقد ارتتلت في بداية اا ائحة  ووفًقا امسووووووح أجرته وزارل شوووووورون اامرأل 

في اامائة من اانسواء اللنف اا سودي. وكان االنف    15نسوبة االنف ضود اامرأل خالل اا ائحة، حىث تلرض ما نسوبته 
  53ااذي طال   38في اامائة، وتاله االنف االمت وادي  55االنف شوىاًعا، حىث وصولت نسوبته عاى  أكثر أنااع  37اانتسوي

   39.في اامائة من اانساء
 

  243بأن نويشووووووووووووووبه هذا اانمل أماكن أخرى في االاام. فقبل تتشووووووووووووووي جائحة كارونا، أفادل هى ة األمم اامتحدل المرأل 
ن هعاًما تلرضوووووووون اللنف اا نسووووووووي و/أو اا سوووووووودي ااذي امترفه بحق 49عاى  15ملىان امرأل وفتال تتراوح أعمارهن من 

وام يت وووواعد االنف ضوووود اانسوووواء   40اامن وووورمة« على مسووووتاى االاام.شووووريك حمىم على مدى األشووووهر االثني عشوووور  
، نشوووور االتحاد اادواي  2021تي شووووهر أيار/مايا ف  41وااتتىال، واالنف األدووووري باجه خاص، عال منذ تتشووووي اا ائحة.

 
 . 1949دد في اتتامىة ااهدنة في االال يشىر االل األخفر عاى خل تردىم ااحدود بىن عدرائىل وفلسطىن، وااذي حُ  36

ا على ااسووالمة اانتسووىة ا جسووىمً وضووله ااملهد األوروبي المسوواوال بىن اا نسووىن اللنف اانتسووي: نأي دوولاك ملتمد يرثر تأثىرً ااتلريف ااذي   37
اشووووولص آخر من خالل اإلكراه أو ااتهديدال. وأي فلل يسوووووبب اافووووورر اانتسوووووي اترد. ومد يأتي االنف اانتسوووووي في صوووووارل اإلكراه أو تشوووووايه 

 (.  2021آذار/ماري  23و اامفايقة، مثاًل« )اطللنا علىه في ااسملة أو اإلهانة االتظىة أ
ااتلريف ااذي وضووله ااملهد األوروبي المسوواوال بىن اا نسووىن اللنف االمت ووادي: نأي فلل أو دوولاك يسووبب اافوورر االمت ووادي اترد. ومد  38

ى ااماارد اامااىة أو ااتللىم أو دووووووواق االمل، أو يأتي االنف االمت وووووووادي في صوووووووارل عاحاق األضووووووورار بااممتلكال وتقىىد عمكانىة اااصوووووووال عا
 (.    2021آذار/ماري  23اإلح ال عن االاتزال باامسرواىال االجتماعىة، كاانتقة، مثاًل« )اطللنا علىه في 

39 Ministry of Women’s Affairs, “Impact of the COVID-19 Pandemic on Gender-Based Violence in the State of 
Palestine (14–24 April 2020)”, Pilot Study, Basic Findings, Summary of Findings, Ramallah, Palestine, pg. 13.  
40 UN Women, “COVID-19 and ending violence against women and girls”, 2020. 
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ي أففوووت عاى المسووواعدل ااقانانىة ماجًزا دوووىادووواتًىا حال زيادل ملدالل االنف ااقائم على ااناع االجتماعي وااطريقة اات
تتامم االقبال ااتي تحال دون وصووووووووال اانسوووووووواء وااتتىال عاى االدااة من هذه اا رائم في اابى ال اامتفووووووووررل من اانزاع  

  42وتلك ااتي تمر بمراحل انتقااىة.
 

  43واانتسووي.االطاس ااهاتتىة ااسوواخنة زيادل في عدد ااشووكاوى اامت وولة باالنف اا سوودي  دوو لت  ،  الضطفة الغربيةوفي  
اانسوووووواء وااتتىال  ااتي طلبتها االدووووووتشووووووارال  عدد  وشووووووهدل منظمال اام تمع اامدني ارتتاًعا مارب ثالثة أضوووووولاف في 

   44ااالتي تلرضن اللنف ااقائم على ااناع االجتماعي.
 
ء بل واص في اامائة في اامكاامال ااااردل من اانسوا 10دو لت مردوسوة دواا زيادل بلغت نسوبتها  تي بداية اا ائحة،  ف

  510جملىة اامرأل االاملة ااتلسوووطىنىة التنمىة ما يربا على    ومدمت 45االنف األدوووري واالعتداءال في اافوووتة ااغربىة.
في   40، وكان ما نسوووبته  2020أدوووباعىن في آذار/ماري ونىسوووان/أبريل    ام تت اوز ادوووتشوووارال عبر ااهاتف خالل فترل  

   46اامائة من اامكاامال ااااردل عاى اا ملىة تتللق باالنف ااقائم على ااناع االجتماعي وحده.
 

ح بلض من أجريت اامقابالل ملهم بأنه كان يمكن في األحاال االعتىادية تتادي بلض حاالل االنف األدووووري وصوووور  
هذه اإلمكانىة بشووووودل بسوووووبب ااقىاد ااتي فرضوووووت على تأثرل   مدل تدخالل ااشووووورطة ووحدال حماية األدووووورل. و من خال
 .  جائحة كاروناخالل  ااتنقل
 

نت االت وووال بلطاس اامسووواعدل ااهاتتىة في دوووىاق ادوووت ابتها ا ائحة كارونا،  اام اني وأم  ومدمت وزارل اا وووحة اادعم  
تغطىة جمىع أنااع اادعم ااالزل ااذي نشووووووووووأ عن اا ائحة، واىس االنف ااقائم  تكمن في  من ذاك اامتاخال ااغاية  توكان

االطاس ااهووواتتىوووة م هزل على اااجوووه اامطلاب التلوووامووول مع حوووااوووة  تكن  على ااناع االجتمووواعي وحوووده. ومع ذاوووك، ام  
   47اانساء، وال دىما تقديم اادعم في مفايا االنف ااقائم على ااناع االجتماعي.

 
اتلتىف من االكتظاظ في غايال اوأفرز تقىىد عمل منظامة اامااصووووووووووالل االامة في اافووووووووووتة ااغربىة وارتتاع تكلتتها ا

باانظر عاى أنهن ال يملكن في االادل ااقدرل على امتناء   –تأثىًرا غىر متنادوووووووووب على اانسووووووووواء خالل اا ائحة  ودوووووووووائلها 
مركباتهن االاصوووووة بذال ااقدر ااذي يملكه اارجال. وشووووودد اامشووووواركان في اامقابالل على أن هذا األمر كان من بىن 

 
42 ILAC Policy brief 8/2021, Vanessa Passos Araújo, Linn Häggqvist, “The shadow pandemic: COVID-19 and 
justice for gender-based violence survivors in conflict-affected and transitional settings”, May 2021. 

ااسوووىادوووال  اك على: اآلثار ذال اا ووولة بااناع االجتماعي النتشوووار اا ائحة في فلسوووطىن وتبلال ذ 19-هى ة األمم اامتحدل المرأل، ن كافىد  43
  . 19، ص. 2020واابرامج«، نىسان/ أبريل 

 . 11أعاله، ص.  35ااحاشىة   44
 «. 2020نىسان/أبريل  16-9مردسة داا، نااماجز األدباعي،  45
  .11أعاله، ص.  35ااحاشىة   46
 . 12اام در ااسابق، ص.  47
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محامىن واامحاكم وااشوووورطة. كما أوصووووى تقىىد اإلمكانىة اامتاحة النسوووواء في اااصووووال عاى اااالاامل ااتي أدووووهمت في  
ااتي ترديها وحدل حماية األدووووووووورل في ااشووووووووورطة افووووووووومان تمكىن ضوووووووووحايا االنف من اامتابلة  اامحامان بتلزيز وظىتة 

 ادتلدال شبكة اامااصالل. 
 
ا من االنف  على اآلثار اامترتبة على األطتال، ااذاافوووووووواء  االديد ممن عقدل اامقابالل ملهم دوووووووولل  و  ين عاناا أيفووووووووً

األدوووري، حىث أكدوا أهمىة أن تتلامل اامحاكم مع االنف األدوووري واالنف ااقائم على ااناع االجتماعي باعتبارهما من 
اى غىاب عااقفووووووووايا اامسووووووووتل لة ااتي ينبغي عيالء األوااية اها خالل اا اائح وما شووووووووابهها من األزمال، كما أشوووووووواروا  

 األوااية.  مرتبة تي ي ب أن يااىها مفال اامحاكم ااشرعىة اااضاح بشأن ااقفايا اا
 

خطر كبىر في ااتلرض اللنف ااقائم على ااناع االجتماعي، ااذي ثمة ، كان ازةوحتى مبل تتشوووووي جائحة كارونا في 
ومد   48من تتاممه ااظروف ااملىشوووىة اال وووىبة بسوووبب ااتقر واالكتظاظ وانلدال األمن االمت وووادي في مطاع غزل. لزاد

امف ابسوووبب تدابىر ااح ر اامنزاي ااذي فرضوووته ااسووولطال   ازدادل حدل هذا اااضوووع ووطأته خالل اا ائحة، وخاصوووةً 
ااتي ارتكب اارجال ااغاابىة ااسووووواحقة   –ألدوووووري  مما أففوووووى عاى تزايد اافوووووغاس وحاالل االنف ا 49انتشوووووار ااتىروي،

 منها. 
 

ن ااحماية الناجىال وأشوووارل مردوووسوووة بىت األمان ارعاية اانسووواء ااملنتال ااتابلة اازارل ااتنمىة االجتماعىة، وااتي ترم  
اء االااتي  من االنف ااقوائم على ااناع االجتمواعي ويقع مقرهوا في مودينوة غزل، عاى زيوادل كبىرل طرأل على عودد اانسوووووووووووووو

درادوووة أجرتها هى ة األمم اامتحدل المرأل في ملتلف أنحاء فلسوووطىن في بداية خل وووت اتمسووون اال اء عاى اامردوووسوووة. و ا
في ااموائوة من مقودمي االودموال ااقفووووووووووووووائىوة واألمنىوة الحظاا زيوادل في حواالل االنف    53أن موا نسووووووووووووووبتوه عاى  اا وائحوة 
مدمت اامردوووسوووة ااتي هذه اادرادوووة،   غراضأل اجريت مقابلة ملهي أُ تاا الااشووورعى  الاامحامى ىحدووفًقا إل  50األدوووري.

ادووووووووووتشووووووووووارل مانانىة النسوووووووووواء من ضووووووووووحايا االنف ااقائم على ااناع   50تلمل فىها )وهي مركز شوووووووووورون اامرأل في غزل( 
 في ااىال مبل تتشي جائحة كارونا.   كانت تقدمها ادتشارل 25االجتماعي يامًىا، باامقارنة مع 

 
ألن   2020أيلال/دووووووبتمبر    10آب/أغسووووووطس و  27وأغلقت مردووووووسووووووة بىت األمان ارعاية اانسوووووواء ااملنتال أباابها بىن 

من ااتنقل من أماكن عمامتهن في جناب غزل وشووومااها وبسوووبب االفتقار عاى ملدال  ن  ااماظتال االامالل فىها ام يتمك  
عاى منازاهن، وداى من اعتدى علىهن في بلض    رل اامردووووووسووووووة عاى عردووووووال عدل نسوووووواءااحماية ااشوووووول ووووووىة. واضووووووطُ 

 
48 Ward, J. “If not now, when? Addressing gender-based violence in refugee, internally displaced and post-conflict 
settings: a global overview”, The Reproductive Health for Refugees Consortium, New York, 2002; Supra note 
35. 

 . 11أعاله، اص.  35ااحاشىة   49
50 UN brief, “Impact of COVID-19 crisis on the access of women victims and survivors of violence to justice 
and security services in Palestine”, 2020.  



  22و  10حااة بىن   15من جديد،  أباابها  وادووووووووووتقبلت اامردووووووووووسووووووووووة، بلدما فتحت  ااحاالل، أو عاى شووووووووووقق مسووووووووووتأجرل.  
 في ااشهر في األحاال االادية. كانت تستقبلها ، وذاك باامقارنة مع أربع أو خمس حاالل 2020أيلال/دبتمبر  

 
غزل أن ضووووووووحايا االنف األدووووووووري واالنف ااقائم على ااناع االجتماعي ام في ت اامقابالل ملهم جريوأكد االديد ممن أُ 

، ألن األجهزل اامكلتة بننتاذ ااقانان كثىرلفي حاالل   يكن في ودوولهن رفع ااشووكاوى عاى ااشوورطة أو طلب ااحماية منها
ي ووووووولب على اافوووووووحايا ااح وووووووال على ح هرالء بأنه كان كانت مشوووووووغااة بتأمىن مراكز ااح ر اا وووووووحي. كما صووووووور  

تها االنف على أجسوووووادهن بسوووووبب اكتظاظ اامسوووووتشوووووتىال بااحاالل اام وووووابة ااشوووووهادال ااطبىة إلثبال اآلثار ااتي خل  
 بتىروي كارونا.  

 
 األمهات العزباوات ولطفالهن 

النظر في ااقفووووووووووووووايا اامتللقة بااحقاق اغىاب عيالء األوااية اااافىة ه االديد ممن أجريت اامقابالل ملهم انتقادهم  وج   
، حىث أفرز ذاك آثاًرا غىر متنادووووووووووبة على اإلمكانىة  في اانتقة ودعااة األطتال وااحفووووووووووانة واامشوووووووووواهدل خالل اا ائحة

 ااصال عاى االدااة. على صلىد ااامتاحة أمال األمهال االزباوال وأطتااهن 
 

 محاكم ااشووورعىة أي ااقفوووايا ااتي ي ب أن تتباأ مرتبة األواايةفتي اافوووتة ااغربىة، ام يكن من ااااضوووح ادى مفوووال اا
األوااية اقفوووووايا اانتقة ودعااة األطتال وااحفوووووانة واامشووووواهدل خالل اامرحلة األواى ااتي تلت  . وفي غزل، ام تال  اديهم

 عادل اامحاكم عاى مزاواة عملها. 
 

وتزايدل اا وووووووولابال ااتي واجهتها اانسوووووووواء، بمن فىهن األمهال االزباوال، في دفع ااردووووووووال اامطلابة ارفع اادعاوى،  
اانسوووووال على اال اء عاى  أوا كباانظر عاى أن ااتقر غدا مسوووووتشووووورًيا خالل اا ائحة وأثر تأثىًرا غىر متنادوووووب على مدرل  

ي اامقابالل ااتي عقدل في اافوووتة ااغربىة أن نسووواء كثىرال ممن اامحاكم عند حاجتهن عاىها. ورأى أحد اامشووواركىن ف
طلبن ااطالق خالل اا ائحة تنازان عن حقامهن، كاانتقة ودعااة األطتال، مقابل ااح وووووال على شوووووهادل ااطالق. وفي 

ااتي عاا ااسووووووووووو ن في ااحاالل  لان ااطالق على زوجاتهم يطلبان أن ياد  بلض األحىان، كان بلض اارجال ااذين يام  
 ع زوا فىها عن أداء اانتقة. وكانت اانساء يتنازان عن حقامهن تتادًيا ارؤية آباء أطتااهن يقبلان خلف ااقفبان. 

 
 ،فتي غزلوخالل فترل عغالق اامحاكم في كال اافوتة ااغربىة وغزل، كان رفع مفوايا ااطالق أمًرا من ضورب اامسوتحىل.  

أرادل ماكلة أحد اامحامىن ااذين أجريت اامقابالل ملهم أن ترفع مفوىة طالق خالل اا ائحة ألن زوجها كان متقاًدا 
على أنه يتلىن    1965اسوووونة    12في االارج على مدى فترل من اازمن. وينص مانان أصووووال اامحاكمال ااشوووورعىة رمم 

ياًما في جريدل ردوووومىة البحث عن اازوج  30الًنا امدل  في هذه ااحاالل على ااطرف ااذي يطلب ااطالق أن ينشوووور عع
اامتقاد أو اازوجوة اامتقادل، وها موا فللتوه ااماكلوة. وبلودموا أعوادل اامحواكم فتح أباابهوا، أجبرل اامحكموة ااماكلوة على 

ب االنت ياًما آخر، مما أدى عاى عطااة أمد ااتقاضوووي وما امترن به من تكااىف ودوووب    30نشووور اإلعالن من جديد امدل 
 اماكلة. وففاًل عن ذاك، ع زل نساء كثىرال عن ادترداد متللقاتهن ااشل ىة من بىت اازوجىة.  تلك اا
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 األطفال ومشاهدتهم  حقو  حضانة  
من مشووووووووووواهدل   نرمحُ  الاامطلقاألمهال  بأن بلض  قدل اامقابالل ملهم في اافوووووووووووتة ااغربىة وغزل أفاد ااكثىر ممن عُ 

في أحاال كثىرل األطتوال ااوذين يزورون آبواءهم، ااوذين ام   أطتوااهن اتترال طايلوة خالل اا وائحوة. وكوان هوذا األمر يمس  
ن حفووانتهم. وع ز االديد من األمهال عن عجبار أزواجهن ااسووابقىن على ععادل يملك    ن  يلىدوهم عاى أمهاتهم ااالتي كُ 

م. وام تتمكن هرالء األمهال من اال اء عاى اامحاكم الاتماي اامسواعدل بسوبب تللىق  أطتااهن في نهاية فترل ادوتفوافته
 عملها، أو واجهن تأخىًرا كبىًرا في مفاياهن، مما حرمهن من مشاهدل أطتااهن على مدى فترال اىست بااق ىرل. 

 
وها عجراء  –شووووواهدل أبنائهم ااذين ينتظرون صووووودور األحكال بشوووووأن حقامهم في م  األمهال واآلباءهذا ااحال   كما مس  

وااتي تتىح الااادين اامنت وولىن ادووتفووافة  –وحقامهم في ادووتفووافتهم  – ايسوومح الااادين اامنت وولىن بمشوواهدل أطتااهم
 لمبىت ملهم. ا اأطتااهم

 
وتأثرل اامناطق ااتي تقع خارج نطاق دوووووىطرل ااسووووولطال ااتلسوووووطىنىة باجه خاص، بسوووووبب غىاب ااتنسوووووىق األمني مع 

رل بلض اآلباء من حقامهم في مشاهدل أبنائهم خالل جائحة كارونا، حسبما ورد على اسان بلض من ىل. كما حُ عدرائ
 جريت اامقابالل ملهم. أُ 
 

ه، وهي أل البنتىن تاأمىن )تبلغان من االمر تماكال  ىحدقدل مقابلة مله على ذكر مفووووووووووىة إلجاء محال  عُ وفي غزل، 
  48مها بأنها تملك ااحق في حفووووووووانتهما ااتارية )في غفووووووووان فترل تقل عن  شووووووووهًرا(. ومفووووووووت اامحكمة بلد طال  16

رمت من مشووووواهدل ابنتىها امدل زادل عن شوووووهر خالل جائحة كارونا، ألنهما كانتا في منزل دووووواعة(. ومع ذاك، فقد حُ 
أبىهما عندما فرضوووووت ااسووووولطال ااقىاد على ااتنقل. وات ووووول اامحامي بملتار في عحدى ا ان اإلصوووووالح )ااتي تفوووووم 

ااىد اامحلىة واادينىة(  االادال وااتقحسوووووووب  محكمىن أو رجال عصوووووووالح يتااان تسووووووواية اانزاعال واامشووووووواكل االجتماعىة 
 شمل األل بتاأمىها.  وتمكن من ام  

 
 النفقة 

ملىشووووووووووتهم تأثًرا كبىًرا خالل اا ائحة في كال اافووووووووووتة  تأثرل اانسوووووووووواء واألطتال ااذين يلتمدون على اانتقة في بقائهم و 
وااقرارال اا ووووووووادرل عن اامحاكم في االمل على تسوووووووو ىل مفووووووووايا جديدل وتنتىذ األحكال  لطىل ه تااغربىة وغزل. فقد وج  

ااطاارئ في غزل ضوووربة ماصووومة عاى األشووولاص ااذين يلتمدون على اانتقة البقاء على مىد ااحىال. فملظم   أثناء حااتي  
ل فىه اادعاى في حسوووووووب من ااىال ااذي تسووووووو   من تحق اانتقة اهم يتتقرون عاى م وووووووادر دخل أخرى. وبما أن اانتقة تُ 

 ااطاارئ أصحاب ااحقاق من مبااغ ملتبرل.  اال ز عن عمامة اادعاوى خالل حااتي  اامحكمة، فقد حرل  
 



باانسووووواء االااتي ح ووووولن على مرارال بشوووووأن اانتقة مبىل اإلعالن عن حااة ، احق ضووووورر جسوووووىم  وفي الضططططفة الغربية
في حاجة عاى تسوو ىل طلب النتقة في أثناء تلطىل عمل اامحاكم. وازداد هذا ااحال دوواًءا  ن  ااطاارئ واانسوواء االااتي كُ 

ودائرل ااتنتىذ ااشووووووورعىة ااتي تشووووووورف    51،بتلل عغالق دوائر ااتنتىذ )ااتي تنتذ األحكال وااقرارال اا وووووووادرل عن اامحاكم(
مىع هذه اامحاكم تلتمد على دائرل تنتىذ  على تنتىذ كل ما ي وووووووودر عن اامحاكم ااشوووووووورعىة من مرارال باانظر عاى أن ج

وبلدما أعادل دائرل ااتنتىذ ااشوووووورعىة فتح أباابها في نهاية اامطاف، برز عدد هائل من ااقفووووووايا   52واحدل ال ثاني اها.
 تهن. اب اامزيد من ااتأخىر في تنتىذها وح ال اانساء ااملنىال على نتقاامتراكمة، مما دب  

 
ااااادان ااحق في طلب اامسووووووواندل اامااىة من أبنائهم في حال كانا عاجزين عن ععااة نتسوووووووىهما. وأكد بلض  كما يملك 
 ن هذا االاتزال. مابلض األبناء التن ل مااتىة أ فرصة قدل اامقابالل ملهم أن اإلغالق هى  من عُ 
 

اء يملكن ااحق في اانتقة فقدن نتقة ثالثة  ر اامشووواركان في اامقابالل أن اانسووومد  اتلطىل اإلجراءال ااقفوووائىة،   ونتى ةً 
رل نسوواء كثىرال بتلل احتىاجاتهن اامااىة عاى اال اء عاى خدمال ااادووطاء، بمن فىهم أشووهر في اامتادوول. ومد اضووطُ 

وعقب ادووووووت ناف اإلجراءال   53ورجال اإلصووووووالح، في دووووووبىل عمناع أزواجهن بدفع اانتقة أو طلب ااقروض.  محكمان اا
دفع اامبااغ اامتراكمة دفلة واحدل، واكن االديد من اانسووووووواء وافقن على مبض اانتقة  كان من اامتترض أن تُ ااقفوووووووائىة،  

   باء اامااىة على أزواجهن.عالتلتىف من األاالااقة على عدد من اادفلال 
 

ا من أنااع اامنازعال األدورية عندما ادوتأنتت اامحاكم ة مفوايا اانتقة األوااية على غىرهعىوأعطى مفوال اامحاكم ااشور 
ل اادفلال محل ااتنتىذ. وامترح بلض  ىلذ خالل اا ائحة بشوأن تأجج دفلال اانتقة ضومن ااقرار ااذي ات  در  عملها. وام تُ 

ا عل مباشووورل  جريت اامقابالل ملهم أن األوامر اا وووادرل عن اامحاكم بشوووأن اانتقة ينبغي أن تحا  من أُ  اى اابناك عاضوووً
 . تح ىلهادائرل ااتنتىذ اتسهىل عجراءال تحايلها عاى عن  
 

قدل مقابلة  ااطاارئ. وماات محامىة شووورعىة عُ  ، شوووهد تسووو ىل مفوووايا اانتقة ارتتاًعا ملحاًظا في أعقاب حااتي  وفي ازة
، عاى عملهااامحاكم   ي شوووووهد عادلااذمفوووووىة نتقة انسووووواء وأطتال خالل األدوووووباع األول    27ملها أنها وحدها دووووو لت  

 باامقارنة مع عشر مفايا في ااشهر مبل اإلغالق. 
 
رل فىها نسوواء مطلقال وأطتااهن عاى عخالء منازاهم بسووبب من أجريت اامقابالل ملهم أمثلة على مفووايا اضووطُ دوواق  و 

تمع اامدني ودور  غىاب اانتقة ااتي تغطي م وواريف دووكنهم. وح وولت بلض اانسوواء على مسوواعدل من منظمال اام 
 اإليااء، مثل مركز حىال احماية وتمكىن اانساء واالائالل. ومع ذاك، فلم ت ل هذه اامساعدل عاى اا مىع. 

 
 تتتبع دائرل تنتىذ األحكال اامدنىة م لس ااقفاء األعلى ودائرل تنتىذ األحكال اا زائىة اانىابة االامة.  51
 اامحاكم ااشرعىة االخت اص في مانان األحاال ااشل ىة. تملك  52
ورجال  ن ا محكماا –د اال اء عاى اآلاىال االرفىة اتسوووواية اانزاعال االدووووتزادل حال اال اء عاى اآلاىال االرفىة، انظر اات وووول ااملنان نتزايُ  53

 أعاله من هذا ااتقرير.  21اإلصالح«، ص. 
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واعتقد بلض اامشووووووواركىن في اامقابالل أن بلض األزواج ادوووووووتغلاا تلطىل اإلجراءال ااقفوووووووائىة ورففووووووواا دفع ما في 

ر، مثاًل. وأشوووووووووار أحد هرالء عاى أن اابلض  ا مرارال اامحاكم بشوووووووووأن اانتقة واامهذمتهم من مسوووووووووتحقال مااىة أو تنتىذ  
برموت ملهم مبول اإلعالن عن حوااوة ااطاارئ األواى في آذار/مواري رففوووووووووووووواا كوذاوك االاتزال بواالتتوامىوال اااديوة ااتي أُ 

2020 . 
 

دينواًرا أردنىوًا في  50قودل اامقوابالل ملهم بوأن مبلغ اانتقوة ااوذي تمنحوه اامحواكم كوان متودنىوًا الغوايوة:  كموا الحه من عُ 
جنىًها عدووووووتراىنًىا،   41-23ما يلادل أو ديناًرا أردنًىا،    35-20جنىًها عدووووووتراىنًىا، المطلقال، و  58ما يلادل أو ااشووووووهر،  

سووتهان به على اام وواريف  ل، كأزمة كارونا ااتي أفرزل تأثىًرا ال يُ األطتال حسووب أعمارهم. وام يراع  هذا اامبلغ األزما
وبال من اا ولب على اامرء، عن ام يكن من اامسوتحىل، ملها أن يلال نتسوه. ويسواد االعتقاد بأن هذا ما دفع بلض  

 اامطلقال وأطتااهن عاى امتراف ااسلاك اإلجرامي. 
 

في وجه كبار ااسن، وال دىما اامطلقال منهم. فتي حال وفال اازوج،  كما فرض االفتقار عاى اإلعااة اامااىة اا لابال
ديناًرا أردنًىا في ااشووهر من ابنها أو أبنائها. ومد رفض بلض األبناء تسووديد اإلعااة اامااىة ألمهاتهم   20تسووتحق أرملته 

عقبة  د  ل  وها ما يُ   اامطلقال خالل اا ائحة. ويتدنى مسوووووتاى اااعي ااقاناني ب وووووتة خاصوووووة في أودووووواس كبار ااسووووون،
أحد اامشووووووواركىن في اامقابالل ااحااة أوضوووووووح أخرى يااجهانها عند اال اء عاى اانظال ااقفوووووووائي اتح وووووووىل حقامهم. و 

هذه  تللقت من خالل مثال دوووامه على مفوووىة كان يلمل علىها. و   اا ووولبة ااتي تلىشوووها اامطلقال اامتقدمال في ااسووون
ااتي   ة. وكوانوت اامحكمو2020تماز/يااىا   13عوااوة ااموااىوة من أبنوائهوا في  مطلقوة كوانوت مود رفلوت طلبًوا ادبااقفووووووووووووووىوة 

ب اامزيد من ااتأخىر مما دوووب    –تفوووررل بشووودل من جائحة كارونا   – لت هذه ااقفوووىة اديها تقع في منطقة حمراء دوووُ 
 في ااقفىة. ومد ورد أن ااماكلة كانت في حااة عاز بااغ من ناحىة وضلها اامااي وحااتها اا حىة. 

 
 األطفال  
بهم عحاطة شوووواملة بناًء   ل األطتال ف ة متناعة، وتسووووتحىل اإلحاطة بمااطن اافوووولف اامتباينة/اامتقاطلة ااتي تلم  يشووووك  

 ملت اغايال ععداد هذه اادرادة. ومع ذاك، فثمة بلض اامرشرال ااتي يمكن االروج بها. على اابىانال ااتي جُ 
 

طتل   270,000نت اادرادوووووة ااتي نشووووورتها وزارل شووووورون اامرأل ااتلسوووووطىنىة حال االنف ضووووود اانسووووواء وااتتىال أن فقد بى  
  2020.54ذار/ماري ونىسوان/أبريل  تلرضواا اشوكل من أشوكال االنف اانتسوي أو اا سودي أو االتظي أو كلها مًلا بىن آ

وتمىل هوذه األرموال االثوال عن مودى توأثر األطتوال بوارتتواع ملودالل االنف األدووووووووووووووري. ومود أاقى تلطىول تودابىر ااحموايوة 
أو عايشوواه واامسوواعدال ااتي تسووتهدف األطتال اامزيد من اافووغل على كاهل األطتال ااذين تلرضوواا اللنف األدووري  

 ل جائحة كارونا.  في أي وجه من اااجاه خال
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صووووندوق األيتال، ااذي ي وووودر مفووووال اامحاكم ااشوووورعىة منه أوامر اا وووورف ا ووووااح  وفي اافووووتة ااغربىة، تامف عمل 

 ، مما عرض هرالء ااىتامى احااة شديدل من االاز.  2020نىسان/أبريل  15آذار/ماري حتى   22ااىتامى، من 
 

 األطفال في نزاا مع القانون 
ل عدد كبىر من مفايا  ج   تي غزل، أُ فرل اإلغالق. تأثر األطتال تأثًرا غىر متنادب بتلطىل اإلجراءال ااقفائىة خالل فت

ر على رفاههم. وفي ب مدًرا هائاًل من ااتاتر وأث  دولبًىا على هرالء األطتال ودوب  تأثىًرا  األحداث اتترال طايلة، مما أفرز  
عملها، مما ترك ، بلد ادووووتأنتت في مفووووايا اا نايال االطىرل  اافووووتة ااغربىة، نظرل محاكم األحداث ب ووووتة ح وووورية

وغىرها من ااملااتال دون   –وهي أفلال جرمىة كانت أكثر شووووووىاًعا خالل اا ائحة   –األحدث اامتهمىن بارتكاب جنح  
 لقد جلسال امحاكمتهم.  أن تُ 
 

 األطفال زيادة معدالت زواج 
عن ملقهم عزاء اازيادل ااملحاظة ااتي طرأل أعرب االديد ممن أجريت اامقابالل ملهم من اافووووووووووووووتة ااغربىة وغزل مًلا 

على زواج األطتال خالل اا ائحة. فقد أشوووووووووارل منظمة األمم اامتحدل الطتااة )ااىانىسوووووووووف( عاى ارتتاع ملاطر زواج 
ق اامداري وتزايد اافووووووووغاس اامااىة، وهما عامالن ملروفان األطتال في أثناء جائحة كارونا، ألدووووووووباب من مبىل عغال

  55من االاامل ااتي تدفع باألطتال عاى اازواج.
 

وحتى مبل تتشووووووووووي جائحة كارونا، كان زواج األطتال يمثل مشووووووووووكلة خطىرل في كال اافووووووووووتة ااغربىة وغزل. فتي االال 
في اامائة في   19.0في اامائة، باامع    19.3عاًما  18مل من أقد مرانهن في عمر  ، بلغت نسووووبة اإلناث االااتي عُ 2019

قد عاًما وعُ   18أما نسوووووووووووبة ااذكار ااذين كانت أعمارهم تقل عن   56في اامائة في مطاع غزل.  19.9اافوووووووووووتة ااغربىة، و
  57في اامائة. 0.9مرانهم فقد وصلت عاى 

 
قدل خالل اا ائحة ردمًىا. والحه االديد ممن أجريت اامقابالل  ااتي عُ  اازي الل غاابىة ، ام تس   الضفة الغربيةوفي 

ملهم زيادل في طلبال اام ووووووووادمة على حاالل اازواج ااتي عقدل خارج عطار اانظال ااردوووووووومي )اامحاكم ااشوووووووورعىة(،  
ما ي مع اازواج االرفي بىن طرفىن وغااًبا .  ةخالل اا ائح، بملنى اازواج االرفي، وال دوووووووووووىما في اامحافظال اا نابىة

  3في  صووووودر (  2019اسووووونة   21عاًما. ومد رفع مردوووووال رئادوووووي )رمم    18الزواج، وها  اامقرر ام يبلغا ااسووووون ااقاناني  
دووونة شووومسوووىة من االمر اكال اانسووواء واارجال، مع أنه أجاز المحكمة  18دووون اازواج عاى   2019تشووورين ااثاني/نافمبر 

نودذا كان في اازواج ضوورورل تقتفووىها م وولحة ااطرفىن«، أن تأذن بزواج من ام يكمل   ااملت ووة في حاالل خاصووة،

 
 .  2021تهدد اامكادب في محاربة تزويج األطتال«، آذار/ماري  19-ااىانىسف، نجائحة كافىد  55
ااووووووووووتوووووووووولسووووووووووووووووووووووووطووووووووووىوووووووووونووووووووووي،   56 اوووووووووودح وووووووووووووووووووووووواء  ااوووووووووومووووووووووركووووووووووزي  اإلاووووووووووكووووووووووتوووووووووورونووووووووووي: 2019ااوووووووووو ووووووووووهوووووووووواز  ااوووووووووومووووووووووامووووووووووع  عوووووووووولووووووووووى   ،

g=ar&ItemID=3933https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lan  (.  2021شباس/فبراير  16)ومد زرناه في 
 اام در ااسابق.  57

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3933
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ثمانىة عشر دنة شمسىة من عمره بم ادمة ماضي مفال فلسطىن أو اامرجلىال اادينىة الطاائف األخرى. ودخل هذا 
 . 2020اامردال حىز اانتاذ وااسريان في مطلع االال 

 
لقد خارج األطر ااقانانىة ادرادووة صووتتها ااقانانىة.  ة ااغربىة، تلفووع اازي ال ااتي تُ وفي األحاال االعتىادية في اافووت

ومع ذاك، واجه بلض اامشواركىن في ويلامب ااقانان على هذه اازي ال عذا كانت غىر صوحىحة من ااناحىة ااقانانىة. 
شولاص ام يبلغاا ااسون ااقاناني. طلبال الح وال على ادوتثناءال إلبرال عقاد زواج ألاامقابالل خالل جائحة كارونا  

 . 2020طلب الت ديق على زي ال األطتال ااتي تمت خالل االال  2,000وتلقى مكتب ماضي مفال فلسطىن نحا 
 

ل ما     ، دوووووُ ازةفي   2020وخالل األدوووووباع األول من عادل اامحاكم عاى عملها على أدووووواي جزئي في أيلال/دوووووبتمبر  
محاكم غزل ااشوووووورعىة، وها رمم يتاق متادوووووول عددها بشوووووواس بلىد. ادى   زي الطلب الت ووووووديق على    100يربا على 

وأشوووووار ااكثىر ممن أجريت اامقابالل ملهم عاى ما دوووووماه اابلض باازيادل نغىر االادية« في عدد اازي ال خالل فترل  
ال خالل اا ائحة. ويحدد مانان حقاق االائلة ااسووووووووواري في اإلغالق وأعرباا عن ملقهم حىال ارتتاع حاالل زواج األطت

(. وي از القاضي أن يأذن امن 5غزل ااسن ااقاناني الزواج بسبع عشرل دنة ادناث وثماني عشرل دنة الرجال )اامادل  
بة ااملطا   ايفي حال بلاغهم دوووووون اارشوووووود أو نعذا كانت هى تهم محتملة« وأذن و تقل أعمارهم عن هذا ااسوووووون باازواج  

  58(.7و 6)اامادتان  بذاك
 

، مبل تتشووووووووي اا ائحة، أحد االاامل اامحددل اارئىسووووووووىة ااتي تقف وراء زواج األطتال، باعتباره ودووووووووىلة  د  ل  وكان ااتقر يُ 
زي جانب من األدووووووباب ااتي ومتت وراء ارتتاع حاالل  وخالل جائحة كارونا، عُ  59اتأمىن اارفاه االمت ووووووادي األدوووووورل.

 ومد وملوت هذه ااحواالل بدورها نتى وةً   60اازيادل ااكبىرل ااتي طرأل على حاالل ااحمول غىر اامرغاب فىهوا.اازواج عاى 
بلض  عزا كرل آنًتا فىما تقدل من هذا ااتقرير. و ازيادل االعتداءال اا نسووىة واالنف ااقائم على ااناع االجتماعي ااتي ذُ 

أصووبحت أمل ااتي ترتىبال اازفاف عاى زواج خالل جائحة كارونا  من أجريت اامقابالل ملهم هذه اازيادل في حاالل اا
 كلتة بكثىر باانظر عاى منع اات ملال ااكبىرل كحتالل اازفاف. 

 
وتتأثر ااتتىال  61انتهاًكا خطىًرا احقاق ااطتل. –اازواج مبل بلاغ ااثامنة عشووووووووورل من االمر   –ويشوووووووووكل زواج األطتال 

حسوووووووووووبما تدل على ذاك اإلح وووووووووووائىال ااااردل من اا هاز اامركزي ادح ووووووووووواء  تأثًرا غىر متنادوووووووووووب بزواج األطتال،

 
58 Musawah for Equality in the Family, “Thematic Report on Muslim Family Law and Muslim Women’s Rights 
in Palestine”, 70th CEDAW session, July 2018, pg. 15.  
59 UNICEF, “Child marriage and the law – Legislative reform initiative paper series”, Division of policy and 
practice, April 2007, pg. 31.  
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حىال، وااحق في أعلى مسووووتاى من  بما فىها ااحق في اامسوووواوال على أدوووواي اا نس واالمر، وااحق في اازواج وتأدووووىس أدوووورل، وااحق في اا 61

اا ووووووووووووحة يمكن بلاغه، وااحق في ااتللىم واانماء، وااحق في ااتحرر من اارق، على اااجه ااذي تقرره ملاهدال حقاق اإلنسووووووووووووان ااتااىة ااتي 



ااتلسوووطىني، وغااًبا ما تتفوووي هذه اازي ال عاى االى  في ناع من أنااع االدوووترماق اا نسوووي واالمت وووادي، ناهىك عن 
   62واالدتغالل اا نسي.تزايد خطر ااتلرض اللنف األدري 

 
 النزاعات العمالية  

في   13االمت ووووووواد في حااة متردية في كال اافوووووووتة ااغربىة وغزل مبل تتشوووووووي اا ائحة. فتي اافوووووووتة ااغربىة، كان  كان 
وفي مطاع    63في اامائة مبل اا ائحة. 17اامائة من ااسووكان يلىشووان تحت خل ااتقر وبلغ متادوول ملدل اابطااة نحا 

فووائقة االمت ووادية مسووتشوورية مبل انتشووار اا ائحة بسووبب غزل، كان انلدال األمن االمت ووادي وانلدال األمن ااغذائي واا
كان شوولص  ووفًقا البنك اادواي،    64ااح ووار ااذي تترضووه عدوورائىل علىه وعزاه عن محىطه وبسووبب االنقسووال ااداخلي.

وتشووووووووووىر تقديرال اا هاز اامركزي ادح وووووووووواء ااتلسووووووووووطىنىة عاى أن ملدالل   65تقر في غزل.اا  يلاني منمن كل اثنىن  
وبلغت ملدالل اابطااة في صووتاف اانسوواء وااشووباب    2019.66في اامائة في غزل خالل االال   45اابطااة وصوولت عاى  

ها نسووبة عاًما(، حىث أشووارل ااتقديرال عاى بلاغ  29-15مسووتايال أعلى، ودوو لت ارتتاًعا باجه خاص بىن ااشووابال )
اامقابالل ملهم بأن االمال من ف ة ااشوووووووووووباب كاناا من بىن ُأجريت  ح من وصووووووووووور    2020.67في اامائة خالل االال   92

ح االديد منهم من عمله خالل فترل اإلغالق، مما زاد من حدل انلدال أمنهم ر   األشوووووووود تفوووووووورًرا خالل اا ائحة، حىث دووووووووُ 
 االمت ادي. 

 
في اامائة   53ارتتع من ااذي كارونا دوواف تردي عاى زيادل هائلة في مسووتايال ااتقر،   ر اابنك اادواي بأن جائحةويقد  
كما تت وووواعد ملدالل اابطااة  68في اامائة في اافووووتة ااغربىة.  30في اامائة عاى  14في اامائة في غزل ومن  63عاى 

 وداف تترز آثاًرا كارثىة على احتىاجال ااناي عاى االدااة. 
 

واحق ضوورر غىر متنادووب باألشوولاص ااذين يلتمدون على مطاع االمت وواد غىر ااردوومي أو عمال اامىاومة، واانسوواء 
  39,000نقابال عمال فلسوووطىن نحا ق االتحاد االال اوااشوووباب وكبار ااسووون، حىث عاناا من ضوووائقة مااىة شوووديدل. ووث  

شووووكاى رفلتها اانسوووواء بشووووأن ف وووولهن من عملهن وغىره من ااقفووووايا اامتللقة بحقامهن االمااىة خالل ااربع األول من 

 

واالجتماعىة وااثقافىة،   صووودمت فلسوووطىن علىها: االهد اادواي االاص بااحقاق اامدنىة وااسوووىادوووىة، واالهد اادواي االاص بااحقاق االمت وووادية
 واتتامىة ااقفاء على جمىع أشكال ااتمىىز ضد اامرأل واتتامىة حقاق ااطتل. 
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63 World Bank, “Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 2 June 2020, pg. 7, para. 17. 
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في اامائة من    75ما نسوووووبته كان شوووووكاى،    355اانسووووواء ذوال اإلعامة رفلتها وبلغ عدد ااشوووووكاوى ااتي   2020.69االال 
   70ع االمل غىر ااردمي.بقطايتللق هذه ااشكاوى 

 
لىهم بل وووواص اات وووول أماماا دعاوى على مشووووغ   نوأشووووار بلض اامشوووواركىن في اامقابالل عاى أن ملظم ماكلىهم ااذي

ااتلسوتي أو ااتللف عن دفع اارواتب كاناا من اانسواء. وفي أحىان كثىرل، وجدل اانسواء االاطالل عن االمل أنتسوهن 
يلفوووووووووووووولن، وفقوًا امن أجريوت اامقوابالل ملهم، االدووووووووووووووتغالل بودرجوة أكبر خالل    ن  آبوائهن وكُ تحوت رحموة أزواجهن أو 

نظر عاىهن على أنهن يزدن من األعباء اامااىة على كاهل أدوووووورهن. ومد عزز ذاك اامتهال ااسووووووائد ألنه كان يُ اا ائحة  
ومد دووووومع بلض من عقدل اامقابالل  لن عبً ا ويكلتن أكثر من األبناء. أن اابنال يشوووووك  وااذي يرى  ادى بلض اآلباء، 

   71ملهم عن ااكثىر من ااحاادث ااتي أهان فىها اآلباء أو األزواج نساءهم وافتقارهن عاى دخل مااي.
 

في اامائة في بلض    50ر عدد كبىر من أصوووووووووووووحاب االمل عاى ختض األجار بنحا ، اضوووووووووووووطُ وفي الضطططططططططفة الغربية
ح بلض االمال من ر   رونا، مما ترك ااكثىرين دون عمل، بىنما دوووووووُ األحىان، أو عاى عغالق م وووووووااحهم خالل جائحة كا 

بلفوووووووهم أجارهم ااتي يسوووووووتحقانها، مما دفع  تأثر االمال ااذين كاناا في فترال ت ربة باجه خاص وام يتلق  أعمااهم. و 
صووىباا بتىروي ين أُ المطاابة باامدفاعال اامسووتحقة اهم. وخفووع االمال ااذدوولًىا ااكثىر منهم عاى اال اء عاى اامحاكم  ب

 كارونا الح ر، مما أدى في بلض األحىان عاى ف لهم بسبب غىابهم عن عملهم.  
 

ومال بلض من أجريت اامقابالل ملهم في اافوووووووتة ااغربىة عن اامحاكم ام تتاصووووووول عاى حلال عاداة تقىم ااتاازن بىن 
عاى ااتللىمال اا ووووادرل عن وزارل االمل، ااتي مراراتها  في تسووووتند  هذه اامحاكم حقاق أصووووحاب االمل واالمال. وكانت 

شووووووووهد بها على هذه ااحااة شووووووووركة  مررل االنتقاص من بلض ااحقاق االمااىة خالل اا ائحة. ومن األمثلة ااتي ادووووووووتُ 
 االت االل، ااتي ف لت عدًدا كبىًرا من ااماظتىن خالل جائحة كارونا.  

 
وتقلىص دووواعال  وظائتهم من   همعامل خالل اا ائحة بسوووبب ف ووول  160,000، احق اافووورر بما ال يقل عن  وفي ازة
وام يتمكن هرالء االمال من اال اء عاى اامحاكم    72، وفًقا المركز ااتلسووووووووطىني احقاق اإلنسووووووووان.هموختض أجار  همعمل

من  د  ل  تُ تكن ام  ألن هذه ااقفوووووايا  أخرى التظلم من انلدال اا وووووتة ااقانانىة ات ووووولهم من عملهم أو رفع نزاعال عمااىة 
وصوووووووورح بلض اامشوووووووواركىن في اامقابالل بأن ذاك أجبر  جملة من ااقفووووووووايا ااتي تحتل مرتبة األوااية ادى اامحاكم.  

 
69 General Union of Palestinian Women and Women Civic Coalition Palestine, “The Reality of Palestinian 
Working Women in the Labour Market during the COVID-19 Pandemic”, para. 3.  
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مع اامباشوووووووووووورل  وه تسووووووووووووايال جائرل خارج أرومة اامحاكم. وجرل اامتاوضووووووووووووال  بلض االمال على ااماافقة على ما عد  
 ورجال اإلصالح في حاالل أخرى.  محكمىنفي بلض ااحاالل، وا أ عمال عاى اا ىناالمل ااملنىأصحاب 

 
وأعرب أحد من عقدل اامقابالل ملهم عن ملقه عزاء بلض أصووووحاب االمل ااذين ادووووتغلاا عغالق اامحاكم وأشووووار عاى 

اى حل نزاع عمااي عاًما عاى رجال اإلصووووووووالح دوووووووولًىا ع  40على ذاك. فقد ا أ رجل يبلغ من االمر  مثال أحد ماكلىه ك
 خالل جائحة كارونا، واكن صاحب االمل رفض مبال أي تساية ودية.  

 
 العمال الفلسطينيون في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيا  

في اامناطق االاضلة اسىطرل عدرائىل مدًرا متزايًدا من داء ااملاملة على يد اام تمع خالل اا ائحة عند واجه االمال  
برل بىن ااسووووولطة ة ااغربىة، حىث كاناا من بىن أواى اات ال ااتي أصوووووىبت بااتىروي. ووفًقا التتاق أُ عادتهم عاى اافوووووت

مح اللمال ااتلسوووطىنىىن باادخال واالمل في اامناطق ااتي تلفووع  ، دوووُ 2020آذار/ماري   18ااتلسوووطىنىة وددووورائىل في 
تبلغ شوووهًرا. وبقي هرالء االمال منلزاىن بلد عادتهم عاى اسوووىطرل عدووورائىل بشووورس عدل عادتهم عاى اافوووتة ااغربىة اتترل  

ر، وام يتمكناا في حاالل كثىرل من االمل وانتهى اامطاف بهم في أوضوووووووواع منازاهم في اافووووووووتة ااغربىة بسووووووووبب ااتنم  
امت وووووووادية مريلة، باانظر عاى أنهم يلملان على أدووووووواي يامي. وفي حال عاد االمال عاى اافوووووووتة ااغربىة مبل مرور  

األشوووووولاص   ، وكذاك كان حال ن عدد اىس بااقلىل من هرالء االمالدووووووُ مد بان بااحبس وااغرامة. و هر، فكاناا يلام  شوووووو
 عاى منازاهم.  االادلااذين داعدوهم في 

 
 ون موقوفاألشخاا ال

ان باجه خاص ادصوووووابة بااتىرودوووووال واا اائح. فااسووووو ان بحكم طبىلتها أشووووود عرضوووووة مامافيتلرض األشووووولاص اا
ىن مامافىن واامسووووو انىن فىها يتركزون في حىز صوووووغىر. ومد تأثرل حقاق اامامافالنتقال األمراض ألن األشووووولاص اا

 بطرق شتى في كال اافتة ااغربىة وغزل. 
 

 لمام قايا شخدياا  الحق في الملول 
لابة ااتي واكبت في اافوووووووتة ااغربىة وغزل اا وووووووان خالل جائحة كارونا مامافمن بىن أخطر ااقفوووووووايا ااتي واجهها اا

عحفوار هرالء األشولاص عاى اامحاكم مع مراعال تدابىر ااتباعد االجتماعي في ااامت نتسوه. فتي االديد من ااحاالل،  
. ويقع على ااقاضوي ااتزال بمتابلة  انتهى هذا األمر باماع االنتهاكال ااتي مسو   ت ااحق في اامثال شول وًىا أمال ماض 

ن ألي شوكل من أشوكال ااتلذيب أو غىره من ضوروب ااملاملة أو االقابة ااقادوىة أو ىن ال يتلرضوا مامافوضومان أن اا
  73.ذاك  ، حسبما يشترس ااقانان ااتلسطىني وااقانان اادواي احقاق اإلنسانااالعنسانىة أو اامهىنة

 
مفوووووواياهم، ألن ااقىاد ان في مكان ملتلف عن اامحكمة ااتي ينلقد اها االخت وووووواص على مامافوتأثر باجه خاص اا

رضووووت على ااتنقل جللت من اا وووولب عقد جلسووووال اامحاكمال. والحه بلض من أجريت اامقابالل ملهم في ااتي فُ 
 

 ()د(. 3)14؛ االهد اادواي االاص بااحقاق اامدنىة وااسىادىة، اامادل  121مانان أصال اامحاكمال ااتلسطىني، اامادل  73
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دون عحفوووووووار ااترد ااملني أمال اامحكمة. وينص ااقانان ااتلسوووووووطىني على وجاب أن يلاين ااتامىف غزل تمديد أوامر 
ظرل خالل جائحة كارونا  وفي بلض ااقفووووايا ااتي نُ  74دد تامىته.حفووووارًيا مبل أن يمكل ماماف ااقاضووووي ااملتص  

في غزل، كان ااماظف اامسوووورول عن ااتنسووووىق بىن مفووووال اامحاكم واانىابة االامة يت وووول بااقاضووووي ااذي أصوووودر أمر 
شوواع هذا اإلجراء بااذال خالل  مد ىن من اامثال شوول ووًىا أمال ذاك ااقاضووي. و مامافعبر ااهاتف، مما حرل اا ااتامىف

حتى دون   ااتامىفار بلض اامشوووووووواركىن في اامقابالل عاى حاالل شووووووووهدل تمديد حااة ااطاارئ ااثانىة في غزل. وأشوووووووو
 صدور أمر من ااقاضي. 

 
حت ز فىها ااشوووولص ااملني النظر كان ااقاضووووي ااذي يتااى ااقفووووىة يسووووافر عاى اامدينة ااتي يُ وفي بلض ااحاالل،  

اامرعىة. فللى دووووبىل اامثال، انتقل مفووووال محكمة رال   مع أن ذاك كان بلالف ااقااعد  –فىها ودصوووودار حكمه فىها 
 د في حاالل أخرى. مد  تُ  ااتامىف. وكانت فترل على هذه ااشاكلة عاى محكمة االلىل النظر في بفع مفايا

 
 اياب فرصة االستعانة بمحامين  

نع اامحامان  اافووتة ااغربىة وغزل. فقد مُ ض حق اامامافىن في اادفاع عن أنتسووهم االنتهاك خالل اا ائحة في كال تلر  
ىن. وأعرب االوديود من اامحوامىن ااوذين أجريوت اامقوابالل ملهم عن ملقهم اابوااغ عزاء ع زهم مامافمن زيوارل ماكلىهم اا

ل خرًما جسووىًما احقهم في االدووتلانة بمحامىن ، مما شووك  خالل اا ائحة  ااتامىفعن االت ووال بماكلىهم ااذين كاناا رهن 
حماية ااحقاق األخرى، بما فىها ااحق في ااحرية وااحق في  كما أفرز ذاك أثره على   75م في اادفاع عن أنتسووووهم.وحقه

عدل ااتلرض التلذيب أو غىره من ضووووووووووروب ااملاملة أو االقابة ااقادووووووووووىة أو ااالعنسووووووووووانىة أو اامهىنة. ودذا ام يتمكن 
اامحامان من اااصوووووووووووال عاى ماكلىهم، فهم ال يسوووووووووووتطىلان ااترافع من أجل عطالق دوووووووووووراحهم أو اإلحاطة بشوووووووووووكاوى 

 ذيب/ااتحقق من آثار ااتلذيب )بشقىه اابدني واانتسي(. ااتل
 

ر اامحامان عاى االت ووال بماكلىهم من خالل ااشوورطة ااقفووائىة، وها ما ام يكن ، غااًبا ما اضووطُ الضططفة الغربيةوفي  
في أي حال من األحاال السوماح الماكلىن بنجراء ات وال خاص ودوري مع محامىهم. وأشوار بلض من أجريت  منادوًبا 

ل انتهاًكا  رماا من حقهم في االدوووووووووووووتلانة بمحامىن خالل فترل اإلغالق، مما شوووووووووووووك  ىن حُ مامافامقابالل ملهم عاى أن ااا
طلب عاى ااقفال االمل في غااًبا ما كان يُ رضت على ااتنقل، نتسهم. وباانظر عاى ااقىاد ااتي فُ احقهم في اادفاع عن أ

ل، خفوع بلض ااقفوال اتأثىر غىر متنادوب ماردوه وكالء اانىابة في محافظاتهم. ووفًقا ابلض اامشواركىن في اامقابال
، مثاًل، بسوووووبب منع محامي اادفاع ااذين ال يسوووووكنان في اامحافظة ااتامىفجلسوووووال اامحاكمال اامتللقة بتمديد فترال 
 ااحق في اادفاع واامحاكمة االاداة.  أففى عاى اامس  بنتسها من حفار هذه اا لسال، مما  
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بمنع اامحامىن من زيارل ماكلىهم في مراكز اإلصووووووووووووالح  ، أصوووووووووووودرل عدارل ااسوووووووووووو ان مراًرا في بداية اا ائحة ازةوفي  
ىن عال بادوووتلدال هاتف ااسووو ن التااصووول مع محامىهم وأدووورهم. مامافسووومح الوااتأهىل ضوووماًنا ال وووحة وااسوووالمة. وام يُ 

المامافىن ااتحدث عاى أفراد أدوورهم عبر أجهزل ااكمبىاتر واامكاامال اامرئىة.  في غزل، أتىح   امىفااتوفي بلض مراكز 
وام يكن ااماكلان وال اامحامان يشولرون بااراحة عند ادوتلدال هاتف ااسو ن كادوىلة التااصول ألنه ام يافر اافومانال 

لم يكن في ودووووووع اامحامىن في غزل االت ووووووال بماكلىهم وتح ووووووىل فاذاك،   ونتى ةً اامتللقة باال وووووواصووووووىة وااسوووووورية.  
وففوووووووواًل عن ذاك، فلىسووووووووت اامكاامال ااهاتتىة   .عديدلاامللامال ااتي يبنان اادفاع عن مفوووووووواياهم علىها في حاالل  

تىسووووووووووووور اهم م انىة، وال يملك ااكثىر من اامامافىن في هذه اامراكز اإلمكانىال اامااىة ااتي  ااتامىفااااردل من مراكز 
دفع تكلتتها. وواجه بلض اامحامىن اا ووووووولابال في اااصوووووووال عاى ماكلىهم عندما حاوااا ملاودل االت وووووووال بهم، كما 

 ه.منكان من اامستحىل ادتلدال اارمم نتسه ااذي ات ل ااماكل  
 

   التوقيفظرون  
نلت من من غىاب اامسووووووووواعدال اإلنسوووووووووانىة. ف هال اارمابة وآاىاتها عما مُ  الضططططططفة الغربية وازةان في مامافيلاني اا

وااسوو ان أو كانت مشووغااة بقفووايا أخرى اها صوولة باا ائحة، وام تكن بسووبب ذاك مادرل   ااتامىفاااصووال عاى مراكز 
د من دووووووووووووواء ظروف . كما زافي حاالل كثىرل  ي ر اعتبارهم أواايةام    ن، وااذياهرالء اامامافىنعلى تقديم اامسووووووووووووواعدل  

 مدى اارعاية ااطبىة اامقدمة وجادتها.  نقص ااطاامم ااطبىة، وذاك من ناحىتي   ااتامىفاارعاية اا حىة في مراكز 
 

. ومبل تتشوووووووي اا ائحة، كان ااكثىر من ااتامىفىن من زيارل أبنائها في مراكز مامافنلت أدووووووور اامُ وففووووووواًل عما تقدل،  
ىن يلتمدون على اامسوووووووووواعدل ااتي يتلقانها من أدوووووووووورهم في عمامة أود حىاتهم في ااسوووووووووو ن وتأمىن ااغذاء ومااد مامافاا

اانظافة اا حىة وغىرها. ومد انقطلت هذه اامساعدل خالل اا ائحة، مما زاد من تتامم نقص اامرن وااظروف ااملىشىة 
 مشكلة خطىرل مبل اا ائحة.  دلًتا وها ما كان يشكل  وااس ان في اافتة ااغربىة وغزل، ااتامىفااقادىة في مراكز 

 
 ااتلسطىنىان ااقابلان في ااس ان اإلدرائىلىة 

طلق دووراح اام ال السووىادووال ااتمىىزية. فقد أُ   انسطرائيلية  التوقيفالسطجون ومراكز  ان في مامافتلرض ااتلسووطىنىان اا
ان اما يشوووبه تدابىر مامافبااتىروي، في حىن ام يلفوووع ااتلسوووطىنىان اامن اإلدووورائىلىىن احمايتهم من احتمال االدوى 

وملظمهم من   –أدووووووووووىًرا في دوووووووووو ن جلباع    450بل مفووووووووووت اامحكمة االلىا اإلدوووووووووورائىلىة بأن  76،ااحماية واااماية تلك
   77ال يملكان ااحق في ااتباعد االجتماعي. –ااتلسطىنىىن 

 
76 Michael Lynk, Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territory occupied since 
1967; José Antonio Guevara Bermúdez (Chair), Leigh Toomey (Vice-Chair), Elina Steinerte (Vice-Chair), Seong-
Phil Hong and Sètondji Adjovi, Working Group on Arbitrary Detention; Dainius Pūras, Special Rapporteur on 
the right to physical and mental health; Agnes Callamard, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or 
arbitrary executions; Nils Melzer, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment, “COVID-19: Israel must release Palestinian prisoners in vulnerable situation, say UN experts”, 
24 April 2020.  

اامركز ااقاناني احقاق األملىة االربىة في عدوووورائىل، نعدوووورائىل تتن وووول من ضوووورورل ااحتاظ على ااتباعد االجتماعي بىن االدوووورى  –عدااة   77
 .  2020تماز/يااىا  23ااتلسطىنىىن امكافحة كارونا«، 
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من االكتظاظ تشمله مزرية، بما   تامىفاإلدرائىلىة ظروف   ااتامىفان في ااس ان ومراكز  مامافويااجه ااتلسطىنىان اا

، وردل تقارير  2020تي شوووووووهر آب/أغسوووووووطس  ف 78وااظروف غىر اا وووووووحىة وغىاب ااتهاية اامنادوووووووبة ودووووووواء ااتغذية.
ذاك، تااصوووولت حاالل   ومع 79.أشووووارل عاى أن عدًدا متزايًدا من األدوووورى ااتلسووووطىنىىن ثبتت عصووووابتهم بتىروي كارونا

ت ااحق في االدووووتلانة كما أفادل ااتقارير باماع انتهاكال مسوووو    80خالل اا ائحة.اا ماعي  واالعتقال اإلداري  ااتامىف
  81بمحال  واادفاع اامنادب، ناهىك عن منع اازيارال االائلىة وتقديم اابدائل عنها.

 
 االكتااظ  

في األصووووول مشوووووكلة خطىرل في كال اافوووووتة ااغربىة وغزل مبل تتشوووووي  د  ل  يُ  ااتامىفكان االكتظاظ في ااسووووو ان ومراكز  
وااسوووووووو ان   ااتامىفمدل ااتدابىر ااتي تتفووووووووي عاى ااتلتىف من اكتظاظ مراكز ، اعتُ الضططططططفة الغربيةفتي   82اا ائحة.

  2020اسووووووووووونة    25و  22فراج عنهم )ااقراران رمم  دووووووووووو ىًنا واإل  140خالل جائحة كارونا، من مبىل عصووووووووووودار عتا عن  
(.  2020اسوووونة   65و  64عتًاا آخر في عىد اامىالد )ااقراران رمم    13اا ووووادران عن م لس ااقفوووواء األعلى( ودصوووودار 

اسوووووونة   11ن األشوووووولاص اامدانان في مفووووووايا ديان مدنىة التلتىف من اافووووووغل على ااسوووووو ان )ااقرار رمم  سوووووو   وام يُ 
2020 .) 
 

فرج عن أُ مد و   .طلق دوووووراح اام ال من ااسووووو ناء واامامافىن خالل ااماجة األواى من تتشوووووي جائحة كارونا، أُ ازةوفي  
 د كل أدباع، بهدف تقلىص االكتظاظ في ااس ان.   د  نح آخرون عذًنا باالروج كان يُ بلض هرالء بكتااة ومُ 

 
ااتلتىف من االكتظاظ في  اافووووووووووتة ااغربىة وغزل   لذل التض عدد اامسوووووووووواجىن فيومع ذاك، ام تتلح ااتدابىر ااتي ات  

 فىها. 
 

  

 
78 Al-Haq, Adameer, Joint Written Submission, United Nations Human Rights Council, 45th Regular Session – 
Item 7, “Israel Continues to Deny Palestinian Prisoners the Right to Health and Safety Amidst Outbreak of 
COVID-19”, 20 August 2020, pg. 3. 

ااتلسووووووووووطىنىىن في ااسوووووووووو ان مركز اامىزان احقاق اإلنسووووووووووان، نبىان صووووووووووحافي: اامىزان يدعا عاى اتلاذ عجراءال عاجلة احماية ااملتقلىن  79
 .  2020آب/أغسطس  27اإلدرائىلىة من فايروي كارونا«، 

 . 1أعاله، ص.  78ااحاشىة   80
81 Centre for Constitutional Rights, “ICRC: Urgent Intervention Needed to Protect Palestinian Prisoners and 
Detainees in Israeli Prisons from COVID-19 Exposure”, 14 April 2020.  
82 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, West Bank and Gaza 
2020 Human Rights Report, pg. 10, 2020. 



 النتائج والتوصيات   -3
 

اامسووولحة مائمة مبل تتشوووي جائحة كارونا، مما جلل االمل واا وووراعال عاى جانب عقاد من االحتالل، كان ااح وووار  
على تحسوىن عمكانىة وصوال اات ال اافولىتة عاى االدااة مهمة بااغة اا ولابة في فلسوطىن. ويسوتدعي حل هذه األزمة 

دووىادووىة    ، حلالآخر   شوويءأي تدابىر أشوومل، ومبل  اعتماد ااتي تطال اااصووال عاى االدااة   ،بل واااجادية  اامسووتتحلة،
 ودرادل دىادىة من جمىع األطراف ااملنىة. 

 
، كاازيادل هاأفرزتااتي  كارثىةاا ثار بسووووووووبب اآلوتفووووووووتي جائحة كارونا اامزيد من ااقتامة على اا ووووووووارل ااقاتمة أصوووووووواًل  

ااملنىة.  ااتي تسوووتدعي حلااًل تطرحها اامحاكم وااسووولطال و ااتقر واالحتىاجال ذال ااطابع ااقاناني   لااهائلة في ملدال
هذه اادرادووووووووووة أن مفووووووووووايا االنف األدووووووووووري، وااحقاق في اانتقة ودعااة األطتال وحفووووووووووانتهم ومشوووووووووواهدتهم، مد بىنت  و 

ىن كاناا األشود تفورًرا خالل  مامافااو  واألشولاص ااذين يلتمدون على مطاع االمت واد غىر ااردومي أو عمال اامىاومة
د حاالل زواج األطتال في كال اافوتة ااغربىة وغزل، وااشوااغل طت اادرادوة اافواء على ت واعجائحة كارونا. كما دول  
 ال في غزل في أثناء هذه اا ائحة. دعزاء عصدار أحكال اإلع

 
على ومن اامتارمة أن فلسووطىن، أو اافووتة ااغربىة على األمل، مد تكان في مامع أففوول من كثىر من اابلدان األخرى 

االمل على  هل  قد ادوووووتُ فت بنمامة االدل بسوووووبب اا ائحة.  دوووووال ااتي أام  الروج بنجابال عن ااتحديال واالنتكاصووووولىد ا
ال وووراع وااحااة اا ووولبة ااتي كانت مائمة مبل تتشوووي اا ائحة  رممنة اا هاز ااقفوووائي في اافوووتة ااغربىة بااتلل نتى ةً 

واامحافظة على اامردوسوال أدنى مما مد يكان ااسوقف اامنشواد اتطاير رممنة اانظال ااقفوائي عمامة االدل. و   في م ال
ها ذاك حتمل أن يللت  ها علىه في دوووووووىامال أخرى. وعلى اامرء أن يتاخى ااحرص ااشوووووووديد عزاء اآلثار اافوووووووارل ااتي يُ 

في عملىة اارممنة، وينبغي ااتشووووووواور مع ممثلي  على ااحقاق في اامحاكمة االاداة وتكافر فرص اااصوووووووال عاى االدااة
ضوووووومانة اهذه   امردووووووسووووووال ااملنىة بتقديم اامسوووووواعدل ااقانانىة واات ال اافوووووولىتة ودشووووووراكها باعتبارهاام تمع اامدني واا

 االملىة. 
 

داء في بلض ااحاالل في فلسووووووووووووطىن، فمن األهمىة بمكان اإلمرار باجاد  كأ    د  ل  وب وووووووووووورف اانظر عن ااتحديال ااتي تُ 
عاى االدااة واالاتزامال ااتي تملي على اادواة تحقىق   تدابىر يمكن اتلاذها اتلزيز مدرل اات ال اافووولىتة على اااصوووال

باالدوتناد عاى اادروي اامسوتتادل من جائحة  هذه ااغاية. وتسولى ورمة اامنامشوة هذه عاى تقديم بلض ااتاصوىال األواىة  
 .  كارونا
 

 إقامة العدل  
انزاعال خالل جائحة كارونا، عاى اال اء عاى اآلاىال االرفىة اتسووووووووواية احاالل  ل هذا ااتقرير اافووووووووواء على تزايد  دووووووووول  

. ومن االطاال من خالل هذه اآلاىالجانب تنامي حاالل اافلف ااتي تنتاب اانساء وااتتىال عندما يلتمسن االدااة 
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إزالة العقبات التي تعتري سبيا النساء  ااكتىلة بملاا ة هذه اامسأاة أن تلمل ااسلطال في غزل واافتة ااغربىة على  
 .  بدفتهن محك ِّماتفي العما 

 
 توصيات للسلطات الفلسطينية:  

، بحىث تفوم شول وىال مشوهاد اها باالبرل واالدوتقالاىة،  ءالقضطا ات التي يواجههاتشطكيا لجنة ندارة األزم •
إلعداد االطل واإلدتراتى ىال ااالزمة إلدارل األزمال. وي ب اختىار أعفاء هذه اال نة من وزارال ااداخلىة 

وااتنمىة االجتماعىة وددارل مراكز اإلصوووووووووالح وااتأهىل، عاى جانب نقابة اامحامىن وممثلىن  واا وووووووووحة واالدال
تحمي وصال اات ال اافلىتة  ااتي تتلذها  عن اام تمع اامدني. )وعلى اال نة أن تفمن أن جمىع ااتدابىر  

 اإلصالح وااتأهىل.( عاى االدااة وتدري اااظىتة اامحددل ااتي ترديها اامحاكم وااشرطة واانىابة ومراكز 

بماجب خطة عدارل ااطاارئ ا وووووااح أوا ك ااذين ال   إلغاء رسطططوم إقامة الدعاول المدطططنفة باعتبارها لولوية •
ف على أنها نتحتل مرتبة األوااية« ل تكااىتها. كما ي ب ااتلامل مع ااقفوووووووايا ااتي ت ووووووون  يسوووووووتطىلان تحم  

 باعتبارها كذاك ادى دوائر ااتبلىغ وااتنتىذ. 

حسوووب اامماردوووة اا ىدل ااتي أثبتها نظال اامناوبة   الطويلةعلى المحاكم لن تراعي سططاعات العما المرنة لو  •
كما ينبغي المحاكم أن تنظر في ااسوووووووووتر عاى أماكن ااذي عملت اامحاكم ااشووووووووورعىة به في اافوووووووووتة ااغربىة. 

في اامناطق اانائىة أو يتتقرون عاى ودووووووووووائل اامااصووووووووووالل على وجه  من يقىمان ملتلتة اتىسووووووووووىر وصووووووووووال  
 اف  من ااماظتىن فىها. اال اص، وعلىها كذاك ضمان عدد ك

 
 الرقمنة والوصول إلى المعلومات القانونية  
ل وجاد حوااوة ااطاارئ حق االواموة في اااصووووووووووووووال عاى مللاموال  ينبغي أال يلطو  بواانظر عاى حوااوة ااتكناااجىوا ااراهنوة، 

الع على اامللامال ااتي تلزمهم ارفع دعاواهم واادفاع ااقفوايا ااتي ال تكتسوي طابًلا دورًيا وال مدرل األطراف على االط  
فال يزال من ااممكن االدووووووووووووووتتوادل من ااتقودل متطارل بوااقودر ااكوافي،  مود ال تكان  عنهوا. ومع أن اابنىوة ااتحتىوة اارممىوة  

عاى وي ب ععداد مسوووح وتحلىل شووواملىن مبل ااتحال  ااتكناااجي من أجل تىسوووىر وصوووال اات ال اافووولىتة عاى االدااة.  
على ااحقاق في اإلجراءال ااقووانانىووة ااااجبووة  ااتي تترزهووا اتحووديوود اآلثووار    عجراء اامحوواكمووال على شووووووووووووووبكووة اإلنترنووت

 ومشاركة اافحايا. 
 

ومن ااشوووروس ااااجبة الرممنة في اافوووتة ااغربىة وغزل االرتقاء بااملرفة اارممىة وبنىتها ااتحتىة باجه عال في فلسوووطىن، 
ال وملواا وة ااملواطر األمنىوة ااتي تترافق مع عملىوة اارممنوة. وبوااتاازي مع رممنوة األنظموة مع ضووووووووووووووموان حموايوة اابىوانو

لاصووووال عاى اامللامال ااقانانىة  المااطنىن عتاحة اإلمكانىة اااقفووووائىة، ينبغي عطالق حمالل ااتاعىة االامة افوووومان 
 عبر اإلذاعة أو ااتلتاز أو اام تمع اامدني، مثاًل. 

 
 الفلسطينية:  توصيات للسلطات  



اامسووووووووووووح  . وينبغي أن يتفوووووووووووومن  مسطططططططط  الارون القانونية والعملية للرقمنة ونشططططططططر تقرير  هذا المسطططططططط  •
ااملرفة/اابنىة ااتحتىة اارممىة، مع مراعال األصوووووووال ااقانانىة اامرعىة، وااحق في اامحاكمة االاداة وااحق في 

 اال اصىة وأمن اابىانال. 

فمن شوووووووووووأن ااتبلىغال اإلاكترونىة أن تىسووووووووووور عجراءال ااتبلىغ  .  رقمنة دوائر التبليغ والتنفيذ باعتبارها لولوية •
ااتبلىغ أن تنشوووووووور ااتبلىغال على شووووووووبكة اإلنترنت، وأن تتىح األطراف خىارال كما ينبغي ادوائر عها.  وتسوووووووور  

نان فىه ااطريقة ااتي يتفووووووووووولانها في ي ااتبلىغال وأن تدري تمكىن األطراف من تلب ة نماذج يبى  متلددل اتلق  
 ااتبلىغ، كااهاتف واابريد اإلاكتروني وغىرهما. 

، بما فىها اامحاكم على المواقع انلكترونية للمحاكمنشطططططر المعلومات عن القضطططططاتا وجلسطططططات المحاكمات   •
اتمكىن األطراف من ااح وووووووال على  وعلى المحاكم لن تعتمد خطوطاا هاتفية سطططططاخنةااشووووووورعىة واانظامىة.  

اامللامال عن مفوووواياهم وملتمسووووي االدااة من االطالع على اامللامال اامت وووولة باإلجراءال، مثلما فللت 
 اامحاكم ااشرعىة في اافتة ااغربىة خالل اا ائحة.  

ية والتواقيع  للسطططططماح ب قامة الدعاول انلكترون في اافووووووووتة ااغربىة 2وميزان   1ميزان   البناء على  رنامجي   •
. وي ب أن يشوووووومل ذاك لمن البياناتضططططمان  انلكترونية في إطار االحترام التام للحق في الخدططططوصططططية و 

مسوووووًما يتاح اللامة اااصوووووال عاىه، حىث يسوووووتطىلان االثار على مااعىد جلسوووووال اامحاكمال واالطالع على 
محار يتسوونى اللامة اااصووال عاىه في  غىرها اامللامال االامة. كما ينبغي تاعىة أفراد اا مهار بنطالق أي

 مىزان.   برنام ي  

 
 الحدول على التمليا القانوني

ال غنى عن نظال فلال التمثىل ااقاناني واامسووواعدل ااقانانىة افووومان مدرل اات ال اامهمشوووة على اااصوووال عاى االدااة. 
ىن واالطالع على اامللامووال  مامافماكلىهم ااوعلى وجووه االمال، ينبغي تمكىن اامحووامىن كووافووة من ااتااصوووووووووووووووول مع  

واامزايا ااتكناااجىة اإلضوافىة اكي ين ز اامت ولة بقفواياهم. ومن شوأن نظال اامسواعدل ااقانانىة أن يسوتتىد من ااماارد 
 عمله على نحا يتسم بقدر أكبر من ااكتاءل. 

 
 التوصيات:  

محامو الدفاا عاملين لسطاسطيين وينبغي تزويدهم  بطاقة هوية تيسطر لهم التنقا في حال فري القيود    د  ع  ت   •
في ااتنقل  ااتنسوووووىق مع األجهزل اامكلتة بننتاذ ااقانان افووووومان احترامها احق اامحامىن بينبغي . و على التنقا
 هذه ااتترال. 

ىن. ماماف، وال دوووووووووىما ااة لقضططططططاتا الفئات الضططططططعيفةينبغي لنقابة المحامين لن تولي قدراا لكبر من األولوي  •
وعلى اانقابة أن تنشوور داىل اامحامىن من خالل ااادووائل اارممىة، حىث يفووم هذا ااداىل مائمة بأدووماء جمىع 

 اامحامىن ووضع عفايتهم ومللامال االت ال بهم.  
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 حقو  النساء واألطفال والعنف القائم على النوا االجتماعي  
وينبغي أال يدري ااقائمان زادل ااقاانىن واامماردال ااتي دبقت تتشي اا ائحة من تتامم تهمى  اانساء واألطتال.  اقد 

على ت وووووووووووووومىم تدابىر ااطاارئ اانااحي ااملتلتة ااتي ترثر فىها هذه ااتدابىر على اارجال واانسوووووووووووووواء وااتتىال وااتتىان  
تسوووواعد في تاجىه عجراءال أن  واجهتها تلك اات ال بسووووبب اا ائحة   ااتحديال ااقانانىة ااتي. فمن شووووأن مراعال فحسووووب

. ومن جملوة ااتودابىر االواموة ااتي تكتول تلزيز ااحموايوة ااقوانانىوة  كوذاوك اإلصووووووووووووووالح اإلي وابىوة في غىر حواالل ااطاارئ 
ا 18حار دون اسطططططططططتلنطاء على جميع حطاالت زواج األفراد الطذين تقطا لعمطارهم عن  األطتوال فرض   ، وضووووووووووووووموان  عطامطا

االعتراف ااقوواناني بوواألطتووال اامااادين خووارج ربوواس اازوجىووة وتقووديم ااوودعم ااقوواناني واانتسووووووووووووووي واالجتموواعي اام وواني 
األطتال ااذين يلااتان ااقانان. كما ي ب ضوووووووووومان ادووووووووووتمرار عمل صووووووووووندوق األيتال على اادوال، حتى خالل حاالل  

 ااطاارئ. 
 

 توصيات للسلطات الفلسطينية:  
 

 العائلةحقو  قانون 
ن مدًرا أففوووول من ااحماية احقاق اانسوووواء واألطتال، بما يشوووومل اكي يرم  العائلة  حقو  تحسطططين إطار قانون  •

تنتىذ مرارال اامحاكم على اااجه اامالئم. وينبغي ععداد مانان احماية األدرل، بحىث يلزز وظىتة اارمابة ااتي 
في جهاز   االائلةحقاق بتدريب خاص في مانان   ترديها وحدل حماية األدوووووووووووورل. وي ب عنشوووووووووووواء وحدل تحظى

 ااشرطة إلنتاذ مرارال اامحاكم. 

، وخاصووووووووووة فىما يتللق بقانان تنفيذ  رامج محددة تسطططططططتهدن تلقيف النسطططططططاء واألطفال وتوعيتهم بحقوقهم •
 األحاال ااشل ىة. 

 
 العنف القائم على النوا االجتماعي والعنف األسري  

 . على المجلس األعلى للقضاء الشرعي إعداد خطة طوارئ لدعم النساء واألطفال •

للتأكد من لن دور إيواء ضططططحاتا العنف األسططططري ال تضطططططر إلى إاال  ل وا ها تأمىن ما يكتي من ااتمايل  •
ا اتدابىر ااحماية اامرتبطة بقفووووايا االنف  ااالزمة حتى في حاالل ااطاارئ، وحشوووود مدر أكبر من ااماارد   ل دا

 األدري، بما يشمل األطتال.  

،  عنى بالعنف القائم على النوا االجتماعيالبناء على النجاح الذي حققتف الخطوط الهاتفية الساخنة التي ت   •
 وااماظتىن. بما يشمل تأمىن ما يكتىها من ااماارد 

 .  عدم اشتراط تقدتم شهادة طبية لمجرد إقامة دعول تنطوي على العنف األسري  •

 
 األمهات العزباوات ولطفالهن 



ن ااحمووايووة التووأكوود من أن اانظووال يرم  مراجعطة وتعطديطا القواعطد وانجراءات المتعلقطة بطالنفقطة وإعطالطة األطفطال   •
صوووندوق اانتقة في اافوووتة ااغربىة بااتمايل ااكامل ودنشووواء فروع اه  األطتال واازوجال ااسوووابقال. وينبغي مد  

في اامحافظال اتادوووووىع نطاق اااصوووووال عاىه. كما ي ب عنشووووواء صوووووندوق مماثل في غزل. ويتلىن فرض حد  
اامسوتتىدال بمسوتايال ااملىشوة األدوادوىة. وينبغي تحايل دفلال اانتقة مباشورل من تمت ع أدنى النتقة افومان 

 عاى حساب بنكي تديره اادواة اتىسىر تازيلها على مستحقاتها من اازوجال.  ا ممن يدفله

خالل حاالل ااطاارئ وااتلايض عن ااامت   إلى لقدطططططى حد ممكنضطططططمان إنفام لوامر مشطططططاهدة األطفال   •
 اافائع الحًقا. ومد يكان من اامنادب رممنة جلسال اامحاكمة ااتي تنظر في عنتاذ أوامر اامشاهدل. 

 
 ون موقوفاألشخاا ال

  ااتامىفباجوه خواص. وينبغي اتلواذ ااتودابىر ااتي تحود من ااحواجوة عاى  اامامافىن لوت جوائحوة كارونوا خطًرا على  شووووووووووووووك  
االطاال ااالزمة التلتىف من خطر انتقال األمراض ااسوووووارية وااح وووووال عنتاذ  وتحسوووووىن ظروفه، بما يشووووومله ذاك من  

زمال، تقتفووووووي األهمىة أن تااي اامحاكم األوااية ا لسووووووال اامحاكمة ااتي على اارعاية اا ووووووحىة ااناعىة. وخالل األ
 تااصل عقدها. أن ىن و مامافتنظر في عطالق دراح اا

 
 توصيات للسلطات الفلسطينية:  

، ب ووووورف اانظر عن وجاد حااة لحق في االتدطططال بمحاما احتراماا تاماا وحمايتف والوفاء بفاضطططمان احترام   •
وهذا يشومل ضومان تمكىن اامامافىن من االت وال بمحامىهم في جمىع األومال من خالل    طاارئ من عدمه.

في عتاحة ااترص اام انىة وااسووورية الدوووتلدال ودوووائل االت ووواالل وفي أحىاز مادية تىسووور عجراء االت ووواالل 
مل أفراد ااسووووورية. كما ي ب على ااتار عاغاء اامماردوووووة اامتبلة في اافوووووتة ااغربىة وااتي تشوووووهد عمااب من  

 ااشرطة ااقفائىة كما اا كاناا ودطاء في االت ال بىن هرالء األفراد ومحامىهم. 

إلى   بحريطة كطاملطة في الوصطططططططططولتتمتع التطأكطد من لن المسطططططططططاعطدات اننسطططططططططانيطة وجهطات الرقطابطة و ليطاتهطا   •
اانظافة اا ووووحىة وغىرها  ي اامااد ااغذائىة ومااد ، وضوووومان تمكىنهم من ااتااصوووول مع أحبائهم وتلق  ينموقوفال

 زل ااشل ىة. امن االا 



نابلس

رام اهلل

القدس

الخليل

غزة

أفــرزت جائحــة كورونا آثاًرا خطيرة وواســعة النطاق 
علــى وصــول الناس إلى العدالة فــي كاًل من الضفة 

الغربيــة وقطــاع غزة. فخالل عقود مــن االحتالل وقبل 
تفشــي جائحــة كورونا، تســبب الحصار والصراعات 

المســلحة التــي كانت قائمة باألســاس، على جعل 
مهمــة تمكيــن وصــول الفئات الضعيفــة إلى العدالة 

مهمــة بالغــة الصعوبــة في فلســطين. تبّين هذه 
الدراســة أن القضايا التي كانت أشــد تضررًا خالل 

الجائحــة، هــي قضايا العنف األســري، والحق في 
النفقــة وإعالــة األطفال وحضانتهم ومشــاهدتهم، 
واألشــخاص الذيــن يعتمدون علــى قطاع االقتصاد 

غير الرســمي أو عمــال المياومــة، والموقوفين. كما 
تســّلط الدراســة الضوء على القلــق إزاء تصاعد حاالت 

زواج األطفــال فــي الضفة الغربيــة وغزة. وقد أماطت 
الجائحــة اللثــام عن مدى هشاشــة نظــام العدالة في 

فلســطين، عندمــا يرزح تحت وطــأة الضغط لفترات 
طويلــة مــن الزمــن. وعلى الرغم من جميــع التحديات 

واالنتكاســات التــي واكبت وصــول الجميع إلى 
العدالــة على قدم المســاواة بســبب أزمة كورونا، 

فقــد وفرت هــذه الجائحة في الوقت نفســه فرصة 
لدراســة الطــرق التي يمكن مــن خاللها النهوض 

بكفــاءة األنظمــة القضائيــة من أجل تحســين إمكانية 
الوصــول إلــى العدالة، على نحو يفــرز آثاًرا طويلة 

األمــد ويتجاوز األزمــة الصحية الراهنــة. ولهذه الغاية، 
تقتــرح ورقة المناقشــة توصيــات لكيفية توظيف 

الــدروس المســتفادة من جائحة كورونــا لغايات اتخاذ 
أولــى الخطوات التــي ُتعنى باالرتقــاء بإمكانية 

وصــول الفئــات الضعيفة إلى العدالة. وتســتند ورقة 
المناقشــة إلى سلســلة مــن المقابــالت المعّمقة التي 

ُأجريــت مــع المحاميــن والقضاة في الضفــة الغربية 
وغــزة. وتوّلــت إجراء هذه المقابالت مؤسســة الحق 

فــي الضفــة الغربيــة والمركز الفلســطيني لحقوق 
اإلنســان، العضــو في االتحاد الدولي للمســاعدة 

القانونيــة، فــي غزة. وقد أبصرت الدراســة النور بفضل 
التمويــل الذي قدمتــه الوكالة الســويدية للتعاون 

الدولي. اإلنمائي 

المؤلفة:
إيلفــا ل. هارتمان، مستشــارة قانونية،

االتحــاد الدولي للمســاعدة القانونية )الســويد( 



االتحاد الدولي للمساعدة القانونية هو اتحاد عالمي ُيعنى 
بسيادة القانون ويقدم المساعدة الفنية للجهات الفاعلة في 

قطاع العدالة في المناطق الهشة والبلدان المتضررة من 
الصراعات.

ويسعى االتحاد في مهمته إلى تقديم االستجابة السريعة 
الحتياجات قطاع العدالة وتقييمها في المناطق المتضررة 

من الصراعات والبلدان الهشة، والمساعدة في تعزيز استقالل 
مؤسسات قطاع العدالة ومهنة المحاماة وتعزيز قدرتها على 

الصمود. ويضم االتحاد اليوم ما يزيد عن 80 عضًوا، بمن فيهم خبراء 
قانونيون ومنظمات تمثل القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين 

واألكاديميين في جميع أنحاء العالم.

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان هو منظمة أهلية 
فلسطينية مستقلة لحماية حقوق اإلنسان واحترام 

سيادة القانون ورعاية مبادئ الديموقراطية في 
األرض الفلسطينية المحتلة، تأسس في العام 1995، 
ويتركز الجانب األكبر من عمله على قطاع غزة، حيث 

يشمل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق 
فيها، وتقديم االستشارات والمساعدة القانونية 

وإعداد األبحاث والدراسات. 

مؤسسة »الحق« – القانون من أجل اإلنسان، هي 
جمعية حقوق إنسان فلسطينية، غير حكومية ومستقلة، 

مقرها مدينة رام اهلل في الضفة الغربية. تأسست 
»الحق« في العام 1979 بهدف تعزيز صون حقوق 
اإلنسان واحترامها وتوطيد مبدأ سيادة القانون في 
األرض الفلسطينية المحتلة. وتتمتع »الحق« بالصفة 

االستشارية لدى المجلس االقتصادي االجتماعي في 
األمم المتحدة، وعضوية الشبكة اليورومتوسطية لحقوق 

اإلنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والتحالف 
الدولي للموئل، وهي فرع لجنة »الحقوقيين الدوليين – 

جنيف« وعضو شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية.
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