
 يف تقريرها للجنة حقوق االنسان يف األمم المتحدة:

جمعية كيان تطالب بمساءلة إرسائيل وبإتاحة القانون والقضاء المدين

يف قضايا األحوال الشخصية

قدم قسم المرافعة الدولية يف جمعية كيان – تنظيم نسوي، تقرير "للجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة"، ضمن المراجعة الدورية 

والذي  والسياسية"،  المدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  "العهد  لمواد  وتطبيقها  إرسائيل  الزتام  مدى  لمتابعة  الدولية،  اللجنة  بها  تقوم  اليت 

صادقت عليه إرسائيل منذ عام 1991 وقدمت تقريرها اخلامس حول تطبيقها لبنوده. وستقوم جلنة حقوق اإلنسان يف جلستها  القادمة 

اليت ستعقد نهاية شباط وتستمر حىت 25 اذار القادم، بمراجعة التقرير الرسميّ اإلرسائييلّ مقابل المعلومات والتقارير اليت تقدمها جمعيّة 

كيان واجلمعيّات والمؤّسسات احلقوقيّة االخرى، ومن ثم ستقوم بإصدار مالحظاتها اخلتامية، اليت تشمل موقف اللجنة الدولية من تطبيق 

االتفاقية، باإلضافة للتوصيات اليت تقدمها بشأن المخالفات للبنود واحلقوق اليت تنص عليها االتفاقية الدولية.

كيان لعدة قضايا بضمنها مناقشة التحفظات اليت تقدمت بها إرسائيل عند مصادقتها عىل العهد الدويل، األمر  وتطرق تقرير 

الذي اعتربته كيان تأسيًسا خلرق بنود العهد، وخاصة البند الذي يفرض عىل الدول تطبيق احلقوق بمساواة تامة ودون تميزي عىل 

خلفية اجلنس او اللون او الدين او العرق، خاصة يف ظل انعدام الكفالة الدستوريّة للحق يف المساواة بني المواطنني. ودعت كيان اللجنة 

لمطالبة إرسائيل بسحب هذا التحفظ باعتباره مخالًفا جلوهر احلقوق المنصوص عليها يف االتفاقية.

وشمل تقرير كيان اجلوانب المتعلقة بقضايا التميزي الذي تواجهه النساء الفلسطينيات يف إرسائيل بالتعامل مع اجلهاز القانوينّ والقضايئّ 

يف المحاكم الدينيّة )الرشعيّة والكنسيّة( يف قضايا االحوال الشخصيّة، وطالبت كيان بمنح النساء حق االختيار ما بني القضاء المدينّ 

والقضاء الديينّ فيما يخص قضايا الزواج والطالق.

كما واستعرض التقرير جملة من القضايا وخاصة تلك المتعلّقة بالرسوم الباهظة اليت تضطر النساء إىل إنفاقها  وتصل أحيانًا إىل عرشات 

االضعاف من رسوم المحاكم المدنيّة، واليت تشكل عائقاً أمام النساء للحصول عىل حقوقهّن، وتمنعهّن من التوجه للمحكمة الكنسيّة يف 

الكثري من القضايا والملفات اليت تابعها القسم القانوينّ  يف كيان يف السنوات األخرية. باإلضافة النعدام الشفافية وعدم نرش اإلجراءات 

والقرارات بصورة منتظمة باللغة العربيّة، مما يمنع المتوِجهات للمحكمة من احلصول عىل المعلومات الكافية حول حقوقهن، وهو ما تراه 

كيان مخالفًة لبنود االتفاقيّة اليت تلزِم الدول بالشفافيّة والعالنيّة والمساواة يف إجراءاتها القانونيّة.

فيما  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  والمطالبة  ارسائيل،  تقرير  مناقشاتها  أثناء  القضايا  هذه  مع  بالتعامل  اللجنة  التقرير  وطالب 

العربّية  األقلّية  إىل  المنتميات  سيما  وال  العدالة،  إىل  النساء  وصول  تعيق  اليت  واالقتصادية  المادية  العوائق  بإزالة  يتعلق 

تلك  الكنسّية مساوية أو متناسبة مع  المدفوعة للمحاكم  تكون الرسوم  التدابري لضمان أن  الفلسطينّية يف إرسائيل، واتخاذ 

المدفوعة يف المحاكم الدينّية والمدنّية األخرى، وترجمة القوانني والقرارات واالجراءات ونرشها باللغة العربّية.

وأشارت كيان يف تقريرها اىل أن القانون اإلرسائييلّ احلايلّ ال يتيح "الزواج المدين"، وحىت األزواج الذين يتعاقدون الزواج المدين خارج الدولة، 

ما زالوا يخضعون الختصاص المحاكم الدينيّة يف قضايا الطالق، ولذلك  طالب التقرير اللجنة الدولّية بمطالبة إرسائيل تبين قوانني 

وسياسات توفر احلق يف الزواج المدينّ والطالق يف المحاكم المدنّية. 

بيان للصحافة
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المحاكم  تعرض يف  اليت  القضايا  وحثت كيان جلنة حقوق االنسان عىل مطالبة دولة إرسائيل بنرش معلومات وإحصائيّات مفّصلة حول 

الرشعية، بما يف ذلك عدد قضايا الطاعة وعدد القضايا اليت فقدت فيها المرأة حضانة األطفال بسبب الزواج الثاين.

وحول تقديم التقرير قالت رفاه عنبتاوي مديرة جمعيّة كيان، "إن تقديم هذا التقرير، يعترب استكمااًل لتقريرنا الذي تقدمنا به يف العام 2018 

امام اللجنة، وهذه حلقة أخرى تضاف لعملنا الدويلّ بعد ان حصلت كيان عىل مكانة استشاريّة يف األمم المتحدة، وذلك من اجل المرافعة 

والضغط من اجل مساءلة إرسائيل عن الزتاماتها وخرقها المتواصل لالتفاقيّات الدوليّة والقانون الدويلّ وانتهاكها حلقوق النساء والمجتمع 

الفلسطيينّ يف الداخل."
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