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تمهيد
احلركة الن�صوية بني ال�صياق املحلي وال�صياق الدويل

العام 1987، وما رافقها من انخراط �ضعبي وا�ضع يف فعالياتها املختلفة  الفل�ضطينية االأوىل يف  مل تكن انطالقة االنتفا�ضة 
وبروز دور احلركة الن�ضوية، وامتداد اأطرها وجلانها املختلفة اإىل الن�ضاء يف القاعدة الوا�ضعة للمجتمع املحلي يف املخيمات 
والقرى اإال احد العوامل التي �ضاهمت يف بدايات ن�ضوء وتطور خطاب ن�ضوي حقوقي على ال�ضعيد الفل�ضطيني. ومما ال �ضك فيه 
اأن للبعد العاملي اأهمية كربى يف تبلور و�ضياغة وحتديد معامل ومالمح هذا التوجه. يف ال�ضياق الزمني ترافقت بدايات فكرة 

تاأ�ضي�س املركز مع جمموعة من التغيريات الدولية فيما يتعلق بق�ضايا املراأة وحقوقها.

لعل ابرز حمطات هذا التغيري ميكن ت�ضجيلها مع بدايات �ضبعينات القرن املا�ضي التي �ضهدت حمطات هامة فيما يتعلق بتطور 
الفكر الن�ضوي وتاأثريه يف جممل الق�ضايا املجتمعية. �ضهد منت�ضف ال�ضبعينات تبني االأمم املتحدة لعقد خا�س اأطلق عليه عقد 
املراأة،  ونظمت يف الفرتة بني 1975- 1985 ثالث موؤمترات دولية للمراأة باإ�ضراف االأمم املتحدة ومب�ضاركة عدد كبري من 
الدول والهيئات واملنظمات الدولية واالإقليمية واملحلية من خمتلف اأنحاء العامل. و�ضكلت هذه املوؤمترات، نقطة حتول هامة 
لي�س فقط على ال�ضعيد الن�ضوي، واإمنا على ال�ضعيد الدويل والوطني للدول املختلفة يف النظر لق�ضايا املراأة. لقد �ضاهمت 
الدرا�ضات واالأبحاث والوثائق واالإح�ضاءات املتعلقة بو�ضع املراأة يف جماالت ال�ضحة، التعليم والعمل وغريها نقطة ارتكاز 
لنظرة جديدة لق�ضايا املراأة وحقوقها. و�ضاهم العديد الكبري من احل�ضور يف هذه املوؤمترات، الذي بلغ ع�ضرات االآالف من 
الثالث،  املوؤمترات  و�ضعارات  وثائق  على  وم�ضادقتهم  واملحلية  واالإقليمية  الدولية  املنظمات  وممثلي  وروؤ�ضائها  الدول  قادة 
وتبنيهم لها، عامال اآخر �ضاهم يف عملية التحول. وعلى ال�ضعيد الن�ضوي، فكرا وممار�ضة، فتحت املوؤمترات الثالث االأبواب 
املنظمات  بني  والعالقات  التحالفات  من  الكثري  وبناء  والعرب  الدرو�س  وتعلم  واخلربات،  التجارب  لتبادل  م�ضراعيها  على 

والنا�ضطات الن�ضويات على ال�ضعيد االإقليمي والعاملي.

يف هذا ال�ضياق جاءت اتفاقية الق�ضاء على كافة اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة »�ضيداو« يف العام 1979، التي اأعطت دفعا وزخما 
للن�ضاء يف املجاالت االقت�ضادية واالجتماعية  بامل�ضاواة  لبلورة خطاب حقوقي يقوم على املطالبة  الن�ضوية  للحركة  جديدين 
والثقافية والبيئية، مثلما هو احلال يف جمال احلقوق ال�ضيا�ضية واملدنية. وحملت االتفاقية الدول والهيئات املختلفة م�ضوؤوليات 

العمل من اجل اجناز امل�ضاواة وحتقيق هذه احلقوق، وم�ضوؤولية اجتثاث كل اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة.

بني العام واخلا�س
مل تكن احلركة الن�ضوية الفل�ضطينية مبعزل عن هذا ال�ضياق العاملي. بل اأ�ضيف اإليه بع�س اخل�ضو�ضية التي تتعلق باملرحلة 
التاريخية لتطور املجتمع الفل�ضطيني. فكان االحتالل االإ�ضرائيلي يعيق بكل ال�ضبل والو�ضائل التطور الطبيعي لهذا املجتمع، بل 
ويعمل على تدمري اأ�ض�س هذا املجتمع يف حماولة منه لطم�س هويته الوطنية وقطع الطريق اأمام اأي اإمكانية لتحرره وا�ضتقالله. 
فلم  وبالطبع  االحتالل.  �ضد  ون�ضاله  ال�ضعب  حركة  وتطور  منو  عن  كتعبري   1987 العام  يف  الفل�ضطينية  االنتفا�ضة  وجاءت 
الفل�ضطيني، يف  ال�ضعب  ن�ضال  كان حالهن طوال م�ضرية  و�ضاركن، كما  التطور،  الفل�ضطينيات مبعزل عن هذا  الن�ضاء  تكن 
حركة الن�ضال �ضد االحتالل. اإال اأن ال�ضوؤال الذي اخذ يف التبلور لي�س لدى الن�ضاء الفل�ضطينيات فح�ضب، بل لدى العديد من 
ال�ضرائح والفئات االأخرى كالعمال والطلبة هو: هل ميكن حترير املجتمع الفل�ضطيني، ونيله لال�ضتقالل ون�ضفه مكبل؟ امل 
يحن االأوان للن�ضال من اجل امل�ضالح واحلاجات امللمو�ضة واملبا�ضرة للفئات وال�ضرائح االجتماعية؟ اإىل جانب امل�ضاركة يف 

الن�ضال الوطني العام.

تبلورت يف هذا ال�ضياق فكرة تاأ�ضي�س املركز كمركز مهني متخ�ض�س يجمع بني االهتمام بق�ضايا وم�ضكالت الن�ضاء وحاجاتهن، 
وبني العمل على تعزيز م�ضاركتهن يف الن�ضال الوطني.
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البدايات.. 
منذ العام 1989 انخرط مركز املراأة لالإر�ضاد القانوين واالجتماعي، وقبل االإعالن الر�ضمي عن تاأ�ضي�ضه يف مدينة القد�س 
عام 1991، يف ممار�ضة دوره املجتمعي يف خدمة الن�ضاء والعمل على متكينهن واملطالبة برفع اال�ضطهاد والتمييز عنهن. واىل 
جانب االهتمام بالعمل على تلبية احلاجات االأ�ضا�ضية للن�ضاء يف جمال رفع الوعي واحلماية، ورمبا ب�ضبب هذا الدور، فقد 
اأثبتت جتربة  اأي�ضا اإىل التوعية بحقوق وق�ضايا املراأة يف خمتلف املجاالت. حيث  تلم�س املركز حاجة الن�ضاء الفل�ضطينيات 
املركز يف العمل مع وبني الن�ضاء الفل�ضطينيات اأن توعيتهن وتنظيم �ضفوفهن هي اإحدى املحاور الرئي�ضية التي يجب اإعطائها 
لن  فاإنهن  املختلفة  املجاالت  الن�ضاء جتاه حقوقهن يف  تطوير وعي  بدون  الأنه  االأولويات.  �ضلم  وو�ضعها يف  االأكرب،  االهتمام 
يتمكن من حتديد البو�ضلة باجتاه الطريق التي يجب امل�ضي بها من اجل حتقيق م�ضاواتهن، ورفع كل اأ�ضكال الظلم واال�ضطهاد 

والتمييز عنهن.

انطلقت بواكري عملنا يف هذا املجال باجتاه التوعية القانونية للن�ضاء، حيث �ضكل ذلك مبثابة مرحلة اأوىل ميكننا اأن نطلق 
قانون  الرئي�ضية يف  املفاهيم  التوعية يف ذلك احلني على عدد من  وارتكزت حماور  القانونية«.  االأمية  عليها مبرحلة »حمو 
االأحوال ال�ضخ�ضية، وعقدنا �ضل�ضلة من جل�ضات وحلقات التوعية للن�ضاء يف خمتلف مناطق فل�ضطني، وعملنا ب�ضكل خا�س مع 
الن�ضاء ربات البيوت، ونظمنا معهن لقاءاتنا يف البيوت وامل�ضاجد والكنائ�س وغريها من االأماكن التي اأتيحت لنا. واأ�ضدرنا 
عدد من املواد التثقيفية حول الق�ضايا االأ�ضا�ضية املتعلقة باملراأة يف قانون االأحوال ال�ضخ�ضية كالطالق، ح�ضانة االأطفال وحق 

املراأة يف املرياث.

حظيت هذه التجربة بالدعم والتاأييد والت�ضجيع، لي�س من الن�ضاء املتعط�ضات للتوعية فح�ضب، بل ومن املوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية 
االأفكار  تغيري  اأهمية  والنقا�س حول  اآفاق احلوار  وفتح  التفاعل،  �ضاهم يف خلق مزيد من  الذي  االأمر  والدينية.  واملجتمعية 
وامل�ضلمات وال�ضلوكيات النمطية التقليدية جتاه حقوق املراأة، والتمييز �ضدها، بل ا�ضتغاللها وم�ضادرة حتى حقوقها يف العي�س 

بكرامة.

هكذا كانت البداية، وو�ضعنا اأرجلنا على الطريق ال�ضحيح والطويل. وكنا مع الن�ضاء واىل جانبهن، وكن اأي�ضا اإىل جانبنا 
ومعنا يف تطوير روؤيتنا وتو�ضيح معامل ر�ضالتنا، ويف حتديد مناهج العمل واأدواتها، و�ضبل تطويرها با�ضتمرار، مع تو�ضيع اآفاق 

وجماالت العمل وتراكم التجربة واخلربة. 

الذي  التغيري  معامل  وحتديد  فل�ضطني،  يف  الن�ضوي  العمل  وتطور  ن�ضوء  م�ضرية  يف  هامة  حتول  نقطة  االنطالقة  هذه  �ضكلت 
ت�ضعى الن�ضاء الفل�ضطينيات اإىل اأحداثه على طريق م�ضاواة املراأة ونيلها حلقوقها. و�ضكل ذلك اأي�ضا نقطة انطالق نحو توحيد 
م�ضكالت  امل�ضرية،  هذه  وطوال  دائما،  وحملنا  �ضدها.  التمييز  اأ�ضكال  كل  ومكافحة  املراأة،  مكانة  لرفع  احلقوقي  اخلطاب 
الدرب  ينري  لنا  نربا�ضا  دائما  وكانت  بالتغيري،  واآمالهن  واأمنياتهن  وطموحاتهن  ومعاناتهن  وهمومهن  وق�ضاياهن  الن�ضاء 

املوح�س بالكثري من العقبات وال�ضعوبات، التي مل تكن لتثنينا، مع جماهري الن�ضاء، عن امل�ضي قدما.

الدليل التدريبي حول حقوق املراأة.. مراكمة خلربات العمل وتداولها عرب االأجيال
بعد توقيع اتفاقية اأو�ضلو وتاأ�ضي�س ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية يف العام 1994، ومع انتخاب اأول جمل�س ت�ضريعي فل�ضطيني 
يف �ضباط 1996، وجد املركز نف�ضه اأمام حتد جديد، يتطلب تغيري يف خطط وبرامج العمل. فالباب اأ�ضبح االآن مفتوحا اأمام 
املجل�س الت�ضريعي ل�ضن ت�ضريعات يف خمتلف جماالت حياة املجتمع. وبات مطلوبا من احلركة الن�ضوية وموؤ�ض�ضاتها املختلفة اأن 
تعمل على �ضعيد ال�ضغط والتاأثري لكي ت�ضمن هذه الت�ضريعات اإر�ضاء مبادئ احرتام حقوق االإن�ضان، وتعزيز امل�ضاواة والعدالة 
االجتماعية، ومبا يحفظ للمراأة حقوقها ومكانتها. وانخرط املركز يف هذه املرحلة يف ت�ضليط ال�ضوء على القوانني املختلفة، 

ويف حملة وا�ضعة من اجل اأن ت�ضمن القوانني التي يجري العمل على �ضنها م�ضاواة املراأة، وتكفل لها حقوقها.

ويف هذا ال�ضياق جاءت جتربة »الربملان الفل�ضطيني ال�ضوري: املراأة والت�ضريع« التي خا�ضها املركز مع عدد من االأطر واملراكز 
والهيئات الن�ضوية. وعك�ضت جتربة الربملان ال�ضوري التحدي الذي تواجهه املراأة الفل�ضطينية يف تلك الفرتة التاريخية. وكيفية 
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الدفاع  �ضبيل  يف  به  القيام  يجب  الذي  اجلهد  حجم  اأي�ضا  عك�ضت  كما  القادمة.  ومهماته  الن�ضوي  الن�ضال  اأولويات  ترتيب 
عن حقوق وق�ضايا املراأة، يف مواجهة االأفكار واملعتقدات ال�ضلبية التي عربت عن نف�ضها من خالل الرف�س، ومهاجمة فكرة 

الربملان.

العمل  ونطاق  اآفاق  تو�ضيع  باأهمية  القناعات  وتعززت  للعمل،  التاريخي  امل�ضار  واخلربات يف هذا  والتجارب  االأفكار  تطورت 
لت�ضريع ودفع التغيري املن�ضود اإىل االأمام. وبداأ املركز يف توجيه اهتمام خا�س من جهوده جتاه تطوير واإثراء جتربة املوؤ�ض�ضات 
املجتمعية. وعملنا على اإن�ضاء وحدة للتدريب يف العام 1996، عملت على تطوير املرجعيات التدريبية، باالإ�ضافة اإىل تطوير 
قدرات العاملني/ات يف اأ�ض�س وطرائق التدريب وتوحيد وماأ�ض�ضة الر�ضائل التدريبية واأ�ضاليب التدريب. وعمل املركز اأي�ضا 
على بناء برنامج تدريبي يف اإطار م�ضروع »الربملان الفل�ضطيني ال�ضوري: املراأة والت�ضريع« وهدف اإىل تدريب قواعد االأطر 

الن�ضوية املختلفة، ومن خالله توا�ضل املركز مع اآالف الن�ضاء يف املجتمع الفل�ضطيني.

تطور دليل التدريب حول حقوق املراأة يف هذا ال�ضياق املتعدد واملت�ضعب امل�ضادر والعوامل املوؤثرة، وعمل املركز على مواكبة 
خربات املدربني/ات وتوفري املرجعيات التدريبية واملواد امل�ضاندة للمدربني/ات. وال بد لنا ونحن نتناول »ال�ضرية التاريخية« 

لهذا الدليل من ت�ضجيل بع�س املحطات التي نعتقد اأنها كانت بارزة يف هذه امل�ضرية وهي:

• املراأة 	 »و�ضعية  تقرير  اجناز  هي  الفعلية  نتيجتها  كانت   ،1999 العام  يف  »�ضيداو«  اتفاقية  حول  تدريبية  دورة  تنفيذ 
الفل�ضطينية يف �ضوء اتفاقية �ضيداو« 1.

• جتربة حت�ضري م�ضودات لدليل »دائرة احلقوق«، حيث عمل املركز على تطبيق تدريبي جتريبي لدليل دائرة احلقوق يف 	
العام 2000. » وكانت ح�ضيلة هذه التجربة الريادية للمركز اإنتاج اأوراق مفاهيمية ولقاءات تدريبية، ومن اأهمها تلك 

التي تناولت ق�ضية »ح�ضا�ضية املوازنة للنوع االجتماعي« 2.

وجد املركز نف�ضه هنا اأمام حتدي كبري، ينبغي االإجابة عليه بدقة، الن عدم االإجابة عليه يعني الغو�س يف اإما خماطر االنعزال 
اإنتاج البنى  اأو خطر الوقوع واالنقياد لتكرار واإعادة  الن�ضاء الفل�ضطينيات.  عن اجلمهور واملجتمع الفل�ضطيني، ومن �ضمنه 
والعالقات القائمة على عدم امل�ضاواة واال�ضطهاد للن�ضاء، واالإجحاف بحقوقهن يف خمتلف املجاالت. وقد متثل هذا التحدي 
يف ال�ضوؤال الرئي�ضي الذي واجهناه وهو: ما هو اخلطاب الذي ميكن وينبغي لنا ا�ضتخدامه؟ وما هي احل�ضا�ضيات التي يجب 
وبني  نتبناه  الذي  احلقوق  خطاب  بني  توازن  بناء  اجل  ومن  اأوال،  الفل�ضطيني  جمتمعنا  خ�ضو�ضية  من  انطالقا  مراعاتها 

املعتقدات الدينية واملفاهيم والقيم والتقاليد االجتماعية التي حتط من مكانة املراأة.

اللواتي كان لهن دور بارز املعامل يف الرتاكم  اأ�ضماء بع�س الزميالت  اإىل ذكر  ال�ضياق من االإ�ضارة  اأي�ضا يف هذا  لنا  وال بد 
الفعلي للخربات التدريبية والتعليمية يف املركز، وحتديث منهاجية العمل، وتبادل اخلربات وماأ�ض�ضة هذا العمل، ور�ضم خطوط 

البداية لهذا الدليل وهن:

• الزميلة اآمال اجلعبة: التي �ضاهمت من خالل ن�ضاطها ال�ضيا�ضي يف لعب دور بارز يف توجيه اهتمام االطر ال�ضيا�ضية 	
نحو الُبعد الن�ضوي احلقوقي. و�ضاهمت مع رائدات تاأ�ضي�س املركز يف بلورة الُبعد الن�ضوي احلقوقي لي�ضبح جزءًا هامًا 

من عمله، و�ضكلت حلقة الو�ضل مع جماهري القاعدة الن�ضوية العري�ضة.

• التي كانت رائدة الفكرة والعمل على برنامج »حمو االأمية القانونية« للن�ضاء. والتي عملت 	 الزميلة حنان البكري: 
عند  حولنا  من  القائمة  املختلفة  التحديات  على  االإجابة  يف  ال�ضحيحة  ال�ضكة  على  املركز  وا�ضعة  وتفاين  باإخال�س 

انطالقتنا، وحتقيق النجاح يف مواجهتها.

1.   مرك���ز امل���راأة لالإر�ض���اد القانوين واالجتماعي: و�ضعية امل���راأة الفل�ضطينية باال�ضتناد اإىل اتفاقي���ة الق�ضاء على كافة اأ�ضكال التميي���ز �ضد املراأة، القد�س، 
فل�ضطني،2001.

2.   الربنام���ج ال���دويل للدورات التدريبية يف جمال حقوق االن�ضان واملنتدى اال�ضيوي حلقوق االن�ض���ان والتنمية-دائرة احلقوق: دليل تدريبي لدعاة احلقوق 
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية: 2000.
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• الزميلة �صريدا عبد ح�صني: التي حملت على عاتقها مهمة وحدة التدريب وتوحيد اخلطاب احلقوقي. وو�ضعت اأوىل 	
املواد التدريبية، وامل�ضودة االأوىل من دليل التدريب على احلقوق، حقوق املراأة حقوق اإن�ضان، و�ضاهمت يف تطوير اأ�ضاليب 
التدريب والتطبيقات التدريبية، ومراكمة وتطوير م�ضار العمل عرب ال�ضنوات املا�ضية يف مو�ضوع التدريب من اأجل حقوق 

املراأة.

• الزميلة �صعاد اأبو ديه: التي عملت ب�ضكل مثابر على مو�ضوع العنف �ضد الن�ضاء.	
ويف هذا ال�ضياق فانه ال بد لنا اأي�ضا من االإ�ضارة وال�ضكر والتقدير جلهود بع�س الزميالت والزمالء من خارج املركز، واللواتي- 

الذين كان لهن- لهم دور يف اإثراء التجربة:

• ال�صيدة �صاما عوي�صة: وكان لها الدور يف اإثراء االأ�ضاليب التدريبية حول »حقوق املراأة حقوق اإن�ضان« تطور التطبيقات 	
التدريبية والتدريب حول اإدخال مفهوم النوع االجتماعي يف ال�ضيا�ضات واخلطط العامة للدولة واملوؤ�ض�ضات املجتمعية. 

• االقت�ضادية 	 احلقوق  حول  تدريبية  برامج  يف  املركز  خو�س  يف  رائدا  دورا  لها  كان  فقد  �صنيورة:  رندة  ال�صيدة 
واالجتماعية والثقافية و احلقوق ال�ضيا�ضية واملدنية، واآليات االأمم املتحدة ملتابعة هذه احلقوق.

• اأ�ضاليب 	 وتطوير  حتديث  يف  رائدًا  دورًا  لتجربتيهما  وكان  يون�س/غزة:  ع�صام  زيدان/النا�ضرة،  حممد  ال�صادة 
التدريب وامل�ضامني التدريبية يف جمال احلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية.

الدليل احلايل.. بناُء على االأ�صا�س
كانت تلك نقطة االنطالق يف بناء هذا الدليل، وهي االأ�ضا�س الذي بنينا عليه الإخراج هذا العمل ب�ضورته احلالية. واإذا كانت 
وت�ضعب يف كل االجتاهات،  تنوع  البناء  ا�ضتكمال اجناز  فان  املحددة،  واالأزمان  والعناوين  باالأفراد  االنطالق حمددة  نقطة 
وحمل التجربة بعد ذلك جيل، ورمبا اأجيال من الزميالت والزمالء الذين اأكملوا امل�ضرية، طوبة طوبه عرب ما يزيد عن عقد 
من الزمن. وبو�ضلتنا وحمور عملنا هي الن�ضاء يف املجتمع الفل�ضطيني، وو�ضع ق�ضية االهتمام بحقوقهن يف �ضلب عملنا. وال 

يفوتنا يف هذا ال�ضياق ذكر بع�س الزميالت والزمالء اللواتي- الذين �ضاهمن- �ضاهموا يف اإخراج الدليل ب�ضورته احلالية:

• العمل على هذا 	 كافة مراحل  م�ضاركتها عمليًا يف  والتزام كبري يف  اآمال اجلعبة: على ماقدمته من جهٍد  الزميلة 
القراءات  واإعداد  واملراأة،  الثقايف  باملوروث  اخلا�ضة  للجل�ضات  العملية  التطبيقات  اإعداد  يف  املميز  وجهدها  الدليل، 

املرجعية لهذه التطبيقات.

• الزميلة مي�صون رم�صان: على ماقدمته من جهد واإ�ضهام كبري يف اإعداد التطبيقات العملية للجزء الثالث اخلا�س 	
باحلماية من العنف املبني على اأ�ضا�س النوع االجتماعي والعنف االأ�ضري.

• الزميلة ملية �صاللدة: على ما قدمته من جهد واإ�ضهام كبري يف اإعداد التطبيقات العملية للجزء الثاين اخلا�س باملراأة 	
يف القوانني والت�ضريعات الفل�ضطينية، واإعداد القراءات املرجعية اخلا�ضة باال�ضرتاتيجيات الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد 

املراأة.

• الزميل اأ�صرف اأبو حيه: على ما قدمه من جهٍد واإ�ضهام كبري يف اإعداد التطبيقات العملية للجزء الثاين اخلا�س 	
النوع  اأ�ضا�س  العنف املبني على  الثالث اخلا�س باحلماية من  الفل�ضطينية، ويف اجلزء  القوانني والت�ضريعات  باملراأة يف 

االجتماعي والعنف االأ�ضري، ويف اجلزء الرابع اخلا�س بقانون االأحوال ال�ضخ�ضية.

• الثاين اخلا�س 	 للجزء  العملية  التطبيقات  اإعداد  واإ�ضهام كبري يف  ما قدمته من جهد  لونا عريقات: على  الزميلة 
باملراأة يف القوانني والت�ضريعات الفل�ضطينية.

• الزميلة عفاف احلاج علي: جلهدها ومثابرتها يف املراجعة وتدقيق الطباعة للدليل التدريبي.	
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• العام 	 املخطط  وت�ضميم  ا�ضتخدامه  واأ�ضاليب  الدليل  منهجية  وت�ضميم  اإعداد  غزال:على  الرازق  عبد  الزميل 
ملحتويات الدليل، ومراجعة وحتليل كافة املحتويات واالأجزاء واجلل�ضات واالأن�ضطة التدريبية مع ُمعدي الدليل والعمل على 

مواءمتها مع اأهداف الدليل واملنهجية، وبناء اجلزء االأول اخلا�س مبرتكزات حقوق املراأة.

• الزميل نبيل دويكات: على جهده يف كتابة وحترير واإخراج هذه املقدمة، وعلى دوره يف االإ�ضراف العام على ت�ضميم 	
وطباعة الدليل.

ال�ضنوات الع�ضر االأخرية يف بلورة مالمح  ال�ضيا�ضية واالجتماعية التي مر بها املجتمع الفل�ضطيني خالل  �ضاهمت املتغريات 
الدليل واإخراجه ب�ضورته احلالية. واإذا كنا على ثقة بان اال�ضتمرار يف تطويره وتعزيزه من خالل جتارب العمل، والتفاعل مع 
الن�ضاء وبينهن ومن اجلهن، فاإننا على ثقة اكرب اأي�ضا بان م�ضرية العمل والن�ضال من اجل م�ضاواة املراأة ونيل حقوقها �ضوف 

تتقدم اإىل االأمام با�ضتمرار.

مها اأبو ديه
املديرة العامة ملركز املراأة لالإر�صاد القانوين واالجتماعي
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حكاية هذا الدليل
عرب  العملية  وتطبيقاته  النظرية  منطلقاته  يبني  تعليميا  مقرتحًا  حمتوياته  يف  حمل  وهمًا،الأنه  اأو  �ضعارًا  لي�س  الدليل  هذا 
حُماورة ُمغايرة للممار�ضات واالأفكار ال�ضلبية ال�ضائدة جتاه حقوق املراأة. حُماورة ُتعيد �ضياغة الفكر واالإجتاهات وال�ضلوكيات 
املجتمعية من اأجل متكني الن�ضاء و�ضيادة القانون، القانون الذي يتخذ امل�ضاواة والق�ضاء على التمييز �ضد املراأة معيارًا ورافدًا 

للتغيري والتنمية االإن�ضانية.

الطرح  التجربة  هذه  تخطت  وقد  الفل�ضطينية،  املراأة  هموم  حملت  التي  التجربة  خ�ضم  من  الدليل  على  العمل  م�ضار  بداأ 
النظري يف روؤية احلقوق وق�ضايا النوع االجتماعي. لذلك ينتمي هذا الدليل اإىل املمار�ضات والتطبيقات العملية التي خ�ضناها 

وعاي�ضناها اأفرادًا وجمموعات. 

لبناء  املركز  العمل يف  فريق  بني  واملداوالت  واللقاءات  امل�ضاروات  �ضل�ضلة طويلة من  الدليل  اإجناز هذا  على  العمل  ا�ضتغرق 
وتركيب واإعادة �ضياغة االن�ضطة التطبيقية وحتليل معانيها بني القراءة والكتابة والتفكري والتخيل على مدى عامني متتاليني.
وهو مل ي�ضتند للتجارب اخلا�ضة بالفريق املُعد فح�ضب، بل ي�ضرت�ضد بالكثري من االفكار والقراءات والكتابات االأخرى يف م�ضار 

حقوق املراأة والنوع االجتماعي.

املراأة  وممار�ضات  ال�ضياقات واملعاين اخلا�ضة وامل�ضتخدمة يف جمتمعنا جتاه حقوق  لتفكك وحتلل  الدليل جاءت  حمتويات 
النوع االجتماعي، وذلك من خالل اإعادة النظر يف الواقع الثقايف واالإجتماعي والت�ضريعي، وما يحمله هذا الواقع من ماألوفات 
وم�ضلمات. واإذا متكنا عرب هذا الدليل من تفكيكها،فاإننا ننتقل خطوة نحو نقدها وتفنيدها وم�ضائلتها لطاملا ج�ضدت هذه 

امل�ضلمات اجحافًا باحلقوق على مر التاريخ.

حتمل هذه العملية االأ�ضلوب املب�ضط يف حماورة هذا الواقع.لذلك ناأمل مل�ضتخدمني/ات هذا الدليل اإن ي�ضموا جتاربهم/ن 
ومواردهم/ن االأخرى اإىل جهدنا امل�ضرتك، ورفدنا باالأ�ضئلة  واالإقرتحات التي متكننا من تطوير هذا العمل مما �ضيعزز وُيثمن 

جهدنا اجلماعي يف اي�ضال االأهداف املبتغاه للو�ضول اىل امل�ضاواة والق�ضاء على التمييز �ضد املراأة.

عبدالرازق غزال 
وحدة بناء القدرات
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لماذا هذا الدليل
ُي�ضتخدم هذا الدليل للمدافعني/ات عن حقوق املراأة من احلقوقيني/ات، واملحاميني/ات، والعاملني/ات االإجتماعيني/ات، 
ال�ضحيني/ات يف جمال مناه�ضة العنف املبني على اأ�ضا�س النوع االإجتماعي، واالإعالميني/ات العاملني/ات يف قطاع النوع 
امل�ضتمدة  العملية  التطبيقات  من  العديد  فيه  اإثرائي  كمرجع  اخلم�ضة  اأجزاءه  الدليل يف  ويرتكز  املراأة.  وحقوق  االإجتماعي 
من واقع التجربة املهنية والعملية يف ق�ضايا العنف �ضد املراأة. وي�ضتهدف الدليل هذا القطاع من املهتمني/ات للم�ضاهمة يف  
تقوية معارفهم/ن ومهاراتهم/ن يف جمال التدخل مع الن�ضاء املعنفات، ويف العمل على حمالت مناه�ضة العنف �ضد املراأة، 
باإجزاءه، لذلك  االإهتمام  تتفاوت درجة  باملراأة. وقد  ال�ضلة  والقوانني املحلية ذات  الت�ضريعات  التاأثري يف  ومتكينهم/ن من 

ميكن ا�ضتخدامه ب�ضورة انتقائية وب�ضورة تختلف عما درج عليه الدليل.  
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طريقة استعمال الدليل)النهج(
ينق�ضم الدليل يف حمتوياته اىل 5 اأجزاء رئي�ضية بواقع 96 �ضاعة تدريبية، وُيرفق يف كل جزء مواد مرجعية من القراءات واملواد 

امل�ضاعدة للمدرب/ة.

خمطط  وفق  املُعدة  االجزاء  يف  التدريبية  املحتويات  وتت�ضل�ضل  تطبيقية.  وممار�ضات  حمتويات  من  تدريبي  جزء  كل  يتكون 
ي�ضاعد املدرب/ة على تنظيم اجلل�ضات التدريبية.

ي�ضتند هذا الدليل اإىل منهجية تعلم الكبار، التعليم الذي يرتكز على التعلم الن�ضط واحلوار واملناق�ضة وامل�ضاركة الفعالة من 
امل�ضاركني/ات.

مينح هذا االأ�ضلوب املتبع يف الدليل الفر�ضة يف تبادل االفكار والتجارب واخلربات العملية على اأ�ضا�س تكامل وترابط املعارف 
واملهارات واالجتاهات كمحاور ئي�ضية لعملية التعلم الن�ضط.

يف اجلزء االول من الدليل يتم تناوله يف 3 جل�ضات تدريبية يف مرتكزات حقوق املراأة. 
اجلزء الثاين من الدليل يحتوي على 5 جل�ضات تدريبية يف املوروث الثقايف والنوع االجتماعي. 

اأ�ضا�س النوع االجتماعي  اجلزء الثالث من الدليل يحتوي على 5 جل�ضات تدريبية يف احلماية من العنف املبني على 
والعنف االأ�ضري.

اجلزء الرابع من الدليل يحتوي على 8جل�ضات تدريبية يف املراأة يف القوانني والت�ضريعات الفل�ضطينية. 
اجلزء اخلام�س من الدليل يحتوي على 6 جل�ضات يف قانون االحوال ال�ضخ�ضية.

ا�ضتخدم يف هذا الدليل االأ�ضاليب املتنوعة يف التدريب، حيث اأُ�ضتخدمت تقنيات)الع�ضف الذهني- درا�ضة احلالة - العر�س 
والنقا�س- اوراق عمل- جمموعات عمل- عر�س ونقا�س اأفالم – متارين – لعب اأدوار( باالإ�ضافة اىل املخرجات املتوقعة من 

كل جل�ضة تدريبية،واالإر�ضادات اخلا�ضة باملدرب/ة يف كل جل�ضة.

مت االإ�ضتعانة بامل�ضادر التدريبية االخرى يف املركز ويف املوؤ�ض�ضات االخرى،باالإ�ضافة للمراجع التدريبية واخلربات العملية يف 
حقل حقوق املراأة  والنوع االإجتماعي، وقد مت العمل على تقدميها بطرق مب�ضطة تتالءم مع اأهداف الدليل.
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المبادئ والمفاهيم الذي ينطلق منها الدليل 
• القيمة اجلوهرية حلقوق املراأة تكمن يف م�ضاواتها وعدم التمييز �ضدها يف اأي حق من احلقوق وعدم قابلية تلك احلقوق 	

للتجزئة.

• م�ضاعدة الن�ضاء على حتديد اولوياتهن و�ضمان م�ضاركتهن يف كافة املراحل اخلا�ضة بالربامج وامل�ضاريع التي ت�ضتهدفهن، 	
وعدم اعتبارهن متلقيات للخدمة فقط. 

• معرفة الن�ضاء باملوارد والتحكم بها ُتك�ضبهن القدرة وامل�ضاهمة الفاعلة يف املجتمع. 	

• العنف �ضد املراأة اأينما كان يعترب م�ضكلة جمتمعية ولي�س م�ضكلة خا�ضة، تتطلب انهاءه ومناه�ضته.	

• تعزيز مبداأ التعبئة واملنا�ضرة من الن�ضاء اأنف�ضهن ووجودهن يف جماعات �ضعيًا اىل حياة اأف�ضل خالية من التمييز.   	
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

قبل استخدام الدليل
الدورات  يف  امل�ضاركني/ات  مع  العمل  عند  عليها  والت�ضجيع  للحث  للمدربني/ات  واالإر�ضادات  القواعد  من  جمموعة  تلك 

التدريبية. 

• احرتام حقوق املراأة وحقوق االإن�ضان: ان حقوق املراأة تعتمد على حقوق االإن�ضان االأ�ضا�ضية، حيث ت�ضاهم حقوق االإن�ضان 	
يف تعزيزها، مبا يف ذلك احلق يف ال�ضحة واحلق يف احلماية والرعاية، وامل�ضاواة ونبذ التمييز، و�ضمان احل�ضول على 

امل�ضاعدة والدعم ال�ضروري. لذلك فعلينا اأن ن�ضاهم يف حماية هذه احلقوق وتعزيز �ضونها.

• واأن يحرتموا احلاجات 	 املراأة،  بطاقات  يوؤمنوا  يوؤمنون،  اأن  املدربني/ات  كافة  على  ينبغي  املراأة: حيث  كرامة  احرتام 
اخلا�ضة للمراأة بكافة اأ�ضكالها ب�ضرف النظر عن اأي خلفية قد جاءت منها املراأة. 

• املحامي/ة 	 االإجتماعي/ة،  العامل/ة  بني  املتبادلة  الثقة  ت�ضكل  ال�ضرية: حيث  على  واحلفاظ  املراأة  احرتام خ�ضو�ضية 
املدافع/ة عن حقوق املراأة اأ�ضا�ضًا يف تقدمي امل�ضاعدة الالزمة، ففي كل مراحل العمل ينبغي اأن تكون م�ضلحة املراأة التي 

بحاجة للدعم وامل�ضاعدة هي االأ�ضا�س.

• اأن ننتبه ملخاطر الت�ضبب باأذى للن�ضاء اللواتي بحاجة للم�ضاعدة، وهنا 	 عدم تعري�س املراأة يف �ضائقة لالأذى: فينبغي 
اأهمية احلفاظ على �ضرية املعلومات وعدم ا�ضتخدامها فيما من �ضاأنه اأن يت�ضبب يف اأذى لهن، واحرتام قرار املراأة طالبة 

اخلدمة او امل�ضاعدة.

• جتنب خلق االإح�ضا�س باالإتكالية واالإعتماد على االخرين: يجب العمل بكل الو�ضائل املمكنة على تعزيز ثقة الفرد بنف�ضه 	
وبقدراته.

• بقدراتها 	 املراأة  �ضعور  تعزز  الأنها  التدخل  مراحل  كافة  يف  اخلدمات  من  املنتفعات  الن�ضاء  م�ضاركة  اأهمية  امل�ضاركة: 
واإرادتها واإدارتها. 

• امل�ضاعدة 	 عملية  على  يوؤثر  ثقافتها  وجتاه  املعتقد  جتاه  املراأة  خيارات  فاحرتام  والثقافية:  الدينية  املعتقدات  احرتام 
وفاعليتها. 

• االأميان بنبذ العنف ومناه�ضته: وي�ضتمل ال على �ضبيل احل�ضر العنف البدين واجلن�ضي والنف�ضي الذي يحدث يف اإطار 	
االأ�ضرة، ويف اطار املجتمع العام مبا يف ذلك ال�ضرب والتعدي اجلن�ضي على اأطفال االأ�ضرة االإناث، والعنف املت�ضل باملهر، 
االإغت�ضاب  والنف�ضي ومبا يف ذلك  البدين  والعنف  للمراأة  املوؤذية  التقليدية  املمار�ضات  الزوجة، وغريه من  واغت�ضاب 

واالإعتداء اجلن�ضي.
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

ارشادات عامة للمدرب/ة  قبل البدء في التدريب
• التاأكد من التح�ضري الذاتي وقراءة املعلومات وا�ضتيعاب االأن�ضطة قبل البدء بعملية التدريب لتحقيق اأهداف التدريب، 	

ويف الوقت ذاته ال تخجل/ي من عدم معرفتك ملعلومة واأقر/ي بذلك بحيث ال تعطي معلومة خاطئة اأو ل�ضت متاأكدًا/ة 
منها باأي حال من االأحوال.

• فح�س مكان التدريب ومدى مالئمته مل�ضار التدريب والفعاليات قبل التدريب بوقت كايف للقيام بتعديل اأي خلل اأو لتعديل 	
م�ضار اللقاء يف حال عدم مالءمة املكان لها.

• ال بد من االنتباه لرتتيب اأماكن جلو�س امل�ضاركني/ات، ويف�ضل اجللو�س ب�ضكل دائري ملا توفره هذه اجلل�ضة من توا�ضل 	
اأعمق وم�ضتمر بني اأفراد املجموعة. 

• التاأكد من توفر وعمل اأجهزة العر�س والتو�ضيح قبل التدريب بوقت كايف ال�ضتبدال اأ�ضلوب التدريب املنوي اإتباعه يف حال 	
عدم توافرها اأو حدوث اأي خلل فيها.

• من املهم عمل خطة زمنية مل�ضار اجلل�ضة يتم حتديد زمن كل الن�ضاطات فيها واال�ضرتاحات بينها.	

• االهتمام بفعاليات التعارف يف املجموعات اجلديدة والتي ال يعرف اأع�ضائها بع�ضهم من قبل، ومن ثم االهتمام بفعاليات 	
تن�ضيطية لك�ضر اجلليد بني اأفراد املجموعة، اأما املجموعات التي يعرف اأفرادها بع�ضهم فيتم الرتكيز فقط على فعاليات 

ك�ضر اجلليد فيها.

• عمل ميثاق للمجموعة يتم االتفاق ب�ضكل جماعي عليه ل�ضمان �ضري التدريب ب�ضال�ضة، وتتم كتابته على ورقة كبرية مع 	
امليثاق  اإمكانية و�ضع عقوبة جماعية على خرق مبادئ  التزامهم/ن مبا جاء فيها، مع  امل�ضاركني/ات كنوع من  تواقيع 
)مبادئ امليثاق مثل احرتام الراأي والراأي االآخر، ا�ضمع لت�ضمع، اإغالق الهواتف النقالة اأو و�ضعها على و�ضعية ال�ضامت، 

االلتزام بالوقت..... الخ(. 

• من املمكن عمل اأوراق قبل البدء باالأن�ضطة التدريبية، لفح�س املعلومات االأولية لدى امل�ضاركني/ات عن مو�ضوع التدريب، 	
ويتم فيها اأي�ضًا حتفيز امل�ضاركني/ات على التفكري ب�ضكل اأو�ضع مبو�ضوع التدريب، ومن ثم من املمكن ا�ضتخدام ورقة 
تقييم اأخرية بعد انتهاء الفعالية واإبقائها مع امل�ضاركني/ات للمقارنة بني اأفكارهم/ن وتوجهاتهم/ن قبل التدريب وبعده.

• من امل�ضتح�ضن قبل كل ن�ضاط تدريبي التوجه ب�ضوؤال حتفيزي مفتوح للمجموعة يتعلق مبو�ضوع الن�ضاط، كنوع من الع�ضف 	
الذهني ملدة ب�ضيطة ال تتجاوز الع�ضرة دقائق قبل البدء باالأن�ضطة. 

• عند توزيع املجموعات ال بد من لفت انتباههم/ن اإىل وجود مي�ضر/ة لنقا�س املجموعة ومقرر/ة لكتابة النتائج والتو�ضيات 	
وناطق با�ضم املجموعة )اأو اثنني( ليقوم بعر�س نتائج املجموعة مما يعك�س تبادل وتوزيع االدوار بني امل�ضاركني/ات يف 

التدريب.
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

إرشادات عامة للمدرب/ة عند البدء في التدريب 
• من املهم اأن يكون، تكون املدرب/ة على اإطالع وفهم للمادة املقدمة واالن�ضطة التدريبية املُعدة.	

• االإهتمام بعملية تهيئة امل�ضاركني/ات خالل التنظيم واالإعداد للجل�ضات التدريبية.	

• مراعاة تقدمي العرو�س والنقا�ضات باأ�ضلوب �ضيق يثري اهتمام امل�ضاركني/ات.  	

• اأهمية التجاوب مع امل�ضاركني/ات خالل م�ضار التدريب والتمتع باليقظة وح�س التجاوب.  	

• �ضرورة التنوع يف ا�ضلوب املدرب/ة والعمل على خلق جو منا�ضب للتعلم.	

• من املهم ت�ضجيع كل امل�ضاركني/ات على امل�ضاركة. 	

• با�ضتمرار  تقدمي تغذية راجعة ب�ضياغات وجمل حمددة.	

• اأهمية اأن تكون للمدرب/ة القدرة على التعامل مع االأ�ضئلة واملقاطعات من امل�ضاركني/ات.	

• توفري املواد الالزمة للتدريب والتاأكد من جهوزيتها .	

• على املدرب/ة ا�ضتخدام لغة وم�ضطلحات مفهومة للم�ضاركني/ات واعطاء االمثلة التو�ضيحية.	

• اعطاء الفر�ضة للتطبيقات العملية واختبار التعلم.	

• يقوم/تقوم بتقدمي مقدمة فعالة يف بداية كل جل�ضة تدريبية.  	

• �ضرورة حتديد اأهداف اجلل�ضة يف البداية.	

• العمل على تلخي�س كل جل�ضة مع امل�ضاركني/ات لتاأكيد التعلم واالإدراك.	

• من ال�ضروري الو�ضول اإىل اإجماع االآراء دون جرح احد. 	
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

مواصفات ذاتية للمدرب/ة الكفء أثناء التدريب 
• له/لها �ضوت وا�ضح م�ضموع للكل. 	

• ين�ضت/تن�ضت اأكرث مما يتكلم. 	

• يعطى/ُتعطي فر�ضة مل�ضاركة اجلميع فى الراأي. 	

• يعطى/ ُتعطي انتباه للم�ضاركني/ات قليلى امل�ضاركة. 	

• ي�ضتخدم/ت�ضتخدم اأ�ضماء امل�ضاركني/ات. 	

• يقوم/تقوم بربط اأفكار امل�ضاركني/ات ببع�س ب�ضكل جيد واإن�ضيابى. 	

• عنده/عندها القدرة على اإدارة احلوار ب�ضكل فعال.	

• يتجاوب/تتجاوب مع اأ�ضئلة امل�ضاركني/ات. 	

• يحتفظ/حتتفظ بالتوا�ضل الب�ضرى مع امل�ضاركني/ات. 	

• لديه/لديها قبول لدى امل�ضاركني/ات- يتمتع بروح خفيفة ومرحة.	

• ي�ضتطيع/ت�ضتطيع تعديل خطة اجلل�ضة اأثناء التنفيذ ليحقق اأهداف اجلل�ضة. 	

• يعطى/ُتعطي تعليمات وا�ضحة عند القيام بن�ضاط ما.	

• يقوم/تقوم ب�ضوؤال امل�ضاركني/ات اأ�ضئلة متعددة. 	

• يقوم/ تقوم بالتاأكد من فهم وتعلم امل�ضاركني /ات.	

• دمج اخلامل/ة والتوجه ب�ضكل مبا�ضر للم�ضرتك /ة الذي/ التي ال ي�ضرتك/ ت�ضرتك.	

• بعث جو من الدفء، انفتاح، “طول بال”، احتواء الغ�ضب. 	

• االنتباه للغة اجل�ضد- لديك كموجه/ة ولدى امل�ضاركني/ات هيئة اجللو�س، االأكتاف، الراأ�س، تعبري الوجه نربة الكالم من 	
املهم اأن تكون ودية ووا�ضحة اإلخ.

• االبتعاد قدر االإمكان عن النقا�س الثنائي “البينج- بوجن “.	

• القدرة على اأن تكون/ ي مراآة تعك�س ما يدور داخل املجموعة.	
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

املحتويات التدريبية لدليل حقوق املراأة: من اأجل امل�صاواة والق�صاء على التمييز
اجلزء االول

العنوان : مرتكزات حقوق املراأة 
خمطط اجلل�صات التدريبية للجزء االأول

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة االوىل
اإطاللة على النوع 

االجتماعي

- اأن يعرف امل�ضاركات/ين 
مفهوم النوع االجتماعي .

- اأن مييز امل�ضاركات/ين 
الفروق بني النوع االجتماعي 

واجلن�س. 

- ع�ضف ذهني 
- جمموعات عمل 

- مناق�ضة اوراق عمل

- بطاقات ملونة
- اقالم فلوما�ضرت

- كراتني ملونة
- اقالم ملونة

 4 �ضاعات

اجلل�ضة الثانية
دائرة احلقوق 

- اأن يعرف امل�ضاركني/ات 
مفهوم احلقوق. 

- اأن يعرف امل�ضاركني/ات 
مفهوم االإنتهاكات.

- اأن يعرف امل�ضاركني/
ات العالقة بني احلقوق 

القانون،وكيفية توزيع 
احلقوق. 

- متارين
- ع�ضف ذهني

- �ضريط ال�ضق 
عري�س

- اوراق ال�ضقة 
دائرية ملونة

- مو�ضيقى ايقاعية 
- بطاقات 

باربعة األوان 
خمتلفة)اخ�ضر-

ابي�س-ا�ضفر-
اأزرق(

- اأقالم فلوما�ضرت

4 �ضاعات

اجلل�ضة الثالثة 
التمييز يف حقوق 

املراأة

- ان يعرف امل�ضاركني/ات 
انتهاكات حقوق املراأة.

- ان يعرف امل�ضاركني/ات 
اتفاقية الق�ضاء على كافة 
اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة.

- تزويد امل�ضاركني/ات 
بالقدرة على حتليل واقع 

احلقوق واالنتهاكات.
- تعزيز اجتاهات 

امل�ضاركني/ات يف حقوق 
املراأة ونبذ التمييز.

- جمموعات عمل
- حاالت درا�ضية 

- مناق�ضة اوراق عمل
- نقا�س جماعي  

- اوراق عمل 
- حاالت درا�ضية

- لوح قالب
- اقالم فلوما�ضرت

6 �ضاعات 
ون�ضف
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

اجلزء الثاين 
العنوان : املوروث الثقايف والنوع االجتماعي 

خمطط اجلل�صات التدريبية للجزء الثاين
الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات

التدريبية
)االأ�ضاليب- التقنيات 

التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة االوىل
النظرة االجتماعية 

للرجل واملراأة

- التعرف على نظرة املجتمع 
للرجل واملراأة عرب مراحل 

زمنية خمتلفة و�ضمن 
�ضياقات اجتماعية اقت�ضادية 

قانونية �ضيا�ضية خمتلفة.
- دعم وتعزيز اجتاهات 

امل�ضاركني/ات نحو امل�ضاواة 
وعدم التمييز املبني على 

النوع االجتماعي.

- ع�ضف ذهني
- متارين

 - كراتني كبرية
- اأقالم فلوما�ضرت

- اأقالم ملونة
LCD جهاز -

- لوح قالب 

3 �ضاعات 
ون�ضف

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة الثانية
التف�ضيل املجتمعي 

الإجناب الذكور

- التعرف على اأ�ضباب 
التف�ضيل املجتمعي للذكور يف 

املجتمع. 
- تعزيز اجتاهات 

امل�ضاركني/ات نحو امل�ضاواة 
بني اجلن�ضني. 

- متارين
- عر�س و مناق�ضة فيلم

- كراتني كبرية
- اقالم فلوما�ضرت

- اقالم ملونة
LCD جهاز -

- لوح قالب 

3�ضاعات 
ون�ضف

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة الثالثة
منطية  االأدوار 

وامل�ضوؤوليات املرتبطة 
بالنوع االجتماعي

- التعرف على االآثار ال�ضلبية 
لنمطية االأدوار بني كل من 

املراة والرجل. 
- تعزيز اجتاهات 

امل�ضاركني/ات نحو م�ضاركة 
الرجال يف االأعمال البيتية 

ويف م�ضئوليات االأ�ضرة.

- جمموعات عمل 
- عر�س و مناق�ضة فيلم 

- كراتني كبرية
- اقالم فلوما�ضرت

- اقالم ملونة
LCD جهاز -

- لوح قالب 

4�ضاعات 
ون�ضف
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة الرابعة
فجوات النوع 

االجتماعي واأثرها 
يف تعميق الدونية 

والتمييز �ضد املراة

- التعرف على الفجوات بني 
املراة والرجل يف الو�ضول اإىل 
عوامل القوة والتمكني وفر�س 
امل�ضاركة يف  احلياة املختلفة.

- دعم وتعزيز م�ضاهمات 
املراأة يف جمال العمل 

املختلفة.
- العمل على اإزالة املعيقات 
اأمام م�ضاركة املراأة الفاعلة 

يف املجاالت املختلفة.
- تكري�س م�ضاركة املراأة 
الفاعلة يف كافة مناحي 

احلياة يف املجتمع والتنمية.

- جمموعات عمل 
- عر�س و مناق�ضة فيلم 

- كراتني كبرية
- اقالم فلوما�ضرت

- اقالم ملونة
- اوراق عمل 

LCD جهاز -
- لوح قالب 

5�ضاعات 
ون�ضف

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة اخلام�ضة
توجهات اإن�ضانية 

حقوقية للعالقة بني 
الرجل واملراأة

- نقد املفاهيم النمطية 
املتعلقة بقيم ال�ضرف - العار 

-العذرية - احلماية.
- تعزيز ثقافة اإن�ضانية 

حقوقية م�ضئولة بني الرجل 
واملراأة.

- رف�س القيم ال�ضلبية 
التي تكر�س الدونية والقمع 

واال�ضتغالل والعنف 
وال�ضراع.

- جمموعات عمل 
- مناق�ضة اوراق عمل

- عر�س و مناق�ضة فيلم 

- كراتني كبرية
- اقالم فلوما�ضرت

- اقالم ملونة
- اوراق عمل 

LCD جهاز -
- لوح قالب 

3 �ضاعات
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

اجلزء الثالث 
العنوان : احلماية من العنف املبني على اأ�صا�س النوع االجتماعي والعنف االأ�صري  

خمطط اجلل�صات التدريبية للجزء الثالث
الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات

التدريبية
)االأ�ضاليب- التقنيات 

التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة االأوىل
مدخل اىل العنف �ضد 

املراأة 

- مناق�ضة مفهوم العنف 
والعنف �ضد املراة.

- التعرف على تعريف العنف 
يف ال�ضرعة الدولية.

- بيان اأنواع العنف �ضد 
املراة.

- تو�ضيح اأثار العنف على 
املراأة �ضحية العنف.

- تعزيز اجتاهات ايجابية يف 
التعامل مع �ضحايا العنف.

- تعزيز مهارات التعرف على 
انواع العنف �ضد املراة 

- ع�ضف ذهني
- جمموعات عمل

- اوراق عمل
- مناق�ضة وعر�س جتارب 

واقعية

- اوراق عمل 
- اقالم ملونة 

- لوح قالب
 Data show

3�ضاعات 
ون�ضف

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة الثانية
العنف املبني على 

مفهوم وادوار النوع 
االجتماعي

- معرفة مفهوم النوع 
االجتماعي وفهم تعدد االدوار 

للنوع االجتماعي واختالفها 
وتغريها.

- ربط مفاهيم النوع واالدوار 
بالواقع وعالقته بالعنف �ضد 

املراة 
- تو�ضيح اأثار العنف على 

املراأة �ضحية العنف.
- تعزيز اجتاهات ايجابية يف 

التعامل مع �ضحايا العنف
- عدم لوم �ضحايا العنف 

وتقدمي الدعم املهني املطلوب

- ع�ضف ذهني
- جمموعات عمل

- اوراق عمل
- مناق�ضة وعر�س جتارب 

واقعية

- اوراق عمل 
- اقالم ملونة 

- لوح قالب
 Data show

�ضاعتني ون�ضف
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة الثالثة
احلماية والتحويل 

للن�ضاء املعنفات

- التعرف على اليات 
الت�ضبيك والتعاون مع 

املوؤ�ض�ضات االخرى ذات 
العالقة. 

- حتديد خطوات التدخل 
واآلياته عند التعامل مع 

ق�ضايا العنف، مبا يف ذلك 
احلماية والبدائل والتحويل 

اإىل اجلهات املخت�ضة.
- تعزيز اجتاهات ايجابية 

لدى امل�ضاركني/ات نحو 
تقدمي اخلدمة االإر�ضادية 

للمراأة املعنفة و تفهم طلب 
املراأة املعتدى عليها و�ضرورة 

احرتام اختيارها يف اتخاذ 
قرارها .

- تعزيز مهارات مقدمي 
اخلدمة بالت�ضبيك والتحويل 

مع جهات ذات االخت�ضا�س.  
- العمل على اجراءات العمل 

املتعلقة بالتن�ضيق والت�ضبيك 
مع اجلهات ذات العالقة 

لتوفري احلماية للن�ضاء 
املعنفات.

- ع�ضف ذهني
- جمموعات عمل

- اوراق عمل
- مناق�ضة وعر�س جتارب 

- واقعية
- درا�ضة حالة 

- متارين

- اوراق عمل 
- اقالم ملونة 

- لوح قالب
Data show

- كرة �ضوف 
- كرتون  ملون 

- اقالم فلوما�ضرت
 

6�ضاعات 
ون�ضف

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة الرابعة
ق�ضور القوانني يف 

حماية �ضحايا العنف 
االأ�ضري يف فل�ضطني

- التعرف على الق�ضور يف 
القوانني الفل�ضطينية جتاه 
التعامل مع ق�ضايا العنف 

االأ�ضري.
- تعزيز اجتاهات 

امل�ضاركني/ات نحو اإيجاد 
قانون حلماية االأ�ضرة من 

العنف.

- ع�ضف ذهني 
- جمموعات عمل 

- مناق�ضة اوراق عمل

- بطاقات ملونة
- اقالم فلوما�ضرت

- كراتني ملونة
- اقالم ملونة

 3 �ضاعات
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة اخلام�ضة
مربرات قانونية 

حلماية االأ�ضرة من 
العنف

- يتعرف امل�ضاركني/ات 
على �ضبل احلماية الالزمة 

لالأ�ضرة من العنف.
- تعزيز م�ضلكيات 

امل�ضاركني/ات الإلزامية توفري 
ال�ضبل حلماية االأ�ضرة من 

العنف. 
- تزويد امل�ضاركني/ات من 

مهارات التاأثري يف دفع قانون 
حماية االأ�ضرة نحو الت�ضريع.

- ع�ضف ذهني 
- جمموعات عمل 

- مناق�ضة اوراق عمل

- اقالم فلوما�ضرت
- كراتني ملونة
- اقالم ملونة

 3 �ضاعات 
ون�ضف

اجلزء الرابع
العنوان : املراأة يف القوانني والت�صريعات الفل�صطينية

خمطط اجلل�صات التدريبية للجزء الرابع 
الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات

التدريبية
)االأ�ضاليب- التقنيات 

التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة االوىل
�ضياق تطور 
الت�ضريعات 
الفل�ضطينية

- التعرف على ال�ضياق 
التاريخي القانوين وال�ضيا�ضي 

لتطور القوانني والت�ضريعات 
الفل�ضطينية. 

- التعريف بالقانون االأ�ضا�ضي 
وربطه باملعايري االأ�ضا�ضية 

حلقوق املراأة كجزء من 
حقوق االإن�ضان.

- ادراك مبداأ امل�ضاواة وربطه 
بالقانون االأ�ضا�ضي.

- ع�ضف ذهني 
- جمموعات عمل
- نقا�س جماعي 

- متارين
- عر�س ونقا�س جماعي 

- لوح قالب
- جهاز عر�س 

LCD

- ا�ضياء متنوعة 
متل عالقة مفاتيح، 
كتاب، قلم حومرة، 

حمرمة، كاأ�س 
ماء، خبزة، �ضاعة، 

�ضورة، جهاز 
حتكم....الخ(.

5  �ضاعات 
ون�ضف  
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة الثانية
تبادل االماكن، تبادل 

االدوار ....احلقوق 
واحدة

- و�ضول امل�ضاركني/ات لفهم 
عام حول �ضرعية االأدوار 

املتعددة يف املجتمع. 
- تر�ضيخ مبادئ امل�ضاواة 

وعدم التمييز يف القوانني 
والتاأثريعليهم يف هذا 

االجتاه.
- تبني ربط م�ضاألة �ضرعية 

االأدوار املتعددة مب�ضائل 
تعزيز امل�ضاواة يف القوانني.

- العمل على تعديل 
التوجهات العامة الأفراد 

املجموعة املتعلقة ب�ضرعية 
االأدوار املتعددة يف املجتمع 

الفل�ضطيني.

- ع�ضف ذهني 
- جمموعات عمل
- نقا�س جماعي 

- متارين
- عر�س ونقا�س جماعي 

- لوح قالب
- اوراق عمل

- اأقالم فلوما�ضرت 

3 �ضاعات

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة الثالثة 
وثيقة حقوق املراأة 

الفل�ضطينية

- تزويد املتدربني/ات 
باملعرفة حول م�ضمون وثيقة 

حقوق املراة ، من خالل 
بلورة فكرة الوثيقة،اجلهات 

واملوؤ�ض�ضات التي بادرت 
لنقا�س و�ضياغة الوثيقة.

- تزويهم/ن باملعرفة 
حول هي االن من اخلطة 

الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد 
الن�ضاء؟.

- تزويدهن باملعرفة يف 
ال�ضرعية مرجعيات للقوانني 

والت�ضريعات الوطنية.

- ع�ضف ذهني
- جمموعات عمل 

- نقا�س جماعي

- اوراقع عمل
- اقالم ملونة

LCD  جهاز -
- ن�ضخ من وثيقة 

حقوق املراة
- ن�ضخ من الد�ضتور 

الفل�ضطيني
 

4 �ضاعات
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة الرابعة
ا�ضرتاتيجيات 

واولويات تغيري 
الت�ضريعات ملناه�ضة 

العنف  

- اأن يعرف امل�ضاركني/
ات اال�ضرتاتيجيات الوطنية 

ملناه�ضة العنف. 

- ع�ضف ذهني
- عمل جمموعات

- عر�س ونقا�س جماعي

- اوراق عمل
- اقالم ملونة

LCD  جهاز -

4 �ضاعات

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة اخلام�ضة
املراأة الفل�ضطينية يف 

قانون العقوبات 

- تعريف امل�ضاركني/ات 
مباهية قانون العقوبات 

املطبق يف فل�ضطني )قانون 
العقوبات االأردين يف ال�ضفة 

الغربية، وقانون العقوبات 
الفل�ضطيني يف قطاع غزة(.
- التعريف بفجوات قانون 

العقوبات املتعلقة بحقوق 
املراأة ب�ضكل عام.

- ع�ضف ذهني 
- جمموعات عمل
- نقا�س جماعي 

- عر�س ونقا�س جماعي 

- لوح قالب
- اوراق عمل

- اأقالم فلوما�ضرت 

3 �ضاعات 
ون�ضف

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة ال�ضاد�ضة
االإيذاء يف قانون 

العقوبات

- التعرف على املواد املتعلقة 
يف االإيذاء يف قانون العقوبات 

االأردين املطبق )رقم 16 
ل�ضنة 1960م(.

- التاأثري على توجهات 
امل�ضاركني/ات بخ�ضو�س 
م�ضاألة خ�ضو�ضية العنف 

داخل االأ�ضرة و�ضرورة وجود 
نظام يتعامل معها �ضمن هذه 

اخل�ضو�ضية.
- عر�س الف�ضف�ضة 

واملطاطية يف املواد املتعلقة 
بالقتل وعدم منطقية املعايري 

املتعلقة بها.

- درا�ضة حالة
- جمموعات عمل
- نقا�س جماعي 

- عر�س ونقا�س جماعي 

- لوح قالب
- اوراق عمل

- اأقالم فلوما�ضرت 
- بطاقات جمل 

احلقائق 

4 �ضاعات 
ون�ضف
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة ال�ضابعة
االإعتداءات اجلن�ضية 

وقانون العقوبات

- التعريف مباهية 
االعتداءات اجلن�ضية يف 

القانون.
- حتليل ما يتعلق بالو�ضمة 

املجتمعية، واآلية املطالبة 
باحلقوق للن�ضاء يف ظل هذه 

الو�ضمة.
- التطرق اإىل مو�ضوع 

االغت�ضاب، �ضفاح القربى 
“االعتداءات داخل االأ�ضرة”، 

هتك العر�س...الخ.

- درا�ضة حالة
- جمموعات عمل
- نقا�س جماعي 

- عر�س ونقا�س جماعي 

- لوح قالب
- اوراق عمل

- اأقالم فلوما�ضرت 

�ضاعتان ون�ضف

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت الزمني

اجلل�ضة الثامنة
مقرتحات لتعديل 

قانون العقوبات

- حتليل املقرتحات 
املوؤ�ض�ضاتية املتعلقة بتعديل 
القانون مبا يتالئم مع روح 

قانون حقوق االإن�ضان ملجموع 
امل�ضاركني/ات.

- حتفيز امل�ضاركني/ات على 
و�ضع احللول الإ�ضكاليات 
القانون املتعلقة بحقوق 

الن�ضاء.
- اخلروج بنقاط عامة 
اتفاقية تتعلق باجلل�ضة.

- درا�ضة حالة
- جمموعات عمل
- نقا�س جماعي 

- عر�س ونقا�س جماعي 

- لوح قالب
- اوراق عمل

- اأقالم فلوما�ضرت 

3 �ضاعات 
ون�ضف
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

اجلزء اخلام�س 
العنوان : قانون االأحوال ال�صخ�صية

خمطط اجلل�صات التدريبية للجزء اخلام�س
الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات

التدريبية
)االأ�ضاليب- التقنيات 

التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة االوىل
مفاهيم اأ�ضا�ضية يف 

منظومة قانون االأحوال 
ال�ضخ�ضية

- التعرف على منظومة 
قانون االأحوال ال�ضخ�ضية  

وحقوق املراأة.

- ع�ضف ذهني 
- متارين

- �ضور ور�ضوم 
كاريكاتورية تعرب عن 

التمييز.
- لوح قالب

- اأقالم فلوما�ضرت 

  �ضاعتان

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة الثانية
�ضن الزواج وقانون االأحوال 

ال�ضخ�ضية

- التعرف على �ضن 
الزواج وفق قانون االأحوال 

ال�ضخ�ضية .
- التعرف على االآثار 

ال�ضلبية لالأبعاد القانونية 
واالجتماعية وال�ضحية ل�ضن 

الزواج. 
- تعزيز اجتاهات 

امل�ضاركني/ات نحو رفع �ضن 
قانون الزواج. 

- تزويد امل�ضاركني/ات يف 
مهارات التاأثري برفع �ضن 

الزواج. 

- ع�ضف ذهني 
- عمل جمموعات 

- نقا�س جماعي 
- لعب اأدوار 

- كراتني كبرية
A4 اوراق -

- اقالم فلوما�ضرت
- لوح قالب

 3�ضاعات 
ون�ضف 
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة الثالثة
االآثار ال�ضلبية الناجتة عن 

تعدد الزوجات  

- التعرف على العالقة بني 
التعدد و�ضون كرامة املراأة 

االإن�ضانية.  
- تعزيز اجتاهات 

امل�ضاركني/ات نحو خطورة 
مو�ضوع تعدد الزوجات. 
- تزويد امل�ضاركني/ات 

مبهارات يف توثيق حاالت 
التعدد واالآثار الناجمة عنه.

- ع�ضف ذهني 
- عمل جمموعات 

- نقا�س جماعي 
- لعب اأدوار 

- كراتني كبرية
A4 اوراق -

- اقالم فلوما�ضرت
- لوح قالب

 4�ضاعات 

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة الرابعة
قانون االأحوال ال�ضخ�ضية 

وم�ضاألة الطالق

- التعرف على واقع 
قانون االأحوال ال�ضخ�ضية 

والطالق.   
- التعرف على التمييز 

يف مو�ضوع الطالق وعدم 
ان�ضجامه مع احلقوق.  
- تزويد امل�ضاركني/ات 

مبهارات يف توثيق ور�ضد 
اإح�ضائيات املرتبطة 

بالطالق. 

- ع�ضف ذهني 
- عمل جمموعات 

- نقا�س جماعي 
- لعب اأدوار 

- كراتني كبرية
A4 اوراق -

- اقالم فلوما�ضرت
- لوح قالب

 �ضاعتان 
ون�ضف 

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة اخلام�ضة
ح�ضانة االأطفال

- التعرف على واقع 
قانون االأحوال ال�ضخ�ضية 

واحل�ضانة.  
- التعرف على منطلقات 
م�ضلحة الطفل الف�ضلى.

- التعرف على تعار�س 
القوانني ذات ال�ضلة 

باملراأة والطفل مع م�ضاألة 
احل�ضانة. 

- ع�ضف ذهني 
- عمل جمموعات 

- نقا�س جماعي 

- كراتني كبرية
A4 اوراق -

- اقالم فلوما�ضرت
- لوح قالب

LCD

 �ضاعتان 
ون�ضف 
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ى التمييز
من أجل المساواه والقضاء عل

الطرقاالأهداف التدريبيةت�ضل�ضل اجلل�ضات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�ضائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة ال�ضاد�ضة
االأموال امل�ضرتكة بني 

الزوجني

- التعرف على مفاهيم 
اأ�ضا�ضية يف االأموال امل�ضرتكة 

والقانون. 
- تعزيز اجتاهات 

امل�ضاركني/ات نحو حقوق 
املراأة يف الرثوة امل�ضرتكة. 

- ع�ضف ذهني 
- عمل جمموعات 

- نقا�س جماعي 

- كراتني كبرية
A4 اوراق -

- اقالم فلوما�ضرت
- لوح قالب

 �ضاعتان 
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اجلزء االول
العنوان : مرتكزات حقوق املراأة 

خمطط اجلل�صات التدريبية للجزء االأول
الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات

التدريبية
)االأ�ضاليب- التقنيات التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- الو�ضائط 
التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة االوىل
اإطاللة على النوع 

االجتماعي

- اأن يعرف امل�ضاركات/ين 
مفهوم النوع االجتماعي. 

- اأن مييز امل�ضاركات/ين 
الفروق بني النوع االجتماعي 

واجلن�س. 

- ع�ضف ذهني 
- جمموعات عمل 

- مناق�ضة اوراق عمل

- بطاقات ملونة
- اقالم فلوما�ضرت

- كراتني ملونة
- اقالم ملونة

 4 
�ضاعات

الن�صاط االأول:  ع�ضف ذهني حول النوع االجتماعي                                                                                                              الوقت: �ضاعة
الن�صاط الثاين: جمموعات عمل حول تعريف النوع االجتماعي                                                                                             الوقت:�ضاعتني
الن�صاط الثالث: نقا�س ورقة عمل )الفرق بني النوع االجتماعي واجلن�س(                                                                             الوقت: �ضاعة 

خطوات اجلل�صة 

الن�صاط االأول:  ع�صف ذهني حول النوع االجتماعي
يوزع/توزع املدرب/ة بطاقتني لكل م�ضارك/ة، واحدة باللون االأزرق واالأخرى باللون االأخ�ضر. ٌيطلب من كل م�ضارك الكتابة 
على البطاقة الزرقاء مقولة حمددة قيلت له اأو ُطلبت منه،يف حني انها ال ميكن اأن تقال لالإناث والكتابة على البطاقة اخل�ضراء 
مقولة �ضمعها ُتقال لالإناث، لكن ال ميكن اأن تقال له الأنه رجل. ويطلب من كل م�ضاركة الكتابة على البطاقة اخل�ضراء مقولة 
قيلت لها اأو ُطلبت منها، يف حني اأنها ال ميكن اأن تقال للذكور، والكتابة على البطاقة الزرقاء مقوله �ضمعتها تقال للرجال، 
لكن ال ميكن اأن ُتقال لها الأنها امراأة. مثال على املقوالت املتداولة )الرجل ال يبكي- على الرجل اأن يكون خ�ضنًا – ال يجب اأن 

ت�ضحك الفتاه ب�ضوت عايل- عيب اأن تقود الفتاه الدراجة(.

عند انتهاء امل�ضاركني/ات من الكتابة، يعمل املدرب/ة على جمع كافة بطاقات امل�ضاركني/ات وو�ضعها يف و�ضط املجموعة 
الكلية، ويطلب من امل�ضاركني/ات التجول ما بينها ويقوم كل م�ضارك/ة باإختيار بطاقتني واحدة ت�ضامن/ت وتعاطف/ت معها 
واالخرى اأزعجته/ا، ويعر�س كل م�ضارك/ة اأ�ضباب التعاطف اأو االنزعاج من املقولة املختارة. ويعمل املدرب/ة على تعميق 

النقا�س التلخي�ضي بني امل�ضاركني/ات يف تو�ضيح الدالالت املتعلقة مبفهوم النوع االجتماعي.

الن�صاط الثاين: جمموعات عمل حول تعريف النوع االجتماعي
بتوزيع  ويقوم/تقوم  الكلية اىل ثالث جمموعات م�ضغرة مكونة من 4 -5 م�ضاركني/ات  املجموعة  املدرب/ة  ُيق�ضم/ُتق�ضم 
ورقة مفاهيمية حول تعريف النوع االجتماعي، وُيطلب من كل جمموعة قراءة ومناق�ضة التعريف، ومن ثم عر�س راأي وموقف 
املجموعة من التعريف وما هي اأبرز املفاهيم الذي يتفقون معها ويتخلفون معها، وتقوم كل جمموعة عر�س ما تو�ضلت اليه 
من راأي امام املجموعة الكلية، وهنا يعمل/تعمل املدرب/ة على تلخي�س النقا�س بني املجموعة الكلية حول العوامل التي تقف 
وراء االختالفات وت�ضاعد على ظهورها بني املجموعة، وذلك للتو�ضل اىل ت�ضور م�ضرتك بني امل�ضاركني/ات حول تعريف النوع 

االجتماعي املبني ادناه:

تعريفات ومفاهيم )النوع االجتماعي(  
مفهوم “النوع” هو تعبري وا�ضع اال�ضتعمال يف العلوم االجتماعية وهو، وان كان ي�ضتخدم اأحيانًا بدياًل ب�ضيطًا عن “اجلن�س” 
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قد يدل على عملية معقدة جتعل اجلن�ضني الذكر واالأنثى اأ�ضخا�ضًا اجتماعيني يحملون يف اأنف�ضهم من املعاين التي يربطونها 
باالأدوار املتوقعة منهم يف املجتمع.

فالنوع االجتماعي هو مفهوم ثقايف اجتماعي يرى اأن العوامل االجتماعية والثقافية واالقت�ضادية اخلا�ضة مبجتمع معني يف 
زمن ما هي التي حتدد �ضفات واأدوار وم�ضوؤوليات وحقوق الرجل واملراأة يف هذا املجتمع. وتبعا لذلك يتعر�س كل من الذكر 
واالأنثى منذ والدتهما لتلك العوامل من خالل موؤ�ض�ضات املجتمع املختلفة )االأ�ضرة، االأ�ضدقاء، املدار�س، االإعالم( مما يوؤثر 

على تن�ضئتهما االجتماعية اإىل اأن ي�ضبحوا رجاال ون�ضاء.

والرجال. وهذة اجلوانب حتددها  للن�ضاء  اقرارها اجتماعيًا  واأدوار وم�ضئوليات مت  النوع االجتماعي اىل عالقات  ي�ضري  اإذ 
العوامل الثقافية وتتغري مع مرور الزمن، فالهويات املرتبطة بالنوع االجتماعي حتدد الكيفية التي ُيتوقع اأن يت�ضرف الن�ضاء 

والرجال ويفكروا بها. اذًا فالنوع االجتماعي لي�س مرادفًا للمراأة.

تعريف مب�صط للنوع االجتماعي:
يولد الب�صر ذكوراً واناثاً، لكن التعلم هو الذي يجعل منهم ذكوراً واإناثاً لي�صبحوا فيما بعد رجااًل ون�صاءاً. اإذ يجري تلقينهم 
دد لهم املواقف واالدوار والن�صاطات املنا�صبة، اإ�صافة اىل الكيفية التي يت�صلون بها مع االآخري. هذا  مبادئ ال�صلوك، وتحُ

ال�صلوك املحُكت�صب بالتعلم هو الذي ي�صكل هوية النوع االإجتماعي ويحدد اأدوار النوع االجتماعي)ويليامز2000(.

الن�صاط الثالث: نقا�س ورقة عمل )الفرق بني النوع االجتماعي واجلن�س(
يوزع/توزع/ املدرب/ة ورقة عمل على كافة امل�ضاركني/ات ت�ضتمل على عبارات ُت�ضري جزء منها اىل اجلن�س وي�ضري اجلزء 
اأنها ت�ضري اىل اجلن�س  االآخر منها اىل النوع االجتماعي. وُيطلب من امل�ضاركني/ات تلوين العبارات التي يعتقدون/يعتقدن 
ق�س  املمكن  ومن  االأ�ضفر،  باللون  االجتماعي  للنوع  ت�ضري  اأنها  يعتقدون/يعتقدن  التي  العبارات  وتلوين  االخ�ضر،  باللون 

العبارات وتلوينها او كتابتها على كرتون كبري.

بعد ت�ضنيف العبارات،مُيكن للمدرب/ة اأن ُيجري/جُتري مناق�ضة العبارات مع امل�ضاركني/ات، وقد ت�ضاعد االأ�ضئلة اأدناه يف 
اجراء النقا�س. 

هل ت�ضري العبارات للنوع االجتماعي ك�ضفة مولودة اأم مكت�ضبة؟.. 1

ملاذا ال ميكن ت�ضنيف العبارات التي ت�ضري للنوع االجتماعي على اأنها ت�ضري للجن�س، والعك�س؟.. 2

ُتفيد باأن ميزات النوع االجتماعي  ينتهي/تنتهي/ املدرب/ة بتلخي�س النقا�س مع امل�ضاركني/ات للو�ضول اىل النتيجة التي 
تتغيري اىل حد كبري وفق املجتمعات والثقافات املختلفة وتبعًا للمكان والزمان، وباأن العمر والعرق والطبقة االجتماعية هي 
اأي�ضًا من العوامل الرئي�ضية التي حتدد ميزات النوع االجتماعي، ويف نهاية النقا�س من املمكن اأن يعر�س/تعر�س املدرب/ة 

ميزات اجلن�س والنوع االجتماعي والفرق بينهما على �ضفافية للمجموعة.
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ورقة عمل )الفروقات بني اجلن�س والنوع االجتماعي (
حتمل وتلد الن�ضاء وال يحمل او يلد الرجال. . 1

للن�ضاء القدرة االأكرب على حتمل االآالم اجل�ضدية. . 2

الرجال اأذكى من الن�ضاء.. 3

تتغري اأ�ضوات الرجل عند البلوغ وال يح�ضل ذلك عند الن�ضاء.. 4

تت�ضف الن�ضاء بالرقة بينما يت�ضف الرجال باخل�ضونة.. 5

االعمال التي تتطلب جهدًا ج�ضمانيًا كبريًا هي اأعمال يوؤديها الرجال عادًة.. 6

اإر�ضاع الطفل هو من مهام املراأة،وي�ضتطيع الرجل اطعام الطفل من زجاجة احلليب.. 7

على املراأة ان حتافظ على “�ضرف العائلة” و�ضمعتها.. 8

الزواج اهم من املهنة عند الفتاه .. 9
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�صيناريو اخر للن�صاط الثالث:
جمموعة  ويوزع/توزع  م�ضاركني/ات،   5-4 من  م�ضغرة  جمموعات   3 اىل  امل�ضاركني/ات  بتق�ضيم  املدرب/ة  يقوم/تقوم/ 
�ضفات  واربعة  الرجال  بها  يقوم  الإعمال  �ضفات  اأربعة  كتابة وحتديد  وُيطلب من جمموعة  لكل جمموعة م�ضغرة،  بطاقات 
املرتبطة  وال�ضفات  بالرجال  املرتبطة  لل�ضفات  اليه  تو�ضلت  ما  عر�س  على  املجموعات  وتعمل  الن�ضاء،  بها  تقوم  الإعمال 
بالن�ضاء. وي�ضعى/ ت�ضعى/املدرب/ة اىل اجراء نقا�س تلخي�ضي للمجموعة مع املجموعات م�ضتعينًا/م�ضتعينًة باالأ�ضئلة التالية 

اأو اأ�ضئلة اخرى ميكن نقا�ضها مع املجموعة.
راأي املجموعة يف ال�ضفات وهل هي فقط تنطبق على الرجال ام الن�ضاء ام كالهما معًا؟.. 1
هل لل�ضفات املذكورة عالقة بالتكوين البيولوجي؟.. 2
هل ال�ضفات مرتبطة بالقدرات؟ هل هناك اعمال ال ت�ضتطيع الن�ضاء القيام بها؟ وهل هناك اعمال ال ي�ضتطيع الرجال . 3

القيام بها؟.
هل االإختالف البيولوجي يوؤدي اىل اختالف يف القدرات واملهارات لدى كل من الرجال والن�ضاء؟.. 4

خمرجات اجلل�صة االوىل:
• متكن امل�ضاركني/ات من التعرف على مفهوم النوع االجتماعي ودالالته املختلفة. 	

• قدرة امل�ضاركني/ات على ادراك وتوحيد املفاهيم اخلا�ضة بالنوع االجتماعي.    	

ار�صادات للمدرب/ة:
• على املدرب/ة منح جميع امل�ضاركني/ات فر�ضة ابداء الراأي وردود االأفعال جتاه املقوالت.	

• يف حال �ضعور املدرب/ة/ة باأن امل�ضاركني/ات مل يتمكنو/ن من مفهوم النوع االجتماعي والفرق بينه وبني اجلن�س ،ميكن 	
اجراء ن�ضاط  اأ�ضايف ي�ضاعدهم/ن على تعميق فهمهم/ن للمو�ضوع.

• النتيجة املهم ا�ضتخال�ضها من ن�ضاط االأدوار وال�ضفات لي�س التمكن من هذه االأدوار اأو الفروق فيما بينها واإمنا النتيجة 	
النهائية هي يف ا�ضتخال�س اأن جميع هذه االأدوار مهمة وتكمل بع�ضها البع�س.

الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- الو�ضائط 
التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة الثانية
دائرة احلقوق 

- اأن يعرف امل�ضاركني/
ات مفهوم احلقوق 

- اأن يعرف امل�ضاركني/
ات مفهوم االإنتهاكات

- اأن يعرف امل�ضاركني/
ات العالقة بني احلقوق 

القانون،وكيفية توزيع 
احلقوق 

- متارين
- ع�ضف ذهني

- �ضريط ال�ضق عري�س
- اوراق ال�ضقة دائرية ملونة

- مو�ضيقى ايقاعية 
- بطاقات باربعة األوان 

خمتلفة)اخ�ضر-ابي�س-
ا�ضفر-اأزرق(

- اأقالم فلوما�ضرت

 4
�ضاعات

الن�صاط االأول:  مترين مفهوم احلقوق                                                                                                                    �ضاعة ون�ضف 
الن�صاط الثاين: مترين العالقة بني احلقوق والقانون                                                                                               �ضاعة ن�ضف 
الن�صاط الثالث: مترين �ضم�س امل�ضاواه                                                                                                                      ن�ضف �ضاعة
الن�صاط الرابع: امل�ضاواه كيف نراها يف حياتنا                                                                                                         ن�ضف �ضاعة
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خطوات اجلل�صة الثانية:

الن�صاط االأول:مفهوم احلقوق
• يقوم/تق���وم امل���درب/ة بالطلب من جميع امل�ضارك���ني/ات اخلروج من القاعة. ويف اأثن���اء تواجدهم/ن يف اخلارج، يعمل 	

املدرب/ة على حتديد م�ضاحة على االأر�س بوا�ضطة �ضريط ال�ضق، ك�ضكل مربع، بحيث يكون املربع يف و�ضط القاعة. بعد 
ذلك يطلب/تطلب املدرب/ة من امل�ضاركني/ات الدخول اىل القاعة واحدًا/ة تلو االخر/االخرى.وعند دخول امل�ضاركني/
ات يقوم/تقوم/امل���درب/ة باإال�ض���اق االوراق الال�ضقة الدائرية على اأكتاف امل�ضارك���ني الذكور فقط ب�ضكل “فظ” ومن 

غري طلب ذلك منهم اأو اعالمهم ملاذا، وعلى املدرب/ة فقط اأن يطلب/تطلب منهم عدم اإزالتها.

• بعد ذلك يطلب/تطلب املدرب/ة من جميع الذين توجد على اكتافهم ورقة ال�ضقة )امل�ضاركون الذكور(التوجه للم�ضاحة 	
املح���ددة و�ض���ط القاعة وعدم اخل���روج منها. يف هذه املرحل���ة يعلن/تعلن امل���درب/ة اأن التمرين �ضوف يب���داأ االآن وعلى 
امل�ضارك���ني/ات، كٌل من مكانه/ا، تتب���ع متطلبات التمري���ن. ُي�ضغل/ُت�ضغل املدرب/ة املو�ضيق���ى االإيقاعية ويطلب/تطلب 
م���ن امل�ضاركني/ات القي���ام بتمارين ريا�ضية كما يرغبون)كالرك�س، القفز لالأمام، القف���ز على رجل واحدة، مد اليدين 
لالم���ام او للخلف او الرق�س او اأي من احلركات الت���ي يرغبون/ن تنفيذها، وذلك من خالل ا�ضتعمال كافة احليز املتاح 
امامه���م/ن. عل���ى املدرب/ة اإيقاف هذه املرحلة بعد 10 دقائق من بداية التمري���ن اأو عندما تبدو على امل�ضاركني الذكور 

بوادر التعب اأو الغ�ضب.

• م���ن املتوقع اأن يتذمر امل�ضاركون الذكور من التمرين ب�ضب���ب �ضيق احليز املتاح لهم، وباملقابل فلن يتذمر االإناث او لرمبا 	
يبدين تعاطفهن مع الذكور، من املفيد اأن ينتبه/تنتبه املدرب/ة جلميع االأقوال وردود االفعال التي ت�ضدر من امل�ضاركني/
ات وت�ضجيله���ا عل���ى ورقة جانبية من اجل ا�ضتخدامها يف النقا�س الحقًا)مث���ال بع�س ردود االأفعال من امل�ضاركني/ات: ال 

اأريد االإ�ضرتاك بتمرين كهذا- م�ضاكني- امل�ضاحة �ضيقة جدا(

• يحث/حت���ث امل���درب/ة  املجموعت���ني باحلديث عن م�ضاعره���م/ن جتاه التمرين من���ذ بدايته، عل���ى اأن يروي/تروي كل 	
م�ض���ارك/ة جتربته���ا ال�ضخ�ضي���ة من حلظة دخوله/ا القاعة وحت���ى امتام التمرين. وبعد ذلك يت���م فتح باب النقا�س يف 

املجموعة الكلية اإعتمادا على العبارات التي قالها امل�ضاركون/ات يف التمرين والتي دونها/دونتها املدرب/ة .

اأ�صئلة موجهة للمدرب/ة يف النقا�س التلخي�صي:
• كيف كان �ضعور امل�ضاركني الذكور عندما مت و�ضع “عالمة” عليهم؟.	

• كي���ف كان �ضعور امل�ضاركات االإن���اث عندما مل تو�ضع عليهن”عالمة”يف حني ُو�ضعت “عالم���ة” على امل�ضاركني الذكور؟ 	
وكيف كان ال�ضعور عندما توفرت لهن اأغلبية امل�ضاحة املوجودة يف القاعة؟.

• هل مت قمع او �ضلب حلرية لذا امل�ضاركني الذكور؟ كيف ذلك؟.	

• هل من املمكن ت�ضبيه حالة حقوق املراأة الفل�ضطينية باملجموعة امل�ضطهدة حقوقها يف التمرين؟ كيف؟.	

الن�صاط الثاين: العالقة بني احلقوق والقانون
• ُتو�ضع البطاقات ذوات االألوان املختلفة على اللوح اأو على كرتون وُتكتب عليها القوانني التالية:	

اأخ�ض��ر  ياأخذ من كل االألوان                               اأبي�س ياخذ من االخ�ضر واالأ�ضفر 

اأ�ضفر  ياأخذ من االأبي�س واالأزرق                        اأزرق  ال ياأخذ من اأحد      

• ُتوزع البطاقات ذات االألوان االأربعة على امل�ضاركني/ات بحيث ياأخذ/تاأخذ كل م�ضارك/ة بطاقة واحدة )على املدرب/ة 	
التاأك���د من تق�ضيم البطاق���ات امللونة بح�ضب عدد امل�ضاركني/ات على اأن تكون هن���اك اأربع جمموعات مت�ضاوية من حيث 
الع���دد( حي���ث �ضيكون يف هذا التمرين “ظل���م” ملجموعة وم�ضاواة ملجموعات معينة، ورف���ع جمموعات اأُخرى. بعد توزيع 
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البطاق���ات يتم عر����س القوانني املوجودة لكل لون وُيطلب من امل�ضاركني/ات تطبي���ق القانون. �ضوف ينتج لدينا و�ضع بان 
بع�س امل�ضاركني/ات ال ياأخذون من اأحد وبع�ضهم ياأخذ من اجلميع. �ضوف ي�ضتعمل امل�ضاركون/ات اأ�ضاليب خمتلفة خالل 

التمرين كالتفاو�س او الهجوم ومنهم/ن من �ضي�ضت�ضلم من البداية.

• عل���ى امل���درب/ة االنتباه اإىل جميع االأ�ضاليب التي ي�ضتعني بها امل�ضارك���ون/ات وا�ضتعمالها يف النقا�س الالحق. بعد انتهاء 	
التمرين يدير/تدير املدرب/ة نقا�ضًا حول التمرين وطرح مفهوم القوانني واحلقوق.

اأ�صئلة موجهة للمدرب/ة يف النقا�س التلخي�صي:
• ماهو �ضعور امل�ضاركني/ات من التمرين؟)قوة، �ضعف، ظلم، فو�ضى..(.	

• هل يحمي القانون جميع احلقوق؟ اأم هل توجد حقوق ال يحميها القانون؟ اأية حقوق مثاًل؟.	

• لو افرت�ضنا اأن جمموعة امل�ضاركني/ات متثل جمتمعًا معينًا، هل هذا املجتمع هو جمتمع واقعي اأم خيايل؟.	

• هل توجد للم�ضاركني/ات جتارب من حياتهم ال�ضخ�ضية ت�ضبه ما مروا به خالل التمرين؟.	

الن�صاط الثالث: مترين �صم�س امل�صاواه
يقوم املدرب بر�ضم �ضكل” ال�ضم�س” اأمام امل�ضاركني/ات، وتتو�ضط دائرتها كلمة امل�ضاواة وتخرج منها االأ�ضعة املتمثلة بكلمات 

اأولية ناجمة عن الع�ضف الذهني الأفراد املجموعة املتعلق بفهمهم مل�ضطلح امل�ضاواة. 

الن�صاط الرابع: امل�صاواة كيف نراها بحياتنا
يعمل املدرب على الطلب من امل�ضاركني/ات يف املجموعة اإعطاء اأمثلة واقعية من حياتهم اليومية تتعلق بروؤيتهم ملفهوم امل�ضاواة 
وكيف يراها كل م�ضارك/ة، ويتم نقا�ضه من اأفراد املجموعة بتوجيه من املدرب وذلك بقيامه بطرح بع�س االأ�ضئلة مثل: هل 
تعر�ضت �ضخ�ضيا ملوقف مماثل؟ لو قمنا با�ضتبدال االأدوار بني الذكور واالإناث ماذا �ضيتغري؟ هل كانت لك �ضابقا وجهة نظر 

خمتلفة يف املو�ضوع؟ ما هي؟ وملاذا تغريت؟. 

خمرجات اجلل�صة الثانية:
• متكن امل�ضاركني/ات من تعميق مفهوم احلقوق. 	

• متكن امل�ضاركني/ات من تعميق مفهوم االإنتهاكات.	

• متكن امل�ضاركني/ات من فهم العالقة بني احلقوق القانون،وكيفية توزيع احلقوق واختالف قدرات النا�س يف احل�ضول 	
على حقوقها. 

ار�صادات للمدرب/ة:
• ت�ضجيع امل�ضاركني/ات على تعميق النقا�س وابداء ارائهم/ن بحرية جتاه التمارين. 	

• اأعِط فر�ضة للم�ضاركني/ات يف اختبار م�ضاعرهم/ن جتاه االأفكار والتمارين. 	

• من املمكن ر�ضم �ضم�س اأو زهرة اأو �ضجرة يف فعالية الع�ضف الذهني وكتابة كل امل�ضطلحات حولها.	
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ت�صل�صل 
اجلل�صات

الطرقاالأهداف التدريبية
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- الو�ضائط 
التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة الثالثة 
يف  التميي���ز 

حقوق املراأة

- ان يع���رف امل�ضاركني/ات انتهاكات 
حقوق املراأة.

- ان يع���رف امل�ضارك���ني/ات اتفاقية 
الق�ض���اء على كاف���ة اأ�ض���كال التمييز 

�ضد املراأة.
- تزويد امل�ضاركني/ات بالقدرة على 

حتليل واقع احلقوق واالنتهاكات.
- تعزي���ز اجتاهات امل�ضاركني/ات يف 

حقوق املراأة ونبذ التمييز.

- جمموع���ات عمل حاالت 
درا�ضية 

- مناق�ضة اوراق عمل
- نقا�س جماعي  

- اوراق عمل 
- حاالت درا�ضية

- لوح قالب
- اقالم فلوما�ضرت

 6
ت  عا �ضا

ون�ضف

الن�صاط االول: حتليل انتهاكات حقوق املراأة                                                                                                       �ضاعتني ون�ضف
الن�صاط الثاين: جمموعات عمل حول انتهاكات حقوق املراأة ) �ضيداو(                                                                        4 �ضاعات 

خطوات اجلل�صة 

الن�صاط االول: حتليل انتهاكات حقوق املراأة    
تق�ضم املجموعة اىل جمموعات عمل، توزع عليهم/ن  ورقة العمل االوىل جدول حتليل م�ضكالت حقوق االن�ضان، يتم نقا�س 

وت�ضنيف قائمة االنتهاكات عرب اجلدول.

ت�ضع كل جمموعة قائمة االنتهاكات م�ضنفة ح�ضب اجلدول.
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الورقة 1: حتليل م�صكالت حقوق االن�صان

الدينية/االنتهاك املوؤ�ض�ضة  االنتهاك)العائلة،  متار�س  التي  اجلهة 
ال�ضلطة  االقليمية،  ال�ضلطة  ال�ضلطة،  املجتمع،  يف  االعالمية،فاعلني 

الدولية/ع�ضكري، �ضبه ع�ضكري/االحتالل.

التعليم

القانوين

ال�ضيا�ضات /الت�ضريعات

التنظيم/الت�ضبيك

تقدمي اخلدمات

االعالم

االحتجاج/الفعل العام

احلكومية/جل�ضات  غري  املنظمات  حماكم 
ا�ضتماع.

التعبئة/احلمالت
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ثانيا:
توزع ورقة العمل الثانية “ تطبيق ا�ضرتاتيجيات حقوق االن�ضان.

يطلب املدرب/ة من املتدربني/ات ان ت�ضع كل جمموعة قائمة بكل اال�ضرتاتيجيات للحد من االنتهاك التي ميكن ا�ضتخدامها 
حتت كل فئة. 

الورقة 2: تطبيق ا�صرتاتيجيات حقوق االن�صان
الدينية/االعالمية،فاعلني ما هو االنتهاك )العائلة،املوؤ�ض�ضة   للجهة  ا�ضرتاتيجيات 

يف املجتمع،ال�ضلطة،ال�ضلطة االقليمية،ال�ضلطة الدولية/ع�ضكري،�ضبه 
ع�ضكري/االحتالل

التعليم

القانوين

ال�ضيا�ضات /الت�ضريعات

التنظيم/الت�ضبيك

تقدمي اخلدمات

االعالم

االحتجاج/الفعل العام

احلكومية/جل�ضات  غري  املنظمات  حماكم 
ا�ضتماع.

التعبئة/احلمالت

حماور للنقا�س للمدرب/ة
• ما هو االنتهاك بال�ضبط/حمدد بجملة او اثنتني.	

• من هي اجلهة امل�ضوؤولة عن االنتهاك بال�ضبط.	

• ما هي حدود م�ضوؤوليات املنتهك/هل قام بعمل ما، هل مار�س االنتهاك مبا�ضر/هل �ضاند ودعم ح�ضول االنتهاك.	



40

الجزء األول | مرتكزات حقوق المرأة

• اين جند حلول للحد من االنتهاك؟.	

• احللول، 	 التحرك(املوارد،  يف  الف�ضل  او  التحرك  امل�ضئولية)ح�ضب  م�ضدر  او  املنتهك  ان  اىل  املجموعات  نظر  نلفت 
املعلجات، قد تقع يف واحدة او اكرث من الفئات التالية:

اال�ضرة )من يتخذون قرارات تزيد لالنتهاكات داخل املنزل(.. 1

املوؤ�ض�ضات الدينية.. 2

االعالم.. 3

امل�ضالح التجارية )ال�ضركات الوطنيةاو متعددة اجلن�ضيات، امل�ضتخدمني الكبار او ال�ضغار املحليني(.. 4

الفاعلون االخرون يف املجتمع)املوؤ�ض�ضات االجتماعية مثل امل�ضت�ضفيات واملدار�س او النوادي(.. 5

�ضلطات الدولة)املوظفني/ات املنتخبني او املعينني، القادة املدنيني او الدينني، ال�ضرطة اجلي�س(.. 6

اخرون)االحزاب، ال�ضيا�ضي، الع�ضكري، غري ذلك.. 7

يف النقا�س االجمايل يتم تطبيق ما ذكر على احدى الن�ضاء املوجودات يف البيئة املحيطة للمتدربني/ات وحتليلها.     

الن�صاط الثاين: جمموعات عمل حول انتهاكات حقوق املراأة )�صيداو(
• يقوم املدرب/ة بتق�ضيم املجموعة الكلية اىل 3 جمموعات م�ضغرة، بحيث تتكون كل جمموعة م�ضغرة من 5م�ضاركني/	

االإنتهاكات  ُويطلب من املجموعات قراءة احلاالت الدرا�ضية وحتديد  ات. توزع احلاالت الدرا�ضية جلميع املجموعات، 
التي تعر�ضت/تتعر�س اليها الن�ضاء )بح�ضب راأيهم/ن ومن دون اال�ضتناد اىل اأية مواد خارجية(. ويقوم املدرب ب�ضوؤال 
امل�ضاركني/ات : هل تعر�ضت او تتعر�س الن�ضاء يف احلاالت الدرا�ضية اإىل اإنتهاك اأو انتهاكات حلقوقهن واأي من احلقوق 
التي مت انتهاكها يف كل حالة درا�ضية؟. وبعد االنتهاء من قراءة احلاالت الدرا�ضية، واالجابة على الت�ضاوؤالت ال�ضابقة، 

يتم االنتقال اىل املرحلة الثانية.

• نقا�ضها 	 املجموعات  من  وُتطلب  الثالث،  املجموعات  على  املراأة  �ضد  التمييز  ا�ضكال  كافة  على  الق�ضاء  اتفاقية  توزيع 
واعادة النظر يف اأجوبتهم/ن يف املرحلة االأوىل.

• يتم توزيع ورقة العمل اخلا�ضة باالنتهاكات1 على امل�ضاركني/ات يف املجموعات امل�ضغرة، وُيطلب منهم/ن االجابة عليها، 	
وعند االنتهاء ُيطلب من كل جمموعة عر�س النتائج التي تو�ضلت اليها. 

• بعد ذلك يقوم/تقوم املدرب/ة بتلخي�س النقا�س مع امل�ضاركني/ات حول الن�ضاط، وربط النقا�س باالإنتهاكات وحقوق 	
املراأة وو�ضعية الن�ضاء يف احلالة الفل�ضطينية. وهنا بع�س االأ�ضئلة املفتاحية مل�ضاعدة املدرب/ة على تلخي�س النقا�س مع 

امل�ضاركني/ات:

• هل �ضمعتم او تعرفون عن حاالت م�ضابهة يف واقعنا املعا�س كما يف احلاالت الدرا�ضية؟.	

• هل انتهاكات حقوق املراأة هي اأمر �ضائع يف جمتمعنا؟ والأي درجة؟.	

• كيف ترون الطرق التي من املمكن اأن ت�ضاعد املراأة يف التغلب على هذه االنتهاكات؟.	

• كيف يجب اأن تكون م�ضاهمة املجتمع من اأجل حت�ضني و�ضعية املراأة ب�ضكل عام؟.	
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احلالة الدرا�صية االأوىل
تقول الروائية منى يف مقابلة �ضحفية لها حول بداية م�ضروعها الروائي ومدى دعم عائلتها لها:”لقد ولدت لعائلة ن�ضيطة 
�ضيا�ضيًا، مما منا لدَي الوعي بالهموم ال�ضيا�ضية واالجتماعية يف بالدي. يف املدر�ضة كنت رئي�ضة جمل�س الطللبة وكان اجلميع 
يحرتمونني املدير واملعلمني والطلبة. بعدما تخرجت قررت اأن اأعمل بال�ضيا�ضة، ولكني واجهت حتديات كثرية اإذ وقف الرجال 
ذو املنا�ضب يف القرية �ضدي �ضخ�ضيًا، وا�ضتكوين عدة مرات اإىل اأهلي معرت�ضني وراف�ضني الأن�ضتطي يف القرية، وقد قالوا 
الأهلي باأال يجب اأن تخالط ابنتكم الرجال وحتاورهم. نتيجة ذلك ُقمت باإن�ضاء حركة لن�ضاء القرية للمطالبة مبن�ضب وراأي 
اأقربائهن، وو�ضل االمر  �ضيا�ضي، ونظمنا ن�ضاطات كثرية. تعر�ضت معظم فتيات ون�ضاء احلركة لالإهانة والعنف من طرف 
باأحد االآباء اإىل تزويج ابنته التي كانت ن�ضيطة يف احلركة البن عمها واأبعدها عن القرية. وبقي الو�ضع يتدهور حتى و�ضل 
االأمر لبيتي، حني قال يل اأحد كبار القرية اأنني اأجلب العار لعائلتي وللقرية، وهددين باأنه اإذا مل اأترك الن�ضاط ف�ضيجربون 

عائلتي على ترك البلدة. وهكذا، تركت ال�ضيا�ضة وتوجهت ملجال الكتابة الذي كنت اتقنه اأي�ضًا.        

احلالة الدرا�صية الثانية
منى هي امراأة متزوجة تعي�س يف اإحدى القرى النائية. عندما حملت منى بطفلها االول عانت الكثري من امل�ضاكل ال�ضحية 
العامة من قريتها اىل  التنقل نتيجة الإنعدام املوا�ضالت  ب�ضبب احلمل، وب�ضبب قلة اخلدمات ال�ضحية يف املنطقة و�ضعوبة 
املدينة القريبة، كما ُفر�س عليها اأن مت�ضي على االأقدام م�ضافاٍت طويلة جدًا. ويف الكثري من االحيان كانت ُتف�ضل منى البقاء 
يف املنزل وحتمل االآالم واملر�س بداًل من حتمل عناء وم�ضقة امل�ضي يف احلر. ويف اأحد االأيام طراأ تدهور يف حالتها ال�ضحية 
ون�ضاأ تهديد على حياتها وحياة جنينها، اإثر ح�ضول نزيف حاد لديها. الو�ضول الأقرب م�ضت�ضفى ملعاجلتها اإ�ضتغرق طويال، مما 

اأدى اإىل فقدان اجلنني والتدهور بحالة منى ال�ضحية واإ�ضعافها ج�ضديًا. 

احلالة الدرا�صية الثالثة
املرحلة  بعد  املدر�ضة  تركت  اأطفال.  لثالثة  واأم  متزوجة  امراأة  وهي  عاما،  ع�ضر  ت�ضعة  العمر  من  تبلغ  ريفية  امراأة  �ضامية 
االإبتدائية اإذ مل يكن يف قريتها مدر�ضة اعدادية وثانوية ومل ير�س والداها بان ت�ضافر خارج القرية يوميًا وتختلط بال�ضبان 
يف الطريق. ُزوجت �ضامية وهي يف اخلام�ضة ع�ضر من عمرها، واليوم هي ربة منزل، عملها الوحيد هو رعاية اأطفالها وتدبري 
اأو جريان،  اأقرباء  ي�ضاعدها من  لي�س هناك من  اإذ  الثالثة،  اأطفالها  مع  وقتها وحدها  �ضامية معظم  تق�ضي  املنزل.  �ضئون 

وزوجها يعمل �ضائق �ضيارة �ضحن، ويق�ضي اأغلب وقته خارج البيت ب�ضبب عمله.
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احلالة الدرا�صية الرابعة
رمي طالبة طموحة ون�ضيطة ت�ضعى بكل جد للح�ضول على معدل عال يف امتحانات �ضهادة الدرا�ضة الثانوية يوؤهلها لدخول كلية 
الطب. وهذا يتطلب منها الدرا�ضة اجلادة طوال الوقت. ول�ضوء حظ رمي، فقد تزامن اأ�ضبوع االإمتحانات مع اأ�ضبوع االحتفال 
والرتكيز  بالتح�ضري  رمي  رمي.بداأت  حارة  يف  ي�ضكن  الوزارات،والذي  اإحدى  يف  العام  املدير  اأخت  ابن  اأمري  ال�ضاب  بزفاف 
يلزم  اأمري كل ما  اأهل  به. وكذلك فقد هياأ  الذي طاملا حلموا  الهدف  اأجل حتقيق  يلزم من  اأهلها كل ما  لالإمتحانات،وهياأ 
لالحتفال بزفافه فقد جعلوا من ال�ضارع م�ضرحًا لفرقتهم املو�ضيقية ومدرجًا للمدعوين، ون�ضبوا اال�ضواء ومكربات ال�ضوت 

ا�ضتعدادًا الأ�ضبوع حافل باالإحتفاالت.

وااللعاب  وال�ضجيج  الغناء  وتعال �ضوت  املو�ضيقى  االإحتفاالت، وعال �ضوت  بداأت  اأي�ضًا،  الليلة،  تلك  االإمتحانات. ويف  بداأت 
ال�ضبابيك  اأغلقت  الو�ضائل:  ب�ضتى  املو�ضيقى  اأ�ضوات  من  احلد  الليلة  تلك  رمي  حاولت  الفجر،  طلوع  حتى  وا�ضتمر  النارية، 
وو�ضعت القطن يف اأذنيها...اإال اأن حماوالتها باءت بالف�ضل. فقرر والدها يف اليوم التايل التوجه اإىل اأهل العري�س طالبًا منهم 

تفهم الو�ضع وتخفي�س �ضوت املو�ضيقى قدر االإمكان، معتقدًا منه اأنها مهمة �ضهلة. اإال اأنها مل تكن كذلك. 

والد العري�س: ماذا؟ هذا ابننا البكر، وهذه اأول فرحة يف العائلة، واأنت تتوقع منا اأن نخف�س �ضوت املو�ضيقى؟ ال لي�س من اجل 
فتاة، �ضنحتفل حتى طلوع الفجر والأ�ضبوع كامل. االأ�ضول اأن تاأتي وت�ضاركنا يف االإحتفاالت بداًل من طلب تخفي�س ال�ضوت. 

مل ت�ضتطع رمي الرتكيز والدرا�ضة يف ذلك االأ�ضبوع واأعياها التعب من قلة النوم وتقدمت لالإمتحانات وح�ضلت على معدل %80  
مل متكنها من دخول كلية الطب لطاملا حلمت بذلك.

احلالة الدرا�صية اخلام�صة
“توفيت زوخ�ضانا ناز، وهي فتاه بريطانية املولد من اأ�ضل اآ�ضيوي، عن عمر يناهز التا�ضعة ع�ضرة يف مدينة داربي عام 1998، 

بعد اأن قام اأخوها بخنقها ب�ضلك بطريقة طق�ضية بينما كانت اأمها مت�ضك بقدميها.

وكان مقتل روخ�ضانا الأنها “جلبت العار الأ�ضرتها” برف�ضها اأن تبقى متزوجة من رجل اختري زوجًا لها. حيث قررت العودة اإىل 
الرجل الذي حتبه والذي كانت حامل منه وقت مقتلها. فاأ�ضتدرجتها اأ�ضرتها اإىل بيتهم لقتلها....

وحيث اأن الدولة دائمًا ما متيل لل�ضماح للجاليات التي متثل اأقليات باأن متار�س �ضوؤون ال�ضبط والربط فيما بينها بنف�ضها.
ف�ضيا�ضات التعددية الثقافية ال ت�ضمح بالتدخل اخلارجي. اإذ يعترب التدخل اأمرًا غري مقبول بل عن�ضريًا. وعلى الرغم من اأن 
اجلماعات الن�ضوية االآ�ضيوية اأثارت ق�ضية الزواج الق�ضري منذ عدة �ضنوات فاإن احلكومة مل ت�ضتجب اإال بعد ف�ضيحة روخ�ضانا.

وقد اأعلن وزير الداخلية وامل�ضوؤلني يف احلكومة اأن زعماء هذه اجلالية يجب اأن يحلوا امل�ضكلة بانف�ضهم. ويبدو اأن احلكومة مل 
تنتبه اأن معظم هوؤالء الزعماء من الذكور املحافظون والتقليديون، بل ومت�ضددون واأن الن�ضاء بعيدات عن االأنظار ومفرو�س 

عليهن ال�ضمت.
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ورقة العمل اخلا�صة باالنتهاكات
بهذه  تتعلق  التي  املواد  اأو  املادة  وما هي  الدرا�ضية  كل احلاالت  الن�ضاء يف  اليها  تتعر�س  اأو  تعر�ضت  التي  االنتهاكات  ماهي 

االنتهاكات يف “اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�ضكال التمييز �ضد املراأة”؟.
احلالة الدرا�ضية االأوىل 

االتفاقية املادة اأو املواد يف االتفاقيةاالإنتهاك /االنتهاكات  يف  املحدد  الن�س 
الذي يتطرق لالإنتهاك

احلالة الدرا�ضية الثانية
االتفاقية املادة اأو املواد يف االتفاقيةاالإنتهاك /االنتهاكات  يف  املحدد  الن�س 

الذي يتطرق لالإنتهاك

احلالة الدرا�ضية الثالثة
االتفاقية املادة اأو املواد يف االتفاقيةاالإنتهاك /االنتهاكات يف  املحدد  الن�س 

الذي يتطرق لالإنتهاك

احلالة الدرا�ضية الرابعة
االتفاقية املادة اأو املواد يف االتفاقيةاالإنتهاك /االنتهاكات يف  املحدد  الن�س 

الذي يتطرق لالإنتهاك

احلالة الدرا�ضية اخلام�ضة
االتفاقية املادة اأو املواد يف االتفاقيةاالإنتهاك /االنتهاكات  يف  املحدد  الن�س 

الذي يتطرق لالإنتهاك
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خمرجات اجلل�صة الثالثة:
• متكن امل�ضاركني/ات من تعميق الفهم حول انتهاكات حقوق املراأة.	

• متكن امل�ضاركني/ات  من التعرف على وحتليل حمتويات اتفاقية الق�ضاء على كافة اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة.	

• متكن امل�ضاركني/ات من القدرة على ربط ن�ضو�س االتفاقية بالواقع املعا�س من خالل احلاالت الدرا�ضية.	

• حتفيز اجلدل املتعلق بحقوق املراأة يف �ضيداو للو�ضول اىل فهم معمق حول حقوق املراأة، واالنتهاكات املت�ضلة باحلقوق. 	

ار�صادات للمدرب/ة:
• من ال�ضروري ان يتم مراجعة مواد نظرية م�ضاندة تتناول اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�ضكال التمييز �ضد املراأة، ف�ضوف 	

ت�ضاعد على تركيز االفكار والنقا�س مع  امل�ضاركني/ات.

• واعطاء 	 معتقداتهم/هن  عن  والتعبري  ال�ضخ�ضية  ومواقفهم  قيمهم  عن  للتعبري  للجميع  الفر�ضة  اعطاء  االمكان  قدر 
ال�ضرعية لالختالف يف االراء.

• حت�ضري احلاالت الدرا�ضية عند احلاجة قبل اجلل�ضة واملف�ضل حت�ضري عدد ما يزيد عن عدد املجموعة امل�ضاركة، ومن 	
املمكن اال�ضتعانة بحاالت درا�ضية او مقاالت حول االنتهاكات يف الواقع الفل�ضطيني املعا�س. 
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القراءات والمواد المرجعية في {مرتكزات حقوق المرأة} 
اأواًل: النوع االجتماعي   

اأحيانًا بدياًل ب�ضيطًا عن »اجلن�س«  العلوم االجتماعية وهو، وان كان ي�ضتخدم  »النوع« هو تعبري وا�ضع اال�ضتعمال يف  مفهوم 
قد يدل على عملية معقدة جتعل اجلن�ضني الذكر واالأنثى اأ�ضخا�ضًا اجتماعيني يحملون يف اأنف�ضهم من املعاين التي يربطونها 

باالأدوار املتوقعة منهم يف املجتمع.
فالنوع االجتماعي هو مفهوم ثقايف اجتماعي يرى اأن العوامل االجتماعية والثقافية واالقت�ضادية اخلا�ضة مبجتمع معني يف 
زمن ما هي التي حتدد �ضفات واأدوار وم�ضوؤوليات وحقوق الرجل واملراأة يف هذا املجتمع.  وتبعا لذلك يتعر�س كل من الذكر 
واالأنثى منذ والدتهما لتلك العوامل من خالل موؤ�ض�ضات املجتمع املختلفة )االأ�ضرة، االأ�ضدقاء، املدار�س، االإعالم( مما يوؤثر 

على تن�ضئتهما االجتماعية اإىل اأن ي�ضريوا رجاال ون�ضاء1.
وعليه فالنوع االجتماعي ي�ضمل كل من الرجل واملراأة وال يركز على واحد دون االآخر الأن و�ضع املراأة والرجل يف املجتمع مرتبط 
بالو�ضع الن�ضبي لكل منهما يف املجتمع بالنظام االجتماعي ال�ضائد، الذي ين�ضاأ عنه تق�ضيم الأدوار كل من املراأة والرجل يف ذلك 

املجتمع، هذه االأدوار حتدد �ضكل العالقة ما بني الرجل واملراأة �ضواء كانت هذه العالقة عالقة م�ضاركة اأم تبعية اأو �ضيطرة. 

ثانيًا:الثقافة ودورها يف ر�صم اأدوار النوع االجتماعي
اإذن مفهوم النوع االجتماعي هو عملية لدرا�ضة العالقة املتداخلة بني املراأة والرجل، التي حتددها وحتكمها عوامل خمتلفة 
اقت�ضادية واجتماعية وثقافية و�ضيا�ضية وبيئية، من خالل تاأثريها على قيمة العمل يف االأدوار املختلفة، االإجنابية واالإنتاجية 

والتنظيمية التي يقومون بها2. 
و هنا ميكن االإ�ضارة اإىل دور الثقافة املجتمعية وتاأثريها على حتديد االأدوار املختلفة لكل من املراأة والرجل يف املجتمع، وتعترب 
هذه االأفكار النمطية ال�ضائدة واحدة من اأهم العوامل التي ت�ضاهم يف عملية التمييز ما بني املراأة والرجل، و التي توؤدي اإىل 
اإحداث خلال يف العالقات وخلل يف العمليات التنموية، وتلحق االأذى املبا�ضر بالن�ضاء، ملا لها من تاأثري يف تعزز االأدوار التقليدية 
لكل منهما، فيتم التعامل مع املراأة على اأنها اإن�ضانة �ضعيفة ال بد من وجود رجل يحميها، بينما الرجل هو رب االأ�ضرة و املعيل 
لها، وهذا الدور الذي يعطيه حق حماية الن�ضاء و تربيته، وبالتايل يف ان هذا الدور يعطيه احلق بالتحكم و ال�ضيطرة على 
حياة الن�ضاء، وهذا غري مرتبط فقط باحلياة اخلا�ضة للن�ضاء امنا اأي�ضا يف احلياة العامة، فالرجال ب�ضكل عام هم موجدين 
يف منا�ضب �ضنع القرار و يتعاملون مع ق�ضايا الن�ضاء من املنظور التقليدي لدورهن و هويتهن، »ولعل اأبرز �ضمات هذه الهوية 
هي االأدوار الرجل و املراأة، فالرجل يحمل دور القيادة وال�ضيادة، واملراأة حتمل دور اخلدمة والطاعة مما يجعل العنف �ضد 
واملراأة كنتيجة  الرجل  التبعية هذه بني  العنف يحدث كتعبري عن عالقة  اأن  وا�ضح من حيث  ب�ضكل  االإناث ظاهرة منت�ضرة 
للنظرة االجتماعية التي ت�ضكّلت وفقا لهذا التوزيع والتي تعترب اأن احتياجات املراأة وهويتها وحمايتها ال تتحقق اإال من خالل 
الرجل الذي هو ووفقا لهذه النظرة ي�ضبح احلامي واملعتدي يف الوقت نف�ضه، يف حني اأن االإناث ووفقا لهذا التق�ضيم املفرو�س 
عليهن ال ي�ضتطعن الوقوف �ضد ظلم الرجل �ضواء كان هذا الرجل هو االأب اأو االأخ اأو اأي من اأفراد االأ�ضرة الذكور املكلفني 
واالن�ضياع  الطاعة  الفتيات  فيه من  يطلب  الذي  الوقت  �ضرفهن، يف  االإناث واحلفاظ على  وتربية  بحماية  املجتمع  قبل  من 
والذي وبدونهما ت�ضبح االأنثى خارجة عن قوانني االأ�ضرة واملجتمع". �ضاما عوي�ضة و خالد نربي�س. دور ال�ضباب يف الوقاية 
من العنف �ضد املراأة يف حميط اال�ضرة. دليل تدريبي. اعداد مركز املراأة لالر�ضاد القانوين و االجتماعي و مركز الدرا�ضات 

الن�ضوية.2007. 
ثالثًا: جن�س االإن�صان

جن�س االإن�ضان هو مفهوم بيولوجي يعتمد على عوامل ج�ضمانية مثل الكرومو�ضومات والتكوين الهرموين والرتكيب التنا�ضلي 

1.  دليل تدريبي حول اإدماج النوع االجتماعي يف ر�ضد ومتابعة امل�ضروعات ، برنامج االأغذية العاملي.
2.  �ضل�ضلة مطبوعات منظمة » اليونيفيم« : مفهوم النوع االجتماعي 1999 �س 3. 
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لكل من الذكر واالأنثى،  وعلى العك�س من النوع االجتماعي فاإن مفهوم جن�س االإن�ضان موحد عرب املجتمعات وعرب االأزمنة وغري 
قابل للتغيري.

اجلن�سالنوع االجتماعي
- ين�ضئه و ي�ضكله املجتمع  و ال يولد مع االن�ضان.

- با�ضتطاعة املراأة القيام باالأعمال التي يقوم بها الرجل.
- ي�ضتطيع الرجل القيام باالأعمال التي تقوم بها املراأة )مثل 

رعاية االأطفال و تن�ضئتهم(.
- يختلف من جمتمع الخر.

- قابل للتغيري.
- ذكر – انثى

- بيولوجي، يولد مع االن�ضان.
- املراأة هي التي حتمل وتلد و تر�ضع، فقط.

- ال ميكن تغيريه )اأي ال ميكن تغيري ميزات اجلن�س املتعلقة باحلمل 
و االجناب واالخ�ضاب(.

- رجل – امراأة 

رابعُا. اأ�ص�س ومرتكزات مفهوم النوع االجتماعي
هناك عدد من االأ�ض�س ملفهوم النوع االجتماعي جنملها يف التايل: 

• العوامل 	 عن  وبانف�ضال  وثقافية،  واجتماعية  اقت�ضادية  عوامل  حتددها  واملراأة   بالرجل  واملرتبطة  املختلفة  االأدوار 
البيولوجية. 

• تعك�س اأدوار املراأة والرجل يف املجتمع عالقات القوة وال�ضيطرة لكل منهما.	

• من خالل معرفة االأدوار ميكن التعرف على العوامل الثقافية واالجتماعية التي حتول دون وجود تنمية متكافئة بني الرجل 	
واملراأة.

• هناك اإمكانية الإعادة توزيع تلك االأدوار على اأ�ض�س امل�ضاركة املت�ضاوية. 	

• العمل على خلق فر�س متكافئة للرجل واملراأة ومتكني كل منهم للقيام مبهام وباأدوار جديدة.	

وت�ضتند هذه االأ�ض�س على عوامل ثالث هي:

• معرفة وحتليل االختالفات يف العالقات واالأدوار بني الرجل واملراأة.	

• حتديد اأ�ضباب واأ�ضكال عدم التوازن يف تلك العالقات واالأدوار.	

• تعديل وتطوير العالقة بني الرجل واملراأة كاأ�ضا�س لتطوير العالقة بني اأفراد املجتمع ب�ضكل عام.	

اإن االأ�ض�س واملرتكزات اأعاله تعك�س مدى ارتباط العالقة واالأدوار بني اجلن�ضني يف الثقافة والو�ضع االقت�ضادي واالجتماعي 
للمجتمع االإن�ضاين. ومن هنا فاإن املجتمع والثقافة ال�ضائدة فيه هي التي حتدد املميزات اخلا�ضة بالرجل واملراأة. فقد يكون 
العمل خارج املنزل هو من مهمة الرجل يف بع�س املجتمعات، بينما هذا الدور تتحمله املراأة يف جمتمعات اأخرى. و باخت�ضار 
فاإن املجتمع يف اأطره وموؤ�ض�ضاته االجتماعية والثقافية وال�ضيا�ضية واالقت�ضادية هو الذي يحدد مميزات االأدوار بني اجلن�ضني، 

واإن العامل البيولوجي والف�ضيولوجي لي�س لهما عالقة كبرية يف هذا اخل�ضو�س.

هيفاء ابو غزالة

خام�صًا. اأدوار النوع االجتماعي:
النوع االجتماعي، ويعرب الدور عن منوذج ل�ضلوك فرد مبا يت�ضمنه من حقوق  اأدوات حتليل  اأحد  ومتثل االأدوار االجتماعية 
وواجبات معينة، ويتعلق الدور مبكانة و�ضلطة اجتماعية معينة، وقد يتغري دور الفرد طبقا للتغريات االجتماعية والثقافية يف 

املجتمع.

املتوقع  املهارات  عليهما  ويفر�س  واملراأة  الرجل  بها  يقوم  التي  االأدوار  واالقت�ضادية  واالجتماعية  الثقافية  العوامل  حتدد 
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اكت�ضابها واالأعمال املتوقع اأن يقوما بها، ومع تغري تلك العوامل تتغري اأدوار  املراأة والرجل يف املجتمع. كما واأن اأي تغيري يف 
هذه االأدوار يتيح الفر�ضة اأمام الن�ضاء والرجال الكت�ضاب مهارات جديدة ويعيد النظر يف تق�ضيم االأدوار بني املراأة والرجل  

القائمة على اعتبارات  بيولوجية. 

واعتمادا على االأن�ضطة التي يقوم بها الرجال والن�ضاء يف املجتمع مت حتديد اأربع اأدوار يقوم بها الرجل واملراة وفقا ملا حدده 
لهما املجتمع وانطالقا من الظروف االقت�ضادية واالجتماعية والثقافة ال�ضائدة واملوروثة.

الدور االإجنابي االأ�صري 
تتاألف من االأدوار واالأعمال املرتبطة بالدور االإجنابي والتي ينتج عنها عدد من امل�ضوؤوليات واملهام املنزلية والعائلية والتي 
تقوم بها املراأة غالبا ويف بع�س املجتمعات يقوم الرجال ببع�س املهام املرتبطة بهذا الدور يقرتن هذا الدور يف امل�ضوؤوليات 
املرتبطة باالإجناب والتي ت�ضمن رعاية وتن�ضئة االأجيال القادمة من رجال ون�ضاء. وعليه وكنتيجة لدور املراأة البيولوجي يف 
مل�ضاركة  اأهمية  باأن هناك  والتنظيف، علما  والغ�ضيل  املنزلية كالطهي  االأعمال  بها م�ضوؤوليات  ارتبطت  والوالدة فقد  احلمل 
الرجل للمراأة يف حتمل اأعباء تربية االأوالد وزيادة الوقت الذي يق�ضيه مع زوجته واأطفاله.  ومع اأن االأمومة متثل قيمة كبرية يف 
املجتمعات العربية اإال اأن الدور االإجنابي االأ�ضري املرتبط بها غري مقدر  اأو �ضعيف، وقد ظهر ذلك من خالل �ضعف االهتمام 

ب�ضحة وتعليم املراأة.

الدور االإنتاجي
االأدوار التي يقوم بها كل من الرجال والن�ضاء مقابل اجر اأو مقاي�ضة. وت�ضمل على االإنتاج يف ال�ضوق اأو يف املنزل وتدر الدخل 
ومبا لهذا الدور من قيمة تبادلية فهو يكت�ضب اأهمية جمتمعية خا�ضة. يقوم كل من الرجال والن�ضاء بهذا الدور عادة، ولكن 
يعرف جمتمعيا على انه دور للرجال. وما زال هناك تق�ضيم وا�ضح لهذا الدور ما بني الن�ضاء والرجال حيث تعرف بع�س االأدوار 

على اأنها ادوار اأنثوية يف حني تعرف اأخرى على اأنها ادوار ذكورية، علما بان هذه التق�ضيمات متغرية وتتاأثر بعوامل عديدة. 

الدور املجتمعي 
يعترب هذا الدور امتداد للدور االإجنابي، حيث ان حموره يركز على املحافظة على املجتمع الب�ضري، ولكن ميتد االهتمام من 
اهتمام ا�ضري اإىل اهتمام جمتمعي. يوؤدي هذا الدور ب�ضكل تطوعي ويعني بتوفري املوارد النادرة، وتنظيم ا�ضتخدامها من قبل 
املجتمع باالإ�ضافة اإىل تقدمي اخلدمات التي ت�ضاعد املجتمع الب�ضري على البقاء والتطور. يقوم بهذا الدور الرجال والن�ضاء، 
ويعتمد توزيعه ما بني اجلن�ضني على املفاهيم املجتمعية والثقافية املجتمعية ال�ضائدة يف املجتمع ولكن يف الغالب ما تقوم املراأة 
به. ومن االأمثلة عليه العمل يف �ضكل جمموعات غري منظمة مل�ضلحة احلي واحل�ضول على خدمات اأف�ضل اأو اإح�ضار املياه يف 
املناطق الريفية. ويالحظ من التجربة العملية اأن م�ضوؤوليات القيادة يف هذه االأن�ضطة هي للرجال يف حني ان املهام التنفيذية 

هي من م�ضوؤولية الن�ضاء.

الدور ال�صيا�صي
ي�ضتمل هذا الدور على االأن�ضطة الذي يقوم بها الرجال والن�ضاء على م�ضتوى اجلماعة اأو املجتمع وتدل على امل�ضاركة يف اتخاذ 
القرار واالأعمال القيادية على امل�ضتوى املحلي اأو القومي، مثل امل�ضاركة يف االأحزاب ال�ضيا�ضية ويف املجال�س املحلية والبلدية 
ويف الربملان. وتك�ضب هذه االأعمال من يقوم بها مكانة معنوية وحتقق م�ضالح الفئة املرتبطة مبن يقوم بها. ويف العامل العربي 
غالبا ما يقوم بهذه املهام الرجال ويكون متثيل الن�ضاء �ضعيفا، وعليه فاإن زيادة م�ضاركة الن�ضاء يف هذه الن�ضاطات ي�ضمن 

متثيال اأو�ضع مل�ضالح الرجال والن�ضاء،  ومتكن من حتقيق عدالة اجتماعية واقت�ضادية اأكرب.

االحتياجات من منظور النوع االجتماعي
على الرغم من احتياجات النا�س قد تت�ضابه يف اأو�ضاع معينة، بحيث اأن للرجال والن�ضاء واالأطفال احتياجات خا�ضة تختلف 
عن االآخرين. ولكن يف الوقت نف�ضه، فاإن تلك االحتياجات ترتبط بطريقة اأو باأخرى بطبيعة االأدوار املختلفة للنا�س. اأن للرجال 

والن�ضاء اأدوار خمتلفة وبالتايل احتياجات خمتلفة، حيث ال بد من اأخذها يف احل�ضبان عند اأي عملية تخطيط معينة.
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الدويل حول  املوؤمتر  الن�ضاء يف االعتبار، حيث عرب عن ذلك يف  املنظور برزت اهتمامات دولية الأخذ احتياجات  ومن هذا 
املراأة يف املك�ضيك عام 1975، وموؤخرًا يف موؤمتر بكني يف العام 1995. لقد اأكد املوؤمتران، وبالرغم من البعد الزمني بينهما، 
على �ضرورة اإدماج املراأة يف عملية التنمية واخذ ظروفها واحتياجاتها يف االعتبار. وقد حدد موؤمتر بكني على �ضبيل املثال 

احلاجات يف م�ضاألتني هما: االحتياجات العملية واالحتياجات اال�ضرتاتيجية.

حاجات النوع االجتماعي العملية: 
ويق�ضد بها اإجناز امل�ضوؤوليات املحددة للجن�ضني يف اإطار تق�ضيم النوع االجتماعي. وهذا يعني بالن�ضبة للمراأة تنفيذ اأدوارها 
وم�ضوؤولياتها االإجنابية واالإنتاجية، وبالتايل قبول التق�ضيم التقليدي الأدوار املراأة والرجل، وبذلك تدعم من الناحية العملية 
العامة  بالتبعية  املتعلقة  تعالج هذه احلاجات الظروف  املنزلية، وال  االأطفال واالأعمال  للمراأة يف رعاية  االأ�ضا�ضية  امل�ضوؤولية 

للمراأة والتمييز �ضدها.

حاجات النوع االجتماعي اال�صرتاتيجية: 
هذه  تلبية  توؤدي  بحيث  البيئة،  اختالف  على  بناًء  وتتفاوت  البعيد،  املدى  على  املراأة حتقيقها  تهدف  التي  وتعني احلاجات 
االحتياجات اإىل تنظيم اكرث فعالية للمجتمع، الأنها تاأخذ باحل�ضبان م�ضاهمة املراأة يف االأ�ضرة واملجتمع، مثل حتقيق االأمن 

للمراأة واإزالة جميع اأ�ضكال التمييز �ضدها واحل�ضول على فر�س مت�ضاوية يف التعليم والعمل..الخ.

واإذا ما ق�ضمنا احتياجات النوع االجتماعي اأعاله وفق التخ�ض�س والدور، فيمكن و�ضع املالحظات التالية:
االحتياجات العمليةاالحتياجات اال�ضرتاتيجية

- طويلة املدى 
- ذات طبيعة جمردة

- ذات عالقة بعالقات القوة ما بني الرجال والن�ضاء
- ذات طبيع���ة ايدلوجية توؤث���ر على ال�ضلوك و املواقف والتوجه و 

التعامل
- يطم���ح الرجال و الن�ضاء لتحقيقها يف امل�ضتقبل و ت�ضمل حتديا 

الدوارهم احلالية و حماولة لتغيريها
- ت�ض���كل حتديا للمفاهي���م التقليدية ح���ول اأدوار املراة والرجل 

باختالف الزمان و املكان
- حم�ضو�ض���ه م���ن الن�ض���اء، والرج���ال ميلك���ون اح�ضا�ض���ا ووعيا 

بق�ضايا النوع االجتماعي 
- ت�ضاه���م تلبية احلاجات اال�ضرتاتيجية تغي���ري اأدوار الرجال و 

الن�ضاء احلالية كما حددها املجتمع

- ق�ضرية املدى  
- تتطلب تغيريًا يف االأدوار التقليدية وتتم�ضى مع عادات وتقاليد 

املجتمع
- ذات طبيعة  عملية، مرئية و ملمو�ضة 

- ذات عالقة باحلياة اليومية للرجل و املراة
- حتقق احلاجات العملية و ذات طبيعة مادية و لي�ضت ايدلوجية

- تاثريها اين و ملمو�س على املدى القريب
- حم�ضو�ضة من جميع اأفراد املجتمع
- تختلف باختالف املكان و الزمان

- ت�ضاه���م تلبي���ة احلاج���ات العملي���ة يف اداء الرج���ال و الن�ضاء 
اأدوارهم كما حددها املجتمع

تلبية االحتياجات العملية فهي:
ق�ضرية املدى ومبا�ضرة وحتقيقها قد يت�ضم بالوقتية اأو اال�ضتدامة.. 1

متفق عليها من طرف جميع اأفراد االأ�ضرة واحلكومات واملنظمات االأهلية.. 2

ال يعار�ضها اأحد الأنها تتطابق مع ما هو طبيعي.. 3

اأما تلبية االحتياجات اال�صرتاتيجية فهي:
طويلة االأمد وتتطلب تخطيطًا ا�ضرتاتيجيًا.. 1

غري متفق عليها وتخ�ضع للظروف واالأفراد واجلماعات الذين يحددونها وكذلك االأولويات التي تت�ضمنها.. 2
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يوجد تخوف منها لتعار�ضها مع ثقافة املجتمع وتقاليد املجتمع وهي قد تهدد كيان االأ�ضرة واملجتمع.. 3

معاجلة االحتياجات العملية للمراأة فت�صمل
• توفري دخل املراأة عن طريق قرو�س �ضغرية لتنفيذ م�ضاريع تقليدية.  	

• تخفيف عبء العمل عن املراأة بتزويدها و�ضائل تقلل من حجم العمل املنزيل.	

• حت�ضني الو�ضع ال�ضحي وتوفري خدمات تنظيم االأ�ضرة وغريها من االأمور االأخرى.	

معاجلة االحتياجات االإ�صرتاتيجية
• �ضمان احل�ضول على و�ضائل االإنتاج وملكية االأر�س وامل�ضكن وراأ�س املال والقرو�س.	

• توفري ظروف ت�ضمح للمراأة باالختيار احلر يف جمال ال�ضحة االجنابية.	

• توفري فر�س عمل مت�ضاوية للن�ضاء والرجال وتوفري التدريب والتاأهيل الالزم كي *ي�ضمح للمراأة احل�ضول على وظائف 	
حمرتمة والو�ضول اإىل مراكز �ضنع القرار.

الو�صول للموارد و التحكم فيها: 
وحيث اأن جميع االأدوار التي يقوم بها االإن�ضان تتطلب ا�ضتخداما للموارد فاإن حتليل مقدرة كل من الرجل واملراأة للو�ضول اإىل 
للفرد  ا�ضتفادة  اأق�ضى  ا�ضتخدامها لتحقيق  التي يجدر  الهامة  املفاتيح  ا�ضتخدامها، يعترب من  اأو �ضلطة حتديد  املوارد  هذه 
وللمجتمع.  وتعترب امل�ضروعات التنموية هي اإحدى القنوات التي يتم من خاللها زيادة املوارد املوجهة اإىل جمتمع ما، ومن 
اجل حتقيق اأهداف امل�ضروع فمن املهم التحقق من ان املوارد ت�ضل بالفعل اإىل االأفراد امل�ضتفيدين وانهم يقومون با�ضتخدامها 

ب�ضكل فعال يف تنمية و�ضع الن�ضاء والرجال واالأ�ضرة والفر�س املتاحة لهم. 

ونق�صد باملوارد هنا: 
املوارد الطبيعية مثل االأرا�ضي، االأنهار) املياه واالآبار(، الغابات ، الرثوة املعدنية، الرثة احليوانية . 1
املوارد الب�صرية مثل املهارات، اخلربات، احلرف املختلفة، اأطباء/ات، مدر�ضني/ات، مزارعني/ات. . 2
املوارد املوؤ�ص�صية مثل املدار�س، امل�ضت�ضفيات، مراكز التدريب املهني، جمعيات اأهلية. . 3
املوارد املالية مثل م�ضادر الدخل واملرياث.. 4
املوارد املادية مثل البنية التحتية، املباين، املعونات.. 5

ويف هذا املجال البد لنا من ان نفرق ما بني االنتفاع باملوارد والقدرة على التحكم بها، فاالنتفاع باملوارد يعني اإتاحة الفر�ضة 
لال�ضتفادة من ا�ضتخدام هذه املوارد كاالأر�س واملباين واملحا�ضيل ملدة معينة وبن�ضب حمدودة، ولكن ال يتمكن امل�ضتفيد من 
اتخاذ اأي قرارات يف كيفية اأو وقت ا�ضتغالل هذه املوارد. اأما بالن�ضبة للتحكم باملوارد فهي متكن امل�ضتفيد من ال�ضيطرة على 
ا�ضتخدام املوارد بالكيفية والوقت الذي يريده مالك املورد واتخاذ القرارات التي يراها منا�ضبة ويفر�ضها على الغري. ويف هذا 
املجال ميكننا القول ان االنتفاع من املوارد يلبي احتياجات الدور االإنتاجي واالإجنابي لكل من املراأة والرجل، اأما التحكم بها 
فهو يلبي الدور املجتمعي واالإنتاجي وال�ضيا�ضي لذا فاإن عملية التوعية بحقوق الدور االإجنابي االأ�ضري وتطور مكانه املراأة يف 
املجتمع يتطلب تركيز اجلهود التنموية على م�ضاندة املراأة يف القيام بدور اإنتاجي وجمتمعي و�ضيا�ضي اأكرب كما اأن ذلك يرتبط 

ب�ضكل كبري برفع م�ضتوى تعليم االإناث.

وبهدف حتليل حق االنتفاع والتحكم يف املوارد يف امل�ضاريع التنموية فاإنه من املهم ان يتعرف خمططوا امل�ضروعات التنموية على 
االأ�ضباب التي توؤدي اإىل حمدودية املوارد واالإمكانيات بالن�ضبة للن�ضاء وال�ضباب والفقراء، وما هي الفر�س التي مل يح�ضلوا 

عليها والفر�س التي ح�ضلوا عليه وما هي االأ�ضباب الكامنة وراء ذلك.
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التنموية على  امل�ضروعات  ت�ضاعد خمططي  واملجتمع  االأ�ضرة  القرار على م�ضتوى  اتخاذ  فاإن درا�ضة كيفية  اإىل ذلك  اإ�ضافة 
ت�ضميم اأ�ضاليب خمتلفة لتوفري فر�س اإ�ضافية لتلك الفئات، ومن اأهم هذه االأ�ضاليب : 

تلك  لتلبية  واالهتمام  الوعي  واإثارة  املجتمع،  هذا  يف  املتوفرة  املوارد  على  والتعرف  الفئات  تلك  احتياجات  تقدير  اأواًل:  
االحتياجات، ودعم االأحوال املعي�ضية للفئات امل�ضتهدفة. 

ثانيًا:  تنمية قدرة تلك الفئات على التعبري عن راأيها وحماورة االآخرين فيه وتوعيتها بحقوقها وواجباتها. 

ثالثًا:  تنمية مهارات تلك الفئات على التنظيم والعمل اجلماعي لدعم بع�ضهم البع�س وك�ضب تاأييد املجتمع لق�ضاياهم.
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اتفاقية الق�صاء على كافة ا�صكال التمييز �صد املراأة
واالتفاقية التي اعتمدتها اجلمعية العامة وعر�صتها للتوقيع والت�صديق واالن�صمام

بقرارها 180/34 املوؤرخ يف 18 كانون االأول/ دي�ضمرب 1979 يبداأ تاريخ نفاذها: 3 اأيلول / �ضبتمرب 1981، طبقا الأحكام املادة 
.27

اأّن ميثاق االأمم املتحدة يوؤكد من جديد االإميان بحقوق االإن�ضان االأ�ضا�ضية،  اإذ تلحظ  اإن الدول االأطراف يف هذه االتفاقية 
يوؤكد مبداأ عدم  االإن�ضان  العاملي حلقوق  االإعالن  اأّن  تلحظ  واإذ  واملراأة يف احلقوق،  الرجل  وبت�ضاوي  الفرد وقدره،  وبكرامة 
بجميع  التمتع  حق  اإن�ضان  لكل  واأّن  واحلقوق،  الكرامة  يف  ومت�ضاوين  اأحرارا  يولدون  النا�س  جميع  اأن  ويعلن  التمييز  جواز 
اأّن على  احلقوق واحلريات الواردة يف االإعالن املذكور، دون اأي متييز مبا يف ذلك التمييز القائم على اجلن�س، واإذ تلحظ 
التمتع بجميع  واملراأة يف حق  الرجل  االإن�ضان واجب �ضمان م�ضاواة  الدوليني اخلا�ضني بحقوق  العهدين  االأطراف يف  الدول 
احلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية واملدنية وال�ضيا�ضية، واإذ تاأخذ بعني االعتبار االتفاقيات الدولية املعقودة برعاية 
االأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ض�ضة، التي ت�ضجع م�ضاواة الرجل واملراأة يف احلقوق. واإذ تلحظ اأي�ضا القرارات واالإعالنات 
واإذ ي�ضاورها  والتو�ضيات التي اعتمدتها االأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ض�ضة للنهو�س مب�ضاواة الرجل واملراأة يف احلقوق، 
اأّن  القلق، مع ذلك، الأنه يزال هناك على الرغم من تلك ال�ضكوك املختلفة متييز وا�ضع النطاق �ضد املراأة، واإذ ت�ضري اإىل 
التمييز �ضد املراأة ي�ضكل انتهاكا ملبداأ امل�ضاواة يف احلقوق واحرتام كرامة االإن�ضان، ويعّد عقبة اأمام م�ضاركة املراأة على قدم 
امل�ضاواة مع الرجل يف حياة بلدهما ال�ضيا�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية والثقافية، ويعوق منو رخاء املجتمع واالأ�ضرة ويزيد 
من �ضعوبة التنمية الكاملة الإمكانات املراأة يف خدمة بلدها والب�ضرية. واإذ ي�ضاورها القلق، وهى ترى الن�ضاء يف حاالت الفقر ال 
ينلن اإال اأدنى ن�ضيب من الغذاء وال�ضحة والتعليم والتدريب وفر�س العمالة واحلاجات االأخرى. واإذ توؤمن باأّن اإقامة النظام 
االقت�ضادي الدويل اجلديد، القائم على االإن�ضاف والعدل، �ضي�ضهم اإ�ضهاما بارزا يف النهو�س بامل�ضاواة بني الرجل واملراأة. 
واإذ تّنوه باأنه ال بد من ا�ضتئ�ضال �ضاأفة الف�ضل العن�ضري وجميع اأ�ضكال العن�ضرية والتمييز العن�ضري واال�ضتعمار اجلديد 
اأن يتمتعوا  اأريد للرجال والن�ضاء  اإذا  والعدوان واالحتالل االأجنبي وال�ضيطرة االأجنبية والتدخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول 
بحقوقهم متتعا كامال. واإذ جتزم باأّن من �ضاأن تعزيز ال�ضلم واالأمن الدوليني وتخفيف حدة التوتر الدويل وتبادل التعاون فيما 
بني جميع الدول بغ�س النظر عن نظمها االجتماعية واالقت�ضادية ونزع ال�ضالح العام الكامل وال�ضيما نزع ال�ضالح النووى 
يف ظل رقابة دولية �ضارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل وامل�ضاواة واملنفعة املتبادلة يف العالقات بني البلدان، واإعمال حق 
ال�ضعوب الواقعة حتت ال�ضيطرة االأجنبية واال�ضتعمارية واالحتالل االأجنبي يف تقرير امل�ضري واال�ضتقالل، وكذلك من �ضاأن 
احرتام ال�ضيادة الوطنية وال�ضالمة االإقليمية النهو�س بالتقدم االجتماعي والتنمية واالإ�ضهام نتيجة لذلك يف حتقيق امل�ضاواة 

الكاملة بني الرجل واملراأة. 

قدم  على  املراأة  م�ضاركة  جميعا  تتطلب  ال�ضلم،  وق�ضية  العامل  ورفاهية  بلد،  الأى  والكاملة  التامة  التنمية  باأّن  منها  واإميانا 
امل�ضاواة مع الرجل اأق�ضى م�ضاركة ممكنة يف جميع امليادين. واإذ ت�ضع ن�ضب عينيها دور املراأة العظيم يف رفاهية االأ�ضرة ويف 
تنمية املجتمع الذي مل يعرتف به حتى االآن على نحو كامل، واالأهمية االجتماعية لالأمومة ولدور الوالدين كليهما يف االأ�ضرة 
وتن�ضئة االأطفال واإذ تدرك اأّن دور املراأة يف االإجناب ال يجوز اأن يكون اأ�ضا�ضا للتمييز بل اأّن تن�ضئة االأطفال تتطلب بدال من 
ذلك تقا�ضم امل�ضوؤولية بني الرجل واملراأة واملجتمع ككل. واإذ تدرك اأّن حتقيق امل�ضاواة الكاملة بني الرجل واملراأة يتطلب اإحداث 
تغيري يف الدور التقليدي للرجل وكذلك يف دور املراأة يف املجتمع واالأ�ضرة. وقد عقدت العزم على تنفيذ املبادئ الواردة يف 
اتفاقية الق�ضاء على التمييز �ضد املراأة وعلى اأن تتخذ لهذا الغر�س التدابري التي يتطلبها الق�ضاء على هذا التمييز بجميع 

اأ�ضكاله ومظاهره فقد اتفقت على ما يلى:

اجلزء االأول: 
املادة 1

الأغرا�س هذه االتفاقية يعنى م�ضطلح »التمييز �ضد املراأة« اأي تفرقة اأو ا�ضتبعاد اأو تقييد يتم على اأ�ضا�س اجلن�س ويكون من 
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اآثاره اأو اأغرا�ضه توهني اأو اإحباط االعرتاف للمراأة بحقوق االإن�ضان واحلريات االأ�ضا�ضية يف امليادين ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية 
واالجتماعية والثقافية واملدنية اأو يف اأى ميدان اآخر، اأو توهني اأو اإحباط متتعها بهذه احلقوق اأو ممار�ضتها لها، ب�ضرف النظر 

عن حالتها الزوجية وعلى اأ�ضا�س امل�ضاواة بينها وبني الرجل.

املادة 2
�ضيا�ضة  اإبطاء  ودون  املنا�ضبة  الو�ضائل  بكل  تنتهج  اأن  على  وتتفق  املراأة،  التمييز �ضد  اأ�ضكال  االأطراف جميع  الدول  ت�ضجب 

ت�ضتهدف الق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، وحتقيقًا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلى: 

اإدماج مبداأ امل�ضاواة بني الرجل واملراأة يف د�ضاتريها الوطنية اأو ت�ضريعاتها املنا�ضبة االأخرى، اإذا مل يكن هذا املبداأ قد أ. 
اأدمج فيها حتى االآن، وكفالة التحقيق العملى لهذا املبداأ من خالل الت�ضريع وغريه من الو�ضائل املنا�ضبة. 

اتخاذ املنا�ضب من التدابري، ت�ضريعية وغري ت�ضريعية، مبا يف ذلك ما ينا�ضب من جزاءات حلظر كل متييز �ضد املراأة. ب. 

فر�س حماية قانونية حلقوق املراأة على قدم امل�ضاواة مع الرجل، و�ضمان احلماية الفعالة للمراأة عن طريق املحاكم ذات ج. 
االخت�ضا�س واملوؤ�ض�ضات العامة االأخرى يف البلد من اأي عمل متييزي.

االمتناع عن مبا�ضرة اأي عمل متييزى اأو ممار�ضة متييزية �ضد املراأة، وكفالة ت�ضرف ال�ضلطات واملوؤ�ض�ضات العامة مبا د. 
يتفق وهذا االلتزام. 

اتخاذ جميع التدابري املنا�ضبة للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة من جانب اأي �ضخ�س اأو منظمة اأو موؤ�ض�ضة. ه. 

اإبطال القائم من القوانني واالأنظمة واالأعراف و.  اأو  اتخاذ جميع التدابري املنا�ضبة، مبا يف ذلك الت�ضريعى منها، لتغيري 
واملمار�ضات التي ت�ضكل متييزًا �ضد املراأة.

اإلغاء جميع االأحكام اجلزائية الوطنية التي ت�ضكل متييزًا �ضد املراأة.ز. 

املادة 3
تتخذ الدول االأطراف يف جميع امليادين وال�ضيما امليادين ال�ضيا�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية والثقافية كل التدابري املنا�ضبة، 
واحلريات  االإن�ضان  لها ممار�ضة حقوق  لت�ضمن  وذلك  الكاملني،  وتقدمها  املراأة  تطور  لكفالة  منها،  الت�ضريعى  مبا يف ذلك 

االأ�ضا�ضية والتمتع بها على اأ�ضا�س امل�ضاواة مع الرجل.

املادة 4
ال يعترب اتخاذ الدول االأطراف تدابري خا�ضة موؤقتة ت�ضتهدف التعجيل بامل�ضاواة الفعلية بني الرجل واملراأة متييزًا باملعنى . 1

الذي تاأخذ به هذه االتفاقية، ولكنه يجب اأال ي�ضتتبع، على اأي نحو، االإبقاء على معايري غري متكافئة اأو منف�ضلة، كما يجب 
وقف العمل بهذه التدابري متى حتققت اأهداف التكافوؤ يف الفر�س واملعاملة.

هذه . 2 يف  الواردة  التدابري  تلك  ذلك  يف  مبا  االأمومة،  حماية  ت�ضتهدف  خا�ضة  تدابري  االأطراف  الدول  اتخاذ  يعترب  ال 
االتفاقية، اإجراًء متييزيًا.

املادة 5
تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�ضبة لتحقيق ما يلى: 

تغيري االأمناط االجتماعية والثقافية ل�ضلوك الرجل واملراأة بهدف حتقيق الق�ضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل . 1
اأدوار منطية للرجل  اأو على  اأعلى من االآخر،  اأو  اأدنى  املمار�ضات االأخرى القائمة على االعتقاد بكون اأي من اجلن�ضني 

واملراأة. 

كفالة ت�ضمني الرتبية العائلية فهما �ضليما لالأمومة بو�ضفها وظيفة اجتماعية، واالعرتاف بكون تن�ضئة االأطفال وتربيتهم . 2
م�ضوؤولية م�ضرتكة بني االأبوين على اأن يكون مفهومًا اأّن م�ضلحة االأطفال هي االعتبار االأ�ضا�ضي يف جميع احلاالت.
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املادة 6
تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�ضبة، مبا يف ذلك الت�ضريعى منها، ملكافحة جميع اأ�ضكال االجتار باملراأة وا�ضتغالل 

بغاء املراأة.

اجلزء الثاين:
املادة 7 

تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�ضبة للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة يف احلياة ال�ضيا�ضية والعامة للبلد وبوجه خا�س 
تكفل للمراأة، على قدم امل�ضاواة مع الرجل، احلق يف:

الت�ضويت يف جميع االنتخابات واال�ضتفتاءات العامة، واالأهلية لالنتخاب جلميع الهيئات التي ينتخب اأع�ضاوؤها باالقرتاع أ. 
العام.

امل�ضاركة يف �ضياغة �ضيا�ضة احلكومة ويف تنفيذ هذه ال�ضيا�ضة، ويف �ضغل الوظائف العامة على جميع امل�ضتويات احلكومية.ب. 

امل�ضاركة يف اأية منظمات وجمعيات غري حكومية تهتم باحلياة العامة وال�ضيا�ضية للبلد.ج. 

املادة 8
متثيل  فر�ضة  متييز،  اأي  ودون  الرجل  مع  امل�ضاواة  قدم  على  للمراأة،  لتكفل  املنا�ضبة  التدابري  جميع  االأطراف  الدول  تتخذ 

حكوماتها على امل�ضتوى الدويل واال�ضرتاك يف اأعمال املنظمات الدولية.

املادة 9
متنح الدول االأطراف املراأة حقوقا م�ضاوية حلقوق الرجل يف اكت�ضاب جن�ضيتها اأو تغيريها اأو االحتفاظ بها. وت�ضمن بوجه 
خا�س اأال يرتتب على الزواج من اأجنبي، اأو على تغيري الزوج جلن�ضيته اأثناء الزواج، اأن تتغري تلقائيا جن�ضية الزوجة اأو اأن 

ت�ضبح بال جن�ضية اأو اأن تفر�س عليها جن�ضية الزوج.

متنح الدول االأطراف املراأة حقا م�ضاويا حلق الرجل فيما يتعلق بجن�ضية اأطفالهما.

اجلزء الثالث: 
املادة 10

تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�ضبة للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة لكي تكفل لها حقوقا م�ضاوية حلقوق الرجل يف 
ميدان الرتبية، وبوجه خا�س لكي تكفل، على اأ�ضا�س امل�ضاواة بني الرجل واملراأة:

�ضروط مت�ضاوية يف التوجيه الوظيفي واملهني،وااللتحاق بالدرا�ضات واحل�ضول على الدرجات العلمية يف املوؤ�ض�ضات التعليمية 
على اختالف فئاتها، يف املناطق الريفية واحل�ضرية على ال�ضواء، وتكون هذه امل�ضاواة مكفولة يف مرحلة احل�ضانة ويف التعليم 

العام والتقنى واملهني والتعليم التقنى العايل، وكذلك يف جميع اأنواع التدريب املهني.

الت�ضاوي يف املناهج الدرا�ضية ويف االمتحانات ويف م�ضتويات موؤهالت املدر�ضني ويف نوعية املرافق واملعدات الدرا�ضية.

الق�ضاء على اأي مفهوم منطي عن دور املراأة ودور الرجل يف جميع مراحل التعليم بجميع اأ�ضكاله، عن طريق ت�ضجيع التعليم 
املختلط وغريه من اأنواع التعليم التي ت�ضاعد يف حتقيق هذا الهدف، وال�ضيما عن طريق تنقيح كتب الدرا�ضة والربامج املدر�ضية 

وتكييف اأ�ضاليب التعليم.

الت�ضاوي يف فر�س احل�ضول على املنح واالإعانات الدرا�ضية االأخرى.

الت�ضاوي يف فر�س االإفادة من برامج موا�ضلة التعليم، مبا يف ذلك برامج تعليم الكبار وحمو االأمية الوظيفي، وال�ضيما الربامج 
التي تهدف اإىل التعجيل بقدر االإمكان بت�ضييق اأى فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملراأة.
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خف�س معدالت ترك الطالبات الدرا�ضية، وتنظيم برامج للفتيات والن�ضاء اللواتي تركن املدر�ضة قبل االأوان.

الت�ضاوي يف فر�س امل�ضاركة الن�ضطة يف االألعاب الريا�ضية والرتبية البدنية.

اإمكانية احل�ضول على معلومات تربوية حمددة ت�ضاعد على كفالة �ضحة االأ�ضر ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات واالإر�ضادات 
التي تتناول تنظيم االأ�ضرة.

املادة 11
تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�ضبة للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة يف ميدان العمل لكي تكفل لها، على اأ�ضا�س . 1

امل�ضاواة بني الرجل واملراأة، نف�س احلقوق وال�ضيما:

احلق يف العمل بو�ضفه حقا ثابتا جلميع الب�ضر.أ. 

احلق يف التمتع بنف�س فر�س العمالة، مبا يف ذلك تطبيق معايري اختيار واحدة يف �ضوؤون اال�ضتخدام.ب. 

احلق يف حرية اختيار املهنة ونوع العمل، واحلق يف الرتقية واالأمن على العمل ويف جميع مزايا و�ضروط اخلدمة، ج. 
واحلق يف تلقى التدريب واإعادة التدريب املهني، مبا يف ذلك التلمذة احلرفية والتدريب املهني املتقدم والتدريب 

املتكرر.

احلق يف امل�ضاواة يف االأجر، مبا يف ذلك اال�ضتحقاقات، واحلق يف امل�ضاواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة د. 
امل�ضاوية، وكذلك امل�ضاواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل.

من ه.  ذلك  وغري  وال�ضيخوخة  والعجز  واملر�س  والبطالة  التقاعد  حاالت  يف  وال�ضيما  االجتماعي،  ال�ضمان  يف  احلق 
حاالت عدم االأهلية للعمل، وكذلك احلق يف اإجازة مدفوعة االأجر.

احلق يف الوقاية ال�ضحية و�ضالمة ظروف العمل، مبا يف ذلك حماية وظيفة االإجناب.و. 

توخيًا ملنع التمييز �ضد املراأة ب�ضبب الزواج اأو االأمومة، �ضمانا حلقها الفعلي يف العمل، تتخذ الدول االأطراف التدابري . 2
املنا�ضبة:

حلظر الف�ضل من اخلدمة ب�ضبب احلمل اأو اإجازة االأمومة والتمييز يف الف�ضل من العمل على اأ�ضا�س احلالة الزوجية، أ. 
مع فر�س جزاءات على املخالفني.

اأو ب.  ال�ضابق  للعمل  فقدان  دون  مماثلة  اجتماعية  مبزايا  امل�ضفوعة  اأو  االأجر  املدفوعة  االأمومة  اإجازة  نظام  الإدخال 
لالأقدمية اأو للعالوات االجتماعية.

وبني ج.  العائلية  االلتزامات  بني  اجلمع  من  الوالدين  لتمكني  الالزمة  امل�ضاندة  االجتماعية  اخلدمات  توفري  لت�ضجيع 
رعاية  مرافق  من  �ضبكة  وتنمية  اإن�ضاء  ت�ضجيع  طريق  عن  وال�ضيما  العامة،  احلياة  يف  وامل�ضاركة  العمل  م�ضوؤوليات 

االأطفال.

لتوفري حماية خا�ضة للمراأة اأثناء فرتة احلمل يف االأعمال التي يثبت اأنها موؤذية لها.د. 

يجب اأن ت�ضتعر�س الت�ضريعات الوقائية املت�ضلة بامل�ضائل امل�ضمولة بهذه املادة ا�ضتعرا�ضا دوريا يف �ضوء املعرفة العلمية . 3
والتكنولوجية، واأن يتم تنقيحها اأو اإلغاوؤها اأو تو�ضيع نطاقها ح�ضب االقت�ضاء.

املادة 12
تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�ضبة للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة يف ميدان الرعاية ال�ضحية من اأجل اأن . 1

ذلك اخلدمات  ال�ضحية مبا يف  الرعاية  على خدمات  واملراأة، احل�ضول  الرجل  بني  امل�ضاواة  اأ�ضا�س  على  لها،  ت�ضمن 
املتعلقة بتنظيم االأ�ضرة.
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بالرغم من اأحكام الفقرة 1 من هذه املادة تكفل الدول االأطراف للمراأة خدمات منا�ضبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة . 2
وفرتة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات جمانية عند االقت�ضاء وكذلك تغذية كافية اأثناء احلمل والر�ضاعة.

املادة 13 
االقت�ضادية  للحياة  االأخرى  املجاالت  يف  املراأة  �ضد  التمييز  على  للق�ضاء  املنا�ضبة  التدابري  جميع  االأطراف  الدول  تتخذ 

واالجتماعية لكي تكفل لها، على اأ�ضا�س امل�ضاواة بني الرجل واملراأة، نف�س احلقوق، وال�ضيما: 

احلق يف اال�ضتحقاقات العائلية.أ. 

احلق يف احل�ضول على القرو�س امل�ضرفية، والرهون العقارية وغري ذلك من اأ�ضكال االئتمان املاىل.ب. 

احلق يف اال�ضرتاك يف االأن�ضطة الرتويحية واالألعاب الريا�ضية ويف جميع جوانب احلياة الثقافية.ج. 

املادة 14
ت�ضع الدول االأطراف يف اعتبارها امل�ضاكل اخلا�ضة التي تواجهها املراأة الريفية، واالأدوار الهامة التي توؤديها يف توفري . 1

اأ�ضباب البقاء اإقت�ضاديًا الأ�ضرتها، مبا يف ذلك عملها يف قطاعات االقت�ضاد غري النقدية، وتتخذ جميع التدابري املنا�ضبة 
لكفالة تطبيق اأحكام هذه االتفاقية على املراأة يف املناطق الريفية.

تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�ضبة للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة يف املناطق الريفية لكي تكفل لها، على . 2
اأ�ضا�س امل�ضاواة بني الرجل واملراأة، اأن ت�ضارك يف التنمية الريفية وت�ضتفيد منها وتكفل للريفية بوجه خا�س احلق يف:

امل�ضاركة يف و�ضع وتنفيذ التخطيط االإمنائي على جميع امل�ضتويات.أ. 

بتنظيم ب.  املتعلقة  واخلدمات  والن�ضائح  املعلومات  ذلك  يف  مبا  املالئمة،  ال�ضحية  العناية  ت�ضهيالت  اإىل  الو�ضول 
االأ�ضرة.

اال�ضتفادة ب�ضورة مبا�ضرة من برامج ال�ضمان االإجتماعى.ج. 

االأمية د.  مبحو  منه  يت�ضل  ما  ذلك  يف  مبا  الر�ضمى،  وغري  الر�ضمى  والتعليم،  التدريب  اأنواع  جميع  على  احل�ضول 
الوظيفي، وكذلك التمتع خ�ضو�ضا بكافة اخلدمات املجتمعية واالإر�ضادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.

تنظيم جماعات امل�ضاعدة الذاتية والتعاونيات من اأجل احل�ضول على فر�س اقت�ضادية مكافئة لفر�س الرجل عن ه. 
طريق العمل لدى الغري اأو العمل حل�ضابهن اخلا�س.

امل�ضاركة يف جميع االأن�ضطة املجتمعية.و. 

يف ز.  وامل�ضاواة  املنا�ضبة،  والتكنولوجيا  الت�ضوية  وت�ضهيالت  الزراعية،  والقرو�س  االئتمانات  على  احل�ضول  فر�ضة 
املعاملة يف م�ضاريع اإ�ضالح االأرا�ضي واالإ�ضالح الزراعى وكذلك يف م�ضاريع التوطني الريفي.

والنقل ح.  بالكهرباء واملاء  باالإ�ضكان واملرافق ال�ضحية واالإمداد  يتعلق  التمتع بظروف معي�ضة مالئمة، وال�ضيما فيما 
واملوا�ضالت.

اجلزء الرابع:
املادة 15

تعرتف الدول االأطراف للمراأة بامل�ضاواة مع الرجل اأمام القانون.. 1

متنح الدول االأطراف املراأة، يف ال�ضوؤون املدنية اأهلية قانونية مماثلة الأهلية الرجل، وت�ضاوي بينها وبينه يف فر�س ممار�ضة . 2
تلك االأهلية وتكفل للمراأة، بوجه خا�س، حقوقا م�ضاوية حلقوق الرجل يف اإبرام العقود واإدارة املمتلكات، وتعاملهما على 

قدم امل�ضاواة يف جميع مراحل االإجراءات الق�ضائية.
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تتفق الدول االأطراف على اعتبار جميع العقود و�ضائر اأنواع ال�ضكوك اخلا�ضة التي يكون لها اأثر قانونى ي�ضتهدف احلد . 3
من االأهلية القانونية للمراأة باطلة والغية.

متنح الدول االأطراف الرجل واملراأة نف�س احلقوق فيما يتعلق بالت�ضريع املت�ضل بحركة االأ�ضخا�س وحرية اختيار حمل . 4
�ضكناهم واإقامتهم.

املادة 16 
تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�ضبة للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة يف كافة االأمور املتعلقة بالزواج والعالقات . 1

العائلية، وبوجه خا�س ت�ضمن، على اأ�ضا�س امل�ضاواة بني الرجل واملراأة:

نف�س احلق يف عقد الزواج.أ. 

نف�س احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج اإال بر�ضاها احلر الكامل.ب. 

نف�س احلقوق وامل�ضوؤوليات اأثناء الزواج وعند ف�ضخه.ج. 

باأطفالهما ويف د.  اأبوين، بغ�س النظر عن حالتهما الزوجية، يف االأمور املتعلقة  نف�س احلقوق وامل�ضوؤوليات بو�ضفهما 
جميع االأحوال، يكون مل�ضلحة االأطفال االعتبار االأول.

نف�س احلقوق يف اأن تقرر، بحرية وباإدراك للنتائج، عدد اأطفالها والفا�ضل بني الطفل والذي يليه ويف احل�ضول على ه. 
املعلومات والتثقيف والو�ضائل الكفيلة بتمكينها من ممار�ضة هذه احلقوق.

من و.  ذلك  �ضابه  ما  اأو  وتبنيهم،  االأطفال  على  والو�ضاية  والقوامة  بالوالية  يتعلق  فيما  وامل�ضوؤوليات  احلقوق  نف�س 
االأعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف الت�ضريع الوطني، ويف جميع االأحوال يكون مل�ضلحة االأطفال االعتبار االأول.

نف�س احلقوق ال�ضخ�ضية للزوج والزوجة مبا يف ذلك احلق يف اختيار ا�ضم االأ�ضرة واملهنة ونوع العمل.ز. 

نف�س احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واالإ�ضراف عليها واإدارتها والتمتع بها والت�ضرف ح. 
فيها، �ضواء بال مقابل اأو مقابل عو�س.

ال يكون خلطوبة الطفل اأو زواجه اأي اأثر قانونى، وتتخذ جميع االإجراءات ال�ضرورية مبا يف ذلك الت�ضريعى منها، لتحديد . 2
�ضن اأدنى للزواج وجلعل ت�ضجيل الزواج يف �ضجل ر�ضمى اأمرًا اإلزاميًا.

اجلزء اخلام�س: 
املادة 17

من اأجل درا�ضة التقدم املحرز يف تنفيذ هذه االتفاقية، تن�ضاأ جلنه للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة )ي�ضار اإليها فيما يلى . 1
با�ضم اللجنة( تتاألف، عند بدء نفاذ االتفاقية من ثمانية ع�ضر خبريا وبعد ت�ضديق الدولة الطرف اخلام�ضة والثالثون 
اإليها من ثالثة وع�ضرين خبريا من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية يف امليدان الذى  اأو ان�ضمامها  عليها 
تنطبق عليه هذه االإتفاقية، تنتخبهم الدول االأطراف من بني مواطنيها ويعملون ب�ضفتهم ال�ضخ�ضية، مع اإيالء االإعتبار 

ملبداأ التوزيع اجلغرايف العادل ولتمثيل خمتلف االأ�ضكال احل�ضارية وكذلك النظم القانونية الرئي�ضية.

ينتخب اأع�ضاء اللجنة باالقرتاع ال�ضري من قائمة اأ�ضخا�س تر�ضحهم الدول االأطراف ولكل دولة طرف احلق يف تر�ضيح . 2
�ضخ�ضًا واحدًا من بني مواطنيها.

يجرى االنتخاب االأول بعد �ضتة اأ�ضهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية. وقبل ثالثة اأ�ضهر على االأقل من تاريخ كل انتخاب . 3
يوجه االأمني العام لالأمم املتحدة ر�ضالة اإىل الدول االأطراف يدعوها فيها اإىل تقدمي تر�ضيحاتها يف غ�ضون �ضهرين. ويعد 
االأمني العام قائمة بالرتتيب االأبجدي بجميع االأ�ضخا�س املر�ضحني على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي ر�ضحت 

كال منهم، ويقدمها اإىل الدول االأطراف .
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ذلك . 4 ويف  املتحدة.  االأمم  مقر  يف  العام  االأمني  اإليه  يدعو  االأطراف  للدول  اجتماع  يف  اللجنة  اأع�ضاء  انتخابات  جترى 
اللجنة  لع�ضوية  املنتخبون  االأ�ضخا�س  يكون  له  قانونيا  فيه ن�ضابا  االأطراف  الدول  ثلثْي  ا�ضرتاك  ي�ضكل  الذي  االجتماع 
االأطراف  الدول  اأ�ضوات ممثلى  اأكرثية مطلقة من  االأ�ضوات وعلى  اأكرب عدد من  الذين يح�ضلون على  املر�ضحون  هم 

احلا�ضرين وامل�ضوتني.

ينتخب اأع�ضاء اللجنة لفرتة مدتها اأربع �ضنوات. غري اأن فرتة ت�ضعة من االأع�ضاء املنتخبني يف االنتخاب االأول تنق�ضى يف . 5
نهاية فرتة �ضنتني، ويقوم رئي�س اللجنة بعد االنتخاب االأول فورا باختيار اأ�ضماء هوؤالء االأع�ضاء الت�ضعة بالقرعة.

يجرى انتخاب اأع�ضاء اللجنة االإ�ضافيني اخلم�ضة وفقا الأحكام الفقرات 2،3،4، من هذه املادة بعد الت�ضديق اأو االن�ضمام . 6
ويتم  �ضنتني.  فرتة  نهاية  يف  املنا�ضبة  بهذه  املنتخبني  االإ�ضافيني  االأع�ضاء  من  اثنني  والية  وتنتهي  والثالثني.  اخلام�س 

اختيار ا�ضميهما بالقرعة من قبل رئي�س اللجنة.

بني . 7 من  اآخر  خبري  بتعني  اللجنة  يف  كع�ضو  العمل  عن  خبريها  كف  التي  الطرف  الدولة  تقوم  الطارئة،  ال�ضواغر  مللء 
مواطنيها، رهنا مبوافقة اللجنة.

يتلقى اأع�ضاء اللجنة، مبوافقة اجلمعية العامة، مكافاآت تدفع من موارد االأمم املتحدة باالأحكام وال�ضروط التي حتددها . 8
اجلمعية، مع اإيالء االعتبار الأهمية امل�ضوؤوليات املناطة باللجنة.

يوفر االأمني العام لالأمم املتحدة ما يلزم اللجنة من موظفني ومرافق لال�ضطالع ب�ضورة فعالة بالوظائف املناطة بها . 9
مبوجب هذه االتفاقية.

املادة 18
وق�ضائية . 1 ت�ضريعية  تدابري  اتخذته من  تقريرًا عما  املتحدة،  لالأمم  العام  االأمني  اإىل  تقدم  باأن  االأطراف  الدول  تتعهد 

التقرير  اللجنة يف هذا  ال�ضدد، كما تنظر  التقدم املحرز يف هذا  اإنفاذ هذه االتفاقية وعن  اأجل  واإدارية وغريها من 
وذلك:

يف غ�ضون �ضنة واحدة من بدء النفاذ بالن�ضبة للدولة املعنية.أ. 

وبعد ذلك كل اأربع �ضنوات على االأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.ب. 

يجوز اأن تبني التقارير العوامل وال�ضعاب التي توؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات املقررة يف هذه االتفاقية.. 3

املادة 19
تعتمد اللجنة النظام الداخلي اخلا�س بها.. 1

تنتخب اللجنة اأع�ضاء مكتبها لفرتة �ضنتني .. 2

املادة 20
جتتمع اللجنة، عادة، مدى فرتة ال تزيد على اأ�ضبوعني �ضنويا للنظر يف التقارير املقدمة وفقا للمادة 18 من هذه االتفاقية.. 1

تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر االأمم املتحدة اأو يف اأي مكان منا�ضب اآخر حتدده اللجنة.. 2

املادة 21
تقدم اللجنة تقريرًا �ضنويا عن اأعمالها اإىل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بوا�ضطة املجل�س االقت�ضادي واالجتماعي، ولها اأن 
تقدم مقرتحات وتو�ضيات عامة مبينة على درا�ضة التقارير واملعلومات الواردة من الدول االأطراف. وتدرج تلك املقرتحات 

والتو�ضيات العامة يف تقرير اللجنة م�ضفوعة بتعليقات الدول االأطراف، اإن وجدت.

يحيل االأمني العام تقارير اللجنة اإىل جلنة مركز املراأة، لغر�س اإعالمها.
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املادة 22
يحق للوكاالت املتخ�ض�ضة اأن توفد من ميثلها لدى النظر يف تنفيذ ما يقع يف نطاق اأعمالها.

اجلزء ال�صاد�س:
املادة 23

لي�س يف هذه االتفاقية ما مي�س اأية اأحكام تكون اأكرث مواتاة لتحقيق امل�ضاواة بني الرجل واملراأة تكون واردة:

يف ت�ضريعات دولة طرف من الدول االأطراف.أ. 

اأو يف اأية اتفاقية اأو معاهدة اأو اتفاق دويل نافذ اإزاء تلك الدولة.ب. 

املادة 24
للحقوق  الكامل  االإعمال  حتقيق  ت�ضتهدف  الوطني  ال�ضعيد  على  تدابري  من  يلزم  ما  جميع  باتخاذ  االأطراف  الدول  تتعهد 

املعرتف بها يف هذه االتفاقية. 

املادة 25
يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول.. 1

ي�ضمى االأمني العام لالأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية.. 2

تخ�ضع هذه االتفاقية للت�ضديق.وتودع �ضكوك الت�ضديق لدى االأمني العام لالأمم املتحدة.. 3

يكون االن�ضمام اإىل هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول. ويقع االن�ضمام باإيداع �ضك ان�ضمام لدى االأمني العام لالأمم . 4
املتحدة.

املادة 26
الأية دولة طرف، يف اأي وقت اأن تطلب اإعادة النظر يف هذه االتفاقية، وذلك عن طريق اإ�ضعار خطى يوجه اإىل االأمني . 1

العام لالأمم املتحدة.

تقرر اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اخلطوات التي تتخذ، عند اللزوم، اإزاء مثل هذا الطلب.. 2

املادة 27
يبداأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلى تاريخ اإيداع �ضك الت�ضديق اأو االن�ضمام الع�ضرين لدى االأمني العام . 1

لالأمم املتحدة.

اأما الدول التي ت�ضدق هذه االتفاقية اأو تن�ضم اإليها بعد اإيداع �ضك الت�ضديق اأو االن�ضمام الع�ضرين فيبداأ نفاذ االتفاقية . 2
اإزاءها يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ اإيداع هذه الدولة وثيقة ت�ضديقها اأو ان�ضمامها.

املادة 28
يتلقى االأمني العام لالأمم املتحدة ن�س التحفظات التي تبديها الدول وقت الت�ضديق اأو االن�ضمام، ويقوم بتعميمها على . 1

جميع الدول.

ال يجوز اإبداء اأي حتفظ يكون منافيًا ملو�ضوع هذه االتفاقية وغر�ضها.. 2

يجوز �ضحب التحفظات يف اأي وقت بتوجيه اإ�ضعار بهذا املعنى اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة، الذي يقوم عندئذ باإبالغ . 3
جميع الدول به. وي�ضبح هذا االإ�ضعار نافذ املفعول اعتبار من تاريخ تلقيه.
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املادة 29
اأو تطبيق هذه االتفاقية ال ي�ضوى عن . 1 الدول االأطراف حول تف�ضري  اأكرث من  اأو  اأي خالف بني دولتني  للتحكيم  يعر�س 

طريق املفاو�ضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول فاإذا مل يتمكن االأطراف، خالل �ضتة اأ�ضهر من تاريخ طلب 
التحكيم، من الو�ضول اإىل اتفاق على تنظيم اأمر التحكيم، جاز الأى من اأولئك االأطراف اإحالة النزاع اإىل حمكمة العدل 

الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام االأ�ضا�ضي للمحكمة.

الأية دولة طرف اأن تعلن، لدى توقيع هذه االتفاقية اأو ت�ضديقها اأو االن�ضمام اإليها، اأنها ال تعترب نف�ضها ملزمة بالفقرة 1 . 2
من هذه املادة. وال تكون الدول االأطراف االأخرى ملزمة بتلك الفقرة اإزاء اأية دولة طرف اأبدت حتفظا من هذا القبيل.

الأية دولة طرف اأبدت حتفظا وفقا للفقرة 2 من هذه املادة اأن ت�ضحب هذا التحفظ متى �ضاءت باإ�ضعار توجهه اإىل االأمني . 3
العام لالأمم املتحدة.

املادة 30
تودع هذه االتفاقية، التي تت�ضاوى يف احلجية ن�ضو�ضها باالإ�ضبانية واالإنكليزية والرو�ضية وال�ضينية والعربية والفرن�ضية لدى 

االأمني العام لالأمم املتحدة. واإثباتا لذلك قام املوقعون اأدناه، املفو�ضون ح�ضب االأ�ضول، باإم�ضاء هذه االتفاقية.
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3�ضاعات 
ون�ضف

الن�صاط االأول: ع�ضف ذهني  حول النظرة االجتماعية للمراأة                                                                               �ضاعة ون�ضف                                                                      
الن�صاط الثاين: مترين حول نظرة املجتمع للمراأة والرجل                                                                                               �ضاعتني      

خطوات اجلل�صة: 

الن�صاط االأول: ع�صف ذهني حول النظرة االجتماعية للمراأة
تق�ضيم املجموعة اإىل جمموعتني ،بحيث كل جمموعة تتناول �ضوؤال “كيف ينظر املجتمع للرجل، واملجموعة الثانية كيف ينظر 
املجتم���ع للمراأة، ويقوم امل�ض���اركات مبناق�ضة ال�ضوؤال، واظهار النظرة التمييزية لنظ���رة الرجل للمراأة، كيف ترى اأنت نظرتك 
للرج���ل ونظرت���ك اأنت للمراأة، وهل تتفقني مع نظرة الرجل للمراأة. ومدى اختالف واقع الرجل واملراأة باأدوارهم وم�ضئولياتهم 

املحكومة بالعادات والتقاليد املجتمعية املرتبطة بالواقع.

�صيناريو بديل:
يق���وم امل���درب/ة بتق�ضيم املجموعة اإىل جمموعت���ني واحدة من الذكور واأخرى من االإناث، وي���وزع كراتني كبرية على جمموعة 
الذك���ور واأخ���رى على جمموعة االإناث،ويطلب من جمموعة االإناث اأن ت�ضف الذكور من خالل ر�ضمه وتعبريات اأو كلمات اأو اأي 
م���ا يخطر ببالها ح���ول الذكور، وكذلك االأمر ملجموعة الذكور. عند انتهاء املجموعتني م���ن العمل، ُيعطى الكرتون الذي كتبت 
وعربت به االإناث اإىل جمموعة الذكور، وُيعطى الكرتون الذي عرب وكتب عليه الذكور ملجموعة االإناث، ويطلب من كل جمموعة 

التعليق على ما كتبته املجموعة االآخرى، وذكر اأي االأ�ضياء يوافقون عليها واأيها ال يوافقون عليها.

تق���وم كل جمموع���ة بعر�س ما تو�ضلت له اأمام املجموعة الكلية من تعليق���ات، باملقابل مُتنح الفر�ضة للمجموعة االآخرى باإبداء 
مالحظاته���ا وتعليقاته���ا على ما كتب عنها. ومن املهم اأن بقوم املدرب/ة بتلخي����س الن�ضاط بالوقوف على االأمور التي ذكرها 

فريق ومل يوافق عليها الفريق االآخر، والتعمق يف االأ�ضئلة ملعرفة االأ�ضباب. 

�صيناريو بديل: 
يق���وم امل���درب/ة بكتابة م�ضطلح )النظ���رة االجتماعية للمراأة( بخط كب���ري ووا�ضح ومرئي للمجموع���ة، ويقوم/تقوم ب�ضوؤال 
امل�ضارك���ني/ات مب���اذا يجول بخاطرهم عند �ضماع هذه العبارة؟، وماذا يعن���ي لهم؟، وتعمل على تدوين كافة االأفكار واملواقف 
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املرتبط���ة بالنظرة االجتماعية للم���راأة، وفق ما يراه امل�ضاركات/ي���ن. ويي�ضر املدرب/ة ويدون اجتاه���ات امل�ضاركني/ات حول 
النظرة االجتماعية للمراأة، �ضمن اخلطوات املفتاحية للنقا�س على النحو التايل:

تبي���ان مدى اتف���اق االإجابات على ال�ض���وؤال االأول مع االإجابات على ال�ض���وؤال الثاين )اإدراك الفرق ب���ني النظرة التقليدية أ. 
للرجل واملراأة والنظرة االإن�ضانية، التي حتملها امل�ضاركات/ين(.

 اإدراك واإظه���ار الفروقات بني النظرة االجتماعي���ة املرتبطة ب�ضطوة العادات والتقاليد والنظرة االجتماعية القائمة على ب. 
احلقوق.

نقا�س وحتليل اإجابات امل�ضاركني/ات.ج. 

 اإدراك خ�ضو�ضية فهم واإدراك امل�ضاركني/ات للنظرة واإبراز الفروقات بني امل�ضاركني/ات يف حتديد خ�ضائ�س و�ضمات د. 
الذكورة واالأنوثة وفق جتاربهم واجتاهاتهم اخلا�ضة.

الن�صاط الثاين: مترين حول نظرة املجتمع للمراأة والرجل
يقوم/تق���وم املدرب/ة بتوزيع جمموعة جمالت و�ضحف قدمية حتتوي على �ضور ومقاالت ومقوالت لها عالقة بالنظرة للرجل 

واملراأة.

يق�ضم املجموعة اإىل ثالث جمموعات ويطلب من كل جمموعة اأن تق�س ال�ضور اأو التعبريات ذات ال�ضلة بنظرة املجتمع للرجل 
واملراأة،وم���ن مت التعليق عليها ونقا�ضها. �ضور يتم ق�ضها م���ن ال�ضحف واملجالت املحلية، اأو اأمثال ومقوالت ماأثورة من الواقع 
املحلي،ويق���وم بالطل���ب من امل�ضاركات/ين التعليق عليها،ليتم الو�ضول اإىل توجهات حم���ددة حول املمار�ضات الثقافية. ويعمل 

املدرب/ة على تعميق النقا�س واإثارة االأ�ضئلة مع املجموعة حول نظرة املجتمع وكيف تنعك�س على حقوق املراأة.

خمرجات اجلل�صة: 
• م�ضارك���ني/ات قادرين/ت على اإدراك ال�ضياقات االجتماعي���ة واالقت�ضادية والقانونية وال�ضيا�ضية لنظرة  املجتمع للمراأة 	

والرجل عرب املراحل املختلفة.

• م�ضاركات/ي���ن قادري���ن/ت  على التاأث���ري يف اجتاهات املجتمع املحلي لق�ضاي���ا امل�ضاواة وعدم التميي���ز املبني على النوع 	
االجتماعي.

اإر�صادات للمدرب/ة:
• اأنت اأمام مو�ضوع من املوا�ضيع االأكرث اإثارة للجدل وال�ضجال،وقد يظهر بع�س االختالفات احلادة يف الراأي، لذلك اأهمية 	

اإحالة بع�س االختالفات للمجموعة الكلية، وعدم التع�ضب وفر�س الراأي.

• قراءة املادة املرجعية ب�ضكل م�ضبق.	

• حت�ضري امل�ضاركني/ات للن�ضاط وم�ضتلزماته وخمطط �ضري اجلل�ضة.	

• تعزيز احلوار والنقا�س الت�ضاركي بني املجموعتني/ات. 	
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- الو�ضائط 
التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة الثانية

التف�ضيل املجتمعي 
الإجناب الذكور

- التعرف على اأ�ضباب 
التف�ضيل املجتمعي للذكور 

يف املجتمع 

- تعزيز اجتاهات 
امل�ضاركني/ات نحو امل�ضاواة 

بني اجلن�ضني 

- متارين

- عر�س و مناق�ضة فيلم

- كراتني كبرية

- اقالم فلوما�ضرت

- اقالم ملونة

LCD جهاز -

- لوح قالب 

3�ضاعات 
ون�ضف

الن�صاط االأول: مترين “لو اأولد من جديد”                                                                                                                      �ضاعتني
الن�صاط: عر�س ومناق�ضة مواد فيلمية خا�ضة بالنوع االجتماعي                                                                               �ضاعة ون�ضف

خطوات اجلل�صة:

الن�صاط االأول: مترين لو اأولد من جديد   
يقوم املدرب/ة بتوزيع كراتني كبرية على كافة امل�ضاركني/ات يف املجموعة، والطلب منكل م�ضارك/ة اأن ير�ضم ر�ضمه تعرب 
عن جن�ضهم، وملاذا اختار هذا ال�ضكل للتعبري عن جن�ضه،ويقوم املدرب باإتاحة الفر�ضة لكل م�ضارك/ة حول اختياره للر�ضمه، 
ويقوم املدرب/ة باإتاحة الفر�ضة لكافة امل�ضاركني/ات بالتعليق على الر�ضمه، ويعمل املدرب/ة على تعميق النقا�س م�ضتعينًا 

بالنقاط التالية:

معتقدات ثقافية جتاه اإجناب االإناث  كون املعتقد يقول اأن االإناث بحاجة حلماية دائمة من التحر�س واالعتداء اجلن�ضي.. 1

تفكري اجتماعي نحو حماية الفتاة وربط ال�ضرف بها وحتملها امل�ضئولية عن اأي اعتداء. . 2

اإعفاء الذكر يف كثري من االأحيان من امل�ضئولية االجتماعية عن االعتداء. . 3

حق و�ضول الفتاة مل�ضادر املعلومات والتحكم باملوارد "مثال: التعليم- االختيار- تقرير امل�ضري".. 4

�صيناريو بديل للن�صاط: 
ي�ضاأل امل�ضاركني/ات ال�ضوؤال التايل : لو اأتيح يل امليالد من جديد . ماذا اأمتنى اأن يكون جن�ضي ؟ ذكر اأو اأنثى ؟ مع ذكر ال�ضبب. 
ثم يق�ضم امل�ضاركني/ات اإىل جمموعتني ذكور / اإناث وتوثيق اإجابات الذكور على اللوحة القالب وتوثيق اإجابات االإناث على 

اللوحة القالب.

)ثم اإ�صافة �صيناريو اآخر يف حال كون املجموعة من جن�س واحد(.

اإطار  يف  االإجابات  تلك  االإجابات.وتبويب  يف  الفروقات  الإبراز  الفر�ضة  اإتاحة  على  املدرب  ويعمل  االإجابات،  وحتليل  نقا�س 
اجتماعي- ثقايف - اقت�ضادي- قانوين.

الن�صاط الثاين: عر�س ومناق�صة مواد فيلمية تتناول ق�صايا جدلية يف النوع االجتماعي 
يقوم املدرب/ة بعر�س ومناق�ضة مواد فيلمية تتناول ق�ضايا جدلية يف النوع االجتماعي.  

ميكن للمدرب/ة اأن يثري االأ�ضئلة التالية اأدناه حول الفيلم: 

م�ضاعر املجموعة جتاه الفيلم،لو كنت حمل االأب ماذا كنت لتفعل.. 1
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اراء ومواقف امل�ضاركني/ات جتاه �ضخ�ضيات الفيلم.. 2

ربط االحداث اجلارية يف �ضياق جمتمعي واقعي.. 3

خمرجات اجلل�صة 
• تقبل عملية االإجناب بغ�س النظر عن اجلن�س.	

• منح امل�ضاركني/ات فر�ضة للتفكري يف اأ�ضباب التف�ضيل املجتمعي للذكور.	

• م�ضاركني/ات لديهم/ن اجتاهات ايجابية نحو الرتبية اجلن�ضية ال�ضليمة جتاه االإناث والذكور.	

اإر�صادات للمدرب/ة 
• اأهمية تعميق النقا�س والرتكيز على االختالفات بني امل�ضاركني/ات يف املجموعة. 	

• قد يعرب امل�ضاركني/ات عن امل�ضاعر ال�ضلبية جتاه بع�س امل�ضاهد يف الفيلم، فمن املهم اإتاحة الفر�ضة لتلك امل�ضاعر يف 	
التعبري. 

• انتهاج االأ�ضلوب الدميقراطي يف التعامل مع امل�ضاركني/ات.	

• ال�ضماح للنقا�س وعدم التع�ضب وفر�س الراأي. 	

• اأهمية تقدمي الفيلم و�ضرحه قبل عر�ضه على املجموعة. 	

• قد يكون من ال�ضعب عر�س الفيلم على املجموعة لذلك من املهم ان يكون املدرب/ة م�ضتعدًا ل�ضيناريوهات بديلة.	

• اأهمية مالحظة ردود اأفعال امل�ضاركني/ات على التمرين والفيلم،فقد ت�ضاعد على تلخي�س النقا�س. 	
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة الثالثة
منطية  االأدوار 

وامل�ضوؤوليات املرتبطة 
بالنوع االجتماعي

- التعرف على االآثار 
ال�ضلبية لنمطية االأدوار بني 

كل من املراة والرجل 
- تعزيز اجتاهات 

امل�ضاركني/ات نحو م�ضاركة 
الرجال يف االأعمال البيتية 

ويف م�ضئوليات االأ�ضرة

- جمموعات عمل 
- عر�س و مناق�ضة فيلم 

- كراتني كبرية
- اقالم فلوما�ضرت

- اقالم ملونة
LCD جهاز -

- لوح قالب 

4�ضاعات 
ون�ضف

الن�صاط االأول: عمل جمموعات لالأدوار املتعددة                                                                                                               �ضاعتني
الن�صاط الثاين: عر�س ومناق�ضة مادة فيلمية لالأدوار املتعددة                                                                               �ضاعة ون�ضف

الن�صاط الثالث: درا�ضة حالة حول تبادل االدوار بني االزواج                                                                                   �ضاعة ون�ضف 

خطوات اجلل�صة: 

الن�صاط االأول: عمل جمموعات لالأدوار املتعددة 
يقوم املدرب/ة بتق�ضيم املجموعة الكلية اإىل جمموعتني من امل�ضاركني/ات ويطلب من املجموعة االأوىل: توثيق ن�ضاطات واأدوار 
ومهام اإمراة خالل يوم اعتيادي، املجموعة الثانية: توثيق ن�ضاطات واأدوار ومهام رجل خالل يوم اعتيادي، و يطلب من كل 
وفق  وذلك  العر�س  اأثناء  امل�ضاركني/ات  مع  النقا�س  بتعميق  ويقوم  الكلية،  املجموعة  اأمام  اإليه  تو�ضلت  ما  جمموعة عر�س 

النقاط املفتاحية التالية التي ميكن ان ت�ضاعد املدرب/ة على  اإدارة النقا�س:

املدرب ُيركز على و�ضف املمار�ضات بدءا من وقت اال�ضتيقاظ، وانتهاء بالذهاب اإىل فرا�س النوم.. 1

العمل على ت�ضنيف االأدوار الذي يقوم بها كل من الرجل واملراأة، مع اإعطاء اأهمية خا�ضة وتو�ضيح االختالف بني الدور . 2
االإجنابي- االإنتاجي - املجتمعي.

الرتكيز على اأن املراأة تقوم مبجموعة االأدوار مبا يخالف ال�ضورة النمطية حول دورها وحتديدا يف الدور االإجنابي.. 3

االأخذ بعني االعتبار �ضاعات العمل املنتجة للمراأة “البيتية” ويقوم املدرب/ة بتو�ضيح م�ضار مفهوم العمل البيتي االنتاجي . 4
للمراأة. 

الن�صاط الثاين:عر�س ومناق�صة مادة فيلمية يف االدوار املتعددة
يقوم املدرب/ة بعر�س مادة فلمية لالأدوار املتعددة مع  املجموعة، ويقوم/تقوم باإجراء نقا�س مع امل�ضاركني/ات حول حمتويات 

الفيلم وتوجهات امل�ضاركني/ات نحو املواقف املوجودة بالفيلم وذلك �ضمن النقاط املفتاحية التالية لت�ضهيل النقا�س:

ماهي االأدوار املختلفة التي قامت بها املراأة يف م�ضاهد الفيلم؟.. 1

كيف ترتبط االأدوار بال�ضورة النمطية للمراأة؟.. 2

ما هو املطلوب جمتمعيًا لتحدي ال�ضورة النمطية لدور املراأة ؟.. 3
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الن�صاط الثالث: درا�صة حالة حول تبادل االدوار بني االزواج.    
يقوم/تقوم/ املدرب/ة بتق�ضيم املجموعة اإىل جمموعات م�ضغرة تتكون من 4-6 م�ضاركني/ات، ويطلب من امل�ضاركني/ات 
درا�ضة احلالة )و�صايا لالأبنة يف يوم عر�صها(، وفق االأ�ضئلة التالية اأدناه. ويتم عر�س جمموعات العمل على لوح قالب، 
ويقوم/تقوم/ املدرب/ة بتعميق النقا�س مع امل�ضاركني/ات اأثناء او يقوم املدرب/ة با�ضتخال�س اأهم اخل�ضائ�س االيجابية 

للعالقة املنا�ضبة  بني الزوج والزوجة يف االأ�ضرة.

احلالة الدرا�صية:
و�صايا لالأبنة يف يوم ُعر�صها

تو�ضي امراأة بدوية ابنتها ليلة زفافها يف خ�ضال ع�ضر ملعا�ضرة زوجها: فاأما االأوىل والثانية: فالر�ضا والقناعة، وح�ضن ال�ضمع 
اأطيب  اإال  منك  انفه  ي�ضم  وال  قبيح،  على  منك  عينه  تقع  فال  وانفه،  عينية  ملواقع  فالتفقد  والرابعة  الثالثة  واما  والطاعة، 
ريح، واأما اخلام�ضة وال�ضاد�ضة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فاإن �ضدة اجلوع ملهبة، وتنغي�س النوم مغ�ضبة، واأما ال�ضابعة 
والثامنة: فاالحراز ملاله، واالرعاء على ح�ضمة وعياله، واما التا�ضعة والعا�ضرة: فال تع�ضي له امرًا، وال تف�ضي له �ضرًا فاإنك ان 
خالفت امره، اأوغرت �ضدره، وان اف�ضيت �ضره، مل تاأمني غدره، اإياك ثم اياك الفرح بني يديه اإذا كان مغتما، والكابة لديه 

اذا كان فرحًا.

علي اخلليلي،الرتاث الفل�صطيني والطبقات. 
• ما هي خ�ضائ�س  العالقة املوجودة ؟ بني الزوج والزوجة يف الن�س املذكور؟.	

• هل هذه اخل�ضائ�س ما زالت هي خ�ضائ�س العالقة القائمة حاليًا ما بني الزوج والزوجة يف جمتمعنا ؟.	

• كيف يرى امل�ضاركون وامل�ضاركات العالقة االأن�ضب بني الزوج والزوجة يف االأ�ضرة؟.	

• يطلب من املجموعات طرح االإجابة على االأ�ضئلة ال�ضابقة اأمام اجلميع؟.	

خمرجات اجلل�صة:
• امل�ضاركات/ين قادرين على اإدراك االأدوار املتعددة التي تقوم بها املراأة. 	

• م�ضاركات/ين داعمني/ات لت�ضريعات وقوانني تعزز امل�ضاواة و تقر باالأدوار املتعددة للمراأة.	

اإر�صادات للمدرب: 
• �ضرورة اإعطاء الفر�ضة للم�ضاركني/ات للتفكري يف املمار�ضات اليومية  للرجل واملراأة. 	

• قد حتتوي االأفالم على بع�س امل�ضاهد املثرية للجدل، فتعرف على اأ�ضباب اخلالف بني امل�ضاركني/ات.	

• من املمكن اأن ي�ضتعني املدرب/ة باأفالم خمتلفة تت�ضابه بالهدف وامل�ضمون. 	
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- الو�ضائط 
التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة الرابعة
فجوات النوع االجتماعي 
واأثرها يف تعميق الدونية 

والتمييز �ضد املراة

- التعرف على الفجوات بني املراة 
والرجل يف الو�ضول اإىل عوامل 

القوة والتمكني وفر�س امل�ضاركة يف  
احلياة املختلفة

- دعم وتعزيز م�ضاهمات املراأة يف 
جمال العمل املختلفة.

- العمل على اإزالة املعيقات اأمام 
م�ضاركة املراأة الفاعلة يف املجاالت 

املختلفة.
- تكري�س م�ضاركة املراأة الفاعلة 

يف كافة مناحي احلياة يف املجتمع 
والتنمية.

- جمموعات عمل 
- عر�س و مناق�ضة 

فيلم 

- كراتني كبرية
- اقالم فلوما�ضرت

- اقالم ملونة
- اوراق عمل 

 LCD جهاز -
- لوح قالب 

 5
�ضاعات 
ون�ضف

الن�صاط االأول: عر�س Data show  الإح�ضائيات م�ضتوى م�ضاركة املراأة                                                                    �ضاعتني
الن�صاط الثاين: جمموعات عمل                                                                                                                             �ضاعة ون�ضف

الن�صاط الثالث: مترين االأمثال ال�ضعبية                                                                                                                           �ضاعتني                                       

الن�صاط االأول: عر�س Data Show  الإح�صائيات م�صتوى م�صاركة املراأة 
عر����س اإح�ضائي���ات تتناول املراأة والرجل يف جمال: التعليم - ال�ضح���ة - العمل - امل�ضاركة العامة وال�ضيا�ضية” واإجراء نقا�س 

معمق حول االإح�ضائيات، �ضفحة )67(.

الن�صاط الثاين:جمموعات عمل 
تق�ضيم املجموعة الكلية اإىل اأربع جمموعات، ويقوم املدرب/ة بتوزيع اأوراق عمل على املجموعات االأربعة وحتتوي على االأرقام 
والبيان���ات االإح�ضائي���ة للفروق الدالة بني م�ضاركة الذكور واالإناث، والطلب م���ن كل جمموعة اأن تقوم بنقا�س معمق حول احد 

جماالت “ التعليم - ال�ضحة - العمل - امل�ضاركة العامة وال�ضيا�ضية”وتقوم كل جمموعة بنقا�س االأ�ضئلة التالية:

هل يوجد فروق دالة بني الذكور واالإناث يف هذا املجال؟.. 1

ماهي اأ�ضباب هذه الفروق؟. . 2

كيف ترون �ضبل تقليل الفجوات املبنية على النوع االجتماعي يف هذا املجال؟. 3

يعمل املدرب/ة على اإتاحة الفر�ضة لكل جمموعة لعر�س ما تو�ضلت اإليه من نتائج �ضمن االأ�ضئلة ال�ضابقة الذكر.
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االح�صائيات
1. ال�صكان

بلغ عدد �ضكان االأر�ضي الفل�ضطينية عام )2008( 3،88 مليون فرد.أ. 

منهم 1.97مليون ذكر و1،91مليون اأنثى.ب. 

ت�ضكل االأ�ضر التي تراأ�ضها ن�ضاء 9،1%من اإجمايل االأ�ضر )عام 2007(.ج. 

2. الزواج 
اإح�ضائيات 2008. 55،1%من الن�ضاء فوق عمر 15 �ضنة متزوجات .6،4% منهن ارامل.1،2% مطلقات .،0،3% منف�ضالت عن 

ازواجهن.36،8% عازبات.

3. التعليم
)2008 للذكور.)ع���ام   %21،7 مقاب���ل  بالتعلي���م،  ملتحق���ات  �ضن���ة   15 ف���وق  االن���اث  م���ن   %23،7 بالتعلي���م:   االلتح���اق 

االمية :9،1% اناث مقابل 2،9% ذكور.

تتق���ارب الن�ض���ب بني الذكور واالناث يف املرحلة اال�ضا�ضية. لكن  الفجوة بني الذكور واالناث تكرب يف املرحلة اجلامعية . االناث 
7،6% اناث بينما الذكور ن�ضبتهم ت�ضل يف هذه املرحلة اىل %14،9.

يف ح���ني ح�ض���ل ارتفاع على ن�ضبة االناث من حمل���ة الدبلوم . فقد كانت هذه الن�ضبة 6،4% ع���ام 1998، وقد ارتفعت اىل %13 
عام 2008.

4. املهن 
ما زالت االناث يحتلون املهن التقليدية واملرتبطة بادوارهن النمطية.

ت�ضكل ن�ضبة الطبيبات 10،8% . اما طبيبات اال�ضنان فن�ضبتهن %18،7.

العمل املاجور: بلغت ن�ضبة االناث امل�ضاركات يف العمل املاجور لعام )2007( %15،7 .

5. البطالة
ن�ضب���ة بطال���ة املراة قريبة من ن�ضبة بطالة الرجل )2007( فه���ي 22% ، 23% على التوايل . لكن تزداد بطالة االناث مع ارتفاع 

م�ضتوى التعليم لديهن)13 �ضنة تعليمية فاكرث( لت�ضل اىل 38،1% بينما ت�ضل تلك ال�ضبة للذكور اىل %18،1.

6. ال�صهيدات واال�صريات
اثن���اء انتفا�ض���ة االق�ض���ى ا�ضت�ضه���د 440 ام���راة فل�ضطيني���ة .واعتقل املئ���ات من الن�ض���اء والفتي���ات .وحتى الي���وم هناك 19 
 ا�ض���رية يف �ضج���ون االحتالل ه���ن امهات ل 69 طفل. ومن بني اال�ض���ريات هناك 4 ا�ضريات مل تتج���اوز اعمارهن ال 18 �ضنة .

اثناء العدوان على غزة عام 2008- 2009 ا�ضت�ضهد 114 �ضهيدة  وجرح ماال يقل عن 800 امراة.

ا�ضاف���ة اىل املعان���اة الك���ربى التي تواجهه���ا املراة من االحتالل وم���ن احل�ضار واجل���دار واحلواجز. ويكف���ي ان نذكر معاناة 
ال���والدات عل���ى احلواجز. وما راف���ق ذلك من وفاة اما لالم او للجن���ني. �ضبعني امراة ولدت على احلواج���ز. ثلثهن اجه�ضن . 

وفقدن اطفالهن. كما تويف اكرث من خم�س ن�ضاء ب�ض�ضب منعهن من عبور احلواجز.

7. امل�صاركة ال�صيا�صية 
ع�ضوية املجل�س الت�ضريعي من االناث ارتفعت من 5،7% اىل 13% من عام 1996 اىل عام 2006.

ال�ضفريات :االن االناث ال�ضفريات ي�ضكلن 7،4% من جمموع ال�ضفراء .عام 2006.
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القا�ضيات: االناث القا�ضيات ي�ضكلن ن�ضبة 10% من جمموع الق�ضاة .عام 2007.

ال�ضحفيات .عام 2008 ، بلغت ن�ضبتهن 14،3% من جمموع ال�ضحفيني .

عامليا ن�ضبة الربملانيات حاليا حوايل %10 .

8. العنف �صد املراة
وفق االح�ضاء املركزي الفل�ضطيني لعام 2006:

23% من الن�ضاء املتزوجات تعر�ضن للعنف اجل�ضدي.

61% من املتزوجات تعر�ضن للعنف النف�ضي.

و 10،5% منهن تعر�ضن للعنف اجلن�ضي.

 وذكرت ن�ضرة االحتاد العام للمراة الفل�ضطينية 2009 انه جرى توثيق مقتل 120 امراة فل�ضطينية خالل االعوام ال�ضتة املا�ضية 
على خلفية ما ي�ضمى بالقتل على خلفية ال�ضرف.
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الن�صاط الثالث: مترين االأمثال ال�صعبية
اأواًل: ُيطل���ب م���ن امل�ضاركني/ات ذكر بع�س االأمثال ال�ضعبية التي لها عالقة باملراأة اأو الفتاه، وُتكتب الأمثال على لوح اأو كرتون 
كب���ري ُي�ضع اأم���ام امل�ضاركني/ات، ويعمل املدرب على اختي���ار 6- 8 اأمثال �ضعبية، وميكن م�ضاع���دة امل�ضاركني/ات بذكر بع�س 
االأمث���ال وحتفيزهم على تذكر بع�س منه���ا. فيما يلي ورقة م�ضاعدة للمدرب/ة، حتوي بع�س االأمث���ال ال�ضعبية واملوا�ضيع التي 

تتطرق اإليها هذه االأمثال ودالالتها االجتماعية جتاه املراأة والفتاه.
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املدلول االجتماعيمو�ضوع املثل ال�ضعبياملثل ال�ضعبي
البنات هن هم وعبئ على املجتمعالتبعية للرجلهم البنات للممات

“امل���را” زي ال�ضج���ادة م���ا بتنظف اإال 
باخلبيط

ت�ضجيع العنف �ضد املراأةالعنف �ضد املراأة

ال ميكن اأن حتمي نف�ضها ،فالرجل من التبعية للرجلالبنت بال رجال ،ب�ضتان بال �ضياج
يحميها فقط

الذكور اأف�ضل من االإناثالتمييز �ضد املراأةاألف ولد جمنون وال بنت خاتون
ال يجب اأن تكون املراأة �ضانعة قرار�ضنع القرارا�ضمع للمراأة وال توخذ براأيها

البن���ت م�ضيبة ولك���ن اإن كانت جميلة التمييز �ضد املراأةالبنت احللوة ن�س م�ضيبة
تخف امل�ضيبة

املراأة خملوق ناق�سالتمييز �ضد املراأةاملراأة بن�س عقل
مهم���ة امل���راأة يف احلياة ه���ي االإجناب انتهاء الدور االإجنابيبنت ال�ضتني خرج ال�ضكني

وعندما ينتهي هذا الدور ال فائدة منها
ت�ضجيع التزويج املبكرالزواج املبكر�ضغرية وبرتبيها على اأيدك
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ثانيًا: يتم تق�ضيم امل�ضاركني/ات اإىل 3- 4 جمموعات �ضغرية ملناق�ضة بع�س االأمثال وتناق�س كل جمموعة االأ�ضئلة التالية:
ماهي الدالالت االجتماعية لهذه االأمثال ال�ضعبية؟.. 1

كيف تعك�س االأمثال الواقع الذي تعي�ضه الن�ضاء والفتيات ي املجتمع. . 2

مع اأي من االأمثال نوافق ومع اأيها ال نوافق؟.. 3

تعود املجموعات ال�ضغرية اإىل املجموعة الكلية وتقوم كل جمموعة بعر�س نتائج عملها يف املجموعات ال�ضغرية،وتتم مناق�ضة 
ا�ضتنتاجات كل جمموعة على حدة.

يطل���ب املدرب/ة من امل�ضاركني/ات  “قل�ب” جميع االأمث���ال ال�ضعبية التي �ضبق ذكرها، من �ضيغتها املوؤنثة اإىل �ضيغة املذكر.
على �ضبيل املثال:

• الزملة مثل ال�ضجادة ما بينظف اإال باخلبيط. 	

• �ضغري وتربيه على اأيدك.	

• الولد اإذا كرب باجلرب يا القرب. 	

• ا�ضمعي للرجل وال توخذي براأيه. 	

• الرجل بال ن�ضاء مثل الب�ضتان بال �ضياج.	

يعم���ل امل���درب على توجي���ه النقا�س التلخي�ضي نحو فه���م العالقات بني الرج���ال والن�ضاء التي يفر�ضه���ا املجتمع، وحثهم على 
ا�ضتنتاج تاأثري االأقوال واالأمثال املندرجة من الثقافة واملفاهيم االجتماعية ال�ضائعة علينا كاأفراد عامة وعلى املراأة خا�ضة.

اأ�صئلة موجهة للمدرب يف النقا�س التلخي�صي:
هل هذه االأمثال مقبولة على امل�ضاركني/ات، وملاذا؟.. 1

كيف ي�ضعر/ت�ضعر امل�ضاركون/ات جتاه هذه االأمثال؟.. 2

ملاذا اليوجد اأمثال �ضبيهة بها يف جمتمعنا؟ هل ممكن اأن تكون هذه االأمثال واقعية، وملاذا؟.. 3

خمرجات اجلل�صة:
• م�ضارك���ني/ات قادرين/ات عل���ى اإدراك الفروقات القائمة على النوع االجتماعي يف جم���ايل “التعليم- ال�ضحة- العمل 	

وال�ضيا�ضة”. العامة  –امل�ضاركة 
• اإدراك االأ�ضباب واملعيقات اأمام امل�ضاواة يف الفر�س على اأ�ضا�س النوع االجتماعي. 	

• الو�ضول اإىل مفهوم ايجابي نحو انخراط كامل للمراأة يف املجاالت املختلفة.	

اإر�صادات للمدرب: 
• تذكر دائما اأنك تي�ضر اجلل�ضة التدريبية فال حتاول اأن تفر�س راأيك اأو ُت�ضقط خربتك ال�ضخ�ضية على املجموعة. 	

• حاول ا�ضتثارة بع�س املتدربني/ات للم�ضاركة يف الن�ضاط، فقد جتد البع�س منهم ال يرغب بامل�ضاركة. 	

• اعمل/ي على توزيع االأدوار على كافة امل�ضاركني/ات يف املجموعات والن�ضاطات. 	

• اعم���ل/ي على اإث���راء مناخ ن�ضط وحمفز اأثناء الن�ضاط م���ن حيث ا�ضتخدام املوؤثرات الب�ضري���ة كاملل�ضقات، البطاقات، 	
الكرتون،املق�س، الال�ضق وال�ضمعية كاملو�ضيقى ...الخ.

• من املهم اإتباع البيانات االإح�ضائية املُحدثة وعدم االعتماد على بيانات قدمية لتبيان الفجوات القائمة على اأ�ضا�س النوع 	
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االجتماعي يف املجاالت املختلفة. 

• التعرف على الدالالت االجتماعية من وجهة نظر امل�ضاركني/ات جتاه النظرة للمراأة يف االأمثال ال�ضعبية.	

• مراعاة الفروق الفردية بني امل�ضاركني/ات يف املوقف من االأمثال ال�ضعبية وامل�ضاهد املوجودة يف الفيلم. 	
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة اخلام�ضة
توجهات اإن�ضانية حقوقية 
للعالقة بني الرجل واملراأة

- نقد املفاهيم النمطية 
املتعلقة بقيم ال�ضرف - 

العار-العذرية - احلماية
- تعزيز ثقافة اإن�ضانية 

حقوقية م�ضئولة بني الرجل 
واملراأة

- رف�س القيم ال�ضلبية 
التي تكر�س الدونية والقمع 

واال�ضتغالل والعنف 
وال�ضراع

- جمموعات عمل 
- مناق�ضة اوراق عمل

- عر�س و مناق�ضة فيلم 

- كراتني كبرية
- اقالم فلوما�ضرت

- اقالم ملونة
- اوراق عمل 

LCD جهاز -
- لوح قالب 

 3
�ضاعات

الن�صاط االول: عر�س ومناق�ضة مادة فيلمية                                                                                                                         �ضاعة                  
الن�صاط الثاين: الن�ضاط : نقا�س اأوراق عمل ل�ضورة املراأة يف االأدب والفكر العربي                                                         �ضاعتني

خطوات اجلل�صة:

الن�صاط االول: عر�س ومناق�صة مادة فيلمية
يقوم املدرب/ة بعر�س فيلم يناول مو�ضوع  التمييز للمجموعة، ويقوم/تقوم باإجراء نقا�س مع امل�ضاركني/ات حول حمتويات 
الفيلم وتوجهات امل�ضاركني/ات نحو املواقف املوجودة بالفيلم، وميكن للمدرب/ة اأن يي�ضر/تي�ضر النقا�س م�ضتعينا/م�ضتعينًة 

باالأ�ضئلة التالية:

ماهي اأ�ضكال العنف املمار�س يف م�ضاهد الفيلم؟.. 1

كيف ترون انعكا�ضات العنف املمار�س يف م�ضاهد الفيلم؟.. 2

من يتحمل م�ضئولية العنف والقتل �ضد الن�ضاء؟.. 3

الن�صاط الثاين: الن�صاط: نقا�س اأوراق عمل ل�صورة املراأة يف االأدب والفكر العربي           
النماذج  نقا�س  على  امل�ضاركني  ويعمل  العربي،  واالأدب  الفكر  املراأة يف  �ضورة  تعك�س  لكتابات  بتوزيع مناذج  املدرب/ة  يقوم 
وحتليليها ومن ثم التو�ضل اإىل ا�ضتنتاجات حول �ضورة املراة يف الذهنية العربية. وفتح اآفاق ل�ضور غري تقليدية ل�ضورة املراأة 

العربية.      
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ورقة عمل )املراأة يف االدب والفكر العربي(     
مناذج

ا�ضتعر�س الدكتور حليم بركات يف كتابه )املجتمع العربي املعا�ضر( ال�ضادر يف بريوت. 1986�ضورة املراة يف ادب جمموعة 
من الكتاب واملفكرين العرب منهم العقاد، جنيب حمفوظ وغ�ضان كنفاين واخرون. فيما يلي مناذج من تلك الكتابات:

املراة يف كتابات العقاد:

ي�ضري الكاتب اىل ان املراة يف فكر العقاد تت�ضف باالتكالية، االعتمادية . العجز، جتيد الرياء. 

�ضعيفة وهي بحاجة للرجل حلمايتها ورعايتها.

�ضعيفة ال تقوى على دفع الغواية.

�ضعيفة ولكنها تهلك الرجل.

امل�ضدر :�س 371-372. حليم بركات، املجتمع العربي املعا�ضر، مركز درا�ضات الوحدة العربية. بريوت 1986

اما املراة يف كتابات توفيق احلكيم فهي:
كما يقول يف احدى رواياته: ان الن�ضاء قبل كل �ضيء يهمن بالرجل. مدفوعات بدوافع خارج ارادتهن لعلها الغريزة اجلن�ضية.

امل�ضدر ال�ضابق :�س 374.

اما املراة يف روايات جنيب حمفوظ.
• ي�ضف جنيب حمفوظ عالقة املراة بالرجل بانها عالقة عراك، حنق، وعيد، انتقام، مطاردة.	

• املراة جتري وراء الزواج با�ضتمرار وال تكون حلياتها معن خارج الزواج ، فهي مكر�ضة لالمومة ول�ضوؤون املنزل ولطاعة 	
الزوج. 

• ثرثارة ، متار�س االغراء اجلن�ضي بال�ضليقة.	

• وت�ضقط ب�ضهولة باخليانة اأو الدعارة خا�ضة عندما تف�ضل يف احلب اأو الزواج حتى لو كانت فتاة جامعية.	

امل�ضدر ال�ضابق .�س 383.

اما املراة لدى غ�صان كنفاين )رواية ام �صعد(:
فانها جت�ضد انغما�س املراة يف عملية تغيري الواقع . ان�ضهار املراأة يف ن�ضاالت �ضعبها. ويف التاثري يف التاريخ ويف �ضنع امل�ضتقبل.

امل�ضدر ال�ضابق .�س395 .

تابع ن�صاط )2( 
املراة يف الفكرواالدب العربي .

�صيناريو رقم )1(
توزع ورقة الن�ضاط )2(. يق�ضم احل�ضور اىل ثالثة جمموعات، يعطى لكل جمموعة 30 دقيقة. ويعطى لهم/ن ا�ضئلة املجموعة، 

اخلا�ضة لهم. ثم تعود املجموعات للجلو�س معا وت�ضتمع لالجابات من خالل املتكلم با�ضم املجموعة.

يقوم املدرب/ة بالتعقيب على االجابات ثم يلخ�س اأبرز اخل�ضائ�س التي ت�ضود عالقة الرجل باملراة، واأف�ضل ال�ضبل الإجناح 
عالقة قائمة على التفاهم وامل�ضاركة واالحرتام املتبادل وحماية االن�ضانية والكرامة لكل منهما.
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ا�صئلة املجموعة رقم 1
هل املراة �ضعيفة ام م�ضت�ضعفة، وما هي عوامل ا�ضت�ضعافها.. 1

هل من املمكن ان حتمي املراأة نف�ضها بنف�ضها ؟ وكيف يتحقق ذلك ؟؟.. 2

من يتحمل م�ضوؤولية ردع من ي�ضكل تهديد على اأمن وكرامة وان�ضانية املراة يف املجتمع ؟؟.. 3



77

ي
ي والنوع االجتماع

ي | الموروث الثقاف
الجزء الثان

ا�صئلة املجموعة رقم )2(
جنيب . 1 ل�ضان  على  جاء  كما  واملطاردة  واالنتقام  والوعيد  واحلنق،  بالعراك،  حمتومة  واملراأة  الرجل  بني  العالقة  هل 

حمفوظ؟.

هل حاجة املراأة للزواج اأكرث من حاجة الرجل للزواج ؟؟.. 2

ماهي م�ضببات امل�ضاكل االجتماعية املرتبطة بالعالقات الزوجية، والدعارة واالجتار بالن�ضاء؟.. 3

جمموعة رقم )3(
النوع  التالية، ويطلب من امل�ضاركني وامل�ضاركات اعطاء ماذا تعني لهم/ن، من منظور  الكلمات والعبارات  تعطى املجموعة 

االجتماعي.

العبارات هي:

غواية، هيام، مطاردة، ثرثرة. اغراء جن�ضي. خيانة زوجية. دعارة. االجتار بالن�ضاء.املراة �ضعيفة، املراة اعتمادية. املراة 
جتيد الرياء. املرا ة �ضهلة االإغواء.

ارتباطها  وان  اآخر  دون  بجن�س  بال�ضرورة  ارتباط  لها  لي�س  اأنه  وكيف  العبارات.  هذه  ن�ضبية  النقا�س حول  املدرب  يفتح  ثم 
باالن�ضان ذكرًا اأم اأنثى يعتمد على الظرف االجتماعي واالقت�ضادي والثقايف والقانوين اللذي ين�ضا فيه.

ثانيا - يناق�س �ضبل متكني وتقوية املراة اجتماعيا، اقت�ضاديا،قانونيا،و�ضيا�ضيا.

ثالثا - يناق�س �ضبل اقامة عالقة ان�ضانية. بني الرجل واملراة ) يف اال�ضرة. وال�ضارع، ومكان العمل، واملجتمع ...( قائمة على 
العدالة واالن�ضاف وعدم التمييز يف املعاملة ويف الو�ضول لفر�س احلياة املختلفة.

�صيناريو )2(:
االجتار  دعارة،  زوجية،  خيانة  جن�ضي،  اغراء  ثرثرة،  مطاردة،  هيام.  )غواية.  اأعاله  املذكورة  العبارات  بطرح  البداأ  يتم 

بالن�ضاء. املراة �ضعيفة، املراة اعتمادية، املراة عاجزة، املراة جتيد الرياء، املراة �ضهلة االإغواء(.

ي�ضاأل امل�ضاركون وامل�ضاركات ماذا تعني لهم/ن تلك الكلمات.

ثم بعد ذلك يق�ضم امل�ضاركون وامل�ضاركات اىل املجموعات الثالث. ويعطي كل جمموعة  جمموعة من اال�ضئلة )املذكورة �ضابقا 
يف الن�ضاط ( لالجابة عليها. ويتابع �ضري الن�ضاط كما هو مذكور اعاله ..

خمرجات اجلل�صة 
م�ضاركني/ات لديهم/ن اإدراك للتاأثريات االإجتماعية والثقافية لنظرتهم/ن للهوية الذاتية والفردية.. 1

حتفيز امل�ضاركني/ات نحو احلوار واالأمن واال�ضتقرار يف جمال االأ�ضرة والعالقات االأ�ضرية.. 2

اإ�ضاعة روح امل�ضوؤولية االإن�ضانية واحلقوقية يف العالقات الزوجية واالأ�ضرية.. 3

اإر�صادات للمدرب/ة
• اأعط الوقت الكايف لتعليقات واأفكار امل�ضاركني/ات حول الن�ضاطات التي ت�ضتخدمها معهم/ن. 	

• تاأكد اأنك ت�ضرك اكرب عدد من املتدربني/ات يف الن�ضاطات والنقا�س اأثناء التمارين. 	

• حتفيز امل�ضاركني/ات على اثارة اجلدل نحو القراءات والدالالت حول مكانة املراأة يف الفكر واالأدب العربي. 	
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قراءات ومواد مرجعية في
{الموروث الثقافي والمرأة}

اعداد: امال اجلعبة 
ان النظرة التي يحملها املجتمع جتاه املراة والرجل وتتحكم مبكانة املراة والرجل وادوارهما وعالقاتهما هي من الق�ضايا 
منها  متعددة  عنا�ضر  وت�ضابك  لتداخل  انعكا�س  اال  هي  وما  خمتلفة.  تاريخية  مراحل  عرب  ت�ضكلت  والتي  واملعقدة  املركبة 
وتقاليد  )عادات  ثقافية  مبنظومة  ج�ضدت  وقوانني  بت�ضريعات  توجت  الزمن  ومع  وال�ضيا�ضي  االجتماعي  ومنها  االقت�ضادي 
وتوجهات �ضلوك( و�ضور ذهنية تنمطت يف االذهان وا�ضبحت تتناقل من جيل اىل اخر عرب الرتبية والتن�ضئة وو�ضائل ال�ضبط 
االجتماعي. وانبثق عنها معايري اخلطا وال�ضواب، املطلوب وغري املطلوب، املرغوب وغري املرغوب، املعرتف به وغري املعرتف 

به. املحبذ واملنبوذ. 

ال�ضائدة  القوى  �ضائدة.)ثقافة  ثقافة  ،فهناك  الواحد  املجتمع  يف  متعددة  ثقافات  وجود  اىل  واالبحاث  الدرا�ضات  ت�ضري  و 
وامل�ضيطرة يف املجتمع ( وهناك ثقافات فرعية )ح�ضب الطبقة والطائفة  واجلن�س والعرق  والدين( وهناك ثقافات م�ضادة.

)ثقافة القوى املعنية باحداث التغيري ملا هو �ضائد(*د حليم بركات. املجتمع العربي املعا�ضر. بريوت . 1986.

واملتتبع لثقافتنا العربية عموما والثقافة الفل�ضطينية حتديدا يجد ان الثقافة ال�ضائدة يف املجتمع واملتعلقة باملراة والرجل هي 
ثقافة باغلبها مكونة من عنا�ضر تت�ضم بتكري�س دونية املراة  و�ضلبيتها وا�ضطهادها ل�ضالح غلبة الرجل و�ضيطرته و�ضيادته 
وجعله متفوقا  على املراة  م�ضت�ضعفا لها وقائما على ا�ضطهادها.*ه�ضام �ضرابي. مقدمات لدرا�ضة املجتمع العربي. القد�س. 

1975.�س 112.

• انظر املراة واالمثال ال�ضعبية لكل من: علي اخلليلي، وعابد الزريعي.  	

وعلى الرغم من التغيريات التي ح�ضلت على الواقع االجتماعي واالقت�ضادي وال�ضيا�ضي للمجتمع . وعلى ادوار وم�ضاهمات 
املراة الفل�ضطينية خا�ضة يف العقود االخرية اال ان �ضورة املراة يف الذهنية الثقافية للمجتمع ما زالت م�ضوه، �ضلبية، تابعة.، 
قا�ضره، فاقدة االهلية وال�ضخ�ضية امل�ضتقلة، ال تقوم بذاتها، ال كينونة لها اال بجوار بل وراء رجلها �ضواء كان والدها ام اخاها 

او زوجها بل احيانا ابنها.

وهي ال ت�ضلح االكزوجة وام ولرعاية اال�ضرة، وان كانت عاملة او موظفة او نقابية فهو امر طارىء غري دائم، ونادرا ما يعرتف 
لها بهذه االدوار وا�ضتحقاقاتها املعنوية والقانونية.

وهو امر بات ي�ضكل اعاقة كبرية لتقدم املجتمع وتنميته. عدا عن ا�ضتنزاف طاقات افراده ن�ضاءا ورجاال. بل ان هناك عنا�ضر 
ثقافية �ضلبية وموؤذية تدفع باملجتمع اىل الوراء، كما انها باتت تثري نزاعات و�ضراعات وازمات يف عالقات املراة والرجل يف 

اال�ضرة، واماكن العمل واملجتمع ، مما يهدد الن�ضيج االجتماعي العام للمجتمع وتنذر بالتف�ضخ والتفكك االجتماعي.

فما زال البع�س يحمل افكارا تقوم على مرجعيات خرافية ا�ضطورية مرة ومرة اخرى تقوم على ذرائع  ال ا�ضا�س علمي �ضليم 
لها )�ضعف املراة، عاطفيتها. غرائزيتها. �ضيطانية. وانها ت�ضعى الر�ضاء غرائزها فقط. وانها �ضلع قا�ضر، وناق�ضة عقل 
ودين، وال ت�ضلح اال لالجناب ورعاية اال�ضرة فقط. وانها ال ت�ضتطيح حماية ذاتها بذاتها، وال بد لها من حماية الذكور لها 
حتى لو كانوا ا�ضغر منها �ضنا ...الخ(. ان بقاء مثل تلك االفكارتكر�س دونية املراة وتربر �ضيادة الرجل عليها. وتربر التمييز 
الذي تعاين منه املراة يف عالقاتها يف اال�ضرة)كطفلة وفتاة واحيانا كام( ويف موؤ�ض�ضة الزواج )كزوجة، خا�ضعة ، يربر الزواج 
عليها، ويربر طالقها طالقا تع�ضفيا. ويربر �ضربها، وتعنيفها نف�ضيا واقت�ضاديا وقانونيا(. وميتد االمر ليطال املراة العاملة 
واملوظفة حني وبا�ضم تلك املربرات ت�ضادرحقوقها ومييز �ضدها يف االجور وال�ضمان االجتماعي ويف تبعات التقاعد. وحتى 
يف جمال العمل ال�ضيا�ضي العام حتا�ضر حقوقها ويتم الت�ضييق عليها حلرمانها من امل�ضاركة الفاعلة كمواطنة لها احلق يف 
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م�ضاركة فاعلة. فحتى االن هناك من ال يعرتف بدورها كعاملة منتجة وال كنقابية وال كفاعلة ونا�ضطة يف احلياة العامة واحلياة 
ال�ضيا�ضية. لقد بلغ اال�ضتخفاف احيانا باملراة وقيمتها انه قد تقتل حتت �ضغط ا�ضاعة. او ملطالبتها بحق من حقوقها، ويكون 
اجلناة واملحر�ضون واثقون ان املجتمع لن يعاقبهم، وانه �ضوف ي�ضدق ادعاءاتهم ويربر فعلتهم. ان معاناة املراة من تلك 
العادات والتقاليد واالفكار ال�ضلبية تزداد حدتها مع تزايد الفقر والبطالة وغياب ال�ضيا�ضات والربامج الداعمة لها، ولدى 
بروز ال�ضراعات ال�ضيا�ضية، حيث يزيد انك�ضاف املراة لل�ضغوط  املختلفة. فاىل متى تبقى املراة حما�ضرة بقيم املا�ضي، اىل 

متى يحدد م�ضريها وادوارها ومكانتها من جمرد كونها انثى.

اننا ندرك ان التغيري االجتماعي لواقع املراة ومكانتها عملية يجب ان ت�ضمل احداث تغيريات يف البنية االجتماعية واالقت�ضادية 
وال�ضيا�ضية ويف املنظومة القانونية والت�ضريعية، ويف املنظومة الثقافية التي تتحكم بالعادات والتقاليد وموجهات ال�ضلوك يف 
املجتمع. ولكن االمر ال يحتاج وال يحتمل االنتظار حلني احداث التغيريات ال�ضاملة. فلنبدا من حيث ن�ضتطيع ونحث اجلهود 
العدالة  جمتمع  الالزمةاليجاد  التغيريات  الحداث  اجلهود  وتظافر  لتكامل  االخرى  املجاالت  يف  التغيري  عمليات  لنهو�س 

وامل�ضاواة، املجتمع اللذي يرف�س التمييز والعنف والقمع الي ان�ضان.

ولتحقق ذلك ال بد من �ضيادة مرجعيات ثقافية حترتم حقوق االن�ضان ويف املقدمة منها حقوق املراة. ثقافة ترف�س التمييز 
والقمع واال�ضطهاد الي �ضبب كان. 

ومن هنا جاءت اهمية هذا الف�ضل يف هذا الدليل. للم�ضاهمة يف البناء من جديد. بناء روؤية ثقافية حقوقية، توؤ�ض�س ملجتمع 
العدالة وامل�ضاواة وعدم التمييزخا�ضة �ضد املراأة.

اثر املوروث الثقايف على مكانة وواقع املراة الفل�صطينية
)من الظلم ال�صديد ان يحا�صر حا�صر املراة بقيم وعادات واعراف املا�صي، التي كانت تدد م�صري  ومكانة وادوار الفرد 

بناءا على جن�صه البيولوجي وعمره وطبقته االجتماعية )الثقافة التمييزية(.

اأن القيم التي ت�ضري النا�س وحتدد توجهاتهم  ورغباتهم و�ضلوكهم متغرية بتغري الظروف االقت�ضادية وال�ضيا�ضية والقانونية، 
كما انها متغرية بتغري الزمان واملكان. وان تاثريها متفاوت وفق متغريات عده و ي�ضعب تعميمها على كافة ال�ضرائح والفئات 
واالعمار. وانها كاحكام وحمددات و�ضوابط تاخذ بعدا اجتماعيا بقبول االخرين او تقديرهم لها او خ�ضوعهم لها. ان بع�ضها 
خمتلفة. و�ضرائح  جمموعات  بني  ل�ضراع  انعكا�س  او  متعار�ضة  مت�ضاربة  قوى  لعالقات  حم�ضلة  االمر  حقيقة  يف  يكون  قد 

)ليزاتراكي. املراة الفل�ضطينية. الو�ضع الراهن . جامعة بريزيت . 1997.�س19( ويف النهاية هي قيم وتف�ضيال االقوى.

وبالن�ضبة للقيم املرتبطة بق�ضايا املراة مكانة ودورا وحتديدا بالن�ضبة للمراة الفل�ضطينية، فان القيم املرتبطة باملراة تبدو على 
درجة من الثبات الن�ضبي على الرغم مما حدث يف املجتمع الفل�ضطيني من متغريات على و�ضع املجتمع وعلى االو�ضاع الذاتية 
واملو�ضوعية للمراة )�ضريف كناعنة. التغيري واال�ضتمرارية. جمعية الدرا�ضات العربية. القد�س . 1983. �س 166( لي�س ذلك 
ملا فيها من عقالنية ومنافع للنا�س او قرب من القيم اجلمالية واالخالقية والروحية العليا. فقد تغريت الوقائع على االر�س 
ولكن القيم والعادات بقيت كما هي عليه على الرغم من �ضلبيتها بالن�ضبة للطرف املت�ضرر منها وهن الن�ضاء حتديدا، والنها 
ظاهريا تبدو يف م�ضلحة الطرف امل�ضتفيد منها وهو الرجل رغم انها يف املح�ضلة �ضلبية على املجتمع ن�ضاءا ورجاال وعلى 
االجيال الالحقة. وبقاوؤها يعك�س وجود عوامل متداخلة منها �ضعف قوى التغيري ال�ضاعية اىل ايجاد قيم ومواقف وتوجهات 
اكرث عدال وان�ضافا وان�ضانية يف املجتمع من ناحية ومن ناحية اخرى �ضعف االرادة ال�ضيا�ضية ال�ضاعية اىل انتهاج �ضيا�ضات 
�ضكانية تنموية اكرث عدال وان�ضانية . وال ننكر يف هذا املجال تاثري العوامل اخلارجية من تهديدات خارجية خا�ضة التهديدات 
بالتم�ضك  احلر�س  يف  ت�ضاهم  والتي  اال�ضرية.  وبالعالقات  باملراة  ارتباطا  اكرث  انها  يقال  والتي  والثقافة  بالهوية  املرتبطة 

بالتقاليد ال�ضلبية كردة فعل ال�ضتهداف الهوية الثقافية للمجتمع  من قبل االحتالل و�ضيا�ضاته املختلفة ...

ان تتبع ر�ضدعملية اال�ضتفادة من اخلدمات االجتماعية، التعليمية، ال�ضحية، االقت�ضادية، الثقافية ..الخ. يف فل�ضطني يرى 
انها متحركة، ويف ت�ضاعد ب�ضكل عام، لكن لدى تفح�س او�ضاع الن�ضاء مقارنة بالرجال على �ضعيد الو�ضع التعليمي، ال�ضحي، 
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العمل واالنتاج وامل�ضاركة االجتماعية وال�ضيا�ضية ويف جماالت اتخاذ القرار �ضواء داخل اال�ضرة او يف العمل او املجتمع جند 
الفجوة وا�ضعة. 

فعلى ال�ضعيد ال�ضحي مثال  ت�ضري الدرا�ضات اىل �ضاآلة ا�ضتفادة الن�ضاء مما ح�ضل من تطورات على ال�ضعيد ال�ضحي، حيث 
ت�ضري املعطيات االح�ضائية اىل وجود فجوة ملمو�ضة بني الذكور واالناث يف نواح خمتلفة حيث يوجد تدين ملحوظ يف املتابعة 
ال�ضحية للمراة بعد الوالدة كما يوجد نق�س هام يف رعاية �ضحة املراة احلامل، وهناك حاالت من ن�ضبة الوالدات يف املنزل، 
ال�ضفة  ال�ضحية يف  املراة  االمان، )انتهاكات حقوق  �ضن  واملراهقة ويف  الطفولة  اثناء  ال�ضحي  املراة  لو�ضع  اغفال  وهناك 
الغربية، وجهة نظر الن�ضاء والعاملني يف القطاع ال�ضحي. مركز املراة لالر�ضاد القانوين واالجتماعي2000( وهناك اي�ضا 
م�ضاكل نف�ضية واجتماعية  تعاين منها املراة ذات عالقة مبا�ضرة بالو�ضع االجتماعي والنف�ضي و ال�ضحي ال يتم االلتفات اىل 
خطورتها واثارها. فهناك التمييز القانوين  والعنف و�ضوء املعاملة، والتزويج املبكر، وم�ضاكل الطالق والتعدد وتوتر العالقات 
الزوجية.)رندة �ضنيورة. احلق يف احلماية من العنف .مقال يف كتاب و�ضعية املراة الفل�ضطينية. مركز املراة لالر�ضاد القانوين 

واالجتماعي، 2001 (.

 قائمة  با�ضمها وبغطائها حترم املراة من التمتع  بحقوقها اال�ضا�ضية وتوؤثر على متتعها  كما ان هناك مفاهيم مازالت 
باملفهوم ال�ضامل لالمن االن�ضاين.

ففي موروثنا الثقايف مقوالت وافكار ما زال يحملها البع�س  ترى االنثى ومنذ امليالد نذير �ضوؤم. )توفيق كنعان . قوانني غري 
مكتوبة تتحكم مبكانة املراة الفل�ضطينية.( ترجمة �ضليم متاري . جملة الرتاث واملجتمع. العدد 2 املجلد االول 1974.  ويف هذا 
قال تعاىل )واذا ب�ضر احدهم باالنثى ظل وجهه م�ضودا وهو كظيم(. يف حني ي�ضتقبل الذكر مب�ضاعر الفرح والبهجة وال�ضرور. 
ومنذ حلظة امليالد  االوىل  تبدا عملية التمييز بامل�ضاعر و بالروؤية واملوقف والتعامل وحرية احلركة وال�ضيطرة على الذات 
وفر�س احلياة، من حيث التغذية والر�ضاعة والعناية ال�ضحية والتعامل واخذ فر�س التعليم والتدريب واختيار فر�س احلياة . 

لناخذ ما يرتدد على م�صامعنا وم�صامع اطفالنا ليل نهار حول االنثى :
املراة �ضلع اعوج.

املراة خملوق قا�ضر. 

املراة ناق�ضة عقل ودين.

املراة م�ضدر فتنة واغواء.

)مااجتمع رجل وامراة اال وال�ضيطان ثالثهما(. 

انها خملوق �ضعيف، ه�ضة، عاطفية، هم البنات للممات.

بيت البنات خراب. خلفة البنت م�س خلفة. 

كيف انعك�س هذا املوروث الثقايف على مكانة املراة، وعلى نظرة املجتمع لها، وعلى فر�صها يف احلياة ويف امل�صاركة يف اوجه 
احلياة العامة املختلفة.

لرنى هذا االمر بلغة االرقام . لرنى كيف ان تلك القيم واملفاهيم  اثرت على املواقف وكذلك على  ال�ضلوك االجتماعي لالفراد. 
لرنى االمر قيا�ضا مبا اقرته املواثيق الدولية حلقوق االن�ضان 

)اإال اإذا موروثنا الثقايف ال يرى يف املراآة ان�ضان(

اوال-التمييز �صد الطفلة/تف�صيل اجناب الذكور
موروثنا الثقايف ين�ضح متييزا �ضدها منذ اعالن والدتها. متييز بالتغذية، الر�ضاعة اقل. العناية والرعاية اقل. اما انعكا�س 
ذلك على �ضحة الطفلة االنثى فهو ظاهر يف العديد من االح�ضائيات التي تتناول ن�ضبة وفيات مابعد حديثي الوالدة حيث 
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تزداد ن�ضبة وفيات االناث اىل 20% تقريبا مما ي�ضري اىل التمييز يف املعاملة والرعاية . 

كما ان ن�ضبة ا�ضابة االناث باجلفاف تبلغ 15%، بينما تلك الن�ضبة للذكور حواىل 12%. اما اال�ضابة بالتقيوء فقد بلغت لدى 
االناث 39% وعند الذكور 30%، اما اال�ضابة باحلمى فهي عند االناث 66% اما عند الذكور 61% . وبالرغم من ان ن�ضبة ا�ضابة 
االناث باال�ضهال اقل من معدلها عند الذكور اىل ان م�ضاعفات اال�ضابة باال�ضهال لدى االناث اكرث وهذا يعك�س �ضوء الرعاية 

البيتية لالناث اثناء املر�س والتاخري يف العالج الطبي لالناث. 

) اإح�صائيات 1998(
وي�ضتمر التمييز �ضد دورها. يكر�س ذلك باملعاملة، ويف طرق التدري�س. ثم يف تزويجها مبكرا. فح�ضب االح�ضائيات 

وفق اإح�ضائيات دائرة االإح�ضاء املركزي 2002. 

�ضوء التغذية . فقر الدم عند الذكور 38% ، عند االناث 37% . لكن ن�ضبة ار�ضاع الذكور اعلى من ن�ضبة ار�ضاع االناث. تلقي 
فيتامني ا/د لدى الذكور 52% لالناث %47 

 ووفق ن�ضرة لوزارة �ضوؤون املراة . عدد 3/8/ 2004 .

�س، 10.

التزويج قبل �ضن الثامنة ع�ضرة للبنات 36%، و2% للذكور.

الت�ضرب من املدار�س الثانوية للطالبات 8%، للذكور %4. 

التمييز ي�ضمل حتى لذوي احلاجات اخلا�ضة من االناث ،حيث ان 59% من املعاقني الذكور يتلقون خدمات تاهيل يف مراكز 
متخ�ض�ضة بينما الن�ضبة تلك لالناث هي %41.

وت�ضري نف�س الن�ضرة اىل ارتفاع ن�ضبة الفقر لدى االناث حتت �ضن الثامنة ع�ضرة خالل االعوام 96، 97، 98،فهي للبنات : 
27%،26%، 24% . بينما تلك ان�ضب للذكور هي 

.%23 ، %25 ،%26

ت�ضرب الفتيات للتزويج املبكر )اخلطوبة والزواج( كانت ن�ضبته 52% من جمموع املت�ضربات. وفق ن�ضرة �ضوت الن�ضاء. عدد 
2004/5/20. �ضناء العا�س .

ثانيا:التزويج املبكر للفتيات:
انه انتهاك للحق يف النمو البدين والنف�ضي والعقلي ال�ضليم، انتهاك لل�ضحة، انتهاك للحق  بالتعليم. ومع ذلك ن�ضبة ال تقل عن 

36% من فتياتنا يتم تزويجهن قبل امتام �ضن الثامنة ع�ضرة. ن�ضرة وزارة �ضوؤون املراة . 2004..

ثالثا:العنف �صد الفتاه والزوجة:
35%من مبحوثات درا�ضة ميدانية قلن انهن تعر�ضن للعنف داخل اال�ضرة .)�ضوت الن�ضاء عدد 2004/22 .عي�ضى النحال (

22% من املراهقني قالوا انهم �ضاهدوا امهاتهم يتعر�ضن للعنف. 

)درا�ضة على 1000مراهق(

41% من الزوجات يتعر�ضن للعنف من قبل الزوج .

يف درا�ضة ملركز �ضوؤون املراة يف غزة. اجريت عام 2001. 

)امل�ضدر ال�ضابق(

قالت 46% من الزوجات انهن تعر�ضن للعنف اجل�ضدي .
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51% منهن تعر�ضن للعنف النف�ضي.

14% تعر�ضن للعنف اجلن�ضي.

رابعا:مفهوم احلماية:
ال�ضعار  هذا  والرتهيب. وحتت  والتخويف  والكبت  واملنع  والتقييد  املنع  ا�ضكال  �ضتى  عليها  املفهوم ميار�س  هذا  حتت غطاء 
قد متنع من اب�ضط حقوقها يف التعليم والتنقل والعمل. خوف عليها. وهنا نت�ضاءل ؟ اين الرتبية والتوعية والتقوية واحلوار 
والنقا�س واعطاء القوة باملعلومات واخلربات حلماية الذات والتقوية ملواجهة التحديات وال�ضعاب. ثم احلماية من ماذا؟؟. 

احلماية من االخر وهو الرجل . هل كل الرجال معتدون ؟؟. 

هل تكون احلماية بالتقييد ؟. 

ثم ماذا بخ�ضو�س املوقف من املعتدي ؟؟. 

اال ميكن تربية االخر بان ال يعتدي ؟.

ايرتك هكذا بدون تربية وتوعية ؟ ويف حال قيامه باالعتداء ملاذا ال يواجه بالعالج والتاهيل ؟. 

ملاذا ا�ضبح االخر معتدي ؟ االيعني ذلك ان املجتمع مق�ضر برتبيته ؟.

اين دور املجتمع بالرتبية والتهذيب لل�ضلوك ؟. 

ملاذا نحرم الفتاة من اب�ضط حقوقها بحجة احلماية لها. يف حني ال نعمل �ضيئا للمعتدي ؟؟.

ملاذا نت�ضامح جتاه ال�ضلوك اجلن�ضي الغري �ضوي للذكور ؟؟.

اال يعني هذا ق�ضور يف الرتبية، يف تربية الذكر خا�ضة يف عالقاتهم مع انف�ضهم ومع االخر وكيفية �ضيطرتهم على ذاتهم 
وعلى حاجاتهم وروؤيتهم لالخر وحقوقه وكرامته وان�ضانيته خا�ضة اذا كانت انثى، الي�س من االحرى تربية الذكور على احرتام 

االخر، على احرتام االنثى والنظر اليها نظرة ان�ضانية كرمية ولي�س فقط بعدا جن�ضيا.

الي�س من االف�ضل ان نربي الذكر على ان ينظر اىل االنثى يف ال�ضارع ، مكان العمل، اجلامعة، كان�ضانة لها كرامة وان�ضانية 
ولها حق باالحرتام والنظرة اليها باحرتام.

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى اال يعني ذلك اننا بحاجة اىل اهتمام بال�ضلوك اجلن�ضي لالفراد وروؤية االفراد للجن�س االخر .

اال يعني ذلك ان تكون تربيتنا للذكور قائمة على ا�ضا�س تقوية االرادة الذاتية وال�ضيطرة على الذات وتنمية االح�ضا�س بامل�ضوؤولية 
)بكل ابعادها االخالقية واالجتماعية واالقت�ضادية والقانونية(

انه ارادة وتفكري واح�ضا�س بامل�ضوؤوليه ان له تبعات ونتائج يجب حتملها وعدم الهروب منها.

ان ال�ضلوك اجلن�ضي لي�س �ضرقة واقتنا�س وا�ضتقالل وممار�ضة القوة والعنف يف الظالم.

اىل متى نحرم الفتاة  من حقوقها اال�ضا�ضية خوفا عليها من ال�ضلوك اجلن�ضي غري امل�ضيطر عليه من قبل االخر »الرجل«.

اىل متى ي�ضتمر املجتمع بتجاهله جتاه ال�ضلوك اجلن�ضي غري امل�ضبوط والع�ضوائي للرجل.

والتفاهم  املتبادل  االحرتام  على  قائم  اي�ضا  لالزواج  اجلن�ضي  ال�ضلوك  يكون  ان  املجدي  من  انه  جند  اال  االطار  هذا  ويف 
وامل�ضاركة وكذلك امل�ضاركة يف التبعات والنتائج.

اال يتطلب ان يكون التفاهم بني االزواج هو اال�ضا�س يف كل ما يتعلق باالجناب واملباعدة بينه.

الي�س عقد القران هو عقد �ضراكة وتفاهم وت�ضارك.
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خام�صا:مفهوم ال�صرف والعذرية:  
يف هذا املجال نطرح اال�ضئلة التالية:

ملاذا يربط ال�ضرف فقط بوجود دليل العذرية لدى الفتاة فقط؟.

اال يوجد دليل �ضرف للرجل.؟!

هل اغت�ضاب الفتاة يفقدها �ضرفها؟.

هل ال�ضلوك اجلن�ضي غري امل�ضوؤول يكون �ضريفا ملجرد انه مل يقرتب من املحظور االقرتاب منه وفق معايري املجتمع؟ .

هل م�ضموح ان منار�س كل ا�ضكال االيذاء واالعتداء وانتهاك الكرامة واالن�ضانية طاملا حر�س البع�س عدم االقرتاب مما يعتربه 
املجتمع دليل العذرية؟ .

كم زوجة عانت من ال�ضك ب�ضلوكها اجلن�ضي قبل الزواج مبجرد انه مل يح�ضل نزف دم لديها ليلة الدخلة؟.

كم فتاة قتلت على خلفية ال�صك ب�صلوكها اجلن�صي ثم تبني بعد الفح�س الطبي ان غ�صاء البكارة لديها من النوع اللحمي 
»املطاطي ح�صب املفهوم ال�صائع« اال يتطلب ذلك التوعية لالزواج املقبليني على الزواج على حقيقة هذه االمور؟.

ب�ضورة  يتم  عليها حيث  واعتداء  وكرامتها  الن�ضانيتها  م�ضاعف  انتهاك  هو  عليهن جن�ضيا  املعتدى  للفتيات  العذرية  فح�س 
قا�ضية بدون اهتمام بو�ضعها النف�ضي واالجتماعي.

�صاد�صا:القتل على خلفية ال�صرف:
بالن�ضبة لهذا امل�ضطلح. ومهما كانت اال�ضباب فال �ضيء يربر القتل. وال يربر ان تكون ال�ضحية هي التي تعاقب. ويف احلالتني 
ال �ضيء يربر انتهاك القانون. وال �ضيء يربر ان يقوم االفراد باخذ القانون بايديهم. . يجب ان نبحث باال�ضباب ونعاجلها. 

ويجب ان نبحث عن اجلاين وان ن�ضلمه للعدالة والقانون .

اود اال�ضارة اىل انه مت ا�ضتخدام هذا امل�ضطلح موؤخرا لتربير جرائم قتل ارتكبت بحق فتيات بريئات. تبني بعد الفح�س . 1
الطبي عليهن انهن ووفق املفهوم ال�ضعبي ال�ضائع عن ال�ضرف �ضريفات.

التعبري عن . 2 اأو  املرياث  اال�ضا�ضية مثل حق  انهن طالنب بحقوقهن  ون�ضاء ملجرد  فتيات  ارتكبت مثل هذه اجلرائم بحق 
الذات.

با�ضمه ارتكبت جرائم بحق فتيات ون�ضاء بريئات كن قد تعر�ضن لالغت�ضاب واالعتداء عليهن جن�ضيا من قبل احد افراد . 3
العائلة وقتلت من فرد اخر بدعوى القتل لغ�ضل العار يف حني ان املعتدي هو احد افراد العائلة.

الفتيات من قبل ذكور . 4 املادة )340( العذر املحلل، يف قانون العقوبات يجب تغيريها النها تعطي اباحة وت�ضجيع لقتل 
العائلة.

هناك قانون ويجب احرتام �ضيادة القانون. ويجب احالة كل خمالفة اىل القانون لياأخذ جمراه.. 5

يف اأي جرمية هناك طرفني يجب تطبيق القانون بعدالة على الطرفني رجال اأو امراأة.. 6

يجب ان ت�ضن توعية جماهريية وا�ضعة ي�ضارك فيها الرتبويني واالكادمييني ورجال الدين من اجل وقاية املجتمع من هذه . 7
امل�ضكلة اخلطرية وا�ضبابها.

�صابعا: الزواج والعالقات الزوجية وال�صحة االجنابية: 
املجتمع الفل�ضطيني جزء من املجتمع العربي. وتركيبته اال�ضرية كاال�ضرة العربية يحتل فيها الرجل عادة قمة هرم ال�ضلطة 
والنفوذ والقرار. اما املراأة فتحتل فيه ا�ضفل الهرم.)حليم بركات. املجتمع العربي املعا�ضر. مركز درا�ضات الوحدة العربية. 
�س175(واملراة يف نظر املجتمع قا�ضر و�ضلع اعوج. دورها توفري �ضبل العي�س والراحة للرجل. �ضاحب ارادتها وتبقى ا�ضرية 
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البيت مقيدة مبفهوم احلماية، ال�ضرف والعذرية. )توفيق كنعان، قوانني غري مكتوبة تتحكم مبكانة املراة الفل�ضطينية(.

ويف حال زواجها تنتقل ملكية رقبتها من والدها اىل زوجها . وتدخل يف منظومة عالقات اأ�ضرية هي فيها االأ�ضعف وفق معادلة 

هو املنفق / ال�صيد، االأمر الناهي، �صاحب القرار . هي امل�صتهلك /املطيع.

وظيفتها رعاية الزوج واال�ضرة واجناب االطفال. وخا�ضة الذكور. وان اجنبت بنات ف�ضوف ت�ضتمر باالجناب حتى تنجب الذكر 
واال تهدد اما بالطالق او التزوج عليها من امراة اخرى. )االجناب.اجناب الذكور. الطالق او التعدد (.

ال�ضجرة الغري مثمرة قطعها حالل.

ومن هنا جند انه وباالجناب وخا�ضة للذكور تتعزز مكانة الزوجة.

ومن هنا جند انه تاريخيا املتابعة ال�ضحية للزوجة تكرث وتت�ضاعف يف مرحلة اجنابها. اما يف املراحل االخرى فال اهتمام 
بو�ضعها ال�ضحي. فح�ضب االح�ضاء املركزي لعام 2002 توجه املراة لتلقي الرعاية ال�ضحية اثناء احلمل ت�ضل اىل حوايل 

96%من احلوامل ) �ضفة وقطاع (بينما ال تزيد هذه الن�ضبة عن 21% القطاع -26% ال�ضفة. يف مراحل عمرها االأخرى.

وعلى الرغم من مركزية املهمة االجنابية للزوجة ولكن لال�ضف  ال �ضيطرة للزوجة على القرارات املتعلقة بوظيفتها االجنابية. 

من يحدد عدد والداتها ؟؟.

من يحدد فرتات املباعدة بني االحمال لها ؟؟. 

هل متلك قرار تنظيم ن�ضلها ؟؟؟.

هل متلك حرية احلركة والتنقل للعالج وتلقي اخلدمات ال�ضحية ؟؟.

االإح�صائيات تتحدث: 
وحماية  تنظيم  جمعية  اجرتها  درا�ضة  ح�ضب  االجنابية  �ضحتها  بق�ضايا  يتعلق  فيما  القرار  اتخاذ  يف  املراأة  م�ضاركة  درجة 
يتعلق  القرار فيما  الفل�ضطينية يف اتخاذ  املراأة  الدكتور تي�ضري عبد اهلل.)�س16( كانت م�ضاركة  اال�ضرة عام 1997 اعدها 

ب�ضحتها اجلن�ضية واالجنابية كما يلي:

35،8% من العينة كانت درجة م�ضاركتهن متو�ضطة.

48،8% من العينة كانت درجة م�ضاركتهن مرتفعة.

15،4% درجة م�ضاركتهن منخف�ضة جدا.

اما ما يتعلق بقرارات االجناب فقد كانت امل�صاركة كما يلي:
44،1% من الزوجات يعتقدن باأن املراأة ال ت�ضارك باتخاذ القرار اخلا�س باجنابها. 

21،1% يرين ان االناث ي�ضاركن باتخاذ القرار.

34،8% يرين ان اتخاذ قرار اجناب هو قرار م�ضرتك مع الزوج.                                

اما فيما يتعلق بالعالقة اجلن�صية الزوجية فقد كانت االجابات كما يلي:
68،3% ال ي�ضاركن باتخاذ القرار بخ�ضو�س هذه العالقة.

11،9% ي�ضاركن باتخاذ القرار. 

19،6% اجنب ان قرار العالقة اجلن�ضية هو قرار م�ضرتك مع الزوج.

اما بخ�ضو�س تنظيم الن�ضل يف اال�ضرة فكانت اجابات امل�ضاركات كما يلي:
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26،7% من الن�ضاء ال ي�ضاركن باتخاذ قرار تنظيم الن�ضل لديهن. 

38% من الن�ضاء يتخذن قرار تنظيم اال�ضرة.

35،3% قرار تنظيم اال�ضرة هو قرار م�ضرتك.

كما ا�صارت الدرا�صة اىل ان:
27،9% من الن�ضاء ال ي�ضاركن يف اتخاذ القرار ب�ضكل عام داخل اال�ضرة. 

34،1%  القرار م�ضرتك مع الزوج.

اما فيما يتعلق بتحديد موعد احلمل:
35،6% املراأة ال ت�ضارك.

29،2% املراأة تتخذ القرار بتحديد موعد احلمل.

35،3% القرار م�ضرتك مع الزوج.

العينة 976 انثى وذكر »�صفة وقطاع غزة وقد�س«.

املراأة  ومتكني  االجنابية  وال�ضحة  اال�ضرة  تنظيم  جتاه  و�ضلوكهم  ومواقفهم  الرجال  مفاهيم  ال�ضتك�ضاف  درا�ضة  اجريت 
»جمموعة بوؤرية عددها 72 رجل« قام بها الدكتور حممد فتحي العفيفي)�س22( 1997.

كانت النتائج كما يلي:
متى ميكن اتخاذ قرار تنظيم اال�صرة لديه.

63من 76 يرون �ضرورة وجود اطفال »ذكور حتديدا« قبل ا�ضتخدام تنظيم اال�ضرة.

13 منهم اجاب انه ال فرق بني الذكر واالنثى وان لدى اتخاذ قرار التنظيم.

راأيه حول م�صاركة الزوجة يف قرار تنظيم اال�صرة:
52 من 72 راأي الزوجة هام

13 راأي الزوجة مطلوب اذا كان هناك خطر على حياتها

7 قالوا ان راأي الزوج هو املهم واالخري وال اعتبار لراأي املراأة.

عدم  وراء  الرئي�ضي  ال�ضبب  ت�ضكل  اال�ضرة  لتنظيم  املعار�ضة  االجتماعية  واملعتقدات  املواقف  ان  اىل  االح�ضائيات  )ت�ضري 
ا�ضتخدام و�ضائل منع احلمل: معر�ضة الزوج ،معار�ضة االقارب، معتقدات دينية(

�صاألت العينة حول قناعته بدور املراأة يف املجتمع.

40 من 76 دورها هام يف االهتمام مبنزلها وزوجها واوالدها فقط.

20 دورها م�ضاو لدور الرجل يف املجتمع / عام وخا�س.

16 دورها ا�ضا�ضي يف املنزل ورعاية اال�ضرة ويف احوال معينة

ميكنها امل�ضاركة يف ن�ضاطات حمدودة خارج املنزل.
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املوقف من عمل املراأة خارج املنزل.

17 من 76 يرف�ضون عمل املراأة خارج املنزل على االطالق 

9 فقط يوافقون .

املوقف من تعدد الزوجات:

40 من 76 ا�ضاروا ان التعدد مقبول وحملل مع وجود ا�ضباب له، ووجود قدرة مالية

36 منهم مل يوافقوا عليه وان دعت احلاجة اىل الزواج مرة اخرى فانه يرى ان يطلق االوىل.

ثامنا:مواقف طلبة اجلامعات جتاه بع�س ق�صايا املراأة:
بعيدا عن املوروث الثقايف ويف ا�ضتطالع حديث قامت موؤ�ض�ضة الفا بدرا�ضة التوجهات املدنية لدى طلبة اجلامعات الفل�ضطينية 
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من خالل عينة �ضملت 1197 طالبا موزعني على خمتلف اجلامعات وكانت ن�ضبة الذكور %52،5 

بينما بلغت ن�ضبة االناث 47،5% جمعت البيانات يف الفرتة الواقعة بني 2004/10/20-2004/10/1 .

تقول نتائج درا�ضة التوجهات ان 97% من الطلبة يوؤيدون حق املراأة يف التعليم العايل وبلغت ن�ضبة املوؤيدين حلقها يف العمل 
خارج املنزل على 80.9 % وهذه كلها موؤ�ضرات ايجابية تدعو للتفاوؤل ولكن عندما يتعلق االمر بخ�ضو�ضيات الفتيات والن�ضاء 
فان ال�ضورة تختلف، كاختيار اللبا�س الذي ترغب فيه املراأة والفتاة مثال ف�ضنجد ان 49،7% �ضد هذا احلق الذي ال ميكن 
والنقابات، من ناحية اخرى فقد حازت  والتنظيمات  ادوات ن�ضالية ويف مقدمتها االحزاب  له ان يتحقق مبعزل عن وجود 
م�ضاهمة املراأة يف املهن التقليدية على او�ضع تاأييد طالبي، حيث بلغت ن�ضبة املوؤيدين مل�ضاركة املراأة يف مهنة التعليم %100 
بينما تعترب هذه الن�ضبة مرتفعة ومقلقة خا�ضة اذا اخذنا باالعتبار ان حوايل ن�ضف امل�ضوتني من الطالبات وتتناق�س هذه 
الن�ضبة مع »اغداق« احلريات يف التعليم والعمل. ويت�ضح التناق�س اكرث عندما يبدي 45% من الطلبة رف�ضهم حلق اخواتهم 
يف ع�ضوية املجل�س البلدي اأو القروي، ويت�ضح التناق�س اكرث فاأكرث عندما ي�ضوت الطلبة على حق املراأة يف االنتماء حلزب 
�ضيا�ضي وتكون ع�ضوا فيه، فقد جاءت النتيجة خميبة لالمال حني قال 31،5% انهم ال يوافقون ب�ضدة وقال 21.3% انهم ال 
يوافقون، وبهذا ت�ضبح الن�ضبة االجمالية لعدم املوافقة على امل�ضاركة ال�ضيا�ضية 52.8% وهي تعك�س راأيا اكرثيا خطريا وهذا 
املوقف يعد موؤ�ضرا على الرغبة يف الو�ضاية الذكورية على الن�ضاء، ويف رف�س مبداأ اال�ضتقالل وامل�ضاركة يف التغيري املجتمعي 
ع�ضوية املجل�س الت�ضريعي على 61.7% اما من�ضب رئي�ضة الدولة فقد حازت على تاأييد 26.2% فقط وهذه النتيجة خميفة 

وتعرب عن التمييز ال�ضلبي والنظرة الدونية للمراأة.

ويف جمال العمل املنزيل:

ابدى 76.2% من الطالب موافقتهم على التعاون بني الرجل واملراأة يف االعمال املنزلية مبا فيها تربية االطفال بينما اعترب 
22.7% ان االعمال املنزلية هي من اخت�ضا�س املراأة، وهذا بالطبع موؤ�ضر ايجابي. نالحظ هنا تناق�ضا ما بني االفراد باحلقوق 
االقت�ضادية للمراأة وبني االقرار باحلقوق ال�ضيا�ضية والقيادية للن�ضاء وهذا يدلل على فكرة ا�ضتخدام احلقوق الغرا�س املنفعة 
املبا�ضرة ولي�س ناجتا عن القناعة بامل�ضاركة واحلق يف امل�ضاواة مع الرجل يف املجتمع الفل�ضطيني، كما يعطي موؤ�ضرات وا�ضحة 
طلبة  لدى  الن�ضب  هذه  تكون  ان  للعجب  املثري  من  ولعله  املواطنة،  وحقوق  امل�ضاركة  بوجوب  املجتمعي  االقتناع  �ضعف  على 

اجلامعات الذين من املفرت�س ان يكونوا اداة التغيري والتطور واالنفتاح والدميقراطية و�ضوال اىل املجتمع الدميقراطي.

ومن الالفت اي�صا يف مو�صوع املراأة اعترب 29% من الطالب ان �صرب املراأة هو امر مقبول يف بع�س االحيان، مبعنى ان 
هناك ثلث الطلبة يوؤيدون �صرب املراأة ب�صروط، وكانت الطامة الكربى عندما �صوؤل الطالب عن رايهم يف املقولة »ان 
الن�صاء ناق�صات عقل ودين« فقد قال 23.7% انها �صحيحة يف معظم االحيان، بينما قال 44.9% انها �صحيحة يف بع�س 

االحيان وقال 31.4% انها مرفو�صة جملة وتف�صيال.

 ان م�ضاألة االقرار باأهلية املراأة ودورها وا�ضتقالليتها هي م�ضاألة ينبغي حتويلها اىل عملية من احلوار املتوا�ضل حول االفكار 
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التعليمية  امل�ضاقات  وذلك عرب  تراثنا احل�ضاري،  متقدم يف  هو  ما  وكل  املعا�ضر  االن�ضاين  الفكر  ملعايري  ا�ضتنادا  واملفاهيم 
واحلوارات الثقافية التي تكر�س هذه امل�ضاألة، فكيف ميكن احلديث عن جمتمع يهم�س ن�ضفه وال يثق بقدرات هذا الن�ضف اال 

باملعنى الذي يحقق له املنفعة اللحظية واملبا�ضرة.

وال يرتبط املوقف املرتبك من حرية املراأة وحقوقها برف�س الدولة الدميقراطية العلمانية فقط، بل يتعداه اىل موقف �ضلبي 
اخر يتمثل باالجناز االعمى للع�ضرية، حيث يعتقد 82.9% من الطلبة ان الع�ضرية توفر احلماية للفرد، بينما اجاب 64% منهم 
انها اأي الع�ضرية حتدد مكانة الفرد االجتماعية، ومن املعروف اننا كلما ابتعدنا عن تاأثري الع�ضائرية على الفرد �ضرنا قدما 

باجتاه املجتمع املدين والعك�س بالعك�س.
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الخاتمة
ان االجتاهات العامة لطلبة اجلامعات هذه لي�ضت بعيدة عن االجتاهات والقيم واملفاهيم املوجهة ل�ضلوك جتاه املراة والتي 
يذخر بها موروثنا الثقايف. والذي ات�ضح وبامللمو�س انه يكر�س التمييز �ضد املراة ويربر العنف اجل�ضدي واللفظي واجلن�ضي 
املوجه �ضدها. كما انه ومن خالل ما يحتوية من مفاهيم مقيدة ومانعة وراء حرمان االناث من التمتع بالعديد من احلقوق 
اال�ضا�ضية لهن من تعليم وعمل وحرية حركة وحترك وم�ضاركة فعالة يف احلياة العامة. وفوق كل ذلك احلق بال�ضيطرة على 

الذات وبحرية اتخاذ القرارات املتعلقة بحا�ضرها وم�ضتقبلها.   

فهل ميكن ان نتقدم علميا وتنمويا مبعزل عن تقدم مفاهيمنا حول املراة. االم والبنت واالخت.املواطنة طالبة، عاملة، موظفة. 
واىل متى ن�ضمح با�ضتمرار هذا االمر الذي ي�ضكل انتهاكا �ضارخا حلقوق املراة. فكم هي حاجتنا اىل منظومة ثقافية ان�ضانية 

تكر�س حقوق االن�ضان وحقوق املراة، وتوؤ�ض�س ملجتمع العدالة وامل�ضاواة وعدم التمييز ؟؟؟؟؟؟.
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اهلل . �س16. 1997.

مفاهيم ومواقف و�ضلوك الرجل من تنظيم اال�ضرة وال�ضحة االجنابية ومتكني املراأة يف فل�ضطني. جمعية تنظيم وحماية . 12
اال�ضرة. حممد فتحي العفيفي.�س 22. 1997.

العاملية . 13 الفا  موؤ�ض�ضة  اإعداد  من  والقطاع  ال�ضفة  يف  الفل�ضطينية  اجلامعات  طلبة  لدى  املدنية  التوجهات  حول  درا�ضة 
لالبحاث واملعلوماتية وا�ضتطالع الراي .
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اجلزء الثالث
العنوان : احلماية من العنف املبني على اأ�صا�س النوع االجتماعي والعنف االأ�صري  

خمطط اجلل�صات التدريبية للجزء الثالث
الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات

التدريبية
)االأ�ضاليب - التقنيات 

التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة االأوىل
مدخل اىل العنف �ضد 

املراأة 

- مناق�ضة مفهوم العنف والعنف 
�ضد املراة.

- التعرف على تعريف العنف يف 
ال�ضرعة الدولية

- بيان اأنواع العنف �ضد املراة.
- تو�ضيح اأثار العنف على املراأة 

�ضحية العنف.
- تعزيز اجتاهات ايجابية يف 

التعامل مع �ضحايا العنف
- تعزيز مهارات التعرف على انواع 

العنف �ضد املراة 

- ع�ضف ذهني
- جمموعات عمل

- اوراق عمل
- مناق�ضة وعر�س 

جتارب واقعية

- اوراق عمل 
- اقالم ملونة 

- لوح قالب
 Data show -

3�ضاعات 
ون�ضف

الن�صاط االول: ع�ضف ذهني مع امل�ضاركني/ات حول مفهوم العنف القائم على النوع االجتماعي                             ن�ضف �ضاعة
الن�صاط الثاين: عمل جمموعات م�ضغرة من امل�ضاركني/ات الإيجاد اأوجه االختالف والت�ضابه يف تعريف العنف واملوقف منه        �ضاعة
الن�صاط الثالث: حقائق ومعتقدات حول العنف                                                                                                           ن�ضف �ضاعة

الن�صاط الرابع:عمل جمموعات الختبار ق�ض�س واقعية للعنف القائم على النوع االجتماعي                                   �ضاعة ون�ضف  

خطوات اجلل�صة 

الن�صاط االأول: الع�صف الذهني: 
تق���وم املدرب/ة بكتابة م�ضطلح )العنف �ضد املراأة( بخط كبري ووا�ضح ومرئي للمجموعة،وتقوم ب�ضوؤال امل�ضاركني/ات مباذا 

يجول بخاطرهم عند �ضماع هذا امل�ضطلح؟، وماذا يعني لهم؟، وتعمل على تدوين كافة االأفكار واملواقف املرتبطة بتعريف. 

العنف وفق ما يراه امل�ضاركات/ين. ويي�ضر املدرب/ة توحيد الت�ضور حول مفهوم النعف مبا يتالءم مع ما مت تدوينه.

�صيناريو اآخر للن�صاط:
ميكن اأن يقوم/تقوم املدرب/ة بعر�س جمموعة �ضور يتم ق�ضها من ال�ضحف واملجالت املحلية، اأو اأمثال ومقوالت ماأثورة من 
الواقع املحلي، وتكون معربة عن العنف �ضد املراأة، ويقوم بالطلب من امل�ضاركات/ين التعليق عليها، ليتم الو�ضول اىل تعريفات 

حمددة حول العنف القائم على النوع االجتماعي.

الن�صاط الثاين: جمموعات العمل 
تقوم/يقوم املدرب/ة بتق�ضيم املجموعة اإىل جمموعات م�ضغرة مكونة من 4- 6 م�ضاركني/ات، وتقوم بعر�س اأوراق العمل يف 
ورقة العمل رقم )1.1(اخلا�ضة بتعريفات العنف املختلفة، ويطلب من املجموعات امل�ضغرة اأن تعمل على ايجاد اأوجه التباين 
والت�ضابة يف التعريفات الواردة، واخلطوة الثانية اأن يقوم امل�ضاركني/ات باالإتفاق على اإقرتاح تعريف وطني للعنف القائم على 
الن���وع االإجتماع���ي بحيث يكون �ضامل من وجهة نظر امل�ضاركني/ات. ويطلب من كل جمموع���ة اأن تعر�س لكافة امل�ضاركني/ات 

ي
ف األسر

ي والعن
س النوع االجتماع

ى أسا
ي عل

ف المبن
الجزء الثالث | الحماية من العن
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النتائ���ج الذي مت التو�ض���ل اليها يف اأوجه التباين واالختالف وماهو االإقرتاح ال�ضام���ل لتعريف العنف من وجهة نظر املجموعة 
امل�ضغ���رة. تق���وم املدربة باإ�ضتط���الع راأي املجموعة يف اأي م���ن التعريفات التي �ضيت���م تر�ضيحها الأن تفوز يف ني���ل ر�ضا غالبية 

امل�ضاركني/ات يف كون التعريف �ضامل.
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ورقة عمل  رقم )1.1(
تعريفات للعنف

تعريف االإعالن العاملي ملناه�صة العنف )1990(: 

“يق�ض���د مب�ضطل���ح العنف �ضد املراأة اأي عمل من اأعمال العنف القائم على ن���وع اجلن�س يرتتب عليه اإيذاء بدين اأو جن�ضي اأو 
نف�ضي اأو معاناة للمراأة، مبا يف ذلك التهديد بالقيام باأعمال من هذا القبيل اأو االإكراه اأو احلرمان التع�ضفي من احلرية، �ضواء 

حدث ذلك يف احلياة العامة اأو اخلا�ضة”.

تعريف �صندوق االأمم املتحدة لل�صكان العنف على اأ�صا�س النوع االجتماعي )1998(:

“العنف الذي يكون فيه الرجل واملراأة معنيان والذي ينتج عن عدم التوازن يف عالقات ال�ضلطة بني املراأة والرجل. يكون العنف 
موجه���ًا مبا�ضرة �ضد املراأة الأنها ام���راأة اأو مي�س املراأة ب�ضفة متفاوتة، ويت�ضمن فيما يت�ضم���ن املمار�ضات النف�ضية واجل�ضمية 
واجلن�ضية )التهديد، التعذيب، االغت�ضاب، احلرمان من احلرية داخل االأ�ضرة وخارجها(، وقد يت�ضمن اأي�ضًا املمار�ضات التي 

تقودها الدولة اأو اجلماعات ال�ضيا�ضية”. 

تعريف منظمة ال�صحة العاملية للعنف )2002(:

“اأي���ة حماول���ة مق�ضودة ال�ضتعمال القوة اجل�ضدية اأو التهديد با�ضتعمالها �ضد ال���ذات اأو �ضخ�س اآخر اأو جمموعة اأ�ضخا�س اأو 
جمتمع حملي، ينتج عنها اأو يكون هناك احتمال كبري اأن ينتج عنها جروح اأو قتل اأو اإعاقة اأو اأذى نف�ضي اأو حرمان”.
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الن�صاط الثالث:حقائق ومعتقدات خاطئة حول العنف �صد املراأة 
يق���وم امل���درب/ة بتوزي���ع ورق���ة عمل ح���ول جمموع���ة من املعتق���دات اخلاطئ���ة يف ممار�ض���ة العنف �ض���د امل���راأة، ويطلب من 
امل�ضارك���ني/ات بالتعلي���ق عل���ى ه���ذه املعتقدات واق���رتاح احلقائ���ق املنافية له���ذه املعتقدات وف���ق ورقة العمل رق���م )1.2(.
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ورقة عمل رقم)1.2(
معتقدات خاطئة وحقائق حول العنف املبني على النوع االجتماعي 

1. االإعتقاد:الرجل له احلق يف معاملة زوجته كما يحلو له فذلك من حقه. 
احلقيقة: ال يحق الأي رجل اأن ميار�س العنف �ضد زوجته، فما من عمل تعمله املراأة يعطي زوجها حق �ضربها، 

حتى لو راأى اأنها ت�ضتحق ال�ضرب، وحتى لو راأت هي نف�ضها كذلك.

2. االإعتقاد: الرجل قد ميار�س العنف وال�ضرب على زوجته الأنه يحبها، فحتى لو �ضربها فذلك الأنه يحبها. 
احلقيق��ة: لي����س ال�ضرب دلياًل على احل���ب، فاحلب هو اظهار االإحرتام واللط���ف، فالكثري من الرجال الذين 

ي�ضربون زوجاتهم لديهم حب االمتالك.

3. االإعتقاد: الرجال الذين ي�ضربون زوجاتهم الأنهم ي�ضربون الكحول. 
احلقيقة: لي�ضت الكحول م�ضدر للعنف ولكن يف كثري من االأحيان ت�ضهم يف تفاقم احلال، فالعنف �ضائع اأي�ضًا 

يف اأمكان ال يتعاطى فيها النا�س الكحول.

4. االإعتق��اد: ان العن���ف �ضد املراأة هي م�ضاأل���ة خا�ضة باملراأة وعائلتها، فلي�س الئقًا اأن يتدخ���ل العامل/ة ال�ضحي/ة اأو اأي 
طرف اآخر يف حياتهما اخلا�ضة.

احلقيق��ة: لي�س العنف �ضد املراأة م�ضكلة عائلي���ة فح�ضب، اإذ يتاأذى العديد من الن�ضاء ويقتلن. لذا العنف هو 
م�ضكلة �ضحية واجتماعية.

5. االإعتقاد: املراأة يجب اأن حتتمل العنف يف �ضبيل احلفاظ على اأطفالها وعدم تركهم تع�ضاء. 
احلقيق��ة: بقاء املراأة مع رجل عنيف لي�س دوما يف م�ضلح���ة االأ�ضرة. فهو يعطي االأطفال قدوة �ضيئة وخاطئة 

يف التعامل مع م�ضاعرهم وانفعاالتهم.

6. االإعتقاد: الفقراء واجلهالء وحدهم من ي�ضربون زوجاتهم.  
احلقيق��ة: لي����س العنف م�ضكلة فقر اأو جهل. قد يحدث يف اأي بيت اأكان فقريًا او غنيًا، مثقفًا اأو اأقل ثقافة، يف 

املدينة اأو يف الريف. 
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الن�صاط الرابع: عمل جمموعات الإختبار ق�ص�س واقعية 
يق���وم امل���درب/ة بتق�ضي���م املجموعة اإىل جمموع���ات م�ضغرة من 3-5 م�ضارك���ني/ات ويطلب املدرب/ة  م���ن كل جمموعة اأن 
ت�ضتح�ض���ر حادث���ة، ق�ضة، موقف يتعلق بالعنف من واقع جتارب بع�ضهم يف املجموعة، على نحو علمو به اأو مت معاي�ضته. يطلب 

من كل جمموعة م�ضغرة اأن تناق�س االأ�ضئلة التالية يف الق�ضية التي يتفقوا فيما بينهم على نقا�ضها.

• ماهو �ضكل العنف املمار�س ؟.	

• من املعَنفة؟ وكيف تراها ؟.	

• من هو املعِنف؟ وكيف تراه ؟.  	

• اأين وقع العنف ؟ ومن هم االطراف بالق�ضية من وجهة نظرك ؟.	

• ماذا كانت االأ�ضباب للعنف من وجهة نظرك ؟.	

• هل هناك اأكرث من نوع و�ضكل للعنف يف الق�ضة واأكرث من معنف ؟ حددي/ حدد. 	

ُيطلب من كل جمموعة اأن تقوم بعر�س ما مت التو�ضل اإليه اأمام املجموعة، ويقوم املدرب بتي�ضري ت�ضنيف الق�ضايا وفق اأ�ضكال 
العنف املمار�س يف الق�ضايا التي مت عر�ضها، وم�ضتويات وقوعها، ونقا�س وحتديد للعنا�ضر امل�ضرتكة يف تو�ضيف املجموعات.

خمرجات اجلل�صة: 
• متييز وحتديد العنف القائم على النوع االجتماعي. 	

• بناء توجهات ايجابية نحو ق�ضايا املراة ونبذ العنف بكافة ا�ضكاله.	

اإر�صادات  للمدرب/ة : 
• من ال�ضروري اأن يتم مراجعة املواد النظرية حول العنف القائم على النوع االجتماعي من االأجزاء ال�ضابقة بالدليل كمواد 	

معينة على تركيز االأفكار والنقا�س مع  امل�ضاركني/ات.

• ق���در االمكان اإعط���اء الفر�ضة للجميع للتعبري عن تعريفاتهم/هن للعنف والتعبري ع���ن معتقداتهم هن واإعطاء ال�ضرعية 	
لالختالف يف االراء.

• حت�ضري ال�ضور اأو ق�ضا�ضات اجلرائد قبل اجلل�ضة ومن املف�ضل حت�ضري عدد يزيد عن عدد اأفراد املجموعة امل�ضاركة.	
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة الثانية
العنف املبني على مفهوم 

واأدوار النوع االجتماعي

- معرفة مفهوم النوع االجتماعي 
وفهم تعدد االأدوار للنوع االجتماعي 

واختالفها وتغريها.
- ربط مفاهيم النوع واالأدوار 

بالواقع وعالقته بالعنف �ضد املراة 
- تو�ضيح اأثار العنف على املراأة 

�ضحية العنف.
- تعزيز اجتاهات ايجابية يف 

التعامل مع �ضحايا العنف
- عدم لوم �ضحايا العنف وتقدمي 

الدعم املهني املطلوب

- ع�ضف ذهني
- جمموعات عمل

- اوراق عمل
- مناق�ضة وعر�س 

جتارب واقعية

- اوراق عمل 
- اقالم ملونة 

- لوح قالب
 Data show -

�ضاعتني 
ون�ضف

الن�صاط االول : عر�س ومناق�ضة �ضور منطية                                                                                                                      �ضاعة 
الن�صاط الثاين: اآثار العنف على حياة الن�ضاء )جمموعات عمل(                                                                           �ضاعة ون�ضف

خطوات اجلل�صة:

الن�صاط االول : عر�س ومناق�صة �صور منطية
اأوال: يوزع/توزع املدرب/ة 6 �صور او كاريكاتريات تتناول االأفكار التالية:

امراأة تر�ضع وتغ�ضل االأواين، حتمل ماءًا اأو حطبًا.. 1

رجل يحمل بنتا �ضغرية، ينظف واجهة املنزل، يغ�ضل مالب�ضه.. 2

امراأة تزرع، تبيع يف ال�ضوق، ترعى، تدر�س يف ف�ضل.. 3

رجل يرعى، يبيع يف ال�ضوق، رجل يزرع.. 4

رجل يف اجتماع جلنة، رجل يف منا�ضبة اجتماعية.. 5

امراأة يف منا�ضبة اجتماعية، امراأة ت�ضارك يف نفري اأو عمل جمتمعي عام.. 6

ثانيا: قدم/ قدمي مو�صوع اجلل�صة وا�صاأل/ا�صاأيل امل�صاركني/ات عن م�صئوليات الرجال والن�صاء يف املجتمع؟ وهل كانت 
دائما امل�ضئوليات موزعة بنف�س ال�ضكل؟ يتم التلخي�س بالرتكيز على اأن املهام ت�ضمى اأدوار، واملفرد منها دور ويعني مهمة اأو 
ن�ضاط. وكل دور يرتبط بو�ضع اأو مكانة معينة، االأم تعترب و�ضعا اأو مكانة لها م�ضئوليات وواجبات وحقوق، فاأداء املهام على 
اأ�ضا�س الواجبات واحلقوق لالأم ي�ضمى دورا. واالأب مكانة اأو و�ضع مرتبط مب�ضئوليات وواجبات، واأداء امل�ضئوليات والواجبات 
ي�ضمى دورا. ي�ضاأل املدرب/ املدربة عن العوامل التي ت�ضكل اأدوار الن�ضاء والرجال وتق�ضيم امل�ضئوليات بينهم. وميكن ا�ضتخدام 

اأ�ضئلة مثال:

هل اختلفت االأدوار على مر الزمن بني الن�ضاء والرجال يف مهام الزراعة اأو جلب املاء اأو جلب احلطب اأو بناء املنازل الخ…؟ 
وواجباتهم  م�ضئولياتهم  حتدد  والرجال  الن�ضاء  فيها  يعي�س  التي  الظروف  اأن  املدربة  املدرب/  ي�ضرح  االجابات  �ضوء  على 
وحقوقهم. عندما يولد الفرد، امراأة اأو رجل، يربيه اأبوه واأمه ويعلمانه �ضلوكا معينا واآدابا معينة، ويتعلم من اأ�ضحابه ومن 
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املدر�ضة ومن كل الذين حوله. مثال يف بع�س املجتمعات يجلب الن�ضاء املاء ويف جمتمعات اأخرى جلب املاء م�ضئولية الرجال 
ملاذا ؟ الأن امل�ضئوليات يحددها املجتمع. واأدوار احلمل والوالدة والر�ضاعة هي فقط من االأدوار الذي يحددها جن�س االن�ضان. 

ثالثا: تق�ضيم املجموعة الكلية اىل 3 جمموعات م�ضغرة، وُيطلب من كل جمموعة مناق�ضة �ضورتني، واجراء نقا�س معمق فيما 
بينهما حول روؤيتهم وموقفهم من االأدوار التي متثلها ال�ضور، وهنا �ضرورة م�ضاعدة امل�ضاركني/ات على التمييز بني االدوار 

املختلفة يف املجتمع وكيف للثقافة املجتعمية الدور االأ�ضا�ضي يف حتديد هذه االأدوار. 

• م�ضئوليات 	 احلياة،  وظروف  والتقاليد  العادات  ت�ضكل  كيف  عن  اأمثله  اإعطاء  م�ضارك/م�ضاركة  كل  من  اطلب/اطلبى 
الرجال والن�ضاء واالأوالد والبنات. 

• زوج، 	 عم،  اأخ،  اأب،  الرجل  يكون  ان  الواحد.)ميكن  لل�ضخ�س  املكانات  عدد  عن  امل�ضاركني  امل�ضاركات/  ا�ضاأل/ا�ضاأىل 
مزارع، �ضائق، تاجر...( كل ما ذكر مكانات مرتبطة مب�ضوؤوليات وواجبات ميكن اأن تكون باأدوار متعددة ح�ضب الظرف 

الذي هو/ هي فيه. 

الن�صاط الثاين: اآثار العنف على حياة الن�صاء )جمموعات عمل(
يق�ضم املتدربون/ات اإىل ثالثة جمموعات وتعطى كل جمموعة م�ضتوى )االأ�ضرة، املجتمع، الدولة( من العنف املمار�س . 1

لكي ت�ضجل تاأثريات التعر�س للعنف يف هذه املرحلة �ضواًء من الناحية اجل�ضدية اأو النف�ضية اأو االجتماعية، اأو القانونية.

تعمل املجموعات ملدة 20 دقيقة، ثم يتم عر�س نتائج عملها ونقا�ضه ب�ضكل جماعي ويف�ضل اأن يتم نقا�س االآثار من خالل . 2
التجارب العملية التي مت نقا�ضها يف التمارين ال�ضابقة وتكتب التجارب على بطاقات ملونة وعر�ضها.

بعد عر�س املجموعات يقوم املدرب/ة بعر�س ال�ضفافيات على جهاز العر�س الجمال جميع االثار املرتتبة على العنف.. 3

يرجع امل�ضاركني/ات اىل املجموعات لنقا�س اال�ضباب التي توؤدي اىل �ضمت الن�ضاء عن العنف ملدة 20 دقيقة. وذلك من . 4
خالل عر�س دائرة العنف على �ضفافية امام اجلميع لي�ضتدلوا بها يف النقا�س. 

عر�س نتائج عمل املجموعات واإدارة نقا�س مفتوح على اأهم النتائج.  . 5

خمرجات اجلل�صة 
• متييز وحتديد االآثار املرتتبة على العنف القائم على النوع االجتماعي. 	

• بناء توجهات ايجابية نحو ق�ضايا املراة ونبذ العنف بكافة ا�ضكاله.	

ار�صادات للمدرب/ة: 
• مع  	 والنقا�س  االأفكار  لرتكيز  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حول  النظرية  املواد  مراجعة  يتم  اأن  ال�ضروري  من 

امل�ضاركني/ات.

• قدر االمكان اإعطاء الفر�ضة للجميع للتعبري عن فهمهم للعنف والتعبري عن معتقداتهم/هن  واعطاء ال�ضرعية لالختالف 	
يف االراء.

• حت�ضري احلاالت الدرا�ضية عند احلاجة قبل اجلل�ضة واملف�ضل حت�ضري عدد يزيد عن عدد اأفراد املجموعة امل�ضاركة.	
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة الثالثة
احلماية 

والتحويل 
للن�صاء املعنفات

- التعرف على اليات الت�ضبيك والتعاون مع 
املوؤ�ض�ضات االخرى ذات العالقة 

- حتديد خطوات التدخل واآلياته عند 
التعامل مع ق�ضايا العنف، مبا يف ذلك 

احلماية والبدائل والتحويل اإىل اجلهات 
املخت�ضة.

- تعزيز اجتاهات ايجابية لدى امل�ضاركني/
ات نحو تقدمي اخلدمة االإر�ضادية للمراأة 
املعنفة و تفهم طلب املراأة املعتدى عليها 

و�ضرورة احرتام اختيارها يف اتخاذ 
قرارها.

- تعزيز مهارات مقدمي اخلدمة بالت�ضبيك 
والتحويل مع جهات ذات االخت�ضا�س  
- العمل على االجراءات العمل املتعلقة 

بالتن�ضيق والت�ضبيك مع اجلهات ذات 
العالقة لتوفري احلماية للن�ضاء املعنفات

- ع�ضف ذهني
- جمموعات عمل

- اوراق عمل
- مناق�ضة وعر�س 

جتارب واقعية
- درا�ضة حالة 

- متارين

- اوراق عمل 
- اقالم ملونة 

- لوح قالب
Data show -

- كرة �ضوف 
- كرتون  ملون 

- اقالم فلوما�ضرت
 

6�ضاعات 
ون�ضف

الن�صاط االأول: ع�ضف ذهني حول من هي اجلهات ذات العالقة اثناء العمل مع �ضحايا العنف                              ن�ضف �ضاعة
الن�صاط الثاين:  لعبة مترين احلماية                                                                                                                               �ضاعتان 
الن�صاط الثالث: جمموعات عمل                                                                                                                                       �ضاعتان
الن�صاط الرابع: مترين البطاقات                                                                                                                           �ضاعة ون�ضف
الن�صاط اخلام�س: مترين الت�ضابه واالختالف – ت�ضاوي الفر�س                                                                              ن�ضف �ضاعة

خطوات اجلل�صة:

الن�صاط االأول:  ع�صف ذهني حول من هي اجلهات ذات العالقة اأثناء العمل مع �صحايا العنف          
املمار�س  العنف  باإيوائها من  وال�ضبل اخلا�ضة  العنف  الن�ضاء من  امل�ضاركني/ات حول حماية  نقا�س مع  بتي�ضري  يقوم املدرب 
الأراء  االأهمية  املعنفات”واعطاء  الن�ضاء  “ماأوى  خدمة  حول  التحليلي  والنقا�س  الذهني  الع�ضف  اثارة  على  ويعمل  �ضدها، 
ومواقف امل�ضاركني/ات من مو�ضوع ماأوى الن�ضاء املعنفات واجلهات ذات ال�ضلة بالعمل مع الن�ضاء املعنفات. ويتم جتميع كل 
االأفكار امل�ضبقة واملعلومات ال�ضحيحة وغري ال�ضحيحة لتو�ضيل املجموعة اإىل فهم م�ضرتك حول خدمات احلماية واالإيواء 

للن�ضاء املعنفات.

الن�صاط الثاين: لعبة مترين احلماية 
الطلب من امل�ضاركني/ات ت�ضكيل دائرة وو�ضع، وُيطلب من متطوع/ة من امل�ضاركني/ات اأن يكون يف ن�ضف الدائرة “ ال�ضحية” 
وُيطلب من متطوع/ة اأخرى اأن تكون خارج الدائرة، ويتوجب على امل�ضاركني/ات عرب �ضكل دائرة بعمل ما يف جهدهم حماية 

ال�ضحية يف داخل الدائرة، ويعاد تكرار التمرين وجتربته مع باقي امل�ضاركني/ات. 

الن�صاط الثالث: جمموعات عمل: يقوم املدرب/ة بتق�ضيم املجموعه الكلية اىل جمموعات عمل م�ضغرة مكونة من 
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4- 5 م�ضاركني/ات  وتوزيع حاالت درا�ضية من واقع العمل املعا�س على كل جمموعة م�ضغرة، وُيطلب من املجموعات تعميق 
النقا�س والتعامل مع االأ�ضئلة املفتاحية التالية: 

• كيف نت�ضرف عندما تكون احلالة طارئة ؟. 	

• ما هي القرارات التي بحاجة التخاذها ؟ من ياخذها ؟ كيف نقيم اذا كان الو�ضع خطري ؟اخلطوط احلمراء ؟ �ضرورة 	
التبليغ ؟. 

املعلومات االولية )زمن اال�ضاءة - وجود اطفال - طبيعة امل�ضاعدة التي حاولت احل�ضول عليها - احلادثة االأكرث خطورة(. 1

من هي العناوين ال�ضرورية التي اتوجه اليها. . 2

خطة العمل االنية )الطارئة(. . 3

اإذا يوجد تهديد. . 4

نوع التهديد. . 5

اأ�ضباب التهديد. . 6

من هو املهدد. . 7

 االطراف الداعمة / م�ضادر الدعم. . 8

الو�ضعية القانونية / احلق العام. . 9

• املطلوب كتابة خطة اآمنة تاخذ بعني االعتبار كل ما �ضبق. 	

• اعادة احلاالت التي مت نقا�ضها خالل االأيام ال�ضابقة وتوزيعها على كل جمموعة. 	

• عر�س اخلطط التي مت اخلروج بها من املجموعات ونقا�ضها. 	

الن�صاط الرابع: مترين البطاقات
االجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  منطقة،  م�ضرف  مهني،  م�ضرف  مدر�ضة،  )مدير  االتية  الكلمات   A4 ملونة  بطاقات  على  يكتب 
لالدارة، وزارة ال�ضوؤون االجتماعية حماية الطفولة، جهاز ال�ضرطة، موؤ�ض�ضات �ضحية، موؤ�ض�ضات خمت�ضة ذات عالقة، البيوت 

االمنة(. 

يتم و�ضع البطاقات على االر�س بحيث يكون م�ضافات ما بينها وت�ضتطيع املجموعة قراءتها ب�ضهولة. . 1

يطلب من املجموعة قراءة االوراق بتمعن ثم ان يختار كل م�ضارك/ة البطاقة التي ي�ضعر او ت�ضعر انها قريبة اليه/ها يف . 2
عمله او انه/ها تهتم بالعمل بهذا االجتاه. 

بعد ان تختار املجموعة البطاقات يقفوا اأمامه/ا حول البطاقة التي مت اختيارها على �ضكل دائرة.. 3

يتم �ضوؤال االفراد حول االتي:. 4

• �ضبب اختياره لهذه البطاقة. 	

• اآلية العمل مع هذه اجلهة. 	

• اآفاق العمل وال�ضعوبات. 	
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�صيناريو اآخر للن�صاط:
جمريات التمرين:

• العودة للحالة الدرا�ضية ال�ضابقة واختيار م�ضاركة لتمثيل الدور املتوجهة مع املجموعة.	

• كل م�ضارك يكتب على ورقة الكرتون ال�ضخ�ضية التي اأفرزت له.	

• تاأخذ املتوجهة كرة ال�ضوف وتقف بو�ضط املجموعة والتي ت�ضكل دائرة.	

• واأنها بحاجة 	 اإىل ال�ضخ�س الذي تختاره مل�ضاعدتها وتبداأ ب�ضرد ق�ضيتها  مت�ضك املتوجهة بطرف خيط الكرة وترميها 
للم�ضاعدة.

• ال�ضخ�س الذي اأخذ الكرة بعد اأن ا�ضتمع للمتوجهة يرمي الكرة جمددا اىل �ضخ�س اآخر ح�ضب كيف يرى اأنها يجب اأن 	
تتوجه للم�ضاعدة.

• تبقى الكرة تنتقل ما بني اجلميع ح�ضب التوجهات املختلفة للم�ضاعدة وبكل مرة تعيد املتوجهة ق�ضتها من جديد لل�ضخ�س 	
اجلديد.

• بعد االنتهاء من اجلولة ما بني جميع املوؤ�ض�ضات واالأطر املختلفة يف عملية التدخل يعود اجلميع للدائرة لنقا�س ما حدث:	

املتوجهة: م�ضاعرها من عملية اإعادة الق�ضة كل مرة /م�ضاعرها جتاه كل تدخل من كل طرف /توقعاتها مما حدث . 1
مدى اح�ضا�ضها باالمان.

امل�ضاركني/ات: م�ضاعرهم جتاه املتوجهة /مدى االح�ضا�س جتاه قدراتهم اخلا�ضة /مدى الر�ضى من اخلدمة التي . 2
قدموها للمتوجهة /هل باالمكان عمل �ضئ اآخر ؟/امكانيات وقدرات املوؤ�ض�ضة التي ينتموا اليها.

اي اقرتاحات لتجنب مثل هذه املواقف ،ووجود نظام جيد خا�س بتقدمي امل�ضاعدة.. 3

يتم ت�صنيف معنى الق�صية الطارئة وهي كالتايل: 

�ضرب ج�ضدي متكرر. . 1

اعتداء جن�ضي �ضابق. . 2

اعتداء جن�ضي م�ضتمر. . 3

حتر�س جن�ضي م�ضتمر. . 4

و يف حالة وجود ق�ضية طارئة من هي اجلهات التي يتم االت�ضال معها اأو العمل معها �ضمن اجراءات التدخل وكتابتها على 
اللوح القالب واملفرت�س ان يتم ذكر االتي من املجموعة:

م�ضرف املهني املبا�ضر/حماية الطفولة/ال�ضرطة/املوؤ�ض�ضات املخت�ضة/مديرة املدر�ضة/موؤ�ض�ضات �ضحية/البيوت االمنة. 

لي�س من ال�ضروري اأن يتم االت�ضال مع جميع هذه اجلهات ولكن اأحيانا نعم واأحيانا ال، يتم االت�ضال مع البع�س فقط ح�ضب 
خ�ضو�ضية كل ق�ضية يتم بناء التدخل. 

بنهاية النقا�س يجب اخلروج باجراءات عمل وا�صحة للتدخل والتحويل من اأجل حماية �صحايا العنف. 

نختم اللقاء بالتمرين االتي:

الن�صاط اخلام�س: مترين الت�صابه واالختالف -ت�صاوي الفر�س
جنل�س بجانب بع�ضنا البع�س وب�ضكل دائري من�ضك اأيدي بع�ضنا البع�س، نقول ب�ضوت عايل نحن املهنيني نعمل معا، جنل�س 

هنا نتعلم من جتارب االآخرين وندعم بع�ضنا، نريد اأن نغري مبجتمعنا ومبوافقته، ونحن خمتلفني عن بع�ضنا البع�س.



100

ي
ف األسر

ي والعن
س النوع االجتماع

ى أسا
ي عل

ف المبن
الجزء الثالث | الحماية من العن

اأنك �ضتنادي على اإحدى الفئات وعلى من ينتمي  اأيديهم مت�ضابكة، ا�ضرحي لهم  اأن تبقي  قفي جانبا واطلبي من املجموعة 
لهذه الفئة يجب اأن يخطو خطوة اإىل االمام اأو اىل الوراء ح�ضب ار�ضاداتك، وعليهم من اأن يحاولوا/ن االإبقاء على اأيديهم/ن 

متما�ضكة خالل كامل الن�ضاط.

ثم نادي بالعبارات التي تف�صل بني النا�س، مثال:
االأمام”. اىل  خطوة  يخطو  النقابة  يف  يعمل  من  “ كل 
اخللف”. اإىل  خطوة  مي�ضون  اأطفال  لديهم  من  “ كل 

االأمام”. اإىل  خطوة  مي�ضون  ريفية  مناطق  يف  يع�ضون  من  “ كل 
للخلف”. خطوة  مي�ضون  ال�ضحك  يحبون  من  “ كل 

لالأمام”. خطوة  مي�ضون  االجتماعية  اخلدمة  يف  العاملني  “ كل 
لالأمام”. خطوة  مي�ضي  جميال  نف�ضه  يجد  من  “ كل 
للخلف”. خطوة  مي�ضي  م�ضتقل  نف�ضه  يجد  من  “ كل 

املقابلة لك  اإىل اجلهة  ا�ضتديري  اأيديهم متما�ضكة،  االبقاء على  امل�ضاركني/ات وي�ضبحوا غري قادرين  على  يتبعرث  عندما 
ويف�ضل وجود حائط خلفك وقويل “ هذا هو حائط النجاح عندما اأقول “ اذهبوا”، على كل �ضخ�س اأن يجري نحو احلائط، 
وامل�ضوه  وقفوا بطولكم اأمامه لتحجزوا مكانا” بالطبع �ضي�ضل كل ذوي االإمتياز )اأي القريبني  من احلائط(. و�ضيكون االآخرون 

بعيدون عن احلائط عند نهاية الغرفة و�ضي�ضلون متاأخرون عن العثور على مكان عند احلائط.

اطلبي من امل�ضاركني اأن يرجعوا اإىل الدائرة ويجل�ضوا على االأر�س ثانية وابدئي النقا�س. 

ادعي امل�ضاركون ليتقا�ضموا خرباتهم يف هذا التمرين ) اح�ضا�ضهم، �ضعورهم، الخ(.

كيف يبدو االأمر واأنت يف مقدمة املجموعة؟ واأنت يف املوؤخرة؟.

كيف يبدو االأمر واأنت م�ضطر للفكاك من متا�ضك يديك مع بقية املجموعة؟.

هل و�ضلت اإىل احلائط؟ باي �ضرعة؟ وكيف يبدو االمر واأنت ال تعرث على مكان عند احلائط؟.

ما الذي ميكن عمله لتوفري فر�س اأكرث م�ضاوية للكل؟.

خمرجات اجلل�صة
يف نهاية اجلل�ضة يتم تعزيز مهارات التدخل والت�ضبيك والتحويل لدى مقدم اخلدمة والتعرف على اهميتها لبناء الثقة مع 

املتوجهة وم�ضاعدتها على ال�ضعور باالطمئنان واالنفتاح على مقدم اخلدمة وامل�ضاركة باملعلومات. 

توجيهات ا�صا�صية للمدرب/ة: 
• التمارين هي عبارة عن متارين ن�ضطة بحيث يحتاج املدرب/ة اإىل م�ضاحة جيدة يف القاعة التي يتم التدريب فيها. 	

• من املهم اثارة احل�ضا�ضية نحو اأهمية امل�ضوؤولية االأخالقية واملهنية من قبل مقدم اخلدمة نحو حماية الن�ضاء واأثرها على 	
العالقة مع املتوجهة وانفتاحها مب�ضاركة املعلومات وبناء الثقة.
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- الو�ضائط 
التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة الرابعة
ق�ضور القوانني يف 

حماية �ضحايا العنف 
االأ�ضري يف فل�ضطني

- التعرف على الق�ضور يف 
القوانني الفل�ضطينية جتاه 

التعامل مع ق�ضايا العنف االأ�ضري
- تعزيز اجتاهات امل�ضاركني/ات 
نحو اإيجاد قانون حلماية االأ�ضرة 

من العنف

- ع�ضف ذهني 
- جمموعات عمل 

- مناق�ضة اوراق عمل

- بطاقات ملونة
- اقالم فلوما�ضرت

- كراتني ملونة
- اقالم ملونة

 3 
�ضاعات

الن�صاط االأول: ع�ضف ذهني من خالل ورقة عمل مواقف من ق�ضايا العنف االأ�ضري                                                         �ضاعة 
الن�صاط الثاين: درا�ضة حاالت                                                                                                                                          �ضاعتني

خطوات اجلل�صة:

الن�صاط االول : ع�صف ذهني حول املوقف من ق�صايا العنف اال�صري 
يقوم املدرب/ة بتوزيع ورقة عمل )مواقف من ق�ضايا العنف اال�ضري( حتتوي على جمموعة من املواقف جتاه ق�ضايا العنف 
اال�ضري على كافة امل�ضاركني/ت ويجري نقا�س امل�ضاركني/ت حول مواقفهم من النقاط املوجودة يف ورقة العمل ويقوم املدرب 

بتقريب االجتاهات نحو التفريق بني االجتاهات ال�ضلبية وااليجابية اجتاه ق�ضايا العنف االأ�ضري.
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ورقة عمل خا�صة مبواقف للم�صاركني/ات من ق�صايا العنف االأ�صري:
ال حاجة لوجود قوانني خا�ضة بحماية االأ�ضرة من العنف فمجتمعنا ال يعاين اأي من مظاهر العنف يف االأ�ضرة.. 1

القوانني املوجودة كافية وكفيلة بحماية االأ�ضرة من العنف.. 2

املطالبة بقوانني حلماية االأ�ضرة من العنف هي لي�س اأكرث من اإ�ضقاط ثقافات غربية ال متت اإىل واقعنا الفل�ضطيني باأي . 3
�ضلة كانت.

�ضرب االآباء واالأمهات الأبنائهم وبناتهم يق�ضد به تربيتهم وتعديل �ضلوكهم.. 4

ال يحق الإحد التدخل يف �ضرب الزوج لزوجته فهذا �ضاأن خا�س.. 5

تعتقد اجلهات املخت�ضة، ويبيح لهم القانون ذلك باإيواء املراأة املتواجدة يف �ضاعات متاأخرة من الليل يف اأماكن خا�ضة . 6
باإيواء املت�ضولني.

اذا ما �ضاهدت اأحد االأ�ضخا�س ينهال بال�ضرب على اأحد اأفراد اأ�ضرته، فانت غري ملزم بتبليغ اجلهات املخت�ضة.. 7

من غري املمكن للجهات املخت�ضة التدخل يف حاالت العنف االأ�ضري اإال من خالل �ضكوى ر�ضمية من ال�ضحية.. 8
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النقاط املفتاحية مل�صاعدة املدرب/ة على اإثارة وتلخي�س النقا�س يف ورقة العمل . 
كافة القوانني واالح�ضائيات الوطنية توؤكد على وجود ظاهرة العنف االأ�ضري. . 1

هناك ق�ضور يف قانون العقوبات وقانون االجراءات اجلزائية يف حماية �ضحايا العنف اال�ضري.. 2

االردن اأقر قانون حلماية االأ�ضرة من العنف، ولبنان اأقر قانون حلماية االأ�ضرة من العنف.. 3

وتن�ضئته . 4 الطفل  �ضلبا على منو  توؤثر  العنف االخرى  اأ�ضكال  وكافة  ال�ضرب  اأن  والتجارب  الرتبوية  االدبيات  كافة  اكدت 
ال�ضليمة.

ان �ضرب الزوج لزوجته لي�س �ضاأن خا�س بل هو ق�ضية جمتمعية تتطلب التدخل حلمايتها من العنف وحقها يف حياة . 5
حتفظ كرامتها.

كمخرج للجهات املخت�ضة ومن اأجل توفري مكان اآمن للن�ضاء �ضحايا العنف اال�ضري يتم ا�ضناد �ضفة الت�ضول لهن، للتمكن . 6
من اإدخالهن اإىل مراكز اإيواء تابعة للجهات املخت�ضة، وذلك يتنافى مع متطلبات احلماية وحفظ الكرامة االن�ضانية.

قانون االإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني اليلزم االأ�ضخا�س بالتلبيغ عن حاالت العنف التي يجب اأن تقوم على �ضكوى من . 7
ال�ضحية اأو من اال�ضخا�س املحددين يف القانون، وهذا يتما�ضى مع التقاليد ال�ضائدة.

اليجب ان يكون التدخل من اأجل حماية �ضحايا العنف فقط مبني على �ضكوى.. 8

الن�صاط الثاين : درا�صة حاالت 
يقوم املدرب بتق�ضيم املجموعة الكلية اإىل 3 جمموعات م�ضغرة ويطلب من كل جمموعة درا�ضة احلالة وحتديد االنتهاكات وفق 
اال�ضئلة الواردة يف كل حالة درا�ضية ويتم عر�س ما مت التو�ضل اليه يف املجموعات الثالث على لوح قالب، وتقوم/يقوم املدرب 

بتعميق النقا�س مع امل�ضاركني/ات اأثناء العر�س وفق النقاط املفتاحية املبينة اأدناه لكل حالة.
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املجموعة االوىل 
احلالة رقم )1( 

اأنهت درا�ضتها  اأ�ضرتها يف اإحدى حمافظات ال�ضفة، �ضناء طالبة جمتهدة حيث  �ضناء البالغة من العمر 19 عاما تعي�س مع 
الثانوية بتفوق والتحقت باجلامعة تخ�ض�س قانون، �ضناء تعاين من اأجواء اأ�ضرية غاية يف ال�ضعوبة، حيث اأن والدها يعمد 
اإىل �ضرب والدتها، واإخوانها، كما اأنها اأي�ضا تتعر�س للعنف داخل االأ�ضرة من والدها، حيث يعمد والدها اإىل �ضربها اأحيانا 
واأحيانا اأخرى يعمد اإىل حب�ضها يف غرفتها ومنعها من الذهاب اإىل اجلامعة، ويف ذات يوم وعند عودة �ضناء من اجلامعة 
م�ضاءًا، وجدت والدتها مغمى عليها نتيجة �ضرب والدها لها، وعند �ضراخها ملا �ضاهدته انهال عليها والدها بال�ضرب ،مما 
دفعها اإىل الهروب من املنزل للتجوال يف ال�ضوارع ليال دون اأن تهتدي اإىل مكان يوؤويها من ظلم والدها وتهديده امل�ضتمر لها 
بحرمانها من ا�ضتكمال درا�ضتها اجلامعية،وتعمد حب�ضها يف البيت. بقيت �ضناء �ضاعات طويلة وهي ت�ضري على قدميها اإىل 
اأن اأرهقت وجل�ضت على الر�ضيف، ويف اأثناء ذلك مرت �ضيارة �ضرطة، وما اأن �ضوهدت �ضناء جال�ضة يف مثل هذه ال�ضاعة من 
الوقت املتاأخر على الر�ضيف على غري املاألوف يف جمتمعنا، توقفت �ضيارة ال�ضرطة اإىل جانبها، وقد �ضاألها اأفراد ال�ضرطة عن 
�ضبب وجدودها يف مثل هذا التوقيت يف هذا املكان، وحاولت �ضناء اإخبارهم واخلوف ميالأ عينيها عن �ضبب وجودها وخوفها 
من العودة اإىل البيت لتفادي ويالت اأبيها ، فقامت ال�ضرطة با�ضطحاب �ضناء اإىل مركز ال�ضرطة، ولعدم وجود مكان ياأوي مثل 
هذه احلاالت، ومن اجل اإيجاد مكان الإيواء �ضناء يف مثل هذه احلالة، البد من و�ضعها يف مراكز التاأهيل واالإ�ضالح، وعليه مت 

اإ�ضناد تهمة الت�ضول لها من اجل ا�ضت�ضدار قرار ق�ضائي بجرم الت�ضول وو�ضعها يف هذه املراكز.

• ماهو �ضعورك بعد قراءة الق�ضة؟.	

• ماموقفك من �ضناء؟.	

• ماموقفك من والد �ضناء؟.	

• كيف تقيم/ي املعاجلة التي متت مع �ضناء؟.	

• كيف ترى/ين اليات التدخل املالءمة حلماية �ضناء؟.	
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املجموعة الثانية:
احلالة رقم )2( 

توجهت اأمينة البالغة من العمر 34 عاما اإىل اإحدى امل�ضت�ضفيات وهي تعاين من ر�ضو�س واآثار كدمات واأمل يف خمتلف اأنحاء 
ج�ضدها، وعند �ضوؤال الطبيب لها عن �ضبب هذه الر�ضو�س، اأفادت اأنها تعر�ضت لل�ضرب املربح من زوجها، وملا كان من واجب 
الطبيب وفق القانون التبليغ عن مثل هذه احلاالت، قام باإبالغ اجلهات املخت�ضة، وعند ح�ضور النيابة العامة اإىل امل�ضت�ضفى 
الأخذ اأقوال اأمينة، وقبل اأخذ اأقوالها اطلعوا على حالتها من قبل الطبيب، والذي اأفاد اأن حالة اأمينة ال�ضحية ال ت�ضتوجب 
مبيت يف امل�ضت�ضفى وال ت�ضتدعي تعطيلها عن العمل الأكرث من يومني، وعلى �ضوء ذالك وملا يتطلبه القانون من اأنه يف مثل هذه 
احلاالت والتي تكون فيها االإ�ضابة مل ت�ضل اإىل درجة املر�س اأو التعطيل عن العمل الأكرث من ع�ضرة اأيام ال يجوز للنيابة العامة 
مبا�ضرة الدعوى اجلزائية من دون تقدمي �ضكوى من قبل امل�ضاب، وبناء عليه طلبت النيابة من اأمينة تقدمي �ضكوى من اأجل 
متابعة االإجراءات بحق زوجها املعتدي عليها، اإال اأن اأمينة خوفًا من العواقب الذي قد تنجم من طرف زوجها واأهلها ترددت 
ومل ت�ضتطع اأن تقدم �ضكوى بحق زوجها املعتدي عليها، مما حدا بالنيابة العامة حفظ امللف وعدم مبا�ضرة الدعوى وترك 

اأمينة بامل�ضت�ضفى لتعد اإىل بيت زوجها وقد اأعاد الكرة مرة اخرى.
• ماهو �ضعورك بعد قراءة الق�ضة؟.	
• ما موقفك من اأمينة؟.	
• ما موقفك من الزوج؟.	
• كيف ترى تدخل النيابة العامة؟.	

املجموعة الثالثة:
احلالة رقم )3(

يقطن اأحمد يف �ضقة يف اإحدى اأحياء املدينة ، ي�ضتمع اأحمد يوميا اإىل م�ضادات بني خالد وزوجته عبري وبناته اللذين يقطنون 
يف ال�ضقة املجاورة الأحمد، وذات يوم ويف اأثناء عودة اأحمد اإىل بيته، �ضاهد جاره خالد وهو يقوم ب�ضرب زوجته عبري واأطفالها 
�ضربا مربحا، واأمام هذا امل�ضهد ما كان من احمد اإال اأن ات�ضل على ال�ضرطة الإبالغهم عن هذه احلادثة التي تتكرر �ضبه 
يومي، وعند ات�ضال اأحمد بال�ضرطة و�ضرد لهم ما �ضاهده، اإال اأن ال�ضرطة اأجابت اأحمد اأنها ال ت�ضتطيع التدخل يف مثل هذه 
احلاالت دون اأن يكون هناك �ضكوى من قبل الزوجة اأو االأطفال، علما اأن القانون ال يعاقب من ال يبلغ عن مثل هذه احلاالت 

الأنها تتطلب �ضكوى من قبل املعتدى عليه. 
• ماهو �ضعورك بعد قراءة الق�ضة؟.	
• ماموقفك من اأحمد؟ لو كنت مكان اأحمد ماذا كنت/ي  �ضتفعل/ي؟.	
• كيف تقيم/ي املعاجلة التي متت مع احلادثة؟.	
• كيف ترى/ين اليات التدخل املالئمة حلماية عبري واطفالها؟.	

خمرجات اجلل�صة: 
• م�ضاركني/ات قادرين/ات على اإدراك الق�ضور يف القوانني الفل�ضطينية يف التعامل مع العنف االأ�ضري.	
• م�ضاركني/ات حمفزين/ات على دعم وجود قانون حلماية االأ�ضرة من العنف.  	

اإر�صادات للمدرب/ة:
• ال�ضكوى 	 بتقدمي  املت�ضلة  املواد  يف  وخا�ضًة  اجلزائية  االإجراءات  قانون  يف  كاٍف  اطالع  على  املدرب/ة  يكون/تكون  ان 

واليات التقدم بها.
• اأن يكون/تكون املدرب/ة على اطالع كاٍف يف قانون العقوبات وخا�ضة املواد املت�ضلة بال�ضرب واالإيذاء.	
• االإ�ضتناد اىل القوانني )قانون االجراءات اجلزائية- قانون العقوبات ( واملواد املحددة ذات ال�ضلة، عند تطبيق االأن�ضطة 	

التدريبية مع امل�ضاركني/ات.
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة اخلام�صة
مربرات قانونية حلماية 

االأ�ضرة من العنف

- يتعرف امل�ضاركني/ات على �ضبل 
احلماية الالزمة لالأ�ضرة من العنف

- تعزيز م�ضلكيات امل�ضاركني/ات 
الإلزامية توفري ال�ضبل حلماية االأ�ضرة 

من العنف 
- تزويد امل�ضاركني/ات من مهارات 

التاأثري يف دفع قانون حماية االأ�ضرة نحو 
الت�ضريع

- ع�ضف ذهني 
- جمموعات عمل 

- مناق�ضة اوراق عمل

- اأقالم فلوما�ضرت
- كراتني ملونة
- اأقالم ملونة

 3 
�ضاعات 
ون�ضف

الن�صاط االأول: عمل جمموعات ملربرات قانون حماية اال�ضرة من العنف                                                            �ضاعتني ون�ضف
الن�صاط الثاين: عر�س وتلخي�س مربرات حماية اال�ضرة من العنف.                                                                       ن�ضف �ضاعة

الن�صاط االأول: عمل جمموعات ملربرات قانون حماية اال�صرة من العنف
 يعمل املدرب على تق�ضم املجموعة الكلية من امل�ضاركني/ات اإىل اأربعة جمموعات م�ضغرة، ويتم توزيع ف�ضول القانون املقرتح

على املجموعات االربعة وتقوم كل جمموعة باجراء نقا�س حول اجلزء املتعلق بها على النحو التايل:

املجموعة رقم 1  
الف�صل يتعلق باالحكام العامة والتعاريف. )ملحق رقم 1/1(  

االأ�ضئلة التي ت�ضاعد املدرب على ت�ضيري النقا�س.
ما هو موقف املجموعة من التعريفات واالحكام العامة املطروحة؟.. 1
اإىل اأي مدى يوجد توافق على التعريفات اخلا�ضة مثل االأ�ضرة، الطفل، العنف، احلماية، االأمر االحرتازي، اأمر احلماية، . 2

اأمر خدمة املجتمع؟.

املجموعة رقم 2 
الف�صل املتعلق باليات تقدمي البالغات . ) ملحق 1.2(

اال�صئلة التي ت�صاعد املدرب على تي�صيري اجلل�صة.

هل املواد القانونية الواردة يف ف�ضل البالغات تتنافى مع ) خ�ضو�ضة اال�ضرة يف املجتمع الفل�ضطيني( وكيف؟. 1
ما هي م�ضادر �ضرعية تدخل الفئات املذكورة يف ف�ضل البالغات؟.. 2

املجموعة 3
الف�صل املتعلق باالجراءات الق�صائية ومر�صدي حماية اال�صرة من العنف. ) ملحق 1.3( 

االأ�ضئلة التي ت�ضاعد املدرب على تي�ضيري اجلل�ضة.
مدى كفاءة اجراءات التدخل اخلا�ضة حلماية ال�ضحية من العنف؟.. 1
هل ترى اأن هذه االجراءات ت�ضكل ا�ضافة  وتطور يف منظومة احلماية من العنف اال�ضري؟. 2
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هل ال�ضالحيات املمنوحة الطراف التدخل امل�ضار لها كافية لتحقيق احلماية لل�ضحية؟. 3
بتلخي�س  وتباين داخل املجموعة وتقوم/يقوم املدرب/ة  نتائج  اإليه من  اأن تقوم بعر�س ما تو�ضلت  يطلب من كل جمموعة 

املربرات وعر�ضها على املجموعة ملحق 1.4 )مربرات حماية اال�ضرة من العنف(.

خمرجات اجلل�صة: 
• م�ضاركني/ات لديهن/م اطالع على طرق احلماية الالزمة لالأ�ضرة من العنف.	

• امل�ضاركني/ات لديهم/ن مهارات التاأثري يف دفع تبني قانون حماية االأ�ضرة.  	

اإر�صادات للمدرب/ة:
• القانون هو طرح 	 اأن مو�ضع  املطروحة يف اجلل�ضة، وخا�ضة  الق�ضايا  امل�ضاركني/ات اجتاه  توجهات  التباين يف  مراعاة 

م�ضتحدث، وهو يثري اجلدل، فقد يرف�س البع�س ملا مت طرحه من اليات يف القانون والتي تتعلق بالتدخل.

• البد اأن يكون املدرب مطلع وعلى معرفة كافية مبو�ضوع احلماية والقوانني ذات ال�ضلة واال�ضكاليات التي تعرت�ضها.	
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القراءات المرجعية في الحماية من العنف المبني على 
أساس النوع االجتماعي والعنف األسري

حقائق حول العنف �صد الن�صاء يف فل�صطني 
ت�ضود يف املجتمع الفل�ضطيني حالة اإنكارا لوجود العنف املبني على اأ�ضا�س النوع االجتماعي ب�ضكل عام والعنف �ضد املراأة ب�ضكل 
خا�س. وال تتوفر حتى االآن اإح�ضاءات وطنية �ضاملة توثق حاالت العنف �ضد املراأة ومدى انت�ضارها، اإال احلاالت التي مت توثيقها 

من خالل درا�ضات قطاعية خمتلفة ومن قبل جهات حمايدة اأو تعمل مع �ضحايا العنف. 

ورد يف االإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املراأة ال�ضادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 20 كانون اأول عام 1993 
تعريف للعنف �ضد املراأة باأنه »اأي فعل عنيف قائم على اأ�ضا�س اجلن�س، وينجم عنه اأو يحتمل اأن ينجم عنه اأذى اأو معاناة 
بدنية اأو جن�ضية اأو نف�ضية للمراأة، مبا يف ذلك التهديد باقرتاف مثل هذا الفعل اأو االإكراه اأو احلرمان التع�ضفي من احلرية، 

�ضواء اأوقع ذلك يف احلياة العامة اأو اخلا�ضة«. 

وقد ورد هذا التعريف يف الوثيقة ال�ضادرة عن املوؤمتر العاملي الرابع للمراأة يف بكني عام 1995 اإذ جاء فيها: »العنف �ضد 
الن�ضاء هو اأي عنف مرتبط بنوع اجلن�س، يوؤدي على االأرجح اإىل وقوع �ضرر ج�ضدي اأو جن�ضي اأو نف�ضي اأو معاناة للمراأة مبا يف 
ذلك التهديد مبثل تلك االأفعال، واحلرمان من احلرية ق�ضرًا اأو تع�ضفًا، �ضواء حدث ذلك يف مكان عام اأو يف احلياة اخلا�ضة«. 

حتتاج  معينة  وثقافة  معينة  مبرحلة  خا�ضة  ومعايري  قيم  عن  تعبري  فهو  طبيعيًا،  وال  حمتومًا  اأمرًا  لي�س  الن�ضاء  �ضد  العنف 
جلهود كبرية للوقوف �ضدها والعمل على تغيريها. املعطيات واالإح�ضاءات املقدمة اأدناه هي موؤ�ضرات لوجود م�ضكلة العنف 
واأن املجتمع  امل�ضكلة، خا�ضة  بال�ضرورة حجم  الفل�ضطيني، ولكنها ال تعك�س  النوع االجتماعي يف املجتمع  اأ�ضا�س  املبني على 
االإح�ضاءات  فان  وبالتايل  »عائلية وخا�ضة«  اأنها ق�ضية  العنف على  مل�ضاألة  تنظر  زالت  فيه ال  ال�ضائدة  والثقافة  الفل�ضطيني 
املتوفرة ال تعك�س بال�ضرورة حجم امل�ضكلة. ومع ذلك فهي موؤ�ضر على وجود امل�ضكلة وتف�ضيها يف املجتمع. لذلك البد من »اتخاذ 
الدول التدابري ال�ضرورية  لتعديل االأمناط االجتماعية والثقافية ل�ضلوك الرجل واملراأة، بهدف حتقيق الق�ضاء على التحيزات 
والعادات العرفية وكل املمار�ضات االأخرى القائمة على فكرة دونية اأو تفوق احد اجلن�ضني، اأو على ادوار منطية للرجل واملراأة« 
هذا ما ورد يف  اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة )�ضيداو ( والتي مت موؤخرا امل�ضادقة عليها من قبل املكتب 
الرئا�ضي يف رام اهلل بدون اأي حتفظات على اأي بند. اأما »االإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املراأة« فاأبرز  �ضرورة اعتبار  
اأ�ضكال  للت�ضدي جلميع  والعالجية  الوقائية  التدابري  اتخاذ  يقت�ضي  وهذا  حالة،  ولي�ضت جمرد  الن�ضاء ظاهرة  �ضد  العنف 

العنف وم�ضتوياته اإ�ضافة اإىل و�ضع قوانني خا�ضة حلماية �ضحايا العنف من الن�ضاء ومعاقبة مرتكبيه. 

فقد اأكد تقرير الربنامج االإمنائي لالأمم املتحدة ان املراأة العربية تعاين من العنف بنف�س القدر الذي تعانيه نظريتها يف باقي 
دول العامل، باالإ�ضافة اإىل التمييز يف قوانني االأحوال ال�ضخ�ضية يف عدد كبري من البلدان العربية. وقد اأ�ضار تقرير منظمة 
العفو الدولية ال�ضادر يف مايو 2005 اإىل معاناة الن�ضاء العربيات، فاأكد اأن »الن�ضاء الالئي يتعر�ضن للعنف يجربن على البقاء 
يف اأو�ضاع م�ضيئة الأنهن ال يجدن مكانًا اآخر يذهنب اإليه، ومل حت�ضل اأي واحدة منهن على اأي �ضكل من اأ�ضكال االإن�ضاف، كما 

مل تتلق اأي منهن اإغاثة فورية بل يرتكن فري�ضة للمعاناة«.

جمعها  التي  املعلومات  وت�ضري  الرجال.  لدى  مثيل  له  لي�س  مبا  واملعنوي  اجل�ضدي  للعنف  التعر�س  خطر  يوميًا  املراأة  تعي�س 
املكتب االح�ضائي لالأمم املتحدة ل�ضنة 2000 اأن امراأة واحدة من بني اأربع ن�ضاء يف البلدان ال�ضناعية ويف البلدان النامية قد 

تعر�ضت لل�ضرب من قبل زوجها.

ويف تقرير ملنظمة ال�ضحة العاملية )2002( حول م�ضح يف 48 دولة حول العنف �ضد املراأة مع من تربطها بهم عالقة حميمة، 
تبني اأن من 10 اىل 69% من املبحوثات قد تعر�ضن مرة واحدة على االأقل يف حياتهن للعنف.
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اأكدت االأدبيات والدرا�ضات املختلفة على اأن العنف يف اأ�ضا�ضه ينبع من ق�ضية ال�ضيطرة وفر�س القوة ومن ال�ضيادة الذكورية 
التي اأعطيت للرجل لفر�س اآرائه واأفكاره و�ضخ�ضيته على املراأة. وقد جاء ذلك وا�ضحا من خالل التعريفات املذكورة اأعاله 
والتي مت التاكيد عليها اي�ضا يف تعريف �ضندوق االأمم املتحدة لل�ضكان العنف على اأ�ضا�س النوع االجتماعي )1998(: »العنف 
الذي يكون فيه الرجل واملراأة معنيان والذي ينتج عن عدم التوازن يف عالقات ال�ضلطة بني املراأة والرجل. يكون العنف موجهًا 
مبا�ضرة �ضد املراأة الأنها امراأة اأو مي�س املراأة ب�ضفة متفاوتة، ويت�ضمن فيما يت�ضمن املمار�ضات النف�ضية واجل�ضمية واجلن�ضية 
)التهديد، التعذيب، االغت�ضاب، احلرمان من احلرية داخل االأ�ضرة وخارجها(، وقد يت�ضمن اأي�ضًا املمار�ضات التي تقودها 
الدولة اأو اجلماعات ال�ضيا�ضية«. واي�ضا يف تعريف منظمة ال�ضحة العاملية للعنف )2002(: »اأية حماولة مق�ضودة ال�ضتعمال 
القوة اجل�ضدية اأو التهديد با�ضتعمالها �ضد الذات اأو �ضخ�س اآخر اأو جمموعة اأ�ضخا�س اأو جمتمع حملي، ينتج عنها اأو يكون 

هناك احتمال كبري اأن ينتج عنها جروح اأو قتل اأو اإعاقة اأو اأذى نف�ضي اأو حرمان«.

وبالتايل، فاإن الرجل هو الذي يتحكم يف م�ضار حياته وحياة املحيطني به، كالزوجة واالأطفال. ويدخل العنف العائلة من زوجة 
واأطفال يف دائرة لها منط ثابت من ال�ضلوك الذي يتم بطريقة م�ضتمرة ومكررة. ومتر املراأة/الزوجة بهذه الدائرة من خالل 

مراحلها جميعها.

موؤ�صرات حول اأ�صكال العنف املمار�س �صد الن�صاء يف فل�صطني 
• لالإر�ضاد 	 املراأة  مركز  �ضجالت  فان  ال�ضرف  خلفية  على  القتل  حوادث  حول  وطنية  اأرقام  وجود  عدم  من  الرغم  على 

القانوين واالجتماعي اأ�ضارت اإىل تعر�س31 امراأة للقتل خالل العام 2003 فيما يعرف باحلفاظً  على »�ضرف الرجل« اأو 
»�ضرف العائلة«. 

• يف درا�ضة حول حجم العنف العائلي ملركز بي�ضان للبحوث واالإمناء متت عام 1995 اأقرت 35% من املبحوثات اأنهن تعر�ضن 	
للعنف النف�ضي والكالمي املتكرر، و21% اأقرت اأنهن تعر�ضن للعنف اجل�ضدي وحوايل 9% تعر�ضن للعنف اجل�ضدي احلاد 
فيما اأقرت 7% من الفتيات املبحوثات اأنهن تعر�ضن مل�ضايقات جن�ضية من قبل اأحد اأخوتهن ووقع االغت�ضاب من قبل 

االأب على ما ن�ضبته 4% من املبحوثات. 

• اأزواجهن 	 اأن 21% و23% من الن�ضاء قام  بينت نتائج م�ضحني وطنيني اأجراهما مركز بي�ضان يف االأعوام 1998 و1999 
مبمار�ضة اجلن�س معهن دون ر�ضاهن خالل ال�ضنة ال�ضابقة للم�ضح. 

• بينت نتائج درا�ضة حول العنف متت يف غزة من قبل مركز �ضوؤون املراأة عام 2001، اأن الزوج هو امل�ضوؤول االأول عن حوايل 	
97% من حاالت العنف. 

• درا�ضة مركز �ضوؤون املراأة - غزة لعام 2001 بينت اأن 10.5% من الن�ضاء املعنفات يتلقني فعل العنف من والدي الزوج. 	

• هناك عالقة بني �ضلة القرابة ودرجتها بني الزوجني وبني تعدد املعنفني، حيث بلغت ن�ضبة املعنفات املتزوجات من اأقارب 	
من الدرجة االأوىل ويتلقني العنف من اأفراد االأ�ضرة املختلفني 16.5% مقارنة ب 12.9 من الن�ضاء املتزوجات من نف�س 
احلمولة و10.3% من الن�ضاء املتزوجات من حمولة اأخرى وذلك ح�ضب نتائج درا�ضة مركز �ضوؤون املراأة يف غزة يف العام 

 .2001

• العنف باأ�ضكاله املختلفة اأكرث حدوثًا بني االأزواج ال�ضابة منه بني االأكرث تقدمًا يف العمر، حيث بلغ معدل العمر عند الزواج 	
لدى االأزواج املعنفني 22 �ضنة والزوجات املعنفات 18 �ضنة، مما ي�ضري بو�ضوح اإىل اأن التزويج املبكر هو اأحد اأهم عوامل 

اخلطر التي تنبىء بالعنف االأ�ضري ح�ضب نتائج درا�ضة مركز �ضوؤون املراأة يف غزة يف العام 2001. 

• البطالة والوفاة وال�ضجن الأحد اأفراد االأ�ضرة �ضكلت جميعها اأر�ضية خ�ضبة لتوليد العنف �ضد الن�ضاء داخل االأ�ضرة. 	

• معدل انت�ضار العنف الذي تتعر�س له الن�ضاء احلوامل يف القد�س بلغ 19.6% للن�ضاء يف الفئة العمرية 20-29 �ضنة. ومن 	
امللفت اأن 45% من الن�ضاء املعنفات كن يف الثلث االأخري من احلمل وذلك ح�ضب درا�ضة عام 2004. 
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• العنف النف�ضي هو اأكرث اأ�ضكال العنف �ضيوعًا بني الن�ضاء يف قطاع غزة )51.5%( يليه العنف اجل�ضدي %46 من ن�ضبة 	
الن�ضاء اللواتي تتعر�س للعنف. 

• تتعر�س الن�ضاء يف خميمات قطاع غزة اإىل اأعلى ن�ضبة من العنف اجل�ضدي والنف�ضي واجلن�ضي واالقت�ضادي ح�ضب درا�ضة 	
مركز �ضوؤون املراأة لعام 1995. 

• هناك عالقة عك�ضية بني العمر والتعر�س للعنف اجل�ضدي ح�ضب بيانات م�ضح ال�ضباب الذي نفذه االإح�ضاء عام 2003، 	
حيث انخف�ضت الن�ضب مع تقدم العمر وذلك لكال اجلن�ضني، فيما برزت الفوارق بني الذكور واالإناث �ضمن الفئة العمرية 

10-11 �ضنة بقيمة مقدارها 4.6% ل�ضالح الذكور. 

التوزيع الن�صبي لل�صباب وتعر�صهم للعنف خالل ال�صهر ال�صابق للم�صح 

الفئة العمرية 
التعر�س للعنف اجل�صديبال�صنوات

كال اجلن�ضنياإناثذكور 

11-1019.424.0%21.6

14-1217.215.3%16.2

19-1511.27.2%9.2

24-206.92.9%5.0

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني، م�ضح ال�ضباب، 2003. 

على مدى �ضنوات ثالث )1996-1998( ح�ضب درا�ضة مركز املراأة لالإر�ضاد القانوين واالجتماعي، عام 2001، ن�ضبت وفاة 
ما جمموعه 234 امراأة اإىل »الق�ضاء والقدر« مع فروقات وا�ضحة بني االألوية حيث احتل لواء رام اهلل املرتبة االأوىل يف ال�ضنة 
االأوىل )1996( ثم قفز لواء نابل�س اإىل املرتبة االأوىل يف ال�ضنتني التاليتني )1997-1998(. واإذا ما قورنت هذه البيانات مع 
�ضجالت ال�ضرطة جند اأن هناك فرقا �ضا�ضعا بني االثنتني علمًا بان االأعداد يف �ضجالت ال�ضرطة مل تتجاوز 33 حالة اأخذت 

بالتناق�س �ضنة بعد اأخرى. 

• اأجراها مركز بي�ضان 1998-1999 ال ميلكن حق قرار ا�ضتعمال م�ضروف البيت كما تراه 	 ثلث الن�ضاء يف امل�ضوح التي 
الواحدة منهن منا�ضبًا، علمًا باأن احلديث هنا يدور عما يطلق عليه تقليديًا مملكة املراأة وهذا ميكن اعتباره موؤ�ضرًا على 
ا�ضتئثار الكثري من الرجال باملوارد املالية داخل االأ�ضرة حتى فيما يخت�س بف�ضاء الن�ضاء ودورهن داخل موؤ�ض�ضة الزواج. 

هذا موؤ�ضرا من كثري من املوؤ�ضرات الواجب بحثها لقيا�س العنف االقت�ضادي داخل االأ�ضرة. 

• ح�ضب م�ضح قام به اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني لعام 2005  والذي اإعتمد تعريفا دوليا للعنف اأالأ�ضري وبالتايل 	
اإعتمد متغريات قيا�س دولية قد ال تعطي موؤ�ضرا حقيقيا عن العنف املمار�س �ضد الن�ضاء اأو اأالأطفال يف فل�ضطني فاإن:

ن�ضبة الن�ضاء اللواتي �ضبق لهن الزواج وتعر�ضن الأحد اأ�ضكال العنف من قبل الزوج على االأقل ملرة واحدة: العنف النف�ضي %61، 
العنف اجل�ضدي 23%، والعف اجلن�ضي %11

ن�ضبة الن�ضاء غري املتزوجات )18 �ضنة فاأكرث( واللواتي تعر�ضن الأحد اأ�ضكال العنف من قبل احد اأفراد االأ�ضرة على االأقل ملرة 
واحدة: العنف النف�ضي 52%، العنف اجل�ضدي %25.

اأن اأكرث من 52.2%من ال�ضكان يف االأرا�ضي الفل�ضطينية هم من االأطفال دون �ضن 18 عام، واأن اأكرث من ن�ضفهم )%51.4( 
قد تعر�ضوا ل�ضكل من اأ�ضكال االإ�ضاءة، وان93% ممن تعر�ضوا لالإ�ضاءة قد تعر�ضوا لها داخل االأ�ضرة .)م�ضح العنف االأ�ضري 

�ضنة 2006/2005(. لالإح�ضاء  املركزي  –اجلهاز 
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• وح�ضب تقرير للهيئة الفل�ضطينية امل�ضتقلة حلقوق االإن�ضان فان 37 اإمراة قتلت يف عام 2007 على خلفية العنف االأ�ضري:	

17 منهن على خلفية ما ي�ضمى بقتل ال�ضرف.. 1

9 منهن ب�ضبب خالفات عائلية.. 2

11 منهن االإ�ضتعمال اخلاطيء لل�ضالح.. 3

• اإن دوامة العنف ال�ضيا�ضي املتزايد الذي متار�ضه قوات االحتالل االإ�ضرائيلي خلقت دوامة من العنف �ضد املراأة فالفقر 	
فيما  االأخرى،  واخلدمات  ال�ضحية  الرعاية  اإىل  النا�س  و�ضول  اأمام  العوائق  وو�ضع  املعي�ضية  الظروف  و�ضوء  والبطالة 
ا�ضمحلت الفر�س وازداد التناف�س عليها مع فقدان االأمان والطماأنينة يف و�ضع ال حترتم فيه حقوق االإن�ضان حيث تعاظمت 
اأو  التي ميلكنها  املوارد  قلة  ب�ضبب  ب�ضكل خا�س  الن�ضاء  �ضلبًا على  واأثرت  واالقت�ضادية  واالجتماعية  النف�ضية  ال�ضغوط 
التقليدي يف  اأداء دورهم  ب�ضبب عجزهم عن  الرجال  االإحباط لدى  اأفرزت حالة من  اأنها  االإفادة منها. كما  بو�ضعهن 

حت�ضيل لقمة العي�س. 

التمييز ال�ضلبي يف فر�س العمل ومواقع وهام�س �ضنع القرار هو اأحد اأ�ضكال العنف املبني على اأ�ضا�س النوع االجتماعي املمار�س 
�ضد الن�ضاء. 

العنف النف�ضي واالجتماعي املوجه �ضد الن�ضاء يف موؤ�ض�ضات املجتمع الر�ضمية وغري الر�ضمية عنف خفي واحلديث هنا عن 
التمييز ال�ضلبي يف فر�س العمل ومواقع وهام�س �ضنع القرار داخل املوؤ�ض�ضات والقطاعات املختلفة وتطبيق القوانني- التي هي 
اأ�ضاًل منحازة للرجل مبعظمها و�ضن الت�ضريعات التي من �ضاأنها اأن تعدل بع�ضًا من هذه القوانني ومعاجلة الرتاخي يف تنفيذ 
ما هو ل�ضالح املراأة منها وغري ذلك الكثري. كل هذا ي�ضب يف خانة العنف باأ�ضكاله واأمناطه املختلفة التي ال بد من التعاطي 
معها لتحقيق اال�ضتثمار االأف�ضل يف الكوادر الب�ضرية والوطنية من الرجال والن�ضاء على حد �ضواء، ذلك الأن البناء يحتاج لكل 

ذرة عطاء من كل فرد من اأفراد املجتمع. 

اما اح�صائيات 2009 لبع�س املوؤ�ص�صات فهي ت�صري اىل وجود الظاهرة ب�صكل وا�صع وهي كاالتي:
اإح�صائيات منتدى مناه�صة العنف �صد املراأة :

ح�ضب اإح�ضائيات املنتدى قتلت 11 امراأة على خلفية ال�ضرف، منها 4 حاالت يف غزة و 7 يف ال�ضفة .

اإح�صائيات الهيئة امل�صتقلة حلقوق االإن�صان :
ح�ضب �ضجالت الهيئة، فقد قتل  9 حاالت يف ال�ضفة الغربية، و 4 حاالت يف قطاع غزة، موزعة كالتايل:

وجود 5 حاالت يف حمافظة اخلليل، 2 قلقيلية، 1 رام اهلل، 1 طولكرم، واأ�ضغرهن 16 عام واأكربهن 50 عام، حيث نرى الن�ضبة 
االأكرب يف اخلليل .

اإح�صائيات دائرة حماية االأ�صرة  يف جهاز ال�صرطة يف ال�صفة الغربية
�ضجلت هذه 126 حالة هروب لفتيات من منازل ذويهن، 56 منهن يعود ال�ضبب لتعر�ضهن لتحر�س جن�ضي داخل العائلة. اإ�ضافة 

اإىل 22 حاله يعود لعنف ج�ضدي اأو لفظي من داخل االأ�ضرة.
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 رام نابل�س جنني قلقيليه �صلفيت طولكرم اريحا  طوبا�س املجموع
 اهلل

 بيت
 االنتهاك اخلليل حلم

709 16 41 58 32 60 76 112 105 34 175  االإيذاء

153 14 5 8 5 25 7 57 13 10 9  تهديد

7 /  / / 1 1 2 / / 3  ال�ضروع بالقتل

75 2 3 3 / 9 10 10 27 7 4  معاك�ضة الفتيات

92 5 1 7 30 6 7 17 4 2 13  اعتداء على ملك
 الغري

8 / 1 1 / 1 1 / 2 1 1  اغت�ضاب

175 19 10 5 49 53  19 13 / 7  �ضتم وحتقري

46 2 18 / 1 1 7 / / 14 3  حماولة انتحار

1265 58 79 82 117 156 109 217 164 68 215 املجموع

اإح�صائيات مركز حمور :
مت اإدخال 43 حاله خالل عام 2009 من فئات عمريه خمتلفة، وهي على خلفية عنف اجتماعي وتهديد بالقتل، ومت ا�ضتقبال 

12 اطفال مع امهاتهم من بينها 14 حالة على خلفية االعتداء اجلن�ضي والتحر�س اجلن�ضي واال�ضتغالل اجلن�ضي. 

ل� 16  حيث ت�ضمن التقرير الربعي ملركز حمور عن الفرتة الواقعة ما بني 2009/12/1-2010/2/28 توفري حماية وايواء 
منتفعة جديدة، وتقدمي 80 متابعة طبية، ومتابعة 41 ق�ضية قانونية،  ودمج 7 فتيات مع ا�ضرهن وخروج 8 منتفعات للعمل.

بينما مت ا�ضتقبال 29 منتفعه جديدة من خلفيات عنف اجتماعي وتهديد بالقتل يف ال�ضهور الثالثة االخرية حتى �ضهر 2010/6 

اإح�صائيات دار رعاية الفتيات:
وتظهر االإح�ضائيات اأن 19 فتاه و�ضلت الدار خالل العام 2009 موزعه على جميع املحافظات حيث ا�ضتقبلت هذه الفتيات على 

خلفية االعتداءات اجلن�ضية واجل�ضدية والتفكك العائلي.

مركز طوارئ اأريحا: 
و�ضلت املركز 31 حالة منذ بداية العام وحتى نهاية العام على خلفية عنف منزيل، اعتداءات جن�ضية داخل االأ�ضرة، اإجبار على 

الزواج، ومت ا�ضتقبال 7 اأطفال يف هذا العام اأي�ضا. 

احلركة العاملية للدفاع االأطفال:
مت ر�ضد وتوثيق احلاالت التالية عن االأطفال:5 حاالت اإ�ضاءة جن�ضيه من قبل العائلة، 8 حاالت اإ�ضاءة ج�ضديه، 7 حاالت اإهمال 
تربوي ، 6 حاالت �ضحايا انف�ضال ا�ضري، 4 حاالت �ضحايا اإهمال �ضحي، 1 اإهمال عاطفي، 1 حماولة انتحار نتيجة ب�ضبب 

ال�ضغوطات النف�ضية االأ�ضرية واملدر�ضية، 3 طفالت اأ�ضريات لدى االحتالل االإ�ضرائيلي.

نادي االأ�صري الفل�صطيني:
اأما اإح�ضائيات نادي االأ�ضري لالأ�ضريات اللواتي اعتقلن من قبل االحتالل االإ�ضرائيلي  منذ بداية 2009 فهي 11 اأ�ضريه مابني 

موقوفة وحكم اإداري من خمتلف املحافظات.

مركز �صحايا التعذيب: 
مركز �ضحايا التعذيب ا�ضتقبل )372( امراأة حيث قدم خدمات ال�ضحة النف�ضية  الناجتة عن ظروف االعتقال )االأ�ضريات 
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العنف  ، وبع�س حاالت  للعنف على احلواجز  الذين تعر�ضن  والن�ضاء  وال�ضهداء،  االأ�ضرى  املحررات( وذويهم، وكذلك ذوي 
االأ�ضري واالعتداءات اجلن�ضية. وا�ضتقبل املركز 105 حاالت من االأطفال دون �ضن 18 عام من نف�س الفئة امل�ضتهدفة.

فلن�صع حدًا للعنف �صد الن�صاء 
• �ضرورة تبني قانون فل�ضطيني حديث للعقوبات يعي م�ضكلة العنف �ضد الن�ضاء ويعمل على الق�ضاء عليها �ضمن االلتزام 	

باملعايري الدولية حلقوق االإن�ضان مبا يف ذلك القوانني االأ�ضا�ضية التي ال متيز بني اجلن�ضني فيما يتعلق بجرائم العنف 
االأ�ضري و جترمي املعتدي وحماية ال�ضحايا. 

• مل يورد القانون الفل�ضطيني اأي ن�س لتجرمي اغت�ضاب الزوجات علمًا باأن مواقعة الزوج لزوجته دون ر�ضاها يوؤدي اإىل 	
نتائج �ضلبية على املراأة واالأ�ضرة فهو يعر�س املراأة للحمل غري املرغوب فيه بكل ما لذلك من تبعات على �ضحتها االإجنابية 

النف�ضية واجل�ضدية، باالإ�ضافة اإىل انه ي�ضعرها بالعجز واخلوف نتيجة عدم قدرتها على ال�ضيطرة على ج�ضدها. 

• هناك حاجة لتح�ضني جمع ون�ضر بيانات موثوق فيها بدرجة اأكرب ب�ضاأن عدد جرائم العنف االأ�ضري والعنف �ضد املراأة و 	
جرائم ال�ضرف التي ترتكب اأو يتم ال�ضروع فيها كل عام. 

• هناك حاجة لتطوير اآليات حتريك الدعوى الق�ضائية يف ق�ضايا العنف االأ�ضري والعنف �ضد املراأة مبا ي�ضمن احلق العام 	
وم�ضاندة �ضحايا العنف الذين ال ميكنهم حتريك الدعوة باأنف�ضهم.   

• اأخذت املادة من مركز االأخبار - اأمان  http://www.amanjordan.org/arabic_news   حتقيقات واآراء.	

• )�ضكلت م�ضودة ف�ضل العنف �ضد الن�ضاء يف تقرير مراجعة االأدبيات يف ق�ضايا ال�ضحة االإجنابية الذي �ضي�ضدر عن 	
موؤ�ض�ضة "مفتاح" الحقًا املادة الرئي�ضية يف اإعداد هذه الن�ضرة(.
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العنف االأ�صري والقوانني احلالية
اعداد املحامي: اأ�صرف ابوحية

تعترب م�ضكلة العنف االأ�ضري م�ضكلة عاملية، فهي ال تقت�ضر على جمتمع دون �ضواه كونها ظاهرة تعاين منها املجتمعات بغ�س 
النظر عن مدى االنت�ضار واأ�ضكال العنف املمار�س، واأن الفئات االأكرث ت�ضررا من حدوث العنف هم االأفراد االأقل قوة وهم يف 

الغالب الن�ضاء واالأطفال والكبار يف ال�ضن.

ويف فل�ضطني فان الو�ضع لي�س بعيدا عما يح�ضل يف العامل من ناحية وجود الظاهرة وانت�ضارها، وبالرغم من ندرة االإح�ضائيات 
املجتمع  الظاهرة يف  توؤكد وجود  املجال  تعمل يف هذا  التي  واملوؤ�ض�ضات  املراكز  اأن  اإال  املو�ضوع،  الدقيقة حول هذا  الر�ضمية 
الفل�ضطيني بغ�س النظر عن املكان اجلغرايف اأو امل�ضتوى االجتماعي اأو االقت�ضادي اأو الثقايف. وينظر ملو�ضوع العنف االأ�ضري 
يف املجتمع الفل�ضطيني وحتديدا للعنف الذي ميار�س �ضد املراأة على اأنه ق�ضية خا�ضة مبعنى اأنها تقع يف املجال اخلا�س ولي�س 
من حق اأحد التدخل بها. ويف االآونة االأخرية وحتديدا يف الت�ضعينات ح�ضل بع�س التغيري اجتاه التعاطي مع هذا املو�ضوع، حيث 
اأ�ضبح الن�ضطاء يف جمال حقوق االإن�ضان يربطون مو�ضوع العنف �ضد املراأة مبو�ضوع متتع املراأة بحقوقها واعتبار العنف �ضد 

املراأة ي�ضكل انتهاكا �ضارخا حلقوقها االإن�ضانية االأ�ضا�ضية.

اأم  كانت  �ضواء  املراأة  االأ�ضرة كون  االآخرين يف  االأفراد  ومبا�ضر على  تلقائي  ب�ضكل  ينعك�س  املراأة  الذي ميار�س على  والعنف 
اأو زوجة اأو اأخت اأو ابنة  ت�ضكل الع�ضو الرئي�ضي يف االأ�ضرة باعتبارها تقوم باأعباء واأدوار خمتلفة داخل االأ�ضرة وهي الدور 
االإجنابي والدور املجتمعي اأو ال�ضيا�ضي والدور االقت�ضادي، وب�ضكل رئي�ضي فاملراأة هي التي يقع عليها القيام بالدور االإجنابي 
الذي يتمثل بالعناية والرتبية والقيام بامل�ضوؤوليات املنزلية املختلفة، لذا فتعر�س املراأة للعنف يزيد من معاناة اأفراد االأ�ضرة 
االآخرين وخ�ضو�ضا االأطفال وكبار ال�ضن النعكا�ضات العنف الذي ميار�س على املراأة، حيث يوؤكد االخت�ضا�ضيون اأن املراأة التي 
تتعر�س للعنف، فان اأطفالها ميار�س عليهم العنف ب�ضكل اأكرب من الن�ضاء اللواتي ال يتعر�ضن للعنف، وكذلك فان معاناة اأطفال 

الن�ضاء املعنفات لالأمرا�س واال�ضطرابات النف�ضية وال�ضلوكية تكون ب�ضكل اأكرب عن اأطفال غري املعنفات.

ومن ا�ضتبيان اأهمية االأ�ضرة ملا لها من نفوذ وا�ضع على اأفرادها فهي االأ�ضا�س االأول يف تن�ضاأة الفرد والتي تنعك�س على �ضلوكه 
يف املجتمع، ولكونها حجر الزاوية يف البناء االجتماعي فكلما كانت هذه التن�ضئة قائمة على اأ�ض�س تربوية �ضحيحة ف�ضينعك�س 
ذلك اإيجابا على جميع اأفراد االأ�ضرة فيما بعد، االأمر الذي يوجب حمايتها الأجل هذا الغر�س لطاملا حلمنا مبجتمع مثايل خايل 

من العنف قائم على اأ�ض�س امل�ضاواة بني اأفراد االأ�ضرة واملجتمع على حد �ضواء مبا وما يتالئم وحقوق االإن�ضان.

ومن اجل الو�ضول اإىل االأهداف املن�ضودة الأ�ضرة خالية من العنف البد من العمل على مو�ضوع احلماية من منظور وقائي يعالج 
ق�ضايا العنف االأ�ضري من خالل التدخل والعمل على عدم وقوعها ولي�س العمل فقط على عالجها من خالل التدخل بعد وقوع 
العنف، مما يوؤدي اإىل انتزاع مفهوم و م�ضمون احلماية من نطاق تطبيقها والهدف املرجو من حتقيقها، لطاملا اأن القوانني 
ال�ضارية يف فل�ضطني يف جمملها اإن مل تكن جميعها تن�ضب يف اإطار التدخل واحلماية العالجية والتي يكون دورها دائما بعد 
وقوع الفعل، وتكون يف اإطار �ضيا�ضة معاقبة الفاعل على الفعل املرتكب بحق ال�ضحية يف بع�س احلاالت، وحاالت اأخرى وهي 

االأكرث واالأغلب عدم معاقبة الفاعل ا�ضتنادا اإىل مكونات القانون.

وجند من خالل الن�ضو�س القانونية واملتعلقة باالأفعال املرتكبة بحق �ضحايا العنف االأ�ضري هي ن�ضو�س يف جمملها ت�ضتند اإىل 
العقاب على الفعل املرتكب، بحيث يكون التدخل من قبل الدولة بعد وقوع االعتداء على ال�ضحية وال يكون ذلك اأي�ضا يف جميع 
احلاالت، ويكون ذلك فقط يف احلاالت التي ميكن اأن ت�ضل اإىل مراكز ال�ضرطة اأو امل�ضايف اأما احلاالت التي ال يحق للدولة فيها 
التدخل حتى ولو علمت بها فجاءت بن�س القانون، بحيث علق القانون م�ضالة تدخل اأجهزة الدولة على �ضرط تقدمي �ضكوى 
من قبل املعتدى عليه اإذا اأكمل �ضن اخلام�ضة ع�ضرة اأو من الويل اأو الو�ضي اإذا كان قا�ضر وذلك يف قانون اأ�ضول املحاكمات 
اجلزائية الفل�ضطيني مادة )4( فقرة 1 »ال يجوز للنيابة العامة اإجراء التحقيق اأو اإقامة الدعوى اجلزائية التي علق القانون 
مبا�ضرتها على �ضكوى اأو ادعاء مدين اأو طلب اأو اإذن اإال بناءً على �ضكوى كتابية اأو �ضفهية من املجني عليه اأو وكيله اخلا�س اأو 

ادعاء مدين منه اأو من وكيله اخلا�س اأو اإذن اأو طلب من اجلهة املخت�ضة«.



115

ي
ف األسر

ي والعن
س النوع االجتماع

ى أسا
ي عل

ف المبن
الجزء الثالث | الحماية من العن

كذلك املادة )6( من ذات القانون والتي تن�س )تقدمي ال�ضكوى من الويل اأو الو�ضي اأو القيم(:

اإذا كان املجني عليه يف االأحوال امل�ضار اإليها يف املادة )5( من هذا القانون مل يبلغ خم�س ع�ضرة �ضنة كاملة اأو كان م�ضابًا . 1
بعاهة يف عقله تقدم ال�ضكوى من وليه اأو و�ضيه اأو القيم عليه.

اإذا تعار�ضت م�ضلحة املجني عليه مع م�ضلحة من ميثله اأو مل يكن له من ميثله تقوم النيابة العامة مقامه(.. 2

املختلفة  القوانني  عليها يف  املن�ضو�س  االإجراءات  ووفق  املختلفة  اأجهزتها  التدخل عرب  للدولة  فيها  يحق  التي  اأما احلاالت 
ابتداء من ال�ضابطة الق�ضائية والتي ميار�س اأع�ضائها اإجراءات التقا�ضي ب�ضفتهم ممثلني ال�ضحية مبوجب القانون ابتداء 
من تقدمي ال�ضكوى اأو العلم بوقوع اجلرمية مرورا مبهمة البحث والتحري واال�ضتق�ضاء والتي غالبا ما تتم بعيدة عن مراعاة 

خ�ضو�ضية االأ�ضرة ومبا ال يتالئم وحقوق االإن�ضان.

ومن جهة اأخرى فانه ال يوجد تعريف قانوين مل�ضطلح العنف االأ�ضري يف القوانني ال�ضارية والتي لها عالقة باالأ�ضرة والتي غالبا 
ما تعالج العالقات التجارية واحلقوق العائلية والق�ضايا اجلزائية بني اأفراد االأ�ضرة واأفراد املجتمع بع�ضهم ببع�س واالأفراد 
والدولة، وبالتايل فهي بعيدة كل البعد عن الق�ضايا احل�ضا�ضة التي مت�س االأ�ضرة، وبخا�ضة العنف اجلن�ضي الذي يقع داخل 
االأ�ضرة وكيفية تعامل القوانني مع هكذا نوع من العنف، ونظرا لتزايد العتداءات املرتكبة داخل االأ�ضرة وخا�ضة االعتداءات 
الواقعة على الن�ضاء وتعر�ضهم للقتل يف بع�س االأحيان واإفالت مرتكبي هذه االعتداءات من العقاب يف اأحيان اأخرى لعدم تطور 
القوانني وافتقارها اإىل اإجراءات وا�ضحة وحمددة لكيفية التعامل مع حاالت العنف االأ�ضري، فمن هنا تنبع احلاجة امللحة 
اإىل وجود ن�ضو�س قانونية خا�ضة بالعنف االأ�ضري على �ضعيد الت�ضريعات القانونية، وكذلك االأمر بحاجة اإىل لوائح واأنظمة 
على �ضعيد الهيئات واالإدارات املكلفة باإنفاذ القانون، ومن مربرات احلاجة اإىل قانون حلماية االأ�ضرة من العنف يف جمتمعنا 

الفل�ضطيني:

• عدم كفاية القوانني و اللوائح و االأنظمة مبا يتالئم وحقوق االإن�ضان بخ�ضو�س العنف االأ�ضري.	

تتميز  التي  التوقف عند اخل�ضو�ضية  بد من  لذا ال  العنف  الواقع عليهم  ال�ضحايا  باختالف  االأ�ضري  العنف  اأ�ضكال  تختلف 
يف  واخل�ضو�ضية  اجلرائم،  هذه  اكت�ضاف  يف  اإتباعها  الواجب  والطرق  اجلن�ضي  العنف  جرائم  وخا�ضة  االأ�ضرة  جرمية  بها 
التبليغ عنها واأركان ت�ضخي�ضها وطرق معاجلتها من النواحي التحقيقية واالجتماعية، ومن هنا جند اأن افتقاد الت�ضريعات 
الفل�ضطينية لكثري من القوانني التي من �ضاأنها احلد من االعتداءات يف داخل االأ�ضرة ي�ضاهم وب�ضكل كبري اإىل عدم حماية 
�ضحايا العنف االأ�ضري ويبقي الباب مفتوحا اأمام العادات والتقاليد والقوانني املجحفة بحق ال�ضحية مما ت�ضاهم ب�ضكل اأو 

باآخر يف التفكك االأ�ضري و�ضياع االأ�ضرة.

اإن ما ا�ضتقر عليه يف علوم اجلرمية، وتاأ�ضي�ضا على اخلربات ال�ضابقة يف علوم اجلرمية فان اأكرث اجلرائم تعقيدا هي التي تقع 
داخل االأ�ضرة الواحدة، وذلك ب�ضبب انغالق االأ�ضرة عن اخلارج مما يوفر للمعتدي الوقت الكايف لتنفيذ اجلرمية باأ�ضاليب 
مبتكرة، كما ت�ضمل التعقيدات اأي�ضا ال�ضعوبة يف اكت�ضاف هذه اجلرائم ب�ضبب توفر الوقت الكايف للمعتدي من اجل اإخفاء 
معامل اجلرمية واأدلتها. فمن هنا جند انه البد من وجود قوانني اأو اأنظمة اأو لوائح خا�ضة بحماية االأ�ضرة تعالج وتبني بو�ضوح 
ماهية العنف االأ�ضري واأ�ضكاله وطرق معاجلته لهذا املو�ضوع احل�ضا�س لطاملا اأن حماية املجتمع من العنف االأ�ضري ب�ضورة 

خا�ضة ي�ضكل الواجهة والعنوان لقيا�س مدى تطور مفاهيم املجتمعات املعا�ضرة. 

كما انه البد وان تكون االإجراءات املتبعة يف مثل هذه الق�ضايا اأن تاأخذ �ضفة اال�ضتعجال ليبت فيها ب�ضورة �ضريعة، �ضواء اأكان 
ذلك يف مرحلة التحقيقات االأولية اأو لدى الق�ضاء، بحيث تتوفر لل�ضحايا �ضبل الرعاية واالهتمام، وجند هنا انه من ال�ضعب 
اأن تتحقق ال�ضرعة املرجوة يف مثل هذه احلاالت يف الو�ضع الراهن وذلك لعدم وجود ق�ضاء م�ضتعجل يف القوانني اجلزائية 

يعالج مثل هذه احلاالت والتي تكون يف اأم�س احلاجة اإىل مثل هكذا اإجراءات لتخفيف االآم �ضحايا العنف االأ�ضري.

ا�ضافة اىل ان التوجه العاملي اليوم يتجه نحو القانون اخلا�س ال العام وذلك من اجل تلبية حاجات املجتمع كافة، ففي الواقع 
احلايل جند ان قانون العقوبات هو الذي يعالج هذا املو�ضوع ولكن ي�ضوبه الكثري من الق�ضور يف جمال معاجلة ق�ضايا العنف 
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االأ�ضري، لذلك البد من اإفراد قانون خا�س ملعاجلة مو�ضوع العنف االأ�ضري بحيث  يكون ملم بجميع التفا�ضيل التي من املمكن 
ان تعالج املو�ضوع.

• عدم وجود حماكم خمت�ضة بق�ضايا  العنف االأ�ضري.	

اإن نظر حاالت ق�ضايا العنف االأ�ضري من قبل قا�ضي حمكمة الدرجة االأوىل لهو من قبيل التقليل من اأهمية االأ�ضرة ودورها يف 
املجتمع بحيث اأن قا�ضي الدرجة االأوىل ينظر يف جميع اأنواع الق�ضايا من ق�ضايا مدنية وجتارية وجزائية وي�ضتند يف قراراته 

اإىل الن�ضو�س القانونية املعمول بها والتي هي يف االأ�ضل تفتقر اإىل ن�ضو�س قانونية حتمي االأ�ضرة من العنف.

العائلية  م�ضائل احلقوق  تتعلق يف  والتي  ال�ضرعية  املحاكم  قبل  تنظر من  العائلية  الق�ضايا  اأنواع من  اأن هناك  اأي�ضا  وجند 
اإىل حماية مبختلف  اإذا كانت بحاجة  اإىل ت�ضتيت االأ�ضرة  العائلية من طالق وزواج وح�ضانة، االأمر الذي يوؤدي  واخلالفات 
اأنواعها، حيث اإن املحاكم يف الق�ضاء العادي ال تنظر يف الق�ضايا الناجم عنها عنف ج�ضدي اأو جن�ضي اأو نف�ضي اإال بناء على 
حتريك دعوى احلق العام من قبل النيابة العامة والتي هي بدورها اأي�ضا ال ت�ضتطيع تقدمي  حتريك دعوى احلق العام اإال بناء 
على �ضكوى خطية مقدمة من املعتدى عليه، مما يت�ضم ببطء االإجراءات املتبعة من اجل حماية ال�ضحية االأمر الذي يوؤدي اإىل 

انتفاء الهدف من احلماية وبالتايل �ضياع حق ال�ضحية يف احلماية مما ينعك�س �ضلبا على االأ�ضرة واملجتمع.

اإن تكوين املحكمة وفق النظام املعمول به يف الوقت احلا�ضر ال يراعي خ�ضو�ضية االأ�ضرة فهي غالبا ما تتكون من قا�س واحد 
متخ�ض�س يف جمال القانون بعيدا يف معرفته عن خ�ضو�ضية االأ�ضرة من النواحي النف�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية ملا لهذه 

العوامل من تاأثري على �ضلوك اأالفراد يف داخل االأ�ضرة اأو يف املجتمع.

• ندرة وجود دار اإيواء ل�ضحايا العنف االأ�ضري.	

البد من اإيجاد دور اإيواء كافية الإيواء �ضحايا العنف االأ�ضري، وتي�ضري �ضبل الو�ضول اإليها اأمام ال�ضحايا، على اأن يتوفر يف هذه 
البيوت برامج لتقدمي امل�ضاعدات القانونية واخلدمات اال�ضت�ضارية الالزمة للن�ضاء. 

فاملراأة املعنفة يف جمتمعنا تفتقر اإىل مكان ترتاح فيه وت�ضرتجع قواها وثقتها بنف�ضها مما يجعلها تفكر بحلول ناجعة مل�ضكلتها 
بعيدا عن �ضغوطات االأهل واملجتمع، كذلك تاأمني مراكز ا�ضتماع للن�ضاء �ضحايا العنف لتقدمي االإر�ضاد القانوين واالجتماعي 
والنف�ضي للمراأة املعنفة وتقدمي خدمات تاأهيل لل�ضحايا وبرامج للم�ضاعدة على جتاوز امل�ضكلة من كافة النواحي، فهذه كلها 
يفتقرها النظام القائم يف فل�ضطني والذي ينعك�س �ضلبا على م�ضالة احلماية، بحيث يزيد من �ضعوبة حماية ال�ضحية االأمر 

الذي يعر�ضها للخطر ب�ضكل اكرب.

• احلاجة اإىل تطوير الكفاءات االإدارية واملهنية يف االإدارات املكلفة بانفاذ القوانني.	

اإن ما يتمتع به الق�ضاة وممثلني االدعاء العام من تخ�ض�س يف جمال القانون يجعلهم غري قادرين على التعاطي مع ق�ضايا 
العنف االأ�ضري بال�ضكل املطلوب ملا لهذه الق�ضايا من خ�ضو�ضية يف اأبعادها الغري قانونية االجتماعية والنف�ضية، االأمر الذي 
اختالف  على  الق�ضايا  مثل هذه  النظر يف  عند  والنف�ضي  االجتماعي  املجالني  املخت�ضني يف  قبل  تدخل حقيقي من  يتطلب 

مراحلها �ضواء يف مرحلة التحقيق اأو مرحلة �ضري الدعوى لدى املحكمة.

وعليه وا�ضتنادا اإىل ما تقدم فان املجتمع الفل�ضطيني باأم�س احلاجة اإىل العمل من اجل توفري اآليات واإجراءات خا�ضة حلماية 
االأ�ضرة وخ�ضو�ضا ونحن اأالن يف مرحلة البناء والتطور نحو مفاهيم جمتمعية ترقى بحقوق االإن�ضان الفل�ضطيني مبا يتالئم 

واملواثيق واملعاهدات الدولية اخلا�ضة بحقوق االإن�ضان.
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نحو قانون خا�س حلماية االأ�صرة يف فل�صطني
االأ�صباب املوجبة ل�صن هذا القانون

املحامية فاطمة املوؤقت 

ت�ضكل االأ�ضرة النواة االجتماعية التي تقع على عاتقها م�ضوؤولية تر�ضيخ اأ�ض�س التن�ضئة والرتبية يف بداياتها االأوىل، كما تعترب 
عامال حا�ضما يف ت�ضكيل �ضخ�ضية الفرد، واإك�ضابه القيم واملبادئ االأخالقية وال�ضلوك االجتماعي. انطالقا من هذه احلقيقة، 
تربز االأهمية الق�ضوى  لعملية تاأمني  ال�ضروط والظروف املالئمة لكي تتمكن االأ�ضرة من القيام مب�ضوؤوليتها هذه جتاه اأفرادها 
واجتاه املجتمع، ومبا اأن ن�ضبة الن�ضاء يف املجتمع الفل�ضطيني ت�ضل اإىل 49.4% )اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني،2005( 
فاإن حمايتهن والدفاع عن حقوقهن ي�ضكل نقطة انطالق لتاأمني وتدعيم �ضالمة االأ�ضرة ووظيفتها االجتماعية البنائية، االأمر 

الذي �ضينعك�س ب�ضورة مبا�ضرة على اإجناز مقدمات التنمية امل�ضتدامة يف املجتمع الفل�ضطيني وحتقيق اأهدافها. 

وبالرغم من املعاناة العميقة التي تعي�ضها الن�ضاء جراء التهمي�س والدونية التي تفر�ضها االأمناط االجتماعية العرفية اإن جاز 
التعبري، كالعنف املمار�س �ضدهن على اأ�ضا�س النوع االجتماعي، فاإن غالبية الن�ضاء ال  تزال تقف عاجزة اأمام �ضطوة املفاهيم 
االجتماعية والقوانني التي تكر�س التمييز �ضدهن، كالقوانني العقابية على �ضبيل املثال ال احل�ضر، ولي�س مبقدور �ضوتهن اأن 
يتخطى جدار اجلمود والثبات الذي يحيط بهذه القوانني املعززة ثقافيا واجتماعيا و�ضيا�ضيا، وخا�ضة يف ظل غياب امل�ضّرع 

الفل�ضطيني طوال الفرتة التي �ضبقت قيام ال�ضلطة الفل�ضطينية.

ويف �ضوء التجربة الت�ضريعية احلديثة لل�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، ارتاأى مركز املراأة لالإر�ضاد القانوين واالجتماعي بالتعاون 
االأردن،  املجاورة )م�ضر،  الدول  املوؤ�ض�ضات يف  وبع�س  للمراأة/غزة،  النف�ضية  ال�ضحة  النف�ضية/م�ضروع  ال�ضحة  برنامج  مع 
لبنان( وبدعم من )هيرن�س بل(، اأنه اآن االأوان لكي تبادر الن�ضاء وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين، باإطالق احلوار ورفع ال�ضوت 
ومطالبة ممثلها الت�ضريعي بو�ضع الن�ضو�س القانونية التي ت�ضمن اآليات التدخل لرفع التمييز الت�ضريعي املمار�س �ضد الن�ضاء 
حق  وخا�ضة  كاإن�ضان،  املراأة  حقوق  جلوهر  انتهاكا  ن�ضو�ضها،  اإطار  يف  التمييز  ميثل  التي  ال�ضارية،  العقابية  للقوانني  وفقا 
الن�ضاء يف احلماية من العنف داخل االأ�ضرة، وفقا ملا ورد يف االتفاقيات واالإعالنات الدولية التي ت�ضتهدف الق�ضاء على العنف 
والتمييز �ضد املراأة )االإعالن العاملي ب�ضاأن الق�ضاء على العنف �ضد املراأة، واالإعالن العاملي ب�ضاأن الق�ضاء على التمييز �ضد 

املراأة، واالتفاقية الدولية للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة(. 

وانطالقا من تواتر وت�ضاعد العنف �ضد الن�ضاء داخل االأ�ضرة يف فل�ضطني، وعدم انح�ضار هذه الظاهرة، بالرغم من اجلهود 
الكبرية التي تبذل داخل املجتمع للحد منها، حيث وجهت هذه اجلهود، وخا�ضة اجلهود الن�ضوية مبعيقات كثرية، كان من بينها 
الرتكات االجتماعية واملفاهيم االأبوية التي تلقي بظاللها على القوانني ال�ضارية، وعلى موقف امل�ضّرع الفل�ضطيني، وعلى مدى 

اجلراأة الالزمة للتعاطي مع ظاهرة العنف �ضد الن�ضاء، وخا�ضة خلف جدران االأ�ضرة.

انطالقا من كل ذلك، بداأ التفكري اجلدي من قبل مركز املراأة لالإر�ضاد القانوين واالجتماعي، للعمل على قانون خا�س بحماية 
االأ�ضرة، وخا�ضة االأطفال والن�ضاء، بحيث يتخطى هذا القانون نطاق املاألوف وال�ضائد، من حيث عمومية القوانني وجتردها 

وعدم اأخذها بعني االعتبار الطابع االجتماعي القانوين املختلط يف التعامل مع ق�ضايا العنف داخل االأ�ضرة.

ي�ضتهدف القانون املقرتح، و�ضع ن�ضو�س حتمل طابع االإلزام القانوين واملرونة االجتماعية التي تلبي حاجة الن�ضاء واالأطفال 
املعنفني �ضمن قواعد اخل�ضو�ضية وال�ضرية الالزمني للحفاظ على االأ�ضرة من خطر التفكك الذي قد يرتتب على التدخل 
القانوين املجرد، والعقوبات الهادفة للردع االجتماعي، واالأخذ بعني االعتبار عملية االإ�ضالح والتاأهيل التي ت�ضتهدف اجلناة 

وال�ضحايا، ويندرج ذلك �ضمن عملية تراكمية للحد من ظاهرة العنف ب�ضورة حا�ضمة على املدى البعيد.

للحرية �ضد اجلناة،  ال�ضالبة  للعقوبات  البديلة  والعقوبات  االإجراءات  اأن مرونة  الدولية  التجارب  اأثبتت  املثال،  �ضبيل  فعلى 
تعطي نتائج اأف�ضل على امل�ضتوى البعيد يف احلد من ظاهرة اجلرمية، وخا�ضة داخل االأ�ضرة، مثل اإجراءات االتفاق مع اجلناة 
يف بع�س الق�ضايا غري اخلطرية، وكيفية اإ�ضراف قا�ضي االأ�ضرة على تنفيذ هذه االإجراءات بوا�ضطة اأخ�ضائي اجتماعي يتمتع 
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ب�ضالحيات ال�ضبط الق�ضائي، كما هو احلال مع مر�ضد حماية الطفولة وفقا لقانون الطفل الفل�ضطيني رقم 7 ل�ضنة 2004.

حيث ميكن اال�ضتفادة من قانون الطفل الفل�ضطيني لتو�ضيع نطاق احلماية، بحيث ي�ضمل اأي�ضا حماية االأمومة موؤقتا �ضمن 
قانون معدل لقانون الطفل، كون هذا القانون يتعامل اأ�ضال مع حماية الطفل كجزء من االأ�ضرة، الأن جتاهل حماية اأم الطفل 
من العنف االأ�ضري، يحول دون تطبيق حماية نف�س الطفل داخل االأ�ضرة ب�ضكل فعال واأمثل. وعلى �ضعيد اآخر ي�ضتهدف القانون 
اأي�ضا، �ضحب الب�ضاط من حتت اأقدام ال�ضلطة االأبوية يف احتكار التعامل مع ق�ضايا العنف االأ�ضري باعتبارها مقد�ضات يجب 

اإخفاوؤها خلف يافطة �ضرف و�ضمعة العائلة.          

باال�ضتناد ملا تقدم، قمنا بت�ضنيف االأ�ضباب املوجبة ل�ضن قانون فل�ضطيني خا�س بحماية االأ�ضرة من العنف اإىل عدة موجبات 
ميكن تكثيفها بالعناوين واالأ�ضئلة املفتاحية التالية: 

• وخا�ضة 	 الفل�صطيني:  املجتمع  الن�صاء يف  العنف �صد  وبروز ظاهرة  االأول:الواقع االجتماعي،  املوجب 
جرائم القتل على خلفية ما ي�ضمى �ضرف العائلة، وحالة الفلتان االأمني وانعدام �ضيادة القانون واأخذ القانون باليد،  وما 
ت�ضري اإليه االإح�ضائيات على هذا ال�ضعيد. وهل يوؤخذ بعني االعتبار م�ضتوى ن�ضج وتطور املجتمع والثقافة ال�ضائدة، وما 
اأو االحتواء؟  وهل جتري هذه العملية من  منطلق درا�ضة الواقع  يرتتب عليها من �ضلوك اجتماعي، ك�ضيا�ضة االإق�ضاء 

وتقييم التجارب الن�ضوية، اأم منطلق رد الفعل على الظواهر االجتماعية ال�ضلبية وتبعاتها؟.

• املوجب الثاين:التزامات ال�صلطة الوطنية ومنظمة التحرير جتاه امليثاق واملعاهدات العاملية حلقوق 	
االإن�صان: وخا�ضة على �ضعيد امل�ضاواة وحماية املراأة والطفل، ومدى التزام ال�ضلطة الوطنية مبوؤ�ض�ضاتها وت�ضكيالتها 
مدى  ما  �ضوؤال:  على  الوا�ضحة  االإجابة  عرب  وذلك  التنفيذ،  مو�ضع  كاإن�ضان  الفل�ضطينية  املراأة  حقوق  بو�ضع  املختلفة، 
مراعاة املجل�س الت�ضريعي الفل�ضطيني لهذه االلتزامات اأثناء العملية الت�ضريعية، وهل هناك �ضيا�ضة ت�ضريعية تلبي حاجة 
املراأة للحماية داخل نطاق االأ�ضرة، اأم اأن الثقافة ال�ضائدة تلقي بظاللها على العملية الت�ضريعية، وت�ضرب بعر�س احلائط 
االلتزامات العاملية التي التزمت بها ال�ضلطة ومنظمة التحرير وفقا لوثيقة اال�ضتقالل والقانون االأ�ضا�ضي الفل�ضطيني؟ اأال 
متثل القوانني العقابية ال�ضارية اإجحافا بحق الن�ضاء، وبالتايل اأال ميثل ذلك خرقا للقانون االأ�ضا�ضي الذي يجب اأن يكون 

مبناأى عن اأي خرق اأو جتاوز، واأن ت�ضمو ن�ضو�ضه على ما عداها من ن�ضو�س قانونية؟.    

• املوجب الثالث: واقع حماية االأ�صرة يف ظل القوانني العقابية ال�صارية: ونوع ونطاق احلماية، وواقع الن�ضاء 	
القانوين وفقا لهذه القوانني ب�ضفتهن اأحد مكونات االأ�ضرة املركزية، وهل حتقق القوانني العقابية ال�ضارية حماية فعالة 
القوانني  حتقق  وهل  احلماية؟  ونطاق  والواجبات  احلقوق  يف  والرجال  الن�ضاء  بني  امل�ضاواة  مبفهوم  ارتباطا  لالأ�ضرة 
العقابية الردع االجتماعي بالتوازي مع اإ�ضالح وتاأهيل اجلناة وحماية الن�ضاء داخل االأ�ضرة، وخا�ضة يف مواجهة اجلرائم 
اأم  فعال  ب�ضكل  االأ�ضرة  التي حتدث داخل  العقابية جترم اجلرائم  القوانني  العائلة؟ وهل  �ضرف  ي�ضمى  ما  على خلفية 
وكيف ميكن  االجتماعي؟  ترابطها  على  واحلفاظ  االأ�ضرة)خ�ضو�ضيتها(  بنية  العقابية  الن�ضو�س  تلك  راعت  وهل  ال؟ 
معاجلة م�ضاكل االأ�ضرة من خالل احلفاظ على دورها وخ�ضو�ضيتها من جانب، وعدم االإجحاف بحقوق الفئات ال�ضعيفة 

واملهم�ضة داخلها من جانب اآخر ؟

• املوجب الرابع: حماية االأ�صرة يف ظل القوانني اجلزائية االإجرائية وكيفية حتريك ال�صكوى املتعلقة 	
االإجراءات  تتيح  وهل  ال�ضكاوي؟  هذه  حتريك  تعيق  اأم  ت�ضهل  االإجرائية  القوانني  فهل  االأ�صري:  العنف  بق�صايا 
وت�ضكيل  ال�ضكاوى  يف  تنظر  التي  املحاكم  ت�ضكيل  وهل  الفل�ضطيني؟  للق�ضاء  ال�ضحايا  �ضوت  و�ضول  ال�ضارية  اجلزائية 
وهل  االأ�ضرة؟  داخل  املعنفات  وظروف  حاجة  يراعي  متخ�ض�س  ت�ضكيل  هو  وال�ضرطة(  )النيابة  الق�ضائية  ال�ضابطة 
اأو�ضاع  االإجرائي  النظام  يراعي  وهل  و�ضماعهن؟  ال�ضحايا  ال�ضتقبال  موؤهلة  النيابة(  )ال�ضرطة،  الق�ضائية  ال�ضابطة 
العاجلة  الآليات احلماية  االإجرائي  النظام  يت�ضع  واالإيذاء وغريها؟ وهل  بالقتل  ال�ضعبة؛ كالتهديد  الن�ضاء يف احلاالت 
اأن تلك االإجراءات هي ارجتال  اأم  اإ�ضراف الق�ضاء؟  للبيوت االآمنة حتت  الن�ضاء) يف ظروف �ضعبة( كالتحويل  لهوؤالء 

ومبادرة من هنا وهناك، قد ت�ضيب وقد تخطئ؟.  
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• هل 	 التالية:  االأ�ضئلة  تثار  االأ�صرة:وهنا  حماية  جمال  يف  واالإقليمية  العاملية  اخلام�س:التجارب  املوجب 
التجربة الفل�ضطينية معزولة عن التجارب العاملية واالإقليمية يف جمال حماية االأ�ضرة؟ اأال تتعار�س خ�ضو�ضية املجتمع 
الفل�ضطيني مع مبداأ عاملية حقوق االإن�ضان وعدم قابليتها للتجزئة؟ وكيف ميكن املزاوجة بني العاملية وعدم التجزئة من 

جانب، واخل�ضو�ضية املجتمعية يف جمال حماية الن�ضاء كجزء اأ�ضا�ضي من ت�ضكيل االأ�ضرة من جانب اآخر؟.   

التعامل  اأن  نرى  وفر�ضيات،  واقع  من  اإليه  توؤ�ضر  وما  االأ�ضئلة  هذه  حتملها  التي  االأهمية  �ضوء  ويف  تقدم،  ما  على  تاأ�ضي�ضا 
معها وحماولة االإجابة عليها ي�ضكالن خط االنطالق يف عملية و�ضع م�ضودة قانون حماية االأ�ضرة، بحيث يتجاوز هذا القانون 
التمييز والتهمي�س املمار�س �ضد الن�ضاء وفقا للقوانني ال�ضارية، وعليه، وا�ضتكماال لهذه الورقة، اأقرتح العمل على اإعداد درا�ضة 
م�ضتفي�ضة تناق�س، بالوقائع والن�ضو�س، املوجبات اخلم�س ال�ضابقة، وبعد االتفاق على اأ�ضا�س هذه الورقة ونقا�ضها وتعميمها 
يف  االأ�ضرة  حلماية  قانون  م�ضروع  مب�ضودة  الدرا�ضة  ترفق  واالإقليمية،  املحلية  الن�ضوية  املوؤ�ض�ضات  يف  ال�ضركاء  م�ضتوى  على 

فل�ضطني ميزج بني املنطق القانوين واملرونة االجتماعية باال�ضتناد ملا ذكر �ضابقا. 

جمتمعة  االأ�صباب  هذه  اأن  متاما  �صيت�صح  العنف،  من  االأ�صرة  حماية  قانون  م�صودة  ل�صن  املوجبة  االأ�صباب  عر�س  عند 
االإجراءات  واإيجاد  العنف،  االأ�صرة من  الفل�صطيني ل�صن قانون حماية  للم�صّرع  ب�صكل كاف  اأو منفردة، قد تكون مقنعة 
وال�صيا�صات التي توؤدي اإىل تقيق املبداأ العام واملتمثل بحق االأ�صرة يف احل�صول على اأعلى درجات احلماية وامل�صاعدة من 

املجتمع والدولة. 

�ضنحاول يف هذه الورقة، االإجابة وب�ضكل مكثف، على االأ�ضئلة التي متت اإثارتها يف �ضياق عر�س املوجبات القانونية واالجتماعية 
التي ت�ضتدعي �ضن قانون حماية االأ�ضرة الفل�ضطينية من العنف. 

• املوجب االأول: احلماية من العنف اجلن�صي داخل االأ�صرة وفق االتفاقيات الدولية:	
عاجلت االتفاقيات الدولية م�ضاألة العنف االأ�ضري  �ضمن املو�ضوع العام املتعلق بالعنف �ضد الن�ضاء  عموما، والذي يتخذ عدة 
اأ�ضكال، من بينها االعتداءات الواقعة داخل االأ�ضرة، وبالتايل لي�س هناك اأي اتفاقية خم�ض�ضة لهذا املو�ضوع ب�ضورة حمددة.

لقد تناولت االإعالنات الدولية مو�ضوع حماية االأ�ضرة من العنف، ومع ذلك يجدر التنويه هنا اإىل اأنه، ووفقا لقواعد القانون 
الدويل، فاإن االإعالن ال�ضادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ال يرقى مل�ضتوى االتفاقية الدولية من حيث القيمة القانونية 
امللزمة، اإذ ال يتعدى نطاق هذا االإعالن حدود االلتزام االأدبي والتوجيهات العامة للدول االأع�ضاء يف االأمم املتحدة.  وذلك 
اإليها يف الفقرة 23 من مرفق قرار املجل�س االقت�ضادي و االجتماعي رقم 1990/15  على الرغم من النتيجة التي يخل�س 
واملوؤرخ يف 1990/5/24 والذي ين�ّس على اأن »العنف �ضد املراأة �ضواء يف االأ�ضرة اأو املجتمع ظاهرة منت�ضرة تتخطى حدود 

الدخل والطبقة والثقافة، ويجب اأن يقابل بخطوات عاجلة وفاعلة متنع حدوثه«.

كما اأكد املجل�س االقت�ضادي واالجتماعي لالأمم املتحدة على هذا املوقف يف القرار رقم 1991/18 املوؤرخ يف 1991/5/30 و 
الذي طالب: ب�ضرورة و�ضع اإطار التفاقية دولية تتناول �ضراحة م�ضاألة العنف �ضد الن�ضاء، وقد اأثمرت هذه اجلهود عن اإ�ضدار 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة  اإعالنا عامليا ب�ضاأن الق�ضاء على العنف �ضد املراأة يف العام 1993.

لقد عربت اجلمعية العامة باإ�ضدارها هذا القرار، عن قلقها البالغ اإزاء البنات، خا�ضة و اأنهن ما زلن �ضحايا �ضامتات للعنف 
واالإيذاء واال�ضتغالل، وال يدري اأحد بهن، واأن بع�س االأنظمة القانونية ال تت�ضدى ب�ضورة منا�ضبة الإقامة العدل جتاه م�ضاألة 
�ضعف البنات، مبا يف ذلك �ضرورة توفري حماية اأف�ضل لل�ضحايا وال�ضهود من االأطفال، فاحلماية القانونية تعترب من اأهم 
ال�ضبل للحد من العنف �ضد الن�ضاء، وهذا ما تعرب عنه روح املادة الثانية من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد 
املراأة ل�ضنة 1979، حيث ورد يف هذه املادة: »ت�ضجب الدول االأطراف جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، وتتفق على اأن تنتهج، 

بكل الو�ضائل املنا�ضبة ودون اإبطاء، �ضيا�ضة ت�ضتهدف الق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، وحتقيقًا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي:

اإدماج مبداأ امل�ضاواة بني الرجل واملراأة يف د�ضاتريها الوطنية اأو ت�ضريعاتها املنا�ضبة االأخرى، اإذا مل يكن هذا املبداأ قد أ. 
اأدمج فيها حتى االآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا املبداأ من خالل الت�ضريع وغريه من الو�ضائل املنا�ضبة.
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اتخاذ التدابري املنا�ضبة من ت�ضريعية وغري ت�ضريعية، مبا يف ذلك ما ينا�ضب من جزاءات حلظر كل متييز �ضد املراأة.ب. 

فر�س حماية قانونية حلقوق املراأة على قدم امل�ضاواة مع الرجل، و�ضمان احلماية الفعالة للمراأة، عن طريق املحاكم ذات ج. 
االخت�ضا�س واملوؤ�ض�ضات العامة االأخرى يف البلد، من دون اأي عمل متييزي. 

االمتناع عن مبا�ضرة اأي عمل متييزي اأو ممار�ضة متييزية �ضد املراأة، وكفالة ت�ضرف ال�ضلطات واملوؤ�ض�ضات العامة مبا د. 
يتفق وهذا االلتزام.

اتخاذ جميع التدابري املنا�ضبة للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة من جانب اأي �ضخ�س اأو منظمة اأو موؤ�ض�ضة.ه. 

اإبطال القائم من القوانني واالأنظمة واالأعراف و.  اأو  اتخاذ جميع التدابري املنا�ضبة، مبا يف ذلك الت�ضريعى منها، لتغيري 
واملمار�ضات التي ت�ضكل متييزًا �ضد املراأة.

اإلغاء جميع االأحكام اجلزائية الوطنية التي ت�ضكل متييزًا �ضد املراأة. ز. 

كما اأكد اإعالن "القاهرة لقمة املراأة العربية الذي انعقد بتاريخ 2000/11/20 على" �ضرورة معاجلة االأ�ضباب املوؤدية اإىل 
العنف �ضد املراأة و العنف االأ�ضري بتوفري الظروف االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية الالزمة لتعميق املودة والرتاحم داخل 
االأ�ضرة العربية و توفري احلماية القانونية. ويف قرار اتخذته اجلمعية العامة رقم 58/147 حتت عنوان الق�ضاء على العنف 
و�ضن  �ضيا�ضات  و�ضع  فقرة )ج(   7 البند  الدول يف  الن�ضاء، فطالبت  اأهمية حماية  اأكدت اجلمعية على  املراأة،  العائلي �ضد 
ت�ضريعات جديدة، اأو ت�ضديد ما هو قائم منها، لتعزيز التدابري الوقائية وحماية حقوق االإن�ضان اخلا�ضة بال�ضحايا، وكفالة 
التحقيق مع اجلناة وحماكمتهم ح�ضب االأ�ضول، وتوفري امل�ضاعدة القانونية واالجتماعية ل�ضحايا العنف العائلي، ف�ضال عن 

تطبيق ال�ضيا�ضات التي تتعلق باإعادة تاأهيل اجلناة.

ويف الفقرة )ه�( اأكدت على كفالة قدر اأكرب من احلماية للمراأة بعدة و�ضائل من بينها القيام، ح�ضب االقت�ضاء، باإ�ضدار اأوامر 
ق�ضائية حتظر على االأزواج املت�ضمني بالعنف دخول بيت العائلة، اأو حظر ات�ضال االأزواج املت�ضمني بالعنف بال�ضحايا.

ويف الفقرة )ي( اأكدت على اتخاذ تدابري تكفل حماية املراأة التي ميار�س العنف �ضدها بحيث متكنها من االلتجاء اإىل �ضبل 
االإن�ضاف العادلة والفعالة، بو�ضائل من بينها دفع تعوي�ضات اإىل ال�ضحايا عن االأ�ضرار التي حلقت بها، وتوفري العالج لهن 

واإعادة تاأهيل مرتكبي اأعمال العنف.

ويف عام 2006، طالبت منظمة العفو الدولية يف برنامج االأربعة ع�ضر نقطة ملنع العنف املنزيل، جميع احلكومات القيام باإدانة 
العنف املنزيل، وزيادة الوعي العام بالعنف املنزيل، ا�ضتخدام نظام الرتبية والتعليم من اأجل مناه�ضة التحيز، اإلغاء القوانني 
التي تنطوي على متييز �ضد املراأة، و�ضمان التعامل مع جميع اأ�ضكال العنف املنزيل، يف القانون واملمار�ضة، على اأنها انتهاكات 
حلقوق االإن�ضان وجرائم جنائية، و�ضمان التحقيق يف اأفعال العنف املنزيل وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لدرجة خطورة 
اجلرمية، على اأن ت�ضمن ال�ضرطة ظروفا اآمنة و�ضرية لالإبالغ عن حوادث العنف املنزيل، و�ضرورة الت�ضجيل االإلزامي جلميع 
�ضكاوى العنف املنزيل، والتحقيق املحايد والفعال يف جميع ال�ضكاوى، واإزالة العقبات ومعاجلة اأوجه التق�ضري التي حتددها 
هذه التحقيقات، ومل تغفل منظمة العفو الدولية اأهمية التدريب ملنفذي القانون، حيث اأنها طالبت احلكومات ب�ضرورة توفري 
التمويل املنا�ضب لتنفيذ برامج تدريب اإلزامية للموظفني الر�ضميني ومن بينهم اأفراد ال�ضرطة واملحامون والق�ضاة واملوظفون 
الطبيون والعاملون يف جمال الطب ال�ضرعي والعاملون االجتماعيون وموظفو الهجرة واملعلمون، وذلك للت�ضدي للعنف املنزيل 
يف جميع القطاعات، كما اأكدت املنظمة يف تقريرها اأي�ضا، على �ضرورة توفري اأماكن اآمنة للن�ضاء املعنفات، وتوفري اخلدمات  
التي تدعم الن�ضاء املعنفات، وذلك بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين، كما اأكدت اأي�ضا، على اأهمية توعية املراأة بحقوقها، 

وعلى اأهمية جمع ون�ضر البيانات املتعلقة بالعنف املنزيل واإزالة جميع االأ�ضلحة النارية من املنازل. 

اإن تو�ضيات برنامج االأربعة ع�ضر نقطة ملنع العنف املنزيل جت�ضد املبادئ االأ�ضا�ضية التالية:   

والعقلية . 1 اجل�ضدية  �ضالمتها  اإىل  باالإ�ضافة  وا�ضتقاللها،  وحمايتها  املراأة  اأمان  �ضمان  اإىل  اإجراء  كل  يهدف  اأن  يجب 
واالجتماعية يف اأعقاب تعر�ضها الإ�ضاءة املعاملة.
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يجب اأن تكفل الدولة من خالل ال�ضيا�ضات واملمار�ضات والقوانني، رفع التمييز الذي ميار�س �ضد املراأة على اأ�ضا�س النوع . 2
االجتماعي اأو العمر اأو العرق اأو امليول اجلن�ضية اأو القدرات اجل�ضدية اأو العقلية اأو الطبقة اأو اللغة اأو املعتقدات الثقافية 

اأو الدينية اأو احلالة الزوجية، اأو و�ضع االأمومة اأو املواطنة اأو مكان االإقامة.

على احلكومات اأن تت�ضاور مع ال�ضحايا والناجيات، واأن تعمل معهن ب�ضكل وثيق، وكذلك مع املنظمات غري احلكومية التي . 3
تتمتع بخربات وا�ضعة يف جمال الت�ضدي للعنف املنزيل. 

اإن االإعالن ب�ضاأن الق�ضاء على العنف �ضد املراأة، هو قرار اتخذته اجلمعية العامة بناء على تقرير اللجنة الثالثة لعام 1994، 
وذلك على اأ�ضا�س اأن تدر�س اإمكانية و�ضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية املراأة من جميع اأ�ضكال العنف.

 كما ورد يف قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اأي�ضا، تاأكيد على �ضرورة اأخذ اإجراءات ومبادرات اأخرى كفيلة بتنفيذ اإعالن 
ومنهاج عمل موؤمتر بيجني )بكني(.  

• املوجب الثاين:التزامات ال�صلطة الفل�صطينية جتاه الن�صاء الفل�صطينيات:	
تلتزم ال�ضلطة الفل�ضطينية، ومن جانب واحد، باالتفاقيات الدولية، وقد عربت عن هذا االلتزام يف وثيقة اال�ضتقالل والقانون 

االأ�ضا�ضي كما يلي: 

1. وثيقة اال�صتقالل 
وفقا لوثيقة ا�ضتقالل دولة فل�ضطني لعام 1988، اأعلنت منظمة التحرير الفل�ضطينية التزامها ر�ضميا مببادئ االأمم املتحدة 

واأهدافها، وباالإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان، حيث ن�ضت الوثيقة على: 

»وتعلن دولة فل�ضطني التزامها مببادئ االأمم املتحدة واأهدافها وباالإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان، والتزامها كذلك مببادئ 
عدم االنحياز و�ضيا�ضته«.

باالن�ضمام  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  التزام  على:  اأي�ضا  الفل�ضطينية  لل�ضلطة  االأ�ضا�ضي  القانون  من  العا�ضرة  املادة  ن�ضت  كما 
لالإعالنات واملواثيق الدولية، حيث ورد يف ن�س هذه املادة: »حقوق االإن�ضان وحرياته االأ�ضا�ضية ملزمة وواجبة االحرتام. تعمل 
ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية دون اإبطاء على االن�ضمام اإىل االإعالنات واملواثيق االإقليمية والدولية التي حتمى حقوق االإن�ضان«. 

ا: » ويف هذا اليوم اخلالد، يف اخلام�س ع�ضر  كما اأكدت وثيقة اال�صتقالل على مكانة املراأة الفل�صطينية، حيث ورد فيها ن�صّ
من ت�ضرن الثاين 1988، ونحن نقف على عتبة عهد جديد، ننحني اإجالال وخ�ضوعًا اأمام اأرواح �ضهدائنا و�ضهداء االأمة العربية 
اأيدينا  الوطن. ونرفع قلوبنا على  اأن يحيا  اأجل  وا�ضت�ضهدوا من  العتيد،  الفجر  الطاهرة �ضعلة هذا  اأ�ضاءوا بدمائهم  الذين 
لنمالأها بالنور القادم من وهج االنتفا�ضة املباركة، ومن ملحمة ال�ضامدين يف املخيمات ويف ال�ضتات ويف املهاجر، ومن حملة 
لواء احلرية: اأطفالنا و�ضيوخنا و�ضبابنا، اأ�ضرنا ومعتقلينا وجرحانا املرابطني على الرتاب املقد�س ويف كل خميم ويف كل قرية 

ومدينة، واملراأة الفل�ضطينية ال�ضجاعة، حار�ضة بقائنا وحياتنا، وحار�ضة نارنا الدائمة«.

2. القانون االأ�صا�صي لل�صلطة الفل�صطينية
  ن�ضت املادة العا�ضرة من القانون االأ�ضا�ضي على اأن »حقوق االإن�ضان وحرياته ملزمة وواجبة االحرتام، تعمل ال�ضلطة الوطنية 
القانون  االإن�ضان«.)  حقوق  حتمي  التي  والدولية  االإقليمية  واملواثيق  االإعالنات  اإىل  االن�ضمام  على  اإبطاء  دون  الفل�ضطينية 

االأ�ضا�ضي املعدل ل�ضنة 2003(. 

  كما ن�ضت املادة 9 من القانون االأ�ضا�ضي على اأن: »الفل�ضطينيون اأمام القانون والق�ضاء �ضواء ال متييز بينهم ب�ضبب العرق 
اأو اجلن�س اأو اللون اأو الدين اأو الراأي ال�ضيا�ضي اأو االإعاقة«، كما اعتربت املادة 29 من القانون االأ�ضا�ضي اأن رعاية االأمومة 

والطفولة واجب وطني، وعليه فاإن لالأطفال احلق يف: 

احلماية والرعاية ال�ضاملة.. 1
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اأن ال ي�ضتغلوا الأي غر�س كان، وال ي�ضمح لهم القيام بعمل يلحق �ضررا ب�ضالمتهم اأو �ضحتهم اأو تعليمهم.. 2

احلماية من االإيذاء واملعاملة القا�ضية.. 3

يجّرم القانون تعري�س االأطفال لل�ضرب واملعاملة القا�ضيني من قبل ذويهم.. 4

اأن يف�ضلوا، اإذا حكم عليهم بعقوبة �ضالبة للحرية، عن البالغني واأن يعاملوا بطريقة ت�ضتهدف اإ�ضالحهم وتتنا�ضب مع . 5
اأعمارهم. )القانون االأ�ضا�ضي املعدل ل�ضنة 2003(.

املعاملة ما زالت  واإ�ضاءة  البدنية  العقوبات  فاإن  االأ�ضا�ضي،  القانون  املادة 29 من  الوارد يف   الن�س  ومع ذلك، وبالرغم من 
متار�س يف املجتمع الفل�ضطيني بو�ضفها تاأديبا، وتعترب اأفعاال يجيزها قانون العقوبات االأردين ال�ضاري، حيث ن�ضت املادة 60 
من هذا القانون على: “ ال يعد الفعل الذي يجيزه القانون جرمية،  يجيز القانون: اأ- �ضروب التاأديب التي ينزلها باالأوالد 

اآباوؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام". 

الوحيد  الدولة، وباعتبارها امل�ضدر  القانوين يف  الد�ضتورية قواعد ترتبع على قمة عر�س الهرم  القانونية  القواعد  وباعتبار 
الذي متّر من حتته جميع القوانني العادية التي تنظم حياة الدولة وت�ضتمد �ضرعيتها ود�ضتوريتها منها، فاإن هذا ال�ضمو بتلك 
القوانني ورفعها اإىل هذا امل�ضتوى، يعطي امل�ضروعية لقواعد الد�ضتور ويجعلها يف مناأى عن اخلرق واملخالفة الأحكامها، ومن 
هذا املنطلق، وبالرغم من اأن قانون العقوبات االأردين كان �ضابقا بعقود للقانون االأ�ضا�ضي لل�ضلطة الفل�ضطينية، فاإن ما ورد فيه 
من اإباحة وت�ضريع للعقاب اجل�ضدي واعتباره �ضكال من اأ�ضكال التاأديب وفق املادة 62 يتناق�س مع ن�س املادة 29 من القانون 
االأ�ضا�ضي الفل�ضطيني، ا�ضتنادا لذلك، ووفقا ملبداأ ال�ضمو الد�ضتوري، ت�ضبح املادة 62/اأ واجبة االإلغاء،  وهذا ينطبق على جميع 

الن�ضو�س القانونية التي تخالف القانون االأ�ضا�ضي.

3. قانون الطفل الفل�صطيني رقم 7 ل�صنة 2004
االرتقاء بالطفولة يف فل�ضطني، وتوفري احلماية حلقوق الطفل، يعترب اأحد االأهداف االأ�ضا�ضية لقانون الطفل الفل�ضطيني، وهذا 
ما ن�ضت عليه بو�ضوح املادة الثانية: » يهدف القانون اإىل: 1.االرتقاء بالطفولة يف فل�ضطني مبا لها من خ�ضو�ضيات.4. حماية 

حقوق الطفل يف البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة واآمنه ومتطورة«.

  كما عالج قانون الطفل الفل�ضطيني العنف اجلن�ضي �ضد االأطفال �ضمن احلق يف احلماية، حيث ن�ضت املادة  42  من القانون 
املذكور على:

للطفل احلق يف احلماية من اأ�ضكال العنف اأو االإ�ضاءة البدنية اأو املعنوية اأو اجلن�ضية اأو االإهمال اأو التق�ضري اأو الت�ضرد اأو . 1
غري ذلك من اأ�ضكال اإ�ضاءة املعاملة اأو اال�ضتغالل.

تتخذ الدولة كافة التدابري الت�ضريعية واالإدارية واالجتماعية والرتبوية والوقائية الالزمة لتاأمني احلق املذكور.. 2

ونظرا الأهمية هذه املادة، فاإنه ميكن اعتبارها اأ�ضا�ضا يلزم ال�ضلطة الت�ضريعية بتجرمي العنف اجلن�ضي �ضد االأطفال �ضمن 
اأن يعدل قانون العقوبات  اإقرار م�ضروع قانون العقوبات،  م�ضروع قانون العقوبات، كما يرتب على املجل�س الت�ضريعي وحلني 

ال�ضاري، واأن يلغي ن�ّس املادة 62/اأ لتعار�ضها مع قانون الطفل والقانون االأ�ضا�ضي.

كما اعتربت املادة 4/44 من قانون الطفل الفل�ضطيني، اعتياد �ضوء معاملته وعدم اإحاطة من يقوم برعايته باأ�ضول الرتبية 
و�ضحته  الطفل،  �ضالمة  تهدد  التي  ال�ضعبة  احلاالت  من  باعتبارها  لها  الطفل  تعري�س  يحظر  التي  احلاالت  من  ال�ضليمة، 

البدنية اأو النف�ضية.

ووفقا للمادة 52 من القانون املذكور اأي�ضا، فاإن �ضوء معاملة الطفل من احلاالت التي توجب على مر�ضد حماية الطفولة مهمة 
التدخل الوقائي والعالجي لها، كما ن�ضت املادة )53( اأي�ضا على:

لكل �ضخ�س اإبالغ مر�ضد حماية الطفولة كلما تبني له اأن هناك ما يهدد �ضالمة الطفل اأو �ضحته البدنية اأو النف�ضية.. 1
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 يكون االإبالغ وجوبا على املربني واالأطباء واالأخ�ضائيني االجتماعيني وغريهم ممن تعهد اإليهم حماية االأطفال والعناية . 2
بهم.

يعاقب بغرامة ال تزيد على مائتي دينار اأردين وال تقل عن مائة دينار اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونيًا كل من يخالف . 3
اأحكام البند )2( اأعاله«.

اأن ين�ضجم مع باقي القوانني، فاإنه  ال ميكن لنا تاأمني الرعاية املنا�ضبة لالأطفال يف ظل غياب  اأن قانون الطفل يجب  ومبا 
القوانني العقابية واالإجرائية التي حتمي هوؤالء االأطفال، كما ال ميكن لنا حماية االأطفال ب�ضكل فعال مبعزل عن حماية االأ�ضرة 
الطبيعي  ال�ضحي  املناخ  خللق  احلماية  تاأمني  من  بد  ال  والتي  للطفل  الطبيعية  احلا�ضنة  هي  االأ�ضرة  اأن  باعتبار  بكاملها، 
املنا�ضب لرتبية وتن�ضئة االأطفال، وبالتايل ال ميكن رعاية االأمومة والطفولة يف ظل غياب القوانني التي حتمي وتوؤمن ذلك، 

وبكلمات اأكرث و�ضوحا يف ظل قانون يحمي االأ�ضرة.

لكل هذا نرى، اأن �ضن قانون حماية االأ�ضرة من العنف ي�ضكل خط االنطالق االأول، وذلك الإيجاد االن�ضجام وتفعيل القانون 
اأن حتقيق هذا الهدف غري ممكن من خالل عزل ما جاء يف القانون  اإذ  االأ�ضا�ضي بالتناغم مع القوانني اخلا�ضة والعامة، 

االأ�ضا�ضي عن القوانني اخلا�ضة اأو العامة املعمول بها. 

فعلى �ضبيل املثال، ن�س القانون االأ�ضا�ضي على حق الطفل يف االإنفاق عليه )املادة 29(، وحقه يف م�ضتوى معي�ضي مالئم، ومت 
ربط ذلك بالنمو البدين والعقلي والروحي واالجتماعي له )املادة30(، اإن هذه احلقوق ال ميكن �ضمانها مبعزل عن تاأمينها 
داخل نطاق االأ�ضرة، التي ت�ضكل املوؤ�ض�ضة االجتماعية االأوىل للفرد، والتي من املفرت�س اأن تكون املكان االآمن جلميع اأفرادها.

• املوج��ب الثال��ث: واق��ع حماية االأ�ص��رة يف ظل القوان��ني العقابية ال�صاري��ة، وم�صروع قان��ون العقوبات 	
الفل�صطيني:

1. قانون العقوبات االأردين لعام 1960:

اأنه تطرق اإىل هذه  اإال  اآنفا جرائم االعتداءات التي تقع داخل االأ�ضرة يف ف�ضل خا�س،  لقد عالج  قانون العقوبات املذكور 
اجلرائم يف ف�ضول اأخرى و مل يقم بو�ضع جميع اجلرائم التي حتدث داخل االأ�ضرة يف باب اأو ف�ضل واحد.

الثاين  الباب  من  الثاين  الف�ضل  يف  الغربية،  ال�ضفة  يف  واملطبق   1960 لعام  االأردين  العقوبات  قانون  يف  امل�ضّرع  اأفرد  فقد 
اجلرائم التي مت�س االأ�ضرة على اأنها:

اأوال: جرائم متعلقة بالزواج: كاإجراء مرا�ضيم زواج ب�ضورة ال تتفق مع ن�س القانون الذي ينظم مرا�ضيم الزواج، ويف 
تعدد الزواج، ويف عدم ت�ضجيل الطالق، وهذه اجلرائم هي جرائم �ضكليه وتنظيمية، حيث اأنها تنظم �ضكل االأ�ضرة القانوين، 

وتتعلق اأكرث بااللتزام باإجراء مرا�ضيم الزواج كما وردت يف القوانني التي تنظم ذلك.

وبعد قراءة الن�ضو�س القانونية التي نظمت ذلك، واملذكورة اأدناه، نالحظ باأن امل�ضّرع مل يوازن بني وقع اجلرمية واأثرها، حيث 
اأنه �ضدد العقوبة يف حال اإجراء مرا�ضيم زواج تخالف القانون، والتي حددت باحلب�س من �ضهر اإىل �ضتة اأ�ضهر مقارنه بعقوبة 
عدم ت�ضجيل الطالق التي حددها بعقوبة احلب�س ملدة ال تزيد عن �ضهر واحد، اأو بغرامة ال تزيد عن خم�ضة ع�ضر دينارا اأردنيا، 

مع اأن عدم ت�ضجيل الطالق يرتتب عليه اآثار اأكرب واأخطر من االأوىل.

اأما يف احلالة الثانية فالت�ضويب عند عدم ت�ضجيل الطالق غري ممكن، ملا يرتتب على ذلك  فاالأوىل ميكن ت�ضويب اأثرها، 
من اأثر نف�ضي واجتماعي وقانوين على االأ�ضرة، وهنا ميكن اال�ضت�ضهاد باإحدى الق�ضايا التي و�ضلت اإىل مركز املراأة لالإر�ضاد 
القانوين واالجتماعي، والتي وقع فيها الطالق على �ضيدة ومل يتم ت�ضجيل ذلك يف املحكمة ب�ضبب تعنت زوجها، فرتتب على 
ال�ضيدة  فقدان  اإىل جانب  العائلة،  وتف�ضخ  ت�ضتت  اإىل  اأف�ضى  الذي  االأمر  اأطفالها،  بح�ضانة  املطالبة  ذلك عدم متكنها من 

حلقوقها كمطلقة. جت�ضد هذه احلالة ما اأ�ضرت اإليه من عدم اإدراك امل�ضّرع خل�ضو�ضية اجلرائم التي تقع داخل االأ�ضرة.
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حيث ظهر ذلك جليا يف املواد من )279-281( كما يلي: 

مادة)279(:

يعاقب باحلب�س من �ضهر اإىل �ضتة اأ�ضهر كل من:

اأجرى مرا�ضيم زواج اأو كان طرفًا يف اإجراء تلك املرا�ضيم ب�ضورة ال تتفق مع قانون حقوق العائلة اأو اأي قانون اآخر اأو . 1
�ضريعة اأخرى ينطبق اأو تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك.

اأو �ضاعد يف اإجراء مرا�ضيم زواجها باأية . 2 اأو اأجرى مرا�ضيم الزواج لفتاة مل تتم اخلام�ضة ع�ضرة من عمرها  زّوج فتاة 
�ضفة كانت.

زّوج فتاة اأو اأجرى مرا�ضيم الزواج لفتاة مل تتم الثامنة ع�ضرة من عمرها اأو �ضاعد يف اإجراء مرا�ضيم زواجها باأية �ضفة . 3
كانت دون اأن يتحقق مقدماً باأن ويل اأمرها قد وافق على ذلك الزواج.

املادة )280(: 

تكرار الزواج: 

• كل �ضخ�س ذكرًا كان اأو اأنثى، تزّوج يف اأثناء وجود زوجه على قيد احلياة، �ضواء اأكان الزواج التايل باطاًل اأو ميكن ف�ضخه 	
اأو مل ميكن، يعاقب باحلب�س من �ضتة اأ�ضهر اإىل ثالث �ضنوات اإال اإذا ثبت:

اأن الزواج ال�ضابق قد اأعلنت ف�ضخه حمكمة ذات اخت�ضا�س اأو �ضلطة دينية ذات اخت�ضا�س.أ. 

اأن ال�ضريعة املتعلقة بالزواج التي ت�ضري على الزوج - يف تاريخ الزواج ال�ضابق اأو تاريخ الزواج التايل - تتيح له الزواج ب. 
باأكرث من زوجة واحدة.

يعاقب بنف�س العقوبة من اأجرى مرا�ضيم الزواج املذكورة يف الفقرة ال�ضابقة مع علمه بذلك.. 2

املادة )281(: 

عدم ت�ضجيل الطالق: 

من طلق زوجه ومل يراجع القا�ضي اأو من ينيب عنه خالل خم�ضة ع�ضر يومًا بطلب ت�ضجيل هذا الطالق، كما يق�ضي بذلك 
قانون حقوق العائلة، يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ضهر واحد اأو بغرامة ال تزيد على خم�ضة ع�ضر دينارًا. 

ثانيا:  اجلرائم اجلن�صية: جرمية الزنا وجرمية �ضفاح القربى، فاالأوىل تقع بني طرفني متزوجني اأو اأحدهما، اأما الثانية 
فهي جرمية تقع بني طرفني جتمعهما قرابة، وهم من االأ�ضول والفروع �ضواء اأكانوا �ضرعيني اأم غري �ضرعيني اأو االأ�ضهرة اأو 
من ميار�س �ضلطة قانونية اأو فعليه على ال�ضحية، وهاتان اجلرميتان اعتربهما القانون على اأنهما جرائم ر�ضائية، اأي اأنها 
تتم  للقانون  والتي وفقا  القربى  �ضفاح  ال�ضوء ب�ضورة خا�ضة على جرمية  ت�ضليط  اأود  الطرفني، وهنا  باإرادة وم�ضوؤولية  تقع 
معاقبة الطرفني عليها، حيث يجري يف العادة، التعامل مع هذه اجلرائم على اأنها جرائم خا�ضة يجري حتريكها فقط من قبل 
االأقارب الذكور، وهذا يحمل  متييزا �ضافرا �ضد الن�ضاء لعدم متكنهن من حتريك ال�ضكوى على مثل هذا النوع من اجلرائم،  
بل وجتري م�ضاءلتهن جزائيا اإذا مت الك�ضف عن االعتداءات اجلن�ضية التي حتدث داخل االأ�ضرة واأبلغ اأو اأعلم عنها بعد بلوغ 

ال�ضحية ال�ضن  القانونية.

اخلا�س،  اإطارها  يف  الق�ضايا  هذه  باإبقاء  تنادي  التي  االجتماعية  املفاهيم  يكر�س  امل�ضّرع  اأن  جند  اجلرائم  هذه  مثل  ففي 
واعتبارها جرائم ال يجوز اإخراجها اإىل احليز العام. 



125

ي
ف األسر

ي والعن
س النوع االجتماع

ى أسا
ي عل

ف المبن
الجزء الثالث | الحماية من العن

وقد مت التطرق لهذه اجلرائم  يف القانون كما يلي: 

املادة )282(:

عقوبة الزانية و�ضريكها: 

تعاقب املراأة الزانية بر�ضاها، باحلب�س من �ضتة اأ�ضهر اإىل �ضنتني.. 1

ويق�ضى بالعقوبة نف�ضها على �ضريك الزانية اإذا كان متزوجاً، واإال فاحلب�س من ثالثة اأ�ضهر اإىل �ضنة.. 2

االأدلة التي تقبل وتكون حجة على �ضريك الزانية هي القب�س عليهما حني تلب�ضهما بالفعل اأو اعرتاف املتهم لدى قا�ضي . 3
التحقيق اأو يف املحكمة اأو وجود ر�ضائل اأو اأوراق اأخرى مكتوبة.

املادة )283(: 

عقوبة الزوج الزاين: 

يعاقب الزوج باحلب�س من �ضهر اإىل �ضنة اإذا ارتكب الزنا يف منزل الزوجية اأو اتخذ له خليلة جهاراً يف اأي مكان كان.

املادة )284(: 

توقف مالحقة فعل الزنا على �ضكوى: 

ال يجوز مالحقة فعل الزنا اإال ب�ضكوى الزوج ما دامت الزوجية احلياة قائمة بينهما وحتى نهاية اأربعة اأ�ضهر من وقوع . 1
الطالق، اأو �ضكوى وليها اإذا مل يكن لها زوج، وال يجوز مالحقة الزوج بفعل الزنا املن�ضو�س عليه يف املادة ال�ضابقة اإال 

بناء على �ضكوى زوجته، وت�ضقط الدعوى والعقوبة باالإ�ضقاط.

ال يالحق ال�ضريك اإال والزوجة معًا.. 2

ال تقبل ال�ضكوى بعد مرور ثالثة اأ�ضهر اعتبارًا من اليوم الذي ي�ضل فيه خرب اجلرمية اإىل الزوج اأو الويل.. 3

اإذا رد الزوج زوجته اأو تويف الزوج اأو الويل ال�ضاكي اأو الزانية اأو �ضريكها يف الزنا ت�ضقط ال�ضكوى.. 4

املادة 285: 

عقوبة ال�ضفاح: 

ال�ضفاح بني االأ�ضول والفروع �ضرعيني كانوا اأو غري �ضرعيني اأو بني االأ�ضقاء وال�ضقيقات واالأخوة واالأخوات الأب اأو الأم اأو من 
هم مبنزلة هوؤالء جميعًا من االأ�ضهرة اأو اإذا كان الأحد املجرمني على االآخر �ضلطة قانونية اأو فعلية يعاقب عليه باحلب�س من 

�ضنتني اإىل ثالث �ضنوات.

املادة 286: 

توقف مالحقة ال�ضفاح على �ضكوى: 

يالحق ال�ضفاح املو�ضوف يف املادة ال�ضابقة بناء على �ضكوى قريب اأو �ضهر اأحد املجرمني حتى الدرجة الرابعة.

امل�ضّرع  قام  حيث   ،)291-287( املواد  يف  املو�ضوع  لهذا  التطرق  مت  لقد  ورعايتهم:  باالأطفال  العناية  عدم  ثالثا: 
بح�ضر جرائم عدم العناية باالأطفال ورعايتهم على اأنها جرائم تتعلق بالن�ضب بالدرجة االأوىل، وقد يعود ذلك اإىل حماولة 

احلفاظ على عدم اختالط االأن�ضاب واالأمالك، وهذا لي�س مو�ضوع هذا البحث.
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 وقد جاءت م�ضاألة العناية باالأطفال ورعايتهم يف هذا الف�ضل، على النحو التايل:

املادة 287:

خطف االأوالد اأو تبديلهم: 

من خطف اأو خباأ ولدًا دون ال�ضابعة من عمره اأو اأبدل ولدًا باآخر اأو ن�ضب اإىل امراأة طفاًل مل تلده، عوقب باحلب�س من . 1
ثالثة اأ�ضهر اإىل ثالث �ضنوات.

وال تنق�س العقوبة عن �ضتة اأ�ضهر اإذا كان الغر�س من اجلرمية اأو كانت نتيجتها اإزالة اأو حتريف البينة املتعلقة باأحوال . 2
الطفل ال�ضخ�ضية اأو تدوين اأحوال �ضخ�ضية �ضورية يف ال�ضجالت الر�ضمية.

املادة 288: 

اإيداع اأوالد ماأوى اللقطاء وكتم هويتهم: 

من اأودع ولدًا ماأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدًا يف �ضجالت النفو�س ولدًا غري �ضرعي معرتف به اأو ولدًا �ضرعيًا عوقب 
باحلب�س من �ضهرين اإىل �ضنتني.

املادة 289: 

ترك اأوالد دون �ضن ال�ضنتني دون �ضبب م�ضروع: 

كل من ترك ولدًا دون ال�ضنتني من عمره دون �ضبب م�ضروع اأو معقول يوؤدي اإىل تعري�س حياته للخطر، اأو على وجه يحتمل اأن 
ي�ضبب �ضرراً م�ضتدمياً ل�ضحته يعاقب باحلب�س من �ضنة اإىل ثالث �ضنوات.

املادة 290:

عدم املحافظة على االأوالد والعناية بهم: 

يعاقب باحلب�س من �ضهر اإىل �ضنة كل من:

كان والدًا اأو وليًا اأو و�ضيًا لولد �ضغري ال ي�ضتطيع اإعالة نف�ضه اأو كان معهودًا اإليه �ضرعًا اأمر املحافظة عليه والعناية به، . 1
ورف�س اأو اأهمل تزويده بالطعام والك�ضاء والفرا�س وال�ضروريات االأخرى مع ا�ضتطاعته القيام بذلك، م�ضببًا بعمله هذا 

االإ�ضرار ب�ضحته.

كان والدًا اأو وليًا اأو و�ضيًا لولد مل يتم الثانية ع�ضرة من عمره، اأو كان معهودًا اإليه �ضرعًا املحافظة عليه والعناية به وتخلى . 2
عنه ق�ضداً اأو دون �ضبب م�ضروع اأو معقول - مع اأنه قادر على اإعالته - وتركه دون و�ضيلة الإعالته.

املادة 291:

التعدي على حرا�ضة القا�ضر: 

• من خطف اأو اأبعد قا�ضرًا مل يكمل اخلام�ضة ع�ضرة من عمره ولو بر�ضاه بق�ضد نزعه من �ضلطة من له عليه الوالية اأو 	
احلرا�ضة، عوقب باحلب�س من �ضهر اإىل ثالث �ضنوات وبالغرامة من خم�ضة دنانري اإىل خم�ضة وع�ضرين دينارًا.

• واإذا مل يكن القا�ضر قد اأمت الثانية ع�ضرة من عمره اأو خطف اأو ابعد باحليلة اأو القوة كانت العقوبة من ثالث اأ�ضهر اإىل 	
ثالث �ضنوات.

يف نهاية تناولنا لهذا العنوان، اأود االإ�ضارة اإىل اأن امل�ضّرع يف هذا الف�ضل مل يقم باإدراج جميع اجلرائم التي تقع على الفرد 
داخل االأ�ضرة، حيث تطرق اإىل اجلرائم اجل�ضدية التي حتدث داخل االأ�ضرة،كال�ضرب واالعتداء اجلن�ضي يف ف�ضول خمتلفة 

من القانون كما يلي: 



127

ي
ف األسر

ي والعن
س النوع االجتماع

ى أسا
ي عل

ف المبن
الجزء الثالث | الحماية من العن

ب. جرائم العنف اجل�صدي:
وقد جاءت �ضمن جرائم االإيذاء ح�ضب تدرجاته، من االإيذاء الب�ضيط الذي تتوقف املالحقة فيه على �ضكوى املت�ضرر، و�ضوال 
اإىل االإيذاء البليغ الذي يقوم احلق العام بتحريك الدعوى اجلزائية عليه دون احلاجة لل�ضكوى من املت�ضرر كما ورد يف املادة 
)334(، وبهذا جعل امل�ضّرع من م�ضاألة مواجهة العنف )االإيذاء اجل�ضدي الب�ضيط والذي يرتتب عليه تعطيل عن العمل الأقل من 
10 اأيام( م�ضاألة بعيدة املنال داخل االأ�ضرة وخا�ضة للن�ضاء، بل واأكرث من ذلك فقد اعترب القانون ال�ضاري اأن �ضروب التاأديب 
التي يقوم بها االآباء �ضد االأبناء جمازة وفقا للقانون والعرف كما هو وارد يف املادة 62 فقرة )اأ(من قانون العقوبات االأردين 

ل�ضنة 60.

ج. جرائم االعتداءات اجلن�صية التي تقع داخل االأ�صرة:
هذه اجلرائم واالعتداءات مت عالجها يف الباب ال�ضابع الذي تناول اجلرائم املخلة باالأخالق واالآداب العامة، ويف الف�ضل 
االأول الذي عالج جرائم االعتداءات اجلن�ضية ب�ضكل عام و�ضدد العقوبة يف حال وقع االعتداء داخل االأ�ضرة من قبل اأحد الذين 
يتولون تربية االأطفال، اأو من لهم �ضلطة مبا�ضرة عليهم، اأو يف حال كان املعتدي اأحد االأ�ضول، واملق�ضود باالأ�ضول االأب واإن 

عال، وبهذا مل ي�ضمل ن�س الت�ضديد االأخوة اأو االأعمام اأو االأخوال.)املادة 295 واملادة 300(.

وهنا، اأجد من ال�ضروري والهام لفت النظر اإىل ما ورد يف االأحكام ال�ضاملة يف ف�ضل )االعتداء على العر�س(حيث ن�ضت 
املادة 308على:

» اإذا عقد زواج �ضحيح بني مرتكب اإحدى اجلرائم الواردة يف هذا الف�ضل وبني املعتدى عليها اأوقفت املالحقة، واإذا كان �ضدر 
حكم بالق�ضية علق تنفيذ العقاب الذي فر�س على املحكوم عليه«.

اإن هذا الن�س يوؤ�ضر بو�ضوح اإىل الظلم والتمييز الذي تتعامل به القوانني مع  ق�ضايا وحقوق الن�ضاء، كم يوؤ�ضر اإىل م�ضتوى 
اجلدية التي تتعامل بها تلك القوانني مع ق�ضايا العنف املوجه �ضد الن�ضاء.

العقوبة �ضد  العقوبة على مرتكبيها، حيث ترتاوح  بت�ضديد  ولهذا قام  اأخطر اجلرائم،  القتل من  امل�ضّرع جرمية  لقد اعترب 
املعتدي ما بني 15�ضنة وقد ت�ضل اإىل االإعدام يف حال توفر عن�ضر الت�ضديد. وبذلك يتمثل فيها احلق العام، وبالتايل األزم 

ال�ضابطة الق�ضائية بالبحث والتحري عند وقوعها.

يف  احلق  مينحه  ال�ضديد  الغ�ضب  ب�ضورة  القتل(  )جرمية  اجلرمية  هذه  ارتكاب  على  الفاعل  اإقدام  اعترب  امل�ضّرع  اأن  غري 
اال�ضتفادة من العذر املخفف، وبالتايل التخفيف من العقوبة. حيث ن�ضت املادة 97 على:

اإذا كان الفعل جناية توجب االإعدام اأو االأ�ضغال ال�ضاقة املوؤبدة اأو االعتقال املوؤبد حولت العقوبة اإىل احلب�س �ضنة على . 1
االأقل.

واإذا كان الفعل يوؤلف اإحدى اجلنايات االأخرى فاحلب�س من �ضتة اأ�ضهر اإىل �ضنتني.. 2

واإذا كان الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة احلب�س �ضتة اأ�ضهر اأو الغرامة خم�ضة وع�ضرين دينارا.. 3

اأما املادة 98 فقد ن�ضت على: )ي�ضتفيد من العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي اأقدم عليها ب�ضورة غ�ضب  �ضديد ناجت عن عمل 
غري حمق وعلى جانب من اخلطورة اأتاه املجني عليه(.

واملق�ضود ب�ضورة الغ�ضب، مفاجاأة اجلاين لقريبته املجني عليها يف فرا�س غري م�ضروع، دون اأن يكون مكلفا باإقامة الدليل 
على غليان دمه وثورة نف�ضيته التي جتلت ب�ضورة غ�ضب �ضديد ناجم عن عمل غري حمق، وعلى جانب من اخلطورة اأتته املجني 
عليها، فاملفاجاأة يف هذا املقام حتمل قرينة قانونية قاطعة على اأن ما قامت به املجني عليها يعترب غري حمق)ال�ضعيد،1991(.

من خالل هذا التعريف ل�ضورة الغ�ضب، والذي يقت�ضر على عن�ضر املفاجاأة التي  مت ربطها مع ال�ضلوك اجلن�ضي للن�ضاء، جند 
اأن امل�ضّرع االأردين كّر�س ما حتمله املفاهيم االجتماعية من دونية وتبعية للن�ضاء، واعترب اأن هذا ال�ضلوك حق مق�ضور على 
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الذكور يف العائلة، حيث قبل وتفهم ارتكاب جرمية القتل �ضد االإناث يف العائلة من قبل االأقارب الذكور، فمن �ضروط تطبيق 
العذر املخفف اأن يكون اجلاين متمتعا بعالقة القرابة من االأ�ضول والفروع.)ال�ضعيد،1991(.

ومل يقت�ضر امل�ضّرع على االأعذار املخففة، التي حتمل يف م�ضامينها قبول القانون، الذي من املفرت�س به اأن يحمي احلقوق 
ويحقق العدالة بني املواطنني وفقا ملا تن�ّس عليه القوانني االأ�ضا�ضية والد�ضتورية، ففي حني اأكد القانون االأ�ضا�ضي على امل�ضاواة 
اأباح جرمية القتل يف حاالت حمددة وحتت  العامة لهم جميعا، فاإنه  بني املواطنني، وعلى واجب حماية احلقوق واحلريات 
ذريعة الدفاع عن ال�ضرف، حيث ن�ضت املادة 96 )اأن العذر املحل يعفي املجرم من كل عقاب، على اأنه يجوز اأن تنزل به عند 
االقت�ضاء تدابري االحرتاز كالكفالة االحتياطية مثال(. وي�ضتفيد من العذر املحل الزوج واملحارم فقط، ويقت�ضر ذلك على 

الذكور دون االإناث حيث ن�ضت املادة 340 على: 

1. ي�ضتفيد من العذر املحل، من فاجاأ زوجته اأو اإحدى حمارمه يف حال التلب�س بالزنا مع �ضخ�س اآخر واأقدم على قتلهما اأو 
جرحهما اأو اإيذائهما كليهما اأو اأحدهما.

ومفاجاأة الزوجة اأو اإحدى املحارم متلب�ضة بالزنا، تعترب �ضرطا لالإعفاء من العقاب، وتعني املفاجاأة اختالفا بني ما كان الزوج 
يعتقده يف �ضاأن �ضلوك زوجته وما حتقق له حينما �ضاهدها متلب�ضة بالزنا، وحالة التلب�س تعني حالة �ضبط الزوجة اأو اإحدى 
املحارم وهي تبا�ضر الفعل اجلن�ضي مع �ضريكها، ولكن الفقه اأجمع على اأن التلب�س ال يقت�ضر على معنى امل�ضاهدة ،بل ميتد 
لي�ضمل ال�ضك يف اأن الزنا قد ارتكب اأو اأنه على و�ضك اأن يرتكب، على اأن تقوم دالئل قوية حتمل على االعتقاد بوقوع فعل الزنا 

منذ فرتة ق�ضرية جدا، اأو اأن يكون هنالك اعتقاد بقرب وقوع جرمية الزنا )ال�ضعيد،1991(. 

خال�ضة القول، ويف �ضوء ما �ضقناه من حقائق ون�ضو�س قانونية، فاإنه يتبدى لنا بو�ضوح الكيفية التي تتم على اأ�ضا�ضها معاجلة 
قتل الن�ضاء يف القانون، وهذا ح�ضب تقديرنا وقناعتنا، اأكرث من كاف للمطالبة ب�ضن قانون يحمي الن�ضاء من العنف يف ظل 
وجود قوانني تربر جرمية القتل، ويف ظل فقه قانوين يو�ضع من �ضروط اال�ضتفادة من اإباحة اأو تخفيف العقوبة يف جرائم القتل 

بدال من الت�ضييق يف التف�ضري للحد من تلك اجلرائم.  

وهنا، ال بد من االإ�ضارة اإىل اأن القانون ال يعامل املراأة باملثل، اأو بتعبري اأدق ال يتعامل معها باعتبارها مت�ضاوية يف احلقوق مع 
الرجل، فهي ال ت�ضتفيد من العذر املحل اأو العذر املخفف يف احلاالت التي حددها القانون، بل اإنها تعاقب باالإعدام اإذا اأقدمت 
ق�ضدا على قتل زوجها، اأو باالأ�ضغال ال�ضاقة )15 عاما(، وذلك على اأ�ضا�س اأن هذا ال�ضلوك اأو هذه اجلرائم )جرائم ال�ضرف( 

مق�ضورة على الرجال دون الن�ضاء.

يف �ضوء هذا الواقع، جند اأن الن�ضو�س القانونية املعمول بها، هي مبثابة ن�ضو�س تعزز التمييز وتعمق املفاهيم االجتماعية 
الدونية جتاه املراأة، وبالتايل تعطي احلق للرجل لالإقدام على قتل الن�ضاء اأو اإيذائهن، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فاإن تلك 
الن�ضو�س القانونية مل تاأخذ بعني االعتبار التطورات االجتماعية والثقافية واالقت�ضادية والقانونية التي طراأت على املجتمع 
الفل�ضطيني، والتي توؤثر ب�ضكل مبا�ضر على حياة الن�ضاء، كما اأنها ما زالت تتعامل معهن على اأنهن قا�ضرات ومواطنات من 

الدرجة الثانية.)مركز املراأة،2001(.

2. م�ضروع قانون العقوبات الفل�ضطيني املقر بالقراءة االأوىل:

لقد عالج امل�ضروع املذكور اجلرائم التي تقع داخل االأ�ضرة على النحو التايل: 

اجلرائم التي مت�س االأ�ضرة واالأطفال: )من املادة 207 وحتى املادة 212 ( وقد ت�ضمنت تلك املواد اإجراءات مرا�ضيم أ. 
الزواج التي ال تتفق مع القانون، وعدم رعاية االأطفال والعناية بهم، هذه هي اجلرائم التي اأوردها امل�ضروع يف باب 
مع  تعامل  ولهذا  االأطفال،  تاأديب  اإجازة  اإىل  ت�ضري  التي  املادة  خطورة  تدارك  ولكنه  االأ�ضرة،  مت�س  التي  اجلرائم 

االأفعال التي تلحق �ضررا باالأطفال باعتبارها جرمية. 

ال�ضفة ب.  ال�ضاري يف  العقوبات  قانون  اأي�ضا يف  تناولها  ال�ضابع، كما مت  الباب  تناولها يف  اجلرائم اجلن�ضية: وقد مت 
الغربية مع بع�س التعديالت الب�ضيطة.
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وبالن�ضبة للعذر املخفف فقد ن�ضت  املادة 235 على:

 يعاقب باحلب�س من فوجئ مب�ضاهدة زوجته حال تلب�ضها بالزنا اأو وجودها يف فرا�س واحد مع �ضريكها..... 1

وتعاقب بالعقوبة املقررة يف الفقرة )1( اأعاله، الزوجة التي فوجئت مب�ضاهدة زوجها...... 2

وال يجوز االحتجاج بحق الدفاع ال�ضرعي يف مواجهة من ي�ضتفيد من هذا العذر وال تطبق �ضده الظروف امل�ضددة. . 3

اأما بالن�ضبة للعذر املحل، فقد ن�ّس عليه الباب ال�ضاد�س حتت عنوان »اأ�ضباب االإباحة وموانع العقاب« واعتربت املادة 60 واملادة 
59 اأن حق الدفاع ال�ضرعي ميتد  لي�ضمل املحافظة على العر�س والنف�س واملال، وبالتايل فاإن م�ضروع القانون ال يختلف مع قانون 
العقوبات ال�ضاري عندما اعترب اأن من اأ�ضباب االإباحة امل�ضاءلة اجلزائية عند ارتكاب جرائم اغت�ضاب اأو لواط كما ورد يف 
الفقرة 2 من املادة 60 من العقوبات، اأو عندما خفف العقوبة لكل من الرجال والن�ضاء عند اقرتاف جرمية االإيذاء البليغ اأو 
القتل. وي�ضكل اإيراد وتثبيت هذه االأعذار اعرتافا وتاأكيدا للثقافة االجتماعية التي تعك�س م�ضامني ومفاهيم دونية جتاه الن�ضاء 
وتر�ضخ تبعيتهن. اإن اعتبار هذه اجلرائم م�ضا�ضا باحلقوق ال�ضخ�ضية للذكور، ي�ضرع الدفاع عنها مبا يف ذلك القتل باعتباره 

حق مرخ�س قانونيا واجتماعيا. 

وكل حماولة لت�ضوير منح العذر املخفف يف هذه الق�ضايا جت�ضيدا لفكرة امل�ضاواة يف احلقوق بني الرجال والن�ضاء هي حماولة 
ال�ضلوك اجلن�ضي  بان  اعتبار  ال�ضرف، على  القتل على خلفية  اقرتاف  الن�ضاء على  تقدم  اأن  ي�ضتبعد  م�ضللة وخادعة، حيث 
للرجال خا�س بهم  وبالتايل فاإن ممار�ضته هذا احلق ال مت�س حقوق اأي فرد اآخر يف املجتمع ، لي�س هذا فح�ضب، بل يوؤكد 

ويربهن العك�س من ذلك متاما. 

والثقافية  االجتماعية  املتغريات  االعتبار  بعني  ياأخذ  ال  املذكور،  امل�ضروع  اأن  يالحظ  اآخر،  جانب  ومن  جانب،  من  هذا 
واالقت�ضادية التي طراأت على املجتمع الفل�ضطيني عموما وعلى حياة الن�ضاء ب�ضكل خا�س، كما مل يعك�س امل�ضروع ما التزم به 
امل�ضّرع الفل�ضطيني جتاه القانون االأ�ضا�ضي الذي يحمي لكل اإن�ضان فل�ضطيني حقه يف احلياة، باالإ�ضافة ملا تعهد به من التزام 
باملواثيق الدولية التي تعترب حق احلياة هو اأ�ضمى احلقوق، وبالتايل يجب اأن تن�ضجم جميع قوانني الدولة مع القانون االأ�ضا�ضي 

باعتباره القانون االأعلى. 

بعد عر�س القانون ال�ضاري وم�ضروع القانون، جند اأن امل�ضّرع القانوين قد ميز اجلرائم التي حتدث داخل االأ�ضرة، اإما بذكرها 
اأو حتديدها اأو ح�ضرها يف باب حمدد، اأو بت�ضديد العقوبة اأو تخفيفها، اإال اأنه، مع ذلك،  يعرتف بخ�ضو�ضية االأ�ضرة واأهمية 
املحافظة على تكوينها، وذلك بالرغم من قيامه بح�ضر اجلرائم التي حتدث  داخلها، باعتبارها جرائم تتعلق باإجراء مرا�ضيم 

زواج، اأو على اأنها جرائم جن�ضية بني بالغني، ويف �ضوء هذا التحديد ترتتب م�ضوؤولية الطرفني اأمام القانون.

اأما بالن�ضبة لالعتداءات اجلن�ضية التي حتدث �ضد االأطفال داخل االأ�ضرة، فقد عاجلها امل�ضروع ب�ضكل منف�ضل عن اجلرائم 
االأخرى التي حتدث داخل االأ�ضرة، وقام بت�ضديد العقوبة عند التطرق اإليها، اأما بالن�ضبة جلرائم العنف اجل�ضدي )وكما وردت 
يف القانون( فقد اأباحها و�ضمح بها اإذا كانت يف حدود ال�ضرع والعرف، وهنا فاإن اجلميع يدرك باأن ال�ضرع والعرف االجتماعي 
والقانوين قد اأجازا �ضرب الزوجات واالأطفال، ففي درا�ضة قام بها مركز بي�ضان للبحوث واالإمناء حول �ضرب الزوجات، تبني 

اأن الثقافة ال�ضائدة يف املجتمع تعزز وتربر ق�ضية �ضرب الزوجات.)مركز املراأة،2001(.

يف �ضوء ما تقدم، نخل�س اإىل القول: باأن القانون وامل�ضروع املذكورين اأعاله، وبالرغم من تناولهما للجرائم التي حتدث داخل 
االأ�ضرة، اإال اأنهما مل يراعيا خ�ضو�ضية االأ�ضرة. كما اأنهما مل يوفرا احلماية الالزمة جلميع اأفرادها، بل على العك�س من ذلك، 
جند اأن فل�ضفة القانون، �ضواء القانون ال�ضاري اأو م�ضروع القانون، يركزان بالدرجة االأوىل على حماية املجتمع بنظامه وثقافته 

ال�ضائدين، ومن ثم االأ�ضرة واأخريا الفرد.

• املوجب الرابع: حماية االأ�صرة يف ظل قوانني االأ�صول اجلزائية واالإجرائية: 	
االأخذ  وعدم  بالنمطية  التي متتاز  واملحاكم  الق�ضائية  ال�ضابطة  وت�ضكيل  الق�ضائي  النظام  اإىل  لي�ضل  القانون  ميتد  اأوال: 
بعني االعتبار ق�ضايا الن�ضاء لبعدها عن معاناتهن. قد يعود هذا االأمر اإىل القوانني املعمول بها، والتي تطرقت لبع�ضها يف 
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ال�ضياق ، وقد يعود اإىل طبيعة الق�ضاة وال�ضابطة الق�ضائية ونظرتهم/ن الدونية جتاه الن�ضاء، فتحريك ال�ضكاوي ب�ضكل عام  
ميتاز ببطء االإجراءات، بدءا من التحقيق و�ضوال اإىل اإ�ضدار االأحكام، وقد يعود اأي�ضا اإىل البطء و/اأو غياب اإجراءات تنفيذ 
الق�ضايا ب�ضكل �ضريع وفّعال لدرء اخلطر عن ال�ضحية،  اإن �ضدرت، وكذلك غياب االإجراءات اال�ضتثنائية ملعاجلة  االأحكام 
وخا�ضة على �ضعيد االعتداءات التي حتدث داخل االأ�ضرة، والتعامل معها باعتبارها »تابو« ال يجوز احلديث عنها يف االأو�ضاط 

العامة.

فقد ت�ضل اإىل مراكز ال�ضرطة يف بع�س االأحيان حاالت اأو ق�ضايا اعتداء ج�ضدي اأو جن�ضي وقعت داخل االأ�ضرة، ومع ذلك ال 
يتم حتريك ال�ضكوى ب�ضاأنها، واإمنا يجري حل امل�ضكلة والتعامل مع االعتداء ع�ضائريا اأو عرب اللجوء لثقافة وطريقة »الطبطبة 
واللملمة« خ�ضية من العار، كون هذه االعتداءات مرتبطة يف الثقافة ال�ضعبية ال�ضائدة مبفهوم ال�ضرف، مما يدفع بال�ضحية اإىل 
�ضحب ق�ضيتها حر�ضا على �ضمعة اأفراد اأ�ضرتها من امل�ضاءلة القانونية واللوم االجتماعي، ويف اأحيان اأخرى قد يلعب ال�ضرطي 
دور امل�ضلح االجتماعي، فيحاول حل امل�ضكلة من خالل امل�ضاحلة بني املعتدي واملعتدى عليها بدال من تطبيق القانون. اإن مثل 
اإىل غياب االإجراءات املحددة للمتابعة، حيث ترتك لل�ضرطي ال�ضالحيات الكاملة يف اتخاذ االإجراءات  هذا ال�ضلوك يعود 
واملواقف يف التعامل مع ق�ضايا العنف �ضد الن�ضاء، وخا�ضة التي حتدث داخل االأ�ضرة، حيث لوحظت ثالثة مناذج رئي�ضية 

ي�ضتخدمها رجال ال�ضرطة يف التعامل مع مثل هذه الق�ضايا:

ومتابعتها . 1 ال�ضكاوي  بتلقي  وذلك  مبهمتها،  ال�ضرطة  قيام  �ضرورة  على  النموذج  هذا  يرتكز  املطلقة:  امل�ضوؤولية  منوذج 
بالبحث والتحري وجمع االأدلة �ضد املتهم، واتخاذ االإجراءات املطلوبة حلماية ال�ضحية، مثل: كتابة تعهد قانوين من 
املعتدي يف حاالت القتل مثال، اأو حتويلها اإىل املحاكم. رجال ال�ضرطة الذين يتبنون هذا النموذج يوؤمنون ب�ضيادة القانون، 

وباأن دورهم، اأوال واأخريا، يجب اأن يرتكز على �ضرورة منع حدوث االأذى واجلرمية يف املجتمع.

منوذج التعاون: ويرتكز على قناعة ال�ضرطي ب�ضرورة التن�ضيق مع املوؤ�ض�ضات الر�ضمية واالأهلية، كاملوؤ�ض�ضات الن�ضائية، . 2
واأحيانا ميتد التعاون لي�ضمل االأفراد ذوي العالقة، واملخاتري واملحافظ بهدف حل الق�ضية ع�ضائريا، وخا�ضة يف ق�ضايا 

التهديد بالقتل على خلفية ما يو�ضف باأنه �ضرف العائلة.

منوذج التحويل: ينح�ضر هذا التوجه يف تلقي ال�ضكوى املقدمة، ومن ثم حتويلها اإىل جهة باعتبارها اأقدر، من وجهة نظر . 3
ال�ضرطة، على معاجلة الق�ضية، وتوفري احلماية اأو امل�ضاعدة الالزمة.)�ضلهوب،2001(.

من خالل هذه النماذج جند اأن دور ال�ضرطة ب�ضكل عام يتجه نحو التدخل وحل هذه الق�ضايا دون التوجه اإىل الق�ضاء، ويعترب 
هذا خمالفا للقانون، وهنالك م�ضوؤولية جزائية ترتتب على من يقوم بذلك. 

فقد ن�ضت املادة 207 على »كل موظف مكلف بالبحث عن اجلرائم اأو مالحقتها، اأهمل اأو اأرجاأ االإخبار عن جرمية ات�ضلت 
بعلمه، عوقب باحلب�س من اأ�ضبوع اإىل �ضنة اأو بالغرامة من خم�ضة دنانري اإىل ع�ضرين دينارًا. 

كل موظف اأهمل اأو اأرجاأ اإعالم ال�ضلطة ذات ال�ضالحية عن جناية اأو جنحة عرف بها اأثناء قيامه بالوظيفة اأو يف معر�س 
قيامه بها عوقب باحلب�س من اأ�ضبوع اإىل ثالثة اأ�ضهر اأو بالغرامة من خم�ضة دنانري اإىل ع�ضرين دينارًا. 

وكل من قام خالل مزاولته اإحدى املهن ال�ضحية باإ�ضعاف �ضخ�س يبدو اأنه وقعت عليه جناية اأو جنحة ومل يخرب بها ال�ضلطة 
ذات ال�ضالحية عوقب بالعقوبة املن�ضو�س عليها بالفقرة الثانية.

ت�ضتثنى من كل ذلك اجلرائم التي تتوقف مالحقتها على ال�ضكوى«.

من هنا نرى، باأن القانون قد جّرم عدم تبليغ املوظفني كال�ضرطة مثال، اجلهات املخت�ضة، واجلهة املخت�ضة يف متابعة اجلنح 
واجلنايات هي النيابة العامة، ملا تتمتع به من م�ضوؤولية قانونية يف متثيلها للحق العام. اإن غياب ال�ضيا�ضات الوا�ضحة يف متابعة 
هذه الق�ضايا وانطوائها على حلول تبقيها يف االإطار التقليدي، ياأخذ م�ضروعيته من خالل املوروث الثقايف ال�ضائد الذي يعترب 

ق�ضايا العنف االأ�ضري ق�ضايا خا�ضة. 

وهنا، ال بد يل من االإ�ضارة اإىل اأن مراكز ال�ضرطة الفل�ضطينية تفتقر لوجود دوائر خمت�ضة با�ضتقبال ق�ضايا العنف االأ�ضري 
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والتعامل معها، كم اأنها تفتقر اإىل عنا�ضر  �ضرطية مدربة ال�ضتقبال الق�ضايا املتعلقة بالعنف �ضد الن�ضاء، ي�ضاف لذلك  قلة  
وجود �ضرطة ن�ضائية يف تلك املراكز  ، كل هذه العوامل تلعب دورا �ضلبيا، وتوؤدي بالنتيجة اإىل عدم �ضماع �ضحايا العنف ب�ضكل 

عام والعنف االأ�ضري ب�ضكل خا�س.)مركز املراأة، 2001(.

ويف درا�ضة قانونية حتليلية اأجراها مركز الدرا�ضات الن�ضوية عام2003، تبني اأن النيابة العامة والق�ضاء ال يتعاملون مع ق�ضايا 
العنف االأ�ضري ب�ضكل جدي وحقيقي، فوكيل النيابة ال يقوم بالتق�ضي والتحقيق عند و�ضول ق�ضية عنف اأ�ضري اإليه على اعتبار 
اأنها ق�ضية خا�ضة، وبذلك اأ�ضبح الق�ضاء الفل�ضطيني وكاأن لي�س له اأي موقف حمدد جتاه ق�ضايا العنف االأ�ضري تلك، فتارة 

يكّيفها ويتعامل معها على اأنها جنايات، وتارة اأخرى وبنف�س املالب�ضات والظروف يكّيفها على اأنها جنحة.

ويف هذا ال�ضياق، من الهام وال�ضروري اأي�ضا، لفت النظر اإىل العوائق االإجرائية التي تواجه ق�ضايا العنف االأ�ضري بعد و�ضولها 
اإىل اأروقة املحاكم، حيث يتجلى العائق االإجرائي يف غياب االإجراءات التي حتمي ال�ضحية، فال يكفي اعتقال املتهم حلماية 
ال�ضحية يف ق�ضايا االعتداءات التي حتدث داخل االأ�ضرة، وقد جت�ضد هذا الواقع يف ق�ضية اإحدى الفتيات )17 عاما( والتي 
تعر�ضت لالعتداءات اجلن�ضية من قبل اأخوتها، واللذان مت توقيفهما، وبينما كانت الق�ضية بني يدي وكالء النيابة للتحقيق 

واملتابعة مت قتل الفتاة.

ما،  اعتداء  داخلها  التي يحدث يف  االأ�ضرة  ق�ضية  متابعة  االجتماعية يف  باملرونة  تت�ضم  التي  القانونية  االإجراءات  اإن غياب 
وتاأمني احلماية لل�ضحية واحتواء املعتدي، واملحافظة على االأ�ضرة، ينتهي عادة، وبكل اأ�ضف، اإما بقتل ال�ضحية واإزهاق روحها، 

اأو اإبعادها عن املجتمع اأو تزويجها باالإكراه اأو حرمانها من التعليم اأو............ وغريها )املوؤقت،2003(. 

ثانيا: قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الفل�ضطيني:
هنا جند اأنف�ضنا اأمام عائق قانوين اإجرائي يحول دون البت يف عدد كبري من الق�ضايا ومبا يحافظ على م�ضلحة ال�ضحايا. 
هذا العائق، يتجلى فيما يحمله ن�ّس املادة 153 من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية االأردين ل�ضنة 1961، والذي األغي الحقا 
ت هذه املادة على: "ال تقبل �ضهادة اأي من اأ�ضول  مبوجب قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الفل�ضطيني لعام 2001، فقد ن�ضّ

املتهم اأو فروعه اأو زوجه عليه، كما ال يرغم هوؤالء على اأداء �ضهادة �ضد �ضركاء ذلك املتهم يف اتهام واحد".

بنيانها احل�ضي حم�ضورا يف ذلك  االأ�ضرة، يبقى  اإطار  التي تقع يف  اأن جرائم االعتداءات اجلن�ضية  ال�ضاأن،  واملعروف بهذا 
االإطار، فال تنك�ضف عادة اإال يف الو�ضط العائلي الذي �ضملته املادة 153، وبالتايل ال ت�ضتطيع ال�ضحية اأو اأخواتها الذين علموا 
اأفراد االأ�ضرة، حيث ت�ضتبعد دائما  اأو االأ�ضل، وكذلك احلال مع باقي  اأن ي�ضهدوا بذلك على املتهم الفرع  بحدوث االعتداء 
�ضهادتهم من مادة االتهام، وذلك بالرغم من وجود منفذ قانوين باالإمكان ا�ضتغالله يف املادة 155 اأ�ضول جزائية اأردين، حيث 
ورد يف هذه املادة: "تقبل �ضهادة كل من االأ�ضول والفروع اأو الزوج يف االإجراءات اجلزائية التي يقيمها اأحدهم على االآخر 

ل�ضرر ج�ضماين اأو ال�ضتعمال اأحدهم ال�ضدة مع االآخر اأو يف االإجراءات املتعلقة بالزنا".

واإذا كّيفنا االعتداءات اجلن�ضية داخل االأ�ضرة على اأنها اأعمال �ضدة، وينتج عنها �ضرر ج�ضماين، كف�س البكارة مثال، فاإن 
باالإمكان من خالل هذا الن�س  االلتفاف على املنع الوارد يف ن�س املادة 153، بحيث تقبل �ضهادة االأ�ضخا�س امل�ضمولني باملنع 

يف اإثبات واقعة االعتداء اجلن�ضي داخل االأ�ضرة.

اأما امل�ضّرع الفل�ضطيني، فقد خطا خطوات اإيجابية باجتاه ت�ضهيل االإثبات يف اجلرائم الواقعة بني االأ�ضول و الفروع، وذلك 
�ضمن نطاق قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية اجلديد، حيث األغى امل�ضّرع املنع الوارد يف املادة 153 اأ�ضول جزائية اأردين، 
اأما  االأ�ضل،  هو  فروعه  اأو  اأ�ضوله  من  املتهم  �ضد  ال�ضهادة  اأداء  فل�ضطيني  حماكمات  اأ�ضول   221 املادة  لن�س  وفقا  واأ�ضبح 
اال�ضتثناء فهو اأن ميتنع اأي من االأ�ضول اأو الفروع عن اأداء ال�ضهادة الإدانة االآخر والأ�ضباب يجب اأن يقتنع بها القا�ضي حتى 

يجيز امتناعه، وذلك م�ضروط باأال يكون املمتنع هو �ضحية العمل االإجرامي الذي ارتكبه املتهم.

فقد ن�ضت املادة 221 على اأنه: "يجوز اأن ميتنع عن اأداء ال�ضهادة �ضد املتهم اأ�ضوله اأو فروعه اأو اأقاربه اأو اأ�ضهاره اإىل الدرجة 
الثانية اأو زوجه ولو بعد انق�ضاء الرابطة الزوجية ما مل تكن اجلرمية قد وقعت على اأي منهم، وعليه فاإن هذه املادة تفتح اآفاقا 
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جديدة اأمام مقا�ضاة اجلناة يف االعتداءات اجلن�ضية الواقعة داخل اإطار االأ�ضرة.

وبالرغم من وجود مثل هذا التعديل يف القانون، اإال اأنه ما زالت هناك ن�ضو�س قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية االأردين 
لعام1961.

اأما بالن�ضبة لتحريك ال�ضكوى، فهي غري مقيدة ب�ضخ�س، اإال يف جرائم ال�ضفاح، كما تن�ّس املادة 286 من قانون العقوبات 
االأردين لعام 1960 » ال يالحق فعل ال�ضفاح اإال بناء على �ضكوى من القريب اأو ال�ضهر حتى الدرجة الرابعة«. ومبوجب هذا 

الن�س فاإنه ال يحق لل�ضحية اأو االأقارب من االإناث حتريك ال�ضكوى.

• املوجب اخلام�س: الواقع االجتماعي: 	
لقد حظيت االعتداءات التي حتدث داخل االأ�ضرة الفل�ضطينية باهتمام خا�س من قبل املنظمات احلقوقية والن�ضوية يف املجتمع 
الفل�ضطيني، وذلك لعدم توفر اإمكانية حتقيق تنمية م�ضتدامة دون احلد من تلك االعتداءات، ويف هذا االإطار، يالحظ اأن تلك 
االعتداءات تتزايد وتتفاقم حدتها ب�ضورة متوا�ضلة، كما يالحظ اأي�ضا غياب االإح�ضائيات العلمية املوثقة التي تعك�س واقع 
انت�ضار هذه الظاهرة يف املجتمع الفل�ضطيني ب�ضكل عام، وداخل االأ�ضرة الفل�ضطينية ب�ضكل خا�س، ومع ذلك فاإن هناك بع�س 

االإح�ضاءات الر�ضمية وغري الر�ضمية التي توؤ�ضر بو�ضوح اإىل وقوع مثل هذه االعتداءات وتفاقمها.

وقبل ا�ضتعرا�س تلك االإح�ضائيات ال بد من التنويه اإىل اأنها ال تعرب بدقة عن العدد الفعلي حلاالت االعتداء التي حتدث داخل 
االأ�ضرة، والتي قد تبداأ من االعتداء النف�ضي وت�ضل اإىل  اإزهاق الروح)القتل(.

ومن بني االإح�ضائيات الر�ضمية ال�ضادرة عن اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني لعام 2005 حول العنف االأ�ضري، اأظهرت 
عمليات امل�ضح اأن 23.3% من الن�ضاء اللواتي �ضبق لهن الزواج، اأفدن باأنهن قد تعر�ضن الأحد اأ�ضكال العنف اجل�ضدي ملرة 
واحدة على االأقل خالل عام 2005، واأن 61.7% قد تعر�ضن الأحد اأ�ضكال العنف النف�ضي ملرة واحدة على االأقل، واأن %10.5 

تعر�ضن الأحد اأ�ضكال العنف اجلن�ضي يف االأرا�ضي الفل�ضطينية خالل العام املذكور.

وبالن�ضبة للفتيات غري املتزوجات من عمر 18 �ضنة فما فوق، تبني اأن 24.6% منهن قد تعر�ضن الأحد اأ�ضكال العنف اجل�ضدي 
ملرة واحدة على االأقل، بينما 53.5% تعر�ضن الأحد اأ�ضكال العنف النف�ضي ملرة واحدة على االأقل.

وعلى �ضعيد االأطفال من عمر 5-17 �ضنة، اأ�ضارت النتائج اإىل اأن 51.4% من االأمهات اأفدن باأن اأحد اأطفالهن قد تعر�س 
للعنف خالل عام 2005 ، وبالن�ضبة للجهات التي قامت مبمار�ضة العنف على هوؤالء االأطفال، اأظهرت االإح�ضائيات اأن %93.3 
هم من اأفراد االأ�ضرة، وبالن�ضبة لكبار ال�ضن )فوق 65 �ضنة( اأظهرت البيانات اأن 6.4% منهم قد تعر�ضوا لل�ضتم اأو االإهانة، 
وما يقارب 2.0% تعر�ضوا للّي الذراع اأو ال�ضد بقوة اأو الدفع من قبل اأحد اأفراد االأ�ضرة، واأفاد 5.8% منهم باأن اأحد اأفراد 

االأ�ضرة قد اأ�ضعرهم باأنهم غري مرغوب بهم. 

اأما االإح�ضائيات الر�ضمية املتوفرة لدى وزارة �ضوؤون املراأة حول ق�ضايا القتل على خلفية »ما ي�ضمى �ضرف العائلة«، فقد بينت 
اأنه خالل الفرتة املمتدة من بداية عام 2004 وحتى اآذار 2005 ح�ضلت 9 حاالت قتل من هذا النوع يف قطاع غزة، اأما يف 
ال�ضفة الغربية، وخالل الفرتة املمتدة من �ضهر اأيار 2004 وحتى �ضهر اآذار 2005، فقد جرت 11 حالة قتل للن�ضاء على ذات 

اخللفية. 

اأما على �ضعيد االإح�ضاءات غري الر�ضمية ، فقد اأظهرت درا�ضة ميدانية اأجريت على عينة ع�ضوائية من 1135 فتاة وامراأة 
فل�ضطينية، تراوحت اأعمارهن ما بني 16-28 عاما، ويع�ضن مع اأ�ضرهن، اأن ما يقارب 20% منهن قد تعر�ضن للعنف اللفظي 
والنف�ضي احلادين مبعدل 3-5 مرات يف ال�ضنة، واأن 15% قد تعر�ضن للعنف اللفظي والنف�ضي احلادين من اأهلهن مبا ال يقل 

عن 6-10 مرات خالل ال�ضنة.

وبالن�ضبة للعنف اجل�ضدي، فقد اأف�ضحت 15% من املبحوثات باأنهن قد تعر�ضن للعنف اجل�ضدي املتو�ضط مبعدل 3-5 مرات يف 
ال�ضنة، واأن 6% تعر�ضن للعنف اجل�ضدي املتو�ضط مبعدل 6-10مرات خالل ال�ضنة، واأن 9% منهن قد تعر�ضن للتهجم اجل�ضدي 
ال�ضديد من قبل االأهل مرة واحدة على االأقل يف ال�ضنة، واأن 7% منهن قد تعر�ضن لتحر�ضات جن�ضية من اأحد اأخوتهن ح�ضب 
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تف�ضريهن لتلك الت�ضرفات، يف حني اأفاد 5% باأنهن تعر�ضن ملحاولة اغت�ضاب من قبل اأحد اأخوتهن مرة واحدة على االأقل يف 
ال�ضنة، وما يقارب 4% تعر�ضن لالغت�ضاب من قبل االأب. )يحيى،1997(.

اأما املعلومات املتوفرة لدى جمعية املراأة العاملة، فت�ضري اإىل اأن اأكرث من 75% من االعتداءات اجلن�ضية التي تقع �ضد الن�ضاء 
كان املعتدي فيها من اأقارب ال�ضحية، وكان ذو �ضلة مبا�ضرة معها، كاالأب واالأخ والعم واخلال. 

يف حني اأ�ضارت املعلومات املتوفرة لدى مركز املراأة لالإر�ضاد القانوين واالجتماعي، اإىل اأن اأكرث من 95% من الن�ضاء اللواتي 
توجهن اإيل املركز عام 2000-2004 قد تعر�ضن للعنف من قبل اأقارب ذوي �ضلة مبا�ضرة بهن، كالزوج واالأب واالأخ...الخ.

هذه  حيال  بال�ضمت  تت�ضم  والتي  املجتمع،  يف  ال�ضائدة  الذكورية  الثقافة  معينة  ب�ضورة  تعك�س  واحلقائق،  املوؤ�ضرات  هذه 
الظاهرة، والتمييز ال�ضلبي الوا�ضح �ضد الن�ضاء على اأ�ضا�س اجلن�س.

ولغياب �ضيادة القانون يف ظل االأو�ضاع ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية ال�ضعبة التي  يعي�ضها ال�ضعب الفل�ضطيني، والتي ميكن اإحالتها 
لعوامل داخلية واأخرى خارجية تتمثل با�ضتمرار االحتالل ، فاإن هذه العوامل تعمق جمتمعة النظام والثقافة الذكورية التي 
حتكم املجتمع الفل�ضطيني، بحيث يجري التعامل معها على اأنها ق�ضايا خا�ضة ال ميثلها احلق العام، االأمر الذي  يكر�س دونية 

الن�ضاء يف املجتمع. 

كما يعمق من هذه الظاهرة، غياب القوانني التي تت�ضم باالإلزام القانوين واملرونة االجتماعية التي ت�ضتهدف احتواء املعتدي 
واإيجاد اخلطط املالئمة ملعاجلته ولي�س فقط جمرد معاقبته  ملجرد العقاب، ملا لذلك من تبعات ونتائج �ضلبية على االأ�ضرة. 
فعلى �ضبيل املثال: يف حال ما اإذا كان املعتدي يف االأ�ضرة هو االأب، ومت اعتقاله واإبعاده عن االأ�ضرة ل�ضنوات، فاإن ذلك �ضيوؤثر 

�ضلبا على �ضحة مناخ االأ�ضرة االجتماعي والنف�ضي.

يف �ضوء هذه احلقيقة، يجب اأن تت�ضم  القوانني التي تنظر يف ق�ضايا االأ�ضرة باالإلزام القانوين من جانب، ويف ذات الوقت اأن  
تت�ضم باملرونة االجتماعية الالزمة من جانب اآخر. 

مناذج على بع�س ق�صايا العنف االأ�صري: 
1. اأمل:

تبلغ من العمر 26 عاما، توجهت اإىل مركز املراأة لالإر�ضاد القانوين واالجتماعي بتاريخ 2005/11/28، وطالبت بتوفري مكان 
اأ�ضهر، حيث قام زوجها بطردها من  اأعمارهم 4�ضنوات، 3 �ضنوات، �ضنتني، وت�ضعة  اآمن لها والأطفالها االأربعة، الذين تبلغ 

املنزل وا�ضتوىل على  جميع اأغرا�ضها من مالب�س، كما ا�ضتوىل على جميع اأوراقها واأوراق اأطفالها الثبوتية. 

تعاين اأمل من معاملة زوجها ال�ضيئة منذ زواجهما، وذلك لعدة اأ�ضباب من اأهمها: اأنه يعاين من اأمرا�س نف�ضية، فهو على 
حد تعبريها، يعاين من انف�ضام يف ال�ضخ�ضية، ويرف�س تلقي العالج الالزم، على الرغم من خ�ضوعه للعالج يف م�ضت�ضفى 
االأمرا�س الع�ضبية والنف�ضية يف بيت حلم. ي�ضاف لذلك اأنه ال يعمل ب�ضكل منتظم، وبالتايل فاإن اأمل هي التي تعمل وتتحمل 

م�ضروفات البيت.

ورغم ذلك فاإن اأمل تتعر�س من قبل زوجها  لل�ضرب الذي قد يف�ضي اإىل املوت، ففي اإحدى املرات قام بطعنها بال�ضكني، 
مما اأدى اإىل اإ�ضابتها ب�ضكل بالغ، ويف مرة اأخرى قام بربطها اإىل ال�ضرير ثم بداأ ب�ضربها، تقول اأمل” حا�ضة اأنه رح يقتلني، 
م�س قادرة اأعي�س مع واحد جمنون، وهو م�س �ضائل على االأوالد وال على اأي ا�ضي،....اأوالدي بطلوا يعرفوا يناموا، ما يف لقمة 
بتهنوا عليها، ما بعرفوا غري ال�ضرب، قررت اأعي�س حلايل بدي اتركه....ما ظل فيها هاملرة ملا طحاين انا واالأوالد ما كان يف 
ا�ضي ...اأخذ كل �ضي، اأخذ اأواعي واأواعي االأوالد، مزق جواز �ضفري واأخذ �ضهادات ميالد اأوالدي، وحتى اأوراق اجلامعة حتى 
نظاراتي اخدهم، اأنا هال م�س �ضايفه ا�ضي...، بعديها وين بدي اروح....ما عندي حد هون ............ رحت عند اأخته وايل 
هي بنت عمي، قعدت عندها وكانت مرعوبه خايفة يعرف اين عندها،هي معها حق،الكل بخاف منه...وهال م�س عارفه وين 

اأروح ...... اأنت ما �ضفتيني كيف كنت اأم�ضي اأنا واالأربعة بال�ضارع تايهة، م�س عارفة وين اأروح، وكيف كان و�ضع االأوالد«.
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من خالل هذه احلالة/الق�ضية، يت�ضح لنا جليا اأنه من امل�ضتحيل توفري احلماية الالزمة لالأطفال مبعزل عن حماية االأ�ضرة 
وخا�ضة االأمهات، فعدم وجود قانون يحمي االأ�ضرة، واتخاذ االإجراءات �ضد املعتدي الإبعاده عن االأ�ضرة واإلزامه بتلقي العالج 
الالزم، لهذا كان احلل يف هذه الق�ضية وكما ارتاأت اأمل البحث عن مكان اآمن لالأطفال لتوفري الرعاية واحلماية لهم حلني 

متكنها من توفري م�ضكن وعمل مالئمني الإعادة احت�ضان اأطفالها. 

ومع ذلك، فقد من تبعات هذا احلل، والذي يعترب من وجهة نظر اأمل واملركز احلل االأمثل، جمموعة من النتائج ال�ضلبية:

اأوال: ت�صتيت االأ�صرة.

ثانيا: اإبعاد االأطفال عن اأمهم وهم باأم�س احلاجة اإليها باعتبارها م�صدر االأمان واحلياة. 

ثالثا: انعكا�س ذلك �صحيا ونف�صيا واجتماعيا على االأم، مما �صيوؤثر عليها م�صتقبال وعلى كيفية رعايتها الأطفالها. 

رابعا: عدم م�صاءلة االأب وتوفري خطة عالجية يلتزم بها االأمر الذي قد ي�صاهم يف بناء عالقة بناءه بينه وبني اأطفاله 
وزوجته.

وهنا، من اجلدير التو�ضيح اأن امل�ضّرع الفل�ضطيني يف قانون الطفل مل يغفل اأهمية حماية االأ�ضرة بهدف �ضمان توفري احلماية 
اأعلى لالأمومة والطفولة، وتعبريا عن ذلك ن�ضت املادة 70 على:  اإن�ضاء جمل�س  اإىل وجوب  اأ�ضار  احلقيقية لالأطفال، حيث 
»ين�ضاأ مبقت�ضى اأحكام هذا القانون جمل�س ي�ضمى )جمل�س االأمومة والطفولة( تكون له ال�ضخ�ضية االعتبارية وي�ضدر قانون 
بت�ضكيله وتنظيمه وحتديد اخت�ضا�ضه«،  كما اأكد اأي�ضا على �ضرورة توفري احلماية والرعاية الالزمة لالأمومة والطفولة، حيث 

ورد يف املادة 71 :« يخت�س املجل�س مبتابعة اجلهود الالزمة لرعاية االأمومة والطفولة وحمايتها«.       

2. �صهى:
تبلغ من العمر21 عاما، تعر�ضت ملحاولة قتل من والدها الختيارها �ضريك حياة على غري دينها، وعندما عرف املجتمع عن 
هذه املحاولة مت االإدعاء باأنها جمرد حماولة انتحار، حيث مكثت الفتاة يف اإحدي م�ضت�ضفيات ال�ضفة ع�ضرة اأيام، وقد كانت 
وبعد  واملحافظ،  الدين  ورجال  االأهلية  املوؤ�ض�ضات  مع  التعاون  الق�ضية من خالل  وحاولت حل  باحلادثة،  علم  على  ال�ضرطة 
خروجها من امل�ضت�ضفى مت اإرجاعها اإىل بيت اأهلها من قبل اجلهة التي مت التعاون معها حلل اخلالف، وبعد يومني مت قتل 

الفتاة، وبعد اأن قتلت مت اعتقال االأب.)من ملف توثيق قتل االإناث،مركز املراأة، 2006(.

اأن ال�ضرطة مل تاأخذ م�ضلحة الفتاة بعني االعتبار، فلم ت�ضتطع تاأمني احلماية لها، بالرغم من اأن ذلك يعترب  هنا نالحظ 
واجبا مبا�ضرا عليها وفقا ملا ورد يف ن�ضو�س القانون من �ضرورة حتريك ال�ضكوى وتوقيف املعتدي، وطلب و�ضع الفتاة يف بيت 
اآمن، غري اأن التعامل مع الق�ضية من منظور التقاليد االجتماعية التقليدية بهدف تلبية رغبة االأهل اأدى يف النهاية اإىل اإزهاق 

روح الفتاة.

3. �صماح:
فتاة من اإحدى حمافظات ال�ضفة الغربية، تبلغ من العمر 25عاما، متزوجة منذ ثالث �ضنوات واأم لطفلة، بعد �ضنة من حياتها 

الزوجية بداأت امل�ضاكل بينها وبني زوجها ب�ضبب تدخل االأهل، تقول يف �ضهادتها:

ما كان ي�ضاأل عن اإ�ضي، وال مهتم مع اإين غبت عنه 70 يوم اأنا والبنت واأنا يف دار اأهلي، ومع هيك ما اهتم اال ملا رفعت ق�ضية 
نفقة عليه واأخذت حكم، بعديها بل�س ي�ضاأل ويهتم مع اأن املبلغ اللي حكمت فيه املحكمة قليل ما بكفي حليب للبنت، وع�ضان 
هيك، رجعت على البيت وقلت حماولة تانية ومع هيك رجع ي�ضرب وكنت رح اأموت من كرث ال�ضرب وع�ضان هيك تركت البيت 

وقررت اتطلق، واأطالب مبجازاته قانونيا حتى انه يرتبى ويبطل يتعامل هيك مع النا�س «.      

قد تختلف ق�ضية �ضماح عن ق�ضية اأمل، وذلك  لوجود م�ضدر داعم لها )العائلة( ويف هذه احلالة فاإن عدم وجود القانون قد 
ال ي�ضكل تهديدا وخطرا على �ضحة وحياة �ضماح وطفلتها، اإال اأن عدم وجود قانون لردع املعتدي قد يوؤدي اإىل اإفالت املجرمني 
من العقاب، وبالتايل عدم م�ضاءلتهم، وبذلك ت�ضبح اإمكانية تكرار الفعل واالعتداء حمتمل وقوعها ب�ضكل حتمي، وهذا وا�ضح 
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من خالل تفا�ضيل الق�ضية، فمثال ات�ضل الزوج بعد �ضدور القرار من املحكمة، اإال اأن هذا مل مينعه من اال�ضتمرار يف ممار�ضة 
العنف، ومع ذلك فقد كان وا�ضحا مدى تاأثره من تدخل القانون، وقد بدا ذلك جليا من خالل ات�ضاله واإحلاحه على �ضرورة 

رجوع الزوجة اإيل بيت الزوجية.

يف النهاية، وبعد عر�ضنا املوجز للواقع االجتماعي والقانوين واالإجرائي والذي ا�ضتند اإىل بع�س حاالت العنف االأ�ضري، يتبني 
االجتماعية  املرونة  يوازن بني  قانون  ب�ضن  للمطالبة  نرفع �ضوتنا  ولهذا  للن�ضاء،  القانونية  وبكل و�ضوح، غياب احلماية  لنا، 
واالإلزام القانوين، بحيث ي�ضتهدف ذلك القانون توفري احلماية جلميع اأفراد االأ�ضرة من العنف، واإبعاد املعتدي/ة عن االأ�ضرة 
انطالقا من كون االأ�ضرة هي النواة االجتماعية التي يجب اأن يتوفر فيها االأمن واالأمان جلميع اأفرادها، ويف نف�س الوقت اأن 
ي�ضكل هذا القانون قوة دافعة لتاأهيل املعتدي/ة واإعادة بناء االأ�ضرة ب�ضورة �ضليمة، االأمر الذي يعني يف النهاية بناء جمتمع 

�ضليم ومتما�ضك يتمتع جميع اأفراده بامل�ضاواة يف احلقوق والواجبات واحلرية والكرامة.

قائمة املراجع: 
اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة ) �ضيداو ( عام 1979. . 1

القانون االأ�ضا�ضي الفل�ضطيني 2003.. 2

قانون العقوبات االأردين لعام 1960.. 3

م�ضروع قانون العقوبات الفل�ضطيني املقر بالقراءة االأوىل. . 4

قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية االأردين لعام 1961.. 5

قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الفل�ضطيني لعام 2001.. 6

قانون الطفل الفل�ضطيني رقم)7( لعام 2004.. 7

درعاوي،داود واإيهاب اأبوغو�س، وثيقة اإطار حول اأهم امل�ضائل التمييزية �ضد الن�ضاء يف قانون االأحوال ال�ضخ�ضية، مركز . 8
املراأة لالإر�ضاد القانوين واالجتماعي، القد�س:2004.

�ضلهوب، نادرة. قتل الن�ضاء يف املجتمع الفل�ضطيني، مركز املراأة لالإر�ضاد القانوين واالجتماعي، القد�س:2001.. 9

موؤقت، فاطمة، االعتداءات اجلن�ضية داخل االأ�ضرة بني الواقع والقانون، مركز الدرا�ضات الن�ضوية،القد�س:)قيد الن�ضر . 10
لعام2005(.

مركز املراأة لالإر�ضاد القانوين واالجتماعي، و�ضعية املراأة الفل�ضطينية، القد�س:2001.. 11

لنتائج . 12 مكثف  ملخ�س  الفل�ضطيني،  املجتمع  يف  املراأة  و�ضد  االأ�ضرة   �ضد  العنف  م�ضكلة  موؤمتر  احلاج،  حممد  يحيى، 
االأبحاث التي قام بها مركز بي�ضان للبحوث واالإمناء، 1997.

املعهد الق�ضائي االأردين بالتعاون مع املدر�ضة الوطنية للق�ضاء يف فرن�ضا وال�ضفارة الفرن�ضية يف االأردن، ندوة »حماية . 13
االأ�ضرة بني الواقع والتطلعات«، 13-14 ت�ضرين االأول 2002، عمان: املعهد 2003.
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اجلزء الرابع
العنوان : املراأة يف القوانني والت�صريعات الفل�صطينية

خمطط اجلل�صات التدريبية للجزء الثاين 
الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات

التدريبية
)االأ�ضاليب- التقنيات التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- الو�ضائط 
التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة االوىل
�ضياق تطور 
الت�ضريعات 
الفل�ضطينية

- التعرف على ال�ضياق 
التاريخي القانوين وال�ضيا�ضي 

لتطور القوانني والت�ضريعات 
الفل�ضطينية 

- التعريف بالقانون االأ�ضا�ضي 
وربطه باملعايري االأ�ضا�ضية 

حلقوق املراأة كجزء من حقوق 
االإن�ضان.

- ادراك مبداأ امل�ضاواة وربطه 
بالقانون االأ�ضا�ضي

- ع�ضف ذهني 
- جمموعات عمل
- نقا�س جماعي 

- متارين
- عر�س ونقا�س جماعي 

- لوح قالب
LCD جهاز عر�س -
- ا�ضياء متنوعة متل 

عالقة مفاتيح، كتاب، 
قلم حومرة، حمرمة، 

كاأ�س ماء، خبزة، 
�ضاعة، �ضورة، جهاز 

حتكم....الخ(.

  5
�ضاعات 
ون�ضف 

الن�صاط االأول: ع�ضف ذهني حول التطور التاريخي القانوين وال�ضيا�ضي للت�ضريعات الفل�ضطينية                                      �ضاعة                            
الن�صاط الثاين: عمل جمموعات حول تطور الت�ضريعات الفل�ضطينية                                                                                �ضاعتني
الن�صاط الثالث: عر�س ومناق�ضة �ضرائح يف القانون االأ�ضا�ضي الفل�ضطيني                                                                       �ضاعتان
الن�صاط الرابع : مترين االحتياجات وموائمتها مع القانون                                                                                    �ضاعة ون�ضف 

خطوات اجلل�صة 

الن�صاط االأول: ع�صف ذهني حول التطور التاريخي القانوين وال�صيا�صي للت�صريعات الفل�صطينية   
 ، الت�ضريعات يف فل�ضطني بخط مرئي ووا�ضح  ل�ضياق  التاريخية  املرتبطة باحلقب  الزمنية  التواريخ  بتدوين  يقوم املدرب/ة 
ويقوم ب�ضوؤال املجموعة هل لهذه التواريخ اأي ارتباط باأحداث لها عالقة بالق�ضية الفل�ضطينية. ويجري املدرب/ة نقا�س حول 

املحطات الرئي�ضية يف تطور �ضياق الت�ضريعات يف فل�ضطني وفق النقاط املفتاحية التالية:  

املحطات التاريخية الرئي�صية يف �صياق الت�صريعات يف فل�صطني وهي : 
• احلقبة العثمانية )عبء املوروث القانوين(.	

• االنتداب الربيطاين )التاريخ يعيد نف�ضه( يف ظل االنتداب الربيطاين عهدت حكومة االنتداب اىل ت�ضكيل حكومة �ضميت 	
بحكومة فل�ضطني واأ�ضندت ت�ضمية بع�س القوانني بالقوانيني الفل�ضطينية والتي و�ضعها اأ�ضال االنتداب الربيطاين مثال :” 

قانون العقوبات الفل�ضطيني لعام 1936 واملطبق يف غزة”.

• �ضم ال�ضفة الغربية لالأردن، واحلكم االداري الع�ضكري امل�ضري لقطاع غزة: ال�ضفة الغربية اأ�ضبحت جزء من اململكة 	
االردنية وا�ضبحت القوانني والت�ضريعات يف ال�ضفة الغربية من خالل برملان اأردين وانطبقت القوانني االردنية كافة على 

ال�ضفة الغربية.

ويف قطاع غزة كان خمتلف عن ال�ضفة بحيث كانت القوانني والت�ضريعات ت�ضدر عن احلاكم االدراي الع�ضكري امل�ضري وكانت 
معظمها قوانني عثمانية باوامر ع�ضكرية م�ضرية والزال بع�ضها مطبقا حتى االن. مثال: قانون حقوق العائلة ال�ضادر باالأمر 
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رقم 303 لعام 1954.

• الت�ضريعات 	 واأ�ضبحت  كامل  ب�ضكل  اال�ضرائيلي  االحتالل  حتت  فل�ضطني  اأ�ضبحت  حيث   1967 اال�ضرائيلي،  االحتالل 
والقوانني تخ�ضع للحاكم الع�ضكري لالحتالل اال�ضرائيلي، حيث عمد اإىل تعديل واإلغاء بع�س القوانني وا�ضتبدالها باأوامر 

ع�ضكرية.

• الغربية وقطاع غزة، 	 الذاتي( الأجزاء من ال�ضفة  الفل�ضطينية: متثلت هذه املرحلة بت�ضلم �ضالحيات )احلكم  ال�ضلطة 
والتي �ضملت بع�س ال�ضالحيات الت�ضريعية  من خالل انتخاب جمل�س ت�ضريعي فل�ضطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ، 

والذي بدوره عمل على اقرار قوانني وت�ضريعات فل�ضطينية موحدة ما بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

الن�صاط الثاين: عمل جمموعات حول تطور الت�صريعات الفل�صطينية                            
يقوم املدرب بتق�ضيم املجموعة الكلية اإىل جمموعات م�ضغرة مكونة من 3-5 م�ضاركني/ات، ويقوم/تقوم بعر�س اأوراق عمل 
جمموعة،  لكل  فل�ضطني  يف  للت�ضريعات  والقانونية  التاريخية  ال�ضياقات  من  التطور  من  مرحلة  لكل  تاريخية  حقبة  تت�ضمن 
ويطلب/تطلب من كل جمموعة اأن جتري نقا�س على ورقة العمل وحتديد اأهم الت�ضريعات يف هذه احلقبة والتي الزال تاثريها 
�ضاريا، وتقوم كل جمموعة بتلخي�س وعر�س ما مت التو�ضل اإليه اأمام املجموعة الكلية، ويجري نقا�س معمق ملا مت عر�ضه من 

املجموعات .
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املجموعة االأوىل:
احلكم العثماين يف فل�صطني: 1516 - 1917

كانت فل�ضطني جزءا من االإمرباطورية العثمانية، وطبق فيها النظام القانوين العثماين اأكرث من اأربعمائة عام، وا�ضتمر حتى 
نهاية عام 1917 منتهيا باالحتالل الربيطاين للقد�س بتاريخ 1917/12/9.

اأ�ضا�ضيتني: اأولهما، الفرتة من عهد تاأ�ضي�س االإمرباطورية  وي�ضري التاريخ القانوين )الت�ضريعي( العثماين اإىل وجود فرتتني 
وحتى عهد التنظيمات )عام 1839(، وثانيهما، الفرتة من عهد التنظيمات حتى 1917. 

وخالل الفرتة االأوىل كان النظام القانوين العثماين مبنيا اأ�ضا�ضا على مبادئ ال�ضريعة االإ�ضالمية والفقه االإ�ضالمي واالأعراف 
والقرارات ال�ضادرة عن ال�ضلطان )احلاكم(. ولكن االأحداث التي �ضهدها القرنني ال�ضابع والثامن ع�ضر اأ�ضعفت االإمرباطورية 

العثمانية، االأمر الذي اأدى اإىل بروز فرتة اإ�ضالحية عرفت ب� “عهد التنظيمات “. 

ومنذ بداية عام 1839، هدفت التنظيمات االإ�ضالحية اإىل مركزة، وحتديث، والتوجه نحو  علمنة االإمرباطورية العثمانية. 
وقد تبنت االإمرباطورية بع�س التقنينات الغربية )على �ضبيل املثال قانون التجارة الفرن�ضي(، وذلك من اأجل زيادة الن�ضاط 
التجاري بني االإمرباطورية واأوروبا. وقد دفعت التنظيمات االإ�ضالحية االإمرباطورية اإىل تقنني االأحكام القائمة على الدين 
واالأعراف والقانون ال�ضلطاين، االأمر الذي نتج عنه �ضن ت�ضريعات هامة ال زالت �ضارية املفعول يف فل�ضطني حتى يومنا هذا، 

من اأبرزها قانون االأرا�ضي لعام 1857 وجملة االأحكام العدلية.

االإنتداب الربيطاين على فل�صطني: 1918 - 1948

احتلت فل�ضطني ب�ضكل كامل من قبل اجلي�س الربيطاين يف عام 1917، ومت انتداب بريطانيا عليها من قبل ع�ضبة االأمم. ومت 
اإدارة االنتداب يف فل�ضطني بوا�ضطة املندوب ال�ضامي الربيطاين الذي مار�س بالكامل جميع ال�ضلطات االإدارية والت�ضريعية 

فيها.

�ضهدت هذه الفرتة - 30 عاما - ن�ضاطا ت�ضريعيا وا�ضعا، االأمر الذي اأفرز ت�ضريعات متعددة يف خمتلف املجاالت يف فل�ضطني. 
كما ظلت القوانني العثمانية ال�ضارية املفعول حتى عام 1917 قائمة مع مراعاة ما جرى عليها من تعديل اأو ا�ضتبدال مبوجب 
قوانني االنتداب الربيطاين. وقد اأعادت حكومة االنتداب ت�ضكيل النظام القانوين بتحويله من النظام العثماين الالتيني اإىل 

النظام االجنلو�ضك�ضوين )القانون امل�ضرتك الربيطاين(.

ت�ضريعات االنتداب  “مدّون حكومة فل�ضطني“ بجمع وحترير  ب��  اآنذاك  امل�ضمى  ويف عام 1933، كّلف روبرت هاري درايتون 
الربيطاين يف ثالثة جملدات، وقد ت�ضمن هذا العمل جمع وفهر�ضة القوانني واملرا�ضيم واالأنظمة واالأ�ضول...الخ ال�ضادرة يف 
فل�ضطني والقوانني واملرا�ضيم امللكية الربيطانية التي طبقت فيها. وبعد حرب 1948، وقع ثالثة اأرباع فل�ضطني حتت ال�ضيطرة 

االإ�ضرائيلية، يف حني حكمت االأردن ال�ضفة الغربية ووقع قطاع غزة حتت ال�ضلطة امل�ضرية. 

املجموعة الثانية
احلكم االأردين يف ال�صفة الغربيـة: 1948 - 1967

بعد حرب عام 1948، اأ�ضبحت ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�ضرقية حتت احلكم االأردين. ويف عام 1948، اأعلن احلاكم 
الع�ضكري االأردين ا�ضتمرار �ضريان القوانني والت�ضريعات االأخرى املطبقة يف فل�ضطني اإىل املدى الذي ال تتعار�س فيه مع قانون 

الدفاع عن �ضرق االأردن لعام 1935. 

العامة على  االإدارة  قانون  الغربية مبوجب  ال�ضفة  اإىل  املدين  االأردنية نظام احلكم  املدنية  االإدارة  اأعادت  ويف عام 1949، 
ا�ضتمرار �ضريان  التاأكيد على  االأردن ر�ضميا، كما مت  لنهر  وال�ضرقية  الغربية  ال�ضفتني  فل�ضطني. ويف عام 1950، مت توحيد 

القوانني ال�ضارية املفعول يف ال�ضفة الغربية يف نهاية فرتة االنتداب الربيطاين اإىل حني ا�ضتبدالها بقوانني اأردنية. 

ويف الفرتة ما بني عامي 1950 - 1967 تاألف الربملان االأردين من عدد مت�ضاو من النواب من كال ال�ضفتني، كما �ضهدت تلك 
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الفرتة ن�ضاطا ت�ضريعيا وا�ضعا اأدى اإىل حدوث حتول يف النظام القانوين ال�ضائد يف ال�ضفة الغربية من النظام االجنلو�ضك�ضوين 
)القانون امل�ضرتك( اإىل النظام الالتيني. 

االإدارة امل�صرية يف قطاع غزة: 1948 - 1967

بعد حرب عام 1948، اأدير قطاع غزة من قبل م�ضر ومل يتم �ضمه اإليها. وبالتايل، فاإن عددا قليال من الت�ضريعات املدنية 
امل�ضرية كان �ضاري املفعول يف قطاع غزة. وقد حكمت القوات الع�ضكرية امل�ضرية قطاع غزة، وذلك باإدارة كافة الدوائر العامة 
 وال�ضوؤون املدنية فيه. ويف عام 1957، حتولت ال�ضلطة الع�ضكرية يف القطاع اإىل �ضلطة مدنية باإن�ضاء املجل�س الت�ضريعي لقطاع غزة. 
اإىل  امل�ضرية  ال�ضيطرة  من  القانونية  ال�ضلطة  نقل  مكمال  له  فل�ضطيني  رئي�س  اأول  الت�ضريعي  املجل�س  عني   ،1962 عام  ويف 
ال�ضيطرة الفل�ضطينية. ويف عام 1962 اأي�ضا، قام املجل�س الت�ضريعي لقطاع غزة باإ�ضفاء �ضفة الد�ضتور على قانونني اأ�ضا�ضيني 
هما: قانون عام 1955، والنظام الد�ضتوري عام 1962، وقد ن�ضرت كمجموعة الأول مرة يف “�ضحيفة ال�ضرق االأو�ضط“ عدد 
يف  ال�ضائدين  الربيطاين  امل�ضرتك  والقانون  العثماين  القانون  مالمح  القائم  الد�ضتور  عك�س  وقد   .1963 عام  �ضتاء-ربيع 
فل�ضطني يف الفرتات ال�ضابقة. وبنظرة �ضريعة، يالحظ باأن النظام القانوين ال�ضائد يف غزة قبل عام 1948 مل يتغري على نحو 

كبري خالل فرتة االإدارة امل�ضرية. 

املجموعة الثالثة
االحتالل االإ�صرائيلي يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة: 1967 - االآن 

“قائد  اأعلن  ال�ضرقية. وقد  القد�س  فيها  الغربية مبا  وال�ضفة  االإ�ضرائيلية قطاع غزة  القوات  بعد حرب عام 1967، احتلت 
 املنطقة” – رئي�س القوات االإ�ضرائيلية املحتلة ال�ضيطرة على ال�ضلطات الت�ضريعية والتنفيذية والق�ضائية يف املناطق املحتلة. 
اأية قوانني �ضارية املفعول يف املناطق املحتلة  اإلغاء  بادئ ذي بدء، �ضدر االأمر الع�ضكري رقم 2 ل�ضنة 1967، وقد ن�س على 
نقلت جميع  ل�ضنة 1981،  الع�ضكري رقم 947  االأمر  ن�ضر  وبعد  اإدارة االحتالل.  ال�ضادرة عن  االأوامر  تعار�ضها مع  يف حال 
ال�ضالحيات القانونية واالإدارية اإىل ما �ضمي ب� “ االإدارة املدنية “ التي اأ�ض�ضت حديثا يف حينه. ومنذ بدء االحتالل احتفظت 
االأرا�ضي  امل�ضكلة بوالية كاملة على ق�ضايا يف م�ضائل جنائية معينة وجميع منازعات  الع�ضكرية  واللجان  الع�ضكرية  املحاكم 
كافة  بالتنظيم  االحتالل  ال�ضادرة خالل فرتة  االأوامر  تناولت  وب�ضكل عام،  املالية.  واالأمور  الطبيعية  وامل�ضادر  وال�ضرائب 
جوانب احلياة، وقد اختلفت يف ال�ضفة الغربية بع�س ال�ضيء عنها يف قطاع غزة. ومنذ عام 1967، �ضدر يف ال�ضفة الغربية 

وقطاع غزة ما يقارب ال� 2500 اأمر ع�ضكري باالإ�ضافة اإىل عدة اأوامر اأخرى مل يتم ن�ضرها. 

قوانني  اإىل  يخ�ضعوا  مل  املحتلة  املناطق  داخل  االإ�ضرائيليني  امل�ضتوطنني  فاإن   ،1967 عام  منذ  الع�ضكرية  للت�ضريعات  ووفقا 
التوطن  مفهوم  االإ�ضرائيلية من  و�ضعت احلكومة  وبذلك  االإ�ضرائيلي.  املحلي  للقانون  واإمنا  املدنية،  االإدارة  اأو  املنطقة  قائد 
اأقيمت يف املناطق املحتلة. ولعمل ذلك، ادعت تلك احلكومة باأن امل�ضتوطنات ال تعترب  االإ�ضرائيلي لي�ضمل امل�ضتوطنات التي 
جزءا من املناطق املحتلة، كما قامت بف�ضل النظام القانوين املطبق يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني عن ذلك املطبق 

يف امل�ضتوطنات. 

املجموعة الرابعة
ال�صلطة الوطنية الفل�صط�صنية: 1994 - االآن 

وفقا التفاق اإعالن املبادئ حول ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية لعام 1993 )ي�ضمى باتفاق اأو�ضلو 1(، جرى توقيع العديد 
اأجزاء  الفل�ضطينية يف  ال�ضلطة  اإىل  االإ�ضرائيلي  اإدارة االحتالل  اإىل نقل بع�س ال�ضالحيات من  التي هدفت  من االتفاقيات 
جغرافية معينة من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني. وكان من اأبرز هذه االتفاقيات: اتفاق غزة – اأريحا املوقع يف القاهرة 

عام 1994، واتفاق وا�ضنطن )اأو�ضلو 2( املوقع بتاريخ 28 اأيلول 1995 القائم حاليا.

وقد تناولت االتفاقيات العديد من امل�ضائل، من اأبرزها: انتخاب املجل�س الفل�ضطيني، اإعادة انت�ضار القوات االإ�ضرائيلية، نقل 
ال�ضالحيات وامل�ضوؤوليات املدنية، حرية التنقل لالإ�ضرائيليني، امل�ضائل القانونية يف املجالني اجلنائي واملدين، اإطالق �ضراح 
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املعتقلني، ح�ض�س املياه، م�ضائل االأمن والنظام العام، والتنمية االقت�ضادية. 

وحتى الوقت احلا�ضر ت�ضتمر املفاو�ضات التي بداأت يف 4 اأيار 1996، ملعاجلة م�ضائل اأ�ضا�ضية اأخرى من اأبرزها: و�ضع القد�س، 
الالجئون الفل�ضطينيون، امل�ضتوطنات االإ�ضرائيلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، ترتيبات االأمن، احلدود، املياه، والعالقات 

الدولية.

وعلى ال�ضعيد القانوين، اأ�ضدر رئي�س ال�ضلطة الفل�ضطينية اأول قرار له بتاريخ 20 اأيار 1994 الذي ق�ضى با�ضتمرار �ضريان 
الت�ضريعات والقوانني التي كانت �ضارية املفعول قبل 1967/6/5 يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ �ضيف 1994، توىل جمل�س 
الت�ضريعات  اإ�ضدار  �ضلطة  الت�ضريعي منذ 1996/3/7(  املجل�س  التنفيذية منذ 1994/7/5،  )ال�ضلطة  الفل�ضطينية  ال�ضلطة 
املنظمة ملختلف جوانب احلياة العامة الأفراد املجتمع. وهدفت الت�ضريعات اجلديدة )التي بلغ عددها حتى �ضيف عام 2000 
ما يقارب 48 قانون، 200 ت�ضريعات اأخرى( اإىل تنظيم احلياة وبلورة وحدة القانون ما بني حمافظات ال�ضفة الغربية وغزة. 

وكان من نتائجها اأي�ضا اإلغاء الكثري من االأوامر الع�ضكرية التي اأ�ضدرها االحتالل االإ�ضرائيلي يف ال�ضفة الغربية وغزة.

الت�ضريعات،  اإىل  وباالإ�ضافة   .“ الفل�ضطينية  “ الوقائع  امل�ضّماة  الفل�ضطينية  الر�ضمية  اجلريدة  يف  الت�ضريعات  هذه  وتن�ضر 
تعنى هذه اجلريدة بن�ضر اأمور غري ت�ضريعية. وقد �ضدر اأول اأعدادها بتاريخ 1994/11/20. وبنظرة �ضريعة اإىل الت�ضريعات 
اجلديدة، يالحظ باأنها تركز ب�ضكل اأ�ضا�ضي على االأمور االإدارية التنظيمية، التجارية، املالية، االأرا�ضي، اخلدمات من �ضحة 

وتعليم، واالأمور ال�ضيا�ضية )انتخابات، نقل ال�ضلطات وال�ضالحيات وغريها(.

بتاريخ  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  رئي�س  عن  ال�ضادر  القرار  مبوجب  االأعلى  الق�ضاء  جمل�س  تاأ�ضي�س  مت  الق�ضائي،  اجلانب  ويف 
2000/6/1 الذي �ضم جمموعة من كبار الق�ضاة يف حمافظات ال�ضفة الغربية وغزة. وفيما يتعلق باملحاكم، فاإن �ضورها 

تتمثل يف: حماكم نظامية، دينية ، خا�ضة، وحمكمة عدل عليا تنظر يف املنازعات االإدارية.

ومت ا�ضتحداث عدد قليل من املحاكم اجلديدة يف بع�س املحافظات، يف حني ظل تنظيم املحاكم كما كان عليه يف الفرتات 
ال�ضابقة. ففي حمافظات ال�ضفة الغربية – على �ضعيد املحاكم النظامية - تعد حمكمة اال�ضتئناف املنعقدة موؤقتا يف رام اهلل 

اأعلى حمكمة نظامية وقراراتها ملزمة للمحاكم االأدنى اأدبيا، وهي تطبق القانون ال�ضاري املفعول يف ال�ضفة الغربية.

اأما يف حمافظات غزة فتعد املحكمة العليا اأعلى حمكمة نظامية وقراراتها تعد مبثابة �ضوابق ق�ضائية )CAsE LAW(، وهي 
تطبق القانون ال�ضاري املفعول يف غزة )ون�ضري هنا اإىل اأن االختالف يف القانون ال�ضاري املفعول يف حمافظات ال�ضفة الغربية 

عنه يف قطاع غزة بداأ يت�ضاءل مع بدء حركة التوحيد الت�ضريعي وهو يف طريقه اإىل الزوال م�ضتقبال.
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الن�صاط الثالث: عر�س ومناق�صة �صرائح يف القانون االأ�صا�صي الفل�صطيني        
يقوم املدرب/ة بعر�س �ضرائح تتعلق بالقانون االأ�ضا�ضي الفل�ضطيني ويعمل على تعميق النقا�س بني امل�ضاركني/ات حول املواد 

املتعلقة بامل�ضاواه، ومرفق املواد اأدناه مل�ضاعدة املدرب/ة على تي�ضري النقا�س مع املجموعة. 

املواد املتعلقة بامل�صاواة يف القانون اال�صا�صي الفل�صطيني لعام 2003م:
مادة )9(

امل�ضاواة اأمام القانون والق�ضاء 

اأو  ال�ضيا�ضي  الراأي  اأو  الدين  اأو  اللون  اأو  اأو اجلن�س  العرق  القانون والق�ضاء �ضواء ال متييز بينهم ب�ضبب  اأمام  الفل�ضطينيون 
االإعاقة.

مادة )10( 

حماية حقوق االن�ضان

حقوق االإن�ضان وحرياته االأ�ضا�ضية ملزمة وواجبة االحرتام.. 1

تعمل ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية دون اإبطاء على االن�ضمام اإىل االإعالنات واملواثيق االإقليمية والدولية التي حتمي حقوق . 2
االإن�ضان.

مادة )24(

حق التعليم 

واملوؤ�ض�ضات . 1 واملعاهد  املدار�س  يف  وجماين  االأقل  على  االأ�ضا�ضية  املرحلة  نهاية  حتى  واإلزامي  مواطن،  لكل  حق  التعليم 
العامة.

ت�ضرف ال�ضلطة الوطنية على التعليم كله ويف جميع مراحله وموؤ�ض�ضاته وتعمل على رفع م�ضتواه.. 2

يكفل القانون ا�ضتقاللية اجلامعات واملعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، وي�ضمن حرية البحث العلمي واالإبداع االأدبي . 3
والثقايف والفني، وتعمل ال�ضلطة الوطنية على ت�ضجيعها واإعانتها.

تلتزم املدار�س واملوؤ�ض�ضات التعليمية اخلا�ضة باملناهج التي تعتمدها ال�ضلطة الوطنية وتخ�ضع الإ�ضرافها.. 4

مادة )25( 

حق العمل 

العمل حق لكل مواطن وهو واجب و�ضرف وت�ضعى ال�ضلطة الوطنية اإىل توفريه لكل قادر عليه.. 1

تنظم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية واالأمن والرعاية ال�ضحية واالجتماعية.. 2

التنظيم النقابي حق ينظم القانون اأحكامه.. 3

احلق يف االإ�ضراب ميار�س يف حدود القانون.. 4

مادة )26(

حق امل�ضاركة يف احلياة ال�ضيا�ضية

للفل�ضطينيني حق امل�ضاركة يف احلياة ال�ضيا�ضية اأفرادًا وجماعات ولهم على وجه اخل�ضو�س احلقوق االآتية:

ت�ضكيل االأحزاب ال�ضيا�ضية واالن�ضمام اإليها وفقًا للقانون.. 1
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ت�ضكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات والروابط واالأندية واملوؤ�ض�ضات ال�ضعبية وفقًا للقانون.. 2

الت�ضويت والرت�ضيح يف االنتخابات الختيار ممثلني منهم يتم انتخابهم باالقرتاع العام وفقًا للقانون.. 3

تقلد املنا�ضب والوظائف العامة على قاعدة تكافوؤ الفر�س.. 4

عقد االجتماعات اخلا�ضة دون ح�ضور اأفراد ال�ضرطة، وعقد االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات يف حدود القانون.. 5

مالحظة: باقي مواد القانون وجهت اخلطاب اإىل كل فل�صطيني دون متييز بني اأي جن�س على االآخر مع الرعاية اخلا�صة 
التي ن�صت عليها لالأمومة والطفولة.

الن�صاط الرابع : مترين االحتياجات وموائمتها مع القانون
يقوم املدرب بالطلب من املجموعة اختيار �ضيء من املواد امل�ضتخدمة يف حياتنا اليومية واملو�ضوعة اأمامهم بناء على احتياجهم 

االآين مثال)عالقة مفاتيح، كتاب، قلم حومرة، حمرمة، كاأ�س ماء، خبزة، �ضاعة، �ضورة، جهاز حتكم....الخ(.

ويعمل املدرب على اجراء نقا�س حول اختالف االحتياجات و�ضرورة مواءمة القوانني جلميع االحتياجات مع التاأكيد على مبداأ 
امل�ضاواة.

خمرجات اجلل�صة: 
• امل�ضاركني/ات قادرين/ات على معرفة ال�ضياق التاريخي والقانوين وال�ضيا�ضي  املرتبط بتطور الت�ضريعات يف فل�ضطني.	

• قدرة امل�ضاركني/ات على املعرفة يف املواد املتعلقة بامل�ضاواة يف القانون االأ�ضا�ضي الفل�ضطيني.	

• قدرة امل�ضاركني/ات على التمييز بني مبداأ امل�ضاواة قانونًا وممار�ضاتنا املجتمعية لهذا املبداأ.	

اإر�صادات للمدرب/ة: 
• اليوم، فهناك قوانني عثمانية الزالت مطبقة يف 	 العثمانية حتى  التي الزالت مطبقة من احلقبة  الرتكيز على القوانني 

املحاكم الفل�ضطينية حتى اليوم مثال: جملة االأحكام العدلية والتي هي مبثابة القانون املدين.

• يتوقع ان يثار الت�ضاوؤالت ملاذا مل يتم تغريها من قبل املجل�س الت�ضريعي الفل�ضطيني، هناك معيقات مرتبطة بعدم ال�ضيادة 	
على االر�س ومعيقات تتمثل بالنظام ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني.

• م�ضاعدة امل�ضاركني/ات على اإدراك اأن ارتباط الت�ضريعات مب�ضالح الدول التي تعاقبت يف احتالل يف فل�ضطني، والزال 	
امل�ضرع الفل�ضطيني مكبل يف تعديل هذه الت�ضريعات كونه ال ميلك ال�ضيادة على االأر�س.

• الرتكيز على ا�ضتح�ضار املعلومات من اأفراد املجموعة.	

• اإعطاء الوقت الكايف وامل�ضاحة الكافية لكل م�ضارك/ة يف النقا�س.	

• احلر�س على عدم حتول النقا�س حلوار تباديل ثنائي.	
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة الثانية
تبادل االماكن، 

تبادل االدوار ....
احلقوق واحدة

- و�ضول امل�ضاركني/ات لفهم عام حول 
�ضرعية االأدوار املتعددة يف املجتمع 

- تر�ضيخ مبادئ امل�ضاواة وعدم التمييز يف 
القوانني والتاأثريعليهم يف هذا االجتاه

- تبني ربط م�ضاألة �ضرعية االأدوار املتعددة 
مب�ضائل تعزيز امل�ضاواة يف القوانني

- العمل على تعديل التوجهات العامة 
الأفراد املجموعة املتعلقة ب�ضرعية االأدوار 

املتعددة يف املجتمع الفل�ضطيني

- ع�ضف ذهني 
- جمموعات عمل
- نقا�س جماعي 

- متارين
- عر�س ونقا�س 

جماعي 

- لوح قالب
- اوراق عمل

- اأقالم فلوما�ضرت 

 3
�ضاعات

الن�صاط االأول: درا�ضة حالة                                                                                                                                              �ضاعتني
الن�صاط الثاين: مناق�ضة ومعاجلة اوراق عمل “مقوالت وامثال”                                                           �ضاعة

خطوات اجلل�صة:

الن�صاط االأول: درا�صة حالة    
)حاب�س  لهم  املرفقة  الدرا�ضية  احلاالت  وتوزيع  �ضغرية،  جمموعات  ثالث  اإىل  الكلية  املجموعة  بتق�ضيم  املدرب/ة  يقوم 
واملدار�س، مروان وحلم التمري�س، �ضمري ال�ضكرتري( و تقوم كل جمموعة بطرح ما تو�ضلت اليه من نتائج  للمجموعة الكلية، 

ويعمل املدرب على تعميق النقا�س بني امل�ضاركني/ات يف املجموعة وفق االأ�ضئلة املطروحة لكل حالة درا�ضية:
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حاب�س واملدار�س:
حاب�س �ضاب يبلغ من العمر الثامنة والع�ضرين عامًا، من اإحدى مدن ال�ضفة وحا�ضل على �ضهادة املاج�ضتري يف الرتبية وريا�س 
االأطفال، لديه قدرات عالية يف التعامل مع االأطفال يف مراحل عمرهم االأوىل، ومعني باأخذ اأكرب كم من الدورات املتخ�ض�ضة 
امل�ضتمر يف  تطوعه  قدراته هذه من خالل  اأثبت  وقد  املجال،  م�ضتمر يف هذا  ب�ضكل  قدراته  وينمي  الرو�ضة  مرحلة  الأطفال 
النوادي ال�ضيفية واملوؤ�ض�ضات التي تعنى بهذه الفئة العمرية من االأطفال، حتى اأن حاب�س األف اأغنية خا�ضة لالأطفال واأ�ضبحت 

معروفة على نطاق وا�ضع يف املنطقة.

ي�ضعى حاب�س االآن للعمل يف نطاق تخ�ض�ضه )ريا�س االأطفال(، ولكن لالأ�ضف مل يتم قبوله يف اأي من الريا�س التي قدم طلب 
لاللتحاق بالعمل فيها، بحجة اأنه من غري املتعارف عليه وجود ذكور يف ريا�س االأطفال واأن هذه املهنة من امل�ضتحيل اأن يقوم 
بها رجل، علمًا اأن هناك حديث دائر باإ�ضدار قانون خا�س مينع عمل الرجال يف ريا�س االأطفال وال�ضفوف االبتدائية الثالث 

االأوىل من حياة االأطفال.

ما راأيكم بتوجه حاب�س؟ وملاذا؟.

هل توؤيدون اإ�ضدار قانون خا�س يحظر عمل الرجال يف ريا�س االأطفال واملرحلة التعليمية االأوىل؟ وملاذا؟.

مروان وحلم التمري�س:
مروان طالب توجيهي من اإحدى قرى منطقة اجلنوب، اجتهد للدخول اإىل الفرع العلمي ليعزز من توجهه الذي طاملا حلم به، 
للعمل كممر�س وهو العمل الذي عملته خالته من قبل وحببته به، عمل مروان منذ �ضغره كم�ضعف متطوع يف جمعية الهالل 
االأحمر الفل�ضطيني وواظب على م�ضاعدة الطبيب يف القرية لفرتة ال باأ�س بها، مروان من عائلة حمافظة، وعندما علم والده 
بتوجهه حاول اأن يثنيه عنه دون جدوى، وعليه قرر والده اأن يحرمه من تقدمي امتحانات الثانوية العامة لهذه ال�ضنة كجزء من 
اآلية ثنيه عن هذا التوجه، وخ�ضو�ضًا اأن الو�ضمة التي �ضيلحقها مروان �ضت�ضمل ع�ضريته املعروف عنها حمافظتها على العادات 

والتقاليد، وخ�ضو�ضًا اأن هذه املهنة هي مهنة خا�ضة بالن�ضاء.

ما راأيكم بتوجه مروان �ضمن نطاق القرية؟ وملاذا؟.

هل تعتقدون اأنه من املفرو�س و�ضع معايري خا�ضة لتحديد توجهات الدرا�ضة لكل من الرجال والن�ضاء؟ وملاذا؟.

�صمري ال�صكرتري:
�ضمري رجل اأربعيني، عمل طوال �ضنواته الع�ضرين ال�ضابقة كعامل بناء وقرر نهاية اأن يح�ضن من ظروف عمله فالتحق بدورات 
كمبيوتر و�ضكرتاريا اأهلته لي�ضتلم وظيفة �ضكرتري يف مكتب حمامية يف بداية م�ضوارها املهني يف املدينة، وبالرغم من ح�ضا�ضية 
هذا الو�ضع اأمام اأ�ضدقاءه اإال اأنه بداأ فعليًا باتخاذ اخلطوة وبداأ العمل يف مكتب املحامية، وبعد ثالثة اأ�ضهر من العمل وبالرغم 
�ضغط  بعد  ال�ضابق  عمله  اإىل  ليعود  ك�ضكرتري  العمل  وترك  ا�ضتقالته  قدم  اأنه  اإال  اأي�ضًا  وال�ضحي  املادي  و�ضعه  حت�ضن  من 
اأ�ضدقاءه وعائلته عليه وعدم ر�ضاهم عن و�ضعه ك�ضكرتري يف مكتب حمامية، مبا مي�س من مكانته بينهم ورجولته، وقد بداأ 

الكالم واإطالق الدعابات عليه من بداية عمله واأ�ضبح لقبه بينهم )�ضمري ال�ضكرتري(.

ما راأيكم مبا قام به �ضمري؟ وملاذا؟.

ما اخليارات االأخرى التي تقرتحونها عليه؟.

هل تعتقدون اأنه من املفرو�س و�ضع معايري خا�ضة لتحديد االأعمال لكل من الرجال والن�ضاء؟ وملاذا؟.
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الن�صاط الثاين: مناق�صة ومعاجلة اوراق عمل “مقوالت وامثال”   
نقوم بتوزيع املقوالت واالمثال )ورقة لكل م�ضارك/ة تت�ضمن اإحدى املقوالت اأو االأمثال( ويقوم كل م�ضارك/ة بقراءتها اأمام 

املجموعة والتعليق عليها، ومن ثم فتح باب النقا�س لطرح توجهات املجتمع املرت�ضخة وعر�س اآراء املجموعة فيها.
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مقوالت واأمثال �صعبية:
• لو و�ضلت املريخ اآخرها للطبيخ.	

• ال ت�ضلم اأمرك ملرة.	

• املراأة م�ضدر كل �ضر.	

• املراأة فخ ن�ضبته الطبيعة.	

• ابني كرب يا جارة �ضبي بنتك من احلارة.	

• ماتت بنته من �ضفاوة نيته.	

• هم البنات للممات.	

• املراأة هي التفاحة واالأفعى يف نف�س الوقت.	

• وراء كل رجل عظيم امراأة.	

• ال�ضمت زينة الن�ضاء.	

• املراأة ظل الرجل، عليها اأن تتبعه ال اأن تقوده.	

• املراأة تف�ضل القطط على الكالب الأنها ال تطيع والأنها تبقى طول الليل خارج البيت، والرجل يحب الكالب الأنه يجد فيها 	
ما ال يجده يف املراأة.

• ال�ضيطان اأ�ضتاذ الرجل وتلميذ املراأة.	

• املراأة املليحة بتعمل من الهامل زملة.	

• ملا قالوا يل غالم اأن�ضند ظهري وقام، وملا قالوا يل بنيه وقعت احليطة علًي.	

• �ضاوروهن وخالفوهن.	

• البنت اإما بت�ضرتها واإما بتقربها.	

• جياب البنات وال قعاد البطاالت.	

• بنت الرجال ما بت�ضتحي من الرجال.	

• الرجل جنّى و املراأة بنّى.	

• غناه من مرته و فقره من مرته.	

• ما بريكن على مرة اإال مرة.	

• املراأة تكتب وعودها على �ضفحات من املاء.	
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خمرجات اجلل�صة: 
• التاأثري على توجهات امل�ضاركني/ات للو�ضول اإىل فهم عام الأفراد املجموعة ب�ضرورة ربط م�ضاألة االقتناع ب�ضرعية االأدوار 	

املتعددة وتعزيز امل�ضاواة يف القوانني.

•  تعديل توجهات امل�ضاركني/ات فيما يتعلق ب�ضرعية تعدد االأدوار لكل من االإناث والذكور يف املجتمع.	

• حتفيز املجموعة على اتخاذ مواقف للم�ضاركني/ات يف التدريب وحتفيز التفكري املناق�س للمتعارف عليه.	

اإر�صادات للمدرب/ة
• يف ن�ضاط احلاالت الدرا�ضية يتم تق�ضيم املجموعة اإىل ثالثة جمموعات م�ضغرة، وكل جمموعة تبحث اإحدى احلاالت 	

املطروحة.

• اآخرها 	 املريخ  و�ضلت  لو  )متل  باجلن�س  املجتمعية  االأدوار  تربط  التي  اجلدلية  واالأدبية  ال�ضعبية  املقوالت  اختيار  يجب 
للطبيخ، وال ت�ضلم اأمرك ملرة....الخ( والنقا�س عليها، وت�ضجيع املجموعة على نق�س املقوالت املوجودة مع املقوالت التي 

يعرفونها، مع اإعطاء الفر�ضة لبع�س املقوالت التي تعزز من مكانة املراأة يف املجتمع.

• يف ن�ضاط املقوالت يقوم كل فرد يف املجموعة ب�ضحب مقولة من �ضلة مليئة باالأوراق التي حتوي هذه املقوالت، ويقراأها اأمام 	
املجموعة مع ربطها باملو�ضوع، وابداء راأيه فيها.

• ت�ضجيع املجموعة على النقا�س وربط نقا�س املجموعة بالق�ضايا املجتمعية.	

• اتخاذ موقف املتفرج واملفعل لعملية النقا�س، من خالل اإثارة النقاط اجلدلية املختلفة ب�ضكل ت�ضاوؤالت.	

• من املمكن اأن ال تالئمنا بع�س االأفكار يف املجموعة، دعوها متر الأنها �ضتحفز النقا�س.	
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ت�صل�صل 
اجلل�صات

الطرقاالأهداف التدريبية
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة الثالثة 
وثيقة حقوق املراأة 

الفل�ضطينية

- تزويد املتدربني/ات باملعرفة حول م�ضمون 
وثيقة حقوق املراة ، من خالل بلورة فكرة 
الوثيقة،اجلهات واملوؤ�ض�ضات التي بادرات 

لنقا�س و�ضياغة الوثيقة.
- تزويهم/ن باملعرفة من اين هي االن من 

اخلطة الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد الن�ضاء؟
- تزويدهن باملعرفة من اين هي االن من 
مرجعيات القوانني والت�ضريعات الوطنية.

- ع�ضف ذهني
- جمموعات عمل 

- نقا�س جماعي

- اوراقع عمل
- اقالم ملونة
LCD جهاز -

- ن�ضخ من وثيقة 
حقوق املراة

- ن�ضخ من الد�ضتور 
الفل�ضطيني

4 �ضاعات

ن�ضف �ضاعة الن�صاط االول: ع�ضف ذهني حول وثيقة حقوق املراة الفل�ضطينية 
�ضاعتان  الن�صاط الثاين: جمموعات عمل 
�ضاعة ون�ضف    الن�صاط الثالث: مقارنة الوثيقة مع الد�ضتور الفل�ضطيني، ومقرتحات م�ضودة القوانني املحلية 

خطوات اجلل�صة:

الن�صاط االول: ع�صف ذهني حول وثيقة حقوق املراة الفل�صطينية                                         
يقوم/تقوم املدرب/ة بطرح �ضوؤال حول  اأبرز  اجلوانب احلقوقية التي ت�ضمنتها وثيقة حقوق املراة الفل�ضطينية. 

ثم يتم اجمال النقا�س حول ما مت طرحه.

حماور للنقا�س التلخي�ضي للمدرب/ة:

• هل من وجهة نظركم/ن تعتربون اأن الوثيقة تعرب عن احلاجة احلقوقية للن�ضاء؟.	

• هل عاجلت ن�ضو�س الوثيقة كافة اجلوانب احلياتية للن�ضاء؟.	

• هل هناك نواق�س مل تعاجلها الوثيقة؟.	

• هل هناك امكانية لتطبيقها يف ظل الو�ضع احلايل؟.	

الن�صاط الثاين: جمموعات عمل
ت�ضمنتها  التي  البنود احلقوقية  اأبرز  تلخي�س  الوثيقة،يتم  من  ن�ضخ  عليهم/ن   توزع  املجموعة اىل جمموعات عمل،  تق�ضم 

الوثيقة. 
ت�ضع كل جمموعة قائمة احلقوق يف املجاالت املختلفة.

اجمال النقا�س مع املجموعة.

الن�صاط الثالث: مقارنة الوثيقة مع الد�صتور الفل�صطيني ، ومقرتحات م�صودة القوانني املحلية               
عودة اإىل جمموعات العمل، توزيع ن�ضخة من الد�ضتور الفل�ضطيني املعدل اإ�ضافة اإىل ن�ضخ الوثيقة.

تقوم املجموعات باجراء درا�ضة مقاربة ما بني الوثيقة والد�ضتور الفل�ضطيني، هل هناك توافق /اأو الوثيقة اأخذت كمرجعية 
عند �ضياغة الد�ضتور ونقا�ضة مبا يتعلق وحقوق املراة.
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ت�ضجل املجموعات نتائج العمل مع مالحظاتهم/ن على الد�ضتور والوثيقة.

اجمال النقا�س.

حماور للنقا�س التلخي�صي للمدرب/ة:
• هل ن�س الد�ضتور الفل�ضطيني ب�ضكل �ضريح على امل�ضاواة والعدالة بني اجلن�ضني يف كافة املجاالت؟.	

• كم مرة طرحت ب�ضراحة كلمة م�ضاواة يف الد�ضتور؟.	

• ما م�ضتوى التقارب بني الوثيقة والد�ضتور؟.	

• هل رايتم ان الوثيقة اأخذت بعني االعتبار كمرجعية عند نقا�س و�ضياغة الد�ضتور؟.	

• هل هناك ثغرات حقوقية ن�ضوية مل يغطيها الد�ضتور؟.	

• من وجهة نظركم/ن ما هي االآليات لالرتقاء بو�ضع املراأة من الناحية القانونية؟.	
خمرجات اجلل�صة

• تعريف امل�ضاركني/ات مب�ضمون وثيقة حقوق املراة. 	
• تعريف امل�ضاركني/ات باخلطة الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد الن�ضاء.	
• تعريف امل�ضاركني/ات مبرجعيات القوانني والت�ضريعات الوطنية.	

ار�صادات للمدرب/ة
• املواد 	 التعمق يف قراءة ومراجعة  �ضيعتمد هذه اجلل�ضة ب�ضكل كبري على معلومات ومعارف املدرب/ة، لذلك من املهم 

املرجعية ذات ال�ضلة .

• �ضرورة ت�ضجيع امل�ضاركني/ات على النقا�س والنقد.	
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات التدريبية(

الو�صائل
التدريبية
)االدوات- 

املواد- الو�ضائط 
التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة الرابعة
ا�ضرتاتيجيات واولويات تغيري 

الت�ضريعات ملناه�ضة العنف  

- اأن يعرف امل�ضاركني/ات 
اال�ضرتاتيجيات الوطنية 

ملناه�ضة العنف 

- ع�ضف ذهني
- عمل جمموعات

- عر�س ونقا�س جماعي

- اأوراقع عمل
- اأقالم ملونة
LCD جهاز -

4 �ضاعات

ن�ضف �ضاعة الن�صاط االول: ع�ضف ذهني لقيا�س توجهات و�ضلوكيات واي�ضا معرفة بالت�ضريعات والقوانني 
�ضاعة ون�ضف الن�صاط الثاين: عمل جمموعات تتناول الت�ضريعات، ال�ضلوكيات، االجتاهات. 
�ضاعة الن�صاط الثالث: عر�س ونقا�س جماعي خلطط العمل الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد املراأة 

خطوات اجلل�صة:

الن�صاط االول: ع�صف ذهني لقيا�س توجهات و�صلوكيات واي�صا معرفة بالت�صريعات والقوانني
تقوم/تقوم املدرب/ة باعداد قائمة ببع�س العبارات امللونة للمناق�ضة، بحيث ان تت�ضمن الوان العبارات م�ضامني ذات عالقة 
بتغيري الت�ضريعات واملفاهيم، مثال يتم حتديد اللون االأحمر للتغيري الت�ضريع، اللون االأزرق، لتغيري التوجهات، اللون االأخ�ضر 
لتغيري ال�ضلوكيات وو�ضع ا�ضرتاتيجيات وهكذا يف الن�ضاط االول ال تقوم املدرب/ة ب�ضرح داللة االألوان ترتك للن�ضاط الرابع.
)التحرر من العنف/التعليم/العمل/امل�ضاواة يف قانون االأحوال ال�ضخ�ضية، �ضرورة �ضن م�ضودة قانون العقويات، �ضرورة �ضن 
م�ضودة قانون حماية االأ�ضرة، الو�ضول للموارد والتحكم بها، تبواأ اأعلى �ضلطة، رئا�ضة الدول، حق الن�ضاء باأن يكن قا�ضيات 

�ضرعيات، �ضرورة وجود بيوت اآمنة حتمي الن�ضاء املعنفات.

الن�صاط الثاين: عمل جمموعات تتناول الت�صريعات، ال�صلوكيات، االجتاهات
• تق�ضيم املجموعة اىل جمموعات عمل �ضغرية،يعطى لكل جمموعة �ضرائط ال�ضقة مكتوب عليها العبارات التي ذكرت يف 	

الن�ضاط االول، يكون لدى املجموعات اوراق فليب �ضارت مل يوجد عليها �ضيء. تبداأ املجموعات بنقا�س العبارات وعند 
تقوم  عليها،  اتفق  التي  العبارات  كافة  ال�ضاق  الفارغ، عند  الورق  بال�ضاقها على  املجموعة  تقوم  العبارة  االتفاق على 
املجموعة بنقا�س العبارات التي و�ضعت جانبا، وللم�ضاركات احلق يف اأن يغرين يف الكلمات للو�ضول اإىل االجماع. يتخلل 

ذلك نقا�س وتفاعل. 

• يعاد تعليق كافة اللوحات لكل املجموعات، تقوم املدرب/ة بتو�ضيح فكرة االلوان وداللتها، تقوم املجموعات باثارة نقا�س 	
ومقاربة ما بني االولويات التي و�ضعت على اللوحات من اأجل تغيري الت�ضريعات، التوجهات، ال�ضلوكيات.

وتطلب من كل جمموعة مراجعة لوحتهن ومالحظة اإذا ما كان هناك منط قائم يف حتديدهن لالأولويات من زاوية املوا�ضع 
التي و�ضعت فيها امل�ضاركات خمتلف العبارات امللونة. 

حماور للنقا�س التلخي�ضي للمدرب/ة.

حتديد االولويات: يراعي ان تتناول هذه القائمة ثالثة جوانب )الت�ضريع-تغري االجتاهات-تغري ال�ضلوكيات(.

تناق�س املجموعة االبعاد املختلفة للقرارات التي تو�صلن لها: 
بوجه عام ما هي اال�ض�س التي و�ضعن وفقا لها العبارات املختلفة حتت االعمدة الثالثة؟.. 1

هل هناك منط للتحيز مع/ �ضد التغيري الت�ضريعي او تغيري االجتاهات او العمل؟ ما �ضبب هذا التحيز ؟.. 2

هل ميكن ا�ضتخدام االولويات التي و�ضعتها املجموعة لبناء خطة عمل ملواجهة انتهاكات حقوق االن�ضان التي حددتها ؟.. 3
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مثال مر�ضد : ما الذي ينبغي عمله لتحقيق التحرر من العنف؟ )ميكن و�ضع عبارات مماثلة الي ق�ضية اخرى يف هذا الكتاب(.

الت�صريع 
يجب تو�ضيع قانون الهجرة لي�ضمل اللجوء ال�ضيا�ضي للن�ضاء الهاربات من العنف من اأي نوع.. 1

اأ�ضحاب العمل الذين يت�ضاحمون مع التحر�س اجلن�ضي يف مكان العمل يجب ان ي�ضاءلوا قانونيا.. 2

على احلكومة ان تعرتف بالعنف �ضد الن�ضاء كانتهاك حلقوق االن�ضان واأن تفر�س عقوبات �ضارمة �ضد مرتكبيه.. 3

ينبغى اأن تقدم من تعر�ضن لالغت�ضاب �ضهادتهن اأمام حمكمة علنية.. 4

يجب اأن يحظر الفن االباحي قانونيا.. 5

على احلكومة اأن تقدم الدعم االقت�ضادي للن�ضاء الالتي تعر�ضن للعنف اال�ضري .. 6

تغيري االجتاهات
يجب الت�ضدي للفكرة اأن الن�ضاء ي�ضعني اأو ي�ضتحققن اأن يكن �ضحايا للعنف.. 1

يجب اأن تتناول كتب االطفال العنف �ضد الن�ضاء يف املنزل.. 2

يجب الت�ضدي لوكاالت االعالن عندما تقوم )بت�ضيئ( الن�ضاء وقولبتهن يف �ضورة �ضحايا.. 3

يجب الت�ضدي يف كل االوقات لالعتقاد القائل باأن الن�ضاء اأدنى من الرجال.. 4

يجب اأال تتدخل ال�ضرطة يف امل�ضكالت العائلية ما مل يكن هناك تهديد حلياة اأحد النا�س.. 5

العمل من اأجل التغيري يف ال�صلوكيات 
على الن�ضاء اأن ي�ضاندن الن�ضاء االخريات دائما.. 1

لوقف العنف على الن�ضاء اأن يت�ضامن مع املجموعات االأخرى التي تتعر�س للقمع. . 2

على من ي�ضاندن حق الن�ضاء يف التحرر من العنف اأن ي�ضغطن على احلكومة واملوؤ�ض�ضات الدينية و املوؤ�ض�ضات االخرى.. 3

يجب مقاطعة ال�ضركات التي حتط دائما من قدر الن�ضاء يف منتجاتها اأو يف االعالن عنها.. 4

على الن�ضاء اأن ينظمن اأنف�ضهن يف مواجهة ال�ضورة النمطية التي يروجها االعالم عنهن.. 5

يجب اأن ت�ضيد الدور التي تاأوى الن�ضاء املعر�ضات لل�ضرب بالقدر نف�ضه على منع العنف.. 6

ان�صطة ق�صرية تتبع تلك اجلل�صة:
فيما يلي بع�س االن�ضطة الق�ضرية التي ت�ضاعد املجموعات عادة على ا�ضتعادة الطاقة ورفع املعنويات وخلق جو من الت�ضامن 

و املرح.

ال�صل�صلة: 
يقف/تقف امل�ضاركني/ات ويغلقون/ن، اأعينهم/اأعينهن ويقوم/تقوم املدرب/ة مب�ضاعدتهم/م�ضاعدتهن على احلركة، على 
اأن مت�ضك/مي�ضك كل منهم/منهن بني االآخر/االآخرى  حتى ي�ضكلن معًا جمموعة مت�ضابكة االيدي، بطلب من امل�ضاركيني/ات 

بعد ذلك فتح اأعينهن وفك الت�ضابك بينهن كمجموعة دون فك الت�ضابك اأيديهم/اأيديهن.

االلعاب النارية:
ته�ضه�س  قنابل  بع�ضها  النارية،  االلعاب  احد  واحلركة  بال�ضوت  منها  كل  متثل  �ضغرية،  جمموعات  اىل  امل�ضاركات  تق�ضم 
وتنفجر. وبع�ضها مفرقعات حتاكى بالت�ضفيق باالأكف. واأخرى  كالطواحني الدوارة، وتوؤدي كل جمموعة دورها ب�ضكل منفرد. 

ملا اأجنزته اأمام املجموعة الكلية.
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الن�صاط الثالث: عر�س ونقا�س جماعي خلطط العمل الوطنية ملناه�صة العنف �صد املراأة    
يقوم املدرب/ة بطرح �ضوؤال حول اأبرز اال�ضرتاتيجيات التي حتد من العنف �ضد املراة. 

ثم يتم اإجمال النقا�س حول ما مت طرحه.

حماور للنقا�س التلخي�ضي للمدرب/ة:

• هل من وجهة نظركم/ن تعتربون اأن تطبيق اخلطة ميكن اأن يحد من ظاهرة العنف؟. 	

• هل عاجلت ن�ضو�س اخلطة كافة اأ�ضكال العنف التي تتعر�س له  للن�ضاء؟.	

• هل هناك نواق�س مل تعاجلها اخلطة؟.	

• االقت�ضادية، 	 املجاالت  خمتلف  يف  عامالت  بيوت،  ربات  عامالت،  الن�ضاء)اأ�ضريات،  فئات  كافة  اخلطة  �ضملت  هل 
طالبات...(؟.

• هل اخذت اخلطة بعني االعتبار الثقافة املجتمعية ال�ضائدة؟.	

• هل هناك اإمكانية لتطبيقها يف ظل الو�ضع احلايل؟.	

خمرجات اجلل�صة
• متكن امل�ضاركني/ات من معرفة اال�ضرتاتيجيات الوطنية ملناه�ضة العنف.	

ار�صادات للمدرب/ة.
• اأعط الوقت الكايف لتعليقات واأفكار امل�ضاركني/ات حول الن�ضاطات التي ت�ضتخدمها معهم/ن. 	

• تاأكد اأنك ت�ضرك اأكرب عدد من املتدربني/ات يف الن�ضاطات والنقا�س اأثناء التمارين. 	

• اأعط الفر�ضة للتباين واالختالف بني امل�ضاركني/ات وال ت�ضقط/ي اأحكامًا مطلقة.	
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية
)االدوات- 

املواد- الو�ضائط 
التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة اخلام�صة
املراأة الفل�ضطينية يف 

قانون العقوبات 

- تعريف امل�ضاركني/ات مباهية قانون 
العقوبات املطبق يف فل�ضطني )قانون العقوبات 

االأردين يف ال�ضفة الغربية، وقانون العقوبات 
الفل�ضطيني يف قطاع غزة(.

- التعريف بفجوات قانون العقوبات املتعلقة 
بحقوق املراأة ب�ضكل عام.

- ع�ضف ذهني 
- جمموعات عمل
- نقا�س جماعي 
- عر�س ونقا�س 

جماعي 

- لوح قالب
- اوراق عمل

- اأقالم 
فلوما�ضرت 

3 �ضاعات 
ون�ضف

الن�صاط االأول: ع�ضف ذهني حول قانون العقوبات                                                                                                  ن�ضف �ضاعة 
الن�صاط الثاين: عر�س ونقا�س Data show                                                                                                                  �ضاعة 
الن�صاط الثالث: عمل جمموعات                                                                                                                               ن�ضف �ضاعة
الن�صاط الرابعة: نقا�س مفتوح حول مواد مقتطعة من القانون ومناق�ضتها                                                              �ضاعة ن�ضف

خطوات اجلل�صة: 

الن�صاط االول: ع�صف ذهني حول قانون العقوبات
نبداأ اجلل�ضة التدريبية بع�ضف ذهني ت�ضارك فيه كل املجموعة حول راأي ومفهوم كل م�ضارك/ة يف قانون العقوبات ب�ضيغته 

احلالية )تعريفه بالن�ضبة لهم( من خالل قذف الكلمات ومناق�ضتها بني اأفراد املجموعة.

Data Show الن�صاط الثاين: عر�س ونقا�س
يقوم املدرب/ة بعر�س تعريفي بقانون العقوبات االأردين املطبق يف ال�ضفة الغربية والقانون الفل�ضطيني املطبق يف قطاع غزة، 

من حيث تاريخيته وا�ضكالياته واملواد اخلالفية فيه. 

الن�صاط الثالث: عمل جمموعات
يقوم املدرب/ة بتق�ضيم املجموعة الكلية اإىل جمموعتني، واحدة تتبنى مادة قانونية واالأخرى تعار�ضها، ومن ثم يتم العمل 
على ح�ضر االيجابيات وال�ضلبيات لدى املجموعتني كحملة اإعالمية يقوم بها امل�ضاركني/ات للرتويج الأ�ضباب تبني جمموعة 

للمواد،ورف�س االخرى للمواد يف كل جمموعة.

الن�صاط الرابع: نقا�س مفتوح حول مواد مقتطعة من القانون ومناق�صتها )واحد لواحد(
ال�ضفة( على  املطبق يف  االأردين  العقوبات  قانون  ماأخوذة من  ومبادئ  القانون )مواد  مواد  ت�ضمل  اأوراق �ضغرية  توزيع  يتم 
امل�ضاركني/ات ليقروؤها وي�ضتوعبون ما ورد فيها ولهم اأن ي�ضاألوا امل�ضرف حول تف�ضري املواد بني اأيديهم، يطلب من امل�ضاركني 
التجول يف القاعة والتعرف على 4 مواد من اأربعة م�ضاركني/ات خمتلفني من املجموعة، وبعد مرور الفرتة الزمنية املحددة 
يطلب منهم العودة للجلو�س على �ضكل دائرة ليقوم كل �ضخ�س بتعريف املجموعة على جملته وما ا�ضتوعبه من اجلمل االأخرى 

) ما بقي عالقًا يف راأ�ضه من اجلمل التي تعلمها(. 

املبادئ واملواد ذات ال�صلة بقانون العقوبات اخلا�صة بالتدريب:
• ينظم قانون العقوبات االأردين رقم 16 ل�ضنة 1960م العقوبات واجلرائم يف ال�ضفة الغربية.	

• ينظم قانون العقوبات الفل�ضطيني رقم ‘74 ‘ ل�ضنة 1936م العقوبات واجلرائم يف قطاع غزة.	
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• ال جرمية وال عقوبة اإال بن�س.	

• ال يالحق الفعل الواحد اإال مرة واحدة.	

• يجيز القانون �ضروب التاأديب التي ينزلها باالأوالد اآباوؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.	

• ال يحكم على اأحد بعقوبة ما مل يكن قد اأقدم على الفعل عن وعي واإرادة.	

• اإذا ارتكب عدة اأ�ضخا�س متحدين جناية اأو جنحة، اأو كانت اجلناية اأو اجلنحة تتكون من عدة اأفعال فاأتى كل واحد منهم 	
فعاًل اأو اأكرث من االأفعال املكونة لها وذلك بق�ضد ح�ضول تلك اجلناية اأو اجلنحة اعتربوا جميعهم �ضركاء فيها وعوقب 

كل واحد منهم بالعقوبة املعينة لها يف القانون، كما لو كان فاعاًل م�ضتقاًل لها.

• ال يعترب جهل القانون عذرًا ملن يرتكب اأي جرم.	

• ال يالحق جزائيًا كل من مل يتم ال�ضابعة من عمره.	

• اإن العذر املحل يعفي املجرم من كل عقاب.	

• ي�ضتفيد من العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي اأقدم عليها ب�ضورة غ�ضب �ضديد ناجت عن عمل غري حمق وعلى جانب 	
من اخلطورة اأتاه املجني عليه.

• عندما ين�س القانون على عذر خمفف: اإذا كان الفعل جناية توجب االإعدام اأو االأ�ضغال ال�ضاقة املوؤبدة اأو االعتقال املوؤبد 	
حولت العقوبة اإىل احلب�س �ضنة على االأقل.

• تعاقب املراأة الزانية بر�ضاها باحلب�س من �ضتة اأ�ضهر اإىل �ضنتني، ويق�ضى بالعقوبة نف�ضها على �ضريك الزانية اإذا كان 	
متزوجًا واإال فاحلب�س من ثالثة اأ�ضهر اإىل �ضنة.

• يعاقب الزوج باحلب�س من �ضهر اإىل �ضنة اإذا ارتكب الزنا يف منزل الزوجية اأو اتخذ له خليلة جهارًا يف اأي مكان كان.	

• ال�ضفاح بني االأ�ضول والفروع �ضرعيني كانوا اأو غري �ضرعيني اأو بني االأ�ضقاء وال�ضقيقات واالأخوة واالأخوات الأب اأو الأم اأو من 	
هم مبنزلة هوؤالء جميعًا من االأ�ضهرة اأو اإذا كان الأحد املجرمني على االآخر �ضلطة قانونية اأو فعلية يعاقب عليه باحلب�س 

من �ضنتني اإىل ثالث �ضنوات.

• من واقع باالإكراه اأنثى )غري زوجه( يعاقب باالأ�ضغال ال�ضاقة املوؤقتة خم�س �ضنوات على االأقل، وال تنق�س العقوبة عن �ضبع 	
�ضنوات اإذا كان املعتدى عليها مل تتم اخلام�ضة ع�ضرة من عمرها.

• من واقع اأنثى مل تتم اخلام�ضة ع�ضرة من عمرها عوقب باالأ�ضغال ال�ضاقة املوؤقتة.	

• يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �ضنة، كل من داعب ب�ضور منافية للحياء �ضخ�ضًا مل يتم اخلام�ضة ع�ضرة من عمره ذكرًا 	
كان اأو اأنثى، اأو امراأة اأو فتاة لها من العمر خم�س ع�ضرة �ضنة اأو اأكرث دون ر�ضاهما.

• كل امراأة اأجه�ضت مبا ا�ضتعملته من الو�ضائل اأو ر�ضيت باأن ي�ضتعمل لها غريها هذه الو�ضائل، تعاقب باحلب�س من �ضتة 	
اأ�ضهر اإىل ثالث �ضنوات.

• كل من اأقدم ق�ضدًا على �ضرب �ضخ�س اأو جرحه اأو اإيذائه باأي فعل موؤثر من و�ضائل العنف واالعتداء جنم عنه مر�س اأو 	
تعطيل عن العمل مدة تزيد على ع�ضرين يومًا، عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�ضهر اإىل ثالث �ضنوات.

• ي�ضتفيد من العذر املحل، من فاجاأ زوجته اأو اإحدى حمارمه حال التلب�س بالزنا مع �ضخ�س اآخر واأقدم على قتلهما اأو 	
جرحهما اأو اإيذائهما كليهما اأو اإحداهما.

• ي�ضتفيد مرتكب القتل اأو اجلرح اأو االإيذاء من العذر املخفف اإذا فاجاأ زوجه اأو اإحدى اأ�ضوله اأو فروعه اأو اأخواته مع اآخر 	
على فرا�س غري م�ضروع.
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خمرجات التدريب: 
• اكت�ضاب املجموعة معرفة عامة ملاهية قانون العقوبات االأردين املطبق يف ال�ضفة الغربية والقانون املطبق يف قطاع غزة. 	

• اإك�ضاب املجموعة مهارة قراءة املادة القانونية وفهمها من وجهة نظر ن�ضوية )فيما يتعلق بقانون العقوبات واملراأة(.	

• التاأثري على توجهات امل�ضاركني/ات لل�ضغط والتاأثري يف جمال التعديالت املقرتحة لتح�ضني و�ضعية الن�ضاء يف القانون.	

اإر�صادات للمدرب/ة:
• �ضيعتمد هذه اجلل�ضة ب�ضكل كبري على معلومات املدرب/ة، لذلك من املهم التعمق يف قراءة ومراجعة املواد املرجعية ذات 	

ال�ضلة. 

• ال بد من عر�س املعلومات ب�ضكل جمرد بداية، ومن ثم البدء بالتعمق فيما يتعلق مبا مي�س املراأة بالقانون.	

• �ضرورة ت�ضجيع امل�ضاركني/ات على نقا�س ونقد القانون.	

• �ضرورة االإطالع على مواد قانون العقوبات املطبق يف فل�ضطني ب�ضكل كامل.	

• االإطالع على كتاب قانون العقوبات )من اإ�ضدارات املركز(.	
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- الو�ضائط 
التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة ال�ضاد�ضة
االإيذاء يف قانون 

العقوبات

- التعرف على املواد املتعلقة يف االإيذاء 
يف قانون العقوبات االأردين املطبق )رقم 

16 ل�ضنة 1960م(.
- التاأثري على توجهات امل�ضاركني/

ات يف م�ضاألة خ�ضو�ضية العنف داخل 
االأ�ضرة و�ضرورة وجود نظام يتعامل 

معها �ضمن هذه اخل�ضو�ضية.
- عر�س الف�ضف�ضة واملطاطية يف املواد 

املتعلقة بالقتل وعدم منطقية املعايري 
املتعلقة بها.

- درا�ضة حالة
- جمموعات عمل
- نقا�س جماعي 
- عر�س ونقا�س 

جماعي 

- لوح قالب
- اوراق عمل

- اأقالم فلوما�ضرت 
- بطاقات جمل 

احلقائق 

4 �ضاعات 
ون�ضف

الن�صاط االأول: مترين بطاقات احلقائق من واحد لواحد )كل واحد يعلم االآخر(                                                               �ضاعة
الن�صاط الثاين: نقا�س تركيزي للمعلومات                                                                                                                           �ضاعة
الن�صاط الثالث: عر�س ومناق�ضة حالة درا�ضية                                                                                                         ن�ضف �ضاعة
ال�صاط الرابع: عمل جمموعات التغيري                                                                                                                                �ضاعة

خطوات اجلل�صة:

الن�صاط االأول: مترين بطاقات احلقائق من واحد لواحد )كل واحد يعلم االآخر(.
بع�س  اإىل  باالإ�ضافة  باالإيذاء  املتعلقة  القانون  تت�ضمن ن�ضو�س مواد  والتي  “بطاقات احلقائق” على املجموعات  توزيع  يتم 
االإح�ضاءات احلديثة واملتعلقة بالعنف الواقع على الن�ضاء يف املجتمع الفل�ضطيني، ومن ثم يقوم كل فرد باختيار �ضريك/ة 

للنقا�س يف االأوراق التي بحوزتهم ملدة 15 دقيقة ومن ثم يتم طرح ما تو�ضل اإليه الطرفان ب�ضورة نقا�س جماعي.

الن�صاط الثاين : نقا�س تركيزي للمعلومات 
بعد حتفيز املجموعة للنقا�س االأويل يبداأ الرتكيز يف النقا�س بتوجيه من املدرب والرتكيز على الثغرات القانونية املتعلقة باملواد 
القانونية املتبعة يف حاالت االإيذاء ومقارنتها باحلد االأدنى امل�ضمون يف االتفاقات الدولية مثل �ضالمة البدن وما تنتهكه املادة 
62 من القانون باحلق يف تاأديب االأبناء، اأو احلق يف احلياة وما تتناوله املواد املتعلقة باالأعذار املحلة واملخففة والقتل يف �ضورة 

الغ�ضب.

الن�صاط الثالث :عر�س ومناق�صة حالة درا�صية 
يتم تق�ضيم امل�ضاركني/ات اإىل عدة جمموعات م�ضغرة،وتعر�س عليهم حالة درا�ضية  حول العنف العائلي واآلية تعامل القانون 

معهم، ويتم النقا�س داخل املجموعات وعر�س النتائج اأمام املجموعات.
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احلالة الدرا�صية:
كفاية فتاة تبلغ ال�ضابعة ع�ضرة من العمر، مت نقلها اإىل م�ضت�ضفى رام اهلل وهي تعاين من ر�ضو�س وكدمات على ج�ضدها واآثار 
ناجمة عن اأداة حادة على ظهرها وبقايا حروق ناجمة عن اأعقاب �ضجائر، باال�ضافة اإىل �ضعر يف عظمة الزند، وفور و�ضولها 
اإىل امل�ضفى تابعت حالتها الطبيبة املعاجلة �ضفاء اجلميل، والتي قامت وبناء على ت�ضخي�ضها املبا�ضر للحالة بتبليغ امل�ضوؤول 
املبا�ضر ب�ضكوكها حول ا�ضابات كفاية، والذي قام بدوره ب�ضوؤال كفاية عن كيفية وقوع هذه االإ�ضابات بوجود �ضقيقها جا�ضر، 
فردت عليه باأنها وقعت عن درج منزلهم املكون من طابق واحد، ازدادت �ضكوك الطبيبة مع هذه االجابات و�ضعرت مب�ضوؤوليتها 
عن التبليغ عن حالة كفاية و�ضرحت بذلك اأمام عائلتها التي قامت بتهديدها ب�ضكل مبا�ضر اأمام مديرها، مما ادعى باملدير 
بالقيام بتحويل املري�ضة لطبيب معالج اآخر حفاظًا على �ضالمة د. �ضفاء وطاقمه الطبي مع التاأكيد على اأهمية تطبيب كفاية 

وتوفري العناية الطبية الق�ضوى لها كتعاطف من جانبه.

مل ت�ضتطع د. �ضفاء اأن تبقى هادئة فقامت باالت�ضال �ضرًا مبركز املراأة لتبليغهم بو�ضع كفاية، فقامت االخ�ضائية االجتماعية 
واملحامية فورًا بالتوجه اإىل امل�ضت�ضفى للنظر عن قرب للحالة وحماولة احلديث مع اأحد من اأفراد اأ�ضرتها، اإال اأنهم فوجئوا 
مبنعهم من التدخل ب�ضكل قاطع من اأ�ضرة كفاية نظرًا الأنهم ي�ضعون لتحقيق م�ضلحتها كقا�ضر وهم م�ضوؤولون عن ت�ضرفاتها 
القانونية اأمام اجلهات املختلفة، وهم اأ�ضاًل ال ينوون اأن يتقدموا باأي �ضكوى �ضد اأي �ضخ�س الأن كفاية )على حد تعبريها( 

قد وقعت عن الدرج.

• ما هي االجراءات التي من املمكن لكم القيام بها يف هذه احلالة واإىل من تتوجه االخ�ضائية واملحامية؟.	

• ما راأيكم مبا قام به كل طرف من االأطراف يف احلالة الدرا�ضية؟.	

• ما الذي من املمكن لكم اأن تقوموا بتغيريه بالقانون مل�ضاعدة كفاية؟.	
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ال�صاط الرابع: عمل جمموعات التغيري
يقوم املدرب باإعادة جمموعات العمل ال�ضابقة لنقا�س اآخر متعلق مبقرتحات هذه املجموعات للعمل يف هذه الق�ضايا كتو�ضيات 

موجهة من املجموعة لباقي اأفراد املجموعة، ويتم عر�س عمل كل املجموعات يف نهاية اللقاء.

 الن�صو�س اخلا�صة بااليذاء مع االح�صاءات املتعلقة بالعنف:
• اأظهر التقرير ال�ضادر عن املوؤ�ض�ضات الن�ضوية احلقوقية الفل�ضطينية اأن عدد حاالت قتل الن�ضاء للعام 2005 هي 17 يف 	

ال�ضفة الغربية و10 يف قطاع غزة.

•  اأظهر التقرير ال�ضادر عن املوؤ�ض�ضات الن�ضوية احلقوقية الفل�ضطينية اأن عدد حاالت قتل الن�ضاء للعام 2006 بلغت ال�ضفة 	
الغربية 19 حالة و11 حالة يف قطاع غزة.

• النف�ضي املوجه �ضد 	 العنف  ن�ضبة  ت�ضكل  لعام 2005-2006م  الفل�ضطيني  ح�ضب اح�ضاءات اجلهاز املركزي لالإح�ضاء 
املراأة %61،7.

• ح�ضب اح�ضاءات اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني لعام 2005-2006م ت�ضكل ن�ضبة العنف اجل�ضدي املوجه �ضد 	
املراأة %23،3.

• ح�ضب اح�ضاءات اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني لعام 2005-2006م ت�ضكل ن�ضبة العنف اجلن�ضي املوجه �ضد 	
املراأة %10،9.

• ح�ضب املادة 98 من قانون العقوبات فاإن القاتل لو اأثبت اأنه كان يف حالة غ�ضب �ضديد اأثناء ارتكابه للجرمية يح�ضل على 	
تخفي�س لعقوبة القتل، وهي عادة ما ت�ضتخدم يف ق�ضايا القتل على خلفية �ضرف العائلة ملا تثريه من غ�ضب.

• ح�ضب املادة 340 من قانون العقوبات فاإن القاتل الرجل يح�ضل على عذر بتخفيف العقوبة اأو حتى باإلغاءها لو تعلقت 	
اجلرمية ب�ضكه ب�ضلوك ال�ضحية اأو روؤيته لها بحالة التلب�س بجرم الزنا.

• العنف 	 و�ضائل  من  موؤثر  فعل  باأي  اإيذائه  اأو  اأو جرحه  �ضخ�س  على �ضرب  ق�ضدًا  اأقدم  من  كل  فاإن   333 املادة  ح�ضب 
واالعتداء جنم عنه مر�س اأو تعطيل عن العمل مدة تزيد على ع�ضرين يومًا، عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�ضهر اإىل ثالث 

�ضنوات.

ح�ضب املادة 334 فاإنه:

اإذا مل ينجم عن االأفعال املبينة يف املادة ال�ضابقة اأي مر�س اأو تعطيل عن العمل اأو جنم عنها مر�س اأو تعطيل ولكن مدته . 1
مل تزد على الع�ضرين يومًا عوقب الفاعل باحلب�س مدة ال تزيد على �ضنة اأو بغرامة ال تزيد على خم�ضة وع�ضرين دينارًا 

اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

اإذا مل ينجم عن االأفعال املبينة يف املادة ال�ضابقة مر�س اأو تعطيل عن العمل تزيد مدته على ع�ضرة اأيام، فال يجوز تعقب . 2
الدعوى دون �ضكوى املت�ضرر كتابة اأو �ضفهيًا ويف هذه احلالة يحق لل�ضاكي اأن يتنازل عن �ضكواه اإىل اأن يكت�ضب احلكم 

الدرجة القطعية، وعندئذ ت�ضقط دعوى احلق العام.

• ح�ضب املادة 335 فاإنه اإذا اأدى الفعل اإىل قطع اأو ا�ضتئ�ضال ع�ضو اأو برت اأحد االأطراف اأو اإىل تعطيلها اأو تعطيل اإحدى 	
اأو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب  اأية عاهة اأخرى دائمة  اأو  اأو ت�ضبب يف اإحداث ت�ضويه ج�ضيم  احلوا�س عن العمل، 

الفاعل باالأ�ضغال ال�ضاقة املوؤقتة مدة ال تزيد على ع�ضر �ضنوات.

• ح�ضب املادة 336 فاإن من ت�ضبب باإحدى و�ضائل العنف اأو االعتداء املذكور يف املادة 333 باإجها�س حامل وهو على علم 	
بحملها، عوقب باالأ�ضغال ال�ضاقة املوؤقتة مدة ال تزيد على ع�ضر �ضنوات.

• ح�ضب املادة 337 ت�ضدد العقوبات املن�ضو�س عليها يف املواد 333 و334 و335، بحيث يزيد عليها من ثلثها اإىل ن�ضفها اإذا 	
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اقرتف الفعل باإحدى احلاالت املبينة يف املادتني 327 و328.

حتى  اأو  لل�ضحية  بعاهة  الت�ضبب  اأو  يوم،   20 فوق  بالتعطيل  بالت�ضبب  العنف  ميار�س  من  ملعاقبة  ي�ضرتط  امل�ضرع  فاإن  وعليه 
اإجها�س املراأة لتتم حما�ضبته باحلب�س الفعلي، وعادة ما يكون هذا م�ضتحيال بالن�ضبة للن�ضاء من حيث االثبات والقيا�س، واأما 
االإيذاء ما دون ذلك فلم يدرج �ضمن اجلرائم التي ت�ضتوجب العقوبة، اإ�ضافة اإىل اأن كيفية اثبات التعطيل عن العمل لربة 

البيت اأي�ضا يعترب من االأمور التي ال ميكن قيا�ضها.

املادة رقم 62 من قانون العقوبات:
االفعال التي جتيزها القانون 

ال يعد الفعل الذي يجيزه القانون جرمية.. 1

يجيز القانون:. 2

�ضروب التاأديب التي ينزلها باالأوالد اآباوؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.أ. 

اأعمال العنف التي تقع اأثناء االألعاب الريا�ضية اإذا روعيت قواعد اللعب.ب. 

اأو ر�ضى ممثليه ج.  اأن جتري بر�ضى العليل  اأ�ضول الفن �ضرط  العمليات اجلراحية والعالجات الطبية املنطبقة على 
ال�ضرعيني اأو يف حاالت ال�ضرورة املا�ضة.

وعليه فاإنه من املمكن التعر�س لهذه املادة �ضمن الق�ضايا املتعلقة بال�ضرف ملا متثله من ح�ضا�ضية يف حتديد �ضالحيات االأهل 
مبعاقبة ابنتهم ح�ضب العرف العام والذي من املمكن اأن ي�ضل اإىل حد القتل، مبا اأنها قد ارتكبت فعاًل ي�ضتدعي العقاب بوجهة 
نظرهم، فح�ضب القانون وهذه املادة حتديدًا يحق للوالدين تاأديب اأبنائهم ح�ضب العرف العام وال تتم حما�ضبتهم جزائيًا عن 

ذلك.

خمرجات اجلل�صة 
• اإطالع امل�ضاركني/ات على مواد قانون العقوبات االأردين املطبقة )املادة 62 واملادة 333 واملادة 334 واملادة 340(.	

• التاأثري يف توجهات امل�ضاركني/ات فيما يتعلق يف العنف داخل االأ�ضرة و�ضرورة تنظيم الق�ضايا االأ�ضرية �ضمن مواد خا�ضة 	
اأو قوانني خا�ضة.

• معرفة بع�س االأنظمة التي تراعي اخل�ضو�ضية العائلية يف جرائم االإيذاء.	

اإر�صادات للمدرب/ة: 
• بطاقات تعريف احلقائق ت�ضتمل على جمل حقائق متعلقة بالقانون املعمول به، واملعايري الدولية، والقوانني االأخرى التي 	

تراعي اخل�ضو�ضية العائلية يف هذه النوعية من اجلرائم.

• ال بد من طرح الق�ضايا املتعلقة بالعنف والرتكيز على التحرج من التبليغ الذي يقع على الن�ضاء اإما ب�ضبب �ضلة القرابة 	
مع املعتدي اأو ب�ضبب التهديد الواقع عليها.

• يف عمل املجموعات ممكن تق�ضيم املوا�ضيع اإىل ق�ضم يتعلق بااليذاء، واالآخر يتعلق بالعذر املخفف والعذر املحل.	

• ال بد من اخت�ضار احلقائق يف جمل ق�ضرية ومفيدة، وحتويل االأوراق التي يتم توزيعها على امل�ضاركني/ات.	

• ال نن�ضى املواد املتعلقة بالقتل على خلفية ال�ضرف واالإ�ضكاليات القانونية واالأخالقية عليها.	

• ال بد من االإ�ضارة اإىل ماهية التعطيل عن العمل التي مت ا�ضرتاط وقوعها يف املادة ملحا�ضبة القائم على فعل االإيذاء ب�ضكل 	
القيام بالعمل  البيوت وهل يعترب عدم  العمل لربات  التعطيل عن  اآليات احت�ضاب هذا  ف�ضفا�س، وال�ضوؤال الكبري حول 

املنزيل هو تعطيل عن العمل؟.
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• ال بد من االإطالع على م�ضروع قانون حماية االأ�ضرة من العنف ملا فيه من تو�ضيع الأفق املدرب/ة.	

• يف هذا اجلزء من امل�ضتح�ضن ت�ضل�ضل االأفكار فيما يتعلق بجرائم القتل والبدء من املادة 340  والرتكيز على اأن هذه املادة 	
مل جتد لها تطبيق مبعنى اأن جميع حاالت قتل االإناث حتى اليوم مل تكن هناك اأية جرمية تنطبق عليها هذه املادة واإمنا 
الرتكيز على املادة 98 يف القانون والتي غالبا ما يتم اإ�ضناد القتل والتكييف القانوين لها، ومن ثم ذكر قانون االأحداث يف 
هذه اجلزئية والتي غالبا ما تدفع االأ�ضرة احلدث لكي يقوم بارتكاب اجلرمية لكونه لن ياأخذ حكم مثل الكبري، اإ�ضافة 

اإىل الرتكيز اأن املراأة ال ت�ضتفيد من االأعذار كما ي�ضتفيد منها الرجل.
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ت�صل�صل 
اجلل�صات

الطرقاالأهداف التدريبية
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة 
ال�صابعة

االإعتداءات 
اجلن�ضية وقانون 

العقوبات

- التعريف مباهية االعتداءات اجلن�ضية يف 
القانون.

- حتليل ما يتعلق بالو�ضمة املجتمعية، 
واآلية املطالبة باحلقوق للن�ضاء يف ظل هذه 

الو�ضمة.
- التطرق اإىل مو�ضوع االغت�ضاب، �ضفاح 

هتك  القربى “االعتداءات داخل االأ�ضرة”، 
العر�س...الخ.

- درا�ضة حالة
- جمموعات عمل
- نقا�س جماعي 
- عر�س ونقا�س 

جماعي 

- لوح قالب
- اوراق عمل

- اأقالم فلوما�ضرت 

�ضاعتان 
ون�ضف

الن�صاط االأول: ع�ضف ذهني حول االإعتداء                                                                                                                        �ضاعة  
الن�صاط الثاين: حماور املوا�ضيع )عمل جمموعات(                                                                                               �ضاعة ون�ضف

خطوات اجلل�صة:

الن�صاط االأول:ع�صف ذهني حول االإعتداء 
يتم طرح �ضوؤال )ما هو االعتداء اجلن�ضي؟( اأمام املجموعة ونبداأ بكتابة كامل الكلمات التي تخرج من امل�ضاركني/ات على 
اللوح اأمام اجلميع ومناق�ضتهم فيها، ومن ثم يتم تعريف االعتداء اجلن�ضي يف القانون والتمييز بني االغت�ضاب يف االعتداءات 

وهتك العر�س.

الن�صاط الثاين: حماور املوا�صيع )عمل جمموعات(
يتم تق�ضيم امل�ضاركني/ات اإىل جمموعات م�ضغرة، والعمل على عدة حماور:

املحور االأول يتعلق بدرا�ضة وحتليل �ضفاح القربى.. 1

املحور الثاين هتك العر�س.. 2

املحور الثالث االغت�ضاب.. 3

توجهات  وعر�س  القانونية  الروؤية  هذه  وحتليل  القانون  ح�ضب  حمور  لكل  اأو�ضح  ت�ضور  لو�ضع  جماعي  ب�ضكل  النقا�س  ويتم 
وتقوم  والتعريف  والعقوبة  املواد  تو�ضياتها ومالحظاتها حول  ت�ضع كل جمموعة  ثم  ومن  املحور،  وتعليقاتهم على  املجموعة 

بعر�س هذه النتائج اأمام باقي املجموعات.ويقوم املدرب باإجراء نقا�س تلخي�ضي مع كل املجموعات. 

خمرجات اجلل�صة 
• اكت�ضاب امل�ضاركني/ات املعرفة فيما يتعلق مباهية االعتداءات اجلن�ضية.	

• باإيقاف هذا العنف والتخفيف من حدة الو�ضمة املجتمعية 	 باآليات املطالبة  اكت�ضاب امل�ضاركني/ات املعرفة فيما يتعلق 
املتعلقة بها.

• اإدراك اأفراد املجموعة للفرق بالقانون بني كل من جرائم االغت�ضاب، �ضفاح القربى “االعتداءات داخل االأ�ضرة”، هتك 	
العر�س...الخ.
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اإر�صادات للمدرب/ة:
• احلفاظ على حماور النقا�س وعدم االن�ضياب وراء النقا�ضات الثنائية اأو الفردية.	

• احلفاظ على تفهم اخللفيات واإدراج املفاهيم الن�ضوية املتعلقة باملو�ضوع ب�ضكل عام.	

• قراءة املواد القانونية من املادة رقم 285 وما بعدها.	

• ال بد من االإطالع على الو�ضعية الوطنية الكاملة من �ضيا�ضات ت�ضريعية وا�ضرتاتيجيات وطنية ملناه�ضة العنف والتي تتعلق 	
يف القوانني التي طرحت يف التدريب.

• االنتباه واحلذر يف ا�ضتخدام املفردات يف هذا التدريب.	
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة الثامنة
لتعدي���ل  مقرتح���ات 

قانون العقوبات

املتعلق���ة  املوؤ�ض�ضاتي���ة  املقرتح���ات  عر����س   -
بتعدي���ل القان���ون مب���ا يتالئ���م م���ع روح قانون 

حقوق االإن�ضان ملجموع امل�ضاركني/ات.
- حتفي���ز امل�ضارك���ني/ات على و�ض���ع احللول 

الإ�ضكاليات القانون املتعلقة بحقوق الن�ضاء.
- اخلروج بنقاط عامة اتفاقية تتعلق باجلل�ضة

- درا�ضة حالة
- جمموعات عمل
- نقا�س جماعي 

ونقا����س  عر����س   -
جماعي 

- لوح قالب
- اوراق عمل

- اأقالم فلوما�ضرت 

 3
�ضاع���ات 

ون�ضف

الن�صاط االأول: مراجعة ونقا�س                                                                                                                                  ن�ضف �ضاعة
الن�صاط الثاين: مترين القانون وموائمته لالحتياج                                                                                                              �ضاعة
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خطوات اجلل�صة: 

الن�صاط االأول: مراجعة ونقا�س
كل  من  فكرة  طرح  خالل  من  ال�ضابقة،  التدريبات  يف  وبحثه  درا�ضته  متت  وما  العقوبات  قانون  حول  عام  ونقا�س  مراجعة 

م�ضارك/ة، وبعدها يتم تركيز االأفكار من قبل املدرب/ة للمجموعة للبدء باملرحلة التالية من التدريب.

الن�صاط الثاين: مترين القانون وموائمته لالحتياج
يف فعالية القانون وموائمته لالحتياج يتم توزيع اأوراق على امل�ضاركني/ات الأ�ضياء تندرج �ضمن االحتياجات اخلا�ضة بهم )مثل 
احلاجة لل�ضفر، اأو احلاجة ملاأوى، اأو احلاجة للعالج...الخ(، ويتم بعدها و�ضع جمموعة من االأوراق متثل احلقوق املرتبطة 
االأوراق على  ويتم طي  الخ(   .. التملك  اأو احلق يف  للمواطنني مثل احلق يف اجلن�ضية  القانون  بالقوانني )التي ين�س عليها 
االأر�س، يقوم كل م�ضارك/ة باختيار اإحدى االحتياجات واإحدى احلقوق منها ب�ضكل ع�ضوائي، ويتم �ضوؤال كل �ضخ�س حول 
احتياجه وحول احلق الذي ح�ضل عليه واأهميته له �ضمن االحتياج الذي كان من ن�ضيبه، من غري املفرت�س اأن تتالئم كل 

االحتياجات مع احلقوق وذلك الإثراء النقا�س من بعدها يف املجموعة.

الن�صاط الثالث: عمل جمموعات لتعديالت القوانني
احتياجات  �ضمن  القانون  بتعديل  يتعلق  فيما  مقرتحاتهم  لنقا�س  م�ضغرة  عمل  جمموعات  اإىل  امل�ضاركني/ات  تق�ضيم  يتم 

املجتمع الفل�ضطيني، وتقوم كل جمموعة بعر�س ما تو�ضلت اليه ويعمل املدرب/ة  على تعميق النقا�س التلخي�ضي. 

خمرجات اجلل�صة 
• اكت�ضاب املعرفة من قبل امل�ضاركني/ات مبقرتحات املوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية الفاعلة بحقوق املراأة، واملتعلقة بتعديل القانون 	

مبا يتالئم مع روح قانون حقوق االإن�ضان.

• تبني امل�ضاركني/ت لتوجه املقرتحات املطروحة واملتعلقة بتعزيز حقوق املراأة بالقانون الفل�ضطيني.	

• و�ضع جمموعة من احللول الإ�ضكاليات القانون املتعلقة بحقوق الن�ضاء ونقا�ضها.	

• اخلروج بنقاط عامة اتفاقية للعمل امل�ضتقبلي واملتعلق باللقاء.	
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اإر�صادات للمدرب/ة:
• يف هذه النوعية من التدريبات والتي تاأخذ وقتها الكامل مع امل�ضاركني ال بد من االلتزام بالوقت نظرًا لت�ضابك املو�ضوع، 	

وحر�ضًا على االلتزام بالوقت العام.

• يف هذه التدريبات حترتم جميع االراء ونحن ال نفر�س راأينا على اأحد، ولكن من واجبنا عر�س املو�ضوع وحماولة �ضحذ 	
الهمم لدعمه بطريقة منطقية وغري عاطفية متاما.

• ال بد من االإطالع على امل�ضاريع املتعلقة بتعديل القانون.	

• ال بد من قراءة كل ما يتعلق بالتعديالت على القانون.	

• احلفاظ على الروح اجلماعية يف التدريب واخلروج بنتيجة لعمل املجموعة.	

• ال بد من تو�ضيح االإ�ضكاليات ب�ضكل عام قبل البدء بعمل املجموعات.	
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القراءات والمواد المرجعية في
{المرأة في القوانين والتشريعات الفلسطينية}

الو�صع القانوين يف فل�صطني

النظام الق�صائي الفل�صطيني
عر�س تو�صيحي: “مراحل التطور التاريخي للنظام القانوين الفل�صطيني”

مقدمة: 
يعترب الو�ضع القانوين يف فل�ضطني، باملقارنة مع دول العامل، من االأو�ضاع املعقدة والنادرة يف اآن واحد. ويعود ذلك اإىل تعدد 
اجلهات التي حكمت فل�ضطني عرب التاريخ، والذي اأدى بدوره اإىل تنوع االأنظمة القانونية التي �ضادت فيها. وقد اأثر كل ذلك 
قانونية مركبة وخمتلفة يف كل من  اأنظمة  اإىل ظهور  فل�ضطني  تق�ضيم  اأدى  اإذ  فل�ضطني،  والقانوين يف  ال�ضيا�ضي  البناء  على 

ال�ضفة الغربية وغزة والقد�س واالأجزاء املحتلة يف عام 1948 من فل�ضطني. 

وحتى نهاية احلكم العثماين يف عام 1917، كان النظام القانوين يف فل�ضطني مبنيا – ب�ضكل اأ�ضا�ضي – على مبادئ ال�ضريعة 
االإ�ضالمية ومتاأثرا بالنظام الالتيني يف اأوروبا. 

يف عام 1917، انتهى احلكم العثماين بقيام االنتداب الربيطاين، وقد اأعاد هذا االأخري ت�ضكيل النظام القانوين يف فل�ضطني م�ضيفا 
 اإىل التقنني العثماين مبادئ النظام االأجنلو�ضك�ضوين )القانون امل�ضرتك common law( القائم على ال�ضوابق الق�ضائية. 

يف عام 1948، اأ�ضبحت ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�ضرقية حتت حكم اململكة االأردنية الها�ضمية وخ�ضعت للنظام القانوين 
 common(امل�ضرتك القانون  نظام  وا�ضتمر  امل�ضرية؛  االإدارة  قطاع غزة حتت  واأ�ضبح  الالتيني،  بالنظام  املتاأثر  االأردين 

law( املوؤ�ض�س يف فرتة االنتداب الربيطاين �ضائدا فيه.

الع�ضكري  القانون  فر�س  خالل  من  الفل�ضطيني  القانوين  النظام  على  االإ�ضرائيلي  االحتالل  �ضيطر   ،1967 عام  حرب  بعد 
)االأوامر الع�ضكرية( يف منطقتي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، واإخ�ضاع القد�س ال�ضرقية للقانون املحلي للمحتل االإ�ضرائيلي 

بعد �ضمها يف عام 1980.

ال�ضلطة  اأن�ضئت   )1 اأو�ضلو  باتفاق  يعرف  )الذي   1993 عام  االنتقالية يف  املرحلة  لرتتيبات  املبادئ  اإعالن  اأخريا، ومبوجب 
الفل�ضطينية، ومت و�ضع االأ�ض�س لالتفاقيات الفل�ضطينية-االإ�ضرائيلية الالحقة املنّظمة ل�ضلطات و�ضالحيات ال�ضلطة اجلديدة. 
وتعد م�ضاألة توحيد وتقريب االأنظمة القانونية املختلفة ال�ضائدة يف املناطق الفل�ضطينية من اأهم امل�ضائل على ال�ضعيد القانوين، 

ومنذ العام 1994 يجري �ضن ت�ضريعات موحدة لكل من حمافظات ال�ضفة الغربية وغزة.

احلكم العثماين يف فل�صطني: 1516 - 1917 
كانت فل�ضطني جزءا من االإمرباطورية العثمانية، وطبق فيها النظام القانوين العثماين اكرث من اأربعمائة عام، وا�ضتمر حتى 

نهاية عام 1917 منتهيا باالحتالل الربيطاين للقد�س بتاريخ 1917/12/9. 

اأ�ضا�ضيتني: اأولهما، الفرتة من عهد تاأ�ضي�س االإمرباطورية  وي�ضري التاريخ القانوين )الت�ضريعي( العثماين اإىل وجود فرتتني 
وحتى عهد التنظيمات )عام 1839(، وثانيهما، الفرتة من عهد التنظيمات حتى 1917.

وخالل الفرتة االأوىل كان النظام القانوين العثماين مبنيا اأ�ضا�ضا على مبادئ ال�ضريعة االإ�ضالمية والفقه االإ�ضالمي واالأعراف 
والقرارات ال�ضادرة عن ال�ضلطان )احلاكم(. ولكن االأحداث التي �ضهدها القرنني ال�ضابع والثامن ع�ضر اأ�ضعفت االإمرباطورية 

العثمانية، االأمر الذي اأدى اإىل بروز فرتة اإ�ضالحية عرفت ب� “عهد التنظيمات “. 
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العثمانية.  االإمرباطورية  علمنة  ما  حد  واىل  حتديث،  مركزة،  اإىل  االإ�ضالحية  التنظيمات  هدفت   ،1839 عام  بداية  ومنذ 
وقد تبنت االإمرباطورية بع�س التقنينات الغربية )على �ضبيل املثال قانون التجارة الفرن�ضي(، وذلك من اأجل زيادة الن�ضاط 
التجاري بني االإمرباطورية واأوروبا. وقد دفعت التنظيمات االإ�ضالحية االإمرباطورية اإىل تقنني االأحكام القائمة على الدين 
واالأعراف والقانون ال�ضلطاين، االأمر الذي نتج عنه �ضن ت�ضريعات هامة ال زالت �ضارية املفعول يف فل�ضطني حتى يومنا هذا، 

من اأبرزها قانون االأرا�ضي لعام 1857 وجملة االأحكام العدلية.

االإنتداب الربيطاين على فل�صطني: 1918 - 1948
احتلت فل�ضطني ب�ضكل كامل من قبل اجلي�س الربيطاين يف عام 1917، ومت انتداب بريطانيا عليها من قبل ع�ضبة االأمم. ومت 
 اإدارة االنتداب يف فل�ضطني بوا�ضطة املندوب ال�ضامي الربيطاين الذي مار�س بالكامل جميع ال�ضلطات االإدارية والت�ضريعية فيها. 
�ضهدت هذه الفرتة – 30 عاما – ن�ضاطا ت�ضريعيا وا�ضعا، االأمر الذي اأفرز ت�ضريعات متعددة يف خمتلف املجاالت يف فل�ضطني. 
كما ظلت القوانني العثمانية ال�ضارية املفعول حتى عام 1917 قائمة مع مراعاة ما جرى عليها من تعديل اأو ا�ضتبدال مبوجب 
قوانني االنتداب الربيطاين. وقد اأعادت حكومة االنتداب ت�ضكيل النظام القانوين بتحويله من النظام العثماين الالتيني اإىل 

النظام االجنلو�ضك�ضوين )القانون امل�ضرتك الربيطاين(.

ويف عام 1933، كّلف روبرت هاري درايتون امل�ضمى اآنذاك ب� “ مدّون حكومة فل�ضطني “ بجمع وحترير ت�ضريعات االنتداب 
الربيطاين يف ثالثة جملدات، وقد ت�ضمن هذا العمل جمع وفهر�ضة القوانني واملرا�ضيم واالأنظمة واالأ�ضول...الخ ال�ضادرة يف 
فل�ضطني والقوانني واملرا�ضيم امللكية الربيطانية التي طبقت فيها. وبعد حرب 1948، وقع ثالثة اأرباع فل�ضطني حتت ال�ضيطرة 

االإ�ضرائيلية، يف حني حكمت االأردن ال�ضفة الغربية ووقع قطاع غزة حتت ال�ضلطة امل�ضرية.

احلكم االأردين يف ال�صفة الغربي�ة: 1948 - 1967
بعد حرب عام 1948، اأ�ضبحت ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�ضرقية حتت احلكم االأردين. ويف عام 1948، اأعلن احلاكم 
الع�ضكري االأردين ا�ضتمرار �ضريان القوانني والت�ضريعات االأخرى املطبقة يف فل�ضطني اإىل املدى الذي ال تتعار�س فيه مع قانون 

الدفاع عن �ضرق االأردن لعام 1935. 

العامة على  االإدارة  قانون  الغربية مبوجب  ال�ضفة  اإىل  املدين  االأردنية نظام احلكم  املدنية  االإدارة  اأعادت  ويف عام 1949، 
ا�ضتمرار �ضريان  التاأكيد على  االأردن ر�ضميا، كما مت  لنهر  وال�ضرقية  الغربية  ال�ضفتني  فل�ضطني. ويف عام 1950، مت توحيد 

القوانني ال�ضارية املفعول يف ال�ضفة الغربية يف نهاية فرتة االنتداب الربيطاين اإىل حني ا�ضتبدالها بقوانني اأردنية.

ويف الفرتة ما بني عامي 1950 - 1967 تاألف الربملان االأردين من عدد مت�ضاو من النواب من كال ال�ضفتني، كما �ضهدت تلك 
الفرتة ن�ضاطا ت�ضريعيا وا�ضعا اأدى اإىل حدوث حتول يف النظام القانوين ال�ضائد يف ال�ضفة الغربية من النظام االجنلو�ضك�ضوين 

)القانون امل�ضرتك( اإىل النظام الالتيني.

االإدارة امل�صرية يف قطاع غزة: 1948 - 1967
بعد حرب عام 1948، اأدير قطاع غزة من قبل م�ضر ومل يتم �ضمه اإليها. وبالتايل، فاإن عددا قليال من الت�ضريعات املدنية 
الدوائر  باإدارة كافة  الع�ضكرية امل�ضرية قطاع غزة، وذلك  القوات  املفعول يف قطاع غزة. وقد حكمت  �ضاري  امل�ضرية كان 
العامة وال�ضوؤون املدنية فيه. ويف عام 1957، حتولت ال�ضلطة الع�ضكرية يف القطاع اإىل �ضلطة مدنية باإن�ضاء املجل�س الت�ضريعي 

لقطاع غزة.

اإىل  امل�ضرية  ال�ضيطرة  من  القانونية  ال�ضلطة  نقل  مكمال  له  فل�ضطيني  رئي�س  اأول  الت�ضريعي  املجل�س  عني   ،1962 عام  ويف 
ال�ضيطرة الفل�ضطينية. ويف عام 1962 اأي�ضا ، قام املجل�س الت�ضريعي لقطاع غزة باإ�ضفاء �ضفة الد�ضتور على قانونني اأ�ضا�ضيني 
 “ االأو�ضط  ال�ضرق  “ �ضحيفة  الأول مرة يف  ن�ضرت كمجموعة  وقد  الد�ضتوري عام 1962،  والنظام  قانون عام 1955،  هما: 
عدد �ضتاء-ربيع عام 1963. وقد عك�س الد�ضتور القائم مالمح القانون العثماين والقانون امل�ضرتك الربيطاين ال�ضائدين يف 
فل�ضطني يف الفرتات ال�ضابقة. وبنظرة �ضريعة، يالحظ باأن النظام القانوين ال�ضائد يف غزة قبل عام 1948 مل يتغري على نحو 
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كبري خالل فرتة االإدارة امل�ضرية. 

االحتالل االإ�صرائيلي يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة: 1967 - االآن
“قائد  اأعلن  ال�ضرقية. وقد  القد�س  الغربية مبا فيها  وال�ضفة  االإ�ضرائيلية قطاع غزة  القوات  بعد حرب عام 1967، احتلت 
 املنطقة” – رئي�س القوات االإ�ضرائيلية املحتلة ال�ضيطرة على ال�ضلطات الت�ضريعية والتنفيذية والق�ضائية يف املناطق املحتلة. 
اأية قوانني �ضارية املفعول يف املناطق املحتلة  اإلغاء  بادئ ذي بدء، �ضدر االأمر الع�ضكري رقم 2 ل�ضنة 1967، وقد ن�س على 
نقلت جميع  ل�ضنة 1981،  الع�ضكري رقم 947  االأمر  ن�ضر  وبعد  اإدارة االحتالل.  ال�ضادرة عن  االأوامر  تعار�ضها مع  يف حال 
ال�ضالحيات القانونية واالإدارية اإىل ما �ضمي ب� “ االإدارة املدنية “ التي اأ�ض�ضت حديثا يف حينه. ومنذ بدء االحتالل احتفظت 
االأرا�ضي  امل�ضكلة بوالية كاملة على ق�ضايا يف م�ضائل جنائية معينة وجميع منازعات  الع�ضكرية  واللجان  الع�ضكرية  املحاكم 
كافة  بالتنظيم  االحتالل  ال�ضادرة خالل فرتة  االأوامر  تناولت  وب�ضكل عام،  املالية.  واالأمور  الطبيعية  وامل�ضادر  وال�ضرائب 
جوانب احلياة، وقد اختلفت يف ال�ضفة الغربية بع�س ال�ضيء عنها يف قطاع غزة. ومنذ عام 1967، �ضدر يف ال�ضفة الغربية 

وقطاع غزة ما يقارب ال� 2500 اأمر ع�ضكري باالإ�ضافة اإىل عدة اأوامر اأخرى مل يتم ن�ضرها. 

قوانني  اإىل  يخ�ضعوا  مل  املحتلة  املناطق  داخل  االإ�ضرائيليني  امل�ضتوطنني  فاإن   ،1967 عام  منذ  الع�ضكرية  للت�ضريعات  ووفقا 
التوطن  مفهوم  االإ�ضرائيلية من  و�ضعت احلكومة  وبذلك  االإ�ضرائيلي.  املحلي  للقانون  واإمنا  املدنية،  االإدارة  اأو  املنطقة  قائد 
اأقيمت يف املناطق املحتلة. ولعمل ذلك، ادعت تلك احلكومة باأن امل�ضتوطنات ال تعترب  االإ�ضرائيلي لي�ضمل امل�ضتوطنات التي 
جزءا من املناطق املحتلة، كما قامت بف�ضل النظام القانوين املطبق يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني عن ذلك املطبق 

يف امل�ضتوطنات.

ال�صلطة الوطنية الفل�صط�صنية: 1994 - االآن
وفقا التفاق اإعالن املبادئ حول ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية لعام 1993 )ي�ضمى باتفاق اأو�ضلو 1(، جرى توقيع العديد 
اأجزاء  الفل�ضطينية يف  ال�ضلطة  اإىل  االإ�ضرائيلي  اإدارة االحتالل  اإىل نقل بع�س ال�ضالحيات من  التي هدفت  من االتفاقيات 
جغرافية معينة من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني. وكان من اأبرز هذه االتفاقيات: اتفاق غزة – اأريحا املوقع يف القاهرة 

عام 1994، واتفاق وا�ضنطن )اأو�ضلو 2( املوقع بتاريخ 28 اأيلول 1995 القائم حاليا. 

وقد تناولت االتفاقيات العديد من امل�ضائل، من اأبرزها: انتخاب املجل�س الفل�ضطيني، اإعادة انت�ضار القوات االإ�ضرائيلية، نقل 
ال�ضالحيات وامل�ضوؤوليات املدنية، حرية التنقل لالإ�ضرائيليني، امل�ضائل القانونية يف املجالني اجلنائي واملدين، اإطالق �ضراح 

املعتقلني، ح�ض�س املياه، م�ضائل االأمن والنظام العام، والتنمية االقت�ضادية. 

وحتى الوقت احلا�ضر ت�ضتمر املفاو�ضات التي بداأت يف 4 اأيار 1996، ملعاجلة م�ضائل اأ�ضا�ضية اأخرى من اأبرزها: و�ضع القد�س، 
الالجئون الفل�ضطينيون، امل�ضتوطنات االإ�ضرائيلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، ترتيبات االأمن، احلدود، املياه، والعالقات 

الدولية.

وعلى ال�ضعيد القانوين، اأ�ضدر رئي�س ال�ضلطة الفل�ضطينية اأول قرار له بتاريخ 20 اأيار 1994 الذي ق�ضى با�ضتمرار �ضريان 
الت�ضريعات والقوانني التي كانت �ضارية املفعول قبل 1967/6/5 يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ �ضيف 1994، توىل جمل�س 
الت�ضريعات  اإ�ضدار  �ضلطة  الت�ضريعي منذ 1996/3/7(  املجل�س  التنفيذية منذ 1994/7/5،  )ال�ضلطة  الفل�ضطينية  ال�ضلطة 
املنظمة ملختلف جوانب احلياة العامة الأفراد املجتمع. وهدفت الت�ضريعات اجلديدة )التي بلغ عددها حتى �ضيف عام 2000 
ما يقارب 48 قانون، 200 ت�ضريعات اأخرى( اإىل تنظيم احلياة وبلورة وحدة القانون ما بني حمافظات ال�ضفة الغربية وغزة. 

وكان من نتائجها اأي�ضا اإلغاء الكثري من االأوامر الع�ضكرية التي اأ�ضدرها االحتالل االإ�ضرائيلي يف ال�ضفة الغربية وغزة.

الت�ضريعات،  اإىل  وباالإ�ضافة   .“ الفل�ضطينية  “ الوقائع  امل�ضّماة  الفل�ضطينية  الر�ضمية  اجلريدة  يف  الت�ضريعات  هذه  وتن�ضر 
تعنى هذه اجلريدة بن�ضر اأمور غري ت�ضريعية. وقد �ضدر اأول اأعدادها بتاريخ 1994/11/20. وبنظرة �ضريعة اإىل الت�ضريعات 
اجلديدة، يالحظ باأنها تركز ب�ضكل اأ�ضا�ضي على االأمور االإدارية التنظيمية، التجارية، املالية، االأرا�ضي، اخلدمات من �ضحة 
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وتعليم، واالأمور ال�ضيا�ضية )انتخابات، نقل ال�ضلطات وال�ضالحيات وغريها(.

بتاريخ  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  رئي�س  عن  ال�ضادر  القرار  مبوجب  االأعلى  الق�ضاء  جمل�س  تاأ�ضي�س  مت  الق�ضائي،  اجلانب  ويف 
2000/6/1 الذي �ضم جمموعة من كبار الق�ضاة يف حمافظات ال�ضفة الغربية وغزة. وفيما يتعلق باملحاكم، فاإن �ضورها 

تتمثل يف: حماكم نظامية، دينية ، خا�ضة، وحمكمة عدل عليا تنظر يف املنازعات االإدارية.

ومت ا�ضتحداث عدد قليل من املحاكم اجلديدة يف بع�س املحافظات، يف حني ظل تنظيم املحاكم كما كان عليه يف الفرتات 
ال�ضابقة. ففي حمافظات ال�ضفة الغربية – على �ضعيد املحاكم النظامية - تعد حمكمة اال�ضتئناف املنعقدة موؤقتا يف رام اهلل 

اأعلى حمكمة نظامية وقراراتها ملزمة للمحاكم االأدنى اأدبيا، وهي تطبق القانون ال�ضاري املفعول يف ال�ضفة الغربية. 

اأما يف حمافظات غزة فتعد املحكمة العليا اأعلى حمكمة نظامية وقراراتها تعد مبثابة �ضوابق ق�ضائية )CAsE LAW(، وهي 
تطبق القانون ال�ضاري املفعول يف غزة )ون�ضري هنا اإىل اأن االختالف يف القانون ال�ضاري املفعول يف حمافظات ال�ضفة الغربية 

عنه يف قطاع غزة بداأ يت�ضاءل مع بدء حركة التوحيد الت�ضريعي وهو يف طريقه اإىل الزوال م�ضتقبال( .
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اال�صرتاتيجيات الوطنية ملناه�صة العنف �صد املراأة الفل�صطينية
اعداد: ملية �صاللدة 

تتمثل اال�ضرتاتيجيات الوطنية يف اليات احلد من ظاهرة العنف �ضد املراة من خالل جمموعة  القواعد القانونية الوطنية 
ممثلة فى الد�ضتور الوطني، االتفاقيات الدولية، والقوانني الداخلية. اإال ان الو�ضع الفل�ضطينى ي�ضهد اختالفات اأ�ضا�ضية فى 
هذه االأو�ضاع نتيجة االأحتالل وعدم االأ�ضتقرار ال�ضيا�ضي والظروف االأقت�ضادية واملعي�ضية البالغة يف ال�ضعوبة والتي جتعلنا 
ال ميكننا احلديث عن اأ�ضرتاتيجيات قابلة للتطبيق على اأر�س الواقع، �ضواء على ال�ضعيد الوطني الداخلي او على ال�ضعيد 
الدويل، لدينا قانون فل�ضطيني ا�ضا�ضي معدل منذ عام 2005،  ولكن هناك �ضعوبة يف تطبيق تلك القانون، كذلك فان و�ضعية 
عدم وجود دولة فل�ضطينية كاملة ال�ضيادة  يوؤثر بدوره على االلتزامات الدولية، فال�ضلطة الفل�ضطينية مل توقع على العديد من 
االتفاقيات وااللتزامات اخلا�ضة باملراأة لي�س لعدم الرغبة ولكن لعدم القدرة القانونية على ذلك، كوننا ال منتلك قرار بناء 
الدولة امل�ضتقلة وما زلنا �ضلطة حملية ال تنطبق علينا ال�ضروط الدولية كطرف يف االتفاقيات، مما يظهر الكثري من التناق�س 
بني االأو�ضاع الفل�ضطينية املطبقة فعليا وبني االأ�ض�س الدولية اخلا�ضة بحقوق املراأة ا لفل�ضطينية وق�ضاياها املختلفة.كما  نود 
اال�ضارة عند احلديث عن ا�ضرتاتيجيات وطنية ملناه�ضة العنف �ضد املراة الفل�ضطينية يرتاود للذهن �ضوؤال م�ضروع، من هي 
املراة الفل�ضطينية هل هي املراة يف ال�ضفة الغربية،املراة يف القد�س، املراة يف قطاع غزة، املراة يف املهجر وال�ضتات، لذلك 
هنا �ضعوبة بالغة يف احلديث عن تلك اال�ضرتاتيجيات املوحدة، كما ال  يعقل احلديث عن ا�ضرتاتيجيات وطنية ملناه�ضة العنف 
�ضد املراة، ون�ضتثني منها احلق يف احلياة، والتي ينتهك يوميا من قبل االحتالل، احلق يف التعليم، والتي جترب ق�ضرا عن 
تلقي خدمة التعليم نتيجة اجلدار واالغالق واحلواجز، احلق يف احلركة بحرية وهي تقطع ع�ضرات احلواجز ما بني القرى 
واملدن مما يكلفها وقتا وجهدا وتكاليف باهظة، احلق يف العمل  ونحن نعي�س يف ح�ضار اقت�ضادي ال مثيل له وغريه من احلقوق 

اال�ضا�ضية التي تنتهك ب�ضكل يومي، هل ميكن احلديث عن ا�ضرتاتيجيات وطنية قابلة للتطبيق؟. 

�ضنتطرق ملراحل بلورة حركة حترير املراأة الفل�ضطينية:

اأوال:حركة حقوق املراأة الفل�صطينية ما قبل ت�صكيل منظمة التحرير الفل�صطينية: 
الفرتة التاريخية 1920-1936، تبلور فكرة حقوق املراأة يف فل�ضطني اىل تاريخ طويل، منذ الع�ضرينات من القرن املا�ضي، . 1

حيث ارتبطت فكرة العدالة وامل�ضاواة  بتاريخ الن�ضال الوطني الفل�ضطيني، كونها لعبت دورًا هامًا يف الن�ضال جنبا اىل 
الوطني  الن�ضال  بدور مزدوج  تقوم  واملراأة  ومنذ ذلك احلني  امل�ضري،  تقرير  اأجل حق  �ضعبنا من  ابناء  بقية  مع  جنب 
الفل�ضطيني كاأولوية و الن�ضال الن�ضوي من اجل ق�ضاياها الن�ضوية، ولكن كان طوال الوقت يتم تغليب اجلانب الن�ضايل 
على اجلانب الن�ضوي، مما ادى باحلركة الن�ضوية  ملواجهة خيارات اإ�ضرتاتيجية �ضعبة حول كيفية احقاق حقوقها املوازنة 
بني االلتزام بالكفاح الوطني وبني احقاق حقوفها االأجتماعية والثقافية واحلقوقية اجمع. وقد اندجمت غالبية القيادات 
الن�ضوية يف االحزاب واحلركات ال�ضيا�ضية و�ضاركت يف الن�ضال الوطني الفل�ضطيني، يف الع�ضرينيات من القرن املا�ضي 
والتي مل تك�ضف الكتب التاريخية اال القليل جدا حول م�ضاركة  املراة الفل�ضطينية ال�ضيا�ضية واالجتماعية، كما نود اال�ضارة 
اىل ان بع�س امل�ضادر التاريخية ا�ضارت اىل ان املراة بداأت بت�ضكيل اجلمعيات اخلريية والن�ضوية فمثال مت ت�ضكيل رابطة 
الن�ضاء العربيات الفل�ضطينيات يف القد�س عام 1929 وانتهت ن�ضاطاتها يف العام 1932،كما ا�ضارت امل�ضادر اي�ضا اىل 
م�ضاركة املراة الفاعلة يف انتفا�ضة �ضعبنا الفل�ضطيني يف عام 1933.كما مت ذكر ت�ضدي الن�ضاء الفل�ضطينيات من خالل 
املظاهرات االحتجاجية �ضد زيارة م�ضوؤولني بريطانني يف يوم اجلمعة 15/ابريل من العام 1933، وقامت حينها �ضيدة 
م�ضيحية والأول مرة يف التاريخ بالقاء خطبة من على منرب امل�ضجد، وهي ال�ضيدة متيل مغنم، وحني وا�ضل املوكب التقدم 
اىل القرب املقد�س قامت �ضيدة م�ضلمة وهي ال�ضيدة طرب عبد الهادي، بالقاء خطبة امام قرب امل�ضيح، ما يدل على وعي 
عميق وروؤية ثاقبة للحركة الن�ضائية يف ذلك احلني، ا�ضافة اىل ذلك اختلط االمر لبع�س الرواة والروايات يف تلك الفرتة 
حول ت�ضكيل اطار ن�ضوي ي�ضمى رفيقات الق�ضام والتي اقت�ضرت مهاماته على تقدمي العون للمقاومني من ا�ضلحة وعتاد 
كما ذكرت بع�س الراويات حول مهمات تلك االطار بانها ع�ضكرية واجتماعية، و�ضيا�ضية، حول هذا االطار كانت اراء 
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خمتلفة ولكن ما مت االجماع علية هو م�ضاركة الن�ضاء للق�ضام ورفاقه وذكرت العديد من ا�ضماء الن�ضاء اللواتي �ضاركن 
يف تلك املرحلة.

الفرتة التاريخية 1936، تطورت امل�ضادر التاريخية اجتاه ذكرها لدور املراة الفل�ضطينية فلم ينكر التاريخ م�ضاركة املراة  . 2
يف احلياة االقت�ضادية والزراعية، علما بان ذكره لدور املراة دورا هام�ضيا يف احلياة الفل�ضطينية واقت�ضر على اجلانب 
التمويني.لكن الدرا�ضات واالبحاث والتاريخ ال�ضفوي اظهر الت�ضابك يف ادوار املراة ال�ضيا�ضية االجتماعية والع�ضكرية، من 
خالل ان�ضاء اجلمعيات الن�ضائية التي ذكرت والتي انبثق عن جمعية الن�ضاء العربيات االحتاد الن�ضائي يف العام 1936مقر 
اجلمعية اال�ضا�ضي يف القد�س ولها فروع يف كافة املحافظات، كانت تعمل ب�ضكل مبا�ضر وغري مبا�ضر يف العمل ال�ضيا�ضي 
واالجتماعي واالقت�ضادي من خالل م�ضاريع التطريز واحلرف اليدوية وجمع التربعات، وتطور دور املراة الفل�ضطينية 
اىل ان ا�ضبحت ت�ضارك يف املوؤمترات خارج فل�ضطني والتي عقدت ملنا�ضرة الق�ضية الفل�ضطينية يف اواخر الثالثينيات، 
الع�ضكرية �ضواء  الن�ضوي يف تطور م�ضتمر وم�ضاركة املراة يف ادوار ون�ضاطات غري تقليدية مثل امل�ضاركة  العمل  ا�ضتمر 
مبا�ضرة اوغري مبا�ضرة فقد كانت تنقل ال�ضالح واحيانا تقوم با�ضتعماله والتدريب عليه وامل�ضاركة يف العمليات الع�ضكرية 
بجانب ازواجهن واخوتهن، تنقل االخبار للثوار وغري ذلك من املظاهر الغري تقليدية، ومل تتوقف احلركة الن�ضوية عن 

العمل رغم ف�ضل ثورة ال� 36، التي �ضعفت ولكنها مل تتوقف.

الفرتة التاريخية 1940 ا�ضتمر العمل الن�ضوي ممزوجا بالعمل ال�ضيا�ضي واالجتماعي لكن برتكيز على اجلانب الثقايف من . 3
خالل املدار�س بداأت املدر�ضات وقيادات احلركة الن�ضوية تعمل بدور التثقيف والتوعية للن�ضاء وا�ضتثمار اخلطب املدر�ضية 
واحلفالت الي�ضال الر�ضائل املنوي اي�ضالها، ا�ضافة اىل الدور التحري�ضي والتي بداأت تظهر نتائجة يف امليدان من خالل 
امل�ضاركة الفاعلة واملتميزة للن�ضاء الفل�ضطينيات يف املظاهرات ومناه�ضة حركة بيع االرا�ضي. ويف تلك الفرتة مت ت�ضكيل 
تا�ض�ضت  انها  االغلبية  ولكن اجمع  تا�ضي�س اجلمعية  املعلومات حول  ت�ضاربت  يافا  الن�ضائي يف مدينة  الت�ضامن  جمعية 
االقت�ضادي  الو�ضع  م�ضتوى  رفع  اىل  هدفت   ،1941 العام  يف  الن�ضاء  من  العديد  ح�ضب  ان�ضات  وبالتحديد   1947 قبل 
للن�ضاء وفتح م�ضاريع اخلياطة والن�ضيج، واي�ضا تعليم حمو االمية مع الرتكيز على العمل االجتماعي كرادف مهم للعمل 
ال�ضيا�ضي. جمعية التقدم الن�ضائي/غزة، ا�ضا�س العمل كان �ضيا�ضي واجتماعي ولي�س خرييا، ا�ضتمرت الن�ضاء يف مواكبة 
التطور التاريخي لق�ضية الفل�ضطينية فقد نا�ضرت و�ضاركت العديد من الن�ضاء يف ع�ضبة التحرر الوطني فقد كن رفيقات 
ونا�ضطات رغم الطابع االغلب لهوؤالء الن�ضاء كن زوجات واخوات وامهات نا�ضطني يف احلزب ال�ضيوعي وع�ضبة التحرر 
الوطني، كما مت ت�ضكيل بع�س املنظمات الن�ضائية ال�ضرية منها جمعية زهرة االقحوان، بداأ عمل اجلمعية اقرب اىل عمل 
النادي االجتماعي ومن ثم تبلور اىل عمل �ضيا�ضي وع�ضكري �ضري ومنظم، كما كان احد اهداف اجلمعية التوحيد بني 
امل�ضلمني وامل�ضيحني من اجل الوحدة الفل�ضطينية. من اجلدير بالذكر ان �ضعار اجلمعية، كان قد نفذ بالهند، بتعليمات 

من غاندي.

الفرتة يف العام 1948، تطور عمل املراة الفل�ضطينية، تعدد و�ضائل م�ضاركتها يف العمل العام ويف اكرث من حقل. وارتبط . 4
باتاحة املجال للمراة الفل�ضطينية ال�ضغال وظائف خارج البيت، واخلروج اىل املجتمع الوا�ضع.كما تطور عمل اجلمعيات 
واالحتادات الن�ضائية، حتولت اىل العمل العام على كافة اال�ضعدة وتعدي اجلوانب التقليدية، فقد ا�ضبحت بع�س الن�ضاء 
كاتبات ومت انتاج  م�ضرحية عام 1948، حتدثت عن النكبة والعمل ال�ضيا�ضي،اي�ضا مت ت�ضكيل جمعية النه�ضة الن�ضائية/
االخرى  اعمال اجلمعية  الن�ضايل على  العمل  الهجرة، وطغى  الفل�ضطينني من  ملنع  �ضيا�ضي  اال�ضا�ضي  النا�ضرة،هدفها 
،رغم اال�ضتمرار والتطور يف عمل اجلمعية و�ضمل اجلوانب ال�ضيا�ضية واالجتماعية والثقافية والرتكيز على م�ضاركة املراة 

يف كافة املجاالت.

امل�ضي�س . 5 االجتماعي  والعمل  ال�ضيا�ضي  العمل  بني  واملزج  بالربط  الفل�ضطينية  املراة  ن�ضال  1948-1955ا�ضتمر  الفرتة 
بهدف تربية االن�ضان الفل�ضطيني واحلفاظ على احلياة االجتماعية الفل�ضطينية من خالل تامني احتياجات املهجرين، 
الن�ضوية اف�ضل  الن�ضائية والقيادات  املوؤ�ض�ضات  ا�ضبح الغوث االن�ضاين اعلى مراحل امل�ضاعدات،مت ا�ضتقبالهم من قبل 
ا�ضتقبال يف الداخل وال�ضتات، ال ين�ضى دور هند احل�ضيني التي احت�ضنت بنات "دير يا�ضني/حمافظة القد�س، ا�ض�ضت 
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خالل  من  املهجرين  احت�ضان  يف  �ضوريا  يف  الفل�ضطينيات  الن�ضاء  دور  الذكر  ي�ضتحق  العربي،كما  الطفل  دار  لهن 
حمو  التطريز،  خالل  من  للن�ضاء  عمل  فر�س  توفري  يف  الن�ضائية  اجلمعيات  فل�ضطني" وا�ضتمرت  حترير  "جلنة  اطار 
بالن�ضال  املرتبطة  العرائ�س  تقدمي  الثوار،  بني  ما  ات�ضال  من�ضورات،حلقات  توزيع  املظاهرات،  يف  امل�ضاركة  االمية، 
املطلبي الكفاحي،ا�ضتمر العمل حتى منت�ضف اخلم�ضينات، وتطور العمل لدى القيادات الن�ضائية ومتحور يف منت�ضف 
اخلم�ضينات على التوعية ال�ضيا�ضية وندوات وحما�ضرات ودورات تثقيفية، وارتبط بالعمل املنظم،واحتل العمل ال�ضيا�ضي 
املرتبة االوىل واال�ضا�ضية،من اجل التوعية للحفاظ على الهوية وارتباطها باللغة واحلفاظ عليها،كما عملت بع�س الن�ضاء 
االذاعي،  العمل  ومار�ضت  الكتب،  الت�ضكيلي،والفت  والفن  وال�ضحفية،  االبداعية،  الكتابة  ومار�ضت  الثقايف  احلقل  يف 
متقطع،  ب�ضكل  االذاعة،  يف  الن�ضاء  بع�س  عملت  كما  الن�ضائية،  واجلمعيات  النوادي،  عرب  ثقافية،  جلان  يف  وانتظمت 
على  التدريب  على  اقبال  جند  وثيق،لذا  ب�ضكل  ال�ضيا�ضي،  الع�ضكري  باحلقل  ارتبط  التي  الطبي  احلقل  دخلت  اي�ضا 
ال�ضيا�ضي املنظم نهاية االربعينيات، و  الن�ضاء االجتماعي  اال�ضعافات االولية،وت�ضكيل دورات الدفاع املدين، امتد عمل 
اأوائل اخلم�ضينات، مع بروز اعلى للطابع ال�ضيا�ضي، مرتافقا مع عمل الن�ضاء املنظم، �ضمن تنظيمات �ضيا�ضية حزبية، 
فتا�ض�ضت اجلمعيات، الروابط،االحتادات، التي تعنى بتنظيم عمل الن�ضاء ال�ضيا�ضي النقابي االجتماعي، منها ما ا�ضتمر 
مع تغيري اال�ضم،مثل جمعية النه�ضة الن�ضائية يف مناطق 48، التي تغري ا�ضمها اىل حركة الن�ضاء الدميقراطيات،منها 
ما توقف عن العمل بعد حظره، مثل رابطة الدفاع عن حقوق املراة/القد�س،اريحا،منها ما ا�ضتمريف العمل حتى االن 
م�ضتخدما اال�ضم نف�ضه مثل االحتاد الن�ضائي الفل�ضطيني /لبنان، بلن/ايرلندا، اوائل ال�ضتينات، ا�ضتمرت بع�س الن�ضاء 
بامل�ضاركة يف كافة املوؤمترات الن�ضوية وال�ضيا�ضية حتى منت�ضف ال�ضتينات، ا�ضافة اىل م�ضاركة املراة من خالل ع�ضويتها 
يف احلزب ال�ضيوعي االردين وحركة القوميني العرب، �ضاركت املراة يف املوؤمترات املحلية والعربية والدولية عن قناعتها 
الثابته بالعمل على امل�ضاواة والعدالة بينها وبني الرجل والتاكيد على قدرتها يف ممار�ضة كافة االدوار، من امللفت ان بع�س 
الن�ضاء �ضاركن يف موؤمترات تتعلق بق�ضايا املراة يف حني مل يقت�ضر عمل الن�ضاء على ذلك بل دخلت التنظيمات ال�ضيا�ضية 

والقومية منذ فرتة مبكرة 1947 ان�ضمت بع�س الن�ضاء اىل حزب البعث اال�ضرتاكي.

حتى عام1965  وان�ضاء االحتاد العام للمراة الفل�ضطني كقاعدة من قواعد منظمة التحرير الفل�ضطينية - ممثاًل �ضرعيًا وحيدًا 
للمراأة الفل�ضطينية داخل الوطن وخارجه ، وعلى هذا االأ�ضا�س ميثل االحتاد املظلة لكافة املنظمات غري احلكومية الفل�ضطينية 
الفل�ضطينية  املراأة  تنظيم جهود وطاقات  الفل�ضطينية  للمراأة  العام  تاأ�ضي�س االحتاد  الرئي�ضي من  الهدف  كان  وقد   ، للمراأة 
للم�ضاركة يف جميع الن�ضاطات ال�ضيا�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية داخل الوطن وخارجه والتي ت�ضعى لتنمية املراأة والنهو�س 
بها يف التجمعات الفل�ضطينية. املتعددة وقد ا�ضتمر االحتاد على مدى �ضنوات طويلة موا�ضلة ن�ضاطه ال�ضيا�ضي ودعم املراأة 
التاريخية، على  اأ�ضكاله ومراحله  الفل�ضطينية بكافة  الن�ضال الوطني  التي �ضاركت بفاعلية يف م�ضرية  الفل�ضطينية املنا�ضلة 

امل�ضتويني الوطني واالجتماعي.

تطور العمل الن�ضوي يف منت�ضف ال�ضبعينات واخذت تتبلور فكرة ت�ضكيل االطر االن�ضوية ، والتي كانت كاذرع للف�ضائل الوطنية 
الفل�ضطينية، ومر العمل الن�ضوي يف مراحل تطور وازدهار يف الثمانينات، واخذت االطر الن�ضوية على عاتقها امل�ضاهمة الفاعلة 
يف �ضد احتياجات جمتمعية يف جماالت خمتلفة منها التعليم من خالل فتح ريا�س االطفال،اجلانب االقت�ضادي من خالل 
متكني الن�ضاء وفتح تعاونيات وم�ضاريع انتاجية ومن ثم ت�ضويق ما مت انتاجة؟، مع الرتكيز على الرتاث الفل�ضطيني وت�ضجيع 
املبا�ضر  والن�ضايل  ال�ضيا�ضي  الدور  للمراة يف هذا املجال عالوة على  الفاعلة  وامل�ضاركة  ال�ضيا�ضي  الن�ضوية.اجلانب  احلرف 
اي�ضا املهمات اال�ضافية يف هذا اجلانب وهواالعتناء با�ضر ال�ضهداء واال�ضرى واجلرحى والعائالت امل�ضتورة لتوفري املتطلبات 

اال�ضا�ضية لهم وتقدمي الدعم النف�ضي واالجتماعي لتلك اال�ضر.. 

ما بعد اتفاقيات اأو�ضلو، حيث اأخذت احلركة الن�ضوية تهتم بق�ضاياها اخلا�ضة وبالتحديد رفع �ضعار امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف 
املوؤ�ض�ضات اجلديدة ويف القوانني اجلديدة التي ت�ضعها ال�ضلطة الفل�ضطينية.

بداأت  الوطني،  ال�ضعيد  االأولويات على  اأهم  كاأحد  امل�ضاواة بني اجلن�ضني  اإبراز ق�ضايا  وبرامج من اجل  بو�ضع خطط  وبداأ 
بت�ضكيل اللجان واالئتالفات الوطنية لل�ضغط والتاأثري على �ضناع القرار لدمج املراأة يف كافة املجاالت.
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املراأة  تهتم يف  التي  االأهلية  واملوؤ�ض�ضات  الفل�ضطينية  للمراأة  العام  االأحتاد  فل�ضطينيات متثل  ن�ضاٌء  ففي عام 1994، �ضاغت 
�ضحيا واأجتماعيا وقانونيا »مذكرة حقوق املراأة" وقدمنها اإىل ال�ضلطة الفل�ضطينية. تبنت هذه املذكرة االتفاقية الدولية الإزالة 
جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، كما �ضددت على احلاجة اإىل العدالة والدميقراطية وامل�ضاواة بني اجلن�ضني يف هيكلية الدولة 

الفل�ضطينية الوليدة.

ويف عام 1994، اأطلقت املنظمات الن�ضائية وحلفاوؤها« برملان النموذج الن�ضائي واإ�ضالح قانون االأحوال ال�ضخ�ضية" لتعديل 
قانوين االأحوال ال�ضخ�ضية امل�ضري واالأردين النافذين يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة، واقرتاح تغيريات تنطلق من امل�ضاواة 
بني اجلن�ضني. ثم ا�ضتخدمت هذه املنظمات التو�ضيات النهائية للربملان النموذجي لك�ضب تاأييد اأع�ضاء من املجل�س الت�ضريعي 
الفل�ضطيني. لكن احلركة الن�ضائية عربت عن وجهتي نظر متثل ن�ضاء فل�ضطني بني موؤيد لف�ضل الدين عن الدولة وبني من 

يرون اأن اأف�ضل فر�ضة للتاأثري يف �ضياغة اأحكام القانون االأ�ضرة الفل�ضطيني تتمثل يف ال�ضعي نحو تف�ضرٍي تقدميٍّ لل�ضريعة.

وكان للن�ضاء الفل�ضطينيات ن�ضاٌط فاعل على عدة م�ضتويات، امل�ضتوى الداخلي،وامل�ضتوى االإقليمي، وامل�ضتوى الدويل،  من خالل 
االن�ضمام لل�ضبكات االإقليمية والدولية. ففي عام 1995 �ضارك وفد فل�ضطيني يف املوؤمتر العاملي الرابع للمراأة يف بكني. .على 

م�ضتوى ال�ضعيد الوطني مت خلق عدة  اليات منها:

• �ضياغة وثيقة حقوق املراة، والتي مت تبنيها من قبل االحتاد العام للمراة الفل�ضطينية واملوؤ�ض�ضات الن�ضوية واحلقوقية.	

• مت ت�ضكيل املنتدى االأهلي ملناه�ضة العنف �ضد املراة يف بداية عام 2002، �ضبكة ت�ضم 13 منظمة غري حكومية تتعاون على 	
حماربة العنف امل�ضتند اإىل النوع االجتماعي. ولدى كثري من هذه املنظمات خطوط هاتفية �ضاخنة، وهي تقدم خدمات 

قانونية واجتماعية ل�ضحايا العنف.

•   اإ�ضتحداث وزارة �ضوؤون املراأة عام 2003، وقد تولتها نا�ضطات ن�ضويات .	

•   تخ�ضي�س مكاتب خا�ضة بق�ضايا النوع االجتماعي يف وزاراٍت كثرية. مت تطوير تلك املكاتب اىل دوائر النوع االجتماعي 	
وقد �ضدر قرار من رئا�ضة الوزراء بت�ضكيل وحدات النوع االجتماعي يف كافة الوزارات ب�ضكل ملزم وحتديد رئي�ضة لكل 
التي يقررها  التزام احلكومة بامل�ضاواة بني اجلن�ضني  وحدة برتبة مدير عام، وت�ضمل مهام وزارة �ضئون املراأة مراقبة 
القانون االأ�ضا�ضي املعدل، وذلك من خالل "بناء القدرات على جميع م�ضتويات احلكومة، وتطوير ال�ضيا�ضات احلكومية 
والقوانني والت�ضريعات، واعتماد اخلطط الالزمة ل�ضمان التزام احلكومة باإدخال النوع االجتماعي يف خططها التنموية، 

واعتماد وتنفيذ �ضيا�ضات متييز ل�ضالح املراأة.

• ت�ضكيل اللجنة الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد املراة، والتي ت�ضم جمموعة وحدات النوع االجتماعي يف الوزارات املختلفة، 	
ا�ضافة اىل منتدى املنظمات االهلية ملناه�ضة العنف �ضد املراة، من مهامها بناء خطة وطنية ملناه�ضة العنف �ضد املراة، 
�ضارك يف بناء اخلطة الوطنية غالبية املوؤ�ض�ضات الن�ضوية واحلقوقية ووحدات النوع االجتماعي يف الوزارات، مت االنتهاء 

من اقرار امل�ضودة النهائية للخطة.

• ت�ضكيل اللجنة الوطنية ملناه�ضة االجتار بالن�ضاء، ت�ضم دوائر النوع االجتماعي يف الوزارات وبع�س املوؤ�ض�ضات الن�ضوية 	
ذات العالقة.

• ت�ضكيل اللجنة الوطنية لت�ضغيل الن�ضاء، متت با�ضراف وزارة العمل وممثالت عن موؤ�ض�ضات ن�ضوية ذات عالقة بت�ضغيل 	
الن�ضاء.

• يتم االن العمل على �ضياغة قانون عقوبات فل�ضطيني وقد متت دعوة بع�س املوؤ�ض�ضات الن�ضوية التي تقدم خدمة قانونية 	
للقانون،  االوىل  امل�ضودة  �ضياغة  متت  واالن  الوزارات  بع�س  عن  ممثلني  بجانب  حقوقية  موؤ�ض�ضات  واجتماعية،واي�ضا 

و�ضيتم العمل اىل ان يتم اقراره من قبل املجل�س الت�ضريعي.

• متت امل�ضادقة على اتفاقية �ضيداو من قبل الرئي�س ، ولكن ما زالت اخلطوة �ضكلية اىل ان يتم ادماج بنود االتفاقية يف 	
الت�ضريعات الوطنية واعتمادها مرجعية ا�ضا�ضية يف ق�ضايا امل�ضاواة والعدالة بني اجلن�ضني.
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ا�ضتكملت اجلهود املبذولة على ال�ضعيد االقليمي فقد مت ت�ضكيل �ضبكات تن�ضيقية ن�ضوية منها:

• ا�ضم 	 عليها  اأطلق  وغزة جمموعًة  الغربية  وال�ضفة  واالأردن  وم�ضر  لبنان  ن�ضائية يف  منظمات  �ضبكٌة من خم�س  اأن�ضاأت 
اإطالق حملٍة لتجرمي العنف االأ�ضري. و�ضاغت هذه املجموعة م�ضروع قانون حماية  اإىل  تهدف   2005 عام  "�ضلمى" يف 

االأ�ضرة وبداأت اأعمال التدريب والتثقيف االجتماعي حول ق�ضايا العنف يف االأ�ضرة.

• مت ت�ضكيل ائتالف اقليمي لقانون االحوال ال�ضخ�ضية، ي�ضم فل�ضطني، لبنان، االردن، م�ضر، علما بان فل�ضطني ممثلة 	
مبركز املراة لالر�ضاد القانوين واالجتماعي هي املن�ضق لالئتالف لعام 2010.

• حاليا يوجد العديد من املوؤ�ض�ضات االأهلية التي تراأ�ضها ن�ضاء وغالب موظفيها من الن�ضاء تعمل على الق�ضايا القانونية 	
والتنموية واحلقوقية لتحقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني. كما اأنه مت ت�ضكيل اللجنة الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد املراأة والتي 

ت�ضم وزارة �ضوؤون املراأة والعديد من املوؤ�ض�ضات االأهلية التي تعمل يف ق�ضايا املراأة.

ثانيا: دورال�صلطة الفل�صطينية
اأن ال�ضلطة الفل�ضطينية ال متثل حكومًة ذات �ضيادٍة كاملة ت�ضتطيع التوقيع وامل�ضادقة على معاهدات حقوق االأن�ضان الدولية 
فقد التزمت من جانب واحد لهذه القوانني الدولية كما تن�س املادة 10 من الد�ضتور الفل�ضطيني على اأنه يجب اإحرتام حقوق 
االأن�ضان وحرياته االأ�ضا�ضية وحمايتها وتن�س املادة 9 من الد�ضتور على اأن الفل�ضطينيني مت�ضاوون اأمام القانون والق�ضاء دون 
متييز. كما جنحت ال�ضلطة يف اإيجاد نظام عدالة جزائية خالل عقد ال�ضنوات املا�ضية. ويف وقٍت يعاين فيه جميع الفل�ضطينيني 

من نواق�س نظام العدالة احلايل، تدفع الن�ضاء بوجٍه خا�س ثمنًا باهظًا.

الفل�ضطينية  الغربية. فاملحاكم  ال�ضفة  الفل�ضطيني واليًة قانونيًة حمدودة يف  العدالة اجلزائية  اأن نظام  االأمر  اأهم ما يف  و 
غري قادرٍة على النظر اإال يف الق�ضايا املقامة يف املنطقتني "اأ" و"ب"، ح�ضب التق�ضيمات التي مت االأتفاق عليها يف اأو�ضلو. وال 
يحق لل�ضرطة الفل�ضطينية تنفيذ القرارات الق�ضائية يف املنطقة "ج". كما دمراجلي�س االإ�ضرائيلي كثريًا من خمافر ال�ضرطة 
الفل�ضطينية و�ضياراتها واأجهزة و�ضبكات االت�ضال واإمدادات االأ�ضلحة ومراكز االحتجاز يف ال�ضفة الغربية وغزة، مبا يف ذلك 

مقر قيادة ال�ضرطة الفل�ضطينية يف ال�ضفة الغربية عام 2002.

ثالثا: القوانني النافذة
تعترب القوانني النافذة اليوم يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة مزيجًا من القوانني املوحدة التي �ضنها املجل�س الت�ضريعي منذ عام 
1996 ثم �ضادق عليها الرئي�س، ومن القوانني امل�ضرية واالأردنية التي مازالت �ضاريًة يف غزة وال�ضفة الغربية على الرتتيب، 
وذلك يف املجاالت التي مل يجر فيها �ضن قانون فل�ضطيني موحد بعد. وهما قانون العقوبات وقانون االأ�ضرة، مازال القانونان 
االأردين وامل�ضري نافذين حتى االآن، رغم وجود م�ضروعي قانون العقوبات وقانون االأ�ضرة الفل�ضطينيني املوحدين، ورغم اأنهما 
خ�ضعا لنقا�ٍس وا�ضع يف دوائر املجتمع املدين لكن عددًا من اأحكام هذين القانونني ُيبقي على عدم م�ضاواة املراأة الفل�ضطينية 
الية موؤ�ض�ضاتية �ضاملة  اإن�ضاء  الفل�ضطينية عن  ال�ضلطة  واإمتناع  العنف.  العقاب ملرتكبي هذا  الفعلي من  وتوؤدي اىل االأفالت 

ملعاجلة مل�ضكلة العنف �ضد املراأة يبقي املراأة دون حماية.

اأن نظام العدالة اجلزائية ال يوظف الن�ضاء اإال على نحٍو هام�ضي، فهن ميثلن 9% من جمموع الق�ضاة و 12.2 % من املدعني 
العامني. وال توجد قا�ضيات يف املحاكم ال�ضرعية، اأم انه ال توجد ن�ضاء يف مواقع الق�ضاة غري الر�ضميني �ضمن نظام العدالة 

غري الر�ضمي. وت�ضكل الن�ضاء 31.2 % من جمموع املحامني يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة.

اأوال: املرجعية القانونية الوطنية )الد�صتور(
امل�ضاواة/  اأو  باملراأة  الد�ضتورية اخلا�ضة  املواد  االإ�ضارة الأبرز  لعام 2003 ميكن  الثالثة لد�ضتور دولة فل�ضطني  للم�ضودة  وفقا 

التمييز بني اجلن�ضني.



175

ي القوانين والتشريعات الفلسطينية
الجزء الرابع | المرأة ف

مادة )6(
علم فل�ضطني و�ضعارها واأو�ضمتها و�ضاراتها ون�ضيدها الوطني يحدد بقانون.

مادة )7( 
مبادئ ال�ضريعة االإ�ضالمية م�ضدر رئي�ضي للت�ضريع. والأتباع الر�ضاالت ال�ضماوية، تنظيم اأحوالهم ال�ضخ�ضية و�ضوؤونهم الدينية 

وفقا ل�ضراِئعهم ومللهم الدينية يف اإطار القانون، ومبا يحفظ وحدة ال�ضعب الفل�ضطيني وا�ضتقالله.

مادة )8( 
املواطنني  حقوق  وكفالة  ال�ضيا�ضية،  احلزبية  التعددية  على  يقوم  برملاين،  نيابي  دميقراطي  الفل�ضطيني،  ال�ضيا�ضي  النظام 
وحرياتهم ومنها حرية تكوين االأحزاب وممار�ضتها لن�ضاطها على اأ�ضا�س القانون. وتلتزم االأحزاب مبادئ ال�ضيادة الوطنية 

والدميوقراطية والتداول ال�ضلمي لل�ضلطة عمال بالد�ضتور.

مادة )9(  
مبداأ �ضيادة القانون والعدالة اأ�ضا�س احلكم يف فل�ضطني، وتخ�ضع جميع ال�ضلطات واالأجهزة والهيئات واملوؤ�ض�ضات واالأ�ضخا�س 

للقانون.

مادة )11( 
ا�ضتقالل الق�ضاء وح�ضانته �ضمانتان اأ�ضا�ضيتان حلماية احلقوق واحلريات، ولي�س ل�ضخ�س عام اأو خا�س ح�ضانة من اخل�ضوع 

للقانون وتنفيذ اأحكام الق�ضاء، ويعاقب القانون على امل�ضا�س بهيبة الق�ضاء.

مادة )12(
وفقا   1948 مايو  اأيار/  من  ع�ضر  اخلام�س  قبل  اأكت�ضبها  من  كل  بحق  امل�ضا�س  دون  القانون.  ينظمها  الفل�ضطينية  اجلن�ضية 
للقانون اأو بحق الفل�ضطيني الذي كان يقيم يف فل�ضطني قبل ذلك التاريخ وُهّجر اأو نزح منها اأو منع من العودة اإليها. وينتقل 
هذا احلق من االآباء اأو االأمه�ات اإىل ذريتهم وال يزول اأو ي�ضقط اإال بالتخلي عنه طواعية. وال يجوز حرمان الفل�ضطيني من 

جن�ضيته، وينظم القانون طرق اكت�ضابها والتنازل عنها وحقوق والتزامات املواطن يف حال تعددها.

مادة )13( 
الدولة  اإىل  العودة  حق  اإليها،  العودة  من  ومنع   1948 عام  حلرب  نتيجة  عنها  نزح  اأو  فل�ضطني  من  ر  ُهجِّ الذي  للفل�ضطيني 
لتنفيذ احلق  ال�ضعي  متابعة  الفل�ضطينية على  الدولة  تعمل  بالتقادم.  ي�ضقط  ال  دائم  وهو حق  الفل�ضطينية وحمل جن�ضيتها، 
امل�ضروع لالجئني الفل�ضطينيني يف العودة لديارهم، والتعوي�س، من خالل املفاو�ضات وال�ضبل ال�ضيا�ضية والق�ضائية وفقًا لقرار 

االأمم املتحدة 194 ل�ضنة 1948 وملبادئ القانون الدويل.

مادة )17( 
تعمل الدولة على حتقيق التنمية االجتماعية واالقت�ضادية والثقافية والتطور العلمي لل�ضعب الفل�ضطيني مع مراعاة اعتبارات 
الوطني  امل�ضروع  لتحقيق  الن�ضال  اأثناء  ت�ضرروا  الذين  وخا�ضة  بالرعاية  االأوىل  الفئات  بيد  واالأخذ  االجتماعية،  العدالة 

الفل�ضطيني واإقامة دولة فل�ضطني امل�ضتقلة.

مادة )18(
التي حتمي  االأخرى  الدولية  والعهود  املواثيق  اىل  لالن�ضمام  وت�ضعى  االإن�ضان.  العاملي حلقوق  باالإعالن  فل�ضطني  دولة  تلتزم 

حقوق االإن�ضان.

مادة )19( 
كل الفل�ضطينيني �ضواء اأمام القانون، وهم يتمتعون باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، ويتحملون الواجبات العامة دون ما فرق اأو 
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متييز يف ما بينهم ب�ضبب العرق اأو اجلن�س اأو اللون اأو الدين اأو الراأي ال�ضيا�ضي اأو االإعاقة. اإن م�ضطلح الفل�ضطيني اأو املواطن 
حيثما يرد يف الد�ضتور يعني الذكر واالأنثى.

مادة )20(
واملدنية  الدينية  واحلريات  احلقوق  كفالة  على  الدولة  وتعمل  االحرتام،  وواجبة  ملزمة  االأ�ضا�ضية  وحرياته  االإن�ضان  حقوق 
ال  الفر�س.  وتكافوؤ  امل�ضاواة  مبداأ  اأ�ضا�س  على  بها  ومتتعهم  املواطنني،  لكل  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�ضادية  وال�ضيا�ضية 

يحرم �ضخ�س من حقوقه وحرياته االأ�ضا�ضية اأو اأهليته القانونية الأ�ضباب �ضيا�ضية.

مادة )21( 
لكل فل�ضطيني يبلغ من العمر ثمانية ع�ضر �ضنة ميالدية حق االنتخاب، وذلك وفقًا لل�ضروط املن�ضو�س عليها يف القانون.ولكل 
من يحمل اجلن�ضية الفل�ضطينية اأن ير�ضح نف�ضه لرئا�ضة الدولة اأو لع�ضوية املجل�س النيابي و/اأو اأن يوىل الوزارة، اأو الق�ضاء. 

وينظم القانون ال�ضن و�ضائر ال�ضروط الالزمة لتويل هذه املنا�ضب.

مادة )22( 
للمراأة �ضخ�ضيتها القانونية، وذمتها املالية امل�ضتقلة، ولها ذات احلقوق واحلريات االأ�ضا�ضية التي للرجل وعليها ذات الواجبات.

مادة )23( 
للمراأة احلق يف امل�ضاهمة الفاعلة يف احلياة االجتماعية وال�ضيا�ضية والثقافية واالقت�ضادية، ويعمل القانون على اإزالة القيود 
التي متنع املراأة من امل�ضاركة يف بناء االأ�ضرة واملجتمع. حقوق املراأة الد�ضتورية وال�ضرعية م�ضونة ويعاقب القانون على امل�ضا�س 

بها، ويحمي حقها يف االإرث ال�ضرعي.

مادة )24(
للطفل �ضائر احلقوق التي كفلتها اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل.

مادة )42(
واملعاهد  املدار�س  يف  الدولة  وتكفله  االأ�ضا�ضية.  املرحلة  نهاية  حتى  مواطن  لكل  اإلزامي  وهو  وللمجتمع،  للفرد  حق  التعليم 

واملوؤ�ض�ضات العامة حتى نهاية املرحلة الثانوية. ُينِظم القانون طرق اإ�ضراف الدولة على اأداء التعليم ومناهجه.

مادة )48( 
تكفل الدولة رعاية االأ�ضرة واالأمومة والطفولة، وترعى الن�سء وال�ضباب. وينظم القانون حقوق الطفل واالأم واالأ�ضرة مبا يتفق 
واأحكام االتفاقيات الدولية، وميثاق حقوق الطفل العربي. ت�ضعى الدولة على االأخ�س لتوفري احلماية لالأطفال من االإيذاء 

واملعاملة القا�ضية ومن ا�ضتغاللهم ومن اأي عمل يلحق ال�ضرر ب�ضالمتهم اأو �ضحتهم اأو تعليمهم. 

مادة )51( 
العمل حق لكل مواطن، وت�ضعى الدولة، وبدعم من القطاع اخلا�س، اإىل توفري فر�س العمل للقادرين عليه من خالل خطتها 
التنموية. تنظم القوانني عالقات العمل مبا يكفل العدالة جلميع االأطراف، ويوفر الرعاية واالأمن للعاملني. وينظم القانون 
العمل االإلزامي يف الظروف اال�ضتثنائية واأثناء الكوارث الطبيعية.للعاملني تكوين النقابات واجلمعيات املهنية يف نطاق العمل.

احلق يف االحتجاج واالإ�ضراب مُياَر�س يف اإطار القانون.

مادة )52( 
تويل الوظائف العامة حق للمواطنني، وهو تكليف للقائمني بها خلدمة املجتمع، ويكون توليها قائم على مبداأ امل�ضاواة واجلدارة 

وتكافوؤ الفر�س وفقا الأحكام القانون.
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مادة )53( 
لكل مواطن احلق يف اإبداء الراأي باال�ضتفتاء واالنتخاب، وتر�ضيح نف�ضه اأو غريه متى توافرت فيه �ضروط الرت�ضيح، وفقا لقواعد 

الد�ضتور واأحكام القانون.

مادة )54(
لكل مواطن احلق يف االإ�ضهام يف االأن�ضطة ال�ضيا�ضية ب�ضورة فردية اأو جماعية. وله على وجه اخل�ضو�س احلقوق واحلريات 
التالية:امل�ضاركة يف ت�ضكيل االأحزاب ال�ضيا�ضية و/اأو االن�ضمام اإليها، و/اأو االن�ضحاب منها وفقا للقانون.امل�ضاركة يف ت�ضكيل 
النقابات واجلمعيات واالحتادات والروابط واملنتديات واالأندية واملوؤ�ض�ضات، و/اأو االن�ضمام اإليها، و/اأو االن�ضحاب منها وفقا 

للقانون. وينظم القانون اإجراءات اإك�ضابها ال�ضخ�ضية االعتبارية.

مادة )55(
اأفراد ال�ضرطة. لكل فرد حرية التجمع  لكل فرد حق عقد االجتماعات اخلا�ضة فيما ال يخالف القانون، وذلك دون ح�ضور 
وعقد االجتماعات العامة، والتظاهر مع االآخرين بطريقة �ضلمية، ودون حمل �ضالح، وال يجوز و�ضع قيود على ممار�ضتها اإال 
تلك التي تفر�س بقانون وت�ضكل تدابري �ضرورية يف جمتمع دميقراطي يرعى احلقوق واحلريات الواردة يف الد�ضتور.ممار�ضة 
اأو يحر�س على ممار�ضته حتت  اأثناء التظاهرات حمظور ويقع من ميار�ضه  اأو اخلا�ضة  العامة  العنف واالإ�ضرار باملمتلكات 

طائلة القانون.

مادة )56( 
لكل مواطن احلق يف خماطبة ال�ضلطات العامة وتقدمي العرائ�س وال�ضكاوى كتابة وبتوقيعه.

مادة )57( 
ال يجوز تعطيل اأي من احلقوق واحلريات االأ�ضا�ضية، ويحدد القانون احلقوق واحلريات التي ميكن تقييدها موؤقتا يف الظروف 
اال�ضتثنائية يف االأمور التي تت�ضل بال�ضالمة العامة واأغرا�س حماية اأمن الوطن. وُيعاِقب القانون على التع�ضف يف ا�ضتعمال 

احلق اأو ال�ضلطة.

مادة )59( 
تن�ضاأ بقانون هيئة عامة م�ضتقلة حلقوق املواطن تعني مبراقبة اأو�ضاع وحقوق املواطنني وحرياتهم، وينظم القانون ت�ضكيلها 

ومهامها واخت�ضا�ضاتها وتقدم تقاريرها للمجل�س النيابي واإىل رئي�س الدولة ورئي�س جمل�س الوزراء.

مادة )66(
وقانون  الد�ضتور  الأحكام  وفقا  انتخابهم  ويجري  الفل�ضطيني  ال�ضعب  نائبًا ميثلون  وخم�ضني  مائة  من  النيابي  املجل�س  يتكون 
االنتخاب ويراعى يف الرت�ضيح لع�ضوية املجل�س النيابي االأحكام الواردة يف هذا الد�ضتور ويف قانون االنتخاب. وي�ضرتط فيمن 

ير�ضح نف�ضه للمجل�س النيابي اأن يكون فل�ضطينيا وال يجوز له بعد انتخابه اأن يحمل جن�ضية دولة اأخرى.

مادة )113(
ي�ضرتط يف املر�ضح ل�ضغل من�ضب رئي�س الدولة اأن يكون حامال اجلن�ضية الفل�ضطينية وحدها، واأال يقل �ضنه عن اأربعني �ضنة 
ميالدية يوم الرت�ُضح، واأن يكون متمتعا باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية. ينتخب الرئي�س مبا�ضرة من ال�ضعب لفرتة والية مدتها 

خم�س �ضنوات ميالدية. وال يجوز اإعادة انتخاب من ي�ضغل من�ضب رئا�ضة الدولة اإال ملرة واحدة.

مادة )131( 
ُي�ضرتط فيمن يعني رئي�ضا ملجل�س الوزراء اأو وزيرًا، اأن يحمل اجلن�ضية الفل�ضطينية وحدها دون غريها. واأن يكون بالغًا من 

العمر خم�ضة وثالثني �ضنة ميالدية على االأقل.
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وب�ضكل عام يالحظ وب�ضبب و�ضعية فل�ضطني اخلا�ضة كونها مل تعلن كدولة بعد فان الد�ضتور يركز فى خطابه باالأ�ضا�س على 
االأطر العامة للدولة، واخلا�ضة بحدودها فى نطاق االأرا�ضي املحتلة عام 1967، وبهويتها العربية، ومببادئ حتركها الدولية 
فيما  االأخرى خا�ضة  العربية  الد�ضاتري  ببع�س  مقارنة  ما  اإىل حد  اختالف  وجود  وا�ضحا  يبدو  ولكن  ال�ضالم.  على  القائمة 
يتعلق بالن�س فى عدد من املواد �ضراحة على حق املراأة وحقوقها املت�ضاوية مع الرجل مع التاأكيد اأي�ضا على العائلة والطفولة. 
وبالتاىل فهو مل يقت�ضر على الروؤية التقليدية للمراأة كزوجة واأم كما هو حال الد�ضتور امل�ضرى، ومل يقت�ضر فقط على احلقوق 

ال�ضيا�ضية كما هو حال الد�ضتور املغربى.  

ثانيا: املرجعية القانونية الدولية
مبوجب اأنظمة االأمم املتحدة، ال يجوز لل�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية التوقيع وامل�ضادقة على االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�ضان. 
بع�س  انتقلت   ،1993 عام  اأو�ضلو(  )اتفاقية  واإ�ضرائيل  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  بني  املبادئ   اإعالن  على  التوقيع  فمنذ 
ال�ضالحيات وامل�ضوؤوليات ل�ضلطة وطنية فل�ضطينية يف اإطار حكم ذاتي انتقايل اإىل حني التفاو�س على ق�ضايا احلل النهائي 
واإعالن الدولة الفل�ضطينية. وتال ذلك انتخاب اأول جمل�س ت�ضريعي فل�ضطيني عام 1996، واأعطي الفل�ضطينيون �ضالحية �ضن 
اإليهم. ومع ذلك فقد ظلت هذه ال�ضالحيات منقو�ضة ومقيدة  اإطار ال�ضالحيات املنقولة  قوانني وت�ضريعات فل�ضطينية يف 
باالتفاقيات املوقعة بني اجلانبني الفل�ضطيني واالإ�ضرائيلي. ويف ظل هذا الواقع، فاإن  ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية غري ملزمة 
قانونا بالتوقيع وامل�ضادقة على االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�ضان واتفاقية �ضيداو ب�ضكل خا�س. وهي غري مطالبة بتقدمي 
واملنظمات  عموما،  الفل�ضطينية  االأهلية  املنظمات  اأن  يعني  مما  االتفاقيات،  مبراقبة  املعنية  الدولية  اللجان  اإىل  التقارير 

الن�ضوية على وجه اخل�ضو�س غري مطالبة اأي�ضا باإعداد التقارير البديلة.  

ورغم ذلك قامت جمموعة من املوؤ�ض�ضات املجتمعية الر�ضمية واالأهلية بو�ضع ملخ�س عن تقرير كامل مت اإعداده حول و�ضعية 
املراأة الفل�ضطينية باال�ضتناد اإىل اتفاقية الق�ضاء على كافة اأ�ضكال التميز �ضد املراأة الفل�ضطينية باال�ضتناد اإىل املعايري الدولية 
االأهلي  القطاع  توحيد اجلهود بني  نحو  ت�ضعى  �ضيداو(، مبادرة  �ضيداو )جلنة  اتفاقية  املعنية مبراقبة  اللجنة  التي و�ضعتها 
والر�ضمي حلث ال�ضلطة الفل�ضطينية على التوقيع وامل�ضادقة على االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�ضان، واتفاقية الق�ضاء على 
كافة اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة  ب�ضكل خا�س دون حتفظات عند اإعالن الدولة الفل�ضطينية. اإىل جانب ما متثله املبادرة من 
حماولة لتقييم االإجنازات واالخفاقات املتعلقة باإدماج ق�ضية املراأة يف اخلطط التنموية الفل�ضطينية مبا ي�ضهم يف بلورة خطط 
و�ضيا�ضات وت�ضريعات فل�ضطينية م�ضتقبلية ت�ضتند اإىل امل�ضاواة وعدم التمييز، وتاأخذ بعني االعتبار �ضرورة اإدماج ق�ضايا النوع 

االجتماعي يف اخلطط والربامج امل�ضتقبلية.

وتوجد فى الوقت احلاىل العديد من االأو�ضاع التى تتما�ضى مع ما جاء فى االتفاقية، اإىل جانب اأو�ضاع اأخرى تتناق�س معها. 
فى  امل�ضاواة  و�ضع  يخ�س  ما  ال�ضيداو  اأو�ضاع  مع  تت�ضابه  التى  الفل�ضطينى احلاىل  الو�ضع  فى  االإيجابية  النقاط  ومن �ضمن 
امل�ضائل القانونية واملدنية بني املراأة والرجل. حيث تن�س املادة )15 اأ-ب-ج( من اتفاقية �ضيداو على م�ضاواة املراأة بالرجل 
يف كافة امل�ضائل القانونية واملدنية، وعلى م�ضوؤولية الدول ب�ضمان امل�ضاواة للمراأة يف القانون املدين يف املجاالت املختلفة. وتوؤكد 
على م�ضاواة املراأة بالرجل اأمام القانون. وياأخذ هذا التاأكيد عدة اأ�ضكال مثل امل�ضاواة يف اإبرام العقود، امل�ضاواة يف حيازة و 

اإدارة االأمالك، وتعترب هذه املادة جميع ال�ضكوك والعقود التي لها اأثر قانوين يحد ويقيد االأهلية القانونية للمراأة الغية

ومن جانبه اخذ امل�ضرع الفل�ضطيني مبداأ امل�ضاواة باأكرث جدية ممن �ضبقوه من امل�ضرعني االأجانب )العثمانيني، امل�ضريني، 
االأردنيني، الربيطانيني واالإ�ضرائيليني(. منذ االإعالن عن وثيقة اإعالن اال�ضتقالل تلت الوثائق وااللتزامات من قبل ال�ضلطة 
الفل�ضطينية باالعرتاف بامل�ضاواة بني الرجل واملراأة )القانون االأ�ضا�ضي، اإعالن االلتزام باملواثيق الدولية حلقوق االإن�ضان،...(.

وين�س القانون الفل�ضطيني االأ�ضا�ضي يف الباب الثاين بند »احلقوق واحلريات العامة« املادة )9(:  الفل�ضطينيون اأمام القانون 
والق�ضاء �ضواء ال متييز بينهم ب�ضبب العرق اأو اجلن�س اأو اللون اأو الدين اأو الراأي ال�ضيا�ضي اأو االإعاقة.

فى حني يبدو التناق�س وا�ضحا فيما يخ�س امل�ضاواة فى اإبرام العقود وحيازة واإدارة املمتلكات. فبع�س اأحكام القانون التي 
تطبق على املراأة الفل�ضطينية تنتق�س من اأهلية املراأة يف بع�س االأحيان )مثل اأحكام الوالية يف الزواج، �ضم االأنثى( ويعتربها 
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يف االأحيان االأخرى كاملة االأهلية رغم عدم بلوغها �ضن الر�ضد القانوين )حيث يعترب بلوغ اخلام�ضة ع�ضرة من العمر حمققًا 
ل�ضرط اأهلية الزواج وفقًا لن�ضو�س قانون االأحوال ال�ضخ�ضية النافذ. وهو ما يوؤكد على ان العامل امل�ضيطر على الواقع احلايل 
ال�ضفقات  اإبرام  على  »قدرتها«  ومدى  املراأة  اأهلية  مدى  وحتدد  حتكم  التي  املجتمعية  والتقاليد  العادات  هو  احلقوق  لهذه 
املالية واإدارة االأمالك، ويعترب هذا مرة اأخرى حتدي اأمام ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية من اأجل العمل على تغيري ال�ضلوكيات 
والتخل�س من املوروث الثقايف والعادات التي حتول دون اأخذ املراأة بحقوقها الكاملة كمواطنة من الدرجة االأوىل قادرة على ان 

تكون لها ذمة مالية م�ضتقلة وتبا�ضر اأعمالها بنف�ضها وتقوم باإبرام العقود دون و�ضاية من اأحد عليها.

ثالثا: امل�صكالت الت�صريعية التى تواجه املراأة الفل�صطينية
اإىل  امل�ضودة  وا�ضتندت  ل�ضنة 1995«  الفل�ضطينية  قانون اجلن�ضية  »مل�ضروع  اأوىل  الفل�ضطينية م�ضودة  الوطنية  ال�ضلطة  قدمت 
القرار رقم )1( ل�ضنة 1994 الذي يق�ضي با�ضتمرار العمل بقوانني واالأنظمة واالأوامر التي كانت �ضارية املفعول قبل تاريخ 
1967/6/5 يف االأرا�ضي الفل�ضطينية »ال�ضفة الغربية وقطاع غزة«.. وا�ضتند اأي�ضًا على مرا�ضيم اجلن�ضية الفل�ضطينية املوحدة 
ل�ضنة 1925 و�ضنة 1941 وتعديالته ال�ضاري املفعول يف قطاع غزة، كما ا�ضتند اإىل قانون اجلن�ضية االأردنية رقم )6( ل�ضنة 

1945 وتعديالته ال�ضاري املفعول يف ال�ضفة الغربية. 

فالقانون  »�ضيداو«  اتفاقية  من   )9( املادة  مع  مبا�ضر  ب�ضكل  الغربية  ال�ضفة  يف  املفعول  ال�ضاري  اجلن�ضية  قانون  ويتعار�س 
املطبق حاليًا على الن�ضاء الفل�ضطينيات ي�ضكل خرقًا وا�ضحًا و�ضريحًا حلق املراأة يف احل�ضول على اجلن�ضية واإعطاء اجلن�ضية 
الأطفالها. فال يحق للمراأة االحتفاظ بجن�ضيتها ب�ضكل تلقائي اإذا تزوجت من غري فل�ضطيني وح�ضلت على جن�ضية زوجها اإال 
بعد ان تتقدم بطلب كتابي لوزير الداخلية خالل �ضنة من زواجها. ومن جهة ثانية ال يوجد اأي مادة يف القانون حول حق املراأة 
باحتفاظ با�ضم اأهلها بعد الزواج، كما ال يوجد اأي مواد حول اإلزامها على حمل ا�ضم عائلة الزوج بدل من ا�ضم اأهلها، ولكن 

يتم تغيري ا�ضم العائلة للمراأة املتزوجة دون ان يكون هناك لها اخليار.

اإال ان املادة )12( من م�ضودة الد�ضتور الفل�ضطينى تن�س على ان »اجلن�ضية الفل�ضطينية ينظمها القانون. دون امل�ضا�س بحق 
كل من اأكت�ضبها قبل اخلام�س ع�ضر من اأيار/ مايو 1948 وفقا للقانون اأو بحق الفل�ضطيني الذي كان يقيم يف فل�ضطني قبل 
اأو  اأو االأمه�ات اإىل ذريتهم وال يزول  اإليها. وينتقل هذا احلق من االآباء  اأو منع من العودة  اأو نزح منها  ذلك التاريخ وُهّجر 
والتنازل عنها  اكت�ضابها  القانون طرق  وينظم  الفل�ضطيني من جن�ضيته،  وال يجوز حرمان  بالتخلي عنه طواعية.  اإال  ي�ضقط 
وحقوق والتزامات املواطن يف حال تعددها« مبا يعنيه ذلك من حتقيق مطلب اأ�ضا�ضي للمراأة الفل�ضطينية باأن يكون لها احلق 
فى اإعطاء جن�ضيتها اإىل ابنها اأ�ضوة بالرجل، ومبا يوؤكد اأي�ضا على مراعاة القائمني على و�ضع الد�ضتور لهذا املطلب االأ�ضا�ضي 
للمراأة الفل�ضطينية خا�ضة وانه يتما�ضى وبعيدا عن ق�ضية حق املراأة وامل�ضاواة مع طبيعة الظروف الفل�ضطينية والتى اأدت اإىل 
ت�ضتت الكثري من الفل�ضطينيني مبا فى ذلك الن�ضاء وزواجهم من غري الفل�ضطينيني ورغبتهم فى اإعطاء جن�ضيتهم الفل�ضطينية 

الأبنائهم.
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اجلزء اخلام�س
العنوان : قانون االأحوال ال�صخ�صية

خمطط اجلل�صات التدريبية للجزء الرابع
الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات

التدريبية
)االأ�ضاليب- التقنيات 

التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة االوىل
مفاهيم اأ�ضا�ضية يف منظومة 

قانون االأحوال ال�ضخ�ضية

- التعرف على منظومة قانون 
االأحوال ال�ضخ�ضية  وحقوق 

املراأة

- ع�ضف ذهني 
- متارين

- �ضور ور�ضوم 
كاريكاتورية تعرب 

عن التمييز
- لوح قالب

- اأقالم فلوما�ضرت 

  �ضاعتان

الن�صاط االأول: ع�ضف ذهني ومناق�ضة عر�س حول قانون االحوال ال�ضخ�ضية                                                                    �ضاعة
لن�صاط الثاين: ال�ضورة واملعنى                                                                                                                                           �ضاعة

خطوات اجلل�صة 

الن�صاط االأول: ع�صف ذهني ومناق�صة عر�س حول قانون االحوال ال�صخ�صية                  
اأمام املجموعة ونبداأ بكتابة كامل الكلمات التي تخرج من امل�ضاركني/ يتم طرح �ضوؤال )ما هو قانون االحوال ال�ضخ�ضية( 
ات على اللوح اأمام اجلميع ومناق�ضتهم فيها، ومن ثم يتم تو�ضيح املرجعيات واملحتويات واظهار الثغرات يف قانون االأحوال 

ال�ضخ�ضية.

الن�صاط الثاين : مترين ال�صورة واملعنى 
يقوم املدرب/ة بتوزيع جمموعة من ال�ضور  حتتوي على معاين لها عالقة بق�ضايا متييزية  يف العالقة مع الزوجات واالأطفال 
حتتويه  الذي  املعنى  تف�ضري  املجموعات  ويطلب  ثالثية،  او  ثنائية  تكون  ان  ميكن  جمموعات  �ضكل  على  امل�ضاركني/ات  على 
ال�ضورة، وما هو موقفهم من امل�ضهد املتمثل يف ال�ضورة. على ان تقوم كل جمموعة بعر�س ما تو�ضلت اليه، ومن ثم يثار نقا�س 
حول ما تو�ضلت اليه املجموعات، ومن ثم ُيطلب من نف�س املجموعات اعادة ر�ضم امل�ضهد مرة اخرى بالطريقة التي يروها 

منا�ضبة. وتقوم/يقوم املدرب بتي�ضري النقا�س وتلخي�س النتائج اخلا�ضة بالفاهيم اال�ضا�ضية.       

خمرجات اجلل�صة
• م�ضاركني/ات قادرين/ات على ادراك الثغرات املوجودة يف قانون االحوال ال�ضخ�ضية. 	

اإر�صادات للمدرب/ة
• اذا كان هناك �ضور اخرى او ر�ضومات اخرى ميكن ان ي�ضيفها اىل جمموعة الر�ضومات املرفقة بالدليل.	

• قد جتد/ين ت�ضددا يف بع�س االراء اجتاه املفاهيم املطروحة فيما يخت�س بهذه املفاهيم.	

• مراعاة وجود اجلن�ضني يف كل املجموعات ولكن قد جتد بع�س التجمعات ترف�س ذلك، وكن حذرا من فر�س هذه االلية 	
على املجموعة.

• تبني مبداأ التغيري يف قانون االحوال ال�ضخ�ضية، خا�ضة يف الن�ضو�س التي تتناق�س ومبادئ امل�ضاواة ونبذ التمييز القائم 	
على ا�ضا�س النوع االجتماعي. 
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة الثانية
�ضن الزواج وقانون 
االأحوال ال�ضخ�ضية

- التعرف على �ضن الزواج وفق قانون 
االأحوال ال�ضخ�ضية 

- التعرف على االآثار ال�ضلبية لالأبعاد 
القانونية واالجتماعية وال�ضحية ل�ضن 

الزواج 
- تعزيز اجتاهات امل�ضاركني/ات نحو 

رفع �ضن قانون الزواج 
- تزويد امل�ضاركني/ات يف مهارات 

التاأثري برفع �ضن الزواج 

- ع�ضف ذهني 
- عمل جمموعات 

- نقا�س جماعي 
- لعب اأدوار 

- كراتني كبرية
A4 اوراق -

- اقالم فلوما�ضرت
- لوح قالب

 3�ضاعات 
ون�ضف 

ن�صاط االأول: ع�ضف ذهني حول �ضن الزواج                                                                                                             ن�ضف �ضاعة 
الن�صاط الثاين: جمموعات عمل حول مربرات رفع �ضن الزواج                                                                                        �ضاعتان
الن�صاط الثالث: عر�س من قبل املدرب/ة ملربرات رفع �ضن الزواج                                                                                      �ضاعة

خطوات اجلل�صة: 

الن�صاط االأول:ع�صف ذهني  حول �صن الزواج
يف  ال�ضخ�ضية،  االأحوال  قانون  يف  احلايل  الزواج  ب�ضن  معرفتهم  حول  للم�ضاركني/ات  �ضوؤال  بطرح  املدرب/ة  يقوم  تقوم/ 
ال�ضفة الغربية و�ضن الزواج يف قطاع غزة، ومن ثم يقوم بعر�س ن�س املادة 5 يف قانون االأحوال ال�ضخ�ضية والتي تو�ضح �ضن 

الزواج يف قانون االأحوال ال�ضخ�ضية االأردين.

الن�صاط الثاين: جمموعات عمل حول مربرات رفع �صن الزواج
اإىل ثالث جمموعات،ويطلب من كل جمموعة مناق�ضة االآثار ال�ضلبية ل�ضن الزواج  يقوم املدرب/ة بتق�ضيم املجموعة الكلية 
احلايل،وما هي مربراتهم ال�ضحية واالجتماعية والقانونية واأية اأبعاد اخرى يرونها، من اجل تعديل �ضن الزواج. ومن ثم تقوم 

كل جمموعة بعر�س ما تو�ضلت اإليه بعد النقا�س حول مربرات تعديل �ضن الزواج واآثاره ال�ضلبية.

الن�صاط الثالث: عر�س من قبل املدرب/ة ملربرات رفع �صن الزواج
 يقوم املدرب/ة بعر�س مربرات تعديل �ضن الزواج عرب �ضا�ضة العر�س، والتي ت�ضاعد امل�ضاركني/ات على تو�ضيع فهمهم وتعميق 
هذا الفهم للمربرات الداعية اإىل تعديل �ضن الزواج. بحيث ي�ضتند املدرب اإىل املعطيات التالية يف �ضرح املربرات لتعديل �ضن 

الزواج:

1. ا�صتخدام االإح�صائيات 
االأرا�ضي  يف  املبكر  الزواج  “اإ�ضكالية  بعنوان  درا�ضة  الفل�ضطينية  املراأة  �ضوؤون  وزارة  ن�ضرت   2005 عام  من  اأول  ت�ضرين  يف 
الفل�ضطينية” عر�ضت فيها بع�س االإح�ضائيات املتوفرة حول انت�ضار ظاهرة الزواج املبكر يف فل�ضطني حيث اأ�ضارت الدرا�ضة 
وغري  الفقرية  االأو�ضاط  بني  خا�ضة  الفل�ضطيني،  املجتمع  يف  خطرية  اجتماعية  ظاهرة  ي�ضكل  زال  ما  املبكر  الزواج  اأن  اإىل 
املتعلمة، حيث ت�ضري االإح�ضائيات وكما اأو�ضحت الدرا�ضة ذاتها اإىل اأن ن�ضبة من تزوجن ب�ضن اأقل من 18 �ضنة ت�ضكل %32.2 
من جمموع احلاالت الزواجية للعام 2003، يف حني اأ�ضارت اإح�ضاءات العام 2004 )الدرا�ضة ال�ضابقة( اإىل اأن 50% من الن�ضاء 
املتزوجات كانت اأعمارهن اأقل من 19 عاما عندما و�ضعن طفلهن االأول، يف الوقت الذي اأكّدت فيه الدرا�ضة اأي�ضا وجود عدد 
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من احلاالت اللواتي وجدن متزوجات وهن يف �ضن اخلام�ضة ع�ضر، يف حني بلغ عمر زواج الفتيات 16 �ضنة يف حمافظات غزة. 

كما اأفادت الدار�ضة  اأن معظم الدرا�ضات اأ�ضارت اإىل اأن 93% من حاالت الطالق التي �ضجلت لدى املحاكم ال�ضرعية كانت فيها 
عمر الفتيات من بني 15-19 عاما مما يفيد اأن الزواج املبكر هو �ضبب رئي�ضي لرفع معدالت الطالق.

2. املربرات القانونية 
هناك ارتباط وثيق بني كافة القوانني التي ت�ضدر عن ال�ضلطة الت�ضريعية، وعليه ال بد عند اإقرار اأي قانون اأن يكون هناك 
توافق مع القوانني االأخرى وان ال يكون هناك تناق�س فيما بينها، اإ�ضافة اإىل التعليمات واالأنظمة التي هي اأي�ضا يجب اأن تكون 

من�ضجمة مع القانون الذي هو اأعلى درجة منها وهذه جمموعة الت�ضريعات التي تتناق�س و�ضن الزواج احلايل:

• القوانني املدنية والتجارية... ال يجوز ملن هم دون �ضن الثامنة ع�ضرة اأن يبا�ضروا الت�ضرفات املدنية والتجارية باإرادة 	
منفردة، فقد و�ضعت القوانني املدنية والتجارية قيودا على مثل هذه الت�ضرفات، وهنا البد من الوقوف عند حكمة هذه 
القوانني وهي ذات االأ�ضباب التي ذهبت اإليها القوانني اجلزائية، فالت�ضرفات املدنية واإبرام العقود يتطلب اإرادة واعية 
مدركة مميزة ملاهية االأفعال والت�ضرفات التي يقوم بها ال�ضخ�س ، ملا يرتتب عليها من حقوق والتزامات �ضواء لل�ضخ�س 
لت�ضرفاته  والتمييز  االإدراك  يكتمل  االإن�ضان  اأن  ووجد  احلقوق،  هذه  امل�ضرع حلماية  تدخل  وهنا  الغري،  اجتاه  اأو  ذاته 

ببلوغه �ضن الثامنة ع�ضرة . 

• القوانني اجلزائية املعمول بها يف فل�صطني .. من خالل قوانني العقوبات وقوانني االأحداث ال�ضارية يف فل�ضطني فاإن 	
و�ضف  عليهم  وينطبق  قا�ضرين  يعتربوا  ع�ضرة  الثامنة  �ضن  دون  اأن من هم  على  اتفقت  القوانني جميعها  معظم هذه 
اأن يكون هناك من هم  اأي من اجلرائم املن�ضو�س عليها يف القانون. ويف هذا ال�ضياق ال يفهم  اإذا ما ارتكبوا  اأحداث 
دون �ضن الثامنة ع�ضرة وهم اأ�ضبحوا اأزواج م�ضئولون عن اأطفال وهم يف حقيقة االأمر يف نظر القانون اجلنائي اأحداث 
قا�ضرين، ماذا لو ارتكب احدهم جرمية بحق االآخر اأو انه ارتكب جرمية بحق طفله، حينها �ضيتم التعامل مع اجلاين 
على انه طفل ارتكب جرمية بحق طفل اآخر اأو ارتكب جرمية بحق زوجته الطفلة وهذا يوؤكد اأهمية  رفع �ضن الزواج مبا 

يتالءم ومنظومة القوانني �ضواء ال�ضارية اأو التي يف طور االإعداد واالإ�ضدار كم�ضاريع القوانني

• �صن الزواج وقانون الطفل الفل�صطيني.. لقد عرف قانون الطفل الفل�ضطيني رقم )7( ل�ضنة 2004 يف مادته االأوىل  	
الطفل باأنه كل اإن�ضان مل يتم الثامنة ع�ضرة” ومن خالل هذا التعريف فاإننا جند اأن امل�ضرع الفل�ضطيني اعترب من هم 
دون الثامنة ع�ضرة هم مبثابة اأطفال، وهذا دليل اإ�ضايف على اأن �ضن الطفولة وحتديده ب�ضن ثمانية ع�ضرة �ضنة هو االأغلب 
االأعم يف تعريف الفقه والقانون ملراحل االإدراك والتمييز لدى االإن�ضان واكتمالها ب�ضن 18 �ضنة ، وان هذا الت�ضنيف مل 

يكن اعتباطيا بل هو ناجم عن تف�ضري وحتليل علماء االجتماع والنف�س ملراحل تطور االإن�ضان .

• �صن الزواج وقانون العمل.. لقد افرد قانون العمل الباب ال�ضاد�س ليتطرق اإىل عمل االأحداث وتنظيم عمل هذه الفئة 	
حتت �ضوابط وقيود حمددة، فجاء الباب ال�ضاد�س من قانون العمل ليوؤكد على جمموعة من القيود منها ما هو حمظور 
من ت�ضغيل االأحداث به و�ضاعات عملهم واإجازاتهم وغريها من القيود الواردة يف قانون العمل، مما يوؤكد انه ال بد من 
رفع �ضن الزواج اإىل 18 �ضنة لكي يتما�ضى مع كافة القوانني االأخرى لتاأكيدها على اأن من هم دون �ضن الثامنة ع�ضرة غري 

قادرين على اختيار حر غري مكره  مدركني اإىل حقيقة ت�ضرفاتهم

• بلغ �ضن 	 اأن يكون موؤهالت ممار�ضة حق االنتخاب هو من  القانون  العامة.. لقد اعترب  الزوج وقانون االنتخابات  �صن 
الثامنة ع�ضرة يوم االقرتاع، اإن ربط �ضن ممار�ضة احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية ب�ضن الثامنة ع�ضرة هو ا�ضت�ضعار منه من 
اإن ممار�ضة هذه احلقوق على قدر كبري من االأهمية، يتطلب االإدراك والوعي والتمييز من االإن�ضان ملمار�ضة هذه احلقوق 
خ�ضو�ضا فيما يتعلق باختيار املر�ضحني للمنا�ضب الهامة يف الدولة، وهنا البد من رفع �ضن الزواج اإىل �ضن الثامنة ع�ضرة 

متا�ضيا مع هذه املنظومة القانونية الكاملة.
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3.  املربرات ال�صحية
احلمل يف �ضن ال�ضاد�ضة ع�ضر عادة ما يعترب حماًل عايل اخلطورة ولي�س حماًل اآمنًا اأي اأنه حمل مر�ضي ب�ضبب �ضغر . 1

�ضن الفتاة والذي قد يوؤدي اإىل وفاتها وكما تدل االإح�ضائيات اأن اأغلب وفيات االأمهات يكون اإما يف ال�ضن املبكرة اأو يف 
االأحمال التي تكون يف ال�ضن املتاأخرة. 

منو وتطور اجلهاز التنا�ضلي والعظمي عند الفتاة ال�ضغرية غري كايف لتحمل اأعباء احلمل ومنو اجلنني اأثناء الوالدة. . 2

الوالدة يف �ضن مبكرة غالبًا ما تكون متع�ضرة وقد حتتاج اإىل التدخل اجلراحي من قي�ضرية وملقط جنني وقد حتتاج اإىل . 3
العناية اأثناء الوالدة لتفادي حدوث متزق قد متتد اإىل ال�ضرج. 

الفتاة ال�ضغرية عادة ما تكون غري مهياأة نف�ضيًا للوالدة مما يوؤدي بها اإىل عدم التجاوب مع الطبيب املولد اأو القابلة وهنا . 4
قد يكون احلل يف تدخل جراحي غري الزم. 

االأم احلامل تفقد عنا�ضر هامة من ج�ضمها كالفيتامينات واحلديد والكال�ضيوم وكذلك اخلوف من الوالدة مما يجهد . 5
ج�ضدها ويعر�ضها اإىل التعب واالإرهاق وعدم النمو بال�ضكل الطبيعي.

اإذا . 6 جهل الفتاة ال�ضغرية ب�ضكل العناية ال�ضحية لذاتها بعد الوالدة قد يعّر�ضها اإىل هبوط اجلهاز التنا�ضلي وخا�ضة 
حدث حمل مبكر اآخر دون وجود فرتة فا�ضلة ما بني الوالدتني. 

يف ال�ضن ال�ضغرية ال ت�ضتطيع ال الفتاة وال الفتى اأعطاء اأي راأي يف حتديد عدد االأوالد وال الفرتة الفا�ضلة مابني طفل . 7
واآخر لقلة الوعي الثقايف نتيجة �ضغر ال�ضن. 

هناك حقيقة علمية تتعلق باأن التواتر ال�ضديد للجماع يف �ضن مبكرة عند الفتيات ال�ضغريات قد يعر�ضهن اإىل ت�ضكل . 8
االأورام اخلبيثة يف عنق الرحم.

4. املربرات االجتماعية
هناك الكثري من االأعباء االجتماعية ترتتب على االأزواج خ�ضو�ضا يف بدايته، فاإذا كان االأزواج قا�ضرين غري فاهمني ملوؤ�ض�ضة 
الزواج فكيف لهم حتمل هذه االأعباء، وكيف لفتاة �ضغرية كون من يتم تزوجهن ب�ضن مبكرة هن الفتيات اأكرث من الذكور، 
فكيف لهذه الفتاة التي مل تن�ضج بعد وهي يف �ضن الطفولة اأن تقود موؤ�ض�ضة الزواج مع اأعبائها االجتماعية وما يرتتب عليها 
من التزامات اجتاه الزوج واالأطفال، اإ�ضافة اإىل االلتزامات االجتماعية املجتمعة االأخرى جتاه اأهل الزوج واأقاربها،  كل هذه 
الواقع  اأن من هو طفل غري قادر على االن�ضجام مع هذا  املبكر، لكون  الزواج  اإ�ضكالية  االلتزامات واالأعباء تزيد من حجم 
اجلديد مما ي�ضبب اإ�ضكاليات اجتماعية كبرية غالبا ما تنتهي باالنف�ضال ونكون بذلك �ضاهمن بازدياد ن�ضبة الطالق وغريها 

من املوؤثرات ال�ضلبية لالأ�ضرة الفل�ضطينية ال احلد منها. 

ففي الدرا�ضة التي ن�ضرتها وزارة �ضوؤون املراأة حتت عنوان) اإ�ضكاليات الزواج املبكر يف فل�ضطني( اأفادت اإن معظم الدرا�ضات 
اأ�ضارت اإىل اأن 93% من حاالت الطالق التي �ضجلت لدى املحاكم ال�ضرعية كانت فيها عمر الفتيات من بني 15-19 عاما مما 

يفيد اأن الزواج املبكر هو �ضبب رئي�ضي لرفع معدالت الطالق. 

اإن الزواج يف هذه ال�ضن حتما هو ال�ضبب الرئي�س من احلرمان من ا�ضتكمال التعليم لدى الفتيات اأكرث منه لدى الذكور ففي 
نف�س الدرا�ضة اآنفة الذكر ا�ضارت اإىل اإن امل�ضوح ال�ضكانية التي اأجريت على املجتمع الفل�ضطيني للعام 2003 اإىل اأن 46.5% من 
الفتيات املن�ضحبات من املدار�س ان�ضحنب ب�ضبب الزواج وهذا يف مرحلة التعليم االإلزامي اأي مرحلة ال�ضف العا�ضر اأي تكون 
الفتاة بعمر 15 �ضنة واأن معظم االن�ضحاب للطالب الذكور كان ب�ضبب التح�ضيل العلمي ال�ضعيف، وعليه فان الزواج يف هذا 
ال�ضن يحرم الفتيات من ا�ضتكمال التعليم مما يوؤثر على ازدياد ن�ضبة االأمية يف �ضفوف الن�ضاء ، هذا باالأ�ضافة اإىل حرمان 
الفتيات من حقهن يف التعليم الذي كفله لهن القانون واالتفاقيات احلقوقية الدولية التي اآثرت ال�ضلطة الوطنية  االلتزام بها، 
اإ�ضافة اإىل حرمانها من امل�ضاركة يف �ضوق العمل مما يعني زيادة ن�ضبة املعالني باملجتمع فتكون زيادة عدد امل�ضتهلكني اأكرث من 
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املنتجني وبالتايل تكون التنمية االقت�ضادية م�ضوبة بخلل كبري.

خمرجات اجلل�صة: 
• خروج امل�ضاركني وامل�ضاركات من هذه اجلل�ضة بفهم موحد متفق عليه املربرات ال�ضحية واالجتماعية والقانونية.	

• توحيد الفهم لكافة امل�ضاركني وامل�ضاركات فيما يتعلق بامل�ضطلحات واالأبعاد املرتبطة بتعديل �ضن الزواج وخا�ضة البعد 	
ال�ضحي والقانوين واالجتماعي.

• متكن امل�ضاركني/ات من حتليل الو�ضمة املجتمعية، واآلية املطالبة باحلقوق للن�ضاء يف ظل هذه الو�ضمة.	

اإر�صادات للمدرب:
• ُي�ضار اأن مو�ضوع هذه اجلل�ضة قد لقي قبول وتفاعل من امل�ضاركني/ات، غري اأنه قد ال يجد ترحيب من بع�س الفئات.	

• من املهم الرتكيز على الواقع احلايل االجتماعي والتطور العملي والتاأثري ال�ضلبي ل�ضن الزواج يف �ضن مبكر. 	

• اأهمية حتفيز امل�ضاركات وامل�ضاركني الأهمية تعديل �ضن الزواج ورفعه لل�ضن 18.	
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة الثالثة
االآثار ال�ضلبية الناجتة 

عن تعدد الزوجات  

- التعرف على العالقة بني 
التعدد و�ضون كرامة املراأة 

االإن�ضانية  
- تعزيز اجتاهات امل�ضاركني/
ات نحو خطورة مو�ضوع تعدد 

الزوجات 
- تزويد امل�ضاركني/ات مبهارات 

يف توثيق حاالت التعدد واالآثار 
الناجمة عنه

- ع�ضف ذهني 
- عمل جمموعات 

- نقا�س جماعي 
- لعب اأدوار 

- كراتني كبرية
A4 اوراق -

- اقالم فلوما�ضرت
- لوح قالب

4�ضاعات 

الن�صاط االأول: نقا�س وع�ضف ذهني                                                                                                                        ن�ضف �ضاعة 
الن�صاط الثاين: عمل جمموعات ولعب ادوار                                                                                                     3 �ضاعات ون�ضف

خطوات اجلل�صة:

الن�صاط االأول:نقا�س وع�صف ذهني
يقوم املدرب/ة بطرح �ضوؤال للم�ضاركات وامل�ضاركني، حول راأيهم يف مو�ضوع تعدد الزوجات ويتم فتح نقا�س حول املو�ضوع، 
من اجل الو�ضول اإىل نتيجة مفادها ان هناك ثالث مواقف اجتاه مو�ضوع تعدد الزوجات، بحيث يتمثل املوقف االأول ان هناك 
اجتاه مع وجود ن�س على  التعدد لكونه م�ضتند اإىل ال�ضريعة ويجب ان يبقى الن�س كما هو، وموقف يتمثل يف انه البد من تقييد 
تعدد الزوجات بقيود وان ال يكون على اإطالقه، وموقف يتمثل مبنع التعدد باملطلق. وهذه املواقف الثالث �ضتكون هي املدخل 

للن�ضاط الثاين.

الن�صاط الثاين: عمل جمموعات ولعب ادوار                      
يقوم املدرب/ة بتق�ضيم امل�ضاركات وامل�ضاركني اإىل ثالث جمموعات بناء على االجتاهات الثالث التي خرجت من الن�ضاط 
فان  جمموعات  ثالث  على  التوزيع  تقبل  امل�ضاركني  اآراء  كانت  فان  م�ضارك  كل  راأي  على  بناء  التق�ضيم  يكون  بحيث  االأول، 
ذلك �ضيكون جيد، وان كانت اغلب االآراء غري مت�ضاوية لعدد املجموعات فعلى املدرب ان يعمد اإىل تق�ضيم املجموعات ح�ضب 
الطريقة التي يراها منا�ضبة ويطلب من كل جمموعة لعب دور اجتاه من االجتاهات التي خرجت من الن�ضاط االأول. بحيث 
يكون تق�ضيم املجموعة االأوىل تتبنى موقف املوؤيد للتعدد وو�ضع مربراتها لهذا الراأي، واملجموعة الثانية تكون مع التعدد لكن 
و�ضع  اأي�ضا  وعليها  التعدد  رف�س  اجتاه  تتبنى  ف�ضوف  الثالثة  املجموعة  اأما  الراأي،  لهذا  و�ضع مربراتها  اأي�ضا  وعليها  بقيود 

دوافعها ومربراتها لذلك.

وجمهور  الو�ضع  هذا  برف�س  املنادين  جمهور  بني  الوا�ضع  اجلدل  تزل  ومل  اأثارت  التي  املوا�ضيع  من  التعدد  مو�ضوع  ويعترب 
املنادين ب�ضرورة االأخذ به ملزاياه االجتماعية واالقت�ضادية واالأخالقية، ا�ضتنادا لعدة اعتبارات اأهمها:

• عدم قدرة الزوجة االأوىل على تلبية واإ�ضباع الرغبات اجلن�ضية للزوج، ومن ثم يعترب التعدد احلل االأمثل وال�ضد املانع دون 	
انحراف الزوج وبحثه عن رغباته بو�ضائل وطرق غري م�ضروعة وحمرمة.

• يعترب التعدد احلل املثايل مل�ضكلة اخللل الدميغرايف يف ارتفاع ن�ضبة االإناث قيا�ضا بالذكور يف جمتمعنا، ومن ثم قد يحقق 	
التعدد احلل الإن�ضاف الن�ضاء جراء ما يقدمه من فر�س لهن يف الزواج وتكوين االأ�ضر .



187

س | قانون األحوال الشخصية
الجزء الخام

• و�ضيلة حلل م�ضكلة عدم اإجناب الزوجة االأوىل.	

• و�ضيلة لتجاوز مر�س الزوجة االأوىل.	

• حل لالأو�ضاع غري الطبيعية التي تن�ضاأ عن احلروب وما تخلفه من خلل يف ن�ضبة الذكور قيا�ضا باالإناث.	

• و�ضيلة تكافل اجتماعي جراء متكني الرجل من تبني اأكرث من اأ�ضرة ومن ثم حتقيق تكافل اجتماعي فردي يحقق االأمن 	
واال�ضتقرار ويقلل من الفاقة وامل�ضاكل االجتماعية التي قد تع�ضف باملجتمع باأو�ضاع معينة.

• من االأف�ضل قبول املراأة بفكرة التعدد لكون بديلها �ضيكون الطالق.	

• )قد ي�ضتويل احلب على قلب زوج فيهيم بامراأة غري زوجته وتهيم به بحيث ي�ضعب عليهما التخلي عن بع�ضهما ... فيكون 	
من امل�ضلحة لهذا الرجل الزواج بهذه املراأة مع االإبقاء على زوجته االأوىل حتى ال يقعان يف الفاح�ضة املحرمة(.

ان دعاة وقف هذا ال�ضكل من الزواج والذين بدءوا مبناه�ضة التعدد منذ بدايات القرن الع�ضرين ا�ضتندوا اإىل قراءة الن�س 
القراآين بطريقة خمتلفة وا�ضتطاعوا قراءة ال�ضياقات التي فر�ضها وال زال التغيري الثقايف االقت�ضادي االجتماعي واالأخالقي 
املراأة،  كرامة  حتديدا  وهنا  االإن�ضان  م�ضلحة  هو  االأ�ضا�ضي  جوهرها  وامل�ضادر  امل�ضارات  متنوعة  �ضريورة  عرب  والقانوين 
وعدالة االأديان، وقامت هذه املحاوالت بك�ضر املظاهر النمطية لالأدوار االجتماعية لكال اجلن�ضني وما ين�ضاأ عنهما من متييز 
يف احلقوق وقد انعك�س هذا يف م�ضامني حقوق املواطنة، ويف د�ضاتري معظم الدول العربية التي ن�ضت على امل�ضاواة. ولعل 

منطلقات تيار راف�ضي التعدد ي�ضتند يف الرد على م�ضوغات من يدعم التعدد باالإ�ضارة اإىل الق�ضايا التالية:

• مل تعد احلروب تقت�ضر على الرجال فقط، فالن�ضاء هن اأي�ضا م�ضاركات يف اآلة احلرب �ضواء يف اجليو�س اأو يف اإدارة 	
احلرب، واحلرب �ضهدت تغريًا يف �ضكلها فهي مل تعد حت�ضد اجليو�س فقط، بل �ضعوبا بكاملها مبا فيها من  مدنيني بغ�س 

النظر عن اجلن�س كما حدث يف احلروب االأخرية مثل حرب العراق.

• الزعم بزيادة ن�ضبة الن�ضاء على الرجال يف املجتمعات هو زعم غري �ضحيح، ففي جمتمعنا الفل�ضطيني على �ضبيل املثال 	
التعدد ظاهرة  يف�ضر دعاة  اإىل ذلك، كيف  اإ�ضافة  الرجال،  ن�ضبة 50.7% من  ن�ضبة هي 49.3% مقابل  الن�ضاء  ت�ضكل 
العمالة الوافدة وغالبيتها من الرجال،  حيث تبنى مدن خا�ضة لهوؤالء العمال، وال�ضوؤال الذي يطرح هنا: هل تقوم الدول 
من اجل احلفاظ على االأخالق وعدم ال�ضقوط بالرذيلة بالعودة لتعدد االأزواج لتقوم امراأة واحدة بحماية اأربع رجال اأو 

اأكرث اإذا اأمكن، خا�ضة ان طبيعة الرجال اجلن�ضية كما يدعوا اأن�ضار التعدد ال ميكن ال�ضيطرة عليها.

• اأما بالن�ضبة لت�ضويغ خلق الروابط والت�ضامن على اأر�ضية امل�ضاهرة، فيجابه بدرا�ضات اجتماعية قدمت على مدار القرن 	
املا�ضي وال تزال تتناول م�ضاكل التعدد يف تف�ضخ االأ�ضر ويف بثه احلقد والكراهية وال�ضقاق والنزاع بني االأوالد والزوجات، 
ويكفي ان ن�ضري اإال اأن دالالت كلمة “ال�ضرة” التي تطلق على الزوجة الثانية اأو الثالثة اأو الرابعة تت�ضمن دالالت ال�ضرر، 
والعدوة، وكلها تعابري حمايدة تو�ضف بها الزوجة  املخادعة  ويف بع�س اللهجات هناك تعابري اخرى “الطبينة” وهي 

االأخرى.

ورغم ذلك نقف على ا�ضتغالل وتذرع جمتمع الرجال باالإباحة ال�ضرعية للتعدد، كمربر و�ضند الإ�ضفاء امل�ضروعية على تنفيذه 
لهذه االإجازة، بل ال نغايل اإن قلنا باأن واقع التعدد يف جمتمعنا العربي واالإ�ضالمي ي�ضري اإىل اأن اأغلب اإن مل يكن معظم حاالت 
التعدد قد متت الأ�ضباب ال عالقة لها باأ�ض�س ومربرات ال�ضريعة االإ�ضالمية يف اإباحة هذا الو�ضع واإمنا لتلبية رغبات الرجل، 
الذي اأ�ضاء كما هو ثابت ا�ضتخدام هذه الرخ�ضة واالإجازة، وهذا ما يت�ضح من خالل الكثري من املالحظات التي ي�ضتطيع 
الرا�ضد الأثر وانعكا�س هذا الزواج على الفرد واملجتمع التوقف اأمام جملة من املالحظات على التعدد اأهمها واأخطرها على 

املراأة واملجتمع واالأبناء هي:

• اإن اأغلب حاالت التعدد تقوم على زواج غري متنا�ضب من حيث العمر بني الرجل واملراأة، فالرجل يختار يف حال التعدد 	
امراأة ت�ضغره بكثري.
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• يوؤدي التعدد اإىل اإنكار حقوق الزوجة االأوىل التي يقت�ضر حقها كما هو ثابت على تغطية تكاليف االإنفاق ودون اأدنى عدالة 	
اأو م�ضاواة بينها وبني الزوجة الثانية.

• ي�ضل التعدد يف الكثري من احلاالت التي حتلل الزوج املطلق من م�ضوؤولياته والتزاماته وترك العبء بالكامل على الزوجة 	
االأوىل.

• الكثري من حاالت التعدد تتم بال�ضر ودون علم ومعرفة الزوجة االأوىل التي تكره يف اغلب احلاالت على قبول هذا الواقع 	
والتعاي�س معه.

• الرجال 	 ي�ضتخدم  ما  كثري  بحيث  الزوجية،  ودميومة حياتها  ا�ضتقرارها  للمراأة يف  وتهديد  و�ضيلة �ضغط  التعدد  اأ�ضبح 
هذه ال�ضلطة كو�ضيلة �ضغط وتهديد الإجبار الزوجة على التنازل عن بع�س حقوقها اأو جتنب معار�ضة الرجل اأو مطالبته 

بالتزاماته.

• اأ�ضبح مربر الرجل يف التعدد االقتدار املايل ولي�س العدل.	

خمرجات اجلل�صة: 
• خالل 	 من  ذلك  على  القدرة  عنه،ولديهم/لديهن  والدفاع  التعدد  فكرة  لرف�س  وحُمفزين/ات  قادرين  م�ضاركني/ات 

تزويدهم بكافة الدرا�ضات واالأفكار الداعمة لوجهة النظر هذه .

اإر�صادات للمدرب/ة
• اأن يو�ضل فكرة للم�ضاركني/ات ان هذا املو�ضوع هو مو�ضوع جديل ومثري نقا�س حول 	 ميكن للمدرب عند فتح النقا�س 

واإي�ضال فكرة الثالث اجتاهات  اأي�ضا لها وجهة نظر خمتلفة عن ما هو �ضائد جمتمعيا  اآراء فقهية  الكثري وان هناك 
للم�ضاركني/ات .

• املهم على 	 لذلك من  القراآين،  والن�س  بالقراآن  املو�ضوع مرتبط  لكون هذا  املتدربني  الفكرة م�ضبقا على  اإ�ضقاط  عدم 
املدرب ان يكون مي�ضر لالجتاهات التي يحملها امل�ضاركني.

• حماولة تقدمي الراأي لالآخر ملا هم يقتنعون به وعدم الطلب من امل�ضاركني/ات اأن يتبنوا هذه االأفكار بقدر اأن يفكروا بها 	
ويتوقفوا عندها.
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�صة الرابعة
قانون االأحوال ال�ضخ�ضية 

وم�ضاألة الطالق

- التعرف على واقع قانون االأحوال 
ال�ضخ�ضية والطالق   

- التعرف على التمييز يف مو�ضوع 
الطالق وعدم ان�ضجامه مع 

احلقوق  
- تزويد امل�ضاركني/ات مبهارات 

يف توثيق ور�ضد اإح�ضائيات 
املرتبطة بالطالق 

- ع�ضف ذهني 
- عمل جمموعات 

- نقا�س جماعي 
- لعب اأدوار 

- كراتني كبرية
A4 اوراق -

- اقالم فلوما�ضرت
- لوح قالب

�ضاعتان 
ون�ضف 

الن�صاط االأول: ع�ضف ذهني ونقا�س حول معرفة امل�ضاركات وامل�ضاركني باأحكام الطالق                                        ن�ضف �ضاعة
الن�صاط الثاين: عر�س من قبل املدرب/ة ملربرات تعديل الطالق.                                                                           ن�ضف �ضاعة
الن�صاط الثالث: جمموعات عمل.                                                                                                                            �ضاعة ون�ضف

خطوات اجلل�صة 

الن�صاط االأول: ع�صف ذهني ونقا�س حول معرفة امل�صاركات وامل�صاركني باأحكام الطالق      
الفل�ضطيني، وما هو  باأحكام الطالق املطبق حاليا يف املجتمع  يقوم املدرب/ة ب�ضوؤال امل�ضاركات وامل�ضاركني حول معرفتهم 
راأيهم باأحكام الطالق، وكتابة ما يخرج من النقا�س على اللوح القالب، على اأن ال يقوم املدرب/ة بت�ضحيح امل�ضاركني واإمنا 
تركهم حتى يتم ا�ضتنفاذ كافة املعلومات من امل�ضاركني، ومن ثم يقوم املدرب/ة يف نهاية النقا�س اإىل تعريف الطالق واأحكامه 
يف القانون واإ�ضافة االآثار التي ترتتب على الطالق وتبيان االنتهاكات التي ترتتب على الطالق حلقوق الن�ضاء. على اأن ال يغفل 
املدرب/ة الرتكيز على مبداأ هام وهو اأن عقد الزواج هو من العقود الر�ضائية التي تتطلب وجود طريف للعقد واإيجاب وقبول، 

وان الطالق يتم باإرادة منفردة من احد اأطرافه وهو الرجل. 

الن�صاط الثاين: عر�س من قبل املدرب/ة ملربرات تعديل الطالق
 يقوم املدرب/ة بعر�س للم�ضاركني/ات حول مربرات لتعديل املواد املتعلقة بالطالق يف قانون االأحوال ال�ضخ�ضية، ويبني مكمن 
االنتهاك يف القانون، ويبني انه من ال�ضرورة تعديل هذه البنود يف القانون،ويعمل املدرب/ة على تعميق النقا�س التلخي�ضي 

واتاحة الفر�ضة للم�ضاركني/ات للتعبري عن ارائهم املختلفة حول ما مت عر�ضه من مربرات.

مربرات تعديل الطالق
اإن عقد الزواج هو من العقود الر�ضائية التي تتطلب اإيجاب وقبول،  وهو من العقود التي ترتب اآثار على اأطرافها، فعقد الزواج 
يرتب اثر والتزامات على كل من الزوجني، فعقد الزواج ابتداء البد له من اأطراف وهو الزوج والزوجة، واإذا ما متعنا اأكرث يف 
عقد الزواج فاإننا جند اأثره يتعدى اأطرافه فهو يرتب اثر اإىل االأبناء اإن وجدوا وعليه فان عقد الزواج تتعلق به حقوق اأطرافه 
وحقوق اآخرين، واإذا كانت بداية العقد تطلب وجود اإيجاب وقبول من اأطرافه فاإننا جند اأن انتهاء عقد الزواج ال يتطلب ذات 
ال�ضروط عند انق�ضائه، فالرجل يحق له اأن ينهي هذا العقد باإرادته املنفردة دون اأي التفات اإىل حقوق االآخرين التي ترتتب 
على اإنهاء العقد، فمجرد اإيقاع الطالق باالإرادة املنفردة من الرجل فان العقد رتب اآثار على هذا االإنهاء ورتب التزامات تتعلق 

بالطرف االأخر واآخرين اأي�ضا كاالأبناء.

واإذا ما دققنا يف عقد الزواج فاإننا جند اأن العقد ابتداء تطلب اأن يكون هناك قبول من كافة اأطرافه، مما يعني انه ال بد من 
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اأن يكون هناك قبول يف اإنهاء العقد اأي�ضا من كافة اأطرافه، وذلك انطالق من مبداأ قانوين وهو اأن العقد �ضريعة املتعاقدين ، 
اإن عقد الزواج هو ك�ضائر العقود من حيث ال�ضكل يف انعقاده وما تطلبه القانون ك�ضكل من اأ�ضكال معينة للعقود.

اإن م�ضمون  عقد الزواج  يختلف كليا عن باقي العقود، فهو عقد ر�ضائي بامتياز اأ�ضا�ضه املودة والرحمة الأنه يتعلق بال�ضراكة 
االإن�ضانية من اجل اإكمال احلياة القائمة على ال�ضراكة والتفاهم والتحابب، فعقد الزواج هو لي�س عقد �ضراكة جتارية، حتى 
يف العقود التجارية جند اأنه تقوم على نف�س املبداأ االإيجاب والقبول وتنتهي اإما باإرادة اأطرافه وميكن اأن تنتهي باإرادة طرف 
واحد مع االأخذ بعني االعتبار ال�ضروط اجلزائية التي ي�ضعها املتعاقدين عند اإنهاء العقد من طرف واحد، فاإذا كان ذلك يف 

العقود التجارية فكيف االأمر يف عقد الزواج.

انطالقا مما تقدم فاإننا ندعو الن يكون الطالق بيد القا�ضي ال بيد االأطراف، لطاملا اتفقا على عقد الزواج هو من العقود التي 
ترتب اآثار متتد اإىل االأ�ضرة كافة ولي�س فقط اأطرافه، اإ�ضافة اإىل حتقيق مبداأ العدل واالإن�ضاف يف م�ضاألة الطالق، وحيث اأن 
القانون األزم وفر�س عقوبات على عدم ت�ضجيل الطالق فانه من باب اأوىل اأن يكون الطالق بيد القا�ضي ال بيد اأطراف العقد 

حتقيقا للعدالة، فاإننا نبني مطلبنا هذه على املربرات التالية:

• اإن انفراد الرجل بحق الطالق دون املراأة يوقعه متى �ضاء دون رقيب اأو ح�ضيب، فهو يكون بذلك �ضيف م�ضلط على رقبة 	
املراأة ، ما يعك�س تهديد م�ضتمر للمراأة من اأن الرجل هو من ميلك حق اإنهاء العالقة الزوجية وقت ما �ضاء وكيف ما �ضاء، 
وهو يف هذه احلالة ميثل تخوف الكثري من الن�ضاء من اأنهن ال حول لهن وال قوة، فهن يتم تزوجيهن مبكرا دون اختيارهن 
وكذلك ال ميلكن حق اإنهاء الزواج كما الرجل ميلك ذلك مما يعك�س مدى قهر الن�ضاء يف هذه احلالة، التي معها يجدن 
اأنف�ضهن يقبلن بزواج الرجل من امراأة ثانية مرغمني اإما لتخوفهن من اأن يقدم الرجل على طالقهن وهن ال ميلكن من 
التمكني االقت�ضادي ما ميكنهن للعي�س وحدهن اأو يف كنف اأ�ضرهن، اإ�ضافة اإىل اللوم املجتمعي والنظرة املجتمعية اجتاه 
املراأة املطلقة، اإ�ضافة اإىل عدم تقبل االأهل لفكرة طالق ابنتهم، اإ�ضافة اإىل اختالل موازين تركيب االأ�ضرة، حيث اأن 

الرجل دوما هو من ميثل ال�ضطوة والقوة يف داخل االأ�ضرة مما يجعل الن�ضاء دوما يف املكان االأ�ضعف ا�ضريا.

• وجود اأحكام للطالق التع�ضفي يف قانون االأحوال ال�ضخ�ضية االأردين املطبق يف ال�ضفة الغربية، يعك�س انتباه امل�ضرع اإىل 	
انه من املمكن اأن يكون هناك تع�ضف يف ا�ضتخدام هذا احلق املمنوح للرجل يف القانون، فيمكن للرجل اأن يطلق زوجته 
دون اأي �ضبب يذكر، وبغ�س النظر عن معاجلة هذا املو�ضوع يف القانون من الت�ضدد يف التعوي�س عن الطالق التع�ضفي، 
اإال اأنه يعك�س مدى اأهمية عدم ال�ضماح للرجل باإيقاع الطالق منفردا خارج اإطار الق�ضاء ملا ينطوي على خماطر وعدم 

م�ضاواة وانتهاك حلقوق املراأة.

• الطالق الغيابي والطالق يف غري جمل�س الق�ضاء، فكثري من الرجال الذين يوقعون الطالق ال يعلمون اإن كان طالقهم 	
�ضعيد  على  االإ�ضكاليات  من  الكثري  يخلق  وهذا  بذلك،  اال�ضتفتاء  اأجل  من  الذهاب  اإىل  ي�ضطرهم  مما  ال  اأم  �ضحيح 
بعدم  الرجال  الكثري من  يعمد  اأن  فيمكن  املحكمة،  لدى  الطالق  بت�ضجيل  يقوم  باأن  الرجل  يلزم  القانون  االأ�ضرة، فال 
ت�ضجيل الطالق مما يخ�ضع حقوق الن�ضاء واالأطفال اإىل االإهدار، ف�ضال عن هذا وذاك، فكثري من حاالت الطالق الغيابي 
التي حت�ضل تكون دون علم الزوجة فهو يطلقها ويرجعها دون علمها مما ي�ضري اإىل انتهاك �ضارخ حلقوق وكرامة املراأة 

وكاأنها �ضلعة ت�ضتبدل وتعاد وقت ما �ضاء الرجل.

• اإن الواقع احلايل للطالق واالدعاء بان القانون منح الزوجة احلق يف طلب الطالق يف حاالت حددها القانون وهي عيب 	
يف الزوج ، وعدم قدرة الزوج على االإنفاق، والغياب، النزاع وال�ضقاق، واحلب�س، وجند من خالل هذه احلاالت اخلا�ضة 
التي حددها القانون  ومرتبط برفع دعوى اأمام الق�ضاء. وطلب التفريق للعيب يوؤجل ل�ضنة على اأمل �ضفاء الزوج، وطلب 
التفريق لعدم االإنفاق يوؤجل على اأمل ي�ضر الزوج، وطلب التفريق للغياب ال يحكم به اإال بعد غياب الزوج �ضنة بال عذر 
مقبول، وطلب التفريق حلب�س الزوج م�ضروط باحلكم عليه ثالثة �ضنوات فعليًا واأن مي�ضي �ضنة، وطلب التفريق للنزاع 
وال�ضقاق م�ضروط باإثبات ال�ضرر، يف ذات الوقت الذي ي�ضتطيع فيه الزوج وبكل ب�ضاطة وبدون اإبداء االأ�ضباب اأو اإثبات 

ال�ضرر اإنهاء العالقة الزوجة .
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الن�صاط الثالث: جمموعات عمل
يقوم املدرب/ة بتوزيع امل�ضاركات وامل�ضاركني اإىل ثالث جمموعات بحيث يطلب من كل جمموعة نقا�س ما مت عر�ضه من قبل 
املدرب/ة وما جرى من نقا�س يف بداية اجلل�ضة، على اأن تقوم كل جمموعة يف التو�ضل اإىل موقف حول مو�ضوع الطالق وما هي 
روؤيتهم حول تعديل مو�ضوع الطالق ومن ثم تقوم كل جمموعة بعر�س موقفها اأمام املجموعة الكبرية، ويف النتيجة التو�ضل اإىل 

فهم م�ضرتك حول ما يجب اأن تكون عليه املطالبة بتعديل املواد القانونية املتعلقة باأحكام الطالق.

خمرجات اجلل�صة: 
• م�ضاركني/ات اأ�ضبحوا على معرفة ودراية باأحكام الطالق يف القوانني احلالية واأحكام الطالق يف هذه القوانني.	

• م�ضاركني/ات لديهم املعرفة باملربرات القانونية واملو�ضوعية لتعديل اأحكام الطالق يف قوانني االأحوال ال�ضخ�ضية.	

اإر�صادات للمدرب
• تعترب اجلل�ضة املتعلقة بالطالق �ضهل ممتنع، اأي رغم انه يرتبط باأحكام ال�ضريعة اال�ضالمية وتعدد املذاهب فيه، اإال انه 	

من ال�ضهل على املدرب/ة اأن يطرح املو�ضوع على املجموعة، لكن على املدرب/ة اأن يكون دائما مدركًا االإطار الواقعي 
للمو�ضوع ويبتعد دوما عن الدخول يف �ضجال الفقه الديني مما ي�ضهل نقا�س املو�ضوع يف اطاره احلقوقي بني املجموعة.

• العمل قدر االإمكان على عر�س جتارب عملية من احلاالت الواقعية للطالق يف املجتمع الفل�ضطيني، وهذا ي�ضهم يف تعزيز 	
الفهم وتعميقه لدى امل�ضاركني/ات، وكذلك تقوية تبني هذا التوجه لديهم/ن.
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ت�صل�صل 
اجلل�صات

الطرقاالأهداف التدريبية
التدريبية

)االأ�ضاليب- التقنيات التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات- املواد- الو�ضائط 
التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة 
اخلام�ضة

ح�صانة 
االأطفال

- التعرف على واقع قانون 
االأحوال ال�ضخ�ضية واحل�ضانة  

- التعرف على منطلقات 
م�ضلحة الطفل الف�ضلى

- التعرف على تعار�س القوانني 
ذات ال�ضلة باملراأة والطفل مع 

م�ضاألة احل�ضانة 

- ع�ضف ذهني 
- عمل جمموعات 

- نقا�س جماعي 

- كراتني كبرية
A4 اوراق -

- اقالم فلوما�ضرت
- لوح قالب

LCD -

 �ضاعتان 
ون�ضف 

الن�صاط االأول: ع�ضف ذهني ونقا�س حول معرفة امل�ضاركات وامل�ضاركني باأحكام احل�ضانة                                     ن�ضف �ضاعة
الن�صاط الثاين: عر�س ونقا�س ملربرات تعديل احل�ضانة.                                                                                         ن�ضف �ضاعة
الن�صاط الثالث: جمموعات عمل يف م�ضاألة احل�ضانة.                                                                                            �ضاعة ون�ضف

خطوات اجلل�صة 

الن�صاط االأول:ع�صف ذهني ونقا�س حول معرفة امل�صاركات وامل�صاركني باأحكام احل�صانة        
يقوم املدرب/ة ب�ضوؤال امل�ضاركات وامل�ضاركني حول معرفتهم باأحكام احل�ضانة املطبق حاليا يف املجتمع الفل�ضطيني، وما هو 
راأيهم باأحكام احل�ضانة، وكتابة ما يخرج من النقا�س على اللوح القالب، على اأن ال يقوم املدرب/ة بت�ضحيح امل�ضاركني/ات 
امل�ضاركني/ات، ومن  املعلومات من  ا�ضتنفاذ كافة  يتم  للتعبري عما يجول بخاطرهم، حتى  الكافية  الفر�ضة  واإمنا اعطائهم 
ثم يقوم املدرب/ة بعمل نقا�س تلخي�ضي ويخل�س اإىل تعريف احل�ضانة واأحكامها يف القانون واإ�ضافة االآثار التي ترتتب على 
احل�ضانة وتبيان االنتهاكات التي ترتتب على احل�ضانة حلقوق الن�ضاء واالأطفال. والرتكيز على مبداأ هام وهو م�ضلحة الطفل 

الف�ضلى عند احلكم باحل�ضانة.

الن�صاط الثاين: عر�س ونقا�س ملربرات تعديل احل�صانة                                  
يقوم املدرب/ة بعر�س االنتهاكات التي ترتتب على اأحكام احل�ضانة، وكيفية التعديالت املطلوبة واملربرات لهذه التعديالت.

مربرات لتعديل املواد املت�صلة باحل�صانة 
1. قانون حقوق العائلة رقم)303( ل�صنة 1954املطبق يف قطاع غزة

يف  جاء  حيث  الرجال،  على  وتقدميهن  االأطفال  ح�ضانة  يف  الن�ضاء  باأحقية  واأخذت  فقط،  واحدة  مادة  يف  احل�ضانة  عالج 
املادة )118( “ للقا�ضي اأن ياأذن بح�ضانة الن�ضاء لل�ضغري بعد �ضبع �ضنوات اإىل ت�ضع �ضنوات ولل�ضغرية بعد ت�ضع اإىل اإحدى 
ع�ضرة، اإذا تبني اأن م�ضلحتهما تقت�ضى ذلك”.ومل يتطرق القانون حلاالت �ضقوط احل�ضانة، ونفقة االأوالد ، وترتيب االأوليات 
الزوجية  احلياة  قيام  ا�ضتحالة  حال  احل�ضانة  يف  االأم  باأحقية  اأخذ  والذي  احلنفي،  للمذهب  واأحالها  احل�ضانة،  مل�ضتحقي 
وبعد الفرقة اإذا اجتمعت بها �ضروط اأهلية احل�ضانة وفقا للمادة )380(. وا�ضرتط يف احلا�ضنة اأن تكون “ حرة بالغة عاقلة 

اأمينة...وان ال تكون مرتدة وال متزوجة بغري حمرم لل�ضغري” وفقا للمادة)382(

يف  يليها  ملن  انتقل  حقها  �ضقط  ومتى  لل�ضغري..  حمرم  “ غري  بزوج  تزوجت  اإذا  احل�ضانة  يف  االأم  ح�ضانة  اإ�ضقاط  ويتم 
مع  ال�ضفر  املطلقة  على  القانون  وحظر   .)383( للمادة  للح�ضانة” وفقا  احلا�ضنة  حق  يعود  املانع  زال  اال�ضتحقاق...ومتى 
املح�ضون من غري اإذن اأبيه وفقا للمادة)393(، كما منع االأب من اإخراج املح�ضون من بلد اأمه بال ر�ضاها مادام يف ح�ضانتها، 
واأجاز له القانون ال�ضفر مع املح�ضون يف حال زواجها من اأجنبي وفقا للمادة )392(. واأخريًا، األزم القانون الزوج باأجرة 
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احل�ضانة والر�ضاعة والنفقة اإذا مل يكن للمح�ضون مال، وفقا للمادة)388(.

2. قانون االأحوال ال�صخ�صية االأردين:

ال يوجد فروق جوهرية بني قانون حقوق العائلة وقانون االأحوال ال�ضخ�ضية االأردين يف اأحكام احل�ضانة، وذلك لوحدة املرجعية 
الفقهية لهما، واملتمثلة يف املذهب احلنفي، لذا نالحظ تقاطع القانونان يف اجلوانب االآتية:

اأحقية االأم باحل�ضانة حال قيام الزوجية وبعد الطالق.أ. 

�ضروط اأهلية احل�ضانة.ب. 

اإ�ضقاط حق احل�ضانة عن االأم حال زواجها من غري حمرم.ج. 

ال�ضفر د.  للحا�ضنة  ال�ضماح  “عدم  على   )160( املادة  اأكدت  الويل،حيث  اإذن  دون  البالد  خارج  احلا�ضنة  �ضفر  حظر 
باملح�ضون خارج اململكة، اإال مبوافقة الويل وبعد التحقق من م�ضلحته”.

ترتيب م�ضتحقي احل�ضانة وفقا للرتتيب املعتمد يف املذهب احلنفي.ه. 

اأما جوانب االختالف بينهما تتمثل يف انتهاء فرتة احل�ضانة ،حيث ميز قانون االأحوال ال�ضخ�ضية االأردين مابني ح�ضانة االأم 
التي “ متتد ح�ضانة االأم التي حب�ضت نف�ضها على تربية وح�ضانة اأوالدها اإىل بلوغهم “ وفقا للمادة )162( ومابني ح�ضانة 

غري االأم التي تنتهي “ اإذا اأمت ال�ضغري التا�ضعة ولل�ضغرية اإذا اأمتت احلادية ع�ضرة وفقا للمادة )161(.

منظومة  يف  باحل�ضانة  تتعلق  التي  القانونية  املواد  تعديل  اإىل  ندعو  فاإننا  للمح�ضون  الف�ضلى  امل�ضلحة  مبداأ  من  وانطالقا 
االأحوال ال�ضخ�ضية للمربرات التالية.

احل�ضانة وم�ضلحة الطفل الف�ضلى ....  

• اإن التطبيق احلايل للح�ضانة من خالل قوانني االأحوال ال�ضخ�ضية املطبقة ال تكرتث مب�ضلحة الطفل الف�ضلى واإمنا يتم 	
اإقرار احل�ضانة  وكاأنها فقط حق للكبار دون ما اكرتاث لالأطفال واأين تكمن م�ضلحتهم، فاملراأة التي تنف�ضل عن زوجها 
اأو يتوفى عنها زوجها فيحق لها ح�ضانة اأطفالها اإن مل تتزوج، وان اختارت الزواج من �ضخ�س اآخر فان ح�ضانتها الأوالدها 
ت�ضقط وتذهب اإىل الن�ضاء التي تليها وفق مذهب االإمام اأبي حنيفة، وهي والدتها ابتداء، وهنا علنا نقف لرنى اأين تكمن 
م�ضلحة الطفل، فاإذا كانت جدة الطفل لوالدته يف �ضن متقدمة من العمر وكان الطفل يبلغ من العمر عام ، فهل يعقل اأن 
تكون م�ضلحة هذا الطفل عن جدته وهو يف هذا ال�ضن، فبكل تاأكيد اإن م�ضلحة الطفل تقت�ضي اأن يكون يف كنف والدته 

الأنها هي االأقدر على تربيته ومنحه حنان االأم ورعايته.

• انتقام ما بني 	 اأن االأطفال ي�ضتخدموا كاأداة  املتعلقة باحل�ضانة جند  القانونية  املواد  للتطبيق  الواقع احلايل  من خالل 
االأزواج املنف�ضلني، ويكونوا حمال للمناكفات بني االأزواج، اأو بني الزوجة واأهل الزوج، وجند اأن اأحكام ال�ضم واحل�ضانة 
ال تكون مبنية على حقيقة م�ضوح اجتماعية يقوم بها موظف خمت�س بهدف الوقوف على ما اإذا كان احلا�ضن هو موؤهل 

للح�ضانة اأم ال. فكل ذلك ينافى مع م�ضلحة الطفل الف�ضلى  وحمايته ورعايته التي اأكدت عليها القوانني االأخرى.

• احل�ضانة وحقوق املراأة يف حرية االختيار... اإن التطبيق احلايل للح�ضانة فيه الكثري من االإجحاف بحقوق الن�ضاء، فان 	
القانون ي�ضقط احل�ضانة عن االأم التي انف�ضلت عن زواجها اأو تويف عنها زوجها، مما يعني اأن االأم �ضتكون اأمام خيارين 
اإما اأن تق�ضي حياتها بدون زواج مرة اأخرى من اجل االحتفاظ باأوالدها، اأو اأن تتزوج وت�ضقط ح�ضانتها الأطفالها، مما 
يعني و�ضعها بني خيارين يف االأغلب تختار اأن تبقى مع اأطفالها على ح�ضاب حقها يف اأن تختار اأن تتزوج مرة اأخرى، ومن 
خالل الواقع احلايل لتطبيق احل�ضانة فاإننا جند حتى املراأة التي حب�ضت نف�ضها على تربية اأبنائها ومل تتزوج فهي تفني 
حياتها وزهرة �ضبابها يف تربية اأبنائها وح�ضانتهم اإىل اأن يبلغوا، وبعد بلوغهم ت�ضقط ح�ضانتها، وعليه يكون الرجل تزوج 
من امراأة اأخرى واأجنب اأطفال وا�ضتمر يف حياته من دون اأن يخ�ضر �ضيء ويف نهاية االأمر يعود االأبناء اإىل كنفه وتكون 

بذلك االأم خرجت يف نهاية املطاف بال اأوالد وبال زواج، مما ي�ضكل اإجحاف كبري بحقوق الن�ضاء. 
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التطبيق احلايل للح�ضانة يف قوانني االأحوال ال�ضخ�ضية يتعار�س ويتناق�س مع منظومة القوانني والت�ضريعات الفل�ضطينية....

• فهو يتعار�س مع القانون االأ�ضا�ضي الذي اأكد على حماية الطفولة من اأي ا�ضتغالل ، فقد ن�س القانون االأ�ضا�ضي الفل�ضطيني 	
املعدل يف باب احلقوق واحلريات العامة يف املادة )29( ويف الفقرات الثالث االأوىل منها على اأهمية حماية الطفولة 

واعتربها واجب وطني كما اأكد على حماية الطفولة من اال�ضتغالل وحمايتهم من االإيذاء واملعاملة القا�ضية.

• كما وان التطبيق احلايل للح�ضانة يتعار�س وروح قانون الطفل الفل�ضطيني رقم )7( ل�ضنة 2004  وخا�ضة املادة )4( التي 	
اأكدت على م�ضلحة الطفل الف�ضلى،كذلك املادة )3( اأي�ضا والتي اأكدت على مبداأ امل�ضاواة بني االأطفال وعدم التمييز 
بينهم ، كما واأكد قانون الطفل على االأخذ مببداأ م�ضلحة الطفل الف�ضلى لالأطفال املنف�ضلني عن والدتهم اأو والدهم 

واالحتفاظ بعالقات وات�ضاالت مبا�ضرة معهم. 

• احل�ضانة واالتفاقيات الدولة.... من خالل ما هو مطبق جند اأن احل�ضانة تتنافى وم�ضمون اتفاقية حقوق الطفل التي 	
اأكدت على وجوب اأن تراعي كافة القوانني والت�ضريعات م�ضلحة الطفل الف�ضلى عند اتخاذ اإجراءات تتعلق باالأطفال 
اأو  والديه  املنف�ضل عن  الطفل  االأطراف حق  الدول  اأن حترتم  اأكدت االتفاقية على �ضرورة  ورعايتهم وحمايتهم، كما 
عن اأحدهما يف االحتفاظ ب�ضورة منتظمة بعالقات �ضخ�ضية وات�ضاالت مبا�ضرة بكال والديه، اإال اإذا تعار�س ذلك مع 

م�ضالح الطفل الف�ضلى.

تتعلق بح�ضانة  متبادلة  وواجبات  الزواج من حقوق  ين�ضاأ عن عقد  ملا  واإدراكًا  والواجبات  امل�ضاواة يف احلقوق  ملبداأ  حتقيقًا 
االأطفال وك�ضب االأموال الالزمة لالإنفاق على االأ�ضرة باالإ�ضافة اإىل ما يرتتب على تلك االلتزامات عند اإنهاء العقد. 

ونبدي يف هذا اخل�ضو�س ما يلي:

• احل�ضانة من حقوق االأبوين ما دامت العالقة الزوجية م�ضتمرة بينهما”.	

• اإذا انتهت العالقة الزوجية بوفاة احد الزوجني،  عهدت احل�ضانة اإىل من بقي حيا منهم، واإذا انتهت العالقة الزوجية 	
وكال الزوجني بقيد احلياة عهدت احل�ضانة اإىل االأم ما مل يت�ضرر املح�ضون من ذلك.

الن�صاط الثالث:جمموعات عمل يف م�صاألة احل�صانة
بتوزيع امل�ضاركات وامل�ضاركني اإىل ثالث جمموعات بحيث يطلب من كل جمموعة نقا�س ما مت عر�ضه من   يقوم املدرب/ة 
قبل املدرب/ة وما جرى من نقا�س يف بداية اجلل�ضة، على اأن تقوم كل جمموعة يف التو�ضل اإىل موقف حول مو�ضوع احل�ضانة  
وما هي روؤيتهم حول تعديل مو�ضوع احل�ضانة ومن ثم تقوم كل جمموعة بعر�س موقفها اأمام املجموعة الكبرية، ويف النتيجة 

التو�ضل اإىل فهم م�ضرتك حول ما يجب اأن تكون عليه املطالبة بتعديل املواد القانونية املتعلقة باأحكام احل�ضانة.

خمرجات اجلل�صة: 
• م�ضاركني/ات لديهم/ن القدرة على فهم م�ضرتك حول م�ضمون احل�ضانة يف القوانني ال�ضارية يف فل�ضطني، كذلك ان 	

يتتمكنوا من فهم ا�ضباب ومربرات التعديل على مو�ضوع احل�ضانة يف قوانني االحوال ال�ضخ�ضية.

اإر�صادات للمدرب/ة
• قم بالربط بني مبادئ حقوق االن�ضان يف مو�ضوع احل�ضانة وخا�ضة م�ضلحة الطفل الف�ضلى، وذلك �ضي�ضهم يف تو�ضيع 	

وتعزيز الفهم/ان مو�ضوع تعديل االحوال ال�ضخ�ضية لي�س فقط مرتبط يف املراأة وامنا بكافة افراد االأ�ضرة.

• االحوال 	 قانون  ان  على  يوؤكد  مو�ضوع احل�ضانة  وان  مو�ضوع احل�ضانة  الطفل يف  على م�ضلحة  الرتكيز  ال�ضروري  من 
ال�ضخ�ضية لي�س فقط هو عالقة الرجل باملراأة، وامنا ميتد اثره لي�ضمل كافة افراد اال�ضرة، واأن مو�ضوع احل�ضانة غالبا 
ما ياخذه اطراف العالقة الزوجية كمو�ضوع معركة يكون فيها االطفال هم ال�ضالح وي�ضتخدمون لالنتقام بني الطرفني.
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الطرقاالأهداف التدريبيةت�صل�صل اجلل�صات
التدريبية

)االأ�ضاليب - التقنيات 
التدريبية(

الو�صائل
التدريبية

)االدوات - املواد- 
الو�ضائط التدريبية(

الوقت 
الزمني

اجلل�ضة ال�ضاد�ضة
ب���ني  امل�ضرتك���ة  االأم���وال 

الزوجني

- التعرف على مفاهيم اأ�ضا�ضية يف 
االأموال امل�ضرتكة والقانون. 

امل�ضارك���ني/ اجتاه���ات  تعزي���ز   -
ات نح���و حق���وق امل���راأة يف ال���رثوة 

امل�ضرتكة. 

- ع�ضف ذهني 
- عمل جمموعات 

- نقا�س جماعي 

- كراتني كبرية
A4 اوراق -

- اقالم فلوما�ضرت
- لوح قالب

 �ضاعتان 

الن�صاط االأول: عر�س من قبل املدرب/ة ملاهية للتعريف باالأموال امل�ضرتكة                                                                   ن�ضف �ضاعة
الن�صاط الثاين: مناق�ضة حول فكرة االأموال امل�ضرتكة                                                                                               ن�ضف �ضاعة
الن�صاط الثالث: جمموعات عمل لتوحيد املفاهيم املرتبطة باالموال امل�ضرتكة                                                                    �ضاعة

خطوات اجلل�صة 
الن�صاط االأول: عر�س من قبل املدرب/ة ملاهية للتعريف باالأموال امل�صرتكة              

يقوم املدرب/ة يف بداية اجلل�ضة ب�ضرح مفهوم االأموال امل�ضرتكة موؤكدا على اأن هذا املو�ضوع هو مو�ضوع م�ضتحدث وهو مطلب 
حديث وهو غري م�ضار اليه يف قانون االأحوال ال�ضخ�ضية، على اأن يقوم املدرب/ة بعر�س الفكرة م�ضتندا اىل املربرات الداعية 

لطرح هذا املو�ضوع والرتكيز الهام على اأن هذه الفكرة فقط تقت�ضر على االأموال التي حت�ضلت بعد الزواج.
الن�صاط الثاين: مناق�صة حول فكرة االأموال امل�صرتكة                                   

يقوم املدرب/ة بفتح النقا�س واإ�ضتمزاج راأي امل�ضاركات وامل�ضاركني يف مو�ضوع االأموال امل�ضرتكة وحماولة االإجابة على كافة 
الت�ضاوؤالت التي ميكن اأن تخرج من امل�ضاركني/ات، والتي من املمكن اأن تكون هي تخوفات اأكرث من اأنها راأي يف هذا اجلانب 
وخا�ضة من قبل امل�ضاركني الذكور،وهنا من ال�ضروري ان ي�ضجع املدرب/ة على اظهار التباينات يف اراء امل�ضاركني/ات حول 

املو�ضوع.

الن�صاط الثالث: جمموعات عمل لتوحيد املفاهيم  املرتبطة باالموال امل�صرتكة                                         
بعد اأن يتم طرح املو�ضوع واالإجابة على كافة اال�ضتف�ضارات يكون من املهم اأن يتم توزيع امل�ضاركات وامل�ضاركني يف جمموعات 
اإقناع اجلمهور  اأن تقوم كل جمموعة بو�ضع فهمها ملو�ضوع االأموال امل�ضرتكة وكيف كل جمموعة �ضتعمل على  عمل من اجل 

بطرحها ملو�ضوع االأموال امل�ضرتكة.

مفاهيم  واأ�ص�س مرتبطة باالأموال امل�صرتكة
عندما نتحدث عن االأموال امل�ضرتكة بني الزوجني نق�ضد بها االأموال التي حت�ضلت عليها االأ�ضرة بعد الزواج، والتي جاءت 
نتيجة للجهد املبذول من قبل الزوجني �ضواء من خالل العمل املنزيل للمراأة، اأو من خالل العمل خارج املنزل للرجل و املراأة، 
بحيث اأن االأموال التي كانت لكل من الزوجني قبل اإبرام عقد الزواج؛ تكون من �ضمن الذمة املالية املنفردة لكل من الزوجني 
والتي ال تدخل �ضمن االأموال امل�ضرتكة، اإال اإذا متت تنمية هذه االأموال بعد عقد الزواج �ضواء كانت هذه االأموال منقولة اأو 

غري منقولة.

وال�ضوؤال املطروح فيما اإذا كان عمل املراأة داخل املنزل يدخل �ضمن مفهوم تكامل الزوجني يف تكوين املال امل�ضرتك لالأ�ضرة 
اأم ال.. ومن هنا البد لنا اأن نقف على حقيقة اأن االأدوار االجتماعية املفرو�ضة ق�ضرا يف املجتمع، ما هي اإال تعبري عن �ضلوك 
تقليدي تكر�س كموروث يف املجتمع ، وهذا ال يعدوا عن كونه تعبريا وا�ضحا ال لب�س فيه، حيث اأن تق�ضيم هذه االأدوار ما بني 
الرجل واملراأة ما هي اإال تعبري عن م�ضالح  القوى الذكورية يف املجتمع، وتنعك�س هذه امل�ضالح يف كل ما يتعلق بالت�ضريعات 
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التي تعالج  ق�ضايا املراأة والرجل اأو االأ�ضرة ب�ضكل عام يف املجتمع.

وبنظرة �ضريعة على بع�س الق�ضايا التي تتعار�س مع املوروث الديني والثقايف، كالفوائد البنكية؛ فاإننا جند اأن امل�ضرع الذي 
ت�ضريع  يتوانى يف  ب�ضكل خا�س، مل  واملراأة  االأ�ضرة  التي مت�س  القوانني  بع�س  بنود  بتعديل  اأي مطالبة  األف مرة عند  يتوقف 
ولكن  “ربا”،  باعتبارها  ال�ضريعة  مع  تتعار�س  فهي  القانونية، ويف احلقيقة  الفائدة  عليها م�ضطلح  البنكية مطلقا  الفوائد 
قوننة امل�ضائل املتعار�ضة مع الدين؛ ما هي اإال تعبري عن امل�ضالح التي حتكم بع�س فئات املجتمع، مما يجعل فل�ضفة اإحداث اأي 
التغيري على ال�ضعيد االجتماعي واالقت�ضادي حمكوما بعاملني رئي�ضيني: العامل االأول وهو املتعلق باأن الرجال هم غالبا من 

ي�ضعون القوانني، والعامل الثاين يتعلق بنظرة املجتمع النمطية والتمييزية للمراأة.

فكون اأن الرجال هم من يقوموا بو�ضع الت�ضريعات يف جمتمع ميتلك الذكور القوة وال�ضطوة، فال بد واأن تعطيهم هذه امليزة 
اأي  يف  الرجل  ل�ضالح  حتما  �ضتكون  فالنتيجة  وعليه  ق�ضد،  دون  اأو  بق�ضد  االعتبار  بعني  الذكورية  وامل�ضلحة  املنظور  اأخذ 
ت�ضريع. وينطبق هذا اأي�ضا فيما اإذا كانت االإمكانية متاحة اأمام املراأة اأو اأمام قطاعات املجتمع االأخرى لو�ضع القانون..! لذلك 

ولغايات العدالة والتوازن فان احلل يكمن يف م�ضاركة جميع الفئات ذات امل�ضلحة يف و�ضع القوانني.

اأما العامل الثاين فهو مرتبط باالأدوار النمطية والفكر التقليدي للمجتمع اجتاه دور املراأة، وهو املنظور الذي ي�ضَيء املراأة، 
وينظر لها على اأ�ضا�س من كونها عن�ضر قا�ضر وعاجز عن امل�ضاركة ب�ضنع القرار.

املثالية  ال�ضورة  وكاأنها  وت�ضويرها  والزوجة،  الزوج  بني  ما  لالأدوار  التقليدي  التوزيع  على  املوروثة  القوانني  ا�ضتندت  لقد 
لتحقيق اال�ضتقرار االأ�ضري. حيث األزم الزوج منفردًا بالنفقة على الزوجة، وعليه اأعطي الرجل حق تروؤ�س االأ�ضرة والوالية 
عليها، واأنكر عمل املراأة املنزيل بو�ضفة عمال منتجا و�ضكال من اأ�ضكال االإنفاق على االأ�ضرة وبناء ثروتها. فلم يعرتف القانون 
بحق الزوجني املت�ضاوي يف ممتلكاتهم التي حتققت خالل احلياة الزوجية. وجرت العادة على ت�ضجيل املمتلكات با�ضم الزوج 
باعتبارها ممتلكاته مبا فيها بيت الزوجية، حيث ما تزال العقلية ال�ضائدة والتي يتم التعامل معها قانونيا وق�ضائيا على اأن 
الوحيد لالأ�ضرة، وت�ضجل ممتلكات  املعيل  الرجل هو  بان  القائلة  الفر�ضية  الزوج انطالقًا من  الزوجية، هو من حق  م�ضكن 
االأ�ضرة با�ضم الزوج؛ وي�ضتثنى من ذلك اأحيانا اأثاث بيت الزوجية الذي ي�ضجل با�ضم الزوجة عند عقد الزواج يف حال اتفق 
الطرفان على ذلك. وال يتم مراعاة حق املراأة قانونيًا يف املمتلكات، حيث يعترب اأن كل ما ي�ضجل با�ضم الزوج حقًا له وال يحق 
لزوجته م�ضاركته به اإال مبوافقته، دون االأخذ باالعتبار الدور امل�ضرتك للزوجني يف حت�ضيل هذه املمتلكات؛ �ضواء من خالل 

عمل الزوجة خارج املنزل  اأو ب�ضبب تقدير عملها املنزيل.

العمل املنزيل:
اإن العمل الذي ي�ضاهم يف التنمية االجتماعية ويف االإنتاج القومي، هو العمل املنتج لقيم اقت�ضادية تبادلية، فال يعترب اقت�ضاديا 
الن�ضاط  تعريف  تتبنى  اأنها  جند  فاإننا  العربية  الدول  يف  االإح�ضاء  اأجهزة  اغلب  اإىل  النظر  خالل  ومن  املاأجور،  العمل  اإال 
االقت�ضادي، وفق التعريف املتبع من قبل منظمة العمل الدولية، كذلك ذهبت دائرة االإح�ضاء العامة االأردنية “ اأن العمل يف 
م�ضلحة االأ�ضرة دون اجر هو الفرد الذي عمره 15 فاأكرث الذي زاول اأو يزاول عمال خالل فرتة االإ�ضناد الزمني يف م�ضلحة 

خا�ضة باالأ�ضرة اأو احد اأفرادها دون اأن يتقا�ضى هذا الفرد اأي اجر نقدي اأو عيني.
ويت�ضح من خالل ذلك اأن ما تقوم به املراأة من عمل منزيل هو عمل غري ماأجور، وان كافة االأعمال التي تقوم بها من اأعمال 
فالحة وغريها تعترب كجزء من م�ضوؤولياتها املنزلية اأو امتداد للعمل املنزيل كذلك، وال تتقا�ضى عنها اأي اجر فتكون بذلك 

خارج اإطار التعريف بالن�ضاط االقت�ضادي املنتج يف املجتمع.
التي  االأعمال   اأنواع  بع�س  مقارنة  من  انطالقا  املنزلية،  االأعمال  تتطلبها  التي  اجل�ضمانية  القوة  بالبحث  تناول  من  هناك 
اأن العمل الذي تقوم به املراأة داخل البيت، يتطلب جمهودا ع�ضليا  اأنواع االأعمال املهنية، الإثبات  تقوم بها املراأة، مع بع�س 
وقوة ج�ضمانية مثل التي تتطلبها بع�س االأعمال املهنية من عامل يدوي، ليخل�س اإىل اأن العمل املنزيل هو عمل منتج ،ويجب 

االعرتاف به �ضمن االأعمال االإنتاجية باملجتمع، مما يعني اأن كال من الرجل واملراأة ينتجان يف املجتمع واالأ�ضرة، وكالهما
يعمالن على تنمية اأموال االأ�ضرة بطريق مبا�ضر اأو غري مبا�ضر.
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وهناك من اأ�ضاف على مو�ضوع القوة اجل�ضمانية التي تتطلبها االأعمال املنزلية م�ضاألة الوقت الذي تتطلبه االأعمال املنزلية، 
املاأجور وفقا ملا حددته  العمل  اأو هو يعمالن خارج املنزل يف  اأكرث من 16 �ضاعة، بينما هي  بالبيت  املراأة تعمل  اأن  مو�ضحا 

القوانني من �ضاعات للعمل ال تتجاوز8 �ضاعات يوميا، ليخل�س اأن العمل املنزيل هو عمل منتج لكونه يتطلب وقتا اكرب.
اإ�ضافة اإىل ذلك يطرح الت�ضاوؤل حول العامالت يف املنازل، حيث تلجاأ العائالت اإىل جلب عامالت اأو عمال للقيام باالإعمال 
املنزلية، ويتم دفع اجر مقابل قيامهم بتلك االأعمال، االأمر الذي يعني اأن عمل املراأة هو عمل منتج من الدرجة االأوىل، وان 
عملها املنزيل هو عمل ي�ضهم بطريقة مبا�ضرة يف تنمية مال االأ�ضرة وتكوين ثروتها، لي�س هذا فح�ضب؛ بل هناك من راأى اأن 
قيام الن�ضاء باالأعمال املنزلية جعل الرجال اأحرارا من حتمل م�ضوؤوليات على هذا ال�ضعيد، لذلك فالعامل املعفى من العمل 
املنزيل لقيام زوجته باأعبائها واأعباء العناية باأفراد االأ�ضرة، ي�ضتغل وقته بالراحة وممار�ضة فعاليات متنوعة اأخرى، متكنه من 

الذهاب للعمل يف اليوم التايل بن�ضاط تزيد يف اإنتاجه، وتطور اإمكانياته يف تنمية اأموال االأ�ضرة وتكوين الرثوة.
ماهية االأموال امل�صرتكة بني الزوجني:

اإن كافة االإح�ضاءات �ضواء تلك االإح�ضاءات الوطنية للدول اأو االإح�ضاءات ال�ضادرة عن االأمم املتحدة، ت�ضري اإىل اأن ن�ضبة 
وتفيد معدالت  املنزيل،  العمل  ن�ضيبهن هو  يكون  ما  الن�ضاء غالبا  وان  الرجال،  ن�ضيب  املنزل هي من  االأكرب خارج  العمل 
الن�ضاط االقت�ضادي يف م�ضر وفق بحث العمالة بالعينة جلهاز التعبئة واالإح�ضاء امل�ضري اأن معدالت الن�ضاط ح�ضب فئات 
الرجال %77  ن�ضبة  بلغت  للن�ضاء يف فئات حيث  اأعلى منها  للرجال  الن�ضاط  اأن معدالت  يت�ضح  العام 2005 ومنها  ال�ضن يف 

والن�ضاء 23%، كما تفيد اإدارة االإح�ضاء املركزي اللبناين اأن ن�ضبة الن�ضاء العامالت من �ضن 15 فما فوق 23.3 بينما.
الرجال ت�ضل اإىل 73.4 ، بينما يف فل�ضطني فان ن�ضبة العمل ح�ضب اجلن�س فهي 14.1 بينما للرجال67.8.  اإذن عمل الرجل 
خارج املنزل يقابله عمل املراأة بالن�ضبة االأكرب من الن�ضاء داخل املنزل، وهذا يعني اأن كال من الرجل واملراأة يعمالن بالت�ضاوي 
من اجل االأ�ضرة كذلك فان ن�ضبة من الن�ضاء تعمل خارج وداخل املنزل، وان ن�ضبة غري ب�ضيطة من الن�ضاء ممن يقمن باإعالة 

االأ�ضرة، وهذا ما �ضنتعر�س لكل حالة على حدة.
اإن فل�ضفة تنمية املال امل�ضرتك بني الزوجني؛ ينطلق من اأن املراأة التي تعمل داخل االأ�ضرة؛ هي التي مكنت الزوج من العمل 
الهادئ خارج املنزل مما ميكنه من تنمية اأي مال بحوزته من خالل تق�ضيم العمل بني الزوجني يف خارج املنزل وداخل املنزل. 
وعلى الرغم من عدم اتفاقنا مع �ضيا�ضة تق�ضيم العمل بال�ضكل النمطي ونعتربه ال يحقق العدالة، انطالقا من اإمياننا باأنه 

يفرت�س تقا�ضم العمل املنزيل بني الزوجني، اإال اأن الواقع مغاير متاما ملا ننا�ضل من اجله.
واالأموال التي تتح�ضل بعد الزواج ميكن اأن تكون اأموال منقولة اأو غري منقولة، فاالأموال املنقولة مثل ال�ضيارات واالأثاث وغريها 
اأنواع االأموال فهي تندرج  �ضمن االأموال التي تتح�ضل بعد الزواج؛  واالأموال غري املنقولة كالعقارات واالأرا�ضي، ويف جميع 
فيمكن للمراأة اأن ت�ضاهم يف اقتناء �ضيارة لالأ�ضرة اأو غريها من املوارد، كما ميكنها اأن ت�ضاهم يف بناء بيت اأو �ضرائه اأو �ضراء 
قطعة ار�س على �ضبيل املثال. كذلك ميكن اأن  تكون اأ�ضل االأموال من الذمة املالية للزوج، اأو الذمة املالية للزوجة يف االأ�ضل، 
فمثال ميكن اأن يكون للزوج بيت عن طريق االإرث، اأو للزوجة ار�س عن طريق االإرث، فهذا املال يكون من �ضمن الذمة املالية 
اخلا�ضة لكل من الزوجني، ولكن بعد الزواج ارتاأى الزوجان اأن يقيما بناء على االأر�س؛ اأو يقيما بناء فوق البناء القدمي الذي 
هو يف االأ�ضل �ضمن الذمة املالية الأحد الزوجني؛ فيكون هذا املال بعد الزواج هو من �ضمن االأموال امل�ضرتكة التي اكت�ضبت اأو 

متت تنميتها بعد الزواج.
باملراأة  للنهو�س  العاملي  العمل  منهاج  اأكد  حيث  م�ضاهماتها؛  بجميع  املراأة  بعمل  لالعرتاف  عاملي  وب�ضكل  االهتمام  وبداأ 
واملت�ضمن اإعالن ومنهاج عمل “بيجني”، على �ضرورة ا�ضتخدام �ضبل اإح�ضائية منا�ضبة لالعرتاف بعمل املراأة بجميع اأ�ضكاله 
يف القطاعني املنزيل والعمل بدون اجر، اأو ال�ضعي الإيجاد معرفة اأكرث �ضمواًل عن عمل املراأة، من �ضمنها تقييم العمل غري 
املاأجور؛ وزيادة تفهم اأنواعه ونطاقاته وتوزيعه؛ ال �ضيما العمل املتعلق برعاية املعالني والعمل غري املاأجور خلدمة مزارع االأ�ضرة 
اأو اأعمالها التجارية، وت�ضجيع ن�ضر املعلومات املتعلقة بالدرا�ضات والتجارب الداخلة يف هذا امليدان، مبا فيها و�ضع اأ�ضاليب 
مع احل�ضابات  متنا�ضقة  لكنها  ب�ضورة منف�ضلة  اإ�ضدارها   التعبري عنها يف ح�ضابات ميكن  الكمية الحتمال  قيمتها  لتقدير 

القومية االأ�ضا�ضية.



198

س | قانون األحوال الشخصية
الجزء الخام

يف جمتمعاتنا؛ ال تزال املراأة ووفقًا للموروثات املجتمعية تقوم بغالبية اأعباء الدور االإجنابي، ويف ظل ظروف قاهرة كرعاية 
املعالني من اأطفال وكبار ال�ضن ومعاقني واالأعمال املنزلية املختلفة، اإ�ضافة اإىل العمل يف  م�ضاريع االأ�ضرة كاملزارع اخلا�ضة، 
فهل ما تقوم به املراأة من اأعمال يجعلها خارج اإطار القوى العاملة؛ اأي هل يحق اعتباره كن�ضاط �ضخ�ضي بال منفعة اأو قيمة 

مادية؛ وهل ميكن اأن ال ي�ضنف كم�ضاركة يف بناء اقت�ضاد الوطن ورفاهيته...

 لقد طرح تقرير االأمم املتحدة )ن�ضاء العام 2000( مفهومًا مو�ضعًا للعمل، ودعا لتنبيه جميع اجلهات امل�ضوؤولة عن  جمع 
اإنتاجية يح�ضلون يف مقابلها على  “ العمل هو م�ضاركة االأفراد يف  اأن  ون�ضر البيانات حول العمل. وبن�س هذا املفهوم على 
والب�ضائع  املواد  اإنتاج  اأي�ضا  وي�ضمل  لالأ�ضرة،  م�ضروع  يف  امل�ضاهمة  مثل  االأجر  مدفوع  غري  عمل  اأو  نوعية،  اأو  مادية  عوائد 
لال�ضتهالك املنزيل والن�ضاطات غري االقت�ضادية؛ كالعمل املنزيل ورعاية اأفراد االأ�ضرة وكبار ال�ضن، وبناء اأو اإ�ضالح مبان 

ميتلكها ال�ضخ�س اأو عائلته، والعمل التطوعي الذي ال يح�ضل ال�ضخ�س على مكافاأة مقابله”.  
ويالحظ اأن هذا املفهوم املو�ضع للعمل، ي�ضمل جميع اأنواع العمل التي يقوم بها الفرد، ويت�ضمن ب�ضورة خا�ضة االأعمال التي 
تقوم بها الن�ضاء اأكرث من غريهن مثل العمل داخل املنزل والعمل العائلي غري مدفوع االأجر، اإال اأن االإ�ضكال الرئي�ضي اأمام 
هذا املفهوم هو عدم توفر موؤ�ضرات ثابتة لقيا�ضه، ب�ضبب االختالفات بني املجتمعات و�ضعوبة الو�ضول لتعريف حمدد للعمل 
غري الر�ضمي، وعدم توفر معلومات كافية عن االأن�ضطة االقت�ضادية وغري االقت�ضادية التي تتم داخل املنزل ، وقد ُترك املجال 

مفتوحًا اأمام الدول املختلفة الختيار اأف�ضل الو�ضائل جلمع اكرب قدر ممكن من البيانات عن العمل.
خمرجات اجلل�صة: 

• متكني امل�ضاركني/ات من فهم مو�ضوع االأموال امل�ضرتكة ب�ضكل يجعلهم يوؤمنون بالفكرة املطروحة وان تفهمهم/ن لهذه 	
الفكرة �ضيكون من اأهم خمرجات التدريب لكون هذا املو�ضوع يتعلق باملال الذي هو من اهم امل�ضالح يف املجتمع.

اإر�صادات للمدرب/ة
• الرتكيز على اإي�ضال املعلومة ب�ضال�ضة والرتكيز على املعادالت الريا�ضية احل�ضابية يف احت�ضاب قيمة عمل املراأة، واالبتعاد 	

قدر االإمكان عن ان هذا املو�ضوع متييز بني رجل ومراأة بقدر ما هو حق.

• املتعاقدة 	 االطراف  تقدمي يحمي م�ضالح وحقوق  تبني طرح  ب�ضرورة  االقتناع  امل�ضاركني/ات على  ال�ضعي اىل حتفيز 
و�ضرورة الدفاع عنه.
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القراءات والمواد المرجعية في {قانون االحوال الشخصية}
املربرات اخلا�صة بتعديل قانون االأحوال ال�صخ�صية

اإعداد: املحامي اأ�صرف اأبوحية
متوز 2009

مربرات تعديل �صن الزواج
اإن اأي ت�ضريع اأو قانون ال بد له اأن يلبي حاجات املجتمع  ، اآخذا  بعني االعتبار تطور املجتمع واحلياة بكافة اأبعادها االقت�ضادية 
واالجتماعية وغريها،  وما حاجة املجتمع الفل�ضطيني اإىل قانون اأحوال �ضخ�ضية موحد ع�ضري اأ�ضحت �ضرورة ملحة اأكرث 
من اأي وقت م�ضى، فالزال قانون االأحوال ال�ضخ�ضية االأردين رقم 61 ل�ضنة 1976 هو املطبق يف املحافظات ال�ضمالية وقانون 
حقوق العائلة رقم )303( للعام 1954هو املطبق يف قطاع غزة، حيث اأن قانون االأحوال ال�ضخ�ضية االأردين املطبق يف ال�ضفة 
التقومي  تعتمد  ال�ضرعية  املحاكم  ان  وحيث  للفتاة،  ع�ضرة  اخلام�ضة  و�ضن  ع�ضرة  ال�ضاد�ضة  ب�ضن  لل�ضاب  الزواج  �ضن  يحدد 
الهجري يف احت�ضابها لل�ضن الزواج ، وعليه يكون �ضن الزواج اقل مما هو مذكور يف القانون من الناحية التطبيقية عند اإبرام 
عقد الزواج، وف�ضال عن هذا وذاك،  ما يرتكب من حتايل على القانون  من م�ضاألة الت�ضنني، وال�ضلطة التقديرية للقا�ضي 
يف زواج من )هيئتها حمتملة( مبعنى اأن من يكون ج�ضدها من ظاهره يحتمل اأنها بالغة فيزوجها القا�ضي اإن راأى يف ذلك 

م�ضلحة لها.

االأرا�ضي  يف  املبكر  الزواج  »اإ�ضكالية  بعنوان  درا�ضة  الفل�ضطينية  املراأة  �ضوؤون  وزارة  ن�ضرت   2005 عام  من  اأول  ت�ضرين  يف 
الفل�ضطينية« عر�ضت فيها بع�س االإح�ضائيات املتوفرة حول انت�ضار ظاهرة الزواج املبكر يف فل�ضطني حيث اأ�ضارت الدرا�ضة 
وغري  الفقرية  االأو�ضاط  بني  خا�ضة  الفل�ضطيني،  املجتمع  يف  خطرية  اجتماعية  ظاهرة  ي�ضكل  زال  ما  املبكر  الزواج  اأن  اإىل 
املتعلمة، حيث ت�ضري االإح�ضائيات وكما اأو�ضحت الدرا�ضة ذاتها اإىل اأن ن�ضبة من تزوجن ب�ضن اأقل من 18 �ضنة ت�ضكل %32.2 
اأن 50% من  اإىل  ال�ضابقة(  )الدرا�ضة  العام 2004  اإح�ضاءات  اأ�ضارت  للعام 2003، يف حني  الزواجية  من جمموع احلاالت 
الن�ضاء املتزوجات كانت اأعمارهن اأقل من 19 عاما عندما و�ضعن طفلهن االأول، يف الوقت الذي اأكّدت فيه الدرا�ضة اأي�ضا 
وجود عدد من احلاالت اللواتي وجدن متزوجات وهن يف �ضن اخلام�ضة ع�ضر ، يف حني بلغ عمر زواج الفتيات 16 �ضنة يف 

حمافظات غزة.

عند مراجعة هذه االأرقام فاإن اأول ما يتبادر اإىل الذهن، هو  �ضرورة اإعادة تعريف الظاهرة، فهل هذه الظاهرة هي ظاهرة 
عليها هذه الدرا�ضة ودرا�ضات عديدة اأخرى، واإذا كانت كذلك، فاملطلوب تعريف “الزواج” اأوال  اأطلقت  مبكر” كما  “زواج 

حتى نتفق فيما بيننا اإذا كنا نتحدث فعليا عن “زواج”. 

فالزواج هو عقد ترا�ضي ما بني اثنني بالغني عاقلني...عر�س طوعي يختار فيه كل طرف العي�س مع الطرف االآخر... عقد 
�ضراكة يتفق فيه اثنان على الت�ضارك يف نواحي احلياة املختلفة، وتاأ�ضي�س اأ�ضرة م�ضرتكة... واالأهم من هذا وذاك اأنه وحتى 
متطلباتها،  على  وقادرين  ال�ضراكة  هذه  ملفهوم  واعيني  املتعاقدين   الطرفني  كال  يكون  اأن  من  بد  فال  ال�ضراكة  هذه  تنجح 

وم�ضتعدين نف�ضيا وعاطفيا ووجدانيا للتعاي�س والت�ضارك معا...

وعليه فال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه هنا، هل اأن الطفلة )ونق�ضد هنا الفتاة التي مل تكمل الثامنة ع�ضر من عمرها وفقا لتعريف 
اتفاقية حقوق الطفل( ت�ضتطيع اأن تكون طرفا من اأطراف هذا التعاقد الذي مّت تعريفه �ضابقا، وهل فعال اأنها من يتخذ القرار 
بذلك؟! ولالإجابة على هذا ال�ضوؤال فالواقع الذي يطرح نف�ضه هو اأن معظم الزيجات التي تتعلق بالطفالت عادة ما تكون بقرار 
من الوالد اأو الوالدين اأو اأي من االأ�ضخا�س البالغني املتحكمني بالقرار داخل االأ�ضرة، وبالتايل فاإن اأي عقد يعقد بناء على رغبة 
طرف ثالث، ال يتوافق مع تعريفنا ال�ضابق للزواج، وي�ضبح امل�ضطلح االأكرث مالئمة هو م�ضطلح “تزويج” ولي�س “زواج”، اأما 
يف احلاالت التي يتم فيها التاأكيد على موافقة “الطفلة” على الزواج، فاإننا نت�ضاءل هل فعال اأن لدى الطفلة املقدرة الكافية 
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التخاذ قرارا م�ضرييا كهذا؟ قرارا يتحكم بحياتها، مب�ضتقبلها، بج�ضدها....الخ، ولكي جنيب على هذا ال�ضوؤال، فاإنه ال بد من 
اأن نت�ضاءل حول اأمور اأخرى كثرية، مثل ملاذا ال يحق لهذه الطفلة فتح ح�ضاب بنكي، اأو احل�ضول على رخ�ضة قيادة �ضيارة، اأو 
اإبرام عقد جتاري، اأو التحكم مبرياثها، واجلواب هنا معروف لدينا جميعا، وبكل ب�ضاطة الأنها ما زالت غري قادرة على اإدارة 
اأو التحكم بكل ما �ضبق، فاإذن كيف لنا اأن نقر باإمكانية اإقراراها مبا هو اأهم من ذلك، وهو اإدارة حياتها، واإدارة حياة اأ�ضرة، 
واأطفال...الخ، مما يعيدنا اإىل نف�س الدائرة باأنها وبناء على ما �ضبق، وبناء على اأنها غري قادرة على اإبرام عقد، فهو لي�س 
زواجا بل “تزويجا” مما يجعلنا نتكلم اليوم عن ظاهرة “التزويج املبكر” ولي�س ظاهرة “الزواج املبكر، وهذا ينطبق على 
ال�ضغار كما على ال�ضغريات، فهو يف كال احلالتني “تزويجا”. ولكن ومبا اأن �ضحايا هذا التزويج عادة ما يكن من الفتيات، 
وذلك بالنظر توزيع االأدوار املبني على النوع االجتماعي، والذي يحدد دور االإعالة للرجل من ناحية، يف الوقت الذي ت�ضيف 
فيه العادات والتقاليد ال�ضائدة واملبنية على النوع االجتماعي اأي�ضا عبئا اإ�ضافيا على الرجل يتعلق مب�ضاريف الزواج من مهر، 
وم�ضاغ، وجتهيز اأثاث البيت...الخ، مما يوؤثر بالعادة على تاأخري زواج ال�ضاب اإىل اأن يكون قادرا على توفري كل ما �ضبق، يف 
الوقت الذي ال ي�ضّكل فيه توزيع االأدوار هذا اأو العادات والتقاليد على تاأخري زواج الفتاة غري املطالبة باالإعالة اأو بتوفري اأي 
من م�ضتلزمات الزواج املادية، لن�ضل اإىل حقيقة اأن ظاهرة تزويج االأطفال هي ظاهرة تكاد تكون خا�ضة بالطفالت مع بع�س 
اال�ضتثناءات والتي ال ت�ضّكل ظاهرة، من مثل رغبة االأ�ضرة باإبعاد ابنها عن امل�ضاكل االجتماعية واالأمنية، اأو رغبتها يف اإجناب 
اأطفال ذكور خا�ضة اإن كان وحيد اأبويه، وهي حاالت عادة ما تنفرد بها  بع�س االأ�ضر املقتدرة ماديا، مما يقودنا اإىل ت�ضمية 
ظاهرة التزويج املبكر بظاهرة “تزويج ال�ضغريات”، واللواتي عادة ما يتم تزويجهن برجال اأكرب منهن �ضنا...رجاال قادرين 
على توفري م�ضتلزمات الزواج، وقادرين على اإعالة اأ�ضرة من ناحية، ورجاال يبحثون عن فتيات �ضغريات ي�ضتطيعون التحكم 
بهن وبالتايل ممار�ضة دورهم ال�ضيا�ضي املتعلق بالتحكم باالأ�ضرة من جهة، ومبا ميكنهم من اال�ضتمتاع باأطول فرتة ممكنة 
بالفتيات، واللواتي ما زلن �ضغريات وما زال هناك الكثري من الوقت اأمامهن قبل اأن يهرمن اأو ي�ضخن مما ميكنهن من حتمل 
مهام رعاية االأ�ضرة والزوج الأطول فرتة ممكنة �ضمن دورهن االجتماعي املخ�ض�س لذلك، خا�ضة يف ظل جمتمعات تقليدية 
تتوفر فيها كل اأ�ضباب هرم الن�ضاء املبكر كنتيجة لطبيعة حياة الن�ضاء املرهقة والتي تكاد تنح�ضر يف العمل املنزيل ال�ضاق وما 
يرتبط به من رعاية اأفراد االأ�ضرة جميعا والذي يبداأ مع اأوىل �ضاعات النهار وال ينتهي حتى �ضاعات النوم، بعيدا عن اال�ضتمتاع 

مبلذات احلياة والتي عادة ما تتوفر للرجال فقط يف اأغلب االأحيان3.

املربرات القانونية لرفع �صن الزواج 
هناك ارتباط وثيق بني كافة القوانني التي ت�ضدر عن ال�ضلطة الت�ضريعية، وعليه ال بد عند اإقرار اأي قانون اأن يكون هناك 
اأن يفي  توافق مع القوانني االأخرى وان ال يكون هناك تناق�س فيما بينها، وذلك من اجل �ضالمة تطبيق القانون، من اجل 
بالغر�س منه وبالتايل يحقق امل�ضلحة املرجوة من اإقراره وتطبيقه، واإذا ما نظرنا اإىل �ضن الزواج يف القوانني احلالية املطبقة 
يف فل�ضطني فاإننا جند التناق�س بينها وبني ما هو �ضاري من قوانني اأخرى كالقوانني اجلزائية واملدنية، اإ�ضافة اإىل التعليمات 

واالأنظمة التي هي اأي�ضا يجب اأن تكون من�ضجمة مع القانون الذي هو اأعلى درجة منها.

القانون املدين واملعامالت التجارية واملدنية
والتجارية  املدنية  القوانني  والتجارية، فقد و�ضعت  املدنية  الت�ضرفات  يبا�ضروا  اأن  الثامنة ع�ضرة  ال يجوز ملن هم دون �ضن 
قيودا على مثل هذه الت�ضرفات، ومل تكن هذه القيود التي و�ضعها امل�ضرع هي من قبيل امللهاة، واإمنا و�ضعها اإدراكا منه بان 
الت�ضرفات املدنية والتجارية ملن هم دون �ضن الثامنة ع�ضرة  فقد تكون هذه الت�ضرفات �ضارة ب�ضاحبها اأو انه تكون دائرة 
ما بني النفع وال�ضرر، لذا جند اإن القوانني املدنية والتجارية اأ�ضهبت يف �ضرح وتف�ضيل ت�ضرفات االأفراد الذين هم دون �ضن 
والقوانني  القوانني اجلزائية  بني  ما  والتناغم  التكامل  اإىل  ننظر  لعلنا  وهنا  �ضن اخلام�ضة ع�ضرة،  الثامنة ع�ضرة وجتاوزوا 
املدنية والتجارية فجميعها اأفردت اأحكام خا�ضة ملن هم دون الثامنة ع�ضرة وجتاوزوا اخلام�ضة ع�ضرة، فالقوانني املدنية تقام  
على اأ�ضا�س اأن من اأمت اخلام�ضة ع�ضرة من عمره فان ت�ضرفاته تكون موقوفة على اإجازة الويل اأو الو�ضي اأو القيم، فان كانت 

3.  تزويج ال�ضغريات ..باأي حق ورقة عمل مقدمة من مديرة مركز الدرا�ضات الن�ضوية ، �ضاما عوي�ضة اإىل الور�ضة الوطنية لتعديل قوانني االأحوال ال�ضخ�ضية 
يف الدول العربية وهي جزء من م�ضروع اإقليمي لتعديل قوانني االأحوال ال�ضخ�ضية، والتي عقدت يف مبنى الهالل االأحمر يف ت�ضرين ثاين من العام 2008
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هذه الت�ضرفات ت�ضرفات نافعة بحقه فيجيزها وان كانت ال فيبطلها، وهنا البد من الوقوف عند حكمة هذه القوانني وهي 
ذات االأ�ضباب التي ذهبت اإليها القوانني اجلزائية، فالت�ضرفات املدنية واإبرام العقود يتطلب اإرادة واعية مدركة مميزة ملاهية 
االأفعال والت�ضرفات  التي يقوم بها ال�ضخ�س، ملا يرتتب عليها من حقوق والتزامات �ضواء لل�ضخ�س ذاته اأو اجتاه الغري، وهنا 

تدخل امل�ضرع حلماية هذه احلقوق، ووجد اأن االإن�ضان يكتمل االإدراك والتمييز لت�ضرفاته ببلوغه �ضن الثامنة ع�ضرة . 

فكيف لنا اأن نتفهم حقيقة ما ذهبت اإليه القوانني املدنية والتجارية من حر�ضها على حماية احلقوق واملعامالت بني االأفراد 
واعتبار اأن من هم دون �ضن الثامنة ع�ضرة لي�ضوا اأهال للقيام مبثل هذه الت�ضرفات وان اأجازتها يف حاالت اإال اأنها اأبقتها حتت 
اإجازة الويل اأو الو�ضي اأو القيم، وهل اإن الت�ضرفات واملعامالت حمايتها اأهم من حماية االأ�ضرة وكيانها وهل اأن اإبرام اأي عقد 
مدين يتطلب هذه احلماية وان اإبرام عقد الزواج الذي هو اأ�ضا�س وم�ضتقبل حياة االأفراد لي�س بذات القدر من االأهمية  األي�س  
من االأهمية مبكان اأن ننظر اإىل اأن عقد الزواج يتطلب اإدراكا ووعيا اكرب بكثري من االإدراك والوعي يف املعامالت والعقود 
املدنية مع اأهميته، اإن االن�ضجام الواقع يف القوانني املدنية والتجارية واجلزائية ال بد له اأن يكر�س يف ان�ضجام اأي�ضا مع قانون 

االأحوال ال�ضخ�ضية ورفع �ضن الزواج اإىل �ضن الثامنة ع�ضرة لكي نكون �ضمن منظومة قانونية متكاملة ال متناق�ضة.

القوانني اجلزائية املعمول بها يف فل�صطني
من خالل قانون العقوبات االأردين رقم )16( ل�ضنة 1960، وقانون العقوبات ال�ضادر عن املندوب ال�ضامي واملطبق يف غزة 
رقم 74 ل�ضنة 1936، وقانون اإ�ضالح االأحداث االأردين  رقم 16  ل�ضنة 1954  واملطبق يف ال�ضفة الغربية، اإ�ضافة اإىل م�ضروع 
قانون االأحداث الفل�ضطيني، وم�ضروع قانون العقوبات الفل�ضطيني املقر بالقراءة االأوىل من املجل�س الت�ضريعي يف العام 2003.

اأو  اأورده قانون العقوبات االأردين املطبق يف ال�ضفة الغربية يف املادة 94 حول حاالت عدم املالحقة اجلزائية  من خالل ما 
االإعفاء من امل�ضوؤولية اجلزائية، حيث اأوردت هذه املادة يف مقدمتها انه )مع مراعاة ما جاء يف قانون اإ�ضالح االأحداث...، 
واإننا ومن خالل مقدمة هذه املادة جند اأن امل�ضرع اركن اإىل قانون االأحداث معاجلة من هم دون �ضن الثامنة ع�ضرة يف مو�ضوع 
امل�ضوؤولية اجلزائية �ضواء يف وقف املالحقة اجلزائية اأو االإعفاء من امل�ضوؤولية اجلزائية كليا. ويف هذا ال�ضاأن جند اأن قانون 
العقوبات نظر  اإىل من هم دون �ضن الثامنة ع�ضرة نظرة خمتلفة اإىل من هم فوق هذه ال�ضن �ضواء كان جمني عليهم اأو جناة، 
ومن خال ما وردته قوانني اإ�ضالح االأحداث فانا جند اأنها تتفق يف تعريف احلدث باأنه ال�ضخ�س الذي اأمت التا�ضعة من عمره 
ومل يتم الثامنة ع�ضرة، وعليه فان العقوبات التي تطبق على من هم دون الثامنة ع�ضرة تكون خا�ضعة لقانون االأحداث ولي�س 
لقانون العقوبات، فعقوبة االإعدام اإن كانت هي التي ت�ضتوجب تطبيقها على فعل قام به اجلاين فاإذا كان عمره اقل من 18 فانه 
ال يطبق بحقه عقوبة االإعدام واإمنا ميكن اأن ت�ضل عقوبته اإىل 12 �ضنة، وقد يكون له �ضريك جتاوز �ضن الثامنة ع�ضرة فيطبق 
بحقه عقوبة االإعدام، اإن قانون العقوبات تعامل مع من هم دون الثامنة ع�ضرة بطريقة خمتلفة يف حال تعر�ضهم الأي جرمية، 
فنجد اأن هناك بع�س املواد يف قانون العقوبات منها املواد 295،299 يف حال وقوع اعتداء على اأية فتاة بلغت من العمر 15 �ضنة 
ومل تبلغ 18 �ضنة توقع العقوبة على الفاعل حتى لو مت الفعل بر�ضاها ومناط تلك العقوبة �ضغر �ضن املعتدى عليها حيث اخذ 
امل�ضرع بعني االعتبار اإمكانية التغرير و�ضهولة انقياد املجني عليها ملثل هكذا اأفعال، مما يوؤكد نظرة امل�ضرع اإىل من هم دون 

�ضن الثامنة ع�ضرة نظرة ق�ضور وعدم اكتمال االإدراك والتمييز حلقيقة االأفعال املرتكبة.

ويف هذا ال�ضياق ال يفهم اأن يكون هناك من هم دون �ضن الثامنة ع�ضرة وهم اأ�ضبحوا اأزواج م�ضئولون عن اأطفال وهم يف حقيقة 
االأمر يف نظر القانون اجلنائي اأحداث قا�ضرين، ما لو ارتكب احدهم جرمية بحق االآخر اأو انه ارتكب جرمية بحق طفله، 
حينها �ضيتم التعامل مع اجلاين على انه طفل ارتكب جرمية بحق طفل اآخر اأو ارتكب جرمية بحق زوجته الطفلة، اإن القوانني 
الفل�ضطيني  االأحداث  قانون  وم�ضروع  االأوىل  بالقراءة  املقر  الفل�ضطيني  العقوبات  قانون  وم�ضروع  املفعول  ال�ضارية  اجلنائية 
وقوانني االأحداث �ضارية املفعول جميعها اتفقت على اأن من هم دون �ضن الثامنة ع�ضرة يعتربوا اأحداث اإذا ما ارتكبوا اأي من 
اجلرائم املن�ضو�س عليها يف القانون ، واعتربوا اأن من هم اأي�ضا دون �ضن الثامنة ع�ضرة قا�ضرين يف حال ارتكبت بحقهم 
اأو التي يف طور االإعداد واالإ�ضدار  اأهمية  رفع �ضن الزواج مبا يتالئم ومنظومة القوانني �ضواء ال�ضارية  جرائم. وهذا يوؤكد 

كم�ضاريع القوانني.
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�صن الزواج وقانون الطفل الفل�صطيني 
لقد عرف قانون الطفل الفل�ضطيني رقم )7( ل�ضنة 2004 يف مادته االأوىل  الطفل باأنه كل اإن�ضان مل يتم الثامنة ع�ضرة” ومن 
خالل هذا التعريف فاإننا جند اأن امل�ضرع الفل�ضطيني اعترب من هم دون الثامنة ع�ضرة هم مبثابة اأطفال، كما اأورد القانون 
جمموعة من االأحكام التي تعنى برعاية الطفولة وحمايتهم، ومن خالل قانون الطفل الفل�ضطيني فاإننا جند انه جاء اأي�ضا 
ليوؤكد على اأهمية ان�ضجام الت�ضريعات وعدم تناق�ضها، وهذا دليل اإ�ضايف على اأن �ضن الطفولة وحتديده ب�ضن ثمانية ع�ضرة 
�ضنة هو االأغلب االأعم يف تعريف الفقه والقانون ملراحل االإدراك والتمييز لدى االإن�ضان واكتمالها ب�ضن 18 �ضنة ، وان هذا 

الت�ضنيف مل يكن اعتباطيا بل هو ناجم عن تف�ضري وحتليل علماء االجتماع والنف�س ملراحل تطور االإن�ضان .

�صن الزواج وقانون العمل 
لقد افرد قانون العمل الباب ال�ضاد�س ليتطرق اإىل عمل االأحداث وتنظيم عمل هذه الفئة حتت �ضوابط وقيود حمددة، وهنا 
البد لنا اأي�ضا من التاأكيد على اأهمية ما ذهبت اإلية كافة القوانني املدنية والتجارية واجلزائية وقانون الطفل اأي�ضا اعتبار هذه 
الفئة هي فئة خا�ضة م�ضمولة بحماية خا�ضة نابعة من اإدراك امل�ضرع حلماية هذه الفئة لكونها غري مكتملة االإدراك والتمييز 
، فجاء الباب ال�ضاد�س من قانون العمل ليوؤكد على جمموعة من القيود منها ما هو حمظور من ت�ضغيل االأحداث به و�ضاعات 
عملهم واإجازاتهم وغريها من القيود الواردة يف قانون العمل، مما يوؤكد انه ال بد من رفع �ضن الزواج اإىل 18 �ضنة لكي يتما�ضى 
مع كافة القوانني االأخرى لتاأكيدها على اأن من هم دون �ضن الثامنة ع�ضرة غري قادرين على اختيار حر غري مكره  مدركني 

اإىل حقيقة ت�ضرفاتهم.

�صن الزوج وقانون االنتخابات العامة 
لقد اعترب القانون اأن يكون موؤهالت ممار�ضة حق االنتخاب هو من بلغ �ضن الثامنة ع�ضرة يوم االقرتاع ، ويف هذا االعتبار 
جند اأن قانون االنتخاب اأي�ضا متا�ضى مع منظومة القوانني التي توؤكد اأن من هم دون �ضن الثامنة ع�ضرة لي�ضوا اأهال للقيام 
بالت�ضرفات كاملة االإرادة، فهذا اأي�ضا ان�ضحب على ممار�ضة احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، فامل�ضرع راأى اأن ممار�ضة هذا احلق 

ال بد اأن يكون من اإن�ضان مكتمل الن�ضج مدرك الختياره يف االنتخابات العامة دون ما اأي تاأثري عليه.

 اإن ربط �ضن ممار�ضة احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية ب�ضن الثامنة ع�ضرة هو ا�ضت�ضعار منه من اإن ممار�ضة هذه احلقوق على قدر 
كبري من االأهمية، يتطلب االإدراك والوعي والتمييز من االإن�ضان ملمار�ضة هذه احلقوق خ�ضو�ضا فيما يتعلق باختيار املر�ضحني 
للمنا�ضب الهامة يف الدولة، وهنا البد من رفع �ضن الزواج اإىل �ضن الثامنة ع�ضرة متا�ضيا مع هذه املنظومة القانونية الكاملة، 
اإ�ضافة اإىل اأن عقد الزواج وبناء االأ�ضرة التي هي اأ�ضا�س بناء وقيام الدولة يجب اأن تكون مبنية على اأ�ض�س �ضلمية، ابتداء من 
االختيار احلر من دون اأي تاأثري من االآخرين و�ضوال اإىل اإبرام عقد الزوج باإرادة مدركة مميزة حلقيقة عقد الزواج والتزاماته 

امل�ضتقبلية.

املربرات ال�صحية لرفع �صن الزواج 
لعل اأكرث الوزارات ا�ضتنزافا للموازنات احلكومية هي وزارة ال�ضحة، فهي تعترب من الوزارات التي حتتاج اإىل موازنات عالية 
ودخل قليل للحكومة يكاد ال يذكر، فان كانت الدولة تويل هذه االأهمية الكبرية على ال�ضحة انطالقا من املحافظة على �ضحة 
املجتمع واالأ�ضرة الإيجاد اأ�ضرة وجمتمع �ضحي �ضليم، فان ذلك يجب اأن يكون مبعاجلة االأ�ضباب كعمل وقائي ال فقط عالجي 
بعد وقوع ال�ضرر، مما ي�ضكل عبئا اقت�ضاديا على وزارة ال�ضحة  فيما بعد. ففي مرحلة املراهقة تت�ضكل �ضحة الفرد ويف هذه 
املرحلة يتم الن�ضوج البيولوجي ، ويف هذه املرحلة ي�ضعر فيها املراهقون بعدم االتزان ، و�ضرعة تاأثرهم باالآخرين والعوامل 

املحيطة، وتكون فيها قراراتهم غري مبنية على وعي واإدراك كامل ملاهية قراراتهم وما يرتتب عليها من اثر م�ضتقبلية.

ويف تقرير �ضادر عن وزارة ال�ضحة ال�ضعودية موجه اإىل هيئة حقوق االإن�ضان يف اململكة العربية ال�ضعودية يف العام 2009  حول 
اآثار �ضحية تتمثل يف ا�ضطرابات الدورة ال�ضهرية وتاأخر  االآثار ال�ضحية للزواج يف �ضن مبكر، اأكد تقرير اللجنة اإىل وجود 
احلمل واالآثار اجل�ضدية )متزق املهبل واالأع�ضاء املجاورة له من اآثار اجلماع( وازدياد ن�ضبة االإ�ضابة مبر�س ه�ضا�ضة العظام 
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وب�ضن مبكرة نتيجة نق�س الكل�س. 

اإ�ضافة اإىل اأمرا�س م�ضاحبة حلمل �ضغريات ال�ضن من اأبرزها حدوث القيء امل�ضتمر عند حدوث احلمل لدى �ضغريات ال�ضن 
وفقر الدم واالإجها�س حيث تزداد معدالت االإجها�س والوالدات املبكرة وذلك اأما خللل يف الهرمونات االأنثوية اأو لعدم تاأقلم 
الرحم على عملية حدوث احلمل ما يوؤدي اإىل حدوث انقبا�ضات رحمية متكررة توؤدي حلدوث نزيف مهبلي والوالدة املب�ضرتة 
)املبكرة( وارتفاع حاد يف �ضغط الدم قد يوؤدي اإىل ف�ضل كلوي ونزيف وحدوث ت�ضنجات وزيادة العمليات القي�ضرية نتيجة 
تع�ضر الوالدات يف العمر املبكر، وارتفاع ن�ضبة الوفيات نتيجة امل�ضاعفات املختلفة مع احلمل وظهور الت�ضوهات العظمية يف 
احلو�س والعمود الفقري ب�ضبب احلمل املبكر وك�ضف التقرير عن وجود اآثار على �ضحة االأطفال منها اختناق اجلنني يف بطن 
االأم نتيجة الق�ضور احلاد يف الدورة الدموية املغذية للجنني والوالدة املبكرة وما ي�ضاحبها من م�ضاعفات مثل: ق�ضور يف 
اجلهاز التنف�ضي لعدم اكتمال منو الرئتني واعتالالت اجلهاز اله�ضمي وتاأخر النمو اجل�ضدي والعقلي وزيادة االإ�ضابة بال�ضلل 

الدماغي واالإ�ضابة بالعمى واالإعاقات ال�ضمعية والوفاة ب�ضبب االلتهابات. 

كما بني التقرير االآثار النف�ضية التي ت�ضيب الفتاة القا�ضرة منها احلرمان العاطفي من حنان الوالدين واحلرمان من عي�س 
مرحلة الطفولة التي اإن مرت ب�ضالم كربت الطفلة لت�ضبح اإن�ضانة �ضوية، لذا فاإن حرمانها من اال�ضتمتاع بهذه ال�ضن يوؤدي 
 - القلق   - االكتئاب   - والف�ضام  اله�ضترييا  مثل  نف�ضية  اأمرا�س  �ضورة  يف  املرحلة  لهذه  ارتداد  اإىل  ل�ضغوط  تعر�ضها  عند 
ا�ضطرابات ال�ضخ�ضية وا�ضطرابات يف العالقات اجلن�ضية بني الزوجني ناجت عن عدم اإدراك الطفلة لطبيعة العالقة مما 
ينتج عنه عدم جناح العالقة و�ضعوبتها وقلق وا�ضطرابات عدم التكيف نتيجة للم�ضاكل الزوجية وعدم تفهم الزوجة ملا يعنيه 
الزواج وم�ضوؤولية االأ�ضرة وال�ضكن واملودة واالإدمان نتيجة لكرثة ال�ضغوط كنوع من اأنواع الهروب واآثار ما بعد ال�ضدمة )ليلة 
الدخلة(، وهي جمموعة من االأعرا�س النف�ضية التي ترتاوح ما بني اأعرا�س االكتئاب والقلق عند التعر�س ملثل هذه املواقف 

وي�ضكل اخلوف حالة طبيعية كاخلوف من الظالم والغرباء والبعد عن الوالدين.

لذلك فاإن اخلوف وما يرتتب عليه قد ي�ضاحب القا�ضر اإذا تعر�ضت للزواج بهذا العمر واالنغالق الال اإرادي للمهبل ملن هن 
ال�ضدة اجل�ضدية من  ابتداء( ويزيد من احتمال حدوث ذلك وجود اخلوف )القلق( من  يف عمر مبكر )وهو مر�س نف�ضي 
الزوج وهي حال مر�ضية ت�ضتدعي التدخل الطبي ووجود قابلية لالإ�ضابة ببع�س االأمرا�س النف�ضية خالل فرتة النفا�س )نتيجة 
احتمال اإ�ضابتها باإمرا�س نف�ضية قبل احلمل( وعدم اكتمال الن�ضج الذهني فيما يخ�س اتخاذ القرارات وما يرتتب عليها 

بالن�ضبة للعناية بالطفل وواجبات الزوج والعالقة مع اأقاربه. 

اأما بالن�ضبة لالآثار النف�ضية على االأطفال الأم قا�ضر فتح�ضر يف ال�ضعور باحلرمان، حيث اأن االأم القا�ضر ال ميكن اأن تقوم 
بعملها كاأم نا�ضجة وا�ضطرابات نف�ضية توؤدي اإىل اأمرا�س نف�ضية يف الكرب كالف�ضام واالكتئاب نتيجة وجود الطفل يف بيئة 
اجتماعية غري متجان�ضة وتاأخر النمو الذهني عند االأطفال نتيجة انعدام اأو �ضعف الرعاية الرتبوية ال�ضحيحة حيث ال ميكن 

لالأم القا�ضر اأن تقوم بواجبها الرتبوي جتاه اأطفالها. 

واأكد التقرير على اإن زواج الق�ضر يكون اأحد العوامل الرئي�ضية التي ت�ضاعد يف ظهور م�ضكالت �ضحية ونف�ضية مما يوؤدي اإىل 
زيادة االأمرا�س يف االأ�ضرة واملجتمع وبالتايل ت�ضكل عبئًا اقت�ضاديًا على النظام ال�ضحي.4

املربرات االجتماعية لرفع �صن الزواج
هناك الكثري من االأعباء االجتماعية ترتتب على االأزواج خ�ضو�ضا يف بدايته، فاإذا كان االأزواج قا�ضرين غري فاهمني ملوؤ�ض�ضة 
الزواج فكيف لهم حتمل هذه االأعباء، وكيف لفتاة �ضغرية كون من يتم تزوجهن ب�ضن مبكرة هن الفتيات اأكرث من الذكور، 
فكيف لهذه الفتاة التي مل تن�ضج بعد وهي يف �ضن الطفولة اأن تقود موؤ�ض�ضة الزواج مع اأعبائها االجتماعية وما يرتتب عليها 
من التزامات اجتاه الزوج واالأطفال، اإ�ضافة اإىل االلتزامات االجتماعية املجتمعة االأخرى جتاه اأهل الزوج واأقاربها،  كل هذه 
اأن من هو طفل غري قادر على االن�ضجام مع هذا الواقع  اإ�ضكالية الزواج املبكر ، لكون  االلتزامات واالأعباء تزيد من حجم 
اجلديد مما ي�ضبب اإ�ضكاليات اجتماعية كبرية غالبا ما تنتهي باالنف�ضال ونكون بذلك �ضاهما بازدياد ن�ضبة الطالق وغريها 
4.  تقرير �ضادر عن وزارة ال�ضحة ال�ضعودية موجه اإىل هيئة حقوق االإن�ضان يف اململكة العربية ال�ضعودية يف العام 2009  حول االآثار ال�ضحية للزواج يف �ضن مبكر، ن�ضر على موقع �ضحيفة الريا�س االلكرتوين 
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من املوؤثرات ال�ضلبية لالأ�ضرة الفل�ضطينية ال احلد منها. 

ففي الدرا�ضة التي ن�ضرتها وزارة �ضوؤون املراأة حتت عنوان) اإ�ضكاليات الزواج املبكر يف فل�ضطني( اأفادت اإن معظم الدرا�ضات 
اأ�ضارت اإىل اأن 93% من حاالت الطالق التي �ضجلت لدى املحاكم ال�ضرعية كانت فيها عمر الفتيات من بني 15-19 عاما مما 

يفيد اأن الزواج املبكر هو �ضبب رئي�ضي لرفع معدالت الطالق. 

اإن الزواج يف هذه ال�ضن حتما هو ال�ضبب الرئي�س من احلرمان من ا�ضتكمال التعليم لدى الفتيات اأكرث منه لدى الذكور ففي 
نف�س الدرا�ضة اآنفة الذكر اإن امل�ضوح ال�ضكانية التي اأجريت على املجتمع الفل�ضطيني للعام 2003 اإىل اأن 46.5% من الفتيات 
املن�ضحبات من املدار�س ان�ضحنب ب�ضبب الزواج وهذا يف مرحلة التعليم االإلزامي اأي مرحلة ال�ضف العا�ضر اأي تكون الفتاة 
بعمر 15 �ضنة وان معظم االن�ضحاب للطالب الذكور كان ب�ضبب التح�ضيل العلمي ال�ضعيف، وعليه فان الزواج يف هذا ال�ضن 
يحرم الفتيات من ا�ضتكمال التعليم مما يوؤثر على ازدياد ن�ضبة االأمية يف �ضفوف الن�ضاء ، هذا اإ�ضافة اإىل حرمان الفتيات من 
حقهن يف التعليم الذي كفله لهم القانون واالتفاقيات احلقوقية الدولية التي اآثرت ال�ضلطة الوطنية  االلتزام بها، اإ�ضافة اإىل 
حرمانها من امل�ضاركة يف �ضوق العمل مما يعني زيادة ن�ضبة املعالني باملجتمع فتكون زيادة عدد امل�ضتهلكني اأكرث من املنتجني 

وبالتايل تكون التنمية االقت�ضادية م�ضوبة بخلل كبري5.

اإ�صتادا اإىل ما ورد اأعاله من مربرات تربز اأهمية تعديل املادة املتعلقة ب�صن الزواج فاإننا نقرتح الن�س التايل:
» ي�صرتط اأن يكون �صن الزواج 18 �صنة �صم�صية، واأن يكون املتعاقدين متمتعان باالأهلية القانونية الإبرام 

التعاقد«.

5.  ا�ضكاليات الزواج املبكر على املراأة واملجتمع الفل�ضطيني ، درا�ضة من اعداد �ضرين ال�ضخ�ضري 
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الشخصية القانونية للمرأة 
ما من ق�ضية اأثارت ومل تزل تثري اجلدل على �ضعيد جمتمعنا ال�ضرقي خ�ضو�ضا، واملجتمع العربي واالإ�ضالمي عموما، كق�ضية 
ال�ضخ�ضية القانونية للمراأة اأو بعبارة اأخرى، احل�ضول على االعرتاف الت�ضريعي ال�ضريح بامتالك املراأة حلق و�ضلطة القيام 
القيام  و�ضلطة  حق  ميتلك  كما  متتلك  بحيث  بالرجل،  اجلانب  هذا  يف  م�ضاواتها  اأو  بالرجل،  اأ�ضوة  القانونية  بالت�ضرفات 

بالت�ضرفات القانونية وتخ�ضع لذات املوانع اأو العوار�س التي قد حتول دون ذلك بال متييز اأو مفا�ضلة.

فاملجتمع ال�ضرقي واإن خطى خطوات ت�ضجل له يف جمال االعرتاف بال�ضخ�ضية القانونية للمراأة، مل يزل غري قادر على ح�ضم 
بع�س الق�ضايا التي تتعلق بهذا اجلانب الأ�ضباب ومربرات متباينة، منها ما مت اإرجاعه الأحكام ومربرات �ضرعية، ومنها ما يعود 
لقيم املجتمع وعاداته وتقاليده واأعرافه، التي يجد الكثري من االأ�ضخا�س يف خمالفتها واخلروج عليها جدارا و�ضدا ي�ضعب 
تخطيه، رغم اإدراكنا جميعا بوجوب و�ضرورة التوقف اأمام بع�س موروثها، �ضواء لعدم �ضالحيته للتطبيق يف هذا الزمن، اأو 

لتناق�ضه وتعار�س ا�ضتمرار العمل به مع الكثري من املثل واملبادئ التي نوؤمن بها ون�ضعى جميعا لتج�ضديها وتطبيقها.

ان حديثنا عن �ضخ�ضية املراأة واإثارة اإ�ضكاالته اأمرا اأ�ضبح حتمي بل و�ضرورة، ال يجب ان يبقى يف اإطار ال�ضمت واخلوف 
واخلجل و�ضرخات االإ�ضتحياء التي ال تتعدى جدران احلجر املقفلة اأو �ضالونات النخب ومنتدياتهم، فقد اآن االأوان لفتح الكثري 
من املوا�ضيع واإثارة النقا�س املجتمعي ب�ضاأنها، حل�ضم اأو�ضاعها التي انعك�ضت بال�ضلب لي�س على كينونة املراأة و�ضخ�ضيتها، 
واإمنا على اأداء ودور اأكرث من ن�ضف جمتمعنا الذي مل يزل مغيب وغري متاح له اال�ضرتاك بفاعلية يف بناء كينونتنا االجتماعية 

والثقافية والفكرية واالقت�ضادية والعلمية وال�ضيا�ضية.

اإن النظرة املجتمعية للمراأة يف جمتمعنا الكبري، حمكومة كما يت�ضح من خمتلف الكتابات والنقا�ضات بجملة من االأعراف 
والتقاليد واالأطر التي ت�ضكل ومل تزل ثوابت ي�ضاغ من خاللها حدود االعرتاف ب�ضخ�ضية املراأة والهام�س املتاح مبقت�ضاه ر�ضم 

نطاق هذه ال�ضخ�ضية.

وبالرجوع ملحددات املجتمع العربي يف االعرتاف ب�ضخ�ضية املراأة، ميكننا القول باأن هذه املحددات قد بنيت على جملة من 
املفاهيم واالأ�ض�س اأهمها:

• الثقافة الذكورية ال�ضائدة يف املجتمع ال�ضرقي خ�ضو�ضا والعربي االإ�ضالمي عموما، وانعكا�س هذه الثقافة على النظرة 	
من اأهلية املراأة ومكانتها، بحيث منحت املراأة مكانة اقل من تلك املمنوحة للرجل، �ضواء على �ضعيد ال�ضخ�ضية القانونية 

اأو على �ضعيد جمموع احلقوق واحلريات االأخرى.

• مل يزل اال�ضتناد على االختالف التكويني والبنائي البيولوجي جل�ضم املراأة كاأ�ضا�س الإنكار مقدرتها على القيام ببع�س 	
الت�ضرفات، بحيث بات هذا الو�ضع، موؤ�ضرا ومقيا�ضًا على عدم �ضفاء ذهنها وعجزها على القيام بالت�ضرفات اأو اتخاذ 
القرارات، ومن ثم اإ�ضقاط و�ضلب �ضالحيتها يف الو�ضول لبع�س الوظائف، علما باأن هذه التحوالت واإن كانت وقتية فقد 

اأ�ضحت �ضندا لدميومة هذا احلكم.

• عدم اخلربة واملعرفة قيا�ضا بالرجل الذي ت�ضمح له الظروف باالختالط واملعرفة واكت�ضاب التجارب، ورغم التحوالت 	
اأ�ضا�س  ال�ضخ�ضية  والتجارب  ، مل يزل االختالط  اإليها  الو�ضول  املعرفة و�ضهولة  االإعالمية و�ضيوع  والثورة  التكنولوجية 

ومربر للحكم على مقدرة املراأة يف بع�س املجاالت. 

• للتحوالت 	 النظر  دون  واالأحوال،  الظروف  كافة  يف  اإطالقها  على  وتعميمها  ال�ضرعية  االأحكام  لبع�س  العام  االإ�ضقاط 
واحلراك االجتماعي والثقايف والعلمي، بل وملا اأوجده هذا احلراك من تناق�س وغياب للمو�ضوعية واملعقولية يف طرح 

بع�س الق�ضايا. كزواج ال�ضغري ومو�ضوع ال�ضهادة.

• التم�ضك باإنكار �ضخ�ضية املراأة يف بع�س الق�ضايا مرده اخل�ضية من املزاحمة، و�ضعي البع�س لتكري�س ثقافة التمييز وعدم 	
امل�ضاواة حفاظا على املكا�ضب واملنا�ضب وامل�ضالح للتقليل من حجم املناف�ضة.
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• املراأة ال الرجل دائما يف دائرة ال�ضك والت�ضكيك واخلوف من �ضوء ا�ضتغالل وا�ضتخدام احلقوق واحلريات اإذا ما منحت 	
لها.

• ثقافة العار لدى املجتمعات وربطها باالأنثى دون الرجل، بحيث دائما حت�ضب على املراأة ت�ضرفاتها وينظر اإليها كجالب 	
للعار بغ�س النظر عن عالقتها بارتكاب الفعل املثري لذلك، ولهذا يتح�ض�س املجتمع من اأي طرح قد يرتتب عليه التو�ضع 

يف الهام�س املمنوح للمراأة على �ضعيد احلقوق اأو احلريات.

• اإن عدم احتكاك الن�ضاء باحلياة العامة، وقلة االختالط قد افقدهن القدرة على اكت�ضاب املهارة والدراية واملعرفة ب�ضوؤون 	
احلياة العامة وم�ضاكلها وكيفية الت�ضرف واالختيار واحلكم على االأمور ولهذا يبقى الرجل بالنظر الختالطه ذو مقدرة 

ومعرفة وح�ضن الت�ضرف واالأقدر على التمييز واحلكم على االأمور.

القانونية  ال�ضخ�ضية  اهتمامنا مبو�ضوع  اأن  ن�ضري اىل  الراهن،  والواقع  العالقة بني هذه املحددات  الدخول يف جدلية  ودون 
نعتز ونفخر بها، فال بد من  التي  تقاليدنا  اأو  لقيمنا و�ضريعتنا ومعتقداتنا على اختالفها  اأو رف�ضنا  اإنكارنا  للمراأة ال يعني 
�ضرورة ت�ضليط ال�ضوء عليها العتبارات عديدة، اأهمها �ضرورة حتررنا من عقدة اخلوف واخل�ضية من ا�ضتح�ضار اأو مناق�ضة 
اأي مو�ضوع يثريه تطور احلراك االجتماعي والثقايف، كما هو احلال مع الق�ضايا املتعلقة بامل�ضاواة وحظر التمييز بني الرجل 
واملراأة وق�ضايا العنف االأ�ضري ومو�ضوع التحر�س اجلن�ضي وق�ضايا االغت�ضاب وغريها من الق�ضايا الهامة التي نرى �ضرورة 
ووجوب التوقف اجلاد اأمامها خل�ضو�ضيتها والأهمية البحث يف خمتلف جماالتها وجوانبها بالنظر النعكا�ضاتها على واقع املراأة 

واملجتمع.

الوالية يف الزواج 
يعترب مو�ضوع الوالية يف الزواج من اأهم املوا�ضيع املتعلقة ب�ضخ�ضية املراأة القانونية، اأي امتالكها الأهلية االأداء وفق املفهوم 

القانوين املتعارف عليه ، اأي امتالك املراأة للقدرة القانونية على مبا�ضرة الت�ضرفات القانونية على اختالفها.

االإدراك  بها  االعرتاف  واأ�ضا�س  منطقها  القانوين،  االأثر  يرتب  اإعماال  اإرادته  الإعمال  ال�ضخ�س  �ضالحية  اأي  االأداء  واأهلية 
اأو قد تكون  اأو قد تكون اأهليته ناق�ضة  اأداء كاملة  والتمييز، ولهذا قد تتاأثر بجملة من العوامل اإذ قد تكون لل�ضخ�س اأهلية 
معدومة وغري معرتف لها بامتالكها. ويتقرر و�ضع االأهلية ومركزها ح�ضب القدرة على التمييز ولهذا يرتبط قيامها واكتمالها 
بتدرج املراحل العمرية للفرد، ما بني الوالدة والو�ضول اإىل �ضن الر�ضد، كما قد تتاأثر مبجموعة من العوار�س التي قد تنتق�س 
منها اأو ت�ضقطها وتعدمها كما هو احلال يف الظروف التي قد ي�ضاب بها ال�ضخ�س مبر�س عقلي يوؤثر على اإدراكه كاجلنون 
والعته، اأو ل�ضفه اأي االإ�ضراف وتبذير املال على غري مقت�ضى العقل اأو لغفلة اأي ال�ضذاجة التي يو�ضف بها ال�ضخ�س غري القادر 
ال�ضخ�س  امتالك   قيامها رغم  يوؤثر  موانع  تكون هناك  وقد  والت�ضرفات،  االأفعال  ي�ضره من  اأو  ينفعه  ما  التمييز بني  على 
لالإدراك والتمييز على قدرته يف مبا�ضرة الت�ضرفات القانونية بنف�ضه، ومن ثم متنعه من القيام ببع�س الت�ضرفات الأ�ضباب 
اأو الغائب واملفقود الذي تعطل م�ضاحله ويناط الت�ضرف  اأو قانونية، كال�ضخ�س امل�ضاب بعاهة بدنية،  اأو مادية  ج�ضمانية 

ب�ضوؤونه طوال غيبته اأو فقدانه مبن يقوم مقامه من االأ�ضخا�س حلني عودته اأو ات�ضاح م�ضريه.

وقد تكون موانع امتالك ال�ضخ�س لالأهلية موانع قانونية كحال ال�ضخ�س املحكوم عليه بعقوبة �ضالبة للحرية، اأو بعقوبة تقت�ضي 
حرمانه من بع�س الت�ضرفات القانونية، اإذ حتول هذه االأو�ضاع بني ال�ضخ�س واإمكانية قيامه ببع�س الت�ضرفات التي تناط 

بالقّيم على اإدارة اأمواله.

وبعيدا عن الدخول يف نقا�س وتو�ضيح خمتلف جوانب االأهلية القانونية، نود اأن نتوقف اأمام اأهلية االأداء للمراأة يف اإبرام عقد 
الزواج، فهل متتلك املراأة هذه االأهلية ومن ثم يحق لها اأن تربم عقد زواجها اأ�ضوة بالرجل الذي له وفق ما اتفق عليه الفقهاء 
اأن يزوج نف�ضه، ويختار امراأته باإرادته، ويبذل ما ي�ضاء لها من مهر اأو هدايا، ويعترب عقده نافذًا وغري معلق على اإجازة غريه6.

6.  ورقة عمل مقدمة من قبل املحامي والباحث االأ�ضتاذ نا�ضر الري�س مقدمة للور�ضة االإقليمية املنعقدة بفي بريوت يف اآذار 2009 حول قانون اأحوال �ضخ�ضية 
عادل بعنوان  ال�ضخ�ضية القانونية للمراأة  
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الوالية يف الزواج والقوانني االأخرى ...
الوالية والقانون االأ�صا�صي ... انطالقا من الهرم وهو القانون االأ�ضا�ضي  الفل�ضطيني الذي هو مبثابة الد�ضتور لل�ضلطة 
الوطنية الفل�ضطينية فاإننا جند انه اأكد على مبداأ امل�ضاواة  بحيث ن�ضت املادة  )9( منه على » الفل�ضطينيون اأمام القانون 
والق�ضاء �ضواء ال متييز بينهم ب�ضبب العرق اأو اجلن�س اأو اللون اأو الدين اأو الراأي ال�ضيا�ضي اأو االإعاقة« وانطالقا من هذا املبداأ 
يف القانون االأ�ضا�ضي فان الوالية على املراأة عند اإبرام عقد الزواج اإمنا هي خرق للقانون االأ�ضا�ضي الذي اأكد على مبداأ امل�ضاواة 

للفل�ضطينيني جميعا اأمام القانون.

الوالية وقانون االنتخابات العامة ... اليوم ومن خالل قانون االنتخابات العامة والذي افرد موقعا للمراأة يف تويل 
املنا�ضب العامة يف الدولة ، اإ�ضافة اإىل خو�ضها االنتخابات الت�ضريعية والرئا�ضية ، بل اأ�ضهم لقانون يف منحها كوته يف الربملان 
مما يعني انه من املحتم وجود املراأة يف الربملان، مما يعني اأن املراأة �ضتكون هي من يعمل على �ضياغة القانون واإقراره ، فكيف 
ميكن اأن تكون املراأة ي هذا املوقع وتقر القانون ومن ثم اإن اأرادت اأن تربم عقد زواجها بنف�ضها يف ال ت�ضتطيع من دون وليها، 
فاملراأة القادرة على �ضياغة القانون واإقراره ليطبق على املجتمع الرجل واملراأة هي بكل تاأكيد قادرة على اإبرام عقد زواجها 

بنف�ضها.

كما وان قانون االنتخابات العامة مل يحدد مر�ضح الرئا�ضة برجل اأو امراأة، مما يعني انه من املمكن اأن تتوىل الرئا�ضة امراأة ، 
وهذا يعني  اعرتفا باأهلية املراأة لهذه املنا�ضب فهل ميكن اأن تكون املراأة اأهال لتويل من�ضب الرئا�ضة وهي بذلك تكون م�ضوؤولة 

عن ال�ضعب كل ال�ضعب ، ويف ذات الوقت غري قادرة على اإبرام عقد زواجها بنف�ضها.

الوالية والقوانني اجلزائية ... اإذا ما نظرنا اإىل القوانني اجلزائية فاإننا جند اأن القانون ال يفرق بني رجل وامراأة عند 
ارتكاب اجلرائم، فالقانون اجلزائي مل يفرق بني رجل وامراأة �ضواء قبل �ضن الر�ضد 18 �ضنة اأو بعده ففي كلتا احلالتني تعامل 
مع الرجل املراأة على نف�س القدر فيما يتعلق بامل�ضوؤولية اجلزائية ، فقبل بلوغ �ضن 18 �ضنة تعامل قانون االأحداث مع ال�ضاب 
والفتاة بنف�س القدر اإذ اعتربهم اأحداث ينطبق عليهم قانون االأحداث، وبعد بلوغهم �ضن 18 تعامل القانون معهم على اأنهم 

كاملي االأهلية وبالتايل كمال امل�ضوؤولية اجلزائية اجتاه ما قاموا به من اأفعال.

الوالية يف القوانني املدنية والتجارية ... لقد تعاملت كافة القوانني املدنية والتجارية مع املراأة والرجل بنف�س القدر 
فيما يتعلق بالت�ضرفات من معامالت واإبرام عقود وذلك من ناحية اكتمال االأهلية، فلم يفرق القانون بني رجل وامراأة فيما 
يتعلق باكتمال االأهلية ملمار�ضة املعامالت التجارية واملدنية، واإمنا اعترب اأن من اأكمل �ضن الر�ضد ي�ضتطيع اأن يتوىل اإدارة اأمواله 
كامال لي�س عليه �ضلطان اأو ويل، واأبقى القانون الوالية والو�ضاية  واحلجر على املجنون وال�ضفيه واملعتوه ومل يحدد اأو يفرق بني 

الرجل واملراأة يف هذا اجلانب.

الوالية يف الزواج والثيب ... الثيب هي املراأة التي �ضبق وان تزوجت من قبل، فهنا لقد اأزال قانون االأحوال ال�ضخ�ضية 
عنها الوالية اإذا ما اأرادت الزواج مرة اأخرى، بحيث حدد القانون اأن الثيب التي جتاوزت �ضن 18 �ضنة من عمرها يحق لها 
اأن تزوج نف�ضها من دون ويل، واإذا ما توقفنا لفهم الغاية من وراء ذلك فاإننا جند اإن اعتبار الثيب اأنها اأ�ضبحت اأكرث دراية 
ومعرفة باأمور الزواج وعليه ميكنها اأن تزوج نف�ضها بنف�ضها اإن اأ�ضبحت 18 �ضنة عند زواجها الثاين، فكيف ميكن فهم هذا 
التناق�س يف القانون ، فهل اأن املراأة التي تزوجت يف �ضن 18 �ضنة واأ�ضبحت ثيب بعد عام اأو ن�ضف عام هي فعال اأكرث دراية 
باأمور الزواج من غريها من الن�ضاء، وهي فعال اأكرث دراية باأمور احلياة من املراأة ع�ضو يف املجل�س الت�ضريعي تعمل على اإقرار 

قوانني  ، اأو امراأة اأ�ضبحت وزيرة ، وهي ال ت�ضتطيع اأن تربم عقد زوجها بنف�ضها.

الوالية وحقوق املراأة 
الروؤية يف  اأن نحقق هذه  فاإننا جند لزوما   ، امل�ضاواة والعدل  اإميانها مببداأ  الفل�ضطينية من  الوثائق  اأقرته  انطالقا  من ما 
منظومة الت�ضريعات والقوانني التي نحتكم اإليها من اإزالة كافة اأ�ضكال التمييز وعدم امل�ضاواة اجتاه اأفراد املجتمع كافة، وان 
االإبقاء على ن�ضو�س متيزية يف بع�س القوانني هو اإبقاء للتميز وعدم امل�ضاواة، ومن هنا البد من اإعمال ما تبناه رئي�س ال�ضلطة 
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الوطنية الفل�ضطينية من وثيقة حقوق املراأة واتفاقية اإلغاء كافة اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، البد من اإعمالها يف كافة القوانني 
والت�ضريعات، فالوالية هي انتهاك حلقوق املراأة وهي تعني االإبقاء على النظرة الدونية للمراأة واأنها قا�ضرة غري قادرة على 

االختيار وممار�ضة حقوقها دون اأي تاأثري عليها.

اأكدت اتفاقية اإلغاء كافة اأ�ضكال التمييز يف املادة 16 منها على وجوب اأن يتمتع الزوج والزوجة بامل�ضاواة يف كافة االأمور املتعلقة 
بالزواج واالأمور العائلية، وان تكفل حرية االختيار فيما يتعلق بالزواج ابتداء من عقد الزواج وممار�ضة كافة �ضرائط عقد 
الزواج بالت�ضاوي من حيث القبول احلر والكامل واإبرام عقد الزواج، وعليه البد من تطبيق ن�ضو�س هذه االتفاقية يف القوانني 

والت�ضريعات الفل�ضطينية خ�ضو�س ا بعد توقيع رئي�س ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية على هذه االتفاقية، والتزام ال�ضلطة بها.7

كما واأكدت اتفاقية الر�ضا بالزواج واحلد االأدنى ل�ضن الزواج وت�ضجيل عقود الزواج للعام 1963 على وجوب الر�ضا الكامل 
عند اإبرام عقد الزواج ، والتعبري عن هذا الر�ضا ب�ضخ�ضي عاقديه، واعتربت اأن اأي عقد يجري خمالف لذلك يعترب غري 
الت�ضرفات  اإجراء  قادرة على  واأنها  للمراأة  القانونية  ال�ضخ�ضية  للتاأكيد على  االتفاقيات جاءت  اأن هذه  يعني  قانوين، مما 

اخلا�ضة بعقد الزواج باإرادتها احلرة غري م�ضوبة  دون اأي اإكراه8.

�صهادة املراأة 
ال�ضهادة م�ضتقة من امل�ضاهدة وهى املعاينة الأن ال�ضاهد يخرب عما �ضاهده وعاينه ومعناها االأخبار عما علمه بلفظ اأ�ضهد اأو 

�ضهدت، وال يحل الأحد اأن ي�ضهد اإال بعلم والعلم يح�ضل بالروؤية اأو ال�ضماع اأو با�ضتفا�ضة فيما يتعذر علمه غالبًا بدونها.

وال يختلف مو�ضوع �ضهادة املراأة عن الوالية ب�ضاأن اجلدل الذي اأثاره على �ضعيد املدافعني عن حقوق املراأة وعن املتم�ضكني 
بالثبات وعدم جواز نقا�س هذه الق�ضايا التي ح�ضمت فقها وجدال من كبار االأئمة، رغم كون هذا املو�ضوع مل يكن مطلقا حمل 
اإجماع، فقد اختلفت وتباينت االآراء ب�ضاأنه فهناك جمموعة من العلماء والفقهاء تتم�ضك باعتبار �ضهادة املراأة تعادل ن�ضف 
�ضهادة الرجل بل تطلق هذا احلكم وتعممه على �ضائر الظروف واالأحوال، وهناك باملقابل من يرى باأن �ضهادة املراأة م�ضاوية 
ل�ضهادة الرجل، واأن حالة الدين لي�ضت �ضوى احلالة الوحيدة التي تعترب فيها �ضهادة املراأة ن�ضف �ضهادة الرجل، كما هو احلال 

مع ابن تيميه وابن قيم اجلوزية واالإمام حممد عبده، وجمموعة كبرية من العلماء.

وبعيدا عن الدخول يف جدلية ا�ضتعرا�س ما قيل عن مو�ضوع ال�ضهادة، ميكننا القول باأن املنطق والعقل يقت�ضي تغليب االجتاه 
املعتدل ومن ثم رف�س وعدم االأخذ مبا تبناه االجتاه املتم�ضك مبوقفه من عدم امل�ضاواة بني الرجل واملراأة يف ال�ضهادة، وحجتنا 

على ذلك:

• مبا اأن مو�ضوع ال�ضهادة من موا�ضيع اجلدل املختلف ب�ضاأنها فلماذا يتم اأخذ االجتاه املت�ضدد على ح�ضاب االجتاه املعتدل 	
بل واالأقرب اىل العقل والواقع واملنطق، واالأكرث متا�ضيا مع كرامة املراأة وكينونتها كاإن�ضان، فلماذا االإ�ضرار على ت�ضغري 
تتنافى مع  التي  املربرات  التذكر وغريها من  القدرة على  الن�ضيان وعدم  وعلة  واالنفعالية  بالعاطفية  بتو�ضيفها  املراأة 
املنطق والعقل بل ت�ضجل �ضد القائلني بها، فهل يعقل اأن تتوىل املراأة الق�ضاء وت�ضبح حمكّمة وخبرية يف الوقت الذي 

ي�ضكك ب�ضخ�ضيتها ومقدرتها على ال�ضهادة.

• ان رف�س �ضهادة املراأة يف بع�س الق�ضايا كاحلدود قد يوؤدي اىل اإنكار العدالة، واإ�ضاعة حق املت�ضرر، واإفالت اجلاين 	
من العقاب واملالحقة، فكيف ميكن امل�ضاءلة واإثبات الواقعة اإذا ما كان ال�ضاهد على جرائم احلدود )ال�ضرقة والقذف 
واحلرابة و�ضرب اخلمر والردة والبغي( امراأة فقط، اأو امراأتني فهل تقبل �ضهادتها اأو �ضهادتهن يف هذه احلالة اأم ترف�س 
وال ياأخذ بها؟ وما هو االأهم يف مثل هذه االأو�ضاع للمجتمع، هل املهم بالن�ضبة لنا حماية حق املجتمع و�ضمان اأمنه ونظامه 

وا�ضتقراره ومكافحة اجلرمية، اأم الدخول يف �ضجال وخالف حول قبول اأو رف�س �ضهادة املراأة؟. 

7.  امل���ادة 16 م���ن اتفاقية اإلغاء كافة اأ�ض���كال التمييز �ضد املراأة اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�ضديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
املوؤرخ يف 18كانون ثاين 1979، تاريخ النفاذ 3 اأيلول �ضبتمرب 1981

8.  امل���ادة 1 م���ن اتفاقية الر�ض���ا بالزواج واحلد االأدنى ل�ضن الزواج وت�ضجيل عق���ود الزواج، عر�ضت للتوقيع والت�ضديق م���ن اجلمعية العامة لالأمم بتاريخ 7 
ت�ضرين ثاين 1963، تاريخ النفاذ 9 كانون االأول 1964 
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• من 	 وغريها  و�ضرطية  وحما�ضرة  ومدر�ضة  بل  مالية  ملوؤ�ض�ضات  ومديرة  وحمققة  عدل  وكاتب  قا�ضي  اأ�ضبحت  املراأة 
هي  املراأة  تكون  قد  الذي  الوقت  يف  املالية  امل�ضائل  يف  الرجل  مع  بال�ضهادة  م�ضاواتها  نرف�س  ان  لنا  فكيف  الوظائف، 
القا�ضي اأي هي من يحكم يف هذه االأو�ضاع ويبت بها، ولي�س هذا فح�ضب اإذ كيف ميكن لنا اأن ن�ضكك يف قدرة وذاكرة 
املراأة يف املعامالت املالية والديون، يف الوقت الذي نثق بها يف ق�ضايا املرجعيات ونقل االأحاديث والوقائع، بل ونقبل اأن 
ناأخذ عنها ثاين م�ضادر �ضريعتنا االإ�ضالمية اأي االأحاديث النبوية ال�ضريفة، فهل يعقل اأن ن�ضكك مبقدرتها يف ا�ضرتجاع 
وتذكر بع�س الق�ضايا واملعامالت املالية والديون، وال ن�ضكك بهذه الذاكرة يف ق�ضايا امل�ضدر الذي يعترب االأ�ضا�س والعماد 

للدين.

• ومن جانب اآخر هناك بع�س الق�ضايا التي اأ�ضبحت ال�ضهادة فيها لي�ضت بذات وزن كما هو احلال مع الن�ضب والوالدة، 	
فهذه ال�ضهادات اأي�ضا يجب ان تنتهي وتتوقف جدلية انفراد املراأة بها، لكون و�ضائل اإثباتها اأ�ضحت حمكومة مبا اأوجده 

التطور العلمي من و�ضائل واأدوات اأ�ضبحت اأكرث دقة وم�ضداقية يف اإثبات الن�ضب.

ومن جانب اآخر ان الهدف من ال�ضهادة يف الر�ضاعة والن�ضب والوالدة هو اإثبات الن�ضب واحليلولة دون اختالط الدماء واأي�ضا 
حماية حقوق املولود واملجتمع، فلماذا اأي�ضا تقت�ضر على املراأة دون الرجل، فطاملا كان الهدف حماية املجتمع ونظامه، فهنا 

يجب ان تت�ضع و�ضائل االإثبات ال اأن ت�ضيق وتنح�ضر.

• ال يعقل ان يجيز ال�ضرع للمراأة حق اإبرام خمتلف العقود والت�ضرفات املالية، ثم يقيد �ضهادتها باملطلق يف تلك العقود.	

• ان اأ�ضلوب التعميم على الرجال والن�ضاء خاطىء وغري من�ضف، كما مل يعد مو�ضوع تق�ضيم وتوزيع االأدوار يف ال�ضهادة 	
كما كان بال�ضابق، مبعنى ان تعدل �ضهادة الرجل  �ضهادة امراأتني فيما هو اأكرث خربة فيه، واأن تعدل �ضهادة املراأة �ضهادة 
هذا،  يومنا  يف  امليادين  لكل  املراأة  واقتحام  العمل  جماالت  يف  فالتداخل  الرجل،  من  فيه  خربة  اأكرث  هي  فيما  رجلني 
فهناك جماالت اأ�ضبحت املراأة بحكم موقعها الوظيفي واملهني وم�ضتواها العلمي تفوق خربة ومعرفة الرجل يف الكثري من 

املجاالت، كما دخل الرجل على املجاالت التي كانت حكرا على املراأة، ما يقت�ضي �ضرورة اإعادة النظر يف هذا الو�ضع.

هذا و يندرج اإنكار ال�ضخ�ضية القانونية للمراأة ل�ضمان نطاق مفهوم وم�ضطلح التمييز �ضد املراأة الذي عّرفته اتفاقية الق�ضاء 
اأ�ضا�س اجلن�س ويكون من  اأو تقييد يتم على  اأو ا�ضتبعاد  اأي تفرقة  التمييز �ضد املراأة لعام 1981، بكونه  اأ�ضكال  على جميع 
اآثاره اأو اأغرا�ضه، توهني اأو اإحباط االعرتاف للمراأة بحقوق االإن�ضان واحلريات االأ�ضا�ضية يف امليادين ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية 
واالجتماعية والثقافية واملدنية اأو يف اأي ميدان اآخر، اأو توهني اأو اإحباط متتعها بهذه احلقوق اأو ممار�ضتها لها، ب�ضرف النظر 

عن حالتها الزوجية وعلى اأ�ضا�س امل�ضاواة بينها وبني الرجل.

كما وينتهك هذا االإنكار كافة املبادئ والقيم التي قام عليها كل من االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان، والعهد الدويل اخلا�س 
باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية الق�ضاء على كافة 
لها  واالعرتاف  املراأة  اإن�ضاف ومتكني  على  قام جوهرها  التي  الدولية  واالإعالنات  املواثيق  التمييز، وغري ذلك من  اأ�ضكال 
بحق امل�ضاواة مع الرجل اأمام القانون وحقها يف االعرتاف ب�ضخ�ضيتها القانونية وحقها يف التمتع باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية 

وغريها. 

اأو�ضاعنا  موائمة  على  اجلاد  العمل  �ضرورة  منا  يقت�ضي  املراأة،  ق�ضايا  ونقا�س  طرح  يف  واملو�ضوعية  لل�ضجاعة  امتالكنا  ان 
وت�ضريعاتنا مع املبادئ واملعايري التي قبلتها االأ�ضرة الدولية والتي ال تتناق�س من حيث اجلوهر واملبداأ مع �ضريعتنا االإ�ضالمية، 
زمان  كل  الأهل  ترك  قد  املو�ضوع  ان  على  يوؤكد  حاالتها  اغلب  يف  وال�ضهادة  الوالية  �ضعيد  على  القطعي  الن�س  فانعدام 
وخل�ضو�ضيتهم وظروفهم واأو�ضاعهم وحراكهم ولهذا ال يجانب ال�ضواب من ينادي ب�ضرورة موائمة هذه االأمور مع ع�ضرنا، 
كما ال يحق لالجتاه االآخر ان ي�ضر ويتم�ضك ب�ضحة و�ضالمة موقفه ب�ضاأن ا�ضتح�ضار وتطبيق االجتهادات الفقهية امل�ضاندة 

ملوقفه، وي�ضتبعد غريها من االجتهادات التي قد تكون اأكرث حماكاة لواقعنا.

ان االجتهاد القائم على التم�ضك بالوالية واإنكار م�ضاواة املراأة بالرجل يف جمال ال�ضهادة، قد يكون اجتاها �ضليما ومتما�ضي مع 
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الظرف والواقع يف زمنه وظرفه ورمبا عرب فعال عن واقع ومنط �ضلوك يف ذلك الزمن، ولهذا اإن كان قد �ضلح لذلك الوقت فهو 
لي�س كذلك بالن�ضبة حلالنا ووقتنا وطبيعة حراكنا االجتماعي والثقايف واالقت�ضادي ولالأدوار التي باتت تلعبها املراأة يف يومنا.

ال�ضك باأن مناء وتطور واقعنا العربي ال ميكن له اأن يتحول ايجابيا اإال اإذا اأدرك اجلميع باأهمية و�ضرورة متكني ن�ضف املجتمع 
املغيب من اأخذ دوره ومكانته، ال اأن ي�ضر البع�س على االنتقا�س منها  الأ�ضباب ودوافع ال تعود �ضوى ملوروث وتقاليد �ضلبية 
ولثقافة العار وال�ضك واالقتناع بفوارق االإدراك والدراية بني الرجل واملراأة رغم اختالف وتبدل الزمان بل واالأدوار واملواقع، 
ول�ضت خجال عندما نقول الأ�ضباب ترجع خل�ضية البع�س من مزاحمة ومناف�ضة املراأة له يف امليادين ال�ضيا�ضية واالجتماعية 

واالقت�ضادية 9.

9.  ذات املرجع ال�ضابق
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تعدد الزوجات10
الديانة  وحرمته  ورف�ضته  ال�ضماوية  ال�ضرائع  بع�س  اأجازته  وقد  واحد،  وقت  يف  زوجه  من  باأكرث  الرجل  زواج  التعدد  يعني 
امل�ضيحية واليهودية، كما اأجازته العديد من التقاليد يف بع�س املجتمعات، الأ�ضباب وموجبات اجتماعية و�ضيا�ضية واقت�ضادية.

ويعترب التعدد خ�ضو�ضا اإذا ما نظرنا اىل واقع جت�ضيده واآليات تطبيقه واإعماله من قبل املجتمعات واالأفراد الذين اعتادوا على 
هذا النمط من ال�ضلوك يف تكوين اأ�ضرهم، من الق�ضايا التي اأثرت على و�ضع ومكانة املراأة، بل �ضكلت اأحد املوانع واملعيقات 

التي حالت دون امتالك املراأة يف جمتمعنا العربي وال�ضرقي ملكانتها وكينونتها االإن�ضانية. 

وجمهور  الو�ضع  هذا  برف�س  املنادين  جمهور  بني  الوا�ضع  اجلدل  تزل  ومل  اأثارت  التي  املوا�ضيع  من  التعدد  مو�ضوع  ويعترب 
املنادين ب�ضرورة االأخذ به ملزاياه االجتماعية واالقت�ضادية واالأخالقية، ا�ضتنادا لعدة اعتبارات اأهمها:

• عدم قدرة الزوجة االأوىل على تلبية واإ�ضباع الرغبات اجلن�ضية للزوج، ومن ثم يعترب التعدد احلل االأمثل وال�ضد املانع دون 	
انحراف الزوج وبحثه عن رغباته بو�ضائل وطرق غري م�ضروعة وحمرمة.

• يعترب التعدد احلل املثايل مل�ضكلة اخللل الدميغرايف يف ارتفاع ن�ضبة االإناث قيا�ضا بالذكور يف جمتمعنا، ومن ثم قد يحقق 	
التعدد احلل الإن�ضاف الن�ضاء جراء ما يقدمه من فر�س لهن يف الزواج وتكوين االأ�ضر .

• و�ضيلة حلل م�ضكلة عدم اإجناب الزوجة االأوىل.	

• و�ضيلة لتجاوز مر�س الزوجة االأوىل.	

• حل لالأو�ضاع غري الطبيعية التي تن�ضاأ عن احلروب وما تخلفه من خلل يف ن�ضبة الذكور قيا�ضا باالإناث.	

• و�ضيلة تكافل اجتماعي جراء متكني الرجل من تبني اأكرث من اأ�ضرة ومن ثم حتقيق تكافل اجتماعي فردي يحقق االأمن 	
واال�ضتقرار ويقلل من الفاقة وامل�ضاكل االجتماعية التي قد تع�ضف باملجتمع باأو�ضاع معينة.

• من االأف�ضل قبول املراأة بفكرة التعدد لكون بديلها �ضيكون الطالق.	

• )قد ي�ضتويل احلب على قلب زوج فيهيم بامراأة غري زوجته وتهيم به بحيث ي�ضعب عليهما التخلي عن بع�ضهما ... فيكون 	
من امل�ضلحة لهذا الرجل التزوج بهذه املراأة مع االإبقاء على زوجته االأوىل حتى ال يقعان يف الفاح�ضة املحرمة(.11

ال �ضك باأن الزواج واإن كان يلبي حاجة غريزية جن�ضية للطرفني اإال انه اأوال وقبل كل �ضيء، نظام اجتماعي واإن�ضاين قائم على 
املودة واملحبة والرحمة وامل�ضاكنة وامل�ضاركة بني �ضخ�ضني يف خلق وبناء حياة اأ�ضرية م�ضتمرة وم�ضتقرة بني رجل وامراأة، ولهذا 
يجب ان ينطلق اجلميع يف نظرتهم لهذه العالقة من منظور اجتماعي واإن�ضاين يراعي م�ضاعر وكرامة ال�ضركاء وينطلق من 

هذه الفل�ضفة يف التعاطي مع مفهوم الزواج وفل�ضفته يف النظام االجتماعي ملجتمعنا.

التي  والقيود  وال�ضوابط  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  �ضعيد  على  تبنيه  وفل�ضفة  ومربرات  واأ�ضبابه  التعدد  جدلية  يف  الدخول  ودون 
اأقرتها وفر�ضتها لقيامه، ميكنني القول باأن �ضوابط ال�ضريعة و�ضروطها لقيام هذه احلالة قد جعلتها رغم االإباحة اقرب اإىل 
اال�ضتحالة بل من ال�ضعوبة مبكان جت�ضيدها الأ�ضباب ال تتعلق باملقدرة واإمنا بفل�ضفة العدل التي ا�ضرتطتها والتي متتد اإىل 
اجلوانب املعنوية النف�ضية قبل اجلوانب املادية، مبعني يجب على من يعدد اأن يكون عادال يف جميع اجلوانب �ضواء ما تعلق منها 

باالحتياجات املادية، اأو االحتياجات النف�ضية واملعنوية الأزواجه.  

ان دعاة وقف هذا ال�ضكل من الزواج والذين بداأوا مبناه�ضة التعدد منذ بدايات القرن الع�ضرين ا�ضتندوا اإىل قراءة الن�س 
القراآين بطريقة خمتلفة وا�ضتطاعوا قراءة ال�ضياقات التي فر�ضها وال زال التغيري الثقايف االقت�ضادي االجتماعي واالأخالقي 

10. مرجع �ضابق
11.  ب���دران اأب���و العينني بدران، الفقه املقارن لالأحوال ال�ضخ�ضية بني املذاهب االأربعة ال�ضنية واملذهب اجلعفري والقانون، اجلزء االأول ) الزواج والطالق( 

دار النه�ضة العربية بريوت دون رقم  اأو تاريخ الطبعة  �س 131.
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والقانوين عرب �ضريورة متنوعة امل�ضارات وامل�ضادر جوهرها االأ�ضا�ضي هو م�ضلحة االإن�ضان وهنا حتديدا كرامة املراأة، وعدالة 
ين�ضاأ عنهما من متييز يف  وما  لالأدوار االجتماعية لكال اجلن�ضني  النمطية  النظرات  بك�ضر  املحاوالت  االأديان، وقامت هذه 
ولعل  امل�ضاواة.  على  ن�ضت  التي  العربية  الدول  معظم  د�ضاتري  ويف  املواطنة،  حقوق  م�ضامني  يف  هذا  انعك�س  وقد  احلقوق 

منطلقات تيار راف�ضي التعدد ي�ضتند يف الرد على م�ضوغات من يدعم التعدد باالإ�ضارة اإىل الق�ضايا التالية 12:

• مل تعد احلروب تقت�ضر على الرجال فقط، فالن�ضاء هن اأي�ضا م�ضاركات يف اآلة احلرب �ضواء يف اجليو�س او يف اإدارة 	
احلرب، واحلرب �ضهدت تغريًا يف �ضكلها فهي مل تعد حت�ضد اجليو�س فقط، بل �ضعوبا بكاملها مبا فيها من  مدنيني بغ�س 

النظر عن اجلن�س كما حدث يف احلروب االأخرية مثل حرب العراق.

• الزعم بزيادة ن�ضبة الن�ضاء على الرجال يف املجتمعات هو زعم غري �ضحيح، ففي جمتمعنا الفل�ضطيني على �ضبيل املثال 	
التعدد ظاهرة  يف�ضر دعاة  ا�ضافة اىل ذلك، كيف  الرجال،  ن�ضبة 50.7% من  ن�ضبة هي 49.3% مقابل  الن�ضاء  ت�ضكل 
العمالة الوافدة وغالبيتها من الرجال،  حيث تبنى مدن خا�ضة لهوؤالء العمال، وال�ضوؤال الذي يطرح هنا: هل تقوم الدول 
من اجل احلفاظ على االخالق وعدم ال�ضقوط بالرذيلة بالعودة لتعدد االأزواج لتقوم امراأة واجدة بحماية اأربع رجال او 

اأكرث اإذا اأمكن، خا�ضة ان طبيعة الرجال اجلن�ضية كما يدعوا ان�ضار التعدد ال ميكن ال�ضيطرة عليها.

• اما بالن�ضبة لت�ضويغ خلق الروابط والت�ضامن على اأر�ضية امل�ضاهرة، فيجابه بدرا�ضات اجتماعية قدمت على مدار القرن 	
املا�ضي وال تزال تتناول م�ضاكل التعدد يف تف�ضخ االأ�ضر ويف بثه احلقد والكراهية وال�ضقاق والنزاع بني االأوالد والزوجات، 
ويكفي ان ن�ضري اإال اأن دالالت كلمة “ال�ضرة” التي تطلق على الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة تت�ضمن دالالت ال�ضرر، 
الزوجة  “الطبينة” وهي املخادعة والعدوة، وكلها تعابري حمايدة تو�ضف بها  اللهجات هناك تعابري اخرى  ويف بع�س 

االأخرى.

ورغم ذلك نقف على ا�ضتغالل وتذرع جمتمع الرجال باالإباحة ال�ضرعية للتعدد، كمربر و�ضند الإ�ضفاء امل�ضروعية على تنفيذه 
لهذه االإجازة، بل ال نغايل اإن قلنا باأن واقع التعدد يف جمتمعنا العربي واالإ�ضالمي ي�ضري اىل ان اأغلب اأن مل يكن معظم حاالت 
التعدد قد متت الأ�ضباب ال عالقة لها باأ�ض�س ومربرات ال�ضريعة االإ�ضالمية يف اإباحة هذا الو�ضع واإمنا لتلبية رغبات الرجل، 
الذي اأ�ضاء كما هو ثابت  ا�ضتخدام هذه الرخ�ضة واالإجازة، وهذا ما يت�ضح من خالل الكثري من املالحظات التي ي�ضتطيع 
الرا�ضد الأثر وانعكا�س هذا الزواج على الفرد واملجتمع التوقف اأمام جملة من املالحظات على التعدد اأهمها واأخطرها على 

املراأة واملجتمع واالأبناء هي:

• اإن اغلب حاالت التعدد تقوم على زواج غري متنا�ضب من حيث العمر بني الرجل واملراأة، فالرجل يختار يف حال التعدد 	
امراأة ت�ضغره بكثري.

• يوؤدي التعدد اىل اإنكار حقوق الزوجة االأوىل التي يقت�ضر حقها كما هو ثابت على تغطية تكاليف االإنفاق ودون اأدنى عدالة 	
اأو م�ضاواة بينها وبني الزوجة الثانية.

• ي�ضل التعدد يف الكثري من احلاالت التي حتلل الزوج املطلق من م�ضوؤولياته والتزاماته وترك العبء بالكامل على الزوجة 	
االأوىل.

• الكثري من حاالت التعدد تتم بال�ضر ودون علم ومعرفة الزوجة االأوىل التي تكره يف اغلب احلاالت على قبول هذا الواقع 	
والتعاي�س معه.

• الرجال 	 ي�ضتخدم  ما  كثري  بحيث  الزوجية،  ودميومة حياتها  ا�ضتقرارها  للمراأة يف  وتهديد  و�ضيلة �ضغط  التعدد  اأ�ضبح 
هذه ال�ضلطة كو�ضيلة �ضغط وتهديد الإجبار الزوجة على التنازل عن بع�س حقوقها اأو جتنب معار�ضة الرجل اأو مطالبته 

بالتزاماته.

12. تع���دد الزوج���ات درا�ضة مقدمة م���ن جمعية املراأة العاملة ، ام���ال خري�ضة 2008/11/20 مبنى اله���الل االحمر البرية ، الور�ض���ة الوطنية لتعديل قوانني 
االحوال ال�ضخ�ضية.
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• اأ�ضبح مربر الرجل يف التعدد االقتدار املايل ولي�س العدل.	

• يتم التعدد على ح�ضاب االأبناء واحتياجاتهم النف�ضية واملادية اذ يذهب جل اهتمام الرجل واإنفاقه على زواجه الثاين.	

• اأ�ضبح التعدد و�ضيلة لتلبية رغبات الرجل اجلن�ضية.	

• يثري التعدد الكثري من امل�ضاكل االجتماعية وخ�ضو�ضا يف حال الزواج املتكرر من بع�س الرجال يف اأكرث من دولة، بحيث 	
بات هذا الزواج عمليا يثري الكثري من االإ�ضكاالت على �ضعيد �ضيوع حاالت انعدام اجلن�ضية لالأبناء وحقوقهم املختلفة يف 

بلد جن�ضية االأم.

• وجود عالقة ما بني الت�ضرد والت�ضرب من املدار�س وواقعة التعدد.	

• انعدام العالقة االأ�ضرية وتفكك االأ�ضر يف اغلب حاالت التعدد.	

• تاأثري التعدد على نظرة املجتمع للزوجة االأوىل واأبنائها وبناتها، وتعاطي املجتمع مع اإناث االأ�ضر يف حاالت التعدد بنظرة 	
خمتلفة عن اإناث االأ�ضر االأخرى.

وبالطبع هناك الكثري من االإ�ضكاالت التي اذا ما قارنا منافع اإباحة التعدد مع حما�ضن منعه اأو �ضبطه لوجدنا باأن امل�ضلحة 
العامة واأمن الفرد االجتماعي واالهتمام بالبعد االإن�ضاين وبكرامة الفرد واملراأة وحقوقهم يقت�ضي �ضرورة تدخل امل�ضرع يف 
منطقتنا ل�ضبط وتقييد هذه املمار�ضة من خالل الن�س ال�ضريح مبنت ت�ضريعات االأحوال ال�ضخ�ضية اأو قوانني االأ�ضرة العربية 
على عدم جواز الزواج باأكرث من واحدة اإال باإذن املحكمة13، الذي يجب اأن ت�ضرتط الإعطاء ومنح هذا االإذن جملة من ال�ضروط 

اأهمها:

قبول الزوجة االأوىل ال�ضريح.. 1

ان تكون هناك م�ضلحة م�ضروعة ومربرة للتعدد.. 2

ان تكون للزوج كفاية مالية الإعالة اأكرث من زوجة واحدة واأن يقدم اإقرار بهذه الكفاية.. 3

ان يتم تنفيذ تفقد اأو اإ�ضراف دوري اجتماعي مل�ضكن الزوجية االأول للتاأكد من ح�ضن تنفيذ الرجل اللتزاماته جتاه الزوجة . 4
االأوىل واالأبناء، واإن يتم م�ضاءلته ومالحقته من قبل اجلهات الر�ضمية حال االإخالل بهذه االلتزامات .

ان يتم اإلزام اأي �ضخ�س يرغب باإبرام عقد زواج يف دولة غري دولة االإقامة واجلن�ضية باإبراز اأوراق تثبت و�ضعه االجتماعي، . 5
ل�ضمان معرفة وعلم من يرغب بالزواج منها بهذا الو�ضع .

ان يت�ضمن الت�ضريع عقوبات رادعة مبواجهة كل من تزوج باأكرث من واحدة خالفا لل�ضوابط ال�ضابقة.. 6

ان يت�ضمن الت�ضريع عقوبات رادعة مبواجهة كل من اأجرى عقد للزواج خالفا لل�ضوابط ال�ضابقة.. 7

13.  طالب العديد من الفقهاء ب�ضرورة تدخل احلكومة والق�ضاء لتنظيم مو�ضوع التعدد، وذلك للحد من �ضوء ا�ضتخدام بع�س الرجال لهذه الرخ�ضة، ومنهم 
االأمام حممد عبده وبع�س تالمذته،

انظر يف ذلك :
بدران اأبو العينني بدران، م�ضدر �ضابق، �س 131-132.



214

س | قانون األحوال الشخصية
الجزء الخام

الطالق
اإن عقد الزواج هو من العقود الر�ضائية التي تتطلب اإيجاب وقبول،  وهو من العقود التي ترتب اأثار على اأطرافها، فعقد الزواج 
يرتب اثر والتزامات على كل من الزوجني، فعقد الزواج ابتداء البد له من اأطراف وهو الزوج والزوجة، واإذا ما متعنا اأكرث يف 
عقد الزواج فاإننا جند اأثره يتعدى اأطرافه فهو يرتب اثر اإىل االأبناء اإن وجدوا وعليه فان عقد الزواج تتعلق به حقوق اأطرافه 
وحقوق اآخرين، واإذا كانت بداية العقد تطلب وجود اإيجاب وقبول من اأطرافه فاإننا جند اأن انتهاء عقد الزواج ال يتطلب ذات 
ال�ضروط عند انق�ضائه، فالرجل يحق له اأن ينهي هذا العقد باإرادته املنفردة دون اأي التفات اإىل حقوق االآخرين التي ترتتب 
على اإنهاء العقد، فمجرد اإيقاع الطالق باالرداة املنفردة من الرجل فان العقد رتب اآثار على هذا االإنهاء ورتب التزامات تتعلق 

بالطرف االأخر واآخرين اأي�ضا كاالأبناء.

واإذا ما دققنا يف عقد الزواج فاإننا جند اأن العقد ابتداء تطلب اأن يكون هناك قبول من كافة اأطرافه، مما يعني انه ال بد من 
اأن يكون هناك قبول يف اإنهاء العقد اأي�ضا من كافة اأطرافه، وذلك انطالق من مبداأ قانوين وهو اأن العقد �ضريعة املتعاقدين ، 

اإن عقد الزواج هو ك�ضائر العقود من حيث ال�ضكل يف انعقاده وما تطلبه القانون ك�ضكل من اأ�ضكال معينة للعقود.

اإن م�ضمون  عقد الزواج  يختلف كليا عن باقي العقود ، فهو عقد ر�ضائي بامتياز اأ�ضا�ضه املودة والرحمة الأنه يتعلق بال�ضراكة 
االإن�ضانية من اجل اإكمال احلياة القائمة على ال�ضراكة والتفاهم والتحابب ، فعقد الزواج هو لي�س عقد �ضراكة جتارية ، حتى 
يف العقود التجارية جند انه تقوم على نف�س املبداأ االإيجاب والقبول وتنتهي اإما باإرادة اأطرافه وميكن اأن تنتهي باردة طرف 
واحد مع االأخذ بعني االعتبار ال�ضروط اجلزائية التي ي�ضعها املتعاقدين عند اإنهاء العقد من طرف واحد ، فاإذا كان ذلك يف 

العقود التجارية فكيف االأمر يف عقد الزواج.

انطالقا مما تقدم فاإننا ندعو الن يكون الطالق بيد القا�ضي ال بيد االأطراف، لطاملا اتفقا على عقد الزواج هو من العقود التي 
ترتب اآثار متتد اإىل االأ�ضرة كافة ولي�س فقط اأطرافه، اإ�ضافة اإىل حتقيق مبداأ العدل واالإن�ضاف يف م�ضاألة الطالق، وحيث اأن 
القانون األزم وفر�س عقوبات على عدم ت�ضجيل الطالق فانه من باب اأوىل اأن يكون الطالق بيد القا�ضي ال بيد اأطراف العقد 

حتقيقا للعدالة، فاإننا نبني مطلبنا هذه على املربرات التالية:

• اإن انفراد الرجل بحق الطالق دون املراأة يوقعه متى �ضاء دون رقيب اأو ح�ضيب، فهو يكون بذلك �ضيف م�ضلط على رقبة 	
املراأة ، ما يعك�س تهديد م�ضتمر للمراأة من اأن الرجل هو من ميلك حق اإنهاء العالقة الزوجية وقت ما �ضاء وكيف ما �ضاء، 
وهو يف هذه احلالة ميثل تخوف الكثري من الن�ضاء من اأنهن ال حول لهن وال قوة، فهن يتم تزوجيهن مبكرا دون اختيارهن 
وكذلك ال ميلكن حق اإنهاء الزواج كما الرجل ميلك ذلك مما يعك�س مدى قهر الن�ضاء يف هذه احلالة، التي معها يجدن 
اأنف�ضهن يقبلن بزواج الرجل من امراأة ثانية مرغمني اإما لتخوفهن من اأن يقدم الرجل على طالقهن وهن ال ميلكن من 
التمكني االقت�ضادي ما ميكنهن للعي�س وحدهن اأو يف كنف اأ�ضرهن، اإ�ضافة اإىل اللوم املجتمعي والنظرة املجتمعية اجتاه 
املراأة املطلقة، اإ�ضافة اإىل عدم تقبل االأهل لفكرة طالق ابنتهم، اإ�ضافة اإىل اختالل موازين تركيب االأ�ضرة ، من الرجل 

دوما هو من ميثل ال�ضطوة والقوة يف داخل االأ�ضرة مما يجعل الن�ضاء دوما يف املكان االأ�ضعف ا�ضريا.

• وجود اأحكام للطالق التع�ضفي يف قانون االأحوال ال�ضخ�ضية االأردين املطبق يف ال�ضفة الغربية، يعك�س انتباه امل�ضرع اإىل 	
انه من املمكن اأن يكون هناك تع�ضف يف ا�ضتخدام هذا احلق املمنوح للرجل يف القانون، فيمكن للرجل اأن يطلق زوجته 
دون اأي �ضبب يذكر، وبغ�س النظر عن معاجلة هذا املو�ضوع يف القانون من الت�ضدد يف التعوي�س عن الطالق التع�ضفي، 
اإال انه يعك�س مدى اأهمية عدم ال�ضماح للرجل باإيقاع الطالق منفردا خارج اإطار الق�ضاء ملا ينطوي على خماطر وعدم 

م�ضاواة وانتهاك حلقوق املراأة.

• الطالق الغيابي والطالق يف غري جمل�س الق�ضاء، فكثري من الرجال الذين يوقعون الطالق ال يعلمون اإن كان طالقهم 	
�ضعيد  على  االإ�ضكاليات  من  الكثري  يخلق  وهذا  بذلك،  اال�ضتفتاء  اجل  من  الذهاب  اإىل  ي�ضطرهم  مما  ال  اأم  �ضحيح 
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االأ�ضرة، وال القانون ال يلزم الرجل اإال اأن يقوم بت�ضجيل الطالق لدى املحكمة، فيمكن اأن يعمد الكثري من الرجال بعدم 
ت�ضجيل الطالق مما يخ�ضع حقوق الن�ضاء واالأطفال اإىل االإهدار، ف�ضال عن هذا وذاك، فكثري من حاالت الطالق الغيابي 
التي حت�ضل تكون دون علم الزوجة فهو يطلقها ويرجعها دون علمها مما ي�ضري اإىل انتهاك �ضارخ حلقوق وكرامة املراأة 

وكاأنها �ضلعة ت�ضتبدل وتعاد وقت ما �ضاء الرجل.

• اإن الواقع احلايل للطالق واالدعاء بان القانون منح الزوجة احلق يف طلب الطالق يف حاالت حددها القانون وهي عيب 	
يف الزوج ، وعدم قدرة الزوج على االإنفاق، والغياب، النزاع وال�ضقاق، واحلب�س، وجند من خالل هذه احلاالت اخلا�ضة 
التي حددها القانون  ومرتبط برفع دعوى اأمام الق�ضاء. وطلب التفريق للعيب يوؤجل ل�ضنة على اأمل �ضفاء الزوج، وطلب 
التفريق لعدم االإنفاق يوؤجل على اأمل ي�ضر الزوج، وطلب التفريق للغياب ال يحكم به اإال بعد غياب الزوج �ضنة بال عذر 
مقبول، وطلب التفريق حلب�س الزوج م�ضروط باحلكم عليه ثالثة �ضنوات فعليًا واأن مي�ضي �ضنة، وطلب التفريق للنزاع 
وال�ضقاق م�ضروط باإثبات ال�ضرر، يف ذات الوقت الذي ي�ضتطيع فيه الزوج وبكل ب�ضاطة وبدون اإبداء االأ�ضباب اأو اإثبات 

ال�ضرر اإنهاء العالقة الزوجة.

• واأية اأ�ضباب اأخرى خارج نطاق احلاالت ال�ضابقة مثل عقم الزوج، العجز اجلن�ضي بعد الدخول، االإيذاء النف�ضي، وغريها 	
ال تعترب اأ�ضبابًا موجبة للتفريق.



216

س | قانون األحوال الشخصية
الجزء الخام

حضانة األطفال
اأهمية  تنبع  ومن هنا  االأ�ضرة،  اأفراد  اأثاره جلميع  وتتعدى  كافة جوانب احلياة  قانون يالم�س  ال�ضخ�ضية هو  االأحوال  قانون 
هذا القانون للمجتمع باأ�ضره، ويعالج م�ضالة يف غاية االأهمية وهي ح�ضانة االأطفال، وح�ضانة االأطفال هي من امل�ضائل بالغة 
االأهمية، اإن القوانني احلالية واملطبقة يف فل�ضطني عاجلت هذه امل�ضاألة انطالقا من حقوق االأزواج ومل تكرتث اإىل م�ضلحة 
الطفل الف�ضلى واأين تكمن م�ضلحته عند حتديد احلا�ضن، والتمييز يف �ضن املح�ضون،  وان القوانني املوروثة ال زالت تتمرت�س 
حول ما جاء من تف�ضريات واجتهادات يف هذا ال�ضاأن مع عدم االأخذ بعني االعتبار تطورات احلياة وتغري الع�ضور، وان ما كان 

ي�ضلح يف زمن هذه االجتهادات بات ال ي�ضلح يف هذا الزمن.
احل�صانة يف القوانني الفل�صطينية املوروثة14

1. قانون حقوق العائلة رقم)303( ل�صنة 1954املطبق يف قطاع غزة
عالج احل�ضانة يف مادة واحدة فقط، واأخذت باأحقية الن�ضاء يف ح�ضانة االأطفال وتقدميهن على الرجال، حيث جاء يف املادة 
)118( » للقا�ضي اأن ياأذن بح�ضانة الن�ضاء لل�ضغري بعد �ضبع �ضنوات اإىل ت�ضع �ضنوات ولل�ضغرية بعد ت�ضع اإىل اإحدى ع�ضرة، 
اإذا تبني اأن م�ضلحتهما تقت�ضى ذلك«. ومل يتطرق القانون حلاالت �ضقوط احل�ضانة، ونفقة االأوالد ، وترتيب االأوليات مل�ضتحقي 
احل�ضانة، واأحالها للمذهب احلنفي، والذي اأخذ باأحقية االأم يف احل�ضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة اإذا اجتمعت بها 
�ضروط اأهلية احل�ضانة وفقا للمادة )380(. وا�ضرتط يف احلا�ضنة اأن تكون »حرة بالغة عاقلة اأمينة... وان ال تكون مرتدة وال 

متزوجة بغري حمرم لل�ضغري« وفقا للمادة)382(.

يف  يليها  ملن  انتقل  حقها  �ضقط  ومتى  لل�ضغري..  حمرم  »غري  بزوج  تزوجت  اإذا  احل�ضانة  يف  االأم  ح�ضانة  اإ�ضقاط  ويتم 
مع  ال�ضفر  املطلقة  على  القانون  وحظر   .)383( للمادة  وفقا  للح�ضانة«  احلا�ضنة  حق  يعود  املانع  زال  ومتى  اال�ضتحقاق... 
املح�ضون من غري اإذن اأبيه وفقا للمادة)393(، كما منع االأب من اإخراج املح�ضون من بلد اأمه بال ر�ضاها مادام يف ح�ضانتها، 
واأجاز له القانون ال�ضفر مع املح�ضون يف حال زواجها من اأجنبي وفقا للمادة )392(. واأخريًا، األزم القانون الزوج باأجرة 

احل�ضانة والر�ضاعة والنفقة اإذا مل يكن للمح�ضون مال، وفقا للمادة)388(.

2. قانون االأحوال ال�صخ�صية االأردين
ال يوجد فروق جوهرية بني قانون حقوق العائلة وقانون االأحوال ال�ضخ�ضية االأردين يف اأحكام احل�ضانة، وذلك لوحدة املرجعية 

الفقهية لهما، واملتمثلة يف املذهب احلنفي، لذا نالحظ تقاطع القانونان يف اجلوانب االآتية:

اأحقية االأم باحل�ضانة حال قيام الزوجية وبعد الطالق.أ. 

�ضروط اأهلية احل�ضانةب. 

 اإ�ضقاط حق احل�ضانة عن االأم حال زواجها من غري حمرم.ج. 

ال�ضفر د.  للحا�ضنة  ال�ضماح  “عدم  على   )160( املادة  اأكدت  ،حيث  الويل  اإذن  دون  البالد  خارج  احلا�ضنة  �ضفر  حظر   
باملح�ضون خارج اململكة، اإال مبوافقة الويل وبعد التحقق من م�ضلحته”.

ترتيب م�ضتحقي احل�ضانة وفقا للرتتيب املعتمد يف املذهب احلنفي.ه. 

اأما جوانب االختالف بينهما تتمثل يف انتهاء فرتة احل�ضانة ،حيث ميز قانون االأحوال ال�ضخ�ضية االأردين مابني ح�ضانة االأم 
التي “ متتد ح�ضانة االأم التي حب�ضت نف�ضها على تربية وح�ضانة اأوالدها اإىل بلوغهم “ وفقا للمادة )162( ومابني ح�ضانة 

غري االأم التي تنتهي “ اإذا اأمت ال�ضغري التا�ضعة ولل�ضغرية اإذا اأمتت احلادية ع�ضرة وفقا للمادة )161(.

14.  ورقة عمل بعنوان:درا�ضة نقدية ومقارنة الأحكام احل�ضانة يف القوانني الفل�ضطينية مقدمة من طاقم �ضوؤون املراأة للور�ضة الوطنية لتعديل قوانني االحوال 
ال�ضخ�ضية يف قاعة الهالل االحمر  ت�ضرين ثاين 2008 من اعداد الباحث واملحامي كارم ن�ضوان.
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منظومة  يف  باحل�ضانة  تتعلق  التي  القانونية  املواد  تعديل  اإىل  ندعو  فاإننا  للمح�ضون  الف�ضلى  امل�ضلحة  مبداأ  من  وانطالقا 
االأحوال ال�ضخ�ضية للمربرات التالية:

احل�صانة وم�صلحة الطفل الف�صلى ...  
• اإن التطبيق احلايل للح�ضانة من خالل قوانني االأحوال ال�ضخ�ضية املطبقة ال تكرتث مب�ضلحة الطفل الف�ضلى واإمنا يتم 	

اإقرار احل�ضانة  وكاأنها فقط حق للكبار دون ما اكرتاث لالأطفال واأين تكمن م�ضلحتهم، فاملراأة التي تنف�ضل عن زوجها 
اأو يتوفى عنها زوجها فيحق لها ح�ضانة اأطفالها اإن مل تتزوج، وان اختارت الزواج من �ضخ�س اآخر فان ح�ضانتها الأوالدها 
ت�ضقط وتذهب اإىل الن�ضاء التي تليها وفق مذهب االإمام اأبي حنيفة، وهي والدتها ابتداء، وهنا علنا نقف لرنى اأين تكمن 
م�ضلحة الطفل ، فاإذا كانت جدة الطفل لوالدته يف �ضن متقدمة من العمر وكان الطفل يبلغ من العمر عام ، فهل يعقل اأن 
تكون م�ضلحة هذا الطفل عن جدته وهو يف هذا ال�ضن، فبكل تاأكيد اإن م�ضلحة الطفل تقت�ضي اأن يكون يف كنف والدته 

الأنها هي االأقدر على تربيته ومنحه حنان االأم ورعايته.

• انتقام ما بني 	 اأن االأطفال ي�ضتخدموا كاأداة  املتعلقة باحل�ضانة جند  القانونية  املواد  للتطبيق  الواقع احلايل  من خالل 
االأزواج املنف�ضلني، ويكونوا حمال للمناكفات بني االأزواج، اأو بني الزوجة واأهل الزوج، وجند اأن اأحكام ال�ضم واحل�ضانة 
ال تكون مبنية على حقيقة م�ضوح اجتماعية يقوم بها موظف خمت�س بهدف الوقوف على ما اإذا كان احلا�ضن هو موؤهل 

للح�ضانة اأم ال. فكل ذلك ينافى مع م�ضلحة الطفل الف�ضلى  وحمايته ورعايته التي اأكدت عليها القوانني االأخرى.

احل�صانة وحقوق املراأة يف حرية االختيار...
اإن التطبيق احلايل للح�ضانة فيه الكثري من االإجحاف بحقوق الن�ضاء، فان القانون ي�ضقط احل�ضانة عن االأم التي انف�ضلت 
اأخرى من  اأن تق�ضي حياتها بدون زواج مرة  اإما  اأمام خيارين  اأن االأم �ضتكون  اأو تويف عنها زوجها، مما يعني  عن زواجها 
اجل االحتفاظ باأوالدها، اأو اأن تتزوج وت�ضقط ح�ضانتها الأطفالها، مما يعني و�ضعها بني خيارين يف االأغلب تختار اأن تبقى 
مع اأطفالها على ح�ضاب حقها يف اأن تختار اأن تتزوج مرة اأخرى، ومن خالل الواقع احلايل لتطبيق احل�ضانة فاإننا جند حتى 
املراأة التي حب�ضت نف�ضها على تربية اأبنائها ومل تتزوج فهي تفني حياتها وزهرة �ضبابها يف تربية اأبنائها وح�ضانتهم اإىل اأن 
يبلغوا ، وبعد بلوغهم ت�ضقط ح�ضانتها، وعليه يكون الرجل تزوج من امراأة اأخرى واأجنب اأطفال وا�ضتمر يف حياته من دون اأن 
يخ�ضر �ضيء ويف نهاية االأمر يعود االأبناء اإىل كنفه وتكون بذلك االأم خرجت يف نهاية املطاف بال اأوالد وبال زواج، مما ي�ضكل 

اإجحاف كبري بحقوق الن�ضاء. 

التطبي��ق احلايل للح�صانة يف قوانني االأحوال ال�صخ�صية يتعار�س ويتناق�س مع منظومة 
القوانني والت�صريعات الفل�صطينية ...

• فهو يتعار�س مع القانون االأ�ضا�ضي الذي اأكد على حماية الطفولة من اأي ا�ضتغالل ، فقد ن�س القانون االأ�ضا�ضي الفل�ضطيني 	
املعدل يف باب احلقوق واحلريات العامة يف املادة )29( ويف الفقرات الثالث االأوىل منها على اأهمية حماية الطفولة 

واعتربها واجب وطني كما اأكد على حماية الطفولة من اال�ضتغالل وحمايتهم من االإيذاء واملعاملة القا�ضية.15

• كما وان التطبيق احلايل للح�ضانة يتعار�س وروح قانون الطفل الفل�ضطيني رقم )7( ل�ضنة 2004  وخا�ضة املادة )4( التي 	
اأكدت على م�ضلحة الطفل الف�ضلى،كذلك املادة )3( اأي�ضا والتي اأكدت على مبداأ امل�ضاواة بني االأطفال وعدم التميز 
بينهم ، كما واأكد قانون الطفل على االأخذ مببداأ م�ضلحة الطفل الف�ضلى لالأطفال املنف�ضلني عن والدتهم اأو والدهم 

واالحتفاظ بعالقات وات�ضاالت مبا�ضرة معهم 16. 

احل�صانة واالتفاقيات الدولة ...
كافة  تراعي  اأن  وجوب  على  اأكدت  التي  الطفل  اتفاقية حقوق  وم�ضمون  تتنافى  احل�ضانة  اأن  هو مطبق جند  ما  من خالل 

15.  القانون االأ�ضا�ضي الفل�ضطيني املعدل 
16.  قانون الطفل الفل�ضطيني رقم )7( ل�ضنة 2004
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القوانني والت�ضريعات م�ضلحة الطفل الف�ضلى عند اتخاذ اإجراءات تتعلق باالأطفال ورعايتهم وحمايتهم، كما اأكدت االتفاقية 
على �ضرورة اأن حترتم الدول االأطراف حق الطفل املنف�ضل عن والديه اأو عن اأحدهما يف االحتفاظ ب�ضورة منتظمة بعالقات 

�ضخ�ضية وات�ضاالت مبا�ضرة بكال والديه، اإال اإذا تعار�س ذلك مع م�ضالح الطفل الف�ضلى 17.

• حتقيقًا ملبداأ امل�ضاواة يف احلقوق والواجبات واإدراكًا ملا ين�ضاأ عن عقد الزواج من حقوق وواجبات متبادلة تتعلق بح�ضانة 	
االأطفال وك�ضب االأموال الالزمة لالإنفاق على االأ�ضرة باالإ�ضافة اإىل ما يرتتب على تلك االلتزامات عند اإنهاء العقد. 

ونبدي يف هذا اخل�ضو�س ما يلي:

• احل�صانة من حقوق االأبوين ما دامت الزوجية م�صتمرة بينهما«.	
• اإذا انتهت العالقة الزوجية بوفاة احد الزوجني،  عهدت احل�صانة اإىل من بقي حيا منهم، واإذا انتهت 	

العالقة الزوجية وكال الزوجني بقيد احلياة عهدت احل�صانة اإىل االأم ما مل يت�صرر املح�صون من ذلك.

17.  اتفاقية حقوق الطفل بحيث اعتمدت وعر�ضت للتوقيع يف 9891/11/03 ودخلت حيز النفاذ0991/9/3
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األموال المشتركة18
عندما نتحدث عن االأموال امل�ضرتكة بني الزوجني نق�ضد بها االأموال التي حت�ضلت عليها االأ�ضرة بعد الزواج، والتي جاءت 
نتيجة للجهد املبذول من قبل الزوجني �ضواء من خالل العمل املنزيل للمراأة، اأو من خالل العمل خارج املنزل للرجل و املراأة، 
بحيث اأن االأموال التي كانت لكل من الزوجني قبل اإبرام عقد الزواج؛ تكون من �ضمن الذمة املالية املنفردة لكل من الزوجني 
والتي ال تدخل �ضمن االأموال امل�ضرتكة، اإال اإذا متت تنمية هذه االأموال بعد عقد الزواج �ضواء كانت هذه االأموال منقولة اأو 

غري منقولة.

وال�ضوؤال املطروح فيما اإذا كان عمل املراأة داخل املنزل يدخل �ضمن مفهوم تكامل الزوجني يف تكوين املال امل�ضرتك لالأ�ضرة 
اأم ال.. ومن هنا البد لنا اأن نقف على حقيقة اأن االأدوار االجتماعية املفرو�ضة ق�ضرا يف املجتمع، ما هي اإال تعبري عن �ضلوك 
تقليدي تكر�س كموروث يف املجتمع ، وهذا ال يعدوا عن كونه تعبريا وا�ضحا ال لب�س فيه، حيث اأن تق�ضيم هذه االأدوار ما بني 
الرجل واملراأة ما هي اإال تعبري عن م�ضالح  القوى الذكورية يف املجتمع، وتنعك�س هذه امل�ضالح يف كل ما يتعلق بالت�ضريعات 

التي تعالج  ق�ضايا املراأة والرجل اأو االأ�ضرة ب�ضكل عام يف املجتمع.

وبنظرة �ضريعة على بع�س الق�ضايا التي تتعار�س مع املوروث الديني والثقايف، كالفوائد البنكية؛ فاإننا جند اأن امل�ضرع الذي 
ت�ضريع  يتوانى يف  ب�ضكل خا�س، مل  واملراأة  االأ�ضرة  التي مت�س  القوانني  بع�س  بنود  بتعديل  اأي مطالبة  األف مرة عند  يتوقف 
ولكن  “ربا”،  باعتبارها  ال�ضريعة  مع  تتعار�س  فهي  القانونية، ويف احلقيقة  الفائدة  عليها م�ضطلح  البنكية مطلقا  الفوائد 
قوننة امل�ضائل املتعار�ضة مع الدين؛ ما هي اإال تعبري عن امل�ضالح التي حتكم بع�س فئات املجتمع، مما يجعل فل�ضفة اإحداث اأي 
التغيري على ال�ضعيد االجتماعي واالقت�ضادي حمكوما بعاملني رئي�ضيني: العامل االأول وهو املتعلق باأن الرجال هم غالبا من 

ي�ضعون القوانني، والعامل الثاين يتعلق بنظرة املجتمع النمطية والتمييزية للمراأة.

فكون اأن الرجال هم من يقوموا بو�ضع الت�ضريعات يف جمتمع ميتلك الذكور القوة وال�ضطوة، فال بد واأن تعطيهم هذه امليزة 
اأي  يف  الرجل  ل�ضالح  حتما  �ضتكون  فالنتيجة  وعليه  ق�ضد،  دون  اأو  بق�ضد  االعتبار  بعني  الذكورية  وامل�ضلحة  املنظور  اأخذ 
ت�ضريع. وينطبق هذا اأي�ضا فيما اإذا كانت االإمكانية متاحة اأمام املراأة اأو اأمام قطاعات املجتمع االأخرى لو�ضع القانون..! لذلك 

ولغايات العدالة والتوازن فان احلل يكمن يف م�ضاركة جميع الفئات ذات امل�ضلحة يف و�ضع القوانني.

اأما العامل الثاين فهو مرتبط باالأدوار النمطية والفكر التقليدي للمجتمع اجتاه دور املراأة، وهو املنظور الذي ي�ضَيء املراأة، 
وينظر لها على اأ�ضا�س من كونها عن�ضر قا�ضر وعاجز عن امل�ضاركة ب�ضنع القرار.

املثالية  ال�ضورة  وكاأنها  وت�ضويرها  والزوجة،  الزوج  بني  ما  لالأدوار  التقليدي  التوزيع  على  املوروثة  القوانني  ا�ضتندت  لقد 
لتحقيق اال�ضتقرار االأ�ضري. حيث األزم الزوج منفردًا بالنفقة على الزوجة، وعليه اأعطي الرجل حق تروؤ�س االأ�ضرة والوالية 
عليها، واأنكر عمل املراأة املنزيل بو�ضفة عمال منتجا و�ضكال من اأ�ضكال االإنفاق على االأ�ضرة وبناء ثروتها. فلم يعرتف القانون 
بحق الزوجني املت�ضاوي يف ممتلكاتهم التي حتققت خالل احلياة الزوجية. وجرت العادة على ت�ضجيل املمتلكات با�ضم الزوج 
باعتبارها ممتلكاته مبا فيها بيت الزوجية، حيث ما تزال العقلية ال�ضائدة والتي يتم التعامل معها قانونيا وق�ضائيا على اأن 
الوحيد لالأ�ضرة، وت�ضجل ممتلكات  املعيل  الرجل هو  بان  القائلة  الفري�ضة  الزوج انطالقًا من  الزوجية، هو من حق  م�ضكن 
االأ�ضرة با�ضم الزوج؛ وي�ضتثنى من ذلك اأحيانا اأثاث بيت الزوجية الذي ي�ضجل با�ضم الزوجة عند عقد الزواج يف حال اتفق 
الطرفان على ذلك. وال يتم مراعاة حق املراأة قانونيًا يف املمتلكات، حيث يعترب اأن كل ما ي�ضجل با�ضم الزوج حقًا له وال يحق 
لزوجته م�ضاركته به اإال مبوافقته، دون االأخذ باالعتبار الدور امل�ضرتك للزوجني يف حت�ضيل هذه املمتلكات؛ �ضواء من خالل 

عمل الزوجة خارج املنزل  اأو ب�ضبب تقدير عملها املنزيل.

18. ورق���ة عم���ل قدمت يف الور�ضة االقليمية املنعقدة يف بريوت يف �ضهر اذار من الع���ام 2009 من اجل قانون احوال �ضخ�ضية عادل من اعداد اال�ضتاذة نهاية 
حممد ع�ضو االمانة العامة لالحتاد العام للمراة الفل�ضطينية واملحامي ا�ضرف ابو حية.
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الذمة املالية امل�صتقلة 
 يجمع  الفقه والقانون على مبداأ ا�ضتقاللية الذمة املالية للمراأة عن الرجل وللزوجة عن الزوج، اإال اأن االإجماع ينح�ضر يف 
حدوده النظرية. ويف الوقت ذاته يوجد اإجماع على حق املراأة يف احل�ضول على حقها يف املرياث، دون احلاجة اإىل الدخول يف 
تفا�ضيل الن�ضب وفق ما هو مقر يف ال�ضريعة االإ�ضالمية، اإال اأننا ولدى التدقيق يف مدى تطبيق احلق جند باأن اأكرثية الن�ضاء 
يحرمن من احل�ضول على مرياثهن ال�ضرعي. ويف هذا ال�ضياق اأ�ضدر جمل�س جممع الفقه االإ�ضالمي الدويل املنبثق عن منظمة 
اأبريل 2005-    اإىل 14  �� من 9  املتحدة(  العربية  االإمارات  ال�ضاد�ضة ع�ضرة بدبي )دولة  املنعقد يف دورته  االإ�ضالمي  املوؤمتر 
قرارا وفتوى عن اختالفات الزوج والزوجة املوظفة، وعن انف�ضال الذمة املالية بني الزوجني، جاء فيه : اإقرار انف�ضال الذمة 
ال�ضرع مما  اأحكام  اإطار  التامة، ولها احلق املطلق يف  املالية امل�ضتقلة  الكاملة والذمة  املالية بني الزوجني، فللزوجة االأهلية 
تك�ضبه من عملها، ولها ثروتها اخلا�ضة، ولها حق التملك والت�ضرف مبمتلكاتها وال �ضلطان للزوج على مالها، وال حتتاج الإذن 

من الزوج يف التملك والت�ضرف مبالها 19. 

 مما يجعلنا نتوقف اأمام الواقع احلايل ملو�ضوع اقت�ضام االأموال التي حتققت خالل احلياة الزوجية �ضواء من خالل الزوج اأو 
الزوجة، وما هي االأموال التي تدخل يف اإطار الق�ضمة بني الزوجني، وما هي االأموال التي تكون من �ضمن الذمة املالية امل�ضتقلة 

لكال الزوجني.

وان حتدثنا عن الذمة املالية امل�ضتقلة لكل من الزوجني، فاإننا نتحدث عنها قبل اإبرام عقد الزواج والتي من املمكن اأن ت�ضتمر 
اإىل بعد عقد الزواج. واأن مرياث الزوجة والزوج هو من االأموال التي تقع يف اإطار الذمة املالية امل�ضتقلة، كما اأن ما حتقق من 
اأموال قبل عقد الزواج، والديون التي تراكمت على اأي منهما ومل ت�ضدد قبل عقد الزواج، اإ�ضافة اإىل ما يوؤول اإليهما من ارث 

اأو و�ضية اأو هبة، مبعنى اأن االأموال التي مل تتكون اأو تتطور خالل احلياة الزوجية تعترب �ضمن الذمة املالية امل�ضتقلة.

اإن م�ضالة االأموال امل�ضرتكة �ضتقودنا اإىل احلديث عن العمل مدفوع االأجر والعمل غري مدفوع االأجر، ومبعنى اآخر �ضنتعر�س 
اإىل حتديد العمل التي تقوم به املراأة داخل املنزل، بدءا من تعريف ماهيته؛ وهل هو عمل مدفوع االأجر اأم ال؛ وهل يدخل �ضمن 

التعريف العاملي للعمل؛ وتقييمه من الناحية اقت�ضادية، وفيما اإذا كان يدخل �ضمن الناجت املحلي...

العمل املنزيل
اإن العمل الذي ي�ضاهم يف التنمية االجتماعية ويف االإنتاج القومي، هو العمل املنتج لقيم اقت�ضادية تبادلية، فال يعترب اقت�ضاديا 
الن�ضاط  تعريف  تتبنى  اأنها  جند  فاإننا  العربية  الدول  يف  االإح�ضاء  اأجهزة  اغلب  اإىل  النظر  خالل  ومن  املاأجور،  العمل  اإال 
االقت�ضادي، وفق التعريف املتبع من قبل منظمة العمل الدولية،20 كذلك ذهبت دائرة االإح�ضاء العامة االأردنية » اأن العمل يف 
م�ضلحة االأ�ضرة دون اجر هو الفرد الذي عمره 15 فاأكرث الذي زاول اأو يزاول عمال خالل فرتة االإ�ضناد الزمني يف م�ضلحة 

خا�ضة باالأ�ضرة اأو احد اأفرادها دون اأن يتقا�ضى هذا الفرد اأي اجر نقدي اأو عيني.«21

ويت�ضح من خالل ذلك اأن ما تقوم به املراأة من عمل منزيل هو عمل غري ماأجور، وان كافة االأعمال التي تقوم بها من اأعمال 
فالحة وغريها تعترب كجزء من م�ضوؤولياتها املنزلية اأو امتداد للعمل املنزيل كذلك، وال تتقا�ضى عنها اأي اجر فتكون بذلك 

خارج اإطار التعريف بالن�ضاط االقت�ضادي املنتج يف املجتمع.

هناك من تناول بالبحث القوة اجل�ضمانية التي تتطلبها االأعمال املنزلية، انطالقا من مقارنة بع�س اأنواع االأعمال التي تقوم 
اأن العمل الذي تقوم به املراأة داخل البيت، يتطلب جمهودا ع�ضليا وقوة  اأنواع االأعمال املهنية، الإثبات  بها املراأة، مع بع�س 
ويجب  منتج،  عمل  هو  املنزيل  العمل  اأن  اإىل  ليخل�س  يدوي،  عامل  من  املهنية  االأعمال  بع�س  تتطلبها  التي  مثل  ج�ضمانية 
االعرتاف به �ضمن االأعمال االإنتاجية باملجتمع، مما يعني اأن كال من الرجل واملراأة ينتجان يف املجتمع واالأ�ضرة، وكالهما 

19. جمل����س جمم���ع الفقه االإ�ضالمي الدويل املنبثق عن منظمة املوؤمتر االإ�ضالمي املنعقد يف دورت���ه ال�ضاد�ضة ع�ضرة بدبي )دولة االإمارات العربية املتحدة( �� 
من 9 اإىل 14 اأبريل 2005-   قرارا وفتوى عن اختالفات الزوج والزوجة املوظفة، وعن انف�ضال الذمة املالية بني الزوجني

20. اإدارة االإح�ضاء املركزي اللبناين، الدرا�ضة الوطنية اللبنانية لالأحوال املعي�ضية لالأ�ضر 2004
21. دائرة االإح�ضاءات العامة االأردنية – اإح�ضاءات 2007



221

س | قانون األحوال الشخصية
الجزء الخام

يعمالن على تنمية اأموال االأ�ضرة بطريق مبا�ضر اأو غري مبا�ضر.

وهناك من اأ�ضاف على مو�ضوع القوة اجل�ضمانية التي تتطلبها االأعمال املنزلية م�ضاألة الوقت الذي تتطلبه االأعمال املنزلية، 
املاأجور وفقا ملا حددته  العمل  اأو هو يعمالن خارج املنزل يف  اأكرث من 16 �ضاعة، بينما هي  بالبيت  املراأة تعمل  اأن  مو�ضحا 

القوانني من �ضاعات للعمل ال تتجاوز8 �ضاعات يوميا، ليخل�س اأن العمل املنزيل هو عمل منتج لكونه يتطلب وقتا اكرب 22.

اإ�ضافة اإىل ذلك يطرح الت�ضاوؤل حول العامالت يف املنازل، حيث تلجاأ العائالت اإىل جلب عامالت اأو عمال للقيام باالإعمال 
املنزلية، ويتم دفع اجر مقابل قيامهم بتلك االأعمال، االأمر الذي يعني اأن عمل املراأة هو عمل منتج من الدرجة االأوىل، وان 
عملها املنزيل هو عمل ي�ضهم بطريقة مبا�ضرة يف تنمية مال االأ�ضرة وتكوين ثروتها، لي�س هذا فح�ضب؛ بل هناك من راأى اأن 
قيام الن�ضاء باالأعمال املنزلية جعل الرجال اأحرارا من حتمل م�ضوؤوليات على هذا ال�ضعيد، لذلك فالعامل املعفى من العمل 
املنزيل لقيام زوجته باأعبائها واأعباء العناية باأفراد االأ�ضرة، ي�ضتغل وقته بالراحة وممار�ضة فعاليات متنوعة اأخرى، متكنه من 

الذهاب للعمل يف اليوم التايل بن�ضاط تزيد يف اإنتاجه، وتطور اإمكانياته يف تنمية اأموال االأ�ضرة وتكوين الرثوة.

ماهية االأموال امل�صرتكة بني الزوجني
اإن كافة االإح�ضاءات �ضواء تلك االإح�ضاءات الوطنية للدول اأو االإح�ضاءات ال�ضادرة عن االأمم املتحدة، ت�ضري اإىل اأن ن�ضبة 
وتفيد معدالت  املنزيل،  العمل  ن�ضيبهن هو  يكون  ما  الن�ضاء غالبا  وان  الرجال،  ن�ضيب  املنزل هي من  االأكرب خارج  العمل 
الن�ضاط االقت�ضادي يف م�ضر وفق بحث العمالة بالعينة جلهاز التعبئة واالإح�ضاء امل�ضري اأن معدالت الن�ضاط ح�ضب فئات 
الرجال %77  ن�ضبة  بلغت  للن�ضاء يف فئات حيث  اأعلى منها  للرجال  الن�ضاط  اأن معدالت  يت�ضح  العام 2005 ومنها  ال�ضن يف 
والن�ضاء 23%،23 كما تفيد اإدارة االإح�ضاء املركزي اللبناين اأن ن�ضبة الن�ضاء العامالت من �ضن 15 فما فوق 23.3 بينما الرجال 
ت�ضل اإىل 73.4 ،24 بينما يف فل�ضطني فان ن�ضبة العمل ح�ضب اجلن�س فهي 14.1 بينما للرجال67.8. 25  اإذن عمل الرجل 
خارج املنزل يقابله عمل املراأة بالن�ضبة االأكرب من الن�ضاء داخل املنزل، وهذا يعني اأن كال من الرجل واملراأة يعمالن بالت�ضاوي 
من اجل االأ�ضرة كذلك فان ن�ضبة من الن�ضاء تعمل خارج وداخل املنزل، وان ن�ضبة غري ب�ضيطة من الن�ضاء ممن يقمن باإعالة 

االأ�ضرة، وهذا ما �ضنتعر�س لكل حالة على حدة.
اإن فل�ضفة تنمية املال امل�ضرتك بني الزوجني؛ ينطلق من اأن املراأة التي تعمل داخل االأ�ضرة؛ هي التي مكنت الزوج من العمل 
الهادئ خارج املنزل مما ميكنه من تنمية اأي مال بحوزته من خالل تق�ضيم العمل بني الزوجني يف خارج املنزل وداخل املنزل. 
وعلى الرغم من عدم اتفاقنا مع �ضيا�ضة تق�ضيم العمل بال�ضكل النمطي ونعتربه ال يحقق العدالة، انطالقا من اإمياننا باأنه 

يفرت�س تقا�ضم العمل املنزيل بني الزوجني، اإال اأن الواقع مغاير متاما ملا ننا�ضل من اجله.

واالأموال التي تتح�ضل بعد الزواج ميكن اأن تكون اأموال منقولة اأو غري منقولة، فاالأموال املنقولة مثل ال�ضيارات واالأثاث وغريها 
اأنواع االأموال فهي تندرج  �ضمن االأموال التي تتح�ضل بعد الزواج؛  واالأموال غري املنقولة كالعقارات واالأرا�ضي، ويف جميع 
فيمكن للمراأة اأن ت�ضاهم يف اقتناء �ضيارة لالأ�ضرة اأو غريها من املوارد، كما ميكنها اأن ت�ضاهم يف بناء بيت اأو �ضرائه اأو �ضراء 
قطعة ار�س على �ضبيل املثال. كذلك ميكن اأن  تكون اأ�ضل االأموال من الذمة املالية للزوج، اأو الذمة املالية للزوجة يف االأ�ضل، 
فمثال ميكن اأن يكون للزوج بيت عن طريق االإرث، اأو للزوجة ار�س عن طريق االإرث، فهذا املال يكون من �ضمن الذمة املالية 
اخلا�ضة لكل من الزوجني، ولكن بعد الزواج ارتاأى الزوجان اأن يقيما بناء على االأر�س؛ اأو يقيما بناء فوق البناء القدمي الذي 
هو يف االأ�ضل �ضمن الذمة املالية الأحد الزوجني؛ فيكون هذا املال بعد الزواج هو من �ضمن االأموال امل�ضرتكة التي اكت�ضبت اأو 

متت تنميتها بعد الزواج.
باملراأة  للنهو�س  العاملي  العمل  منهاج  اأكد  حيث  م�ضاهماتها؛  بجميع  املراأة  بعمل  لالعرتاف  عاملي  وب�ضكل  االهتمام  وبداأ 
واملت�ضمن اإعالن ومنهاج عمل “بيجني”، على �ضرورة ا�ضتخدام �ضبل اإح�ضائية منا�ضبة لالعرتاف بعمل املراأة بجميع اأ�ضكاله 

22. تق�ضيم العمل بني الزوجني يف �ضوء القانون املغربي والفقه االإ�ضالمي – اجلن�س معيارا- فريدة بناين �س184
23. اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ضاء امل�ضري ، ببحث العمالة بالعينة يف عامي 1995 -2005 و�ضع املراأة والرجل 

24. اإدارة االإح�ضاء املركزي اللبناين، الدرا�ضة الوطنية اللبنانية لالأحوال املعي�ضية لالأ�ضر 2004
25. اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني 2005 املراأة والرجل يف فل�ضطني، ق�ضايا واإح�ضاءات 2005 رام اهلل - فل�ضطني
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يف القطاعني املنزيل والعمل بدون اجر، اأو ال�ضعي الإيجاد معرفة اأكرث �ضمواًل عن عمل املراأة، من �ضمنها تقييم العمل غري 
املاأجور؛ وزيادة تفهم اأنواعه ونطاقاته وتوزيعه؛ ال �ضيما العمل املتعلق برعاية املعالني والعمل غري املاأجور خلدمة مزارع االأ�ضرة 
اأو اأعمالها التجارية، وت�ضجيع ن�ضر املعلومات املتعلقة بالدرا�ضات والتجارب الداخلة يف هذا امليدان، مبا فيها و�ضع اأ�ضاليب 
مع احل�ضابات  متنا�ضقة  لكنها  ب�ضورة منف�ضلة  اإ�ضدارها   التعبري عنها يف ح�ضابات ميكن  الكمية الحتمال  قيمتها  لتقدير 

القومية االأ�ضا�ضية 26.

يف جمتمعاتنا؛ ال تزال املراأة ووفقًا للموروثات املجتمعية تقوم بغالبية اأعباء الدور االإجنابي، ويف ظل ظروف قاهرة كرعاية 
املعالني من اأطفال وكبار ال�ضن ومعاقني واالأعمال املنزلية املختلفة، اإ�ضافة اإىل العمل يف  م�ضاريع االأ�ضرة كاملزارع اخلا�ضة، 
فهل ما تقوم به املراأة من اأعمال يجعلها خارج اإطار القوى العاملة؛ اأي هل يحق اعتباره كن�ضاط �ضخ�ضي بال منفعة اأو قيمة 

مادية؛ وهل ميكن اأن ال ي�ضنف كم�ضاركة يف بناء اقت�ضاد الوطن ورفاهيته...

امل�ضوؤولة عن  جمع  لتنبيه جميع اجلهات  للعمل، ودعا  العام 2000( مفهومًا مو�ضعًا  املتحدة )ن�ضاء  االأمم  تقرير  لقد طرح 
اإنتاجية يح�ضلون يف مقابلها على  “ العمل هو م�ضاركة االأفراد يف  اأن  ون�ضر البيانات حول العمل. وبن�س هذا املفهوم على 
والب�ضائع  املواد  اإنتاج  اأي�ضا  وي�ضمل   ، لالأ�ضرة  م�ضروع  امل�ضاهمة يف  مثل  االأجر  مدفوع  اأو عمل غري  نوعية،  اأو  مادية  عوائد 
لال�ضتهالك املنزيل والن�ضاطات غري االقت�ضادية؛ كالعمل املنزيل ورعاية اأفراد االأ�ضرة وكبار ال�ضن، وبناء اأو اإ�ضالح مبان 

ميتلكها ال�ضخ�س اأو عائلته، والعمل التطوعي الذي ال يح�ضل ال�ضخ�س على مكافاأة مقابله”27.
ويالحظ اأن هذا املفهوم املو�ضع للعمل، ي�ضمل جميع اأنواع العمل التي يقوم بها الفرد، ويت�ضمن ب�ضورة خا�ضة االأعمال التي 
تقوم بها الن�ضاء اأكرث من غريهن مثل العمل داخل املنزل والعمل العائلي غري مدفوع االأجر، اإال اأن االإ�ضكال الرئي�ضي اأمام 
هذا املفهوم هو عدم توفر موؤ�ضرات ثابتة لقيا�ضه، ب�ضبب االختالفات بني املجتمعات و�ضعوبة الو�ضول لتعريف حمدد للعمل 
غري الر�ضمي، وعدم توفر معلومات كافية عن االأن�ضطة االقت�ضادية وغري االقت�ضادية التي تتم داخل املنزل ، وقد ُترك املجال 

مفتوحًا اأمام الدول املختلفة الختيار اأف�ضل الو�ضائل جلمع اكرب قدر ممكن من البيانات عن العمل.

االأموال التي حت�صلت بعد الزواج للمراأة والرجل اللذان يعمالن خارج املنزل
ويف هذا ال�ضياق ننظر اإىل مو�ضوع عمل املراأة والرجل معا خارج املنزل، وبالتايل االإ�ضهام معا يف تكوين مال االأ�ضرة، وهذا 
يقودنا اإىل الكثري من االأمور منها ما هو مرتبط بعمل املراأة اخلارجي الذي ميكن اأن يكون يف القطاع العام اأو القطاع اخلا�س 
براتب حمدد يذهب يف نهاية االأمر اإىل امل�ضاهمة بتنمية ما متتلكه االأ�ضرة من مال اأو ل�ضد حاجات االأ�ضرة، وهنا يكون كال 
تنمية  اأو  املنزلية كاالأثاث وغريه،  اأو االحتياجات  املنقول منها كال�ضيارة  �ضواء  االأ�ضرة  بتنمية مال  ي�ضاهمان فعليا  الزوجني 
االأموال غري املنقولة كالعقارات، ولكن هنا علينا اأن ننوه اإىل اأن املراأة تبذل يف العمل وقتا م�ضاعفا اإ�ضافة اإىل عملها خارج 

املنزل، وهو العمل التي تقوم به داخل املنزل، وهو العمل املنزيل الذي يندر اأن ي�ضاهم الرجل فيه.
واإذا ما طبقنا هذه الروؤية على م�ضح ا�ضتخدام الوقت الذي اأعده جهاز االإح�ضاء املركزي الفل�ضطيني عام 2000، والذي مل 
تورد اأجهزة االإح�ضاء يف الدول االأخرى مثل هذا امل�ضح؛  والذي ميكن قيا�ضه على الدول االأخرى يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط 
كاالأردن ولبنان وفل�ضطني، فاإننا جند اأن االإح�ضاءات كانت كما يلي، اإن الن�ضاء العامالت من الفئة العمرية 25 -44 خارج 

املنزل؛ يق�ضني اأربع �ضاعات يوميا يف العمل املنزيل؛ فيما يق�ضي الرجال العاملون اقل من �ضاعة يف هذا العمل 28.
ومن خالل هذا امل�ضح؛ ميكن لنا الوقوف على فهم طبيعة املال املكت�ضب الحقا يف حال انتهت عالقة الزواج لالأ�ضباب التي 
تنتهي بها حكما اأو قانونا، فنجد اأن املراأة التي تعمل خارج املنزل �ضاهمت من خالل عملها يف تنمية هذه االأموال، اإ�ضافة اإىل 
م�ضاهمتها يف تنمية هذه االأموال من خالل عملها ووقتها وجهدها يف عمل املنزل، وعليه يكون من حق املراأة اأن تتقا�ضم كل 
ما حت�ضل من اأموال بعد الزواج منا�ضفة بينها وبني الرجل. اإ�ضافة اإىل ذلك، فلو انتهت عالقة الزواج بوفاة الزوج؛  تكون 

26. املوؤمتر العاملي الرابع الذي عقد يف بجني بال�ضني والذي عقدته االأمم املتحدة عام 1995
27. موؤمت���ر االأمم املتح���دة للم���راأة ع���ام 2000م امل�ضاواة والتنمي���ة وال�ضالم يف القرن احل���ادي والع�ضرين، وال���ذي انعقد يف )نيوي���ورك – الواليات املتحدة 

االأمريكية(، ومن اأبرز اأهدافه: اإلغاء جميع التحفظات التي قدمت على تو�ضيات موؤمتر املراأة الرابع ببكني.
28. جهاز االإح�ضاء املركزي الفل�ضطيني م�ضح ا�ضتخدام الوقت للعام 2000
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االأموال التي حت�ضلت اأثناء الزواج للق�ضمة بني الزوجني ابتداء وتاأخذ املراأة ن�ضيبها امل�ضتحق من ن�ضف هذه االأموال، ومن ثم  
ن�ضف مال الزوج املتوفى يكون للرتكة الذي يتقا�ضمه الورثة، وتاأخذ املراأة ن�ضيبها من االإرث يف ن�ضف مال زوجها.

وهذا ما ق�ضى به  اخلليفة عمر بن اخلطاب يف نازلة عامر بن حارث وزوجته حبيبة بنت زريف، التي ذكرها ابن اأبي زمنني 
يف منتخب االأحكام له وعزاها البن حبيب يف الوا�ضحة قائال: واالأ�ضل يف �ضركة الزوجني املذكورين؛ اأن عامرا كان ق�ضارا 
وان حبيبة كانت ترقع الثياب حتى اكت�ضبا ماال كثريا فمات عامر وترك اأمواال، فاأخذ ورثته مفاتيح املخازن واالأجنة، واقت�ضموا 
املوؤمنني عمر بن  اأمري  اإىل  الورثة  املال، ثم قامت عليهم زوجته حبيبة املذكورة وادعت عمل يدها و�ضعايتها، فرتافعت مع 
الزوج  ن�ضيب  من  والربع  بال�ضركة،  الن�ضف  حبيبة  فاأخذت  ن�ضفني  املال  ب�ضركة  بينهما  فق�ضى  عنه،  اهلل  ر�ضي  اخلطاب 

باملرياث الأنه مل يرتك ولدا والورثة اخذوا الباقي 29.

فمن ال�ضروري جدًا اال�ضتفادة من قاعدة البيانات هذه وحتديثها لتحت�ضب اقت�ضاديا م�ضاهمة االأعمال التي تقوم بها الن�ضاء 
اأن الن�ضاء قد يتحملن الف�ضل احلكومي يف تقدمي اخلدمات ال�ضحية فيقمن  وتنعك�س على موؤ�ضرات االقت�ضاد الكلي، حيث 
تكن عند  كاأنها مل  االأعمال  االأطفال، وال ميكن معاملة هذه  بتعليم  التعليمي فيقمن  القطاع  الف�ضل من  اأو  املر�ضى،  برعاية 
احلديث عن اإنتاج البلد، اأو حتى احلديث عن امل�ضاهمة يف النفقة على املنزل من خالل تقدمي اجلهد املبذول يف اإنتاج الطعام 
ورعاية االأطفال والقيام باالأعباء املنزلية، وذلك لتاأكيد اأحقية املراأة ب�ضكل مطلق يف احت�ضاب ما تقدمه كجزء من االإنفاق 
وم�ضاهمة يف بناء ثروة االأ�ضرة، ومدخاًل لتثبيت حقها يف االأموال املح�ضلة اأثناء الزوجية، وذلك باإحداث تعديل جوهري يف 
قانون االأحوال ال�ضخ�ضية، بالعدول عن التوزيع التمييزي ما بني الزوج والزوجة، وما يرتتب عليه من مراكز قانونية خمتلة 
ل�ضالح الرجل، من خالل امل�ضاواة يف االلتزامات االقت�ضادية وتقدير العمل املنزيل واعتباره �ضكاًل من اأ�ضكال االإنفاق  على 

االأ�ضرة، واحد م�ضادر االأموال املكت�ضبة واملتحققة خالل فرتة احلياة الزوجية. 

االأموال التي حت�ضلت بعد الزواج- املراأة التي تعمل داخل املنزل والرجل الذي يعمل خارج املنزل:

يف هذه احلالة تكون املراأة تعمل داخل املنزل والرجل يعمل خارج املنزل، فالرجل ومن خالل عمله خارج املنزل ينفق على 
االأ�ضرة، كما يعمل على تنمية اأية اأموال �ضواء كانت هذه االأموال من �ضمن ذمته املالية امل�ضتقلة، اأو من �ضمن االأموال التي 
اكت�ضبت اأثناء احلياة الزوجية، ولكن كيف للرجل اأن يعمل خارج املنزل ويعمل على تنمية اأموال االأ�ضرة دون اجلهد املبذول 
والعمل التي تقوم به املراأة داخل املنزل.. فهل ي�ضتطيع الرجل من دون عمل املراأة التي ت�ضد اجلانب االأخر من االلتزامات 

االأ�ضرية اأن يقوم بالتفرغ اإىل تنمية اأموال االأ�ضرة...

اإذ يوؤكد تقرير لالأمم املتحدة �ضدر عام 1985 م على هام�س موؤمتر نريوبي، القيمة االقت�ضادية لعمل املراأة يف البيت فيقول : 
)لو اأن ن�ضاء العامل تلقني اأجورا نظري القيام باالأعمال املنزلية ، لبلغ ذلك ن�ضف الدخل القومي لكل بلد، ولو قامت الزوجات 
اأ�ضرهم جياعا  باالإ�ضراب عن القيام باأعمال املنزل لعمت الفو�ضى العامَل : �ضي�ضري االأطفال يف ال�ضوارع ويرقد الر�ضع يف 
حتت وطاأة الربد القار�س و�ضترتاكم جبال من املالب�س القذرة دون غ�ضيل ولن يكون هناك طعام لالأكل وال ماء لل�ضرب ولو 
حدث هذا االإ�ضراب ف�ضيقدر العامل القيمة الهائلة لعمل املراأة يف البيت.. واإن املراأة ال تتلقى اأجرا نظري القيام بهذا العمل، اإن 
هذا العمل احليوي على جانب عظيم من االأهمية، غري اأن هذه ال�ضاعات الطويلة من عناء املراأة يف املنزل ال يدركه الكثريون 
الأنه بدون اأجر(. ثم يقول التقرير: )اإن املراأة لو تقا�ضت اأجرا لقاء القيام باأعمالها املنزلية لكان اأجرها اأكرث من 14500 
دوالرا يف ال�ضنة واإن الن�ضاء االآن يف املجتمعات ال�ضناعية ي�ضاهمن باأكرث من 25-40% من منتجات الدخل القومي باأعمالهن 

املنزلية( 30.

ومن خالل ما اأورده التقرير اآنف الذكر؛ فانه من املنطقي والطبيعي اأن يكون عمل الرجل خارج املنزل؛ وعمل املراأة داخل 

29. تق�ضيم العمل بني الزوجني يف �ضوء القانون املغربي والفقه االإ�ضالمي – اجلن�س معيارا- فريدة بناين �س 191
30. ع���ام 1985م عق���د املوؤمتر الثالث اخلا�س باملراأة )املوؤمتر العاملي ال�ضتعرا�س وتقييم منجزات عق���د االأمم املتحدة للمراأة: امل�ضاواة والتنمية وال�ضلم( يف 
)نريوب���ي( بكيني���ا، الذي عرف با�ضم )ا�ضرتاتيجيات نريوبي املرتقبة للنهو�س باملراأة( وذلك من عام 1986حتى عام 2000م. وقد �ضارك فيه �ضبع وخم�ضون 

ومائة دولة. 
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املنزل مكمالن لبع�ضهما البع�س، مما ي�ضتقيم معه القول: اأن اأية اأموال تتحقق لالأ�ضرة بعد الزواج؛ هي نتيجة طبيعية جلهد 
الرجل واملراأة معا مما ي�ضتوجب اقت�ضامها بالت�ضاوي عند انتهاء الزواج .

ومن االأعمال االأخرى التي تقوم بها الن�ضاء اإ�ضافة اإىل عملها داخل املنزل ما تقوم به من اأعمال كاخلياطة والن�ضيج وفالحة 
االأر�س وتربية املوا�ضي، فكثري من الن�ضاء اللواتي يعملن يف هذا العمل غري الر�ضمي ي�ضاهمن يف تكوين مال االأ�ضرة، وي�ضري 
مركز االإح�ضاء والتعبئة امل�ضري اأن 64.1% من الن�ضاء امل�ضتغالت بالقطاع غري الر�ضمي يف الري؛ يعملن لدى االأ�ضرة بدون 
اجر، مقابل 57.5% فقط من ن�ضاء احل�ضر. ومن خالل هذه الن�ضبة يت�ضح لنا اأن هناك عدد كبري من الن�ضاء اللواتي يعملن 
اأعمال اإ�ضافية اإىل عمل االأ�ضرة ت�ضهم يف تنمية اأموال االأ�ضرة، مما يتحقق معها اأن كل من املراأة والرجل ي�ضاهمان يف هذه 

االأموال وبالتايل من حقهم اقت�ضامها عن انتهاء الزواج.

االأموال التي حت�صلت بعد الزواج - املراأة التي هي تعيل االأ�صرة يف ظل عدم عمل الزوج 
هناك حاالت تكون فيها املراأة هي التي تعمل خارج املنزل اإ�ضافة اإىل عملها داخل املنزل، ويف هذه احلالة يكون فيها الزوج ال 
يعمل �ضواء لفرتة ق�ضرية اأم لفرتة طويلة ب�ضبب عجز اأو مر�س اأقعده عن العمل، وهنا تكون املراأة هي املعيلة لالأ�ضرة يف وجود 
الرجل، وهي التي تقوم باالإنفاق على االأ�ضرة؛ كما تعمل على تنمية اأموال االأ�ضرة القائمة اأو تن�ضئ اأمواال اأخرى �ضواء اأموال 
منقولة اأو غري منقولة، كما تعمد الن�ضاء من خالل عملها على اقرتا�س قرو�س من البنوك وتكون هذه القرو�س طويلة االأمد، 
وفقا للقوانني احلالية ولو انتهت عالقة الزواج؛ فاملراأة تكون اأ�ضهمت ب�ضكل مبا�ضر وم�ضاعف من خالل عملها خارج املنزل 
وداخل املنزل يف تكوين اأموال االأ�ضرة؛ لكنها ما اأن تنتهي عالقة الزواج فهي تخرج من دون اأن اأي مال لها من اأموال االأ�ضرة 
التي اأن�ضاأتها من خالل عملها يف خارج وداخل املنزل، لتذهب كل اأموال االأ�ضرة اإىل الزوج وفق التق�ضيم الواقعي القائم. عالوة 
على ذلك فلن تكون املراأة مبناأى على اأنها ال زالت تعمل على ت�ضديد ما اقرت�ضته من اجل تنمية اأموال االأ�ضرة دون اأن حت�ضل 

على �ضيء، وهذا تق�ضيم غري عادل وفيه من الغنب للمراأة التي بذلت جهدا م�ضاعفا طوال قيام عالقة الزوجية.

االأموال التي حت�صلت بعد الزواج - املراأة التي تعيل االأ�صرة بعد وفاة الزوج
ويف احلاالت التي تكون فيها املراأة من تعيل االأ�ضرة؛ وهي التي ت�ضكل م�ضدر الدخل االأ�ضا�ضي لها، فاإ�ضافة اإىل عملها خارج 
اللواتي انتهت العالقة الزوجية بوفاة الزوج، ففي مثل هذه  الن�ضاء  املنزل تعمل داخل املنزل، ويف هذه احلالة نتحدث عن 
احلالة تكون كافة اأموال االأ�ضرة اأ�ضبحت من �ضمن تركة الزوج، اأي اأن االأموال التي قامت املراأة بتنميتها طوال حياته اأ�ضبحت 
من �ضمن الرتكة، وهنا نكون اأمام حالتني: اأحدهما تتمثل يف اأن االأ�ضرة املمتدة �ضت�ضارك يف تق�ضيم الرتكة دون اعتبار لعمل 
ي�ضاركون يف هذه  والبنات  االأبناء  فان  اأ�ضرة ممتدة  يوجد  اإذا مل  تكون  الثانية  واحلالة  املال،  تنمية هذا  املراأة وجهدها يف 

االأموال.

ففي احلالة االأوىل وعندما يتوفى الزوج ت�ضبح كافة االأموال من �ضمن الرتكة فتخ�ضع للتق�ضيم ال�ضرعي لالإرث، مما يعني 
اأن الزوجة �ضيكون لها فقط ن�ضيبها من االإرث، و�ضيكون اأفراد االأ�ضرة املمتدة لهم ن�ضيبهم من الرتكة اإ�ضافة اإىل ن�ضيب 
اأبناء املتوفى خ�ضو�ضا اإن مل يكن له اأوالد يحجبون االأبعد من االأ�ضرة املمتدة، فهنا جند اأن املراأة التي تعبت وعانت مع زوجها 
يف تكوين اأموال االأ�ضرة مل حت�ضل �ضوى على ن�ضيبها من الرتكة وهو الثمن، يف حني اأن االأ�ضرة املمتدة �ضتدخل للتقا�ضم هي 

واأبنائها يف املرياث من الرتكة مما يحرمها من االأموال التي تعبت يف تنميتها ومراكمتها اأو م�ضاهمتها يف تنمية املال.

اأخذت ن�ضف مال  اأن يكون اقت�ضام املال امل�ضرتك الذي حت�ضل بعد الزواج بني الزوجني منا�ضفة، وتكون املراأة  لذا، ال بد 
الرتكة اإن مل يكن من �ضمن الذمة املالية اخلا�ضة بالزوج، ومن ثم حت�ضل على ن�ضيبها يف الرتكة من الن�ضف االآخر اخلا�س 

بالزوج، وهذا ما ق�ضى به عمر بن اخلطاب يف مثل هذه الق�ضية وذكرناه اأعاله يف هذه الورقة.

اأما احلالة الثانية، وهي احلالة التي ال يكون هناك اأ�ضرة ممتدة، وهذا املثال ي�ضعب وجوده يف واقعنا اليوم، بحيث تتم ق�ضمة 
الرتكة بني االأم واالأبناء وفق التق�ضيم ال�ضرعي لالإرث، ويف هذه احلالة حت�ضل الزوجة فقط على ن�ضيبها من الرتكة وهو 
8/1 ويح�ضل االأبناء على الباقي وفق التق�ضيم ال�ضرعي لالإرث. وان كنا �ضوف ننظر لهذا اجلانب على انه تعاطف من االأم 
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مع االأبناء التي تفني حياتها من اجلهم ، اإال اأننا يجب اأن ال نظلم هذه املراأة يف هذا اجلانب، واإذا ما نظرنا نظرة متاأملة 
للواقع، فاإننا جند اأن االأبناء يتزوجون ويذهبون يف حال �ضبيلهم، وتبقى املراأة وهي االأم تعي�س لدى االأبناء اأو وحدها يف ظروف 
اقت�ضادية �ضعبة، يف الوقت الذي ال متلك معها حرية االختيار ال لل�ضكن اأو اأي �ضيء اآخر. لذا ال بد اأن يكون هناك تقا�ضم عادل 
لالأموال التي تتح�ضل بعد الزواج بني الزوجني يف كل احلاالت دون ا�ضتثناء، وذلك اأيفاء للمراأة حقوقها وتقديرا جلهدها وما 

بذلته يف �ضبيل تنمية هذا املال، واحلفاظ عليه �ضواء من خالل عملها خارج املنزل اأم داخله.

من خالل ما تقدم فان العمل الذي تقوم به املراأة يف داخل االأ�ضرة، فهو عمل منتج ذو قيمة اقت�ضادية عالية، فهو ي�ضاهم ب�ضكل 
اأو باآخر يف االإنتاج املحلي للدولة، اإ�ضافة اإىل انه م�ضاهمة فاعلة يف تكوين مال االأ�ضرة ب�ضكل مبا�ضر ال يقبل التاأويل، اإن حرمان 
املراأة من اقت�ضام اأموال االأ�ضرة منا�ضفة بينها وبني الرجل، ما هو اإال تعبري عن اال�ضتمرار يف نهج حرمان املراأة من احل�ضول 

على حقوقها االأخرى يف املجتمع، �ضواء حقوقها ال�ضيا�ضية اأو االجتماعية اأو االقت�ضادية اأو غريها من احلقوق. 

اإن م�ضاألة االأموال التي حت�ضلت بعد الزواج لي�ضت �ضائعة، كما اأنها غري موجودة يف معظم قوانني الدول العربية. لقد اجته 
امل�ضرع التون�ضي اإىل اإقرار ت�ضريع ينظم م�ضاألة اقت�ضام االأموال التي حتققت بعد الزواج، وربطها باالأموال املنقولة وا�ضتثنى 
منها االأموال غري املنقولة. وال بد من اإبراز اأن هذا القانون اعترب يف حكم القانون االختياري للزوجني لهم احلق يف التعامل 
اأو العزوف عنه. ولكنه خطوة ايجابية على طريق بدء االإقرار للمراأة بحقها يف اقت�ضام هذه االأموال التي حتققت بعد الزواج.

ونقرتح يف هذا اخل�ضو�س اأن يت�ضمن ن�س وا�ضح و�ضريح يف قوانني االأحوال ال�ضخ�ضية حول اقت�ضام االأموال التي حت�ضلت 
بعد الزواج وهذا الن�س املقرتح:

»لكل من الزوجني ذمة مالية م�صتقلة، ولكل من الزوجني احلق يف تقا�صم االأموال املنقولة وغري املنقولة 
التي حتققت اأثناء الزواج منا�صفة«. 

تتكون الذمة املالية للزوج:
• االأموال املنقولة وغري املنقولة التي اكت�ضبها قبل عقد الزواج. 	

• الديون امل�ضتحقة له اجتاه الغري.	

• الديون امل�ضتحقة يف ذمته اجتاه الغري.	

• ما قد يوؤول اإليه عن طريق الهبة اأو االإرث اأو الو�ضية اأو ما يف حكمها اأو عن طريق تعوي�س �ضخ�ضي. 	

تتكون الذمة املالية للزوجة:
• االأموال املنقولة وغري املنقولة التي اكت�ضبتها قبل الزواج. 	

• الديون امل�ضتحقة لها اجتاه الغري. 	

• الديون امل�ضتحقة يف ذمتها اجتاه الغري. 	

• ما قد يوؤول اإليها عن طريق الهبة اأو االإرث اأو الو�ضية اأو ما يف حكمها اأو عن طريق  تعوي�س �ضخ�ضي. 	

• موؤخر ال�ضداق والهدايا التي يقدمها الزوج اأثناء اخلطبة وعند اإبرام عقد الزواج اأو اأثناء العالقة الزوجية.	

ورقة عمل قدمت يف الور�ضة االقليمية املنعقدة يف بريوت يف �ضهر اذار من العام 2009 من اجل قانون احوال �ضخ�ضية عادل من اعداد اال�ضتاذة 
نهاية حممد ع�ضو االمانة العامة لالحتاد العام للمراة الفل�ضطينية واملحامي ا�ضرف ابو حية.


