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المقدمه
مركز الدراسات النسوية

بالرغم من تزايد ن�سبة الطالق يف املجتمع الفل�سطيني �ش�أنه يف ذلك �ش�أن بقية املجتمعات والتي
بحكم التطورات الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية د�أبت على االعرتاف ب�أهمية الطالق يف ظروف
معينة ي�ستحيل معها اال�ستمرار باحلياة الزوجية� ،إال �أن جمتمعنا كغريه من املجتمعات املحافظة
وحتى غري املحافظة �أحيان ًا ما زال يتعامل مع مو�ضوع الطالق بح�سا�سية مفرطة ،ويعترب ب�أن الإقدام
على هذه اخلطوة (وبالرغم من �أهميتها �أحيان ًا) يعترب من اخلطوات ال�صعبة ،وب�أن �شكل من �أ�شكال
“العار” يلحق باملر�أة املط ّلقة ب�شكل خا�ص �أو ب�أ�سرتها وحتديد ًا �أخواتها وبناتها ب�شكل عام ...حيث ما
زال م�صطلح “مط ّلقة” يعترب ويف معظم الأحيان م�صطلح ي�شري �إىل واقع اجتماعي غري مرغوب به،
وي�صل يف كثري من الأحيان �إىل الت�شكيك بنزاهة و�أخالق هذه املر�أة ،والتي ويف معظم الأحيان تعترب
هي امل�س�ؤولة واملالمة حول وقوع الطالق دون بذل �أي جهد للبحث عن الأ�سباب احلقيقية �أو التما�س
�أي عذر لها كامر�أة مت�ضررة �أو ك�ضحية يف كثري من الأحيان ...ويف �أف�ضل الأحيان يتم االعرتاف
ب�أنها �ضحية وب�أن الطالق كان اخلال�ص الوحيد بالن�سبة لها ولكن وبالرغم من ذلك ي�صعب التعامل
معها ب�شكل من�صف يف معظم الأحيان �أو ّ
يف�ضل و�ضعها حتت “املراقبة” على اعتبار �أنها �أ�صبحت
“�سهلة املنال” �أو ين�صح بعدم االرتباط بها لأن املجتمع ال يرحم ،وبالتايل وبدل التعاطف معها
وم�ساعدتها على ا�ستعادة ق ّوتها ي�سهم املجتمع وب�شكل غري واع وغري م�س�ؤول على تدمريها ...وهذا
هو �شكل من �أ�شكال العنف امل�سلط على الن�ساء ،حيث ويف كثري من الأحيان وكنتيجة لهذه النظرة
املجتمعية ف�إن العديد من الن�ساء يعزفن عن الطالق وير�ضني بحياة قا�سية و�صعبة بقرار ذاتي �أو
بقرار �أ�سري نابع من �أ�سرة املر�أة حلماية املر�أة من عنف املجتمع املتوقع...
وبالرغم من كل ذلك فهناك ن�ساء اخرتن الطالق طواعية للخال�ص من حياة �صعبة� ،أو فر�ض عليهن
الطالق الق�سري من قبل �شريك اختار الطالق كونه ميلك احلق يف االختيار ...وهناك ن�ساء ينا�ضلن
من �أجل احل�صول على الطالق للخال�ص من حياة �صعبة ولكنهن مل ينجحن يف ذلك كنتيجة لق�صور
القانون من جهة� ،أو لتكاتف �أكرث من قوة �ضدهن...والنتيجة ن�ساء مطلقات ،البع�ض منهن ا�ستطعن
التغلب على ال�صعاب وها هن قادرات على اال�ستمرار بحياة كرمية ،و�أخريات ما زلن ينا�ضلن من
�أجل حياة �أف�ضل لهن ولأطفالهن ،و�أخريات ا�ست�سلمن للعذاب وال�ضطهاد املجتمع.....
من �أجل ذلك ك ّله اخرتنا يف مركز الدرا�سات الن�سوية �أن نعمل على هذا امل�شروع اخلا�ص بحماية
ومتكني الن�ساء املطلقات كجزء من برنامج تعزيز دور املجتمع املدين يف �إحداث التغيري املجتمعي،
حيث اخرتنا يف هذه املرحلة الرتكيز على حقوق الن�ساء املطلقات يف املجتمع الفل�سطيني....اخرتنا
هذا املو�ضوع ونحن واثقات من �أنه مو�ضوع غري �سهل ،ومو�ضوع قد يجابه بالكثري من ال�صعاب
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من قبل املجتمع ،ولك ّنه بالن�سبة لنا هام وهام جد ًا ،لأننا ل�سنا ممن يبحث عن الأ�سهل ولكننا ك ّنا
و�سنبقى ممن يبحث عن الأهم....عن الأ�صعب ما دام هام ًا ...وعن احتياجات الن�ساء احلقيقية....
يف هذا امل�شروع اعتمدنا على م�ساندة اجليل ال�شاب من اجلن�سني ليكون م�ساند ًا لنا يف ن�صرة ق�ضايا
املطلقات كق�ضايا عنف ت�ستحق �أن يقف عندها ال�شباب ويدافعون عنها ،فوثقوا ونقلوا معاناة الن�ساء
املط ّلقات وخرجنا بدرا�سة ،مل تكن الدرا�سة هي الهدف بحد ذاته و�إمنا �أن يعي�ش ال�شباب هذه
املعاناة ويتفهمها ليكونوا الحق ًا عامل من عوامل التغيري املجتمعي...ومن منطلق هذه الدرا�سة عملنا
مع الن�ساء املطلقات �ضمن حلقات خمتلفة ا�ستهدفت تقويتهن وم�ساعدتهن على التخطيط من �أجل
م�ستقبل �أف�ضل ،كما عملنا على رفع الوعي املجتمعي ع ّلنا ن�صل �إىل جمتمع �أف�ضل يف تعامله مع
الن�ساء املطلقات.
هذا الدليل جاءت فكرته من معاناة الن�ساء املطلقات مع القانون واملحاكم ....معاناة ناجتة عن
�ضعف القانون وعدم �إن�صافه للن�ساء من جهة ،وجلهل الن�ساء بالقانون وبالتايل عدم �إمكانية
اال�ستفادة منه بال�شكل املطلوب� ،سيما و�أنه وللأ�سف فالكثري من املحامني واملحاميات ال يعطون
�أو يعطني الوقت الكايف للمر�أة لتف ّهم هذا القانون وكيفية اال�ستفادة منه ...حاولنا يف هذا الدليل
مب�سط ب�شكل كايف (�س�ؤال وجواب) يف حماولة �أن جتد الن�ساء جواب لكل �س�ؤال قد يخطر
�أن يكون ّ
ببالها ،ونعلم م�سبق ًا ب�أننا لن نغطي كل الأ�سئلة فهناك حاالت خا�صة و�أ�سئلة خا�صة قد ال نكون قد
و�صلنا لها ،وراعينا �أي�ض ًا اختالف القوانني والعمل بها ما بني القد�س وال�ضفة الغربية كنتيجة للواقع
ال�سيا�سي الذي نعي�شه.
قامت على �إعداد هذا الدليل املحامية املتمر�سة بالعمل مع ق�ضايا الن�ساء الأ�ستاذة حليمة �أبو �صلب
والتي عملت �سنوات طويلة يف مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي وبالتايل عاي�شت ق�ص�ص
املطلقات وعملت معهن يف املحاكم....وراجعت الدليل كل من املحامية الأ�ستاذة فاطمة امل�ؤقت
مديرة �صندوق النفقة والتي وبحكم عملها �أي�ض ًا مت ّر�ست يف العمل مع ق�ضايا املط ّلقات والأ�ستاذه
�سناء دويك املحامية يف مركز املر�أه للإر�شاد القانوين والإجتماعي واملتمر�سه بالق�ضايا احلقوقية
وق�ضايا الن�ساء املطلقات ب�شكل خا�ص ،فلهما كل ال�شكر والتقدير على هذا اجلهد ...ال�شكر مو�صول
�أي�ض ًا �إىل الزميلة �سهر عمر من�سقة امل�شروع التي تابعت كل هذا العمل ولكل موظفات وكادر مركز
الدرا�سات الن�سوية فلكل منهن باع طويل يف دعم هذا امل�شروع ونخ�ص بالذكر الزميالت �ساما
عوي�ضه،عايده العي�ساوي� ،أمينه �أ�صالن وعبري �أبو تركي والزميالت نفني امل�صو� ،سريين �سوداح من
خالل متابعة و�إدارة العمل الإداري واملايل للمركز �أو من خالل التن�سيق ما بني هذا اجلهد واجلهود
الأخرى التي تقوم بها كافة الزميالت.
و�أخري ًا ونحن ن�ضع هذا الدليل ما بني �أيديكن نتمنى �أن ت�ستفدن منه ب�أف�ضل �شكل ممكن ،و�أن
تتوا�صلن معنا من �أجل مزيد من االقرتاحات لتطوير العمل م�ستقب ًال.
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حقوق النساء المطلقات أسئلة وإجابات
نظمت القوانني املخت�صة بحقوق العائلة والأحوال ال�شخ�صية يف القد�س وال�ضفة الغربية احلقوق
املرتتبة للمر�أة املطلقة امل�سجلة يف وثيقة عقد الزواج ال�صحيح من مهر م�سمى و�شروط خا�صة
وما يرتتب لها من نفقة ونفقة عدة وتعوي�ض عن طالق تع�سفي وحق ح�ضانة وم�شاهدة وا�ست�ضافة
ال�صغار ،كذلك حقوق املر�أة قبل الدخول اذا مت الطالق من قبل الزوج �أو مت من قبلها ،وحقوقها بعد
اخللوة ال�صحيحة وبعد الدخول وارت�أينا يف هذا الدليل من خالل طرح �أ�سئلة و�أجوبة تعريف املر�أة
املطلقة بحقوقها واالجراءات القانونية واجبة االتباع لتح�صيل هذه احلقوق �سواء يف مدينة القد�س
وحقها يف التوجه اىل املحكمة املدنية (حمكمة �ش�ؤون العائلة) لتح�صيل ن�صف �أموال الزوج  -اذا
كان عنده �أموال م�سجلة با�سمه  -ت�ستطيع خاللها التوجه للق�ضاء لتح�صيل هذه احلقوق بدل الذهاب
اىل املحكمة ال�شرعية لتح�صيل حقوقها اامل�سجلة يف عقد الزواج .كما و�ضحنا حقوق املر�أة املطلقة
يف ال�ضفة الغربية واتباع االجراءات القانونية يف تنفيذ قرارت املحكمة ال�شرعية يف دائرة التنفيذ
يف املحكمة النظامية وما هو �صندوق النفقة وكيفية حت�صيل النفقة من خالله( .و�سلطنا ال�ضوء)
وبينا يف هذا الدليل ما هو تنازع القوانني وما هي حقوق املر�أة املطلقة يف حال كان �أحد الزوجني
يحمل هوية القد�س والآخر هوية ال�ضفة لتعريف املر�أة املطلقة عموما كيفية حت�صيل حقوقها يف كل
حالة على حدا.

الجزء األول:
القانون واإلجراءات في القدس
التعريفات
القانون ال�ساري يف القد�س
ومنطقة 48

املرعي يف القانون ال�شرعي واملطبق يف املحكمة ال�شرعية يف

القد�س الغربية يت�ضمن:
  -قانون قرار حقوق العائلة العثماين 1917 -وعدد من الن�صو�ص القانونية التي �سنها الكني�ستاال�سرائيلي فيما يتعلق مب�ساواة املر�أة مع الرجل
قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين � /شارع �صالح الدين.
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املحكمة ال�شرعية /القد�س هي املحكمة ال�شرعية ويعمل بها ق�ضاة �شرعيون وتقع يف القد�س
الغربية.
الغربية
املحكمة ال�شرعية /القد�س /هي املحكمة ال�شرعية التي تتبع لديوان قا�ضي الق�ضاة الأردين
ويعمل بها ق�ضاة �شرعيون
�شارع �صالح الدين
هي حمكمة مدنية خمت�صة ب�ش�ؤون العائلة يف القد�س الغربية
حمكمة �ش�ؤون العائلة /
وت�ستطيع املر�أة املطلقة التوجه لها بدل الذهاب للمحكمة
القد�س � /شارع يافا
ال�شرعية وهنا حت�صل ن�صف �أموال الزوج اذا كان لديه �أموال
وم�سجلة با�سمه ،كذلك ت�ستطيع رفع كافة الدعاوي املرتتبة على
الطالق من نفقة وح�ضانة وو�صاية ..الخ .ما عدا الطالق  ،فان
جهة االخت�صا�ص هي املحكمة ال�شرعية.
هذه الدائرة تعنى بتنفيذ قرارات املحاكم من نفقة وح�ضانة
دائرة التنفيذ /القد�س
الغربية  /عمارة بنيان كالل ومهر م�ؤجل ...الخ.
 /الطابق ال�ساد�س
م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني يف تدفع امل�ؤ�س�سة نفقة الزوجة ونفقة ال�صغار لعدم حت�صيلها من
الزوج املطلق ب�شرط �أن يكون هو ومطلقته من حملة هوية القد�س
القد�س
ومقيمني فيها.
الطالق تعديل املادة  181املادة  :7يعاقب الزوج الذي يطلق زوجته دون موافقتها  -باحلب�س
من قانون العقوبات  1936ملدة خم�س �سنوات
حقوق الن�ساء املطلقات يف
القد�س بعد الطالق ويف ظل
تنازع القوانيني

قانون العالقات املالية بني الزوجني
ل�سنة 1973-12-31

حقوق النساء المطلقات في القدس:
ال�س�ؤال الأول :اتفقت �أنا وزوجي على (طالق مقابل ابراء عام) وتنازلت عن ح�ضانة �أوالدي
ال�صغار ،هل �أ�ستطيع ا�سرتداد ح�ضانة ال�صغار ،وماهي حقوقي املرتتبة على هذا الطالق؟
املادة  288حقوق العائلة« :ا�شرتاط الرجل يف اخللع ام�ساك ولده عنده مدة احل�ضانة باطل وان
8
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�صح اخللع وللمر�أة �أخذه وام�ساكه مدة احل�ضانة ما مل ي�سقط حقها مبوجب ،وعلى �أبيه �أجرة
ح�ضانته ونفقته ان كان الولد فقريا».
هذا يعني �أنك تنازلت �أمام القا�ضي عن كل حقوقك املالية املرتتبة على عقد الزواج وعن النفقة
الزوجية املرت�صدة يف ذمة الزوج ونفقة عدة الطالق وح�ضانة ال�صغار ،مل يبقى �أمامك �سوى �أن
ت�ستعيدي ح�ضانة ال�صغار من خالل رفع دعوى (ح�ضانة �صغار) ورفع دعوى(نفقة �صغار) يف املحكمة
ال�شرعية اذا كان ال�صغار فقراء ال مال لهم ،وبعد ح�صولك على قرار حكم باحل�ضانة والنفقة من
املحكمة ،توجهي اىل دائرة التنفيذ يف القد�س لتنفيذ قرارات املحكمة ،واذا تعذر حت�صيل النفقة من
والد ال�صغار لعدم وجود �أموال با�سمه ،اطلبي من هذه الدائرة كتاب ي�ؤكد عدم ح�صولك على �أموال
النفقة ،بعد ذلك توجهي اىل م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني لتح�صيل النفقة لل�صغار.
ال�س�ؤال الثاين :رفعت دعوى تطليق( تفريق للغيبة وال�ضرر) اىل املحكمة ال�شرعية وك�سبت
الدعوى وطلقت طالقا بائنا من زوجي ،ما معنى هذا الطالق وماهي حقوقي املرتتبة عليه؟
املادة  126حقوق العائلة« :اذا اختفى الزوج �أو �سافر اىل حمل يبعد مدة ال�سفر �أو �أقل منها ثم
غاب وانقطعت �أخباره و�أ�صبح حت�صيل النفقة منه متعذرا وطلبت الزوجة تفريقها يحكم احلاكم
بالتفريق بينهما بعد بذل اجلهد يف البحث والتحري».
الطالق البائن معناه �أنك �أ�صبحت حمرمة على زوجك من حلظة وقوع الطالق يف املحكمة ال�شرعية،
وتثبت لك كافة حقوقك من ح�ضانة ال�صغار وكل احلقوق املالية امل�سجلة يف وثيقة عقد الزواج،
ا�ضافة اىل النفقة املرت�صدة لك يف ذمة الزوج اذا كان لك نفقة م�سبقا بقرار املحكمة ونفقة عدة
الطالق،ولك اخليار �أن تتوجهي اىل حمكمة �ش�ؤون العائلة وت�أخذي ن�صف �أمواله اذا كان له مال
م�سجل با�سمه .ا�ضافة اىل �أن حمكمة �ش�ؤون العائلة  تخت�ص بق�ضايا النفقة واحل�ضانة ...الخ .ما
عدا الزواج  والطالق فهو من اخت�صا�ص املحكمة ال�شرعية
مالحظة :اذا توجهت اىل املحكمة املدنية (حمكمة �ش�ؤون العائلة) �سقط حقك يف التوجه للمحكمة
ال�شرعية والعك�س �صحيح ،لذا عليك �أن تكوين مت�أكدة من الو�ضع املايل للزوج  ،لأنه اذا مل يكن
م�سجال �أموال با�سمه لن حت�صلي �شيئا وبالتايل ال ت�ستطيعي الذهاب اىل املحكمة ال�شرعية للمطالبة
بحقوقك امل�سجلة يف وثيقة عقد الزواج� ،أما اذا توجهت للمحكمة ال�شرعية تبقى حقوقك املالية
حمفوظة ولو مل يكن لديه �أموا واملطلوب منك يف هذه احلالة �أن ترفعي دعاوى باملهر امل�ؤجل و�أثاث
البيت ونفقة العدة.....الخ  ،وبعد ح�صولك على قرارات املحكمة تتوجهي اىل دائرة التنفيذ من �أجل
تنفيذ القرارات التي ح�صلت عليها .
الطالق البائن بينونة �صغرى ،ت�ستطيعن �أنت وزوجك الزواج من جديد ولكن بعقد جديد ومهر جديد
اذا رغب الطرفني يف ذلك يف �أي وقت حتى ولو يف فرتة عدة الطالق،
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ال�س�ؤال الثالث :ما قيمة نفقة عدة الطالق ؟ وكيف �أح�صلها ومتى؟
املادة « :153ت�سقط النفقة اذا انق�ضت العدة قبل �أن تقدر النفقة بالق�ضاء �أو الر�ضاء».
قيمة نفقة العده ثالثة �شهور ،وعليك رفع دعوى نفقة عدة الطالق يف املحكمة ال�شرعية خالل فرتة
العدة  ،واال خ�سرت حقك املايل فيها بعد انتهاء الفرتة القانونية وهي فرتة العدة� ،أو فرتة احلمل
اذا كنت حامال.
ال�س�ؤال الرابع :طلقني زوجي طالقا رجعيا  ،هل ي�ستطيع �أن يرجعني اىل ع�صمته دون موافقتي؟
املادة  231من قانون قرارحقوق العائلة ل�سنة   1917تن�ص على« :كل من طلق زوجه املدخول بها
حقيقة تطليقة واحدة رجعية �أو تطليقتني كذلك ولو حرة فله �أن يراجعها ولو قال ال رجعة يل
بدون حاجة اىل جتديد العقد الأول وال اىل ا�شرتاط مهر جديد ما دامت يف العدة �سواء علمت
بالرجعة �أو مل تعلم و�سواء ر�ضيت بها �أو �أبت».
الن�ص القانوين وا�ضح �أن الطالق الرجعي يعطي احلق للزوج ب�أن يعيد زوجته اىل ع�صمته وبدون
موافقتها قوال �أو فعال خالل فرتة العدة�،أما اذا انتهت فرتة العدة ومل يرجعها اىل ع�صمته �أ�صبح
الطالق بائن وحرمت عليه متاما ،يف الطالق الرجعي اذا تويف �أحدهما يف فرتة العدة يتم التوارث
بينهما.
ال�س�ؤال اخلام�س :طلقني زوجي دون موافقتي  ،هل �أ�ستطيع حب�سه ؟
املادة  7من املرعي يف الأحوال ال�شخ�صية« 1:اذا حل �شخ�ص رابطة الزوجية رغم ارادة املر�أة ،ومل
يكن هناك ،حني حل الرابطة ،قرار نهائي �صادر عن حمكمة نظامية �أو عن حمكمة خمت�صة يلزم
املر�أة بهذا احلل ،فيعاقب -باحلب�س ملدة خم�س �سنوات».
هذه املادة تعطي احلق للزوجة بالتوجه للق�ضاء ورفع دعوى على الزوج لأنه طلقها دون موافقتها
وحب�سه ملدة خم�س �سنوات ،لأن الزوج طلقها بارادته املنفردة وهذا خمالف للقانون يف القد�س.
ال�س�ؤال ال�ساد�س:طلقني خطيبي قبل الدخول ولكن حدث بيننا خلوة �صحيحة،هل جتب علي
العدة؟ وما هي حقوقي املالية ؟
املادة  310قانون قرارحقوق العائلة :يف باب النكاح و�شروطه :جتب العدة على كل امر�أة وقعت
الفرقة بينها وبني زوجها بعد الدخول بها حقيقة يف النكاح ال�صحيح والفا�سد وبعد اخللوة
ال�صحيحة �أو الفا�سدة يف النكاح ال�صحيح �سواء كانت عن طالق رجعي �أو بائن)
املادة  :82حقوق العائلة يف باب النكاح و�شروطه( :اخللوة ال�صحيحة التي تقوم مقام الوطء
وت�ؤكد لزوم كل املهر هي �أن يجتمع الزوجان يف مكان �آمنني من اطالع الغري عليهما بغري اذنهما
 1قانون بتعديل �أحكام العقوبات �أقرته الكني�ست يف  20متوز 1959
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و�أن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بال مانع ح�سي �أو طبعي �أو �شرعي) :املادة ( 83ولو كان
الزوج عنينا)
اذا وقعت اخللوة ال�صحيحة وجبت عليك العدة ومعنى ذلك �أنك الت�ستطيعي �أن تخطبي �أو تتزوجي
رجال �آخر اال بعد انتهاء فرتة العدة ،والطالق قبل الدخول مع حدوث خلوة �صحيحة من حقك املهر
كله وتثبت للمطلقة يف مثل هذه احلالة كل ما يثبت للزوجة يف العقد ال�صحيح من مهر م�سمى ونفقة
ون�سب اذا كنت حامال .وجتب العدة �سواء كانت اخللوة �صحيحة �أو فا�سدة يف عقد �صحيح.2 .
ال�س�ؤال  ال�سابع :مت عقد قراين وقبل الدخول طلبت الطالق ،ماهي حقوقي وهل جتب العدة يف
هذه احلالة ؟
املادة  :85قرار حقوق العائلة« :اذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها وابائها اال�سالم اذا �أ�سلم
زوجها وكانت غري كتابية وفعلها ما يوجب حرمة امل�صاهرة بفرع زوجها �أو ب�أ�صله فال يجب لها
ن�صف امل�سمى بل ي�سقط  ،وان كانت قب�ضت �شيء منه ترد ما قب�ضت».
اذا طلبت �أنت الطالق قبل الدخول ووافق الطرف الآخر ،يجب عليك �أن تعيدي له كل ما ا�ستلمته
من املهرامل�سمي يف وثيقة عقد الزواج و�أن تدفعي له بدل كل امل�صاريف التي دفعها على احلفلة وما
اىل ذلك ...الخ والطالق قبل الدخول واخللوة الغري �صحيحة التي ال وطء فيها ال توجب عليك عدة
الطالق.
وهذا ما يت�ضح من ا ملادة « :323ال جتب العدة على مطلقة قبل الدخول واخللوة من نكاح �صحيح
وال جتب مبجرد اخللوة من نكاح فا�سد ولو كانت �صحيحة».
ال�س�ؤال الثامن :طلقني خطيبي قبل الدخول ،ما هي حقوقي:
املادة  84من قانون قرار حقوق العائلة« :اذا طلق الزوج امر�أته قبل الوطء واخللوة ال�صحيحة
من نكاح �صحيح وكان قد �سمى لها مهرا وقت العقد فال يجب عليه اال ن�صفه».
اذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول يجب عليه دفع ن�صف املهر امل�سمى يف وثيقة عقد الزواج.
ال�س�ؤال التا�سع :طلقت من زوجي طالقا بائنا وعندي �صغار يف ح�ضانتي ،هل �أ�ستطيع �أن �أطالبه
مب�سكن يل ولأوالدي؟
اذا طلقت وكنت حا�ضنة لأوالدك ال�صغار توجهي اىل املحكمة ال�شرعية وارفعي دعوى( �أجرة
 2لك اخليار يف التوجه اىل حمكمة �ش�ؤون العائلة �أوالتوجه اىل املحكمة ال�شرعية لتح�صيل حقوقك املالية ما بعد الطالق مع
العلم انك اذا توجهتي اىل املحكمة ال�شرعية لتح�صيل هذه احلقوق حت�صلينها ح�سبما وردت يف عقد الزواج ولكن هنا الأهم
اذا توجهتي اىل حمكمة �ش�ؤون العائلة حت�صلني ن�صف ما ميلك طليقك اذا كانت له �أموال م�سجله ب�إ�سمه و�أنت مت�أكده من
ذلك.
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م�سكن) ولكن عليك ارفاق عقد ايجار البيت مع امل�ستندات الأخرى) وو�ضعها يف ملف الدعوى،
وبعد احل�صول على قرار حكم بامل�سكن توجهي اىل دائرة التنفيذ لتح�صيل الأجرة من الزوج
ومعك �أي�ضا اي�صال دفع �أجرة امل�سكن.
ال�س�ؤال العا�شر :طلقني زوجي يف املحكمة ال�شرعية � /شارع �صالح الدين (طالق �أردين) هل
�أ�ستطيع رفع دعوى تثبيت طالق يف املحكمة ال�شرعية اال�سرائيلية ؟
يف حال ح�صولك على حجة الطالق من املحكمة ال�شرعية (طالق �أردين) مبقدورك التوجه
اىل املحكمة ال�شرعية اال�سرائيلية ورفع دعوى اثبات طالق  ،وهنا يجب �أن تقدمي للمحكمة
ال�شرعية اال�سرائيلية الوثائق املثبتة للطالق الأردين وهذه الوثائق هي (عقد الزواج اال�سرائيلي
وحجة الطالق الأردين والهوية ال�شخ�صية و�شهادات ميالد الأوالد اذا �أجنبت منه �أوالدا ويف هذه
احلالة حت�صلني على حجة طالق ا�سرائيلية ت�ساعدك يف احل�صول على حقوقك من م�ؤ�س�سة
الت�أمني الوطني

الجزء الثاني
القانون واالجراءات في الضفة الغربية
التعريفات
القانون

قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين لعام  1976واملطبق يف املحاكم
ال�شرعية يف ال�ضفة الغربية

املحكمة

املحكمة ال�شرعية والتي يعمل بها ق�ضاة �شرعيون

دائرة اال�صالح واالر�شاد
الأ�سري

هي دائرة يف املحكمة ال�شرعية يف ال�ضفة الغربية ،وتتبع لها .وتعنى
بتعزيز الروابط الأ�سرية واحلد من النزاعات داخل الأ�سرة  ،وتهدف
اىل ال�صلح بني الأزواج املتخا�صمة قبل التوجه للق�ضاء

دائرة التنفيذ

تقع هذه الدائرة يف حمكمة ال�صلح ،يتم التوجه لها لتنفيذ قرارات
املحكمة ال�شرعية وقرارات املحاكم النظامية

الطالق

يوقعه الزوج على زوجته وجاهيا �أو غيابيا

الطالق الرجعي

الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية يف احلال
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الطالق الغيابي  /طالق
تع�سفي

اذا توجه الزوج اىل املحكمة ال�شرعية وقام بايقاع الطالق عليك بدون
ح�ضورك وعلمك ،ت�ستطيعي رفع دعوى (تعوي�ض عن طالق تع�سفي)
باال�ضافة �أنه من حقك كل ما �سجل يف وثيقة عقد الزواج من مهر
م�ؤجل ونفقة عدة .....الخ من حقوق

طالق مقابل ابراء عام

هذا الطالق يقع باالتفاق والرتا�ضي بني الزوجني على �أن تتنازل
الزوجة عن كل حقوقها من مهر ونفقة .....الخ.

الطالق قبل الدخول

اذا عقد زواج �صحيح بني رجل وامر�أة ووقع بينهما طالق قبل الدخول

الطالق بعد اخللوة ال�صحيحة احلقوق املرتتبة عن عقد زواج �صحيح بني رجل وامر�أة ومت بينهما
خلوة �صحيحة قبل الدخول وممكن �أن يرتتب على ذلك حمل
نفقة العدة

نفقة ثالثة �أ�شهرجتب على الزوج ملطلقته من طالق �أو تفريق �أو ف�سخ

ف�سخ عقد الزواج

هنا املحكمة ال�شرعية هي التي تف�سخ عقد الزواج بقرار من القا�ضي
ال�شرعي

املخالعة

يتفق الزوجان على املخالعة بدفع مبلغ من املال �أو عدم الدفع وهو
طالق بائن

اخللع قبل الدخول

تعميم �صدر عن ديوان قا�ضي الق�ضاة يف ال�ضفة الغربية ويطبق فقط
على اخلاطبني ولديهما عقد زواج �صحيح قبل الدخول

قانون �صندوق النفقة

هو �صندوق يتوىل تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر عليك تنفيذه من
الزوج ب�سبب عدم الدفع �أو عدم وجود مال لتنفيذ احلكم �أوجمهول
حمل االقامة �أو لأي �سبب �آخر ،توجهي اىل مقر �صندوق النفقة لتدفع
لك �أموال النفقة وبعد ذلك ينفذ ال�صندوق على الزوج.

الأ�سباب املوجبة للن�ساء من
�أجل طلب تفريق وتطليق

ت�ستطيع الزوجة التوجه للق�ضاء لطلب التفريق لأ�سباب تعاين منها
الزوجة يف بيت الزوجية (وتكيف كل دعوى تفريق ح�سب االنتهاك
والعنف الذي تتعر�ض له الزوجة ،التفا�صيل يف امللحق رقم ()2
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ال�شروط اخلا�صة يف عقد
الزواج

اذا �سجلت �شروط يف عقد الزواج ت�ساعدك يف حل الرابطة الزوجية
اذا رغبت يف الطالق يف حال مل ينفذ الزوج ما جاء من �شروط يف
العقد مع االحتفاظ بكافة حقوقك امل�سجلة يف عقد الزواج

حقوق النساء المطلقات في الضفه الغربية.
�س�ؤال ( :)1طلقني زوجي ثالث طلقات يف البيت ،وقال (�أنت طالق بالثالثة) هل يعني �أن هذا
الطالق بائن بينونة كربى؟
الطالق :املادة  85من القانون(تعدد الطالق)« :ميلك الزوج زوجته ثالث طلقات متفرقات يف
ثالثة جمال�س»
اذا كان الطالق لأول مرة يعترب طالقا رجعيا ويفهم من هذه املادة �أن الطالق حق مطلق بيد الزوج
ي�ستطيع �أن يوقعه على زوجته متى �شاء وبدون �أي �سبب ،ولو قال علي الطالق ثالث مرات �أو مئة مرة
يف جمل�س واحد ،التعترب اال طلقة واحدة ويجب عليه �أن ي�سجل هذا الطالق يف املحكمة.،
�س�ؤال رقم ( :)2طلقني زوجي يف املحكمة ال�شرعية طالقا رجعيا ،ما معنى هذا ؟
املادة  « :97الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية يف احلال وللزوج حق مراجعة زوجته �أثناء العدة
ق ً
وال �أو فع ً
ال وهذا احلق ال ي�سقط بالإ�سقاط وال تتوقف الرجعة على ر�ضاء الزوجة وال يلزم بها
مهر جديد».
الن�ص وا�ضح احلق كل احلق للزوج يف ايقاع الطالق الغيابي واعادة الزوجة املطلقة رجعيا اىل
ع�صمته خالل فرتة العدة دون ر�ضاها (هيك القانون) يقع الطالق رجعيا �أي�ضا يف حالة توجهت
الزوجة اىل املحكمة ال�شرعية لطلب التطليق ب�سبب «تعذر حت�صيل النفقة» هنا يقع الطالق رجعيا ،
فاذا دفع الزوج مبلغ ما قيمته نفقة ثالثة ا�شهر مما تر�صد بذمته من النفقة املرتاكمة عليه واح�ضر
�سندا بذلك ا�ضافة اىل ا�ستعداده لالنفاق عليها واح�ضار كفيل ي�ضمنه �أمام املحكمة ال�شرعية بذلك
خالل �سري اجراءات الدعوى �أو بعد �صدور قرار التطليق وخالل فرتة العدة جترب الزوجة على
العودة اىل بيت الزوجية دون ر�ضاها.
�س�ؤال ( )3طلقني زوجي طالقا غيابيا ،كيف �أح�صل حقوقي املالية وما هي ؟
الطالق الغيابي :املادة  101تن�ص على« :يجب على الزوج �أن ي�سجل طالقه �أمام القا�ضي واذا طلق
زوجته خارج املحكمة ومل ي�سجله فعليه مراجعة املحكمة ال�شرعية لت�سجيل الطالق خالل خم�سة
ع�شر يوما وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات الأردين
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وعلى املحكمة �أن تقوم بتبليغ الطالق الغيابي للزوجة خالل �أ�سبوع من ت�سجيله» ،العقوبة يف
املادة  281من قانون العقوبات هي (يعاقب باحلب�س مدة التزيد على �شهر واحد �أو بغرامة ال تزيد
على خم�سة ع�شر دينارا)
هذا الطالق يعترب طالقا غيابيا وتع�سفيا لعدم ر�ضا ووجود الزوجة يف املحكمة وقت الطالق ،الطالق
الغيابي ي�صادر حقوق املر�أة يف حل الرابطة الزوجية وهنا يكون انهاء عقد الزواج بارادة منفردة
من قبل الزوج فقط  ،يف مثل هذه احلالة يحق للزوجة املطلقة �أن تطالب بكافة حقوقها املالية
املوثقة يف عقد الزواج من (مهر م�ؤجل � ،أثاث بيت ..الخ ) ورفع دعوى تعوي�ض عن طالق تع�سفي
ودعوى نفقة عدة ،وذلك من خالل رفع دعوى لكل حق من مهر م�ؤجل و .........تعوي�ض عن طالق
تع�سقي.........ونفقة عدة ....الخ
�س�ؤال ( :)4ما هو املبلغ الذي حتكم به املحكمة ال�شرعية عن تعوي�ض طالق تع�سفي ؟ وكيف
�أح�صله ؟
املادة  :134طالق التع�سف موجب للتعوي�ض على املطلقة :
«�إذا طلق الزوج زوجته تع�سفاً ك�أن طلقها لغري �سبب معقول وطلبت من القا�ضي التعوي�ض حكم
لها على مطلقها بالتعوي�ض الذي يراه منا�سباً ب�شرط �أن ال يتجاوز مقدار نفقتها عن �سنة ويدفع
هذا التعوي�ض جملة �أو ق�سطاً ح�سب مقت�ضى احلال ويراعى يف ذلك حالة الزوج ي�سراً وع�سراً وال 
ي�ؤثر ذلك على باقي احلقوق الزوجية الأخرى للمطلقة مبا فيها نفقة العدة».
وا�ضح من الن�ص القانوين �أن على الزوجة رفع دعوى (تعوي�ض عن طالق تع�سفي) واملبلغ الذي حتكم
به املحكمة متنح القا�ضي �صالحية حتديد املبلغ على �أن اليزيد مقدار نفقتها عن �سنة حت�صله يف
�أغلب الأحيان بالتق�سيط � ،أو �أن القا�ضي يقول للمدعية ما ر�أيك �أن ت�أخذي ن�صف املبلغ �أو ثلثه
ويدفعه الآن ....الخ.
�س�ؤال ( :)5اتفقت �أنا وزوجي على الطالق مقابل ابراء عام  و�أن �أتنازل له عن نفقة العدة وعن
ح�ضانة  �أوالدي ال�صغار ،هل �أ�ستطيع رفع دعوى ح�ضانة و�أن يبقوا معي ؟
املادة « :108نفقة العدة الت�سقط اال اذا ن�ص عليها �صراحة يف عقد املخالعة»
املادة �« :111إذا ا�شرتط الرجل يف املخالعة �إم�ساك الولد عنده مدة احل�ضانة �صحت املخالعة
وبطل ال�شرط وكان حلا�ضنته ال�شرعية �أخذه منه ويلزم �أبوه بنفقته فقط �إن كان الولد فقريا».
املخالعة والطالق مقابل ابراء عام هي اتفاق بني الطرفني وممكن �أن تدفع الزوجة مبلغا من املال
ا�ضافة لتنازلها عن املهر امل�سمى يف وثيقة عقد الزواج،وكل ما �سجل من تنازل يف حجة الطالق مبا
فيها نفقة العدة اليحق للمطلقة املطالبة بها بعد ذلك� ،أما بالن�سبة للتنازل عن ح�ضانة ال�صغار
الت�صح  ،وت�ستطيعي �أن ترفعي دعوى ح�ضانة �صغار اذا توافرت بك �شروط احلا�ضنة لأن اال�صل يف
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احل�ضانة هي م�صلحة املح�ضون.
�س�ؤال ()6رفعت دعوى تطليق (تفريق) اىل املحكمة ال�شرعية وك�سبت الدعوى وطلقت طالقا
بائن بينونة �صغرى من زوجي ،ما معنى هذا الطالق وماهي حقوقي املرتتبة عليه؟
املادة « :98الطالق البائن يزيل الزوجية يف احلال».
املادة « :99اذا كان الطالق بائنا بطلقة واحدة �أو بطلقتني فال مانع من جتديد النكاح بعده
بر�ضاء الطرفني».
معنى الطالق البائن بينونة �صغرى �أنك �أ�صبحت حمرمة عليه متاما من حلظة وقوع الطالق يف
املحكمة واذا �أردمتا الزواج من جديد يكون بر�ضى الطرفني ومبهر وعقد جديدين ولو يف فرتة العدة
لأنه كان زوجك �سابقا� ،أما بالن�سبة حلقوقك امل�سجلة يف وثيقة عقد الزواج ونفقة العدة فهي حق لك.
�س�ؤال (� :)7أنا خمطوبة ومت عقد قراين  ،و�أريد الطالق ،ماذا �أفعل وهل �أنا ملزمة بعدة الطالق؟
املادة �»:142إذا وقع الطالق �أو الف�سخ قبل �أن يت�أكد العقد ال�صحيح �أو الفا�سد باخللوة �أو الدخول
ال تلزم العدة»  ت�ستطيعني رفع دعوى خلع يف املحكمة ال�شرعية وحت�صلي على حريتك ،والقا�ضي
3
ينظر يف املو�ضوع ويحدد املبلغ الذي عليك دفعه يف دعوى اخللع ويحكم به خالل عدة �أ�شهر
اذا طلبت �أنت الطالق قبل الدخول ووافق الطرف الآخر ،يجب عليك �أن تعيدي له كل ما ا�ستلمته من
املهر امل�سمى يف وثيقة عقد الزواج و�أن تدفعي له بدل كل امل�صاريف التي دفعها على احلفلة وغريها،
هذا الطالق يقع بائنا وغري ملزم بعدة الطالق قبل الدخول ومعنى ذلك �أنك ت�ستطيعني �أن تخطبي
رجال �آخر بعد الطالق مبا�شرة.
�س�ؤال ( )8طلقني خطيبي قبل الدخول ،ما هي حقوقي املالية؟
املادة : 55وجوب املتعة�« :إذا وقع الطالق قبل ت�سمية املهر وقبل الدخول واخللوة ال�صحيحة
فعندئذ جتب املتعة واملتعة تعني ح�سب العرف والعادة بح�سب حال الزوج على �أن ال تزيد عن
ن�صف مهر املثل».
حقوقك املالية يف الطالق قبل الدخول هي ن�صف املهر امل�سمى يف وثيقة عقد الزواج ،واذا مل ي�سمى
املهر جتب لك املتعة وتعني ح�سب العرف والو�ضع املايل للزوج على �أن ال تزيد عن ن�صف مهر مثيالتك
من قريباتك �أو �أهل بلدك.
 3اخللع» للتو�ضيح»� :صدر تعميم من قبل ديوان قا�ضي الق�ضاة ال�شرعي يف ال�ضفة الغربية خا�ص باخللع للخاطبني بعقد زواج
�صحيح قبل الدخول فقط ويف هذه احلالة ترفع املخطوبة دعوى خلع لدى املحكمة ال�شرعية ،والقا�ضي يحكم باخللع ويحدد
املبلغ املايل ح�سب و�ضع املخطوبة ويتم الطالق.املخالعة :ولكن املر�أة املتزوجة بعقد �صحيح ومت الدخول بني الزوجني  ،يف حال
بينهما م�شاكل وتريد �أن حت�صل على حريتها  ،ت�ستطيع رفع دعوى خمالعة للمحكمة ال�شرعية ويف هذه احلالة الزوج ي�شرتط
دفع املبلغ املايل من قبل الزوج
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�س�ؤال (� :)9أنا خمطوبة ومت عقد قراين  وح�صل بيني وبني خطيبي خلوة �صحيحة وطلقني بعد
ذلك ،هل انا ملزمة بعدة الطالق ؟ وما هي حقوقي ؟
املادة« :48 :اذا �سمي مهر يف العقد ال�صحيح لزم �أدا�ؤه كامال بوفاة �أحد الزوجني �أو بالطالق بعد
اخللوة ال�صحيحة �أما اذا وقع الطالق قبل الوطء واخللوة  ال�صحيحة لزم ن�صف املهر امل�سمى».
اذا حدثت اخللوة ال�صحيحة قبل الدخول وقام خطيبك بتطليقك من حقك املهر امل�سمى
يف وثيقة عقد الزواج كامال ،ووجبت عليك العدة ،وعليك عند الطالق يف املحكمة
تثبيت وجود حمل اذا كنت حامال من �أجل ن�سب الطفل لأبيه وما يرتتب لكما من حقوق.
معني اخللوة الإ�صطالحي وال�شرعي  :اخللوة هي انفراد بني �شخ�صني يف غيبة عن �أعني النا�س ،
يف مكان �ساتر ،ميكنهما الوطء و�إن مل يفعاله  ،ويرتتب على انفرادهما حكم �شرعي ي�ؤثر فيهما �أو
يف �أحدهما
اخللوة ال�شرعية ال�صحيحة من حيث معناها العام � :أن يختلي رجل بامراة عقد عليها �شرعا اي
خلوة تتم بني الزوجني وميكن يف هذه اخللوة �أن يطء الرجل زوجته (مبعنى يجامعها) و�سواء حدث
هذا الوطء ام ال وجب للزوجة املهر كام ًال .ف�إذا �صحت اخللوة ت�أكد بها املهر ،فلو طلقها بعد ذلك
وجب لها املهر كله متى كان العقد �صحيح ًا حتى لو كان الزوج عنينا 4
�س�ؤال ( :)10طلبت ف�سخ عقد الزواج قبل الدخول ب�سبب وجود علة يف الزوج ،ما هي حقوقي؟
املادة « :49اذا وقع االفرتاق بطلب من الزوجة ب�سبب وجود عيب �أو علة يف الزوج �أو طلب الويل
التفريق ب�سبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول واخللوة ال�صحيحة ي�سقط املهر كله».
املادة « :53ي�سقط حق الزوجة يف املهر �إذا ف�سخ العقد بطلب من الزوج لعيب �أو لعلة يف الزوجة
قبل الوطء وللزوج �أن يرجع عليها مبا دفع من املهر».
وا�ضح من الن�ص �أنه الحقوق للزوجة يف احلالتني التي مت ف�سخ زواجها قبل الدخول �سواء لوجود عيب
�أو علة يف الزوج وطلبت ف�سخ العقد �أو اذا مت ف�سخ العقد ب�سبب طلب الزوج لعيب �أو علة يف الزوجة
وعليها �أن تعيد له ما دفع من املهر.
�س�ؤال ( :)11متى �أ�ستطيع رفع دعوى نفقة عدة بعد �أن طلقني زوجي ؟
املادة « :80نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة �إذا مل يكن للمطلقة نفقة
زوجية مفرو�ضة ف�إذا كان لها نفقة ف�إنها متتد �إىل �إنتهاء العدة على �أن ال تزيد عن �سنة وللمطلقة
املطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطالق ف�إذا بلغت الطالق قبل انق�ضاء العدة ب�شهر على الأقل ومل
َ
اجلماع ،ومر�ض العنة هو ال�ضعف اجلن�سي وعدم قدرة الرجل على الو�صول �إىل
ي�صيب
 4ال ُع َّنة  :عج ٌز
الرجل فال يقدِ ر على ِ
ُ
�أو الإبقاء على حالة انت�صاب ...
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تطالب بها حتى انق�ضت عدتها ي�سقط حقها يف النفقة».
حدد القانون فرتة ملطالبة املر�أة املطلقة بنفقة العدة لذلك يجب رفع دعوى نفقة العدة خالل
فرتة العدة واال �سقط حقك بنفقة العدة.
�س�ؤال ( :)12طلقني زوجي يف البيت ،هل �أ�ستطيع رفع دعوى (تثبيت طالق) ؟
ت�ستطيعي رفع دعوى اثبات طالق يف املحكمة ال�شرعية اذا رغبت يف االنف�صال.
�س�ؤال ( :)13زوجي م�سافر خارج البالد ,وكل �شخ�صا قام بتطليقي ،هل هذا جائز؟
املادة « :87للزوج ان يوكل غريه بالتطليق وان يفو�ض الزوجة بتطليق نف�سها على ان يكون ذلك
مب�ستند خطي».
وا�ضح من الن�ص القانوين �أن للزوج حق توكيل غريه اليقاع الطالق على زوجته ،ون�ص �أي�ضا على �أن
للزوجة �أن ت�شرتط خطيا يف عقد زواجها االحتفاظ بحقها يف تطليق نف�سها وكذلك ميكنها �أن تتفق
مع زوجها خطيا بعد الزواج على �أن يفو�ضها بتطليق نف�سها متى �شاءت ويف�ضل �أن ين�ص التفوي�ض
�أو ال�شرط على �أن للزوجة تطليق نف�سها املرة تلو املرة حتى الطالق البائن وذلك تالفيا المكانية
ا�ستعمال الزوج حلقه يف اعادة الزوجة اىل ع�صمته �أثناء العدة يف الطالق الرجعي وهذا ما حدث
عدة مرات.
�س�ؤال( :)14طلقني زوجي بعد �أن حكمت له املحكمة ال�شرعية ب�أنني نا�شز  ،هل �أح�صل على نفقة
العدة؟
املادة « :81لي�س للمطلقة يف ن�شوزها نفقة عدة».
والنا�شز معناها الزوجة الغري مطيعة لزوجها فاذا �صدر قرار عن املحكمة ب�أن الزوجة نا�شز فال
نفقة لها �سواء نفقة عادية �أو نفقة عدة الطالق.
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الجزء الثالث
تنازع القوانين:
اذا كان �أحد الزوجني يحمل هوية خمتلفة عن الآخر :قد�س � ،ضفة  ،قطاع غزة ...الخ
تنازع القوانني

اذا كان الزوجني يحمل كل منهما هوية خمتلفة عن الآخر
مبعنى هوية ال�ضفة وهوية القد�س يف هذه احلالة يواجهان
م�شكلة تنازع القوانني ما بني قوانني القد�س وبني قوانني ال�ضفة
الغربية..........

حقوق النساء المطلقات في ظل تنازع القوانين :
�س�ؤال (� :)1أنا مطلقة و�أحمل هوية القد�س وزوجي يحمل هوية ال�ضفة الغربية كيف �أح�صل
حقوقي منه ؟
اذا كانت املطلقة حتمل هوية القد�س وكان طليقها   يحمل هوية ال�ضفة الغربية ،ت�ستطيع
احل�صول على قرارات من املحكمة ال�شرعية يف القد�س ،ولكن الت�ستطيع تنفيذ القرار وبالتايل
ت�ضيع حقوقها املالية .ولكن :
با�ستطاعتك �أن ترفعي دعوى مثال (املهر امل�ؤجل �أو �أية دعوى تتعلق بحقوقك بعد الطالق)  يف
املحكمة ال�شرعية يف ال�ضفة الغربية مكان اقامة طليقك وحت�صيل حقوقك املالية ،بعد ح�صولك
على قرار املحكمة تتوجهي اىل دائرة التنفيذ من �أجل تنفيذ القرار ،واذا مل يدفع ت�ستطيعي
حب�سه يف ال�سنة ثالث مرات اىل �أن يدفع ما عليه من �أموال م�ستحقة لك.
�س�ؤال(� :)2أنا مطلقة و�أحمل هوية ال�ضفة الغربية وزوجي يحمل هوية القد�س ،هل �أ�ستطيع
مقا�ضاته ؟
من حقك �أن ترفعي الدعوى يف املحكمة ال�شرعية يف القد�س الغربية بعد �أن تكوين قد ح�صلت
على عقد «اثبات زوجية» من نف�س املحكمة ،وبعد ح�صولك على قرارات املحكمة تتوجهي اىل دائرة
التنفيذ من �أجل تنفيذ هذه القرارات وحت�صيل حقوقك املالية  ،و�أمامك خيار �آخر ت�ستطيعي
التوجه اىل املحكمة املدنية «حمكمة �ش�ؤون العائلة» يف القد�س الغربية  وحت�صلي ن�صف ما ميلك
زوجك اذا كانت له �أموال م�سجلة با�سمه.
�س�ؤال ( :)3طلقني زوجي و�أحدنا يحمل هوية القد�س والآخر يحمل هوية ال�ضفة ،هل �أ�ستطيع
ح�ضانة �أوالدي ال�صغار؟
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بالر�ضا واالتفاق بينكما ممكن�،أما قانونيا فيجب �أن يكون الأم والأب يقيمون يف نف�س الدولة،
فاذا توجهت للمحكمة ورفعت دعوى ح�ضانة �صغار وتوفرت بك �شروط احلا�ضنة حت�صلي على
قرار باحل�ضانة من املحكمة ومثال على ذلك اذا كنت �أنت مقيمة يف رام اهلل والأب مقيم يف القد�س
الميكن تنفيذ القرار.
مالحظة :احتفظي دائما بالأوراق وامل�ستندات الر�سمية خا�صة الأ�صل
طلقني زوجي يف املحكمة ال�شرعية بالقد�س (عقد زواج �أردين)  ،كيف �أح�صل حقوقي املرتتبة على
الطالق وال يوجد لدي حجة طالق ا�سرائيلية ؟
ت�ستطيعني التوجه اىل املحكمة ال�شرعية اال�سرائيلية ورفع دعوى اثبات طالق  ،بعد ح�صولك
على حجة الطالق اال�سرائيلي لك احلق يف رفع دعوى النفقة  ،احل�ضانة  ،الو�صاية ،مهرم�ؤجل
ونفقة عدة و�أية حقوق لك مرتتبة على الطالق يف ذمة طليقك �سواء يف املحكمة ال�شرعية �أو يف
حمكمة �ش�ؤون العائلة
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الجزء الرابع
حقوق الن�ساء املطلقات يف القد�س بعد الطالق ويف ظل تنازع القوانيني
حمكمة �ش�ؤون العائله-مدنية
قانون العالقات املالية بني الزوجني  :1973 -12-31يطبق يف مدينة القد�س ومنطقة 48
املادة 5
�أ( -لدى حل الرابطة الزوجية بالطالق �أو بوفاة �أحد الزوجني (فيما يلي -حل الرابطة الزوجية)
ي�ستحق كل من الزوجني ن�صف قيمة جمموع �أموال الزوجني ،با�ستثناء -:
1.1الأموال التي كانت لهما ع�شية الزواج �أو التي تلقياها هبة �أو ارثا خالل مدة الزواج.
2.2املعا�ش الذي تدفعه م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني لأحد الزوجني �أو املعا�ش �أو التعوي�ض املحكوم
به �أو امل�ستحق لأحد الزوجني عن �ضرر بدين �أو عن وفاة.
3.3الأموال التي وافق الزوجان خطيا على عدم موازنة قيمتها فيما بينهما.
ب -لدى حل الرابطة الزوجية بوفاة �أحد الزوجني يحل ورثته حمله يف حق موازنة املوارد).
�أو تتوجهي للمحكمة ال�شرعية وتطالبي بكافة حقوقك امل�سجلة يف عقد الزواج وترفعي عليه دعوى
نفقة عدة ودعوى عن طالق تع�سفي.
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الجزء الخامس
األسباب الموجبه للنساء من أجل طلب تفريق وتطليق
احلاالت التي كيفها القانون للزوجة لكي ترفع دعوى تفريق بينها وبني زوجها كالتايل:
املادة  :115طلب التفريق لعلة غري قابلة للزوال
�إذا راجعت الزوجة القا�ضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ،ف�إن كانت العلة غري قابلة للزوال
يحكم بالتفريق بينهما يف احلال و�إن كانت قابلة للزوال كالعنة ميهل الزوج �سنة من يوم ت�سليمها
نف�سها له �أو من وقت برء الزوج �إن كان مري�ض ًا و�إذا مر�ض �أحد الزوجني �أثناء الأجل مدة قليلة
كانت �أو كثرية ب�صورة متنع من الدخول �أو غابت الزوجة فاملدة التي متر على هذا الوجه ال حت�سب
من مدة الأجل لكن غيبة الزوج �أيام احلي�ض حت�سب ف�إذا مل تزل العلة يف هذه املدة وكان الزوج غري
را�ض بالطالق والزوجة م�صرة على طلبها يحكم القا�ضي بالتفريق ف�إذا ادعى يف بدء املرافعة �أو
يف ختامها الو�صول �إليها ينظر ف�إذا كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمني و�إن كانت بكر ًا
فالقول قولها بال ميني.
املادة  :116العلة يف الزوج التي ال ميكن املقام معها بال �ضرر
�إذا ظهر للزوجة قبل الدخول �أو بعده �أن الزوج مبتلى بعلة ومر�ض ال ميكن الإقامة معه بال �ضرر
كاجلذام �أو الرب�ص �أو ال�سل �أو الزهري �أو طر�أت مثل هذه العلل والأمرا�ض فلها �أن تراجع القا�ضي
وتطلب التفريق والقا�ضي بعد اال�ستعانة ب�أهل اخلربة والفن ينظر ف�إن كان ال يوجد �أمل بال�شفاء
يحكم بالتفريق بينهما يف احلال و�إن كان يوجد �أمل بال�شفاء �أو زوال العلة ي�ؤجل التفريق �سنة واحدة
ف�إذا مل تزل بظرف هذه املدة ومل ير�ض الزوج بالطالق و�أ�صرت الزوجة على طلبها يحكم القا�ضي
بالتفريق �أي�ضاً �أما وجود عيب كالعمى والعرج يف الزوج فال يوجب التفريق.
املادة  :117للزوج طلب ف�سخ عقد الزواج لوجود علة بالزوجة ال ميكن املقام معها
للزوج حق طلب ف�سخ عقد الزواج �إذا وجد يف زوجته عيب ًا جن�سي ًا مانع ًا من الو�صول �إليها كالرتق
والقرن �أو مر�ضاً منفراً بحيث ال ميكن املقام معها عليه بال �ضرر ومل يكن الزوج قد علم به قبل العقد
�أو ر�ضي به بعده �صراحة �أو �ضمن ًا.
املادة : 118ال ت�سمع من الزوج دعوى الف�سخ �إذا طر�أت العلة على الزوجة بعد الدخول
العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول ال ت�سمع فيها دعوى طلب الف�سخ من الزوج
املادة � :119إثبات العيب
يثبت العيب املانع من الدخول يف املر�أة �أو الرجل بتقرير من القابلة �أو الطبيب م�ؤيد ب�شهادتهما.
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املادة  :120التفريق للجنون
�إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القا�ضي التفريق ي�ؤجل التفريق ملدة �سنة �إذا مل
تزل اجلنة يف هذه املدة و�أ�صرت الزوجة على طلبها يحكم القا�ضي بالتفريق.
املادة  :121حق ت�أخري الزوجة لطلب الف�سخ
للزوجة يف الأحوال التي تعطيها حق اخليار �أن ت�ؤخر الدعوى �أو ترتكها مدة بعد �إقامتها.
املادة  :122جتديد العقد بعد التفريق وفق ًا للمواد ال�سابقة فلي�س لأي منهما طلب التفريق.
�إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفق ًا للمواد فلي�س لأي منهما طلب التفريق.
املادة  :123التفريق للغيبة وال�ضرر
�إذا �أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها �أو هجره لها �سنة ف�أكرث بال عذر مقبول وكان معروف حمل
الإقامة جاز لزوجته �أن تطلب من القا�ضي تطليقها بائناً �إذا ت�ضررت من بعده عنها �أو هجره لها ولو
كان له مال ت�ستطيع االنفاق منه.
املادة : 124غياب الزوج مع �إمكان و�صول الر�سائل �إليه �إذا �أمكن و�صول الر�سائل �إىل الغائب �ضرب له
القا�ضي �أج ًال و�أعذر �إليه ب�أنه يطلقها عليه �إذا مل يح�ضر للإقامة معها �أو ينقلها �إليه �أو يطلقها ف�إذا
انق�ضى الأجل ومل يفعل ومل يبد عليه عذر ًا مقبو ًال فرق القا�ضي بينهما بطلقة بائنة بعد حتليفها اليمني.
املادة  :125غياب الزوج مبكان معلوم وعدم �إمكان و�صول الر�سائل �إليه �أو كان جمهول حمل الإقامة
�إذا كان الزوج غائب ًا يف مكان معلوم وال ميكن و�صول الر�سائل �إليه �أو كان جمهول حمل الإقامة
و�أثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمني وفق الدعوى طلق القا�ضي عليه بال �أعذار وطلب �أجل
ويف حالة عجزها عن الإثبات �أو نكولها عن اليمني ترد الدعوى.
املادة  :126ف�سخ النكاح للإع�سار يف دفع املهر قبل الدخول
�إذا �أثبتت قبل الدخول عجز الزوج ب�إقراره �أو بالبينة عن دفع املهر املعجل كله �أو بع�ضه فللزوجة
�أن تطلب من القا�ضي ف�سخ الزواج والقا�ضي ميهله �شهر ًا ف�إذا مل يدفع املهر بعد ذلك يف�سخ النكاح
بينهما �أما �إذا كان الزوج غائباً ومل يعلم له حمل �إقامة وال مال له ميكن حت�صيل املهر منه ف�إنه يف�سخ
بدون �إمهال.
املادة  :127التطليق للعجز �أو االمتناع عن دفع النفقة �إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد
احلكم عليه بنفقتها ف�إن كان له مال ميكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ احلكم عليه بالنفقة يف ماله
و�إن مل يكن له مال ومل يقل �إنه مع�سر �أو مو�سر �أو قال �إنه مو�سر ولكنه �أ�صر على عدم الإنفاق طلق
عليه القا�ضي يف احلال و�إذا ادعى العجز ف�إن مل يثبته طلق عليه حاالً و�إن �أثبته �أمهله مدة ال تقل عن
�شهر وال تزيد على ثالثة �أ�شهر ف�إن مل ينفق طلق عليه بعد ذلك.
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املادة : 128الزوج الغائب وطلب التطليق:
�إذا كان غائب ًا غيبة قريبة ف�إن كان له ما ميكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة يف ماله و�إن
مل يكن مال �أعذر �إليه القا�ضي و�ضرب له �أج ًال ف�إن مل ير�سل ما تنفق منه الزوجة على نف�سها �أو مل
يح�ضر للإنفاق عليها طلق عليه القا�ضي بعد الأجل و�إن كان بعيد الغيبة ال ي�سهل الو�صول �إليه �أو كان
جمهول املحل وثبت �أنه ال مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القا�ضي بال �أعذار و�ضرب �أجل وت�سري
�أحكام هذه املادة على امل�سجون الذي يع�سر بالنفقة.
املادة  :129التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعي ًا
تطليق القا�ضي لعدم الإنفاق يقع رجعي ًا �إذا كان بعد الدخول �أما �إذا كان قبل الدخول فيقع بائن ًا و�إذا
كان الطالق رجعي ًا فللزوج مراجعة زوجته �أثناء العدة �إذا �أثبت ي�ساره بدفع نفقة ثالثة �أ�شهر مما
تراكم لها عليه من نفقتها وبا�ستعداده للإنفاق فع ًال يف �أثناء العدة ف�إذا مل يثبت ي�ساره يدفع النفقة
ومل ي�ستعد للإنفاق فال ت�صح الرجعة.
املادة : 130التطليق لل�سجن ثالث �سنني يقع بائن ًا
لزوجة املحبو�س املحكوم عليه نهائي ًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث �سنوات ف�أكرث �أن تطلب �إىل
القا�ضي بعد م�ضي �سنة من تاريخ حب�سه وتقييد حريته التطليق عليه بائن ًا ولو كان له مال ت�ستطيع
الإنفاق منه.
املادة  :131تفريق زوجة املفقود لل�ضرر
ف�إذا راجعت زوجة املفقود القا�ضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها ما ًال من جن�س النفقة وطلبت
منه تفريقها من بعده عنها ف�إذا يئ�س من الوقوف على خرب حياته �أو مماته بعد البحث والتحري
عنه ي�ؤجل الأمر �أربع �سنوات من تاريخ فقده ف�إذا مل يكن �أخذ خرب عن الزوج املفقود وكانت م�صرة
على طلبها يفرق القا�ضي بينهما يف حالة الأمن وعدم الكوارث �أما �إذا فقد يف حالة يغلب على الظن
هالكه فيها كفقه يف معركة �أو �أثر غارة جوية �أو زلزال �أو ما �شابه فللقا�ضي التفريق بينهما بعد م�ضي
مدة ال تقل عن �سنة من تاريخ فقده وبعد البحث والتحري عنه.
املادة  :132التفريق للنزاع وال�شقاق
�إذا ظهر نزاع و�شقاق بني الزوجني فلكل منهما �أن يطلب التفريق �إذا ادعى �إ�ضرار الآخر به قو ًال �أو
فع ًال بحيث ال ميكن مع هذا الإ�ضرار ا�ستمرار احلياة الزوجية:
 .أ�إذا كان طلب التفريق من الزوجة و�أثبتت �إ�ضرار الزوج بها بذل القا�ضي جهده يف الإ�صالح
بينهما �إذا مل يكن الإ�صالح �أنذر للزوج ب�أن ي�صلح حاله معها و�أجل الدعوى مدة ال تقل عن �شهر
ف�إذا مل يتم الإ�صالح بينهما �أحال الأمر �إىل احلكمني.
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 .ب �إذا كان املدعي هو الزوج و�أثبت وجود النزاع وال�شقاق بذل القا�ضي جهده يف الإ�صالح بينهما
ف�إذا مل يكن الإ�صالح �أجل القا�ضي دعواه مدة ال تقل عن �شهر �أم ًال بامل�صاحلة وبعد انتهاء
الأجل �إذا �أ�صر على دعواه ومل يتم ال�صلح �أحال القا�ضي الأمر �إىل حكمني.
.جي�شرتط يف احلكمني �أن يكونا رجلني عدلني قادرين على الإ�صالح و�أن يكون �أحدهما من �أهل
الزوجة والآخر من �أهل الزوج �إن �أمكن و�إن مل يتي�سر ذلك حكم القا�ضي رجلني من ذوي اخلربة
والعدالة والقدرة على الإ�صالح.
 .ديبحث احلكمان �أ�سباب اخلالف والنزاع بني الزوجني معها �أو مع جريانهما �أو من �أي �شخ�ص
يرى احلكمان فائدة يف بحثهما معه وعليهما �أن يدونا حتقيقاتهما مبح�ضر يوقع عليه ف�إذا ر�أيا
�إمكان التوفيق والإ�صالح على طريقة مر�ضية �أقراها.
 .ه �إذا عجز احلكمان عن الإ�صالح وظهر لهما �أن الإ�ساءة جميعها من الزوجة فقررا التفريق
بينهما على العو�ض الذي يريانه على �أن ال يقل عن املهر وتوابعه و�إذا كانت الإ�ساءة كلها من
الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على �أن للزوجة �أن تطالبه ب�سائر حقوقها الزوجية كما
لو طلقها بنف�سه.
 .و �إذا ظهر للحكمني �أن الإ�ساءة من الزوجني قررا التفريق بينهما على ق�سم من املهر بن�سبة �إ�ساءة
كل منهما و�إن جهل ومل يتمكنا من تقدير ن�سبة الإ�ساءة قررا التفريق بينهما على العو�ض الذي
يريان �أخذه من �أيهما.
 .ز�إذا حكم على الزوجة ب�أي عو�ض وكانت هي طالبة التفريق فعليها �أن ت�ؤمن دفعة قبل قرار
احلكمني بالتفريق ما مل ير�ض الزوج بت�أجيله ويف حالة موافقة الزوج على الت�أجيل يقرر احلكمان
التفريق على البدل ويحكم القا�ضي بذلك �أما �إذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر احلكمان �أن
تدفع الزوجة عو�ض ًا فيحكم القا�ضي بالتفريق والعو�ض وفق قرار احلكمني.
 .ح�إذا اختلف احلكمان حكم القا�ضي غريهما �أو �ضم �إليهما ثالث ًا مرجح ًا ويف احلالة الأخرية ي�ؤخذ
بقرار الأكرثية.
.ط على احلكمي
ً
مبقت�ضاه �إذا كان موافقا لأحكام هذه املادة.
مالحظة :نن�صح كل �إمر�أه بو�ضع ال�شروط اخلا�صة بها حلفظ حقوقها م�ستقبال.
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الجزء السادس
الشروط الخاصة في عقد الزواج :المادة 19
�إذا ا�شرتط يف العقد �شرط نافع لأحد الطرفني ومل يكن منافي ًا ملقا�صد الزواج ومل يلتزم فيه مبا هو
حمظور �شرع ًا و�سجل يف وثيقة العقد وجبت مراعاته وفق ًا ملا يلي-:
 .أ�إذا ا�شرتطت الزوجة على زوجها �شرط ًا تتحقق لها به م�صلحة غري حمظورة �شرع ًا وال مي�س حق
الغري ك�أن ت�شرتط عليه �أن ال يخرجها من بلدها �أو �أن ال يتزوج عليها �أو �أن يجعل �أمرها بيدها
تطلق نف�سها �إذا �شاءت �أو �أن ي�سكنها يف بلد معني كان ال�شرط �صحيح ًا وملزم ًا ف�إن مل يف به
الزوج ف�سخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته ب�سائر حقوقها الزوجية.
.ب�إذا ا�شرتط الزوج على زوجته �شرط ًا تتحقق له به م�صلحة غري حمظورة �شرع ًا ك�أن ي�شرتط
�أحد الزوجني على الآخر �أن ال ي�ساكنه �أو �أن ال يعا�شره معا�شرة الأزواج �أو �أن ي�شرب اخلمر �أو �أن
يقاطع �أحد والديه كان ال�شرط باط ًال والعقد �صحيح ًا.
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المالحق
الملحق األول :نموذج دعوى مهر مؤجل
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
لدى حمكمة (املنطقة التي يقيم فيها الزوج �أو الزوجة)..........املوقرة
دعوى �أ�سا�س رقم2015 /.........
املدعية( :اال�سم الكامل ح�سب الهوية وعقد الزواج وحجة الطالق)
		

وعنوانها للتبليغ( :العنوان الكامل ورقم الهاتف)

املدعى عليه( :اال�سم الكامل)
		

وعنوانه للتبليغ( :العنوان الكامل ورقم الهاتف )

مو�ضوع الدعوى :طلب مهر م�ؤجل
الئحة و�أ�سباب الدعوى
كانت املدعية زوجة ومدخولة ب�صحيح العقد ال�شرعي من املدعى عليه مبوجب وثيقة عقد الزواج ال�صادرة
عن حمكمة.............ال�شرعية التي حتمل الرقم............
طلق املدعى عليه املدعية مبوجب حجة طالق رقم..............ال�صادرة عن حمكمة .........ال�شرعية
املوقرة بتاريخ................
املدعى عليه ممتنع عن دفع املهر امل�ؤجل املوثق يف عقد الزواج والبالغ قيمته............
ال�صالحية :ملحكمتكم املوقرة �صالحية النظر والف�صل يف هذه الدعوى
الطلب :تلتم�س املدعية من حمكمتكم املوقرة تعيني جل�سة لهذه الدعوى وتبليغ املدعى عليه ن�سخة من الئحة
الدعوى وغب االثبات احلكم باملهر امل�ؤجل للمدعية مع ت�ضمني الر�سوم وامل�صاريف القانونية.
مع االحرتام
املدعية
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الملحق الثاني :نموذج دعوى حضانة صغار
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
لدى حمكمة (املنطقة التي يقيم فيها الزوج �أو الزوجة)..........املوقرة
دعوى �أ�سا�س رقم2015 /.........
املدعية:
		
		

(اال�سم الكامل ح�سب الهوية وعقد الزواج وحجة الطالق)
وعنوانها للتبليغ( :العنوان الكامل ورقم الهاتف)
.......................................................................

املدعية املدعى عليه( :اال�سم الكامل)
		
		

وعنوانه للتبليغ( :العنوان الكامل ورقم الهاتف )
..................................................................

مو�ضوع الدعوى :طلب ح�ضانة �صغار
الئحة و�أ�سباب الدعوى
كانت املدعية زوجة ومدخولة ب�صحيح العقد ال�شرعي من املدعى عليه مبوجب وثيقة عقد الزواج ال�صادرة
عن حمكمة.............ال�شرعية والتي حتمل الرقم............
طلق املدعى عليه املدعية مبوجب حجة طالق رقم..............ال�صادرة عن حمكمة .........ال�شرعية
املوقرة بتاريخ................
تولد للمدعية من املدعى عليه وعلى فرا�ش الزوجية ال�صحيح ال�صغاراملولودة...............
بتاريخ....................واملولود ............بتاريخ........و.........بتاريخ............وهم الآن حتت يد
وح�ضانة والدهم
ان ال�صغار املذكورين يف البند ال�سابق يف �سن ح�ضانة الأم ويجب �أن يكونوا حتت يد وح�ضانة والدتهم
املتوفرة فيها �شروط احلا�ضنة
املدعى عليه ممتنع عن ت�سليم ال�ضغار اىل �أمهم الأحق باحل�ضانة دون �أي �سبب م�شروع على الرغم من
املطالبة املتكررة له.
ال�صالحية :ملحكمتكم املوقرة �صالحية النظر والف�صل يف هذه الدعوى.
الطلب :تلتم�س املدعية من حمكمتكم املوقرة تعيني جل�سة لهذه الدعوى وتبليغ املدعى عليه ن�سخة من الئحة
الدعوى وغب االثبات احلكم بح�ضانة ال�صغار للمدعية مع ت�ضمني الر�سوم وامل�صاريف القانونية.
مع االحرتام
املدعية
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الملحق الثالث :نموذج أجرة حضانة وأجرة مسكن حضانة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
لدى حمكمة (املنطقة التي يقيم فيها الزوج �أو الزوجة)..........املوقرة
دعوى �أ�سا�س رقم2015 /.........
املدعية:
		
		

(اال�سم الكامل ح�سب الهوية وعقد الزواج وحجة الطالق)
وعنوانها للتبليغ( :العنوان الكامل ورقم الهاتف)
.......................................................................

املدعية املدعى عليه( :اال�سم الكامل)
		
		

وعنوانه للتبليغ( :العنوان الكامل ورقم الهاتف )
......................................................................

مو�ضوع الدعوى :طلب �أجرة م�سكن
الئحة و�أ�سباب الدعوى
كانت املدعية زوجة ومدخولة ب�صحيح العقد ال�شرعي من املدعى عليه مبوجب وثيقة عقد الزواج ال�صادرة
عن حمكمة.............ال�شرعية والتي حتمل الرقم............
طلق املدعى عليه املدعية مبوجب حجة طالق رقم..............ال�صادرة عن حمكمة .........ال�شرعية
املوقرة بتاريخ................
تولد للمدعية من املدعى عليه وعلى فرا�ش الزوجية ال�صحيح ال�صغاراملولودة.............
بتاريخ....................واملولود ............بتاريخ........و.........بتاريخ............وهم الآن حتت يد
وح�ضانة والدتهم املدعية
ان ال�صغار املذكورين فقراء ال مال لهم وال ملك ميكن �أخذ �أجرة امل�سكن منه.
املدعى عليه مو�سر وقادر على دفع �أجرة امل�سكن مبا يف�ضل عن ك�سبه ومن يعول.
املدعى عليه ممتنع عن دفع �أجرة امل�سكن دون �أي �سبب م�شروع على الرغم من املطالبة املتكررة له
ال�صالحية :ملحكمتكم املوقرة �صالحية النظر والف�صل يف هذه الدعوى
الطلب :تلتم�س املدعية من حمكمتكم املوقرة تعيني جل�سة لهذه الدعوى وتبليغ املدعى عليه ن�سخة من الئحة
الدعوى وغب االثبات احلكم ب�أجرة م�سكن املثل للمدعية مقابل ح�ضانتها لأبناءها ال�صغارمع ت�ضمني
الر�سوم وامل�صاريف القانونية.
مع االحرتام
املدعية
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الملحق الرابع :صندوق النفقه
الفئات المستفيدة من الصندوق
يحق لكل من ي�صدر له حكم نفقة (�أوالد ،زوجات ،والدين� ،أقارب �صغار وكبار �سن غري قادرين
على الك�سب) ،من املحكمة املخت�صة مكت�سب الدرجة القطعية ومتعذر تنفيذه على املحكوم لهم/ن
�أي ًا كانت مكان الإقامة �سواء يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �أو يف القد�س املحتلة وحتى يف ال�شتات.
�آلية اال�ستفادة من ال�صندوق
لكل من يرغب يف اال�ستفادة من �صندوق النفقة الفل�سطيني �أن يوفر امل�ستندات التالية:
1.1حكم النفقة ال�صادر من املحكمة املخت�صة ،م�شروح ًا عليه �أنه اكت�سب الدرجة القطعية.
2.2م�شروحات من املحكمة التي �أ�صدرت حكم النفقة ،تفيد ب�أن احلكم مل يطر�أ عليه �أي تعديل �أو
�إنهاء.
3.3م�شروحات �صادرة عن دائرة التنفيذ ،تفيد بتعذر التنفيذ بعد ا�ستنفاد كافة الإجراءات
القانونية.
�4.4إقرار وتعهد عديل من قبل املتقدم/ة ل�ضمان �صحة املعلومات امل�صرح بها.
5.5كفالة عدلية ل�ضمان �صحة املعلومات امل�صرح بها من قبل طالب/ة اال�ستفادة.
6.6رقم ح�ساب بنكي للمحكوم له/لها.
�آلية �صرف املبالغ
7.7ت�صرف املبالغ املحكوم بها من ال�صندوق يف مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من بعد ا�ستكمال
امل�ستندات املطلوبة ،حيث يتم �إيداع املبالغ املحكوم بها للم�ستفيد/ة مبا�شر ًة لدى رقم ح�ساب
البنك اخلا�ص مبقدم/ة الطلب
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الباب الثاني
المؤسسات خدماتية
امل�ؤ�س�سة

نوع اخلدمه

بيانات التوا�صل

املركز الفل�سطيني
للإر�شاد

�إر�شاد فردي
�إر�شاد اجتماعي
�إر�شالد �أ�سري
�صحه نف�سيه

القد�س
رقم الهاتف 02-6562272:
02-6562627
رقم الفاك�س02-6562271:
القد�س-البلده القدميه �شارع الهالل               :
02-6277360
عيادة رام اهلل :
تلفاك�س02-2989788 :
مركز نابل�س:
تلفاك�س 09-2335946
مركز جنني:
تلفاك�س04-2504060
مركز عزون:
تلفاك�س09-2902463
بريد الكرتوين pcc@palnet.com
ال�صفحة الإلكرتونية www.pcc-jer.org
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امل�ؤ�س�سة

نوع اخلدمه

جمعية املر�أه العامله حماية
الفل�سطينية للتنمية �صحه نف�سيه
�إر�شاد فردي
�إر�شاد جماعي
�إر�شاد �أ�سري
متثيل قانوين
وا�ست�شارات قانونية

بيانات التوا�صل

رام اهلل � -شارع الأنبياء – عمارة ال�شركة العقارية
هاتف 02 2981977 – 02 2986761:
فاك�س0 2963288 :
الربيد الإلكرتوين :
pwwsd@palnet.com

املوقع الإلكرتوين

http://www.pwwsd.org/

نابل�س – بناية الرحاب – الطابق الأول �شارع
رفيديا
تلفاك�س09-2347383 :
الربيد االلكرتوينNablus@pwwsds.org :
بيت حلم – عمارة الرومي – �شارع جممال عبد
النا�صر – الطابق الرابع
تلفاك�س02-2765926 :
الربيد االلكرتوينBethlehem@pwwsds.org :
طولكرم� -شارع �شويكه – مقابل مطبعة ال�شعراوية
تلفاك�س09-2681210 :
الربيد االلكرتوينToulkarm@pwwsds.org :
جنني – �شارع �أبو بكر – بناية عبد اللطيف ابو 
بكر – الطابق الأول
تلفاك�س04-2501610 :
الربيد االلكرتوينJenin@pwwsds.org :
غزه� -شارع الن�صر
تلفاك�س082837996 :
الربيد الإلكرتوينGaza@pwwsds.org :

كاريتا�س القد�س
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�إر�شاد فردي
�إر�شاد اجتماعي
�إر�شالد �أ�سري

القد�س  -باب اجلديد
رقم الهاتف 02 6287574
رقم الفاك�س 02 6288421
الربيد االلكرتوين Caritas@CaritasJr.org
املوقع االلكرتوين www.Caritas.org
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امل�ؤ�س�سة

نوع اخلدمه

مركز املر�أة للإر�شاد حماية
القانوين واالجتماعي �صحه نف�سيه
�إر�شاد فردي
�إر�شاد جماعي
�إر�شاد �أ�سري
متثيل قانوين
وا�ست�شارات قانونية

بيانات التوا�صل
دخلة مفرو�شات اجلوالين� -شارع حافظ ابراهيم-
بناية رقم ()10
�ص.ب 54262القد�س الرمز الربيدي 91516
تليفاك�س0097226281497 :
هاتف0097226282449 :
العنوان االلكرتوين www.wclac.org
الربيد االلكرتوين info@wclac.org
رام اهلل –بطن الهوى� -شارع وديعة �شطارة
�ص.ب 54262القد�س الرمز الربيدي 91516
هاتف00972-2-2956146-7 :
فاك�س00972-2-2956148 :
اخلليل– عني �سارة – �شارع عني خري الدين-
دخلة جامعة البوليتكنك
�ص.ب54262
القد�س الرمز الربيدي 91516
تلفاك�س02-2250585 :
الربيد االلكرتوين infoh@wclac.org
بيت حلم  -يت جاال� -شارع املغرتبني -بجانب بيت
ال�شيوخ -بناية رقم 76
�ص.ب 54262القد�س الرمز الربيدي 91516
تلفون02-2760780/1:

�سوا

�إر�شاد فردي وجماعي 5324122القد�س -رقم الهاتف
5324025-02رقم الفاك�س
«عرب الهاتف»
الرقم املجاين ملنطقة القد�س1800500121 :
الربيد الإلكرتوينinfo@sawa.ps
رام اهلل
رقم الهاتف 02-2418100
رقم الفاك�س 02-2418111
الربيد الإلكرتوين 121@sawa.ps
الرقم املجاين 121
33

مركز الدراسات النسوية

امل�ؤ�س�سة

نوع اخلدمه

بيانات التوا�صل

مركز العمل
املجتمعي

�إر�شاد نف�سي
�إر�شاد �إجتماعي
�إر�شاد جماعي
�إر�شاد �أ�سري
قانوين «الت�أمني
الوطني – الداخليه
�إر�شاد فردي
�إر�شاد جماعي
�إر�شاد �أ�سري
قانوين � -إ�ست�شارات
قانونية

القد�س -البلدة القدمية  -عقبة اخلالدية
رقم الهاتف 02 6273352 / 02 6260782
رقم الفاك�س 02-6274547
الربيد االلكرتوين cac@cac-alquds.org

جمعية تنظيم
وحماية الأ�سره

جمعية الإحتاد
الن�سائي العربي

جمعية النجده
االجتماعية اتنمية
املر�أه

حماية – تدخل
طاريء
�إر�شاد فردي
�إر�شاد جماعي
�إر�شاد �أ�سري
قانوين
حمايه
�إر�شاد فردي
�إر�شاد جماعي
�إر�شاد �أ�سري
قانوين – ا�ست�شارات
ومتثيل قانوين

القد�س  ،وادي اجلوز عمارة احلرباوي
�ص ب Tel.:972 - (0)2 - 6283636 19999
Tel.:972 - (0)2 – 6280630 Fax:972 - (0)2
– 6261675
الربيد الإلكرتوينinfo@pfppa.org :
املوقع الإلكرتوينwww.pfppa.org :
نابل�س  -اجلبل ال�شمايل -بليبو�س�-شارع االحتاد
رقم الهاتف 09 2389604
رقم الفاك�س 09 2383110
الربيد االلكرتوين
society1921@yahoo.com

اخلليل – عمارة علقم �سنرت – �شارع القد�س
تليفاك�س 022760825
طولكرم – احلاره اجلنوبيه – �شارع ارتاح
هاتف رقم 092687672
فاك�س رقم 092672003
املوقع الإلكرتوين www.alnajjda.com
جنني – جبل �أبو ظهري – �شارع البلدية
تليفاك�س 042504770
الربيد الإلكرتوين
Najda.jenin@yahoo.com
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امل�ؤ�س�سة

نوع اخلدمه

بيانات التوا�صل

جمعية الدفاع عن
الأ�سره

حماية
�إر�شاد فردي
�إر�شاد جماعي
�إر�شاد �أ�سري
قانوين ومتثيل
باملحاكم

العنوان املعاجني ،حتت اال�سكان النم�ساوي  ،بالقرب
من جمعية رعاية الطفل وتوجيه الأم
رقم الهاتف 09 234111 /7 /8 /9
رقم الفاك�س 09 234111 /7 /8
الربيد االلكرتوين info@fds-pal.org
املوقع االلكرتوين www.fds-pal.org

احتاد جلان املر�أه
للعمل الإجتماعي

حمايه
�صحه نف�سيه
�إر�شاد فردي
�إر�شاد جماعي
�إر�شاد �أ�سري

بيت حلم – �شارع القد�س اخلليل
هاتف رقم 022740729
رقم الفاك�س 022740729

حمايه
تنمية و�إعالم املر�أه �إر�شاد نف�سي
�إر�شاد جماعي
– تام
�إر�شاد �أ�سري
قانوين
مركز حماية ومتكني حمايه – �إر�شاد
فردي � -إر�شاد �أ�سري
املر�أه والأ�سره
– �إر�شاد جماعي
«حمور»
قانوين – متثيل
قانوين وا�ست�شارات
حماية
مركز وئام
�إر�شاد فردي
الفل�سطيني حلل
�إر�شاد �أ�سري
النزاعات
�إر�شاد جماعي
قانوين – متثيل
قانوين وا�ست�شارات

بيت حلم ،بيت جاال
02-276-0496

info@tam-media.org

بيت حلم  -بيت �ساحور  /بيت ب�صة /بجانب ا�سكان
املهند�سني
تليفاك�س02-2748660 :
بيت حلم � -شارع القد�س اخلليل – بجانب فندق
االنرتكونتنتال
رقم الهاتف 022770512
رقم الفاك�س 022777333

www.alaslah.org
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مركز الدراسات النسوية

امل�ؤ�س�سة

نوع اخلدمه

املركز الفل�سطيني
للدميقراطية وحل
النزاعات

حمايه
�صحه نف�سيه
�إر�شاد فردي
�إر�شاد جماعي
�إر�شاد �أ�سري
متثيل قانوين
وا�ست�شارات قانونية

مركز ال�سرايا
خلدمة املجتمع
�صندوق النفقة:
انظر امللحق رقم 4
للتفا�صيل

خدمات توعوية
متكني
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بيانات التوا�صل

غزة – �شارع �شارل ديجول ،مقابل ق�صر احلاكم
رقم الهاتف 08-2824977
تلفاك�س 08- 2841414
الربيد الإلكرتوين:

pchrcd1@palnet.net
Pcdcr1@pcdcr.org

فرع نابل�س:
هاتف رقم 09-2338288
تلفاك�س 09-2338287
فرع خانيون�س:
هاتف رقم 08-2076212
تلفاك�س 08-2067776
فرع اخلليل:
تلفاك�س 02-2298930
مكتب الو�سطى
تلفاك�س08-2563323 :
مكتب رام اهلل
تلفاك�س02-2406532 :
القد�س ،البلدة القدمية ،عقبة ال�سرايا
 02-6283374, 02-6260017هاتف رقم
رام اهلل  -عمارة �إزمقنا (ط )1خلف م�ست�شفى رام
اهلل احلكومي،املا�صيون
تلفون 022988747:فاك�س022961991 :
بريد الكرتوينinfo@pmf.org.ps/ar
موقع الكرتوين http://www.pmf.org.ps/ar

