
 
 

 المقدمة:  
كان لحفظ النظام والسكينة العامة وصوال لمجتمع يسوده    ا، بل وجودهمالمجتمعيعتبر القانون والقضاء خط الدفاع االول عن  

حيث انه من  ل اختراقه والسيطرة عليه،  من يحاو السلم االهلي، ولكن هذا الخط  يحتاج الى سالح فتاك من اجل نسف كل  
وال يطوعان اال لخدمة المجتمع وافراده، فالمتتبع للتاريخ يرى  للقانون والقضاء    (نومرؤوسي  ساء)رؤ المفترض ان يخضع الجميع 

الفلتان  كما هو مؤلم ان تحكم شريعة الغاب التي تغيب معها كل معاني االنسانية ويسود معها العنف والكراهية مما يؤدي الى  
التي للمجتمعات  الناظر  المقابل  وفي  باليد،  القانون  معاني    واخذ  فيها  نجد  والقضاء  القانون  ويحكمها  اآلفات  هذه  من  تعافت 

 .  ويعيش افرادها بحرية وكرامة لهدوء والطمأنينة والسالما
 منهجية الورقة البحثية:

 . السلم االهلي لى تأثيرهما عبيان  و  ي ـــــاء الفلسطينــــــــــــالقانون والقضع عن واقمن خالل جمع الحقائق الورقة المنهج الوصفي هذه تتبع  
 مشكلة الورقة: 

من جهة اخرى، وكيف تؤدي هذه   السلم األهليمن جهة و   القانون والقضاءللوصول الى تفسير طبيعة العالقة بين    سعى الورقةت
 ؟ في الواقع المعاش الى نتائج ايجابية واخرى سلبيةالعالقة 

 ة: تساؤالت الورق
 :  اليةلت ا األسئلة ول الورقة البحثية اإلجابة عنتحا

 ؟ لسلم االهليل الوصول ضماناتما هي  ❖ القانون في تعزيز السلم االهلي؟  ما هو دور ❖
 ما هي التوصيات التي تساهم في تعزيز السلم االهلي؟  ❖ ما هو دور القضاء في تعزيز السلم االهلي؟  ❖



 :  لي: دور القانون في تعزيز السلم االهأوالا
استتب الضمانات في  اهم  القانون من  أي يعتبر  االمن في  اب 

هو وجود   واألثمنخير من ال قانون،    ءسيقانون  بلد، فوجود  
االرواح  فيه  تحفظ  المجتمع  في  للتطور  مواكب  قوي  قانون 

، يستتبعه مهنية وحيادية لدى وتصان فيه الحقوق والممتلكات 
 .القائمين على إنفاذه

كان   من  الولما  البلدان هدف  امن  على  الحفاظ  القوانين  سن 
بأن و   نجد  تنظمها  قوانين  تتواني في سن  لم  العام  تضع  دول 

رادعة امنهال  عقوبات  على  االعتداء  يحاول  من  عزع  ويز   كل 
 من يساهم في خدمتها. استقرارها، كما انها تنص على مكافئة 

( المادة  على  6تنص  الفلسطيني  االساسي  القانون  من  أن  ( 
سياد  وتخضع  )مبدأ  فلسطين،  في  الحكم  اساس  القانون  ة 

والمؤسسللقا والهيئات  واالجهزة  السلطات  جميع  ات نون 
( من ذات القانون على ان  9واالشخاص( كما نصت المادة )

)الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب  
او   السياسي  الراي  او  الدين  او  اللون  او  الجنس  او  العرق 

القانون  ة(  االعاق بان  سبق  مما  القانواضح  بسمو  ون  اقر 
الجمي ألحكامهوخضوع  المساواة أنه  كما    ،ع  مبدأ  على  نص 

ونبذ التفرقة والتمييز على أي اساس كان وفي ذلك دعوة للسلم 
 ي. لااله

العقوبات   قانون  نجد  السائد ان  العالم انه من   في جميع دول 
تسول له نفسه  فراد عقوبات رادعة لكل من  إينصب دوره في  

عقل او النسل او العرض او ارتكاب الجرائم ضد النفس او ال
م فيه  وفيما  لهو ركيزة  المال  الجناة  ان عقاب  للعامة،  صلحة 

بما يحققه    وامالكهماساسية في منع االعتداء على االشخاص  
فإن  ذلك  جانب  الى  للمجتمع،  وعام  للجاني  ردع خاص  من 

ذيل  االخرى   واالنظمة   القوانين لكل من  في  عقوبات  تفرض  ها 
انيخالف   كما  على    نصوصها،  القوانين عملوا القائمين  سن 

ومن خاللها على تنظيم العالقات بين االشخاص المعنيين في  
 القوانين الخاصة مما يهدم معه كل احتمالية لنشوب الخالفات 

بينهم الوالعداء  والقوانين  تك ،  لم  ذكر  فلسطينية  عما  بعيدة  ن 
بل   الراقية  ال  فيهسابقا  القانونية  في التي  نصوص  توجد  لم 

 .حول العالم الكثير من القوانين
ا ساهمت  فلسطينية  قوانين  وجود  من  في  وبالرغم  ما  حد  لى 

ان هناك العديد من السلبيات والتي من  ال  ، ااستقرار االوضاع
الفلس القوانين  وانقسام  تشعب  تعاقب طينية،  اهمها  بسبب 

تطبق في مجال الشريعة   عثمانية  تتنوع ما بين   الحاكمين عليها
واالراضي تمرير    انتدابيةاخرى  و   االسالمية  اجل  من  صدرت 

  مصرية كذلك و  ،آنذاك سياسة بريطانيا في االراضي الفلسطينية
غزةطبم قطاع  في  له،  قة  ادارتها  خالل   واردنية     صدرت 

عالوة   ي مطبقة في الضفة الغربية،مستمدة من القانون االردن
السيطرة    اسرائيلية  ريةعسك  اوامر  على توطيد  همها  كان 

الفلسطينيي   ة اإلسرائيلي وبعد واراضيهم  وممتلكاتهم    نعلى   ، 
"اوسلو" اال   اتفاقية  لبعض  الفلسطينية  السلطة  راضي وعودة 

العام  و  في  فلسطيني  تشريعي  مجلس  اول  م 1996انتخاب 
القو  من  الكثير  الوطن،صدرت  شطري  بين  لتوحيدها    و   انين 

االنقسام   العام  بعد  في  تاريخه    2007الفلسطيني  وحتى 
بالمجلس   ت ر اصد  واالصالح  التغير  قائمة  قبل  من  قوانين 

 .الإالتشريعي تطبق بغزة ليس 
تطبق فقط في  ئيس  ن تصدر عن الر قرارات بقوانيكما أن هناك  

رت على تنفيذ ، مما ادى الى فوضى قانونية اثالضفة الغربية*
واقتضاء   الاالحكام  فصدرت  عن  الحقوق  القرارات  من  كثير 

القضاء في الضفة الغربية يمتد تنفيذها في قطاع غزة ولم تنفذ 
القوانين   اختالف  بسبب  تماما،  صحيح  والعكس  القطاع  في 

بين   فوضى المطبقة  اثار  مما  والجنوبية  الشمالية  المحافظات 
 .رار في المجتمعاالستق  الى عدمادت بشكل واضح   مجتمعية

 

ب)   * المطبق م  43المادة  عمال  الفلسطيني  االساسي  القانون  الرئيس  التي    ن  تخول 
 .( اصدارها في حاالت الضرورة 

 كذلك من السلبيات في نصوص بعض القوانين المطبقة في



انها  األ الفلسطينية  الظواهر  أراضي  من  العديد  فرزت 
"القتل  يسمى  ما  فأنتشر  عقباها،  تحمد  ال  التي  والمشكالت 

ال خلفية  من  من    لإلفالت شرف"  على  واعتبار  بل  العقاب 
قومي" فعلها  ي كانت   "بطل  النساء،   جل  والتي  من  ضحاياها 

كذلك قتل االطفال بشكل متكرر، مستندين في ذلك الى نص 
( لسن 340المادة  االردني  العقوبات  قانون  من  م  1960  ة( 

( والمادة  الغربية،  الضفة  في  قانون  18المطبق  من   )
ر  االنتدابي  ) العقوبات  لسنة  74قم  في  6193(  المطبق  م 

واثارة    للقتل واالعتداء  ت هذه النصوص مبرركان  قطاع غزة،
االستقرار  العنف المجتمع  وتأكل  االعالم  في  وسائل  حتى   ،

ا رواية  مع  تتعاطى  قد  الرسمية  في،  لجانيوالجهات   لكن 
مرتكب  مصداقية  عدم  ثبت  القضايا  هذه  من  الكثير  الواقع 

لحال وغيرها من  الشرعي وبشهود ا  ب بفحص الط  فيها  الجرم
 . المعروفة الطرق واالدلة القانونية

على  كتعديل  الرئيس  من  بقانون  قرار  صدور  الجيد    ومن 
  ، قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية  ( من98المادة )
والذي    علىيسري   فقط  الغربية  العذر    من  حرمالضفة 

رف، مما  بدواعي الش  يقترف جريمة ضد انثى  المخفف الذي
شكل فاعل في الحد من اعمال العنف وخاصة ضد هم بيسا

 . *النساء
 ( 1960( لسنة  16قانون العقوبات رقم )م المعدل ل2014( لسنة 10القرار بقانون رقم )) *

في قضايا   الواقعية/  االمثلة  افراد   االعتداءومن  بين  الواقعة 
القانون   السرة  ا لتطبيق  نجد مخالفة  والزوجة  الزوج    وخاصة 

النس بعض  ازواجهن  فتتعرض  قبل  من  االعتداء  الى  اء 
قبل   قد حفظت من  الشكوى  بان  ونجد  قاتلة  بجراح  وتصاب 
االسرية"  العالقات  على  "الخشية  بدعوى  النيابة  او  الشرطة 
وتحفظ   الضحية  على  االعتداء  تكرار  الى  يؤدي  قد  مما 

اخرى،   مرة  واالوراق  االعتداء  الشكوى  ثبت  فيها وبعضها 
انتج حاالت قتل متعددة بين  ك  ود، كل ذلدة الشهحسب شها

 النساء واالطفال وفي حاالت نادرة منهم من اختار االنتقام  

اوقع   من  االعتداعلى  من  عليه  ومنهم  او  ء،  حاول انتحر 
المتكرر العنف  من  للتخلص  وفي   اقعلو ا  االنتحار  عليه، 

المقابل تحفظ الشكوى حتى لو كان االعتداء من الزوجة على  
( المذكورة سالفًا من  9)  لنص المادة  الزوج، كل ذلك مخالف

القانون االساسي والتي اكدت على أن الفلسطينيون سواء امام 
 سبب كان.  ألينون والقضاء وال تميز بينهم القا

ف تزايد  الى  االحصائيات  بعض  النساء  فتشير  قتل  ي حاالت 
"القتل الغامضة    بدواعي  القتل  وحاالت  العائلة"  شرف  على 

شار تقرير الهيئة المستقلة لحقوق االنسان  معينة فقد ا  ألسباب 
قتل 2018لعام   حاالت  تسجيل  عدم  من  بالرغم  انه  الى  م 

خل الشرفعلى  عام    فية  قبله  2018في  هناك  إ   وما  ان  ال 
لنساءحا(  20) وفاة  ظروف    لة  فيفي  كان    غامضة  حين 

( سبقه  الذي  الى 18العام  ويشير  الشك  يثير  مما  فقط   )
 ى خلفية الشرف*. احتمال ان يكون القتل عل

والعشرون    42صفحة  )  * الرابع  السنوي  التقرير  الثاني   1من  االول 31  -كانون  كانون 
 الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق االنسان(  2018

اجاز   *، طبق في قطاع غزة كما ان قانون الصلح الجزائي الم
التصالح في كافة مواد المخالفات والجنح والتي يكون عقوبتها  

ال تزيد مدة الحبس  أالحبس او االثنين معًا بشرط    الغرامة او
  الجزائية ، كما اقر القانون بإنقضاء الدعوى  أشهر  6فيها عن  

التعويض   التأثير على حق المتضرر في  في حال دفع  دون 
التصالح  )  ماك  مبلغ  المادة  في  الفقرة  3ورد  ذات    4(  من 

المجال  ولألسفالقانون،   يفتح  على    ذلك  االعتداء  في 
دفع مبلغ مالي بسيط وينتهي  االش خاص والممتلكات وبعدها 
حاالت   ءشيكل   من  ويزيد  عليه  المجني  يستشار  ان   دون 

 العنف في المجتمع. 
 ( 2017 ( لسنة1) رقمقانون الصلح الجزائي ) *

قانون التنفيذ الفلسطيني   ما ورد فيك  ثلة على ذلومن االم  
مواده* في  نص  ا  حيث  عل"لتالي  على  الحجز  يجوز  ى  ال 

وبدالت  عالوات  عن  وملحقاتها  والمكافآت  والرواتب  األجور 
 ا ــــــامهقوم مــــــــ آت أو ما يقــــــــــات ومكافـــــــق من معاشــــــوما يستح



، وفي حالة تزاحم  الربع  إال بمقدارلقانون التقاعد العام(    )وفقاً 
 . "الديون تكون لديون النفقة المقررة أولوية في االستيفاء

ر ممن يتقاضون  يب هذه المادة فتحت الباب واسعًا بين عدد ك
رواتب ليحمل ذمته المالية ديون متعددة ويضر بالدائنين وال  

من ربع الراتب بما فيها    أكثريستطيعون جميعًا الحجز على  
بعض  لجئ  السبل  امامهم  اغلقت  وعندما  الزوجة،  نفقة 
 الدائنين الى االعتداء على المدين مما زاد من اعمال العنف،

 . (now/12595/thttps://www.assayha.ne) *، بخير فبريطانيا بخير"(*

والعدل  أن  وأل الحقيقة  عنوان  تكون  ان  يفترض  القضاء  حكام 
ان  يجب  شروط  له  المنظمة  القوانين  وضعت  الملك،  اساس 

منها القضاء  مهمة  يتولى  فيمن  بجنسية  تتوافر  يتمتع  ان   ،
يعمل التي  بكامل  الدولة  يتمتع  وان  للغتها  متقنًا  االهلية،   بها 

 نحة مخلة بالشرف واالمانة، جوغير محكوم عليه في جناية او 
 الشريعة أون يكون حاصل على شهادة جامعية في الحقوق أو 

  ن أو  أ ه  ـــه ضامنة لديونــــــــــــموالأع  ــ ــــن تكون جميأ سلم  وكان األ
 . ثالث ارباع الراتب  يكون الحجز على

 (م2005( لسنة 23( من قانون التنفيذ الفلسطيني )51المادة )) *

القانون يجب ان تصان احكامه وان يحترم    :في المجمل فإن 
من قبل القائمين على انفاذه لكي يؤتى ثماره ويأمن كال على  

النصوص  حاله وما   والعديد من  تعدل له،  ان  القانونية يجب 
  ت التي ال تحمد عقباهااو تلغى بما يحفظ المجتمع من الويال

 . يتحقق السلم االهلي بين افراده ىوحت
 

 في تعزيز السلم األهلي:القضاء ثانياا: دور 
للقانون وضميره   القاضي  فيه  يخضع  والذي  المستقل  القضاء 

ل الضمانات  اعظم  هو  والسكينة،  فقط،  الهدوء  يسوده  مجتمع 
تق الثانية  العالمية  الحرب  وخالل  بريطانيا  م)فهذه  ديرة  دمت 

المحكمة  امام  بدعوى  عسكري  مطار  بجانب  مقامه  مدرسة 
المطار   بنقل  فيها  اقالعها  تطالب  عند  الطائرات  ازيز  الن 

المدرسة  لقصف  احتمالية  وهناك  الطالب  يرعب  وعودتها  
ة، فقضت المحكمة بنقل المطار الى وهي من االعيان المدني

مكان اخر، اال ان القائم على انفاذ القانون اوقف  تنفيذ القرار 
الى رئيس  بدعوى ح الحرب والطوارئ، حتى وصل االمر  الة 

البري قراره  الوزراء  فاصدر  تشرشل"  "ونيستون  حينها  طاني 
"خير   الشهير  قوله  قائاًل  المطار  ونقل  المحكمة  بقرار  االلتزام 

قضائي"  لن حكم  تنفيذ  اوقف  وال  الحرب  بريطانيا  تخسر  أن  ا 
 القضاء وقال في مناسبة اخرى وخالل الحرب "ما دام التعليم و 

هذا  في  كافية  خبرة  لديه  يكون  وان  يعادلهما،  ما  او  والقانون 
ويقطع   السمعة،  وحسن  السيرة  محمود  يكون  وان  المجال، 

النشاط التجاري    عالقته باألحزاب السياسية، وأن ال يعمل في 
خاصة به وبزوجته واوالده القصر ذمة المالية الم اقرار بالويقد 

( المواد  نصت  القضائية  16،28كما  السلطة  قانون  من   )
الفلسطيني وغيرها من التوجيهات والمحاذير للقضاة، كل ذلك 
  . الن القاضي مطلوب منه يتمتع بالنزاهة والحيادية واالستقاللية 

عنأايضا   التنحي  القاضي  على  القانون  القضاي   وجب  ا  نظر 
نه وبين احد الخصوم او كليهما قرابة او عداوة، التي يكون بي 

كما اجاز القانون رد القضاة من قبل الخصوم وهذا ما نصت  
 ( المادة  السابقة  30عليه  لألسباب  الذكر  سالف  القانون  من   )

وحتى ال تتأثر االحكام بالعالقات الشخصية ويغيب الضمير،  
والتي تكون  قافة االنتقام  نة وتنتشر ث مما يحفز الكراهية والضغي

نتيجة الحكم بغير الحقيقة او لصالح من يوافقه الرأي السياسي  
من قبل اشخاص ال يصلحون لتولي مهمة القضاء بين الناس  
فيما لم تراعى الشروط سالف الذكر، وبالتالي انتشار للجريمة 

 وانعدام السلم االهلي. 

جـــابي فــــي اي أثـــران لـــه بـــالرغم مـــن ان القضـــاء الفلســـطيني كـــ
آلالف من االحكام في القضايا العالقة ووئد الكثير مـن ا  أصدر
 مــــــبذلك على السل افظاً ل في مهدها وهذا يسجل له محـــــــالمشاك

 ات غلت ـــــــــمن وقت، اال أن السلبي أكثرهلي والمجتمعي في األ

https://www.assayha.net/now/12595


االحكام   اصدار  عن  االحيان  من  كثير  في  القضاء  يد 
التن تسقط في طريق  لو اصدرت  فيذ، فشح الصحيحة، وحتى 

البشري  الكادر  وقلة  والتجهيزات  قضا  االمكانيات  من   ةلديهم 
المحاكم   في  القضاة  عدد  بلغ  حث  وموظفين،  نيابة  ورجال 

الغربية   بالضفة  بينهم    213النظامية  من  نساء    41قاضي 
نساء وذلك حسب احصائية    4قاضي منهم    38وبقطاع غزة  

لإلحصاء  2018عام   المركز  الجهاز  عن  الصادرة  م 
ضفة  لفلسطيني في حين بلغ عدد السكان في ذات العام في الا

مليون نسمة*،    1.9مليون نسمة وفي غزة تقريبًا    92.تقريبًا  
الكادر  حتى  لعملهم،  الموائمة  غير  المباني  بعض  أن  كما 
مع   عهدهم  لحداثة  منهم  عدد  لدى  الخبرة  من ضعف  يعاني 

واالموال الموارد  وندرة  لهم  التدريب  وقلة  تنفق،   المهنة،  التي 
و  والواسطة  الحزبي  االساس  على  فهوالتعيين  ذا  المحسوبية، 

غير   االحكام  من  العديد  افرز  القضاء  في  والتخلف  الفساد 
الصدام  وزيادة  العائلية  المشاكل  تفشي  على  الصائبة شجعت 

 بين المتخاصمين. 
 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني() *

النور   ترى  ولم  االدراج  حبيسة  مازالت  االحكام  من  العديد 
القان انفاذ  على  القائمين  بلرفض  تنفيذها  من ون  التأثير  سبب 

في   والمتنفذين  التنفيذية  السلطة  على  القائمين  بعض  قبل 
تنفيذها،   عدم  باتجاه  بالضغط  السياسية  والفصائل  االحزاب 

ال الوصول  البعض  يستطيع  ال  ذلك  الى  العدالة  باإلضافة  ى 
وكل  النيابة  او  الشرطة  امام  شكواه  مع  التعاطي  عدم  بسبب 

وم في ــــــــــ ة، او ضعف القدرة لدى الخصـــــــــــــذلك لألسباب السابق
عمل  يقوض  مما  القضائية،  الرسوم  دفع  او  محامي  توكيل 

  اجهزة العدالة ككل.
عن   اهمية  يقل  ال  "العشائري"  الرسمي  غير  القضاء  ان  كما 

، وكان في بعض االحيان يفعل  الذكر  القضاء الرسمي سالف 
  يعاني الكثير ماال يستطيع فعله الرسمي، اال ان هذا القضاء  

 ع ـــــــــــــــــــــــــــــمن حيث الخبرات والمحددات التي من خاللها يستطي

ما ان يصلح بين الناس ويكتسب هذه الصفة، كما أن    شخص 
العادات  ه على  بناء  يحكم  القضايا  من  كثير  في  القضاء  ذا 

تت والتي  فوالتقاليد  القانون  عارض  مع  االحيان  مع  كثير  ي 
تنظم   التي  واالنظمة  اللوائح  غياب  أن  كما  االنسان،  وحقوق 
له   تابعة  توافر اجهزة  أن عدم  اثر سلبي، كما  لها  عمله كان 

كا التنفيذ  وقوة  القضائية  الضابطة  بصفة  اكبر  تتمتع  من  نت 
التحديات لاللتزام بقراراتها واحكامها، الى جانب تعدد وتشعب 

 ه اللجان، وغياب التنسيق بين هذا القضاء والرسمي.مثل هذ 

ب  فعدد  التحكيم  أال  فيها لجان  التي فصلت  القضايا  به من  س 
للقضاء   الرسمي  التابعة  فيغير  القضاء   احكامها  طعن  امام 

ال لقانون  لمخالفتها  الفلسطيني  الرسمي  امام  تحكيم  نقضها  وتم 
اث  ،النظاميةالمحاكم   عاوبعضها  مشاكل  بين  رت  ائلية 

االمتقاضين   االصالح بسبب  رجال  بعض  قبل  من    لمحابة 
 الحد الخصوم. المخاتيرو 
 ( م2000( لسنة 3قانون التحكيم الفلسطيني رقم )) *

إن العالقة وطيدة وطردية بين القضاء والسلم   خالصة القول:
عنوان  االهل واحكامه  ونزيه  مستقل  القضاء  كان  فكلما  ي 

ا  السلم  كان  كلما  في  الحقيقة  والعكس   أحسنالهلي  حاالته 
  صحيح تمامًا.

 



 :األهليلسلم لوصول لضمانات ا ثالثاا:
 :واالنظمة   القوانين القوانين  من  بشري  مجتمع  يخلو  ال 

التي تحد الحقوق والواجبات التي تثبت للبشر فتحدد لكل 
مش عليهخص  وما  له  الفلسطينية ف   ا  التشريعات  توحيد 

 وطن إلزاله الغموض الذي الناظمة للمجتمع بين شطري ال
العدي الجوا   دــــــيكتنف  القانونيــــــ نمن  والقــــــب   ائيةـــــــضة 

قوانيإو  صــــــصدار  األــــــن  لحماية  و ــــــسارمة  لغاء إرة، 
القوانيــــــوالتخل من  التــــــنصوال  نــــــص   تبــــــرر ي  ــــــوص 

  .ف واالعتداء والقتلــــــال العنــــــافع بعــــــض
 :سابقتها  الضمانة  هذه    القضاء عن  اهمية  تقل  حيث ال 

الضمانات   اهم  والنزيه  المستقل  القضاء  شاعة إفي  يعتبر 
في    ونجاعتها السلم،   علتكمن  الكفاءة االختيار  اساس  ى 

واالبتعاد  يح   والمحسوبية  الواسطةعن    والخبرة  ق ق بما 
 . الهدف المنشود 

 السلطات:إ اعمال   نإ  ستقالل  في  السلطات  تدخل  عدم 
حقوق  فيها  تصان  قوية  دولة  لدينا  ينتج  البعض  بعضها 

كرامتهم  االفراد  يمليه    وتحفظ  بما  سلطاتها  تمارس  بحيث 
مما   الحد  تحيز  دون  القانون  هيمنة    يختفيعليها  معها 

الواحدة   الى وضع    اخذ و السلطة  باليد، مما يؤدي  القانون 
 .مستقر وسلم اهلي مجتمعي أمنى

 :بفاعلية تعمل  مهامها    حكومة  في  ينصب مستقلة  حيث 
وتعمل بجميع   انفاذ القانون على قدم المساواة   على  عملها

على وتسعى ترسيخ    وزاراتها  االنسان  حقوق  احترام 
ي المن وتحارب الفلتان ا  للفرد والمجتمع  للمصلحة الفضلى

 .وثقافته وتسعى لنشر السلم االهلي
  :وجمعيات ونقابات من هيئات  مؤسسات المجتمع المدني

وتطوعية   شبابية  وفرق  ونسوية  حقوقية  ومراكز  ونوادي 
وشركات غير ربحية تسعى لخدمة المجتمع وتقود حمالت 

 ضماناتالضغط والمناصرة من اجل مزيد من الحقوق وال
 ىـــــــــــــــــــــــ وتسع عتداء عليها،اال واحترام حقوق االنسان ومنع 

 .لنشر ثقافة السلم االهلي
 :الدولية المتحدة   والتي  المنظمات  االمم  على رأسها  تقف 

وبرامجها المتخصصة  السلم   واجهزتها  نشر  اجل  من 
 . العالمي وتسعى لمساعدة الدول في ذلك وطنياً 

 واالتفاق والعهود  والمواثيق  والقر االعالنات   اراتيات 
والتي    الدولية: الزامي  او  اخالقي  ذات طابع  كانت  سواء 

ال للدول  الملزمة  القوانين  بمثابة  والتي تعتبر  عليها  موقعة 
يطلب منها موائمة قوانينها الداخلية لها والتي شكلت قانون  

االنساني  الدولي  والقانون  االنسان  جوهرها    حقوق  والتي 
ا  ومنع  والحريات  الحقوق  عحماية  االعتداء  مما لى  الفراد 
  يساهم في اشاعة السلم االهلي.



 :التوصيات
سنوات، واجراء انتخابات حرة نزيها يشارك    ذالفلسطينية وانهاء االنقسام المستمر من   لحةالوحدة الوطنية والمصااعادة جهود تحقيق   

 . استمراريتهافيها الكل الفلسطيني والحفاظ على 
 وحقوق االنسان، وصون حرية الرأي والتعبير. اطية لديمقر تعزيز سيادة القانون، وتمكين ا 
قضاء مستقل وحر ونزيه تصان فيه    بناء في عمل االخريات والعمل على    ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وانهاء تدخل أي سلطة  

 الحقوق والحريات. 
للمجتمع    الناظمة  الفلسطينية  التشريعات  شتوحيد  الوطن  طر بين  الذي  إلزالهي  القانونية  العد   يكتنف  الغموض  الجوانب  من  يد 

 والقضائية. 
 لقوانين والنصوص التي تبرر بعض افعال العنف واالعتداء والقتل.   اصدار قوانين صارمة لحماية االسرة، والغاء والتخلص من ا 
الخبرة واالبتعاد  كفاءة و ال  اعادة النظر في تعينات القضاة ورجال النيابة ومن يتمتعون بصفة الضابطة القضائية واالختيار على اساس  

 لصقل مهاراتهم وخبراتهم. عن الواسطة والمحسوبية في هذا المجال واعداد برامج تدريبية لهم بشكل مستمر 
 توفير الحصانة والحماية الكاملة للقضاة واعضاء النيابة ووقف التدخالت الخارجية في اعمالهم ومهماتهم المكلفين بها. 
فاعل  و ايجاد مؤسسات وطنية  االجراءات  مكتملة  ة  واتخاذ  القانون  انفاذ  للقانون من فرض  وفقًا  لها من سلطة  بما  تستطيع  السيادة 

 نية السليمة. القانو 
نها بشكل  ع تفعيل اجهزة وادوات الرقابة على تطبيق القوانين ودعمها لوجستيًا، والتعامل مع الشكاوى الواردة اليها والتقارير الصادرة   

 جدي. 
ا  الغطاء  يعطلون    عنظيمي  لتن ازالة  والذين  المتنفذين  القانون اعم ا االشخاص  ورجال  القضاء  كل  ل  جدران    من   ومحاسبة  يخترق 

 . انون ومن يتطاول عليه وعلى القضاءالق
شورة  م الدعم وصول الفئات الهشة والضعيفة الى العدالة من خالل تمثيلهم امام المحاكم واعفاءهم من الرسوم والمصاريف وتقديم   

 في اماكن تواجدهم. لهم  يةالقانون دة والمساع
 للعمل بحرية تامة. والحقوقية  مجتمع المدني العنان لمؤسسات ال وإطالقرصد االنتهاكات الواقعة على حقوق االنسان  
ي  ل فوالفص  وتبليغ الخصوم،  ، إليهمدبلوم لرجال االصالح ولجان التحكيم لكيفية التعامل مع الشكاوى التي تقدم  و اعداد دورات مكثفة  

 . وفقًا لقانون التحكيم الفلسطيني   إليهملم التي تورد المظا
ا  بالشراكة مع  التحكيم  للجان  القضاء  اعداد شبكة  الرسمي وتنظيم عمل  الرسمي لقضاء  تخفيف الضغط عن كاهل    غير  من اجل 

 الرسمي وان تكون االحكام صائبة.القضاء 
واشاعة السلم االهلي في   التسامح وتقبل اآلخرضاء وحقوق االنسان و ترام القواح  القانونيةثقافة  الفي تعزيز    وسائل اإلعالم  استثمار 

   .المجتمع
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