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ولبنان والیمن. ویهدف  األردندني في مصر و مات المجتمع المنظَّ بالشراكة مع مُ 
الفقیرات والُمستضعفات في البلدان  النساءالمساهمة في وصول  إلىالمشروع 

، مع التركیز على قوانین األحوال رسمّیةوغیر ال رسمّیةالعدالة ال إلىالمستهدفة 
وجیَّة فقةالق وحضانة األطفال والنّ قة بالطّ تعلّ المُ  الشخصّیة ولتحقیق  .واإلرث الزَّ
ن المطالبة م ُمستضعفاتالفقیرات والل في تمكین النساء تمثّ المُ  ُمباشرالهدف ال
 وكسفامأ صمَّمت ،رسمّیةوغیر ال رسمّیةالعدالة ال أنظمة إلى اللجوء عبر بحقوقهنّ 
 ،یاساتالسّ و  ،يالمحلّ  جتمعالمُ و  ،الفرد: دخلللتَّ  مستویات أربعةعلى  أنشطة وشركاؤها

 .إقلیمی�ا التواصل شبكات عیمتدو  علموالتَّ 
المرأة إلى  وصول في قانونّیةتكلفة الخدمات ال فير یأثتال بهدفهذا التقییم  ُأعدّ 

سرة في وقانون األ الشخصّیةاألحوال  قوانینرفع بموجب الدعاوى التي تُ العدالة في 
 عنة مّ المحة ع إعطاءإلى  الدراسة التقییمّیة هدفتو . األربعة قید الدِّراسةالبلدان 

 في ،اصبشكل خ في مصر واألردن ولبنان والیمن قانونّیةال لرُّسومالوضع الحالي ل
 خلفّیة يف لبحثا إلى سعىت كما. خفّیةال/رسمّیةال وغیر رسمّیةال كالیفالتَّ  ضوء

 وقانون صّیةالشخ األحوال قضایاتستوجبها  التي الطویلة مدةالو  الُمرتفعةالتكالیف 
ییم إلى التق تطرَّقی ،المشروع من المستهدفة المجموعة طبیعة مع اشیً اوتم. األسرة

لبنان  في زركّ یو دة)، یْ دَ (الزرقاء) والیمن (الحُ  األردنفي مصر و  سالمّیةالمحاكم اإل
حكمة والم الكاثولیك الملكیین الروم ومحكمةیة في طرابلس نّ على المحكمة السُّ 

 .ة في جبل لبنانة واألرثوذكسیّ المارونیّ 
 ینرئیسیّ لا المعلومات ُمقّدمي معت القابمُ  ٕاجراءو  دبیاتألامراجعة  علىة نهجیَّ مال تقوم

وتستعرض . الّدراسة من دول في كلٍّ  تركیزوعات الجملمعقد حلقات نقاش و 
العدالة  إلىلوصول الثالثة لمعاییر الباستخدام  ،ِحدةعلى  بلدٍ  كلّ تائج  ّ الدراسة

ى القدرة عل ،فعالّیةالو  ،إمكانیة الوصول أي التاليفي اإلطار المرجعي  حددةالمُ 
 الُمتعّلقة مقسااأل زركّ تُ كل منها. مستوى  علىواألسئلة المطروحة  ،مل التكالیفتحّ 
وقوانین  لشخصّیةافة بتنفیذ قوانین األحوال كلَّ إمكانیة الوصول على تحدید الهیئات المُ ب

شین همَّ المُ  وأ/وفض ذوي الدخل المنخلدعم   أحكام والبحث في وجود ،ةاألسر 
حدد وتُ  ،واإلجراءات اتالعملیّ في  فعالّیةالب الُمتعّلقةقسام األ تنظرا. و اجتماعی� 

 وتسعىجدت. اإلجراءات وأسباب التأخیر، إن وُ  مدةط ومتوسّ  أصحاب المصلحة
ة الُمترتّبة مالیّ لتكلفة اإلجاتقدیر  إلىمل التكالیف القدرة على تحّ  التي تتناول قساماأل

، مع النظر في ثالثة (بأكبر قدر ُممكن من الدقة) الشخصّیةعن قضایا األحوال 
كل بلد. في  الدخلأنواع من التكالیف، وربطها بالتكلفة اإلجمالیة للمعیشة ومتوسط 
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فة (جمیع الرسوم والمدفوعات المعرو  رسمّیةت التكالیف على أنها تكالیف فَ نّ صُ و 
(جمیع  سمّیةر )، والتكالیف غیر الإرفاقها بإیصاالتأو التي یمكن  إیصاالتب فقةر المُ 
ال تكون  وكون أالتي قد تو  قضائّیةال عملّیةالمدفوعة لتسهیل ال رسمّیةغیر ال تكالیفال

 وأ/و ،ستدعاءاالشائعة، بما في ذلك على سبیل المثال تكالیف ال الممارسات من
لتأثیر على ا إلى تهدف لتيادة قیَّ الدفعات غیر المُ  إلىباإلضافة  ،استرجاع الوثائق

لتكالیف (جمیع ا خفّیةالوالتكالیف غیر المباشرة/)، عملّیةنتیجة العلى  وأ/وسرعة 
المحكمة  ىإلالنقل  تكالیف دفع ألطراف ثالثة وتشمل على سبیل المثالالتي ال تُ 

 .وتكلفة أخذ إجازة من العمل)
 بحسبیتم نا أنَّ عرض النتائج هُ  إالَّ ، حدةعلى  بلد لكل قسم النتائج تحلیًال  مُیقدِّ  فیما
 .المقارنة في سهولةمن  ذلك في لما معیار، كل
 

 إمكانیة الوصول
 

 ولبنان، قوانین لألسرة األردنلدى العدید من بلدان المنطقة، بما في ذلك مصر و 
خمسة عشر  جودبو لبنان  یتمیَّزدینیة.  ةائفط كلل تبًعاُمختلفة  الشخصّیةألحوال لو 
راسة ومقارنة د إلى. وفي حین أن التقییم الحالي ال یهدف ُمختلفة فیه یةدین ةائفط

حد ذاته. ب تمییزي القانوني اإلطار هذا من المؤكد أنَّ أنَّه  إالَّ كل من هذه القوانین، 
، الدینّیةهم تامجتمعب تتعلَّقلعدالة ا نحومختلفة  مساراتللمواطنین حقوق مختلفة و  إذ

تبًعا  لفةً ك أكثر أو أقلو  ،اتعقیدً أو أكثر العدالة أقل  إلىالوصول یكون  وبالتَّالي
 .الدینّیةلمجتمعاتهم 

األحوال  نوانیة بققلّ عتنفصلة النظر في المسائل المُ مُ و ة صَّ ختتتولى محاكم مُ 
والحضانة وغیرها) في البلدان األربعة. وتقع  الزوجیة فقةالق والنّ (الطّ  الشخصّیة

وكنیسة ة یّ المارون الكنیسة أنَّ  إلى اإلشارة عات، محافظالمُ  يفعادة  االبتدائّیة المحاكم
ة ب االبتدائّیةمحاكم الدت في لبنان وحَّ الكاثولیك  الروم الملكیین  بحیث، هاالخاصَّ

والیمن،  دناألر . أما في مصر و المسائل هذهب ُمختصة محكمة واحدةللبلد بأسره  تكون
الحال  وهو .التسلسل الهرميفي  مةالحكو تندرج تحت  الشخصّیةفمحاكم األحوال 

على حدة  ال� م كحكَ المحاكم المسیحیة تُ ف؛ سالمّیةفي لبنان فقط بالنسبة للمحاكم اإل
ُمتعّلقة ال فالمحاكم. وتختلف بالتالي إجراءات المحاكم. المعنیَّةمن قبل الكنیسة 

 إالَّ  تضم الد األسرة في جمیع أنحاء البلدان األربعة تكاو  الشخصّیةاألحوال بقوانین 
 المسائل مع ملالتَّعا في التوجیهات بتوفیر فینكلَّ مُ أعضاء  ذكور وال تشملموظفین 
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 مةالمحك كتّاب، مما یزید من تعرض المرأة الحتمال االستغالل من قبل المطروحة
 .سماسرةوالمحامین وال

. الّدراسة یدقشین بین البلدان األربعة همّ المُ  وأ/ووتختلف آلیات تقدیم الدعم للفقراء 
م، المحاك تكالیفإلغاء  وخفض أتنص على  أحكام، ال توجد األردنفي مصر و ف

ة لمسیحیّ محاكم افي لبنان والیمن. في لبنان، لدى الموجودة  األحكام هذهفي حین أنَّ 
یمات فردیة تقی إلىا الدفع على أقساط استنادً  وأ ئهاإلغا وأ آلیات للحد من التكالیف

 ١٩٦٠عام المن قانون  ٢٦٧و ٢٦٦. وبموجب المادتین برشیَّاتأكدها كهنة األ
تطیعون سلمین الذین ال یستقاضین المُ تعلق بتنظیم المحاكم الشرعیة، یحق للمُ المُ 

 عددًا قلیًال من الشخاص ُیلمّ  ولكنّ . قضائّیةدفع أتعاب المحكمة طلب المساعدة ال
على  األمر ىإل ُینَظرو  ،اجد�  ویًال ط عتبر، ربما ألنه یُ ویستخدمه كمهذا الحُ بعملّیًا 

 ویبد كما .مینلمسلا دىا لالمحكمة نسبی�  تكالیف النخفاض نظًرا العناءال یستحق  أنه
 ،وم التسجیلمن رسعفى حقوق الزوجیة. وفي الیمن، تُ ال قضایا فيستخدم فقط یُ  هأن

، الزوجیة قةفل والطالق، والنافصناالك الزوجیة بالحقوقالمتعلقة  قضائّیةالدعاوى ال
ولدى وزارة العدل فریق من المحامیات  .األطفال نسب وٕاثبات األطفال، حضانةو 

 دفع أتعاب علىقدمن الدعم القانوني المجاني للنساء غیر القادرات یُ  اللواتي
 علىو  ،من نوعه بین البلدان التي شملها التقییم افریدً  انموذجً  الیمن ُتمّثل. ینالمحام

 یقبل ال ماب ،یمثلأنه  إالّ ، هذا النموذج فعالّیةلتقریر لم ینظر في ن هذا اأ من رغمال
تها المعنیة ا(ونظیر  نقابات الُمحامین. وال توجد لدى في االتجاه الصحیحخطوة  الشّك،

 األحوالقضایا في  رسمّیةو  قانونّیة) آلیات مساعدة األردنبمحاكم األسرة في 
 قضایاهذه األنواع من ال توّليطلوبین لأن المحامین غیر م على افتراض ،الشخصّیة

 ُسّجلت .بها ةجراءات خاصّ واإل وربحّیتها هي مّدة الدعاوى الفعلّیةمع أّن األسباب 
 وذلك ،خصّیةالش األحوال قضایافي واحدة للتمثیل القانوني المجاني  قضّیةفي لبنان 

قید  ان األربعةدبفضل التعاون بین الكنیسة األرثوذكسیة ونقابة المحامین. وفي البل
، فامأوكس، بما في ذلك شركاء هذه الفجوة منظمات المجتمع المدني تسدّ ، الدراسة

 .على المستوى القانوني المشاورات والتمثیل تقدیمالوعي و  تعزیز عبر
مستوى على ال عوامل ُتعیق، "العدالة إلى المرأة"وصول كما لوحظ في وثائق مشروع و 

العدالة. وال یزال وعي المرأة  إلىوصول المرأة ي الفردي واالجتماعي والُمؤسس
ا على الرغم من إحراز بعض التقدم في ها منخفضً الخاصة ب جراءاتاإلبحقوقها و 

 قرارات تخاذا فيعلى التأثیر قدرة النساء  إنَّ ما في لبنان. ال سیَّ  ،السنوات األخیرة
ا رأس منه ،اب عدیدةألسب وذلك ،الرجال في البلدان األربعة قدرةأقل من  لصالحهن
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 ذكوریةلا یمالضغط االجتماعي الراسخ في الق وُیشكِّل هذاالمال االجتماعي والمالي. 
 إلى عینستي یالنساء اللوا بأنّ  مفادهتصور عام ظّل  في أساسّیاً  االتقلیدیة رادعً 

یحظین  الو العار  بنفسهن لحقنیُ  رسمّیةلعدالة الا سبل طریق عن اإلنصاف تحقیق
 لمقاضاةوا المحامین أتعاب وُتشكِّلالمجتمع األوسع. سرة المباشرة أو بدعم األ بدعم

، وعلى مستوى المؤسساتذات الدخل المنخفض. ، ال سیما نساءأمام ال ةَ قبع الباهظة
العدالة  عتبر نظامالنزاعات والتقاضي بطیئة، ویُ  عملیات حل بأنَّ  یسود شعور عام

 العوامل من األردنالیمن، بینما لم یكن الفساد في ما في لبنان ومصر و ال سیَّ  ا،فاسدً 
 المطروحة.
إلى  لوصولافي البلدان األربعة أن  بالمسؤولیَّة الجهات الُمكلَّفة عتقدتوفي حین 

اریع وفرق المشالنساء أّن  إالّ للرجال والنساء على قدم المساواة،  اً ُمتاح كانالعدالة 
 .ذهه النظر وجهة نو المقابالت ال یتقاسم ممعهُأجریت  ذینالوالمنظمات والمحامون 

 الشخصّیة والاألحلقوانین  التمییزي ابعالط ذكر على أوتي ما نادراً  هأنَّ ب لّذكرا جدیرو 
 شبُّثتلدان األربعة، ربما بسبب البُ الواردة من  اإلجابات) في (إن ُذِكر أصًال األسرة و 

ا جدً  عبٌ ص هذه القوانین عدیلأكثر براغماتیة، ألن تمن ناحیة  وبالدین، أ السُّكان
ةال ولوّیاتاأل منوقد ال یكون  رى خالعدید من التحدیات المباشرة األُ  لوجود نظًرا ُملحَّ

 .حالّیةوالموارد ال
 فعالّیةال

 

 لشخصّیةاالُمتعّلقة بقوانین األحوال  سالمّیةمحاكم اإلالإجراءات  تتشابه، عامةٍ  بصفةٍ 
ن فیها عیَّ یُ ف  في المحكمةالً ل الدعوى أوَّ جَّ سَ تُ  إذ .دراسةها التفي البلدان التي شمل

اریخ تسجیل ت تفصل التيالفترة الزمنیة  أنَّ بالحظة مُ ال، مع اً تاریخلها  یحددو  یاً قاض
هیُ ذلك  بعدو ا. ا كبیرً تختلف اختالفً  قددة و حدَّ تاریخ الجلسة األولى غیر مُ و الدعوى   َوجَّ

 ما ادةً وعالجلسة،  موعد مام المحكمة في تاریخعى علیه استدعاء للمثول أدَّ لمُ ا إلى
، وبناء مةالمحك أمام قضّیةال سَمعتُ للمصالحة. ثم  محاولةُ  األولى عادةً  الجلسة تتخلل

ار لمثول أمام المحكمة قبل إصدلبراء خُ  وأ/وشهود  ُیستدعىعلى خصوصیاتها، قد 
فیذ سم الُمختّص بتنأو الق الُمختّصة المحكمة إلى االنتقال یتم ذلك، بعدالحكم. 
 يهنشئت مكاتب للمصالحة و ، أُ األردنما لم یتم الطعن فیه. وفي مصر و  الحكم،

اجة دون ح منتسویة النزاعات بشكل أسرع خطوة أولى إلزامیة في محاولة  لمثّ تُ 
طوة ل خمثّ ا ألنها تُ هذه المكاتب مفیدة جد�  ال ُتعتبر، عام بشكل. قضائّیةدعوى  إلى

 إلى لجوءقرار ال یتخذن إفاداتهّن، بحسب ،النساء أنَّ ، ال سیما لّیةعمإضافیة في ال
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 الُمتعّلق يالقضائ النظام فعالّیةیجب المحافظة علیه، وبأي ثمن. ولتوضیح مستوى 
انینه، یلجأ الكامنة في قو  الموروثةفي لبنان والطبیعة التمییزیة  الشخصّیة باألحوال

 هممذاهبتغییر  ىإلالمرتفع)  إلىتقاضین (عادة من ذوي الدخل المتوسط من المُ  العدید
منحهم إلى  یالً میعتبرونها أكثر  التيأمام المحاكم  قضائّیةالدعاوى اللیتمكنوا من رفع 

 .حقوقهم
 .ألربعةالبلدان ا بین عام بشكل مشتركةعدیدة تلف مدة الدعوى باختالف عوامل وتخ
 وجیةلز االنفقة  إلىالطالق  مثًال من ثانیة إلىتؤدي  قد واحدةال قضائّیةالدعوى فال

 أّما .تحقیق العدالة إلىأمد السعي  ُیطیلذلك، مما  إلىزیارة األطفال وما إلى 
 صحابأوقدرة  ،هایاتصو وخص قضّیةنوع ال فهياإلجراءات  مدة فيالعوامل المؤثرة 

على دفع الرسوم، وفي بعض األحیان، تكتیكات التأخیر التي یستخدمها  الدَّعاوى
قضایا ال ددع ارتفاعالمرتبطة بأنظمة المحاكم نفسها . وتشمل العوامل ُمتقاضینأحد ال

 )،ربعةق في البلدان األالفي دعاوى الط ملحوظ ارتفاع(مع سرة في بعض محاكم األ
ي ا فتحدیدً  ذلك ركذُ (المحاكم  إلى المحدودحضور القضاة و ، قضائّیةوالعطل ال

 صحفلا فيذلك (بما في  ، واستدعاءات إلزامیةصالحةمُ محاوالت ال وفترة )،طرابلس
مثل ( الُمرافق لها بالسیاق ُمتعّلقةفي الیمن)، وغیرها من األحداث ال رسمّیةال

 فترةالتقریر متوسط  یورداإلضرابات في لبنان والصراع في الیمن). وفي حین 
اوى الدع مّدة ُتشّكلأخرى.  إلى قضّیةا من تختلف عمومً  األخیرةأّن  إالّ الدعوى، 

عن  نازلالت وأ المرفوعة الدعاوىإسقاط  علىالنساء  یحثُّ  امًال ع الطویلة قضائّیةال
المالي  عبءلا إلى إضافةً ، تنتج قد العاطفیة والنفسیة التي ضراربسبب األ الحقوق

 .قضّیةال مّدة ازدیاد واالقتصادي الذي یزداد مع
 

 القدرة على تحمل التكالیف
 

في البلدان  قانون األسرةو  لشخصّیةاقضایا األحوال  الكلفة المترتبة عنتقدیر  یمثِّل
 سمّیةر الختالف بین الحاالت وصعوبة تقدیر التكالیف غیر الل نظراً ا األربعة تحدی� 

حوذ أتعاب تستهذا التقریر،  یشملها تيال سالمّیةبالنسبة للمحاكم اإلف. خفّیةوال
ا للمرأة یهالتي یكون ف باستثناء القضایا، التكالیف من األكبرحصة ال المحامین على

ة في حیّ في المحاكم المسیأنَّ الوضع یختلف  إالَّ . اً أجر یتقاضى  المستشار قانوني 
 قیدن البلدان لت أعلى الرسوم بیقد سجَّ التقییم  یشملهالكنائس الثالث التي فالبنان. 
دول لاوفي حین أن رسوم المحامین هي األعلى بین  .الق)الطّ ردع  بهدف( الّدراسة

9  



 

 

ة المقاضاة لها حصّ رسوم  نّ إّال أ، "العدالة إلى المرأة"وصول  ریرتق یشملها تيال
في ن أّكد المحامو للمسیحیین في لبنان. و  قضائّیةاإلجراءات ال الیفمن تك األسد

لدعوى ا ةمدّ و  المرأة المالي ووضع قضّیةرهن بالأتعابهم  على أنّ  البلدان األربعة
مثًال ، دفعات على التكالیف تسدیدن مكن في بعض األحیا. ویُ هاومضاعفات قضائّیةال

جزء من كأو ، المفروضةة من العقوبة المالیّ  ةٍ مئویّ  كل جلسة استماع، كنسبةٍ  عند
وسط تقدیر المرأة لمت أنَّ  إلىعلى سبیل المثال. وتجدر اإلشارة  الُمرتقب ؤّخرالمُ 

 .من نفسهالمحامو  یتداولهاا ما یكون أعلى من األرقام التي رسوم المحامین غالبً 
وعات غیر جمیع المدف إلىلة في هذا التقریر سجَّ المُ  رسمّیةالتكالیف غیر ال ُتشیر

، ال وأعة ممارسة شائالتي قد تكون  قضائّیةال عملّیةتسهیل ال إلى هادفةال رسمّیةال
 الدفعو  الوثائق، عن سخنُ  علىو  السابقة قضایاوتشمل الحصول على وثائق من ال

تكن  ّیاً أ رشاوى، بمثابة هذه المدفوعات ُتعدفي حین  .ذلك یرغستدعاء، و اال ُمقابل
 رشاوى هانو عتبر یال والغایات، إالَّ أنَّ ُمقّدمي المعلومات في العمل المیداني  المقاصد

 تنفیذمان ض وٕاّنما قضّیةمن ال نتیجة إیجابیة تحقیق إلى تهدف في حد ذاتها ألنها ال
بها  ُیطالبا بل هذه المدفوعات سر� تطّبق  ال، التوّقعات خالف. وعلى جراءاتاإل

 لها طخطَّ مُ أنَّها  كما، قضائّیةال عملّیةال یتجزأ من الا أصبحت جزءً  قد، و صراحةً 
قبل على هذا أنها تُ  وإیصاالت. ویبدب فقةر ها لیست مُ ة رغم أنَّ توقَّعالنفقات المُ  ضمن

ما أنها لیف المعیشة. كوزیادة تكا حالّیةالنحو، ال سیما في ضوء معدالت التضخم ال
وة) حیث رشالمعلومات بمثابة  ُمقّدموما یعتبره  وتختلف عن "الرشوة الحقیقیة" (أ
 يُمقّدم قرار المحكمة. وتجدر اإلشارة إلى أن فيیدفع مبلغ من المال للتأثیر 

وا األردن في المعلومات  .اتهذه الممارس مثل وجود بعدم أقرُّ
تلك التي تقع ك خفّیةالنظر في التكالیف غیر المباشرة/ال إلى التقییم یسعىا، وأخیرً 

 أطراف ثالثة. وتشمل هذه التكالیف إلىدفع ات وال تُ یتقاضالمُ على عبء النساء 
المحكمة، وتكلفة أخذ إجازة من العمل لتأمین الوثائق  إلىعلى سبیل المثال النقل 

شهریة، وفقدان ال الزوجیة سحب النفقة وأ/والالزمة، وحضور جلسات المحكمة، 
 .لعرأس المال الشخصي (مثل المجوهرات) وخاصة في حالة الخُ 

 ،لمالیةا عدالة في الغالب من خالل المساعداتتحقیق ال إلىل النساء سعیهن موّ وتُ 
 ذات النساء أما .كاتلممتبیع العبر  أو ،مة من األسرة واألصدقاءقدَّ القروض المُ  وأ
بشكل كبیر  طرتبیالمحاكم، إالَّ أنَّ ذلك  رسوملدفع دخلهنَّ  یستخدمنفستقل مُ الدخل ال
ا انونی� ا قدعمً  وتلّقى ةمقابل همعجریت أُ  ممنمستوى دخلهن. وأعلن معظم النساء ب
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 ّیاتولو تمویل األلزیادة أیًضا المانحین األعمال الُمؤّثرة  طالتمكن أن یُ و -
 .تلقیة لألموالالضغط على الدول المُ  وأ/والمحددة 

 
 مةقدّ المُ 
المرحلة األولى من مشروع "وصول المرأة إلى العدالة في الشرق  أوكسفامتنفیذ  بعد

، تقوم حالی�ا بتنفیذ المرحلة الثانیة ٢٠١٤و ٢٠١١األوسط وشمال أفریقیا" بین عامي 
 المجتمع المدني في مصر واألردن ولبنان والیمن. منه بالشراكة مع ُمنظَّمات

یر وغ رسمّیةیهدف المشروع إلى المساهمة في الوصول الُمنصف إلى العدالة ال
للنساء الفقیرات والُمستضعفات في البلدان قید الدراسة، مع التركیز على  رسمّیةال

وجیَّة فقة الالُمتعّلقة بالّطالق وحضانة األطفال والنّ  الشخصّیةقوانین األحوال  زَّ
واإلرث. ولتحقیق الهدف الُمباشر الُمتمّثل في تمكین النساء الفقیرات والُمستضعفات 

، صمَّمت ةرسمیّ وغیر ال رسمّیةمن المطالبة بحقوقهن عبر اللجوء إلى أنظمة العدالة ال
ّلي، المح الُمجتمعو : الفرد، وهيأوكسفام وشركاؤها أنشطة على أربعة مستویات 

 .إقلیمی�ا التواصل شبكات وتدعیم والتَّعلم ات،الّسیاسو 
مطالبة قدرة المرأة المحدودة على ال أنَّ المشروع  بّینوفي تحدید المشكلة وتحلیلها، یُ 

قاضي كعامل والت قانونّیةارتفاع تكلفة الخدمات ال إلى رئیسي بشكل تعودبحقوقها 
حثیة والتقاریر الب التقییمكّل من  ویكشفالعدالة.  إلىعرقل وصولها رئیسي یُ 

الفترة عن الكلفة الباهظة و  ،في إطار المشروع في مرحلتیه یتجر أُ التي  ُمراجعاتوال
المسؤولة  تالجها وضع ظل في ،قانونّیةإلجراءات اللالطویلة والطبیعة غیر المتوّقعة 

 .ی�اأو كل جزئی�ا المالي لتخفیف العبء معدومة أوقلیلة  اتدابیرً 
ول المرأة إلى وص في قانونّیةیم بالبحث في تأثیر تكلفة الخدمات الُكلِّف هذا التقی

سرة في وقانون األ الشخصّیةاألحوال الدعاوى التي ُترفع بموجب قوانین العدالة في 
سوم الوضع الحالي للرُّ  عنلمحة عامة  التقییم ُیعطيالبلدان األربعة قید الدِّراسة. 

 سمّیةر یمن بشكل خاص، في ضوء التَّكالیف الفي مصر واألردن ولبنان وال قانونّیةال
. كما یسعى إلى البحث في أسباب التكالیف الُمرتفعة والمدة خفّیة/الرسمّیةوغیر ال

قانون األسرة. و  الشخصّیةالطویلة التي تستوجبها القضایا الُمتعّلقة بقوانین األحوال 
 .اھم وشركاؤسفاكو أ فیها تستمثرن أن كمیُ ا بالمجاالت التي یضً أ ییمالتق یوصيو 
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 فعالّیةال
 

 عّلقةالُمتالتي تتناول قضایا المرأة  قضائّیةاإلجراءات اإلداریة والما هي -
 واألسرة؟ الشخصّیةاألحوال  بقوانین

 ؟قضائّیةالجهات الفاعلة المؤثرة في اإلجراءات اإلداریة وال هيمن -
م؟ داخل المحاك قضائّیةاإلجراءات اإلداریة وال ُمّدةما هي العوامل التي تحدد -

 وى؟امل كلفة الدعتحدد هذه العوا وكیف
 

 القدرة على تحمل التكالیف
 

ما هي التكلفة التي تتحملها كل امرأة على حدة في كل خطوة من مراحل -
 تتوّزع كیف؟ الشخصّیةن األحوال وانیقب ُمتعّلقة قضّیةالنظام القانوني ل

 الدعوى والنفقات الجاریة؟هي كلفة تقدیم  وماالتكلفة، 
التكالیف (الحكومات،  كل نوع من ملالتكالیف ومن یتح رتبتت عّما-

 )؟لخإ، الكتّاباإلداریون في المحاكم، 
 وفي ؟الُمنخفضة التكالیف ذات/مجانیةالخدمات العقبات أمام  أیةهل هناك -

 ؟ي، ما هوجودها حال
؟ قضائّیةلا عملّیةمضي في الالالنساء واستعدادهن  فيكیف تؤثر التكالیف -

على حقوق المرأة والعدالة  عن ذلك تبةاآلثار المتر  ُوجدت، إذن ،وما هي
 لىعرأة الم درةقبین الجنسین على نطاق أوسع (على سبیل المثال من حیث 

 )؟.إلخ ،االستقالل المالي
أن التقریر، عند النظر في األسئلة المذكورة أعاله،  االعتبار بعین األخذمن المهم 

 و، أاصبشكل خ واألسرة ةالشخصیّ األحوال  بقوانین الُمتعّلقة النزاعاتیركز على 
ي معظمها تتعلق ف التيو  ،االعدالة صعبً  إلىعتبر فیها الوصول التي یُ  قضایاال

ایا معظم القض أنَّ  إلى اإلشارة تجدرالطالق. وعند قراءة هذا التقریر، /باالنفصال
 تمحورت ةاألسر و  الشخصّیةاألحوال ب الُمتعّلقة سالمّیةاإل محاكمالالتي ترفعها نساء في 

كون له أربع زوجات، وأن تاالنفصال. وللرجل المسلم الحق في أن /الطالقحول 
 إنَّ ف يوبالتال)، مرات ثالث" طاِلق"أنت  قوله عبرق زوجته من خالل رفضها (طلّ یُ 

 .األسرة مختلف/الشخصّیةألحوال محاكم ا ىلإ لجوؤه
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 وصف المنهجیة
 

قّدمي اجعة األدبیات وٕاجراء ُمقابالت مع مُ تشمل المنهجیَّة الُمتَّبَّعة في هذا التقییم مر 
العوامل  يالنظر ف مجموعات التركیز بهدف معُمناقشات  عقدالمعلومات الرئیسّیین و 

ل ، القدرة على تحمفعالّیةلوصول إلى العدالة: إمكانیة الوصول، الا وراءالثالثة 
د حدّ إلجراءات، وتُ ت وافي ُمختلف العملیا فعالّیةالتكالیف. وتنظر األقسام الُمتعّلقة بال

 .ُوجدت إن التأخیر، وأسباب اإلجراءات مدةأصحاب المصلحة ومتوّسط 
دید على تح خصوصإمكانیة الوصول على وجه ال ُترّكز ،المرجعي طارا لإلووفقً 

ا إذا كانت ة، واستكشاف مواألسر  الشخصّیةفة بتنفیذ قوانین األحوال كلَّ الهیئات المُ 
ما أ فراد ذوي الدخل المنخفض و/أو الُمهمَّشین اجتماعی�ا.تضم أي أحكام لدعم األ

د أصحاب دّ حیُ و  واإلجراءات، العملیات ُمختلف في فینظر ،فعالّیةال عاملبالنسبة ل
اإلجراءات وأسباب التأخیر، إن ُوجدت. وأخیًرا، ُیقّدم عامل  مدةالمصلحة ومتوّسط 

، مع ّیةالشخص األحوالبة عن قضایا ة الُمترتّ القدرة على تحمل التكالیف اإلجمالیّ 
النظر في ثالثة أنواع مختلفة من التكالیف، وربطها بالتكلفة اإلجمالیة للمعیشة 

(ضمن عامل القدرة على تحمل  الدخل في كل بلد. وُصّنَفت التكالیفومتوسط 
 :تيالتكالیف) كاآل

أو  ،االتصجمیع الرسوم والمدفوعات المعروفة الُمرفقة بإی: رسمّیةتكالیف  -
. تشمل هذه التكالیف أتعاب المحكمة أو التي یمكن إرفاقها بإیصاالت

 الُمحامین. 
 عملّیةیل الالمدفوعة لتسه رسمّیةجمیع التكالیف غیر ال :رسمّیةتكالیف غیر  -

والتي قد تكون أو ال تكون من الممارسات الشائعة، بما في ذلك  قضائّیةال
 ء، و/أو استرجاع الوثائق، باإلضافة إلىعلى سبیل المثال تكالیف االستدعا

  .ملّیةعسرعة و/أو نتیجة ال فيلتأثیر ُمقابل ا المسددةالدفعات غیر الُمقیَّدة 
شمل جمیع التكالیف التي ال ُتدفع ألطراف ثالثة وت: خفّیةمباشرة/تكالیف غیر -

محكمة أو تكالیف الحصول على على سبیل المثال تكالیف النقل إلى ال
 .المطلوبة وتكلفة أخذ إجازة من العملالوثائق 

 تحدید اإلجراءات إلىا هدف أساسً ت األدبیات مراجعة، فإن المرجعي طارا لإلووفقً 
آلیات  توافر حول المعلومات جمع عن ة، فضًال صلحالم أصحابوالرسوم و  قانونّیةال

إلنجازات ا حولالدراسات واألدلة القائمة  مراجعة إلى تسعى أنها كماالدعم وفعالیتها. 
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 المطالع باألدبّیات الئحة المستند بهذا ربطاً  ترفقوأوجه القصور في نظم العدالة. 
 .بها

جموعات مالرئیسیین ومناقشات  المعلومات قدميمُ  التي ُأجریت مع تاللمقابا ركَّزت
جراءات اإلدبیات المتعلقة بعلى تأكید البیانات التي تم جمعها من مراجعة األ تركیزال

فسیر ت. كما أنها ساهمت في نجازات وأوجه القصورالفاعلة واإل والجهات والرسوم
ات الخبرات والمواقف والسلوكی اختالف في لبحثدبیات ومواصلة انتائج مراجعة األ

 ُمقّدميضعت استبیانات لكل من وُ و . والحصول على معلومات ُمعمَّقة حولها
به ش اتالمحادث حول لوماتالمع ثراءخدمت إلالذین تم تحدیدهم واستُ  المعلومات

تخدمة واألسئلة الرئیسیة المس المعلومات ُمقّدميالمنظمة في المقابالت الرئیسیة مع 
 هلفضَّ  مال اجریت المقابالت باللغة العربیة وفقً التركیز. وأُ  اتلتسهیل مناقشات مجموع

ي وعل ،اننولب األردنفي سارة بركات  بقیادةالعمل المیداني  يجر . أُ المعلومات وُمقّدم
  .الدین في مصر وشریف محي في الیمن، صالح مكالة

 :جریت مقابالت مع المجموعات التالیةوأُ 
 صولو  مشروع إطار في مةقدَّ المُ  قانونّیةالنساء المستفیدات من الخدمات ال-

 العدالة إلى المرأة
 لىإ المرأة وصول مشروع من قانونّیةالنساء غیر المتلقیات للخدمات ال-

 العدالة
 محامو مشروع وصول المرأة إلى العدالة-
 نو محام-
 كمامحال ووموظف الكتّاب-
 قضاة-
ي ف العدالة إلى المرأة وصول مشروعالتي تنفذ  وطنّیةممثلو المنظمات ال-

 الدراسة قیدالبلدان 
للنساء  مجانیة قانونّیةم خدمات قدّ التي تُ  دولّیةوال وطنّیةالمنظمات ال وممثل-

 ؛الدراسة قیدفي البلدان 
 .تالُمقابال ًأجریت معهم الذین المعلومات ُمقّدميقائمة بأوكسفام  لدى رتتوفّ 
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 التحدّیات
 

 حول قةالموثو ة لّ واألدالبیانات  التحدّیات منها قّلة ي بعضقییم الحاللتّ ا اصطدم
 لبلدانا فيوقانون األسرة  الشخصّیةالعدالة في قضایا األحوال  إلى المرأة وصول

مواضیعي، لا والمجال البلدان اختالفببطبیعة الحال  التحدّیات تختلفا. الدراسة قید
كان و من النجاح.  ةمتفاوت محققًا درجاتٍ حاول العمل المیداني معالجة هذه الثغرات و 

ول األخیرة على جد ةاللحظفي طرأت  يتالع التغییرات التّكیف معلى الشركاء 
 مما اضطّرهم إلى عقدعلومات، ُمقّدمي الم والناشئة عن تغّیر مواعید األعمال

جهاٍت لم تكن مشمولًة مسبقًا  واالكتفاء بمعلومات لم تكن دومًا على اجتماعات مع 
 اتمجموع تاالمطلوب. وفي جبل لبنان، شاركت ثالث نساء فقط في مناقشالمستوى 

منهن  يُّ أ تحضر، في حین لم قانونّیة المساعدة للمستفیدات منقررة التركیز المُ 
 وصول مشروع یشملهنّ لم  اللواتي نساءلل الُمخصَّصةالتركیز  اتات مجموعمناقش
 اتن في مناقشات مجموعیْ سوى امرأت ُتشارك. وفي طرابلس، لم العدالة إلى النساء

هما أفادتا و ، العدالة إلى المرأة وصول مشروع لم یشملهنّ مع النساء اللواتي  تركیزال
، حیث صعوبةً أكثر  األردنمل المیداني في . وكان العمجان�ا من خدمات المحاماة

ة المنظمات غیر الحكومیّ  و، كما لم یحضر ممثلمقابالتالقضاة إجراء  رفض جمیع
 امتناع ل، في مصر، شكَّ نفسه النحو وعلىرة. رَّ قَ والمحامون اآلخرون االجتماعات المُ 

هذه فملة. اجمع البیانات الش في تحدیاً  التقییم في المشاركةعن  والكتّاب قضاةال
 نَّ لكهات؛ جاالمعلومات وتحلیل االتّ  رصد إلى تسيءة الثغرات في البیانات األولیّ 

التحقق من صحة البیانات وتقدیم لمحة عامة عن أثر الرسوم  إلىالتقییم سعى 
 .الدراسة قیدالعدالة في البلدان  إلىوصول المرأة  في قانونّیةال
 

 ٢الخلفّیة
 

فریقیا، أمنطقة الشرق األوسط وشمال  دولالذي أحرزته  بيعلى الرغم من التقدم النس
 فیماو في مجال المساواة بین الجنسْین.  أداءً  األسوأ البلدانبین  من األخیرةتزال  ال

، ٢٠١٦تقریر الفجوة بین الجنسین الذي أعدَّه المنتدى االقتصادي العالمي لعام  ُیفید
منطقة  ، إال أنّ %٦٠تفوق  بنسبةٍ ن الفجوة القائمة بین الجنسی ردمتالمنطقة  أنّ 

                                                           
مقترح المرحلة الثانیة من مشروع  من مستوحتانمن قسم "المعلومات األساسیة"  ٣و ٢فقرتان ال ٢

 وصول المرأة إلى العدالة
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 ویحتلفي هذا الصدد.  ٣الشرق األوسط وشمال أفریقیا ال تزال تحتل المرتبة األخیرة
 نسبة على سوى القضاء من یتمكٍّن لمیث ح ،المنطقة بلدان بیناألدنى  المرتبة الیمن
حسب ب المنطقة مرتبًة متدنّیةً  تحتلّ . كما الجنسْین بین القائمةفجوة المن  %٥٧

الصادر  ٢٠١٤األرقام الواردة في مؤشر المؤسسات االجتماعیة والجنسانیة لعام 
ي مستوى ف ملحوظٍ  عن منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، مع انخفاضٍ 

ات لحریّ ا تقیید حولووجود مؤشرات  ةالتمییزیّ  األسرّیة وانیناألداء الُمتعّلق بالق
 . مدنّیةال

كل  قصاد، مشروع وصول المرأة إلى العدالةقترح المرحلة الثانیة من كما ورد في م
لى على اتفاقیة القضاء عمن مصر واألردن ولبنان والیمن، مع بعض التَّحفُّظات، 

بالزواج والحیاة األسریة  ) الُمتعّلقةCEDAW(جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 
 أبرز حدأ الشخصّیةاألحوال  وُتعتبر قوانین .والطالق وحضانة األطفال والجنسیة

الضغط االجتماعي، وغیاب  ُیشّكلو . وممارسةً  قانوناً مصادر التمییز ضد المرأة 
حّیة المحاكم الرو ة الالزمة في الهیاكل اإلداریّ  إلىالتثقیف القانوني، واالفتقار 

 وصولرئیسیة أمام العقبًة ، قانونّیةفي اإلجراءات ال المشرِّعاتلمساعدة  والشرعّیة
وارتفاع رسوم المحاماة حواجز إضافیة، كما  ضاةاالمق كلفة وُتشكِّلالعدالة.  إلى

محاكم، ، بما في ذلك التأخیر في تنفیذ أحكام القانونّیةالتأخیر في اإلجراءات ال ُیشكِّل
 .العدالة من خالل النظام القضائي الرسمي إلىالنساء  لجوء دون یحول رادعاً  عامالً 

صف نروع العوامل الكامنة وراء وصول المرأة المحدود وغیر المُ مقترح المش لّخصیُ 
 :یلي كماالعدالة  إلى

 :محدودیة قدرات المرأة على المطالبة بحقوقها بسبب"-
 وفي فردّیةال الحقوقبتتعّلق  یرةارات ُمستنخاذ قر اتّ  یعل المحدودةالقدرة .

 لمرأةاأّن  إالّ ، حقوقهالقدرة على الدفاع عن  إلى الرجلیفتقر  قدحین 
غیر  يهو  ،قوانین معینة موجبللتمییز ب تتعّرض لكونها اأكثر حرمانً 

 ثیركخارج األسرة.  المطالبة بحقوقهمن الناحیة الثقافیة على ا ةُمشجَّع
قدرة المرأة على حمایة حقوقها والمطالبة  من تحد التي سباباأل هي

                                                           
، ُمتاح على ٢٠١٦الفجوة بین الجنسین، المنتدى االقتصادي العالمي،  بشأنالتقریر العالمي  ٣

 الرابط التالي
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_R

eport_2016.pdf    
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ة والنظم وق الفردیالحقب المتعلقة جیدةالمعلومات في ال النقص، بها. أوًال 
ل الحصول على معلومات واإلجراءات المعمول بها. ویشكّ  قانونّیةال

 معظمهّن وهن ب ُمستضعفاتجیدة مشكلة بالنسبة للنساء الفقیرات وال
لنساء في المناطق الریفیة وشبه الحضریة ا إلىبالنسبة  كمایات، أمّ 

 كلشلتعلیم بعمل اإلعالم وقطاع ایوالمخیمات واألحیاء الفقیرة. وال 
، اط على تعزیز المعلومات المتعلقة بالحقوق والوعي القانوني. ثانیً اشن

جتمع التي یقدمها قادة الم رسمّیةغیر ال قانونّیةا ما تؤدي المشورة الغالبً 
سیما  ، الاتإدامة المفاهیم الخاطئة بشأن الحقوق والمسؤولی إلىالمحلي 

 ال إمَّاف محلّیةال اتة المجتمع. أما قادالشخصّیةما یتعلق باألحوال  في
وق لیسوا داعمین لحق ومعرفة كافیة بالقوانین وحقوق المرأة، أ یملكون

ا التي تقدمه قانونّیةا، على الرغم من محدودیة الخدمات الالمرأة. ثالثً 
ر غی وا ما تكون نظم اإلحالة ضعیفة أمنظمات المجتمع المدني، غالبً 

 فات بشكلُمستضعتوجیه النساء الموجودة، مما یمنع المنظمات من 
 .تاحالدعم المُ  على للحصولال فعّ 

والتقاضي. ةیّ الخدمات القانون كلفةتحمل  یعل المرأة المحدودة قدرة 
النساء  إلى ةبالنسب الدراسة قیدفي البلدان  قانونّیةالخدمات القیمة  ترتفع

طویلة،  ةنیّ قانو ذلك، فإن اإلجراءات ال إلى إضافة .والُمهمَّشات الفقیرات
الخدمات ف. قضّیة كلالتنبؤ بالتكالیف النهائیة ل یصعبا ما وكثیرً 

 لقضایا الجنائیة.ا علىفي معظم الحاالت  تقتصرالمجانیة محدودة، و 
التي  معاییر الُضعفو  الُمتاح قة بالدعمتعلّ المعلومات المُ  تتوّفر ال كما

 ّینب، وال تةمجانیّ  قانونّیةیمكن أن تؤهل النساء للحصول على خدمة 
رها منظمات المجتمع المدني المختلفة. ا جمیع الخیارات التي توفّ دائمً 

 اصٍ دخل خ بإنتاج لهاتسمح  تيلاخیارات محدودیة المن  المرأةوتعاني 
ا م في استعراض منتصف المدة للمرحلة األولى من المشروع وجاء. بها
". ٤لزواجا عن اقتصادي بدیلمن النساء المتزوجات لدیهن  قّلة، "یلي

 ملعت تي، وال تكون المرأة الةعمل مأجور محدود لىعصول حال فرصف
 الحصول على عمل ا في المجتمع. ویرتبطأطفال مقبولة دائمً ولدیها 

                                                           
ل. ماریتانو وٕا. زامبلي، وصول المرأة إلى العدالة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا،  ٤

 .٢٠١٣استعراض منتصف المدة، أوكسفام، 
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بمواقف ًضا أیبطبیعة الحال بمستویات التعلیم، والمهارات، ولكنه یتأثر 
أس فر ر وتواعلى وجه الخصوص)  ةقطلّ أرباب العمل تجاه المرأة (المُ 

 .خاصةالمال األولي إلطالق أعمال تجاریة 
 المرأة عارالب وتوصمالنظام القضائي.  إلىا من الوصول منع المرأة اجتماعی� تُ -

 ما فيسی، قضائّیةالمؤسسات ال إلىالوصول  مستقلٍ  بشكلٍ  تحاول التي
اجتماعیة ومجتمعیة  اضغوطاألقران  وُیمارس. الشخصّیةقضایا األحوال 

المحكمة، التي تعتبر المالذ األخیر بعد استنفاد  إلىاللجوء  نعلموأسریة 
عن لمرأة ا وتُثنىوالتدخل العائلي.  رسمّیةالوساطة غیر المثل  ،سبلال سائر

ها ومنح ةقطلَّ من خالل النظام القضائي ألن حمایة المُ  االمطالبة بحقوقه
ا، أخیرً و  .غیر كافیین االقتصادي واالجتماعي أ-النفسي والدعم النفسي أ

موقف  واللجوء إلیه، وه بالعدید من النساء بالنظام القضائي ویتجنّ یثق  ال
لمؤسسات ایز تحر بنقص التمویل والبیروقراطیة و حد كبی إلىیمكن تفسیره 

 .الملحوظ قضائّیةال
 وأ ندری�اجزة تحیّ على أنها مُ  رسمّیةوغیر ال رسمّیةنظم العدالة ال إلىنظر یُ -

وتكمن أسباب هذا التحیز في محدودیة حساسیة موظفي تمیز ضد المرأة. 
المحاكم في القضایا الجنسانیة، والتنفیذ غیر الفعال للقوانین، والتحیز على 

امین المح فنة (كما نوقش أعاله)، وعدم اعتراعیّ في قوانین مُ  درالجن أساس
الضعف  بأوجه والمؤسسات التي تقدم الخدمات إلى المواطنین الُمستضعفین

لمكلفة ا المحاكم الروحّیة والشرعّیةتتبع ذلك،  إلىباإلضافة . خاصة بالمرأةال
 الدینّیةسلطة ال الدراسة قیدفي جمیع البلدان  الشخصّیةتنفیذ قوانین األحوال 

العدالة  راعيا ما تولكن محدود من قبل الدولة. ونادرً  تبّدلوتخضع لتأثیر مُ 
ن الدی رجال كبارو  محلّیةال تاالتي یقدمها قادة المجتمع رسمّیةغیر ال

ظم . وفي معالجنسانیة االعتبارات ،تحكیم وشكل وساطة أ علىوالمحامون 
 االعدالة غیر الرسمیین أنفسهم من الرجال، الذین غالبً  والحاالت یكون مقدم

المرأة.   من االعتراف بحقوقالمعاییر الثقافیة الراسخة بدًال خلف  ینجرفونما 
 سیطرةة السائدة، و لذكوریالثقافة ا ،العمیقةذور الج ذاتومن األسباب 

، لتغییرا مومقاومته الشخصّیةعلى قضایا األحوال  الدینّیةالسلطات 
یق ما تكون غیر قادرة على تطب اوالمؤسسات الضعیفة والفاسدة التي غالبً 

 ".اإلجراء مرعیةالقوانین 
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 الُمختّصونن و ن العامو المدع الخصوص وجه وعلىمكتب النائب العام، -
 لزوجیةا قضایا تتعلق بالطالق والخلع والنفقةب والمعنیونبشؤون األسرة 

قضایا المعلومات حول  اتثبوإ  جمع علیهم یوجب والذین، بشكل عام
 المحاكم؛

ق بین اولة التوفیف بمحكلَّ عات المُ اوزارة العدل، ال سیما مكتب تسویة النز -
 تفاق؛ا إلىل وصُّ لم یتم التَّ  ماالمحكمة  إلى قضّیةال ةحالالطرفین قبل إ

ألحوال ن ایانو بق الُمتعّلقةجمیع القضایا  إلىمحاكم األسرة التي تستمع -
 ؛الشخصّیة

 .إلنفاذ قرارات المحاكمالسلطة التنفیذیة  وهيالشرطة -
نقابة  الو م المحكمة قدّ ال تُ فشین، همَّ المُ  وأ/ویتعلق بآلیات دعم الفقراء  ما في أّما

 ،للمرأة المصریةؤسسة مات مثل منظّ م بعض المُ قدّ یُ خدمات مماثلة. و المحامین 
  .المساعدة عن طریق المشاورات والتمثیل القانوني

ق مشروع في وثائ جاءألخرى في هذا التقییم، وكما الحال بالنسبة للبلدان اهي وكما 
وصول  دونعوامل فردیة واجتماعیة ومؤسسیة  تحول، العدالة إلى المرأة وصول
 یعرضام؛ بوجه ع ضعیًفایزال وعي المرأة بحقوقها وٕاجراءاتها  فالالعدالة.  إلىالمرأة 
 یمكنهنّ  أنه یعرفن یكنَّ  متجارب نساء لل ٢٠٠٤هیومن رایتس ووتش لعام  ٨تقریر

ه. قراءة العقد قبل التوقیع علیفرصة  ُیعطینلم  وأ ،في عقد زواجهنوضع شروط 
تعیین  إلىن ر وقد یضطر  ،محامٍ  تعیینذلك، ال تستطیع النساء الفقیرات  إلى إضافةً 
ن في الدفاع ع له دور كافٍ ال یكون  قدو  ،ُمنخفضة أتعابكلفة  یتطلَّب محامٍ 

الل خ فیه سوى القلیل من الموارد نقت الذي ال یملك، وكل ذلك في الو ٩نقضایاه
 یمي القخ فترسّ الضغط االجتماعي المُ  ُیشّكلنظام العدالة الرسمي.  داخلن هتنقل
النزاعات  تسویة تعتبر. وعلى مستوى المؤسسات، أمامهن ایة التقلیدیة رادعً ذكور ال

 ١٠.اعتبر نظام العدالة فاسدً بطیئة، ویُ  عملّیةوعملیات التقاضي 
 
 

                                                           
المطلقات من العدالة: عدم التكافؤ في فرص حصول النساء على الطالق هیومن رایتس ووتش،  ٨

 ٢٠٠٤في مصر، 
ني في مصر، التعاون التق الشخصّیةموجیرون ن.، أسئلة وأجوبة حول قوانین األحوال -برنارد ٩

 ٢٠١٠األلماني، 
 ٢٠٠٩ُمسّوح، حقائق المنزل: تقریر عالمي عن المساواة في األسرة المسلمة، ١٠
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. السابق في قضائّیة دعوى أقمن قد كنّ  ٣٠٠ وعددهنّ  العّینة نساء من %٤٠ أنَّ 
هر ظاآخر من م مظهرٌ  الشخصّیة األحوال قوانین قضایال ١٣تحلیليتقریر  من ویتضح

تأخیر في إجراءات محاكم األسرة المصریة من خالل تسلیط الضوء على مسألة  ال
محكمة التي أصدرت ال قضایانسبة ال هيو  أخرى ییماتتقاریر وتق في إلیها ُمشار

 %٨١ فيم احكأ ت، صدر ٢٠١٣و ٢٠٠٨ بشأنها. وفي الفترة ما بین عاميّ  اكمً حُ 
 %٤٨و %٣٢,٥ إلىخفضت هذه النسبة ة، في حین انمن القضایا الجزائیّ  %٩٢ إلى

. وتصبح ١٤الشخصّیةاألحوال  قضایال %٤٠و %٣٣ما بین  ٕالىو  مدنّیةللقضایا ال
، بلغ ٢٠١٣عام الالطالق. في  قضایاعند النظر في للقلق  إثارةً هذه النسبة أكثر 
 الطالق قرارات عدد بلغ بینما ا،طلبً  ١٦٢،٥٨٣الطالق  طلباتالعدد اإلجمالي ل

 العواملا . أمّ ٢٠١٤١٥عام  مماثلة نسبة وسّجلت، %٣ا أي بنسبة بً طل ٥٧٩,٤
 والسرة، القضایا في بعض محاكم األفكثیرة ومنها العدد الكبیر من  لتأخیرلالمسببة 

ترة الخمسة عشر بعد ف قضّیةتسجیل ال عند ّیاً أول اً تأخرة تأخیر هذه القضایا المُ  ُتسبب
لتأخیر ا یتضاعف أن ُیمكن بل، وحسب صالحةصة لمحاوالت المخصَّ ا األولى المُ یومً 
 قضائّیةال ةالعطل األخرى العوامل ومنآلخر.  وأ لسببٍ التأجیل  قضّیةال استدعتإذا 

، وبالتالي تبدأ االقضای عدد یتفاقم حیثأكتوبر /تشرین األولو یولیو /تموز بین شهريّ 
 حمللكتكتیك  رالتأخی إلى عمداً  المحامین بعض یلجأ أن وُیمكنالدورة من جدید. 

 وّلىیتالحال في بلدان أخرى، هي وكما . وأخیًرا، حقوقها عن التخّلي على المرأة
لطرفین أحد ایمثل  لم، ال سیما إذا ا طویًال یستلزم وقتً  مما التبلیغالمحكمة  كتّاب
د البل رجإذا كان خا ذلك من األسوأ أوعى علیه) أمام المحكمة، دَّ المُ أو  الزوج (عادةَ 

 .الدعوى في وقت
بعض  تخصصعدم  ،محاكم األسرة فعالّیة فيا ؤثر سلبً العوامل األخرى التي تُ  ومن

التي تشرح النظام  والمعممةالمطبوعة  الوثائقالمحدودة من  األعدادالقضاة، و 
في جمع وٕاثبات  غیر الكافیة مشاركة المدعین العامینو القضائي وٕاجراءاته، 

 .كافیة زوجیَّة نفقةلضمان الزوج  بدخل الُمتعّلقةالمعلومات 
 
 

                                                           
 أة المصریةلمر مؤسسة قضایا اأبو المجد أ.، تحلیل قضایا األحوال الشخصّیة (باللغة العربیة)،  ١٣
 المرجع نفسه  ١٤
 المرجع نفسه ١٥

24  



 

 

 القدرة على تحمل التكالیف
 

فئتین  لىعفي مصر  الشخصّیةحوال لقضایا األ رسمّیةتكالیف التقاضي ال تتوّزع
المعلومات حول العمل  وُمقّدمر قدَّ . ویُ ینحامتین: رسوم المحاكم ورسوم المُ امَّ ع

 سومر  تمّثل بینما ،قاضيمن جمیع تكالیف الت %٥تمثل  رسوم المحاكم أنَّ المیداني 
نسبة ) برسمّیةوغیر ال رسمّیةدة (الوحَّ المُ  یفلامن التك كبرة األحصّ ال الُمحامین

 ٢٠ إلى ١جنیه مصري ( ٣٥٠و ١٧بین  ةاكمرسوم المح تتراوحا. تقریبً  ١٦%٥٠
ین رسوم الُمحام متوّسط ویبلغ. اواحتیاجاته قضّیة كل بحسب، بالمجمل) ١٧.أ.د

ا بعً تِ  اا كبیرً . تختلف الرسوم اختالفً قضّیة) لكل .أ.د ١١٣( جنیه مصري ٢،٠٠٠
بها طلّ  عن مستوى الجهود التي من المتوقع أن تت، فضًال وخصوصیَّتها قضّیة كللنوع 

مؤسسة  تن تحلیالبیِّ حتمل أن تؤدي إلیها. وتُ المُ  من التي قضائّیةوعدد الدعاوى ال
المحامین  رسومأن  ١٨القاهرة الكبرى تكالیف التقاضي في حول لمرأة المصریةقضایا ا

 إلى ٥٠تراوحت بین  قد االستقصائیة دراسةها التشمل التي ٣٠٠الـ لقضایاا عن
ن: قدرة یْ ن إضافیَّ وأبرزت عاملیْ  ،١٩).أ.د٩٦٤ لىإ ٢,٨(جنیه مصري  ٠٠٠،١٧
 رُّسوملا ُتدفعالمحامین. ویمكن أن  وُسمعة )في هذه الحالة النساء( المالّیة ءالالعم

دفع تُ  مكن أنجلسة استماع، ویُ  كلّ  عند مثالً ، دفعات شكل علىي بعض األحیان ف
 نجزء مك أوطالب بها، المالیة المُ  المكافأةفي بعض األحیان كنسبة مئویة من 

المحامین  أتعابوتجدر اإلشارة إلى أن تقدیر المرأة لمتوسط . علیه فقتَّ خر المُ ؤ الم
تطور رسوم  فيالدراسة  نظرت .المحامون تداولهایاألرقام التي  تتجاوزغالًبا ما 

 في جمیع الدعاوى باستثناء "الوصایة التربویة والنفقات ارتفعتالمحاماة ووجدت أنها 
 ٣٠٠من  %٣٦٦زیارة األطفال بنسبة  قضایاأعلى زیادة في  ُسّجلتالمدرسیة"، و 

. %٦٤بنسبة الزیادة ر متوسط قدّ )؛ ویُ .أ.د ٦٢ إلى ١٧جنیه مصري ( ١،١٠٠ إلى
، أقل أتعاباً الدخل المنخفض  ذويمن  یتقاضونقال إن المحامین ومع ذلك، یُ 

یر شت. وعلى هذا النحو، الالحقة قضائّیةالدعاوى ال خالل من كذل عن معوِّضین
                                                           

 ٢٠١٧تقریر العمل المیداني في مصر، تشرین األول/أكتوبر  ١٦
 جمیع أسعار الصرف الواردة صحیحة في وقت كتابة التقریر ١٧
ضایا مؤسسة ق الكبرى" في القاهرة الشخصّیة، تكالیف تقاضي "قضایا األحوال .ه الحناوي ١٨
 ٢٠١٦لمرأة المصریة ، ا

عة عن دعوى واحدة وكذلك الرسوم المدفوعة عن عدة دعاوى وتشمل هذه الرسوم تلك المدفو  ١٩
المشمولة في عینة الدراسة هي األولى التي  قضّیةمرتبطة ببعضها، استناًدا إلى ما إذا كانت ال

 قدمتها امرأة أو أنَّ قضایا أخرى قد سبقتها.
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كلفة ا بالسعر العام وارتفاع تأن هذا االتجاه في الزیادة یرتبط جزئی�  إلىالحناوي 
 ّیةالشخصة" لدعاوى األحوال الطبیعة "المرحلیّ  واآلخر هالعامل أنَّ  علىالمعیشة، 

 .نفسها
من جمیع  %٤٥نسبة  رسمّیةالرسوم غیر ال تشكِّلبیانات العمل المیداني  وبحسب

سابقة  قضایا منالتالي: الحصول على وثائق  وصنفها على النحتكالیف التقاضي وتُ 
، ودفع %٣٠حاكم بنسبة وأمناء الم كتّاب"حوافز" لل و، ودفع رشاوى أ%٥بنسبة 

 ، والنفقات األخرى التي تشمل دفع%٥تنفیذ أوامر المحاكم بنسبة لرشاوى للشرطة 
 .%٥بنسبة  كتّابوسائل النقل والوجبات لل تكالیف

؛ جودهاو  من الرغم علىغیر المباشرة /خفّیةال التكالیف المعلومات ُمقّدمو یوردولم 
األسرة  من المرأةتتلقاه  الذيها الدعم على أن ٢٠فقد تم تصنیفها من قبل الحناوي

 بانتظارة الیومی األعباء تغطیةو  أوًَّال  قضّیتهاوغیرها من األطراف الثالثة لتمویل 
 أخذ لفةك خفّیةالتكالیف ال وتشملا بعد ذلك). (وأحیانً  ثانًیا المحكمةقرار  صدور

تحلیل مدة  عند. و جلسات المحكمة إجازة عمل لتتمكَّن من حضور العاملة مرأةلا
یام أ تقدیر، و من بین عّینة الُمشاركات في الدراسة ٢١العاملة مرأةلل قضائّیةالدعاوى ال

جمالیة في جمیع أنواع التكالیف اإلمتوسط  ُقدِّر، /الراتباألجرومتوسط  اإلجازة
 )..أ.د ١٠٢( قضائّیةجنیه مصري لكل دعوى  ١،٨٠٠بمبلغ  قضائّیةالدعاوى ال

لع ت الخُ ما في حااللمرأة، ال سیَّ افقدان "رأس مال" أیًضا ذه التكالیف ا، تشمل هوأخیرً 
 باالقتطاع ّماإ ذلك ویتم؛ الزوج إلى المقّدم المهر قیمة ُتعید أن المرأةع من توقَّ حیث یُ 

ة المالیّ  اتالحصول على المساعد وأ ممتلكات،عن طریق بیع ال وأ ،المرأة دخل من
 .القروض إلىاللجوء  عبر وأ الثالثة، طرافاأل/من األسرة

من القوى  %٢٣ نسبة تمثِّلفي مصر  المرأة أنَّ  إلى ٢٠١٤تشیر تقدیرات عام 
صت الدراسة االستقصائیة التي أجراها فریق سوق العمل المصري لعام لُ وخَ  .العاملة
نصف  فإنَّ  وبالتالي ؛%٢٧،٦ نسبة العاطالت عن العمل بلغت أنّ  إلى ٢٠١٢

أجور و  ظروف عمل سیئة ظلّ  فيالقطاع غیر الرسمي في  یعملنالعامالت 

                                                           
قضایا  سسةمؤ  ،" في القاهرة الكبرىالشخصّیة، تكالیف تقاضي "قضایا األحوال .ه الحناوي ٢٠
 ٢٠١٦لمرأة المصریة ، ا

بهدف حساب الخسارة النقدیة الناتجة عن الغیاب عن العمل، ال یشمل مصطلح "المرأة العاملة"  ٢١
 في هذا السیاق أعمال الرعایة واإلنجاب. 
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 مصر نصیب الفرد من الناتج المحلي حولر بیانات البنك الدولي قدّ . وتُ ٢٢ةنخفضم
 ٤٨٢، في حین تم تحدید خط الفقر الوطني عند ٢٣.أ.د ٥١٤,٤٩،٣ـاإلجمالي ب

 %٢٧،٨نسبة  تعیشحیث  ،٢٠١٤/٢٠١٥) للسنة المالیة .أ.د ٢٧جنیه مصري (
اضي كلفة اإلجمالیة للتقهذه البیانات والتَّ  إلى. وبالنظر ٢٤خط الفقر كان دونمن الس
ل الفقیرات والُمهمَّشات ال ُیمكنهنَّ تحمُّ  النساءن أعاله، من الواضح أن بیَّ مُ  وكما ه
 إالّ ، أیًضا الللّرج ُمكلفاً  یبقىالعدالة  إلى اللجوء أنّ  ومع .العدالةإلى  الوصولتكلفة 

ة بشدّ  ةمنحاز  الشخصّیةاألحوال  وقوانین عمل، فرصةفي إیجاد  حّظاً  رأوفأّن هؤالء 
سبة عات األسریة األولویة بالننزاالمحكمة لتسویة ال إلىاللجوء وال ُیعّد لصالحهم، 

 .صالحهممیل لت المیزان كفَّةمن الواضح أن ف، المرأة إلىالحال بالنسبة هي لهم كما 
 سمّیةر زالت المرأة تلجأ إلى عملیات التقاضي ال االعتبارات، ما هذهفي ضوء  ختاًما،

 التقاضي فترة، و الباهظة، والتكالیف المالیة المرهقةفي ظل الضغوطات االجتماعیة 
، والقانون المنحاز، والعواقب (المالیة واالجتماعیة والنفسیة) الكبیرة، وذلك المطّولة

ا تستنفد جمیع السبل . فالمرأة تلجأ إلى المحكمة عندمآخر خیار أي توفر عدمل
 تجد افإنه وهكذا،. تدفعه الذي الثمن المحكمة إلى هاؤ األخرى، وعندما یستحق لجو 

 .العدالة إلى طریقها لتمویل وسیلة
 

 األردن
 إمكانیة الوصول

 

 :شخصّیةالاألحوال  في قضایامن نوعین رئیسیَّْین دینیة ، تنظر محاكم األردنفي 
 ألحوالافي قضایا  مدنّیةمسلمین؛ وتنظر المحاكم اللغیر ال ُأخرىو  ینمسلملل ةواحد

نظام  لىع ا تعدیلٌ رً مؤخَّ  ُأدخل. مختلفةٍ  دیاناتٍ  إلى هاأطراف ینتمي التي الشخصّیة
 بتدائّیةامحكمتین، محكمة لیتألف من تسلسل هرمي  كان ففیما ؛المحاكم الشرعیة

بشأن تشكیل  ٢٠١٥ لعام ٢٠الموافقة على القانون رقم  جرتاستئناف، محكمة ف

                                                           
ه. ورمضان ر.، مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر: القیود والفرص، ورقة عمل  نازیر ٢٢

 ٢٠١٦بحوث االقتصادیة، ، منتدى ال٩٩٩رقم 
 ، متاحة على الرابط التالي:٢٠١٦بیانات البنك الدولي حول مصر،  ٢٣

 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD؟locations=EG  
 متحدة اإلنمائي حول مصر، متاحة على الرابط التالي:بیانات برنامج األمم ال ٢٤

http://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/countryinfo.html  
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إلى  بالنسبة أّما. ٢٩لتمثیل القانونيا إلىن حاجة العمالء تغلو االعتبار ویس بعین
میة عدد المنظمات غیر الحكو  ارتفعالخدمات التي یقدمها القطاع غیر الحكومي، فقد 

 دم معظم المنظماتالسنوات الماضیة، حیث ق خالل فيالتي تقدم الدعم القانوني 
لعربیة منظمة النهضة ا التمثیل في المحاكم، مثل قلیلعدد وقدَّم  قانونّیةالمشورة ال

 ةمنفذ ةشریك منظمة) (ARDD-LA( قانونّیةالمساعدة ال -للدیمقراطیة والتنمیة 
 ةقانونیّ "مركز العدل للمساعدة الو"تمكین" و) العدالة إلى المرأة وصول مشروعل
)JCLA(.ابكتّ ال أحدنساء و ال من معلومات قّدموالزرقاء، أفاد مُ  مخّیم وفي "، إلخ 

 قانونّیةتقدم المساعدة ال أنها یعرفونبأن المنظمة الوحیدة التي  مجرت مقابلته الذین
ذكر بعض و ، قانونّیةالمساعدة ال -النهضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة  منظمةهي 

 ضیةالمفوّ  طریق عن الُمنظمة هذه على ّرفتع هأنّ  النساء (الالجئات السوریات)
غیر أن عمل المنظمات غیر الحكومیة  .الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة
 قانونّیةال ا تقدیم الخدماتالعدید من العوامل مثل عدم وجود تشریع ینظم فعلی� ب یصطدم

، ال هامعارضة نقابة المحامین نفس  عنمن قبل منظمات المجتمع المدني، فضًال 
المنافسة بین المحامین وتمنع اإلعالن عن الخدمات  ترعىالقواعد التي  لجهةسیما 

التمكین  ولحدراسة أعدها معهد غرب آسیا وشمال أفریقیا  وتتوّفق .المجانیة قانونّیةال
تدابیر مثل أن األشخاص الذین یسعون ال هذه مفارقة فيوجود  عند ،٣٠القانوني

بالتالي و  ،الفقراء والمهمشین مجتمعات مجانیة هم من ّیةقانونللحصول على مساعدة 
 -لیس من خالل النظام الرسمي هأقلّ -العدالة  إحقاق عن االمتناعمیًال إلى  أكثر مفه
 .المالیة أعبائهكلفة  تحّملال یستطیعون  قانونممارسة  محاولة همن

ا م، سیّ ةدر وغا ةالعدالة طویل إلىالحال في بلدان أخرى، فإن الطریق  يوكما ه
لمیداني والعمل اأكدت مراجعة األدبیات . والمهّمشة الفقیرة وللفئاتبالنسبة للمرأة 

لتقییم الحالي أن النقص الكبیر في الوعي بالحقوق وٕاجراءات ا هدافجري ألالذي أُ 
 ُملّماتنساء ال أنّ ب التنویه، مع في الطریق نحو العدالة المحاكم یشكل عقبة رئیسیة

التقلیدیة  ةذكوریالقبلیة وال قیم. وعالوة على ذلك، فإن الالشخصّیة الحو محاكم األب
غیر  وأ رسمّیةتحقیق العدالة، سواء في النظم ال إلىالمرأة في سعیها  ضعفتُ 
الدولي  أفادت دراسة أعدها البنكحقوق. بالمطالبة ال، بسبب "العار" المرتبط برسمّیةال

                                                           
 ابلة مع محامیة، الزرقاءمق ٢٩
معهد غرب آسیا وشمال أفریقیا، حال التمكین القانوني في األردن: دلیل لدعم خطة التنمیة لما  ٣٠

 ٢٠١٥، ٢٠١٥بعد العام 
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 یةإحصائ ةائیاستقص دراسةا لنه وفقً أ ٣١ناألردوالعدالة في  الجندر حول ٢٠١٣عام 
من  %١٧من النساء (مقابل  %٢٦في نسبة  ُیحتمل، قانونّیةال المساعدة حول

 وهذاید. والتقال یمالعدالة في المحاكم بسبب الق محاولة الوصول إلى تجّنبالرجال) 
النساء  أن المعلومات ُمقّدميالعدید من  ذكر حیث المیدانّیة البیانات علیه أّكدت ما

تجدر  أنَّه إالَّ المحاكم كملجأ أخیر بعد استنفاد جمیع السبل األخرى،  إلىیذهبن 
زن میّ قاء في الزر  مناقشات مجموعات التركیزأن النساء اللواتي شملتهن  إلىاإلشارة 

 الریف في الیدوالتق العادات أنَّ  اعتبرن حیثفي العادات والتقالید بین الریف والحضر 
االجتماعیة  القیم بین اتالسوری الالجئات قارنتو  .معارضتها تصعب" و تشدداً  أكثر"

رسوم المحكمة  إلىضافة . وباإل٣٢انفتاحاً أكثر  األردن ناعتبر و ، األردنسوریا و  في
 منظمةجرته أتقریر  ُیشیرالعدالة،  إلىالتي تعرقل وصول المرأة  المرتفعة ینوالمحام

 غیاب إلى ،٢٠١٦عام  قانونّیةالمساعدة ال -النهضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة 
موظفي هیب لتر  یتعّرضنالنساء  أنّ  ٕالىالمحاكم الشرعیة، و في  العمل في التام المرأة

 ٣٣.المحاكم الذكور
 
   فعالّیةال

 

على اإلجراءات المتعلقة  ١٩٥٩/٣١القانون اإلجرائي للمحاكم الشرعیة رقم  ینّص 
لا للخطوات التالیة: تُ وفقً  متت والتي، الشخصّیةبقضایا األحوال  لدعوى لدى ا سجَّ

 بعد) و االطالق إذا كان ذلك مناسبً  طلب والموظف بعد تقدیم المرافعة االستهاللیة (أ
ا عین موعدً ص لقاض یُ خصَّ وتُ  اتسلسلی�  اثم تعطى الدعوى رقمً  .دفع رسوم التسجیل

ریخ م المحكمة في تاعى علیه للمثول أمادَّ لمُ ا وُیستدعىلجلسة االستماع األولى. 
 تاألولى عادة ما تكون جلسة وساطة. قام جلسةال أنّ  إلى اإلشارة عالجلسة، م

 حلّ  لمحاولة) المصري لنموذجا على نسق( ا بإنشاء مكاتب للمصالحةرً ردن مؤخَّ ألا
 يالمشاركات في جلستَ  وأجمعتالمحكمة.  إلىدون اللجوء  منة سریّ النزاعات األ

 إلىة هذا المكتب؛ باإلضاف فعالّیةعدم على في الزرقاء  ركیزمناقشات مجموعات الت
                                                           

الجندر والعدالة في األردن: المرأة، الطلب والوصول، في "المعرفة في الشرق األوسط وشمال  ٣١
 ٢٠١٣، البنك الدولي، ١٠٧عدد أفریقیا سلسلة تعلم مالحظات سریعة، ال

صول من مشروع و  قانونّیةمناقشات مجموعات التركیز مع النساء اللواتي حصلن على مساعدة  ٣٢
 المرأة إلى العدالة، الزرقاء

. تقریر: حقوق المرأة ٢٠١٥، قانونّیةالمساعدة ال -النهضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة  ٣٣
 ٢٠١٦والوصول إلى العدالة في األردن، 
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 للفترة ّیةردناألارة العدل ة وز االتجاه الصحیح، أدرجت استراتیجیّ ب أولّیةخطوة  في
"المساهمة في األولى المعنونة  دعامتهافي إطار  ٢٠١٦-٢٠١٤ الممتدة بین عاميّ 
م تعمی حولقسًما "، اهة الوطني من خالل قضاء مستقل وفّعالتطویر نظام النز 

 یشمل ،"التقاضي عملّیةمفاهیم جنسانیة في  إدراج" ُیدعى مراعاة المنظور الجنساني
إدارة حقوق اإلنسان واألسرة، ووضع خطة لتعمیم مراعاة  فعیلثل تم إسهامات

ة اسیّ ، وتوفیر الهیاكل األسوتدریب القضاةالمنظور الجنساني في العمل القضائي، 
 - النهضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة منظمة رّحبتوالمعدات المناسبة. وفي حین 

 دائرةو  ةالشخصیّ ذلها محاكم األحوال هذه الجهود وتلك التي تبب قانونّیةالمساعدة ال
. ألوانه اً قال یزال سابأّن تأثیر هذه على أرض الواقع  إالّ ، لُعلیا وأشادت بهاا القضاة

منظور لا ذكروا غیاب یدانيأثناء العمل الم مقابلتهم جرت ذینال ونفالنساء والمحام
 ارجخ مهقابلتم جرت نالذی نالمحامی أحد وذكر .ینمة والمحامكن المحعجنساني ال

 يفلنساء والرجال ا اختالف رعتبااال بعینم ال تأخذ كالمحا أنَّ ع المشرو  نطاق
 ثحیبالفعل في إطار المرحلة األولى من المشروع  وحظلُ وهذا ما . ٣٦الخصوصّیات

وى بعض القضاة رفیعي المست ُیراعيفي حین  أّنها البحث المشار إلیه آنفً  ذكر
في وظّ م سائر على ینطبقال  إّال أّن ذلكهات الملك، توجیو جنسانیة ال االعتبارات

ى الرغم علو انخفاض مستوى معرفة المرأة باإلجراءات.  یستّغلونالمحكمة الذین قد 
و/أو حاالت استغالل من جانب موظفي المحاكم  حولمعلومات  ورودمن 

 یعرفن ال مقابلتهن أثناء العمل المیداني إنهنّ  جرتالنساء اللواتي  أفادت، ٣٧المحامین
 ) مقابل تیسیر اإلجراءاتمادّیة غیر( خدمات تقدیم لب فیها من النساءطُ حالة  أي

 یعني الذلك  لكنَّ لته. ج من موكِّ تزوَّ  محامٍ  إلىأشارت إحدى النساء و تسریعها؛  وأ
 ثاحباأل من بمزیدٍ  القیام ویستوجبهذه الممارسات غیر موجودة؛  بالضرورة أنّ 

هة  .الُموجَّ
ف قد تختل، ولكن واحدةً  سنةً  مّدةمحامین، یمكن أن تستغرق الدعاوى لاوبحسب 

وتوافر  ن أن حاالت الطالق هي األطول)،بیَّ (تَ  قضّیةا لنوع الا تبعً ا كبیرً المدة اختالفً 
 الفشلو األطراف،  أحد نمِ  التعطیلو عى علیهم، دَّ األدلة والشهود، والوضع المالي للمُ 

ا العوامل المتصلة بالنظام القضائي نفسه، فهي . أمّ وٕاخطاره إیجاد أحد الطرفین في

                                                           
 مقابلة مع ُمحاٍم، الزرقاء ٣٦
ي لة الثانیة، وكذلك فالمرحلة األولى والمرح -في مقترحات مشروع وصول المرأة إلى العدالة  ٣٧

 ٢٠١٤الزین ف.، وصول المرأة إلى العدالة في الشرق األوسط، التحدیات والتوصیات، أوكسفام، 
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 العدد الكبیر من القضایامع  بالمقارنةمحدود من القضاة ال بالعددا تتعلق أساسً 
التي جمعتها دائرة القضاة  وطنّیةاإلحصاءات ال جاءتوساعات العمل القصیرة. و 

 المعلومات ميُمقدّ المالحظات التي أبداها جمیع  على لتؤّكد ٢٠١٦٣٨العلیا لعام 
أكثر  ُسّجلت، ٢٠١٦عام الي فالت الطالق. معدّ  وازدیاد قضایابشأن ارتفاع عدد ال

 أعلى(ثالث ا في الزرقاء تقریبً  %١٣ردن، منها حالة زواج في األ ٨٠،٠٠٠من 
عام  ١٧،٦٩٦ق من الالط حاالت إجمالي عدد وارتفع )الزواج لتسجیل محافظة
لمصالحة امحاولة  تؤّديإلى ذلك،  ةً إضاف. ٢٠١٦عام  ٢١،٩٦٩ إلى ٢٠١٢

نفیذ قرار تاریخ تالقانون ال ینص على  . وألنّ عملّیةإلى إطالة مّدة ال الموصوفة أعاله
األحیان  م(في معظ ةالزوجیّ عدم دفع النفقة و/أو التأخیر في التنفیذ  المحكمة، فإنّ 

. هنَّ ر فق من دیزی، مما نساءال علىزوج) یزید من الضغط والعبء المالي من قبل ال
 اقنط خارج ممقابلته جرت نالذی نالمحامی أحد بحسبتنفیذ قرار المحكمة  أّما

لتنفیذ كل ا قسم إلىالذهاب  إلىن ر لنساء اللواتي یضطر ل اً مهین فاعتبر المشروع،
 یسهل دحمةٍ مز  صغیرةٍ  ، واالنتظار لساعات في غرفٍ مثًال  النفقةول على شهر للحص

 .بهن التحرشط الشرطة الموظفین وضبا فیها على
ذات  یاقضاو/أو ( أكثر من الرجل طالقال بدعاوى تتقّدم المرأةأن  و، یبدعامٍ  بشكلٍ 

 إلى ذكره اآلنفالبنك الدولي  ٣٩تقریرشیر یوالحضانة). و  الزوجیة الصلة مثل النفقة
 األحوالبنزاعات تتعلق  مع للتعاملا بأربعة أضعاف تقریبً  أكثر عرضةً  المرأةأن 

 هذه القضایا أنّ ب یفیدمن الرجال)، مما  %١١من النساء مقابل  %٤١( ّیةالشخص
 تخصیصو  موالاأل إنفاق لجهة ولویةباأل وتحظى هاعلى حیات األكبر تأثیرال تحدث
في و  .أثناء العمل المیداني فيهذه المالحظة  علىُمقّدمو المعلومات  د. وأكَّ الوقت
لرجال ا حقیقة أنَّ  إلىا جزئی�  ُیعزاذلك  أنَّ  ِكرذُ  ،التركیز مجموعات مناقشات إحدى

في  اءنسأربع ب الزواجلهم  یجوزحیاتهم حیث  لمواصلةالطالق  إلىال یحتاجون 
 القلطل المالدفع  علىیحمله  قد"ما الذي الُمشاركات:  إحدى تفیدنفس الوقت. 

ویوضح المحامون  ٤٠زوجته المقبلة؟" ىلعالمال  هذا صرفیستطیع  كان إذا مني
 الزوجیة. بالنفقة ُمتعّلقةها النساء ترفعأن معظم القضایا التي یًضا أ

                                                           
 ٢٠١٧(باللغة العربیة)،  ٢٠١٦للعام  وطنّیةدائرة القضاة العلیا، تقریر اإلحصاءات ال ٣٨
الشرق  ي "المعرفة فيالجندر والعدالة في األردن: المرأة، الطلب والوصول، فبریتیتور ب. س.  ٣٩

 ٢٠١٣، البنك الدولي، ١٠٧األوسط وشمال أفریقیا سلسلة تعلم مالحظات سریعة، العدد 
 مناقشات مجموعات التركیز مع النساء، الزرقاء ٤٠
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 خصّیةالشحوال األ قوانین أنّ  تركیزشات مجموعات الاقنمواعتبرت المشاركات في 
 ، ویعتبرن القضاةةوطنیّ ال بالقوانین اهات اللواتي قارنَّ السوریّ  سّیما، اتیة لهنّ ؤ م ردنّیةاأل

ضي. وفي ة القاشخصیّ ب المرتبطةستثناءات بعض االمع ا، أكثر إنصافً  الصارمین
 مًال عا كر طول اإلجراءات بوصفه، فقد ذُ الرئیسي رادعالحین اعتبرت األموال 

. قضائّیةلالدعاوى ا تطول أن احتمال ازداد ُكلما الدفع، على القدرة قلَّت ُكلمافا، حبطً مُ 
ن یثقن بأنه التركیزمناقشات مجموعات أفادت معظم النساء المشاركات في  وعلیه،

 .الشخصّیةحوال األببالنظام القضائي الرسمي لحل النزاعات المتعلقة 
 

 ل التكالیفالقدرة على تحمّ 
 

 األردن، في قانونّیةال المساعدة مجال في العاملة دولّیةوال وطنّیةال المنظمات بحسب
األحوال  نفي المسائل الُمتعّلقة بقوانی العدالةتكالیف القدرة على تحمل  ُتشكل

البنك الدولي  ٤١تقریر لفتالعدالة.  إلىعقبة رئیسیة أمام وصول المرأة  الشخصّیة
 من ضائّیةقدعوى  تقدیم وأ القضاء بواسطةالعدالة  تحقیق إلى سعیاً  أقلّ أن النساء 
 القرار ، بعد تعدیلالیوم الحال الهي وهذهعلى دفع الرسوم. لیغاب القدرة  ،دون محام

یض تخف جرىرسوم المحكمة الشرعیة. وفي الواقع، في حین حول   ٢٠١٥/٦١  رقم
 -أّن منظمة النهضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة  إالّ بعض الرسوم، أو إلغاء 

 الدعاوىعلى  الرسوم أنّ  إلى ٤٢التحلیل الذي أجرتهخلصت في  قانونّیةالمساعدة ال
درة ق یقّید، مما ازدادت قد، والحضانة والمهر ، مثل النفقةنساء عادة تقّدمهاالتي 

یر هذه الزیادة، ومن غ سبب یردتحقیق العدالة. ولم  إلىالمرأة على تمویل سعیها 
 .غیرها ازدیادالواضح سبب انخفاض بعض الرسوم و 

 النفقة قضایاتسجیل  رسوم تراوحت، ٤٣ُمراجعته تمت ذينظام الرسوم ال بموجب
ء الطالق وتصحیح المیراث والزیارات والحضانة واالنفصال والطالق وٕالغا الزوجیة

الزوجیة والحضانة  النفقةتحظى  حیث) ٤٤.أ.د ٤٢و ٧ا (ا أردنی� دینارً  ٣٠و ٥بین 
                                                           

الجندر والعدالة في األردن: المرأة، الطلب والوصول، في "المعرفة في الشرق األوسط وشمال  ٤١
 ٢٠١٣، البنك الدولي، ١٠٧ریعة، العدد أفریقیا سلسلة تعلم مالحظات س

لرسوم ، آراء وتحلیل لنظام جدید لقانونّیةالمساعدة ال -النهضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة  ٤٢
 ٢٠١٥سیتم تطبیقه في المحاكم الشرعیة، 

 مّیةرسبشأن رسوم المحكمة الشرعیة، كما هو منشور في الجریدة ال ٢٠١٥للعام  ٦١النظام رقم  ٤٣
 )٦٧٨٢(العدد  نّیةرداأل
 جمیع أسعار الصرف الواردة صحیحة في وقت كتابة التقریر ٤٤
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لفة لطالق. تبلغ تكإللغاء ا مقابل األدنى ) بأدنى نسبة(من بین األمثلة المذكورة
في حین أن طلب  )،.أد ٣٥( اأردنی�  ادینارً  ٢٥الزواج والطالق من  كلتسجیل 

القانون المذكور آنًفا على  ونّص  )..أ.د ٧( أردنّیة اتدینار  ٥ ُیكّلفلتعجیل بالتنفیذ ا
) لخبیر النفقة .أ.د ١٤( أردنّیة اتدینار  ١٠تتراوح بین باتت  التيأتعاب الخبراء 

أكثر من مجال ب المطالبة جواز مع)، .أ.د ٤٢( ینالطبی اءللخبر  اأردنی�  ادینارً  ٣٠و
الضعف  بةبنس التكالیف ارتفاع إلى یؤّدي مماخبیر لكل مجال،  خبرة واحد وأكثر من

ُیكّلف  كما .).أ.د ١٤( أردنّیة اتدینار  ١٠تسجیل التوكیل  ُیكّلف .أضعاف ثالثة أو
ُیعّد  مافی واحًدا، اأردنی�  االحصول على تصدیق المحكمة على التوقیعات دینارً 

ى من قرارات المحكمة (بعض للنسخ األول اً یّ الحصول على النسخ األصلیة مجان
 فيالمدفوع  التسجیلنصف مبلغ  الحقةٍ  على نسخٍ الحصول  یستوجب بینما) ایاضقال
أن یبلغ الحّد  على ،قرر دفعهمن المبلغ المُ  %٣نسبة برسوم التنفیذ  ُحدِّدت. ألصلا

ال ُتَعلَّق المحكمة،  كتّاب أحد وبحسب). .أ.د ١٤١دینار أردني ( ١٠٠ قصىاأل
تعاب إیصاالت، باستثناء أب تكالیفجمیع ال ُترفق بللرسوم في المحكمة، قائمة ا

لمحكمة اوثیقة قرار عند الدفع ولكنها تدرج في  یإیصاالتوثق الخبراء التي ال تُ 
ة، لیلق وأعاله قد تبد المذكورة ذلك، على الرغم من أن الرسوم إلى إضافةً . ٤٥النهائي

 السابقة، الرسوممقارنة مع  %١٥٠و %١٠٠ بین اوحتتر  بنسبةٍ  زیادةً  ُتشكِّلأّنها  إالّ 
 بأتعاب المحامین، في ما یتعلق. أما جرت مقابلتها لمحامي المشروع الذي وفقً 

) .أ.د ١،٤١٠ إلى ٢٨٢دینار أردني ( ١،٠٠٠و ٢٠٠هذه الرسوم بین  فتتراوح
ا لمً ، عجهستحتا قضّیةأنَّ ال المحامي ومقدار العمل الذي یعتقد قضّیةال حسب نوعب

 كلفتها راوحتت( ثمًنا لىعاأل االنفصال دعاوىو  ثمًنا، قلاأل قضایا النفقة هي عادةً  أنَّ 
 .).أ.د ٥٦٤و أردني دینار ٤٠٠ بین

المحكمة  لكتّابمدفوعة ، فهي في الغالب رسوم رسمّیةغیر ال الرسومما أ
 جرت انذلالوالكاتب محامي المشروع  بحسب تتراوح وهيستدعاء اال/لإلخطار

بلدان أخرى، یمكن  في). وكما .أ.د ٧ إلى ٣( أردنّیة اتدینار  ٥ إلى ٣بین  ماابلتهمق
المثول  فشل فيو/أو ها المدعى علیه اهذه المبالغ أكثر من مرة إذا لم یتلقُتسدد  أن

فع د توّجب إلى التركیز مجموعات مناقشاتأمام المحكمة. وأشارت المشاركات في 
تفاوض عون الدَّ ا ما یحاول المُ نادرً و إلخطارات. لتقدیم ا اأردنی�  ادینارً  ٣٠ إلىما یصل 

إخطار، أو  استدعاءأوامر  كاتب المحكمة قدمی لمعلى عدم دفع هذا المبلغ؛ إذا 

                                                           
 مقابلة مع كاتب في المحكمة، الزرقاء ٤٥
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حمیون على أنهم م كتّابال إلىنظر لمدة شهر. كما یُ  قضّیةیمكن بسهولة تأجیل ال
رت خالل المقابالت . وظهبدیلة حلولٍ  أمام المجال ُیفسح ال مما القضاة،من 

نه إذا لم ، ذكر كاتب أًال بالتحدید: أو  مسألةهتمام حول هذه الالل تْینمثیر  ْینتمالحظ
ارة، فإن لدیه سی كانتولكن  ،خطاراإل كلفة تغطیةل الكافي عي المالدَّ لمُ لدى ا یكن

ى عدَّ مل المُ ع وأ ةمكان إقام إلى نقلهممقابل  نقداً  المبلغ تقاضي عدیقبلون  كتّابال
 رناضطر هن أنَّ  أكَّدن، و التجربة هذه خضناللواتي النساء  هذا ما نفته علیه إلخطاره

إطار  خارج جرت مقابلتها، أشار المحامي الذي . ثانیً الحالتْین كال فيالدفع  إلى
دینار  ٤,٥ ُمقابل٤٦ي األردنالبرید  بواسطةأن اإلخطار یمكن أن یتم  إلى المشروع
 ویمنحاالستدعاء /المدعى علیه اإلخطار تلّقيء یضمن إجرا و)، وه.أ.د ٦أردني (

 .بعد في جمیع المحافظات ُمتاحة غیرهذه الخدمة  نَّ لك .باالستالم إشعاراً دعي المُ 
في بعض  الشهودتشمل رسوم النقل للنساء و فغیر المباشرة، /خفّیةالتكالیف ال أما

ال محكمة. الإلى  عادةً  ونهمیرافق ذینال العائلة أفراد من أكثر أو فرداألحیان وكذلك ل
تنفیذ لب یتطعلى سبیل المثال ف؛ صدور قرار المحكمة هذه التكالیف بعدتتوقف 

 شهری�اكمة إدارة التنفیذ في المح إلىمن النساء الذهاب  الزوجیة النفقةب الُمتعّلق قرارال
فریق  فتلالنقل كل شهر.  تكالیفدفع  یستوجب وبالتالي، النفقة مبلغ لتقاضي

الح یمكن إص إلى قانونّیةالمساعدة ال -النهضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة  نظمةم
توفیر بیسمح للنساء  مما مصرفّیة حوالةعن طریق  الزوجیةالنفقة  تسدیدبموجبه 

أن  ٢٠١٤ُیقّدر التقریر العالمي حول الفجوة بین الجنسین لعام . ٤٧المال والوقت
ال  كذل لكنّ ، رسمّیةحساب في مؤسسة مالیة  لدیهنّ  األردنمن النساء في  %١٧
 رسمّیةال الطوابع كلفة تحتسب والالدعم.  إلىلنساء األكثر حاجة ل مفیداً  حال�  ویبد

یمكن أن  يوالتنفسه على الوثائق التي یمكن طلبها كدلیل  مروینطبق األ ،النسخ
 .).أ.د ٢٨ا (دینارً  ٢٠ إلى تكلفتها تصل

 األحوال وانینق قضایا كلفةلعمل المیداني مقابلتهم أثناء ا تجر  ذینر المحامون الّ قدّ یُ 
.أ. د ١،٨٣٣و ٨٤٦دینار أردني، أي ما یعادل  ١،٣٠٠و ٦٠٠ما بین ب الشخصّیة

 الكلفة علىقضایا الطالق  وتستحوذالمستوى)،  رفیعال یشمل تعیین محاٍم  وهذا(
األرقام  هذه ُتعتبر ).الشقاق والنزاعأو  (الطالق بسبب الخالفات الزوجیة األعلى

 بعینا أخذنا إذ أعظمالتكلفة الحقیقیة للعدالة ُتعّد  فیمامرتفعة بالنسبة للمنطقة، 

                                                           
 مقابلة مع محاٍم، الزرقاء ٤٦
 ، َعمَّانقانونّیةالمساعدة ال -مقابلة مع منظمة النهضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة  ٤٧
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من  ٢٠١٧فبرایر /شباطالذي تم رفعه في  األردناالعتبار الحد األدنى لألجور في 
قضایا  یعني أن تكالیف مما)، .أ.د ٣١٠ إلى ٢٦٧دینار ( ٢٢٠ إلىدینار  ١٩٠

أضعاف الدخل الشهري لألفراد الذین یعیشون  ٥و ٣ بینتتراوح  ّیةالشخص األحوال
فقر. وأوضحت امرأة كانت ترافق ابنتها األ لیسوا همأنَّ  علًماالحد األدنى لألجور، ب

وستة  والدینأسرتها بأكملها، التي تتألف من أن  مناقشات مجموعات التركیز إلى
 ١٠٩ه قدر التنمیة االجتماعیة وزارة  تُقدمهشهري  مبلغأطفال، كانت تعیش على 

وعند سؤالهم . ٤٨اعمل مؤخرً  علىالوحید األكبر و بن اإل حصل أن إلى ،دینار أردني
ر غیأو  رسمّیة( كرسوم هیدفعون الذي دینار أردني ١٠الـ بمبلغ بهما یمكن القیام ع

 یسمحه أن مناقشات مجموعات التركیزالنساء المشاركات في  غابیة أجابت)، رسمّیة
في  اتكالالجئات السوریات المشار  وقالتلمدة یومین.  لألسرةطهي الاء الطعام و شر ب

وهذا  يردنأ ردینا ٤٠نهن یحصلن على قسیمة غذائیة شهریة بقیمة إ المناقشات
في  هاوالحصول علی بالحقوقا للمطالبة أحیانً  هدفعالذي یتوجب  المبلغیعني أن 

 ىحدإ ت. وذكر للغذاءالشهریة  ةمیزانیالمن  %٢٥نظام العدالة الرسمي یمثل 
 .منهالب طُ  الذي أردني دینار الستین قة ألنها ال تملكعلَّ أن قضیتها مُ  اتشاركالمُ 
 ترداداس(مثل المطالبة ب هنبعض حقوق عن یتخلَّین نأنه ُمشاركاتعدة  أجابتو 

ة لمطالبل قضائّیةال یملكن الموارد الالزمة لتقدیم دعوى  أنهنّ  لمجّرد) مجوهراتهنّ 
هي ف  مجموعات التركیزالمشاركات في  بین من العامالت نسبة أّمابهذه الحقوق. 

یمكن أن  لمحكمةا لزیارةمن العمل  إجازة أخذ أیام إنَّ ، یعملن للواتيبالنسبة  .ضئیلة
 ىحدإ تفقدان الوظیفة. وقالوفي بعض الحاالت  األجر من االقتطاع إلىیؤدي 

 حسنولها؛ معأن هذا بالضبط ما حدث  تركیزمناقشات مجموعات الفي  المشاركات
یف وهي ُتض الحد األدنى لألجور تتقاضى ولكّنهاوجدت اآلن وظیفة حّظها أّنها 

 ٤٩).هاأخواتو  هاتإخو (بما في ذلك راتبها إلى راتب والدتها العاملة لتقوم بإعالة عائلتها 
لمحامین، ا أتعاب تخفیض أو رسوم المحاكم خفض في بین االختیار تئلوعندما سُ 

 ال قضائّیةبعض اإلجراءات ال أنّ منهّن  ظّناً رسوم المحاكم  عن التخّلي فّضلن
 .محامین تعیین تستوجب

 قتواف إذا اللهمأفراد األسرة ( دعممن  القضاء إلىتمول النساء سعیهن ما  غالباً 
 ذأخ أومجوهرات)، ال ومنها( الموجوداتبیع أو  )اإلجراءات هذه اتخاذ على األسرة

                                                           
 ، الزرقاءمناقشات مجموعات التركیز مع النساء ٤٨
 مناقشات مجموعات التركیز مع النساء، الزرقاء ٤٩
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تي اللوافي مناقشات مجموعات التركیز  الُمشاركات أفادتروض من األصدقاء. ق
 - نمیةوالت للدیمقراطیة العربیة النهضة منظمةحصلن على دعم قانوني مجاني من 

 إلىظرن نتا نَّ كول ،القضاء إلى لجأن لما، المادي الدعم لوال أّنه، قانونّیةال المساعدة
ت مناقشات مجموعا في اتشاركالمُ  علیه تدأكَّ ما  وهذا. الكافي المبلغ ادخار حین

 تأمین المبلغ حین إلىجراءات اإل وقف إلى رناضطر  حیثالتركیز الثانیة 
 .٥٠المطلوب

ت ااركشالمُ  إحدى تصرَّح، حیث المتكررة الممارسات منعلى أنها الرشاوى  تردولم 
 حوالاأل یالقضا الشكاوى دفع من طائل النه بأ" مناقشات مجموعات التركیزفي 

ي في القضایا الجنائیة". وأشار المحام الرشاوىیدفع الرجال  أن فاألحرى، الشخصّیة
 كلشالغالب  في تتخذ قد الرشوة أنّ  إلى خارج إطار المشروع مقابلته جرتالذي 
 .المالي البدل تسدید منه الخدماتتقدیم أو  محسوبیةأو  تأثیر

ون المرأة لك منه الرجل على أیسرعدالة على أن ال ُمقّدمي المعلومات واتفق جمیع
قل أأیضًا لكونه  وٕاّنادخل مستقل،  وجنيعمل  ةفرصحّظًا في إیجاد  وفرأالرجل 

لمحكمة ولدیه مساحة اجتماعیَّة ا من اأقل خوفً و ، ةاالجتماعی اتطو عرضة للضغ
ة النهض منظمةفریق  نوَّه. أكبر ورأس مال اجتماعي ُیخّوله الوصول إلى محامٍ 

الرجال  نيیجأنه في حین  إلى قانونّیةالمساعدة ال -ربیة للدیمقراطیة والتنمیة الع
تحمل و  عدالةال إلىلوصول أنَّ كلفة ا إالّ ، أكبر ئیةشرا قدرة لدیهدخًال أعلى أو  نظریاً 

 .باراالعت بعینبالنسبة لكل من الرجل والمرأة، ویجب أن تؤخذ  كبیرةعواقبها 
 

 لبنان
 إمكانیة الوصول

 

أكثر من قانون أحوال شخصّیة، للمسلمین  اعتماددول المنطقة  في یشیع أّنه مع
 ةدینی ةطائفیضم خمسة عشر أّنه  بخاصّیة ینفردلبنان أّن  إالّ غیر المسلمین، و 

السنة  نم لكل ُمختلفةة أحوال شخصیّ  قوانینعلى سبیل المثال، لدیه ف. ةمختلف
من  ٢المادة نحت . مواألرثوذكس نةر او والم الكاثولیك الملكیین والروموالشیعة 

 یهدف ال وفیما. مذاهبلمختلف ال قضائّیةامتیازات  ٢٠١٦لعام  ٦٠المرسوم رقم 
القانوني  هذا اإلطار أنّ  إالَّ ، بینها والمقارنة هذه القوانین دراسة إلىالتقییم الحالي 

                                                           
 .المرجع نفسه ٥٠
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ن من ینرئیس قضاة واث تضم، و االبتدائّیةالمحاكم  بقرارات طعونالاالستئناف في 
 الكاثولیك یینالملك الروم محكمتيقراراتها. وفي ب مبدئیاً  عنالط یتم والكبار القضاة؛ 

قانون الن الذین درسوا القانون و المحامو  :من "المحامین"نوعان  یعمل، وارنةوالم
 والیس موه الكنسي القانونسوى  یدرسوالم  ذین" الونن الكنسیُّ و "المحامو ٥٣،الكنسي
حال لیست هذه ال ولكنالمحامین.  ةنقاب ىلإ االنضمام هموال یمكن ُمحامین، عملی�ا

 .لمحاكم األرثوذكسیةا إلىبالنسبة 
موجب ب أنشأت الدولة،مّر السنین  علىف. سالمّیةالمحاكم اإل في الوضع یختلف

الرئیسیة  ةسالمیّ اإل مذاهبلیا لكل من العُ  إسالمّیةالعدید من القوانین والمراسیم، هیئة 
اف على فة باإلشر كلَّ الدروز. هذه الهیئة مُ و  ،والسنة ،(للشیعة) ةالجعفری :الثالث

حاكم ا لنظم المالثالثة. وخالفً  قضائّیةة لكل من النظم الة والمالیّ الشؤون اإلداریّ 
 عنيیال  من قبل الدولة على الرغم من أن ذلك ل المحاكم مباشرةوَّ مَ المسیحیة، تُ 

 رقابةٍ ل عتخضو في الواقع، تعمل المحاكم بشكل مستقل ف؛ عن كثب رقابةال ممارسة
موزعة  ةمن الدولة. وتوجد في أنحاء لبنان تسع عشرة محكمة سنیّ  )معدومةٍ أو ( قلیلةٍ 

مة ا لحجم المحكمنفردین. وتبعً  على مختلف المناطق، یتألف كل منها من قضاةٍ 
م محاكالأكثر. یمكن الطعن في أحكام أو  واحد عملها، قد یكون لها قاضٍ  مقدارو 

رئیس  تتألف منالتي  ة الموجودة في بیروتمحكمة العلیا السنیّ أمام ال االبتدائّیة
 .ضوینقضاة وعُ 

لیا في لبنان، وهي محكمة النقض، فهي مسؤولة عن دراسة مدى أما المحكمة العُ 
، لصالحیَّاتا هذه عنا تقلیدً  أحجمت لكنَّها ،مع النظام العام الدینّیةتوافق القوانین 

 تغّیری الوضع هذا وبدلواإلجرائیة.  قضائّیةنب ال من ذلك على الجوابدًال  وركَّزت
 الشرعّیة والروحّیةقرارات المحاكم في  بالطعنمحكمة النقض عندما بدأت  مؤخراً 
 ٥٤.تدابیر حمایة الطفل مع عارضتت التي

اإلجراءات  في وغیر مؤكدةٍ  التقاضي، وٕان كانت متباینةً  كلفةمن  للحدّ وتوجد آلیات 
آلیات  ةلمحاكم المسیحیّ ا دىلفكم. ارسوم المحآلیات ُمتعّلقة ب أوّالً  هناكالمكتوبة. 

یف غیر القادرین على تغطیة التكالو ا شین اجتماعی� همَّ المُ أو  المحدودلدعم ذوي الدخل 
المحاكم  وبعض الكاثولیك الملكیین الروم ومحكمةالمارونیة  المحكمةأنفسهم. ولدى ب

                                                           
 القانون الكنسي هو القانون الذي یحكم الكنیسة ٥٣
 لشخصّیةافئة وغیر محمیة، حقوق المرأة بموجب قوانین األحوال هیومن رایتس ووتش، غیر متكا ٥٤

 ٢٠١٥اللبنانیة، 
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 حیثب التماسها ُیمكن التي ،"قضائّیةال"المساعدة بـ األرثوذكسیة إجراءات تسمى
 القضایا بعض في كلی�ا و(أرسوم المحكمة  من جزئی�ا، علیها الموافقة لدى، ُتخفف

 قدِّمفتُ خدمة ال هقدم هذة األخرى التي ال تُ لمسیحیّ المحاكم ا اأمّ لمحاكم). ل وفًقاو 
ة لمارونیّ ا للمحكمة. وبالنسبة مثالً  بالتقسیطعن طریق السماح  للدفع تسهیالت
بیان  إلى ااستنادً  قضائّیةمنح هذه المساعدة ال، تُ الكاثولیك الملكیین الروم ومحكمة

أخصائي  ق علیهصدّ یُ األبرشیة ثم أو  ه الكاهنعلی وقعیعده و یُ  ،الحال فقر یؤكد
بیان من مختار  إلىحاجة  تلتمسة، اجتماعي. وفي بعض المحاكم األرثوذكسیّ 

 لوصو  مشروعلعدل بال حدود  منظمةمحامي  حظهالُمهمَّة ما النقاط ال ومن. المحّلة
نه في أوقد لفت إلى  ،مقابلته أثناء العمل المیداني جرتالذي و  العدالة، إلى المرأة

 لىعة كانت تمنح في بعض األحیان تخفیضات كاملة المحكمة المارونیّ  حین أنَّ 
منظمة  ومحام ع ویمثلهنّ المشرو  للواتي یدعمهنّ للنساء الفقیرات ا المقاضاةرسوم 

نسبة بالتخفیضات ُتمنح  باتتف، تغّیرت الممارسة إالّ في المحكمة،  عدل بال حدود
عدل  منظمة المحكمة بأنَّ  اعتقاد إلىعزى ذلك یُ ذلك  ولعلّ . ٥٥حد كأقصى %٥٠

ض تخفی أنَّ  إلىاألموال الالزمة لدفع رسوم المحكمة. وباإلضافة  تملك بال حدود
األموال  على تأمین مقدرتهل وفًقا وٕاّنماعلى أساس احتیاجات األفراد  یتم ال الرسوم

المسؤولیة من أصحاب  انتقالأیًضا  تعكسمن مصادر أخرى، فإن هذه الممارسة 
استدامة  ُتهّدد وقد ،ةن خطر تكو  قد مسألة وهي ،أصحاب الحقوق إلىالواجبات 
مشین والمه المحدودلدخل ا يذو  وٕالىلنساء ا إلى وُتسيءالعدالة  إلى حالّیاً الوصول 
 .ا على المدى الطویلاجتماعی� 
د آلیات إنه ال توج المعلومات ُمقّدموة. وفي حین قال تختلف المحاكم السنیّ  ُمجدًَّدا،

ا حقوق الزوجیة التي یمكن فیهال قضایا في إلغائها إالَّ أو  لخفض رسوم المحاكم
لس في محكمة طراب نیالقاضی أنَّ  إالّ  ،حین صدور قرار المحكمة إلىتأجیل الدفع 

 ٢٦٧و ٢٦٦المادتین  إلى كالهما أشار فقد .مختلفبما هو  معهما مقابلةٍ  في صّرحا
ا مبهیمكن بموج لتانالو  ،ةتنظیم المحاكم الشرعیّ ب الُمتعّلق ١٩٦٠عام المن قانون 

رسوم  دتسدیمن جمیع المتقاضین الذین ال یستطیعون  قضائّیةطلب المساعدة ال
غیر  نمالمقیمین  ضمنهم ومن)، التي تفرضها المحكمة عقوباتالى كمة (وحتّ المح

مواطنین لالُمنطبق على ا اإلعفاء/نفس التخفیضبدولهم  أجازتحال  في ،المواطنین
 هربما ألنَّ  ،جد�ا من الناس یعرف هذا الُحكم ویستخدمه قلیالً  اً إالَّ أنَّ عدد اللبنانیین.
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للمسلمین،  امنخفضة نسبی� الرسوم المحكمة  إلىبالنظر  اءالعنا وال یستحق طویل جد� 
. في الواقع، للحصول على هذه ٥٦ةحقوق الزوجیّ ال قضایا فيستخدم فقط یُ  هأن وویبد

عن  إثباتك المحّلةوثائق من مختار ب وٕارفاقه طلب یمقدت یجدر ،قضائّیةال ةالمساعد
یتلقَّاه  لذياالطلب  االبتدائّیة حیل قاضي المحكمة. ثم یُ ةیّ بضریال بیاناتالو  اإلقامة

 ةلوزارة المالیّ  هأنّ  إلىعلیه. وتجدر اإلشارة  ٥٧المحكمة العلیا للنظر فیه والموافقة إلى
 ٥٨الرسوم في غضون خمس سنوات في حال تغیر داداستر الحق في المطالبة ب

 .الوضع المالي للمتقاضي
 اءاتإجر  وجود من الرغم وعلىما یتعلق بالدعم الذي تقدمه نقابة المحامین،  وفي

 األحوالقضایا  في عادةً ال ُتعتمد  األخیرة أنّ  إالّ ، جانيالم بالتقاضي خاّصة
اكم الروحّیة المحوا أنفسهم في یمثلّ  أن للُمتقاضین یمكن أنَّه باعتبار، الشخصّیة
العاملین في المحاكم  أحد المحامین وهزأعلى غرار البلدان األخرى.  ،والشرعّیة
كن : "نعم، من حیث المبدأ، ولقائًال  من هذا المفهوم مقابلتهم جرتة الذین المسیحیَّ 

یتم و !". ٥٩معدومة ففرصك[في المحاكم المسیحیة]  في الواقع، إذا لم یكن لدیك محامٍ 
 ُیبديالي: الت ونقابة المحامین على النح تُقّدمه الذيتنظیم الدعم القانوني المجاني 

 ٥٠٠لیرة لبنانیة ( ٧٥٠،٠٠٠ ویتقاضونتقدیم الدعم ل ماستعدادهن و ن المهتمو المحام
جرت الذي  عدل بال حدود منظمة. وأشار محامي قضّیة كل عنالنقابة  من) .أ.د

م في هالدعم المجاني  مونُیقدّ  ینذالمحامین ال أنّ  إلىأثناء العمل المیداني  مقابلته
امین المح عدد أّما ،خبرة اكتساب في الراغبینمن الخّریجین الجدد  األحیانغالب 

 يفتقدیم خدمات مجانیة  علىالمحامین  تحمل حوافز فال. فهو محدود ذوي الخبرة
 أنَّ  ونعتبر ی وبالتالي ا،كبیرً  التزاًماألنها طویلة وتتطلب  الشخصّیة األحوالقضایا 

نظام المساعدة ال ُیستخدم . وباختصار، ٦٠العناءتستحق الخدمات المجانیة ال 
 لملكیینا الروم محكمةو/أو ة لمحاكم المارونیّ ا فينقابة المحامین ب خاصلا قانونّیةال

ین ب تعاونبال المقابلة خالل في نّوه. ومع ذلك، فإن القاضي األرثوذكسي الكاثولیك
لى قادرین عالللمتقاضین غیر  المتاحةالمجاني  الدعم نظمةبأو  نقابة،المحكمة وال

                                                           
من المبلغ اإلجمالي الُمطالب به وقد تكون مرتفعة جد�ا  %٣ُتشّكل رسوم هذه القضایا نسبة  ٥٦

 ن یتمكنَّ من دفع ُمقدَّم؛ ولذلك عادًة ما ُیطلب تأجیل الدفعبالنسبة للنساء بحیث أنهن ل
 مقابلة مع قاضَیْین ُسّنیْین، محكمة طرابلس ٥٧
 المرجع نفسه ٥٨
 ُمقابلة مع ُمحاٍم في بیروت ٥٩
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. ةمدنیّ بع إجراءات المحاكم التَّ رثوذكسیة تَ ألن المحكمة األ ٦١أتعاب المحاماة تسدید
 نأالعاملین في المحاكم المارونیة عسر الحال  محامي علىن ذلك، یتعیَّ  إلى ضافةً إ

 الث قضایاث إلىواحدة  قضّیة یتوّلىأن كل منهم  منع توقَّ المحكمة، ویُ یتسّجلوا لدى 
لقاضي اذكر  قدو  ،وبةقاعدة غیر مكت بمثابة. هذا االتفاق الواحدةفي السنة تعني 

. وفي ٦٢على محمل الجد قضّیةال یأخذ فقطبعض ال أنَّ  المقابلة خالل في الماروني
 ضائّیةقالمساعدة ال تقدیمعلى  ةوافقالم تتمنه عندما إأحد القضاة  أفادطرابلس، 
المقابالت  متجز . ولم مجاناً  ًیالهم محام نعیّ تُ أن  نمكن لنقابة الُمحامی، یُ للُمتقاضین

ي ف إنهمقال المحامون  حیثجریت مع محامین من طرابلس هذه الممارسة، تي أُ ال
 لشكِّ تُ  أن علىبعد صدور قرار المحكمة  الرُّسوم ُتسدد أن یقبلون بعض القضایا

 مناقشاتخالل  فيو " المحكمة. تجنیه الذينسبة مئویة من التعویض النقدي "
شروع م في الدعم من تفیداتالمسفي طرابلس مع  ُأجریت التي مجموعات التركیز

 تل، قاقانونّیةإجراءات المساعدة العن  االستعالم ولدى، وصول المرأة إلى العدالة
 هالقاضي، كیف یمكنني أن أثق بمحاٍم ُیعّین: "إذا كنت ال أثق باتشاركالمُ  ىحدإ

لیات اآل عن بمعزلأنه  المقابالت فيا، ذكر جمیع المحامین . وأخیرً ٦٣؟"هذا القاضي
أو عابهم أت نو ضخفّ یُ ف المادیَّة، العمالءقدرة  ُیراعون مة، فإنهنقابمستوى ال على

 .نهاو لغی
خطًا  ّفرتو وزارة الشؤون االجتماعیة التي  منهاجهات فاعلة أخرى الدعم من  ویتوّفر
م الخدمات قدّ تُ التي  المنظمات غیر الحكومیة إلىلألسئلة األساسیة واإلحاالت  اً ساخن

ا من حیانً ، أقانونّیةحكومیة المساعدة الالمنظمات غیر الالعدید من  فِّریو . قانونّیةال
أو  اتفاقات معها أبرمواذین لال امعه ینالمحامین المتعاقدأو  ،المنظّمة خالل محامي

منظمات غیر حكومیة أخرى. وتشمل هذه المنظمات شركاء أوكسفام  إلىإحاالت 
 ةاللبنانی هیئةحدود وال بال عدل كمنظمة ،العدالةوصول المرأة إلى  مشروعفي 

، كفى"" منظمةالعنف ضد المرأة، والتجمع الدیمقراطي للمرأة اللبنانیة، و  ناهضةلم
 ال المنّظمات أنّ . وطالما في منظمة "أبعاد" ومركز الموارد للمساواة بین الجنسین

 .المحامین ةمع نقاب مشكلة أيّ ال تواجه  هي، فخدماتها لمجانّیة ُتروِّج
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مستوى  لىإالمحاكم ترقى  فال، قضائّیةال عملّیةما یتعلق بفهم المساعدة وال ا فيأمّ 
 مدورهر یقتص بأجر، وناجتماعیُّ  ونبعض المحاكم المسیحیة عامل ففيالتوقعات. 
لحصول على المساعدة اطلب  لمقّدميق من الوضع االقتصادي على التحق

أطفال  حةلفي مص یصبُّ  قدما  حول، وفي بعض األحیان، تقدیم المشورة قضائّیةال
ني وقضاة أسقف مارو  أدلى فقد ،اتالتوجیه تقدیمال یمكن لألبرشیات و تقاضین. المُ 
مكننا دعم یُ  الف، أن ُنقّدم التوجیهات "لیس دورنا بالتالي: وروم ملكیین كاثولیك وارنةم

، مما نوالُمحامی المحكمة كتّابلالتوجیهات مهمَّة تقدیم  ترك". تُ األخرى دون جهة
وذكسیة، مختلفة بالنسبة للكنیسة األرث لمسألةأن ا والستغالل. ویبداالمجال أمام  ُیفسح

جمیع  أمام أبوابها فیهاتفتح  دةحدَّ المحكمة ساعات مُ  لدى هحیث قال القاضي إنَّ 
ال ففي المحكمة السنیة في طرابلس،  أما "تبدید المفاهیم الخاطئة".الناس بهدف 

قالت إحدى الُمشاركات في مناقشات مجموعات التركیز  .عیونیوجد عاملون اجتما
 هناك كان لو حبَّذا"مع النساء المدعومات من برنامج وصول المرأة إلى العدالة 

فإنَّ مساحة استغالل الُمتقاضین نفسها، ال سیما  وبالتالي!". اجتماعیُّون عاملون
ا قلیدی� سمى تیُ  نملأیًضا  ولكنالنساء منهم، تُترك لموظَّفي المحكمة والمحامین، 

قدم المشورة والمساعدة في المحكمة مقابل یُ عادًة رجل،  ،شخص وسمسار، وهبال
خول من د هملدرجة أن القضاة منعو  كبیرة أصبحت السماسرةمشكلة أنَّ  إالَّ . مالال

إال  ،إجبارهم على البقاء خارج المحكمة فقط "یمكننا الُقضاة،المحكمة. ولكن بحسب 
 .٦٤"المحكمة أراضيا إذا كانوا خارج ال نستطیع أن نقول لهم شیئً أننا 

 إلى في الوصول وُمماثلة شتركةمُ  عوائق، تواجه النساء مذهبالوبغض النظر عن 
محدودة المعرفة ال عاملالمیداني  عملفي ال المعلومات ُمقّدميالعدالة. وقد ذكر جمیع 

غیر  المنظمات يممثلو النساء  من كلّ  ذكر في حینبالحقوق والقوانین واإلجراءات، 
سائل و ال ةمحدودیّ  هوفي معظم األحیان ن أنَّ العامل ذا األولویة یالحكومیة أو المحام

ل جب/مقابلتهم في طرابلس وبیروت جرتجدیر بالذكر أن المحامین الذین و ة. المالیّ 
ن مالعقد الماضي. و  خالل فيلمتقاضین في مستوى معرفة ا لبنان الحظوا زیادةً 

 على لضوءا تسلیط فيزیادة ال إلى ضافةً إالمثیر لالهتمام أن هذه المعرفة المتزایدة، 
نف الُمناهض للع قانونال صدور اإلعالم (في أعقابق المرأة في الخطاب العام و حقو 
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. بعین الرضا قضاةالو  المحامونإلیها  ینظر )، ال٥٢٢٦٥المادة  إلغاء وي أاألسر 
؛ الضحیة وه أصبحعلى حقوقها وأن الرجل مرأة حصلت أن ال البعضیعتقد  وبالفعل،

لمجاني ا الدعمب الُمتعّلقة األحكام وضع في الحًقا سهمیُ  أنهذا االعتقاد شأن  ومن
أن المرأة القضاة بشبعض آراء  التأثیر في مساهمته في  عنفضًال عدم وضعها)  و(أ
قد تناقصت (مع  االجتماعي العار وصمة أنّ  ومع. ٦٦قرارات المحاكم الالحقة فيو 

یة)، الحضریة والعوامل االجتماعیة واالقتصاد/الریفیةالبیئتین مراعاة االختالف بین 
لمطالبة ا في المرأة عزیمة من قللالتقلیدیة ت ذكوریةاالجتماعیة ال قیمالال تزال ف

 دعدل بال حدو  منظمةممثل  أوضح. )والریف المدینة( في كال الموقعینبحقوقها 
دعمك تعائلتك ف وترید الطالق، "إذا كنت رجًال  :قائًال  المتواصلة اتهذه الضغوط

امرأة مسیحیة عائلتك".  على٦٧عار  فأنتإذا كنت امرأة،  أماوتشجعك على االنتقام، 
، ولكن من دیارنا إلى عودي والديّ لي  قال" :عدل بال حدود منظمة من ةمو دعم

لوحظ في بلدان  وكماا، وأخیرً  .٦٨"أوالدي عن التخّلي أستطع لم ولكنني .األطفالدون 
 عقبة، ربما بسبب عالقته الجوهریةأنَّه  علىكر القانون نفسه ا ما ذُ أخرى، نادرً 

 .بالدین
 
 فعالّیةال

 

وفي نان. في لب المحاكم الروحّیة والشرعّیة، تختلف اإلجراءات بین متوّقع هووكما 
 مةك، فإن المحدنّیةمالأصول المحاكمات  قانونع المحاكم األرثوذكسیة حین تتّب
 كلّ  إلىة . بالنسبالخاصة قوانینهالها  الكاثولیك الملكیین الروم ومحكمةة المارونیّ 
حاور : المُ ا للخطوات التالیةوفقً  عملّیةكاثولیك، تتم الروم الملكیین الوال وارنةمن الم

                                                           
مت ابشأن حمایة النساء وأفراد األسرة من العنف اُألسري الذي ق ٢٠١٤لسنة  ٢٩٣القانون رقم  ٦٥

المنظمات غیر الحكومیة اللبنانیة بقیادة منظمة "كفى" بتنظیم حمالت من أجل تطبیقه، وٕالغاء 
من قانون العقوبات اللبناني التي تسمح للمغتصبین بالتهرب من المالحقة الجنائیة  ٥٢٢المادة 

 عاد".بعد حملة قادتها منظمة "أب ٢٠١٧عام  ٥٢٢من خالل الزواج من ضحایاهم. وألغیت المادة 
أثناء  اجرت مقابلته قانونّیةعبَّر عن وجهات النظر هذه، بأشكال مختلفة، عدة جهات فاعلة  ٦٦

العمل المیداني، بما في ذلك المحامون والقضاة واألساقفة في الموقعْین المذكورْین. وقد ُعّبر عن 
 .٢٠١٥نفس وجهات النظر أیًضا في تقریر هیومن رایتس ووتش لعام 

  ل من محامي المشروع في منظمة عدل بال حدود ومدیر المشروعمقابلة مع ك ٦٧
ول من خالل مشروع وص قانونّیةمناقشات مجموعات التركیز مع النساء المتلقیات للمساعدة ال ٦٨
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 اإلجراءات التالیة: في حالة تعیین محام، یتم التوقیع على تتبعة، في المحكمة السنیّ 
الطالق)  لبط والدعوى التمهیدیة (أ فُتكتبتوكیل ثم التصدیق علیه في المحكمة. 

وثیقة ة ملء هذه المكن من الناحیة النظریّ أنه یُ  إلىة اإلشار  عالمحكمة، م إلىم قدَّ وتُ 
 المحامي لقب من ملؤهاعادة ما یتم ولكن في الواقع،  م،نفسهأ علیهم دَّعىمن قبل المُ 

رفع الدعوى ، تُ كاتبوبعد التسجیل من قبل ال .ارالسمسمن قبل أو  ه،في حالة تعیین
 اللقاضي المعني للموافقة علیه حالتهاي یقوم بعد ذلك بإذرئیس المحكمة ال إلى

رس وعادة ما تك ،دعى علیهوتحدید موعد للجلسة األولى. ویجب بعد ذلك إخطار المُ 
طرفین قاضي أن الا) للمصالحة؛ وبمجرد أن یقرر الالجلسة األولى (على األقل جزئی� 

ر من . وبمجرد اتخاذ قراقضائّیةالدعاوى الب الشروع یتم، ال یرغبان في المصالحة
 .بتنفیذه مباشرةمحكمة التنفیذ لل إلىالمحكمة، یؤخذ 

 مدة تعلقتوتختلف مدة التقاضي بین المحاكم المدرجة في التقییم. وبطبیعة الحال، 
 لكاثولیكا الملكیین للروممة وخصائصها. بالنسبة قدَّ المُ  قضّیةنوع الباإلجراءات 

ن للطالق یجب أ االبتدائّیةئیة على أن الدعوى والموارنة، تنص القوانین اإلجرا
 ،دوماً  صحّ ی ال األمر ستة أشهر، ولكنّ یستغرق االستئناف  وأنتستغرق سنة واحدة 

د القاضي األرثوذكسي وأكّ  .٧١مقابلتهم جرتاألسقف والقضاة الذین  به أدلى لما وفًقا
ذا كانت إ خاصَّةً ثالث سنوات  إلىتستغرق سنة  قضائّیةأن الدعاوى ال المقابلة في
ا، تحفظً  فهم أقل مقابلتهم جرتاآلخرون الذین أما ُمقّدمو المعلومات دة. عقَّ مُ  قضّیةال

 التنویه، مع ٧٢عشر سنوات" إلى اً أسبوع" تستغرق قد الدعوى أنّ  القول حدّ  إلى وذهبوا
السریانیة معروفة باإلجراءات  المحكمة ا بأنّ االختالف بین المحاكم، علمً  بأوجه

 وسنة؛ ویبدالبین سنة ونصف   المدة متوسط رة، قدَّ سریعة. وفي المحاكم السنیّ ال
لتج التي أن ذلك یتماشى مع النتائ التي  ٧٣شووت رایتس هیومن منظمةإلیها  توصَّ

سنة وثالثة أشهر. أما بالنسبة للنساء اللواتي بین  یتراوحالمدة متوسط  أنَّ إلى  لفتت
ثر من عامین، أك انتظر أّنه العدید منهنّ  ذكر وقد ،تلفةمخمقابلتهن، فتجاربهن  جرت

أن  ذلك ال یعنيو . عاًما ٢١ مدةلعلى الطالق  الحصول إحداهنّ  حاولتبل  ال
عي دّ المُ  فة مؤقتا" ألنتوقّ الفترة، ولكنها كانت "مُ  هذهالدعوى كانت قید النظر طوال 

ل دعوى ك أنّ  راعاتهامال یستطیع تحمل التكالیف. ومن النقاط األخرى التي یجب 
                                                           

 .لیكالكاثو  الملكیین الروممن مقابالت مع أسقف ماروني في جبیل وقاٍض ماروني وقاٍض  ٧١
 مقابلة مع محام، بیروت ٧٢
 لشخصّیةاهیومن رایتس ووتش، غیر متكافئة وغیر محمیة، حقوق المرأة بموجب قوانین األحوال  ٧٣

 ٢٠١٥اللبنانیة، 
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مما  ،ذلك إلىالزیارة، وما  إلىالنفقة  إلىأخرى، من الطالق تؤدي إلى  قد قضائّیة
 .ةمدة التقاضي اإلجمالی ُیطیل

 جراءاتإاالختالف في  إلى نسبّیاً عزى یُ  عملّیةال في االختالف أنّ وعلى الرغم من 
 إلى بة، بالنسأوًال . رى كثیرةعوامل أخأّن ذلك ال ینفي وجود  إالّ ، والمقاضاة المحاكم

محاوالت التوفیق بین الزوجین على مستوى األبرشیة أن تكون  ُیمكن، المسیحیین
ا نهم أحیانً إ هقولب ذلك جبیل. أوضح أسقف تقریباً  تستغرق سنةً  قدا و طویلة جد� 
. ٧٤"عنه عودة ال المحكمة إلى اللجوء خیار"ألّن (أي الزوجین) التأخیر  یتعمّدون
 نةالس محاكم لمحاكم األخرى، بما في ذلكامحاولة المصالحة أیّضًا في  وتحصل

 بسببحباط ال تزال النساء یشعرن باإلو . ولكّنها ال تستغرق هذه الفترة الزمنّیة الطویلة
لم  لو" :على حد سواء) اتوالمسیحی ات(المسلمقال العدید منهن  حیث ،هذه الخطوة

أخرى، الحظ القضاة  ناحیةٍ  منو  ٧٥طالق!"طلبت ال ا، لممحمول غیر الوضع صبحی
 فيكبیر من القضایا، وخاصة عدد  وجودوالمحامون على حد سواء،  والكتاب

ما  في نظرتجدیدة و  قضّیة ٦٢٢المارونیة التي سجلت في العام الماضي  اكملمحا
محكمة السنیة لا في كما، ٧٦)ُرّحلت(بما في ذلك تلك التي  قضّیة ٥٠٠،١مجموعه 

 ١٦٠ ـبة في جبل لبنان المحكمة األرثوذكسیّ القضایا أمام  عددر قدَّ . ویُ في طرابلس
 الملكیین الروم محكمة في حین أن الواحدة، جدیدة في السنة قضّیة ١٦٥ إلى

الُمسببة  األخرىالعوامل  من. و ٧٧سنوی�اجدیدة  قضّیة ١٠٠حوالي  ُتسّجل الكاثولیك
في لبنان  ةرسمیّ العطل ال غلى إضافةً شهرین  تدومالتي  قضائّیةالعطلة الللتأخیر 

 رفعب الُمنّددة بسبب اإلضرابات علیها زد؛ أكثر من خمسة عشر یوًما في السنة)(
 یلجب في والقضاةسقف األ تحدَّثالمارونیة،  اكمالمح وفي. ٢٠١٧ عامالضرائب 

تسعى على ما یبدو  عدد محدود من القضاة المتخصصین، على الرغم من أنّ  عن
لة األخرى العوامل ومن. قضّیةالجة إلى معال وجه  على ةمحكمة السنیّ ال في الُمسجَّ

 ساعات ٣ یداومون بالكاد، یأتونا، وعندما القضاة ال یأتون یومی�  أنّ  الخصوص
تیكات التي التكالقضاة والكتّاب فعزوا التأخیر إلى  أّما. القضایا في فیها ینظرون

بر حین اعت فيالمثول أمام المحكمة،  عدم ومنهایستخدمها الُمتقاضون وُمحاموهم، 
                                                           

 قف، جبیلمقابلة مع أس ٧٤
ول من خالل مشروع وص قانونّیةمناقشات مجموعات التركیز مع النساء المتلقیات للمساعدة ال ٧٥

 المرأة إلى العدالة في طرابلس وجبل لبنان
 مقابالت مع أساقفة في جبیل وأنطلیاس، وقاٍض ماروني ٧٦
 أرقام یتقاسمها في مقابالت العمل المیداني قضاة مختصون  ٧٧
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القضاة وشخصیاتهم. عن  تنشأ قضائّیةالدعاوى ال طول أن جهتهممن المحامون 
القضایا في حین یسعى  إیقاف في المساهمةالعوامل  منالمال  ُیعتبرا، وأخیرً 

 .اقتراض األموال الالزمة أوإّدخار  إلىالنساء أو  عوندَّ المُ 
. قضائّیةال ةعملیّ عن ال غائب شبهة أن المنظور الجنساني المیدانیّ  قابالتن المُ بیّ وتُ 

ر هذا أث المحامین، ولكنَّ  نقاباتوقد تعاونت المنظمات غیر الحكومیة مع المحاكم و 
لجانب ُیراعون ا الذینالقضاة أنَّ  كما ،الفردیة قضایاا في الالعمل ال یزال محصورً 

، یكالكاثول الملكیین الروم ومحكمةة مارونیّ ال المحكمة في أّما. قّلة همالجنساني 
 بینلعنف أعمال ا لتنصیف محاولة فيي، سر العنف األ بشأن كثیرة تعلیقات فوردت

ا ه سببً حد ذاتب ال ُیشّكل سريمقبولة"، مع العلم بأن العنف األال"غیر ومقبولة" ال"
لبعض  هعلى الرغم من فهمو أسقف جبیل،  بحسب. في هذه المحاكم ا للطالقكافیً 

كثر األعنف العمال األ[و ٧٨"یدياللعب باأل" عوامل الضعف، "هناك فرق بین
 في ختالفاال یعكس مما مختلف لرأي عرضالقاضي األرثوذكسي  ولكنّ ]". خطورةً 
 اكم والقضاةأن المح وذلك، یبد إلى إضافةً ن. طائفتیبین ال ةیّ صالشخ األحوال قوانین

الرابط  ىإل )ُمتوقَّع هو كما(ُربَّما  نینظرو و  واقع حیاة المتقاضین، مع قطیعةٍ  في
ة البیانات األولی أفادت الزوجیة على أنه شيء یجب المحافظة علیه، بأي ثمن.

ع اتي یطلبن الطالق یفعلن ذلك للتمتو الفكرة القائلة بأن النساء الل أنّ ، ٧٩والثانویة
محاكم أحكام الا ما تنبع بحریتهن على حساب راحة أسرهن ال تزال سائدة، وكثیرً 

 لجوئهنَّ  ورفالحضانة من هذا المنظور. وتتعرض النساء أو  الزوجیة المتعلقة بالنفقة
 حدَّثتتوقد تفاقم إذا لم یكن لدیهن محام قانوني. ت وقد، النظرةالمحكمة لهذه  إلى

جربتها ت عنفي جبل لبنان وصول المرأة إلى العدالة  مشروعمن  المستفیدات إحدى
المحكمة  إلىعندما ذهبت  تجاهي مموقفه تغیَّر" قائلةً  قفال في المو في هذا التحو 

. باإلضافة ٨٠ي بشكل مختلف"وعاملون احترموني حیث، عدل بال حدود منظمةمع 
 میعج لدىا جد�  ةمنخفض المحاكم الروحّیة والشرعّیةثقة الجمهور ب ذلك، إنَّ  إلى

المال ب متتهت أنها ة،فاسد شرعّیةالمحاكم الروحّیة وال رأي عام بأنّ  ویسود، الطوائف
                                                           

 ي" هو تعبیر لبناني یشیر إلى معارك جسدیة بسیطة"اللعب باألید ٧٨
، ومع محامي منظمة عدل بال حدود، الكاثولیك الملكیین الرومومن مقابالت مع قضاة سنیین  ٧٩

) وهیومن رایتس ووتش، غیر متكافئة RDFLومع ممثلین عن التجمع النسائي الدیمقراطي اللبناني (
 ٢٠١٥اللبنانیة،  الشخصّیةحوال وغیر محمیة، حقوق المرأة بموجب قوانین األ

ول من خالل مشروع وص قانونّیةمناقشات مجموعات التركیز مع النساء المتلقیات للمساعدة ال ٨٠
 المرأة إلى العدالة، جبل لبنان
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 عالّیةفا، ولتوضیح مستوى والطموحات السیاسیة أكثر من العدالة وحقوق المرأة. وأخیرً 
أ في لبنان والطبیعة التمییزیة الكامنة في قوانینه، یلج الشخصّیةنظام عدالة األحوال 

 مذاهبهمییر تغ إلى) المرتفع إلىمتوسط ال الدخل ذووكثیر من المتقاضین (عادة 
لمنحهم  میًال أمام المحاكم التي یعتبرونها أكثر  قضائّیةلیتمكنوا من رفع دعاوى 

 .حقوقهم
 

 القدرة على تحمل التكالیف
 

 تقع التي اطقالمن عبر هاالرسوم في المحاكم السنیة وتوحد تحدیدالدولة  تتوّلىبینما 
ومها لمسیحیة التي تحدد رسالمحاكم ا في مختلف الوضع أنَّ  إالَّ ، المحاكم هذه فیها

تسجیل  مع ،األبرشیات باختالفالرسوم  تختلففي المحاكم األرثوذكسیة، فالخاصة؛ 
 هاسومر  ارتفاعالمسیحیة  المحاكمعن  ُیعرففي لبنان، برمانا.  أعلى الرسوم في

عة الرسوم مرتف أنّ  إلى. وقبل إعطاء أمثلة عن التكالیف، تجدر اإلشارة اإلجرائیة
الرسوم " :القاضي المارونيعلى أقوال  بناءً الطالق.  على التشجیع عدم دفبها عمدً 

رسوم  وضع. وتُ ٨١"علیها التشجیع عدمالكنیسة في المسائل التي ترغب  فيأعلى 
 إلىال تستند و  الذاتي، ئهاكتفاا وتحقیق الكنیسة میزانیة تعزیز بهدفأیًضا  المحاكم
ن المرجح م بالتالي،و  .حد األدنى لألجورالأو نسب الفقر،  أو المعیشة، كلفةتحلیل 

ثل (مع بعض االستثناءات، م أكثر تكلفةً عدًدا  األقل قضایاأن تكون المحاكم ذات ال
إبقاء  نهاُیمكبرشیة و األعن  هادخل یستقلّ المحكمة األرثوذكسیة في بیروت التي 

 اقعو  نع المحاكم انفصالبشأن  السابقهذا االستنتاج  ؤكدیمنخفضة). و  هارسوم
ض رسوم تخفی منح إلىهدف تة مناصر أي  وٕابعاد، بدرجات متفاوتة ، وٕانالُمتقاضین

القضاة  رعبَّ القصیر والمتوسط.  مدیناأل على، على األقل منخفضة أولوّیات المحاكم
 رجةد حولوجهة نظرهم  عن م أثناء العمل المیدانيجرت مقابلتهواألساقفة الذین 

اجون شخاص الذین یحتلأل تسمح ارتفاعهاغم من على الر  التي هذه الرسوم إنصاف
ي الرسوم؛ النظر فوبأقل.  بتكلفة قضائّیةالحصول على مساعدة بالمساعدة  إلى فعًال 

 بین(أي  لیرة لبنانیة 2,000,000لیرة لبنانیة و 1,000,000نجد أنها تتراوح بین 
هذا  ة فيكور ذالمحاكم المختلفة الم لطلبات إلغاء الزواج في ٨٢).أ.د ٣٣٢،١و ٦٦٦

لیرة لبنانیة  ٧٥٠،٠٠٠و ٣٢٥،٠٠٠التقییم، مع رسوم إضافیة لكل سبب تتراوح بین 
                                                           

 مقابلة مع قاٍض ماروني ٨١
  جمیع أسعار الصرف الواردة صحیحة في وقت كتابة التقریر ٨٢
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 ٢،٠٠٠،٠٠٠و ١٣٠،٠٠٠النفقة بین  طلبات تكلفة). وتتراوح .أ.د ٥٠٠ إلى ٢١٦(
تراوح تتسجیل التوكیل  عنأیًضا رسوم ال وتجبى). .أ.د ١،٣٣٣ إلى ٨٦لیرة لبنانیة (

أي طلب آخر،  وعن) .أ.د ٥٠٠ إلى ٣٣لبنانیة (لیرة  ٧٥٠،٠٠٠و ٥٠،٠٠٠ن م
ن قرار المحكمة. وبذلك یمكن أن تصل التكلفة عبما في ذلك الحصول على نسخ 

مة في جمیع المحاكم قدَّ جمیع المدفوعات المُ  ُترفق. و ٨٣.أ.د ٠٠٠،٧ إلىالموحدة 
 هتوجین ، یمكرسمّیةالرسوم غیر الالتقییم بإیصاالت. ولتجنب هذا  فيالمشمولة 

 ُیمكن التيعن طریق خدمة البرید السریع (أرامكس)،  اتستدعاءاال/خطاراتاإل
 تعّذر ما هوو  الرسوم في المحاكمبقوائم تعلیق  إلىأیًضا  ُأشیر. و بها والوثوق تتّبعها

 ضائّیةقأثناء العمل المیداني حیث كانت المحاكم ال تزال في عطلة  في هالتحقق من
ة المدفوعة في المحاكم المسیحی رسمّیةوتشمل الرسوم اله المحامون. علی دولكن أكَّ 
، ویمكن أن .أ.د ٦،٠٠٠و ٤،٠٠٠أتعاب المحامین التي تتراوح عادة ما بین أیًضا 

محامي. وسمعة ال ُمتقاضي،، والوضع المالي للقضّیةتعقید ال بدرجة عمالً  رتفعت
البة خالل مطوم من أن المحكمة المارونیة حاولت تنظیم هذه الرس إلىوتجدر اإلشارة 

المحكمة ال تملك  ولكنّ ، .أ.د ٥،٠٠٠و ٢،٠٠٠بین  یتراوح مبلغ بتقاضيالمحامین 
، لیهمموك مع اتفاقْین عقد إلىا یلجأ المحامون أحیانً و سلطة على المحامین. عملیًا 

 خرآا ضمن النطاق المقترح، و رسومً یتضمن و ض للتسجیل في المحكمة ُیعر أحدهما 
هذه الرسوم  نّ أ المقابالت فيالنساء  واعتبرتفق علیه. تَّ المُ لي الفعیعكس المبلغ 

شات مناقفي  الُمشاركات إحدى وأشارت ،ارتفاعها ُیبرر ما ُوِجد ولو ا، مرتفعة جدً 
 مبالنسبة له اطبیعی�  ُیعتبر.أ. د ٣،٠٠٠"مبلغ  بأنَّ جبل لبنان  مجموعات التركیز في

المحامون أّن  أفادفي طرابلس،  .٨٤!"إلینا بالنسبة باهظٌ  أّنه ولو، )نالمحامی(أي 
 عمالً هذه الرسوم  حدیدویتم ت ،.أ.د ٧،٠٠٠ و ١،٠٠٠ بین تتراوحرسوم المحاماة 

 .المحامي وسمعة ُمتقاضینالمتوقعة والوضع المالي لل تهامدو  قضّیةالتعقید  مدىب
یة لیرة لبنان ٦٠٠،٠٠٠و ١٠٠،٠٠٠ بین تتراوحأقل  اً رسومالمحكمة السنیة  تفرض

 تسدید مبلغ الطالق طلب ستوجبعلى سبیل المثال، یف)؛ .أ.د ٤٠٠إلى  ٦٦(
)، .أ.د ١١لیرة لبنانیة ( ١٧،٠٠٠)، والحضانة .أ.د ٣٣لیرة لبنانیة ( ٥٠،٠٠٠

أن دعوى تؤدي  )، مع األخذ بعین االعتبار.أ.د ١١لیرة لبنانیة ( ١٧،٠٠٠الوصایة و 
                                                           

دالة في الشرق األوسط، التحدیات والتوصیات، أوكسفام، ف.، وصول المرأة إلى الع الزین ٨٣
٢٠١٤ 

ول من خالل مشروع وص قانونّیةمناقشات مجموعات التركیز مع النساء المتلقیات للمساعدة ال ٨٤
 المرأة إلى العدالة، جبل لبنان
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 مبنىوم في الرسبال یتم تعلیق قائمة  إیصاالت ولكنبهذه الرسوم  ُترفقأخرى.  إلى
 :املتهجرت مقابذین لَّ ال ، قال أحد القاضَیْینسببالا على سؤال حول المحكمة. ورد� 

على ة متاح وهي. ُأزیلت امن قبل، ولكنني أعتقد أنه قائمة بالرسوم قنا"لقد علَّ 
نترنت إلا یستخدمون یناآلخر  ُمتقاضینال والنساء أ مع افتراض أنَّ و اإلنترنت". 

 عشجّ یُ المعلومات هذا مكن إنكار أن غیاب ال یُ فهذه الرسوم،  یجدونن أین و ویعرف
قائمة  أن إلى. وتجدر اإلشارة اوىالرش تقدیمالممارسات السیئة واالستغالل و  على

أن الرسوم ب دُیفی القائمة أسفل مكتوًباا تاحة على اإلنترنت تتضمن نص� األسعار المُ 
ن تؤخذ ة یجب أوقوانین إجراءات المحاكم الشرعیّ  قضائّیةلرسوم الا " وأنّ "مبدأیة هي

 .٨٥االعتبار بعین
فین كلّ وظفي المحكمة المُ م نصیب من فهي، رسمّیةالرسوم غیر ال أّما
مسیحیة ال المحاكمب هذه المدفوعات في إمكانیة تجنّ  أصبحتاالستدعاء. /اإلخطارب
 ستخدم من قبل الجمیع،الخدمة ال تُ  هذه من خالل االتفاق مع أرامكس ولكنّ  مكنةً م

ل حیث ألوراق ادفع المال من أجل تسلیم شبكاتهم و ب االحتفاظ ینبعض المحام ُیفضِّ
 الملكیین وممن الر القاضي  أوضححتیاجاتهم. وفي الواقع، ال وفًقا أقلأو  بسرعة أكبر

 ریصینحال المحامینمن إنتاج  هيمشكلة اإلخطار  مقابلته أنّ  رحتالذي  الكاثولیك
 مُتسلَّ  واالستدعاءات اإلخطارات تزال فال السنیة المحكمة في أما. ٨٦صونها على

الخدمة  يف یعمالن االثنینأّن  ومعالشرطة. أو  الكتّابمن قبل  التقلیدیة بالطریقة
قابل م بدالً یطلبون عموًما ما زالوا أّنهما  إالّ ، عملهم عن األجر ویتقاضون مدنّیةال

فع مقابل دالمال یُ  أنّ بلٍة مع كاتب في محكمٍة سنّیٍة أفارد األخیر مقا وفيخدماتهم. 
 ُسّجل. و ٨٧مع أّنه ال ُیشترط دومًا وهو ما تنفیه المجیبات القضاة ُیجیزه ما هوالنقل و 

یجدر  امبشكل عأنَّه  مناقشات مجموعات التركیزشاركین في المُ إجماٌع في صفوف 
 نساء خبرتذلك،  إلى باإلضافةعى علیه. دَّ مُ ال إلىلضمان تسلیم اإلخطار  دفع المال

عى دَّ لمُ ا على العثور عدم األحیان بعض في ط الشرطةابضأو  ینفوظّ المُ  ادعاء عن
. ولضمان وصول اإلخطار الخدمة هذه مقابل األخیر من المال لتقاضیهم م،علیه
رة لی ٥٠،٠٠٠ مبلغ اً "أعطیت كاتب :به قامتالمدعى علیه، أوضحت امرأة ما  إلى

                                                           
 قائمة الرسوم متاحة على الرابط التالي   ٨٥

   
http://slc.gov.lb/default.asp؟MenuID=34 

 الكاثولیك الملكیین الروم من مقابلة مع قاضٍ  ٨٦
 مقابلة مع كاتب في محكمة طرابلس السنیة ٨٧
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. لك عهأدفسوف ف، أكبر مبلغ الُمدَّعى علیه م لكقدَّ  إذا له وقلتُ ) .أ.د ٣٣لبنانیة (
 یر. أما الجزء اآلخر من الرسوم غ٨٨خطار"اإل تسلیم استطعتُ  الطریقة وبهذه
 هناك یسن لك(ول مدنّیةال یذم التنفكفي محا فُیدفعبر، كاأل جزءوربما ال یة،الرسم
، إلخ) ، استرجاع ملفُمستندات نسخ( بدالت سدیدت طلب كلّ  یستوجب یثح ،فقط)
 ضطلعی ا ما تكون مزدحمة،. وفي محاكم التنفیذ التي غالبً به یؤخذ أالّ  فُیمكنوٕاال 

من  بیرٍ ك ینظر في عددٍ  الذین للقاضيكل شيء  ُیعدّ  كونه كبیرالكاتب بدوٍر 
 بلكاتا ؛ وبالتالي یمكن وصفقضّیة أیة" إفشالأو  إنجاح" هیمكنو القضایا، 

 ."القاضيفي أذن  بالهامس"بـ
أو  خططةغیر م رسوم عن عبارة فتلكفي حالة لبنان،  خفّیةأما بالنسبة للرسوم ال

غیر مدرجة في المیزانیة (على األقل من قبل النساء) وتشمل تكالیف النقل وأیة 
 ترتديما ذلك. ك إلى، وما النفس علم مجال فيالخبرة  ذويمثل  ،دفع للخبراءرسوم تُ 

 عدد یتجاوز حیث ال وارنةوالم الكاثولیك نساءبالنسبة لل خاصةً  تكالیف النقل أهمیةً 
 تزید قدما ك ،للموارنة الواحدة الحكمةكاثولیكیة و للواحدة ال المحكمة االبتدائّیة المحاكم
 .بسرعة كبیرة ٕایابهنو  ذهابهن تكالیف

 كًال أن تتخذ الرشوة شالمذكورة أعاله، یمكن  رسمّیةالرسوم غیر ال إلىوباإلضافة 
 لىع رسمّیةهذه المدفوعات غیر ال یصف لم المجیبین من أحداُ  آخر. والواقع أنَّ 

نجاز فقط إل وٕاّنماا، أكثر إنصافً  وال تتم لضمان خدمة أفضل أ لكونهارشوة، أنها 
" المال وجه في دور النزاهة أو للعدالة لیس"واألمور في لبنان"  تجري هكذااألمور. "
. ٨٩تركیزال اتشاركات في مناقشات مجموعالتصریحات التي أدلت بها المُ  هي بعض

من الواضح أن هذه  كان، رشوة القضاة تقاضي بشأنن و المحاملم یجزم  ماوفی
 رابلسن في طیْ أحد المحامیَ  نفى حین فيعلى سبیل المثال، فالممارسات موجودة. 

بها  لبتّ اا على كان قادرً  قضّیة عن ًال مثا الحًقا أعطىأنَّه  إالَّ شراء العدالة،  إمكانّیة
 هذه على الغیر إقدام إلى محامون ولفت ٩٠ا.مالی�  ُمكتفًیا بسرعة ألن موكله كان

حاكم الروحّیة الملیس و  مدنّیةالتنفیذ ال في محاكمتنفیذها ة یناكإم واذكر أو  الممارسات

                                                           
ول من خالل مشروع وص قانونّیةمناقشات مجموعات التركیز مع النساء المتلقیات للمساعدة ال ٨٨

 المرأة إلى العدالة، طرابلس
ول من خالل مشروع وص ونّیةقانمناقشات مجموعات التركیز مع النساء المتلقیات للمساعدة ال ٨٩

 المرأة إلى العدالة، جبل لبنان
 مقابالت مع محام، طرابلس ٩٠
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القضاة في المحكمة  أصرَّ . و ٩١"بشٌر  الُقضاةف"نعم، بـ صراحًة  أجابواأو  ،والشرعّیة
 مناة رشوة القض عن الحدیثرشاوى وأن الالقضاة ال یتلقون  عامَّةالسنیة على أن 

 الضمیر ون عدیمو تكتیك یستخدمه المحام المرجّوةألحكام ا إلى التوصلأجل 
 لكاثولیكا الملكیین من الروم قاضٍ  عبَّر. موكلیهمالمزید من المال من  للحصول على

 اث أحیانً یحد قد ذلك أنَّ  موارنة أساقفة، بینما ذكر قاٍض ماروني و نفسه المنظور عن
الممارسات.  هذه لمثل حد ضعو ل ا"، وأن الكنیسة تتخذ تدابیرً وهو بمثابة "خطأ بشري

ووافقت النساء من جانبهن على أن رشوة القضاة وشراء العدالة أمر ممكن. وقال 
بع شراء بالط جبل لبنان "یمكن في مناقشات مجموعات التركیزأحد المشاركین في 

ساء ن عن وتحّدثنخر" اآلشيء ال" هذا النساء ذكرتشيء آخر". بأو  المال،بالعدالة 
هن المحكمة لطلبات إلخضاع ةإیحائیّ  مالبسن ییرتدفي المحكمة وهّن  صادفنهنّ 

أن القضاة بآرائهن بشالنساء في مناقشات مجموعات التركیز في طرابلس  أدلت فوًرا.
 ارجيخالقضاة الذین یمكن أن یتأثروا بالمظهر ال أسماء أعطینو مارسین؛ ة المُ السن

حامي م تحّدثبالفعل.  یعرفنهمأن النساء  و) ویبداألسماء تسجیل دون منللمرأة (
عن إمكانیة الرشوة في محكمة  بصراحة ا،، من جانبهمعدل بال حدودومدیر مشروع 

 أو ،ُمثیرة أو سترة شطیرة، مقابلالعدالة شراء  مكن"ی :قائلْین ،بشكل خاص التنفیذ
 .محاكمفي هذه ال الكتّاب ؤدیهالدور الكبیر الذي ی إلى ُمجدًَّدا ْین، مشیر ٩٢ابتسامة"

 قیاسّیة مبالغ لىإاللبنانیة  المحاكم الروحّیة والشرعّیةحقوق في الالمطالبة بكلفة  تصل
 تفعةفمر لفقیرات ا إلىلنسبة لعدالة بااكلفة  أّما. .أ.د ٠٠٠,١٤و ٠٠٠,١تتراوح بین 

.أ. د ٤٥٠ا االعتبار الحد األدنى لألجور في لبنان، الذي یبلغ حالی�  بعین إذا أخذنا
ة العاملة مقابل الحّد األدنى لألجور والمطالب المرأةبالنسبة إلى  ما یعنيمفي الشهر، 

 ذهه ثیرتالشهري.  دخلها ضعفي أو ضعف تدفع أن علیها یتوجَّب أّنه بحقوقها
 إدارة اإلحصاء المركزي والبنكدراسة  الواردة فياألرقام  مع بالمقارنة القلق األرقام
 نَّ إلى أ الدراسةُتشیر  .في لبنانفي سوق العمل جندر حول ال ٢٠١٠عام ل الدولي
 أجر ٧٥ یتجاوز ال أجراً  تجني وهي %٢٥ تتجاوز ال العاملة القوى من المرأة نسبة

حیث  ،العازبات مع بالمقارنةأقّل  فهيت عمالة المتزوجات معدال أّما. الذكر نظیرها
 المجیبات. وكانت غالبیة ٩٣لغیر المتزّوجات %٣٤ إلى %٥٩من  النسبة انخفضت

                                                           
 مقابالت مع محامین في المحاكم السنیة والمسیحیة ٩١
  مقابلة مع كل من محامي المشروع في منظمة عدل بال حدود ومدیر المشروع ٩٢
أة في شكال التمییز ضد المر تقریر هیومن رایتس ووتش المقدم إلى لجنة القضاء على جمیع أ ٩٣

 ٢٠١٥التقریر الدوري اللبناني، الدورة الثانیة والستون، شباط/فبرایر 
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 في لمرأةاحصر االجتماعیة التقلیدیة تالنمطّیة  القوالبعاطالت عن العمل. وال تزال 
ي ف المشاركات إحدى بحسب. ، مما یحد من استقاللها االقتصاديدورها اإلنجابي

 ملكاً  أةالمر  یجعل، الرجل جبل لبنان "عندما یتزوجمناقشات مجموعات التركیز في 
 ."٩٤لها

 رزهاوأب( الممتلكات بیع أو األسرة دعم بواسطةالعدالة  إلى السعيوتمول النساء 
 منض قانونّیةالمساعدة ال المستفیدات من وبحسبالقروض. حّتى  أو)، المجوهرات

 وأ ممكناً  المحكمة إلى اللجوء كان لما الدعم لوال ،ل المرأة إلى العدالةمشروع وصو 
األكبر أمام  رادعال هوفالمال  .المال من یكفي ما ادخار حین إلى االنتظار لوجب

في و . حتیالواال ستغاللالل حیث غالبًا ما تتعّرض العدالة المرأة إلى الوصول
، ماثلةم بحاالت تسمع ابأنهن قابلتهجرت م اللواتيالنساء  إحدىطرابلس، أشارت 

ول ح مناقشات مجموعات التركیزفي  اتالمشارك ىحدفتحدثت إ في جبل لبنان أما
 ،مني شيء آخر أي أولم یكن یحصل على مال  ألنه" :عنها محامٍ  أّول تخّلي عن

دفعت " :وأضافت. "شیئاً ال یتلقَّى  ألنهیستطیع مساعدتي  یعد لموقال لي إنه 
المحامین مقابل إعداد مستند اتضح  حد) أل.أ.د ٨٦٠لیرة لبنانیة ( ١،٣٠٠،٠٠٠

 لي أعاد بالحقیقة -المحامي أي -واجهتهأّنه عدیم القیمة بنظر المحكمة فعندما 
  ."٩٥).أ.د ٢٦٤( فقطألف لیرة لبنانیة  ٤٠٠

 

 ٩٦الیمن
 إمكانیة الوصول

 

ألف و یتوهتكامل. مستقل وم القضاء أنّ ، قضائّیةالدستور وقانون السلطة ال ینص
، ، ومحاكم االستئنافاالبتدائّیةمحاكم الثالث مستویات:  علىمن تسلسل هرمي 

هیئة و أ لها قاض واحدة، حافظفي كل م االبتدائّیةوالمحكمة العلیا. وتقع المحاكم 
 رتبطوالجنائیة والتجاریة واألسریة. وی مدنّیةالقضایا ال إلىمن ثالثة قضاة، وتستمع 

عدد القضایا، وحجم السكان، وتوافر القضاة. ویمكن بوأقسام المحاكم عدد القضاة 

                                                           
ول من خالل مشروع وص قانونّیةمناقشات مجموعات التركیز مع النساء المتلقیات للمساعدة ال ٩٤

 المرأة إلى العدالة، جبل لبنان
 المرجع نفسه ٩٥
یمن من تقریر العمل المیداني في الیمن الذي أعده علي تم أخذ البیانات الواردة في قسم ال ٩٦

 صالح مكالة، ما لم ُینص على خالف ذلك
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ة لمجانیّ ا قانونّیةتقدیم المساعدة ال علىنقابة المحامین "تشجع"  أنّ أثناء المقابلة 
ا بعً تعلى حدة  قضّیة لكلالدعم  ُیَقدَّم، رسمّیةآلّیة  أي غیاب في ولكنللنساء؛ 

 إلى ةرسمیّ ال قانونّیةغیاب نظام المساعدة ال ُیعزاالمحامي ووضع المرأة.  جهوزیَّةل
 التي فهاماالست تاوعالمفي الیمن والظروف االقتصادیة السیئة  الدائر حالیاً  النزاع

 العهد وحدیث ونمحامال ُیقدِّم ولم .للمرأة الممنوح المجاني القضائي الدعم ُتحیط قد
 .الخبرة إلى قارهمالفت ،الدعم

مشروع المرحلة األولى من التي أجریت مع نساء ضمن إطار  المداوالتوتؤكد 
 ضائّیةقال عملّیةوال حقوقها على المحدود المرأة إطالع على وصول المرأة إلى العدالة

 وصولالعیق ، مما یُ ئهاإلغاأو  بما في ذلك الرسوم واآللیات لخفض الرسوم ككل،
لَّفة من فیهم الجهات الُمكب ،ُمقّدمو المعلومات في العمل المیداني ظوالحالعدالة.  إلى

لیس لدى ف .عالجةمُ  غیر تما زال أنَّها إالَّ هذه الثغرات في المعرفة  بالمسؤولیات،
 ضيمموظف مكلف توفیر التوجیه اإلداري العام والدعم من أجل الأو  المحاكم آلیة

 ستغالل من جانب موظفي المحاكممرأة لال. تزید هذه الفجوة من تعرض العملّیةالب
الرجال الموجودین في  سائرمن أو  األغلبیة المطلقة من الذكور،الذین هم في 

حیدة نظمة الو مال فهواتحاد نساء الیمن  أّما .الدعاوى تقدیم أو العمل لدواعيالمحكمة 
 فعالة ّتحادالقدمها ایُ د القضاة أن المساعدة التي أكَّ و ا؛ ا مجانی� ا قانونی� التي توفر دعمً 

اللواتي  النساء بَّرتاتفاق رسمي. ع إلىحال إلیه دون حاجة تُ القضایا  وأنَّ ة وكفوء
منظمة  من إالَّ  دعمال یطلبنلن  أنهنّ  یزركتمجموعات ال فيریت معهن مقابالت جأُ 

 .فاتوظَّ مُ  فیها
 أّنه إالّ  ،لنظریةالعدالة یكفله القانون من الناحیة ا إلىالوصول  وعلى الرغم من أنّ 

ال  حقوقهاب المرأةالقیم االجتماعیة التقلیدیة والذكوریة (فمطالبة ب عملیاً  یصطدم
الوعي  غیابو ، نساءمع القیم الثقافیة)، وارتفاع معدالت األمیة والفقر لدى ال تتماشى

لى إ القوى العاملة. ویصعب الوصولو عن الحیاة العامة الحقوق والتغییب  بشأن
و/أو رة من الذكور أس أفرادللواتي لیس لدیهن الفقیرات والریفیات ا إلى النسبةب العدالة

قاعات و البنیة التحتیة للنظام القضائي،  ولعلّ شة. همَّ المجتمعات المُ  إلى الُمنتمیات
ات المرأة، احتیاج بالموظفین والمعدات بشكل ُیلّبي الُمجهَّزة غیرو  المحاكم المزدحمة
ر النزاع أثَّ  .القضاء إلى التوجه فيالنساء  عزیمة من ُیقلل ،فیهوالفساد المتفشي 

 إلىول ة الوصإمكانیّ  تراجعتو نظام العدالة.  إلىة الوصول إمكانیّ  فيا الدائر سلبً 
ما في (ب كبیًرا ایادً دز االمعیشة  كلفةادت دز او المحاكم بسبب الخوف من القصف. 

ا إضافیة قیودً  یضعالمتدهور ي الوضع األمن وباتالنقل)، و/أو ذلك تكلفة الوقود 
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 سباباأل بین منأحد الطرفین  ُمماطلة ووردتا في المثول أمام المحكمة. مرارً 
 ن حقوقهالتنازل ع إلىلدفع الطرف اآلخر  الرائجة التكتیكات ومنباإلطالة  مسببةال

ر المحامون اتفاق). یذك إلى التَّوصُّلحین  إلى قضایا(في بعض ال قضّیةإسقاط الأو 
 لدعاوىأن ااتحاد نساء الیمن في  مشروع وصول المرأة إلى العدالة فيالعاملون 

 .ماثلةمُ الا القضای إلى، حتى بالنسبة محددة زمنّیة مهلة ضمن محددةً  لیست قضائّیةال
 قضّیةل مكنیُ في حین  ،واحدة في غضون شهر قضّیة مكن حلّ على سبیل المثال یُ ف

أتعاب  وفي ،قضّیةالعن  الناشئةالتكالیف  في ُیؤّثر مما ،ستغرق سنتینتأن  ُأخرى
 .سي، والعبء النفینالمحام

 بیًال س ، توفر محكمة األمور الُمستعجلةالتي تدوم شهرین قضائّیةالعطلة الخالل  في
 ألحوالا قوانینعاجلة بشأن نوعین من القضایا الملحة في  قضائّیةالتخاذ قرارات 

 راراتق بأنّ  التنویه جدیر. ةزیار الل و اطف: حضانة األطفال ونفقة األالشخصّیة
النفقة لمدة شهرین،  حولم احكاألإصدار  مثل ،تةمؤق بللیست نهائیة  المحكمة

 .المحكمة العادیة التخاذ قرار نهائي بشأنها إلى قضّیةوبعدها إعادة ال
ن هتنازل وأ قضایاُهنَّ لالنساء  إسقاط إلى یؤدي عامًال  قضائّیةالدعاوى ال مدة ُتشّكل

 ةالمالی ئقواعبسبب الأیًضا عن حقوقهن بسبب الخسائر العاطفیة والنفسیة، ولكن 
 سویةتعن رغبتهن في  عّدة نساء تحّدثت. وقتمع ال تتفاقم تيال ةواالقتصادی

غیر  وأ رسمّیةإسقاطها بسبب التكالیف المرتبطة بها، سواء كانت أو  هنایاقض
 .خفّیةم وأ رسمّیة

 عن اهیكنالمنظور الجنساني  قضائّیةال عملّیةاتحاد نساء الیمن ال ُتراعي ال وبحسب
یها. لى الموارد والسیطرة علإ هماصولو دوار ومسؤولیات المرأة والرجل و في أ االختالف

وینظر النظام القضائي هم من الذكور.  يموظفو  معظم موظفي المحاكمأنَّ  كما
الفساد  ا لمستویات، نظرً سلبّیةً  نظرةً  قضائّیةلمحاكم واإلجراءات الا إلىالرأي العام 

 ،یتغّیر قد الذي السلوك أو الجهة بشأن سؤالال على ورداً . ١٠٠والرشوة والمحسوبیة
 لاألفض أنّ باإلجماع  تركیزمجموعات المناقشات رّد النساء المشاركات في  كان
لة ئّیةقضاال اإلجراءات مسببي وأبرز فاسدین اعتبارهم على القضاة تغییر هو . المطوَّ

 .مةمحكال مع تجربتها بعد والقضاة بالقضاء ثقتها تداعي إلى المرأة وأشارت

                                                           
)، دراسة حول "وصول المرأة إلى العدالة في منطقة الشرق األوسط وشمال EVAفریق إیفا ( ١٠٠

 ٢٠١٥ المرحلة الثانیة"، أوكسفام، -أفریقیا 
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جل أفضل الر  ولیس؛ ضعیفة قضائّیةال عملّیةكر أعاله، فإن معرفة المرأة بالوكما ذُ 
مجالین في ال (والمساحة) بقدر أكبر من الحریة یتمّتع لكونهحاًال ولو بدرجٍة أقّل 

 ذللویُ  المعلومات إلىالوصول  على قدرته ُیعزز مما سواءالخاص والعام على حد 
 المالي بفضل وضعه والرجل،. قضائّیة دعوىتقدیم  عند یواجهها التيصعوبات ال

 يف(وهو غالبًا الُمعیل الوحید في العائلة) قادر على التأثیر بدرجٍة أكبر  األفضل
بول المق مناألسهل و فإنَّه من  ذلك، إلى باإلضافة. رسمي غیر بشكلالقرارات 
اكم في موظفي المحبو  القضاةب یجتمعوا وأن بحقوقهم طالبواأن یُ  لرجالا لاجتماعی� 

أكبر االجتماعیة  اتهمشبكأنَّ  كما)، qat( مثل جلسات القات رسمّیةأماكن غیر 
كم والقضاة إذا لزم الممارسة الضغط على موظفي المح علیها العتمادایمكنهم و 

 سهلأ بطریقةٍ  العدلة إلى الوصول على الرجل قدرة بشأن السؤال على رّداً األمر. 
ألسباب المبینة أعاله؛ ومن المثیر لالهتمام أنه على ا المجیبون أجمع  المرأة، من
 .الشخصّیةن األحوال یانو الطابع التمییزي لق إلى اإلشارة تتملم 
 

 القدرة على تحمل التكالیف
 

ضایا قوانین األحوال لرسوم الخاصة بقا ٢٠١٣/٢٦حدد قانون رسوم المحاكم رقم یُ 
ف كلّ تُ اة واإلرث بالوف قةتعلّ قضایا المُ ال أنَّ  نحی في منه. قسم الثالثفي ال الشخصّیة

 لافصنالدعاوى المتعلقة باالأنَّ  إالَّ )، ١٠١.أ.د ٣,٩٩لایر یمني (ما یعادل  ٠٠٠،١
، والحقوق الزوجیة، والنفقة، والوصایة على األطفال، وٕاثبات هاأنواع بجمیعوالطالق 

هذا اإلعفاء  أنَّ  إلى رةاإلشا وتجدر. ١٠٢الوالدیة للطفل، كلها معفاة من هذا الرسم
 ال لكذعین. لكن دَّ االقتصادي للمُ /الوضع الماليو/أو الجنس یتم بغض النظر عن 

 .ةیّ لخفا وأ رسمّیةغیر ال وأ رسمّیةمن حیث التكالیف الة مجانیّ  عملّیةال أنّ  یعني
 ٣،٠٠٠ال تقل عن  وهي ،رسمّیةالرسوم ال لأوّ  المحاميالتشاور األولي مع  ُیشّكل

 إلى ةاإلشار  ععي، مدَّ والمحامي والمُ  قضّیةا للوفقً  رتفعتو )، .أ.د ١١,٩٨( یمني لایر
المحكمة،  إلىفي حاالت نادرة. وبمجرد تأكید قرار اللجوء هذه الخدمة تُقدَّم مّجاًنا  أنَّ 

) على مستوى .أ.د ٧,٩٩( یمني لایر ٢،٠٠٠المصادقة على التوكیل كلفة  تصل
والي حصیاغة المرافعة التمهیدیة  ُتكّلف. ١٠٣في المحكمة یمني لایر ٠٠٠،٣ومأمون ال

                                                           
  جمیع أسعار الصرف الواردة صحیحة في وقت كتابة التقریر ١٠١
 ١٤و ١٣، المادتان ٣، القسم ٢٠١٣/٢٦قانون رسوم المحاكم الیمنیة رقم  ١٠٢
 ٢٠١٧مكالة أ.، تقریر العمل المیداني في الیمن، تشرین األول/أكتوبر  ١٠٣
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 علیه دعىلدعوة الم رسمّیةنشر اإلعالن في الجریدة ال ُیكّلف، و یمني لایر ١،٠٠٠
ه یمكن نشر أنّ  إلىاإلشارة  ع)، م.أ.د  ٩٥،٩٠( یمنيلایر  ٢٤،٠٠٠المحكمة  إلى

 .١٠٤القضاء مامأدعى علیه المُ مثول  عدمفي حال  كحد أقصى ثالث مراتاإلعالن 
 ٠٠٠,٥٠وتتراوح رسوم المحامین في حاالت الطالق والحضانة والنفقة بین 

 ٠٠٠,١٥٠ إلى) ویمكن أن تصل .أ.د ٣٥٩,٦٥و ١٩٩,٨١( یمني لایر ٠٠٠,٩٠و
 هاومنتصف قضّیةالبدایة  عند دفعاتدفع على ثالث ) تُ .أ.د ٥٩٩،٤٣( یمني لایر

 وىاالدع إحالةفي حال التكالیف  عوترتف .١٠٥االبتدائّیةمحكمة الفي  وانتهائها
ن أن التغییرات في الرسوم یمكن أ إلى ةر اشاإل عم محكمة االستئناف، أمام قضائّیةال

فس الوقت في ن عدیدة قضایا رفع عند وأ قضّیةعندما یتم التالعب في أیًضا تحدث 
ن نتقل مالتي ت قضائّیةعلى الدعاوى الأیًضا  ذلك. وینطبق عملّیةتأخیر ال بهدف

بیل المثال، على سف .الجغرافیة قضائّیةا للوالیة المحكمة أخرى تبعً  إلى محلّیةمحكمة 
عاوى في د ،على مكان إقامة الزوج قضائّیة والیةالتي لها في حین تنظر المحاكم 

 تنظر ،على مكان إقامة الزوجة قضائّیة والیة لها التيالمحاكم الزواج، فإنَّ  فسخ
 .مدةوال التكالیف من زیدی مما النفقة، قضایا في

. خارجهاو  هذه التكالیف داخل المحكمة تترتب، رسمّیةغیر الالرسوم  إلىأما بالنسبة 
مبالغ طائلة لكتّاب المحكمة وهي تتراوح  ُتسددلما أورده ُمقّدمو المعلومات،  ووفًقا
 الدعوى على) .أ.د ٩٩،٩٠ إلى ٣١،٩٦(لایر یمني  ٢٥،٠٠٠و ٨،٠٠٠بین 

الغ، أّیًا هذه المب ُتعدّ . وفي والمحكمة والكاتب قضّیةال باختالف تلفوتخ الواحدة،
 "رسومَ ونها یعتبر  والكتّابن والقضاة یالمحام أنّ  إالّ ، رشاوىكانت الغایة منها بمثابة 

الدفع للتصدیق  من اجزءً أنَّ  كمادفع لتسهیل معالجة القضایا والتعجیل بها. تیسیر" تُ 
درجة في هذا . وعلى غرار البلدان األخرى المُ ١٠٦يغیر رسمأیًضا على التوكیل 

، وقد علناً  بها ُیجاهر بل سّراً  المدفوعات ُتسدد ال، التوقعات خالفوعلى التقییم، 
وقَّعة لها ضمن النفقات الُمت وُیخطط، قضائّیةال عملّیةأصبحت جزًءا ال یتجزأ من ال

ما في ضوء ى هذا النحو، ال سی. ویبدو أنها تُقبل علبإیصاالت رغم أنَّها لیست ُمرفقةً 
 واتبر الوضع الراهن في البالد وفي ظل ارتفاع األسعار، وزیادة التضخم، وعدم دفع 

ابلتهم أثناء مق جرتا لتقییم المحامین الذین وهي تمثل، وفقً الحكومیین.  الُموّظفین

                                                           
 .المرجع نفسه ١٠٤
 .المرجع نفسه ١٠٥
 المرجع نفسه. ١٠٦
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یه التنو  وجدیر. قانونّیةة مساعد على حاصالتللنساء ال %٤٣،١٦و %٢٣،٨بین 
 كسب في ویعتمدن على أزواجهنّ بأّن الیمنّیات بمعظمهّن عاطالت عن العمل 

 مساعدةال والجهات األسرة ُتشكِّلعوامل التهمیش والضعف.  ذلك إلى أضفالدخل، 
لواضح االتنویه بأّنه من غیر  مع، الشخصّیة األحوالقضایا ل األبرز التمویل مصدر

 القانوني الدعم من المستفیداتقرض. وتؤكد  ومنحة أ بمثابةدعم ما إذا كان ال
فعن دعاوى ر  ابحقوقهن ولم طالبنَ  لمامجانیة، ال قانونّیةالمساعدة ال لوال أّنه المجاني
 .قضائّیة

، /المهّمشاتفاتوالمستضعسبة للفقیرات ، ال سیما بالنُمرتفعةال الكلفة إلىوباإلضافة 
الحقوق  كسبالنظام القضائي (أي  إلىالوصول لة على الوصول إلى العدا یقتصر ال

تي أن المدفوعات اإلضافیة ال وكما یبد .نظرًا لدرجة الفساد المتفشي )بها المطالب
ما في  دٍّ ح ُتمعن إلى") رسمّیة من "الرسوم غیر البدًال (یمكن اعتبارها "رشوة صارخة"

 سبةبالن العدالة إلى لالوصو  ُیصّعب مما، اآلخر دون لصالح طرفٍ الموازین  قلب
تماعي لیس لدیهن رأس المال االج وعن تحمل هذه التكالیف أیستط ال اللواتي للنساء

 .القضاة وموظفي المحاكم أ فيالالزم للتأثیر 
یت جر اتي أُ و النساء الل الخصوص وجه وعلى، المعلومات ُمقّدميویعترف جمیع 

 عامٍ  كلٍ العدالة بش تحقیق ساسي فيالعامل المؤثر األ هو المال أنَّ ، بمقابالت نّ معه
 . واعتبرت النساء باإلجماع أنَّ خاص على وجهٍ  قضائّیةالدعاوى الفي البّت في و 

 .القانوني لهّن الكسب دفع الرشوة یضمن
كلفة والقدرة الت فيومن النقاط الرئیسیة التي یجب أخذها بعین االعتبار عند النظر 

 المعلومات ُمقّدمو بها دليبین األرقام التي ی التفاوت الواضح ،على تحمل التكالیف
ة المشار ث المرجعیّ بحاواأل ةاالستقصائیّ  دراسةال مثل وغیره،في إطار هذا التقییم 

إلى وصول الكلفة  تحدید ُتصّعبعلى الرغم من أن هذه االختالفات و ا. إلیهما سابقً 
من  بطیفٍ  بل ترتبطتة بالتكالیف لیست ثا تعزز االفتراض بأنَّ  إّال أّنهاالعدالة، 

 الل.وربما لالستغللتفاوض  مفتوحاً  المجال تتركو ، عّدة العوامل على مستویاتٍ 
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 التوصیاتو  ُخالصةال
ضوعات ربعة، تظهر مو البلدان األ فيحاكم موال الشخصّیةحوال األ نقوانی ىبالنظر إل
 :مشتركة
ین األحوال قوان قىتب، الدینّیة مذاهبعلى الرغم من االختالف بین البلدان وال-

 ؛ضد المرأة تمییزال على قائمةً  الشخصّیة
تكاد تكون حكرًا و ة، الُمالئمة ة والبنیة التحتیّ الموارد البشریّ  إلىتفتقر المحاكم -

 ؛مرأةال بحقّ ات التمییزیة المواقف والسلوكیّ  في ُیمعن، مما على الرجال
التمییز التهمیش و ب اإلسراففي  انوُیسهم هما سّید الموقفالفساد والنفوذ -

 ؛ما النساءضد الفقراء والمهمشین، ال سیّ 
 األحوالب الُمتعّلقة والقوانین واإلجراءات ة بالحقوقال تزال المعرفة األساسیّ -

 ؛تهمیش المرأة إلىتؤدي و  محدودة الشخصّیة
 :التالیة االعتبارات مراعاةویجب  هذا،

من  األجر أقلّ  مدفوع عملٍ  وأ وظیفةال تزال فرص حصول المرأة على -
 ؛فرص الرجل

 ؛لشخصّیةافي قوانین األحوال  ذا یتجّلىوهللمرأة  دخلٍ  ج مصدرَ اعتبر الزو یُ -
لتكالیف ا الشخصّیةالعدالة في قضایا األحوال  إلىتتجاوز تكالیف الوصول -

 عملّیةل اللتموی ُتسددغیر المباشرة) التي /خفّیةالو  رسمّیةغیر ال/رسمّیة(ال
 ؛فقًرا شدأ النساء صبحح أن ترجَّ یُ  حیثبعد الطالق،  ما إلىوتمتد  ،نفسها

 المرأة متص، عامٍ  ة، بوجهٍ ة التقلیدیّ ال تزال األعراف والممارسات االجتماعیّ -
 ا؛بحقوقه مطالبتها عند بالعار

والسیاسي العام وأوجه عدم الُمساواة في تعزیز  الوضع االقتصادي ُیساهم-
 ؛شیناء والمهمَّ ضد النساء والفقر  واالنحیازالفساد 

ن المهم مأنَّه  إالَّ ، المصلحة أصحاب سائر معبناء عالقات  یتعّینفي حین -
ن أصحاب متُنقل المسؤولیة  أنَّ و  ی�ااختیار  یسم لقدَّ عم المُ التأكد من أن الدَّ 

 .أصحاب الحقوق إلىالواجبات 
 :یلي ما في التوصیات ترفع ،ذلك على بناءً 

 إالَّ أنَّه ،ولوّیاتاأل صدارة قانونّیةوالتوعیة ال الخدمات تقدیم یحتلّ في حین -
لتأثیر ااألعمال ذات  تعزیزو  تدریجی�ا هذه اإلجراءات عن باالستغناءوصى یُ 

 ؛ةمستدامٍ  وبصورةٍ  واسعٍ  رید تحقیق التغییر على نطاقٍ إذا أُ  الكبیر
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إجراء  نَّ إاستراتیجي.  بشكلٍ إنتاج المعرفة وٕادارتها في  االستثمار یجب-
نظم  ّیةفعال حولة من أجل تقدیم أدلّ  ضروري ث والتقییمات والدراساتبحاألا

 مدىلمساءلة و ل خضوعها مدىو  الشخصّیةباألحوال  المتصلةالعدالة 
. الُمناصرة هدافأل ُتستخدمبیانات  لتولیدو  الدراسة قیدإنصافها في البلدان 

 اكاتهاشر دة أبعد من قاع وھما  یلوصول إللسفام كذلك، تحتاج أو  یقولتحق
 وثالبحأخرى، بما في ذلك مؤسسات ھیئات والنظر في العمل مع  ةیّ الحال

والمنظمات  یمیةاإلقلو/أو  ةیّ والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المحل
 ؛األخرى ةیّ الدول ةیّ ومكالح یرغ

ي الكیانات المتخصصة ف/الشبكات وبناء التحالفات مع المنظمات تدعیمإن -
والعدالة وفي العدالة بین الجنسین وحقوق المرأة أمر أساسي القانون  يّ مجال

لوصول ااألعمال الهادفة لتحقیق  وتأثیر فعالّیةال بالتاليتكامل و اللضمان 
 ؛العدالة إلى

ة مع المنظمات العامل المؤثرةو  الممنهجة بناء الروابط وشبكات التواصل إن-
 سفامكتاج أو تح أیًضا. ةأساسی مسألةالتمكین االقتصادي  مجال في

المرأة  ینكلتم )أكبر بشكل التغییر في یساهم( شاملٍ نهٍج تبني  یإل وشركاؤها
 یةغطتأنَّ  بما ،مع منظمات أخرى والحمالت بالبرامج ُمتعّلقةوبناء روابط 

لى ع ویجب ،ما مستداً حال�  یستل ةیّ لمساعدة القانونا إلى ةلحّ المالحاجة 
ة اقتصادیّ  احتیاجاتالعدالة أن ُتعاَلج  یقحقالقائمة أمام ت یاتاالستجابة للتحد

 ؛اة أوسع نطاقً استراتیجیّ 
التأثیر على المحامین والمحاكم لخفض الرسوم غیر محتمل على یبدو -

 عندرة األعمال المؤث على التركیز یتعّین لذاالقصیر والمتوسط،  َیْینالمدَ 
هة  انونّیةقالمساعدة ال و/أو حالّیةتقییم آلیات التخفیض من الرسوم ال الُموجَّ

بتكلیف من الدولة أو الُمقّدمة من الدولة (عبر اتباع نموذج الیمن)، وبالتالي 
 احتهاإتالدعوة إلى تفعیلها و/أو تعدیلها و/أو تحقیق الشفافیة لضمان 

 لُمحتاجین؛ل
 الحكومات علىوالحمالت  ُمناصرةال أعمالیمكن أن یركز إنتاج المعرفة و -

بما  ،الشخصّیةألحوال ا قوانینو  للقضاءلة المخصصة لزیادة میزانیة الدو 
ة بنتیها التحتّیة وتغییر وجه في ذلك تدریب موظفي المحاكم، وتحسین

عات و مخصصات الدولة سّیما المكّرس منها للنفقات الزوجّیة وسائر المدف
   ؛الزوج عن السداد /اعتذرتعّذرفي حال 
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 اتولویّ لزیادة تمویل األ المانحین المؤثرین النشاطات تشمل أن وُیمكن-
 أوكسفام وباستطاعة .ة لألموالالمحددة و/أو الضغط على الدول الُمتلقیّ 

 ،"اكةشر "ال بصفة حالی�ا هامع تتعاملمع الجهات المانحة التي المهّمة  توّلي
بما في ذلك هیومن  ،األخرى دولّیةة الوكذلك مع المنظمات غیر الحكومیّ 

)HiiL( هیلو رایتس ووتش 
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