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مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
الفكرة والن�ش�أة
انبثقت فكرة ت�أ�سي�س املركز يف نهاية الثمانينات مببادرة من احتاد جلان العمل الن�سائي الفل�سطيني
وجمموعة من النا�شطات الن�سويات ،والتقائهن حول فكرة ت�أ�سي�س مراكز ن�سوية مهنية متخ�ص�صة
تعنى بق�ضايا وحقوق املر�أة .عربت فكرة الت�أ�سي�س عن توجه الن�سويات اللواتي �شاركن يف معارك
الن�ضال الوطني على خمتلف الأ�صعدة واملحطات ,يدفعهن الإميان بق�ضية املر�أة مثلما الإميان بق�ضية
الوطن وحترره وتقدمه ,وتلهمهن فكرة انه ال ميكن الف�صل بني التحرر الوطني لل�شعب الفل�سطيني،
والتحرر االجتماعي للمر�أة الفل�سطينية .ويف نف�س الوقت فانه ال ميكن تذويب ق�ضية املر�أة و�صهرها
يف الق�ضية الوطنية الكربى .وحتى يكون بالإمكان اجلمع بني الن�ضال الوطني ،وخ�صو�صية ق�ضايا
املر�أة الفل�سطينية يف التحرر االجتماعي يف خ�ضم هذا الن�ضال جاءت الفكرة ب�إن�شاء مركز ي�ضع يف
�أولوياته االهتمام باملر�أة الفل�سطينية ومتابعة همومها وق�ضاياها االجتماعية.
ت�أ�س�س مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي يف القد�س عام  1991كم�ؤ�س�سة فل�سطينية �أهلية
م�ستقلة وغري ربحية من اجل العمل على تغيري واقع التمييز القائم �ضد املر�أة .ويهدف �إىل امل�ساهمة
يف بناء جمتمع فل�سطيني دميقراطي على �أ�سا�س مبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني والعدالة االجتماعية.
ويعمل املركز يف �إطار �أجندة ن�سوية وا�ضحة ،تقوم على املعايري الدولية حلقوق الإن�سان.
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تاريخ املركز ..م�سار طويل ..حمطات وحتديات
•  -1991ت�أ�سي�س املركز
جاء ت�أ�سي�س املركز يف العام  1991تلبية حلاجات �أ�سا�سية للن�ساء الفل�سطينيات .وب�سبب تزايد عنف
االحتالل وبط�شه خالل االنتفا�ضة الأوىل التي انطلقت عام  ،1987الذي انعك�س بدوره بزيادة حاالت
العنف بحق الن�ساء الفل�سطينيات .الأمر الذي انعك�س على الرتابط الأ�سري يف جمتمعنا .فزيادة حدة
العنف �ساهمت يف زيادة التفكك الأ�سري ،وذلك ي�ؤثر �سلبا على متا�سك الن�سيج والروابط االجتماعية
للمجتمع عامة .وهكذا فقد ات�سمت املرحلة الأوىل من تاريخ املركز بالرتكيز على تقدمي اخلدمات للن�ساء
الفل�سطينيات ،وخا�صة الإر�شاد القانوين واالجتماعي وتوعيتهن حلقوقهن املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل توعية
املجتمع عامة �إىل هذه احلقوق� .إذا كان ال�شعب الفل�سطيني ينا�ضل من اجل نيل ا�ستقالله وبناء دولته،
فقد جاء املركز تعبريا عن احلاجة لالهتمام بق�ضايا الن�ساء وهمومهن يف خ�ضم هذا الن�ضال.
•  -1994البدء بالرتكيز على اال�صالح القانوين
بعد توقيع اتفاقيات �أو�سلو وت�أ�سي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف العام  ،1994ومع انتخاب �أول
جمل�س ت�شريعي فل�سطيني يف �شباط  ،1996وجد املركز نف�سه �أمام حتد جديد ،يتطلب تغيري يف خطط
وبرامج العمل .فالباب �أ�صبح الآن مفتوحا �أمام املجل�س الت�شريعي ل�سن ت�شريعات يف خمتلف جماالت
حياة املجتمع .وبات مطلوبا من احلركة الن�سوية وم�ؤ�س�ساتها املختلفة �أن تعمل على �صعيد ال�ضغط
والت�أثري لكي ت�ضمن هذه الت�شريعات �إر�ساء مبادئ احرتام حقوق الإن�سان ،وتعزيز امل�ساواة والعدالة
االجتماعية ،ومبا يحفظ للمر�أة حقوقها ومكانتها.
•  -1998تعزيز اال�صالح الدميقراطي
انخرط املركز يف هذه املرحلة بت�سليط ال�ضوء على القوانني املختلفة ،ويف حملة وا�سعة من اجل �أن
ت�ضمن القوانني التي يجري العمل على �سنها م�ساواة املر�أة ،وتكفل لها حقوقها .ويف هذا ال�سياق
جاءت جتربة الربملان ال�صوري ،التي خا�ضها املركز مع عدد من الأطر واملراكز والهيئات الن�سوية.
وعك�ست جتربة الربملان ال�صوري التحدي الذي تواجهه املر�أة الفل�سطينية يف تلك الفرتة التاريخية.
وكيفية ترتيب �أولويات الن�ضال الن�سوي ومهماته القادمة .كما عك�ست �أي�ضا حجم اجلهد الذي يجب
القيام به يف �سبيل الدفاع عن حقوق وق�ضايا املر�أة يف مواجهة الأفكار واملعتقدات ال�سلبية التي عربت
عن نف�سها من خالل الرف�ض ،ومهاجمة فكرة الربملان.
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•  -2000االنتفا�ضة الثانية -االهتمام بحاجة الن�ساء حتت االحتالل للحماية
عند انطالق االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية يف �أيلول عام  2000وجد املركز نف�سه �أما حمطة وحتديات
جديدة خمتلفة .ف�إذا كان الرتكيز يف املرحلة الأوىل على االهتمام بق�ضايا الن�ساء يف خ�ضم الن�ضال
الوطني ،ويف املرحلة الثانية على االهتمام بالقوانني والت�شريعات ل�ضمان م�ساواتها للمر�أة يف خمتلف
املجاالت ،فان املرحلة اجلديدة ،بتعقيداتها املختلفة ،تطلبت االهتمام بكال الأمرين .فمن ناحية فان
الن�ساء الفل�سطينيات كن يف قلب االنتفا�ضة ،واحد �أكرث الفئات ت�ضررا من عنف االحتالل و�سيا�ساته
املختلفة يف احل�صار والإغالق واالجتياحات وغريها .ومن الناحية الثانية عنف املجتمع الفل�سطيني
ومتييزه �ضد املر�أة ،وانتهاك حقوقها .وهكذا وجد املركز نف�سه يف قلب ال�صراع .فمن ناحية مواجهة
�سيا�سات االحتالل و�إجراءاته ،مبا يف ذلك مطالبة املجتمع الدويل بتوفري احلماية للن�ساء .ومن
الناحية الأخرى ا�ستمر املركز على ال�صعيد الداخلي الفل�سطيني باملطالبة والعمل من اجل حقوق
املر�أة وم�ساواتها.
•  -2006الرتكيز على ا�صالح ال�سيا�سات
يف ظل تزايد حدة ال�صراع ،وعنف االحتالل فان ال�ضغط ازداد على الن�ساء وكن �أول �ضحايا العنف،
ولذلك وجد املركز نف�سه �أمام حمطة �أخرى خمتلفة تتطلب العمل ب�شكل مكثف يف مو�ضوع توفري
احلماية للن�ساء ،ومنها العمل على مو�ضوع توفري البيوت الآمنة لهن .يف عام  2006افتتح املركز البيت
الآمن ال�ستقبال الن�ساء والفتيات �ضحايا العنف ،واملعر�ضات للتهديد بالقتل على خلفية ما ي�سمى
ب�شرف العائلة .ومن خالل التعاون امل�ستمر مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وجهاز ال�شرطة الفل�سطينية
فان املركز م�ستمر يف تقدمي احلماية والرعاية للن�ساء والفتيات ،وخا�صة يف ظل عدم وجود قانون
يجرم ومينع هذه الأفعال الإجرامية.
•  -2010ا�ستلهام املا�ضي ..لبناء امل�ستقبل
مع بداية عام  2010بد�أ املركز بالعمل يف خطة ا�سرتاتيجية جديدة ملدة ثالث اعوام ،وحملت اخلطة
�شعار «ن�ستلهم املا�ضي ..ون�سري نحو امل�ستقبل» .حيث يقوم املركز باملراكمة والبناء على التجربة
واخلربة التي تراكمت لدية خالل الع�شرين �سنة املا�ضية من العمل .مت تطوير هذه اال�سرتاتيجية
لكي ت�ستجيب حلاجات الن�ساء الفل�سطينيات ،تلك احلاجات التي عاي�شها املركز وفهمها من خالل
اخلدمات التي يقدمها للن�ساء ،ومن خالل ا�شراك وا�سع للن�ساء يف ابحاث املركز .و�سوف يحافظ
املركز على تقدمي اخلدمات للن�ساء كعن�صر مركزي يف عمله ،كما �سيقوم املركز اي�ضا بتو�سيع ن�شاطه
يف جمال التعبئة والت�أثري على امل�ستوى الدويل حلماية الن�ساء الفل�سطينيات ،م�ستندا يف ذلك اىل
ر�صده وتوثيقه لالنتهاكات املختلفة لهذه احلقوق .و�سيوا�صل مركز املر�أة اي�ضا على ال�صعيد املجتمعي
العمل يف املحاور الرئي�سية كالتعبئة والت�أثري ،بناء القدرات ،التوعية والتثقيف ،وتطوير ن�شاطات
وفعاليات املتطوعني.
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ر�ؤيتنا
الن�ساء الفل�سطينيات يع�شن يف بيئة م�ؤ�س�ساتية وقانونية واجتماعية و�سيا�سية �آمنة ،يف دولة
فل�سطينية ذات �سيادة ال متيز �ضد الن�ساء �أو تعيق تطورهن ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي.

ر�سالتنا
نعمل على معاجلة الإهمال التاريخي وتغيري املوروث الثقايف ال�سلبي يف املجتمع حلقوق املر�أة
الفل�سطينية طبق ًا ملعايري حقوق الإن�سان التي تن�ص عليها معايري الأمم املتحدة.
ونقدم الإر�شاد والتوعية ،والدعم القانوين واالجتماعي ،والتدريب ،واقرتاحات وتعديالت
القوانني ،ون�ساهم يف تنظيم حمالت ال�ضغط واملنا�صرة على امل�ستوى املحلي والدويل ل�صالح
املر�أة واملجتمع الفل�سطيني.
ونهتم بتطوير قدرات كادرنا املهنية ،وبناء عالقات �شراكة مع امل�ؤ�س�سات واملجموعات املهتمة
بالدفاع عن حقوق الن�ساء.

�أهدافنا
.1
.2
.3
.4
.5
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1امل�ساهمة يف تطوير البيئة الت�شريعية وال�سيا�سات امل�ؤ�س�ساتية ذات ال�صلة التي تدعم وحتمي
ومتكن املر�أة.
2امل�ساهمة يف زيادة الوعي يف املجتمع الفل�سطيني فيما يتعلق بق�ضايا النوع االجتماعي وحقوق
الن�ساء ومناه�ضة املمار�سات ال�سلبية �ضد الن�ساء.
3تو�سيع وحت�سني وتقدمي اخلدمات للن�ساء اللواتي يعانني من التمييز �أو العنف.
4توثيق انتهاكات حقوق الن�ساء ون�شر املعلومات وتعميمها من خالل التقارير و�أوراق املوقف
حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
5تعزيز القدرات الذاتية ملركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي و�أدائه و�إ�ستدامته.

حماور عملنا
يعمل املركز يف عدة حماور هي:
ال�ضغط والت�أثري
من خالل العمل امل�ستمر والد�ؤوب يف بناء وتعزيز التحالفات واالئتالفات ،املحلية والإقليمية والدولية.
والتي تهدف �إىل الت�أثري على �صناع القرار يف خمتلف امل�ستويات بهدف �سن ت�شريعات تكر�س وتعزز
م�ساواة املر�أة ،وت�صون حريتها وحتمي حقوقها املختلفة .وكذلك العمل على تعديل الت�شريعات القائمة
مبا يخدم هذا الهدف.
بناء القدرات
ويهدف �إىل رفع قدرات الن�ساء والقيادات الن�سوية يف خمتلف املواقع وامل�ستويات ،وكذلك بناء قدرات
امل�ؤ�س�سات الن�سوية القاعدية .ومبا ميكن من تعزيز قوة وقدرة احلركة الن�سوية وم�ؤ�س�ساتها املختلفة
على النهو�ض بو�ضع املر�أة ومكانتها.
التوعية والتثقيف
ين�شط املركز يف جمال التوعية والتثقيف لفئات عديدة ومتنوعة كال�صحافيني ،املحامني� ،صناع
القرار ،العاملني االجتماعيني،الطالبات وربات البيوت يف التجمعات املختلفة .وي�ستخدم املركز
جمموعة وا�سعة من االدوات والنماذج يف برنامج التوعية للفئات املختلفة .ويقوم متطوعوا املركز
بتنظيم حلقات خمتلفة للتوعية ي�شارك فيها الرجال والن�ساء .وخالل حلقات التوعية والتثقيف
للمجموعات الن�سوية فان املركز يقوم بتو�سيع برامج التوعية اذا ظهرت هناك اية م�ؤ�شرات على
وجود عنف �ضد الن�ساء .وتتحول حلقات التوعية اىل ور�ش عمل يتم فيها نقا�ش العنف �ضد املر�أة،
وكيفية الت�صدي له ،كما يعر�ض املركز خالل ذلك برناجمه للم�ساعدة القانونية واالجتماعية للن�ساء
والفتيات املتعر�ضات للعنف.
البحث والتوثيق
يقوم املركز بر�صد وتوثيق االنتهاكات املختلفة حلقوق املر�أة وحرياتها يف خمتلف املجاالت� ،سواء كانت
انتهاكات من قبل االحتالل� ،أو من املجتمع املحلي .كما يتم �أي�ضا ت�سليط ال�ضوء على واقع املر�أة،
والتمييز القائم �ضدها ،من خالل �إجراءات البحوث والدرا�سات املتخ�ص�صة يف املجاالت املختلفة.
اخلدمات
وهي ب�شكل خا�ص خدمات الإر�شاد القانوين واالجتماعي والنف�سي للن�ساء والفتيات �ضحايا العنف
واالعتداءات واالنتهاكات املختلفة حلقوقهن .وتوفري �أدوات وو�سائل الدعم والإ�سناد املختلفة للن�ساء
يف مواجهة االعتداءات واالنتهاكات.
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بيت االمان
احد اهم اجلوانب املميزة يف اخلدمات التي يقدمها املركز هي بيت االمان .وهو بيت للطوارىء اليواء
الن�ساء والفتيات اللواتي يتعر�ض للعنف والتهديد على حياتهن .وي�سهم يف احلفاظ على حياتهن من
القتل ،وخا�صة القتل على خلفية ما ي�سمى بال�شرف .ويعترب املركز بانه نقطة انطالق يف بناء انظمة
وبروتوكوالت احلماية للن�ساء املعنفات ،حيث يعمل املركز حاليا مع عدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية
وغري احلكومية لبناء وتطوير انظمة على امل�ستوى الوطني.
بناء نظام حتويل خدماتي «تكامل»
باال�ستفادة من التجربة واخلربة املرتاكمة لدى املركز فانه يعمل مع م�ؤ�س�سة جذور للتنمية املجتمعية
وال�صحية يف م�شروع بناء نظام حتويل خدماتي -قانوين �-صحي -اجتماعي للن�ساء �ضحايا العنف،
وتعميمه على امل�ستوى الوطني.

منهج عمل منظم
للحفاظ على ا�ستمرارية العمل ،بل تطويره با�ستمرار فان املركز يعمل وفق �آلية مرنة ،ت�ستطيع
التعامل مع املتغريات وامل�ستجدات .وتقوم هذه الآلية على اجلمع بني فكرة الربامج وفكرة
الوحدات املتخ�ص�صة .ويعمل وفق منهج يقوم على �إ�شراك وا�سع للن�ساء يف ر�سم وحتديد خطط
عمله وبراجمه .وكذلك على البناء ومراكمة االجنازات .ويتبنى املركز عملية تخطيط ا�سرتاتيجي
متتد من (� )5-3سنوات .ير�سم فيها ا�سرتاتيجيات عمله ون�شاطه ا�ستنادا �إىل تقييم مراحل العمل
ال�سابقة ،وا�ستخال�ص الدرو�س والعرب منها ،والبناء عليها.

اجنازاتنا...
عمل املركز على تر�سيخ مبد�أ املهنية وال�شفافية يف العمل والأداء ،لكي يعك�س �صورة ايجابية مميزة على
�صعيد العمل الأهلي الفل�سطيني .ما مكنه من احتالل موقع متقدم وريادي يف العديد من التحالفات
واالئتالفات املحلية والإقليمية والعاملية .وح�صل على عدد من اجلوائز العاملية نتيجة لدوره الريادي
واملبادر يف �سبيل العمل من اجل ق�ضايا املر�أة وحقوق الإن�سان.
جائزة التميز
تقدير ًا الجنازات مركز املر�أة ،فقد مت منح املركز يف عام � 1998شهادة “ ”Mention Specialeمن
قبل اللجنة اال�ست�شارية الوطنية الفرن�سية حلقوق الإن�سان ملبادرات املركز يف الت�أثري على �صانعي القرار
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وامل�شرعني الفل�سطينيني يف تبني القوانني والت�شريعات
وال�سيا�سات التي تكر�س حقوق املر�أة الفل�سطينية .يف
عام  ،2002ح�صلت ال�سيدة مها �أبو دية �شما�س مديرة
مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي على لقب “Ms
 ”Magazine Woman of the Yearويف عام ،2005
قامت م�ؤ�س�سة التعاون ،وهي م�ؤ�س�سة تنموية فل�سطينية،
مبنح مركز املر�أة “جائزة التم ُّيز يف الإجنازات لعام .”2005
ع�ضوية ا�ست�شارية يف االمم املتحدة
يف عام  ،2005مت منح مركز املر�أة للإر�شاد القانوين
واالجتماعي مكانة ا�ست�شارية خا�صة يف املجل�س االجتماعي
واالقت�صادي للأمم املتحدة اعرتافا به كمنا�صر دويل
حلقوق الإن�سان بالإ�ضافة لو�ضعه الرا�سخ يف املجتمع املدين
الفل�سطيني والعاملي .هذه املكانة اال�ست�شارية جتعل مركز
املر�أة معتمد ًا لت�سليم تقارير ر�سمية مل�ؤ�س�سات معينة وحل�ضور
�إجتماعات الآخرين والتحدث فيها.

مناذج م�شرقة لل�شراكة بني القطاعني الأهلي واحلكومي
برنامج �صحة املراهقة مت تطور بال�شراكة مع وزارة الرتبية والتعليم العايل منذ العام  .1997وكانت
نتيجته اجناز دليل تدريبي متخ�ص�ص يف كيفية التعامل مع املراهقني والتغيريات املختلفة التي ميرون
بها .وي�ستخدم هذا الدليل اليوم على امل�ستوى الوطني ،وهو دليل معتمد حاليا يف ق�سم الإر�شاد والرتبية
اخلا�صة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وي�ستفيد منه ما يقارب �ألف مر�شد ومر�شدة يف هذا الق�سم،
باال�ضافة لطلبة املدار�س التي يعملون بها.

حماية الن�ساء من العنف هو عنوان �شراكة �إ�سرتاتيجية مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وخا�صة يف
مو�ضوع توفري احلماية للن�ساء والفتيات املتعر�ضات للعنف واالعتداءات .والعمل على تطوير الآليات
والإجراءات اخلا�صة بذلك مع كافة الهيئات املجتمعية ،بالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س وتنظيم عمل البيوت
الآمنة له�ؤالء الن�ساء والفتيات.
م�شروع بناء نظام حتويل خدمات قانوين � -صحي  -اجتماعي م�ستدام يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
«تكامل» منوذج �آخر لل�شراكة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية .بد�أ امل�شروع عام  2009وي�ستمر
ملدة � 3سنوات ،ويهدف �إىل امل�ساهمة يف حت�سني تقدمي اخلدمات القانونية وال�صحية واالجتماعية للن�ساء
�ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي واملعر�ضات خلطر العنف .وتقوم فكرة امل�شروع على ت�صميم
منوذج لنظام متكامل لتحويل الن�ساء �ضحايا العنف �إىل اخلدمات من خالل الت�شبيك بني امل�ؤ�س�سات،
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و�صياغة �إجراءات و�أنظمة موحدة لتحويل املر�أة املعنفة �إىل اخلدمات القانونية واالجتماعية وال�صحية،
وو�ضع الربوتوكوالت التنفيذية للتدخل مع املر�أة املعنفة ،ومتابعتها ،وحتديث املناهج امل�ستخدمة يف
كليات الطب والقبالة والتمري�ض و�أكادميية ال�شرطة وبع�ض الكليات الإن�سانية ،مبا يت�ضمن تعزيز الوعي
بالنوع االجتماعي وكيفية التعامل مع حاالت العنف القائم على �أ�سا�س النوع االجتماعي.
كما يقيم املركز عالقات �شراكة وتن�سيق وتعاون مع العديد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
املختلفة ،كوزارة الداخلية ،وزارة ال�صحة ،وزارة العدل ،وبالت�أكيد مع وزارة �ش�ؤون املر�أة ...وغريها
من الهيئات احلكومية.

مناذج م�شرقة لل�شراكات مع القطاع الأهلي
لعب املركز دورا مميزا يف املبادرة �إىل ت�أ�سي�س ،و� /أو االن�ضمام �إىل عدد من التحالفات واالئتالفات
املحلية والإقليمية والدولية ،وامل�ساهمة يف تفعيل القائمة منها ،من اجل تعزيز قدرتها على الت�أثري على
عملية �صنع القرار يف جماالت عديدة وعلى م�ستويات خمتلفة.
على ال�صعيد املحلي املركز ع�ضو فاعل يف:
	•ائتالف قانون الأحوال ال�شخ�صية
	•ائتالف قانون العقوبات
	•ائتالف قانون حماية الأ�سرة من العنف
	•منتدى املنظمات الأهلية الفل�سطينية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة
	•املنتدى الإعالمي لن�صرة ق�ضايا املر�أة (عمق)
	•ائتالف ر�صد انتهاكات حقوق الإن�سان يف ظل الأو�ضاع الراهنة (املجل�س الفل�سطيني ملنظمات
حقوق الإن�سان)
	•ائتالف مناه�ضة عقوبة الإعدام
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	•املنتدى الفل�سطيني للإجها�ض الآمن
	•املنتدى الفل�سطيني ملناه�ضة العنف �ضد الأطفال
كما �أن املركز ع�ضو يف عدة ائتالفات وحتالفات عربية و�إقليمية منها:
ائتالف �سلمى :الذي ي�ضم  10منظمات ومراكز ن�سوية من عدد من البلدان العربية ويهدف �إىل تطوير
ت�شريعات خا�صة باحلماية من العنف �ضد الن�ساء وتعزيز التن�سيق بني املنظمات الن�سوية ومنظمات
املجتمع املدين العربية من اجل تغيري �أمناط التفكري والثقافة الذكورية ال�سائدة يف جمتمعاتنا فيما
يتع ّلق بالعنف الواقع �ضد الن�ساء.
ائتالف قانون الأحوال ال�شخ�صية :الذي ت�أ�س�س مع بداية العام  2008من عدد من امل�ؤ�س�سات وهي:
احتاد املر�أة الأردنية وجلنة حقوق املر�أة اللبنانية ومركز ق�ضايا املر�أة امل�صرية ومركز املر�أة للإر�شاد
القانوين االجتماعي.
ويهدف �إىل �إجراء تعديالت على قوانني الأحوال ال�شخ�صية لتكون �أكرث عدالة و�إن�صاف للن�ساء يف
الدول العربية ،كذلك من اجل �أن يكون قانون الأحوال ال�شخ�صية مبني على احرتام كرامة الن�ساء
و�إن�صافهن .كما يركز االئتالف عمله على ق�ضايا هامة وملحة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية كرفع �سن
الزواج وم�صلحة الطفل الف�ضلى يف احل�ضانة ،وتقييد تعدد الزوجات ،واحرتام ال�شخ�صية القانونية
للمر�أة والطالق يف جمل�س الق�ضاء ،و�إقرار الأموال امل�شرتكة.
�إما على ال�صعيد الدويل فان املركز ع�ضو يف:
	•ع�ضو ا�ست�شاري يف املجل�س االجتماعي واالقت�صادي للأمم املتحدة
	•ال�شبكة االورو متو�سطية

11

مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي
�أ�سماء ع�ضوات و�أع�ضاء الهيئة العامة وجمل�س �إدارة املركز للعام 2010
اال�ســـم
الرقم
 1اال�ستاذة �شرين �أبو عاقلة
 2الدكتورة فار�سني �أغباكيان
 3الدكتور �سليم متاري
 4اال�ستاذ عارف حجاوي
 5ال�سيدة دانييال كرمي خلف
 6الدكتور �أمية مو�سى خما�ش
 7اال�ستاذة مريا دميرتي رزق
 8اال�ستاذة تامي رفيدي
 9اال�ستاذ فهمي �شاهني
 10ال�سيدة رحاب هايل �صندوقة
 11ال�سيدة �أرحام عالن ال�ضامن
 12املحامية لينا عبد الهادي
 13ال�سيدة ملي�س م�صطفى العلمي
 14الدكتور غ�سان �أندراو�س فرمند
 15ال�سيدة مكرم منري ق�صراوي
 16الدكتورة �سحر القوا�سمي
 17الدكتورة ريام الكفري
 18ال�سيدة زهرية �أحمد بدوي كمال
 19اال�ستاذ �أ�سعد مبارك
 20ال�سيدة دينا منيب امل�صري
 21ال�سيدة هيفاء ال�سبا�سي نا�صر
� 22سعادة القا�ضي اميان نا�صر الدين
 23الدكتورة �سلوى عبد الرحمن النجاب
 24ال�سيد وليد فكتور منور
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