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تمهيد

احلركة الن�سوية بني ال�سياق املحلي وال�سياق الدويل
مل تكن انطالقة االنتفا�ضة الفل�سطينية الأوىل يف العام  ،1987وما رافقها من انخراط �شعبي وا�سع يف فعالياتها املختلفة
وبروز دور احلركة الن�سوية ،وامتداد �أطرها وجلانها املختلفة �إىل الن�ساء يف القاعدة الوا�سعة للمجتمع املحلي يف املخيمات
والقرى �إال احد العوامل التي �ساهمت يف بدايات ن�شوء وتطور خطاب ن�سوي حقوقي على ال�صعيد الفل�سطيني .ومما ال �شك فيه
�أن للبعد العاملي �أهمية كربى يف تبلور و�صياغة وحتديد معامل ومالمح هذا التوجه .يف ال�سياق الزمني ترافقت بدايات فكرة
ت�أ�سي�س املركز مع جمموعة من التغيريات الدولية فيما يتعلق بق�ضايا املر�أة وحقوقها.
لعل ابرز حمطات هذا التغيري ميكن ت�سجيلها مع بدايات �سبعينات القرن املا�ضي التي �شهدت حمطات هامة فيما يتعلق بتطور
الفكر الن�سوي وت�أثريه يف جممل الق�ضايا املجتمعية� .شهد منت�صف ال�سبعينات تبني الأمم املتحدة لعقد خا�ص �أطلق عليه عقد
املر�أة ،ونظمت يف الفرتة بني  1985 -1975ثالث م�ؤمترات دولية للمر�أة ب�إ�شراف الأمم املتحدة ومب�شاركة عدد كبري من
الدول والهيئات واملنظمات الدولية والإقليمية واملحلية من خمتلف �أنحاء العامل .و�شكلت هذه امل�ؤمترات ،نقطة حتول هامة
لي�س فقط على ال�صعيد الن�سوي ،و�إمنا على ال�صعيد الدويل والوطني للدول املختلفة يف النظر لق�ضايا املر�أة .لقد �ساهمت
الدرا�سات والأبحاث والوثائق والإح�صاءات املتعلقة بو�ضع املر�أة يف جماالت ال�صحة ،التعليم والعمل وغريها نقطة ارتكاز
لنظرة جديدة لق�ضايا املر�أة وحقوقها .و�ساهم العديد الكبري من احل�ضور يف هذه امل�ؤمترات ،الذي بلغ ع�شرات الآالف من
قادة الدول ور�ؤ�سائها وممثلي املنظمات الدولية والإقليمية واملحلية وم�صادقتهم على وثائق و�شعارات امل�ؤمترات الثالث،
وتبنيهم لها ،عامال �آخر �ساهم يف عملية التحول .وعلى ال�صعيد الن�سوي ،فكرا وممار�سة ،فتحت امل�ؤمترات الثالث الأبواب
على م�صراعيها لتبادل التجارب واخلربات ،وتعلم الدرو�س والعرب وبناء الكثري من التحالفات والعالقات بني املنظمات
والنا�شطات الن�سويات على ال�صعيد الإقليمي والعاملي.
يف هذا ال�سياق جاءت اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة «�سيداو» يف العام  ،1979التي �أعطت دفعا وزخما
جديدين للحركة الن�سوية لبلورة خطاب حقوقي يقوم على املطالبة بامل�ساواة للن�ساء يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية ،مثلما هو احلال يف جمال احلقوق ال�سيا�سية واملدنية .وحملت االتفاقية الدول والهيئات املختلفة م�س�ؤوليات
العمل من اجل اجناز امل�ساواة وحتقيق هذه احلقوق ،وم�س�ؤولية اجتثاث كل �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
مل تكن احلركة الن�سوية الفل�سطينية مبعزل عن هذا ال�سياق العاملي .بل �أ�ضيف �إليه بع�ض اخل�صو�صية التي تتعلق باملرحلة
التاريخية لتطور املجتمع الفل�سطيني .فكان االحتالل الإ�سرائيلي يعيق بكل ال�سبل والو�سائل التطور الطبيعي لهذا املجتمع ،بل
ويعمل على تدمري �أ�س�س هذا املجتمع يف حماولة منه لطم�س هويته الوطنية وقطع الطريق �أمام �أي �إمكانية لتحرره وا�ستقالله.
وجاءت االنتفا�ضة الفل�سطينية يف العام  1987كتعبري عن منو وتطور حركة ال�شعب ون�ضاله �ضد االحتالل .وبالطبع فلم
تكن الن�ساء الفل�سطينيات مبعزل عن هذا التطور ،و�شاركن ،كما كان حالهن طوال م�سرية ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني ،يف
حركة الن�ضال �ضد االحتالل� .إال �أن ال�س�ؤال الذي اخذ يف التبلور لي�س لدى الن�ساء الفل�سطينيات فح�سب ،بل لدى العديد من
ال�شرائح والفئات الأخرى كالعمال والطلبة هو :هل ميكن حترير املجتمع الفل�سطيني ،ونيله لال�ستقالل ون�صفه مكبل؟ امل
يحن الأوان للن�ضال من اجل امل�صالح واحلاجات امللمو�سة واملبا�شرة للفئات وال�شرائح االجتماعية؟ �إىل جانب امل�شاركة يف
الن�ضال الوطني العام.
تبلورت يف هذا ال�سياق فكرة ت�أ�سي�س املركز كمركز مهني متخ�ص�ص يجمع بني االهتمام بق�ضايا وم�شكالت الن�ساء وحاجاتهن،
وبني العمل على تعزيز م�شاركتهن يف الن�ضال الوطني.
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البدايات..
منذ العام  1989انخرط مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ،وقبل الإعالن الر�سمي عن ت�أ�سي�سه يف مدينة القد�س
عام  ،1991يف ممار�سة دوره املجتمعي يف خدمة الن�ساء والعمل على متكينهن واملطالبة برفع اال�ضطهاد والتمييز عنهن .واىل
جانب االهتمام بالعمل على تلبية احلاجات الأ�سا�سية للن�ساء يف جمال رفع الوعي واحلماية ،ورمبا ب�سبب هذا الدور ،فقد
تلم�س املركز حاجة الن�ساء الفل�سطينيات �أي�ضا �إىل التوعية بحقوق وق�ضايا املر�أة يف خمتلف املجاالت .حيث �أثبتت جتربة
املركز يف العمل مع وبني الن�ساء الفل�سطينيات �أن توعيتهن وتنظيم �صفوفهن هي �إحدى املحاور الرئي�سية التي يجب �إعطائها
االهتمام الأكرب ،وو�ضعها يف �سلم الأولويات .لأنه بدون تطوير وعي الن�ساء جتاه حقوقهن يف املجاالت املختلفة ف�إنهن لن
يتمكن من حتديد البو�صلة باجتاه الطريق التي يجب امل�ضي بها من اجل حتقيق م�ساواتهن ،ورفع كل �أ�شكال الظلم واال�ضطهاد
والتمييز عنهن.
انطلقت بواكري عملنا يف هذا املجال باجتاه التوعية القانونية للن�ساء ،حيث �شكل ذلك مبثابة مرحلة �أوىل ميكننا �أن نطلق
عليها مبرحلة «حمو الأمية القانونية» .وارتكزت حماور التوعية يف ذلك احلني على عدد من املفاهيم الرئي�سية يف قانون
الأحوال ال�شخ�صية ،وعقدنا �سل�سلة من جل�سات وحلقات التوعية للن�ساء يف خمتلف مناطق فل�سطني ،وعملنا ب�شكل خا�ص مع
الن�ساء ربات البيوت ،ونظمنا معهن لقاءاتنا يف البيوت وامل�ساجد والكنائ�س وغريها من الأماكن التي �أتيحت لنا .و�أ�صدرنا
عدد من املواد التثقيفية حول الق�ضايا الأ�سا�سية املتعلقة باملر�أة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية كالطالق ،ح�ضانة الأطفال وحق
املر�أة يف املرياث.
حظيت هذه التجربة بالدعم والت�أييد والت�شجيع ،لي�س من الن�ساء املتعط�شات للتوعية فح�سب ،بل ومن امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
واملجتمعية والدينية .الأمر الذي �ساهم يف خلق مزيد من التفاعل ،وفتح �آفاق احلوار والنقا�ش حول �أهمية تغيري الأفكار
وامل�سلمات وال�سلوكيات النمطية التقليدية جتاه حقوق املر�أة ،والتمييز �ضدها ،بل ا�ستغاللها وم�صادرة حتى حقوقها يف العي�ش
بكرامة.
هكذا كانت البداية ،وو�ضعنا �أرجلنا على الطريق ال�صحيح والطويل .وكنا مع الن�ساء واىل جانبهن ،وكن �أي�ضا �إىل جانبنا
ومعنا يف تطوير ر�ؤيتنا وتو�ضيح معامل ر�سالتنا ،ويف حتديد مناهج العمل و�أدواتها ،و�سبل تطويرها با�ستمرار ،مع تو�سيع �آفاق
وجماالت العمل وتراكم التجربة واخلربة.
�شكلت هذه االنطالقة نقطة حتول هامة يف م�سرية ن�شوء وتطور العمل الن�سوي يف فل�سطني ،وحتديد معامل التغيري الذي
ت�سعى الن�ساء الفل�سطينيات �إىل �أحداثه على طريق م�ساواة املر�أة ونيلها حلقوقها .و�شكل ذلك �أي�ضا نقطة انطالق نحو توحيد
اخلطاب احلقوقي لرفع مكانة املر�أة ،ومكافحة كل �أ�شكال التمييز �ضدها .وحملنا دائما ،وطوال هذه امل�سرية ،م�شكالت
الن�ساء وق�ضاياهن وهمومهن ومعاناتهن وطموحاتهن و�أمنياتهن و�آمالهن بالتغيري ،وكانت دائما نربا�سا لنا ينري الدرب
املوح�ش بالكثري من العقبات وال�صعوبات ،التي مل تكن لتثنينا ،مع جماهري الن�ساء ،عن امل�ضي قدما.
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بعد توقيع اتفاقية �أو�سلو وت�أ�سي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف العام  ،1994ومع انتخاب �أول جمل�س ت�شريعي فل�سطيني
يف �شباط  ،1996وجد املركز نف�سه �أمام حتد جديد ،يتطلب تغيري يف خطط وبرامج العمل .فالباب �أ�صبح الآن مفتوحا �أمام
املجل�س الت�شريعي ل�سن ت�شريعات يف خمتلف جماالت حياة املجتمع .وبات مطلوبا من احلركة الن�سوية وم�ؤ�س�ساتها املختلفة �أن
تعمل على �صعيد ال�ضغط والت�أثري لكي ت�ضمن هذه الت�شريعات �إر�ساء مبادئ احرتام حقوق الإن�سان ،وتعزيز امل�ساواة والعدالة
االجتماعية ،ومبا يحفظ للمر�أة حقوقها ومكانتها .وانخرط املركز يف هذه املرحلة يف ت�سليط ال�ضوء على القوانني املختلفة،
ويف حملة وا�سعة من اجل �أن ت�ضمن القوانني التي يجري العمل على �سنها م�ساواة املر�أة ،وتكفل لها حقوقها.
ويف هذا ال�سياق جاءت جتربة «الربملان الفل�سطيني ال�صوري :املر�أة والت�شريع» التي خا�ضها املركز مع عدد من الأطر واملراكز
والهيئات الن�سوية .وعك�ست جتربة الربملان ال�صوري التحدي الذي تواجهه املر�أة الفل�سطينية يف تلك الفرتة التاريخية .وكيفية

ترتيب �أولويات الن�ضال الن�سوي ومهماته القادمة .كما عك�ست �أي�ضا حجم اجلهد الذي يجب القيام به يف �سبيل الدفاع
عن حقوق وق�ضايا املر�أة ،يف مواجهة الأفكار واملعتقدات ال�سلبية التي عربت عن نف�سها من خالل الرف�ض ،ومهاجمة فكرة
الربملان.
تطورت الأفكار والتجارب واخلربات يف هذا امل�سار التاريخي للعمل ،وتعززت القناعات ب�أهمية تو�سيع �آفاق ونطاق العمل
لت�سريع ودفع التغيري املن�شود �إىل الأمام .وبد�أ املركز يف توجيه اهتمام خا�ص من جهوده جتاه تطوير و�إثراء جتربة امل�ؤ�س�سات
املجتمعية .وعملنا على �إن�شاء وحدة للتدريب يف العام  ،1996عملت على تطوير املرجعيات التدريبية ،بالإ�ضافة �إىل تطوير
قدرات العاملني/ات يف �أ�س�س وطرائق التدريب وتوحيد وم�أ�س�سة الر�سائل التدريبية و�أ�ساليب التدريب .وعمل املركز �أي�ضا
على بناء برنامج تدريبي يف �إطار م�شروع «الربملان الفل�سطيني ال�صوري :املر�أة والت�شريع» وهدف �إىل تدريب قواعد الأطر
الن�سوية املختلفة ،ومن خالله توا�صل املركز مع �آالف الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني.
تطور دليل التدريب حول حقوق املر�أة يف هذا ال�سياق املتعدد واملت�شعب امل�صادر والعوامل امل�ؤثرة ،وعمل املركز على مواكبة
خربات املدربني/ات وتوفري املرجعيات التدريبية واملواد امل�ساندة للمدربني/ات .وال بد لنا ونحن نتناول «ال�سرية التاريخية»
لهذا الدليل من ت�سجيل بع�ض املحطات التي نعتقد �أنها كانت بارزة يف هذه امل�سرية وهي:
•تنفيذ دورة تدريبية حول اتفاقية «�سيداو» يف العام  ،1999كانت نتيجتها الفعلية هي اجناز تقرير «و�ضعية املر�أة
الفل�سطينية يف �ضوء اتفاقية �سيداو» .1
•جتربة حت�ضري م�سودات لدليل «دائرة احلقوق» ،حيث عمل املركز على تطبيق تدريبي جتريبي لدليل دائرة احلقوق يف
العام  « .2000وكانت ح�صيلة هذه التجربة الريادية للمركز �إنتاج �أوراق مفاهيمية ولقاءات تدريبية ،ومن �أهمها تلك
التي تناولت ق�ضية «ح�سا�سية املوازنة للنوع االجتماعي» .2
وجد املركز نف�سه هنا �أمام حتدي كبري ،ينبغي الإجابة عليه بدقة ،الن عدم الإجابة عليه يعني الغو�ص يف �إما خماطر االنعزال
عن اجلمهور واملجتمع الفل�سطيني ،ومن �ضمنه الن�ساء الفل�سطينيات� .أو خطر الوقوع واالنقياد لتكرار و�إعادة �إنتاج البنى
والعالقات القائمة على عدم امل�ساواة واال�ضطهاد للن�ساء ،والإجحاف بحقوقهن يف خمتلف املجاالت .وقد متثل هذا التحدي
يف ال�س�ؤال الرئي�سي الذي واجهناه وهو :ما هو اخلطاب الذي ميكن وينبغي لنا ا�ستخدامه؟ وما هي احل�سا�سيات التي يجب
مراعاتها انطالقا من خ�صو�صية جمتمعنا الفل�سطيني �أوال ،ومن اجل بناء توازن بني خطاب احلقوق الذي نتبناه وبني
املعتقدات الدينية واملفاهيم والقيم والتقاليد االجتماعية التي حتط من مكانة املر�أة.
وال بد لنا �أي�ضا يف هذا ال�سياق من الإ�شارة �إىل ذكر �أ�سماء بع�ض الزميالت اللواتي كان لهن دور بارز املعامل يف الرتاكم
الفعلي للخربات التدريبية والتعليمية يف املركز ،وحتديث منهاجية العمل ،وتبادل اخلربات وم�أ�س�سة هذا العمل ،ور�سم خطوط
البداية لهذا الدليل وهن:

•الزميلة حنان البكري :التي كانت رائدة الفكرة والعمل على برنامج «حمو الأمية القانونية» للن�ساء .والتي عملت
ب�إخال�ص وتفاين وا�ضعة املركز على ال�سكة ال�صحيحة يف الإجابة على التحديات املختلفة القائمة من حولنا عند
انطالقتنا ،وحتقيق النجاح يف مواجهتها.
 .1مرك ��ز امل ��ر�أة للإر�ش ��اد القانوين واالجتماعي :و�ضعية امل ��ر�أة الفل�سطينية باال�ستناد �إىل اتفاقي ��ة الق�ضاء على كافة �أ�شكال التميي ��ز �ضد املر�أة ،القد�س،
فل�سطني.2001،
 .2الربنام ��ج ال ��دويل للدورات التدريبية يف جمال حقوق االن�سان واملنتدى اال�سيوي حلقوق االن�س ��ان والتنمية-دائرة احلقوق :دليل تدريبي لدعاة احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.2000 :

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

•الزميلة �آمال اجلعبة :التي �ساهمت من خالل ن�شاطها ال�سيا�سي يف لعب دور بارز يف توجيه اهتمام االطر ال�سيا�سية
نحو ال ُبعد الن�سوي احلقوقي .و�ساهمت مع رائدات ت�أ�سي�س املركز يف بلورة ال ُبعد الن�سوي احلقوقي لي�صبح جزء ًا هام ًا
من عمله ،و�شكلت حلقة الو�صل مع جماهري القاعدة الن�سوية العري�ضة.
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•الزميلة �سريدا عبد ح�سني :التي حملت على عاتقها مهمة وحدة التدريب وتوحيد اخلطاب احلقوقي .وو�ضعت �أوىل
املواد التدريبية ،وامل�سودة الأوىل من دليل التدريب على احلقوق ،حقوق املر�أة حقوق �إن�سان ،و�ساهمت يف تطوير �أ�ساليب
التدريب والتطبيقات التدريبية ،ومراكمة وتطوير م�سار العمل عرب ال�سنوات املا�ضية يف مو�ضوع التدريب من �أجل حقوق
املر�أة.
•الزميلة �سعاد �أبو ديه :التي عملت ب�شكل مثابر على مو�ضوع العنف �ضد الن�ساء.
ويف هذا ال�سياق فانه ال بد لنا �أي�ضا من الإ�شارة وال�شكر والتقدير جلهود بع�ض الزميالت والزمالء من خارج املركز ،واللواتي-
الذين كان لهن -لهم دور يف �إثراء التجربة:
•ال�سيدة �ساما عوي�ضة :وكان لها الدور يف �إثراء الأ�ساليب التدريبية حول «حقوق املر�أة حقوق �إن�سان» تطور التطبيقات
التدريبية والتدريب حول �إدخال مفهوم النوع االجتماعي يف ال�سيا�سات واخلطط العامة للدولة وامل�ؤ�س�سات املجتمعية.
•ال�سيدة رندة �سنيورة :فقد كان لها دورا رائدا يف خو�ض املركز يف برامج تدريبية حول احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية و احلقوق ال�سيا�سية واملدنية ،و�آليات الأمم املتحدة ملتابعة هذه احلقوق.
•ال�سادة حممد زيدان/النا�صرة ،ع�صام يون�س/غزة :وكان لتجربتيهما دور ًا رائد ًا يف حتديث وتطوير �أ�ساليب
التدريب وامل�ضامني التدريبية يف جمال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.

بناء على الأ�سا�س
الدليل احلايلُ ..

كانت تلك نقطة االنطالق يف بناء هذا الدليل ،وهي الأ�سا�س الذي بنينا عليه لإخراج هذا العمل ب�صورته احلالية .و�إذا كانت
نقطة االنطالق حمددة بالأفراد والعناوين والأزمان املحددة ،فان ا�ستكمال اجناز البناء تنوع وت�شعب يف كل االجتاهات،
وحمل التجربة بعد ذلك جيل ،ورمبا �أجيال من الزميالت والزمالء الذين �أكملوا امل�سرية ،طوبة طوبه عرب ما يزيد عن عقد
من الزمن .وبو�صلتنا وحمور عملنا هي الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني ،وو�ضع ق�ضية االهتمام بحقوقهن يف �صلب عملنا .وال
يفوتنا يف هذا ال�سياق ذكر بع�ض الزميالت والزمالء اللواتي -الذين �ساهمن� -ساهموا يف �إخراج الدليل ب�صورته احلالية:
جهد والتزام كبري يف م�شاركتها عملي ًا يف كافة مراحل العمل على هذا
•الزميلة �آمال اجلعبة :على ماقدمته من ٍ
الدليل ،وجهدها املميز يف �إعداد التطبيقات العملية للجل�سات اخلا�صة باملوروث الثقايف واملر�أة ،و�إعداد القراءات
املرجعية لهذه التطبيقات.
•الزميلة مي�سون رم�ضان :على ماقدمته من جهد و�إ�سهام كبري يف �إعداد التطبيقات العملية للجزء الثالث اخلا�ص
باحلماية من العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي والعنف الأ�سري.

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

•الزميلة ملية �شاللدة :على ما قدمته من جهد و�إ�سهام كبري يف �إعداد التطبيقات العملية للجزء الثاين اخلا�ص باملر�أة
يف القوانني والت�شريعات الفل�سطينية ،و�إعداد القراءات املرجعية اخلا�صة باال�سرتاتيجيات الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد
املر�أة.
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جهد و�إ�سهام كبري يف �إعداد التطبيقات العملية للجزء الثاين اخلا�ص
•الزميل �أ�شرف �أبو حيه :على ما قدمه من ٍ
باملر�أة يف القوانني والت�شريعات الفل�سطينية ،ويف اجلزء الثالث اخلا�ص باحلماية من العنف املبني على �أ�سا�س النوع
االجتماعي والعنف الأ�سري ،ويف اجلزء الرابع اخلا�ص بقانون الأحوال ال�شخ�صية.
•الزميلة لونا عريقات :على ما قدمته من جهد و�إ�سهام كبري يف �إعداد التطبيقات العملية للجزء الثاين اخلا�ص
باملر�أة يف القوانني والت�شريعات الفل�سطينية.
•الزميلة عفاف احلاج علي :جلهدها ومثابرتها يف املراجعة وتدقيق الطباعة للدليل التدريبي.

•الزميل عبد الرازق غزال:على �إعداد وت�صميم منهجية الدليل و�أ�ساليب ا�ستخدامه وت�صميم املخطط العام
ملحتويات الدليل ،ومراجعة وحتليل كافة املحتويات والأجزاء واجلل�سات والأن�شطة التدريبية مع ُمعدي الدليل والعمل على
مواءمتها مع �أهداف الدليل واملنهجية ،وبناء اجلزء الأول اخلا�ص مبرتكزات حقوق املر�أة.
•الزميل نبيل دويكات :على جهده يف كتابة وحترير و�إخراج هذه املقدمة ،وعلى دوره يف الإ�شراف العام على ت�صميم
وطباعة الدليل.
�ساهمت املتغريات ال�سيا�سية واالجتماعية التي مر بها املجتمع الفل�سطيني خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية يف بلورة مالمح
الدليل و�إخراجه ب�صورته احلالية .و�إذا كنا على ثقة بان اال�ستمرار يف تطويره وتعزيزه من خالل جتارب العمل ،والتفاعل مع
الن�ساء وبينهن ومن اجلهن ،ف�إننا على ثقة اكرب �أي�ضا بان م�سرية العمل والن�ضال من اجل م�ساواة املر�أة ونيل حقوقها �سوف
تتقدم �إىل الأمام با�ستمرار.

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

مها �أبو ديه
املديرة العامة ملركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي
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حكاية هذا الدليل

هذا الدليل لي�س �شعار ًا �أو وهم ًا،لأنه حمل يف حمتوياته مقرتح ًا تعليميا يبني منطلقاته النظرية وتطبيقاته العملية عرب
محُ اورة ُمغايرة للممار�سات والأفكار ال�سلبية ال�سائدة جتاه حقوق املر�أة .محُ اورة تُعيد �صياغة الفكر والإجتاهات وال�سلوكيات
املجتمعية من �أجل متكني الن�ساء و�سيادة القانون ،القانون الذي يتخذ امل�ساواة والق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة معيار ًا ورافد ًا
للتغيري والتنمية الإن�سانية.
بد�أ م�سار العمل على الدليل من خ�ضم التجربة التي حملت هموم املر�أة الفل�سطينية ،وقد تخطت هذه التجربة الطرح
النظري يف ر�ؤية احلقوق وق�ضايا النوع االجتماعي .لذلك ينتمي هذا الدليل �إىل املمار�سات والتطبيقات العملية التي خ�ضناها
وعاي�شناها �أفراد ًا وجمموعات.
ا�ستغرق العمل على �إجناز هذا الدليل �سل�سلة طويلة من امل�شاروات واللقاءات واملداوالت بني فريق العمل يف املركز لبناء
وتركيب و�إعادة �صياغة االن�شطة التطبيقية وحتليل معانيها بني القراءة والكتابة والتفكري والتخيل على مدى عامني متتاليني.
وهو مل ي�ستند للتجارب اخلا�صة بالفريق املُعد فح�سب ،بل ي�سرت�شد بالكثري من االفكار والقراءات والكتابات الأخرى يف م�سار
حقوق املر�أة والنوع االجتماعي.
حمتويات الدليل جاءت لتفكك وحتلل ال�سياقات واملعاين اخلا�صة وامل�ستخدمة يف جمتمعنا جتاه حقوق املر�أة وممار�سات
النوع االجتماعي ،وذلك من خالل �إعادة النظر يف الواقع الثقايف والإجتماعي والت�شريعي ،وما يحمله هذا الواقع من م�ألوفات
وم�سلمات .و�إذا متكنا عرب هذا الدليل من تفكيكها،ف�إننا ننتقل خطوة نحو نقدها وتفنيدها وم�سائلتها لطاملا ج�سدت هذه
امل�سلمات اجحاف ًا باحلقوق على مر التاريخ.
حتمل هذه العملية الأ�سلوب املب�سط يف حماورة هذا الواقع.لذلك ن�أمل مل�ستخدمني/ات هذا الدليل �إن ي�ضموا جتاربهم/ن
ومواردهم/ن الأخرى �إىل جهدنا امل�شرتك ،ورفدنا بالأ�سئلة والإقرتحات التي متكننا من تطوير هذا العمل مما �سيعزز و ُيثمن
جهدنا اجلماعي يف اي�صال الأهداف املبتغاه للو�صول اىل امل�ساواة والق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة.

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

عبدالرازق غزال
وحدة بناء القدرات
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لماذا هذا الدليل

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

ُي�ستخدم هذا الدليل للمدافعني/ات عن حقوق املر�أة من احلقوقيني/ات ،واملحاميني/ات ،والعاملني/ات الإجتماعيني/ات،
ال�صحيني/ات يف جمال مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي ،والإعالميني/ات العاملني/ات يف قطاع النوع
الإجتماعي وحقوق املر�أة .ويرتكز الدليل يف �أجزاءه اخلم�سة كمرجع �إثرائي فيه العديد من التطبيقات العملية امل�ستمدة
من واقع التجربة املهنية والعملية يف ق�ضايا العنف �ضد املر�أة .وي�ستهدف الدليل هذا القطاع من املهتمني/ات للم�ساهمة يف
تقوية معارفهم/ن ومهاراتهم/ن يف جمال التدخل مع الن�ساء املعنفات ،ويف العمل على حمالت مناه�ضة العنف �ضد املر�أة،
ومتكينهم/ن من الت�أثري يف الت�شريعات والقوانني املحلية ذات ال�صلة باملر�أة .وقد تتفاوت درجة الإهتمام ب�إجزاءه ،لذلك
ميكن ا�ستخدامه ب�صورة انتقائية وب�صورة تختلف عما درج عليه الدليل		.
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طريقة استعمال الدليل(النهج)

ينق�سم الدليل يف حمتوياته اىل � 5أجزاء رئي�سية بواقع � 96ساعة تدريبية ،و ُيرفق يف كل جزء مواد مرجعية من القراءات واملواد
امل�ساعدة للمدرب/ة.
يتكون كل جزء تدريبي من حمتويات وممار�سات تطبيقية .وتت�سل�سل املحتويات التدريبية يف االجزاء املُعدة وفق خمطط
ي�ساعد املدرب/ة على تنظيم اجلل�سات التدريبية.
ي�ستند هذا الدليل �إىل منهجية تعلم الكبار ،التعليم الذي يرتكز على التعلم الن�شط واحلوار واملناق�شة وامل�شاركة الفعالة من
امل�شاركني/ات.
مينح هذا الأ�سلوب املتبع يف الدليل الفر�صة يف تبادل االفكار والتجارب واخلربات العملية على �أ�سا�س تكامل وترابط املعارف
واملهارات واالجتاهات كمحاور ئي�سية لعملية التعلم الن�شط.
يف اجلزء االول من الدليل يتم تناوله يف  3جل�سات تدريبية يف مرتكزات حقوق املر�أة.
اجلزء الثاين من الدليل يحتوي على  5جل�سات تدريبية يف املوروث الثقايف والنوع االجتماعي.
اجلزء الثالث من الدليل يحتوي على  5جل�سات تدريبية يف احلماية من العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
والعنف الأ�سري.
اجلزء الرابع من الدليل يحتوي على 8جل�سات تدريبية يف املر�أة يف القوانني والت�شريعات الفل�سطينية.
اجلزء اخلام�س من الدليل يحتوي على  6جل�سات يف قانون االحوال ال�شخ�صية.
ا�ستخدم يف هذا الدليل الأ�ساليب املتنوعة يف التدريب ،حيث �أُ�ستخدمت تقنيات(الع�صف الذهني -درا�سة احلالة  -العر�ض
والنقا�ش -اوراق عمل -جمموعات عمل -عر�ض ونقا�ش �أفالم – متارين – لعب �أدوار) بالإ�ضافة اىل املخرجات املتوقعة من
كل جل�سة تدريبية،والإر�شادات اخلا�صة باملدرب/ة يف كل جل�سة.
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مت الإ�ستعانة بامل�صادر التدريبية االخرى يف املركز ويف امل�ؤ�س�سات االخرى،بالإ�ضافة للمراجع التدريبية واخلربات العملية يف
حقل حقوق املر�أة والنوع الإجتماعي ،وقد مت العمل على تقدميها بطرق مب�سطة تتالءم مع �أهداف الدليل.
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المبادئ والمفاهيم الذي ينطلق منها الدليل

•القيمة اجلوهرية حلقوق املر�أة تكمن يف م�ساواتها وعدم التمييز �ضدها يف �أي حق من احلقوق وعدم قابلية تلك احلقوق
للتجزئة.
•م�ساعدة الن�ساء على حتديد اولوياتهن و�ضمان م�شاركتهن يف كافة املراحل اخلا�صة بالربامج وامل�شاريع التي ت�ستهدفهن،
وعدم اعتبارهن متلقيات للخدمة فقط.
•معرفة الن�ساء باملوارد والتحكم بها تُك�سبهن القدرة وامل�ساهمة الفاعلة يف املجتمع.

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

•العنف �ضد املر�أة �أينما كان يعترب م�شكلة جمتمعية ولي�س م�شكلة خا�صة ،تتطلب انهاءه ومناه�ضته.
•تعزيز مبد�أ التعبئة واملنا�صرة من الن�ساء �أنف�سهن ووجودهن يف جماعات �سعي ًا اىل حياة �أف�ضل خالية من التمييز.
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قبل استخدام الدليل

تلك جمموعة من القواعد والإر�شادات للمدربني/ات للحث والت�شجيع عليها عند العمل مع امل�شاركني/ات يف الدورات
التدريبية.
•احرتام حقوق املر�أة وحقوق الإن�سان :ان حقوق املر�أة تعتمد على حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،حيث ت�ساهم حقوق الإن�سان
يف تعزيزها ،مبا يف ذلك احلق يف ال�صحة واحلق يف احلماية والرعاية ،وامل�ساواة ونبذ التمييز ،و�ضمان احل�صول على
امل�ساعدة والدعم ال�ضروري .لذلك فعلينا �أن ن�ساهم يف حماية هذه احلقوق وتعزيز �صونها.
•احرتام كرامة املر�أة :حيث ينبغي على كافة املدربني/ات �أن ي�ؤمنون ،ي�ؤمنوا بطاقات املر�أة ،و�أن يحرتموا احلاجات
اخلا�صة للمر�أة بكافة �أ�شكالها ب�صرف النظر عن �أي خلفية قد جاءت منها املر�أة.
•احرتام خ�صو�صية املر�أة واحلفاظ على ال�سرية :حيث ت�شكل الثقة املتبادلة بني العامل/ة الإجتماعي/ة ،املحامي/ة
املدافع/ة عن حقوق املر�أة �أ�سا�س ًا يف تقدمي امل�ساعدة الالزمة ،ففي كل مراحل العمل ينبغي �أن تكون م�صلحة املر�أة التي
بحاجة للدعم وامل�ساعدة هي الأ�سا�س.
•عدم تعري�ض املر�أة يف �ضائقة للأذى :فينبغي �أن ننتبه ملخاطر الت�سبب ب�أذى للن�ساء اللواتي بحاجة للم�ساعدة ،وهنا
�أهمية احلفاظ على �سرية املعلومات وعدم ا�ستخدامها فيما من �ش�أنه �أن يت�سبب يف �أذى لهن ،واحرتام قرار املر�أة طالبة
اخلدمة او امل�ساعدة.
•جتنب خلق الإح�سا�س بالإتكالية والإعتماد على االخرين :يجب العمل بكل الو�سائل املمكنة على تعزيز ثقة الفرد بنف�سه
وبقدراته.
•امل�شاركة� :أهمية م�شاركة الن�ساء املنتفعات من اخلدمات يف كافة مراحل التدخل لأنها تعزز �شعور املر�أة بقدراتها
و�إرادتها و�إدارتها.
•احرتام املعتقدات الدينية والثقافية :فاحرتام خيارات املر�أة جتاه املعتقد وجتاه ثقافتها ي�ؤثر على عملية امل�ساعدة
وفاعليتها.

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

•الأميان بنبذ العنف ومناه�ضته :وي�شتمل ال على �سبيل احل�صر العنف البدين واجلن�سي والنف�سي الذي يحدث يف �إطار
الأ�سرة ،ويف اطار املجتمع العام مبا يف ذلك ال�ضرب والتعدي اجلن�سي على �أطفال الأ�سرة الإناث ،والعنف املت�صل باملهر،
واغت�صاب الزوجة ،وغريه من املمار�سات التقليدية امل�ؤذية للمر�أة والعنف البدين والنف�سي ومبا يف ذلك الإغت�صاب
والإعتداء اجلن�سي.
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ارشادات عامة للمدرب/ة قبل البدء في التدريب

•الت�أكد من التح�ضري الذاتي وقراءة املعلومات وا�ستيعاب الأن�شطة قبل البدء بعملية التدريب لتحقيق �أهداف التدريب،
ويف الوقت ذاته ال تخجل/ي من عدم معرفتك ملعلومة و�أقر/ي بذلك بحيث ال تعطي معلومة خاطئة �أو ل�ست مت�أكد ًا/ة
منها ب�أي حال من الأحوال.
•فح�ص مكان التدريب ومدى مالئمته مل�سار التدريب والفعاليات قبل التدريب بوقت كايف للقيام بتعديل �أي خلل �أو لتعديل
م�سار اللقاء يف حال عدم مالءمة املكان لها.
•ال بد من االنتباه لرتتيب �أماكن جلو�س امل�شاركني/ات ،ويف�ضل اجللو�س ب�شكل دائري ملا توفره هذه اجلل�سة من توا�صل
�أعمق وم�ستمر بني �أفراد املجموعة.
•الت�أكد من توفر وعمل �أجهزة العر�ض والتو�ضيح قبل التدريب بوقت كايف ال�ستبدال �أ�سلوب التدريب املنوي �إتباعه يف حال
عدم توافرها �أو حدوث �أي خلل فيها.
•من املهم عمل خطة زمنية مل�سار اجلل�سة يتم حتديد زمن كل الن�شاطات فيها واال�سرتاحات بينها.
•االهتمام بفعاليات التعارف يف املجموعات اجلديدة والتي ال يعرف �أع�ضائها بع�ضهم من قبل ،ومن ثم االهتمام بفعاليات
تن�شيطية لك�سر اجلليد بني �أفراد املجموعة� ،أما املجموعات التي يعرف �أفرادها بع�ضهم فيتم الرتكيز فقط على فعاليات
ك�سر اجلليد فيها.
•عمل ميثاق للمجموعة يتم االتفاق ب�شكل جماعي عليه ل�ضمان �سري التدريب ب�سال�سة ،وتتم كتابته على ورقة كبرية مع
تواقيع امل�شاركني/ات كنوع من التزامهم/ن مبا جاء فيها ،مع �إمكانية و�ضع عقوبة جماعية على خرق مبادئ امليثاق
(مبادئ امليثاق مثل احرتام الر�أي والر�أي الآخر ،ا�سمع لت�سمع� ،إغالق الهواتف النقالة �أو و�ضعها على و�ضعية ال�صامت،
االلتزام بالوقت .....الخ).
•من املمكن عمل �أوراق قبل البدء بالأن�شطة التدريبية ،لفح�ص املعلومات الأولية لدى امل�شاركني/ات عن مو�ضوع التدريب،
ويتم فيها �أي�ض ًا حتفيز امل�شاركني/ات على التفكري ب�شكل �أو�سع مبو�ضوع التدريب ،ومن ثم من املمكن ا�ستخدام ورقة
تقييم �أخرية بعد انتهاء الفعالية و�إبقائها مع امل�شاركني/ات للمقارنة بني �أفكارهم/ن وتوجهاتهم/ن قبل التدريب وبعده.
•من امل�ستح�سن قبل كل ن�شاط تدريبي التوجه ب�س�ؤال حتفيزي مفتوح للمجموعة يتعلق مبو�ضوع الن�شاط ،كنوع من الع�صف
الذهني ملدة ب�سيطة ال تتجاوز الع�شرة دقائق قبل البدء بالأن�شطة.

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

•عند توزيع املجموعات ال بد من لفت انتباههم/ن �إىل وجود مي�سر/ة لنقا�ش املجموعة ومقرر/ة لكتابة النتائج والتو�صيات
وناطق با�سم املجموعة (�أو اثنني) ليقوم بعر�ض نتائج املجموعة مما يعك�س تبادل وتوزيع االدوار بني امل�شاركني/ات يف
التدريب.
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إرشادات عامة للمدرب/ة عند البدء في التدريب

•من املهم �أن يكون ،تكون املدرب/ة على �إطالع وفهم للمادة املقدمة واالن�شطة التدريبية املُعدة.
•الإهتمام بعملية تهيئة امل�شاركني/ات خالل التنظيم والإعداد للجل�سات التدريبية.
•مراعاة تقدمي العرو�ض والنقا�شات ب�أ�سلوب �شيق يثري اهتمام امل�شاركني/ات.
•�أهمية التجاوب مع امل�شاركني/ات خالل م�سار التدريب والتمتع باليقظة وح�س التجاوب.
•�ضرورة التنوع يف ا�سلوب املدرب/ة والعمل على خلق جو منا�سب للتعلم.
•من املهم ت�شجيع كل امل�شاركني/ات على امل�شاركة.
•با�ستمرار تقدمي تغذية راجعة ب�صياغات وجمل حمددة.
•�أهمية �أن تكون للمدرب/ة القدرة على التعامل مع الأ�سئلة واملقاطعات من امل�شاركني/ات.
•توفري املواد الالزمة للتدريب والت�أكد من جهوزيتها .

•على املدرب/ة ا�ستخدام لغة وم�صطلحات مفهومة للم�شاركني/ات واعطاء االمثلة التو�ضيحية.
•اعطاء الفر�صة للتطبيقات العملية واختبار التعلم.
•يقوم/تقوم بتقدمي مقدمة فعالة يف بداية كل جل�سة تدريبية.
•�ضرورة حتديد �أهداف اجلل�سة يف البداية.
•العمل على تلخي�ص كل جل�سة مع امل�شاركني/ات لت�أكيد التعلم والإدراك.

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

•من ال�ضروري الو�صول �إىل �إجماع الآراء دون جرح احد.
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مواصفات ذاتية للمدرب/ة الكفء أثناء التدريب

•له/لها �صوت وا�ضح م�سموع للكل.
•ين�صت/تن�صت �أكرث مما يتكلم.

•يعطى/تُعطي فر�صة مل�شاركة اجلميع فى الر�أي.
•يعطى /تُعطي انتباه للم�شاركني/ات قليلى امل�شاركة.
•ي�ستخدم/ت�ستخدم �أ�سماء امل�شاركني/ات.
•يقوم/تقوم بربط �أفكار امل�شاركني/ات ببع�ض ب�شكل جيد و�إن�سيابى.
•عنده/عندها القدرة على �إدارة احلوار ب�شكل فعال.
•يتجاوب/تتجاوب مع �أ�سئلة امل�شاركني/ات.
•يحتفظ/حتتفظ بالتوا�صل الب�صرى مع امل�شاركني/ات.
•لديه/لديها قبول لدى امل�شاركني/ات -يتمتع بروح خفيفة ومرحة.
•ي�ستطيع/ت�ستطيع تعديل خطة اجلل�سة �أثناء التنفيذ ليحقق �أهداف اجلل�سة.
•يعطى/تُعطي تعليمات وا�ضحة عند القيام بن�شاط ما.
•يقوم/تقوم ب�س�ؤال امل�شاركني/ات �أ�سئلة متعددة.
•يقوم /تقوم بالت�أكد من فهم وتعلم امل�شاركني /ات.
•دمج اخلامل/ة والتوجه ب�شكل مبا�شر للم�شرتك /ة الذي /التي ال ي�شرتك /ت�شرتك.
•بعث جو من الدفء ،انفتاح“ ،طول بال” ،احتواء الغ�ضب.
•االنتباه للغة اجل�سد -لديك كموجه/ة ولدى امل�شاركني/ات هيئة اجللو�س ،الأكتاف ،الر�أ�س ،تعبري الوجه نربة الكالم من
املهم �أن تكون ودية ووا�ضحة �إلخ.
•االبتعاد قدر الإمكان عن النقا�ش الثنائي “البينج -بوجن “.

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

•القدرة على �أن تكون /ي مر�آة تعك�س ما يدور داخل املجموعة.
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املحتويات التدريبية لدليل حقوق املر�أة :من �أجل امل�ساواة والق�ضاء على التمييز
اجلزء االول
العنوان  :مرتكزات حقوق املر�أة

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

خمطط اجلل�سات التدريبية للجزء الأول
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة االوىل
�إطاللة على النوع
االجتماعي

 �أن يعرف امل�شاركات/ينمفهوم النوع االجتماعي .
 �أن مييز امل�شاركات/ينالفروق بني النوع االجتماعي
واجلن�س.

 ع�صف ذهني جمموعات عمل -مناق�شة اوراق عمل

 بطاقات ملونة اقالم فلوما�سرت كراتني ملونة -اقالم ملونة

� 4ساعات

اجلل�سة الثانية
دائرة احلقوق

 �أن يعرف امل�شاركني/اتمفهوم احلقوق.
 �أن يعرف امل�شاركني/اتمفهوم الإنتهاكات.
 �أن يعرف امل�شاركني/ات العالقة بني احلقوق
القانون،وكيفية توزيع
احلقوق.

 متارين -ع�صف ذهني

 �شريط ال�صقعري�ض
 اوراق ال�صقةدائرية ملونة
 مو�سيقى ايقاعية بطاقاتباربعة �ألوان
خمتلفة(اخ�ضر-
ابي�ض-ا�صفر-
�أزرق)
� -أقالم فلوما�سرت

� 4ساعات

اجلل�سة الثالثة
التمييز يف حقوق
املر�أة

 ان يعرف امل�شاركني/اتانتهاكات حقوق املر�أة.
 ان يعرف امل�شاركني/اتاتفاقية الق�ضاء على كافة
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
 تزويد امل�شاركني/اتبالقدرة على حتليل واقع
احلقوق واالنتهاكات.
 تعزيز اجتاهاتامل�شاركني/ات يف حقوق
املر�أة ونبذ التمييز.

 جمموعات عمل حاالت درا�سية مناق�شة اوراق عمل -نقا�ش جماعي

 اوراق عمل حاالت درا�سية لوح قالب -اقالم فلوما�سرت

� 6ساعات
ون�صف

اجلزء الثاين
العنوان  :املوروث الثقايف والنوع االجتماعي
ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة االوىل
النظرة االجتماعية
للرجل واملر�أة

 التعرف على نظرة املجتمعللرجل واملر�أة عرب مراحل
زمنية خمتلفة و�ضمن
�سياقات اجتماعية اقت�صادية
قانونية �سيا�سية خمتلفة.
 دعم وتعزيز اجتاهاتامل�شاركني/ات نحو امل�ساواة
وعدم التمييز املبني على
النوع االجتماعي.

 ع�صف ذهني -متارين

 كراتني كبرية �أقالم فلوما�سرت �أقالم ملونة جهاز LCD -لوح قالب

� 3ساعات
ون�صف

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة الثانية
التف�ضيل املجتمعي
لإجناب الذكور

 التعرف على �أ�سبابالتف�ضيل املجتمعي للذكور يف
املجتمع.
 تعزيز اجتاهاتامل�شاركني/ات نحو امل�ساواة
بني اجلن�سني.

 متارين -عر�ض و مناق�شة فيلم

 كراتني كبرية اقالم فلوما�سرت اقالم ملونة جهاز LCD -لوح قالب

�3ساعات
ون�صف

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة الثالثة
منطية الأدوار
وامل�س�ؤوليات املرتبطة
بالنوع االجتماعي

 التعرف على الآثار ال�سلبيةلنمطية الأدوار بني كل من
املراة والرجل.
 تعزيز اجتاهاتامل�شاركني/ات نحو م�شاركة
الرجال يف الأعمال البيتية
ويف م�سئوليات الأ�سرة.

 جمموعات عمل -عر�ض و مناق�شة فيلم

 كراتني كبرية اقالم فلوما�سرت اقالم ملونة جهاز LCD -لوح قالب

�4ساعات
ون�صف

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

خمطط اجلل�سات التدريبية للجزء الثاين
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من أجل المساواه والقضاء على التمييز
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الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

 كراتني كبرية اقالم فلوما�سرت اقالم ملونة اوراق عمل جهاز LCD -لوح قالب

�5ساعات
ون�صف

اجلل�سة الرابعة
فجوات النوع
االجتماعي و�أثرها
يف تعميق الدونية
والتمييز �ضد املراة

 التعرف على الفجوات بني  -جمموعات عملاملراة والرجل يف الو�صول �إىل  -عر�ض و مناق�شة فيلم
عوامل القوة والتمكني وفر�ص
امل�شاركة يف احلياة املختلفة.
 دعم وتعزيز م�ساهماتاملر�أة يف جمال العمل
املختلفة.
 العمل على �إزالة املعيقات�أمام م�شاركة املر�أة الفاعلة
يف املجاالت املختلفة.
 تكري�س م�شاركة املر�أةالفاعلة يف كافة مناحي
احلياة يف املجتمع والتنمية.

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة اخلام�سة
توجهات �إن�سانية
حقوقية للعالقة بني
الرجل واملر�أة

 نقد املفاهيم النمطيةاملتعلقة بقيم ال�شرف  -العار
العذرية  -احلماية. تعزيز ثقافة �إن�سانيةحقوقية م�سئولة بني الرجل
واملر�أة.
 رف�ض القيم ال�سلبيةالتي تكر�س الدونية والقمع
واال�ستغالل والعنف
وال�صراع.

 جمموعات عمل مناق�شة اوراق عمل -عر�ض و مناق�شة فيلم

 كراتني كبرية اقالم فلوما�سرت اقالم ملونة اوراق عمل جهاز LCD -لوح قالب

� 3ساعات

اجلزء الثالث
العنوان  :احلماية من العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي والعنف الأ�سري
خمطط اجلل�سات التدريبية للجزء الثالث

 ع�صف ذهني مناق�شة مفهوم العنفاجلل�سة الأوىل
 جمموعات عملمدخل اىل العنف �ضد والعنف �ضد املراة.
 التعرف على تعريف العنف  -اوراق عملاملر�أة
 مناق�شة وعر�ض جتاربيف ال�شرعة الدولية.
واقعية
 بيان �أنواع العنف �ضداملراة.
 تو�ضيح �أثار العنف علىاملر�أة �ضحية العنف.
 تعزيز اجتاهات ايجابية يفالتعامل مع �ضحايا العنف.
 تعزيز مهارات التعرف علىانواع العنف �ضد املراة
الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

اجلل�سة الثانية
العنف املبني على
مفهوم وادوار النوع
االجتماعي

 ع�صف ذهني معرفة مفهوم النوعاالجتماعي وفهم تعدد االدوار  -جمموعات عمل
للنوع االجتماعي واختالفها  -اوراق عمل
 مناق�شة وعر�ض جتاربوتغريها.
 ربط مفاهيم النوع واالدوار واقعيةبالواقع وعالقته بالعنف �ضد
املراة
 تو�ضيح �أثار العنف علىاملر�أة �ضحية العنف.
 تعزيز اجتاهات ايجابية يفالتعامل مع �ضحايا العنف
 عدم لوم �ضحايا العنفوتقدمي الدعم املهني املطلوب

 اوراق عمل اقالم ملونة -لوح قالب

�3ساعات
ون�صف

Data show

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

 اوراق عمل اقالم ملونة -لوح قالب

�ساعتني ون�صف

Data show

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة الثالثة
احلماية والتحويل
للن�ساء املعنفات

 التعرف على الياتالت�شبيك والتعاون مع
امل�ؤ�س�سات االخرى ذات
العالقة.
 حتديد خطوات التدخلو�آلياته عند التعامل مع
ق�ضايا العنف ،مبا يف ذلك
احلماية والبدائل والتحويل
�إىل اجلهات املخت�صة.
 تعزيز اجتاهات ايجابيةلدى امل�شاركني/ات نحو
تقدمي اخلدمة الإر�شادية
للمر�أة املعنفة و تفهم طلب
املر�أة املعتدى عليها و�ضرورة
احرتام اختيارها يف اتخاذ
قرارها .
 تعزيز مهارات مقدمياخلدمة بالت�شبيك والتحويل
مع جهات ذات االخت�صا�ص.
 العمل على اجراءات العملاملتعلقة بالتن�سيق والت�شبيك
مع اجلهات ذات العالقة
لتوفري احلماية للن�ساء
املعنفات.

 ع�صف ذهني جمموعات عمل اوراق عمل مناق�شة وعر�ض جتارب واقعية درا�سة حالة -متارين

 اوراق عمل اقالم ملونة -لوح قالب

�6ساعات
ون�صف

 كرة �صوف كرتون ملون -اقالم فلوما�سرت

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة الرابعة
ق�صور القوانني يف
حماية �ضحايا العنف
الأ�سري يف فل�سطني

 التعرف على الق�صور يفالقوانني الفل�سطينية جتاه
التعامل مع ق�ضايا العنف
الأ�سري.
 تعزيز اجتاهاتامل�شاركني/ات نحو �إيجاد
قانون حلماية الأ�سرة من
العنف.

 ع�صف ذهني جمموعات عمل -مناق�شة اوراق عمل

 بطاقات ملونة اقالم فلوما�سرت كراتني ملونة -اقالم ملونة

� 3ساعات

Data show

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة اخلام�سة
مربرات قانونية
حلماية الأ�سرة من
العنف

 يتعرف امل�شاركني/اتعلى �سبل احلماية الالزمة
للأ�سرة من العنف.
 تعزيز م�سلكياتامل�شاركني/ات لإلزامية توفري
ال�سبل حلماية الأ�سرة من
العنف.
 تزويد امل�شاركني/ات منمهارات الت�أثري يف دفع قانون
حماية الأ�سرة نحو الت�شريع.

 ع�صف ذهني جمموعات عمل -مناق�شة اوراق عمل

 اقالم فلوما�سرت كراتني ملونة -اقالم ملونة

� 3ساعات
ون�صف

اجلزء الرابع
العنوان  :املر�أة يف القوانني والت�شريعات الفل�سطينية
خمطط اجلل�سات التدريبية للجزء الرابع
ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

اجلل�سة االوىل
�سياق تطور
الت�شريعات
الفل�سطينية

 التعرف على ال�سياق ع�صف ذهنيالتاريخي القانوين وال�سيا�سي  -جمموعات عمل
لتطور القوانني والت�شريعات  -نقا�ش جماعي
الفل�سطينية.
 متارين التعريف بالقانون الأ�سا�سي  -عر�ض ونقا�ش جماعيوربطه باملعايري الأ�سا�سية
حلقوق املر�أة كجزء من
حقوق الإن�سان.
 ادراك مبد�أ امل�ساواة وربطهبالقانون الأ�سا�سي.

 لوح قالب -جهاز عر�ض

� 5ساعات
ون�صف

LCD

 ا�شياء متنوعةمتل عالقة مفاتيح،
كتاب ،قلم حومرة،
حمرمة ،ك�أ�س
ماء ،خبزة� ،ساعة،
�صورة ،جهاز
حتكم....الخ).
من أجل المساواه والقضاء على التمييز

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني
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الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

 لوح قالب اوراق عمل� -أقالم فلوما�سرت

� 3ساعات

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة الثالثة
وثيقة حقوق املر�أة
الفل�سطينية

 تزويد املتدربني/اتباملعرفة حول م�ضمون وثيقة
حقوق املراة  ،من خالل
بلورة فكرة الوثيقة،اجلهات
وامل�ؤ�س�سات التي بادرت
لنقا�ش و�صياغة الوثيقة.
 تزويهم/ن باملعرفةحول هي االن من اخلطة
الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد
الن�ساء؟.
 تزويدهن باملعرفة يفال�شرعية مرجعيات للقوانني
والت�شريعات الوطنية.

 ع�صف ذهني جمموعات عمل -نقا�ش جماعي

 اوراقع عمل اقالم ملونة جهاز LCD ن�سخ من وثيقةحقوق املراة
 ن�سخ من الد�ستورالفل�سطيني

� 4ساعات

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

 و�صول امل�شاركني/ات لفهم  -ع�صف ذهنياجلل�سة الثانية
 جمموعات عملتبادل االماكن ،تبادل عام حول �شرعية الأدوار
 نقا�ش جماعياملتعددة يف املجتمع.
االدوار ....احلقوق
 متارين تر�سيخ مبادئ امل�ساواةواحدة
 عر�ض ونقا�ش جماعيوعدم التمييز يف القوانني
والت�أثريعليهم يف هذا
االجتاه.
 تبني ربط م�س�ألة �شرعيةالأدوار املتعددة مب�سائل
تعزيز امل�ساواة يف القوانني.
 العمل على تعديلالتوجهات العامة لأفراد
املجموعة املتعلقة ب�شرعية
الأدوار املتعددة يف املجتمع
الفل�سطيني.

24

اجلل�سة الرابعة
ا�سرتاتيجيات
واولويات تغيري
الت�شريعات ملناه�ضة
العنف

 �أن يعرف امل�شاركني/ات اال�سرتاتيجيات الوطنية
ملناه�ضة العنف.

 ع�صف ذهني عمل جمموعات -عر�ض ونقا�ش جماعي

 اوراق عمل اقالم ملونة -جهاز LCD

� 4ساعات

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة اخلام�سة
املر�أة الفل�سطينية يف
قانون العقوبات

 تعريف امل�شاركني/اتمباهية قانون العقوبات
املطبق يف فل�سطني (قانون
العقوبات الأردين يف ال�ضفة
الغربية ،وقانون العقوبات
الفل�سطيني يف قطاع غزة).
 التعريف بفجوات قانونالعقوبات املتعلقة بحقوق
املر�أة ب�شكل عام.

 ع�صف ذهني جمموعات عمل نقا�ش جماعي -عر�ض ونقا�ش جماعي

 لوح قالب اوراق عمل� -أقالم فلوما�سرت

� 3ساعات
ون�صف

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة ال�ساد�سة
الإيذاء يف قانون
العقوبات

 التعرف على املواد املتعلقة  -درا�سة حالةيف الإيذاء يف قانون العقوبات  -جمموعات عمل
الأردين املطبق (رقم 16
 نقا�ش جماعيل�سنة 1960م).
 عر�ض ونقا�ش جماعي الت�أثري على توجهاتامل�شاركني/ات بخ�صو�ص
م�س�ألة خ�صو�صية العنف
داخل الأ�سرة و�ضرورة وجود
نظام يتعامل معها �ضمن هذه
اخل�صو�صية.
 عر�ض الف�ضف�ضةواملطاطية يف املواد املتعلقة
بالقتل وعدم منطقية املعايري
املتعلقة بها.

 لوح قالب اوراق عمل �أقالم فلوما�سرت بطاقات جملاحلقائق

� 4ساعات
ون�صف

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة ال�سابعة
الإعتداءات اجلن�سية
وقانون العقوبات

 التعريف مباهيةاالعتداءات اجلن�سية يف
القانون.
 حتليل ما يتعلق بالو�صمةاملجتمعية ،و�آلية املطالبة
باحلقوق للن�ساء يف ظل هذه
الو�صمة.
 التطرق �إىل مو�ضوعاالغت�صاب� ،سفاح القربى
“االعتداءات داخل الأ�سرة”،
هتك العر�ض...الخ.

 درا�سة حالة جمموعات عمل نقا�ش جماعي -عر�ض ونقا�ش جماعي

 لوح قالب اوراق عمل� -أقالم فلوما�سرت

�ساعتان ون�صف

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت الزمني

اجلل�سة الثامنة
مقرتحات لتعديل
قانون العقوبات

 حتليل املقرتحاتامل�ؤ�س�ساتية املتعلقة بتعديل
القانون مبا يتالئم مع روح
قانون حقوق الإن�سان ملجموع
امل�شاركني/ات.
 حتفيز امل�شاركني/ات علىو�ضع احللول لإ�شكاليات
القانون املتعلقة بحقوق
الن�ساء.
 اخلروج بنقاط عامةاتفاقية تتعلق باجلل�سة.

 درا�سة حالة جمموعات عمل نقا�ش جماعي -عر�ض ونقا�ش جماعي

 لوح قالب اوراق عمل� -أقالم فلوما�سرت

� 3ساعات
ون�صف

اجلزء اخلام�س
العنوان  :قانون الأحوال ال�شخ�صية
خمطط اجلل�سات التدريبية للجزء اخلام�س
ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

اجلل�سة االوىل
مفاهيم �أ�سا�سية يف
منظومة قانون الأحوال
ال�شخ�صية

 التعرف على منظومةقانون الأحوال ال�شخ�صية
وحقوق املر�أة.

 ع�صف ذهني -متارين

 �صور ور�سومكاريكاتورية تعرب عن
التمييز.
 لوح قالب� -أقالم فلوما�سرت

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت
الزمني

 ع�صف ذهني عمل جمموعات نقا�ش جماعي -لعب �أدوار

 كراتني كبرية اوراق A4 اقالم فلوما�سرت -لوح قالب

�3ساعات
ون�صف

�ساعتان

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

 التعرف على �سناجلل�سة الثانية
�سن الزواج وقانون الأحوال الزواج وفق قانون الأحوال
ال�شخ�صية .
ال�شخ�صية
 التعرف على الآثارال�سلبية للأبعاد القانونية
واالجتماعية وال�صحية ل�سن
الزواج.
 تعزيز اجتاهاتامل�شاركني/ات نحو رفع �سن
قانون الزواج.
 تزويد امل�شاركني/ات يفمهارات الت�أثري برفع �سن
الزواج.

الوقت
الزمني
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت
الزمني

اجلل�سة الثالثة
الآثار ال�سلبية الناجتة عن
تعدد الزوجات

 التعرف على العالقة بنيالتعدد و�صون كرامة املر�أة
الإن�سانية.
 تعزيز اجتاهاتامل�شاركني/ات نحو خطورة
مو�ضوع تعدد الزوجات.
 تزويد امل�شاركني/اتمبهارات يف توثيق حاالت
التعدد والآثار الناجمة عنه.

 ع�صف ذهني عمل جمموعات نقا�ش جماعي -لعب �أدوار

 كراتني كبرية اوراق A4 اقالم فلوما�سرت -لوح قالب

�4ساعات

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت
الزمني

اجلل�سة الرابعة
قانون الأحوال ال�شخ�صية
وم�س�ألة الطالق

 التعرف على واقعقانون الأحوال ال�شخ�صية
والطالق.
 التعرف على التمييزيف مو�ضوع الطالق وعدم
ان�سجامه مع احلقوق.
 تزويد امل�شاركني/اتمبهارات يف توثيق ور�صد
�إح�صائيات املرتبطة
بالطالق.

 ع�صف ذهني عمل جمموعات نقا�ش جماعي -لعب �أدوار

 كراتني كبرية اوراق A4 اقالم فلوما�سرت -لوح قالب

�ساعتان
ون�صف

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت
الزمني

اجلل�سة اخلام�سة
ح�ضانة الأطفال

 التعرف على واقعقانون الأحوال ال�شخ�صية
واحل�ضانة.
 التعرف على منطلقاتم�صلحة الطفل الف�ضلى.
 التعرف على تعار�ضالقوانني ذات ال�صلة
باملر�أة والطفل مع م�س�ألة
احل�ضانة.

 ع�صف ذهني عمل جمموعات -نقا�ش جماعي

 كراتني كبرية اوراق A4 اقالم فلوما�سرت -لوح قالب

�ساعتان
ون�صف

LCD

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

اجلل�سة ال�ساد�سة
الأموال امل�شرتكة بني
الزوجني

 ع�صف ذهني التعرف على مفاهيم�أ�سا�سية يف الأموال امل�شرتكة  -عمل جمموعات
 نقا�ش جماعيوالقانون.
 تعزيز اجتاهاتامل�شاركني/ات نحو حقوق
املر�أة يف الرثوة امل�شرتكة.

 كراتني كبرية اوراق A4 اقالم فلوما�سرت -لوح قالب

�ساعتان

من أجل المساواه والقضاء على التمييز

الطرق
التدريبية
(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت
الزمني
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اجلزء االول
العنوان  :مرتكزات حقوق املر�أة
خمطط اجلل�سات التدريبية للجزء الأول
ت�سل�سل اجلل�سات

اجلل�سة االوىل
�إطاللة على النوع
االجتماعي

الأهداف التدريبية

 �أن يعرف امل�شاركات/ينمفهوم النوع االجتماعي.
 �أن مييز امل�شاركات/ينالفروق بني النوع االجتماعي
واجلن�س.

الطرق
التدريبية

الو�سائل
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات التدريبية)

(االدوات -املواد -الو�سائط
التدريبية)

 ع�صف ذهني جمموعات عمل -مناق�شة اوراق عمل

 بطاقات ملونة اقالم فلوما�سرت كراتني ملونة -اقالم ملونة

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني حول النوع االجتماعي
الن�شاط الثاين :جمموعات عمل حول تعريف النوع االجتماعي
الن�شاط الثالث :نقا�ش ورقة عمل (الفرق بني النوع االجتماعي واجلن�س)

الوقت
الزمني

4
�ساعات

الوقت� :ساعة
الوقت�:ساعتني
الوقت� :ساعة

خطوات اجلل�سة

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني حول النوع االجتماعي
يوزع/توزع املدرب/ة بطاقتني لكل م�شارك/ة ،واحدة باللون الأزرق والأخرى باللون الأخ�ضرٌ .يطلب من كل م�شارك الكتابة
على البطاقة الزرقاء مقولة حمددة قيلت له �أو ُطلبت منه،يف حني انها ال ميكن �أن تقال للإناث والكتابة على البطاقة اخل�ضراء
مقولة �سمعها تُقال للإناث ،لكن ال ميكن �أن تقال له لأنه رجل .ويطلب من كل م�شاركة الكتابة على البطاقة اخل�ضراء مقولة
قيلت لها �أو ُطلبت منها ،يف حني �أنها ال ميكن �أن تقال للذكور ،والكتابة على البطاقة الزرقاء مقوله �سمعتها تقال للرجال،
لكن ال ميكن �أن تُقال لها لأنها امر�أة .مثال على املقوالت املتداولة (الرجل ال يبكي -على الرجل �أن يكون خ�شن ًا – ال يجب �أن
ت�ضحك الفتاه ب�صوت عايل -عيب �أن تقود الفتاه الدراجة).
عند انتهاء امل�شاركني/ات من الكتابة ،يعمل املدرب/ة على جمع كافة بطاقات امل�شاركني/ات وو�ضعها يف و�سط املجموعة
الكلية ،ويطلب من امل�شاركني/ات التجول ما بينها ويقوم كل م�شارك/ة ب�إختيار بطاقتني واحدة ت�ضامن/ت وتعاطف/ت معها
واالخرى �أزعجته/ا ،ويعر�ض كل م�شارك/ة �أ�سباب التعاطف �أو االنزعاج من املقولة املختارة .ويعمل املدرب/ة على تعميق
النقا�ش التلخي�صي بني امل�شاركني/ات يف تو�ضيح الدالالت املتعلقة مبفهوم النوع االجتماعي.
ُيق�سم/تُق�سم املدرب/ة املجموعة الكلية اىل ثالث جمموعات م�صغرة مكونة من  5- 4م�شاركني/ات ويقوم/تقوم بتوزيع
ورقة مفاهيمية حول تعريف النوع االجتماعي ،و ُيطلب من كل جمموعة قراءة ومناق�شة التعريف ،ومن ثم عر�ض ر�أي وموقف
املجموعة من التعريف وما هي �أبرز املفاهيم الذي يتفقون معها ويتخلفون معها ،وتقوم كل جمموعة عر�ض ما تو�صلت اليه
من ر�أي امام املجموعة الكلية ،وهنا يعمل/تعمل املدرب/ة على تلخي�ص النقا�ش بني املجموعة الكلية حول العوامل التي تقف
وراء االختالفات وت�ساعد على ظهورها بني املجموعة ،وذلك للتو�صل اىل ت�صور م�شرتك بني امل�شاركني/ات حول تعريف النوع
االجتماعي املبني ادناه:
تعريفات ومفاهيم (النوع االجتماعي)

مفهوم “النوع” هو تعبري وا�سع اال�ستعمال يف العلوم االجتماعية وهو ،وان كان ي�ستخدم �أحيان ًا بدي ًال ب�سيط ًا عن “اجلن�س”
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الن�شاط الثاين :جمموعات عمل حول تعريف النوع االجتماعي
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قد يدل على عملية معقدة جتعل اجلن�سني الذكر والأنثى �أ�شخا�ص ًا اجتماعيني يحملون يف �أنف�سهم من املعاين التي يربطونها
بالأدوار املتوقعة منهم يف املجتمع.
فالنوع االجتماعي هو مفهوم ثقايف اجتماعي يرى �أن العوامل االجتماعية والثقافية واالقت�صادية اخلا�صة مبجتمع معني يف
زمن ما هي التي حتدد �صفات و�أدوار وم�س�ؤوليات وحقوق الرجل واملر�أة يف هذا املجتمع .وتبعا لذلك يتعر�ض كل من الذكر
والأنثى منذ والدتهما لتلك العوامل من خالل م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة (الأ�سرة ،الأ�صدقاء ،املدار�س ،الإعالم) مما ي�ؤثر
على تن�شئتهما االجتماعية �إىل �أن ي�صبحوا رجاال ون�ساء.
�إذ ي�شري النوع االجتماعي اىل عالقات و�أدوار وم�سئوليات مت اقرارها اجتماعي ًا للن�ساء والرجال .وهذة اجلوانب حتددها
العوامل الثقافية وتتغري مع مرور الزمن ،فالهويات املرتبطة بالنوع االجتماعي حتدد الكيفية التي ُيتوقع �أن يت�صرف الن�ساء
والرجال ويفكروا بها .اذ ًا فالنوع االجتماعي لي�س مرادف ًا للمر�أة.
تعريف مب�سط للنوع االجتماعي:

يولد الب�شر ذكوراً واناثاً ،لكن التعلم هو الذي يجعل منهم ذكوراً و�إناثاً لي�صبحوا فيما بعد رجا ًال ون�ساءاً� .إذ يجري تلقينهم
مبادئ ال�سلوك ،حُ
وتدد لهم املواقف واالدوار والن�شاطات املنا�سبة� ،إ�ضافة اىل الكيفية التي يت�صلون بها مع الآخري .هذا
ال�سلوك املُكت�سب بالتعلم هو الذي ي�شكل هوية النوع الإجتماعي ويحدد �أدوار النوع االجتماعي(ويليامز.)2000

الن�شاط الثالث :نقا�ش ورقة عمل (الفرق بني النوع االجتماعي واجلن�س)
يوزع/توزع /املدرب/ة ورقة عمل على كافة امل�شاركني/ات ت�شتمل على عبارات تُ�شري جزء منها اىل اجلن�س وي�شري اجلزء
الآخر منها اىل النوع االجتماعي .و ُيطلب من امل�شاركني/ات تلوين العبارات التي يعتقدون/يعتقدن �أنها ت�شري اىل اجلن�س
باللون االخ�ضر ،وتلوين العبارات التي يعتقدون/يعتقدن �أنها ت�شري للنوع االجتماعي باللون الأ�صفر ،ومن املمكن ق�ص
العبارات وتلوينها او كتابتها على كرتون كبري.
بعد ت�صنيف العبارات،يمُ كن للمدرب/ة �أن ُيجري/تجُ ري مناق�شة العبارات مع امل�شاركني/ات ،وقد ت�ساعد الأ�سئلة �أدناه يف
اجراء النقا�ش.
1 .1هل ت�شري العبارات للنوع االجتماعي ك�صفة مولودة �أم مكت�سبة؟.
2 .2ملاذا ال ميكن ت�صنيف العبارات التي ت�شري للنوع االجتماعي على �أنها ت�شري للجن�س ،والعك�س؟.
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ينتهي/تنتهي /املدرب/ة بتلخي�ص النقا�ش مع امل�شاركني/ات للو�صول اىل النتيجة التي تُفيد ب�أن ميزات النوع االجتماعي
تتغيري اىل حد كبري وفق املجتمعات والثقافات املختلفة وتبع ًا للمكان والزمان ،وب�أن العمر والعرق والطبقة االجتماعية هي
�أي�ض ًا من العوامل الرئي�سية التي حتدد ميزات النوع االجتماعي ،ويف نهاية النقا�ش من املمكن �أن يعر�ض/تعر�ض املدرب/ة
ميزات اجلن�س والنوع االجتماعي والفرق بينهما على �شفافية للمجموعة.
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ورقة عمل (الفروقات بني اجلن�س والنوع االجتماعي )

1 .1حتمل وتلد الن�ساء وال يحمل او يلد الرجال.
2 .2للن�ساء القدرة الأكرب على حتمل الآالم اجل�سدية.
3 .3الرجال �أذكى من الن�ساء.
4 .4تتغري �أ�صوات الرجل عند البلوغ وال يح�صل ذلك عند الن�ساء.
5 .5تت�صف الن�ساء بالرقة بينما يت�صف الرجال باخل�شونة.
6 .6االعمال التي تتطلب جهد ًا ج�سماني ًا كبري ًا هي �أعمال ي�ؤديها الرجال عاد ًة.
�7 .7إر�ضاع الطفل هو من مهام املر�أة،وي�ستطيع الرجل اطعام الطفل من زجاجة احلليب.
8 .8على املر�أة ان حتافظ على “�شرف العائلة” و�سمعتها.
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9 .9الزواج اهم من املهنة عند الفتاه .
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�سيناريو اخر للن�شاط الثالث:

يقوم/تقوم /املدرب/ة بتق�سيم امل�شاركني/ات اىل  3جمموعات م�صغرة من  5-4م�شاركني/ات ،ويوزع/توزع جمموعة
بطاقات لكل جمموعة م�صغرة ،و ُيطلب من جمموعة كتابة وحتديد �أربعة �صفات لإعمال يقوم بها الرجال واربعة �صفات
لإعمال تقوم بها الن�ساء ،وتعمل املجموعات على عر�ض ما تو�صلت اليه لل�صفات املرتبطة بالرجال وال�صفات املرتبطة
بالن�ساء .وي�سعى /ت�سعى/املدرب/ة اىل اجراء نقا�ش تلخي�صي للمجموعة مع املجموعات م�ستعين ًا/م�ستعين ًة بالأ�سئلة التالية
�أو �أ�سئلة اخرى ميكن نقا�شها مع املجموعة.
1 .1ر�أي املجموعة يف ال�صفات وهل هي فقط تنطبق على الرجال ام الن�ساء ام كالهما مع ًا؟.
2 .2هل لل�صفات املذكورة عالقة بالتكوين البيولوجي؟.
3 .3هل ال�صفات مرتبطة بالقدرات؟ هل هناك اعمال ال ت�ستطيع الن�ساء القيام بها؟ وهل هناك اعمال ال ي�ستطيع الرجال
القيام بها؟.
4 .4هل الإختالف البيولوجي ي�ؤدي اىل اختالف يف القدرات واملهارات لدى كل من الرجال والن�ساء؟.
خمرجات اجلل�سة االوىل:

•متكن امل�شاركني/ات من التعرف على مفهوم النوع االجتماعي ودالالته املختلفة.
•قدرة امل�شاركني/ات على ادراك وتوحيد املفاهيم اخلا�صة بالنوع االجتماعي.
ار�شادات للمدرب/ة:

•على املدرب/ة منح جميع امل�شاركني/ات فر�صة ابداء الر�أي وردود الأفعال جتاه املقوالت.
•يف حال �شعور املدرب/ة/ة ب�أن امل�شاركني/ات مل يتمكنو/ن من مفهوم النوع االجتماعي والفرق بينه وبني اجلن�س ،ميكن
اجراء ن�شاط �أ�ضايف ي�ساعدهم/ن على تعميق فهمهم/ن للمو�ضوع.
•النتيجة املهم ا�ستخال�صها من ن�شاط الأدوار وال�صفات لي�س التمكن من هذه الأدوار �أو الفروق فيما بينها و�إمنا النتيجة
النهائية هي يف ا�ستخال�ص �أن جميع هذه الأدوار مهمة وتكمل بع�ضها البع�ض.
ت�سل�سل اجلل�سات

الطرق
التدريبية

الأهداف التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات التدريبية)
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اجلل�سة الثانية
دائرة احلقوق
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 �أن يعرف امل�شاركني/ات مفهوم احلقوق
 �أن يعرف امل�شاركني/ات مفهوم الإنتهاكات
 �أن يعرف امل�شاركني/ات العالقة بني احلقوق
القانون،وكيفية توزيع
احلقوق

 متارين -ع�صف ذهني

الن�شاط الأول :مترين مفهوم احلقوق
الن�شاط الثاين :مترين العالقة بني احلقوق والقانون
الن�شاط الثالث :مترين �شم�س امل�ساواه
الن�شاط الرابع :امل�ساواه كيف نراها يف حياتنا

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد -الو�سائط
التدريبية)

الوقت
الزمني

4
 �شريط ال�صق عري�ض اوراق ال�صقة دائرية ملونة �ساعات مو�سيقى ايقاعية بطاقات باربعة �ألوانخمتلفة(اخ�ضر-ابي�ض-
ا�صفر�-أزرق)
 �أقالم فلوما�سرت�ساعة ون�صف
�ساعة ن�صف
ن�صف �ساعة
ن�صف �ساعة

خطوات اجلل�سة الثانية:

الن�شاط الأول:مفهوم احلقوق
•يقوم/تق ��وم امل ��درب/ة بالطلب من جميع امل�شارك�ي�ن/ات اخلروج من القاعة .ويف �أثن ��اء تواجدهم/ن يف اخلارج ،يعمل
املدرب/ة على حتديد م�ساحة على الأر�ض بوا�سطة �شريط ال�صق ،ك�شكل مربع ،بحيث يكون املربع يف و�سط القاعة .بعد
ذلك يطلب/تطلب املدرب/ة من امل�شاركني/ات الدخول اىل القاعة واحد ًا/ة تلو االخر/االخرى.وعند دخول امل�شاركني/
ات يقوم/تقوم/امل ��درب/ة ب�إال�ص ��اق االوراق الال�صقة الدائرية على �أكتاف امل�شارك�ي�ن الذكور فقط ب�شكل “فظ” ومن
غري طلب ذلك منهم �أو اعالمهم ملاذا ،وعلى املدرب/ة فقط �أن يطلب/تطلب منهم عدم �إزالتها.
•بعد ذلك يطلب/تطلب املدرب/ة من جميع الذين توجد على اكتافهم ورقة ال�صقة (امل�شاركون الذكور)التوجه للم�ساحة
املح ��ددة و�س ��ط القاعة وعدم اخل ��روج منها .يف هذه املرحل ��ة يعلن/تعلن امل ��درب/ة �أن التمرين �سوف يب ��د�أ الآن وعلى
امل�شارك�ي�ن/ات ،ك ٌل من مكانه/ا ،تتب ��ع متطلبات التمري ��نُ .ي�شغل/تُ�شغل املدرب/ة املو�سيق ��ى الإيقاعية ويطلب/تطلب
م ��ن امل�شاركني/ات القي ��ام بتمارين ريا�ضية كما يرغبون(كالرك�ض ،القفز للأمام ،القف ��ز على رجل واحدة ،مد اليدين
لالم ��ام او للخلف او الرق�ص او �أي من احلركات الت ��ي يرغبون/ن تنفيذها ،وذلك من خالل ا�ستعمال كافة احليز املتاح
امامه ��م/ن .عل ��ى املدرب/ة �إيقاف هذه املرحلة بعد  10دقائق من بداية التمري ��ن �أو عندما تبدو على امل�شاركني الذكور
بوادر التعب �أو الغ�ضب.
•م ��ن املتوقع �أن يتذمر امل�شاركون الذكور من التمرين ب�سب ��ب �ضيق احليز املتاح لهم ،وباملقابل فلن يتذمر الإناث او لرمبا
يبدين تعاطفهن مع الذكور ،من املفيد �أن ينتبه/تنتبه املدرب/ة جلميع الأقوال وردود االفعال التي ت�صدر من امل�شاركني/
ات وت�سجيله ��ا عل ��ى ورقة جانبية من اجل ا�ستخدامها يف النقا�ش الحق ًا(مث ��ال بع�ض ردود الأفعال من امل�شاركني/ات :ال
�أريد الإ�شرتاك بتمرين كهذا -م�ساكني -امل�ساحة �ضيقة جدا)
•يحث/حت ��ث امل ��درب/ة املجموعت�ي�ن باحلديث عن م�شاعره ��م/ن جتاه التمرين من ��ذ بدايته ،عل ��ى �أن يروي/تروي كل
م�ش ��ارك/ة جتربته ��ا ال�شخ�صي ��ة من حلظة دخوله/ا القاعة وحت ��ى امتام التمرين .وبعد ذلك يت ��م فتح باب النقا�ش يف
املجموعة الكلية �إعتمادا على العبارات التي قالها امل�شاركون/ات يف التمرين والتي دونها/دونتها املدرب/ة .
�أ�سئلة موجهة للمدرب/ة يف النقا�ش التلخي�صي:

•كيف كان �شعور امل�شاركني الذكور عندما مت و�ضع “عالمة” عليهم؟.
•كي ��ف كان �شعور امل�شاركات الإن ��اث عندما مل تو�ضع عليهن”عالمة”يف حني ُو�ضعت “عالم ��ة” على امل�شاركني الذكور؟
وكيف كان ال�شعور عندما توفرت لهن �أغلبية امل�ساحة املوجودة يف القاعة؟.
•هل مت قمع او �سلب حلرية لذا امل�شاركني الذكور؟ كيف ذلك؟.

الن�شاط الثاين :العالقة بني احلقوق والقانون
•تُو�ضع البطاقات ذوات الألوان املختلفة على اللوح �أو على كرتون وتُكتب عليها القوانني التالية:
�أخ�ضــر ي�أخذ من كل الألوان

�أبي�ض ياخذ من االخ�ضر والأ�صفر

�أ�صفر ي�أخذ من الأبي�ض والأزرق

�أزرق ال ي�أخذ من �أحد

•تُوزع البطاقات ذات الألوان الأربعة على امل�شاركني/ات بحيث ي�أخذ/ت�أخذ كل م�شارك/ة بطاقة واحدة (على املدرب/ة
الت�أك ��د من تق�سيم البطاق ��ات امللونة بح�سب عدد امل�شاركني/ات على �أن تكون هن ��اك �أربع جمموعات مت�ساوية من حيث
الع ��دد) حي ��ث �سيكون يف هذا التمرين “ظل ��م” ملجموعة وم�ساواة ملجموعات معينة ،ورف ��ع جمموعات �أُخرى .بعد توزيع
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•هل من املمكن ت�شبيه حالة حقوق املر�أة الفل�سطينية باملجموعة امل�ضطهدة حقوقها يف التمرين؟ كيف؟.
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البطاق ��ات يتم عر� ��ض القوانني املوجودة لكل لون و ُيطلب من امل�شاركني/ات تطبي ��ق القانون� .سوف ينتج لدينا و�ضع بان
بع�ض امل�شاركني/ات ال ي�أخذون من �أحد وبع�ضهم ي�أخذ من اجلميع� .سوف ي�ستعمل امل�شاركون/ات �أ�ساليب خمتلفة خالل
التمرين كالتفاو�ض او الهجوم ومنهم/ن من �سي�ست�سلم من البداية.
•عل ��ى امل ��درب/ة االنتباه �إىل جميع الأ�ساليب التي ي�ستعني بها امل�شارك ��ون/ات وا�ستعمالها يف النقا�ش الالحق .بعد انتهاء
التمرين يدير/تدير املدرب/ة نقا�ش ًا حول التمرين وطرح مفهوم القوانني واحلقوق.
�أ�سئلة موجهة للمدرب/ة يف النقا�ش التلخي�صي:

•ماهو �شعور امل�شاركني/ات من التمرين؟(قوة� ،ضعف ،ظلم ،فو�ضى.)..
•هل يحمي القانون جميع احلقوق؟ �أم هل توجد حقوق ال يحميها القانون؟ �أية حقوق مث ًال؟.
•لو افرت�ضنا �أن جمموعة امل�شاركني/ات متثل جمتمع ًا معين ًا ،هل هذا املجتمع هو جمتمع واقعي �أم خيايل؟.
•هل توجد للم�شاركني/ات جتارب من حياتهم ال�شخ�صية ت�شبه ما مروا به خالل التمرين؟.

الن�شاط الثالث :مترين �شم�س امل�ساواه
يقوم املدرب بر�سم �شكل” ال�شم�س” �أمام امل�شاركني/ات ،وتتو�سط دائرتها كلمة امل�ساواة وتخرج منها الأ�شعة املتمثلة بكلمات
�أولية ناجمة عن الع�صف الذهني لأفراد املجموعة املتعلق بفهمهم مل�صطلح امل�ساواة.

الن�شاط الرابع :امل�ساواة كيف نراها بحياتنا
يعمل املدرب على الطلب من امل�شاركني/ات يف املجموعة �إعطاء �أمثلة واقعية من حياتهم اليومية تتعلق بر�ؤيتهم ملفهوم امل�ساواة
وكيف يراها كل م�شارك/ة ،ويتم نقا�شه من �أفراد املجموعة بتوجيه من املدرب وذلك بقيامه بطرح بع�ض الأ�سئلة مثل :هل
تعر�ضت �شخ�صيا ملوقف مماثل؟ لو قمنا با�ستبدال الأدوار بني الذكور والإناث ماذا �سيتغري؟ هل كانت لك �سابقا وجهة نظر
خمتلفة يف املو�ضوع؟ ما هي؟ وملاذا تغريت؟.
خمرجات اجلل�سة الثانية:

•متكن امل�شاركني/ات من تعميق مفهوم احلقوق.
•متكن امل�شاركني/ات من تعميق مفهوم الإنتهاكات.
•متكن امل�شاركني/ات من فهم العالقة بني احلقوق القانون،وكيفية توزيع احلقوق واختالف قدرات النا�س يف احل�صول
على حقوقها.
ار�شادات للمدرب/ة:

•ت�شجيع امل�شاركني/ات على تعميق النقا�ش وابداء ارائهم/ن بحرية جتاه التمارين.
الجزء األول | مرتكزات حقوق المرأة

أعط فر�صة للم�شاركني/ات يف اختبار م�شاعرهم/ن جتاه الأفكار والتمارين.
•� ِ
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•من املمكن ر�سم �شم�س �أو زهرة �أو �شجرة يف فعالية الع�صف الذهني وكتابة كل امل�صطلحات حولها.

ت�سل�سل
اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد -الو�سائط
التدريبية)

اجلل�سة الثالثة  -ان يع ��رف امل�شاركني/ات انتهاكات  -جمموع ��ات عمل حاالت  -اوراق عمل
 حاالت درا�سيةدرا�سية
التميي ��ز يف حقوق املر�أة.
 لوح قالب ان يع ��رف امل�شارك�ي�ن/ات اتفاقية  -مناق�شة اوراق عملحقوق املر�أة
 اقالم فلوما�سرتالق�ض ��اء على كاف ��ة �أ�ش ��كال التمييز  -نقا�ش جماعي
�ضد املر�أة.
 تزويد امل�شاركني/ات بالقدرة علىحتليل واقع احلقوق واالنتهاكات.
 تعزي ��ز اجتاهات امل�شاركني/ات يفحقوق املر�أة ونبذ التمييز.
الن�شاط االول :حتليل انتهاكات حقوق املر�أة
الن�شاط الثاين :جمموعات عمل حول انتهاكات حقوق املر�أة ( �سيداو)

الوقت
الزمني

6
�سا عا ت
ون�صف

�ساعتني ون�صف
� 4ساعات

خطوات اجلل�سة

الن�شاط االول :حتليل انتهاكات حقوق املر�أة
تق�سم املجموعة اىل جمموعات عمل ،توزع عليهم/ن ورقة العمل االوىل جدول حتليل م�شكالت حقوق االن�سان ،يتم نقا�ش
وت�صنيف قائمة االنتهاكات عرب اجلدول.
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ت�ضع كل جمموعة قائمة االنتهاكات م�صنفة ح�سب اجلدول.
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الورقة  :1حتليل م�شكالت حقوق االن�سان

االنتهاك

التعليم
القانوين
ال�سيا�سات /الت�شريعات
التنظيم/الت�شبيك
تقدمي اخلدمات
االعالم
االحتجاج/الفعل العام
حماكم املنظمات غري احلكومية/جل�سات
ا�ستماع.
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التعبئة/احلمالت
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اجلهة التي متار�س االنتهاك(العائلة ،امل�ؤ�س�سة الدينية/
االعالمية،فاعلني يف املجتمع ،ال�سلطة ،ال�سلطة االقليمية ،ال�سلطة
الدولية/ع�سكري� ،شبه ع�سكري/االحتالل.

ثانيا:

توزع ورقة العمل الثانية “ تطبيق ا�سرتاتيجيات حقوق االن�سان.
يطلب املدرب/ة من املتدربني/ات ان ت�ضع كل جمموعة قائمة بكل اال�سرتاتيجيات للحد من االنتهاك التي ميكن ا�ستخدامها
حتت كل فئة.
الورقة  :2تطبيق ا�سرتاتيجيات حقوق االن�سان

ما هو االنتهاك

ا�سرتاتيجيات للجهة (العائلة،امل�ؤ�س�سة الدينية/االعالمية،فاعلني
يف املجتمع،ال�سلطة،ال�سلطة االقليمية،ال�سلطة الدولية/ع�سكري�،شبه
ع�سكري/االحتالل

التعليم
القانوين
ال�سيا�سات /الت�شريعات
التنظيم/الت�شبيك
تقدمي اخلدمات
االعالم
االحتجاج/الفعل العام

التعبئة/احلمالت

حماور للنقا�ش للمدرب/ة

•ما هو االنتهاك بال�ضبط/حمدد بجملة او اثنتني.
•من هي اجلهة امل�س�ؤولة عن االنتهاك بال�ضبط.
•ما هي حدود م�س�ؤوليات املنتهك/هل قام بعمل ما ،هل مار�س االنتهاك مبا�شر/هل �ساند ودعم ح�صول االنتهاك.
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حماكم املنظمات غري احلكومية/جل�سات
ا�ستماع.
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•اين جند حلول للحد من االنتهاك؟.
•نلفت نظر املجموعات اىل ان املنتهك او م�صدر امل�سئولية(ح�سب التحرك او الف�شل يف التحرك)املوارد ،احللول،
املعلجات ،قد تقع يف واحدة او اكرث من الفئات التالية:
1 .1اال�سرة (من يتخذون قرارات تزيد لالنتهاكات داخل املنزل).
2 .2امل�ؤ�س�سات الدينية.
3 .3االعالم.
4 .4امل�صالح التجارية (ال�شركات الوطنيةاو متعددة اجلن�سيات ،امل�ستخدمني الكبار او ال�صغار املحليني).
5 .5الفاعلون االخرون يف املجتمع(امل�ؤ�س�سات االجتماعية مثل امل�ست�شفيات واملدار�س او النوادي).
�6 .6سلطات الدولة(املوظفني/ات املنتخبني او املعينني ،القادة املدنيني او الدينني ،ال�شرطة اجلي�ش).
7 .7اخرون(االحزاب ،ال�سيا�سي ،الع�سكري ،غري ذلك.
يف النقا�ش االجمايل يتم تطبيق ما ذكر على احدى الن�ساء املوجودات يف البيئة املحيطة للمتدربني/ات وحتليلها.

الن�شاط الثاين :جمموعات عمل حول انتهاكات حقوق املر�أة (�سيداو)
•يقوم املدرب/ة بتق�سيم املجموعة الكلية اىل  3جمموعات م�صغرة ،بحيث تتكون كل جمموعة م�صغرة من 5م�شاركني/
ات .توزع احلاالت الدرا�سية جلميع املجموعاتُ ،ويطلب من املجموعات قراءة احلاالت الدرا�سية وحتديد الإنتهاكات
التي تعر�ضت/تتعر�ض اليها الن�ساء (بح�سب ر�أيهم/ن ومن دون اال�ستناد اىل �أية مواد خارجية) .ويقوم املدرب ب�س�ؤال
امل�شاركني/ات  :هل تعر�ضت او تتعر�ض الن�ساء يف احلاالت الدرا�سية �إىل �إنتهاك �أو انتهاكات حلقوقهن و�أي من احلقوق
التي مت انتهاكها يف كل حالة درا�سية؟ .وبعد االنتهاء من قراءة احلاالت الدرا�سية ،واالجابة على الت�سا�ؤالت ال�سابقة،
يتم االنتقال اىل املرحلة الثانية.
•توزيع اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة على املجموعات الثالث ،وتُطلب من املجموعات نقا�شها
واعادة النظر يف �أجوبتهم/ن يف املرحلة الأوىل.
•يتم توزيع ورقة العمل اخلا�صة باالنتهاكات 1على امل�شاركني/ات يف املجموعات امل�صغرة ،و ُيطلب منهم/ن االجابة عليها،
وعند االنتهاء ُيطلب من كل جمموعة عر�ض النتائج التي تو�صلت اليها.
•بعد ذلك يقوم/تقوم املدرب/ة بتلخي�ص النقا�ش مع امل�شاركني/ات حول الن�شاط ،وربط النقا�ش بالإنتهاكات وحقوق
املر�أة وو�ضعية الن�ساء يف احلالة الفل�سطينية .وهنا بع�ض الأ�سئلة املفتاحية مل�ساعدة املدرب/ة على تلخي�ص النقا�ش مع
امل�شاركني/ات:
الجزء األول | مرتكزات حقوق المرأة

•هل �سمعتم او تعرفون عن حاالت م�شابهة يف واقعنا املعا�ش كما يف احلاالت الدرا�سية؟.
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•هل انتهاكات حقوق املر�أة هي �أمر �شائع يف جمتمعنا؟ ولأي درجة؟.
•كيف ترون الطرق التي من املمكن �أن ت�ساعد املر�أة يف التغلب على هذه االنتهاكات؟.
•كيف يجب �أن تكون م�ساهمة املجتمع من �أجل حت�سني و�ضعية املر�أة ب�شكل عام؟.

احلالة الدرا�سية الأوىل

تقول الروائية منى يف مقابلة �صحفية لها حول بداية م�شروعها الروائي ومدى دعم عائلتها لها”:لقد ولدت لعائلة ن�شيطة
لدي الوعي بالهموم ال�سيا�سية واالجتماعية يف بالدي .يف املدر�سة كنت رئي�سة جمل�س الطللبة وكان اجلميع
�سيا�سي ًا ،مما منا َ
يحرتمونني املدير واملعلمني والطلبة .بعدما تخرجت قررت �أن �أعمل بال�سيا�سة ،ولكني واجهت حتديات كثرية �إذ وقف الرجال
ذو املنا�صب يف القرية �ضدي �شخ�صي ًا ،وا�شتكوين عدة مرات �إىل �أهلي معرت�ضني وراف�ضني لأن�شتطي يف القرية ،وقد قالوا
لأهلي ب�أال يجب �أن تخالط ابنتكم الرجال وحتاورهم .نتيجة ذلك ُقمت ب�إن�شاء حركة لن�ساء القرية للمطالبة مبن�صب ور�أي
�سيا�سي ،ونظمنا ن�شاطات كثرية .تعر�ضت معظم فتيات ون�ساء احلركة للإهانة والعنف من طرف �أقربائهن ،وو�صل االمر
ب�أحد الآباء �إىل تزويج ابنته التي كانت ن�شيطة يف احلركة البن عمها و�أبعدها عن القرية .وبقي الو�ضع يتدهور حتى و�صل
الأمر لبيتي ،حني قال يل �أحد كبار القرية �أنني �أجلب العار لعائلتي وللقرية ،وهددين ب�أنه �إذا مل �أترك الن�شاط ف�سيجربون
عائلتي على ترك البلدة .وهكذا ،تركت ال�سيا�سة وتوجهت ملجال الكتابة الذي كنت اتقنه �أي�ض ًا.
احلالة الدرا�سية الثانية

منى هي امر�أة متزوجة تعي�ش يف �إحدى القرى النائية .عندما حملت منى بطفلها االول عانت الكثري من امل�شاكل ال�صحية
ب�سبب احلمل ،وب�سبب قلة اخلدمات ال�صحية يف املنطقة و�صعوبة التنقل نتيجة لإنعدام املوا�صالت العامة من قريتها اىل
م�سافات طويلة جد ًا .ويف الكثري من االحيان كانت تُف�ضل منى البقاء
املدينة القريبة ،كما ُفر�ض عليها �أن مت�شي على الأقدام
ٍ
يف املنزل وحتمل الآالم واملر�ض بد ًال من حتمل عناء وم�شقة امل�شي يف احلر .ويف �أحد الأيام طر�أ تدهور يف حالتها ال�صحية
ون�ش�أ تهديد على حياتها وحياة جنينها� ،إثر ح�صول نزيف حاد لديها .الو�صول لأقرب م�ست�شفى ملعاجلتها �إ�ستغرق طويال ،مما
�أدى �إىل فقدان اجلنني والتدهور بحالة منى ال�صحية و�إ�ضعافها ج�سدي ًا.
احلالة الدرا�سية الثالثة
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�سامية امر�أة ريفية تبلغ من العمر ت�سعة ع�شر عاما ،وهي امر�أة متزوجة و�أم لثالثة �أطفال .تركت املدر�سة بعد املرحلة
الإبتدائية �إذ مل يكن يف قريتها مدر�سة اعدادية وثانوية ومل ير�ض والداها بان ت�سافر خارج القرية يومي ًا وتختلط بال�شبان
يف الطريقُ .زوجت �سامية وهي يف اخلام�سة ع�شر من عمرها ،واليوم هي ربة منزل ،عملها الوحيد هو رعاية �أطفالها وتدبري
�شئون املنزل .تق�ضي �سامية معظم وقتها وحدها مع �أطفالها الثالثة� ،إذ لي�س هناك من ي�ساعدها من �أقرباء �أو جريان،
وزوجها يعمل �سائق �سيارة �شحن ،ويق�ضي �أغلب وقته خارج البيت ب�سبب عمله.
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احلالة الدرا�سية الرابعة

رمي طالبة طموحة ون�شيطة ت�سعى بكل جد للح�صول على معدل عال يف امتحانات �شهادة الدرا�سة الثانوية ي�ؤهلها لدخول كلية
الطب .وهذا يتطلب منها الدرا�سة اجلادة طوال الوقت .ول�سوء حظ رمي ،فقد تزامن �أ�سبوع الإمتحانات مع �أ�سبوع االحتفال
بزفاف ال�شاب �أمري ابن �أخت املدير العام يف �إحدى الوزارات،والذي ي�سكن يف حارة رمي.بد�أت رمي بالتح�ضري والرتكيز
للإمتحانات،وهي�أ �أهلها كل ما يلزم من �أجل حتقيق الهدف الذي طاملا حلموا به .وكذلك فقد هي�أ �أهل �أمري كل ما يلزم
لالحتفال بزفافه فقد جعلوا من ال�شارع م�سرح ًا لفرقتهم املو�سيقية ومدرج ًا للمدعوين ،ون�صبوا اال�ضواء ومكربات ال�صوت
ا�ستعداد ًا لأ�سبوع حافل بالإحتفاالت.
بد�أت الإمتحانات .ويف تلك الليلة� ،أي�ض ًا ،بد�أت الإحتفاالت ،وعال �صوت املو�سيقى وتعال �صوت الغناء وال�ضجيج وااللعاب
النارية ،وا�ستمر حتى طلوع الفجر ،حاولت رمي تلك الليلة احلد من �أ�صوات املو�سيقى ب�شتى الو�سائل� :أغلقت ال�شبابيك
وو�ضعت القطن يف �أذنيها�...إال �أن حماوالتها باءت بالف�شل .فقرر والدها يف اليوم التايل التوجه �إىل �أهل العري�س طالب ًا منهم
تفهم الو�ضع وتخفي�ض �صوت املو�سيقى قدر الإمكان ،معتقد ًا منه �أنها مهمة �سهلة� .إال �أنها مل تكن كذلك.
والد العري�س :ماذا؟ هذا ابننا البكر ،وهذه �أول فرحة يف العائلة ،و�أنت تتوقع منا �أن نخف�ض �صوت املو�سيقى؟ ال لي�س من اجل
فتاة� ،سنحتفل حتى طلوع الفجر ولأ�سبوع كامل .الأ�صول �أن ت�أتي وت�شاركنا يف الإحتفاالت بد ًال من طلب تخفي�ض ال�صوت.
مل ت�ستطع رمي الرتكيز والدرا�سة يف ذلك الأ�سبوع و�أعياها التعب من قلة النوم وتقدمت للإمتحانات وح�صلت على معدل %80
مل متكنها من دخول كلية الطب لطاملا حلمت بذلك.
احلالة الدرا�سية اخلام�سة

“توفيت زوخ�سانا ناز ،وهي فتاه بريطانية املولد من �أ�صل �آ�سيوي ،عن عمر يناهز التا�سعة ع�شرة يف مدينة داربي عام ،1998
بعد �أن قام �أخوها بخنقها ب�سلك بطريقة طق�سية بينما كانت �أمها مت�سك بقدميها.
وكان مقتل روخ�سانا لأنها “جلبت العار لأ�سرتها” برف�ضها �أن تبقى متزوجة من رجل اختري زوج ًا لها .حيث قررت العودة �إىل
الرجل الذي حتبه والذي كانت حامل منه وقت مقتلها .ف�أ�ستدرجتها �أ�سرتها �إىل بيتهم لقتلها....
وحيث �أن الدولة دائم ًا ما متيل لل�سماح للجاليات التي متثل �أقليات ب�أن متار�س �ش�ؤون ال�ضبط والربط فيما بينها بنف�سها.
ف�سيا�سات التعددية الثقافية ال ت�سمح بالتدخل اخلارجي� .إذ يعترب التدخل �أمر ًا غري مقبول بل عن�صري ًا .وعلى الرغم من �أن
اجلماعات الن�سوية الآ�سيوية �أثارت ق�ضية الزواج الق�سري منذ عدة �سنوات ف�إن احلكومة مل ت�ستجب �إال بعد ف�ضيحة روخ�سانا.
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وقد �أعلن وزير الداخلية وامل�س�ؤلني يف احلكومة �أن زعماء هذه اجلالية يجب �أن يحلوا امل�شكلة بانف�سهم .ويبدو �أن احلكومة مل
تنتبه �أن معظم ه�ؤالء الزعماء من الذكور املحافظون والتقليديون ،بل ومت�شددون و�أن الن�ساء بعيدات عن الأنظار ومفرو�ض
عليهن ال�صمت.
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ورقة العمل اخلا�صة باالنتهاكات

ماهي االنتهاكات التي تعر�ضت �أو تتعر�ض اليها الن�ساء يف كل احلاالت الدرا�سية وما هي املادة �أو املواد التي تتعلق بهذه
االنتهاكات يف “اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة”؟.

الإنتهاك /االنتهاكات

احلالة الدرا�سية الثانية
املادة �أو املواد يف االتفاقية

الإنتهاك /االنتهاكات

احلالة الدرا�سية الثالثة
املادة �أو املواد يف االتفاقية

الإنتهاك /االنتهاكات

احلالة الدرا�سية الرابعة
املادة �أو املواد يف االتفاقية

الإنتهاك /االنتهاكات

احلالة الدرا�سية اخلام�سة
املادة �أو املواد يف االتفاقية

الن�ص املحدد يف االتفاقية
الذي يتطرق للإنتهاك

الن�ص املحدد يف االتفاقية
الذي يتطرق للإنتهاك

الن�ص املحدد يف االتفاقية
الذي يتطرق للإنتهاك

الن�ص املحدد يف االتفاقية
الذي يتطرق للإنتهاك

الن�ص املحدد يف االتفاقية
الذي يتطرق للإنتهاك
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الإنتهاك /االنتهاكات

احلالة الدرا�سية الأوىل
املادة �أو املواد يف االتفاقية
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خمرجات اجلل�سة الثالثة:

•متكن امل�شاركني/ات من تعميق الفهم حول انتهاكات حقوق املر�أة.
•متكن امل�شاركني/ات من التعرف على وحتليل حمتويات اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
•متكن امل�شاركني/ات من القدرة على ربط ن�صو�ص االتفاقية بالواقع املعا�ش من خالل احلاالت الدرا�سية.
•حتفيز اجلدل املتعلق بحقوق املر�أة يف �سيداو للو�صول اىل فهم معمق حول حقوق املر�أة ،واالنتهاكات املت�صلة باحلقوق.
ار�شادات للمدرب/ة:

•من ال�ضروري ان يتم مراجعة مواد نظرية م�ساندة تتناول اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة ،ف�سوف
ت�ساعد على تركيز االفكار والنقا�ش مع امل�شاركني/ات.
•قدر االمكان اعطاء الفر�صة للجميع للتعبري عن قيمهم ومواقفهم ال�شخ�صية والتعبري عن معتقداتهم/هن واعطاء
ال�شرعية لالختالف يف االراء.
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•حت�ضري احلاالت الدرا�سية عند احلاجة قبل اجلل�سة واملف�ضل حت�ضري عدد ما يزيد عن عدد املجموعة امل�شاركة ،ومن
املمكن اال�ستعانة بحاالت درا�سية او مقاالت حول االنتهاكات يف الواقع الفل�سطيني املعا�ش.
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القراءات والمواد المرجعية في }مرتكزات حقوق المرأة{

�أو ًال :النوع االجتماعي

مفهوم «النوع» هو تعبري وا�سع اال�ستعمال يف العلوم االجتماعية وهو ،وان كان ي�ستخدم �أحيان ًا بدي ًال ب�سيط ًا عن «اجلن�س»
قد يدل على عملية معقدة جتعل اجلن�سني الذكر والأنثى �أ�شخا�ص ًا اجتماعيني يحملون يف �أنف�سهم من املعاين التي يربطونها
بالأدوار املتوقعة منهم يف املجتمع.
فالنوع االجتماعي هو مفهوم ثقايف اجتماعي يرى �أن العوامل االجتماعية والثقافية واالقت�صادية اخلا�صة مبجتمع معني يف
زمن ما هي التي حتدد �صفات و�أدوار وم�س�ؤوليات وحقوق الرجل واملر�أة يف هذا املجتمع .وتبعا لذلك يتعر�ض كل من الذكر
والأنثى منذ والدتهما لتلك العوامل من خالل م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة (الأ�سرة ،الأ�صدقاء ،املدار�س ،الإعالم) مما ي�ؤثر
على تن�شئتهما االجتماعية �إىل �أن ي�صريوا رجاال ون�ساء.1
وعليه فالنوع االجتماعي ي�شمل كل من الرجل واملر�أة وال يركز على واحد دون الآخر لأن و�ضع املر�أة والرجل يف املجتمع مرتبط
بالو�ضع الن�سبي لكل منهما يف املجتمع بالنظام االجتماعي ال�سائد ،الذي ين�ش�أ عنه تق�سيم لأدوار كل من املر�أة والرجل يف ذلك
املجتمع ،هذه الأدوار حتدد �شكل العالقة ما بني الرجل واملر�أة �سواء كانت هذه العالقة عالقة م�شاركة �أم تبعية �أو �سيطرة.
�إذن مفهوم النوع االجتماعي هو عملية لدرا�سة العالقة املتداخلة بني املر�أة والرجل ،التي حتددها وحتكمها عوامل خمتلفة
اقت�صادية واجتماعية وثقافية و�سيا�سية وبيئية ،من خالل ت�أثريها على قيمة العمل يف الأدوار املختلفة ،الإجنابية والإنتاجية
والتنظيمية التي يقومون بها.2
و هنا ميكن الإ�شارة �إىل دور الثقافة املجتمعية وت�أثريها على حتديد الأدوار املختلفة لكل من املر�أة والرجل يف املجتمع ،وتعترب
هذه الأفكار النمطية ال�سائدة واحدة من �أهم العوامل التي ت�ساهم يف عملية التمييز ما بني املر�أة والرجل ،و التي ت�ؤدي �إىل
�إحداث خلال يف العالقات وخلل يف العمليات التنموية ،وتلحق الأذى املبا�شر بالن�ساء ،ملا لها من ت�أثري يف تعزز الأدوار التقليدية
لكل منهما ،فيتم التعامل مع املر�أة على �أنها �إن�سانة �ضعيفة ال بد من وجود رجل يحميها ،بينما الرجل هو رب الأ�سرة و املعيل
لها ،وهذا الدور الذي يعطيه حق حماية الن�ساء و تربيته ،وبالتايل يف ان هذا الدور يعطيه احلق بالتحكم و ال�سيطرة على
حياة الن�ساء ،وهذا غري مرتبط فقط باحلياة اخلا�صة للن�ساء امنا �أي�ضا يف احلياة العامة ،فالرجال ب�شكل عام هم موجدين
يف منا�صب �صنع القرار و يتعاملون مع ق�ضايا الن�ساء من املنظور التقليدي لدورهن و هويتهن« ،ولعل �أبرز �سمات هذه الهوية
هي الأدوار الرجل و املر�أة ،فالرجل يحمل دور القيادة وال�سيادة ،واملر�أة حتمل دور اخلدمة والطاعة مما يجعل العنف �ضد
الإناث ظاهرة منت�شرة ب�شكل وا�ضح من حيث �أن العنف يحدث كتعبري عن عالقة التبعية هذه بني الرجل واملر�أة كنتيجة
للنظرة االجتماعية التي ت�شك ّلت وفقا لهذا التوزيع والتي تعترب �أن احتياجات املر�أة وهويتها وحمايتها ال تتحقق �إال من خالل
الرجل الذي هو ووفقا لهذه النظرة ي�صبح احلامي واملعتدي يف الوقت نف�سه ،يف حني �أن الإناث ووفقا لهذا التق�سيم املفرو�ض
عليهن ال ي�ستطعن الوقوف �ضد ظلم الرجل �سواء كان هذا الرجل هو الأب �أو الأخ �أو �أي من �أفراد الأ�سرة الذكور املكلفني
من قبل املجتمع بحماية وتربية الإناث واحلفاظ على �شرفهن ،يف الوقت الذي يطلب فيه من الفتيات الطاعة واالن�صياع
والذي وبدونهما ت�صبح الأنثى خارجة عن قوانني الأ�سرة واملجتمع"� .ساما عوي�ضة و خالد نربي�ص .دور ال�شباب يف الوقاية
من العنف �ضد املر�أة يف حميط اال�سرة .دليل تدريبي .اعداد مركز املر�أة لالر�شاد القانوين و االجتماعي و مركز الدرا�سات
الن�سوية.2007.
ثالث ًا :جن�س الإن�سان

جن�س الإن�سان هو مفهوم بيولوجي يعتمد على عوامل ج�سمانية مثل الكرومو�سومات والتكوين الهرموين والرتكيب التنا�سلي

 .1دليل تدريبي حول �إدماج النوع االجتماعي يف ر�صد ومتابعة امل�شروعات  ،برنامج الأغذية العاملي.
� .2سل�سلة مطبوعات منظمة « اليونيفيم»  :مفهوم النوع االجتماعي � 1999ص .3
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ثاني ًا:الثقافة ودورها يف ر�سم �أدوار النوع االجتماعي
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لكل من الذكر والأنثى ،وعلى العك�س من النوع االجتماعي ف�إن مفهوم جن�س الإن�سان موحد عرب املجتمعات وعرب الأزمنة وغري
قابل للتغيري.
النوع االجتماعي

اجلن�س

 بيولوجي ،يولد مع االن�سان. ين�شئه و ي�شكله املجتمع و ال يولد مع االن�سان. با�ستطاعة املر�أة القيام بالأعمال التي يقوم بها الرجل - .املر�أة هي التي حتمل وتلد و تر�ضع ،فقط. ي�ستطيع الرجل القيام بالأعمال التي تقوم بها املر�أة (مثل  -ال ميكن تغيريه (�أي ال ميكن تغيري ميزات اجلن�س املتعلقة باحلملو االجناب واالخ�صاب).
رعاية الأطفال و تن�شئتهم).
 رجل – امر�أة يختلف من جمتمع الخر. قابل للتغيري. ذكر – انثىرابع ُا� .أ�س�س ومرتكزات مفهوم النوع االجتماعي

هناك عدد من الأ�س�س ملفهوم النوع االجتماعي جنملها يف التايل:
•الأدوار املختلفة واملرتبطة بالرجل واملر�أة حتددها عوامل اقت�صادية واجتماعية وثقافية ،وبانف�صال عن العوامل
البيولوجية.
•تعك�س �أدوار املر�أة والرجل يف املجتمع عالقات القوة وال�سيطرة لكل منهما.
•من خالل معرفة الأدوار ميكن التعرف على العوامل الثقافية واالجتماعية التي حتول دون وجود تنمية متكافئة بني الرجل
واملر�أة.
•هناك �إمكانية لإعادة توزيع تلك الأدوار على �أ�س�س امل�شاركة املت�ساوية.
•العمل على خلق فر�ص متكافئة للرجل واملر�أة ومتكني كل منهم للقيام مبهام وب�أدوار جديدة.
وت�ستند هذه الأ�س�س على عوامل ثالث هي:
•معرفة وحتليل االختالفات يف العالقات والأدوار بني الرجل واملر�أة.
•حتديد �أ�سباب و�أ�شكال عدم التوازن يف تلك العالقات والأدوار.
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�إن الأ�س�س واملرتكزات �أعاله تعك�س مدى ارتباط العالقة والأدوار بني اجلن�سني يف الثقافة والو�ضع االقت�صادي واالجتماعي
للمجتمع الإن�ساين .ومن هنا ف�إن املجتمع والثقافة ال�سائدة فيه هي التي حتدد املميزات اخلا�صة بالرجل واملر�أة .فقد يكون
العمل خارج املنزل هو من مهمة الرجل يف بع�ض املجتمعات ،بينما هذا الدور تتحمله املر�أة يف جمتمعات �أخرى .و باخت�صار
ف�إن املجتمع يف �أطره وم�ؤ�س�ساته االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية هو الذي يحدد مميزات الأدوار بني اجلن�سني،
و�إن العامل البيولوجي والف�سيولوجي لي�س لهما عالقة كبرية يف هذا اخل�صو�ص.
هيفاء ابو غزالة
خام�س ًا� .أدوار النوع االجتماعي:

ومتثل الأدوار االجتماعية �أحد �أدوات حتليل النوع االجتماعي ،ويعرب الدور عن منوذج ل�سلوك فرد مبا يت�ضمنه من حقوق
وواجبات معينة ،ويتعلق الدور مبكانة و�سلطة اجتماعية معينة ،وقد يتغري دور الفرد طبقا للتغريات االجتماعية والثقافية يف
املجتمع.
حتدد العوامل الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية الأدوار التي يقوم بها الرجل واملر�أة ويفر�ض عليهما املهارات املتوقع

اكت�سابها والأعمال املتوقع �أن يقوما بها ،ومع تغري تلك العوامل تتغري �أدوار املر�أة والرجل يف املجتمع .كما و�أن �أي تغيري يف
هذه الأدوار يتيح الفر�صة �أمام الن�ساء والرجال الكت�ساب مهارات جديدة ويعيد النظر يف تق�سيم الأدوار بني املر�أة والرجل
القائمة على اعتبارات بيولوجية.
واعتمادا على الأن�شطة التي يقوم بها الرجال والن�ساء يف املجتمع مت حتديد �أربع �أدوار يقوم بها الرجل واملراة وفقا ملا حدده
لهما املجتمع وانطالقا من الظروف االقت�صادية واالجتماعية والثقافة ال�سائدة واملوروثة.
الدور الإجنابي الأ�سري

تت�ألف من الأدوار والأعمال املرتبطة بالدور الإجنابي والتي ينتج عنها عدد من امل�س�ؤوليات واملهام املنزلية والعائلية والتي
تقوم بها املر�أة غالبا ويف بع�ض املجتمعات يقوم الرجال ببع�ض املهام املرتبطة بهذا الدور يقرتن هذا الدور يف امل�س�ؤوليات
املرتبطة بالإجناب والتي ت�ضمن رعاية وتن�شئة الأجيال القادمة من رجال ون�ساء .وعليه وكنتيجة لدور املر�أة البيولوجي يف
احلمل والوالدة فقد ارتبطت بها م�س�ؤوليات الأعمال املنزلية كالطهي والغ�سيل والتنظيف ،علما ب�أن هناك �أهمية مل�شاركة
الرجل للمر�أة يف حتمل �أعباء تربية الأوالد وزيادة الوقت الذي يق�ضيه مع زوجته و�أطفاله .ومع �أن الأمومة متثل قيمة كبرية يف
املجتمعات العربية �إال �أن الدور الإجنابي الأ�سري املرتبط بها غري مقدر �أو �ضعيف ،وقد ظهر ذلك من خالل �ضعف االهتمام
ب�صحة وتعليم املر�أة.
الدور الإنتاجي

الأدوار التي يقوم بها كل من الرجال والن�ساء مقابل اجر �أو مقاي�ضة .وت�شمل على الإنتاج يف ال�سوق �أو يف املنزل وتدر الدخل
ومبا لهذا الدور من قيمة تبادلية فهو يكت�سب �أهمية جمتمعية خا�صة .يقوم كل من الرجال والن�ساء بهذا الدور عادة ،ولكن
يعرف جمتمعيا على انه دور للرجال .وما زال هناك تق�سيم وا�ضح لهذا الدور ما بني الن�ساء والرجال حيث تعرف بع�ض الأدوار
على �أنها ادوار �أنثوية يف حني تعرف �أخرى على �أنها ادوار ذكورية ،علما بان هذه التق�سيمات متغرية وتت�أثر بعوامل عديدة.
الدور املجتمعي

يعترب هذا الدور امتداد للدور الإجنابي ،حيث ان حموره يركز على املحافظة على املجتمع الب�شري ،ولكن ميتد االهتمام من
اهتمام ا�سري �إىل اهتمام جمتمعي .ي�ؤدي هذا الدور ب�شكل تطوعي ويعني بتوفري املوارد النادرة ،وتنظيم ا�ستخدامها من قبل
املجتمع بالإ�ضافة �إىل تقدمي اخلدمات التي ت�ساعد املجتمع الب�شري على البقاء والتطور .يقوم بهذا الدور الرجال والن�ساء،
ويعتمد توزيعه ما بني اجلن�سني على املفاهيم املجتمعية والثقافية املجتمعية ال�سائدة يف املجتمع ولكن يف الغالب ما تقوم املر�أة
به .ومن الأمثلة عليه العمل يف �شكل جمموعات غري منظمة مل�صلحة احلي واحل�صول على خدمات �أف�ضل �أو �إح�ضار املياه يف
املناطق الريفية .ويالحظ من التجربة العملية �أن م�س�ؤوليات القيادة يف هذه الأن�شطة هي للرجال يف حني ان املهام التنفيذية
هي من م�س�ؤولية الن�ساء.
ي�شتمل هذا الدور على الأن�شطة الذي يقوم بها الرجال والن�ساء على م�ستوى اجلماعة �أو املجتمع وتدل على امل�شاركة يف اتخاذ
القرار والأعمال القيادية على امل�ستوى املحلي �أو القومي ،مثل امل�شاركة يف الأحزاب ال�سيا�سية ويف املجال�س املحلية والبلدية
ويف الربملان .وتك�سب هذه الأعمال من يقوم بها مكانة معنوية وحتقق م�صالح الفئة املرتبطة مبن يقوم بها .ويف العامل العربي
غالبا ما يقوم بهذه املهام الرجال ويكون متثيل الن�ساء �ضعيفا ،وعليه ف�إن زيادة م�شاركة الن�ساء يف هذه الن�شاطات ي�ضمن
متثيال �أو�سع مل�صالح الرجال والن�ساء ،ومتكن من حتقيق عدالة اجتماعية واقت�صادية �أكرب.
االحتياجات من منظور النوع االجتماعي

على الرغم من احتياجات النا�س قد تت�شابه يف �أو�ضاع معينة ،بحيث �أن للرجال والن�ساء والأطفال احتياجات خا�صة تختلف
عن الآخرين .ولكن يف الوقت نف�سه ،ف�إن تلك االحتياجات ترتبط بطريقة �أو ب�أخرى بطبيعة الأدوار املختلفة للنا�س� .أن للرجال
والن�ساء �أدوار خمتلفة وبالتايل احتياجات خمتلفة ،حيث ال بد من �أخذها يف احل�سبان عند �أي عملية تخطيط معينة.
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ومن هذا املنظور برزت اهتمامات دولية لأخذ احتياجات الن�ساء يف االعتبار ،حيث عرب عن ذلك يف امل�ؤمتر الدويل حول
املر�أة يف املك�سيك عام  ،1975وم�ؤخر ًا يف م�ؤمتر بكني يف العام  .1995لقد �أكد امل�ؤمتران ،وبالرغم من البعد الزمني بينهما،
على �ضرورة �إدماج املر�أة يف عملية التنمية واخذ ظروفها واحتياجاتها يف االعتبار .وقد حدد م�ؤمتر بكني على �سبيل املثال
احلاجات يف م�س�ألتني هما :االحتياجات العملية واالحتياجات اال�سرتاتيجية.
حاجات النوع االجتماعي العملية:

ويق�صد بها �إجناز امل�س�ؤوليات املحددة للجن�سني يف �إطار تق�سيم النوع االجتماعي .وهذا يعني بالن�سبة للمر�أة تنفيذ �أدوارها
وم�س�ؤولياتها الإجنابية والإنتاجية ،وبالتايل قبول التق�سيم التقليدي لأدوار املر�أة والرجل ،وبذلك تدعم من الناحية العملية
امل�س�ؤولية الأ�سا�سية للمر�أة يف رعاية الأطفال والأعمال املنزلية ،وال تعالج هذه احلاجات الظروف املتعلقة بالتبعية العامة
للمر�أة والتمييز �ضدها.
حاجات النوع االجتماعي اال�سرتاتيجية:

وتعني احلاجات التي تهدف املر�أة حتقيقها على املدى البعيد ،وتتفاوت بنا ًء على اختالف البيئة ،بحيث ت�ؤدي تلبية هذه
االحتياجات �إىل تنظيم اكرث فعالية للمجتمع ،لأنها ت�أخذ باحل�سبان م�ساهمة املر�أة يف الأ�سرة واملجتمع ،مثل حتقيق الأمن
للمر�أة و�إزالة جميع �أ�شكال التمييز �ضدها واحل�صول على فر�ص مت�ساوية يف التعليم والعمل..الخ.
و�إذا ما ق�سمنا احتياجات النوع االجتماعي �أعاله وفق التخ�ص�ص والدور ،فيمكن و�ضع املالحظات التالية:
االحتياجات اال�سرتاتيجية

االحتياجات العملية

 طويلة املدى ذات طبيعة جمردة ذات عالقة بعالقات القوة ما بني الرجال والن�ساء ذات طبيع ��ة ايدلوجية ت�ؤث ��ر على ال�سلوك و املواقف والتوجه والتعامل
 يطم ��ح الرجال و الن�ساء لتحقيقها يف امل�ستقبل و ت�شمل حتدياالدوارهم احلالية و حماولة لتغيريها
 ت�ش ��كل حتديا للمفاهي ��م التقليدية ح ��ول �أدوار املراة والرجلباختالف الزمان و املكان
 حم�سو�س ��ه م ��ن الن�س ��اء ،والرج ��ال ميلك ��ون اح�سا�س ��ا ووعيابق�ضايا النوع االجتماعي
 ت�ساه ��م تلبية احلاجات اال�سرتاتيجية تغي�ي�ر �أدوار الرجال والن�ساء احلالية كما حددها املجتمع

 ق�صرية املدى تتطلب تغيري ًا يف الأدوار التقليدية وتتم�شى مع عادات وتقاليداملجتمع
 ذات طبيعة عملية ،مرئية و ملمو�سة ذات عالقة باحلياة اليومية للرجل و املراة حتقق احلاجات العملية و ذات طبيعة مادية و لي�ست ايدلوجية تاثريها اين و ملمو�س على املدى القريب حم�سو�سة من جميع �أفراد املجتمع تختلف باختالف املكان و الزمان ت�ساه ��م تلبي ��ة احلاج ��ات العملي ��ة يف اداء الرج ��ال و الن�ساء�أدوارهم كما حددها املجتمع
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1 .1ق�صرية املدى ومبا�شرة وحتقيقها قد يت�سم بالوقتية �أو اال�ستدامة.
2 .2متفق عليها من طرف جميع �أفراد الأ�سرة واحلكومات واملنظمات الأهلية.
3 .3ال يعار�ضها �أحد لأنها تتطابق مع ما هو طبيعي.
�أما تلبية االحتياجات اال�سرتاتيجية فهي:

1 .1طويلة الأمد وتتطلب تخطيط ًا ا�سرتاتيجي ًا.
2 .2غري متفق عليها وتخ�ضع للظروف والأفراد واجلماعات الذين يحددونها وكذلك الأولويات التي تت�ضمنها.

3 .3يوجد تخوف منها لتعار�ضها مع ثقافة املجتمع وتقاليد املجتمع وهي قد تهدد كيان الأ�سرة واملجتمع.
معاجلة االحتياجات العملية للمر�أة فت�شمل

•توفري دخل املر�أة عن طريق قرو�ض �صغرية لتنفيذ م�شاريع تقليدية.
•تخفيف عبء العمل عن املر�أة بتزويدها و�سائل تقلل من حجم العمل املنزيل.
•حت�سني الو�ضع ال�صحي وتوفري خدمات تنظيم الأ�سرة وغريها من الأمور الأخرى.
معاجلة االحتياجات الإ�سرتاتيجية

•�ضمان احل�صول على و�سائل الإنتاج وملكية الأر�ض وامل�سكن ور�أ�س املال والقرو�ض.
•توفري ظروف ت�سمح للمر�أة باالختيار احلر يف جمال ال�صحة االجنابية.
•توفري فر�ص عمل مت�ساوية للن�ساء والرجال وتوفري التدريب والت�أهيل الالزم كي *ي�سمح للمر�أة احل�صول على وظائف
حمرتمة والو�صول �إىل مراكز �صنع القرار.
الو�صول للموارد و التحكم فيها:

وحيث �أن جميع الأدوار التي يقوم بها الإن�سان تتطلب ا�ستخداما للموارد ف�إن حتليل مقدرة كل من الرجل واملر�أة للو�صول �إىل
هذه املوارد �أو �سلطة حتديد ا�ستخدامها ،يعترب من املفاتيح الهامة التي يجدر ا�ستخدامها لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة للفرد
وللمجتمع .وتعترب امل�شروعات التنموية هي �إحدى القنوات التي يتم من خاللها زيادة املوارد املوجهة �إىل جمتمع ما ،ومن
اجل حتقيق �أهداف امل�شروع فمن املهم التحقق من ان املوارد ت�صل بالفعل �إىل الأفراد امل�ستفيدين وانهم يقومون با�ستخدامها
ب�شكل فعال يف تنمية و�ضع الن�ساء والرجال والأ�سرة والفر�ص املتاحة لهم.
ونق�صد باملوارد هنا:

1 .1املوارد الطبيعية مثل الأرا�ضي ،الأنهار( املياه والآبار) ،الغابات  ،الرثوة املعدنية ،الرثة احليوانية
2 .2املوارد الب�شرية مثل املهارات ،اخلربات ،احلرف املختلفة� ،أطباء/ات ،مدر�سني/ات ،مزارعني/ات.
3 .3املوارد امل�ؤ�س�سية مثل املدار�س ،امل�ست�شفيات ،مراكز التدريب املهني ،جمعيات �أهلية.
4 .4املوارد املالية مثل م�صادر الدخل واملرياث.
ويف هذا املجال البد لنا من ان نفرق ما بني االنتفاع باملوارد والقدرة على التحكم بها ،فاالنتفاع باملوارد يعني �إتاحة الفر�صة
لال�ستفادة من ا�ستخدام هذه املوارد كالأر�ض واملباين واملحا�صيل ملدة معينة وبن�سب حمدودة ،ولكن ال يتمكن امل�ستفيد من
اتخاذ �أي قرارات يف كيفية �أو وقت ا�ستغالل هذه املوارد� .أما بالن�سبة للتحكم باملوارد فهي متكن امل�ستفيد من ال�سيطرة على
ا�ستخدام املوارد بالكيفية والوقت الذي يريده مالك املورد واتخاذ القرارات التي يراها منا�سبة ويفر�ضها على الغري .ويف هذا
املجال ميكننا القول ان االنتفاع من املوارد يلبي احتياجات الدور الإنتاجي والإجنابي لكل من املر�أة والرجل� ،أما التحكم بها
فهو يلبي الدور املجتمعي والإنتاجي وال�سيا�سي لذا ف�إن عملية التوعية بحقوق الدور الإجنابي الأ�سري وتطور مكانه املر�أة يف
املجتمع يتطلب تركيز اجلهود التنموية على م�ساندة املر�أة يف القيام بدور �إنتاجي وجمتمعي و�سيا�سي �أكرب كما �أن ذلك يرتبط
ب�شكل كبري برفع م�ستوى تعليم الإناث.
وبهدف حتليل حق االنتفاع والتحكم يف املوارد يف امل�شاريع التنموية ف�إنه من املهم ان يتعرف خمططوا امل�شروعات التنموية على
الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل حمدودية املوارد والإمكانيات بالن�سبة للن�ساء وال�شباب والفقراء ،وما هي الفر�ص التي مل يح�صلوا
عليها والفر�ص التي ح�صلوا عليه وما هي الأ�سباب الكامنة وراء ذلك.
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5 .5املوارد املادية مثل البنية التحتية ،املباين ،املعونات.
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�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن درا�سة كيفية اتخاذ القرار على م�ستوى الأ�سرة واملجتمع ت�ساعد خمططي امل�شروعات التنموية على
ت�صميم �أ�ساليب خمتلفة لتوفري فر�ص �إ�ضافية لتلك الفئات ،ومن �أهم هذه الأ�ساليب :
�أو ًال :تقدير احتياجات تلك الفئات والتعرف على املوارد املتوفرة يف هذا املجتمع ،و�إثارة الوعي واالهتمام لتلبية تلك
االحتياجات ،ودعم الأحوال املعي�شية للفئات امل�ستهدفة.
ثاني ًا :تنمية قدرة تلك الفئات على التعبري عن ر�أيها وحماورة الآخرين فيه وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.
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ثالث ًا :تنمية مهارات تلك الفئات على التنظيم والعمل اجلماعي لدعم بع�ضهم البع�ض وك�سب ت�أييد املجتمع لق�ضاياهم.
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اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة
واالتفاقية التي اعتمدتها اجلمعية العامة وعر�ضتها للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام

بقرارها  180/34امل�ؤرخ يف  18كانون الأول /دي�سمرب  1979يبد�أ تاريخ نفاذها� 3 :أيلول � /سبتمرب  ،1981طبقا لأحكام املادة
.27

و�إميانا منها ب�أنّ التنمية التامة والكاملة لأى بلد ،ورفاهية العامل وق�ضية ال�سلم ،تتطلب جميعا م�شاركة املر�أة على قدم
امل�ساواة مع الرجل �أق�صى م�شاركة ممكنة يف جميع امليادين .و�إذ ت�ضع ن�صب عينيها دور املر�أة العظيم يف رفاهية الأ�سرة ويف
تنمية املجتمع الذي مل يعرتف به حتى الآن على نحو كامل ،والأهمية االجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما يف الأ�سرة
وتن�شئة الأطفال و�إذ تدرك �أنّ دور املر�أة يف الإجناب ال يجوز �أن يكون �أ�سا�سا للتمييز بل �أنّ تن�شئة الأطفال تتطلب بدال من
ذلك تقا�سم امل�س�ؤولية بني الرجل واملر�أة واملجتمع ككل .و�إذ تدرك �أنّ حتقيق امل�ساواة الكاملة بني الرجل واملر�أة يتطلب �إحداث
تغيري يف الدور التقليدي للرجل وكذلك يف دور املر�أة يف املجتمع والأ�سرة .وقد عقدت العزم على تنفيذ املبادئ الواردة يف
اتفاقية الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة وعلى �أن تتخذ لهذا الغر�ض التدابري التي يتطلبها الق�ضاء على هذا التمييز بجميع
�أ�شكاله ومظاهره فقد اتفقت على ما يلى:
اجلزء الأول:
املادة 1

لأغرا�ض هذه االتفاقية يعنى م�صطلح «التمييز �ضد املر�أة» �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من
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�إن الدول الأطراف يف هذه االتفاقية �إذ تلحظ �أنّ ميثاق الأمم املتحدة ي�ؤكد من جديد الإميان بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية،
وبكرامة الفرد وقدره ،وبت�ساوي الرجل واملر�أة يف احلقوق ،و�إذ تلحظ �أنّ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ي�ؤكد مبد�أ عدم
جواز التمييز ويعلن �أن جميع النا�س يولدون �أحرارا ومت�ساوين يف الكرامة واحلقوق ،و�أنّ لكل �إن�سان حق التمتع بجميع
احلقوق واحلريات الواردة يف الإعالن املذكور ،دون �أي متييز مبا يف ذلك التمييز القائم على اجلن�س ،و�إذ تلحظ �أنّ على
الدول الأطراف يف العهدين الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�سان واجب �ضمان م�ساواة الرجل واملر�أة يف حق التمتع بجميع
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملدنية وال�سيا�سية ،و�إذ ت�أخذ بعني االعتبار االتفاقيات الدولية املعقودة برعاية
الأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة ،التي ت�شجع م�ساواة الرجل واملر�أة يف احلقوق .و�إذ تلحظ �أي�ضا القرارات والإعالنات
والتو�صيات التي اعتمدتها الأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة للنهو�ض مب�ساواة الرجل واملر�أة يف احلقوق ،و�إذ ي�ساورها
القلق ،مع ذلك ،لأنه يزال هناك على الرغم من تلك ال�صكوك املختلفة متييز وا�سع النطاق �ضد املر�أة ،و�إذ ت�شري �إىل �أنّ
التمييز �ضد املر�أة ي�شكل انتهاكا ملبد�أ امل�ساواة يف احلقوق واحرتام كرامة الإن�سان ،ويع ّد عقبة �أمام م�شاركة املر�أة على قدم
امل�ساواة مع الرجل يف حياة بلدهما ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،ويعوق منو رخاء املجتمع والأ�سرة ويزيد
من �صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات املر�أة يف خدمة بلدها والب�شرية .و�إذ ي�ساورها القلق ،وهى ترى الن�ساء يف حاالت الفقر ال
ينلن �إال �أدنى ن�صيب من الغذاء وال�صحة والتعليم والتدريب وفر�ص العمالة واحلاجات الأخرى .و�إذ ت�ؤمن ب�أنّ �إقامة النظام
االقت�صادي الدويل اجلديد ،القائم على الإن�صاف والعدل� ،سي�سهم �إ�سهاما بارزا يف النهو�ض بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة.
و�إذ ت ّنوه ب�أنه ال بد من ا�ستئ�صال �ش�أفة الف�صل العن�صري وجميع �أ�شكال العن�صرية والتمييز العن�صري واال�ستعمار اجلديد
والعدوان واالحتالل الأجنبي وال�سيطرة الأجنبية والتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول �إذا �أريد للرجال والن�ساء �أن يتمتعوا
بحقوقهم متتعا كامال .و�إذ جتزم ب�أنّ من �ش�أن تعزيز ال�سلم والأمن الدوليني وتخفيف حدة التوتر الدويل وتبادل التعاون فيما
بني جميع الدول بغ�ض النظر عن نظمها االجتماعية واالقت�صادية ونزع ال�سالح العام الكامل وال�سيما نزع ال�سالح النووى
يف ظل رقابة دولية �صارمة وفعالة ،وتثبيت مبادئ العدل وامل�ساواة واملنفعة املتبادلة يف العالقات بني البلدان ،و�إعمال حق
ال�شعوب الواقعة حتت ال�سيطرة الأجنبية واال�ستعمارية واالحتالل الأجنبي يف تقرير امل�صري واال�ستقالل ،وكذلك من �ش�أن
احرتام ال�سيادة الوطنية وال�سالمة الإقليمية النهو�ض بالتقدم االجتماعي والتنمية والإ�سهام نتيجة لذلك يف حتقيق امل�ساواة
الكاملة بني الرجل واملر�أة.
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�آثاره �أو �أغرا�ضه توهني �أو �إحباط االعرتاف للمر�أة بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية واملدنية �أو يف �أى ميدان �آخر� ،أو توهني �أو �إحباط متتعها بهذه احلقوق �أو ممار�ستها لها ،ب�صرف النظر
عن حالتها الزوجية وعلى �أ�سا�س امل�ساواة بينها وبني الرجل.
املادة 2

ت�شجب الدول الأطراف جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وتتفق على �أن تنتهج بكل الو�سائل املنا�سبة ودون �إبطاء �سيا�سة
ت�ستهدف الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،وحتقيق ًا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلى:
 .أ�إدماج مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف د�ساتريها الوطنية �أو ت�شريعاتها املنا�سبة الأخرى� ،إذا مل يكن هذا املبد�أ قد
�أدمج فيها حتى الآن ،وكفالة التحقيق العملى لهذا املبد�أ من خالل الت�شريع وغريه من الو�سائل املنا�سبة.
 .باتخاذ املنا�سب من التدابري ،ت�شريعية وغري ت�شريعية ،مبا يف ذلك ما ينا�سب من جزاءات حلظر كل متييز �ضد املر�أة.
 .جفر�ض حماية قانونية حلقوق املر�أة على قدم امل�ساواة مع الرجل ،و�ضمان احلماية الفعالة للمر�أة عن طريق املحاكم ذات
االخت�صا�ص وامل�ؤ�س�سات العامة الأخرى يف البلد من �أي عمل متييزي.
 .داالمتناع عن مبا�شرة �أي عمل متييزى �أو ممار�سة متييزية �ضد املر�أة ،وكفالة ت�صرف ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات العامة مبا
يتفق وهذا االلتزام.
 .هاتخاذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة من جانب �أي �شخ�ص �أو منظمة �أو م�ؤ�س�سة.
 .واتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك الت�شريعى منها ،لتغيري �أو �إبطال القائم من القوانني والأنظمة والأعراف
واملمار�سات التي ت�شكل متييز ًا �ضد املر�أة.
 .ز�إلغاء جميع الأحكام اجلزائية الوطنية التي ت�شكل متييز ًا �ضد املر�أة.
املادة 3

تتخذ الدول الأطراف يف جميع امليادين وال�سيما امليادين ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية كل التدابري املنا�سبة،
مبا يف ذلك الت�شريعى منها ،لكفالة تطور املر�أة وتقدمها الكاملني ،وذلك لت�ضمن لها ممار�سة حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية والتمتع بها على �أ�سا�س امل�ساواة مع الرجل.
املادة 4

1 .1ال يعترب اتخاذ الدول الأطراف تدابري خا�صة م�ؤقتة ت�ستهدف التعجيل بامل�ساواة الفعلية بني الرجل واملر�أة متييز ًا باملعنى
الذي ت�أخذ به هذه االتفاقية ،ولكنه يجب �أال ي�ستتبع ،على �أي نحو ،الإبقاء على معايري غري متكافئة �أو منف�صلة ،كما يجب
وقف العمل بهذه التدابري متى حتققت �أهداف التكاف�ؤ يف الفر�ص واملعاملة.
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2 .2ال يعترب اتخاذ الدول الأطراف تدابري خا�صة ت�ستهدف حماية الأمومة ،مبا يف ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه
االتفاقية� ،إجرا ًء متييزي ًا.
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املادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة لتحقيق ما يلى:
1 .1تغيري الأمناط االجتماعية والثقافية ل�سلوك الرجل واملر�أة بهدف حتقيق الق�ضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل
املمار�سات الأخرى القائمة على االعتقاد بكون �أي من اجلن�سني �أدنى �أو �أعلى من الآخر� ،أو على �أدوار منطية للرجل
واملر�أة.
2 .2كفالة ت�ضمني الرتبية العائلية فهما �سليما للأمومة بو�صفها وظيفة اجتماعية ،واالعرتاف بكون تن�شئة الأطفال وتربيتهم
م�س�ؤولية م�شرتكة بني الأبوين على �أن يكون مفهوم ًا �أنّ م�صلحة الأطفال هي االعتبار الأ�سا�سي يف جميع احلاالت.

املادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك الت�شريعى منها ،ملكافحة جميع �أ�شكال االجتار باملر�أة وا�ستغالل
بغاء املر�أة.
اجلزء الثاين:
املادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة للبلد وبوجه خا�ص
تكفل للمر�أة ،على قدم امل�ساواة مع الرجل ،احلق يف:
 .أالت�صويت يف جميع االنتخابات واال�ستفتاءات العامة ،والأهلية لالنتخاب جلميع الهيئات التي ينتخب �أع�ضا�ؤها باالقرتاع
العام.
 .بامل�شاركة يف �صياغة �سيا�سة احلكومة ويف تنفيذ هذه ال�سيا�سة ،ويف �شغل الوظائف العامة على جميع امل�ستويات احلكومية.
 .جامل�شاركة يف �أية منظمات وجمعيات غري حكومية تهتم باحلياة العامة وال�سيا�سية للبلد.
املادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة لتكفل للمر�أة ،على قدم امل�ساواة مع الرجل ودون �أي متييز ،فر�صة متثيل
حكوماتها على امل�ستوى الدويل واال�شرتاك يف �أعمال املنظمات الدولية.
املادة 9

متنح الدول الأطراف املر�أة حقوقا م�ساوية حلقوق الرجل يف اكت�ساب جن�سيتها �أو تغيريها �أو االحتفاظ بها .وت�ضمن بوجه
خا�ص �أال يرتتب على الزواج من �أجنبي� ،أو على تغيري الزوج جلن�سيته �أثناء الزواج� ،أن تتغري تلقائيا جن�سية الزوجة �أو �أن
ت�صبح بال جن�سية �أو �أن تفر�ض عليها جن�سية الزوج.
متنح الدول الأطراف املر�أة حقا م�ساويا حلق الرجل فيما يتعلق بجن�سية �أطفالهما.
اجلزء الثالث:
املادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة لكي تكفل لها حقوقا م�ساوية حلقوق الرجل يف
ميدان الرتبية ،وبوجه خا�ص لكي تكفل ،على �أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملر�أة:

الت�ساوي يف املناهج الدرا�سية ويف االمتحانات ويف م�ستويات م�ؤهالت املدر�سني ويف نوعية املرافق واملعدات الدرا�سية.
الق�ضاء على �أي مفهوم منطي عن دور املر�أة ودور الرجل يف جميع مراحل التعليم بجميع �أ�شكاله ،عن طريق ت�شجيع التعليم
املختلط وغريه من �أنواع التعليم التي ت�ساعد يف حتقيق هذا الهدف ،وال�سيما عن طريق تنقيح كتب الدرا�سة والربامج املدر�سية
وتكييف �أ�ساليب التعليم.
الت�ساوي يف فر�ص احل�صول على املنح والإعانات الدرا�سية الأخرى.
الت�ساوي يف فر�ص الإفادة من برامج موا�صلة التعليم ،مبا يف ذلك برامج تعليم الكبار وحمو الأمية الوظيفي ،وال�سيما الربامج
التي تهدف �إىل التعجيل بقدر الإمكان بت�ضييق �أى فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملر�أة.
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�شروط مت�ساوية يف التوجيه الوظيفي واملهني،وااللتحاق بالدرا�سات واحل�صول على الدرجات العلمية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
على اختالف فئاتها ،يف املناطق الريفية واحل�ضرية على ال�سواء ،وتكون هذه امل�ساواة مكفولة يف مرحلة احل�ضانة ويف التعليم
العام والتقنى واملهني والتعليم التقنى العايل ،وكذلك يف جميع �أنواع التدريب املهني.
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خف�ض معدالت ترك الطالبات الدرا�سية ،وتنظيم برامج للفتيات والن�ساء اللواتي تركن املدر�سة قبل الأوان.
الت�ساوي يف فر�ص امل�شاركة الن�شطة يف الألعاب الريا�ضية والرتبية البدنية.
�إمكانية احل�صول على معلومات تربوية حمددة ت�ساعد على كفالة �صحة الأ�سر ورفاهها ،مبا يف ذلك املعلومات والإر�شادات
التي تتناول تنظيم الأ�سرة.
املادة 11

1 .1تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف ميدان العمل لكي تكفل لها ،على �أ�سا�س
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،نف�س احلقوق وال�سيما:
 .أاحلق يف العمل بو�صفه حقا ثابتا جلميع الب�شر.
 .باحلق يف التمتع بنف�س فر�ص العمالة ،مبا يف ذلك تطبيق معايري اختيار واحدة يف �ش�ؤون اال�ستخدام.
 .جاحلق يف حرية اختيار املهنة ونوع العمل ،واحلق يف الرتقية والأمن على العمل ويف جميع مزايا و�شروط اخلدمة،
واحلق يف تلقى التدريب و�إعادة التدريب املهني ،مبا يف ذلك التلمذة احلرفية والتدريب املهني املتقدم والتدريب
املتكرر.
 .داحلق يف امل�ساواة يف الأجر ،مبا يف ذلك اال�ستحقاقات ،واحلق يف امل�ساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة
امل�ساوية ،وكذلك امل�ساواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل.
 .هاحلق يف ال�ضمان االجتماعي ،وال�سيما يف حاالت التقاعد والبطالة واملر�ض والعجز وال�شيخوخة وغري ذلك من
حاالت عدم الأهلية للعمل ،وكذلك احلق يف �إجازة مدفوعة الأجر.
 .واحلق يف الوقاية ال�صحية و�سالمة ظروف العمل ،مبا يف ذلك حماية وظيفة الإجناب.
2 .2توخي ًا ملنع التمييز �ضد املر�أة ب�سبب الزواج �أو الأمومة� ،ضمانا حلقها الفعلي يف العمل ،تتخذ الدول الأطراف التدابري
املنا�سبة:
 .أحلظر الف�صل من اخلدمة ب�سبب احلمل �أو �إجازة الأمومة والتمييز يف الف�صل من العمل على �أ�سا�س احلالة الزوجية،
مع فر�ض جزاءات على املخالفني.
 .بلإدخال نظام �إجازة الأمومة املدفوعة الأجر �أو امل�شفوعة مبزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل ال�سابق �أو
للأقدمية �أو للعالوات االجتماعية.
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 .جلت�شجيع توفري اخلدمات االجتماعية امل�ساندة الالزمة لتمكني الوالدين من اجلمع بني االلتزامات العائلية وبني
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الأطفال.
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 .دلتوفري حماية خا�صة للمر�أة �أثناء فرتة احلمل يف الأعمال التي يثبت �أنها م�ؤذية لها.
3 .3يجب �أن ت�ستعر�ض الت�شريعات الوقائية املت�صلة بامل�سائل امل�شمولة بهذه املادة ا�ستعرا�ضا دوريا يف �ضوء املعرفة العلمية
والتكنولوجية ،و�أن يتم تنقيحها �أو �إلغا�ؤها �أو تو�سيع نطاقها ح�سب االقت�ضاء.
املادة 12

1 .1تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف ميدان الرعاية ال�صحية من �أجل �أن
ت�ضمن لها ،على �أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،احل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية مبا يف ذلك اخلدمات
املتعلقة بتنظيم الأ�سرة.

2 .2بالرغم من �أحكام الفقرة  1من هذه املادة تكفل الدول الأطراف للمر�أة خدمات منا�سبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة
وفرتة ما بعد الوالدة ،موفرة لها خدمات جمانية عند االقت�ضاء وكذلك تغذية كافية �أثناء احلمل والر�ضاعة.
املادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف املجاالت الأخرى للحياة االقت�صادية
واالجتماعية لكي تكفل لها ،على �أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،نف�س احلقوق ،وال�سيما:
 .أاحلق يف اال�ستحقاقات العائلية.
 .باحلق يف احل�صول على القرو�ض امل�صرفية ،والرهون العقارية وغري ذلك من �أ�شكال االئتمان املاىل.
 .جاحلق يف اال�شرتاك يف الأن�شطة الرتويحية والألعاب الريا�ضية ويف جميع جوانب احلياة الثقافية.
املادة 14

1 .1ت�ضع الدول الأطراف يف اعتبارها امل�شاكل اخلا�صة التي تواجهها املر�أة الريفية ،والأدوار الهامة التي ت�ؤديها يف توفري
�أ�سباب البقاء �إقت�صادي ًا لأ�سرتها ،مبا يف ذلك عملها يف قطاعات االقت�صاد غري النقدية ،وتتخذ جميع التدابري املنا�سبة
لكفالة تطبيق �أحكام هذه االتفاقية على املر�أة يف املناطق الريفية.
2 .2تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف املناطق الريفية لكي تكفل لها ،على
�أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملر�أة� ،أن ت�شارك يف التنمية الريفية وت�ستفيد منها وتكفل للريفية بوجه خا�ص احلق يف:
 .أامل�شاركة يف و�ضع وتنفيذ التخطيط الإمنائي على جميع امل�ستويات.
 .بالو�صول �إىل ت�سهيالت العناية ال�صحية املالئمة ،مبا يف ذلك املعلومات والن�صائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم
الأ�سرة.
 .جاال�ستفادة ب�صورة مبا�شرة من برامج ال�ضمان الإجتماعى.
 .داحل�صول على جميع �أنواع التدريب والتعليم ،الر�سمى وغري الر�سمى ،مبا يف ذلك ما يت�صل منه مبحو الأمية
الوظيفي ،وكذلك التمتع خ�صو�صا بكافة اخلدمات املجتمعية والإر�شادية ،وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.
 .هتنظيم جماعات امل�ساعدة الذاتية والتعاونيات من �أجل احل�صول على فر�ص اقت�صادية مكافئة لفر�ص الرجل عن
طريق العمل لدى الغري �أو العمل حل�سابهن اخلا�ص.
 .وامل�شاركة يف جميع الأن�شطة املجتمعية.

 .حالتمتع بظروف معي�شة مالئمة ،وال�سيما فيما يتعلق بالإ�سكان واملرافق ال�صحية والإمداد بالكهرباء واملاء والنقل
واملوا�صالت.
اجلزء الرابع:
املادة 15

1 .1تعرتف الدول الأطراف للمر�أة بامل�ساواة مع الرجل �أمام القانون.
2 .2متنح الدول الأطراف املر�أة ،يف ال�ش�ؤون املدنية �أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ،وت�ساوي بينها وبينه يف فر�ص ممار�سة
تلك الأهلية وتكفل للمر�أة ،بوجه خا�ص ،حقوقا م�ساوية حلقوق الرجل يف �إبرام العقود و�إدارة املمتلكات ،وتعاملهما على
قدم امل�ساواة يف جميع مراحل الإجراءات الق�ضائية.
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3 .3تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود و�سائر �أنواع ال�صكوك اخلا�صة التي يكون لها �أثر قانونى ي�ستهدف احلد
من الأهلية القانونية للمر�أة باطلة والغية.
4 .4متنح الدول الأطراف الرجل واملر�أة نف�س احلقوق فيما يتعلق بالت�شريع املت�صل بحركة الأ�شخا�ص وحرية اختيار حمل
�سكناهم و�إقامتهم.
املادة 16

1 .1تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف كافة الأمور املتعلقة بالزواج والعالقات
العائلية ،وبوجه خا�ص ت�ضمن ،على �أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملر�أة:
 .أنف�س احلق يف عقد الزواج.
 .بنف�س احلق يف حرية اختيار الزوج ،ويف عدم عقد الزواج �إال بر�ضاها احلر الكامل.
 .جنف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات �أثناء الزواج وعند ف�سخه.
 .دنف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات بو�صفهما �أبوين ،بغ�ض النظر عن حالتهما الزوجية ،يف الأمور املتعلقة ب�أطفالهما ويف
جميع الأحوال ،يكون مل�صلحة الأطفال االعتبار الأول.
 .هنف�س احلقوق يف �أن تقرر ،بحرية وب�إدراك للنتائج ،عدد �أطفالها والفا�صل بني الطفل والذي يليه ويف احل�صول على
املعلومات والتثقيف والو�سائل الكفيلة بتمكينها من ممار�سة هذه احلقوق.
 .ونف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والو�صاية على الأطفال وتبنيهم� ،أو ما �شابه ذلك من
الأعراف ،حني توجد هذه املفاهيم يف الت�شريع الوطني ،ويف جميع الأحوال يكون مل�صلحة الأطفال االعتبار الأول.
 .زنف�س احلقوق ال�شخ�صية للزوج والزوجة مبا يف ذلك احلق يف اختيار ا�سم الأ�سرة واملهنة ونوع العمل.
 .حنف�س احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات والإ�شراف عليها و�إدارتها والتمتع بها والت�صرف
فيها� ،سواء بال مقابل �أو مقابل عو�ض.
2 .2ال يكون خلطوبة الطفل �أو زواجه �أي �أثر قانونى ،وتتخذ جميع الإجراءات ال�ضرورية مبا يف ذلك الت�شريعى منها ،لتحديد
�سن �أدنى للزواج وجلعل ت�سجيل الزواج يف �سجل ر�سمى �أمر ًا �إلزامي ًا.
اجلزء اخلام�س:
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1 .1من �أجل درا�سة التقدم املحرز يف تنفيذ هذه االتفاقية ،تن�ش�أ جلنه للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة (ي�شار �إليها فيما يلى
با�سم اللجنة) تت�ألف ،عند بدء نفاذ االتفاقية من ثمانية ع�شر خبريا وبعد ت�صديق الدولة الطرف اخلام�سة والثالثون
عليها �أو ان�ضمامها �إليها من ثالثة وع�شرين خبريا من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية يف امليدان الذى
تنطبق عليه هذه الإتفاقية ،تنتخبهم الدول الأطراف من بني مواطنيها ويعملون ب�صفتهم ال�شخ�صية ،مع �إيالء الإعتبار
ملبد�أ التوزيع اجلغرايف العادل ولتمثيل خمتلف الأ�شكال احل�ضارية وكذلك النظم القانونية الرئي�سية.
2 .2ينتخب �أع�ضاء اللجنة باالقرتاع ال�سري من قائمة �أ�شخا�ص تر�شحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف احلق يف تر�شيح
�شخ�ص ًا واحد ًا من بني مواطنيها.
3 .3يجرى االنتخاب الأول بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية .وقبل ثالثة �أ�شهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب
يوجه الأمني العام للأمم املتحدة ر�سالة �إىل الدول الأطراف يدعوها فيها �إىل تقدمي تر�شيحاتها يف غ�ضون �شهرين .ويعد
الأمني العام قائمة بالرتتيب الأبجدي بجميع الأ�شخا�ص املر�شحني على هذا النحو ،مع ذكر الدولة الطرف التي ر�شحت
كال منهم ،ويقدمها �إىل الدول الأطراف .

4 .4جترى انتخابات �أع�ضاء اللجنة يف اجتماع للدول الأطراف يدعو �إليه الأمني العام يف مقر الأمم املتحدة .ويف ذلك
ثلثي الدول الأطراف فيه ن�صابا قانونيا له يكون الأ�شخا�ص املنتخبون لع�ضوية اللجنة
االجتماع الذي ي�شكل ا�شرتاك ْ
هم املر�شحون الذين يح�صلون على �أكرب عدد من الأ�صوات وعلى �أكرثية مطلقة من �أ�صوات ممثلى الدول الأطراف
احلا�ضرين وامل�صوتني.
5 .5ينتخب �أع�ضاء اللجنة لفرتة مدتها �أربع �سنوات .غري �أن فرتة ت�سعة من الأع�ضاء املنتخبني يف االنتخاب الأول تنق�ضى يف
نهاية فرتة �سنتني ،ويقوم رئي�س اللجنة بعد االنتخاب الأول فورا باختيار �أ�سماء ه�ؤالء الأع�ضاء الت�سعة بالقرعة.
6 .6يجرى انتخاب �أع�ضاء اللجنة الإ�ضافيني اخلم�سة وفقا لأحكام الفقرات  ،2،3،4من هذه املادة بعد الت�صديق �أو االن�ضمام
اخلام�س والثالثني .وتنتهي والية اثنني من الأع�ضاء الإ�ضافيني املنتخبني بهذه املنا�سبة يف نهاية فرتة �سنتني .ويتم
اختيار ا�سميهما بالقرعة من قبل رئي�س اللجنة.
7 .7مللء ال�شواغر الطارئة ،تقوم الدولة الطرف التي كف خبريها عن العمل كع�ضو يف اللجنة بتعني خبري �آخر من بني
مواطنيها ،رهنا مبوافقة اللجنة.
8 .8يتلقى �أع�ضاء اللجنة ،مبوافقة اجلمعية العامة ،مكاف�آت تدفع من موارد الأمم املتحدة بالأحكام وال�شروط التي حتددها
اجلمعية ،مع �إيالء االعتبار لأهمية امل�س�ؤوليات املناطة باللجنة.
9 .9يوفر الأمني العام للأمم املتحدة ما يلزم اللجنة من موظفني ومرافق لال�ضطالع ب�صورة فعالة بالوظائف املناطة بها
مبوجب هذه االتفاقية.
املادة 18

1 .1تتعهد الدول الأطراف ب�أن تقدم �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،تقرير ًا عما اتخذته من تدابري ت�شريعية وق�ضائية
و�إدارية وغريها من �أجل �إنفاذ هذه االتفاقية وعن التقدم املحرز يف هذا ال�صدد ،كما تنظر اللجنة يف هذا التقرير
وذلك:
 .أيف غ�ضون �سنة واحدة من بدء النفاذ بالن�سبة للدولة املعنية.
 .بوبعد ذلك كل �أربع �سنوات على الأقل ،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.
3 .3يجوز �أن تبني التقارير العوامل وال�صعاب التي ت�ؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات املقررة يف هذه االتفاقية.
املادة 19

1 .1تعتمد اللجنة النظام الداخلي اخلا�ص بها.
2 .2تنتخب اللجنة �أع�ضاء مكتبها لفرتة �سنتني .
1 .1جتتمع اللجنة ،عادة ،مدى فرتة ال تزيد على �أ�سبوعني �سنويا للنظر يف التقارير املقدمة وفقا للمادة  18من هذه االتفاقية.
2 .2تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر الأمم املتحدة �أو يف �أي مكان منا�سب �آخر حتدده اللجنة.
املادة 21

تقدم اللجنة تقرير ًا �سنويا عن �أعمالها �إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة بوا�سطة املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،ولها �أن
تقدم مقرتحات وتو�صيات عامة مبينة على درا�سة التقارير واملعلومات الواردة من الدول الأطراف .وتدرج تلك املقرتحات
والتو�صيات العامة يف تقرير اللجنة م�شفوعة بتعليقات الدول الأطراف� ،إن وجدت.
يحيل الأمني العام تقارير اللجنة �إىل جلنة مركز املر�أة ،لغر�ض �إعالمها.
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املادة 22

يحق للوكاالت املتخ�ص�صة �أن توفد من ميثلها لدى النظر يف تنفيذ ما يقع يف نطاق �أعمالها.
اجلزء ال�ساد�س:
املادة 23

لي�س يف هذه االتفاقية ما مي�س �أية �أحكام تكون �أكرث مواتاة لتحقيق امل�ساواة بني الرجل واملر�أة تكون واردة:
 .أيف ت�شريعات دولة طرف من الدول الأطراف.
 .ب�أو يف �أية اتفاقية �أو معاهدة �أو اتفاق دويل نافذ �إزاء تلك الدولة.
املادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابري على ال�صعيد الوطني ت�ستهدف حتقيق الإعمال الكامل للحقوق
املعرتف بها يف هذه االتفاقية.
املادة 25

1 .1يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول.
2 .2ي�سمى الأمني العام للأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية.
3 .3تخ�ضع هذه االتفاقية للت�صديق.وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
4 .4يكون االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول .ويقع االن�ضمام ب�إيداع �صك ان�ضمام لدى الأمني العام للأمم
املتحدة.
املادة 26

1 .1لأية دولة طرف ،يف �أي وقت �أن تطلب �إعادة النظر يف هذه االتفاقية ،وذلك عن طريق �إ�شعار خطى يوجه �إىل الأمني
العام للأمم املتحدة.
2 .2تقرر اجلمعية العامة للأمم املتحدة اخلطوات التي تتخذ ،عند اللزوم� ،إزاء مثل هذا الطلب.
املادة 27

1 .1يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلى تاريخ �إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام الع�شرين لدى الأمني العام
للأمم املتحدة.
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�2 .2أما الدول التي ت�صدق هذه االتفاقية �أو تن�ضم �إليها بعد �إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام الع�شرين فيبد�أ نفاذ االتفاقية
�إزاءها يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ �إيداع هذه الدولة وثيقة ت�صديقها �أو ان�ضمامها.
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املادة 28

1 .1يتلقى الأمني العام للأمم املتحدة ن�ص التحفظات التي تبديها الدول وقت الت�صديق �أو االن�ضمام ،ويقوم بتعميمها على
جميع الدول.
2 .2ال يجوز �إبداء �أي حتفظ يكون منافي ًا ملو�ضوع هذه االتفاقية وغر�ضها.
3 .3يجوز �سحب التحفظات يف �أي وقت بتوجيه �إ�شعار بهذا املعنى �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،الذي يقوم عندئذ ب�إبالغ
جميع الدول به .وي�صبح هذا الإ�شعار نافذ املفعول اعتبار من تاريخ تلقيه.

املادة 29

1 .1يعر�ض للتحكيم �أي خالف بني دولتني �أو �أكرث من الدول الأطراف حول تف�سري �أو تطبيق هذه االتفاقية ال ي�سوى عن
طريق املفاو�ضات ،وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول ف�إذا مل يتمكن الأطراف ،خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ طلب
التحكيم ،من الو�صول �إىل اتفاق على تنظيم �أمر التحكيم ،جاز لأى من �أولئك الأطراف �إحالة النزاع �إىل حمكمة العدل
الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأ�سا�سي للمحكمة.
2 .2لأية دولة طرف �أن تعلن ،لدى توقيع هذه االتفاقية �أو ت�صديقها �أو االن�ضمام �إليها� ،أنها ال تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة 1
من هذه املادة .وال تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة �إزاء �أية دولة طرف �أبدت حتفظا من هذا القبيل.
3 .3لأية دولة طرف �أبدت حتفظا وفقا للفقرة  2من هذه املادة �أن ت�سحب هذا التحفظ متى �شاءت ب�إ�شعار توجهه �إىل الأمني
العام للأمم املتحدة.
املادة 30
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تودع هذه االتفاقية ،التي تت�ساوى يف احلجية ن�صو�صها بالإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية لدى
الأمني العام للأمم املتحدة .و�إثباتا لذلك قام املوقعون �أدناه ،املفو�ضون ح�سب الأ�صول ،ب�إم�ضاء هذه االتفاقية.
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قائمة باملراجع وامل�صادر
.1
.2
.3
.4

�1إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة.1993 ،
2م�سودة قانون حماية الأ�سرة من العنف ،مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.2008 ،
3وثيقة الإطار الوطني حلماية الأ�سرة من العنف ،املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة ،الأردن .2006 ،
4بي�ضون� ،شرارة عزة ،ن�ساء وجمعيات لبنانيات بني ان�صاف الذات وخدمة الغري ،بريوت.2002 ،

5 .5م�سرد مفاهيم وم�صطلحات .احلقوق الإجنابية املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية.2006 ،
6 .6التقرير العاملي حول العنف وال�صحة ،منظمة ال�صحة العاملية. 2002 ،
7 .7دليل تدريبي حول �إدماج النوع االجتماعي يف ر�صد ومتابعة امل�شروعات  ،برنامج الأغذية العاملي� .سل�سلة مطبوعات
منظمة " اليونيفيم"  :مفهوم النوع االجتماعي .1999
8 .8دليل التدريب على النوع االجتماعي و حقوق املراة ،جمعية ال�شباب العرب"بلدنا" ،اعداد و ت�أليف اينا�س مرجية،ن�سخة
جتربية.2006،
9 .9تقرير عن العنف الأ�سري الواقع على املر�أة الفل�سطينية،م�ؤ�س�سة قيادات،رام اهلل .2009
1010منظمة ال�صحة العاملية.2002،التقرير العاملي حول العنف وال�صحة.املكتب الإقليمي ل�شرق املتو�سط،القاهرة.
1111الرفاعي عائ�شة.،ال�صحة الإجنابية للمر�أة الفل�سطينية،مراجعة يف الأدبيات.املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي
والدميقراطية”مفتاح” ،القد�س.فل�سطني.2004
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1212دليل �إدماج الإر�شاد النف�سي واالجتماعي والقانوين يف خدمات ال�صحة الإجنابية ،مركز املر�أة للإر�شاد القانوين .رام
اهلل.فل�سطني .2008
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اجلزء الثاين
العنوان  :املوروث الثقايف والنوع االجتماعي
خمطط اجلل�سات التدريبية للجزء الرابع
ت�سل�سل اجلل�سات

اجلل�سة االوىل
النظرة االجتماعية للرجل
واملر�أة

الأهداف التدريبية

 التعرف على نظرة املجتمعللرجل واملر�أة عرب مراحل
زمنية خمتلفة و�ضمن �سياقات
اجتماعية اقت�صادية قانونية
�سيا�سية خمتلفة
 دعم وتعزيز اجتاهاتامل�شاركني/ات نحو امل�ساواة
وعدم التمييز املبني على النوع
االجتماعي.

الطرق
التدريبية

الو�سائل
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 ع�صف ذهني -متارين

 كراتني كبرية اقالم فلوما�سرت اقالم ملونة جهاز LCD -لوح قالب

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني حول النظرة االجتماعية للمر�أة
الن�شاط الثاين :مترين حول نظرة املجتمع للمر�أة والرجل

الوقت
الزمني

�3ساعات
ون�صف

�ساعة ون�صف
�ساعتني

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني حول النظرة االجتماعية للمر�أة
تق�سيم املجموعة �إىل جمموعتني ،بحيث كل جمموعة تتناول �س�ؤال “كيف ينظر املجتمع للرجل ،واملجموعة الثانية كيف ينظر
املجتم ��ع للمر�أة ،ويقوم امل�ش ��اركات مبناق�شة ال�س�ؤال ،واظهار النظرة التمييزية لنظ ��رة الرجل للمر�أة ,كيف ترى �أنت نظرتك
للرج ��ل ونظرت ��ك �أنت للمر�أة ،وهل تتفقني مع نظرة الرجل للمر�أة .ومدى اختالف واقع الرجل واملر�أة ب�أدوارهم وم�سئولياتهم
املحكومة بالعادات والتقاليد املجتمعية املرتبطة بالواقع.
يق ��وم امل ��درب/ة بتق�سيم املجموعة �إىل جمموعت�ي�ن واحدة من الذكور و�أخرى من الإناث ،وي ��وزع كراتني كبرية على جمموعة
الذك ��ور و�أخ ��رى على جمموعة الإناث،ويطلب من جمموعة الإناث �أن ت�صف الذكور من خالل ر�سمه وتعبريات �أو كلمات �أو �أي
م ��ا يخطر ببالها ح ��ول الذكور ،وكذلك الأمر ملجموعة الذكور .عند انتهاء املجموعتني م ��ن العملُ ،يعطى الكرتون الذي كتبت
وعربت به الإناث �إىل جمموعة الذكور ،و ُيعطى الكرتون الذي عرب وكتب عليه الذكور ملجموعة الإناث ،ويطلب من كل جمموعة
التعليق على ما كتبته املجموعة الآخرى ،وذكر �أي الأ�شياء يوافقون عليها و�أيها ال يوافقون عليها.
تق ��وم كل جمموع ��ة بعر�ض ما تو�صلت له �أمام املجموعة الكلية من تعليق ��ات ،باملقابل تمُ نح الفر�صة للمجموعة الآخرى ب�إبداء
مالحظاته ��ا وتعليقاته ��ا على ما كتب عنها .ومن املهم �أن بقوم املدرب/ة بتلخي� ��ص الن�شاط بالوقوف على الأمور التي ذكرها
فريق ومل يوافق عليها الفريق الآخر ،والتعمق يف الأ�سئلة ملعرفة الأ�سباب.
�سيناريو بديل:

يق ��وم امل ��درب/ة بكتابة م�صطلح (النظ ��رة االجتماعية للمر�أة) بخط كب�ي�ر ووا�ضح ومرئي للمجموع ��ة ،ويقوم/تقوم ب�س�ؤال
امل�شارك�ي�ن/ات مب ��اذا يجول بخاطرهم عند �سماع هذه العبارة؟ ،وماذا يعن ��ي لهم؟ ،وتعمل على تدوين كافة الأفكار واملواقف
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�سيناريو بديل:
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املرتبط ��ة بالنظرة االجتماعية للم ��ر�أة ،وفق ما يراه امل�شاركات/ي ��ن .ويي�سر املدرب/ة ويدون اجتاه ��ات امل�شاركني/ات حول
النظرة االجتماعية للمر�أة� ،ضمن اخلطوات املفتاحية للنقا�ش على النحو التايل:
 .أتبي ��ان مدى اتف ��اق الإجابات على ال�س� ��ؤال الأول مع الإجابات على ال�س� ��ؤال الثاين (�إدراك الفرق ب�ي�ن النظرة التقليدية
للرجل واملر�أة والنظرة الإن�سانية ،التي حتملها امل�شاركات/ين).
 .ب �إدراك و�إظه ��ار الفروقات بني النظرة االجتماعي ��ة املرتبطة ب�سطوة العادات والتقاليد والنظرة االجتماعية القائمة على
احلقوق.
 .جنقا�ش وحتليل �إجابات امل�شاركني/ات.
 .د �إدراك خ�صو�صية فهم و�إدراك امل�شاركني/ات للنظرة و�إبراز الفروقات بني امل�شاركني/ات يف حتديد خ�صائ�ص و�سمات
الذكورة والأنوثة وفق جتاربهم واجتاهاتهم اخلا�صة.

الن�شاط الثاين :مترين حول نظرة املجتمع للمر�أة والرجل
يقوم/تق ��وم املدرب/ة بتوزيع جمموعة جمالت و�صحف قدمية حتتوي على �صور ومقاالت ومقوالت لها عالقة بالنظرة للرجل
واملر�أة.
يق�سم املجموعة �إىل ثالث جمموعات ويطلب من كل جمموعة �أن تق�ص ال�صور �أو التعبريات ذات ال�صلة بنظرة املجتمع للرجل
واملر�أة،وم ��ن مت التعليق عليها ونقا�شها� .صور يتم ق�صها م ��ن ال�صحف واملجالت املحلية� ،أو �أمثال ومقوالت م�أثورة من الواقع
املحلي،ويق ��وم بالطل ��ب من امل�شاركات/ين التعليق عليها،ليتم الو�صول �إىل توجهات حم ��ددة حول املمار�سات الثقافية .ويعمل
املدرب/ة على تعميق النقا�ش و�إثارة الأ�سئلة مع املجموعة حول نظرة املجتمع وكيف تنعك�س على حقوق املر�أة.

خمرجات اجلل�سة:
•م�شارك�ي�ن/ات قادرين/ت على �إدراك ال�سياقات االجتماعي ��ة واالقت�صادية والقانونية وال�سيا�سية لنظرة املجتمع للمر�أة
والرجل عرب املراحل املختلفة.
•م�شاركات/ي ��ن قادري ��ن/ت على الت�أث�ي�ر يف اجتاهات املجتمع املحلي لق�ضاي ��ا امل�ساواة وعدم التميي ��ز املبني على النوع
االجتماعي.

�إر�شادات للمدرب/ة:
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•�أنت �أمام مو�ضوع من املوا�ضيع الأكرث �إثارة للجدل وال�سجال،وقد يظهر بع�ض االختالفات احلادة يف الر�أي ،لذلك �أهمية
�إحالة بع�ض االختالفات للمجموعة الكلية ،وعدم التع�صب وفر�ض الر�أي.
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•قراءة املادة املرجعية ب�شكل م�سبق.
•حت�ضري امل�شاركني/ات للن�شاط وم�ستلزماته وخمطط �سري اجلل�سة.
•تعزيز احلوار والنقا�ش الت�شاركي بني املجموعتني/ات.

ت�سل�سل اجلل�سات

اجلل�سة الثانية
التف�ضيل املجتمعي
لإجناب الذكور

الأهداف التدريبية

 التعرف على �أ�سبابالتف�ضيل املجتمعي للذكور
يف املجتمع

الطرق
التدريبية

الو�سائل
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات التدريبية)

(االدوات -املواد -الو�سائط
التدريبية)

 -متارين

 -كراتني كبرية

 -عر�ض و مناق�شة فيلم

 -اقالم فلوما�سرت

 تعزيز اجتاهاتامل�شاركني/ات نحو امل�ساواة
بني اجلن�سني

الوقت
الزمني
�3ساعات
ون�صف

 اقالم ملونة -جهاز LCD

 -لوح قالب

الن�شاط الأول :مترين “لو �أولد من جديد”
الن�شاط :عر�ض ومناق�شة مواد فيلمية خا�صة بالنوع االجتماعي

�ساعتني
�ساعة ون�صف

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط الأول :مترين لو �أولد من جديد
يقوم املدرب/ة بتوزيع كراتني كبرية على كافة امل�شاركني/ات يف املجموعة ،والطلب منكل م�شارك/ة �أن ير�سم ر�سمه تعرب
عن جن�سهم ،وملاذا اختار هذا ال�شكل للتعبري عن جن�سه،ويقوم املدرب ب�إتاحة الفر�صة لكل م�شارك/ة حول اختياره للر�سمه،
ويقوم املدرب/ة ب�إتاحة الفر�صة لكافة امل�شاركني/ات بالتعليق على الر�سمه ،ويعمل املدرب/ة على تعميق النقا�ش م�ستعين ًا
بالنقاط التالية:
1 .1معتقدات ثقافية جتاه �إجناب الإناث كون املعتقد يقول �أن الإناث بحاجة حلماية دائمة من التحر�ش واالعتداء اجلن�سي.
2 .2تفكري اجتماعي نحو حماية الفتاة وربط ال�شرف بها وحتملها امل�سئولية عن �أي اعتداء.
�3 .3إعفاء الذكر يف كثري من الأحيان من امل�سئولية االجتماعية عن االعتداء.
4 .4حق و�صول الفتاة مل�صادر املعلومات والتحكم باملوارد "مثال :التعليم -االختيار -تقرير امل�صري".
ي�س�أل امل�شاركني/ات ال�س�ؤال التايل  :لو �أتيح يل امليالد من جديد  .ماذا �أمتنى �أن يكون جن�سي ؟ ذكر �أو �أنثى ؟ مع ذكر ال�سبب.
ثم يق�سم امل�شاركني/ات �إىل جمموعتني ذكور � /إناث وتوثيق �إجابات الذكور على اللوحة القالب وتوثيق �إجابات الإناث على
اللوحة القالب.
(ثم �إ�ضافة �سيناريو �آخر يف حال كون املجموعة من جن�س واحد).
نقا�ش وحتليل الإجابات ،ويعمل املدرب على �إتاحة الفر�صة لإبراز الفروقات يف الإجابات.وتبويب تلك الإجابات يف �إطار
اجتماعي -ثقايف  -اقت�صادي -قانوين.

الن�شاط الثاين :عر�ض ومناق�شة مواد فيلمية تتناول ق�ضايا جدلية يف النوع االجتماعي
يقوم املدرب/ة بعر�ض ومناق�شة مواد فيلمية تتناول ق�ضايا جدلية يف النوع االجتماعي.
ميكن للمدرب/ة �أن يثري الأ�سئلة التالية �أدناه حول الفيلم:
1 .1م�شاعر املجموعة جتاه الفيلم،لو كنت حمل الأب ماذا كنت لتفعل.
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�سيناريو بديل للن�شاط:
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2 .2اراء ومواقف امل�شاركني/ات جتاه �شخ�صيات الفيلم.
3 .3ربط االحداث اجلارية يف �سياق جمتمعي واقعي.
خمرجات اجلل�سة

•تقبل عملية الإجناب بغ�ض النظر عن اجلن�س.
•منح امل�شاركني/ات فر�صة للتفكري يف �أ�سباب التف�ضيل املجتمعي للذكور.
•م�شاركني/ات لديهم/ن اجتاهات ايجابية نحو الرتبية اجلن�سية ال�سليمة جتاه الإناث والذكور.
�إر�شادات للمدرب/ة

•�أهمية تعميق النقا�ش والرتكيز على االختالفات بني امل�شاركني/ات يف املجموعة.
•قد يعرب امل�شاركني/ات عن امل�شاعر ال�سلبية جتاه بع�ض امل�شاهد يف الفيلم ،فمن املهم �إتاحة الفر�صة لتلك امل�شاعر يف
التعبري.
•انتهاج الأ�سلوب الدميقراطي يف التعامل مع امل�شاركني/ات.
•ال�سماح للنقا�ش وعدم التع�صب وفر�ض الر�أي.
•�أهمية تقدمي الفيلم و�شرحه قبل عر�ضه على املجموعة.
•قد يكون من ال�صعب عر�ض الفيلم على املجموعة لذلك من املهم ان يكون املدرب/ة م�ستعد ًا ل�سيناريوهات بديلة.

الجزء الثاني | الموروث الثقافي والنوع االجتماعي

•�أهمية مالحظة ردود �أفعال امل�شاركني/ات على التمرين والفيلم،فقد ت�ساعد على تلخي�ص النقا�ش.
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ت�سل�سل اجلل�سات

الطرق
التدريبية

الأهداف التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات التدريبية)

اجلل�سة الثالثة
منطية الأدوار
وامل�س�ؤوليات املرتبطة
بالنوع االجتماعي

 التعرف على الآثارال�سلبية لنمطية الأدوار بني
كل من املراة والرجل
 تعزيز اجتاهاتامل�شاركني/ات نحو م�شاركة
الرجال يف الأعمال البيتية
ويف م�سئوليات الأ�سرة

 جمموعات عمل -عر�ض و مناق�شة فيلم

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 كراتني كبرية اقالم فلوما�سرت اقالم ملونة جهاز LCD -لوح قالب

الن�شاط الأول :عمل جمموعات للأدوار املتعددة
الن�شاط الثاين :عر�ض ومناق�شة مادة فيلمية للأدوار املتعددة
الن�شاط الثالث :درا�سة حالة حول تبادل االدوار بني االزواج

الوقت
الزمني

�4ساعات
ون�صف

�ساعتني
�ساعة ون�صف
�ساعة ون�صف

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط الأول :عمل جمموعات للأدوار املتعددة
يقوم املدرب/ة بتق�سيم املجموعة الكلية �إىل جمموعتني من امل�شاركني/ات ويطلب من املجموعة الأوىل :توثيق ن�شاطات و�أدوار
ومهام �إمراة خالل يوم اعتيادي ،املجموعة الثانية :توثيق ن�شاطات و�أدوار ومهام رجل خالل يوم اعتيادي ،و يطلب من كل
جمموعة عر�ض ما تو�صلت �إليه �أمام املجموعة الكلية ،ويقوم بتعميق النقا�ش مع امل�شاركني/ات �أثناء العر�ض وذلك وفق
النقاط املفتاحية التالية التي ميكن ان ت�ساعد املدرب/ة على �إدارة النقا�ش:
1 .1املدرب ُيركز على و�صف املمار�سات بدءا من وقت اال�ستيقاظ ،وانتهاء بالذهاب �إىل فرا�ش النوم.
2 .2العمل على ت�صنيف الأدوار الذي يقوم بها كل من الرجل واملر�أة ،مع �إعطاء �أهمية خا�صة وتو�ضيح االختالف بني الدور
الإجنابي -الإنتاجي  -املجتمعي.
3 .3الرتكيز على �أن املر�أة تقوم مبجموعة الأدوار مبا يخالف ال�صورة النمطية حول دورها وحتديدا يف الدور الإجنابي.

الن�شاط الثاين:عر�ض ومناق�شة مادة فيلمية يف االدوار املتعددة
يقوم املدرب/ة بعر�ض مادة فلمية للأدوار املتعددة مع املجموعة ،ويقوم/تقوم ب�إجراء نقا�ش مع امل�شاركني/ات حول حمتويات
الفيلم وتوجهات امل�شاركني/ات نحو املواقف املوجودة بالفيلم وذلك �ضمن النقاط املفتاحية التالية لت�سهيل النقا�ش:
1 .1ماهي الأدوار املختلفة التي قامت بها املر�أة يف م�شاهد الفيلم؟.
2 .2كيف ترتبط الأدوار بال�صورة النمطية للمر�أة؟.
3 .3ما هو املطلوب جمتمعي ًا لتحدي ال�صورة النمطية لدور املر�أة ؟.
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4 .4الأخذ بعني االعتبار �ساعات العمل املنتجة للمر�أة “البيتية” ويقوم املدرب/ة بتو�ضيح م�سار مفهوم العمل البيتي االنتاجي
للمر�أة.
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الن�شاط الثالث :درا�سة حالة حول تبادل االدوار بني االزواج.
يقوم/تقوم /املدرب/ة بتق�سيم املجموعة �إىل جمموعات م�صغرة تتكون من  6-4م�شاركني/ات ،ويطلب من امل�شاركني/ات
درا�سة احلالة (و�صايا للأبنة يف يوم عر�سها) ،وفق الأ�سئلة التالية �أدناه .ويتم عر�ض جمموعات العمل على لوح قالب،
ويقوم/تقوم /املدرب/ة بتعميق النقا�ش مع امل�شاركني/ات �أثناء او يقوم املدرب/ة با�ستخال�ص �أهم اخل�صائ�ص االيجابية
للعالقة املنا�سبة بني الزوج والزوجة يف الأ�سرة.
احلالة الدرا�سية:
و�صايا للأبنة يف يوم ُعر�سها

تو�صي امر�أة بدوية ابنتها ليلة زفافها يف خ�صال ع�شر ملعا�شرة زوجها :ف�أما الأوىل والثانية :فالر�ضا والقناعة ،وح�سن ال�سمع
والطاعة ،واما الثالثة والرابعة فالتفقد ملواقع عينية وانفه ،فال تقع عينه منك على قبيح ،وال ي�شم انفه منك �إال �أطيب
ريح ،و�أما اخلام�سة وال�ساد�سة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه ،ف�إن �شدة اجلوع ملهبة ،وتنغي�ص النوم مغ�ضبة ،و�أما ال�سابعة
والثامنة :فاالحراز ملاله ،واالرعاء على ح�شمة وعياله ،واما التا�سعة والعا�شرة :فال تع�صي له امر ًا ،وال تف�شي له �سر ًا ف�إنك ان
خالفت امره� ،أوغرت �صدره ،وان اف�شيت �سره ،مل ت�أمني غدره� ،إياك ثم اياك الفرح بني يديه �إذا كان مغتما ،والكابة لديه
اذا كان فرح ًا.
علي اخلليلي،الرتاث الفل�سطيني والطبقات.

•ما هي خ�صائ�ص العالقة املوجودة ؟ بني الزوج والزوجة يف الن�ص املذكور؟.
•هل هذه اخل�صائ�ص ما زالت هي خ�صائ�ص العالقة القائمة حالي ًا ما بني الزوج والزوجة يف جمتمعنا ؟.
•كيف يرى امل�شاركون وامل�شاركات العالقة الأن�سب بني الزوج والزوجة يف الأ�سرة؟.
•يطلب من املجموعات طرح الإجابة على الأ�سئلة ال�سابقة �أمام اجلميع؟.
خمرجات اجلل�سة:

•امل�شاركات/ين قادرين على �إدراك الأدوار املتعددة التي تقوم بها املر�أة.
•م�شاركات/ين داعمني/ات لت�شريعات وقوانني تعزز امل�ساواة و تقر بالأدوار املتعددة للمر�أة.
�إر�شادات للمدرب:

•�ضرورة �إعطاء الفر�صة للم�شاركني/ات للتفكري يف املمار�سات اليومية للرجل واملر�أة.
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•قد حتتوي الأفالم على بع�ض امل�شاهد املثرية للجدل ،فتعرف على �أ�سباب اخلالف بني امل�شاركني/ات.
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•من املمكن �أن ي�ستعني املدرب/ة ب�أفالم خمتلفة تت�شابه بالهدف وامل�ضمون.

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

 التعرف على الفجوات بني املراةاجلل�سة الرابعة
فجوات النوع االجتماعي والرجل يف الو�صول �إىل عوامل
و�أثرها يف تعميق الدونية القوة والتمكني وفر�ص امل�شاركة يف
احلياة املختلفة
والتمييز �ضد املراة
 دعم وتعزيز م�ساهمات املر�أة يفجمال العمل املختلفة.
 العمل على �إزالة املعيقات �أمامم�شاركة املر�أة الفاعلة يف املجاالت
املختلفة.
 تكري�س م�شاركة املر�أة الفاعلةيف كافة مناحي احلياة يف املجتمع
والتنمية.

 جمموعات عمل عر�ض و مناق�شةفيلم

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد -الو�سائط
التدريبية)

 كراتني كبرية اقالم فلوما�سرت اقالم ملونة اوراق عمل جهاز LCD -لوح قالب

الن�شاط الأول :عر�ض  Data Showلإح�صائيات م�ستوى م�شاركة املر�أة
الن�شاط الثاين :جمموعات عمل
الن�شاط الثالث :مترين الأمثال ال�شعبية

الوقت
الزمني

5
�ساعات
ون�صف

�ساعتني
�ساعة ون�صف
�ساعتني

الن�شاط الأول :عر�ض  Data Showلإح�صائيات م�ستوى م�شاركة املر�أة
عر� ��ض �إح�صائي ��ات تتناول املر�أة والرجل يف جمال :التعليم  -ال�صح ��ة  -العمل  -امل�شاركة العامة وال�سيا�سية” و�إجراء نقا�ش
معمق حول الإح�صائيات� ،صفحة (.)67

الن�شاط الثاين:جمموعات عمل

1 .1هل يوجد فروق دالة بني الذكور والإناث يف هذا املجال؟.
2 .2ماهي �أ�سباب هذه الفروق؟.
3 .3كيف ترون �سبل تقليل الفجوات املبنية على النوع االجتماعي يف هذا املجال؟
يعمل املدرب/ة على �إتاحة الفر�صة لكل جمموعة لعر�ض ما تو�صلت �إليه من نتائج �ضمن الأ�سئلة ال�سابقة الذكر.
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تق�سيم املجموعة الكلية �إىل �أربع جمموعات ،ويقوم املدرب/ة بتوزيع �أوراق عمل على املجموعات الأربعة وحتتوي على الأرقام
والبيان ��ات الإح�صائي ��ة للفروق الدالة بني م�شاركة الذكور والإناث ،والطلب م ��ن كل جمموعة �أن تقوم بنقا�ش معمق حول احد
جماالت “ التعليم  -ال�صحة  -العمل  -امل�شاركة العامة وال�سيا�سية”وتقوم كل جمموعة بنقا�ش الأ�سئلة التالية:
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االح�صائيات
 .1ال�سكان
 .أبلغ عدد �سكان الأر�ضي الفل�سطينية عام ( 3,88 )2008مليون فرد.
 .بمنهم 1.97مليون ذكر و1,91مليون �أنثى.
 .جت�شكل الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء %9,1من �إجمايل الأ�سر (عام .)2007
 .2الزواج
�إح�صائيات %55,1 .2008من الن�ساء فوق عمر � 15سنة متزوجات  %6,4.منهن ارامل %1,2.مطلقات  %0,3,.منف�صالت عن
ازواجهن %36,8.عازبات.
 .3التعليم
االلتح ��اق بالتعلي ��م %23,7 :م ��ن االن ��اث ف ��وق � 15سن ��ة ملتحق ��ات بالتعلي ��م ,مقاب ��ل  %21,7للذكور(.ع ��ام )2008
االمية  %9,1:اناث مقابل  %2,9ذكور.
تتق ��ارب الن�س ��ب بني الذكور واالناث يف املرحلة اال�سا�سية .لكن الفجوة بني الذكور واالناث تكرب يف املرحلة اجلامعية  .االناث
 %7,6اناث بينما الذكور ن�سبتهم ت�صل يف هذه املرحلة اىل .%14,9
يف ح�ي�ن ح�ص ��ل ارتفاع على ن�سبة االناث من حمل ��ة الدبلوم  .فقد كانت هذه الن�سبة  %6,4ع ��ام  ,1998وقد ارتفعت اىل %13
عام .2008
 .4املهن
ما زالت االناث يحتلون املهن التقليدية واملرتبطة بادوارهن النمطية.
ت�شكل ن�سبة الطبيبات  . %10,8اما طبيبات اال�سنان فن�سبتهن .%18,7
العمل املاجور :بلغت ن�سبة االناث امل�شاركات يف العمل املاجور لعام (. %15,7 )2007
 .5البطالة
ن�سب ��ة بطال ��ة املراة قريبة من ن�سبة بطالة الرجل ( )2007فه ��ي  %23 , %22على التوايل  .لكن تزداد بطالة االناث مع ارتفاع
م�ستوى التعليم لديهن(� 13سنة تعليمية فاكرث) لت�صل اىل  %38,1بينما ت�صل تلك ال�سبة للذكور اىل .%18,1
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 .6ال�شهيدات واال�سريات
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اثن ��اء انتفا�ض ��ة االق�ص ��ى ا�ست�شه ��د  440ام ��راة فل�سطيني ��ة .واعتقل املئ ��ات من الن�س ��اء والفتي ��ات .وحتى الي ��وم هناك 19
ا�س�ي�رة يف �سج ��ون االحتالل ه ��ن امهات ل  69طفل .ومن بني اال�س�ي�رات هناك  4ا�سريات مل تتج ��اوز اعمارهن ال � 18سنة .
اثناء العدوان على غزة عام  2009 -2008ا�ست�شهد � 114شهيدة وجرح ماال يقل عن  800امراة.
ا�ضاف ��ة اىل املعان ��اة الك�ب�رى التي تواجهه ��ا املراة من االحتالل وم ��ن احل�صار واجل ��دار واحلواجز .ويكف ��ي ان نذكر معاناة
ال ��والدات عل ��ى احلواجز .وما راف ��ق ذلك من وفاة اما لالم او للجن�ي�ن� .سبعني امراة ولدت على احلواج ��ز .ثلثهن اجه�ضن .
وفقدن اطفالهن .كما تويف اكرث من خم�س ن�ساء ب�س�سب منعهن من عبور احلواجز.
 .7امل�شاركة ال�سيا�سية

ع�ضوية املجل�س الت�شريعي من االناث ارتفعت من  %5,7اىل  %13من عام  1996اىل عام .2006
ال�سفريات :االن االناث ال�سفريات ي�شكلن  %7,4من جمموع ال�سفراء .عام .2006

القا�ضيات :االناث القا�ضيات ي�شكلن ن�سبة  %10من جمموع الق�ضاة .عام .2007
ال�صحفيات .عام  , 2008بلغت ن�سبتهن  %14,3من جمموع ال�صحفيني .
عامليا ن�سبة الربملانيات حاليا حوايل . %10
 .8العنف �ضد املراة

وفق االح�صاء املركزي الفل�سطيني لعام :2006
 %23من الن�ساء املتزوجات تعر�ضن للعنف اجل�سدي.
 %61من املتزوجات تعر�ضن للعنف النف�سي.
و  %10,5منهن تعر�ضن للعنف اجلن�سي.
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وذكرت ن�شرة االحتاد العام للمراة الفل�سطينية  2009انه جرى توثيق مقتل  120امراة فل�سطينية خالل االعوام ال�ستة املا�ضية
على خلفية ما ي�سمى بالقتل على خلفية ال�شرف.
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الن�شاط الثالث :مترين الأمثال ال�شعبية
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�أو ًالُ :يطل ��ب م ��ن امل�شاركني/ات ذكر بع�ض الأمثال ال�شعبية التي لها عالقة باملر�أة �أو الفتاه ،وتُكتب لأمثال على لوح �أو كرتون
كب�ي�ر ُي�ضع �أم ��ام امل�شاركني/ات ،ويعمل املدرب على اختي ��ار � 8 -6أمثال �شعبية ،وميكن م�ساع ��دة امل�شاركني/ات بذكر بع�ض
الأمث ��ال وحتفيزهم على تذكر بع�ض منه ��ا .فيما يلي ورقة م�ساعدة للمدرب/ة ،حتوي بع�ض الأمث ��ال ال�شعبية واملوا�ضيع التي
تتطرق �إليها هذه الأمثال ودالالتها االجتماعية جتاه املر�أة والفتاه.
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�ألف ولد جمنون وال بنت خاتون
ا�سمع للمر�أة وال توخذ بر�أيها
البنت احللوة ن�ص م�صيبة

التمييز �ضد املر�أة
�صنع القرار
التمييز �ضد املر�أة

املر�أة بن�ص عقل
بنت ال�ستني خرج ال�سكني

التمييز �ضد املر�أة
انتهاء الدور الإجنابي

�صغرية وبرتبيها على �أيدك

الزواج املبكر

ال ميكن �أن حتمي نف�سها ،فالرجل من
يحميها فقط
الذكور �أف�ضل من الإناث
ال يجب �أن تكون املر�أة �صانعة قرار
البن ��ت م�صيبة ولك ��ن �إن كانت جميلة
تخف امل�صيبة
املر�أة خملوق ناق�ص
مهم ��ة امل ��ر�أة يف احلياة ه ��ي الإجناب
وعندما ينتهي هذا الدور ال فائدة منها
ت�شجيع التزويج املبكر
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مو�ضوع املثل ال�شعبي
املثل ال�شعبي
التبعية للرجل
هم البنات للممات
“امل ��را” زي ال�سج ��ادة م ��ا بتنظف �إال العنف �ضد املر�أة
باخلبيط
التبعية للرجل
البنت بال رجال ،ب�ستان بال �سياج

املدلول االجتماعي
البنات هن هم وعبئ على املجتمع
ت�شجيع العنف �ضد املر�أة
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ثاني ًا :يتم تق�سيم امل�شاركني/ات �إىل  4 -3جمموعات �صغرية ملناق�شة بع�ض الأمثال وتناق�ش كل جمموعة الأ�سئلة التالية:
1 .1ماهي الدالالت االجتماعية لهذه الأمثال ال�شعبية؟.
2 .2كيف تعك�س الأمثال الواقع الذي تعي�شه الن�ساء والفتيات ي املجتمع.
3 .3مع �أي من الأمثال نوافق ومع �أيها ال نوافق؟.
تعود املجموعات ال�صغرية �إىل املجموعة الكلية وتقوم كل جمموعة بعر�ض نتائج عملها يف املجموعات ال�صغرية،وتتم مناق�شة
ا�ستنتاجات كل جمموعة على حدة.
يطل ��ب املدرب/ة من امل�شاركني/ات “قلـب” جميع الأمث ��ال ال�شعبية التي �سبق ذكرها ،من �صيغتها امل�ؤنثة �إىل �صيغة املذكر.
على �سبيل املثال:
•الزملة مثل ال�سجادة ما بينظف �إال باخلبيط.
•�صغري وتربيه على �أيدك.
•الولد �إذا كرب باجلرب يا القرب.
•ا�سمعي للرجل وال توخذي بر�أيه.
•الرجل بال ن�ساء مثل الب�ستان بال �سياج.
يعم ��ل امل ��درب على توجي ��ه النقا�ش التلخي�صي نحو فه ��م العالقات بني الرج ��ال والن�ساء التي يفر�ضه ��ا املجتمع ،وحثهم على
ا�ستنتاج ت�أثري الأقوال والأمثال املندرجة من الثقافة واملفاهيم االجتماعية ال�شائعة علينا ك�أفراد عامة وعلى املر�أة خا�صة.
�أ�سئلة موجهة للمدرب يف النقا�ش التلخي�صي:

1 .1هل هذه الأمثال مقبولة على امل�شاركني/ات ،وملاذا؟.
2 .2كيف ي�شعر/ت�شعر امل�شاركون/ات جتاه هذه الأمثال؟.
3 .3ملاذا اليوجد �أمثال �شبيهة بها يف جمتمعنا؟ هل ممكن �أن تكون هذه الأمثال واقعية ،وملاذا؟.

خمرجات اجلل�سة:
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•م�شارك�ي�ن/ات قادرين/ات عل ��ى �إدراك الفروقات القائمة على النوع االجتماعي يف جم ��ايل “التعليم -ال�صحة -العمل
–امل�شاركة العامة وال�سيا�سة”.
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•�إدراك الأ�سباب واملعيقات �أمام امل�ساواة يف الفر�ص على �أ�سا�س النوع االجتماعي.
•الو�صول �إىل مفهوم ايجابي نحو انخراط كامل للمر�أة يف املجاالت املختلفة.

�إر�شادات للمدرب:
•تذكر دائما �أنك تي�سر اجلل�سة التدريبية فال حتاول �أن تفر�ض ر�أيك �أو تُ�سقط خربتك ال�شخ�صية على املجموعة.
•حاول ا�ستثارة بع�ض املتدربني/ات للم�شاركة يف الن�شاط ،فقد جتد البع�ض منهم ال يرغب بامل�شاركة.
•اعمل/ي على توزيع الأدوار على كافة امل�شاركني/ات يف املجموعات والن�شاطات.
•اعم ��ل/ي على �إث ��راء مناخ ن�شط وحمفز �أثناء الن�شاط م ��ن حيث ا�ستخدام امل�ؤثرات الب�صري ��ة كاملل�صقات ،البطاقات،
الكرتون،املق�ص ،الال�صق وال�سمعية كاملو�سيقى ...الخ.
•من املهم �إتباع البيانات الإح�صائية املُحدثة وعدم االعتماد على بيانات قدمية لتبيان الفجوات القائمة على �أ�سا�س النوع

االجتماعي يف املجاالت املختلفة.
•التعرف على الدالالت االجتماعية من وجهة نظر امل�شاركني/ات جتاه النظرة للمر�أة يف الأمثال ال�شعبية.
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•مراعاة الفروق الفردية بني امل�شاركني/ات يف املوقف من الأمثال ال�شعبية وامل�شاهد املوجودة يف الفيلم.
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

اجلل�سة اخلام�سة
توجهات �إن�سانية حقوقية
للعالقة بني الرجل واملر�أة

 نقد املفاهيم النمطيةاملتعلقة بقيم ال�شرف -
العار-العذرية  -احلماية
 تعزيز ثقافة �إن�سانيةحقوقية م�سئولة بني الرجل
واملر�أة
 رف�ض القيم ال�سلبيةالتي تكر�س الدونية والقمع
واال�ستغالل والعنف
وال�صراع

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 كراتني كبرية جمموعات عمل اقالم فلوما�سرت مناق�شة اوراق عمل عر�ض و مناق�شة فيلم  -اقالم ملونة اوراق عمل جهاز LCD -لوح قالب

الن�شاط االول :عر�ض ومناق�شة مادة فيلمية
الن�شاط الثاين :الن�شاط  :نقا�ش �أوراق عمل ل�صورة املر�أة يف الأدب والفكر العربي

الوقت
الزمني

3
�ساعات

�ساعة
�ساعتني

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط االول :عر�ض ومناق�شة مادة فيلمية
يقوم املدرب/ة بعر�ض فيلم يناول مو�ضوع التمييز للمجموعة ،ويقوم/تقوم ب�إجراء نقا�ش مع امل�شاركني/ات حول حمتويات
الفيلم وتوجهات امل�شاركني/ات نحو املواقف املوجودة بالفيلم ،وميكن للمدرب/ة �أن يي�سر/تي�سر النقا�ش م�ستعينا/م�ستعين ًة
بالأ�سئلة التالية:
1 .1ماهي �أ�شكال العنف املمار�س يف م�شاهد الفيلم؟.
2 .2كيف ترون انعكا�سات العنف املمار�س يف م�شاهد الفيلم؟.
3 .3من يتحمل م�سئولية العنف والقتل �ضد الن�ساء؟.
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الن�شاط الثاين :الن�شاط :نقا�ش �أوراق عمل ل�صورة املر�أة يف الأدب والفكر العربي
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يقوم املدرب/ة بتوزيع مناذج لكتابات تعك�س �صورة املر�أة يف الفكر والأدب العربي ،ويعمل امل�شاركني على نقا�ش النماذج
وحتليليها ومن ثم التو�صل �إىل ا�ستنتاجات حول �صورة املراة يف الذهنية العربية .وفتح �آفاق ل�صور غري تقليدية ل�صورة املر�أة
العربية.

ورقة عمل (املر�أة يف االدب والفكر العربي)
مناذج

ا�ستعر�ض الدكتور حليم بركات يف كتابه (املجتمع العربي املعا�صر) ال�صادر يف بريوت�1986 .صورة املراة يف ادب جمموعة
من الكتاب واملفكرين العرب منهم العقاد ,جنيب حمفوظ وغ�سان كنفاين واخرون .فيما يلي مناذج من تلك الكتابات:
املراة يف كتابات العقاد:
ي�شري الكاتب اىل ان املراة يف فكر العقاد تت�صف باالتكالية ,االعتمادية  .العجز ,جتيد الرياء.
�ضعيفة وهي بحاجة للرجل حلمايتها ورعايتها.
�ضعيفة ال تقوى على دفع الغواية.
�ضعيفة ولكنها تهلك الرجل.
امل�صدر �:ص  .372-371حليم بركات ،املجتمع العربي املعا�صر ،مركز درا�سات الوحدة العربية .بريوت 1986
اما املراة يف كتابات توفيق احلكيم فهي:

كما يقول يف احدى رواياته :ان الن�ساء قبل كل �شيء يهمن بالرجل .مدفوعات بدوافع خارج ارادتهن لعلها الغريزة اجلن�سية.
امل�صدر ال�سابق �:ص .374
اما املراة يف روايات جنيب حمفوظ.

•ي�صف جنيب حمفوظ عالقة املراة بالرجل بانها عالقة عراك ,حنق ,وعيد ,انتقام ,مطاردة.
•املراة جتري وراء الزواج با�ستمرار وال تكون حلياتها معن خارج الزواج  ,فهي مكر�سة لالمومة ول�ش�ؤون املنزل ولطاعة
الزوج.
•ثرثارة  ,متار�س االغراء اجلن�سي بال�سليقة.
•وت�سقط ب�سهولة باخليانة �أو الدعارة خا�صة عندما تف�شل يف احلب �أو الزواج حتى لو كانت فتاة جامعية.
امل�صدر ال�سابق �.ص .383
اما املراة لدى غ�سان كنفاين (رواية ام �سعد):

فانها جت�سد انغما�س املراة يف عملية تغيري الواقع  .ان�صهار املر�أة يف ن�ضاالت �شعبها .ويف التاثري يف التاريخ ويف �صنع امل�ستقبل.
تابع ن�شاط ()2

املراة يف الفكرواالدب العربي .
�سيناريو رقم ()1

توزع ورقة الن�شاط ( .)2يق�سم احل�ضور اىل ثالثة جمموعات ,يعطى لكل جمموعة  30دقيقة .ويعطى لهم/ن ا�سئلة املجموعة,
اخلا�صة لهم .ثم تعود املجموعات للجلو�س معا وت�ستمع لالجابات من خالل املتكلم با�سم املجموعة.
يقوم املدرب/ة بالتعقيب على االجابات ثم يلخ�ص �أبرز اخل�صائ�ص التي ت�سود عالقة الرجل باملراة ,و�أف�ضل ال�سبل لإجناح
عالقة قائمة على التفاهم وامل�شاركة واالحرتام املتبادل وحماية االن�سانية والكرامة لكل منهما.
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امل�صدر ال�سابق �.ص. 395
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ا�سئلة املجموعة رقم 1
1 .1هل املراة �ضعيفة ام م�ست�ضعفة ,وما هي عوامل ا�ست�ضعافها.
2 .2هل من املمكن ان حتمي املر�أة نف�سها بنف�سها ؟ وكيف يتحقق ذلك ؟؟.
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3 .3من يتحمل م�س�ؤولية ردع من ي�شكل تهديد على �أمن وكرامة وان�سانية املراة يف املجتمع ؟؟.
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ا�سئلة املجموعة رقم ()2
1 .1هل العالقة بني الرجل واملر�أة حمتومة بالعراك ,واحلنق ,والوعيد واالنتقام واملطاردة كما جاء على ل�سان جنيب
حمفوظ؟.
2 .2هل حاجة املر�أة للزواج �أكرث من حاجة الرجل للزواج ؟؟.
3 .3ماهي م�سببات امل�شاكل االجتماعية املرتبطة بالعالقات الزوجية ,والدعارة واالجتار بالن�ساء؟.
جمموعة رقم ()3
تعطى املجموعة الكلمات والعبارات التالية ,ويطلب من امل�شاركني وامل�شاركات اعطاء ماذا تعني لهم/ن ,من منظور النوع
االجتماعي.
العبارات هي:
غواية ,هيام ,مطاردة ,ثرثرة .اغراء جن�سي .خيانة زوجية .دعارة .االجتار بالن�ساء.املراة �ضعيفة ,املراة اعتمادية .املراة
جتيد الرياء .املرا ة �سهلة الإغواء.
ثم يفتح املدرب النقا�ش حول ن�سبية هذه العبارات .وكيف �أنه لي�س لها ارتباط بال�ضرورة بجن�س دون �آخر وان ارتباطها
باالن�سان ذكر ًا �أم �أنثى يعتمد على الظرف االجتماعي واالقت�صادي والثقايف والقانوين اللذي ين�شا فيه.
ثانيا  -يناق�ش �سبل متكني وتقوية املراة اجتماعيا ,اقت�صاديا,قانونيا,و�سيا�سيا.
ثالثا  -يناق�ش �سبل اقامة عالقة ان�سانية .بني الرجل واملراة ( يف اال�سرة .وال�شارع ,ومكان العمل ,واملجتمع  )...قائمة على
العدالة واالن�صاف وعدم التمييز يف املعاملة ويف الو�صول لفر�ص احلياة املختلفة.
�سيناريو (:)2
يتم البد�أ بطرح العبارات املذكورة �أعاله (غواية .هيام .مطاردة ,ثرثرة ,اغراء جن�سي ,خيانة زوجية ,دعارة ,االجتار
بالن�ساء .املراة �ضعيفة ,املراة اعتمادية ,املراة عاجزة ,املراة جتيد الرياء ,املراة �سهلة الإغواء).
ي�س�أل امل�شاركون وامل�شاركات ماذا تعني لهم/ن تلك الكلمات.
ثم بعد ذلك يق�سم امل�شاركون وامل�شاركات اىل املجموعات الثالث .ويعطي كل جمموعة جمموعة من اال�سئلة (املذكورة �سابقا
يف الن�شاط ) لالجابة عليها .ويتابع �سري الن�شاط كما هو مذكور اعاله ..
1 .1م�شاركني/ات لديهم/ن �إدراك للت�أثريات الإجتماعية والثقافية لنظرتهم/ن للهوية الذاتية والفردية.
2 .2حتفيز امل�شاركني/ات نحو احلوار والأمن واال�ستقرار يف جمال الأ�سرة والعالقات الأ�سرية.
�3 .3إ�شاعة روح امل�س�ؤولية الإن�سانية واحلقوقية يف العالقات الزوجية والأ�سرية.

�إر�شادات للمدرب/ة
•�أعط الوقت الكايف لتعليقات و�أفكار امل�شاركني/ات حول الن�شاطات التي ت�ستخدمها معهم/ن.
•ت�أكد �أنك ت�شرك اكرب عدد من املتدربني/ات يف الن�شاطات والنقا�ش �أثناء التمارين.
•حتفيز امل�شاركني/ات على اثارة اجلدل نحو القراءات والدالالت حول مكانة املر�أة يف الفكر والأدب العربي.
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خمرجات اجلل�سة
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اعداد :امال اجلعبة

قراءات ومواد مرجعية في
}الموروث الثقافي والمرأة{

ان النظرة التي يحملها املجتمع جتاه املراة والرجل وتتحكم مبكانة املراة والرجل وادوارهما وعالقاتهما هي من الق�ضايا
املركبة واملعقدة والتي ت�شكلت عرب مراحل تاريخية خمتلفة .وما هي اال انعكا�س لتداخل وت�شابك عنا�صر متعددة منها
االقت�صادي ومنها االجتماعي وال�سيا�سي ومع الزمن توجت بت�شريعات وقوانني ج�سدت مبنظومة ثقافية (عادات وتقاليد
وتوجهات �سلوك) و�صور ذهنية تنمطت يف االذهان وا�صبحت تتناقل من جيل اىل اخر عرب الرتبية والتن�شئة وو�سائل ال�ضبط
االجتماعي .وانبثق عنها معايري اخلطا وال�صواب ,املطلوب وغري املطلوب ,املرغوب وغري املرغوب ,املعرتف به وغري املعرتف
به .املحبذ واملنبوذ.
و ت�شري الدرا�سات واالبحاث اىل وجود ثقافات متعددة يف املجتمع الواحد ,فهناك ثقافة �سائدة(.ثقافة القوى ال�سائدة
وامل�سيطرة يف املجتمع ) وهناك ثقافات فرعية (ح�سب الطبقة والطائفة واجلن�س والعرق والدين) وهناك ثقافات م�ضادة.
(ثقافة القوى املعنية باحداث التغيري ملا هو �سائد)*د حليم بركات .املجتمع العربي املعا�صر .بريوت .1986 .
واملتتبع لثقافتنا العربية عموما والثقافة الفل�سطينية حتديدا يجد ان الثقافة ال�سائدة يف املجتمع واملتعلقة باملراة والرجل هي
ثقافة باغلبها مكونة من عنا�صر تت�سم بتكري�س دونية املراة و�سلبيتها وا�ضطهادها ل�صالح غلبة الرجل و�سيطرته و�سيادته
وجعله متفوقا على املراة م�ست�ضعفا لها وقائما على ا�ضطهادها*.ه�شام �شرابي .مقدمات لدرا�سة املجتمع العربي .القد�س.
�.1975ص .112
•انظر املراة واالمثال ال�شعبية لكل من :علي اخلليلي ,وعابد الزريعي.
وعلى الرغم من التغيريات التي ح�صلت على الواقع االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي للمجتمع  .وعلى ادوار وم�ساهمات
املراة الفل�سطينية خا�صة يف العقود االخرية اال ان �صورة املراة يف الذهنية الثقافية للمجتمع ما زالت م�شوه� ,سلبية ,تابعة,.
قا�صره ,فاقدة االهلية وال�شخ�صية امل�ستقلة ,ال تقوم بذاتها ,ال كينونة لها اال بجوار بل وراء رجلها �سواء كان والدها ام اخاها
او زوجها بل احيانا ابنها.
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وهي ال ت�صلح االكزوجة وام ولرعاية اال�سرة ,وان كانت عاملة او موظفة او نقابية فهو امر طارىء غري دائم ,ونادرا ما يعرتف
لها بهذه االدوار وا�ستحقاقاتها املعنوية والقانونية.
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وهو امر بات ي�شكل اعاقة كبرية لتقدم املجتمع وتنميته .عدا عن ا�ستنزاف طاقات افراده ن�ساءا ورجاال .بل ان هناك عنا�صر
ثقافية �سلبية وم�ؤذية تدفع باملجتمع اىل الوراء ,كما انها باتت تثري نزاعات و�صراعات وازمات يف عالقات املراة والرجل يف
اال�سرة ,واماكن العمل واملجتمع  ,مما يهدد الن�سيج االجتماعي العام للمجتمع وتنذر بالتف�سخ والتفكك االجتماعي.
فما زال البع�ض يحمل افكارا تقوم على مرجعيات خرافية ا�سطورية مرة ومرة اخرى تقوم على ذرائع ال ا�سا�س علمي �سليم
لها (�ضعف املراة ,عاطفيتها .غرائزيتها� .شيطانية .وانها ت�سعى الر�ضاء غرائزها فقط .وانها �ضلع قا�صر ,وناق�صة عقل
ودين ,وال ت�صلح اال لالجناب ورعاية اال�سرة فقط .وانها ال ت�ستطيح حماية ذاتها بذاتها ,وال بد لها من حماية الذكور لها
حتى لو كانوا ا�صغر منها �سنا ...الخ) .ان بقاء مثل تلك االفكارتكر�س دونية املراة وتربر �سيادة الرجل عليها .وتربر التمييز
الذي تعاين منه املراة يف عالقاتها يف اال�سرة(كطفلة وفتاة واحيانا كام) ويف م�ؤ�س�سة الزواج (كزوجة ,خا�ضعة  ,يربر الزواج
عليها ,ويربر طالقها طالقا تع�سفيا .ويربر �ضربها ,وتعنيفها نف�سيا واقت�صاديا وقانونيا) .وميتد االمر ليطال املراة العاملة
واملوظفة حني وبا�سم تلك املربرات ت�صادرحقوقها ومييز �ضدها يف االجور وال�ضمان االجتماعي ويف تبعات التقاعد .وحتى
يف جمال العمل ال�سيا�سي العام حتا�صر حقوقها ويتم الت�ضييق عليها حلرمانها من امل�شاركة الفاعلة كمواطنة لها احلق يف

م�شاركة فاعلة .فحتى االن هناك من ال يعرتف بدورها كعاملة منتجة وال كنقابية وال كفاعلة ونا�شطة يف احلياة العامة واحلياة
ال�سيا�سية .لقد بلغ اال�ستخفاف احيانا باملراة وقيمتها انه قد تقتل حتت �ضغط ا�شاعة .او ملطالبتها بحق من حقوقها ,ويكون
اجلناة واملحر�ضون واثقون ان املجتمع لن يعاقبهم ,وانه �سوف ي�صدق ادعاءاتهم ويربر فعلتهم .ان معاناة املراة من تلك
العادات والتقاليد واالفكار ال�سلبية تزداد حدتها مع تزايد الفقر والبطالة وغياب ال�سيا�سات والربامج الداعمة لها ,ولدى
بروز ال�صراعات ال�سيا�سية ,حيث يزيد انك�شاف املراة لل�ضغوط املختلفة .فاىل متى تبقى املراة حما�صرة بقيم املا�ضي ,اىل
متى يحدد م�صريها وادوارها ومكانتها من جمرد كونها انثى.
اننا ندرك ان التغيري االجتماعي لواقع املراة ومكانتها عملية يجب ان ت�شمل احداث تغيريات يف البنية االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية ويف املنظومة القانونية والت�شريعية ,ويف املنظومة الثقافية التي تتحكم بالعادات والتقاليد وموجهات ال�سلوك يف
املجتمع .ولكن االمر ال يحتاج وال يحتمل االنتظار حلني احداث التغيريات ال�شاملة .فلنبدا من حيث ن�ستطيع ونحث اجلهود
لنهو�ض عمليات التغيري يف املجاالت االخرى لتكامل وتظافر اجلهود الحداث التغيريات الالزمةاليجاد جمتمع العدالة
وامل�ساواة ,املجتمع اللذي يرف�ض التمييز والعنف والقمع الي ان�سان.
ولتحقق ذلك ال بد من �سيادة مرجعيات ثقافية حترتم حقوق االن�سان ويف املقدمة منها حقوق املراة .ثقافة ترف�ض التمييز
والقمع واال�ضطهاد الي �سبب كان.
ومن هنا جاءت اهمية هذا الف�صل يف هذا الدليل .للم�ساهمة يف البناء من جديد .بناء ر�ؤية ثقافية حقوقية ،ت�ؤ�س�س ملجتمع
العدالة وامل�ساواة وعدم التمييزخا�صة �ضد املر�أة.

اثر املوروث الثقايف على مكانة وواقع املراة الفل�سطينية
(من الظلم ال�شديد ان يحا�صر حا�ضر املراة بقيم وعادات واعراف املا�ضي ،التي كانت حتدد م�صري ومكانة وادوار الفرد
بناءا على جن�سه البيولوجي وعمره وطبقته االجتماعية (الثقافة التمييزية).

وبالن�سبة للقيم املرتبطة بق�ضايا املراة مكانة ودورا وحتديدا بالن�سبة للمراة الفل�سطينية ,فان القيم املرتبطة باملراة تبدو على
درجة من الثبات الن�سبي على الرغم مما حدث يف املجتمع الفل�سطيني من متغريات على و�ضع املجتمع وعلى االو�ضاع الذاتية
واملو�ضوعية للمراة (�شريف كناعنة .التغيري واال�ستمرارية .جمعية الدرا�سات العربية .القد�س � .1983 .ص  )166لي�س ذلك
ملا فيها من عقالنية ومنافع للنا�س او قرب من القيم اجلمالية واالخالقية والروحية العليا .فقد تغريت الوقائع على االر�ض
ولكن القيم والعادات بقيت كما هي عليه على الرغم من �سلبيتها بالن�سبة للطرف املت�ضرر منها وهن الن�ساء حتديدا ,والنها
ظاهريا تبدو يف م�صلحة الطرف امل�ستفيد منها وهو الرجل رغم انها يف املح�صلة �سلبية على املجتمع ن�ساءا ورجاال وعلى
االجيال الالحقة .وبقا�ؤها يعك�س وجود عوامل متداخلة منها �ضعف قوى التغيري ال�ساعية اىل ايجاد قيم ومواقف وتوجهات
اكرث عدال وان�صافا وان�سانية يف املجتمع من ناحية ومن ناحية اخرى �ضعف االرادة ال�سيا�سية ال�ساعية اىل انتهاج �سيا�سات
�سكانية تنموية اكرث عدال وان�سانية  .وال ننكر يف هذا املجال تاثري العوامل اخلارجية من تهديدات خارجية خا�صة التهديدات
املرتبطة بالهوية والثقافة والتي يقال انها اكرث ارتباطا باملراة وبالعالقات اال�سرية .والتي ت�ساهم يف احلر�ص بالتم�سك
بالتقاليد ال�سلبية كردة فعل ال�ستهداف الهوية الثقافية للمجتمع من قبل االحتالل و�سيا�ساته املختلفة ...
ان تتبع ر�صدعملية اال�ستفادة من اخلدمات االجتماعية ,التعليمية ,ال�صحية ,االقت�صادية ,الثقافية ..الخ .يف فل�سطني يرى
انها متحركة ,ويف ت�صاعد ب�شكل عام ,لكن لدى تفح�ص او�ضاع الن�ساء مقارنة بالرجال على �صعيد الو�ضع التعليمي ,ال�صحي,
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�أن القيم التي ت�سري النا�س وحتدد توجهاتهم ورغباتهم و�سلوكهم متغرية بتغري الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية والقانونية,
كما انها متغرية بتغري الزمان واملكان .وان تاثريها متفاوت وفق متغريات عده و ي�صعب تعميمها على كافة ال�شرائح والفئات
واالعمار .وانها كاحكام وحمددات و�ضوابط تاخذ بعدا اجتماعيا بقبول االخرين او تقديرهم لها او خ�ضوعهم لها .ان بع�ضها
قد يكون يف حقيقة االمر حم�صلة لعالقات قوى مت�ضاربة متعار�ضة او انعكا�س ل�صراع بني جمموعات و�شرائح خمتلفة.
(ليزاتراكي .املراة الفل�سطينية .الو�ضع الراهن  .جامعة بريزيت �.1997 .ص )19ويف النهاية هي قيم وتف�ضيال االقوى.
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العمل واالنتاج وامل�شاركة االجتماعية وال�سيا�سية ويف جماالت اتخاذ القرار �سواء داخل اال�سرة او يف العمل او املجتمع جند
الفجوة وا�سعة.
فعلى ال�صعيد ال�صحي مثال ت�شري الدرا�سات اىل �ض�آلة ا�ستفادة الن�ساء مما ح�صل من تطورات على ال�صعيد ال�صحي ,حيث
ت�شري املعطيات االح�صائية اىل وجود فجوة ملمو�سة بني الذكور واالناث يف نواح خمتلفة حيث يوجد تدين ملحوظ يف املتابعة
ال�صحية للمراة بعد الوالدة كما يوجد نق�ص هام يف رعاية �صحة املراة احلامل ,وهناك حاالت من ن�سبة الوالدات يف املنزل,
وهناك اغفال لو�ضع املراة ال�صحي اثناء الطفولة واملراهقة ويف �سن االمان( ,انتهاكات حقوق املراة ال�صحية يف ال�ضفة
الغربية ,وجهة نظر الن�ساء والعاملني يف القطاع ال�صحي .مركز املراة لالر�شاد القانوين واالجتماعي )2000وهناك اي�ضا
م�شاكل نف�سية واجتماعية تعاين منها املراة ذات عالقة مبا�شرة بالو�ضع االجتماعي والنف�سي و ال�صحي ال يتم االلتفات اىل
خطورتها واثارها .فهناك التمييز القانوين والعنف و�سوء املعاملة ,والتزويج املبكر ,وم�شاكل الطالق والتعدد وتوتر العالقات
الزوجية(.رندة �سنيورة .احلق يف احلماية من العنف .مقال يف كتاب و�ضعية املراة الفل�سطينية .مركز املراة لالر�شاد القانوين
واالجتماعي.) 2001 ،
كما ان هناك مفاهيم مازالت  قائمة با�سمها وبغطائها حترم املراة من التمتع بحقوقها اال�سا�سية وت�ؤثر على متتعها
باملفهوم ال�شامل لالمن االن�ساين.
ففي موروثنا الثقايف مقوالت وافكار ما زال يحملها البع�ض ترى االنثى ومنذ امليالد نذير �ش�ؤم( .توفيق كنعان  .قوانني غري
مكتوبة تتحكم مبكانة املراة الفل�سطينية ).ترجمة �سليم متاري  .جملة الرتاث واملجتمع .العدد  2املجلد االول  .1974ويف هذا
قال تعاىل (واذا ب�شر احدهم باالنثى ظل وجهه م�سودا وهو كظيم) .يف حني ي�ستقبل الذكر مب�شاعر الفرح والبهجة وال�سرور.
ومنذ حلظة امليالد االوىل تبدا عملية التمييز بامل�شاعر و بالر�ؤية واملوقف والتعامل وحرية احلركة وال�سيطرة على الذات
وفر�ص احلياة ,من حيث التغذية والر�ضاعة والعناية ال�صحية والتعامل واخذ فر�ص التعليم والتدريب واختيار فر�ص احلياة .
لناخذ ما يرتدد على م�سامعنا وم�سامع اطفالنا ليل نهار حول االنثى :

املراة �ضلع اعوج.
املراة خملوق قا�صر.
املراة ناق�صة عقل ودين.
املراة م�صدر فتنة واغواء.
(مااجتمع رجل وامراة اال وال�شيطان ثالثهما).
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انها خملوق �ضعيف ,ه�شة ,عاطفية ,هم البنات للممات.
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بيت البنات خراب .خلفة البنت م�ش خلفة.
كيف انعك�س هذا املوروث الثقايف على مكانة املراة ,وعلى نظرة املجتمع لها ,وعلى فر�صها يف احلياة ويف امل�شاركة يف اوجه
احلياة العامة املختلفة.
لرنى هذا االمر بلغة االرقام  .لرنى كيف ان تلك القيم واملفاهيم اثرت على املواقف وكذلك على ال�سلوك االجتماعي لالفراد.
لرنى االمر قيا�سا مبا اقرته املواثيق الدولية حلقوق االن�سان
(�إال �إذا موروثنا الثقايف ال يرى يف املر�آة ان�سان)
اوال-التمييز �ضد الطفلة/تف�ضيل اجناب الذكور

موروثنا الثقايف ين�ضح متييزا �ضدها منذ اعالن والدتها .متييز بالتغذية ,الر�ضاعة اقل .العناية والرعاية اقل .اما انعكا�س
ذلك على �صحة الطفلة االنثى فهو ظاهر يف العديد من االح�صائيات التي تتناول ن�سبة وفيات مابعد حديثي الوالدة حيث

تزداد ن�سبة وفيات االناث اىل  %20تقريبا مما ي�شري اىل التمييز يف املعاملة والرعاية .
كما ان ن�سبة ا�صابة االناث باجلفاف تبلغ  ,%15بينما تلك الن�سبة للذكور حواىل  .%12اما اال�صابة بالتقيوء فقد بلغت لدى
االناث  %39وعند الذكور  ,%30اما اال�صابة باحلمى فهي عند االناث  %66اما عند الذكور  . %61وبالرغم من ان ن�سبة ا�صابة
االناث باال�سهال اقل من معدلها عند الذكور اىل ان م�ضاعفات اال�صابة باال�سهال لدى االناث اكرث وهذا يعك�س �سوء الرعاية
البيتية لالناث اثناء املر�ض والتاخري يف العالج الطبي لالناث.
( �إح�صائيات )1998

وي�ستمر التمييز �ضد دورها .يكر�س ذلك باملعاملة ,ويف طرق التدري�س .ثم يف تزويجها مبكرا .فح�سب االح�صائيات
وفق �إح�صائيات دائرة الإح�صاء املركزي .2002
�سوء التغذية  .فقر الدم عند الذكور  , %38عند االناث  . %37لكن ن�سبة ار�ضاع الذكور اعلى من ن�سبة ار�ضاع االناث .تلقي
فيتامني ا/د لدى الذكور  %52لالناث %47
ووفق ن�شرة لوزارة �ش�ؤون املراة  .عدد . 2004 /3/8
�ص.10 ,
التزويج قبل �سن الثامنة ع�شرة للبنات  ,%36و %2للذكور.
الت�سرب من املدار�س الثانوية للطالبات  ,%8للذكور .%4
التمييز ي�شمل حتى لذوي احلاجات اخلا�صة من االناث ,حيث ان  %59من املعاقني الذكور يتلقون خدمات تاهيل يف مراكز
متخ�ص�صة بينما الن�سبة تلك لالناث هي .%41
وت�شري نف�س الن�شرة اىل ارتفاع ن�سبة الفقر لدى االناث حتت �سن الثامنة ع�شرة خالل االعوام ,98 ,97 ,96فهي للبنات :
 . %24 ,%26,%27بينما تلك ان�سب للذكور هي
.%23 , %25 ,%26
ت�سرب الفتيات للتزويج املبكر (اخلطوبة والزواج) كانت ن�سبته  %52من جمموع املت�سربات .وفق ن�شرة �صوت الن�ساء .عدد
� .2004/5/20سناء العا�ص .
ثانيا:التزويج املبكر للفتيات:

ثالثا:العنف �ضد الفتاه والزوجة:

%35من مبحوثات درا�سة ميدانية قلن انهن تعر�ضن للعنف داخل اال�سرة �(.صوت الن�ساء عدد . 2004/22عي�سى النحال )
 %22من املراهقني قالوا انهم �شاهدوا امهاتهم يتعر�ضن للعنف.
(درا�سة على 1000مراهق)
 %41من الزوجات يتعر�ضن للعنف من قبل الزوج .
يف درا�سة ملركز �ش�ؤون املراة يف غزة .اجريت عام .2001
(امل�صدر ال�سابق)
قالت  %46من الزوجات انهن تعر�ضن للعنف اجل�سدي .
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انه انتهاك للحق يف النمو البدين والنف�سي والعقلي ال�سليم ,انتهاك لل�صحة ,انتهاك للحق بالتعليم .ومع ذلك ن�سبة ال تقل عن
 %36من فتياتنا يتم تزويجهن قبل امتام �سن الثامنة ع�شرة .ن�شرة وزارة �ش�ؤون املراة ..2004 .
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 %51منهن تعر�ضن للعنف النف�سي.
 %14تعر�ضن للعنف اجلن�سي.
رابعا:مفهوم احلماية:

حتت غطاء هذا املفهوم ميار�س عليها �شتى ا�شكال املنع والتقييد واملنع والكبت والتخويف والرتهيب .وحتت هذا ال�شعار
قد متنع من اب�سط حقوقها يف التعليم والتنقل والعمل .خوف عليها .وهنا نت�ساءل ؟ اين الرتبية والتوعية والتقوية واحلوار
والنقا�ش واعطاء القوة باملعلومات واخلربات حلماية الذات والتقوية ملواجهة التحديات وال�صعاب .ثم احلماية من ماذا؟؟.
احلماية من االخر وهو الرجل  .هل كل الرجال معتدون ؟؟.
هل تكون احلماية بالتقييد ؟.
ثم ماذا بخ�صو�ص 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�صبح االخر معتدي ؟ االيعني ذلك ان املجتمع مق�صر برتبيته ؟.
اين دور املجتمع بالرتبية والتهذيب لل�سلوك ؟.
ملاذا نحرم الفتاة من اب�سط حقوقها بحجة احلماية لها .يف حني ال نعمل �شيئا للمعتدي ؟؟.
ملاذا نت�سامح جتاه ال�سلوك اجلن�سي الغري �سوي للذكور ؟؟.
اال يعني هذا ق�صور يف الرتبية ،يف تربية الذكر خا�صة يف عالقاتهم مع انف�سهم ومع االخر وكيفية �سيطرتهم على ذاتهم
وعلى حاجاتهم ور�ؤيتهم لالخر وحقوقه وكرامته وان�سانيته خا�صة اذا كانت انثى ،الي�س من االحرى تربية الذكور على احرتام
االخر ،على احرتام االنثى والنظر اليها نظرة ان�سانية كرمية ولي�س فقط بعدا جن�سيا.
الي�س من االف�ضل ان نربي الذكر على ان ينظر اىل االنثى يف ال�شارع  ،مكان العمل ،اجلامعة ،كان�سانة لها كرامة وان�سانية
ولها حق باالحرتام والنظرة اليها باحرتام.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى اال يعني ذلك اننا بحاجة اىل اهتمام بال�سلوك اجلن�سي لالفراد ور�ؤية االفراد للجن�س االخر .
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اال يعني ذلك ان تكون تربيتنا للذكور قائمة على ا�سا�س تقوية االرادة الذاتية وال�سيطرة على الذات وتنمية االح�سا�س بامل�س�ؤولية
(بكل ابعادها االخالقية واالجتماعية واالقت�صادية والقانونية)
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انه ارادة وتفكري واح�سا�س بامل�س�ؤوليه ان له تبعات ونتائج يجب حتملها وعدم الهروب منها.
ان ال�سلوك اجلن�سي لي�س �سرقة واقتنا�ص وا�ستقالل وممار�سة القوة والعنف يف الظالم.
اىل متى نحرم الفتاة من حقوقها اال�سا�سية خوفا عليها من ال�سلوك اجلن�سي غري امل�سيطر عليه من قبل االخر «الرجل».
اىل متى ي�ستمر املجتمع بتجاهله جتاه ال�سلوك اجلن�سي غري امل�ضبوط والع�شوائي للرجل.
ويف هذا االطار اال جند انه من املجدي ان يكون ال�سلوك اجلن�سي لالزواج اي�ضا قائم على االحرتام املتبادل والتفاهم
وامل�شاركة وكذلك امل�شاركة يف التبعات والنتائج.
اال يتطلب ان يكون التفاهم بني االزواج هو اال�سا�س يف كل ما يتعلق باالجناب واملباعدة بينه.
الي�س عقد القران هو عقد �شراكة وتفاهم وت�شارك.

خام�سا:مفهوم ال�شرف والعذرية:

يف هذا املجال نطرح اال�سئلة التالية:
ملاذا يربط ال�شرف فقط بوجود دليل العذرية لدى الفتاة فقط؟.
اال يوجد دليل �شرف للرجل.؟!
هل اغت�صاب الفتاة يفقدها �شرفها؟.
هل ال�سلوك اجلن�سي غري امل�س�ؤول يكون �شريفا ملجرد انه مل يقرتب من املحظور االقرتاب منه وفق معايري املجتمع؟ .
هل م�سموح ان منار�س كل ا�شكال االيذاء واالعتداء وانتهاك الكرامة واالن�سانية طاملا حر�ص البع�ض عدم االقرتاب مما يعتربه
املجتمع دليل العذرية؟ .
كم زوجة عانت من ال�شك ب�سلوكها اجلن�سي قبل الزواج مبجرد انه مل يح�صل نزف دم لديها ليلة الدخلة؟.
كم فتاة قتلت على خلفية ال�شك ب�سلوكها اجلن�سي ثم تبني بعد الفح�ص الطبي ان غ�شاء البكارة لديها من النوع اللحمي
«املطاطي ح�سب املفهوم ال�شائع» اال يتطلب ذلك التوعية لالزواج املقبليني على الزواج على حقيقة هذه االمور؟.
فح�ص العذرية للفتيات املعتدى عليهن جن�سيا هو انتهاك م�ضاعف الن�سانيتها وكرامتها واعتداء عليها حيث يتم ب�صورة
قا�سية بدون اهتمام بو�ضعها النف�سي واالجتماعي.
�ساد�سا:القتل على خلفية ال�شرف:

بالن�سبة لهذا امل�صطلح .ومهما كانت اال�سباب فال �شيء يربر القتل .وال يربر ان تكون ال�ضحية هي التي تعاقب .ويف احلالتني
ال �شيء يربر انتهاك القانون .وال �شيء يربر ان يقوم االفراد باخذ القانون بايديهم . .يجب ان نبحث باال�سباب ونعاجلها.
ويجب ان نبحث عن اجلاين وان ن�سلمه للعدالة والقانون .
1 .1اود اال�شارة اىل انه مت ا�ستخدام هذا امل�صطلح م�ؤخرا لتربير جرائم قتل ارتكبت بحق فتيات بريئات .تبني بعد الفح�ص
الطبي عليهن انهن ووفق املفهوم ال�شعبي ال�شائع عن ال�شرف �شريفات.
2 .2ارتكبت مثل هذه اجلرائم بحق فتيات ون�ساء ملجرد انهن طالنب بحقوقهن اال�سا�سية مثل حق املرياث �أو التعبري عن
الذات.

4 .4املادة ( )340العذر املحلل ،يف قانون العقوبات يجب تغيريها النها تعطي اباحة وت�شجيع لقتل الفتيات من قبل ذكور
العائلة.
5 .5هناك قانون ويجب احرتام �سيادة القانون .ويجب احالة كل خمالفة اىل القانون لي�أخذ جمراه.
6 .6يف �أي جرمية هناك طرفني يجب تطبيق القانون بعدالة على الطرفني رجال �أو امر�أة.
7 .7يجب ان ت�شن توعية جماهريية وا�سعة ي�شارك فيها الرتبويني واالكادمييني ورجال الدين من اجل وقاية املجتمع من هذه
امل�شكلة اخلطرية وا�سبابها.
�سابعا :الزواج والعالقات الزوجية وال�صحة االجنابية:

املجتمع الفل�سطيني جزء من املجتمع العربي .وتركيبته اال�سرية كاال�سرة العربية يحتل فيها الرجل عادة قمة هرم ال�سلطة
والنفوذ والقرار .اما املر�أة فتحتل فيه ا�سفل الهرم(.حليم بركات .املجتمع العربي املعا�صر .مركز درا�سات الوحدة العربية.
�ص)175واملراة يف نظر املجتمع قا�صر و�ضلع اعوج .دورها توفري �سبل العي�ش والراحة للرجل� .صاحب ارادتها وتبقى ا�سرية
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3 .3با�سمه ارتكبت جرائم بحق فتيات ون�ساء بريئات كن قد تعر�ضن لالغت�صاب واالعتداء عليهن جن�سيا من قبل احد افراد
العائلة وقتلت من فرد اخر بدعوى القتل لغ�سل العار يف حني ان املعتدي هو احد افراد العائلة.
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البيت مقيدة مبفهوم احلماية ,ال�شرف والعذرية( .توفيق كنعان ,قوانني غري مكتوبة تتحكم مبكانة املراة الفل�سطينية).
ويف حال زواجها تنتقل ملكية رقبتها من والدها اىل زوجها  .وتدخل يف منظومة عالقات �أ�سرية هي فيها الأ�ضعف وفق معادلة
هو املنفق  /ال�سيد ,الأمر الناهي� ,صاحب القرار  .هي امل�ستهلك /املطيع.
وظيفتها رعاية الزوج واال�سرة واجناب االطفال .وخا�صة الذكور .وان اجنبت بنات ف�سوف ت�ستمر باالجناب حتى تنجب الذكر
واال تهدد اما بالطالق او التزوج عليها من امراة اخرى( .االجناب.اجناب الذكور .الطالق او التعدد ).
ال�شجرة الغري مثمرة قطعها حالل.
ومن هنا جند انه وباالجناب وخا�صة للذكور تتعزز مكانة الزوجة.
ومن هنا جند انه تاريخيا املتابعة ال�صحية للزوجة تكرث وتت�ضاعف يف مرحلة اجنابها .اما يف املراحل االخرى فال اهتمام
بو�ضعها ال�صحي .فح�سب االح�صاء املركزي لعام  2002توجه املراة لتلقي الرعاية ال�صحية اثناء احلمل ت�صل اىل حوايل
%96من احلوامل ( �ضفة وقطاع )بينما ال تزيد هذه الن�سبة عن  %21القطاع  %26-ال�ضفة .يف مراحل عمرها الأخرى.
وعلى الرغم من مركزية املهمة االجنابية للزوجة ولكن لال�سف ال �سيطرة للزوجة على القرارات املتعلقة بوظيفتها االجنابية.
من يحدد عدد والداتها ؟؟.
من يحدد فرتات املباعدة بني االحمال لها ؟؟.
هل متلك قرار تنظيم ن�سلها ؟؟؟.
هل متلك حرية احلركة والتنقل للعالج وتلقي اخلدمات ال�صحية ؟؟.
الإح�صائيات تتحدث:

درجة م�شاركة املر�أة يف اتخاذ القرار فيما يتعلق بق�ضايا �صحتها االجنابية ح�سب درا�سة اجرتها جمعية تنظيم وحماية
اال�سرة عام  1997اعدها الدكتور تي�سري عبد اهلل�(.ص )16كانت م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف اتخاذ القرار فيما يتعلق
ب�صحتها اجلن�سية واالجنابية كما يلي:
 %35,8من العينة كانت درجة م�شاركتهن متو�سطة.
 %48,8من العينة كانت درجة م�شاركتهن مرتفعة.
 %15,4درجة م�شاركتهن منخف�ضة جدا.
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اما ما يتعلق بقرارات االجناب فقد كانت امل�شاركة كما يلي:

84

 %44,1من الزوجات يعتقدن ب�أن املر�أة ال ت�شارك باتخاذ القرار اخلا�ص باجنابها.
 %21,1يرين ان االناث ي�شاركن باتخاذ القرار.
 %34,8يرين ان اتخاذ قرار اجناب هو قرار م�شرتك مع الزوج.
اما فيما يتعلق بالعالقة اجلن�سية الزوجية فقد كانت االجابات كما يلي:

 %68,3ال ي�شاركن باتخاذ القرار بخ�صو�ص هذه العالقة.
 %11,9ي�شاركن باتخاذ القرار.
 %19,6اجنب ان قرار العالقة اجلن�سية هو قرار م�شرتك مع الزوج.
اما بخ�صو�ص تنظيم الن�سل يف اال�سرة فكانت اجابات امل�شاركات كما يلي:

 %26,7من الن�ساء ال ي�شاركن باتخاذ قرار تنظيم الن�سل لديهن.
 %38من الن�ساء يتخذن قرار تنظيم اال�سرة.
 %35,3قرار تنظيم اال�سرة هو قرار م�شرتك.
كما ا�شارت الدرا�سة اىل ان:

 %27,9من الن�ساء ال ي�شاركن يف اتخاذ القرار ب�شكل عام داخل اال�سرة.
 %34,1القرار م�شرتك مع الزوج.
اما فيما يتعلق بتحديد موعد احلمل:

 %35,6املر�أة ال ت�شارك.
 %29,2املر�أة تتخذ القرار بتحديد موعد احلمل.
 %35,3القرار م�شرتك مع الزوج.
العينة  976انثى وذكر «�ضفة وقطاع غزة وقد�س».
اجريت درا�سة ال�ستك�شاف مفاهيم الرجال ومواقفهم و�سلوكهم جتاه تنظيم اال�سرة وال�صحة االجنابية ومتكني املر�أة
«جمموعة ب�ؤرية عددها  72رجل» قام بها الدكتور حممد فتحي العفيفي(�ص.1997 )22

كانت النتائج كما يلي:
متى ميكن اتخاذ قرار تنظيم اال�سرة لديه.

63من  76يرون �ضرورة وجود اطفال «ذكور حتديدا» قبل ا�ستخدام تنظيم اال�سرة.
 13منهم اجاب انه ال فرق بني الذكر واالنثى وان لدى اتخاذ قرار التنظيم.
ر�أيه حول م�شاركة الزوجة يف قرار تنظيم اال�سرة:

 52من  72ر�أي الزوجة هام
 13ر�أي الزوجة مطلوب اذا كان هناك خطر على حياتها
(ت�شري االح�صائيات اىل ان املواقف واملعتقدات االجتماعية املعار�ضة لتنظيم اال�سرة ت�شكل ال�سبب الرئي�سي وراء عدم
ا�ستخدام و�سائل منع احلمل :معر�ضة الزوج ,معار�ضة االقارب ,معتقدات دينية)
�س�ألت العينة حول قناعته بدور املر�أة يف املجتمع.
 40من  76دورها هام يف االهتمام مبنزلها وزوجها واوالدها فقط.
 20دورها م�ساو لدور الرجل يف املجتمع  /عام وخا�ص.
 16دورها ا�سا�سي يف املنزل ورعاية اال�سرة ويف احوال معينة
ميكنها امل�شاركة يف ن�شاطات حمدودة خارج املنزل.
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املوقف من عمل املر�أة خارج املنزل.
 17من  76يرف�ضون عمل املر�أة خارج املنزل على االطالق
 9فقط يوافقون .
املوقف من تعدد الزوجات:
 40من  76ا�شاروا ان التعدد مقبول وحملل مع وجود ا�سباب له ،ووجود قدرة مالية
 36منهم مل يوافقوا عليه وان دعت احلاجة اىل الزواج مرة اخرى فانه يرى ان يطلق االوىل.
ثامنا:مواقف طلبة اجلامعات جتاه بع�ض ق�ضايا املر�أة:

بعيدا عن املوروث الثقايف ويف ا�ستطالع حديث قامت م�ؤ�س�سة الفا بدرا�سة التوجهات املدنية لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من خالل عينة �شملت  1197طالبا موزعني على خمتلف اجلامعات وكانت ن�سبة الذكور %52,5
بينما بلغت ن�سبة االناث  %47,5جمعت البيانات يف الفرتة الواقعة بني . 2004/10/20-2004/10/1
تقول نتائج درا�سة التوجهات ان  %97من الطلبة ي�ؤيدون حق املر�أة يف التعليم العايل وبلغت ن�سبة امل�ؤيدين حلقها يف العمل
خارج املنزل على  % 80.9وهذه كلها م�ؤ�شرات ايجابية تدعو للتفا�ؤل ولكن عندما يتعلق االمر بخ�صو�صيات الفتيات والن�ساء
فان ال�صورة تختلف ،كاختيار اللبا�س الذي ترغب فيه املر�أة والفتاة مثال ف�سنجد ان � %49,7ضد هذا احلق الذي ال ميكن
له ان يتحقق مبعزل عن وجود ادوات ن�ضالية ويف مقدمتها االحزاب والتنظيمات والنقابات ،من ناحية اخرى فقد حازت
م�ساهمة املر�أة يف املهن التقليدية على او�سع ت�أييد طالبي ،حيث بلغت ن�سبة امل�ؤيدين مل�شاركة املر�أة يف مهنة التعليم %100
بينما تعترب هذه الن�سبة مرتفعة ومقلقة خا�صة اذا اخذنا باالعتبار ان حوايل ن�صف امل�صوتني من الطالبات وتتناق�ض هذه
الن�سبة مع «اغداق» احلريات يف التعليم والعمل .ويت�ضح التناق�ض اكرث عندما يبدي  %45من الطلبة رف�ضهم حلق اخواتهم
يف ع�ضوية املجل�س البلدي �أو القروي ،ويت�ضح التناق�ض اكرث ف�أكرث عندما ي�صوت الطلبة على حق املر�أة يف االنتماء حلزب
�سيا�سي وتكون ع�ضوا فيه ،فقد جاءت النتيجة خميبة لالمال حني قال  %31,5انهم ال يوافقون ب�شدة وقال  %21.3انهم ال
يوافقون ،وبهذا ت�صبح الن�سبة االجمالية لعدم املوافقة على امل�شاركة ال�سيا�سية  %52.8وهي تعك�س ر�أيا اكرثيا خطريا وهذا
املوقف يعد م�ؤ�شرا على الرغبة يف الو�صاية الذكورية على الن�ساء ،ويف رف�ض مبد�أ اال�ستقالل وامل�شاركة يف التغيري املجتمعي
ع�ضوية املجل�س الت�شريعي على  %61.7اما من�صب رئي�سة الدولة فقد حازت على ت�أييد  %26.2فقط وهذه النتيجة خميفة
وتعرب عن التمييز ال�سلبي والنظرة الدونية للمر�أة.
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ويف جمال العمل املنزيل:
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ابدى  %76.2من الطالب موافقتهم على التعاون بني الرجل واملر�أة يف االعمال املنزلية مبا فيها تربية االطفال بينما اعترب
 %22.7ان االعمال املنزلية هي من اخت�صا�ص املر�أة ،وهذا بالطبع م�ؤ�شر ايجابي .نالحظ هنا تناق�ضا ما بني االفراد باحلقوق
االقت�صادية للمر�أة وبني االقرار باحلقوق ال�سيا�سية والقيادية للن�ساء وهذا يدلل على فكرة ا�ستخدام احلقوق الغرا�ض املنفعة
املبا�شرة ولي�س ناجتا عن القناعة بامل�شاركة واحلق يف امل�ساواة مع الرجل يف املجتمع الفل�سطيني ،كما يعطي م�ؤ�شرات وا�ضحة
على �ضعف االقتناع املجتمعي بوجوب امل�شاركة وحقوق املواطنة ،ولعله من املثري للعجب ان تكون هذه الن�سب لدى طلبة
اجلامعات الذين من املفرت�ض ان يكونوا اداة التغيري والتطور واالنفتاح والدميقراطية و�صوال اىل املجتمع الدميقراطي.
ومن الالفت اي�ضا يف مو�ضوع املر�أة اعترب  %29من الطالب ان �ضرب املر�أة هو امر مقبول يف بع�ض االحيان ،مبعنى ان
هناك ثلث الطلبة ي�ؤيدون �ضرب املر�أة ب�شروط ،وكانت الطامة الكربى عندما �س�ؤل الطالب عن رايهم يف املقولة «ان
الن�ساء ناق�صات عقل ودين» فقد قال  %23.7انها �صحيحة يف معظم االحيان ،بينما قال  %44.9انها �صحيحة يف بع�ض
االحيان وقال  %31.4انها مرفو�ضة جملة وتف�صيال.
ان م�س�ألة االقرار ب�أهلية املر�أة ودورها وا�ستقالليتها هي م�س�ألة ينبغي حتويلها اىل عملية من احلوار املتوا�صل حول االفكار

واملفاهيم ا�ستنادا ملعايري الفكر االن�ساين املعا�صر وكل ما هو متقدم يف تراثنا احل�ضاري ،وذلك عرب امل�ساقات التعليمية
واحلوارات الثقافية التي تكر�س هذه امل�س�ألة ,فكيف ميكن احلديث عن جمتمع يهم�ش ن�صفه وال يثق بقدرات هذا الن�صف اال
باملعنى الذي يحقق له املنفعة اللحظية واملبا�شرة.
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وال يرتبط املوقف املرتبك من حرية املر�أة وحقوقها برف�ض الدولة الدميقراطية العلمانية فقط ،بل يتعداه اىل موقف �سلبي
اخر يتمثل باالجناز االعمى للع�شرية ،حيث يعتقد  %82.9من الطلبة ان الع�شرية توفر احلماية للفرد ،بينما اجاب  %64منهم
انها �أي الع�شرية حتدد مكانة الفرد االجتماعية ،ومن املعروف اننا كلما ابتعدنا عن ت�أثري الع�شائرية على الفرد �سرنا قدما
باجتاه املجتمع املدين والعك�س بالعك�س.
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الخاتمة

ان االجتاهات العامة لطلبة اجلامعات هذه لي�ست بعيدة عن االجتاهات والقيم واملفاهيم املوجهة ل�سلوك جتاه املراة والتي
يذخر بها موروثنا الثقايف .والذي ات�ضح وبامللمو�س انه يكر�س التمييز �ضد املراة ويربر العنف اجل�سدي واللفظي واجلن�سي
املوجه �ضدها .كما انه ومن خالل ما يحتوية من مفاهيم مقيدة ومانعة وراء حرمان االناث من التمتع بالعديد من احلقوق
اال�سا�سية لهن من تعليم وعمل وحرية حركة وحترك وم�شاركة فعالة يف احلياة العامة .وفوق كل ذلك احلق بال�سيطرة على
الذات وبحرية اتخاذ القرارات املتعلقة بحا�ضرها وم�ستقبلها.
فهل ميكن ان نتقدم علميا وتنمويا مبعزل عن تقدم مفاهيمنا حول املراة .االم والبنت واالخت.املواطنة طالبة ,عاملة ,موظفة.
واىل متى ن�سمح با�ستمرار هذا االمر الذي ي�شكل انتهاكا �صارخا حلقوق املراة .فكم هي حاجتنا اىل منظومة ثقافية ان�سانية
تكر�س حقوق االن�سان وحقوق املراة ,وت�ؤ�س�س ملجتمع العدالة وامل�ساواة وعدم التمييز ؟؟؟؟؟؟.
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اجلزء الثالث
العنوان  :احلماية من العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي والعنف الأ�سري
خمطط اجلل�سات التدريبية للجزء الثالث
ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب  -التقنيات
التدريبية)

 مناق�شة مفهوم العنف والعنفاجلل�سة الأوىل
مدخل اىل العنف �ضد �ضد املراة.
 التعرف على تعريف العنف يفاملر�أة
ال�شرعة الدولية
 بيان �أنواع العنف �ضد املراة. تو�ضيح �أثار العنف على املر�أة�ضحية العنف.
 تعزيز اجتاهات ايجابية يفالتعامل مع �ضحايا العنف
 تعزيز مهارات التعرف على انواعالعنف �ضد املراة

 ع�صف ذهني جمموعات عمل اوراق عمل مناق�شة وعر�ضجتارب واقعية

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 اوراق عمل اقالم ملونة لوح قالبData show -

الوقت
الزمني

�3ساعات
ون�صف

خطوات اجلل�سة

الن�شاط الأول :الع�صف الذهني:
تق ��وم املدرب/ة بكتابة م�صطلح (العنف �ضد املر�أة) بخط كبري ووا�ضح ومرئي للمجموعة،وتقوم ب�س�ؤال امل�شاركني/ات مباذا
يجول بخاطرهم عند �سماع هذا امل�صطلح؟ ،وماذا يعني لهم؟ ،وتعمل على تدوين كافة الأفكار واملواقف املرتبطة بتعريف.
العنف وفق ما يراه امل�شاركات/ين .ويي�سر املدرب/ة توحيد الت�صور حول مفهوم النعف مبا يتالءم مع ما مت تدوينه.
�سيناريو �آخر للن�شاط:

ميكن �أن يقوم/تقوم املدرب/ة بعر�ض جمموعة �صور يتم ق�صها من ال�صحف واملجالت املحلية� ،أو �أمثال ومقوالت م�أثورة من
الواقع املحلي ،وتكون معربة عن العنف �ضد املر�أة ،ويقوم بالطلب من امل�شاركات/ين التعليق عليها ،ليتم الو�صول اىل تعريفات
حمددة حول العنف القائم على النوع االجتماعي.

الن�شاط الثاين :جمموعات العمل
تقوم/يقوم املدرب/ة بتق�سيم املجموعة �إىل جمموعات م�صغرة مكونة من  6 -4م�شاركني/ات ،وتقوم بعر�ض �أوراق العمل يف
ورقة العمل رقم ()1.1اخلا�صة بتعريفات العنف املختلفة ،ويطلب من املجموعات امل�صغرة �أن تعمل على ايجاد �أوجه التباين
والت�شابة يف التعريفات الواردة ،واخلطوة الثانية �أن يقوم امل�شاركني/ات بالإتفاق على �إقرتاح تعريف وطني للعنف القائم على
الن ��وع الإجتماع ��ي بحيث يكون �شامل من وجهة نظر امل�شاركني/ات .ويطلب من كل جمموع ��ة �أن تعر�ض لكافة امل�شاركني/ات
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ن�صف �ساعة
الن�شاط االول :ع�صف ذهني مع امل�شاركني/ات حول مفهوم العنف القائم على النوع االجتماعي
الن�شاط الثاين :عمل جمموعات م�صغرة من امل�شاركني/ات لإيجاد �أوجه االختالف والت�شابه يف تعريف العنف واملوقف منه �ساعة
ن�صف �ساعة
الن�شاط الثالث :حقائق ومعتقدات حول العنف
�ساعة ون�صف
الن�شاط الرابع:عمل جمموعات الختبار ق�ص�ص واقعية للعنف القائم على النوع االجتماعي
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النتائ ��ج الذي مت التو�ص ��ل اليها يف �أوجه التباين واالختالف وماهو الإقرتاح ال�شام ��ل لتعريف العنف من وجهة نظر املجموعة
امل�صغ ��رة .تق ��وم املدربة ب�إ�ستط�ل�اع ر�أي املجموعة يف �أي م ��ن التعريفات التي �سيت ��م تر�شيحها لأن تفوز يف ني ��ل ر�ضا غالبية
امل�شاركني/ات يف كون التعريف �شامل.
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ورقة عمل رقم ()1.1
تعريفات للعنف
تعريف الإعالن العاملي ملناه�ضة العنف (:)1990
“يق�ص ��د مب�صطل ��ح العنف �ضد املر�أة �أي عمل من �أعمال العنف القائم على ن ��وع اجلن�س يرتتب عليه �إيذاء بدين �أو جن�سي �أو
نف�سي �أو معاناة للمر�أة ،مبا يف ذلك التهديد بالقيام ب�أعمال من هذا القبيل �أو الإكراه �أو احلرمان التع�سفي من احلرية� ،سواء
حدث ذلك يف احلياة العامة �أو اخلا�صة”.
تعريف �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان العنف على �أ�سا�س النوع االجتماعي (:)1998
“العنف الذي يكون فيه الرجل واملر�أة معنيان والذي ينتج عن عدم التوازن يف عالقات ال�سلطة بني املر�أة والرجل .يكون العنف
موجه� � ًا مبا�شرة �ضد املر�أة لأنها ام ��ر�أة �أو مي�س املر�أة ب�صفة متفاوتة ،ويت�ضمن فيما يت�ضم ��ن املمار�سات النف�سية واجل�سمية
واجلن�سية (التهديد ،التعذيب ،االغت�صاب ،احلرمان من احلرية داخل الأ�سرة وخارجها) ،وقد يت�ضمن �أي�ض ًا املمار�سات التي
تقودها الدولة �أو اجلماعات ال�سيا�سية”.
تعريف منظمة ال�صحة العاملية للعنف (:)2002
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“�أي ��ة حماول ��ة مق�صودة ال�ستعمال القوة اجل�سدية �أو التهديد با�ستعمالها �ضد ال ��ذات �أو �شخ�ص �آخر �أو جمموعة �أ�شخا�ص �أو
جمتمع حملي ،ينتج عنها �أو يكون هناك احتمال كبري �أن ينتج عنها جروح �أو قتل �أو �إعاقة �أو �أذى نف�سي �أو حرمان”.
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الن�شاط الثالث:حقائق ومعتقدات خاطئة حول العنف �ضد املر�أة
يق ��وم امل ��درب/ة بتوزي ��ع ورق ��ة عمل ح ��ول جمموع ��ة من املعتق ��دات اخلاطئ ��ة يف ممار�س ��ة العنف �ض ��د امل ��ر�أة ،ويطلب من
امل�شارك�ي�ن/ات بالتعلي ��ق عل ��ى ه ��ذه املعتقدات واق�ت�راح 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
 .1الإعتقاد:الرجل له احلق يف معاملة زوجته كما يحلو له فذلك من حقه.
احلقيقة :ال يحق لأي رجل �أن ميار�س العنف �ضد زوجته ،فما من عمل تعمله املر�أة يعطي زوجها حق �ضربها،
حتى لو ر�أى �أنها ت�ستحق ال�ضرب ،وحتى لو ر�أت هي نف�سها كذلك.
 .2الإعتقاد :الرجل قد ميار�س العنف وال�ضرب على زوجته لأنه يحبها ،فحتى لو �ضربها فذلك لأنه يحبها.
احلقيق��ة :لي� ��س ال�ضرب دلي ًال على احل ��ب ،فاحلب هو اظهار الإحرتام واللط ��ف ،فالكثري من الرجال الذين
ي�ضربون زوجاتهم لديهم حب االمتالك.
 .3الإعتقاد :الرجال الذين ي�ضربون زوجاتهم لأنهم ي�شربون الكحول.
احلقيقة :لي�ست الكحول م�صدر للعنف ولكن يف كثري من الأحيان ت�سهم يف تفاقم احلال ،فالعنف �شائع �أي�ض ًا
يف �أمكان ال يتعاطى فيها النا�س الكحول.
 .4الإعتق��اد :ان العن ��ف �ضد املر�أة هي م�س�أل ��ة خا�صة باملر�أة وعائلتها ،فلي�س الئق ًا �أن يتدخ ��ل العامل/ة ال�صحي/ة �أو �أي
طرف �آخر يف حياتهما اخلا�صة.

 .5الإعتقاد :املر�أة يجب �أن حتتمل العنف يف �سبيل احلفاظ على �أطفالها وعدم تركهم تع�ساء.
احلقيق��ة :بقاء املر�أة مع رجل عنيف لي�س دوما يف م�صلح ��ة الأ�سرة .فهو يعطي الأطفال قدوة �سيئة وخاطئة
يف التعامل مع م�شاعرهم وانفعاالتهم.
 .6الإعتقاد :الفقراء واجلهالء وحدهم من ي�ضربون زوجاتهم.
احلقيق��ة :لي� ��س العنف م�شكلة فقر �أو جهل .قد يحدث يف �أي بيت �أكان فقري ًا او غني ًا ،مثقف ًا �أو �أقل ثقافة ،يف
املدينة �أو يف الريف.
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احلقيق��ة :لي�س العنف �ضد املر�أة م�شكلة عائلي ��ة فح�سب� ،إذ يت�أذى العديد من الن�ساء ويقتلن .لذا العنف هو
م�شكلة �صحية واجتماعية.
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الن�شاط الرابع :عمل جمموعات لإختبار ق�ص�ص واقعية
يق ��وم امل ��درب/ة بتق�سي ��م املجموعة �إىل جمموع ��ات م�صغرة من  5-3م�شارك�ي�ن/ات ويطلب املدرب/ة م ��ن كل جمموعة �أن
ت�ستح�ض ��ر حادث ��ة ،ق�صة ،موقف يتعلق بالعنف من واقع جتارب بع�ضهم يف املجموعة ،على نحو علمو به �أو مت معاي�شته .يطلب
من كل جمموعة م�صغرة �أن تناق�ش الأ�سئلة التالية يف الق�ضية التي يتفقوا فيما بينهم على نقا�شها.
•ماهو �شكل العنف املمار�س ؟.
•من املع َنفة؟ وكيف تراها ؟.
•من هو املع ِنف؟ وكيف تراه ؟.
•�أين وقع العنف ؟ ومن هم االطراف بالق�ضية من وجهة نظرك ؟.
•ماذا كانت الأ�سباب للعنف من وجهة نظرك ؟.
•هل هناك �أكرث من نوع و�شكل للعنف يف الق�صة و�أكرث من معنف ؟ حددي /حدد.
ُيطلب من كل جمموعة �أن تقوم بعر�ض ما مت التو�صل �إليه �أمام املجموعة ،ويقوم املدرب بتي�سري ت�صنيف الق�ضايا وفق �أ�شكال
العنف املمار�س يف الق�ضايا التي مت عر�ضها ،وم�ستويات وقوعها ،ونقا�ش وحتديد للعنا�صر امل�شرتكة يف تو�صيف املجموعات.
خمرجات اجلل�سة:
•متييز وحتديد العنف القائم على النوع االجتماعي.
•بناء توجهات ايجابية نحو ق�ضايا املراة ونبذ العنف بكافة ا�شكاله.
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�إر�شادات للمدرب/ة :
•من ال�ضروري �أن يتم مراجعة املواد النظرية حول العنف القائم على النوع االجتماعي من الأجزاء ال�سابقة بالدليل كمواد
معينة على تركيز الأفكار والنقا�ش مع امل�شاركني/ات.
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•ق ��در االمكان �إعط ��اء الفر�صة للجميع للتعبري عن تعريفاتهم/هن للعنف والتعبري ع ��ن معتقداتهم هن و�إعطاء ال�شرعية
لالختالف يف االراء.
•حت�ضري ال�صور �أو ق�صا�صات اجلرائد قبل اجلل�سة ومن املف�ضل حت�ضري عدد يزيد عن عدد �أفراد املجموعة امل�شاركة.

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

اجلل�سة الثانية
العنف املبني على مفهوم
و�أدوار النوع االجتماعي

 ع�صف ذهني معرفة مفهوم النوع االجتماعيوفهم تعدد الأدوار للنوع االجتماعي  -جمموعات عمل
 اوراق عملواختالفها وتغريها.
 مناق�شة وعر�ض ربط مفاهيم النوع والأدواربالواقع وعالقته بالعنف �ضد املراة جتارب واقعية
 تو�ضيح �أثار العنف على املر�أة�ضحية العنف.
 تعزيز اجتاهات ايجابية يفالتعامل مع �ضحايا العنف
 عدم لوم �ضحايا العنف وتقدميالدعم املهني املطلوب

الن�شاط االول  :عر�ض ومناق�شة �صور منطية
الن�شاط الثاين� :آثار العنف على حياة الن�ساء (جمموعات عمل)

الو�سائل
التدريبية
(االدوات -املواد-

الوقت
الزمني

الو�سائط التدريبية)

 اوراق عمل اقالم ملونة لوح قالبData show -

�ساعتني
ون�صف

�ساعة
�ساعة ون�صف

خطوات اجلل�سة:
الن�شاط االول  :عر�ض ومناق�شة �صور منطية

2 .2رجل يحمل بنتا �صغرية ،ينظف واجهة املنزل ،يغ�سل مالب�سه.
3 .3امر�أة تزرع ،تبيع يف ال�سوق ،ترعى ،تدر�س يف ف�صل.
4 .4رجل يرعى ،يبيع يف ال�سوق ،رجل يزرع.
5 .5رجل يف اجتماع جلنة ،رجل يف منا�سبة اجتماعية.
6 .6امر�أة يف منا�سبة اجتماعية ،امر�أة ت�شارك يف نفري �أو عمل جمتمعي عام.
ثانيا :قدم /قدمي مو�ضوع اجلل�سة وا�س�أل/ا�س�أيل امل�شاركني/ات عن م�سئوليات الرجال والن�ساء يف املجتمع؟ وهل كانت
دائما امل�سئوليات موزعة بنف�س ال�شكل؟ يتم التلخي�ص بالرتكيز على �أن املهام ت�سمى �أدوار ،واملفرد منها دور ويعني مهمة �أو
ن�شاط .وكل دور يرتبط بو�ضع �أو مكانة معينة ،الأم تعترب و�ضعا �أو مكانة لها م�سئوليات وواجبات وحقوق ،ف�أداء املهام على
�أ�سا�س الواجبات واحلقوق للأم ي�سمى دورا .والأب مكانة �أو و�ضع مرتبط مب�سئوليات وواجبات ،و�أداء امل�سئوليات والواجبات
ي�سمى دورا .ي�س�أل املدرب /املدربة عن العوامل التي ت�شكل �أدوار الن�ساء والرجال وتق�سيم امل�سئوليات بينهم .وميكن ا�ستخدام
�أ�سئلة مثال:
هل اختلفت الأدوار على مر الزمن بني الن�ساء والرجال يف مهام الزراعة �أو جلب املاء �أو جلب احلطب �أو بناء املنازل الخ…؟
على �ضوء االجابات ي�شرح املدرب /املدربة �أن الظروف التي يعي�ش فيها الن�ساء والرجال حتدد م�سئولياتهم وواجباتهم
وحقوقهم .عندما يولد الفرد ،امر�أة �أو رجل ،يربيه �أبوه و�أمه ويعلمانه �سلوكا معينا و�آدابا معينة ،ويتعلم من �أ�صحابه ومن
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�أوال :يوزع/توزع املدرب/ة � 6صور او كاريكاتريات تتناول الأفكار التالية:
1 .1امر�أة تر�ضع وتغ�سل الأواين ،حتمل ماء ًا �أو حطب ًا.
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املدر�سة ومن كل الذين حوله .مثال يف بع�ض املجتمعات يجلب الن�ساء املاء ويف جمتمعات �أخرى جلب املاء م�سئولية الرجال
ملاذا ؟ لأن امل�سئوليات يحددها املجتمع .و�أدوار احلمل والوالدة والر�ضاعة هي فقط من الأدوار الذي يحددها جن�س االن�سان.
ثالثا :تق�سيم املجموعة الكلية اىل  3جمموعات م�صغرة ،و ُيطلب من كل جمموعة مناق�شة �صورتني ،واجراء نقا�ش معمق فيما
بينهما حول ر�ؤيتهم وموقفهم من الأدوار التي متثلها ال�صور ،وهنا �ضرورة م�ساعدة امل�شاركني/ات على التمييز بني االدوار
املختلفة يف املجتمع وكيف للثقافة املجتعمية الدور الأ�سا�سي يف حتديد هذه الأدوار.
•اطلب/اطلبى من كل م�شارك/م�شاركة �إعطاء �أمثله عن كيف ت�شكل العادات والتقاليد وظروف احلياة ،م�سئوليات
الرجال والن�ساء والأوالد والبنات.
•ا�س�أل/ا�س�أىل امل�شاركات /امل�شاركني عن عدد املكانات لل�شخ�ص الواحد(.ميكن ان يكون الرجل �أب� ،أخ ،عم ،زوج،
مزارع� ،سائق ،تاجر )...كل ما ذكر مكانات مرتبطة مب�س�ؤوليات وواجبات ميكن �أن تكون ب�أدوار متعددة ح�سب الظرف
الذي هو /هي فيه.
الن�شاط الثاين� :آثار العنف على حياة الن�ساء (جمموعات عمل)

1 .1يق�سم املتدربون/ات �إىل ثالثة جمموعات وتعطى كل جمموعة م�ستوى (الأ�سرة ،املجتمع ،الدولة) من العنف املمار�س
لكي ت�سجل ت�أثريات التعر�ض للعنف يف هذه املرحلة �سوا ًء من الناحية اجل�سدية �أو النف�سية �أو االجتماعية� ،أو القانونية.
2 .2تعمل املجموعات ملدة  20دقيقة ،ثم يتم عر�ض نتائج عملها ونقا�شه ب�شكل جماعي ويف�ضل �أن يتم نقا�ش الآثار من خالل
التجارب العملية التي مت نقا�شها يف التمارين ال�سابقة وتكتب التجارب على بطاقات ملونة وعر�ضها.
3 .3بعد عر�ض املجموعات يقوم املدرب/ة بعر�ض ال�شفافيات على جهاز العر�ض الجمال جميع االثار املرتتبة على العنف.
4 .4يرجع امل�شاركني/ات اىل املجموعات لنقا�ش اال�سباب التي ت�ؤدي اىل �صمت الن�ساء عن العنف ملدة  20دقيقة .وذلك من
خالل عر�ض دائرة العنف على �شفافية امام اجلميع لي�ستدلوا بها يف النقا�ش.
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5 .5عر�ض نتائج عمل املجموعات و�إدارة نقا�ش مفتوح على �أهم النتائج.
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خمرجات اجلل�سة

•متييز وحتديد الآثار املرتتبة على العنف القائم على النوع االجتماعي.
•بناء توجهات ايجابية نحو ق�ضايا املراة ونبذ العنف بكافة ا�شكاله.
ار�شادات للمدرب/ة:

•من ال�ضروري �أن يتم مراجعة املواد النظرية حول العنف القائم على النوع االجتماعي لرتكيز الأفكار والنقا�ش مع
امل�شاركني/ات.
•قدر االمكان �إعطاء الفر�صة للجميع للتعبري عن فهمهم للعنف والتعبري عن معتقداتهم/هن واعطاء ال�شرعية لالختالف
يف االراء.
•حت�ضري احلاالت الدرا�سية عند احلاجة قبل اجلل�سة واملف�ضل حت�ضري عدد يزيد عن عدد �أفراد املجموعة امل�شاركة.

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

اجلل�سة الثالثة  -التعرف على اليات الت�شبيك والتعاون مع
امل�ؤ�س�سات االخرى ذات العالقة
احلماية
 حتديد خطوات التدخل و�آلياته عندوالتحويل
للن�ساء املعنفات التعامل مع ق�ضايا العنف ،مبا يف ذلك
احلماية والبدائل والتحويل �إىل اجلهات
املخت�صة.
 تعزيز اجتاهات ايجابية لدى امل�شاركني/ات نحو تقدمي اخلدمة الإر�شادية للمر�أة
املعنفة و تفهم طلب املر�أة املعتدى عليها
و�ضرورة احرتام اختيارها يف اتخاذ
قرارها.
 تعزيز مهارات مقدمي اخلدمة بالت�شبيكوالتحويل مع جهات ذات االخت�صا�ص
 العمل على االجراءات العمل املتعلقةبالتن�سيق والت�شبيك مع اجلهات ذات
العالقة لتوفري احلماية للن�ساء املعنفات

 ع�صف ذهني جمموعات عمل اوراق عمل مناق�شة وعر�ضجتارب واقعية
 درا�سة حالة -متارين

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 اوراق عمل اقالم ملونة لوح قالب Data show كرة �صوف كرتون ملون -اقالم فلوما�سرت

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني حول من هي اجلهات ذات العالقة اثناء العمل مع �ضحايا العنف
الن�شاط الثاين :لعبة مترين احلماية
الن�شاط الثالث :جمموعات عمل
الن�شاط الرابع :مترين البطاقات
الن�شاط اخلام�س :مترين الت�شابه واالختالف – ت�ساوي الفر�ص

�6ساعات
ون�صف

ن�صف �ساعة
�ساعتان
�ساعتان
�ساعة ون�صف
ن�صف �ساعة

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني حول من هي اجلهات ذات العالقة �أثناء العمل مع �ضحايا العنف
يقوم املدرب بتي�سري نقا�ش مع امل�شاركني/ات حول حماية الن�ساء من العنف وال�سبل اخلا�صة ب�إيوائها من العنف املمار�س
�ضدها ،ويعمل على اثارة الع�صف الذهني والنقا�ش التحليلي حول خدمة “م�أوى الن�ساء املعنفات”واعطاء الأهمية لأراء
ومواقف امل�شاركني/ات من مو�ضوع م�أوى الن�ساء املعنفات واجلهات ذات ال�صلة بالعمل مع الن�ساء املعنفات .ويتم جتميع كل
الأفكار امل�سبقة واملعلومات ال�صحيحة وغري ال�صحيحة لتو�صيل املجموعة �إىل فهم م�شرتك حول خدمات احلماية والإيواء
للن�ساء املعنفات.

الن�شاط الثاين :لعبة مترين احلماية
الطلب من امل�شاركني/ات ت�شكيل دائرة وو�ضع ،و ُيطلب من متطوع/ة من امل�شاركني/ات �أن يكون يف ن�صف الدائرة “ ال�ضحية”
و ُيطلب من متطوع/ة �أخرى �أن تكون خارج الدائرة ،ويتوجب على امل�شاركني/ات عرب �شكل دائرة بعمل ما يف جهدهم حماية
ال�ضحية يف داخل الدائرة ،ويعاد تكرار التمرين وجتربته مع باقي امل�شاركني/ات.
الن�شاط الثالث :جمموعات عمل :يقوم املدرب/ة بتق�سيم املجموعه الكلية اىل جمموعات عمل م�صغرة مكونة من
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

الو�سائل
التدريبية

الوقت
الزمني
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 5 -4م�شاركني/ات وتوزيع حاالت درا�سية من واقع العمل املعا�ش على كل جمموعة م�صغرة ،و ُيطلب من املجموعات تعميق
النقا�ش والتعامل مع الأ�سئلة املفتاحية التالية:
•كيف نت�صرف عندما تكون احلالة طارئة ؟.
•ما هي القرارات التي بحاجة التخاذها ؟ من ياخذها ؟ كيف نقيم اذا كان الو�ضع خطري ؟اخلطوط احلمراء ؟ �ضرورة
التبليغ ؟.
1 .1املعلومات االولية (زمن اال�ساءة  -وجود اطفال  -طبيعة امل�ساعدة التي حاولت احل�صول عليها  -احلادثة الأكرث خطورة)
2 .2من هي العناوين ال�ضرورية التي اتوجه اليها.
3 .3خطة العمل االنية (الطارئة).
�4 .4إذا يوجد تهديد.
5 .5نوع التهديد.
�6 .6أ�سباب التهديد.
7 .7من هو املهدد.
 8 .8االطراف الداعمة  /م�صادر الدعم.
9 .9الو�ضعية القانونية  /احلق العام.
•املطلوب كتابة خطة �آمنة تاخذ بعني االعتبار كل ما �سبق.
•اعادة احلاالت التي مت نقا�شها خالل الأيام ال�سابقة وتوزيعها على كل جمموعة.
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•عر�ض اخلطط التي مت اخلروج بها من املجموعات ونقا�شها.
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الن�شاط الرابع :مترين البطاقات
يكتب على بطاقات ملونة  A4الكلمات االتية (مدير مدر�سة ،م�شرف مهني ،م�شرف منطقة ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
لالدارة ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية حماية الطفولة ،جهاز ال�شرطة ،م�ؤ�س�سات �صحية ،م�ؤ�س�سات خمت�صة ذات عالقة ،البيوت
االمنة).
1 .1يتم و�ضع البطاقات على االر�ض بحيث يكون م�سافات ما بينها وت�ستطيع املجموعة قراءتها ب�سهولة.
2 .2يطلب من املجموعة قراءة االوراق بتمعن ثم ان يختار كل م�شارك/ة البطاقة التي ي�شعر او ت�شعر انها قريبة اليه/ها يف
عمله او انه/ها تهتم بالعمل بهذا االجتاه.
3 .3بعد ان تختار املجموعة البطاقات يقفوا �أمامه/ا حول البطاقة التي مت اختيارها على �شكل دائرة.
4 .4يتم �س�ؤال االفراد حول االتي:
•�سبب اختياره لهذه البطاقة.
•�آلية العمل مع هذه اجلهة.
•�آفاق العمل وال�صعوبات.

�سيناريو �آخر للن�شاط:

جمريات التمرين:
•العودة للحالة الدرا�سية ال�سابقة واختيار م�شاركة لتمثيل الدور املتوجهة مع املجموعة.
•كل م�شارك يكتب على ورقة الكرتون ال�شخ�صية التي �أفرزت له.
•ت�أخذ املتوجهة كرة ال�صوف وتقف بو�سط املجموعة والتي ت�شكل دائرة.
•مت�سك املتوجهة بطرف خيط الكرة وترميها �إىل ال�شخ�ص الذي تختاره مل�ساعدتها وتبد�أ ب�سرد ق�ضيتها و�أنها بحاجة
للم�ساعدة.
•ال�شخ�ص الذي �أخذ الكرة بعد �أن ا�ستمع للمتوجهة يرمي الكرة جمددا اىل �شخ�ص �آخر ح�سب كيف يرى �أنها يجب �أن
تتوجه للم�ساعدة.
•تبقى الكرة تنتقل ما بني اجلميع ح�سب التوجهات املختلفة للم�ساعدة وبكل مرة تعيد املتوجهة ق�صتها من جديد لل�شخ�ص
اجلديد.
•بعد االنتهاء من اجلولة ما بني جميع امل�ؤ�س�سات والأطر املختلفة يف عملية التدخل يعود اجلميع للدائرة لنقا�ش ما حدث:
1 .1املتوجهة :م�شاعرها من عملية �إعادة الق�صة كل مرة /م�شاعرها جتاه كل تدخل من كل طرف /توقعاتها مما حدث
مدى اح�سا�سها باالمان.
2 .2امل�شاركني/ات :م�شاعرهم جتاه املتوجهة /مدى االح�سا�س جتاه قدراتهم اخلا�صة /مدى الر�ضى من اخلدمة التي
قدموها للمتوجهة /هل باالمكان عمل �شئ �آخر ؟/امكانيات وقدرات امل�ؤ�س�سة التي ينتموا اليها.
3 .3اي اقرتاحات لتجنب مثل هذه املواقف ،ووجود نظام جيد خا�ص بتقدمي امل�ساعدة.
�1 .1ضرب ج�سدي متكرر.
2 .2اعتداء جن�سي �سابق.
3 .3اعتداء جن�سي م�ستمر.
4 .4حتر�ش جن�سي م�ستمر.
و يف حالة وجود ق�ضية طارئة من هي اجلهات التي يتم االت�صال معها �أو العمل معها �ضمن اجراءات التدخل وكتابتها على
اللوح القالب واملفرت�ض ان يتم ذكر االتي من املجموعة:
م�شرف املهني املبا�شر/حماية الطفولة/ال�شرطة/امل�ؤ�س�سات املخت�صة/مديرة املدر�سة/م�ؤ�س�سات �صحية/البيوت االمنة.
لي�س من ال�ضروري �أن يتم االت�صال مع جميع هذه اجلهات ولكن �أحيانا نعم و�أحيانا ال ،يتم االت�صال مع البع�ض فقط ح�سب
خ�صو�صية كل ق�ضية يتم بناء التدخل.
بنهاية النقا�ش يجب اخلروج باجراءات عمل وا�ضحة للتدخل والتحويل من �أجل حماية �ضحايا العنف.
نختم اللقاء بالتمرين االتي:

الن�شاط اخلام�س :مترين الت�شابه واالختالف -ت�ساوي الفر�ص
جنل�س بجانب بع�ضنا البع�ض وب�شكل دائري من�سك �أيدي بع�ضنا البع�ض ،نقول ب�صوت عايل نحن املهنيني نعمل معا ،جنل�س
هنا نتعلم من جتارب الآخرين وندعم بع�ضنا ،نريد �أن نغري مبجتمعنا ومبوافقته ،ونحن خمتلفني عن بع�ضنا البع�ض.
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يتم ت�صنيف معنى الق�ضية الطارئة وهي كالتايل:

99

قفي جانبا واطلبي من املجموعة �أن تبقي �أيديهم مت�شابكة ،ا�شرحي لهم �أنك �ستنادي على �إحدى الفئات وعلى من ينتمي
لهذه الفئة يجب �أن يخطو خطوة �إىل االمام �أو اىل الوراء ح�سب ار�شاداتك ،وعليهم من �أن يحاولوا/ن الإبقاء على �أيديهم/ن
متما�سكة خالل كامل الن�شاط.
ثم نادي بالعبارات التي تف�صل بني النا�س ،مثال:
“ كل من يعمل يف النقابة يخطو خطوة اىل الأمام”.
“ كل من لديهم �أطفال مي�شون خطوة �إىل اخللف”.
“ كل من يع�شون يف مناطق ريفية مي�شون خطوة �إىل الأمام”.
“ كل من يحبون ال�ضحك مي�شون خطوة للخلف”.
“ كل العاملني يف اخلدمة االجتماعية مي�شون خطوة للأمام”.
“ كل من يجد نف�سه جميال مي�شي خطوة للأمام”.
“ كل من يجد نف�سه م�ستقل مي�شي خطوة للخلف”.
عندما يتبعرث امل�شاركني/ات وي�صبحوا غري قادرين على االبقاء على �أيديهم متما�سكة ،ا�ستديري �إىل اجلهة املقابلة لك
ويف�ضل وجود حائط خلفك وقويل “ هذا هو حائط النجاح عندما �أقول “ اذهبوا” ،على كل �شخ�ص �أن يجري نحو احلائط،
وامل�سوه وقفوا بطولكم �أمامه لتحجزوا مكانا” بالطبع �سي�صل كل ذوي الإمتياز (�أي القريبني من احلائط) .و�سيكون الآخرون
بعيدون عن احلائط عند نهاية الغرفة و�سي�صلون مت�أخرون عن العثور على مكان عند احلائط.
اطلبي من امل�شاركني �أن يرجعوا �إىل الدائرة ويجل�سوا على الأر�ض ثانية وابدئي النقا�ش.
ادعي امل�شاركون ليتقا�سموا خرباتهم يف هذا التمرين ( اح�سا�سهم� ،شعورهم ،الخ).
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كيف يبدو الأمر و�أنت يف مقدمة املجموعة؟ و�أنت يف امل�ؤخرة؟.
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كيف يبدو الأمر و�أنت م�ضطر للفكاك من متا�سك يديك مع بقية املجموعة؟.
هل و�صلت �إىل احلائط؟ باي �سرعة؟ وكيف يبدو االمر و�أنت ال تعرث على مكان عند احلائط؟.
ما الذي ميكن عمله لتوفري فر�ص �أكرث م�ساوية للكل؟.
خمرجات اجلل�سة

يف نهاية اجلل�سة يتم تعزيز مهارات التدخل والت�شبيك والتحويل لدى مقدم اخلدمة والتعرف على اهميتها لبناء الثقة مع
املتوجهة وم�ساعدتها على ال�شعور باالطمئنان واالنفتاح على مقدم اخلدمة وامل�شاركة باملعلومات.
توجيهات ا�سا�سية للمدرب/ة:

•التمارين هي عبارة عن متارين ن�شطة بحيث يحتاج املدرب/ة �إىل م�ساحة جيدة يف القاعة التي يتم التدريب فيها.
•من املهم اثارة احل�سا�سية نحو �أهمية امل�س�ؤولية الأخالقية واملهنية من قبل مقدم اخلدمة نحو حماية الن�ساء و�أثرها على
العالقة مع املتوجهة وانفتاحها مب�شاركة املعلومات وبناء الثقة.

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

اجلل�سة الرابعة
ق�صور القوانني يف
حماية �ضحايا العنف
الأ�سري يف فل�سطني

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد -الو�سائط
التدريبية)

 بطاقات ملونة ع�صف ذهني التعرف على الق�صور يف اقالم فلوما�سرت جمموعات عملالقوانني الفل�سطينية جتاه
التعامل مع ق�ضايا العنف الأ�سري  -مناق�شة اوراق عمل  -كراتني ملونة
 اقالم ملونة تعزيز اجتاهات امل�شاركني/اتنحو �إيجاد قانون حلماية الأ�سرة
من العنف

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني من خالل ورقة عمل مواقف من ق�ضايا العنف الأ�سري
الن�شاط الثاين :درا�سة حاالت

الوقت
الزمني

3
�ساعات

�ساعة
�ساعتني

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط االول  :ع�صف ذهني حول املوقف من ق�ضايا العنف اال�سري
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يقوم املدرب/ة بتوزيع ورقة عمل (مواقف من ق�ضايا العنف اال�سري) حتتوي على جمموعة من املواقف جتاه ق�ضايا العنف
اال�سري على كافة امل�شاركني/ت ويجري نقا�ش امل�شاركني/ت حول مواقفهم من النقاط املوجودة يف ورقة العمل ويقوم املدرب
بتقريب االجتاهات نحو التفريق بني االجتاهات ال�سلبية وااليجابية اجتاه ق�ضايا العنف الأ�سري.
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ورقة عمل خا�صة مبواقف للم�شاركني/ات من ق�ضايا العنف الأ�سري:

1 .1ال حاجة لوجود قوانني خا�صة بحماية الأ�سرة من العنف فمجتمعنا ال يعاين �أي من مظاهر العنف يف الأ�سرة.
2 .2القوانني املوجودة كافية وكفيلة بحماية الأ�سرة من العنف.
3 .3املطالبة بقوانني حلماية الأ�سرة من العنف هي لي�س �أكرث من �إ�سقاط ثقافات غربية ال متت �إىل واقعنا الفل�سطيني ب�أي
�صلة كانت.
�4 .4ضرب الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم يق�صد به تربيتهم وتعديل �سلوكهم.
5 .5ال يحق لإحد التدخل يف �ضرب الزوج لزوجته فهذا �ش�أن خا�ص.
6 .6تعتقد اجلهات املخت�صة ،ويبيح لهم القانون ذلك ب�إيواء املر�أة املتواجدة يف �ساعات مت�أخرة من الليل يف �أماكن خا�صة
ب�إيواء املت�سولني.
7 .7اذا ما �شاهدت �أحد الأ�شخا�ص ينهال بال�ضرب على �أحد �أفراد �أ�سرته ،فانت غري ملزم بتبليغ اجلهات املخت�صة.
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8 .8من غري املمكن للجهات املخت�صة التدخل يف حاالت العنف الأ�سري �إال من خالل �شكوى ر�سمية من ال�ضحية.
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النقاط املفتاحية مل�ساعدة املدرب/ة على �إثارة وتلخي�ص النقا�ش يف ورقة العمل .

1 .1كافة القوانني واالح�صائيات الوطنية ت�ؤكد على وجود ظاهرة العنف الأ�سري.
2 .2هناك ق�صور يف قانون العقوبات وقانون االجراءات اجلزائية يف حماية �ضحايا العنف اال�سري.
3 .3االردن �أقر قانون حلماية الأ�سرة من العنف ،ولبنان �أقر قانون حلماية الأ�سرة من العنف.
4 .4اكدت كافة االدبيات الرتبوية والتجارب �أن ال�ضرب وكافة �أ�شكال العنف االخرى ت�ؤثر �سلبا على منو الطفل وتن�شئته
ال�سليمة.
5 .5ان �ضرب الزوج لزوجته لي�س �ش�أن خا�ص بل هو ق�ضية جمتمعية تتطلب التدخل حلمايتها من العنف وحقها يف حياة
حتفظ كرامتها.
6 .6كمخرج للجهات املخت�صة ومن �أجل توفري مكان �آمن للن�ساء �ضحايا العنف اال�سري يتم ا�سناد �صفة الت�سول لهن ،للتمكن
من �إدخالهن �إىل مراكز �إيواء تابعة للجهات املخت�صة ،وذلك يتنافى مع متطلبات احلماية وحفظ الكرامة االن�سانية.
7 .7قانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني اليلزم الأ�شخا�ص بالتلبيغ عن حاالت العنف التي يجب �أن تقوم على �شكوى من
ال�ضحية �أو من اال�شخا�ص املحددين يف القانون ،وهذا يتما�شى مع التقاليد ال�سائدة.
8 .8اليجب ان يكون التدخل من �أجل حماية �ضحايا العنف فقط مبني على �شكوى.

الن�شاط الثاين  :درا�سة حاالت
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يقوم املدرب بتق�سيم املجموعة الكلية �إىل  3جمموعات م�صغرة ويطلب من كل جمموعة درا�سة احلالة وحتديد االنتهاكات وفق
اال�سئلة الواردة يف كل حالة درا�سية ويتم عر�ض ما مت التو�صل اليه يف املجموعات الثالث على لوح قالب ،وتقوم/يقوم املدرب
بتعميق النقا�ش مع امل�شاركني/ات �أثناء العر�ض وفق النقاط املفتاحية املبينة �أدناه لكل حالة.
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املجموعة االوىل
احلالة رقم ()1

�سناء البالغة من العمر  19عاما تعي�ش مع �أ�سرتها يف �إحدى حمافظات ال�ضفة� ،سناء طالبة جمتهدة حيث �أنهت درا�ستها
الثانوية بتفوق والتحقت باجلامعة تخ�ص�ص قانون� ،سناء تعاين من �أجواء �أ�سرية غاية يف ال�صعوبة ،حيث �أن والدها يعمد
�إىل �ضرب والدتها ،و�إخوانها ،كما �أنها �أي�ضا تتعر�ض للعنف داخل الأ�سرة من والدها ،حيث يعمد والدها �إىل �ضربها �أحيانا
و�أحيانا �أخرى يعمد �إىل حب�سها يف غرفتها ومنعها من الذهاب �إىل اجلامعة ،ويف ذات يوم وعند عودة �سناء من اجلامعة
م�ساء ًا ،وجدت والدتها مغمى عليها نتيجة �ضرب والدها لها ،وعند �صراخها ملا �شاهدته انهال عليها والدها بال�ضرب ،مما
دفعها �إىل الهروب من املنزل للتجوال يف ال�شوارع ليال دون �أن تهتدي �إىل مكان ي�ؤويها من ظلم والدها وتهديده امل�ستمر لها
بحرمانها من ا�ستكمال درا�ستها اجلامعية،وتعمد حب�سها يف البيت .بقيت �سناء �ساعات طويلة وهي ت�سري على قدميها �إىل
�أن �أرهقت وجل�ست على الر�صيف ،ويف �أثناء ذلك مرت �سيارة �شرطة ،وما �أن �شوهدت �سناء جال�سة يف مثل هذه ال�ساعة من
الوقت املت�أخر على الر�صيف على غري امل�ألوف يف جمتمعنا ،توقفت �سيارة ال�شرطة �إىل جانبها ،وقد �س�ألها �أفراد ال�شرطة عن
�سبب وجدودها يف مثل هذا التوقيت يف هذا املكان ،وحاولت �سناء �إخبارهم واخلوف ميلأ عينيها عن �سبب وجودها وخوفها
من العودة �إىل البيت لتفادي ويالت �أبيها  ،فقامت ال�شرطة با�صطحاب �سناء �إىل مركز ال�شرطة ،ولعدم وجود مكان ي�أوي مثل
هذه احلاالت ،ومن اجل �إيجاد مكان لإيواء �سناء يف مثل هذه احلالة ،البد من و�ضعها يف مراكز الت�أهيل والإ�صالح ،وعليه مت
�إ�سناد تهمة الت�سول لها من اجل ا�ست�صدار قرار ق�ضائي بجرم الت�سول وو�ضعها يف هذه املراكز.
•ماهو �شعورك بعد قراءة الق�صة؟.
•ماموقفك من �سناء؟.
•ماموقفك من والد �سناء؟.
•كيف تقيم/ي املعاجلة التي متت مع �سناء؟.
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•كيف ترى/ين اليات التدخل املالءمة حلماية �سناء؟.
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املجموعة الثانية:
احلالة رقم ()2

توجهت �أمينة البالغة من العمر  34عاما �إىل �إحدى امل�ست�شفيات وهي تعاين من ر�ضو�ض و�آثار كدمات و�أمل يف خمتلف �أنحاء
ج�سدها ،وعند �س�ؤال الطبيب لها عن �سبب هذه الر�ضو�ض� ،أفادت �أنها تعر�ضت لل�ضرب املربح من زوجها ،وملا كان من واجب
الطبيب وفق القانون التبليغ عن مثل هذه احلاالت ،قام ب�إبالغ اجلهات املخت�صة ،وعند ح�ضور النيابة العامة �إىل امل�ست�شفى
لأخذ �أقوال �أمينة ،وقبل �أخذ �أقوالها اطلعوا على حالتها من قبل الطبيب ،والذي �أفاد �أن حالة �أمينة ال�صحية ال ت�ستوجب
مبيت يف امل�ست�شفى وال ت�ستدعي تعطيلها عن العمل لأكرث من يومني ،وعلى �ضوء ذالك وملا يتطلبه القانون من �أنه يف مثل هذه
احلاالت والتي تكون فيها الإ�صابة مل ت�صل �إىل درجة املر�ض �أو التعطيل عن العمل لأكرث من ع�شرة �أيام ال يجوز للنيابة العامة
مبا�شرة الدعوى اجلزائية من دون تقدمي �شكوى من قبل امل�صاب ،وبناء عليه طلبت النيابة من �أمينة تقدمي �شكوى من �أجل
متابعة الإجراءات بحق زوجها املعتدي عليها� ،إال �أن �أمينة خوف ًا من العواقب الذي قد تنجم من طرف زوجها و�أهلها ترددت
ومل ت�ستطع �أن تقدم �شكوى بحق زوجها املعتدي عليها ،مما حدا بالنيابة العامة حفظ امللف وعدم مبا�شرة الدعوى وترك
�أمينة بامل�ست�شفى لتعد �إىل بيت زوجها وقد �أعاد الكرة مرة اخرى.
•ماهو �شعورك بعد قراءة الق�صة؟.
•ما موقفك من �أمينة؟.
•ما موقفك من الزوج؟.
•كيف ترى تدخل النيابة العامة؟.
املجموعة الثالثة:

يقطن �أحمد يف �شقة يف �إحدى �أحياء املدينة  ،ي�ستمع �أحمد يوميا �إىل م�شادات بني خالد وزوجته عبري وبناته اللذين يقطنون
يف ال�شقة املجاورة لأحمد ،وذات يوم ويف �أثناء عودة �أحمد �إىل بيته� ،شاهد جاره خالد وهو يقوم ب�ضرب زوجته عبري و�أطفالها
�ضربا مربحا ،و�أمام هذا امل�شهد ما كان من احمد �إال �أن ات�صل على ال�شرطة لإبالغهم عن هذه احلادثة التي تتكرر �شبه
يومي ،وعند ات�صال �أحمد بال�شرطة و�سرد لهم ما �شاهده� ،إال �أن ال�شرطة �أجابت �أحمد �أنها ال ت�ستطيع التدخل يف مثل هذه
احلاالت دون �أن يكون هناك �شكوى من قبل الزوجة �أو الأطفال ،علما �أن القانون ال يعاقب من ال يبلغ عن مثل هذه احلاالت
لأنها تتطلب �شكوى من قبل املعتدى عليه.
•ماهو �شعورك بعد قراءة الق�صة؟.
•ماموقفك من �أحمد؟ لو كنت مكان �أحمد ماذا كنت/ي �ستفعل/ي؟.
•كيف تقيم/ي املعاجلة التي متت مع احلادثة؟.
•كيف ترى/ين اليات التدخل املالئمة حلماية عبري واطفالها؟.
خمرجات اجلل�سة:

•م�شاركني/ات قادرين/ات على �إدراك الق�صور يف القوانني الفل�سطينية يف التعامل مع العنف الأ�سري.
•م�شاركني/ات حمفزين/ات على دعم وجود قانون حلماية الأ�سرة من العنف.
�إر�شادات للمدرب/ة:

كاف يف قانون الإجراءات اجلزائية وخا�ص ًة يف املواد املت�صلة بتقدمي ال�شكوى
•ان يكون/تكون املدرب/ة على اطالع ٍ
واليات التقدم بها.
كاف يف قانون العقوبات وخا�صة املواد املت�صلة بال�ضرب والإيذاء.
•�أن يكون/تكون املدرب/ة على اطالع ٍ
•الإ�ستناد اىل القوانني (قانون االجراءات اجلزائية -قانون العقوبات ) واملواد املحددة ذات ال�صلة ،عند تطبيق الأن�شطة
التدريبية مع امل�شاركني/ات.
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

اجلل�سة اخلام�سة
مربرات قانونية حلماية
الأ�سرة من العنف

 يتعرف امل�شاركني/ات على �سبلاحلماية الالزمة للأ�سرة من العنف
 تعزيز م�سلكيات امل�شاركني/اتلإلزامية توفري ال�سبل حلماية الأ�سرة
من العنف
 تزويد امل�شاركني/ات من مهاراتالت�أثري يف دفع قانون حماية الأ�سرة نحو
الت�شريع

 ع�صف ذهني جمموعات عمل -مناق�شة اوراق عمل

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت
الزمني

 �أقالم فلوما�سرت 3�ساعات
 كراتني ملونةون�صف
� -أقالم ملونة

الن�شاط الأول :عمل جمموعات ملربرات قانون حماية اال�سرة من العنف
الن�شاط الثاين :عر�ض وتلخي�ص مربرات حماية اال�سرة من العنف.

�ساعتني ون�صف
ن�صف �ساعة

الن�شاط الأول :عمل جمموعات ملربرات قانون حماية اال�سرة من العنف
يعمل املدرب على تق�سم املجموعة الكلية من امل�شاركني/ات �إىل �أربعة جمموعات م�صغرة ،ويتم توزيع ف�صول القانون املقرتح
على املجموعات االربعة وتقوم كل جمموعة باجراء نقا�ش حول اجلزء املتعلق بها على النحو التايل:
املجموعة رقم 1
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الف�صل يتعلق باالحكام العامة والتعاريف( .ملحق رقم )1/1
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الأ�سئلة التي ت�ساعد املدرب على ت�سيري النقا�ش.
1 .1ما هو موقف املجموعة من التعريفات واالحكام العامة املطروحة؟.
�2 .2إىل �أي مدى يوجد توافق على التعريفات اخلا�صة مثل الأ�سرة ،الطفل ،العنف ،احلماية ،الأمر االحرتازي� ،أمر احلماية،
�أمر خدمة املجتمع؟.
املجموعة رقم 2

الف�صل املتعلق باليات تقدمي البالغات  ( .ملحق )1.2
اال�سئلة التي ت�ساعد املدرب على تي�سيري اجلل�سة.
1 .1هل املواد القانونية الواردة يف ف�صل البالغات تتنافى مع ( خ�صو�صة اال�سرة يف املجتمع الفل�سطيني) وكيف؟
2 .2ما هي م�صادر �شرعية تدخل الفئات املذكورة يف ف�صل البالغات؟.
املجموعة 3

الف�صل املتعلق باالجراءات الق�ضائية ومر�شدي حماية اال�سرة من العنف ( .ملحق )1.3
الأ�سئلة التي ت�ساعد املدرب على تي�سيري اجلل�سة.
1 .1مدى كفاءة اجراءات التدخل اخلا�صة حلماية ال�ضحية من العنف؟.
2 .2هل ترى �أن هذه االجراءات ت�شكل ا�ضافة وتطور يف منظومة احلماية من العنف اال�سري؟

3 .3هل ال�صالحيات املمنوحة الطراف التدخل امل�شار لها كافية لتحقيق احلماية لل�ضحية؟
يطلب من كل جمموعة �أن تقوم بعر�ض ما تو�صلت �إليه من نتائج وتباين داخل املجموعة وتقوم/يقوم املدرب/ة بتلخي�ص
املربرات وعر�ضها على املجموعة ملحق ( 1.4مربرات حماية اال�سرة من العنف).
خمرجات اجلل�سة:

•م�شاركني/ات لديهن/م اطالع على طرق احلماية الالزمة للأ�سرة من العنف.
•امل�شاركني/ات لديهم/ن مهارات الت�أثري يف دفع تبني قانون حماية الأ�سرة.
�إر�شادات للمدرب/ة:

•مراعاة التباين يف توجهات امل�شاركني/ات اجتاه الق�ضايا املطروحة يف اجلل�سة ،وخا�صة �أن مو�ضع القانون هو طرح
م�ستحدث ،وهو يثري اجلدل ،فقد يرف�ض البع�ض ملا مت طرحه من اليات يف القانون والتي تتعلق بالتدخل.
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•البد �أن يكون املدرب مطلع وعلى معرفة كافية مبو�ضوع احلماية والقوانني ذات ال�صلة واال�شكاليات التي تعرت�ضها.
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القراءات المرجعية في الحماية من العنف المبني على
أساس النوع االجتماعي والعنف األسري

حقائق حول العنف �ضد الن�ساء يف فل�سطني

ت�سود يف املجتمع الفل�سطيني حالة �إنكارا لوجود العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي ب�شكل عام والعنف �ضد املر�أة ب�شكل
خا�ص .وال تتوفر حتى الآن �إح�صاءات وطنية �شاملة توثق حاالت العنف �ضد املر�أة ومدى انت�شارها� ،إال احلاالت التي مت توثيقها
من خالل درا�سات قطاعية خمتلفة ومن قبل جهات حمايدة �أو تعمل مع �ضحايا العنف.
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ورد يف الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  20كانون �أول عام 1993
تعريف للعنف �ضد املر�أة ب�أنه «�أي فعل عنيف قائم على �أ�سا�س اجلن�س ،وينجم عنه �أو يحتمل �أن ينجم عنه �أذى �أو معاناة
بدنية �أو جن�سية �أو نف�سية للمر�أة ،مبا يف ذلك التهديد باقرتاف مثل هذا الفعل �أو الإكراه �أو احلرمان التع�سفي من احلرية،
�سواء �أوقع ذلك يف احلياة العامة �أو اخلا�صة».
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وقد ورد هذا التعريف يف الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤمتر العاملي الرابع للمر�أة يف بكني عام � 1995إذ جاء فيها« :العنف �ضد
الن�ساء هو �أي عنف مرتبط بنوع اجلن�س ،ي�ؤدي على الأرجح �إىل وقوع �ضرر ج�سدي �أو جن�سي �أو نف�سي �أو معاناة للمر�أة مبا يف
ذلك التهديد مبثل تلك الأفعال ،واحلرمان من احلرية ق�سر ًا �أو تع�سف ًا� ،سواء حدث ذلك يف مكان عام �أو يف احلياة اخلا�صة».
العنف �ضد الن�ساء لي�س �أمر ًا حمتوم ًا وال طبيعي ًا ،فهو تعبري عن قيم ومعايري خا�صة مبرحلة معينة وثقافة معينة حتتاج
جلهود كبرية للوقوف �ضدها والعمل على تغيريها .املعطيات والإح�صاءات املقدمة �أدناه هي م�ؤ�شرات لوجود م�شكلة العنف
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف املجتمع الفل�سطيني ،ولكنها ال تعك�س بال�ضرورة حجم امل�شكلة ،خا�صة و�أن املجتمع
الفل�سطيني والثقافة ال�سائدة فيه ال زالت تنظر مل�س�ألة العنف على �أنها ق�ضية «عائلية وخا�صة» وبالتايل فان الإح�صاءات
املتوفرة ال تعك�س بال�ضرورة حجم امل�شكلة .ومع ذلك فهي م�ؤ�شر على وجود امل�شكلة وتف�شيها يف املجتمع .لذلك البد من «اتخاذ
الدول التدابري ال�ضرورية لتعديل الأمناط االجتماعية والثقافية ل�سلوك الرجل واملر�أة ،بهدف حتقيق الق�ضاء على التحيزات
والعادات العرفية وكل املمار�سات الأخرى القائمة على فكرة دونية �أو تفوق احد اجلن�سني� ،أو على ادوار منطية للرجل واملر�أة»
هذا ما ورد يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو ) والتي مت م�ؤخرا امل�صادقة عليها من قبل املكتب
الرئا�سي يف رام اهلل بدون �أي حتفظات على �أي بند� .أما «الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة» ف�أبرز �ضرورة اعتبار
العنف �ضد الن�ساء ظاهرة ولي�ست جمرد حالة ،وهذا يقت�ضي اتخاذ التدابري الوقائية والعالجية للت�صدي جلميع �أ�شكال
العنف وم�ستوياته �إ�ضافة �إىل و�ضع قوانني خا�صة حلماية �ضحايا العنف من الن�ساء ومعاقبة مرتكبيه.
فقد �أكد تقرير الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ان املر�أة العربية تعاين من العنف بنف�س القدر الذي تعانيه نظريتها يف باقي
دول العامل ،بالإ�ضافة �إىل التمييز يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف عدد كبري من البلدان العربية .وقد �أ�شار تقرير منظمة
العفو الدولية ال�صادر يف مايو � 2005إىل معاناة الن�ساء العربيات ،ف�أكد �أن «الن�ساء الالئي يتعر�ضن للعنف يجربن على البقاء
يف �أو�ضاع م�سيئة لأنهن ال يجدن مكان ًا �آخر يذهنب �إليه ،ومل حت�صل �أي واحدة منهن على �أي �شكل من �أ�شكال الإن�صاف ،كما
مل تتلق �أي منهن �إغاثة فورية بل يرتكن فري�سة للمعاناة».
تعي�ش املر�أة يومي ًا خطر التعر�ض للعنف اجل�سدي واملعنوي مبا لي�س له مثيل لدى الرجال .وت�شري املعلومات التي جمعها
املكتب االح�صائي للأمم املتحدة ل�سنة � 2000أن امر�أة واحدة من بني �أربع ن�ساء يف البلدان ال�صناعية ويف البلدان النامية قد
تعر�ضت لل�ضرب من قبل زوجها.
ويف تقرير ملنظمة ال�صحة العاملية ( )2002حول م�سح يف  48دولة حول العنف �ضد املر�أة مع من تربطها بهم عالقة حميمة،
تبني �أن من  10اىل  %69من املبحوثات قد تعر�ضن مرة واحدة على الأقل يف حياتهن للعنف.

�أكدت الأدبيات والدرا�سات املختلفة على �أن العنف يف �أ�سا�سه ينبع من ق�ضية ال�سيطرة وفر�ض القوة ومن ال�سيادة الذكورية
التي �أعطيت للرجل لفر�ض �آرائه و�أفكاره و�شخ�صيته على املر�أة .وقد جاء ذلك وا�ضحا من خالل التعريفات املذكورة �أعاله
والتي مت التاكيد عليها اي�ضا يف تعريف �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان العنف على �أ�سا�س النوع االجتماعي (« :)1998العنف
الذي يكون فيه الرجل واملر�أة معنيان والذي ينتج عن عدم التوازن يف عالقات ال�سلطة بني املر�أة والرجل .يكون العنف موجه ًا
مبا�شرة �ضد املر�أة لأنها امر�أة �أو مي�س املر�أة ب�صفة متفاوتة ،ويت�ضمن فيما يت�ضمن املمار�سات النف�سية واجل�سمية واجلن�سية
(التهديد ،التعذيب ،االغت�صاب ،احلرمان من احلرية داخل الأ�سرة وخارجها) ،وقد يت�ضمن �أي�ض ًا املمار�سات التي تقودها
الدولة �أو اجلماعات ال�سيا�سية» .واي�ضا يف تعريف منظمة ال�صحة العاملية للعنف (�« :)2002أية حماولة مق�صودة ال�ستعمال
القوة اجل�سدية �أو التهديد با�ستعمالها �ضد الذات �أو �شخ�ص �آخر �أو جمموعة �أ�شخا�ص �أو جمتمع حملي ،ينتج عنها �أو يكون
هناك احتمال كبري �أن ينتج عنها جروح �أو قتل �أو �إعاقة �أو �أذى نف�سي �أو حرمان».
وبالتايل ،ف�إن الرجل هو الذي يتحكم يف م�سار حياته وحياة املحيطني به ،كالزوجة والأطفال .ويدخل العنف العائلة من زوجة
و�أطفال يف دائرة لها منط ثابت من ال�سلوك الذي يتم بطريقة م�ستمرة ومكررة .ومتر املر�أة/الزوجة بهذه الدائرة من خالل
مراحلها جميعها.
م�ؤ�شرات حول �أ�شكال العنف املمار�س �ضد الن�ساء يف فل�سطني

•على الرغم من عدم وجود �أرقام وطنية حول حوادث القتل على خلفية ال�شرف فان �سجالت مركز املر�أة للإر�شاد
القانوين واالجتماعي �أ�شارت �إىل تعر�ض 31امر�أة للقتل خالل العام  2003فيما يعرف باحلفاظ ً على «�شرف الرجل» �أو
«�شرف العائلة».

•بينت نتائج م�سحني وطنيني �أجراهما مركز بي�سان يف الأعوام  1998و� 1999أن  %21و %23من الن�ساء قام �أزواجهن
مبمار�سة اجلن�س معهن دون ر�ضاهن خالل ال�سنة ال�سابقة للم�سح.
•بينت نتائج درا�سة حول العنف متت يف غزة من قبل مركز �ش�ؤون املر�أة عام � ،2001أن الزوج هو امل�س�ؤول الأول عن حوايل
 %97من حاالت العنف.
•درا�سة مركز �ش�ؤون املر�أة  -غزة لعام  2001بينت �أن  %10.5من الن�ساء املعنفات يتلقني فعل العنف من والدي الزوج.
•هناك عالقة بني �صلة القرابة ودرجتها بني الزوجني وبني تعدد املعنفني ،حيث بلغت ن�سبة املعنفات املتزوجات من �أقارب
من الدرجة الأوىل ويتلقني العنف من �أفراد الأ�سرة املختلفني  %16.5مقارنة ب  12.9من الن�ساء املتزوجات من نف�س
احلمولة و %10.3من الن�ساء املتزوجات من حمولة �أخرى وذلك ح�سب نتائج درا�سة مركز �ش�ؤون املر�أة يف غزة يف العام
.2001
•العنف ب�أ�شكاله املختلفة �أكرث حدوث ًا بني الأزواج ال�شابة منه بني الأكرث تقدم ًا يف العمر ،حيث بلغ معدل العمر عند الزواج
لدى الأزواج املعنفني � 22سنة والزوجات املعنفات � 18سنة ،مما ي�شري بو�ضوح �إىل �أن التزويج املبكر هو �أحد �أهم عوامل
اخلطر التي تنبىء بالعنف الأ�سري ح�سب نتائج درا�سة مركز �ش�ؤون املر�أة يف غزة يف العام .2001
•البطالة والوفاة وال�سجن لأحد �أفراد الأ�سرة �شكلت جميعها �أر�ضية خ�صبة لتوليد العنف �ضد الن�ساء داخل الأ�سرة.
•معدل انت�شار العنف الذي تتعر�ض له الن�ساء احلوامل يف القد�س بلغ  %19.6للن�ساء يف الفئة العمرية � 29-20سنة .ومن
امللفت �أن  %45من الن�ساء املعنفات كن يف الثلث الأخري من احلمل وذلك ح�سب درا�سة عام .2004
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•يف درا�سة حول حجم العنف العائلي ملركز بي�سان للبحوث والإمناء متت عام � 1995أقرت  %35من املبحوثات �أنهن تعر�ضن
للعنف النف�سي والكالمي املتكرر ،و� %21أقرت �أنهن تعر�ضن للعنف اجل�سدي وحوايل  %9تعر�ضن للعنف اجل�سدي احلاد
فيما �أقرت  %7من الفتيات املبحوثات �أنهن تعر�ضن مل�ضايقات جن�سية من قبل �أحد �أخوتهن ووقع االغت�صاب من قبل
الأب على ما ن�سبته  %4من املبحوثات.
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•العنف النف�سي هو �أكرث �أ�شكال العنف �شيوع ًا بني الن�ساء يف قطاع غزة ( )%51.5يليه العنف اجل�سدي  46%من ن�سبة
الن�ساء اللواتي تتعر�ض للعنف.
•تتعر�ض الن�ساء يف خميمات قطاع غزة �إىل �أعلى ن�سبة من العنف اجل�سدي والنف�سي واجلن�سي واالقت�صادي ح�سب درا�سة
مركز �ش�ؤون املر�أة لعام .1995
•هناك عالقة عك�سية بني العمر والتعر�ض للعنف اجل�سدي ح�سب بيانات م�سح ال�شباب الذي نفذه الإح�صاء عام ،2003
حيث انخف�ضت الن�سب مع تقدم العمر وذلك لكال اجلن�سني ،فيما برزت الفوارق بني الذكور والإناث �ضمن الفئة العمرية
� 11-10سنة بقيمة مقدارها  %4.6ل�صالح الذكور.
التوزيع الن�سبي لل�شباب وتعر�ضهم للعنف خالل ال�شهر ال�سابق للم�سح
الفئة العمرية
بال�سنوات

التعر�ض للعنف اجل�سدي
ذكور

�إناث

كال اجلن�سني

11-10

19.4

24.0

%21.6

14-12

17.2

15.3

%16.2

19-15

11.2

7.2

%9.2

24-20

6.9

2.9

%5.0

الجزء الثالث | الحماية من العنف المبني على أساس النوع االجتماعي والعنف األسري

امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،م�سح ال�شباب.2003 ،

110

على مدى �سنوات ثالث ( )1998-1996ح�سب درا�سة مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ،عام  ،2001ن�سبت وفاة
ما جمموعه  234امر�أة �إىل «الق�ضاء والقدر» مع فروقات وا�ضحة بني الألوية حيث احتل لواء رام اهلل املرتبة الأوىل يف ال�سنة
الأوىل ( )1996ثم قفز لواء نابل�س �إىل املرتبة الأوىل يف ال�سنتني التاليتني ( .)1998-1997و�إذا ما قورنت هذه البيانات مع
�سجالت ال�شرطة جند �أن هناك فرقا �شا�سعا بني االثنتني علم ًا بان الأعداد يف �سجالت ال�شرطة مل تتجاوز  33حالة �أخذت
بالتناق�ص �سنة بعد �أخرى.
•ثلث الن�ساء يف امل�سوح التي �أجراها مركز بي�سان  1999-1998ال ميلكن حق قرار ا�ستعمال م�صروف البيت كما تراه
الواحدة منهن منا�سب ًا ،علم ًا ب�أن احلديث هنا يدور عما يطلق عليه تقليدي ًا مملكة املر�أة وهذا ميكن اعتباره م�ؤ�شر ًا على
ا�ستئثار الكثري من الرجال باملوارد املالية داخل الأ�سرة حتى فيما يخت�ص بف�ضاء الن�ساء ودورهن داخل م�ؤ�س�سة الزواج.
هذا م�ؤ�شرا من كثري من امل�ؤ�شرات الواجب بحثها لقيا�س العنف االقت�صادي داخل الأ�سرة.
•ح�سب م�سح قام به اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني لعام  2005والذي �إعتمد تعريفا دوليا للعنف �ألأ�سري وبالتايل
�إعتمد متغريات قيا�س دولية قد ال تعطي م�ؤ�شرا حقيقيا عن العنف املمار�س �ضد الن�ساء �أو �ألأطفال يف فل�سطني ف�إن:
ن�سبة الن�ساء اللواتي �سبق لهن الزواج وتعر�ضن لأحد �أ�شكال العنف من قبل الزوج على الأقل ملرة واحدة :العنف النف�سي ،%61
العنف اجل�سدي  ،%23والعف اجلن�سي %11
ن�سبة الن�ساء غري املتزوجات (� 18سنة ف�أكرث) واللواتي تعر�ضن لأحد �أ�شكال العنف من قبل احد �أفراد الأ�سرة على الأقل ملرة
واحدة :العنف النف�سي  ،%52العنف اجل�سدي .%25
�أن �أكرث من %52.2من ال�سكان يف الأرا�ضي الفل�سطينية هم من الأطفال دون �سن  18عام ،و�أن �أكرث من ن�صفهم ()%51.4
قد تعر�ضوا ل�شكل من �أ�شكال الإ�ساءة ،وان %93ممن تعر�ضوا للإ�ساءة قد تعر�ضوا لها داخل الأ�سرة (.م�سح العنف الأ�سري
–اجلهاز املركزي للإح�صاء �سنة .)2006/2005

•وح�سب تقرير للهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق الإن�سان فان � 37إمراة قتلت يف عام  2007على خلفية العنف الأ�سري:
 171 .1منهن على خلفية ما ي�سمى بقتل ال�شرف.
 92 .2منهن ب�سبب خالفات عائلية.
 113 .3منهن الإ�ستعمال اخلاطيء لل�سالح.
•�إن دوامة العنف ال�سيا�سي املتزايد الذي متار�سه قوات االحتالل الإ�سرائيلي خلقت دوامة من العنف �ضد املر�أة فالفقر
والبطالة و�سوء الظروف املعي�شية وو�ضع العوائق �أمام و�صول النا�س �إىل الرعاية ال�صحية واخلدمات الأخرى ،فيما
ا�ضمحلت الفر�ص وازداد التناف�س عليها مع فقدان الأمان والطم�أنينة يف و�ضع ال حترتم فيه حقوق الإن�سان حيث تعاظمت
ال�ضغوط النف�سية واالجتماعية واالقت�صادية و�أثرت �سلب ًا على الن�ساء ب�شكل خا�ص ب�سبب قلة املوارد التي ميلكنها �أو
بو�سعهن الإفادة منها .كما �أنها �أفرزت حالة من الإحباط لدى الرجال ب�سبب عجزهم عن �أداء دورهم التقليدي يف
حت�صيل لقمة العي�ش.
التمييز ال�سلبي يف فر�ص العمل ومواقع وهام�ش �صنع القرار هو �أحد �أ�شكال العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي املمار�س
�ضد الن�ساء.
العنف النف�سي واالجتماعي املوجه �ضد الن�ساء يف م�ؤ�س�سات املجتمع الر�سمية وغري الر�سمية عنف خفي واحلديث هنا عن
التمييز ال�سلبي يف فر�ص العمل ومواقع وهام�ش �صنع القرار داخل امل�ؤ�س�سات والقطاعات املختلفة وتطبيق القوانني -التي هي
�أ�ص ًال منحازة للرجل مبعظمها و�سن الت�شريعات التي من �ش�أنها �أن تعدل بع�ض ًا من هذه القوانني ومعاجلة الرتاخي يف تنفيذ
ما هو ل�صالح املر�أة منها وغري ذلك الكثري .كل هذا ي�صب يف خانة العنف ب�أ�شكاله و�أمناطه املختلفة التي ال بد من التعاطي
معها لتحقيق اال�ستثمار الأف�ضل يف الكوادر الب�شرية والوطنية من الرجال والن�ساء على حد �سواء ،ذلك لأن البناء يحتاج لكل
ذرة عطاء من كل فرد من �أفراد املجتمع.
�إح�صائيات منتدى مناه�ضة العنف �ضد املر�أة :
ح�سب �إح�صائيات املنتدى قتلت  11امر�أة على خلفية ال�شرف ،منها  4حاالت يف غزة و  7يف ال�ضفة .
�إح�صائيات الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان :

ح�سب �سجالت الهيئة ،فقد قتل  9حاالت يف ال�ضفة الغربية ،و  4حاالت يف قطاع غزة ،موزعة كالتايل:
وجود  5حاالت يف حمافظة اخلليل 2 ،قلقيلية 1 ،رام اهلل 1 ،طولكرم ،و�أ�صغرهن  16عام و�أكربهن  50عام ،حيث نرى الن�سبة
الأكرب يف اخلليل .
�إح�صائيات دائرة حماية الأ�سرة يف جهاز ال�شرطة يف ال�ضفة الغربية

�سجلت هذه  126حالة هروب لفتيات من منازل ذويهن 56 ،منهن يعود ال�سبب لتعر�ضهن لتحر�ش جن�سي داخل العائلة� .إ�ضافة
�إىل  22حاله يعود لعنف ج�سدي �أو لفظي من داخل الأ�سرة.
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اما اح�صائيات  2009لبع�ض امل�ؤ�س�سات فهي ت�شري اىل وجود الظاهرة ب�شكل وا�سع وهي كاالتي:
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اخلليل

بيت
حلم

رام
اهلل

نابل�س

جنني

قلقيليه

�سلفيت

طولكرم

اريحا

طوبا�س

املجموع

الإيذاء

175

34

105

112

76

60

32

58

41

16

709

تهديد

9

10

13

57

7

25

5

8

5

14

153

ال�شروع بالقتل

3

/

/

2

1

1

/

/

/

7

معاك�سة الفتيات

4

7

27

10

10

9

/

3

3

2

75

اعتداء على ملك
الغري

13

2

4

17

7

6

30

7

1

5

92

اغت�صاب

1

1

2

/

1

1

/

1

1

/

8

�شتم وحتقري

7

/

13

19

53

49

5

10

19

175

حماولة انتحار

3

14

/

/

7

1

1

/

18

2

46

215

68

164

217

109

156

117

82

79

58

1265

االنتهاك

املجموع

�إح�صائيات مركز حمور :

مت �إدخال  43حاله خالل عام  2009من فئات عمريه خمتلفة ،وهي على خلفية عنف اجتماعي وتهديد بالقتل ،ومت ا�ستقبال
 12اطفال مع امهاتهم من بينها  14حالة على خلفية االعتداء اجلن�سي والتحر�ش اجلن�سي واال�ستغالل اجلن�سي.
حيث ت�ضمن التقرير الربعي ملركز حمور عن الفرتة الواقعة ما بني  2010/2/28-2009/12/1توفري حماية وايواء لـ 16
منتفعة جديدة ،وتقدمي  80متابعة طبية ،ومتابعة  41ق�ضية قانونية ،ودمج  7فتيات مع ا�سرهن وخروج  8منتفعات للعمل.
بينما مت ا�ستقبال  29منتفعه جديدة من خلفيات عنف اجتماعي وتهديد بالقتل يف ال�شهور الثالثة االخرية حتى �شهر 2010/6
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�إح�صائيات دار رعاية الفتيات:
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وتظهر الإح�صائيات �أن  19فتاه و�صلت الدار خالل العام  2009موزعه على جميع املحافظات حيث ا�ستقبلت هذه الفتيات على
خلفية االعتداءات اجلن�سية واجل�سدية والتفكك العائلي.
مركز طوارئ �أريحا:

و�صلت املركز  31حالة منذ بداية العام وحتى نهاية العام على خلفية عنف منزيل ،اعتداءات جن�سية داخل الأ�سرة� ،إجبار على
الزواج ،ومت ا�ستقبال � 7أطفال يف هذا العام �أي�ضا.
احلركة العاملية للدفاع الأطفال:

مت ر�صد وتوثيق احلاالت التالية عن الأطفال 5:حاالت �إ�ساءة جن�سيه من قبل العائلة 8 ،حاالت �إ�ساءة ج�سديه 7 ،حاالت �إهمال
تربوي  6 ،حاالت �ضحايا انف�صال ا�سري 4 ،حاالت �ضحايا �إهمال �صحي� 1 ،إهمال عاطفي 1 ،حماولة انتحار نتيجة ب�سبب
ال�ضغوطات النف�سية الأ�سرية واملدر�سية 3 ،طفالت �أ�سريات لدى االحتالل الإ�سرائيلي.
نادي الأ�سري الفل�سطيني:

�أما �إح�صائيات نادي الأ�سري للأ�سريات اللواتي اعتقلن من قبل االحتالل الإ�سرائيلي منذ بداية  2009فهي � 11أ�سريه مابني
موقوفة وحكم �إداري من خمتلف املحافظات.
مركز �ضحايا التعذيب:

مركز �ضحايا التعذيب ا�ستقبل ( )372امر�أة حيث قدم خدمات ال�صحة النف�سية الناجتة عن ظروف االعتقال (الأ�سريات

املحررات) وذويهم ،وكذلك ذوي الأ�سرى وال�شهداء ،والن�ساء الذين تعر�ضن للعنف على احلواجز  ،وبع�ض حاالت العنف
الأ�سري واالعتداءات اجلن�سية .وا�ستقبل املركز  105حاالت من الأطفال دون �سن  18عام من نف�س الفئة امل�ستهدفة.
فلن�ضع حد ًا للعنف �ضد الن�ساء

•�ضرورة تبني قانون فل�سطيني حديث للعقوبات يعي م�شكلة العنف �ضد الن�ساء ويعمل على الق�ضاء عليها �ضمن االلتزام
باملعايري الدولية حلقوق الإن�سان مبا يف ذلك القوانني الأ�سا�سية التي ال متيز بني اجلن�سني فيما يتعلق بجرائم العنف
الأ�سري و جترمي املعتدي وحماية ال�ضحايا.
•مل يورد القانون الفل�سطيني �أي ن�ص لتجرمي اغت�صاب الزوجات علم ًا ب�أن مواقعة الزوج لزوجته دون ر�ضاها ي�ؤدي �إىل
نتائج �سلبية على املر�أة والأ�سرة فهو يعر�ض املر�أة للحمل غري املرغوب فيه بكل ما لذلك من تبعات على �صحتها الإجنابية
النف�سية واجل�سدية ،بالإ�ضافة �إىل انه ي�شعرها بالعجز واخلوف نتيجة عدم قدرتها على ال�سيطرة على ج�سدها.
•هناك حاجة لتح�سني جمع ون�شر بيانات موثوق فيها بدرجة �أكرب ب�ش�أن عدد جرائم العنف الأ�سري والعنف �ضد املر�أة و
جرائم ال�شرف التي ترتكب �أو يتم ال�شروع فيها كل عام.
•هناك حاجة لتطوير �آليات حتريك الدعوى الق�ضائية يف ق�ضايا العنف الأ�سري والعنف �ضد املر�أة مبا ي�ضمن احلق العام
وم�ساندة �ضحايا العنف الذين ال ميكنهم حتريك الدعوة ب�أنف�سهم.
•�أخذت املادة من مركز الأخبار � -أمان

http://www.amanjordan.org/arabic_news

حتقيقات و�آراء.
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•(�شكلت م�سودة ف�صل العنف �ضد الن�ساء يف تقرير مراجعة الأدبيات يف ق�ضايا ال�صحة الإجنابية الذي �سي�صدر عن
م�ؤ�س�سة "مفتاح" الحق ًا املادة الرئي�سية يف �إعداد هذه الن�شرة).

113

العنف الأ�سري والقوانني احلالية
اعداد املحامي� :أ�شرف ابوحية
تعترب م�شكلة العنف الأ�سري م�شكلة عاملية ،فهي ال تقت�صر على جمتمع دون �سواه كونها ظاهرة تعاين منها املجتمعات بغ�ض
النظر عن مدى االنت�شار و�أ�شكال العنف املمار�س ،و�أن الفئات الأكرث ت�ضررا من حدوث العنف هم الأفراد الأقل قوة وهم يف
الغالب الن�ساء والأطفال والكبار يف ال�سن.
ويف فل�سطني فان الو�ضع لي�س بعيدا عما يح�صل يف العامل من ناحية وجود الظاهرة وانت�شارها ،وبالرغم من ندرة الإح�صائيات
الر�سمية الدقيقة حول هذا املو�ضوع� ،إال �أن املراكز وامل�ؤ�س�سات التي تعمل يف هذا املجال ت�ؤكد وجود الظاهرة يف املجتمع
الفل�سطيني بغ�ض النظر عن املكان اجلغرايف �أو امل�ستوى االجتماعي �أو االقت�صادي �أو الثقايف .وينظر ملو�ضوع العنف الأ�سري
يف املجتمع الفل�سطيني وحتديدا للعنف الذي ميار�س �ضد املر�أة على �أنه ق�ضية خا�صة مبعنى �أنها تقع يف املجال اخلا�ص ولي�س
من حق �أحد التدخل بها .ويف الآونة الأخرية وحتديدا يف الت�سعينات ح�صل بع�ض التغيري اجتاه التعاطي مع هذا املو�ضوع ،حيث
�أ�صبح الن�شطاء يف جمال حقوق الإن�سان يربطون مو�ضوع العنف �ضد املر�أة مبو�ضوع متتع املر�أة بحقوقها واعتبار العنف �ضد
املر�أة ي�شكل انتهاكا �صارخا حلقوقها الإن�سانية الأ�سا�سية.
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والعنف الذي ميار�س على املر�أة ينعك�س ب�شكل تلقائي ومبا�شر على الأفراد الآخرين يف الأ�سرة كون املر�أة �سواء كانت �أم
�أو زوجة �أو �أخت �أو ابنة ت�شكل الع�ضو الرئي�سي يف الأ�سرة باعتبارها تقوم ب�أعباء و�أدوار خمتلفة داخل الأ�سرة وهي الدور
الإجنابي والدور املجتمعي �أو ال�سيا�سي والدور االقت�صادي ،وب�شكل رئي�سي فاملر�أة هي التي يقع عليها القيام بالدور الإجنابي
الذي يتمثل بالعناية والرتبية والقيام بامل�س�ؤوليات املنزلية املختلفة ،لذا فتعر�ض املر�أة للعنف يزيد من معاناة �أفراد الأ�سرة
الآخرين وخ�صو�صا الأطفال وكبار ال�سن النعكا�سات العنف الذي ميار�س على املر�أة ،حيث ي�ؤكد االخت�صا�صيون �أن املر�أة التي
تتعر�ض للعنف ،فان �أطفالها ميار�س عليهم العنف ب�شكل �أكرب من الن�ساء اللواتي ال يتعر�ضن للعنف ،وكذلك فان معاناة �أطفال
الن�ساء املعنفات للأمرا�ض واال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية تكون ب�شكل �أكرب عن �أطفال غري املعنفات.
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ومن ا�ستبيان �أهمية الأ�سرة ملا لها من نفوذ وا�سع على �أفرادها فهي الأ�سا�س الأول يف تن�ش�أة الفرد والتي تنعك�س على �سلوكه
يف املجتمع ،ولكونها حجر الزاوية يف البناء االجتماعي فكلما كانت هذه التن�شئة قائمة على �أ�س�س تربوية �صحيحة ف�سينعك�س
ذلك �إيجابا على جميع �أفراد الأ�سرة فيما بعد ،الأمر الذي يوجب حمايتها لأجل هذا الغر�ض لطاملا حلمنا مبجتمع مثايل خايل
من العنف قائم على �أ�س�س امل�ساواة بني �أفراد الأ�سرة واملجتمع على حد �سواء مبا وما يتالئم وحقوق الإن�سان.
ومن اجل الو�صول �إىل الأهداف املن�شودة لأ�سرة خالية من العنف البد من العمل على مو�ضوع احلماية من منظور وقائي يعالج
ق�ضايا العنف الأ�سري من خالل التدخل والعمل على عدم وقوعها ولي�س العمل فقط على عالجها من خالل التدخل بعد وقوع
العنف ،مما ي�ؤدي �إىل انتزاع مفهوم و م�ضمون احلماية من نطاق تطبيقها والهدف املرجو من حتقيقها ،لطاملا �أن القوانني
ال�سارية يف فل�سطني يف جمملها �إن مل تكن جميعها تن�صب يف �إطار التدخل واحلماية العالجية والتي يكون دورها دائما بعد
وقوع الفعل ،وتكون يف �إطار �سيا�سة معاقبة الفاعل على الفعل املرتكب بحق ال�ضحية يف بع�ض احلاالت ،وحاالت �أخرى وهي
الأكرث والأغلب عدم معاقبة الفاعل ا�ستنادا �إىل مكونات القانون.
وجند من خالل الن�صو�ص القانونية واملتعلقة بالأفعال املرتكبة بحق �ضحايا العنف الأ�سري هي ن�صو�ص يف جمملها ت�ستند �إىل
العقاب على الفعل املرتكب ،بحيث يكون التدخل من قبل الدولة بعد وقوع االعتداء على ال�ضحية وال يكون ذلك �أي�ضا يف جميع
احلاالت ،ويكون ذلك فقط يف احلاالت التي ميكن �أن ت�صل �إىل مراكز ال�شرطة �أو امل�شايف �أما احلاالت التي ال يحق للدولة فيها
التدخل حتى ولو علمت بها فجاءت بن�ص القانون ،بحيث علق القانون م�سالة تدخل �أجهزة الدولة على �شرط تقدمي �شكوى
من قبل املعتدى عليه �إذا �أكمل �سن اخلام�سة ع�شرة �أو من الويل �أو الو�صي �إذا كان قا�صر وذلك يف قانون �أ�صول املحاكمات
اجلزائية الفل�سطيني مادة ( )4فقرة « 1ال يجوز للنيابة العامة �إجراء التحقيق �أو �إقامة الدعوى اجلزائية التي علق القانون
مبا�شرتها على �شكوى �أو ادعاء مدين �أو طلب �أو �إذن �إال بناءً على �شكوى كتابية �أو �شفهية من املجني عليه �أو وكيله اخلا�ص �أو
ادعاء مدين منه �أو من وكيله اخلا�ص �أو �إذن �أو طلب من اجلهة املخت�صة».

كذلك املادة ( )6من ذات القانون والتي تن�ص (تقدمي ال�شكوى من الويل �أو الو�صي �أو القيم):
�1 .1إذا كان املجني عليه يف الأحوال امل�شار �إليها يف املادة ( )5من هذا القانون مل يبلغ خم�س ع�شرة �سنة كاملة �أو كان م�صاب ًا
بعاهة يف عقله تقدم ال�شكوى من وليه �أو و�صيه �أو القيم عليه.
�2 .2إذا تعار�ضت م�صلحة املجني عليه مع م�صلحة من ميثله �أو مل يكن له من ميثله تقوم النيابة العامة مقامه).
�أما احلاالت التي يحق فيها للدولة التدخل عرب �أجهزتها املختلفة ووفق الإجراءات املن�صو�ص عليها يف القوانني املختلفة
ابتداء من ال�ضابطة الق�ضائية والتي ميار�س �أع�ضائها �إجراءات التقا�ضي ب�صفتهم ممثلني ال�ضحية مبوجب القانون ابتداء
من تقدمي ال�شكوى �أو العلم بوقوع اجلرمية مرورا مبهمة البحث والتحري واال�ستق�صاء والتي غالبا ما تتم بعيدة عن مراعاة
خ�صو�صية الأ�سرة ومبا ال يتالئم وحقوق الإن�سان.
ومن جهة �أخرى فانه ال يوجد تعريف قانوين مل�صطلح العنف الأ�سري يف القوانني ال�سارية والتي لها عالقة بالأ�سرة والتي غالبا
ما تعالج العالقات التجارية واحلقوق العائلية والق�ضايا اجلزائية بني �أفراد الأ�سرة و�أفراد املجتمع بع�ضهم ببع�ض والأفراد
والدولة ،وبالتايل فهي بعيدة كل البعد عن الق�ضايا احل�سا�سة التي مت�س الأ�سرة ،وبخا�صة العنف اجلن�سي الذي يقع داخل
الأ�سرة وكيفية تعامل القوانني مع هكذا نوع من العنف ،ونظرا لتزايد العتداءات املرتكبة داخل الأ�سرة وخا�صة االعتداءات
الواقعة على الن�ساء وتعر�ضهم للقتل يف بع�ض الأحيان و�إفالت مرتكبي هذه االعتداءات من العقاب يف �أحيان �أخرى لعدم تطور
القوانني وافتقارها �إىل �إجراءات وا�ضحة وحمددة لكيفية التعامل مع حاالت العنف الأ�سري ،فمن هنا تنبع احلاجة امللحة
�إىل وجود ن�صو�ص قانونية خا�صة بالعنف الأ�سري على �صعيد الت�شريعات القانونية ،وكذلك الأمر بحاجة �إىل لوائح و�أنظمة
على �صعيد الهيئات والإدارات املكلفة ب�إنفاذ القانون ،ومن مربرات احلاجة �إىل قانون حلماية الأ�سرة من العنف يف جمتمعنا
الفل�سطيني:
تختلف �أ�شكال العنف الأ�سري باختالف ال�ضحايا الواقع عليهم العنف لذا ال بد من التوقف عند اخل�صو�صية التي تتميز
بها جرمية الأ�سرة وخا�صة جرائم العنف اجلن�سي والطرق الواجب �إتباعها يف اكت�شاف هذه اجلرائم ،واخل�صو�صية يف
التبليغ عنها و�أركان ت�شخي�صها وطرق معاجلتها من النواحي التحقيقية واالجتماعية ،ومن هنا جند �أن افتقاد الت�شريعات
الفل�سطينية لكثري من القوانني التي من �ش�أنها احلد من االعتداءات يف داخل الأ�سرة ي�ساهم وب�شكل كبري �إىل عدم حماية
�ضحايا العنف الأ�سري ويبقي الباب مفتوحا �أمام العادات والتقاليد والقوانني املجحفة بحق ال�ضحية مما ت�ساهم ب�شكل �أو
ب�آخر يف التفكك الأ�سري و�ضياع الأ�سرة.
�إن ما ا�ستقر عليه يف علوم اجلرمية ،وت�أ�سي�سا على اخلربات ال�سابقة يف علوم اجلرمية فان �أكرث اجلرائم تعقيدا هي التي تقع
داخل الأ�سرة الواحدة ،وذلك ب�سبب انغالق الأ�سرة عن اخلارج مما يوفر للمعتدي الوقت الكايف لتنفيذ اجلرمية ب�أ�ساليب
مبتكرة ،كما ت�شمل التعقيدات �أي�ضا ال�صعوبة يف اكت�شاف هذه اجلرائم ب�سبب توفر الوقت الكايف للمعتدي من اجل �إخفاء
معامل اجلرمية و�أدلتها .فمن هنا جند انه البد من وجود قوانني �أو �أنظمة �أو لوائح خا�صة بحماية الأ�سرة تعالج وتبني بو�ضوح
ماهية العنف الأ�سري و�أ�شكاله وطرق معاجلته لهذا املو�ضوع احل�سا�س لطاملا �أن حماية املجتمع من العنف الأ�سري ب�صورة
خا�صة ي�شكل الواجهة والعنوان لقيا�س مدى تطور مفاهيم املجتمعات املعا�صرة.
كما انه البد وان تكون الإجراءات املتبعة يف مثل هذه الق�ضايا �أن ت�أخذ �صفة اال�ستعجال ليبت فيها ب�صورة �سريعة� ،سواء �أكان
ذلك يف مرحلة التحقيقات الأولية �أو لدى الق�ضاء ،بحيث تتوفر لل�ضحايا �سبل الرعاية واالهتمام ،وجند هنا انه من ال�صعب
�أن تتحقق ال�سرعة املرجوة يف مثل هذه احلاالت يف الو�ضع الراهن وذلك لعدم وجود ق�ضاء م�ستعجل يف القوانني اجلزائية
يعالج مثل هذه احلاالت والتي تكون يف �أم�س احلاجة �إىل مثل هكذا �إجراءات لتخفيف الآم �ضحايا العنف الأ�سري.
ا�ضافة اىل ان التوجه العاملي اليوم يتجه نحو القانون اخلا�ص ال العام وذلك من اجل تلبية حاجات املجتمع كافة ،ففي الواقع
احلايل جند ان قانون العقوبات هو الذي يعالج هذا املو�ضوع ولكن ي�شوبه الكثري من الق�صور يف جمال معاجلة ق�ضايا العنف
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•عدم كفاية القوانني و اللوائح و الأنظمة مبا يتالئم وحقوق الإن�سان بخ�صو�ص العنف الأ�سري.
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الأ�سري ،لذلك البد من �إفراد قانون خا�ص ملعاجلة مو�ضوع العنف الأ�سري بحيث يكون ملم بجميع التفا�صيل التي من املمكن
ان تعالج املو�ضوع.
•عدم وجود حماكم خمت�صة بق�ضايا العنف الأ�سري.
�إن نظر حاالت ق�ضايا العنف الأ�سري من قبل قا�ضي حمكمة الدرجة الأوىل لهو من قبيل التقليل من �أهمية الأ�سرة ودورها يف
املجتمع بحيث �أن قا�ضي الدرجة الأوىل ينظر يف جميع �أنواع الق�ضايا من ق�ضايا مدنية وجتارية وجزائية وي�ستند يف قراراته
�إىل الن�صو�ص القانونية املعمول بها والتي هي يف الأ�صل تفتقر �إىل ن�صو�ص قانونية حتمي الأ�سرة من العنف.
وجند �أي�ضا �أن هناك �أنواع من الق�ضايا العائلية تنظر من قبل املحاكم ال�شرعية والتي تتعلق يف م�سائل احلقوق العائلية
واخلالفات العائلية من طالق وزواج وح�ضانة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ت�شتيت الأ�سرة �إذا كانت بحاجة �إىل حماية مبختلف
�أنواعها ،حيث �إن املحاكم يف الق�ضاء العادي ال تنظر يف الق�ضايا الناجم عنها عنف ج�سدي �أو جن�سي �أو نف�سي �إال بناء على
حتريك دعوى احلق العام من قبل النيابة العامة والتي هي بدورها �أي�ضا ال ت�ستطيع تقدمي حتريك دعوى احلق العام �إال بناء
على �شكوى خطية مقدمة من املعتدى عليه ،مما يت�سم ببطء الإجراءات املتبعة من اجل حماية ال�ضحية الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
انتفاء الهدف من احلماية وبالتايل �ضياع حق ال�ضحية يف احلماية مما ينعك�س �سلبا على الأ�سرة واملجتمع.
�إن تكوين املحكمة وفق النظام املعمول به يف الوقت احلا�ضر ال يراعي خ�صو�صية الأ�سرة فهي غالبا ما تتكون من قا�ض واحد
متخ�ص�ص يف جمال القانون بعيدا يف معرفته عن خ�صو�صية الأ�سرة من النواحي النف�سية واالجتماعية واالقت�صادية ملا لهذه
العوامل من ت�أثري على �سلوك �أالفراد يف داخل الأ�سرة �أو يف املجتمع.
•ندرة وجود دار �إيواء ل�ضحايا العنف الأ�سري.
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البد من �إيجاد دور �إيواء كافية لإيواء �ضحايا العنف الأ�سري ،وتي�سري �سبل الو�صول �إليها �أمام ال�ضحايا ،على �أن يتوفر يف هذه
البيوت برامج لتقدمي امل�ساعدات القانونية واخلدمات اال�ست�شارية الالزمة للن�ساء.
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فاملر�أة املعنفة يف جمتمعنا تفتقر �إىل مكان ترتاح فيه وت�سرتجع قواها وثقتها بنف�سها مما يجعلها تفكر بحلول ناجعة مل�شكلتها
بعيدا عن �ضغوطات الأهل واملجتمع ،كذلك ت�أمني مراكز ا�ستماع للن�ساء �ضحايا العنف لتقدمي الإر�شاد القانوين واالجتماعي
والنف�سي للمر�أة املعنفة وتقدمي خدمات ت�أهيل لل�ضحايا وبرامج للم�ساعدة على جتاوز امل�شكلة من كافة النواحي ،فهذه كلها
يفتقرها النظام القائم يف فل�سطني والذي ينعك�س �سلبا على م�سالة احلماية ،بحيث يزيد من �صعوبة حماية ال�ضحية الأمر
الذي يعر�ضها للخطر ب�شكل اكرب.
•احلاجة �إىل تطوير الكفاءات الإدارية واملهنية يف الإدارات املكلفة بانفاذ القوانني.
�إن ما يتمتع به الق�ضاة وممثلني االدعاء العام من تخ�ص�ص يف جمال القانون يجعلهم غري قادرين على التعاطي مع ق�ضايا
العنف الأ�سري بال�شكل املطلوب ملا لهذه الق�ضايا من خ�صو�صية يف �أبعادها الغري قانونية االجتماعية والنف�سية ،الأمر الذي
يتطلب تدخل حقيقي من قبل املخت�صني يف املجالني االجتماعي والنف�سي عند النظر يف مثل هذه الق�ضايا على اختالف
مراحلها �سواء يف مرحلة التحقيق �أو مرحلة �سري الدعوى لدى املحكمة.
وعليه وا�ستنادا �إىل ما تقدم فان املجتمع الفل�سطيني ب�أم�س احلاجة �إىل العمل من اجل توفري �آليات و�إجراءات خا�صة حلماية
الأ�سرة وخ�صو�صا ونحن �أالن يف مرحلة البناء والتطور نحو مفاهيم جمتمعية ترقى بحقوق الإن�سان الفل�سطيني مبا يتالئم
واملواثيق واملعاهدات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان.

نحو قانون خا�ص حلماية الأ�سرة يف فل�سطني
الأ�سباب املوجبة ل�سن هذا القانون
املحامية فاطمة امل�ؤقت
ت�شكل الأ�سرة النواة االجتماعية التي تقع على عاتقها م�س�ؤولية تر�سيخ �أ�س�س التن�شئة والرتبية يف بداياتها الأوىل ،كما تعترب
عامال حا�سما يف ت�شكيل �شخ�صية الفرد ،و�إك�سابه القيم واملبادئ الأخالقية وال�سلوك االجتماعي .انطالقا من هذه احلقيقة،
تربز الأهمية الق�صوى لعملية ت�أمني ال�شروط والظروف املالئمة لكي تتمكن الأ�سرة من القيام مب�س�ؤوليتها هذه جتاه �أفرادها
واجتاه املجتمع ،ومبا �أن ن�سبة الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني ت�صل �إىل ( %49.4اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني)2005،
ف�إن حمايتهن والدفاع عن حقوقهن ي�شكل نقطة انطالق لت�أمني وتدعيم �سالمة الأ�سرة ووظيفتها االجتماعية البنائية ،الأمر
الذي �سينعك�س ب�صورة مبا�شرة على �إجناز مقدمات التنمية امل�ستدامة يف املجتمع الفل�سطيني وحتقيق �أهدافها.

ويف �ضوء التجربة الت�شريعية احلديثة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ارت�أى مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي بالتعاون
مع برنامج ال�صحة النف�سية/م�شروع ال�صحة النف�سية للمر�أة/غزة ،وبع�ض امل�ؤ�س�سات يف الدول املجاورة (م�صر ،الأردن،
لبنان) وبدعم من (هيرن�ش بل)� ،أنه �آن الأوان لكي تبادر الن�ساء وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،ب�إطالق احلوار ورفع ال�صوت
ومطالبة ممثلها الت�شريعي بو�ضع الن�صو�ص القانونية التي ت�ضمن �آليات التدخل لرفع التمييز الت�شريعي املمار�س �ضد الن�ساء
وفقا للقوانني العقابية ال�سارية ،التي ميثل التمييز يف �إطار ن�صو�صها ،انتهاكا جلوهر حقوق املر�أة ك�إن�سان ،وخا�صة حق
الن�ساء يف احلماية من العنف داخل الأ�سرة ،وفقا ملا ورد يف االتفاقيات والإعالنات الدولية التي ت�ستهدف الق�ضاء على العنف
والتمييز �ضد املر�أة (الإعالن العاملي ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،والإعالن العاملي ب�ش�أن الق�ضاء على التمييز �ضد
املر�أة ،واالتفاقية الدولية للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة).
وانطالقا من تواتر وت�صاعد العنف �ضد الن�ساء داخل الأ�سرة يف فل�سطني ،وعدم انح�سار هذه الظاهرة ،بالرغم من اجلهود
الكبرية التي تبذل داخل املجتمع للحد منها ،حيث وجهت هذه اجلهود ،وخا�صة اجلهود الن�سوية مبعيقات كثرية ،كان من بينها
الرتكات االجتماعية واملفاهيم الأبوية التي تلقي بظاللها على القوانني ال�سارية ،وعلى موقف امل�ش ّرع الفل�سطيني ،وعلى مدى
اجلر�أة الالزمة للتعاطي مع ظاهرة العنف �ضد الن�ساء ،وخا�صة خلف جدران الأ�سرة.
انطالقا من كل ذلك ،بد�أ التفكري اجلدي من قبل مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ،للعمل على قانون خا�ص بحماية
الأ�سرة ،وخا�صة الأطفال والن�ساء ،بحيث يتخطى هذا القانون نطاق امل�ألوف وال�سائد ،من حيث عمومية القوانني وجتردها
وعدم �أخذها بعني االعتبار الطابع االجتماعي القانوين املختلط يف التعامل مع ق�ضايا العنف داخل الأ�سرة.
ي�ستهدف القانون املقرتح ،و�ضع ن�صو�ص حتمل طابع الإلزام القانوين واملرونة االجتماعية التي تلبي حاجة الن�ساء والأطفال
املعنفني �ضمن قواعد اخل�صو�صية وال�سرية الالزمني للحفاظ على الأ�سرة من خطر التفكك الذي قد يرتتب على التدخل
القانوين املجرد ،والعقوبات الهادفة للردع االجتماعي ،والأخذ بعني االعتبار عملية الإ�صالح والت�أهيل التي ت�ستهدف اجلناة
وال�ضحايا ،ويندرج ذلك �ضمن عملية تراكمية للحد من ظاهرة العنف ب�صورة حا�سمة على املدى البعيد.
فعلى �سبيل املثال� ،أثبتت التجارب الدولية �أن مرونة الإجراءات والعقوبات البديلة للعقوبات ال�سالبة للحرية �ضد اجلناة،
تعطي نتائج �أف�ضل على امل�ستوى البعيد يف احلد من ظاهرة اجلرمية ،وخا�صة داخل الأ�سرة ،مثل �إجراءات االتفاق مع اجلناة
يف بع�ض الق�ضايا غري اخلطرية ،وكيفية �إ�شراف قا�ضي الأ�سرة على تنفيذ هذه الإجراءات بوا�سطة �أخ�صائي اجتماعي يتمتع

الجزء الثالث | الحماية من العنف المبني على أساس النوع االجتماعي والعنف األسري

وبالرغم من املعاناة العميقة التي تعي�شها الن�ساء جراء التهمي�ش والدونية التي تفر�ضها الأمناط االجتماعية العرفية �إن جاز
التعبري ،كالعنف املمار�س �ضدهن على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،ف�إن غالبية الن�ساء ال تزال تقف عاجزة �أمام �سطوة املفاهيم
االجتماعية والقوانني التي تكر�س التمييز �ضدهن ،كالقوانني العقابية على �سبيل املثال ال احل�صر ،ولي�س مبقدور �صوتهن �أن
يتخطى جدار اجلمود والثبات الذي يحيط بهذه القوانني املعززة ثقافيا واجتماعيا و�سيا�سيا ،وخا�صة يف ظل غياب امل�ش ّرع
الفل�سطيني طوال الفرتة التي �سبقت قيام ال�سلطة الفل�سطينية.

117

ب�صالحيات ال�ضبط الق�ضائي ،كما هو احلال مع مر�شد حماية الطفولة وفقا لقانون الطفل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة .2004
حيث ميكن اال�ستفادة من قانون الطفل الفل�سطيني لتو�سيع نطاق احلماية ،بحيث ي�شمل �أي�ضا حماية الأمومة م�ؤقتا �ضمن
قانون معدل لقانون الطفل ،كون هذا القانون يتعامل �أ�صال مع حماية الطفل كجزء من الأ�سرة ،لأن جتاهل حماية �أم الطفل
من العنف الأ�سري ،يحول دون تطبيق حماية نف�س الطفل داخل الأ�سرة ب�شكل فعال و�أمثل .وعلى �صعيد �آخر ي�ستهدف القانون
�أي�ضا� ،سحب الب�ساط من حتت �أقدام ال�سلطة الأبوية يف احتكار التعامل مع ق�ضايا العنف الأ�سري باعتبارها مقد�سات يجب
�إخفا�ؤها خلف يافطة �شرف و�سمعة العائلة.
باال�ستناد ملا تقدم ،قمنا بت�صنيف الأ�سباب املوجبة ل�سن قانون فل�سطيني خا�ص بحماية الأ�سرة من العنف �إىل عدة موجبات
ميكن تكثيفها بالعناوين والأ�سئلة املفتاحية التالية:
•املوجب الأول:الواقع االجتماعي ،وبروز ظاهرة العنف �ضد الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني :وخا�صة
جرائم القتل على خلفية ما ي�سمى �شرف العائلة ،وحالة الفلتان الأمني وانعدام �سيادة القانون و�أخذ القانون باليد ،وما
ت�شري �إليه الإح�صائيات على هذا ال�صعيد .وهل ي�ؤخذ بعني االعتبار م�ستوى ن�ضج وتطور املجتمع والثقافة ال�سائدة ،وما
يرتتب عليها من �سلوك اجتماعي ،ك�سيا�سة الإق�صاء �أو االحتواء؟ وهل جتري هذه العملية من منطلق درا�سة الواقع
وتقييم التجارب الن�سوية� ،أم منطلق رد الفعل على الظواهر االجتماعية ال�سلبية وتبعاتها؟.
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•املوجب الثاين:التزامات ال�سلطة الوطنية ومنظمة التحرير جتاه امليثاق واملعاهدات العاملية حلقوق
الإن�سان :وخا�صة على �صعيد امل�ساواة وحماية املر�أة والطفل ،ومدى التزام ال�سلطة الوطنية مب�ؤ�س�ساتها وت�شكيالتها
املختلفة ،بو�ضع حقوق املر�أة الفل�سطينية ك�إن�سان مو�ضع التنفيذ ،وذلك عرب الإجابة الوا�ضحة على �س�ؤال :ما مدى
مراعاة املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني لهذه االلتزامات �أثناء العملية الت�شريعية ،وهل هناك �سيا�سة ت�شريعية تلبي حاجة
املر�أة للحماية داخل نطاق الأ�سرة� ،أم �أن الثقافة ال�سائدة تلقي بظاللها على العملية الت�شريعية ،وت�ضرب بعر�ض احلائط
االلتزامات العاملية التي التزمت بها ال�سلطة ومنظمة التحرير وفقا لوثيقة اال�ستقالل والقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني؟ �أال
متثل القوانني العقابية ال�سارية �إجحافا بحق الن�ساء ،وبالتايل �أال ميثل ذلك خرقا للقانون الأ�سا�سي الذي يجب �أن يكون
مبن�أى عن �أي خرق �أو جتاوز ،و�أن ت�سمو ن�صو�صه على ما عداها من ن�صو�ص قانونية؟.
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•املوجب الثالث :واقع حماية الأ�سرة يف ظل القوانني العقابية ال�سارية :ونوع ونطاق احلماية ،وواقع الن�ساء
القانوين وفقا لهذه القوانني ب�صفتهن �أحد مكونات الأ�سرة املركزية ،وهل حتقق القوانني العقابية ال�سارية حماية فعالة
للأ�سرة ارتباطا مبفهوم امل�ساواة بني الن�ساء والرجال يف احلقوق والواجبات ونطاق احلماية؟ وهل حتقق القوانني
العقابية الردع االجتماعي بالتوازي مع �إ�صالح وت�أهيل اجلناة وحماية الن�ساء داخل الأ�سرة ،وخا�صة يف مواجهة اجلرائم
على خلفية ما ي�سمى �شرف العائلة؟ وهل القوانني العقابية جترم اجلرائم التي حتدث داخل الأ�سرة ب�شكل فعال �أم
ال؟ وهل راعت تلك الن�صو�ص العقابية بنية الأ�سرة(خ�صو�صيتها) واحلفاظ على ترابطها االجتماعي؟ وكيف ميكن
معاجلة م�شاكل الأ�سرة من خالل احلفاظ على دورها وخ�صو�صيتها من جانب ،وعدم الإجحاف بحقوق الفئات ال�ضعيفة
واملهم�شة داخلها من جانب �آخر ؟
•املوجب الرابع :حماية الأ�سرة يف ظل القوانني اجلزائية الإجرائية وكيفية حتريك ال�شكوى املتعلقة
بق�ضايا العنف الأ�سري :فهل القوانني الإجرائية ت�سهل �أم تعيق حتريك هذه ال�شكاوي؟ وهل تتيح الإجراءات
اجلزائية ال�سارية و�صول �صوت ال�ضحايا للق�ضاء الفل�سطيني؟ وهل ت�شكيل املحاكم التي تنظر يف ال�شكاوى وت�شكيل
ال�ضابطة الق�ضائية (النيابة وال�شرطة) هو ت�شكيل متخ�ص�ص يراعي حاجة وظروف املعنفات داخل الأ�سرة؟ وهل
ال�ضابطة الق�ضائية (ال�شرطة ،النيابة) م�ؤهلة ال�ستقبال ال�ضحايا و�سماعهن؟ وهل يراعي النظام الإجرائي �أو�ضاع
الن�ساء يف احلاالت ال�صعبة؛ كالتهديد بالقتل والإيذاء وغريها؟ وهل يت�سع النظام الإجرائي لآليات احلماية العاجلة
له�ؤالء الن�ساء( يف ظروف �صعبة) كالتحويل للبيوت الآمنة حتت �إ�شراف الق�ضاء؟ �أم �أن تلك الإجراءات هي ارجتال
ومبادرة من هنا وهناك ،قد ت�صيب وقد تخطئ؟.

•املوجب اخلام�س:التجارب العاملية والإقليمية يف جمال حماية الأ�سرة:وهنا تثار الأ�سئلة التالية :هل
التجربة الفل�سطينية معزولة عن التجارب العاملية والإقليمية يف جمال حماية الأ�سرة؟ �أال تتعار�ض خ�صو�صية املجتمع
الفل�سطيني مع مبد�أ عاملية حقوق الإن�سان وعدم قابليتها للتجزئة؟ وكيف ميكن املزاوجة بني العاملية وعدم التجزئة من
جانب ،واخل�صو�صية املجتمعية يف جمال حماية الن�ساء كجزء �أ�سا�سي من ت�شكيل الأ�سرة من جانب �آخر؟.
ت�أ�سي�سا على ما تقدم ،ويف �ضوء الأهمية التي حتملها هذه الأ�سئلة وما ت�ؤ�شر �إليه من واقع وفر�ضيات ،نرى �أن التعامل
معها وحماولة الإجابة عليها ي�شكالن خط االنطالق يف عملية و�ضع م�سودة قانون حماية الأ�سرة ،بحيث يتجاوز هذا القانون
التمييز والتهمي�ش املمار�س �ضد الن�ساء وفقا للقوانني ال�سارية ،وعليه ،وا�ستكماال لهذه الورقة� ،أقرتح العمل على �إعداد درا�سة
م�ستفي�ضة تناق�ش ،بالوقائع والن�صو�ص ،املوجبات اخلم�س ال�سابقة ،وبعد االتفاق على �أ�سا�س هذه الورقة ونقا�شها وتعميمها
على م�ستوى ال�شركاء يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية املحلية والإقليمية ،ترفق الدرا�سة مب�سودة م�شروع قانون حلماية الأ�سرة يف
فل�سطني ميزج بني املنطق القانوين واملرونة االجتماعية باال�ستناد ملا ذكر �سابقا.
عند عر�ض الأ�سباب املوجبة ل�سن م�سودة قانون حماية الأ�سرة من العنف� ،سيت�ضح متاما �أن هذه الأ�سباب جمتمعة
�أو منفردة ،قد تكون مقنعة ب�شكل كاف للم�ش ّرع الفل�سطيني ل�سن قانون حماية الأ�سرة من العنف ،و�إيجاد الإجراءات
وال�سيا�سات التي ت�ؤدي �إىل حتقيق املبد�أ العام واملتمثل بحق الأ�سرة يف احل�صول على �أعلى درجات احلماية وامل�ساعدة من
املجتمع والدولة.
�سنحاول يف هذه الورقة ،الإجابة وب�شكل مكثف ،على الأ�سئلة التي متت �إثارتها يف �سياق عر�ض املوجبات القانونية واالجتماعية
التي ت�ستدعي �سن قانون حماية الأ�سرة الفل�سطينية من العنف.
•املوجب الأول :احلماية من العنف اجلن�سي داخل الأ�سرة وفق االتفاقيات الدولية:

لقد تناولت الإعالنات الدولية مو�ضوع حماية الأ�سرة من العنف ،ومع ذلك يجدر التنويه هنا �إىل �أنه ،ووفقا لقواعد القانون
الدويل ،ف�إن الإعالن ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ال يرقى مل�ستوى االتفاقية الدولية من حيث القيمة القانونية
امللزمة� ،إذ ال يتعدى نطاق هذا الإعالن حدود االلتزام الأدبي والتوجيهات العامة للدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة .وذلك
على الرغم من النتيجة التي يخل�ص �إليها يف الفقرة  23من مرفق قرار املجل�س االقت�صادي و االجتماعي رقم 1990/15
ين�ص على �أن «العنف �ضد املر�أة �سواء يف الأ�سرة �أو املجتمع ظاهرة منت�شرة تتخطى حدود
وامل�ؤرخ يف  1990/5/24والذي ّ
الدخل والطبقة والثقافة ،ويجب �أن يقابل بخطوات عاجلة وفاعلة متنع حدوثه».
كما �أكد املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة على هذا املوقف يف القرار رقم  1991/18امل�ؤرخ يف  1991/5/30و
الذي طالب :ب�ضرورة و�ضع �إطار التفاقية دولية تتناول �صراحة م�س�ألة العنف �ضد الن�ساء ،وقد �أثمرت هذه اجلهود عن �إ�صدار
اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إعالنا عامليا ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة يف العام .1993
لقد عربت اجلمعية العامة ب�إ�صدارها هذا القرار ،عن قلقها البالغ �إزاء البنات ،خا�صة و �أنهن ما زلن �ضحايا �صامتات للعنف
والإيذاء واال�ستغالل ،وال يدري �أحد بهن ،و�أن بع�ض الأنظمة القانونية ال تت�صدى ب�صورة منا�سبة لإقامة العدل جتاه م�س�ألة
�ضعف البنات ،مبا يف ذلك �ضرورة توفري حماية �أف�ضل لل�ضحايا وال�شهود من الأطفال ،فاحلماية القانونية تعترب من �أهم
ال�سبل للحد من العنف �ضد الن�ساء ،وهذا ما تعرب عنه روح املادة الثانية من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة ل�سنة  ،1979حيث ورد يف هذه املادة« :ت�شجب الدول الأطراف جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وتتفق على �أن تنتهج،
بكل الو�سائل املنا�سبة ودون �إبطاء� ،سيا�سة ت�ستهدف الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،وحتقيق ًا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي:
 .أ�إدماج مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف د�ساتريها الوطنية �أو ت�شريعاتها املنا�سبة الأخرى� ،إذا مل يكن هذا املبد�أ قد
�أدمج فيها حتى الآن ،وكفالة التحقيق العملي لهذا املبد�أ من خالل الت�شريع وغريه من الو�سائل املنا�سبة.
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عاجلت االتفاقيات الدولية م�س�ألة العنف الأ�سري �ضمن املو�ضوع العام املتعلق بالعنف �ضد الن�ساء عموما ،والذي يتخذ عدة
�أ�شكال ،من بينها االعتداءات الواقعة داخل الأ�سرة ،وبالتايل لي�س هناك �أي اتفاقية خم�ص�صة لهذا املو�ضوع ب�صورة حمددة.
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 .باتخاذ التدابري املنا�سبة من ت�شريعية وغري ت�شريعية ،مبا يف ذلك ما ينا�سب من جزاءات حلظر كل متييز �ضد املر�أة.
 .جفر�ض حماية قانونية حلقوق املر�أة على قدم امل�ساواة مع الرجل ،و�ضمان احلماية الفعالة للمر�أة ،عن طريق املحاكم ذات
االخت�صا�ص وامل�ؤ�س�سات العامة الأخرى يف البلد ،من دون �أي عمل متييزي.
 .داالمتناع عن مبا�شرة �أي عمل متييزي �أو ممار�سة متييزية �ضد املر�أة ،وكفالة ت�صرف ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات العامة مبا
يتفق وهذا االلتزام.
 .هاتخاذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة من جانب �أي �شخ�ص �أو منظمة �أو م�ؤ�س�سة.
 .واتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك الت�شريعى منها ،لتغيري �أو �إبطال القائم من القوانني والأنظمة والأعراف
واملمار�سات التي ت�شكل متييز ًا �ضد املر�أة.
 .ز�إلغاء جميع الأحكام اجلزائية الوطنية التي ت�شكل متييز ًا �ضد املر�أة.
كما �أكد �إعالن "القاهرة لقمة املر�أة العربية الذي انعقد بتاريخ  2000/11/20على" �ضرورة معاجلة الأ�سباب امل�ؤدية �إىل
العنف �ضد املر�أة و العنف الأ�سري بتوفري الظروف االقت�صادية واالجتماعية والثقافية الالزمة لتعميق املودة والرتاحم داخل
الأ�سرة العربية و توفري احلماية القانونية .ويف قرار اتخذته اجلمعية العامة رقم  58/147حتت عنوان الق�ضاء على العنف
العائلي �ضد املر�أة� ،أكدت اجلمعية على �أهمية حماية الن�ساء ،فطالبت الدول يف البند  7فقرة (ج) و�ضع �سيا�سات و�سن
ت�شريعات جديدة� ،أو ت�شديد ما هو قائم منها ،لتعزيز التدابري الوقائية وحماية حقوق الإن�سان اخلا�صة بال�ضحايا ،وكفالة
التحقيق مع اجلناة وحماكمتهم ح�سب الأ�صول ،وتوفري امل�ساعدة القانونية واالجتماعية ل�ضحايا العنف العائلي ،ف�ضال عن
تطبيق ال�سيا�سات التي تتعلق ب�إعادة ت�أهيل اجلناة.
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ويف الفقرة (هـ) �أكدت على كفالة قدر �أكرب من احلماية للمر�أة بعدة و�سائل من بينها القيام ،ح�سب االقت�ضاء ،ب�إ�صدار �أوامر
ق�ضائية حتظر على الأزواج املت�سمني بالعنف دخول بيت العائلة� ،أو حظر ات�صال الأزواج املت�سمني بالعنف بال�ضحايا.
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ويف الفقرة (ي) �أكدت على اتخاذ تدابري تكفل حماية املر�أة التي ميار�س العنف �ضدها بحيث متكنها من االلتجاء �إىل �سبل
الإن�صاف العادلة والفعالة ،بو�سائل من بينها دفع تعوي�ضات �إىل ال�ضحايا عن الأ�ضرار التي حلقت بها ،وتوفري العالج لهن
و�إعادة ت�أهيل مرتكبي �أعمال العنف.
ويف عام  ،2006طالبت منظمة العفو الدولية يف برنامج الأربعة ع�شر نقطة ملنع العنف املنزيل ،جميع احلكومات القيام ب�إدانة
العنف املنزيل ،وزيادة الوعي العام بالعنف املنزيل ،ا�ستخدام نظام الرتبية والتعليم من �أجل مناه�ضة التحيز� ،إلغاء القوانني
التي تنطوي على متييز �ضد املر�أة ،و�ضمان التعامل مع جميع �أ�شكال العنف املنزيل ،يف القانون واملمار�سة ،على �أنها انتهاكات
حلقوق الإن�سان وجرائم جنائية ،و�ضمان التحقيق يف �أفعال العنف املنزيل وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لدرجة خطورة
اجلرمية ،على �أن ت�ضمن ال�شرطة ظروفا �آمنة و�سرية للإبالغ عن حوادث العنف املنزيل ،و�ضرورة الت�سجيل الإلزامي جلميع
�شكاوى العنف املنزيل ،والتحقيق املحايد والفعال يف جميع ال�شكاوى ،و�إزالة العقبات ومعاجلة �أوجه التق�صري التي حتددها
هذه التحقيقات ،ومل تغفل منظمة العفو الدولية �أهمية التدريب ملنفذي القانون ،حيث �أنها طالبت احلكومات ب�ضرورة توفري
التمويل املنا�سب لتنفيذ برامج تدريب �إلزامية للموظفني الر�سميني ومن بينهم �أفراد ال�شرطة واملحامون والق�ضاة واملوظفون
الطبيون والعاملون يف جمال الطب ال�شرعي والعاملون االجتماعيون وموظفو الهجرة واملعلمون ،وذلك للت�صدي للعنف املنزيل
يف جميع القطاعات ،كما �أكدت املنظمة يف تقريرها �أي�ضا ،على �ضرورة توفري �أماكن �آمنة للن�ساء املعنفات ،وتوفري اخلدمات
التي تدعم الن�ساء املعنفات ،وذلك بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين ،كما �أكدت �أي�ضا ،على �أهمية توعية املر�أة بحقوقها،
وعلى �أهمية جمع ون�شر البيانات املتعلقة بالعنف املنزيل و�إزالة جميع الأ�سلحة النارية من املنازل.
�إن تو�صيات برنامج الأربعة ع�شر نقطة ملنع العنف املنزيل جت�سد املبادئ الأ�سا�سية التالية:
1 .1يجب �أن يهدف كل �إجراء �إىل �ضمان �أمان املر�أة وحمايتها وا�ستقاللها ،بالإ�ضافة �إىل �سالمتها اجل�سدية والعقلية
واالجتماعية يف �أعقاب تعر�ضها لإ�ساءة املعاملة.

2 .2يجب �أن تكفل الدولة من خالل ال�سيا�سات واملمار�سات والقوانني ،رفع التمييز الذي ميار�س �ضد املر�أة على �أ�سا�س النوع
االجتماعي �أو العمر �أو العرق �أو امليول اجلن�سية �أو القدرات اجل�سدية �أو العقلية �أو الطبقة �أو اللغة �أو املعتقدات الثقافية
�أو الدينية �أو احلالة الزوجية� ،أو و�ضع الأمومة �أو املواطنة �أو مكان الإقامة.
3 .3على احلكومات �أن تت�شاور مع ال�ضحايا والناجيات ،و�أن تعمل معهن ب�شكل وثيق ،وكذلك مع املنظمات غري احلكومية التي
تتمتع بخربات وا�سعة يف جمال الت�صدي للعنف املنزيل.
�إن الإعالن ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،هو قرار اتخذته اجلمعية العامة بناء على تقرير اللجنة الثالثة لعام ،1994
وذلك على �أ�سا�س �أن تدر�س �إمكانية و�ضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية املر�أة من جميع �أ�شكال العنف.
كما ورد يف قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة �أي�ضا ،ت�أكيد على �ضرورة �أخذ �إجراءات ومبادرات �أخرى كفيلة بتنفيذ �إعالن
ومنهاج عمل م�ؤمتر بيجني (بكني).
•املوجب الثاين:التزامات ال�سلطة الفل�سطينية جتاه الن�ساء الفل�سطينيات:
تلتزم ال�سلطة الفل�سطينية ،ومن جانب واحد ،باالتفاقيات الدولية ،وقد عربت عن هذا االلتزام يف وثيقة اال�ستقالل والقانون
الأ�سا�سي كما يلي:
 .1وثيقة اال�ستقالل

وفقا لوثيقة ا�ستقالل دولة فل�سطني لعام � ،1988أعلنت منظمة التحرير الفل�سطينية التزامها ر�سميا مببادئ الأمم املتحدة
و�أهدافها ،وبالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،حيث ن�صت الوثيقة على:

كما ن�صت املادة العا�شرة من القانون الأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية �أي�ضا على :التزام ال�سلطة الفل�سطينية باالن�ضمام
للإعالنات واملواثيق الدولية ،حيث ورد يف ن�ص هذه املادة« :حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ملزمة وواجبة االحرتام .تعمل
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية دون �إبطاء على االن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي حتمى حقوق الإن�سان».
ن�صا « :ويف هذا اليوم اخلالد ،يف اخلام�س ع�شر
كما �أكدت وثيقة اال�ستقالل على مكانة املر�أة الفل�سطينية ،حيث ورد فيها ّ
من ت�شرن الثاين  ،1988ونحن نقف على عتبة عهد جديد ،ننحني �إجالال وخ�شوع ًا �أمام �أرواح �شهدائنا و�شهداء الأمة العربية
الذين �أ�ضاءوا بدمائهم الطاهرة �شعلة هذا الفجر العتيد ،وا�ست�شهدوا من �أجل �أن يحيا الوطن .ونرفع قلوبنا على �أيدينا
لنملأها بالنور القادم من وهج االنتفا�ضة املباركة ،ومن ملحمة ال�صامدين يف املخيمات ويف ال�شتات ويف املهاجر ،ومن حملة
لواء احلرية� :أطفالنا و�شيوخنا و�شبابنا� ،أ�سرنا ومعتقلينا وجرحانا املرابطني على الرتاب املقد�س ويف كل خميم ويف كل قرية
ومدينة ،واملر�أة الفل�سطينية ال�شجاعة ،حار�سة بقائنا وحياتنا ،وحار�سة نارنا الدائمة».
 .2القانون الأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية

ن�صت املادة العا�شرة من القانون الأ�سا�سي على �أن «حقوق الإن�سان وحرياته ملزمة وواجبة االحرتام ،تعمل ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية دون �إبطاء على االن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي حتمي حقوق الإن�سان» (.القانون
الأ�سا�سي املعدل ل�سنة .)2003
كما ن�صت املادة  9من القانون الأ�سا�سي على �أن« :الفل�سطينيون �أمام القانون والق�ضاء �سواء ال متييز بينهم ب�سبب العرق
�أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الإعاقة» ،كما اعتربت املادة  29من القانون الأ�سا�سي �أن رعاية الأمومة
والطفولة واجب وطني ،وعليه ف�إن للأطفال احلق يف:
1 .1احلماية والرعاية ال�شاملة.
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«وتعلن دولة فل�سطني التزامها مببادئ الأمم املتحدة و�أهدافها وبالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والتزامها كذلك مببادئ
عدم االنحياز و�سيا�سته».
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�2 .2أن ال ي�ستغلوا لأي غر�ض كان ،وال ي�سمح لهم القيام بعمل يلحق �ضررا ب�سالمتهم �أو �صحتهم �أو تعليمهم.
3 .3احلماية من الإيذاء واملعاملة القا�سية.
4 .4يج ّرم القانون تعري�ض الأطفال لل�ضرب واملعاملة القا�سيني من قبل ذويهم.
�5 .5أن يف�صلوا� ،إذا حكم عليهم بعقوبة �سالبة للحرية ،عن البالغني و�أن يعاملوا بطريقة ت�ستهدف �إ�صالحهم وتتنا�سب مع
�أعمارهم( .القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة .)2003
ومع ذلك ،وبالرغم من الن�ص الوارد يف املادة  29من القانون الأ�سا�سي ،ف�إن العقوبات البدنية و�إ�ساءة املعاملة ما زالت
متار�س يف املجتمع الفل�سطيني بو�صفها ت�أديبا ،وتعترب �أفعاال يجيزها قانون العقوبات الأردين ال�ساري ،حيث ن�صت املادة 60
من هذا القانون على “ :ال يعد الفعل الذي يجيزه القانون جرمية ،يجيز القانون� :أ� -ضروب الت�أديب التي ينزلها بالأوالد
�آبا�ؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام".
وباعتبار القواعد القانونية الد�ستورية قواعد ترتبع على قمة عر�ش الهرم القانوين يف الدولة ،وباعتبارها امل�صدر الوحيد
الذي مت ّر من حتته جميع القوانني العادية التي تنظم حياة الدولة وت�ستمد �شرعيتها ود�ستوريتها منها ،ف�إن هذا ال�سمو بتلك
القوانني ورفعها �إىل هذا امل�ستوى ،يعطي امل�شروعية لقواعد الد�ستور ويجعلها يف من�أى عن اخلرق واملخالفة لأحكامها ،ومن
هذا املنطلق ،وبالرغم من �أن قانون العقوبات الأردين كان �سابقا بعقود للقانون الأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية ،ف�إن ما ورد فيه
من �إباحة وت�شريع للعقاب اجل�سدي واعتباره �شكال من �أ�شكال الت�أديب وفق املادة  62يتناق�ض مع ن�ص املادة  29من القانون
الأ�سا�سي الفل�سطيني ،ا�ستنادا لذلك ،ووفقا ملبد�أ ال�سمو الد�ستوري ،ت�صبح املادة �/62أ واجبة الإلغاء ،وهذا ينطبق على جميع
الن�صو�ص القانونية التي تخالف القانون الأ�سا�سي.
 .3قانون الطفل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة 2004
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االرتقاء بالطفولة يف فل�سطني ،وتوفري احلماية حلقوق الطفل ،يعترب �أحد الأهداف الأ�سا�سية لقانون الطفل الفل�سطيني ،وهذا
ما ن�صت عليه بو�ضوح املادة الثانية « :يهدف القانون �إىل.1 :االرتقاء بالطفولة يف فل�سطني مبا لها من خ�صو�صيات .4.حماية
حقوق الطفل يف البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة و�آمنه ومتطورة».
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كما عالج قانون الطفل الفل�سطيني العنف اجلن�سي �ضد الأطفال �ضمن احلق يف احلماية ،حيث ن�صت املادة  42من القانون
املذكور على:
1 .1للطفل احلق يف احلماية من �أ�شكال العنف �أو الإ�ساءة البدنية �أو املعنوية �أو اجلن�سية �أو الإهمال �أو التق�صري �أو الت�شرد �أو
غري ذلك من �أ�شكال �إ�ساءة املعاملة �أو اال�ستغالل.
2 .2تتخذ الدولة كافة التدابري الت�شريعية والإدارية واالجتماعية والرتبوية والوقائية الالزمة لت�أمني احلق املذكور.
ونظرا لأهمية هذه املادة ،ف�إنه ميكن اعتبارها �أ�سا�سا يلزم ال�سلطة الت�شريعية بتجرمي العنف اجلن�سي �ضد الأطفال �ضمن
م�شروع قانون العقوبات ،كما يرتب على املجل�س الت�شريعي وحلني �إقرار م�شروع قانون العقوبات� ،أن يعدل قانون العقوبات
ن�ص املادة �/62أ لتعار�ضها مع قانون الطفل والقانون الأ�سا�سي.
ال�ساري ،و�أن يلغي ّ
كما اعتربت املادة  4/44من قانون الطفل الفل�سطيني ،اعتياد �سوء معاملته وعدم �إحاطة من يقوم برعايته ب�أ�صول الرتبية
ال�سليمة ،من احلاالت التي يحظر تعري�ض الطفل لها باعتبارها من احلاالت ال�صعبة التي تهدد �سالمة الطفل ،و�صحته
البدنية �أو النف�سية.
ووفقا للمادة  52من القانون املذكور �أي�ضا ،ف�إن �سوء معاملة الطفل من احلاالت التي توجب على مر�شد حماية الطفولة مهمة
التدخل الوقائي والعالجي لها ،كما ن�صت املادة (� )53أي�ضا على:
1 .1لكل �شخ�ص �إبالغ مر�شد حماية الطفولة كلما تبني له �أن هناك ما يهدد �سالمة الطفل �أو �صحته البدنية �أو النف�سية.

 2 .2يكون الإبالغ وجوبا على املربني والأطباء والأخ�صائيني االجتماعيني وغريهم ممن تعهد �إليهم حماية الأطفال والعناية
بهم.
3 .3يعاقب بغرامة ال تزيد على مائتي دينار �أردين وال تقل عن مائة دينار �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوني ًا كل من يخالف
�أحكام البند (� )2أعاله».
ومبا �أن قانون الطفل يجب �أن ين�سجم مع باقي القوانني ،ف�إنه ال ميكن لنا ت�أمني الرعاية املنا�سبة للأطفال يف ظل غياب
القوانني العقابية والإجرائية التي حتمي ه�ؤالء الأطفال ،كما ال ميكن لنا حماية الأطفال ب�شكل فعال مبعزل عن حماية الأ�سرة
بكاملها ،باعتبار �أن الأ�سرة هي احلا�ضنة الطبيعية للطفل والتي ال بد من ت�أمني احلماية خللق املناخ ال�صحي الطبيعي
املنا�سب لرتبية وتن�شئة الأطفال ،وبالتايل ال ميكن رعاية الأمومة والطفولة يف ظل غياب القوانني التي حتمي وت�ؤمن ذلك،
وبكلمات �أكرث و�ضوحا يف ظل قانون يحمي الأ�سرة.
لكل هذا نرى� ،أن �سن قانون حماية الأ�سرة من العنف ي�شكل خط االنطالق الأول ،وذلك لإيجاد االن�سجام وتفعيل القانون
الأ�سا�سي بالتناغم مع القوانني اخلا�صة والعامة� ،إذ �أن حتقيق هذا الهدف غري ممكن من خالل عزل ما جاء يف القانون
الأ�سا�سي عن القوانني اخلا�صة �أو العامة املعمول بها.
فعلى �سبيل املثال ،ن�ص القانون الأ�سا�سي على حق الطفل يف الإنفاق عليه (املادة  ،)29وحقه يف م�ستوى معي�شي مالئم ،ومت
ربط ذلك بالنمو البدين والعقلي والروحي واالجتماعي له (املادة� ،)30إن هذه احلقوق ال ميكن �ضمانها مبعزل عن ت�أمينها
داخل نطاق الأ�سرة ،التي ت�شكل امل�ؤ�س�سة االجتماعية الأوىل للفرد ،والتي من املفرت�ض �أن تكون املكان الآمن جلميع �أفرادها.
•املوج��ب الثال��ث :واق��ع حماية الأ�س��رة يف ظل القوان�ين العقابية ال�ساري��ة ،وم�شروع قان��ون العقوبات
الفل�سطيني:
 .1قانون العقوبات الأردين لعام :1960

فقد �أفرد امل�ش ّرع يف قانون العقوبات الأردين لعام  1960واملطبق يف ال�ضفة الغربية ،يف الف�صل الثاين من الباب الثاين
اجلرائم التي مت�س الأ�سرة على �أنها:
�أوال :جرائم متعلقة بالزواج :ك�إجراء مرا�سيم زواج ب�صورة ال تتفق مع ن�ص القانون الذي ينظم مرا�سيم الزواج ،ويف
تعدد الزواج ،ويف عدم ت�سجيل الطالق ،وهذه اجلرائم هي جرائم �شكليه وتنظيمية ،حيث �أنها تنظم �شكل الأ�سرة القانوين،
وتتعلق �أكرث بااللتزام ب�إجراء مرا�سيم الزواج كما وردت يف القوانني التي تنظم ذلك.
وبعد قراءة الن�صو�ص القانونية التي نظمت ذلك ،واملذكورة �أدناه ،نالحظ ب�أن امل�ش ّرع مل يوازن بني وقع اجلرمية و�أثرها ،حيث
�أنه �شدد العقوبة يف حال �إجراء مرا�سيم زواج تخالف القانون ،والتي حددت باحلب�س من �شهر �إىل �ستة �أ�شهر مقارنه بعقوبة
عدم ت�سجيل الطالق التي حددها بعقوبة احلب�س ملدة ال تزيد عن �شهر واحد� ،أو بغرامة ال تزيد عن خم�سة ع�شر دينارا �أردنيا،
مع �أن عدم ت�سجيل الطالق يرتتب عليه �آثار �أكرب و�أخطر من الأوىل.
فالأوىل ميكن ت�صويب �أثرها� ،أما يف احلالة الثانية فالت�صويب عند عدم ت�سجيل الطالق غري ممكن ،ملا يرتتب على ذلك
من �أثر نف�سي واجتماعي وقانوين على الأ�سرة ،وهنا ميكن اال�ست�شهاد ب�إحدى الق�ضايا التي و�صلت �إىل مركز املر�أة للإر�شاد
القانوين واالجتماعي ،والتي وقع فيها الطالق على �سيدة ومل يتم ت�سجيل ذلك يف املحكمة ب�سبب تعنت زوجها ،فرتتب على
ذلك عدم متكنها من املطالبة بح�ضانة �أطفالها ،الأمر الذي �أف�ضى �إىل ت�شتت وتف�سخ العائلة� ،إىل جانب فقدان ال�سيدة
حلقوقها كمطلقة .جت�سد هذه احلالة ما �أ�شرت �إليه من عدم �إدراك امل�ش ّرع خل�صو�صية اجلرائم التي تقع داخل الأ�سرة.
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لقد عالج قانون العقوبات املذكور �آنفا جرائم االعتداءات التي تقع داخل الأ�سرة يف ف�صل خا�ص� ،إال �أنه تطرق �إىل هذه
اجلرائم يف ف�صول �أخرى و مل يقم بو�ضع جميع اجلرائم التي حتدث داخل الأ�سرة يف باب �أو ف�صل واحد.
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حيث ظهر ذلك جليا يف املواد من ( )281-279كما يلي:
مادة(:)279
يعاقب باحلب�س من �شهر �إىل �ستة �أ�شهر كل من:
�1 .1أجرى مرا�سيم زواج �أو كان طرف ًا يف �إجراء تلك املرا�سيم ب�صورة ال تتفق مع قانون حقوق العائلة �أو �أي قانون �آخر �أو
�شريعة �أخرى ينطبق �أو تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك.
2 .2ز ّوج فتاة �أو �أجرى مرا�سيم الزواج لفتاة مل تتم اخلام�سة ع�شرة من عمرها �أو �ساعد يف �إجراء مرا�سيم زواجها ب�أية
�صفة كانت.
3 .3ز ّوج فتاة �أو �أجرى مرا�سيم الزواج لفتاة مل تتم الثامنة ع�شرة من عمرها �أو �ساعد يف �إجراء مرا�سيم زواجها ب�أية �صفة
كانت دون �أن يتحقق مقدماً ب�أن ويل �أمرها قد وافق على ذلك الزواج.
املادة (:)280
تكرار الزواج:
•كل �شخ�ص ذكر ًا كان �أو �أنثى ،تز ّوج يف �أثناء وجود زوجه على قيد احلياة� ،سواء �أكان الزواج التايل باط ًال �أو ميكن ف�سخه
�أو مل ميكن ،يعاقب باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات �إال �إذا ثبت:
 .أ�أن الزواج ال�سابق قد �أعلنت ف�سخه حمكمة ذات اخت�صا�ص �أو �سلطة دينية ذات اخت�صا�ص.
 .ب�أن ال�شريعة املتعلقة بالزواج التي ت�سري على الزوج  -يف تاريخ الزواج ال�سابق �أو تاريخ الزواج التايل  -تتيح له الزواج
ب�أكرث من زوجة واحدة.
2 .2يعاقب بنف�س العقوبة من �أجرى مرا�سيم الزواج املذكورة يف الفقرة ال�سابقة مع علمه بذلك.
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املادة (:)281
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عدم ت�سجيل الطالق:
من طلق زوجه ومل يراجع القا�ضي �أو من ينيب عنه خالل خم�سة ع�شر يوم ًا بطلب ت�سجيل هذا الطالق ،كما يق�ضي بذلك
قانون حقوق العائلة ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �شهر واحد �أو بغرامة ال تزيد على خم�سة ع�شر دينار ًا.
ثانيا :اجلرائم اجلن�سية :جرمية الزنا وجرمية �سفاح القربى ،فالأوىل تقع بني طرفني متزوجني �أو �أحدهما� ،أما الثانية
فهي جرمية تقع بني طرفني جتمعهما قرابة ،وهم من الأ�صول والفروع �سواء �أكانوا �شرعيني �أم غري �شرعيني �أو الأ�صهرة �أو
من ميار�س �سلطة قانونية �أو فعليه على ال�ضحية ،وهاتان اجلرميتان اعتربهما القانون على �أنهما جرائم ر�ضائية� ،أي �أنها
تقع ب�إرادة وم�س�ؤولية الطرفني ،وهنا �أود ت�سليط ال�ضوء ب�صورة خا�صة على جرمية �سفاح القربى والتي وفقا للقانون تتم
معاقبة الطرفني عليها ،حيث يجري يف العادة ،التعامل مع هذه اجلرائم على �أنها جرائم خا�صة يجري حتريكها فقط من قبل
الأقارب الذكور ،وهذا يحمل متييزا �سافرا �ضد الن�ساء لعدم متكنهن من حتريك ال�شكوى على مثل هذا النوع من اجلرائم،
بل وجتري م�ساءلتهن جزائيا �إذا مت الك�شف عن االعتداءات اجلن�سية التي حتدث داخل الأ�سرة و�أبلغ �أو �أعلم عنها بعد بلوغ
ال�ضحية ال�سن القانونية.
ففي مثل هذه اجلرائم جند �أن امل�ش ّرع يكر�س املفاهيم االجتماعية التي تنادي ب�إبقاء هذه الق�ضايا يف �إطارها اخلا�ص،
واعتبارها جرائم ال يجوز �إخراجها �إىل احليز العام.

وقد مت التطرق لهذه اجلرائم يف القانون كما يلي:
املادة (:)282
عقوبة الزانية و�شريكها:
1 .1تعاقب املر�أة الزانية بر�ضاها ،باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل �سنتني.
2 .2ويق�ضى بالعقوبة نف�سها على �شريك الزانية �إذا كان متزوجا ً ،و�إال فاحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنة.
3 .3الأدلة التي تقبل وتكون حجة على �شريك الزانية هي القب�ض عليهما حني تلب�سهما بالفعل �أو اعرتاف املتهم لدى قا�ضي
التحقيق �أو يف املحكمة �أو وجود ر�سائل �أو �أوراق �أخرى مكتوبة.
املادة (:)283
عقوبة الزوج الزاين:
يعاقب الزوج باحلب�س من �شهر �إىل �سنة �إذا ارتكب الزنا يف منزل الزوجية �أو اتخذ له خليلة جهاراً يف �أي مكان كان.
املادة (:)284
توقف مالحقة فعل الزنا على �شكوى:

�4 .4إذا رد الزوج زوجته �أو تويف الزوج �أو الويل ال�شاكي �أو الزانية �أو �شريكها يف الزنا ت�سقط ال�شكوى.
املادة :285
عقوبة ال�سفاح:
ال�سفاح بني الأ�صول والفروع �شرعيني كانوا �أو غري �شرعيني �أو بني الأ�شقاء وال�شقيقات والأخوة والأخوات لأب �أو لأم �أو من
هم مبنزلة ه�ؤالء جميع ًا من الأ�صهرة �أو �إذا كان لأحد املجرمني على الآخر �سلطة قانونية �أو فعلية يعاقب عليه باحلب�س من
�سنتني �إىل ثالث �سنوات.
املادة :286
توقف مالحقة ال�سفاح على �شكوى:
يالحق ال�سفاح املو�صوف يف املادة ال�سابقة بناء على �شكوى قريب �أو �صهر �أحد املجرمني حتى الدرجة الرابعة.
ثالثا :عدم العناية بالأطفال ورعايتهم :لقد مت التطرق لهذا املو�ضوع يف املواد ( ،)291-287حيث قام امل�ش ّرع
بح�صر جرائم عدم العناية بالأطفال ورعايتهم على �أنها جرائم تتعلق بالن�سب بالدرجة الأوىل ،وقد يعود ذلك �إىل حماولة
احلفاظ على عدم اختالط الأن�ساب والأمالك ،وهذا لي�س مو�ضوع هذا البحث.
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1 .1ال يجوز مالحقة فعل الزنا �إال ب�شكوى الزوج ما دامت الزوجية احلياة قائمة بينهما وحتى نهاية �أربعة �أ�شهر من وقوع
الطالق� ،أو �شكوى وليها �إذا مل يكن لها زوج ،وال يجوز مالحقة الزوج بفعل الزنا املن�صو�ص عليه يف املادة ال�سابقة �إال
بناء على �شكوى زوجته ،وت�سقط الدعوى والعقوبة بالإ�سقاط.
2 .2ال يالحق ال�شريك �إال والزوجة مع ًا.
3 .3ال تقبل ال�شكوى بعد مرور ثالثة �أ�شهر اعتبار ًا من اليوم الذي ي�صل فيه خرب اجلرمية �إىل الزوج �أو الويل.
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وقد جاءت م�س�ألة العناية بالأطفال ورعايتهم يف هذا الف�صل ،على النحو التايل:
املادة :287
خطف الأوالد �أو تبديلهم:
1 .1من خطف �أو خب�أ ولد ًا دون ال�سابعة من عمره �أو �أبدل ولد ًا ب�آخر �أو ن�سب �إىل امر�أة طف ًال مل تلده ،عوقب باحلب�س من
ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات.
2 .2وال تنق�ص العقوبة عن �ستة �أ�شهر �إذا كان الغر�ض من اجلرمية �أو كانت نتيجتها �إزالة �أو حتريف البينة املتعلقة ب�أحوال
الطفل ال�شخ�صية �أو تدوين �أحوال �شخ�صية �صورية يف ال�سجالت الر�سمية.
املادة :288
�إيداع �أوالد م�أوى اللقطاء وكتم هويتهم:
من �أودع ولد ًا م�أوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيد ًا يف �سجالت النفو�س ولد ًا غري �شرعي معرتف به �أو ولد ًا �شرعي ًا عوقب
باحلب�س من �شهرين �إىل �سنتني.
املادة :289
ترك �أوالد دون �سن ال�سنتني دون �سبب م�شروع:
كل من ترك ولد ًا دون ال�سنتني من عمره دون �سبب م�شروع �أو معقول ي�ؤدي �إىل تعري�ض حياته للخطر� ،أو على وجه يحتمل �أن
ي�سبب �ضرراً م�ستدمياً ل�صحته يعاقب باحلب�س من �سنة �إىل ثالث �سنوات.
املادة :290
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عدم املحافظة على الأوالد والعناية بهم:
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يعاقب باحلب�س من �شهر �إىل �سنة كل من:
1 .1كان والد ًا �أو ولي ًا �أو و�صي ًا لولد �صغري ال ي�ستطيع �إعالة نف�سه �أو كان معهود ًا �إليه �شرع ًا �أمر املحافظة عليه والعناية به،
ورف�ض �أو �أهمل تزويده بالطعام والك�ساء والفرا�ش وال�ضروريات الأخرى مع ا�ستطاعته القيام بذلك ،م�سبب ًا بعمله هذا
الإ�ضرار ب�صحته.
2 .2كان والد ًا �أو ولي ًا �أو و�صي ًا لولد مل يتم الثانية ع�شرة من عمره� ،أو كان معهود ًا �إليه �شرع ًا املحافظة عليه والعناية به وتخلى
عنه ق�صداً �أو دون �سبب م�شروع �أو معقول  -مع �أنه قادر على �إعالته  -وتركه دون و�سيلة لإعالته.
املادة :291
التعدي على حرا�سة القا�صر:
•من خطف �أو �أبعد قا�صر ًا مل يكمل اخلام�سة ع�شرة من عمره ولو بر�ضاه بق�صد نزعه من �سلطة من له عليه الوالية �أو
احلرا�سة ،عوقب باحلب�س من �شهر �إىل ثالث �سنوات وبالغرامة من خم�سة دنانري �إىل خم�سة وع�شرين دينار ًا.
•و�إذا مل يكن القا�صر قد �أمت الثانية ع�شرة من عمره �أو خطف �أو ابعد باحليلة �أو القوة كانت العقوبة من ثالث �أ�شهر �إىل
ثالث �سنوات.
يف نهاية تناولنا لهذا العنوان� ،أود الإ�شارة �إىل �أن امل�ش ّرع يف هذا الف�صل مل يقم ب�إدراج جميع اجلرائم التي تقع على الفرد
داخل الأ�سرة ،حيث تطرق �إىل اجلرائم اجل�سدية التي حتدث داخل الأ�سرة،كال�ضرب واالعتداء اجلن�سي يف ف�صول خمتلفة
من القانون كما يلي:

ب .جرائم العنف اجل�سدي:
وقد جاءت �ضمن جرائم الإيذاء ح�سب تدرجاته ،من الإيذاء الب�سيط الذي تتوقف املالحقة فيه على �شكوى املت�ضرر ،و�صوال
�إىل الإيذاء البليغ الذي يقوم احلق العام بتحريك الدعوى اجلزائية عليه دون احلاجة لل�شكوى من املت�ضرر كما ورد يف املادة
( ،)334وبهذا جعل امل�ش ّرع من م�س�ألة مواجهة العنف (الإيذاء اجل�سدي الب�سيط والذي يرتتب عليه تعطيل عن العمل لأقل من
� 10أيام) م�س�ألة بعيدة املنال داخل الأ�سرة وخا�صة للن�ساء ،بل و�أكرث من ذلك فقد اعترب القانون ال�ساري �أن �ضروب الت�أديب
التي يقوم بها الآباء �ضد الأبناء جمازة وفقا للقانون والعرف كما هو وارد يف املادة  62فقرة (�أ)من قانون العقوبات الأردين
ل�سنة .60
ج .جرائم االعتداءات اجلن�سية التي تقع داخل الأ�سرة:
هذه اجلرائم واالعتداءات مت عالجها يف الباب ال�سابع الذي تناول اجلرائم املخلة بالأخالق والآداب العامة ،ويف الف�صل
الأول الذي عالج جرائم االعتداءات اجلن�سية ب�شكل عام و�شدد العقوبة يف حال وقع االعتداء داخل الأ�سرة من قبل �أحد الذين
يتولون تربية الأطفال� ،أو من لهم �سلطة مبا�شرة عليهم� ،أو يف حال كان املعتدي �أحد الأ�صول ،واملق�صود بالأ�صول الأب و�إن
عال ،وبهذا مل ي�شمل ن�ص الت�شديد الأخوة �أو الأعمام �أو الأخوال(.املادة  295واملادة .)300
وهنا� ،أجد من ال�ضروري والهام لفت النظر �إىل ما ورد يف الأحكام ال�شاملة يف ف�صل (االعتداء على العر�ض)حيث ن�صت
املادة 308على:
« �إذا عقد زواج �صحيح بني مرتكب �إحدى اجلرائم الواردة يف هذا الف�صل وبني املعتدى عليها �أوقفت املالحقة ،و�إذا كان �صدر
حكم بالق�ضية علق تنفيذ العقاب الذي فر�ض على املحكوم عليه».

لقد اعترب امل�ش ّرع جرمية القتل من �أخطر اجلرائم ،ولهذا قام بت�شديد العقوبة على مرتكبيها ،حيث ترتاوح العقوبة �ضد
املعتدي ما بني �15سنة وقد ت�صل �إىل الإعدام يف حال توفر عن�صر الت�شديد .وبذلك يتمثل فيها احلق العام ،وبالتايل �ألزم
ال�ضابطة الق�ضائية بالبحث والتحري عند وقوعها.
غري �أن امل�ش ّرع اعترب �إقدام الفاعل على ارتكاب هذه اجلرمية (جرمية القتل) ب�سورة الغ�ضب ال�شديد مينحه احلق يف
اال�ستفادة من العذر املخفف ،وبالتايل التخفيف من العقوبة .حيث ن�صت املادة  97على:
�1 .1إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام �أو الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �أو االعتقال امل�ؤبد حولت العقوبة �إىل احلب�س �سنة على
الأقل.
2 .2و�إذا كان الفعل ي�ؤلف �إحدى اجلنايات الأخرى فاحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل �سنتني.
3 .3و�إذا كان الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة احلب�س �ستة �أ�شهر �أو الغرامة خم�سة وع�شرين دينارا.
�أما املادة  98فقد ن�صت على( :ي�ستفيد من العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي �أقدم عليها ب�سورة غ�ضب �شديد ناجت عن عمل
غري حمق وعلى جانب من اخلطورة �أتاه املجني عليه).
واملق�صود ب�سورة الغ�ضب ،مفاج�أة اجلاين لقريبته املجني عليها يف فرا�ش غري م�شروع ،دون �أن يكون مكلفا ب�إقامة الدليل
على غليان دمه وثورة نف�سيته التي جتلت ب�سورة غ�ضب �شديد ناجم عن عمل غري حمق ،وعلى جانب من اخلطورة �أتته املجني
عليها ،فاملفاج�أة يف هذا املقام حتمل قرينة قانونية قاطعة على �أن ما قامت به املجني عليها يعترب غري حمق(ال�سعيد.)1991،
من خالل هذا التعريف ل�سورة الغ�ضب ،والذي يقت�صر على عن�صر املفاج�أة التي مت ربطها مع ال�سلوك اجلن�سي للن�ساء ،جند
�أن امل�ش ّرع الأردين ك ّر�س ما حتمله املفاهيم االجتماعية من دونية وتبعية للن�ساء ،واعترب �أن هذا ال�سلوك حق مق�صور على
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�إن هذا الن�ص ي�ؤ�شر بو�ضوح �إىل الظلم والتمييز الذي تتعامل به القوانني مع ق�ضايا وحقوق الن�ساء ،كم ي�ؤ�شر �إىل م�ستوى
اجلدية التي تتعامل بها تلك القوانني مع ق�ضايا العنف املوجه �ضد الن�ساء.

127

الذكور يف العائلة ،حيث قبل وتفهم ارتكاب جرمية القتل �ضد الإناث يف العائلة من قبل الأقارب الذكور ،فمن �شروط تطبيق
العذر املخفف �أن يكون اجلاين متمتعا بعالقة القرابة من الأ�صول والفروع(.ال�سعيد.)1991،
ومل يقت�صر امل�ش ّرع على الأعذار املخففة ،التي حتمل يف م�ضامينها قبول القانون ،الذي من املفرت�ض به �أن يحمي احلقوق
تن�ص عليه القوانني الأ�سا�سية والد�ستورية ،ففي حني �أكد القانون الأ�سا�سي على امل�ساواة
ويحقق العدالة بني املواطنني وفقا ملا ّ
بني املواطنني ،وعلى واجب حماية احلقوق واحلريات العامة لهم جميعا ،ف�إنه �أباح جرمية القتل يف حاالت حمددة وحتت
ذريعة الدفاع عن ال�شرف ،حيث ن�صت املادة �( 96أن العذر املحل يعفي املجرم من كل عقاب ،على �أنه يجوز �أن تنزل به عند
االقت�ضاء تدابري االحرتاز كالكفالة االحتياطية مثال) .وي�ستفيد من العذر املحل الزوج واملحارم فقط ،ويقت�صر ذلك على
الذكور دون الإناث حيث ن�صت املادة  340على:
 .1ي�ستفيد من العذر املحل ،من فاج�أ زوجته �أو �إحدى حمارمه يف حال التلب�س بالزنا مع �شخ�ص �آخر و�أقدم على قتلهما �أو
جرحهما �أو �إيذائهما كليهما �أو �أحدهما.
ومفاج�أة الزوجة �أو �إحدى املحارم متلب�سة بالزنا ،تعترب �شرطا للإعفاء من العقاب ،وتعني املفاج�أة اختالفا بني ما كان الزوج
يعتقده يف �ش�أن �سلوك زوجته وما حتقق له حينما �شاهدها متلب�سة بالزنا ،وحالة التلب�س تعني حالة �ضبط الزوجة �أو �إحدى
املحارم وهي تبا�شر الفعل اجلن�سي مع �شريكها ،ولكن الفقه �أجمع على �أن التلب�س ال يقت�صر على معنى امل�شاهدة ،بل ميتد
لي�شمل ال�شك يف �أن الزنا قد ارتكب �أو �أنه على و�شك �أن يرتكب ،على �أن تقوم دالئل قوية حتمل على االعتقاد بوقوع فعل الزنا
منذ فرتة ق�صرية جدا� ،أو �أن يكون هنالك اعتقاد بقرب وقوع جرمية الزنا (ال�سعيد.)1991،
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خال�صة القول ،ويف �ضوء ما �سقناه من حقائق ون�صو�ص قانونية ،ف�إنه يتبدى لنا بو�ضوح الكيفية التي تتم على �أ�سا�سها معاجلة
قتل الن�ساء يف القانون ،وهذا ح�سب تقديرنا وقناعتنا� ،أكرث من كاف للمطالبة ب�سن قانون يحمي الن�ساء من العنف يف ظل
وجود قوانني تربر جرمية القتل ،ويف ظل فقه قانوين يو�سع من �شروط اال�ستفادة من �إباحة �أو تخفيف العقوبة يف جرائم القتل
بدال من الت�ضييق يف التف�سري للحد من تلك اجلرائم.

128

وهنا ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن القانون ال يعامل املر�أة باملثل� ،أو بتعبري �أدق ال يتعامل معها باعتبارها مت�ساوية يف احلقوق مع
الرجل ،فهي ال ت�ستفيد من العذر املحل �أو العذر املخفف يف احلاالت التي حددها القانون ،بل �إنها تعاقب بالإعدام �إذا �أقدمت
ق�صدا على قتل زوجها� ،أو بالأ�شغال ال�شاقة ( 15عاما) ،وذلك على �أ�سا�س �أن هذا ال�سلوك �أو هذه اجلرائم (جرائم ال�شرف)
مق�صورة على الرجال دون الن�ساء.
يف �ضوء هذا الواقع ،جند �أن الن�صو�ص القانونية املعمول بها ،هي مبثابة ن�صو�ص تعزز التمييز وتعمق املفاهيم االجتماعية
الدونية جتاه املر�أة ،وبالتايل تعطي احلق للرجل للإقدام على قتل الن�ساء �أو �إيذائهن ،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية ،ف�إن تلك
الن�صو�ص القانونية مل ت�أخذ بعني االعتبار التطورات االجتماعية والثقافية واالقت�صادية والقانونية التي طر�أت على املجتمع
الفل�سطيني ،والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على حياة الن�ساء ،كما �أنها ما زالت تتعامل معهن على �أنهن قا�صرات ومواطنات من
الدرجة الثانية(.مركز املر�أة.)2001،
 .2م�شروع قانون العقوبات الفل�سطيني املقر بالقراءة الأوىل:
لقد عالج امل�شروع املذكور اجلرائم التي تقع داخل الأ�سرة على النحو التايل:
 .أاجلرائم التي مت�س الأ�سرة والأطفال( :من املادة  207وحتى املادة  ) 212وقد ت�ضمنت تلك املواد �إجراءات مرا�سيم
الزواج التي ال تتفق مع القانون ،وعدم رعاية الأطفال والعناية بهم ،هذه هي اجلرائم التي �أوردها امل�شروع يف باب
اجلرائم التي مت�س الأ�سرة ،ولكنه تدارك خطورة املادة التي ت�شري �إىل �إجازة ت�أديب الأطفال ،ولهذا تعامل مع
الأفعال التي تلحق �ضررا بالأطفال باعتبارها جرمية.
 .باجلرائم اجلن�سية :وقد مت تناولها يف الباب ال�سابع ،كما مت تناولها �أي�ضا يف قانون العقوبات ال�ساري يف ال�ضفة
الغربية مع بع�ض التعديالت الب�سيطة.

وبالن�سبة للعذر املخفف فقد ن�صت املادة  235على:
 1 .1يعاقب باحلب�س من فوجئ مب�شاهدة زوجته حال تلب�سها بالزنا �أو وجودها يف فرا�ش واحد مع �شريكها....
2 .2وتعاقب بالعقوبة املقررة يف الفقرة (� )1أعاله ،الزوجة التي فوجئت مب�شاهدة زوجها.....
3 .3وال يجوز االحتجاج بحق الدفاع ال�شرعي يف مواجهة من ي�ستفيد من هذا العذر وال تطبق �ضده الظروف امل�شددة.
ن�ص عليه الباب ال�ساد�س حتت عنوان «�أ�سباب الإباحة وموانع العقاب» واعتربت املادة  60واملادة
�أما بالن�سبة للعذر املحل ،فقد ّ
� 59أن حق الدفاع ال�شرعي ميتد لي�شمل املحافظة على العر�ض والنف�س واملال ،وبالتايل ف�إن م�شروع القانون ال يختلف مع قانون
العقوبات ال�ساري عندما اعترب �أن من �أ�سباب الإباحة امل�ساءلة اجلزائية عند ارتكاب جرائم اغت�صاب �أو لواط كما ورد يف
الفقرة  2من املادة  60من العقوبات� ،أو عندما خفف العقوبة لكل من الرجال والن�ساء عند اقرتاف جرمية الإيذاء البليغ �أو
القتل .وي�شكل �إيراد وتثبيت هذه الأعذار اعرتافا وت�أكيدا للثقافة االجتماعية التي تعك�س م�ضامني ومفاهيم دونية جتاه الن�ساء
وتر�سخ تبعيتهن� .إن اعتبار هذه اجلرائم م�سا�سا باحلقوق ال�شخ�صية للذكور ،ي�شرع الدفاع عنها مبا يف ذلك القتل باعتباره
حق مرخ�ص قانونيا واجتماعيا.
وكل حماولة لت�صوير منح العذر املخفف يف هذه الق�ضايا جت�سيدا لفكرة امل�ساواة يف احلقوق بني الرجال والن�ساء هي حماولة
م�ضللة وخادعة ،حيث ي�ستبعد �أن تقدم الن�ساء على اقرتاف القتل على خلفية ال�شرف ،على اعتبار بان ال�سلوك اجلن�سي
للرجال خا�ص بهم وبالتايل ف�إن ممار�سته هذا احلق ال مت�س حقوق �أي فرد �آخر يف املجتمع  ،لي�س هذا فح�سب ،بل ي�ؤكد
ويربهن العك�س من ذلك متاما.

بعد عر�ض القانون ال�ساري وم�شروع القانون ،جند �أن امل�ش ّرع القانوين قد ميز اجلرائم التي حتدث داخل الأ�سرة� ،إما بذكرها
�أو حتديدها �أو ح�صرها يف باب حمدد� ،أو بت�شديد العقوبة �أو تخفيفها� ،إال �أنه ،مع ذلك ،يعرتف بخ�صو�صية الأ�سرة و�أهمية
املحافظة على تكوينها ،وذلك بالرغم من قيامه بح�صر اجلرائم التي حتدث داخلها ،باعتبارها جرائم تتعلق ب�إجراء مرا�سيم
زواج� ،أو على �أنها جرائم جن�سية بني بالغني ،ويف �ضوء هذا التحديد ترتتب م�س�ؤولية الطرفني �أمام القانون.
�أما بالن�سبة لالعتداءات اجلن�سية التي حتدث �ضد الأطفال داخل الأ�سرة ،فقد عاجلها امل�شروع ب�شكل منف�صل عن اجلرائم
الأخرى التي حتدث داخل الأ�سرة ،وقام بت�شديد العقوبة عند التطرق �إليها� ،أما بالن�سبة جلرائم العنف اجل�سدي (وكما وردت
يف القانون) فقد �أباحها و�سمح بها �إذا كانت يف حدود ال�شرع والعرف ،وهنا ف�إن اجلميع يدرك ب�أن ال�شرع والعرف االجتماعي
والقانوين قد �أجازا �ضرب الزوجات والأطفال ،ففي درا�سة قام بها مركز بي�سان للبحوث والإمناء حول �ضرب الزوجات ،تبني
�أن الثقافة ال�سائدة يف املجتمع تعزز وتربر ق�ضية �ضرب الزوجات(.مركز املر�أة.)2001،
يف �ضوء ما تقدم ،نخل�ص �إىل القول :ب�أن القانون وامل�شروع املذكورين �أعاله ،وبالرغم من تناولهما للجرائم التي حتدث داخل
الأ�سرة� ،إال �أنهما مل يراعيا خ�صو�صية الأ�سرة .كما �أنهما مل يوفرا احلماية الالزمة جلميع �أفرادها ،بل على العك�س من ذلك،
جند �أن فل�سفة القانون� ،سواء القانون ال�ساري �أو م�شروع القانون ،يركزان بالدرجة الأوىل على حماية املجتمع بنظامه وثقافته
ال�سائدين ،ومن ثم الأ�سرة و�أخريا الفرد.
•املوجب الرابع :حماية الأ�سرة يف ظل قوانني الأ�صول اجلزائية والإجرائية:
�أوال :ميتد القانون لي�صل �إىل النظام الق�ضائي وت�شكيل ال�ضابطة الق�ضائية واملحاكم التي متتاز بالنمطية وعدم الأخذ
بعني االعتبار ق�ضايا الن�ساء لبعدها عن معاناتهن .قد يعود هذا الأمر �إىل القوانني املعمول بها ،والتي تطرقت لبع�ضها يف
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هذا من جانب ،ومن جانب �آخر ،يالحظ �أن امل�شروع املذكور ،ال ي�أخذ بعني االعتبار املتغريات االجتماعية والثقافية
واالقت�صادية التي طر�أت على املجتمع الفل�سطيني عموما وعلى حياة الن�ساء ب�شكل خا�ص ،كما مل يعك�س امل�شروع ما التزم به
امل�ش ّرع الفل�سطيني جتاه القانون الأ�سا�سي الذي يحمي لكل �إن�سان فل�سطيني حقه يف احلياة ،بالإ�ضافة ملا تعهد به من التزام
باملواثيق الدولية التي تعترب حق احلياة هو �أ�سمى احلقوق ،وبالتايل يجب �أن تن�سجم جميع قوانني الدولة مع القانون الأ�سا�سي
باعتباره القانون الأعلى.
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ال�سياق  ،وقد يعود �إىل طبيعة الق�ضاة وال�ضابطة الق�ضائية ونظرتهم/ن الدونية جتاه الن�ساء ،فتحريك ال�شكاوي ب�شكل عام
ميتاز ببطء الإجراءات ،بدءا من التحقيق و�صوال �إىل �إ�صدار الأحكام ،وقد يعود �أي�ضا �إىل البطء و�/أو غياب �إجراءات تنفيذ
الأحكام �إن �صدرت ،وكذلك غياب الإجراءات اال�ستثنائية ملعاجلة الق�ضايا ب�شكل �سريع وف ّعال لدرء اخلطر عن ال�ضحية،
وخا�صة على �صعيد االعتداءات التي حتدث داخل الأ�سرة ،والتعامل معها باعتبارها «تابو» ال يجوز احلديث عنها يف الأو�ساط
العامة.
فقد ت�صل �إىل مراكز ال�شرطة يف بع�ض الأحيان حاالت �أو ق�ضايا اعتداء ج�سدي �أو جن�سي وقعت داخل الأ�سرة ،ومع ذلك ال
يتم حتريك ال�شكوى ب�ش�أنها ،و�إمنا يجري حل امل�شكلة والتعامل مع االعتداء ع�شائريا �أو عرب اللجوء لثقافة وطريقة «الطبطبة
واللملمة» خ�شية من العار ،كون هذه االعتداءات مرتبطة يف الثقافة ال�شعبية ال�سائدة مبفهوم ال�شرف ،مما يدفع بال�ضحية �إىل
�سحب ق�ضيتها حر�صا على �سمعة �أفراد �أ�سرتها من امل�ساءلة القانونية واللوم االجتماعي ،ويف �أحيان �أخرى قد يلعب ال�شرطي
دور امل�صلح االجتماعي ،فيحاول حل امل�شكلة من خالل امل�صاحلة بني املعتدي واملعتدى عليها بدال من تطبيق القانون� .إن مثل
هذا ال�سلوك يعود �إىل غياب الإجراءات املحددة للمتابعة ،حيث ترتك لل�شرطي ال�صالحيات الكاملة يف اتخاذ الإجراءات
واملواقف يف التعامل مع ق�ضايا العنف �ضد الن�ساء ،وخا�صة التي حتدث داخل الأ�سرة ،حيث لوحظت ثالثة مناذج رئي�سية
ي�ستخدمها رجال ال�شرطة يف التعامل مع مثل هذه الق�ضايا:
1 .1منوذج امل�س�ؤولية املطلقة :يرتكز هذا النموذج على �ضرورة قيام ال�شرطة مبهمتها ،وذلك بتلقي ال�شكاوي ومتابعتها
بالبحث والتحري وجمع الأدلة �ضد املتهم ،واتخاذ الإجراءات املطلوبة حلماية ال�ضحية ،مثل :كتابة تعهد قانوين من
املعتدي يف حاالت القتل مثال� ،أو حتويلها �إىل املحاكم .رجال ال�شرطة الذين يتبنون هذا النموذج ي�ؤمنون ب�سيادة القانون،
وب�أن دورهم� ،أوال و�أخريا ،يجب �أن يرتكز على �ضرورة منع حدوث الأذى واجلرمية يف املجتمع.
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2 .2منوذج التعاون :ويرتكز على قناعة ال�شرطي ب�ضرورة التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية ،كامل�ؤ�س�سات الن�سائية،
و�أحيانا ميتد التعاون لي�شمل الأفراد ذوي العالقة ،واملخاتري واملحافظ بهدف حل الق�ضية ع�شائريا ،وخا�صة يف ق�ضايا
التهديد بالقتل على خلفية ما يو�صف ب�أنه �شرف العائلة.
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3 .3منوذج التحويل :ينح�صر هذا التوجه يف تلقي ال�شكوى املقدمة ،ومن ثم حتويلها �إىل جهة باعتبارها �أقدر ،من وجهة نظر
ال�شرطة ،على معاجلة الق�ضية ،وتوفري احلماية �أو امل�ساعدة الالزمة�(.شلهوب.)2001،
من خالل هذه النماذج جند �أن دور ال�شرطة ب�شكل عام يتجه نحو التدخل وحل هذه الق�ضايا دون التوجه �إىل الق�ضاء ،ويعترب
هذا خمالفا للقانون ،وهنالك م�س�ؤولية جزائية ترتتب على من يقوم بذلك.
فقد ن�صت املادة  207على «كل موظف مكلف بالبحث عن اجلرائم �أو مالحقتها� ،أهمل �أو �أرج�أ الإخبار عن جرمية ات�صلت
بعلمه ،عوقب باحلب�س من �أ�سبوع �إىل �سنة �أو بالغرامة من خم�سة دنانري �إىل ع�شرين دينار ًا.
كل موظف �أهمل �أو �أرج�أ �إعالم ال�سلطة ذات ال�صالحية عن جناية �أو جنحة عرف بها �أثناء قيامه بالوظيفة �أو يف معر�ض
قيامه بها عوقب باحلب�س من �أ�سبوع �إىل ثالثة �أ�شهر �أو بالغرامة من خم�سة دنانري �إىل ع�شرين دينار ًا.
وكل من قام خالل مزاولته �إحدى املهن ال�صحية ب�إ�سعاف �شخ�ص يبدو �أنه وقعت عليه جناية �أو جنحة ومل يخرب بها ال�سلطة
ذات ال�صالحية عوقب بالعقوبة املن�صو�ص عليها بالفقرة الثانية.
ت�ستثنى من كل ذلك اجلرائم التي تتوقف مالحقتها على ال�شكوى».
من هنا نرى ،ب�أن القانون قد ج ّرم عدم تبليغ املوظفني كال�شرطة مثال ،اجلهات املخت�صة ،واجلهة املخت�صة يف متابعة اجلنح
واجلنايات هي النيابة العامة ،ملا تتمتع به من م�س�ؤولية قانونية يف متثيلها للحق العام� .إن غياب ال�سيا�سات الوا�ضحة يف متابعة
هذه الق�ضايا وانطوائها على حلول تبقيها يف الإطار التقليدي ،ي�أخذ م�شروعيته من خالل املوروث الثقايف ال�سائد الذي يعترب
ق�ضايا العنف الأ�سري ق�ضايا خا�صة.
وهنا ،ال بد يل من الإ�شارة �إىل �أن مراكز ال�شرطة الفل�سطينية تفتقر لوجود دوائر خمت�صة با�ستقبال ق�ضايا العنف الأ�سري

والتعامل معها ،كم �أنها تفتقر �إىل عنا�صر �شرطية مدربة ال�ستقبال الق�ضايا املتعلقة بالعنف �ضد الن�ساء ،ي�ضاف لذلك قلة
وجود �شرطة ن�سائية يف تلك املراكز  ،كل هذه العوامل تلعب دورا �سلبيا ،وت�ؤدي بالنتيجة �إىل عدم �سماع �ضحايا العنف ب�شكل
عام والعنف الأ�سري ب�شكل خا�ص(.مركز املر�أة.)2001 ،
ويف درا�سة قانونية حتليلية �أجراها مركز الدرا�سات الن�سوية عام ،2003تبني �أن النيابة العامة والق�ضاء ال يتعاملون مع ق�ضايا
العنف الأ�سري ب�شكل جدي وحقيقي ،فوكيل النيابة ال يقوم بالتق�صي والتحقيق عند و�صول ق�ضية عنف �أ�سري �إليه على اعتبار
�أنها ق�ضية خا�صة ،وبذلك �أ�صبح الق�ضاء الفل�سطيني وك�أن لي�س له �أي موقف حمدد جتاه ق�ضايا العنف الأ�سري تلك ،فتارة
يك ّيفها ويتعامل معها على �أنها جنايات ،وتارة �أخرى وبنف�س املالب�سات والظروف يك ّيفها على �أنها جنحة.
ويف هذا ال�سياق ،من الهام وال�ضروري �أي�ضا ،لفت النظر �إىل العوائق الإجرائية التي تواجه ق�ضايا العنف الأ�سري بعد و�صولها
�إىل �أروقة املحاكم ،حيث يتجلى العائق الإجرائي يف غياب الإجراءات التي حتمي ال�ضحية ،فال يكفي اعتقال املتهم حلماية
ال�ضحية يف ق�ضايا االعتداءات التي حتدث داخل الأ�سرة ،وقد جت�سد هذا الواقع يف ق�ضية �إحدى الفتيات ( 17عاما) والتي
تعر�ضت لالعتداءات اجلن�سية من قبل �أخوتها ،واللذان مت توقيفهما ،وبينما كانت الق�ضية بني يدي وكالء النيابة للتحقيق
واملتابعة مت قتل الفتاة.
�إن غياب الإجراءات القانونية التي تت�سم باملرونة االجتماعية يف متابعة ق�ضية الأ�سرة التي يحدث يف داخلها اعتداء ما،
وت�أمني احلماية لل�ضحية واحتواء املعتدي ،واملحافظة على الأ�سرة ،ينتهي عادة ،وبكل �أ�سف� ،إما بقتل ال�ضحية و�إزهاق روحها،
�أو �إبعادها عن املجتمع �أو تزويجها بالإكراه �أو حرمانها من التعليم �أو ............وغريها (امل�ؤقت.)2003،
ثانيا :قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية الفل�سطيني:

واملعروف بهذا ال�ش�أن� ،أن جرائم االعتداءات اجلن�سية التي تقع يف �إطار الأ�سرة ،يبقى بنيانها احل�سي حم�صورا يف ذلك
الإطار ،فال تنك�شف عادة �إال يف الو�سط العائلي الذي �شملته املادة  ،153وبالتايل ال ت�ستطيع ال�ضحية �أو �أخواتها الذين علموا
بحدوث االعتداء �أن ي�شهدوا بذلك على املتهم الفرع �أو الأ�صل ،وكذلك احلال مع باقي �أفراد الأ�سرة ،حيث ت�ستبعد دائما
�شهادتهم من مادة االتهام ،وذلك بالرغم من وجود منفذ قانوين بالإمكان ا�ستغالله يف املادة � 155أ�صول جزائية �أردين ،حيث
ورد يف هذه املادة" :تقبل �شهادة كل من الأ�صول والفروع �أو الزوج يف الإجراءات اجلزائية التي يقيمها �أحدهم على الآخر
ل�ضرر ج�سماين �أو ال�ستعمال �أحدهم ال�شدة مع الآخر �أو يف الإجراءات املتعلقة بالزنا".
و�إذا ك ّيفنا االعتداءات اجلن�سية داخل الأ�سرة على �أنها �أعمال �شدة ،وينتج عنها �ضرر ج�سماين ،كف�ض البكارة مثال ،ف�إن
بالإمكان من خالل هذا الن�ص االلتفاف على املنع الوارد يف ن�ص املادة  ،153بحيث تقبل �شهادة الأ�شخا�ص امل�شمولني باملنع
يف �إثبات واقعة االعتداء اجلن�سي داخل الأ�سرة.
�أما امل�ش ّرع الفل�سطيني ،فقد خطا خطوات �إيجابية باجتاه ت�سهيل الإثبات يف اجلرائم الواقعة بني الأ�صول و الفروع ،وذلك
�ضمن نطاق قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية اجلديد ،حيث �ألغى امل�ش ّرع املنع الوارد يف املادة � 153أ�صول جزائية �أردين،
و�أ�صبح وفقا لن�ص املادة � 221أ�صول حماكمات فل�سطيني �أداء ال�شهادة �ضد املتهم من �أ�صوله �أو فروعه هو الأ�صل� ،أما
اال�ستثناء فهو �أن ميتنع �أي من الأ�صول �أو الفروع عن �أداء ال�شهادة لإدانة الآخر ولأ�سباب يجب �أن يقتنع بها القا�ضي حتى
يجيز امتناعه ،وذلك م�شروط ب�أال يكون املمتنع هو �ضحية العمل الإجرامي الذي ارتكبه املتهم.
فقد ن�صت املادة  221على �أنه" :يجوز �أن ميتنع عن �أداء ال�شهادة �ضد املتهم �أ�صوله �أو فروعه �أو �أقاربه �أو �أ�صهاره �إىل الدرجة
الثانية �أو زوجه ولو بعد انق�ضاء الرابطة الزوجية ما مل تكن اجلرمية قد وقعت على �أي منهم ،وعليه ف�إن هذه املادة تفتح �آفاقا
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هنا جند �أنف�سنا �أمام عائق قانوين �إجرائي يحول دون البت يف عدد كبري من الق�ضايا ومبا يحافظ على م�صلحة ال�ضحايا.
ن�ص املادة  153من قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية الأردين ل�سنة  ،1961والذي �ألغي الحقا
هذا العائق ،يتجلى فيما يحمله ّ
ن�صت هذه املادة على" :ال تقبل �شهادة �أي من �أ�صول
مبوجب قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية الفل�سطيني لعام  ،2001فقد ّ
املتهم �أو فروعه �أو زوجه عليه ،كما ال يرغم ه�ؤالء على �أداء �شهادة �ضد �شركاء ذلك املتهم يف اتهام واحد".
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جديدة �أمام مقا�ضاة اجلناة يف االعتداءات اجلن�سية الواقعة داخل �إطار الأ�سرة.
وبالرغم من وجود مثل هذا التعديل يف القانون� ،إال �أنه ما زالت هناك ن�صو�ص قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية الأردين
لعام.1961
تن�ص املادة  286من قانون العقوبات
�أما بالن�سبة لتحريك ال�شكوى ،فهي غري مقيدة ب�شخ�ص� ،إال يف جرائم ال�سفاح ،كما ّ
الأردين لعام  « 1960ال يالحق فعل ال�سفاح �إال بناء على �شكوى من القريب �أو ال�صهر حتى الدرجة الرابعة» .ومبوجب هذا
الن�ص ف�إنه ال يحق لل�ضحية �أو الأقارب من الإناث حتريك ال�شكوى.
•املوجب اخلام�س :الواقع االجتماعي:
لقد حظيت االعتداءات التي حتدث داخل الأ�سرة الفل�سطينية باهتمام خا�ص من قبل املنظمات احلقوقية والن�سوية يف املجتمع
الفل�سطيني ،وذلك لعدم توفر �إمكانية حتقيق تنمية م�ستدامة دون احلد من تلك االعتداءات ،ويف هذا الإطار ،يالحظ �أن تلك
االعتداءات تتزايد وتتفاقم حدتها ب�صورة متوا�صلة ،كما يالحظ �أي�ضا غياب الإح�صائيات العلمية املوثقة التي تعك�س واقع
انت�شار هذه الظاهرة يف املجتمع الفل�سطيني ب�شكل عام ،وداخل الأ�سرة الفل�سطينية ب�شكل خا�ص ،ومع ذلك ف�إن هناك بع�ض
الإح�صاءات الر�سمية وغري الر�سمية التي ت�ؤ�شر بو�ضوح �إىل وقوع مثل هذه االعتداءات وتفاقمها.
وقبل ا�ستعرا�ض تلك الإح�صائيات ال بد من التنويه �إىل �أنها ال تعرب بدقة عن العدد الفعلي حلاالت االعتداء التي حتدث داخل
الأ�سرة ،والتي قد تبد�أ من االعتداء النف�سي وت�صل �إىل �إزهاق الروح(القتل).
ومن بني الإح�صائيات الر�سمية ال�صادرة عن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني لعام  2005حول العنف الأ�سري� ،أظهرت
عمليات امل�سح �أن  %23.3من الن�ساء اللواتي �سبق لهن الزواج� ،أفدن ب�أنهن قد تعر�ضن لأحد �أ�شكال العنف اجل�سدي ملرة
واحدة على الأقل خالل عام  ،2005و�أن  %61.7قد تعر�ضن لأحد �أ�شكال العنف النف�سي ملرة واحدة على الأقل ،و�أن %10.5
تعر�ضن لأحد �أ�شكال العنف اجلن�سي يف الأرا�ضي الفل�سطينية خالل العام املذكور.
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وبالن�سبة للفتيات غري املتزوجات من عمر � 18سنة فما فوق ،تبني �أن  %24.6منهن قد تعر�ضن لأحد �أ�شكال العنف اجل�سدي
ملرة واحدة على الأقل ،بينما  %53.5تعر�ضن لأحد �أ�شكال العنف النف�سي ملرة واحدة على الأقل.

132

وعلى �صعيد الأطفال من عمر � 17-5سنة� ،أ�شارت النتائج �إىل �أن  %51.4من الأمهات �أفدن ب�أن �أحد �أطفالهن قد تعر�ض
للعنف خالل عام  ، 2005وبالن�سبة للجهات التي قامت مبمار�سة العنف على ه�ؤالء الأطفال� ،أظهرت الإح�صائيات �أن %93.3
هم من �أفراد الأ�سرة ،وبالن�سبة لكبار ال�سن (فوق � 65سنة) �أظهرت البيانات �أن  %6.4منهم قد تعر�ضوا لل�شتم �أو الإهانة،
للي الذراع �أو ال�شد بقوة �أو الدفع من قبل �أحد �أفراد الأ�سرة ،و�أفاد  %5.8منهم ب�أن �أحد �أفراد
وما يقارب  %2.0تعر�ضوا ّ
الأ�سرة قد �أ�شعرهم ب�أنهم غري مرغوب بهم.
�أما الإح�صائيات الر�سمية املتوفرة لدى وزارة �ش�ؤون املر�أة حول ق�ضايا القتل على خلفية «ما ي�سمى �شرف العائلة» ،فقد بينت
�أنه خالل الفرتة املمتدة من بداية عام  2004وحتى �آذار  2005ح�صلت  9حاالت قتل من هذا النوع يف قطاع غزة� ،أما يف
ال�ضفة الغربية ،وخالل الفرتة املمتدة من �شهر �أيار  2004وحتى �شهر �آذار  ،2005فقد جرت  11حالة قتل للن�ساء على ذات
اخللفية.
�أما على �صعيد الإح�صاءات غري الر�سمية  ،فقد �أظهرت درا�سة ميدانية �أجريت على عينة ع�شوائية من  1135فتاة وامر�أة
فل�سطينية ،تراوحت �أعمارهن ما بني  28-16عاما ،ويع�شن مع �أ�سرهن� ،أن ما يقارب  %20منهن قد تعر�ضن للعنف اللفظي
والنف�سي احلادين مبعدل  5-3مرات يف ال�سنة ،و�أن  %15قد تعر�ضن للعنف اللفظي والنف�سي احلادين من �أهلهن مبا ال يقل
عن  10-6مرات خالل ال�سنة.
وبالن�سبة للعنف اجل�سدي ،فقد �أف�صحت  %15من املبحوثات ب�أنهن قد تعر�ضن للعنف اجل�سدي املتو�سط مبعدل  5-3مرات يف
ال�سنة ،و�أن  %6تعر�ضن للعنف اجل�سدي املتو�سط مبعدل 10-6مرات خالل ال�سنة ،و�أن  %9منهن قد تعر�ضن للتهجم اجل�سدي
ال�شديد من قبل الأهل مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة ،و�أن  %7منهن قد تعر�ضن لتحر�شات جن�سية من �أحد �أخوتهن ح�سب

تف�سريهن لتلك الت�صرفات ،يف حني �أفاد  %5ب�أنهن تعر�ضن ملحاولة اغت�صاب من قبل �أحد �أخوتهن مرة واحدة على الأقل يف
ال�سنة ،وما يقارب  %4تعر�ضن لالغت�صاب من قبل الأب( .يحيى.)1997،
�أما املعلومات املتوفرة لدى جمعية املر�أة العاملة ،فت�شري �إىل �أن �أكرث من  %75من االعتداءات اجلن�سية التي تقع �ضد الن�ساء
كان املعتدي فيها من �أقارب ال�ضحية ،وكان ذو �صلة مبا�شرة معها ،كالأب والأخ والعم واخلال.
يف حني �أ�شارت املعلومات املتوفرة لدى مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي� ،إىل �أن �أكرث من  %95من الن�ساء اللواتي
توجهن �إيل املركز عام  2004-2000قد تعر�ضن للعنف من قبل �أقارب ذوي �صلة مبا�شرة بهن ،كالزوج والأب والأخ...الخ.
هذه امل�ؤ�شرات واحلقائق ،تعك�س ب�صورة معينة الثقافة الذكورية ال�سائدة يف املجتمع ،والتي تت�سم بال�صمت حيال هذه
الظاهرة ،والتمييز ال�سلبي الوا�ضح �ضد الن�ساء على �أ�سا�س اجلن�س.
ولغياب �سيادة القانون يف ظل الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية ال�صعبة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني ،والتي ميكن �إحالتها
لعوامل داخلية و�أخرى خارجية تتمثل با�ستمرار االحتالل  ،ف�إن هذه العوامل تعمق جمتمعة النظام والثقافة الذكورية التي
حتكم املجتمع الفل�سطيني ،بحيث يجري التعامل معها على �أنها ق�ضايا خا�صة ال ميثلها احلق العام ،الأمر الذي يكر�س دونية
الن�ساء يف املجتمع.
كما يعمق من هذه الظاهرة ،غياب القوانني التي تت�سم بالإلزام القانوين واملرونة االجتماعية التي ت�ستهدف احتواء املعتدي
و�إيجاد اخلطط املالئمة ملعاجلته ولي�س فقط جمرد معاقبته ملجرد العقاب ،ملا لذلك من تبعات ونتائج �سلبية على الأ�سرة.
فعلى �سبيل املثال :يف حال ما �إذا كان املعتدي يف الأ�سرة هو الأب ،ومت اعتقاله و�إبعاده عن الأ�سرة ل�سنوات ،ف�إن ذلك �سي�ؤثر
�سلبا على �صحة مناخ الأ�سرة االجتماعي والنف�سي.
يف �ضوء هذه احلقيقة ،يجب �أن تت�سم القوانني التي تنظر يف ق�ضايا الأ�سرة بالإلزام القانوين من جانب ،ويف ذات الوقت �أن
تت�سم باملرونة االجتماعية الالزمة من جانب �آخر.
� .1أمل:

تبلغ من العمر  26عاما ،توجهت �إىل مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي بتاريخ  ،2005/11/28وطالبت بتوفري مكان
�آمن لها ولأطفالها الأربعة ،الذين تبلغ �أعمارهم �4سنوات� 3 ،سنوات� ،سنتني ،وت�سعة �أ�شهر ،حيث قام زوجها بطردها من
املنزل وا�ستوىل على جميع �أغرا�ضها من مالب�س ،كما ا�ستوىل على جميع �أوراقها و�أوراق �أطفالها الثبوتية.
تعاين �أمل من معاملة زوجها ال�سيئة منذ زواجهما ،وذلك لعدة �أ�سباب من �أهمها� :أنه يعاين من �أمرا�ض نف�سية ،فهو على
حد تعبريها ،يعاين من انف�صام يف ال�شخ�صية ،ويرف�ض تلقي العالج الالزم ،على الرغم من خ�ضوعه للعالج يف م�ست�شفى
الأمرا�ض الع�صبية والنف�سية يف بيت حلم .ي�ضاف لذلك �أنه ال يعمل ب�شكل منتظم ،وبالتايل ف�إن �أمل هي التي تعمل وتتحمل
م�صروفات البيت.
ورغم ذلك ف�إن �أمل تتعر�ض من قبل زوجها لل�ضرب الذي قد يف�ضي �إىل املوت ،ففي �إحدى املرات قام بطعنها بال�سكني،
مما �أدى �إىل �إ�صابتها ب�شكل بالغ ،ويف مرة �أخرى قام بربطها �إىل ال�سرير ثم بد�أ ب�ضربها ،تقول �أمل” حا�سة �أنه رح يقتلني،
م�ش قادرة �أعي�ش مع واحد جمنون ،وهو م�ش �سائل على الأوالد وال على �أي ا�شي�....،أوالدي بطلوا يعرفوا يناموا ،ما يف لقمة
بتهنوا عليها ،ما بعرفوا غري ال�ضرب ،قررت �أعي�ش حلايل بدي اتركه....ما ظل فيها هاملرة ملا طحاين انا والأوالد ما كان يف
ا�شي �...أخذ كل �شي� ،أخذ �أواعي و�أواعي الأوالد ،مزق جواز �سفري و�أخذ �شهادات ميالد �أوالدي ،وحتى �أوراق اجلامعة حتى
نظاراتي اخدهم� ،أنا هال م�ش �شايفه ا�شي ،...بعديها وين بدي اروح....ما عندي حد هون  ............رحت عند �أخته وايل
هي بنت عمي ،قعدت عندها وكانت مرعوبه خايفة يعرف اين عندها،هي معها حق،الكل بخاف منه...وهال م�ش عارفه وين
�أروح � ......أنت ما �شفتيني كيف كنت �أم�شي �أنا والأربعة بال�شارع تايهة ،م�ش عارفة وين �أروح ،وكيف كان و�ضع الأوالد».
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من خالل هذه احلالة/الق�ضية ،يت�ضح لنا جليا �أنه من امل�ستحيل توفري احلماية الالزمة للأطفال مبعزل عن حماية الأ�سرة
وخا�صة الأمهات ،فعدم وجود قانون يحمي الأ�سرة ،واتخاذ الإجراءات �ضد املعتدي لإبعاده عن الأ�سرة و�إلزامه بتلقي العالج
الالزم ،لهذا كان احلل يف هذه الق�ضية وكما ارت�أت �أمل البحث عن مكان �آمن للأطفال لتوفري الرعاية واحلماية لهم حلني
متكنها من توفري م�سكن وعمل مالئمني لإعادة احت�ضان �أطفالها.
ومع ذلك ،فقد من تبعات هذا احلل ،والذي يعترب من وجهة نظر �أمل واملركز احلل الأمثل ،جمموعة من النتائج ال�سلبية:
�أوال :ت�شتيت الأ�سرة.
ثانيا� :إبعاد الأطفال عن �أمهم وهم ب�أم�س احلاجة �إليها باعتبارها م�صدر الأمان واحلياة.
ثالثا :انعكا�س ذلك �صحيا ونف�سيا واجتماعيا على الأم ،مما �سي�ؤثر عليها م�ستقبال وعلى كيفية رعايتها لأطفالها.
رابعا :عدم م�ساءلة الأب وتوفري خطة عالجية يلتزم بها الأمر الذي قد ي�ساهم يف بناء عالقة بناءه بينه وبني �أطفاله
وزوجته.
وهنا ،من اجلدير التو�ضيح �أن امل�ش ّرع الفل�سطيني يف قانون الطفل مل يغفل �أهمية حماية الأ�سرة بهدف �ضمان توفري احلماية
احلقيقية للأطفال ،حيث �أ�شار �إىل وجوب �إن�شاء جمل�س �أعلى للأمومة والطفولة ،وتعبريا عن ذلك ن�صت املادة  70على:
«ين�ش�أ مبقت�ضى �أحكام هذا القانون جمل�س ي�سمى (جمل�س الأمومة والطفولة) تكون له ال�شخ�صية االعتبارية وي�صدر قانون
بت�شكيله وتنظيمه وحتديد اخت�صا�صه» ،كما �أكد �أي�ضا على �ضرورة توفري احلماية والرعاية الالزمة للأمومة والطفولة ،حيث
ورد يف املادة  »: 71يخت�ص املجل�س مبتابعة اجلهود الالزمة لرعاية الأمومة والطفولة وحمايتها».
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تبلغ من العمر 21عاما ،تعر�ضت ملحاولة قتل من والدها الختيارها �شريك حياة على غري دينها ،وعندما عرف املجتمع عن
هذه املحاولة مت الإدعاء ب�أنها جمرد حماولة انتحار ،حيث مكثت الفتاة يف �إحدي م�ست�شفيات ال�ضفة ع�شرة �أيام ،وقد كانت
ال�شرطة على علم باحلادثة ،وحاولت حل الق�ضية من خالل التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأهلية ورجال الدين واملحافظ ،وبعد
خروجها من امل�ست�شفى مت �إرجاعها �إىل بيت �أهلها من قبل اجلهة التي مت التعاون معها حلل اخلالف ،وبعد يومني مت قتل
الفتاة ،وبعد �أن قتلت مت اعتقال الأب(.من ملف توثيق قتل الإناث،مركز املر�أة.)2006 ،
هنا نالحظ �أن ال�شرطة مل ت�أخذ م�صلحة الفتاة بعني االعتبار ،فلم ت�ستطع ت�أمني احلماية لها ،بالرغم من �أن ذلك يعترب
واجبا مبا�شرا عليها وفقا ملا ورد يف ن�صو�ص القانون من �ضرورة حتريك ال�شكوى وتوقيف املعتدي ،وطلب و�ضع الفتاة يف بيت
�آمن ،غري �أن التعامل مع الق�ضية من منظور التقاليد االجتماعية التقليدية بهدف تلبية رغبة الأهل �أدى يف النهاية �إىل �إزهاق
روح الفتاة.
� .3سماح:

فتاة من �إحدى حمافظات ال�ضفة الغربية ،تبلغ من العمر 25عاما ،متزوجة منذ ثالث �سنوات و�أم لطفلة ،بعد �سنة من حياتها
الزوجية بد�أت امل�شاكل بينها وبني زوجها ب�سبب تدخل الأهل ،تقول يف �شهادتها:
ما كان ي�س�أل عن �إ�شي ،وال مهتم مع �إين غبت عنه  70يوم �أنا والبنت و�أنا يف دار �أهلي ،ومع هيك ما اهتم اال ملا رفعت ق�ضية
نفقة عليه و�أخذت حكم ،بعديها بل�ش ي�س�أل ويهتم مع �أن املبلغ اللي حكمت فيه املحكمة قليل ما بكفي حليب للبنت ،وع�شان
هيك ،رجعت على البيت وقلت حماولة تانية ومع هيك رجع ي�ضرب وكنت رح �أموت من كرث ال�ضرب وع�شان هيك تركت البيت
وقررت اتطلق ،و�أطالب مبجازاته قانونيا حتى انه يرتبى ويبطل يتعامل هيك مع النا�س ».
قد تختلف ق�ضية �سماح عن ق�ضية �أمل ،وذلك لوجود م�صدر داعم لها (العائلة) ويف هذه احلالة ف�إن عدم وجود القانون قد
ال ي�شكل تهديدا وخطرا على �صحة وحياة �سماح وطفلتها� ،إال �أن عدم وجود قانون لردع املعتدي قد ي�ؤدي �إىل �إفالت املجرمني
من العقاب ،وبالتايل عدم م�ساءلتهم ،وبذلك ت�صبح �إمكانية تكرار الفعل واالعتداء حمتمل وقوعها ب�شكل حتمي ،وهذا وا�ضح

من خالل تفا�صيل الق�ضية ،فمثال ات�صل الزوج بعد �صدور القرار من املحكمة� ،إال �أن هذا مل مينعه من اال�ستمرار يف ممار�سة
العنف ،ومع ذلك فقد كان وا�ضحا مدى ت�أثره من تدخل القانون ،وقد بدا ذلك جليا من خالل ات�صاله و�إحلاحه على �ضرورة
رجوع الزوجة �إيل بيت الزوجية.
يف النهاية ،وبعد عر�ضنا املوجز للواقع االجتماعي والقانوين والإجرائي والذي ا�ستند �إىل بع�ض حاالت العنف الأ�سري ،يتبني
لنا ،وبكل و�ضوح ،غياب احلماية القانونية للن�ساء ،ولهذا نرفع �صوتنا للمطالبة ب�سن قانون يوازن بني املرونة االجتماعية
والإلزام القانوين ،بحيث ي�ستهدف ذلك القانون توفري احلماية جلميع �أفراد الأ�سرة من العنف ،و�إبعاد املعتدي/ة عن الأ�سرة
انطالقا من كون الأ�سرة هي النواة االجتماعية التي يجب �أن يتوفر فيها الأمن والأمان جلميع �أفرادها ،ويف نف�س الوقت �أن
ي�شكل هذا القانون قوة دافعة لت�أهيل املعتدي/ة و�إعادة بناء الأ�سرة ب�صورة �سليمة ،الأمر الذي يعني يف النهاية بناء جمتمع
�سليم ومتما�سك يتمتع جميع �أفراده بامل�ساواة يف احلقوق والواجبات واحلرية والكرامة.

قائمة املراجع:
1 .1اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ( �سيداو ) عام .1979
2 .2القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني .2003
3 .3قانون العقوبات الأردين لعام .1960
4 .4م�شروع قانون العقوبات الفل�سطيني املقر بالقراءة الأوىل.
5 .5قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية الأردين لعام .1961
6 .6قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية الفل�سطيني لعام .2001
8 .8درعاوي،داود و�إيهاب �أبوغو�ش ،وثيقة �إطار حول �أهم امل�سائل التمييزية �ضد الن�ساء يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ،مركز
املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ،القد�س.2004:
�9 .9شلهوب ،نادرة .قتل الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني ،مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ،القد�س.2001:
1010م�ؤقت ،فاطمة ،االعتداءات اجلن�سية داخل الأ�سرة بني الواقع والقانون ،مركز الدرا�سات الن�سوية،القد�س(:قيد الن�شر
لعام.)2005
1111مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ،و�ضعية املر�أة الفل�سطينية ،القد�س.2001:
1212يحيى ،حممد احلاج ،م�ؤمتر م�شكلة العنف �ضد الأ�سرة و�ضد املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني ،ملخ�ص مكثف لنتائج
الأبحاث التي قام بها مركز بي�سان للبحوث والإمناء.1997 ،
1313املعهد الق�ضائي الأردين بالتعاون مع املدر�سة الوطنية للق�ضاء يف فرن�سا وال�سفارة الفرن�سية يف الأردن ،ندوة «حماية
الأ�سرة بني الواقع والتطلعات» 14-13 ،ت�شرين الأول  ،2002عمان :املعهد .2003
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خطوات اجلل�سة
يقوم املدرب/ة بتدوين التواريخ الزمنية املرتبطة باحلقب التاريخية ل�سياق الت�شريعات يف فل�سطني بخط مرئي ووا�ضح ،
ويقوم ب�س�ؤال املجموعة هل لهذه التواريخ �أي ارتباط ب�أحداث لها عالقة بالق�ضية الفل�سطينية .ويجري املدرب/ة نقا�ش حول
املحطات الرئي�سية يف تطور �سياق الت�شريعات يف فل�سطني وفق النقاط املفتاحية التالية:
املحطات التاريخية الرئي�سية يف �سياق الت�شريعات يف فل�سطني وهي :

•احلقبة العثمانية (عبء املوروث القانوين).
•االنتداب الربيطاين (التاريخ يعيد نف�سه) يف ظل االنتداب الربيطاين عهدت حكومة االنتداب اىل ت�شكيل حكومة �سميت
بحكومة فل�سطني و�أ�سندت ت�سمية بع�ض القوانني بالقوانيني الفل�سطينية والتي و�ضعها �أ�صال االنتداب الربيطاين مثال ”:
قانون العقوبات الفل�سطيني لعام  1936واملطبق يف غزة”.
•�ضم ال�ضفة الغربية للأردن ،واحلكم االداري الع�سكري امل�صري لقطاع غزة :ال�ضفة الغربية �أ�صبحت جزء من اململكة
االردنية وا�صبحت القوانني والت�شريعات يف ال�ضفة الغربية من خالل برملان �أردين وانطبقت القوانني االردنية كافة على
ال�ضفة الغربية.
ويف قطاع غزة كان خمتلف عن ال�ضفة بحيث كانت القوانني والت�شريعات ت�صدر عن احلاكم االدراي الع�سكري امل�صري وكانت
معظمها قوانني عثمانية باوامر ع�سكرية م�صرية والزال بع�ضها مطبقا حتى االن .مثال :قانون حقوق العائلة ال�صادر بالأمر
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الن�شاط الأول :ع�صف ذهني حول التطور التاريخي القانوين وال�سيا�سي للت�شريعات الفل�سطينية
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رقم  303لعام .1954
•االحتالل اال�سرائيلي 1967 ،حيث �أ�صبحت فل�سطني حتت االحتالل اال�سرائيلي ب�شكل كامل و�أ�صبحت الت�شريعات
والقوانني تخ�ضع للحاكم الع�سكري لالحتالل اال�سرائيلي ،حيث عمد �إىل تعديل و�إلغاء بع�ض القوانني وا�ستبدالها ب�أوامر
ع�سكرية.
•ال�سلطة الفل�سطينية :متثلت هذه املرحلة بت�سلم �صالحيات (احلكم الذاتي) لأجزاء من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
والتي �شملت بع�ض ال�صالحيات الت�شريعية من خالل انتخاب جمل�س ت�شريعي فل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،
والذي بدوره عمل على اقرار قوانني وت�شريعات فل�سطينية موحدة ما بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

الن�شاط الثاين :عمل جمموعات حول تطور الت�شريعات الفل�سطينية
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يقوم املدرب بتق�سيم املجموعة الكلية �إىل جمموعات م�صغرة مكونة من  5-3م�شاركني/ات ،ويقوم/تقوم بعر�ض �أوراق عمل
تت�ضمن حقبة تاريخية لكل مرحلة من التطور من ال�سياقات التاريخية والقانونية للت�شريعات يف فل�سطني لكل جمموعة،
ويطلب/تطلب من كل جمموعة �أن جتري نقا�ش على ورقة العمل وحتديد �أهم الت�شريعات يف هذه احلقبة والتي الزال تاثريها
�ساريا ،وتقوم كل جمموعة بتلخي�ص وعر�ض ما مت التو�صل �إليه �أمام املجموعة الكلية ،ويجري نقا�ش معمق ملا مت عر�ضه من
املجموعات .
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املجموعة الأوىل:

احلكم العثماين يف فل�سطني1917 - 1516 :
كانت فل�سطني جزءا من الإمرباطورية العثمانية ،وطبق فيها النظام القانوين العثماين �أكرث من �أربعمائة عام ،وا�ستمر حتى
نهاية عام  1917منتهيا باالحتالل الربيطاين للقد�س بتاريخ .1917/12/9
وي�شري التاريخ القانوين (الت�شريعي) العثماين �إىل وجود فرتتني �أ�سا�سيتني� :أولهما ،الفرتة من عهد ت�أ�سي�س الإمرباطورية
وحتى عهد التنظيمات (عام  ،)1839وثانيهما ،الفرتة من عهد التنظيمات حتى .1917
وخالل الفرتة الأوىل كان النظام القانوين العثماين مبنيا �أ�سا�سا على مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية والفقه الإ�سالمي والأعراف
والقرارات ال�صادرة عن ال�سلطان (احلاكم) .ولكن الأحداث التي �شهدها القرنني ال�سابع والثامن ع�شر �أ�ضعفت الإمرباطورية
العثمانية ،الأمر الذي �أدى �إىل بروز فرتة �إ�صالحية عرفت بـ “عهد التنظيمات “.
ومنذ بداية عام  ،1839هدفت التنظيمات الإ�صالحية �إىل مركزة ،وحتديث ،والتوجه نحو علمنة الإمرباطورية العثمانية.
وقد تبنت الإمرباطورية بع�ض التقنينات الغربية (على �سبيل املثال قانون التجارة الفرن�سي) ،وذلك من �أجل زيادة الن�شاط
التجاري بني الإمرباطورية و�أوروبا .وقد دفعت التنظيمات الإ�صالحية الإمرباطورية �إىل تقنني الأحكام القائمة على الدين
والأعراف والقانون ال�سلطاين ،الأمر الذي نتج عنه �سن ت�شريعات هامة ال زالت �سارية املفعول يف فل�سطني حتى يومنا هذا،
من �أبرزها قانون الأرا�ضي لعام  1857وجملة الأحكام العدلية.
الإنتداب الربيطاين على فل�سطني1948 - 1918 :

�شهدت هذه الفرتة  30 -عاما  -ن�شاطا ت�شريعيا وا�سعا ،الأمر الذي �أفرز ت�شريعات متعددة يف خمتلف املجاالت يف فل�سطني.
كما ظلت القوانني العثمانية ال�سارية املفعول حتى عام  1917قائمة مع مراعاة ما جرى عليها من تعديل �أو ا�ستبدال مبوجب
قوانني االنتداب الربيطاين .وقد �أعادت حكومة االنتداب ت�شكيل النظام القانوين بتحويله من النظام العثماين الالتيني �إىل
النظام االجنلو�سك�سوين (القانون امل�شرتك الربيطاين).
ويف عام  ،1933ك ّلف روبرت هاري درايتون امل�سمى �آنذاك بــ “مد ّون حكومة فل�سطني“ بجمع وحترير ت�شريعات االنتداب
الربيطاين يف ثالثة جملدات ،وقد ت�ضمن هذا العمل جمع وفهر�سة القوانني واملرا�سيم والأنظمة والأ�صول...الخ ال�صادرة يف
فل�سطني والقوانني واملرا�سيم امللكية الربيطانية التي طبقت فيها .وبعد حرب  ،1948وقع ثالثة �أرباع فل�سطني حتت ال�سيطرة
الإ�سرائيلية ،يف حني حكمت الأردن ال�ضفة الغربية ووقع قطاع غزة حتت ال�سلطة امل�صرية.
املجموعة الثانية

احلكم الأردين يف ال�ضفة الغربيـة1967 - 1948 :
بعد حرب عام � ،1948أ�صبحت ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�شرقية حتت احلكم الأردين .ويف عام � ،1948أعلن احلاكم
الع�سكري الأردين ا�ستمرار �سريان القوانني والت�شريعات الأخرى املطبقة يف فل�سطني �إىل املدى الذي ال تتعار�ض فيه مع قانون
الدفاع عن �شرق الأردن لعام .1935
ويف عام � ،1949أعادت الإدارة املدنية الأردنية نظام احلكم املدين �إىل ال�ضفة الغربية مبوجب قانون الإدارة العامة على
فل�سطني .ويف عام  ،1950مت توحيد ال�ضفتني الغربية وال�شرقية لنهر الأردن ر�سميا ،كما مت الت�أكيد على ا�ستمرار �سريان
القوانني ال�سارية املفعول يف ال�ضفة الغربية يف نهاية فرتة االنتداب الربيطاين �إىل حني ا�ستبدالها بقوانني �أردنية.
ويف الفرتة ما بني عامي  1967 - 1950ت�ألف الربملان الأردين من عدد مت�ساو من النواب من كال ال�ضفتني ،كما �شهدت تلك
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احتلت فل�سطني ب�شكل كامل من قبل اجلي�ش الربيطاين يف عام  ،1917ومت انتداب بريطانيا عليها من قبل ع�صبة الأمم .ومت
�إدارة االنتداب يف فل�سطني بوا�سطة املندوب ال�سامي الربيطاين الذي مار�س بالكامل جميع ال�سلطات الإدارية والت�شريعية
فيها.
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الفرتة ن�شاطا ت�شريعيا وا�سعا �أدى �إىل حدوث حتول يف النظام القانوين ال�سائد يف ال�ضفة الغربية من النظام االجنلو�سك�سوين
(القانون امل�شرتك) �إىل النظام الالتيني.
الإدارة امل�صرية يف قطاع غزة1967 - 1948 :
بعد حرب عام � ،1948أدير قطاع غزة من قبل م�صر ومل يتم �ضمه �إليها .وبالتايل ،ف�إن عددا قليال من الت�شريعات املدنية
امل�صرية كان �ساري املفعول يف قطاع غزة .وقد حكمت القوات الع�سكرية امل�صرية قطاع غزة ،وذلك ب�إدارة كافة الدوائر العامة
وال�ش�ؤون املدنية فيه .ويف عام  ،1957حتولت ال�سلطة الع�سكرية يف القطاع �إىل �سلطة مدنية ب�إن�شاء املجل�س الت�شريعي لقطاع غزة.
ويف عام  ،1962عني املجل�س الت�شريعي �أول رئي�س فل�سطيني له مكمال نقل ال�سلطة القانونية من ال�سيطرة امل�صرية �إىل
ال�سيطرة الفل�سطينية .ويف عام � 1962أي�ضا ،قام املجل�س الت�شريعي لقطاع غزة ب�إ�ضفاء �صفة الد�ستور على قانونني �أ�سا�سيني
هما :قانون عام  ،1955والنظام الد�ستوري عام  ،1962وقد ن�شرت كمجموعة لأول مرة يف “�صحيفة ال�شرق الأو�سط“ عدد
�شتاء-ربيع عام  .1963وقد عك�س الد�ستور القائم مالمح القانون العثماين والقانون امل�شرتك الربيطاين ال�سائدين يف
فل�سطني يف الفرتات ال�سابقة .وبنظرة �سريعة ،يالحظ ب�أن النظام القانوين ال�سائد يف غزة قبل عام  1948مل يتغري على نحو
كبري خالل فرتة الإدارة امل�صرية.
املجموعة الثالثة

االحتالل الإ�سرائيلي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة - 1967 :الآن
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بعد حرب عام  ،1967احتلت القوات الإ�سرائيلية قطاع غزة وال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�شرقية .وقد �أعلن “قائد
املنطقة” – رئي�س القوات الإ�سرائيلية املحتلة ال�سيطرة على ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية يف املناطق املحتلة.
بادئ ذي بدء� ،صدر الأمر الع�سكري رقم  2ل�سنة  ،1967وقد ن�ص على �إلغاء �أية قوانني �سارية املفعول يف املناطق املحتلة
يف حال تعار�ضها مع الأوامر ال�صادرة عن �إدارة االحتالل .وبعد ن�شر الأمر الع�سكري رقم  947ل�سنة  ،1981نقلت جميع
ال�صالحيات القانونية والإدارية �إىل ما �سمي بـ “ الإدارة املدنية “ التي �أ�س�ست حديثا يف حينه .ومنذ بدء االحتالل احتفظت
املحاكم الع�سكرية واللجان الع�سكرية امل�شكلة بوالية كاملة على ق�ضايا يف م�سائل جنائية معينة وجميع منازعات الأرا�ضي
وال�ضرائب وامل�صادر الطبيعية والأمور املالية .وب�شكل عام ،تناولت الأوامر ال�صادرة خالل فرتة االحتالل بالتنظيم كافة
جوانب احلياة ،وقد اختلفت يف ال�ضفة الغربية بع�ض ال�شيء عنها يف قطاع غزة .ومنذ عام � ،1967صدر يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ما يقارب الـ � 2500أمر ع�سكري بالإ�ضافة �إىل عدة �أوامر �أخرى مل يتم ن�شرها.
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ووفقا للت�شريعات الع�سكرية منذ عام  ،1967ف�إن امل�ستوطنني الإ�سرائيليني داخل املناطق املحتلة مل يخ�ضعوا �إىل قوانني
قائد املنطقة �أو الإدارة املدنية ،و�إمنا للقانون املحلي الإ�سرائيلي .وبذلك و�سعت احلكومة الإ�سرائيلية من مفهوم التوطن
الإ�سرائيلي لي�شمل امل�ستوطنات التي �أقيمت يف املناطق املحتلة .ولعمل ذلك ،ادعت تلك احلكومة ب�أن امل�ستوطنات ال تعترب
جزءا من املناطق املحتلة ،كما قامت بف�صل النظام القانوين املطبق يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني عن ذلك املطبق
يف امل�ستوطنات.
املجموعة الرابعة

ال�سلطة الوطنية الفل�سط�سنية - 1994 :الآن
وفقا التفاق �إعالن املبادئ حول ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية لعام ( 1993ي�سمى باتفاق �أو�سلو  ،)1جرى توقيع العديد
من االتفاقيات التي هدفت �إىل نقل بع�ض ال�صالحيات من �إدارة االحتالل الإ�سرائيلي �إىل ال�سلطة الفل�سطينية يف �أجزاء
جغرافية معينة من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني .وكان من �أبرز هذه االتفاقيات :اتفاق غزة – �أريحا املوقع يف القاهرة
عام  ،1994واتفاق وا�شنطن (�أو�سلو  )2املوقع بتاريخ � 28أيلول  1995القائم حاليا.
وقد تناولت االتفاقيات العديد من امل�سائل ،من �أبرزها :انتخاب املجل�س الفل�سطيني� ،إعادة انت�شار القوات الإ�سرائيلية ،نقل
ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات املدنية ،حرية التنقل للإ�سرائيليني ،امل�سائل القانونية يف املجالني اجلنائي واملدين� ،إطالق �سراح

املعتقلني ،ح�ص�ص املياه ،م�سائل الأمن والنظام العام ،والتنمية االقت�صادية.
وحتى الوقت احلا�ضر ت�ستمر املفاو�ضات التي بد�أت يف � 4أيار  ،1996ملعاجلة م�سائل �أ�سا�سية �أخرى من �أبرزها :و�ضع القد�س،
الالجئون الفل�سطينيون ،امل�ستوطنات الإ�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ترتيبات الأمن ،احلدود ،املياه ،والعالقات
الدولية.
وعلى ال�صعيد القانوين� ،أ�صدر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية �أول قرار له بتاريخ � 20أيار  1994الذي ق�ضى با�ستمرار �سريان
الت�شريعات والقوانني التي كانت �سارية املفعول قبل  1967/6/5يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ومنذ �صيف  ،1994توىل جمل�س
ال�سلطة الفل�سطينية (ال�سلطة التنفيذية منذ  ،1994/7/5املجل�س الت�شريعي منذ � )1996/3/7سلطة �إ�صدار الت�شريعات
املنظمة ملختلف جوانب احلياة العامة لأفراد املجتمع .وهدفت الت�شريعات اجلديدة (التي بلغ عددها حتى �صيف عام 2000
ما يقارب  48قانون 200 ،ت�شريعات �أخرى) �إىل تنظيم احلياة وبلورة وحدة القانون ما بني حمافظات ال�ضفة الغربية وغزة.
وكان من نتائجها �أي�ضا �إلغاء الكثري من الأوامر الع�سكرية التي �أ�صدرها االحتالل الإ�سرائيلي يف ال�ضفة الغربية وغزة.
وتن�شر هذه الت�شريعات يف اجلريدة الر�سمية الفل�سطينية امل�س ّماة “ الوقائع الفل�سطينية “ .وبالإ�ضافة �إىل الت�شريعات،
تعنى هذه اجلريدة بن�شر �أمور غري ت�شريعية .وقد �صدر �أول �أعدادها بتاريخ  .1994/11/20وبنظرة �سريعة �إىل الت�شريعات
اجلديدة ،يالحظ ب�أنها تركز ب�شكل �أ�سا�سي على الأمور الإدارية التنظيمية ،التجارية ،املالية ،الأرا�ضي ،اخلدمات من �صحة
وتعليم ،والأمور ال�سيا�سية (انتخابات ،نقل ال�سلطات وال�صالحيات وغريها).
ويف اجلانب الق�ضائي ،مت ت�أ�سي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى مبوجب القرار ال�صادر عن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية بتاريخ
 2000/6/1الذي �ضم جمموعة من كبار الق�ضاة يف حمافظات ال�ضفة الغربية وغزة .وفيما يتعلق باملحاكم ،ف�إن �صورها
تتمثل يف :حماكم نظامية ،دينية  ،خا�صة ،وحمكمة عدل عليا تنظر يف املنازعات الإدارية.
ومت ا�ستحداث عدد قليل من املحاكم اجلديدة يف بع�ض املحافظات ،يف حني ظل تنظيم املحاكم كما كان عليه يف الفرتات
ال�سابقة .ففي حمافظات ال�ضفة الغربية – على �صعيد املحاكم النظامية  -تعد حمكمة اال�ستئناف املنعقدة م�ؤقتا يف رام اهلل
�أعلى حمكمة نظامية وقراراتها ملزمة للمحاكم الأدنى �أدبيا ،وهي تطبق القانون ال�ساري املفعول يف ال�ضفة الغربية.
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�أما يف حمافظات غزة فتعد املحكمة العليا �أعلى حمكمة نظامية وقراراتها تعد مبثابة �سوابق ق�ضائية ( ،)CASE LAWوهي
تطبق القانون ال�ساري املفعول يف غزة (ون�شري هنا �إىل �أن االختالف يف القانون ال�ساري املفعول يف حمافظات ال�ضفة الغربية
عنه يف قطاع غزة بد�أ يت�ضاءل مع بدء حركة التوحيد الت�شريعي وهو يف طريقه �إىل الزوال م�ستقبال.
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الن�شاط الثالث :عر�ض ومناق�شة �شرائح يف القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
يقوم املدرب/ة بعر�ض �شرائح تتعلق بالقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ويعمل على تعميق النقا�ش بني امل�شاركني/ات حول املواد
املتعلقة بامل�ساواه ،ومرفق املواد �أدناه مل�ساعدة املدرب/ة على تي�سري النقا�ش مع املجموعة.
املواد املتعلقة بامل�ساواة يف القانون اال�سا�سي الفل�سطيني لعام 2003م:

مادة ()9
امل�ساواة �أمام القانون والق�ضاء
الفل�سطينيون �أمام القانون والق�ضاء �سواء ال متييز بينهم ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو
الإعاقة.
مادة ()10
حماية حقوق االن�سان
1 .1حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ملزمة وواجبة االحرتام.
2 .2تعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية دون �إبطاء على االن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي حتمي حقوق
الإن�سان.
مادة ()24
حق التعليم
1 .1التعليم حق لكل مواطن ،و�إلزامي حتى نهاية املرحلة الأ�سا�سية على الأقل وجماين يف املدار�س واملعاهد وامل�ؤ�س�سات
العامة.
2 .2ت�شرف ال�سلطة الوطنية على التعليم كله ويف جميع مراحله وم�ؤ�س�ساته وتعمل على رفع م�ستواه.
3 .3يكفل القانون ا�ستقاللية اجلامعات واملعاهد العليا ومراكز البحث العلمي ،وي�ضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي
والثقايف والفني ،وتعمل ال�سلطة الوطنية على ت�شجيعها و�إعانتها.
4 .4تلتزم املدار�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة باملناهج التي تعتمدها ال�سلطة الوطنية وتخ�ضع لإ�شرافها.
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مادة ()25
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حق العمل
1 .1العمل حق لكل مواطن وهو واجب و�شرف وت�سعى ال�سلطة الوطنية �إىل توفريه لكل قادر عليه.
2 .2تنظم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية ال�صحية واالجتماعية.
3 .3التنظيم النقابي حق ينظم القانون �أحكامه.
4 .4احلق يف الإ�ضراب ميار�س يف حدود القانون.
مادة ()26
حق امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
للفل�سطينيني حق امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية �أفراد ًا وجماعات ولهم على وجه اخل�صو�ص احلقوق الآتية:
1 .1ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية واالن�ضمام �إليها وفق ًا للقانون.

2 .2ت�شكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات والروابط والأندية وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية وفق ًا للقانون.
3 .3الت�صويت والرت�شيح يف االنتخابات الختيار ممثلني منهم يتم انتخابهم باالقرتاع العام وفق ًا للقانون.
4 .4تقلد املنا�صب والوظائف العامة على قاعدة تكاف�ؤ الفر�ص.
5 .5عقد االجتماعات اخلا�صة دون ح�ضور �أفراد ال�شرطة ،وعقد االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات يف حدود القانون.
مالحظة :باقي مواد القانون وجهت اخلطاب �إىل كل فل�سطيني دون متييز بني �أي جن�س على الآخر مع الرعاية اخلا�صة
التي ن�صت عليها للأمومة والطفولة.

الن�شاط الرابع  :مترين االحتياجات وموائمتها مع القانون
يقوم املدرب بالطلب من املجموعة اختيار �شيء من املواد امل�ستخدمة يف حياتنا اليومية واملو�ضوعة �أمامهم بناء على احتياجهم
الآين مثال(عالقة مفاتيح ،كتاب ،قلم حومرة ،حمرمة ،ك�أ�س ماء ،خبزة� ،ساعة� ،صورة ،جهاز حتكم....الخ).
ويعمل املدرب على اجراء نقا�ش حول اختالف االحتياجات و�ضرورة مواءمة القوانني جلميع االحتياجات مع الت�أكيد على مبد�أ
امل�ساواة.
خمرجات اجلل�سة:

•امل�شاركني/ات قادرين/ات على معرفة ال�سياق التاريخي والقانوين وال�سيا�سي املرتبط بتطور الت�شريعات يف فل�سطني.
•قدرة امل�شاركني/ات على املعرفة يف املواد املتعلقة بامل�ساواة يف القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
•قدرة امل�شاركني/ات على التمييز بني مبد�أ امل�ساواة قانون ًا وممار�ساتنا املجتمعية لهذا املبد�أ.
�إر�شادات للمدرب/ة:

•الرتكيز على القوانني التي الزالت مطبقة من احلقبة العثمانية حتى اليوم ،فهناك قوانني عثمانية الزالت مطبقة يف
املحاكم الفل�سطينية حتى اليوم مثال :جملة الأحكام العدلية والتي هي مبثابة القانون املدين.
•يتوقع ان يثار الت�سا�ؤالت ملاذا مل يتم تغريها من قبل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،هناك معيقات مرتبطة بعدم ال�سيادة
على االر�ض ومعيقات تتمثل بالنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.

•الرتكيز على ا�ستح�ضار املعلومات من �أفراد املجموعة.
•�إعطاء الوقت الكايف وامل�ساحة الكافية لكل م�شارك/ة يف النقا�ش.
•احلر�ص على عدم حتول النقا�ش حلوار تباديل ثنائي.
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•م�ساعدة امل�شاركني/ات على �إدراك �أن ارتباط الت�شريعات مب�صالح الدول التي تعاقبت يف احتالل يف فل�سطني ،والزال
امل�شرع الفل�سطيني مكبل يف تعديل هذه الت�شريعات كونه ال ميلك ال�سيادة على الأر�ض.
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

اجلل�سة الثانية
تبادل االماكن،
تبادل االدوار ....
احلقوق واحدة

 ع�صف ذهني و�صول امل�شاركني/ات لفهم عام حول جمموعات عمل�شرعية الأدوار املتعددة يف املجتمع
 تر�سيخ مبادئ امل�ساواة وعدم التمييز يف  -نقا�ش جماعي متارينالقوانني والت�أثريعليهم يف هذا االجتاه
 تبني ربط م�س�ألة �شرعية الأدوار املتعددة  -عر�ض ونقا�شجماعي
مب�سائل تعزيز امل�ساواة يف القوانني
 العمل على تعديل التوجهات العامةلأفراد املجموعة املتعلقة ب�شرعية الأدوار
املتعددة يف املجتمع الفل�سطيني

الن�شاط الأول :درا�سة حالة
الن�شاط الثاين :مناق�شة ومعاجلة اوراق عمل “مقوالت وامثال”

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 لوح قالب اوراق عمل� -أقالم فلوما�سرت

الوقت
الزمني

3
�ساعات

�ساعتني
�ساعة

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط الأول :درا�سة حالة
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يقوم املدرب/ة بتق�سيم املجموعة الكلية �إىل ثالث جمموعات �صغرية ،وتوزيع احلاالت الدرا�سية املرفقة لهم (حاب�س
واملدار�س ،مروان وحلم التمري�ض� ،سمري ال�سكرتري) و تقوم كل جمموعة بطرح ما تو�صلت اليه من نتائج للمجموعة الكلية،
ويعمل املدرب على تعميق النقا�ش بني امل�شاركني/ات يف املجموعة وفق الأ�سئلة املطروحة لكل حالة درا�سية:
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حاب�س واملدار�س:

حاب�س �شاب يبلغ من العمر الثامنة والع�شرين عام ًا ،من �إحدى مدن ال�ضفة وحا�صل على �شهادة املاج�ستري يف الرتبية وريا�ض
الأطفال ،لديه قدرات عالية يف التعامل مع الأطفال يف مراحل عمرهم الأوىل ،ومعني ب�أخذ �أكرب كم من الدورات املتخ�ص�صة
لأطفال مرحلة الرو�ضة وينمي قدراته ب�شكل م�ستمر يف هذا املجال ،وقد �أثبت قدراته هذه من خالل تطوعه امل�ستمر يف
النوادي ال�صيفية وامل�ؤ�س�سات التي تعنى بهذه الفئة العمرية من الأطفال ،حتى �أن حاب�س �ألف �أغنية خا�صة للأطفال و�أ�صبحت
معروفة على نطاق وا�سع يف املنطقة.
ي�سعى حاب�س الآن للعمل يف نطاق تخ�ص�صه (ريا�ض الأطفال) ،ولكن للأ�سف مل يتم قبوله يف �أي من الريا�ض التي قدم طلب
لاللتحاق بالعمل فيها ،بحجة �أنه من غري املتعارف عليه وجود ذكور يف ريا�ض الأطفال و�أن هذه املهنة من امل�ستحيل �أن يقوم
بها رجل ،علم ًا �أن هناك حديث دائر ب�إ�صدار قانون خا�ص مينع عمل الرجال يف ريا�ض الأطفال وال�صفوف االبتدائية الثالث
الأوىل من حياة الأطفال.
ما ر�أيكم بتوجه حاب�س؟ وملاذا؟.
هل ت�ؤيدون �إ�صدار قانون خا�ص يحظر عمل الرجال يف ريا�ض الأطفال واملرحلة التعليمية الأوىل؟ وملاذا؟.
مروان وحلم التمري�ض:

مروان طالب توجيهي من �إحدى قرى منطقة اجلنوب ،اجتهد للدخول �إىل الفرع العلمي ليعزز من توجهه الذي طاملا حلم به،
للعمل كممر�ض وهو العمل الذي عملته خالته من قبل وحببته به ،عمل مروان منذ �صغره كم�سعف متطوع يف جمعية الهالل
الأحمر الفل�سطيني وواظب على م�ساعدة الطبيب يف القرية لفرتة ال ب�أ�س بها ،مروان من عائلة حمافظة ،وعندما علم والده
بتوجهه حاول �أن يثنيه عنه دون جدوى ،وعليه قرر والده �أن يحرمه من تقدمي امتحانات الثانوية العامة لهذه ال�سنة كجزء من
�آلية ثنيه عن هذا التوجه ،وخ�صو�ص ًا �أن الو�صمة التي �سيلحقها مروان �ست�شمل ع�شريته املعروف عنها حمافظتها على العادات
والتقاليد ،وخ�صو�ص ًا �أن هذه املهنة هي مهنة خا�صة بالن�ساء.
ما ر�أيكم بتوجه مروان �ضمن نطاق القرية؟ وملاذا؟.
هل تعتقدون �أنه من املفرو�ض و�ضع معايري خا�صة لتحديد توجهات الدرا�سة لكل من الرجال والن�ساء؟ وملاذا؟.
�سمري رجل �أربعيني ،عمل طوال �سنواته الع�شرين ال�سابقة كعامل بناء وقرر نهاية �أن يح�سن من ظروف عمله فالتحق بدورات
كمبيوتر و�سكرتاريا �أهلته لي�ستلم وظيفة �سكرتري يف مكتب حمامية يف بداية م�شوارها املهني يف املدينة ،وبالرغم من ح�سا�سية
هذا الو�ضع �أمام �أ�صدقاءه �إال �أنه بد�أ فعلي ًا باتخاذ اخلطوة وبد�أ العمل يف مكتب املحامية ،وبعد ثالثة �أ�شهر من العمل وبالرغم
من حت�سن و�ضعه املادي وال�صحي �أي�ض ًا �إال �أنه قدم ا�ستقالته وترك العمل ك�سكرتري ليعود �إىل عمله ال�سابق بعد �ضغط
�أ�صدقاءه وعائلته عليه وعدم ر�ضاهم عن و�ضعه ك�سكرتري يف مكتب حمامية ،مبا مي�س من مكانته بينهم ورجولته ،وقد بد�أ
الكالم و�إطالق الدعابات عليه من بداية عمله و�أ�صبح لقبه بينهم (�سمري ال�سكرتري).
ما ر�أيكم مبا قام به �سمري؟ وملاذا؟.
ما اخليارات الأخرى التي تقرتحونها عليه؟.
هل تعتقدون �أنه من املفرو�ض و�ضع معايري خا�صة لتحديد الأعمال لكل من الرجال والن�ساء؟ وملاذا؟.
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�سمري ال�سكرتري:
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الن�شاط الثاين :مناق�شة ومعاجلة اوراق عمل “مقوالت وامثال”
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نقوم بتوزيع املقوالت واالمثال (ورقة لكل م�شارك/ة تت�ضمن �إحدى املقوالت �أو الأمثال) ويقوم كل م�شارك/ة بقراءتها �أمام
املجموعة والتعليق عليها ،ومن ثم فتح باب النقا�ش لطرح توجهات املجتمع املرت�سخة وعر�ض �آراء املجموعة فيها.
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مقوالت و�أمثال �شعبية:

•لو و�صلت املريخ �آخرها للطبيخ.
•ال ت�سلم �أمرك ملرة.
•املر�أة م�صدر كل �شر.
•املر�أة فخ ن�صبته الطبيعة.
•ابني كرب يا جارة �ضبي بنتك من احلارة.
•ماتت بنته من �صفاوة نيته.
•هم البنات للممات.
•املر�أة هي التفاحة والأفعى يف نف�س الوقت.
•وراء كل رجل عظيم امر�أة.
•ال�صمت زينة الن�ساء.
•املر�أة ظل الرجل ،عليها �أن تتبعه ال �أن تقوده.
•املر�أة تف�ضل القطط على الكالب لأنها ال تطيع ولأنها تبقى طول الليل خارج البيت ،والرجل يحب الكالب لأنه يجد فيها
ما ال يجده يف املر�أة.
•ال�شيطان �أ�ستاذ الرجل وتلميذ املر�أة.
•املر�أة املليحة بتعمل من الهامل زملة.
علي.
•ملا قالوا يل غالم �أن�سند ظهري وقام ،وملا قالوا يل بنيه وقعت احليطة ً
•�شاوروهن وخالفوهن.
•البنت �إما بت�سرتها و�إما بتقربها.
•جياب البنات وال قعاد البطاالت.
بنى.
جنى و املر�أة ّ
•الرجل ّ
•غناه من مرته و فقره من مرته.
•ما بريكن على مرة �إال مرة.
•املر�أة تكتب وعودها على �صفحات من املاء.
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•بنت الرجال ما بت�ستحي من الرجال.
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خمرجات اجلل�سة:

•الت�أثري على توجهات امل�شاركني/ات للو�صول �إىل فهم عام لأفراد املجموعة ب�ضرورة ربط م�س�ألة االقتناع ب�شرعية الأدوار
املتعددة وتعزيز امل�ساواة يف القوانني.
• تعديل توجهات امل�شاركني/ات فيما يتعلق ب�شرعية تعدد الأدوار لكل من الإناث والذكور يف املجتمع.
•حتفيز املجموعة على اتخاذ مواقف للم�شاركني/ات يف التدريب وحتفيز التفكري املناق�ض للمتعارف عليه.
�إر�شادات للمدرب/ة

•يف ن�شاط احلاالت الدرا�سية يتم تق�سيم املجموعة �إىل ثالثة جمموعات م�صغرة ،وكل جمموعة تبحث �إحدى احلاالت
املطروحة.
•يجب اختيار املقوالت ال�شعبية والأدبية اجلدلية التي تربط الأدوار املجتمعية باجلن�س (متل لو و�صلت املريخ �آخرها
للطبيخ ،وال ت�سلم �أمرك ملرة....الخ) والنقا�ش عليها ،وت�شجيع املجموعة على نق�ض املقوالت املوجودة مع املقوالت التي
يعرفونها ،مع �إعطاء الفر�صة لبع�ض املقوالت التي تعزز من مكانة املر�أة يف املجتمع.
•يف ن�شاط املقوالت يقوم كل فرد يف املجموعة ب�سحب مقولة من �سلة مليئة بالأوراق التي حتوي هذه املقوالت ،ويقر�أها �أمام
املجموعة مع ربطها باملو�ضوع ،وابداء ر�أيه فيها.
•ت�شجيع املجموعة على النقا�ش وربط نقا�ش املجموعة بالق�ضايا املجتمعية.
•اتخاذ موقف املتفرج واملفعل لعملية النقا�ش ،من خالل �إثارة النقاط اجلدلية املختلفة ب�شكل ت�سا�ؤالت.
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•من املمكن �أن ال تالئمنا بع�ض الأفكار يف املجموعة ،دعوها متر لأنها �ستحفز النقا�ش.
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ت�سل�سل
اجلل�سات

الأهداف التدريبية

اجلل�سة الثالثة  -تزويد املتدربني/ات باملعرفة حول م�ضمون
وثيقة حقوق املر�أة وثيقة حقوق املراة  ،من خالل بلورة فكرة
الوثيقة،اجلهات وامل�ؤ�س�سات التي بادرات
الفل�سطينية
لنقا�ش و�صياغة الوثيقة.
 تزويهم/ن باملعرفة من اين هي االن مناخلطة الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد الن�ساء؟
 تزويدهن باملعرفة من اين هي االن منمرجعيات القوانني والت�شريعات الوطنية.

الطرق
التدريبية

الو�سائل
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 ع�صف ذهني جمموعات عمل -نقا�ش جماعي

 اوراقع عمل اقالم ملونة جهاز LCD ن�سخ من وثيقةحقوق املراة
 ن�سخ من الد�ستورالفل�سطيني

الن�شاط االول :ع�صف ذهني حول وثيقة حقوق املراة الفل�سطينية
الن�شاط الثاين :جمموعات عمل
الن�شاط الثالث :مقارنة الوثيقة مع الد�ستور الفل�سطيني ،ومقرتحات م�سودة القوانني املحلية

الوقت
الزمني

� 4ساعات

ن�صف �ساعة
�ساعتان
�ساعة ون�صف

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط االول :ع�صف ذهني حول وثيقة حقوق املراة الفل�سطينية
يقوم/تقوم املدرب/ة بطرح �س�ؤال حول �أبرز اجلوانب احلقوقية التي ت�ضمنتها وثيقة حقوق املراة الفل�سطينية.
ثم يتم اجمال النقا�ش حول ما مت طرحه.
حماور للنقا�ش التلخي�صي للمدرب/ة:
•هل من وجهة نظركم/ن تعتربون �أن الوثيقة تعرب عن احلاجة احلقوقية للن�ساء؟.
•هل عاجلت ن�صو�ص الوثيقة كافة اجلوانب احلياتية للن�ساء؟.
•هل هناك امكانية لتطبيقها يف ظل الو�ضع احلايل؟.

الن�شاط الثاين :جمموعات عمل
تق�سم املجموعة اىل جمموعات عمل ،توزع عليهم/ن ن�سخ من الوثيقة،يتم تلخي�ص �أبرز البنود احلقوقية التي ت�ضمنتها
الوثيقة.
ت�ضع كل جمموعة قائمة احلقوق يف املجاالت املختلفة.
اجمال النقا�ش مع املجموعة.

الن�شاط الثالث :مقارنة الوثيقة مع الد�ستور الفل�سطيني  ،ومقرتحات م�سودة القوانني املحلية
عودة �إىل جمموعات العمل ،توزيع ن�سخة من الد�ستور الفل�سطيني املعدل �إ�ضافة �إىل ن�سخ الوثيقة.
تقوم املجموعات باجراء درا�سة مقاربة ما بني الوثيقة والد�ستور الفل�سطيني ،هل هناك توافق �/أو الوثيقة �أخذت كمرجعية
عند �صياغة الد�ستور ونقا�شة مبا يتعلق وحقوق املراة.
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•هل هناك نواق�ص مل تعاجلها الوثيقة؟.
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ت�سجل املجموعات نتائج العمل مع مالحظاتهم/ن على الد�ستور والوثيقة.
اجمال النقا�ش.
حماور للنقا�ش التلخي�صي للمدرب/ة:
•هل ن�ص الد�ستور الفل�سطيني ب�شكل �صريح على امل�ساواة والعدالة بني اجلن�سني يف كافة املجاالت؟.
•كم مرة طرحت ب�صراحة كلمة م�ساواة يف الد�ستور؟.
•ما م�ستوى التقارب بني الوثيقة والد�ستور؟.
•هل رايتم ان الوثيقة �أخذت بعني االعتبار كمرجعية عند نقا�ش و�صياغة الد�ستور؟.
•هل هناك ثغرات حقوقية ن�سوية مل يغطيها الد�ستور؟.
•من وجهة نظركم/ن ما هي الآليات لالرتقاء بو�ضع املر�أة من الناحية القانونية؟.
خمرجات اجلل�سة

•تعريف امل�شاركني/ات مب�ضمون وثيقة حقوق املراة.
•تعريف امل�شاركني/ات باخلطة الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد الن�ساء.
•تعريف امل�شاركني/ات مبرجعيات القوانني والت�شريعات الوطنية.
ار�شادات للمدرب/ة

•�سيعتمد هذه اجلل�سة ب�شكل كبري على معلومات ومعارف املدرب/ة ،لذلك من املهم التعمق يف قراءة ومراجعة املواد
املرجعية ذات ال�صلة .
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•�ضرورة ت�شجيع امل�شاركني/ات على النقا�ش والنقد.
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

اجلل�سة الرابعة
ا�سرتاتيجيات واولويات تغيري
الت�شريعات ملناه�ضة العنف

 �أن يعرف امل�شاركني/اتاال�سرتاتيجيات الوطنية
ملناه�ضة العنف

الطرق
التدريبية

الو�سائل
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات التدريبية)

(االدوات-
املواد -الو�سائط
التدريبية)

 ع�صف ذهني عمل جمموعات -عر�ض ونقا�ش جماعي

 �أوراقع عمل �أقالم ملونة -جهاز LCD

الن�شاط االول :ع�صف ذهني لقيا�س توجهات و�سلوكيات واي�ضا معرفة بالت�شريعات والقوانني
الن�شاط الثاين :عمل جمموعات تتناول الت�شريعات ،ال�سلوكيات ،االجتاهات.
الن�شاط الثالث :عر�ض ونقا�ش جماعي خلطط العمل الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة

الوقت
الزمني

� 4ساعات

ن�صف �ساعة
�ساعة ون�صف
�ساعة

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط االول :ع�صف ذهني لقيا�س توجهات و�سلوكيات واي�ضا معرفة بالت�شريعات والقوانني
تقوم/تقوم املدرب/ة باعداد قائمة ببع�ض العبارات امللونة للمناق�شة ،بحيث ان تت�ضمن الوان العبارات م�ضامني ذات عالقة
بتغيري الت�شريعات واملفاهيم ،مثال يتم حتديد اللون الأحمر للتغيري الت�شريع ،اللون الأزرق ،لتغيري التوجهات ،اللون الأخ�ضر
لتغيري ال�سلوكيات وو�ضع ا�سرتاتيجيات وهكذا يف الن�شاط االول ال تقوم املدرب/ة ب�شرح داللة الألوان ترتك للن�شاط الرابع.
(التحرر من العنف/التعليم/العمل/امل�ساواة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية� ،ضرورة �سن م�سودة قانون العقويات� ،ضرورة �سن
م�سودة قانون حماية الأ�سرة ،الو�صول للموارد والتحكم بها ،تبو�أ �أعلى �سلطة ،رئا�سة الدول ،حق الن�ساء ب�أن يكن قا�ضيات
�شرعيات� ،ضرورة وجود بيوت �آمنة حتمي الن�ساء املعنفات.

الن�شاط الثاين :عمل جمموعات تتناول الت�شريعات ،ال�سلوكيات ،االجتاهات

•يعاد تعليق كافة اللوحات لكل املجموعات ،تقوم املدرب/ة بتو�ضيح فكرة االلوان وداللتها ،تقوم املجموعات باثارة نقا�ش
ومقاربة ما بني االولويات التي و�ضعت على اللوحات من �أجل تغيري الت�شريعات ،التوجهات ،ال�سلوكيات.
وتطلب من كل جمموعة مراجعة لوحتهن ومالحظة �إذا ما كان هناك منط قائم يف حتديدهن للأولويات من زاوية املوا�ضع
التي و�ضعت فيها امل�شاركات خمتلف العبارات امللونة.
حماور للنقا�ش التلخي�صي للمدرب/ة.
حتديد االولويات :يراعي ان تتناول هذه القائمة ثالثة جوانب (الت�شريع-تغري االجتاهات-تغري ال�سلوكيات).
تناق�ش املجموعة االبعاد املختلفة للقرارات التي تو�صلن لها:
1 .1بوجه عام ما هي اال�س�س التي و�ضعن وفقا لها العبارات املختلفة حتت االعمدة الثالثة؟.
2 .2هل هناك منط للتحيز مع� /ضد التغيري الت�شريعي او تغيري االجتاهات او العمل؟ ما �سبب هذا التحيز ؟.
3 .3هل ميكن ا�ستخدام االولويات التي و�ضعتها املجموعة لبناء خطة عمل ملواجهة انتهاكات حقوق االن�سان التي حددتها ؟.
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•تق�سيم املجموعة اىل جمموعات عمل �صغرية،يعطى لكل جمموعة �شرائط ال�صقة مكتوب عليها العبارات التي ذكرت يف
الن�شاط االول ،يكون لدى املجموعات اوراق فليب �شارت مل يوجد عليها �شيء .تبد�أ املجموعات بنقا�ش العبارات وعند
االتفاق على العبارة تقوم املجموعة بال�صاقها على الورق الفارغ ،عند ال�صاق كافة العبارات التي اتفق عليها ،تقوم
املجموعة بنقا�ش العبارات التي و�ضعت جانبا ،وللم�شاركات احلق يف �أن يغرين يف الكلمات للو�صول �إىل االجماع .يتخلل
ذلك نقا�ش وتفاعل.
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مثال مر�شد  :ما الذي ينبغي عمله لتحقيق التحرر من العنف؟ (ميكن و�ضع عبارات مماثلة الي ق�ضية اخرى يف هذا الكتاب).
الت�شريع

1 .1يجب تو�سيع قانون الهجرة لي�شمل اللجوء ال�سيا�سي للن�ساء الهاربات من العنف من �أي نوع.
�2 .2أ�صحاب العمل الذين يت�ساحمون مع التحر�ش اجلن�سي يف مكان العمل يجب ان ي�ساءلوا قانونيا.
3 .3على احلكومة ان تعرتف بالعنف �ضد الن�ساء كانتهاك حلقوق االن�سان و�أن تفر�ض عقوبات �صارمة �ضد مرتكبيه.
4 .4ينبغى �أن تقدم من تعر�ضن لالغت�صاب �شهادتهن �أمام حمكمة علنية.
5 .5يجب �أن يحظر الفن االباحي قانونيا.
6 .6على احلكومة �أن تقدم الدعم االقت�صادي للن�ساء الالتي تعر�ضن للعنف اال�سري .
تغيري االجتاهات

1 .1يجب الت�صدي للفكرة �أن الن�ساء ي�سعني �أو ي�ستحققن �أن يكن �ضحايا للعنف.
2 .2يجب �أن تتناول كتب االطفال العنف �ضد الن�ساء يف املنزل.
3 .3يجب الت�صدي لوكاالت االعالن عندما تقوم (بت�شيئ) الن�ساء وقولبتهن يف �صورة �ضحايا.
4 .4يجب الت�صدي يف كل االوقات لالعتقاد القائل ب�أن الن�ساء �أدنى من الرجال.
5 .5يجب �أال تتدخل ال�شرطة يف امل�شكالت العائلية ما مل يكن هناك تهديد حلياة �أحد النا�س.
العمل من �أجل التغيري يف ال�سلوكيات

1 .1على الن�ساء �أن ي�ساندن الن�ساء االخريات دائما.
2 .2لوقف العنف على الن�ساء �أن يت�ضامن مع املجموعات الأخرى التي تتعر�ض للقمع.
3 .3على من ي�ساندن حق الن�ساء يف التحرر من العنف �أن ي�ضغطن على احلكومة وامل�ؤ�س�سات الدينية و امل�ؤ�س�سات االخرى.
4 .4يجب مقاطعة ال�شركات التي حتط دائما من قدر الن�ساء يف منتجاتها �أو يف االعالن عنها.
5 .5على الن�ساء �أن ينظمن �أنف�سهن يف مواجهة ال�صورة النمطية التي يروجها االعالم عنهن.
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6 .6يجب �أن ت�شيد الدور التي ت�أوى الن�ساء املعر�ضات لل�ضرب بالقدر نف�سه على منع العنف.
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ان�شطة ق�صرية تتبع تلك اجلل�سة:

فيما يلي بع�ض االن�شطة الق�صرية التي ت�ساعد املجموعات عادة على ا�ستعادة الطاقة ورفع املعنويات وخلق جو من الت�ضامن
و املرح.
ال�سل�سلة:
يقف/تقف امل�شاركني/ات ويغلقون/ن� ،أعينهم�/أعينهن ويقوم/تقوم املدرب/ة مب�ساعدتهم/م�ساعدتهن على احلركة ،على
�أن مت�سك/مي�سك كل منهم/منهن بني الآخر/الآخرى حتى ي�شكلن مع ًا جمموعة مت�شابكة االيدي ،بطلب من امل�شاركيني/ات
بعد ذلك فتح �أعينهن وفك الت�شابك بينهن كمجموعة دون فك الت�شابك �أيديهم�/أيديهن.
االلعاب النارية:
تق�سم امل�شاركات اىل جمموعات �صغرية ،متثل كل منها بال�صوت واحلركة احد االلعاب النارية ،بع�ضها قنابل ته�سه�س
وتنفجر .وبع�ضها مفرقعات حتاكى بالت�صفيق بالأكف .و�أخرى كالطواحني الدوارة ،وت�ؤدي كل جمموعة دورها ب�شكل منفرد.
ملا �أجنزته �أمام املجموعة الكلية.

الن�شاط الثالث :عر�ض ونقا�ش جماعي خلطط العمل الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة
يقوم املدرب/ة بطرح �س�ؤال حول �أبرز اال�سرتاتيجيات التي حتد من العنف �ضد املراة.
ثم يتم �إجمال النقا�ش حول ما مت طرحه.
حماور للنقا�ش التلخي�صي للمدرب/ة:
•هل من وجهة نظركم/ن تعتربون �أن تطبيق اخلطة ميكن �أن يحد من ظاهرة العنف؟.
•هل عاجلت ن�صو�ص اخلطة كافة �أ�شكال العنف التي تتعر�ض له للن�ساء؟.
•هل هناك نواق�ص مل تعاجلها اخلطة؟.
•هل �شملت اخلطة كافة فئات الن�ساء(�أ�سريات ،عامالت ،ربات بيوت ،عامالت يف خمتلف املجاالت االقت�صادية،
طالبات)...؟.
•هل اخذت اخلطة بعني االعتبار الثقافة املجتمعية ال�سائدة؟.
•هل هناك �إمكانية لتطبيقها يف ظل الو�ضع احلايل؟.
خمرجات اجلل�سة

•متكن امل�شاركني/ات من معرفة اال�سرتاتيجيات الوطنية ملناه�ضة العنف.
ار�شادات للمدرب/ة.
•�أعط الوقت الكايف لتعليقات و�أفكار امل�شاركني/ات حول الن�شاطات التي ت�ستخدمها معهم/ن.
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•ت�أكد �أنك ت�شرك �أكرب عدد من املتدربني/ات يف الن�شاطات والنقا�ش �أثناء التمارين.
•�أعط الفر�صة للتباين واالختالف بني امل�شاركني/ات وال ت�سقط/ي �أحكام ًا مطلقة.
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

(االدوات-
املواد -الو�سائط
التدريبية)

اجلل�سة اخلام�سة
املر�أة الفل�سطينية يف
قانون العقوبات

 تعريف امل�شاركني/ات مباهية قانونالعقوبات املطبق يف فل�سطني (قانون العقوبات
الأردين يف ال�ضفة الغربية ،وقانون العقوبات
الفل�سطيني يف قطاع غزة).
 التعريف بفجوات قانون العقوبات املتعلقةبحقوق املر�أة ب�شكل عام.

 ع�صف ذهني جمموعات عمل نقا�ش جماعي عر�ض ونقا�شجماعي

 لوح قالب اوراق عمل �أقالمفلوما�سرت

الو�سائل
التدريبية

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني حول قانون العقوبات
الن�شاط الثاين :عر�ض ونقا�ش Data Show
الن�شاط الثالث :عمل جمموعات
الن�شاط الرابعة :نقا�ش مفتوح حول مواد مقتطعة من القانون ومناق�شتها

الوقت
الزمني

� 3ساعات
ون�صف

ن�صف �ساعة
�ساعة
ن�صف �ساعة
�ساعة ن�صف

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط االول :ع�صف ذهني حول قانون العقوبات
نبد�أ اجلل�سة التدريبية بع�صف ذهني ت�شارك فيه كل املجموعة حول ر�أي ومفهوم كل م�شارك/ة يف قانون العقوبات ب�صيغته
احلالية (تعريفه بالن�سبة لهم) من خالل قذف الكلمات ومناق�شتها بني �أفراد املجموعة.
الن�شاط الثاين :عر�ض ونقا�ش Data Show

يقوم املدرب/ة بعر�ض تعريفي بقانون العقوبات الأردين املطبق يف ال�ضفة الغربية والقانون الفل�سطيني املطبق يف قطاع غزة،
من حيث تاريخيته وا�شكالياته واملواد اخلالفية فيه.
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الن�شاط الثالث :عمل جمموعات
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يقوم املدرب/ة بتق�سيم املجموعة الكلية �إىل جمموعتني ،واحدة تتبنى مادة قانونية والأخرى تعار�ضها ،ومن ثم يتم العمل
على ح�صر االيجابيات وال�سلبيات لدى املجموعتني كحملة �إعالمية يقوم بها امل�شاركني/ات للرتويج لأ�سباب تبني جمموعة
للمواد،ورف�ض االخرى للمواد يف كل جمموعة.

الن�شاط الرابع :نقا�ش مفتوح حول مواد مقتطعة من القانون ومناق�شتها (واحد لواحد)
يتم توزيع �أوراق �صغرية ت�شمل مواد القانون (مواد ومبادئ م�أخوذة من قانون العقوبات الأردين املطبق يف ال�ضفة) على
امل�شاركني/ات ليقر�ؤها وي�ستوعبون ما ورد فيها ولهم �أن ي�س�ألوا امل�شرف حول تف�سري املواد بني �أيديهم ،يطلب من امل�شاركني
التجول يف القاعة والتعرف على  4مواد من �أربعة م�شاركني/ات خمتلفني من املجموعة ،وبعد مرور الفرتة الزمنية املحددة
يطلب منهم العودة للجلو�س على �شكل دائرة ليقوم كل �شخ�ص بتعريف املجموعة على جملته وما ا�ستوعبه من اجلمل الأخرى
( ما بقي عالق ًا يف ر�أ�سه من اجلمل التي تعلمها).
املبادئ واملواد ذات ال�صلة بقانون العقوبات اخلا�صة بالتدريب:

•ينظم قانون العقوبات الأردين رقم  16ل�سنة 1960م العقوبات واجلرائم يف ال�ضفة الغربية.
•ينظم قانون العقوبات الفل�سطيني رقم ‘ ‘ 74ل�سنة 1936م العقوبات واجلرائم يف قطاع غزة.

•ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص.
•ال يالحق الفعل الواحد �إال مرة واحدة.
•يجيز القانون �ضروب الت�أديب التي ينزلها بالأوالد �آبا�ؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
•ال يحكم على �أحد بعقوبة ما مل يكن قد �أقدم على الفعل عن وعي و�إرادة.
•�إذا ارتكب عدة �أ�شخا�ص متحدين جناية �أو جنحة� ،أو كانت اجلناية �أو اجلنحة تتكون من عدة �أفعال ف�أتى كل واحد منهم
فع ًال �أو �أكرث من الأفعال املكونة لها وذلك بق�صد ح�صول تلك اجلناية �أو اجلنحة اعتربوا جميعهم �شركاء فيها وعوقب
كل واحد منهم بالعقوبة املعينة لها يف القانون ،كما لو كان فاع ًال م�ستق ًال لها.
•ال يعترب جهل القانون عذر ًا ملن يرتكب �أي جرم.
•ال يالحق جزائي ًا كل من مل يتم ال�سابعة من عمره.
•�إن العذر املحل يعفي املجرم من كل عقاب.
•ي�ستفيد من العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي �أقدم عليها ب�صورة غ�ضب �شديد ناجت عن عمل غري حمق وعلى جانب
من اخلطورة �أتاه املجني عليه.
•عندما ين�ص القانون على عذر خمفف� :إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام �أو الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �أو االعتقال امل�ؤبد
حولت العقوبة �إىل احلب�س �سنة على الأقل.
•تعاقب املر�أة الزانية بر�ضاها باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل �سنتني ،ويق�ضى بالعقوبة نف�سها على �شريك الزانية �إذا كان
متزوج ًا و�إال فاحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنة.
•يعاقب الزوج باحلب�س من �شهر �إىل �سنة �إذا ارتكب الزنا يف منزل الزوجية �أو اتخذ له خليلة جهار ًا يف �أي مكان كان.
•ال�سفاح بني الأ�صول والفروع �شرعيني كانوا �أو غري �شرعيني �أو بني الأ�شقاء وال�شقيقات والأخوة والأخوات لأب �أو لأم �أو من
هم مبنزلة ه�ؤالء جميع ًا من الأ�صهرة �أو �إذا كان لأحد املجرمني على الآخر �سلطة قانونية �أو فعلية يعاقب عليه باحلب�س
من �سنتني �إىل ثالث �سنوات.

•من واقع �أنثى مل تتم اخلام�سة ع�شرة من عمرها عوقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة.
•يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة ،كل من داعب ب�صور منافية للحياء �شخ�ص ًا مل يتم اخلام�سة ع�شرة من عمره ذكر ًا
كان �أو �أنثى� ،أو امر�أة �أو فتاة لها من العمر خم�س ع�شرة �سنة �أو �أكرث دون ر�ضاهما.
•كل امر�أة �أجه�ضت مبا ا�ستعملته من الو�سائل �أو ر�ضيت ب�أن ي�ستعمل لها غريها هذه الو�سائل ،تعاقب باحلب�س من �ستة
�أ�شهر �إىل ثالث �سنوات.
•كل من �أقدم ق�صد ًا على �ضرب �شخ�ص �أو جرحه �أو �إيذائه ب�أي فعل م�ؤثر من و�سائل العنف واالعتداء جنم عنه مر�ض �أو
تعطيل عن العمل مدة تزيد على ع�شرين يوم ًا ،عوقب باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات.
•ي�ستفيد من العذر املحل ،من فاج�أ زوجته �أو �إحدى حمارمه حال التلب�س بالزنا مع �شخ�ص �آخر و�أقدم على قتلهما �أو
جرحهما �أو �إيذائهما كليهما �أو �إحداهما.
•ي�ستفيد مرتكب القتل �أو اجلرح �أو الإيذاء من العذر املخفف �إذا فاج�أ زوجه �أو �إحدى �أ�صوله �أو فروعه �أو �أخواته مع �آخر
على فرا�ش غري م�شروع.
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•من واقع بالإكراه �أنثى (غري زوجه) يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة خم�س �سنوات على الأقل ،وال تنق�ص العقوبة عن �سبع
�سنوات �إذا كان املعتدى عليها مل تتم اخلام�سة ع�شرة من عمرها.
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خمرجات التدريب:

•اكت�ساب املجموعة معرفة عامة ملاهية قانون العقوبات الأردين املطبق يف ال�ضفة الغربية والقانون املطبق يف قطاع غزة.
•�إك�ساب املجموعة مهارة قراءة املادة القانونية وفهمها من وجهة نظر ن�سوية (فيما يتعلق بقانون العقوبات واملر�أة).
•الت�أثري على توجهات امل�شاركني/ات لل�ضغط والت�أثري يف جمال التعديالت املقرتحة لتح�سني و�ضعية الن�ساء يف القانون.
�إر�شادات للمدرب/ة:

•�سيعتمد هذه اجلل�سة ب�شكل كبري على معلومات املدرب/ة ،لذلك من املهم التعمق يف قراءة ومراجعة املواد املرجعية ذات
ال�صلة.
•ال بد من عر�ض املعلومات ب�شكل جمرد بداية ،ومن ثم البدء بالتعمق فيما يتعلق مبا مي�س املر�أة بالقانون.
•�ضرورة ت�شجيع امل�شاركني/ات على نقا�ش ونقد القانون.
•�ضرورة الإطالع على مواد قانون العقوبات املطبق يف فل�سطني ب�شكل كامل.
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•الإطالع على كتاب قانون العقوبات (من �إ�صدارات املركز).
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

اجلل�سة ال�ساد�سة
الإيذاء يف قانون
العقوبات

 التعرف على املواد املتعلقة يف الإيذاء  -درا�سة حالةيف قانون العقوبات الأردين املطبق (رقم  -جمموعات عمل
 نقا�ش جماعي 16ل�سنة 1960م).
 عر�ض ونقا�ش الت�أثري على توجهات امل�شاركني/جماعي
ات يف م�س�ألة خ�صو�صية العنف داخل
الأ�سرة و�ضرورة وجود نظام يتعامل
معها �ضمن هذه اخل�صو�صية.
 عر�ض الف�ضف�ضة واملطاطية يف املواداملتعلقة بالقتل وعدم منطقية املعايري
املتعلقة بها.

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد -الو�سائط
التدريبية)

 لوح قالب اوراق عمل �أقالم فلوما�سرت بطاقات جملاحلقائق

الن�شاط الأول :مترين بطاقات احلقائق من واحد لواحد (كل واحد يعلم الآخر)
الن�شاط الثاين :نقا�ش تركيزي للمعلومات
الن�شاط الثالث :عر�ض ومناق�شة حالة درا�سية
ال�شاط الرابع :عمل جمموعات التغيري

الوقت
الزمني

� 4ساعات
ون�صف

�ساعة
�ساعة
ن�صف �ساعة
�ساعة

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط الأول :مترين بطاقات احلقائق من واحد لواحد (كل واحد يعلم الآخر).
يتم توزيع “بطاقات احلقائق” على املجموعات والتي تت�ضمن ن�صو�ص مواد القانون املتعلقة بالإيذاء بالإ�ضافة �إىل بع�ض
الإح�صاءات احلديثة واملتعلقة بالعنف الواقع على الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني ،ومن ثم يقوم كل فرد باختيار �شريك/ة
للنقا�ش يف الأوراق التي بحوزتهم ملدة  15دقيقة ومن ثم يتم طرح ما تو�صل �إليه الطرفان ب�صورة نقا�ش جماعي.
بعد حتفيز املجموعة للنقا�ش الأويل يبد�أ الرتكيز يف النقا�ش بتوجيه من املدرب والرتكيز على الثغرات القانونية املتعلقة باملواد
القانونية املتبعة يف حاالت الإيذاء ومقارنتها باحلد الأدنى امل�ضمون يف االتفاقات الدولية مثل �سالمة البدن وما تنتهكه املادة
 62من القانون باحلق يف ت�أديب الأبناء� ،أو احلق يف احلياة وما تتناوله املواد املتعلقة بالأعذار املحلة واملخففة والقتل يف �سورة
الغ�ضب.

الن�شاط الثالث :عر�ض ومناق�شة حالة درا�سية
يتم تق�سيم امل�شاركني/ات �إىل عدة جمموعات م�صغرة،وتعر�ض عليهم حالة درا�سية حول العنف العائلي و�آلية تعامل القانون
معهم ،ويتم النقا�ش داخل املجموعات وعر�ض النتائج �أمام املجموعات.
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الن�شاط الثاين  :نقا�ش تركيزي للمعلومات
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احلالة الدرا�سية:

كفاية فتاة تبلغ ال�سابعة ع�شرة من العمر ،مت نقلها �إىل م�ست�شفى رام اهلل وهي تعاين من ر�ضو�ض وكدمات على ج�سدها و�آثار
ناجمة عن �أداة حادة على ظهرها وبقايا حروق ناجمة عن �أعقاب �سجائر ،باال�ضافة �إىل �شعر يف عظمة الزند ،وفور و�صولها
�إىل امل�شفى تابعت حالتها الطبيبة املعاجلة �صفاء اجلميل ،والتي قامت وبناء على ت�شخي�صها املبا�شر للحالة بتبليغ امل�س�ؤول
املبا�شر ب�شكوكها حول ا�صابات كفاية ،والذي قام بدوره ب�س�ؤال كفاية عن كيفية وقوع هذه الإ�صابات بوجود �شقيقها جا�سر،
فردت عليه ب�أنها وقعت عن درج منزلهم املكون من طابق واحد ،ازدادت �شكوك الطبيبة مع هذه االجابات و�شعرت مب�س�ؤوليتها
عن التبليغ عن حالة كفاية و�صرحت بذلك �أمام عائلتها التي قامت بتهديدها ب�شكل مبا�شر �أمام مديرها ،مما ادعى باملدير
بالقيام بتحويل املري�ضة لطبيب معالج �آخر حفاظ ًا على �سالمة د� .صفاء وطاقمه الطبي مع الت�أكيد على �أهمية تطبيب كفاية
وتوفري العناية الطبية الق�صوى لها كتعاطف من جانبه.
مل ت�ستطع د� .صفاء �أن تبقى هادئة فقامت باالت�صال �سر ًا مبركز املر�أة لتبليغهم بو�ضع كفاية ،فقامت االخ�صائية االجتماعية
واملحامية فور ًا بالتوجه �إىل امل�ست�شفى للنظر عن قرب للحالة وحماولة احلديث مع �أحد من �أفراد �أ�سرتها� ،إال �أنهم فوجئوا
مبنعهم من التدخل ب�شكل قاطع من �أ�سرة كفاية نظر ًا لأنهم ي�سعون لتحقيق م�صلحتها كقا�صر وهم م�س�ؤولون عن ت�صرفاتها
القانونية �أمام اجلهات املختلفة ،وهم �أ�ص ًال ال ينوون �أن يتقدموا ب�أي �شكوى �ضد �أي �شخ�ص لأن كفاية (على حد تعبريها)
قد وقعت عن الدرج.
•ما هي االجراءات التي من املمكن لكم القيام بها يف هذه احلالة و�إىل من تتوجه االخ�صائية واملحامية؟.
•ما ر�أيكم مبا قام به كل طرف من الأطراف يف احلالة الدرا�سية؟.
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•ما الذي من املمكن لكم �أن تقوموا بتغيريه بالقانون مل�ساعدة كفاية؟.
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ال�شاط الرابع :عمل جمموعات التغيري
يقوم املدرب ب�إعادة جمموعات العمل ال�سابقة لنقا�ش �آخر متعلق مبقرتحات هذه املجموعات للعمل يف هذه الق�ضايا كتو�صيات
موجهة من املجموعة لباقي �أفراد املجموعة ،ويتم عر�ض عمل كل املجموعات يف نهاية اللقاء.
الن�صو�ص اخلا�صة بااليذاء مع االح�صاءات املتعلقة بالعنف:

•�أظهر التقرير ال�صادر عن امل�ؤ�س�سات الن�سوية احلقوقية الفل�سطينية �أن عدد حاالت قتل الن�ساء للعام  2005هي  17يف
ال�ضفة الغربية و 10يف قطاع غزة.
• �أظهر التقرير ال�صادر عن امل�ؤ�س�سات الن�سوية احلقوقية الفل�سطينية �أن عدد حاالت قتل الن�ساء للعام  2006بلغت ال�ضفة
الغربية  19حالة و 11حالة يف قطاع غزة.
•ح�سب اح�صاءات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني لعام 2006-2005م ت�شكل ن�سبة العنف النف�سي املوجه �ضد
املر�أة .%61,7
•ح�سب اح�صاءات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني لعام 2006-2005م ت�شكل ن�سبة العنف اجل�سدي املوجه �ضد
املر�أة .%23,3
•ح�سب اح�صاءات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني لعام 2006-2005م ت�شكل ن�سبة العنف اجلن�سي املوجه �ضد
املر�أة .%10,9
•ح�سب املادة  98من قانون العقوبات ف�إن القاتل لو �أثبت �أنه كان يف حالة غ�ضب �شديد �أثناء ارتكابه للجرمية يح�صل على
تخفي�ض لعقوبة القتل ،وهي عادة ما ت�ستخدم يف ق�ضايا القتل على خلفية �شرف العائلة ملا تثريه من غ�ضب.
•ح�سب املادة  340من قانون العقوبات ف�إن القاتل الرجل يح�صل على عذر بتخفيف العقوبة �أو حتى ب�إلغاءها لو تعلقت
اجلرمية ب�شكه ب�سلوك ال�ضحية �أو ر�ؤيته لها بحالة التلب�س بجرم الزنا.
•ح�سب املادة  333ف�إن كل من �أقدم ق�صد ًا على �ضرب �شخ�ص �أو جرحه �أو �إيذائه ب�أي فعل م�ؤثر من و�سائل العنف
واالعتداء جنم عنه مر�ض �أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على ع�شرين يوم ًا ،عوقب باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث
�سنوات.
�1 .1إذا مل ينجم عن الأفعال املبينة يف املادة ال�سابقة �أي مر�ض �أو تعطيل عن العمل �أو جنم عنها مر�ض �أو تعطيل ولكن مدته
مل تزد على الع�شرين يوم ًا عوقب الفاعل باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة ال تزيد على خم�سة وع�شرين دينار ًا
�أو بكلتا هاتني العقوبتني.
�2 .2إذا مل ينجم عن الأفعال املبينة يف املادة ال�سابقة مر�ض �أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على ع�شرة �أيام ،فال يجوز تعقب
الدعوى دون �شكوى املت�ضرر كتابة �أو �شفهي ًا ويف هذه احلالة يحق لل�شاكي �أن يتنازل عن �شكواه �إىل �أن يكت�سب احلكم
الدرجة القطعية ،وعندئذ ت�سقط دعوى احلق العام.
•ح�سب املادة  335ف�إنه �إذا �أدى الفعل �إىل قطع �أو ا�ستئ�صال ع�ضو �أو برت �أحد الأطراف �أو �إىل تعطيلها �أو تعطيل �إحدى
احلوا�س عن العمل� ،أو ت�سبب يف �إحداث ت�شويه ج�سيم �أو �أية عاهة �أخرى دائمة �أو لها مظهر العاهة الدائمة ،عوقب
الفاعل بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات.
•ح�سب املادة  336ف�إن من ت�سبب ب�إحدى و�سائل العنف �أو االعتداء املذكور يف املادة  333ب�إجها�ض حامل وهو على علم
بحملها ،عوقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات.
•ح�سب املادة  337ت�شدد العقوبات املن�صو�ص عليها يف املواد  333و 334و ،335بحيث يزيد عليها من ثلثها �إىل ن�صفها �إذا
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ح�سب املادة  334ف�إنه:
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اقرتف الفعل ب�إحدى احلاالت املبينة يف املادتني  327و.328
وعليه ف�إن امل�شرع ي�شرتط ملعاقبة من ميار�س العنف بالت�سبب بالتعطيل فوق  20يوم� ،أو الت�سبب بعاهة لل�ضحية �أو حتى
�إجها�ض املر�أة لتتم حما�سبته باحلب�س الفعلي ،وعادة ما يكون هذا م�ستحيال بالن�سبة للن�ساء من حيث االثبات والقيا�س ،و�أما
الإيذاء ما دون ذلك فلم يدرج �ضمن اجلرائم التي ت�ستوجب العقوبة� ،إ�ضافة �إىل �أن كيفية اثبات التعطيل عن العمل لربة
البيت �أي�ضا يعترب من الأمور التي ال ميكن قيا�سها.
املادة رقم  62من قانون العقوبات:

االفعال التي جتيزها القانون
1 .1ال يعد الفعل الذي يجيزه القانون جرمية.
2 .2يجيز القانون:
 .أ�ضروب الت�أديب التي ينزلها بالأوالد �آبا�ؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
 .ب�أعمال العنف التي تقع �أثناء الألعاب الريا�ضية �إذا روعيت قواعد اللعب.
 .جالعمليات اجلراحية والعالجات الطبية املنطبقة على �أ�صول الفن �شرط �أن جتري بر�ضى العليل �أو ر�ضى ممثليه
ال�شرعيني �أو يف حاالت ال�ضرورة املا�سة.
وعليه ف�إنه من املمكن التعر�ض لهذه املادة �ضمن الق�ضايا املتعلقة بال�شرف ملا متثله من ح�سا�سية يف حتديد �صالحيات الأهل
مبعاقبة ابنتهم ح�سب العرف العام والذي من املمكن �أن ي�صل �إىل حد القتل ،مبا �أنها قد ارتكبت فع ًال ي�ستدعي العقاب بوجهة
نظرهم ،فح�سب القانون وهذه املادة حتديد ًا يحق للوالدين ت�أديب �أبنائهم ح�سب العرف العام وال تتم حما�سبتهم جزائي ًا عن
ذلك.
خمرجات اجلل�سة

•�إطالع امل�شاركني/ات على مواد قانون العقوبات الأردين املطبقة (املادة  62واملادة  333واملادة  334واملادة .)340
•الت�أثري يف توجهات امل�شاركني/ات فيما يتعلق يف العنف داخل الأ�سرة و�ضرورة تنظيم الق�ضايا الأ�سرية �ضمن مواد خا�صة
�أو قوانني خا�صة.
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•معرفة بع�ض الأنظمة التي تراعي اخل�صو�صية العائلية يف جرائم الإيذاء.
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�إر�شادات للمدرب/ة:

•بطاقات تعريف احلقائق ت�شتمل على جمل حقائق متعلقة بالقانون املعمول به ،واملعايري الدولية ،والقوانني الأخرى التي
تراعي اخل�صو�صية العائلية يف هذه النوعية من اجلرائم.
•ال بد من طرح الق�ضايا املتعلقة بالعنف والرتكيز على التحرج من التبليغ الذي يقع على الن�ساء �إما ب�سبب �صلة القرابة
مع املعتدي �أو ب�سبب التهديد الواقع عليها.
•يف عمل املجموعات ممكن تق�سيم املوا�ضيع �إىل ق�سم يتعلق بااليذاء ،والآخر يتعلق بالعذر املخفف والعذر املحل.
•ال بد من اخت�صار احلقائق يف جمل ق�صرية ومفيدة ،وحتويل الأوراق التي يتم توزيعها على امل�شاركني/ات.
•ال نن�سى املواد املتعلقة بالقتل على خلفية ال�شرف والإ�شكاليات القانونية والأخالقية عليها.
•ال بد من الإ�شارة �إىل ماهية التعطيل عن العمل التي مت ا�شرتاط وقوعها يف املادة ملحا�سبة القائم على فعل الإيذاء ب�شكل
ف�ضفا�ض ،وال�س�ؤال الكبري حول �آليات احت�ساب هذا التعطيل عن العمل لربات البيوت وهل يعترب عدم القيام بالعمل
املنزيل هو تعطيل عن العمل؟.

•ال بد من الإطالع على م�شروع قانون حماية الأ�سرة من العنف ملا فيه من تو�سيع لأفق املدرب/ة.
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•يف هذا اجلزء من امل�ستح�سن ت�سل�سل الأفكار فيما يتعلق بجرائم القتل والبدء من املادة  340والرتكيز على �أن هذه املادة
مل جتد لها تطبيق مبعنى �أن جميع حاالت قتل الإناث حتى اليوم مل تكن هناك �أية جرمية تنطبق عليها هذه املادة و�إمنا
الرتكيز على املادة  98يف القانون والتي غالبا ما يتم �إ�سناد القتل والتكييف القانوين لها ،ومن ثم ذكر قانون الأحداث يف
هذه اجلزئية والتي غالبا ما تدفع الأ�سرة احلدث لكي يقوم بارتكاب اجلرمية لكونه لن ي�أخذ حكم مثل الكبري� ،إ�ضافة
�إىل الرتكيز �أن املر�أة ال ت�ستفيد من الأعذار كما ي�ستفيد منها الرجل.
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ت�سل�سل
اجلل�سات

اجلل�سة
ال�سابعة
الإعتداءات
اجلن�سية وقانون
العقوبات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

 التعريف مباهية االعتداءات اجلن�سية يفالقانون.
 حتليل ما يتعلق بالو�صمة املجتمعية،و�آلية املطالبة باحلقوق للن�ساء يف ظل هذه
الو�صمة.
 التطرق �إىل مو�ضوع االغت�صاب� ،سفاحالقربى “االعتداءات داخل الأ�سرة” ،هتك
العر�ض...الخ.

 درا�سة حالة جمموعات عمل نقا�ش جماعي عر�ض ونقا�شجماعي

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني حول الإعتداء
الن�شاط الثاين :حماور املوا�ضيع (عمل جمموعات)

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 لوح قالب اوراق عمل� -أقالم فلوما�سرت

الوقت
الزمني

�ساعتان
ون�صف

�ساعة
�ساعة ون�صف

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط الأول:ع�صف ذهني حول الإعتداء
يتم طرح �س�ؤال (ما هو االعتداء اجلن�سي؟) �أمام املجموعة ونبد�أ بكتابة كامل الكلمات التي تخرج من امل�شاركني/ات على
اللوح �أمام اجلميع ومناق�شتهم فيها ،ومن ثم يتم تعريف االعتداء اجلن�سي يف القانون والتمييز بني االغت�صاب يف االعتداءات
وهتك العر�ض.

الن�شاط الثاين :حماور املوا�ضيع (عمل جمموعات)
يتم تق�سيم امل�شاركني/ات �إىل جمموعات م�صغرة ،والعمل على عدة حماور:
1 .1املحور الأول يتعلق بدرا�سة وحتليل �سفاح القربى.
2 .2املحور الثاين هتك العر�ض.
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3 .3املحور الثالث االغت�صاب.
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ويتم النقا�ش ب�شكل جماعي لو�ضع ت�صور �أو�ضح لكل حمور ح�سب القانون وحتليل هذه الر�ؤية القانونية وعر�ض توجهات
املجموعة وتعليقاتهم على املحور ،ومن ثم ت�ضع كل جمموعة تو�صياتها ومالحظاتها حول املواد والعقوبة والتعريف وتقوم
بعر�ض هذه النتائج �أمام باقي املجموعات.ويقوم املدرب ب�إجراء نقا�ش تلخي�صي مع كل املجموعات.
خمرجات اجلل�سة

•اكت�ساب امل�شاركني/ات املعرفة فيما يتعلق مباهية االعتداءات اجلن�سية.
•اكت�ساب امل�شاركني/ات املعرفة فيما يتعلق ب�آليات املطالبة ب�إيقاف هذا العنف والتخفيف من حدة الو�صمة املجتمعية
املتعلقة بها.
•�إدراك �أفراد املجموعة للفرق بالقانون بني كل من جرائم االغت�صاب� ،سفاح القربى “االعتداءات داخل الأ�سرة” ،هتك
العر�ض...الخ.

�إر�شادات للمدرب/ة:

•احلفاظ على حماور النقا�ش وعدم االن�سياب وراء النقا�شات الثنائية �أو الفردية.
•احلفاظ على تفهم اخللفيات و�إدراج املفاهيم الن�سوية املتعلقة باملو�ضوع ب�شكل عام.
•قراءة املواد القانونية من املادة رقم  285وما بعدها.
•ال بد من الإطالع على الو�ضعية الوطنية الكاملة من �سيا�سات ت�شريعية وا�سرتاتيجيات وطنية ملناه�ضة العنف والتي تتعلق
يف القوانني التي طرحت يف التدريب.
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•االنتباه واحلذر يف ا�ستخدام املفردات يف هذا التدريب.
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

اجلل�سة الثامنة  -عر� ��ض املقرتح ��ات امل�ؤ�س�ساتي ��ة املتعلق ��ة  -درا�سة حالة
مقرتح ��ات لتعدي ��ل بتعدي ��ل القان ��ون مب ��ا يتالئ ��م م ��ع روح قانون  -جمموعات عمل
 نقا�ش جماعيحقوق الإن�سان ملجموع امل�شاركني/ات.
قانون العقوبات
 حتفي ��ز امل�شارك�ي�ن/ات على و�ض ��ع احللول  -عر� ��ض ونقا� ��شجماعي
لإ�شكاليات القانون املتعلقة بحقوق الن�ساء.
 -اخلروج بنقاط عامة اتفاقية تتعلق باجلل�سة

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

الوقت
الزمني

3
 لوح قالب�سا ع ��ات
 اوراق عمل� -أقالم فلوما�سرت ون�صف

الن�شاط الأول :مراجعة ونقا�ش
الن�شاط الثاين :مترين القانون وموائمته لالحتياج
الن�شاط الثالث :عمل جمموعات تعديالت القوانني

ن�صف �ساعة
�ساعة
�ساعة

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط الأول :مراجعة ونقا�ش
مراجعة ونقا�ش عام حول قانون العقوبات وما متت درا�سته وبحثه يف التدريبات ال�سابقة ،من خالل طرح فكرة من كل
م�شارك/ة ،وبعدها يتم تركيز الأفكار من قبل املدرب/ة للمجموعة للبدء باملرحلة التالية من التدريب.

الن�شاط الثاين :مترين القانون وموائمته لالحتياج
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يف فعالية القانون وموائمته لالحتياج يتم توزيع �أوراق على امل�شاركني/ات لأ�شياء تندرج �ضمن االحتياجات اخلا�صة بهم (مثل
احلاجة لل�سفر� ،أو احلاجة مل�أوى� ،أو احلاجة للعالج...الخ) ،ويتم بعدها و�ضع جمموعة من الأوراق متثل احلقوق املرتبطة
بالقوانني (التي ين�ص عليها القانون للمواطنني مثل احلق يف اجلن�سية �أو احلق يف التملك  ..الخ) ويتم طي الأوراق على
الأر�ض ،يقوم كل م�شارك/ة باختيار �إحدى االحتياجات و�إحدى احلقوق منها ب�شكل ع�شوائي ،ويتم �س�ؤال كل �شخ�ص حول
احتياجه وحول احلق الذي ح�صل عليه و�أهميته له �ضمن االحتياج الذي كان من ن�صيبه ،من غري املفرت�ض �أن تتالئم كل
االحتياجات مع احلقوق وذلك لإثراء النقا�ش من بعدها يف املجموعة.
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الن�شاط الثالث :عمل جمموعات لتعديالت القوانني
يتم تق�سيم امل�شاركني/ات �إىل جمموعات عمل م�صغرة لنقا�ش مقرتحاتهم فيما يتعلق بتعديل القانون �ضمن احتياجات
املجتمع الفل�سطيني ،وتقوم كل جمموعة بعر�ض ما تو�صلت اليه ويعمل املدرب/ة على تعميق النقا�ش التلخي�صي.
خمرجات اجلل�سة

•اكت�ساب املعرفة من قبل امل�شاركني/ات مبقرتحات امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية الفاعلة بحقوق املر�أة ،واملتعلقة بتعديل القانون
مبا يتالئم مع روح قانون حقوق الإن�سان.
•تبني امل�شاركني/ت لتوجه املقرتحات املطروحة واملتعلقة بتعزيز حقوق املر�أة بالقانون الفل�سطيني.
•و�ضع جمموعة من احللول لإ�شكاليات القانون املتعلقة بحقوق الن�ساء ونقا�شها.
•اخلروج بنقاط عامة اتفاقية للعمل امل�ستقبلي واملتعلق باللقاء.

�إر�شادات للمدرب/ة:

•يف هذه النوعية من التدريبات والتي ت�أخذ وقتها الكامل مع امل�شاركني ال بد من االلتزام بالوقت نظر ًا لت�شابك املو�ضوع،
وحر�ص ًا على االلتزام بالوقت العام.
•يف هذه التدريبات حترتم جميع االراء ونحن ال نفر�ض ر�أينا على �أحد ،ولكن من واجبنا عر�ض املو�ضوع وحماولة �شحذ
الهمم لدعمه بطريقة منطقية وغري عاطفية متاما.
•ال بد من الإطالع على امل�شاريع املتعلقة بتعديل القانون.
•ال بد من قراءة كل ما يتعلق بالتعديالت على القانون.
•احلفاظ على الروح اجلماعية يف التدريب واخلروج بنتيجة لعمل املجموعة.
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•ال بد من تو�ضيح الإ�شكاليات ب�شكل عام قبل البدء بعمل املجموعات.
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القراءات والمواد المرجعية في
}المرأة في القوانين والتشريعات الفلسطينية{

الو�ضع القانوين يف فل�سطني

النظام الق�ضائي الفل�سطيني
عر�ض تو�ضيحي“ :مراحل التطور التاريخي للنظام القانوين الفل�سطيني”
مقدمة:

يعترب الو�ضع القانوين يف فل�سطني ،باملقارنة مع دول العامل ،من الأو�ضاع املعقدة والنادرة يف �آن واحد .ويعود ذلك �إىل تعدد
اجلهات التي حكمت فل�سطني عرب التاريخ ،والذي �أدى بدوره �إىل تنوع الأنظمة القانونية التي �سادت فيها .وقد �أثر كل ذلك
على البناء ال�سيا�سي والقانوين يف فل�سطني� ،إذ �أدى تق�سيم فل�سطني �إىل ظهور �أنظمة قانونية مركبة وخمتلفة يف كل من
ال�ضفة الغربية وغزة والقد�س والأجزاء املحتلة يف عام  1948من فل�سطني.
وحتى نهاية احلكم العثماين يف عام  ،1917كان النظام القانوين يف فل�سطني مبنيا – ب�شكل �أ�سا�سي – على مبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية ومت�أثرا بالنظام الالتيني يف �أوروبا.
يف عام  ،1917انتهى احلكم العثماين بقيام االنتداب الربيطاين ،وقد �أعاد هذا الأخري ت�شكيل النظام القانوين يف فل�سطني م�ضيفا
�إىل التقنني العثماين مبادئ النظام الأجنلو�سك�سوين (القانون امل�شرتك  )common lawالقائم على ال�سوابق الق�ضائية.
يف عام � ،1948أ�صبحت ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�شرقية حتت حكم اململكة الأردنية الها�شمية وخ�ضعت للنظام القانوين
الأردين املت�أثر بالنظام الالتيني ،و�أ�صبح قطاع غزة حتت الإدارة امل�صرية؛ وا�ستمر نظام القانون امل�شرتك(common
 )lawامل�ؤ�س�س يف فرتة االنتداب الربيطاين �سائدا فيه.
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بعد حرب عام � ،1967سيطر االحتالل الإ�سرائيلي على النظام القانوين الفل�سطيني من خالل فر�ض القانون الع�سكري
(الأوامر الع�سكرية) يف منطقتي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،و�إخ�ضاع القد�س ال�شرقية للقانون املحلي للمحتل الإ�سرائيلي
بعد �ضمها يف عام .1980
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�أخريا ،ومبوجب �إعالن املبادئ لرتتيبات املرحلة االنتقالية يف عام ( 1993الذي يعرف باتفاق �أو�سلو � )1أن�شئت ال�سلطة
الفل�سطينية ،ومت و�ضع الأ�س�س لالتفاقيات الفل�سطينية-الإ�سرائيلية الالحقة ّ
املنظمة ل�سلطات و�صالحيات ال�سلطة اجلديدة.
وتعد م�س�ألة توحيد وتقريب الأنظمة القانونية املختلفة ال�سائدة يف املناطق الفل�سطينية من �أهم امل�سائل على ال�صعيد القانوين،
ومنذ العام  1994يجري �سن ت�شريعات موحدة لكل من حمافظات ال�ضفة الغربية وغزة.
احلكم العثماين يف فل�سطني1917 - 1516 :

كانت فل�سطني جزءا من الإمرباطورية العثمانية ،وطبق فيها النظام القانوين العثماين اكرث من �أربعمائة عام ،وا�ستمر حتى
نهاية عام  1917منتهيا باالحتالل الربيطاين للقد�س بتاريخ .1917/12/9
وي�شري التاريخ القانوين (الت�شريعي) العثماين �إىل وجود فرتتني �أ�سا�سيتني� :أولهما ،الفرتة من عهد ت�أ�سي�س الإمرباطورية
وحتى عهد التنظيمات (عام  ،)1839وثانيهما ،الفرتة من عهد التنظيمات حتى .1917
وخالل الفرتة الأوىل كان النظام القانوين العثماين مبنيا �أ�سا�سا على مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية والفقه الإ�سالمي والأعراف
والقرارات ال�صادرة عن ال�سلطان (احلاكم) .ولكن الأحداث التي �شهدها القرنني ال�سابع والثامن ع�شر �أ�ضعفت الإمرباطورية
العثمانية ،الأمر الذي �أدى �إىل بروز فرتة �إ�صالحية عرفت بـ “عهد التنظيمات “.

ومنذ بداية عام  ،1839هدفت التنظيمات الإ�صالحية �إىل مركزة ،حتديث ،واىل حد ما علمنة الإمرباطورية العثمانية.
وقد تبنت الإمرباطورية بع�ض التقنينات الغربية (على �سبيل املثال قانون التجارة الفرن�سي) ،وذلك من �أجل زيادة الن�شاط
التجاري بني الإمرباطورية و�أوروبا .وقد دفعت التنظيمات الإ�صالحية الإمرباطورية �إىل تقنني الأحكام القائمة على الدين
والأعراف والقانون ال�سلطاين ،الأمر الذي نتج عنه �سن ت�شريعات هامة ال زالت �سارية املفعول يف فل�سطني حتى يومنا هذا،
من �أبرزها قانون الأرا�ضي لعام  1857وجملة الأحكام العدلية.
الإنتداب الربيطاين على فل�سطني1948 - 1918 :

احتلت فل�سطني ب�شكل كامل من قبل اجلي�ش الربيطاين يف عام  ،1917ومت انتداب بريطانيا عليها من قبل ع�صبة الأمم .ومت
�إدارة االنتداب يف فل�سطني بوا�سطة املندوب ال�سامي الربيطاين الذي مار�س بالكامل جميع ال�سلطات الإدارية والت�شريعية فيها.
�شهدت هذه الفرتة –  30عاما – ن�شاطا ت�شريعيا وا�سعا ،الأمر الذي �أفرز ت�شريعات متعددة يف خمتلف املجاالت يف فل�سطني.
كما ظلت القوانني العثمانية ال�سارية املفعول حتى عام  1917قائمة مع مراعاة ما جرى عليها من تعديل �أو ا�ستبدال مبوجب
قوانني االنتداب الربيطاين .وقد �أعادت حكومة االنتداب ت�شكيل النظام القانوين بتحويله من النظام العثماين الالتيني �إىل
النظام االجنلو�سك�سوين (القانون امل�شرتك الربيطاين).
ويف عام  ،1933ك ّلف روبرت هاري درايتون امل�سمى �آنذاك بـ “ مد ّون حكومة فل�سطني “ بجمع وحترير ت�شريعات االنتداب
الربيطاين يف ثالثة جملدات ،وقد ت�ضمن هذا العمل جمع وفهر�سة القوانني واملرا�سيم والأنظمة والأ�صول...الخ ال�صادرة يف
فل�سطني والقوانني واملرا�سيم امللكية الربيطانية التي طبقت فيها .وبعد حرب  ،1948وقع ثالثة �أرباع فل�سطني حتت ال�سيطرة
الإ�سرائيلية ،يف حني حكمت الأردن ال�ضفة الغربية ووقع قطاع غزة حتت ال�سلطة امل�صرية.
احلكم الأردين يف ال�ضفة الغربيـة1967 - 1948 :

بعد حرب عام � ،1948أ�صبحت ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�شرقية حتت احلكم الأردين .ويف عام � ،1948أعلن احلاكم
الع�سكري الأردين ا�ستمرار �سريان القوانني والت�شريعات الأخرى املطبقة يف فل�سطني �إىل املدى الذي ال تتعار�ض فيه مع قانون
الدفاع عن �شرق الأردن لعام .1935

ويف الفرتة ما بني عامي  1967 - 1950ت�ألف الربملان الأردين من عدد مت�ساو من النواب من كال ال�ضفتني ،كما �شهدت تلك
الفرتة ن�شاطا ت�شريعيا وا�سعا �أدى �إىل حدوث حتول يف النظام القانوين ال�سائد يف ال�ضفة الغربية من النظام االجنلو�سك�سوين
(القانون امل�شرتك) �إىل النظام الالتيني.
الإدارة امل�صرية يف قطاع غزة1967 - 1948 :

بعد حرب عام � ،1948أدير قطاع غزة من قبل م�صر ومل يتم �ضمه �إليها .وبالتايل ،ف�إن عددا قليال من الت�شريعات املدنية
امل�صرية كان �ساري املفعول يف قطاع غزة .وقد حكمت القوات الع�سكرية امل�صرية قطاع غزة ،وذلك ب�إدارة كافة الدوائر
العامة وال�ش�ؤون املدنية فيه .ويف عام  ،1957حتولت ال�سلطة الع�سكرية يف القطاع �إىل �سلطة مدنية ب�إن�شاء املجل�س الت�شريعي
لقطاع غزة.
ويف عام  ،1962عني املجل�س الت�شريعي �أول رئي�س فل�سطيني له مكمال نقل ال�سلطة القانونية من ال�سيطرة امل�صرية �إىل
ال�سيطرة الفل�سطينية .ويف عام � 1962أي�ضا  ،قام املجل�س الت�شريعي لقطاع غزة ب�إ�ضفاء �صفة الد�ستور على قانونني �أ�سا�سيني
هما :قانون عام  ،1955والنظام الد�ستوري عام  ،1962وقد ن�شرت كمجموعة لأول مرة يف “ �صحيفة ال�شرق الأو�سط “
عدد �شتاء-ربيع عام  .1963وقد عك�س الد�ستور القائم مالمح القانون العثماين والقانون امل�شرتك الربيطاين ال�سائدين يف
فل�سطني يف الفرتات ال�سابقة .وبنظرة �سريعة ،يالحظ ب�أن النظام القانوين ال�سائد يف غزة قبل عام  1948مل يتغري على نحو
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ويف عام � ،1949أعادت الإدارة املدنية الأردنية نظام احلكم املدين �إىل ال�ضفة الغربية مبوجب قانون الإدارة العامة على
فل�سطني .ويف عام  ،1950مت توحيد ال�ضفتني الغربية وال�شرقية لنهر الأردن ر�سميا ،كما مت الت�أكيد على ا�ستمرار �سريان
القوانني ال�سارية املفعول يف ال�ضفة الغربية يف نهاية فرتة االنتداب الربيطاين �إىل حني ا�ستبدالها بقوانني �أردنية.
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كبري خالل فرتة الإدارة امل�صرية.
االحتالل الإ�سرائيلي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة - 1967 :الآن

بعد حرب عام  ،1967احتلت القوات الإ�سرائيلية قطاع غزة وال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�شرقية .وقد �أعلن “قائد
املنطقة” – رئي�س القوات الإ�سرائيلية املحتلة ال�سيطرة على ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية يف املناطق املحتلة.
بادئ ذي بدء� ،صدر الأمر الع�سكري رقم  2ل�سنة  ،1967وقد ن�ص على �إلغاء �أية قوانني �سارية املفعول يف املناطق املحتلة
يف حال تعار�ضها مع الأوامر ال�صادرة عن �إدارة االحتالل .وبعد ن�شر الأمر الع�سكري رقم  947ل�سنة  ،1981نقلت جميع
ال�صالحيات القانونية والإدارية �إىل ما �سمي بـ “ الإدارة املدنية “ التي �أ�س�ست حديثا يف حينه .ومنذ بدء االحتالل احتفظت
املحاكم الع�سكرية واللجان الع�سكرية امل�شكلة بوالية كاملة على ق�ضايا يف م�سائل جنائية معينة وجميع منازعات الأرا�ضي
وال�ضرائب وامل�صادر الطبيعية والأمور املالية .وب�شكل عام ،تناولت الأوامر ال�صادرة خالل فرتة االحتالل بالتنظيم كافة
جوانب احلياة ،وقد اختلفت يف ال�ضفة الغربية بع�ض ال�شيء عنها يف قطاع غزة .ومنذ عام � ،1967صدر يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ما يقارب الـ � 2500أمر ع�سكري بالإ�ضافة �إىل عدة �أوامر �أخرى مل يتم ن�شرها.
ووفقا للت�شريعات الع�سكرية منذ عام  ،1967ف�إن امل�ستوطنني الإ�سرائيليني داخل املناطق املحتلة مل يخ�ضعوا �إىل قوانني
قائد املنطقة �أو الإدارة املدنية ،و�إمنا للقانون املحلي الإ�سرائيلي .وبذلك و�سعت احلكومة الإ�سرائيلية من مفهوم التوطن
الإ�سرائيلي لي�شمل امل�ستوطنات التي �أقيمت يف املناطق املحتلة .ولعمل ذلك ،ادعت تلك احلكومة ب�أن امل�ستوطنات ال تعترب
جزءا من املناطق املحتلة ،كما قامت بف�صل النظام القانوين املطبق يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني عن ذلك املطبق
يف امل�ستوطنات.
ال�سلطة الوطنية الفل�سط�سنية - 1994 :الآن

وفقا التفاق �إعالن املبادئ حول ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية لعام ( 1993ي�سمى باتفاق �أو�سلو  ،)1جرى توقيع العديد
من االتفاقيات التي هدفت �إىل نقل بع�ض ال�صالحيات من �إدارة االحتالل الإ�سرائيلي �إىل ال�سلطة الفل�سطينية يف �أجزاء
جغرافية معينة من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني .وكان من �أبرز هذه االتفاقيات :اتفاق غزة – �أريحا املوقع يف القاهرة
عام  ،1994واتفاق وا�شنطن (�أو�سلو  )2املوقع بتاريخ � 28أيلول  1995القائم حاليا.
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وقد تناولت االتفاقيات العديد من امل�سائل ،من �أبرزها :انتخاب املجل�س الفل�سطيني� ،إعادة انت�شار القوات الإ�سرائيلية ،نقل
ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات املدنية ،حرية التنقل للإ�سرائيليني ،امل�سائل القانونية يف املجالني اجلنائي واملدين� ،إطالق �سراح
املعتقلني ،ح�ص�ص املياه ،م�سائل الأمن والنظام العام ،والتنمية االقت�صادية.
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وحتى الوقت احلا�ضر ت�ستمر املفاو�ضات التي بد�أت يف � 4أيار  ،1996ملعاجلة م�سائل �أ�سا�سية �أخرى من �أبرزها :و�ضع القد�س،
الالجئون الفل�سطينيون ،امل�ستوطنات الإ�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ترتيبات الأمن ،احلدود ،املياه ،والعالقات
الدولية.
وعلى ال�صعيد القانوين� ،أ�صدر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية �أول قرار له بتاريخ � 20أيار  1994الذي ق�ضى با�ستمرار �سريان
الت�شريعات والقوانني التي كانت �سارية املفعول قبل  1967/6/5يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ومنذ �صيف  ،1994توىل جمل�س
ال�سلطة الفل�سطينية (ال�سلطة التنفيذية منذ  ،1994/7/5املجل�س الت�شريعي منذ � )1996/3/7سلطة �إ�صدار الت�شريعات
املنظمة ملختلف جوانب احلياة العامة لأفراد املجتمع .وهدفت الت�شريعات اجلديدة (التي بلغ عددها حتى �صيف عام 2000
ما يقارب  48قانون 200 ،ت�شريعات �أخرى) �إىل تنظيم احلياة وبلورة وحدة القانون ما بني حمافظات ال�ضفة الغربية وغزة.
وكان من نتائجها �أي�ضا �إلغاء الكثري من الأوامر الع�سكرية التي �أ�صدرها االحتالل الإ�سرائيلي يف ال�ضفة الغربية وغزة.
وتن�شر هذه الت�شريعات يف اجلريدة الر�سمية الفل�سطينية امل�س ّماة “ الوقائع الفل�سطينية “ .وبالإ�ضافة �إىل الت�شريعات،
تعنى هذه اجلريدة بن�شر �أمور غري ت�شريعية .وقد �صدر �أول �أعدادها بتاريخ  .1994/11/20وبنظرة �سريعة �إىل الت�شريعات
اجلديدة ،يالحظ ب�أنها تركز ب�شكل �أ�سا�سي على الأمور الإدارية التنظيمية ،التجارية ،املالية ،الأرا�ضي ،اخلدمات من �صحة

وتعليم ،والأمور ال�سيا�سية (انتخابات ،نقل ال�سلطات وال�صالحيات وغريها).
ويف اجلانب الق�ضائي ،مت ت�أ�سي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى مبوجب القرار ال�صادر عن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية بتاريخ
 2000/6/1الذي �ضم جمموعة من كبار الق�ضاة يف حمافظات ال�ضفة الغربية وغزة .وفيما يتعلق باملحاكم ،ف�إن �صورها
تتمثل يف :حماكم نظامية ،دينية  ،خا�صة ،وحمكمة عدل عليا تنظر يف املنازعات الإدارية.
ومت ا�ستحداث عدد قليل من املحاكم اجلديدة يف بع�ض املحافظات ،يف حني ظل تنظيم املحاكم كما كان عليه يف الفرتات
ال�سابقة .ففي حمافظات ال�ضفة الغربية – على �صعيد املحاكم النظامية  -تعد حمكمة اال�ستئناف املنعقدة م�ؤقتا يف رام اهلل
�أعلى حمكمة نظامية وقراراتها ملزمة للمحاكم الأدنى �أدبيا ،وهي تطبق القانون ال�ساري املفعول يف ال�ضفة الغربية.
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�أما يف حمافظات غزة فتعد املحكمة العليا �أعلى حمكمة نظامية وقراراتها تعد مبثابة �سوابق ق�ضائية ( ،)CASE LAWوهي
تطبق القانون ال�ساري املفعول يف غزة (ون�شري هنا �إىل �أن االختالف يف القانون ال�ساري املفعول يف حمافظات ال�ضفة الغربية
عنه يف قطاع غزة بد�أ يت�ضاءل مع بدء حركة التوحيد الت�شريعي وهو يف طريقه �إىل الزوال م�ستقبال) .
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اال�سرتاتيجيات الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة الفل�سطينية
اعداد :ملية �شاللدة

تتمثل اال�سرتاتيجيات الوطنية يف اليات احلد من ظاهرة العنف �ضد املراة من خالل جمموعة القواعد القانونية الوطنية
ممثلة فى الد�ستور الوطني ،االتفاقيات الدولية ،والقوانني الداخلية� .إال ان الو�ضع الفل�سطينى ي�شهد اختالفات �أ�سا�سية فى
هذه الأو�ضاع نتيجة الأحتالل وعدم الأ�ستقرار ال�سيا�سي والظروف الأقت�صادية واملعي�شية البالغة يف ال�صعوبة والتي جتعلنا
ال ميكننا احلديث عن �أ�سرتاتيجيات قابلة للتطبيق على �أر�ض الواقع� ،سواء على ال�صعيد الوطني الداخلي او على ال�صعيد
الدويل ،لدينا قانون فل�سطيني ا�سا�سي معدل منذ عام  ،2005ولكن هناك �صعوبة يف تطبيق تلك القانون ،كذلك فان و�ضعية
عدم وجود دولة فل�سطينية كاملة ال�سيادة ي�ؤثر بدوره على االلتزامات الدولية ،فال�سلطة الفل�سطينية مل توقع على العديد من
االتفاقيات وااللتزامات اخلا�صة باملر�أة لي�س لعدم الرغبة ولكن لعدم القدرة القانونية على ذلك ،كوننا ال منتلك قرار بناء
الدولة امل�ستقلة وما زلنا �سلطة حملية ال تنطبق علينا ال�شروط الدولية كطرف يف االتفاقيات ،مما يظهر الكثري من التناق�ض
بني الأو�ضاع الفل�سطينية املطبقة فعليا وبني الأ�س�س الدولية اخلا�صة بحقوق املر�أة ا لفل�سطينية وق�ضاياها املختلفة.كما نود
اال�شارة عند احلديث عن ا�سرتاتيجيات وطنية ملناه�ضة العنف �ضد املراة الفل�سطينية يرتاود للذهن �س�ؤال م�شروع ،من هي
املراة الفل�سطينية هل هي املراة يف ال�ضفة الغربية،املراة يف القد�س ،املراة يف قطاع غزة ،املراة يف املهجر وال�شتات ،لذلك
هنا �صعوبة بالغة يف احلديث عن تلك اال�سرتاتيجيات املوحدة ،كما ال يعقل احلديث عن ا�سرتاتيجيات وطنية ملناه�ضة العنف
�ضد املراة ،ون�ستثني منها احلق يف احلياة ،والتي ينتهك يوميا من قبل االحتالل ،احلق يف التعليم ،والتي جترب ق�صرا عن
تلقي خدمة التعليم نتيجة اجلدار واالغالق واحلواجز ،احلق يف احلركة بحرية وهي تقطع ع�شرات احلواجز ما بني القرى
واملدن مما يكلفها وقتا وجهدا وتكاليف باهظة ،احلق يف العمل ونحن نعي�ش يف ح�صار اقت�صادي ال مثيل له وغريه من احلقوق
اال�سا�سية التي تنتهك ب�شكل يومي ،هل ميكن احلديث عن ا�سرتاتيجيات وطنية قابلة للتطبيق؟.
�سنتطرق ملراحل بلورة حركة حترير املر�أة الفل�سطينية:
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�أوال:حركة حقوق املر�أة الفل�سطينية ما قبل ت�شكيل منظمة التحرير الفل�سطينية:
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1 .1الفرتة التاريخية  ،1936-1920تبلور فكرة حقوق املر�أة يف فل�سطني اىل تاريخ طويل ،منذ الع�شرينات من القرن املا�ضي،
حيث ارتبطت فكرة العدالة وامل�ساواة بتاريخ الن�ضال الوطني الفل�سطيني ،كونها لعبت دور ًا هام ًا يف الن�ضال جنبا اىل
جنب مع بقية ابناء �شعبنا من �أجل حق تقرير امل�صري ،ومنذ ذلك احلني واملر�أة تقوم بدور مزدوج الن�ضال الوطني
الفل�سطيني ك�أولوية و الن�ضال الن�سوي من اجل ق�ضاياها الن�سوية ،ولكن كان طوال الوقت يتم تغليب اجلانب الن�ضايل
على اجلانب الن�سوي ،مما ادى باحلركة الن�سوية ملواجهة خيارات �إ�سرتاتيجية �صعبة حول كيفية احقاق حقوقها املوازنة
بني االلتزام بالكفاح الوطني وبني احقاق حقوفها الأجتماعية والثقافية واحلقوقية اجمع .وقد اندجمت غالبية القيادات
الن�سوية يف االحزاب واحلركات ال�سيا�سية و�شاركت يف الن�ضال الوطني الفل�سطيني ،يف الع�شرينيات من القرن املا�ضي
والتي مل تك�شف الكتب التاريخية اال القليل جدا حول م�شاركة املراة الفل�سطينية ال�سيا�سية واالجتماعية ،كما نود اال�شارة
اىل ان بع�ض امل�صادر التاريخية ا�شارت اىل ان املراة بد�أت بت�شكيل اجلمعيات اخلريية والن�سوية فمثال مت ت�شكيل رابطة
الن�ساء العربيات الفل�سطينيات يف القد�س عام  1929وانتهت ن�شاطاتها يف العام ،1932كما ا�شارت امل�صادر اي�ضا اىل
م�شاركة املراة الفاعلة يف انتفا�ضة �شعبنا الفل�سطيني يف عام .1933كما مت ذكر ت�صدي الن�ساء الفل�سطينيات من خالل
املظاهرات االحتجاجية �ضد زيارة م�س�ؤولني بريطانني يف يوم اجلمعة /15ابريل من العام  ،1933وقامت حينها �سيدة
م�سيحية ولأول مرة يف التاريخ بالقاء خطبة من على منرب امل�سجد ،وهي ال�سيدة متيل مغنم ،وحني وا�صل املوكب التقدم
اىل القرب املقد�س قامت �سيدة م�سلمة وهي ال�سيدة طرب عبد الهادي ،بالقاء خطبة امام قرب امل�سيح ،ما يدل على وعي
عميق ور�ؤية ثاقبة للحركة الن�سائية يف ذلك احلني ،ا�ضافة اىل ذلك اختلط االمر لبع�ض الرواة والروايات يف تلك الفرتة
حول ت�شكيل اطار ن�سوي ي�سمى رفيقات الق�سام والتي اقت�صرت مهاماته على تقدمي العون للمقاومني من ا�سلحة وعتاد
كما ذكرت بع�ض الراويات حول مهمات تلك االطار بانها ع�سكرية واجتماعية ،و�سيا�سية ،حول هذا االطار كانت اراء

خمتلفة ولكن ما مت االجماع علية هو م�شاركة الن�ساء للق�سام ورفاقه وذكرت العديد من ا�سماء الن�ساء اللواتي �شاركن
يف تلك املرحلة.

3 .3الفرتة التاريخية  1940ا�ستمر العمل الن�سوي ممزوجا بالعمل ال�سيا�سي واالجتماعي لكن برتكيز على اجلانب الثقايف من
خالل املدار�س بد�أت املدر�سات وقيادات احلركة الن�سوية تعمل بدور التثقيف والتوعية للن�ساء وا�ستثمار اخلطب املدر�سية
واحلفالت الي�صال الر�سائل املنوي اي�صالها ،ا�ضافة اىل الدور التحري�ضي والتي بد�أت تظهر نتائجة يف امليدان من خالل
امل�شاركة الفاعلة واملتميزة للن�ساء الفل�سطينيات يف املظاهرات ومناه�ضة حركة بيع االرا�ضي .ويف تلك الفرتة مت ت�شكيل
جمعية الت�ضامن الن�سائي يف مدينة يافا ت�ضاربت املعلومات حول تا�سي�س اجلمعية ولكن اجمع االغلبية انها تا�س�ست
قبل  1947وبالتحديد ان�شات ح�سب العديد من الن�ساء يف العام  ،1941هدفت اىل رفع م�ستوى الو�ضع االقت�صادي
للن�ساء وفتح م�شاريع اخلياطة والن�سيج ،واي�ضا تعليم حمو االمية مع الرتكيز على العمل االجتماعي كرادف مهم للعمل
ال�سيا�سي .جمعية التقدم الن�سائي/غزة ،ا�سا�س العمل كان �سيا�سي واجتماعي ولي�س خرييا ،ا�ستمرت الن�ساء يف مواكبة
التطور التاريخي لق�ضية الفل�سطينية فقد نا�صرت و�شاركت العديد من الن�ساء يف ع�صبة التحرر الوطني فقد كن رفيقات
ونا�شطات رغم الطابع االغلب له�ؤالء الن�ساء كن زوجات واخوات وامهات نا�شطني يف احلزب ال�شيوعي وع�صبة التحرر
الوطني ،كما مت ت�شكيل بع�ض املنظمات الن�سائية ال�سرية منها جمعية زهرة االقحوان ،بد�أ عمل اجلمعية اقرب اىل عمل
النادي االجتماعي ومن ثم تبلور اىل عمل �سيا�سي وع�سكري �سري ومنظم ،كما كان احد اهداف اجلمعية التوحيد بني
امل�سلمني وامل�سيحني من اجل الوحدة الفل�سطينية .من اجلدير بالذكر ان �شعار اجلمعية ،كان قد نفذ بالهند ،بتعليمات
من غاندي.
4 .4الفرتة يف العام  ،1948تطور عمل املراة الفل�سطينية ،تعدد و�سائل م�شاركتها يف العمل العام ويف اكرث من حقل .وارتبط
باتاحة املجال للمراة الفل�سطينية ال�شغال وظائف خارج البيت ،واخلروج اىل املجتمع الوا�سع.كما تطور عمل اجلمعيات
واالحتادات الن�سائية ،حتولت اىل العمل العام على كافة اال�صعدة وتعدي اجلوانب التقليدية ،فقد ا�صبحت بع�ض الن�ساء
كاتبات ومت انتاج م�سرحية عام  ،1948حتدثت عن النكبة والعمل ال�سيا�سي،اي�ضا مت ت�شكيل جمعية النه�ضة الن�سائية/
النا�صرة،هدفها اال�سا�سي �سيا�سي ملنع الفل�سطينني من الهجرة ،وطغى العمل الن�ضايل على اعمال اجلمعية االخرى
،رغم اال�ستمرار والتطور يف عمل اجلمعية و�شمل اجلوانب ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية والرتكيز على م�شاركة املراة
يف كافة املجاالت.
5 .5الفرتة 1955-1948ا�ستمر ن�ضال املراة الفل�سطينية بالربط واملزج بني العمل ال�سيا�سي والعمل االجتماعي امل�سي�س
بهدف تربية االن�سان الفل�سطيني واحلفاظ على احلياة االجتماعية الفل�سطينية من خالل تامني احتياجات املهجرين،
ا�صبح الغوث االن�ساين اعلى مراحل امل�ساعدات،مت ا�ستقبالهم من قبل امل�ؤ�س�سات الن�سائية والقيادات الن�سوية اف�ضل
ا�ستقبال يف الداخل وال�شتات ،ال ين�سى دور هند احل�سيني التي احت�ضنت بنات "دير يا�سني/حمافظة القد�س ،ا�س�ست
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2 .2الفرتة التاريخية  ،1936تطورت امل�صادر التاريخية اجتاه ذكرها لدور املراة الفل�سطينية فلم ينكر التاريخ م�شاركة املراة
يف احلياة االقت�صادية والزراعية ،علما بان ذكره لدور املراة دورا هام�شيا يف احلياة الفل�سطينية واقت�صر على اجلانب
التمويني.لكن الدرا�سات واالبحاث والتاريخ ال�شفوي اظهر الت�شابك يف ادوار املراة ال�سيا�سية االجتماعية والع�سكرية ،من
خالل ان�شاء اجلمعيات الن�سائية التي ذكرت والتي انبثق عن جمعية الن�ساء العربيات االحتاد الن�سائي يف العام 1936مقر
اجلمعية اال�سا�سي يف القد�س ولها فروع يف كافة املحافظات ،كانت تعمل ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر يف العمل ال�سيا�سي
واالجتماعي واالقت�صادي من خالل م�شاريع التطريز واحلرف اليدوية وجمع التربعات ،وتطور دور املراة الفل�سطينية
اىل ان ا�صبحت ت�شارك يف امل�ؤمترات خارج فل�سطني والتي عقدت ملنا�صرة الق�ضية الفل�سطينية يف اواخر الثالثينيات،
ا�ستمر العمل الن�سوي يف تطور م�ستمر وم�شاركة املراة يف ادوار ون�شاطات غري تقليدية مثل امل�شاركة الع�سكرية �سواء
مبا�شرة اوغري مبا�شرة فقد كانت تنقل ال�سالح واحيانا تقوم با�ستعماله والتدريب عليه وامل�شاركة يف العمليات الع�سكرية
بجانب ازواجهن واخوتهن ،تنقل االخبار للثوار وغري ذلك من املظاهر الغري تقليدية ،ومل تتوقف احلركة الن�سوية عن
العمل رغم ف�شل ثورة الـ  ،36التي �ضعفت ولكنها مل تتوقف.
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لهن دار الطفل العربي،كما ي�ستحق الذكر دور الن�ساء الفل�سطينيات يف �سوريا يف احت�ضان املهجرين من خالل
اطار "جلنة حترير فل�سطني" وا�ستمرت اجلمعيات الن�سائية يف توفري فر�ص عمل للن�ساء من خالل التطريز ،حمو
االمية ،امل�شاركة يف املظاهرات ،توزيع من�شورات،حلقات ات�صال ما بني الثوار ،تقدمي العرائ�ض املرتبطة بالن�ضال
املطلبي الكفاحي،ا�ستمر العمل حتى منت�صف اخلم�سينات ،وتطور العمل لدى القيادات الن�سائية ومتحور يف منت�صف
اخلم�سينات على التوعية ال�سيا�سية وندوات وحما�ضرات ودورات تثقيفية ،وارتبط بالعمل املنظم،واحتل العمل ال�سيا�سي
املرتبة االوىل واال�سا�سية،من اجل التوعية للحفاظ على الهوية وارتباطها باللغة واحلفاظ عليها،كما عملت بع�ض الن�ساء
يف احلقل الثقايف ومار�ست الكتابة االبداعية ،وال�صحفية ،والفن الت�شكيلي،والفت الكتب ،ومار�ست العمل االذاعي،
وانتظمت يف جلان ثقافية ،عرب النوادي ،واجلمعيات الن�سائية ،كما عملت بع�ض الن�ساء يف االذاعة ،ب�شكل متقطع،
اي�ضا دخلت احلقل الطبي التي ارتبط باحلقل الع�سكري ال�سيا�سي ،ب�شكل وثيق،لذا جند اقبال على التدريب على
اال�سعافات االولية،وت�شكيل دورات الدفاع املدين ،امتد عمل الن�ساء االجتماعي ال�سيا�سي املنظم نهاية االربعينيات ،و
�أوائل اخلم�سينات ،مع بروز اعلى للطابع ال�سيا�سي ،مرتافقا مع عمل الن�ساء املنظم� ،ضمن تنظيمات �سيا�سية حزبية،
فتا�س�ست اجلمعيات ،الروابط،االحتادات ،التي تعنى بتنظيم عمل الن�ساء ال�سيا�سي النقابي االجتماعي ،منها ما ا�ستمر
مع تغيري اال�سم،مثل جمعية النه�ضة الن�سائية يف مناطق  ،48التي تغري ا�سمها اىل حركة الن�ساء الدميقراطيات،منها
ما توقف عن العمل بعد حظره ،مثل رابطة الدفاع عن حقوق املراة/القد�س،اريحا،منها ما ا�ستمريف العمل حتى االن
م�ستخدما اال�سم نف�سه مثل االحتاد الن�سائي الفل�سطيني /لبنان ،بلن/ايرلندا ،اوائل ال�ستينات ،ا�ستمرت بع�ض الن�ساء
بامل�شاركة يف كافة امل�ؤمترات الن�سوية وال�سيا�سية حتى منت�صف ال�ستينات ،ا�ضافة اىل م�شاركة املراة من خالل ع�ضويتها
يف احلزب ال�شيوعي االردين وحركة القوميني العرب� ،شاركت املراة يف امل�ؤمترات املحلية والعربية والدولية عن قناعتها
الثابته بالعمل على امل�ساواة والعدالة بينها وبني الرجل والتاكيد على قدرتها يف ممار�سة كافة االدوار ،من امللفت ان بع�ض
الن�ساء �شاركن يف م�ؤمترات تتعلق بق�ضايا املراة يف حني مل يقت�صر عمل الن�ساء على ذلك بل دخلت التنظيمات ال�سيا�سية
والقومية منذ فرتة مبكرة  1947ان�ضمت بع�ض الن�ساء اىل حزب البعث اال�شرتاكي.
حتى عام 1965وان�شاء االحتاد العام للمراة الفل�سطني كقاعدة من قواعد منظمة التحرير الفل�سطينية  -ممث ًال �شرعي ًا وحيد ًا
للمر�أة الفل�سطينية داخل الوطن وخارجه  ،وعلى هذا الأ�سا�س ميثل االحتاد املظلة لكافة املنظمات غري احلكومية الفل�سطينية
للمر�أة  ،وقد كان الهدف الرئي�سي من ت�أ�سي�س االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية تنظيم جهود وطاقات املر�أة الفل�سطينية
للم�شاركة يف جميع الن�شاطات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية داخل الوطن وخارجه والتي ت�سعى لتنمية املر�أة والنهو�ض
بها يف التجمعات الفل�سطينية .املتعددة وقد ا�ستمر االحتاد على مدى �سنوات طويلة موا�صلة ن�شاطه ال�سيا�سي ودعم املر�أة
الفل�سطينية املنا�ضلة التي �شاركت بفاعلية يف م�سرية الن�ضال الوطني الفل�سطينية بكافة �أ�شكاله ومراحله التاريخية ،على
امل�ستويني الوطني واالجتماعي.
تطور العمل الن�سوي يف منت�صف ال�سبعينات واخذت تتبلور فكرة ت�شكيل االطر االن�سوية  ،والتي كانت كاذرع للف�صائل الوطنية
الفل�سطينية ،ومر العمل الن�سوي يف مراحل تطور وازدهار يف الثمانينات ،واخذت االطر الن�سوية على عاتقها امل�ساهمة الفاعلة
يف �سد احتياجات جمتمعية يف جماالت خمتلفة منها التعليم من خالل فتح ريا�ض االطفال،اجلانب االقت�صادي من خالل
متكني الن�ساء وفتح تعاونيات وم�شاريع انتاجية ومن ثم ت�سويق ما مت انتاجة؟ ،مع الرتكيز على الرتاث الفل�سطيني وت�شجيع
احلرف الن�سوية.اجلانب ال�سيا�سي وامل�شاركة الفاعلة للمراة يف هذا املجال عالوة على الدور ال�سيا�سي والن�ضايل املبا�شر
اي�ضا املهمات اال�ضافية يف هذا اجلانب وهواالعتناء با�سر ال�شهداء واال�سرى واجلرحى والعائالت امل�ستورة لتوفري املتطلبات
اال�سا�سية لهم وتقدمي الدعم النف�سي واالجتماعي لتلك اال�سر..
ما بعد اتفاقيات �أو�سلو ،حيث �أخذت احلركة الن�سوية تهتم بق�ضاياها اخلا�صة وبالتحديد رفع �شعار امل�ساواة بني اجلن�سني يف
امل�ؤ�س�سات اجلديدة ويف القوانني اجلديدة التي ت�ضعها ال�سلطة الفل�سطينية.
وبد�أ بو�ضع خطط وبرامج من اجل �إبراز ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني ك�أحد �أهم الأولويات على ال�صعيد الوطني ،بد�أت
بت�شكيل اللجان واالئتالفات الوطنية لل�ضغط والت�أثري على �صناع القرار لدمج املر�أة يف كافة املجاالت.

ففي عام � ،1994صاغت ن�سا ٌء فل�سطينيات متثل الأحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات الأهلية التي تهتم يف املر�أة
�صحيا و�أجتماعيا وقانونيا «مذكرة حقوق املر�أة" وقدمنها �إىل ال�سلطة الفل�سطينية .تبنت هذه املذكرة االتفاقية الدولية لإزالة
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،كما �شددت على احلاجة �إىل العدالة والدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني يف هيكلية الدولة
الفل�سطينية الوليدة.
ويف عام � ،1994أطلقت املنظمات الن�سائية وحلفا�ؤها» برملان النموذج الن�سائي و�إ�صالح قانون الأحوال ال�شخ�صية" لتعديل
قانوين الأحوال ال�شخ�صية امل�صري والأردين النافذين يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،واقرتاح تغيريات تنطلق من امل�ساواة
بني اجلن�سني .ثم ا�ستخدمت هذه املنظمات التو�صيات النهائية للربملان النموذجي لك�سب ت�أييد �أع�ضاء من املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني .لكن احلركة الن�سائية عربت عن وجهتي نظر متثل ن�ساء فل�سطني بني م�ؤيد لف�صل الدين عن الدولة وبني من
تقدمي لل�شريعة.
يرون �أن �أف�ضل فر�صة للت�أثري يف �صياغة �أحكام القانون الأ�سرة الفل�سطيني تتمثل يف ال�سعي نحو تف�س ٍري
ٍّ
وكان للن�ساء الفل�سطينيات ٌ
ن�شاط فاعل على عدة م�ستويات ،امل�ستوى الداخلي،وامل�ستوى الإقليمي ،وامل�ستوى الدويل ،من خالل
االن�ضمام لل�شبكات الإقليمية والدولية .ففي عام � 1995شارك وفد فل�سطيني يف امل�ؤمتر العاملي الرابع للمر�أة يف بكني. .على
م�ستوى ال�صعيد الوطني مت خلق عدة اليات منها:
•�صياغة وثيقة حقوق املراة ،والتي مت تبنيها من قبل االحتاد العام للمراة الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات الن�سوية واحلقوقية.
•مت ت�شكيل املنتدى الأهلي ملناه�ضة العنف �ضد املراة يف بداية عام � ،2002شبكة ت�ضم  13منظمة غري حكومية تتعاون على
حماربة العنف امل�ستند �إىل النوع االجتماعي .ولدى كثري من هذه املنظمات خطوط هاتفية �ساخنة ،وهي تقدم خدمات
قانونية واجتماعية ل�ضحايا العنف.
• �إ�ستحداث وزارة �ش�ؤون املر�أة عام  ،2003وقد تولتها نا�شطات ن�سويات .

•ت�شكيل 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،
�شارك يف بناء اخلطة الوطنية غالبية امل�ؤ�س�سات الن�سوية واحلقوقية ووحدات النوع االجتماعي يف الوزارات ،مت االنتهاء
من اقرار امل�سودة النهائية للخطة.
•ت�شكيل اللجنة الوطنية ملناه�ضة االجتار بالن�ساء ،ت�ضم دوائر النوع االجتماعي يف الوزارات وبع�ض امل�ؤ�س�سات الن�سوية
ذات العالقة.
•ت�شكيل اللجنة الوطنية لت�شغيل الن�ساء ،متت با�شراف وزارة العمل وممثالت عن م�ؤ�س�سات ن�سوية ذات عالقة بت�شغيل
الن�ساء.
•يتم االن العمل على �صياغة قانون عقوبات فل�سطيني وقد متت دعوة بع�ض امل�ؤ�س�سات الن�سوية التي تقدم خدمة قانونية
واجتماعية،واي�ضا م�ؤ�س�سات حقوقية بجانب ممثلني عن بع�ض الوزارات واالن متت �صياغة امل�سودة االوىل للقانون،
و�سيتم العمل اىل ان يتم اقراره من قبل املجل�س الت�شريعي.
•متت امل�صادقة على اتفاقية �سيداو من قبل الرئي�س  ،ولكن ما زالت اخلطوة �شكلية اىل ان يتم ادماج بنود االتفاقية يف
الت�شريعات الوطنية واعتمادها مرجعية ا�سا�سية يف ق�ضايا امل�ساواة والعدالة بني اجلن�سني.
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وزارات كثرية .مت تطوير تلك املكاتب اىل دوائر النوع االجتماعي
• تخ�صي�ص مكاتب خا�صة بق�ضايا النوع االجتماعي يف
ٍ
وقد �صدر قرار من رئا�سة الوزراء بت�شكيل وحدات النوع االجتماعي يف كافة الوزارات ب�شكل ملزم وحتديد رئي�سة لكل
وحدة برتبة مدير عام ،وت�شمل مهام وزارة �شئون املر�أة مراقبة التزام احلكومة بامل�ساواة بني اجلن�سني التي يقررها
القانون الأ�سا�سي املعدل ،وذلك من خالل "بناء القدرات على جميع م�ستويات احلكومة ،وتطوير ال�سيا�سات احلكومية
والقوانني والت�شريعات ،واعتماد اخلطط الالزمة ل�ضمان التزام احلكومة ب�إدخال النوع االجتماعي يف خططها التنموية،
واعتماد وتنفيذ �سيا�سات متييز ل�صالح املر�أة.
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ا�ستكملت اجلهود املبذولة على ال�صعيد االقليمي فقد مت ت�شكيل �شبكات تن�سيقية ن�سوية منها:
•�أن�ش�أت �شبك ٌة من خم�س منظمات ن�سائية يف لبنان وم�صر والأردن وال�ضفة الغربية وغزة جمموع ًة �أطلق عليها ا�سم
"�سلمى" يف عام  2005تهدف �إىل �إطالق حمل ٍة لتجرمي العنف الأ�سري .و�صاغت هذه املجموعة م�شروع قانون حماية
الأ�سرة وبد�أت �أعمال التدريب والتثقيف االجتماعي حول ق�ضايا العنف يف الأ�سرة.
•مت ت�شكيل ائتالف اقليمي لقانون االحوال ال�شخ�صية ،ي�ضم فل�سطني ،لبنان ،االردن ،م�صر ،علما بان فل�سطني ممثلة
مبركز املراة لالر�شاد القانوين واالجتماعي هي املن�سق لالئتالف لعام .2010
•حاليا يوجد العديد من امل�ؤ�س�سات الأهلية التي تر�أ�سها ن�ساء وغالب موظفيها من الن�ساء تعمل على الق�ضايا القانونية
والتنموية واحلقوقية لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني .كما �أنه مت ت�شكيل اللجنة الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة والتي
ت�ضم وزارة �ش�ؤون املر�أة والعديد من امل�ؤ�س�سات الأهلية التي تعمل يف ق�ضايا املر�أة.
ثانيا :دورال�سلطة الفل�سطينية

�أن ال�سلطة الفل�سطينية ال متثل حكوم ًة ذات �سياد ٍة كاملة ت�ستطيع التوقيع وامل�صادقة على معاهدات حقوق الأن�سان الدولية
فقد التزمت من جانب واحد لهذه القوانني الدولية كما تن�ص املادة  10من الد�ستور الفل�سطيني على �أنه يجب �إحرتام حقوق
الأن�سان وحرياته الأ�سا�سية وحمايتها وتن�ص املادة  9من الد�ستور على �أن الفل�سطينيني مت�ساوون �أمام القانون والق�ضاء دون
وقت يعاين فيه جميع الفل�سطينيني
متييز .كما جنحت ال�سلطة يف �إيجاد نظام عدالة جزائية خالل عقد ال�سنوات املا�ضية .ويف ٍ
بوجه خا�ص ثمن ًا باهظ ًا.
من نواق�ص نظام العدالة احلايل ،تدفع الن�ساء ٍ
و �أهم ما يف الأمر �أن نظام العدالة اجلزائية الفل�سطيني والي ًة قانوني ًة حمدودة يف ال�ضفة الغربية .فاملحاكم الفل�سطينية
غري قادر ٍة على النظر �إال يف الق�ضايا املقامة يف املنطقتني "�أ" و"ب" ،ح�سب التق�سيمات التي مت الأتفاق عليها يف �أو�سلو .وال
يحق لل�شرطة الفل�سطينية تنفيذ القرارات الق�ضائية يف املنطقة "ج" .كما دمراجلي�ش الإ�سرائيلي كثري ًا من خمافر ال�شرطة
الفل�سطينية و�سياراتها و�أجهزة و�شبكات االت�صال و�إمدادات الأ�سلحة ومراكز االحتجاز يف ال�ضفة الغربية وغزة ،مبا يف ذلك
مقر قيادة ال�شرطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية عام .2002
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تعترب القوانني النافذة اليوم يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة مزيج ًا من القوانني املوحدة التي �سنها املجل�س الت�شريعي منذ عام
 1996ثم �صادق عليها الرئي�س ،ومن القوانني امل�صرية والأردنية التي مازالت �ساري ًة يف غزة وال�ضفة الغربية على الرتتيب،
وذلك يف املجاالت التي مل يجر فيها �سن قانون فل�سطيني موحد بعد .وهما قانون العقوبات وقانون الأ�سرة ،مازال القانونان
الأردين وامل�صري نافذين حتى الآن ،رغم وجود م�شروعي قانون العقوبات وقانون الأ�سرة الفل�سطينيني املوحدين ،ورغم �أنهما
لنقا�ش وا�سع يف دوائر املجتمع املدين لكن عدد ًا من �أحكام هذين القانونني ُيبقي على عدم م�ساواة املر�أة الفل�سطينية
خ�ضعا ٍ
وت�ؤدي اىل الأفالت الفعلي من العقاب ملرتكبي هذا العنف .و�إمتناع ال�سلطة الفل�سطينية عن �إن�شاء الية م�ؤ�س�ساتية �شاملة
ملعاجلة مل�شكلة العنف �ضد املر�أة يبقي املر�أة دون حماية.
�أن نظام العدالة اجلزائية ال يوظف الن�ساء �إال على نح ٍو هام�شي ،فهن ميثلن  %9من جمموع الق�ضاة و  % 12.2من املدعني
العامني .وال توجد قا�ضيات يف املحاكم ال�شرعية� ،أم انه ال توجد ن�ساء يف مواقع الق�ضاة غري الر�سميني �ضمن نظام العدالة
غري الر�سمي .وت�شكل الن�ساء  % 31.2من جمموع املحامني يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
�أوال :املرجعية القانونية الوطنية (الد�ستور)

وفقا للم�سودة الثالثة لد�ستور دولة فل�سطني لعام  2003ميكن الإ�شارة لأبرز املواد الد�ستورية اخلا�صة باملر�أة �أو امل�ساواة/
التمييز بني اجلن�سني.

مادة ()6

علم فل�سطني و�شعارها و�أو�سمتها و�شاراتها ون�شيدها الوطني يحدد بقانون.
مادة ()7

مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي للت�شريع .ولأتباع الر�ساالت ال�سماوية ،تنظيم �أحوالهم ال�شخ�صية و�ش�ؤونهم الدينية
وفقا ل�شرا ِئعهم ومللهم الدينية يف �إطار القانون ،ومبا يحفظ وحدة ال�شعب الفل�سطيني وا�ستقالله.
مادة ()8

النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،دميقراطي نيابي برملاين ،يقوم على التعددية احلزبية ال�سيا�سية ،وكفالة حقوق املواطنني
وحرياتهم ومنها حرية تكوين الأحزاب وممار�ستها لن�شاطها على �أ�سا�س القانون .وتلتزم الأحزاب مبادئ ال�سيادة الوطنية
والدميوقراطية والتداول ال�سلمي لل�سلطة عمال بالد�ستور.
مادة ()9

مبد�أ �سيادة القانون والعدالة �أ�سا�س احلكم يف فل�سطني ،وتخ�ضع جميع ال�سلطات والأجهزة والهيئات وامل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص
للقانون.
مادة ()11

ا�ستقالل الق�ضاء وح�صانته �ضمانتان �أ�سا�سيتان حلماية احلقوق واحلريات ،ولي�س ل�شخ�ص عام �أو خا�ص ح�صانة من اخل�ضوع
للقانون وتنفيذ �أحكام الق�ضاء ،ويعاقب القانون على امل�سا�س بهيبة الق�ضاء.
مادة ()12

اجلن�سية الفل�سطينية ينظمها القانون .دون امل�سا�س بحق كل من �أكت�سبها قبل اخلام�س ع�شر من �أيار /مايو  1948وفقا
للقانون �أو بحق الفل�سطيني الذي كان يقيم يف فل�سطني قبل ذلك التاريخ وهُ ّجر �أو نزح منها �أو منع من العودة �إليها .وينتقل
هذا احلق من الآباء �أو الأمهـات �إىل ذريتهم وال يزول �أو ي�سقط �إال بالتخلي عنه طواعية .وال يجوز حرمان الفل�سطيني من
جن�سيته ،وينظم القانون طرق اكت�سابها والتنازل عنها وحقوق والتزامات املواطن يف حال تعددها.
للفل�سطيني الذي هُ ِّجر من فل�سطني �أو نزح عنها نتيجة حلرب عام  1948ومنع من العودة �إليها ،حق العودة �إىل الدولة
الفل�سطينية وحمل جن�سيتها ،وهو حق دائم ال ي�سقط بالتقادم .تعمل الدولة الفل�سطينية على متابعة ال�سعي لتنفيذ احلق
امل�شروع لالجئني الفل�سطينيني يف العودة لديارهم ،والتعوي�ض ،من خالل املفاو�ضات وال�سبل ال�سيا�سية والق�ضائية وفق ًا لقرار
الأمم املتحدة  194ل�سنة  1948وملبادئ القانون الدويل.
مادة ()17

تعمل الدولة على حتقيق التنمية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية والتطور العلمي لل�شعب الفل�سطيني مع مراعاة اعتبارات
العدالة االجتماعية ،والأخذ بيد الفئات الأوىل بالرعاية وخا�صة الذين ت�ضرروا �أثناء الن�ضال لتحقيق امل�شروع الوطني
الفل�سطيني و�إقامة دولة فل�سطني امل�ستقلة.
مادة ()18

تلتزم دولة فل�سطني بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان .وت�سعى لالن�ضمام اىل املواثيق والعهود الدولية الأخرى التي حتمي
حقوق الإن�سان.
مادة ()19

كل الفل�سطينيني �سواء �أمام القانون ،وهم يتمتعون باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ويتحملون الواجبات العامة دون ما فرق �أو
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مادة ()13
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متييز يف ما بينهم ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الإعاقة� .إن م�صطلح الفل�سطيني �أو املواطن
حيثما يرد يف الد�ستور يعني الذكر والأنثى.
مادة ()20

حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ملزمة وواجبة االحرتام ،وتعمل الدولة على كفالة احلقوق واحلريات الدينية واملدنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية لكل املواطنني ،ومتتعهم بها على �أ�سا�س مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص .ال
يحرم �شخ�ص من حقوقه وحرياته الأ�سا�سية �أو �أهليته القانونية لأ�سباب �سيا�سية.
مادة ()21

لكل فل�سطيني يبلغ من العمر ثمانية ع�شر �سنة ميالدية حق االنتخاب ،وذلك وفق ًا لل�شروط املن�صو�ص عليها يف القانون.ولكل
من يحمل اجلن�سية الفل�سطينية �أن ير�شح نف�سه لرئا�سة الدولة �أو لع�ضوية املجل�س النيابي و�/أو �أن يوىل الوزارة� ،أو الق�ضاء.
وينظم القانون ال�سن و�سائر ال�شروط الالزمة لتويل هذه املنا�صب.
مادة ()22

للمر�أة �شخ�صيتها القانونية ،وذمتها املالية امل�ستقلة ،ولها ذات احلقوق واحلريات الأ�سا�سية التي للرجل وعليها ذات الواجبات.
مادة ()23

للمر�أة احلق يف امل�ساهمة الفاعلة يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية ،ويعمل القانون على �إزالة القيود
التي متنع املر�أة من امل�شاركة يف بناء الأ�سرة واملجتمع .حقوق املر�أة الد�ستورية وال�شرعية م�صونة ويعاقب القانون على امل�سا�س
بها ،ويحمي حقها يف الإرث ال�شرعي.
مادة ()24

للطفل �سائر احلقوق التي كفلتها اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل.
مادة ()42

التعليم حق للفرد وللمجتمع ،وهو �إلزامي لكل مواطن حتى نهاية املرحلة الأ�سا�سية .وتكفله الدولة يف املدار�س واملعاهد
نظم القانون طرق �إ�شراف الدولة على �أداء التعليم ومناهجه.
وامل�ؤ�س�سات العامة حتى نهاية املرحلة الثانويةُ .ي ِ
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مادة ()48
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تكفل الدولة رعاية الأ�سرة والأمومة والطفولة ،وترعى الن�شء وال�شباب .وينظم القانون حقوق الطفل والأم والأ�سرة مبا يتفق
و�أحكام االتفاقيات الدولية ،وميثاق حقوق الطفل العربي .ت�سعى الدولة على الأخ�ص لتوفري احلماية للأطفال من الإيذاء
واملعاملة القا�سية ومن ا�ستغاللهم ومن �أي عمل يلحق ال�ضرر ب�سالمتهم �أو �صحتهم �أو تعليمهم.
مادة ()51

العمل حق لكل مواطن ،وت�سعى الدولة ،وبدعم من القطاع اخلا�ص� ،إىل توفري فر�ص العمل للقادرين عليه من خالل خطتها
التنموية .تنظم القوانني عالقات العمل مبا يكفل العدالة جلميع الأطراف ،ويوفر الرعاية والأمن للعاملني .وينظم القانون
العمل الإلزامي يف الظروف اال�ستثنائية و�أثناء الكوارث الطبيعية.للعاملني تكوين النقابات واجلمعيات املهنية يف نطاق العمل.
احلق يف االحتجاج والإ�ضراب يمُ ا َر�س يف �إطار القانون.
مادة ()52

تويل الوظائف العامة حق للمواطنني ،وهو تكليف للقائمني بها خلدمة املجتمع ،ويكون توليها قائم على مبد�أ امل�ساواة واجلدارة
وتكاف�ؤ الفر�ص وفقا لأحكام القانون.

مادة ()53

لكل مواطن احلق يف �إبداء الر�أي باال�ستفتاء واالنتخاب ،وتر�شيح نف�سه �أو غريه متى توافرت فيه �شروط الرت�شيح ،وفقا لقواعد
الد�ستور و�أحكام القانون.
مادة ()54

لكل مواطن احلق يف الإ�سهام يف الأن�شطة ال�سيا�سية ب�صورة فردية �أو جماعية .وله على وجه اخل�صو�ص احلقوق واحلريات
التالية:امل�شاركة يف ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية و�/أو االن�ضمام �إليها ،و�/أو االن�سحاب منها وفقا للقانون.امل�شاركة يف ت�شكيل
النقابات واجلمعيات واالحتادات والروابط واملنتديات والأندية وامل�ؤ�س�سات ،و�/أو االن�ضمام �إليها ،و�/أو االن�سحاب منها وفقا
للقانون .وينظم القانون �إجراءات �إك�سابها ال�شخ�صية االعتبارية.
مادة ()55

لكل فرد حق عقد االجتماعات اخلا�صة فيما ال يخالف القانون ،وذلك دون ح�ضور �أفراد ال�شرطة .لكل فرد حرية التجمع
وعقد االجتماعات العامة ،والتظاهر مع الآخرين بطريقة �سلمية ،ودون حمل �سالح ،وال يجوز و�ضع قيود على ممار�ستها �إال
تلك التي تفر�ض بقانون وت�شكل تدابري �ضرورية يف جمتمع دميقراطي يرعى احلقوق واحلريات الواردة يف الد�ستور.ممار�سة
العنف والإ�ضرار باملمتلكات العامة �أو اخلا�صة �أثناء التظاهرات حمظور ويقع من ميار�سه �أو يحر�ض على ممار�سته حتت
طائلة القانون.
مادة ()56

لكل مواطن احلق يف خماطبة ال�سلطات العامة وتقدمي العرائ�ض وال�شكاوى كتابة وبتوقيعه.
مادة ()57

ال يجوز تعطيل �أي من احلقوق واحلريات الأ�سا�سية ،ويحدد القانون احلقوق واحلريات التي ميكن تقييدها م�ؤقتا يف الظروف
اال�ستثنائية يف الأمور التي تت�صل بال�سالمة العامة و�أغرا�ض حماية �أمن الوطن .و ُيعا ِقب القانون على التع�سف يف ا�ستعمال
احلق �أو ال�سلطة.
مادة ()59

مادة ()66

يتكون املجل�س النيابي من مائة وخم�سني نائب ًا ميثلون ال�شعب الفل�سطيني ويجري انتخابهم وفقا لأحكام الد�ستور وقانون
االنتخاب ويراعى يف الرت�شيح لع�ضوية املجل�س النيابي الأحكام الواردة يف هذا الد�ستور ويف قانون االنتخاب .وي�شرتط فيمن
ير�شح نف�سه للمجل�س النيابي �أن يكون فل�سطينيا وال يجوز له بعد انتخابه �أن يحمل جن�سية دولة �أخرى.
مادة ()113

ي�شرتط يف املر�شح ل�شغل من�صب رئي�س الدولة �أن يكون حامال اجلن�سية الفل�سطينية وحدها ،و�أال يقل �سنه عن �أربعني �سنة
ميالدية يوم ُ
الرت�شح ،و�أن يكون متمتعا باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .ينتخب الرئي�س مبا�شرة من ال�شعب لفرتة والية مدتها
خم�س �سنوات ميالدية .وال يجوز �إعادة انتخاب من ي�شغل من�صب رئا�سة الدولة �إال ملرة واحدة.
مادة ()131

ُي�شرتط فيمن يعني رئي�سا ملجل�س الوزراء �أو وزير ًا� ،أن يحمل اجلن�سية الفل�سطينية وحدها دون غريها .و�أن يكون بالغ ًا من
العمر خم�سة وثالثني �سنة ميالدية على الأقل.
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وب�شكل عام يالحظ وب�سبب و�ضعية فل�سطني اخلا�صة كونها مل تعلن كدولة بعد فان الد�ستور يركز فى خطابه بالأ�سا�س على
الأطر العامة للدولة ،واخلا�صة بحدودها فى نطاق الأرا�ضي املحتلة عام  ،1967وبهويتها العربية ،ومببادئ حتركها الدولية
القائمة على ال�سالم .ولكن يبدو وا�ضحا وجود اختالف �إىل حد ما مقارنة ببع�ض الد�ساتري العربية الأخرى خا�صة فيما
يتعلق بالن�ص فى عدد من املواد �صراحة على حق املر�أة وحقوقها املت�ساوية مع الرجل مع الت�أكيد �أي�ضا على العائلة والطفولة.
وبالتاىل فهو مل يقت�صر على الر�ؤية التقليدية للمر�أة كزوجة و�أم كما هو حال الد�ستور امل�صرى ،ومل يقت�صر فقط على احلقوق
ال�سيا�سية كما هو حال الد�ستور املغربى.
ثانيا :املرجعية القانونية الدولية

مبوجب �أنظمة الأمم املتحدة ،ال يجوز لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية التوقيع وامل�صادقة على االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان.
فمنذ التوقيع على �إعالن املبادئ بني منظمة التحرير الفل�سطينية و�إ�سرائيل (اتفاقية �أو�سلو) عام  ،1993انتقلت بع�ض
ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات ل�سلطة وطنية فل�سطينية يف �إطار حكم ذاتي انتقايل �إىل حني التفاو�ض على ق�ضايا احلل النهائي
و�إعالن الدولة الفل�سطينية .وتال ذلك انتخاب �أول جمل�س ت�شريعي فل�سطيني عام  ،1996و�أعطي الفل�سطينيون �صالحية �سن
قوانني وت�شريعات فل�سطينية يف �إطار ال�صالحيات املنقولة �إليهم .ومع ذلك فقد ظلت هذه ال�صالحيات منقو�صة ومقيدة
باالتفاقيات املوقعة بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي .ويف ظل هذا الواقع ،ف�إن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية غري ملزمة
قانونا بالتوقيع وامل�صادقة على االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان واتفاقية �سيداو ب�شكل خا�ص .وهي غري مطالبة بتقدمي
التقارير �إىل اللجان الدولية املعنية مبراقبة االتفاقيات ،مما يعني �أن املنظمات الأهلية الفل�سطينية عموما ،واملنظمات
الن�سوية على وجه اخل�صو�ص غري مطالبة �أي�ضا ب�إعداد التقارير البديلة.
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ورغم ذلك قامت جمموعة من امل�ؤ�س�سات املجتمعية الر�سمية والأهلية بو�ضع ملخ�ص عن تقرير كامل مت �إعداده حول و�ضعية
املر�أة الفل�سطينية باال�ستناد �إىل اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التميز �ضد املر�أة الفل�سطينية باال�ستناد �إىل املعايري الدولية
التي و�ضعتها اللجنة املعنية مبراقبة اتفاقية �سيداو (جلنة �سيداو) ،مبادرة ت�سعى نحو توحيد اجلهود بني القطاع الأهلي
والر�سمي حلث ال�سلطة الفل�سطينية على التوقيع وامل�صادقة على االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان ،واتفاقية الق�ضاء على
كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ب�شكل خا�ص دون حتفظات عند �إعالن الدولة الفل�سطينية� .إىل جانب ما متثله املبادرة من
حماولة لتقييم الإجنازات واالخفاقات املتعلقة ب�إدماج ق�ضية املر�أة يف اخلطط التنموية الفل�سطينية مبا ي�سهم يف بلورة خطط
و�سيا�سات وت�شريعات فل�سطينية م�ستقبلية ت�ستند �إىل امل�ساواة وعدم التمييز ،وت�أخذ بعني االعتبار �ضرورة �إدماج ق�ضايا النوع
االجتماعي يف اخلطط والربامج امل�ستقبلية.
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وتوجد فى الوقت احلاىل العديد من الأو�ضاع التى تتما�شى مع ما جاء فى االتفاقية� ،إىل جانب �أو�ضاع �أخرى تتناق�ض معها.
ومن �ضمن النقاط الإيجابية فى الو�ضع الفل�سطينى احلاىل التى تت�شابه مع �أو�ضاع ال�سيداو ما يخ�ص و�ضع امل�ساواة فى
امل�سائل القانونية واملدنية بني املر�أة والرجل .حيث تن�ص املادة (� 15أ-ب-ج) من اتفاقية �سيداو على م�ساواة املر�أة بالرجل
يف كافة امل�سائل القانونية واملدنية ،وعلى م�س�ؤولية الدول ب�ضمان امل�ساواة للمر�أة يف القانون املدين يف املجاالت املختلفة .وت�ؤكد
على م�ساواة املر�أة بالرجل �أمام القانون .وي�أخذ هذا الت�أكيد عدة �أ�شكال مثل امل�ساواة يف �إبرام العقود ،امل�ساواة يف حيازة و
�إدارة الأمالك ،وتعترب هذه املادة جميع ال�صكوك والعقود التي لها �أثر قانوين يحد ويقيد الأهلية القانونية للمر�أة الغية
ومن جانبه اخذ امل�شرع الفل�سطيني مبد�أ امل�ساواة ب�أكرث جدية ممن �سبقوه من امل�شرعني الأجانب (العثمانيني ،امل�صريني،
الأردنيني ،الربيطانيني والإ�سرائيليني) .منذ الإعالن عن وثيقة �إعالن اال�ستقالل تلت الوثائق وااللتزامات من قبل ال�سلطة
الفل�سطينية باالعرتاف بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة (القانون الأ�سا�سي� ،إعالن االلتزام باملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان.)...،
وين�ص القانون الفل�سطيني الأ�سا�سي يف الباب الثاين بند «احلقوق واحلريات العامة» املادة ( :)9الفل�سطينيون �أمام القانون
والق�ضاء �سواء ال متييز بينهم ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الإعاقة.
فى حني يبدو التناق�ض وا�ضحا فيما يخ�ص امل�ساواة فى �إبرام العقود وحيازة و�إدارة املمتلكات .فبع�ض �أحكام القانون التي
تطبق على املر�أة الفل�سطينية تنتق�ص من �أهلية املر�أة يف بع�ض الأحيان (مثل �أحكام الوالية يف الزواج� ،ضم الأنثى) ويعتربها

يف الأحيان الأخرى كاملة الأهلية رغم عدم بلوغها �سن الر�شد القانوين (حيث يعترب بلوغ اخلام�سة ع�شرة من العمر حمقق ًا
ل�شرط �أهلية الزواج وفق ًا لن�صو�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية النافذ .وهو ما ي�ؤكد على ان العامل امل�سيطر على الواقع احلايل
لهذه احلقوق هو العادات والتقاليد املجتمعية التي حتكم وحتدد مدى �أهلية املر�أة ومدى «قدرتها» على �إبرام ال�صفقات
املالية و�إدارة الأمالك ،ويعترب هذا مرة �أخرى حتدي �أمام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من �أجل العمل على تغيري ال�سلوكيات
والتخل�ص من املوروث الثقايف والعادات التي حتول دون �أخذ املر�أة بحقوقها الكاملة كمواطنة من الدرجة الأوىل قادرة على ان
تكون لها ذمة مالية م�ستقلة وتبا�شر �أعمالها بنف�سها وتقوم ب�إبرام العقود دون و�صاية من �أحد عليها.
ثالثا :امل�شكالت الت�شريعية التى تواجه املر�أة الفل�سطينية

قدمت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية م�سودة �أوىل «مل�شروع قانون اجلن�سية الفل�سطينية ل�سنة  »1995وا�ستندت امل�سودة �إىل
القرار رقم ( )1ل�سنة  1994الذي يق�ضي با�ستمرار العمل بقوانني والأنظمة والأوامر التي كانت �سارية املفعول قبل تاريخ
 1967/6/5يف الأرا�ضي الفل�سطينية «ال�ضفة الغربية وقطاع غزة» ..وا�ستند �أي�ض ًا على مرا�سيم اجلن�سية الفل�سطينية املوحدة
ل�سنة  1925و�سنة  1941وتعديالته ال�ساري املفعول يف قطاع غزة ،كما ا�ستند �إىل قانون اجلن�سية الأردنية رقم ( )6ل�سنة
 1945وتعديالته ال�ساري املفعول يف ال�صفة الغربية.

�إال ان املادة ( )12من م�سودة الد�ستور الفل�سطينى تن�ص على ان «اجلن�سية الفل�سطينية ينظمها القانون .دون امل�سا�س بحق
كل من �أكت�سبها قبل اخلام�س ع�شر من �أيار /مايو  1948وفقا للقانون �أو بحق الفل�سطيني الذي كان يقيم يف فل�سطني قبل
ذلك التاريخ وهُ ّجر �أو نزح منها �أو منع من العودة �إليها .وينتقل هذا احلق من الآباء �أو الأمهـات �إىل ذريتهم وال يزول �أو
ي�سقط �إال بالتخلي عنه طواعية .وال يجوز حرمان الفل�سطيني من جن�سيته ،وينظم القانون طرق اكت�سابها والتنازل عنها
وحقوق والتزامات املواطن يف حال تعددها» مبا يعنيه ذلك من حتقيق مطلب �أ�سا�سي للمر�أة الفل�سطينية ب�أن يكون لها احلق
فى �إعطاء جن�سيتها �إىل ابنها �أ�سوة بالرجل ،ومبا ي�ؤكد �أي�ضا على مراعاة القائمني على و�ضع الد�ستور لهذا املطلب الأ�سا�سي
للمر�أة الفل�سطينية خا�صة وانه يتما�شى وبعيدا عن ق�ضية حق املر�أة وامل�ساواة مع طبيعة الظروف الفل�سطينية والتى �أدت �إىل
ت�شتت الكثري من الفل�سطينيني مبا فى ذلك الن�ساء وزواجهم من غري الفل�سطينيني ورغبتهم فى �إعطاء جن�سيتهم الفل�سطينية
لأبنائهم.
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ويتعار�ض قانون اجلن�سية ال�ساري املفعول يف ال�ضفة الغربية ب�شكل مبا�شر مع املادة ( )9من اتفاقية «�سيداو» فالقانون
املطبق حالي ًا على الن�ساء الفل�سطينيات ي�شكل خرق ًا وا�ضح ًا و�صريح ًا حلق املر�أة يف احل�صول على اجلن�سية و�إعطاء اجلن�سية
لأطفالها .فال يحق للمر�أة االحتفاظ بجن�سيتها ب�شكل تلقائي �إذا تزوجت من غري فل�سطيني وح�صلت على جن�سية زوجها �إال
بعد ان تتقدم بطلب كتابي لوزير الداخلية خالل �سنة من زواجها .ومن جهة ثانية ال يوجد �أي مادة يف القانون حول حق املر�أة
باحتفاظ با�سم �أهلها بعد الزواج ،كما ال يوجد �أي مواد حول �إلزامها على حمل ا�سم عائلة الزوج بدل من ا�سم �أهلها ،ولكن
يتم تغيري ا�سم العائلة للمر�أة املتزوجة دون ان يكون هناك لها اخليار.
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اجلزء اخلام�س
العنوان  :قانون الأحوال ال�شخ�صية
خمطط اجلل�سات التدريبية للجزء الرابع
ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

اجلل�سة االوىل
مفاهيم �أ�سا�سية يف منظومة
قانون الأحوال ال�شخ�صية

 التعرف على منظومة قانونالأحوال ال�شخ�صية وحقوق
املر�أة

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

 ع�صف ذهني -متارين

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 �صور ور�سومكاريكاتورية تعرب
عن التمييز
 لوح قالب� -أقالم فلوما�سرت

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني ومناق�شة عر�ض حول قانون االحوال ال�شخ�صية
لن�شاط الثاين :ال�صورة واملعنى

الوقت
الزمني

�ساعتان

�ساعة
�ساعة

خطوات اجلل�سة

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني ومناق�شة عر�ض حول قانون االحوال ال�شخ�صية
يتم طرح �س�ؤال (ما هو قانون االحوال ال�شخ�صية) �أمام املجموعة ونبد�أ بكتابة كامل الكلمات التي تخرج من امل�شاركني/
ات على اللوح �أمام اجلميع ومناق�شتهم فيها ،ومن ثم يتم تو�ضيح املرجعيات واملحتويات واظهار الثغرات يف قانون الأحوال
ال�شخ�صية.

الن�شاط الثاين  :مترين ال�صورة واملعنى
يقوم املدرب/ة بتوزيع جمموعة من ال�صور حتتوي على معاين لها عالقة بق�ضايا متييزية يف العالقة مع الزوجات والأطفال
على امل�شاركني/ات على �شكل جمموعات ميكن ان تكون ثنائية او ثالثية ،ويطلب املجموعات تف�سري املعنى الذي حتتويه
ال�صورة ،وما هو موقفهم من امل�شهد املتمثل يف ال�صورة .على ان تقوم كل جمموعة بعر�ض ما تو�صلت اليه ،ومن ثم يثار نقا�ش
حول ما تو�صلت اليه املجموعات ،ومن ثم ُيطلب من نف�س املجموعات اعادة ر�سم امل�شهد مرة اخرى بالطريقة التي يروها
منا�سبة .وتقوم/يقوم املدرب بتي�سري النقا�ش وتلخي�ص النتائج اخلا�صة بالفاهيم اال�سا�سية.
خمرجات اجلل�سة
�إر�شادات للمدرب/ة

•اذا كان هناك �صور اخرى او ر�سومات اخرى ميكن ان ي�ضيفها اىل جمموعة الر�سومات املرفقة بالدليل.
•قد جتد/ين ت�شددا يف بع�ض االراء اجتاه املفاهيم املطروحة فيما يخت�ص بهذه املفاهيم.
•مراعاة وجود اجلن�سني يف كل املجموعات ولكن قد جتد بع�ض التجمعات ترف�ض ذلك ،وكن حذرا من فر�ض هذه االلية
على املجموعة.
•تبني مبد�أ التغيري يف قانون االحوال ال�شخ�صية ،خا�صة يف الن�صو�ص التي تتناق�ض ومبادئ امل�ساواة ونبذ التمييز القائم
على ا�سا�س النوع االجتماعي.
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•م�شاركني/ات قادرين/ات على ادراك الثغرات املوجودة يف قانون االحوال ال�شخ�صية.
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ت�سل�سل اجلل�سات

الطرق
التدريبية

الأهداف التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

اجلل�سة الثانية
�سن الزواج وقانون
الأحوال ال�شخ�صية

 التعرف على �سن الزواج وفق قانونالأحوال ال�شخ�صية
 التعرف على الآثار ال�سلبية للأبعادالقانونية واالجتماعية وال�صحية ل�سن
الزواج
 تعزيز اجتاهات امل�شاركني/ات نحورفع �سن قانون الزواج
 تزويد امل�شاركني/ات يف مهاراتالت�أثري برفع �سن الزواج

 ع�صف ذهني عمل جمموعات نقا�ش جماعي -لعب �أدوار

ن�شاط الأول :ع�صف ذهني حول �سن الزواج
الن�شاط الثاين :جمموعات عمل حول مربرات رفع �سن الزواج
الن�شاط الثالث :عر�ض من قبل املدرب/ة ملربرات رفع �سن الزواج

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 كراتني كبرية اوراق A4 اقالم فلوما�سرت -لوح قالب

الوقت
الزمني

�3ساعات
ون�صف

ن�صف �ساعة
�ساعتان
�ساعة

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط الأول:ع�صف ذهني حول �سن الزواج
تقوم /يقوم املدرب/ة بطرح �س�ؤال للم�شاركني/ات حول معرفتهم ب�سن الزواج احلايل يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ،يف
ال�ضفة الغربية و�سن الزواج يف قطاع غزة ،ومن ثم يقوم بعر�ض ن�ص املادة  5يف قانون الأحوال ال�شخ�صية والتي تو�ضح �سن
الزواج يف قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين.

الن�شاط الثاين :جمموعات عمل حول مربرات رفع �سن الزواج
يقوم املدرب/ة بتق�سيم املجموعة الكلية �إىل ثالث جمموعات،ويطلب من كل جمموعة مناق�شة الآثار ال�سلبية ل�سن الزواج
احلايل،وما هي مربراتهم ال�صحية واالجتماعية والقانونية و�أية �أبعاد اخرى يرونها ،من اجل تعديل �سن الزواج .ومن ثم تقوم
كل جمموعة بعر�ض ما تو�صلت �إليه بعد النقا�ش حول مربرات تعديل �سن الزواج و�آثاره ال�سلبية.
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الن�شاط الثالث :عر�ض من قبل املدرب/ة ملربرات رفع �سن الزواج
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يقوم املدرب/ة بعر�ض مربرات تعديل �سن الزواج عرب �شا�شة العر�ض ،والتي ت�ساعد امل�شاركني/ات على تو�سيع فهمهم وتعميق
هذا الفهم للمربرات الداعية �إىل تعديل �سن الزواج .بحيث ي�ستند املدرب �إىل املعطيات التالية يف �شرح املربرات لتعديل �سن
الزواج:
 .1ا�ستخدام الإح�صائيات

يف ت�شرين �أول من عام  2005ن�شرت وزارة �ش�ؤون املر�أة الفل�سطينية درا�سة بعنوان “�إ�شكالية الزواج املبكر يف الأرا�ضي
الفل�سطينية” عر�ضت فيها بع�ض الإح�صائيات املتوفرة حول انت�شار ظاهرة الزواج املبكر يف فل�سطني حيث �أ�شارت الدرا�سة
�إىل �أن الزواج املبكر ما زال ي�شكل ظاهرة اجتماعية خطرية يف املجتمع الفل�سطيني ،خا�صة بني الأو�ساط الفقرية وغري
املتعلمة ،حيث ت�شري الإح�صائيات وكما �أو�ضحت الدرا�سة ذاتها �إىل �أن ن�سبة من تزوجن ب�سن �أقل من � 18سنة ت�شكل %32.2
من جمموع احلاالت الزواجية للعام  ،2003يف حني �أ�شارت �إح�صاءات العام ( 2004الدرا�سة ال�سابقة) �إىل �أن  %50من الن�ساء
املتزوجات كانت �أعمارهن �أقل من  19عاما عندما و�ضعن طفلهن الأول ،يف الوقت الذي �أك ّدت فيه الدرا�سة �أي�ضا وجود عدد

من احلاالت اللواتي وجدن متزوجات وهن يف �سن اخلام�سة ع�شر ،يف حني بلغ عمر زواج الفتيات � 16سنة يف حمافظات غزة.
كما �أفادت الدار�سة �أن معظم الدرا�سات �أ�شارت �إىل �أن  %93من حاالت الطالق التي �سجلت لدى املحاكم ال�شرعية كانت فيها
عمر الفتيات من بني  19-15عاما مما يفيد �أن الزواج املبكر هو �سبب رئي�سي لرفع معدالت الطالق.
 .2املربرات القانونية

هناك ارتباط وثيق بني كافة القوانني التي ت�صدر عن ال�سلطة الت�شريعية ،وعليه ال بد عند �إقرار �أي قانون �أن يكون هناك
توافق مع القوانني الأخرى وان ال يكون هناك تناق�ض فيما بينها� ،إ�ضافة �إىل التعليمات والأنظمة التي هي �أي�ضا يجب �أن تكون
من�سجمة مع القانون الذي هو �أعلى درجة منها وهذه جمموعة الت�شريعات التي تتناق�ض و�سن الزواج احلايل:
•القوانني املدنية والتجارية ...ال يجوز ملن هم دون �سن الثامنة ع�شرة �أن يبا�شروا الت�صرفات املدنية والتجارية ب�إرادة
منفردة ،فقد و�ضعت القوانني املدنية والتجارية قيودا على مثل هذه الت�صرفات ،وهنا البد من الوقوف عند حكمة هذه
القوانني وهي ذات الأ�سباب التي ذهبت �إليها القوانني اجلزائية ،فالت�صرفات املدنية و�إبرام العقود يتطلب �إرادة واعية
مدركة مميزة ملاهية الأفعال والت�صرفات التي يقوم بها ال�شخ�ص  ،ملا يرتتب عليها من حقوق والتزامات �سواء لل�شخ�ص
ذاته �أو اجتاه الغري ،وهنا تدخل امل�شرع حلماية هذه احلقوق ،ووجد �أن الإن�سان يكتمل الإدراك والتمييز لت�صرفاته
ببلوغه �سن الثامنة ع�شرة .
•القوانني اجلزائية املعمول بها يف فل�سطني  ..من خالل قوانني العقوبات وقوانني الأحداث ال�سارية يف فل�سطني ف�إن
معظم هذه القوانني جميعها اتفقت على �أن من هم دون �سن الثامنة ع�شرة يعتربوا قا�صرين وينطبق عليهم و�صف
�أحداث �إذا ما ارتكبوا �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون .ويف هذا ال�سياق ال يفهم �أن يكون هناك من هم
دون �سن الثامنة ع�شرة وهم �أ�صبحوا �أزواج م�سئولون عن �أطفال وهم يف حقيقة الأمر يف نظر القانون اجلنائي �أحداث
قا�صرين ،ماذا لو ارتكب احدهم جرمية بحق الآخر �أو انه ارتكب جرمية بحق طفله ،حينها �سيتم التعامل مع اجلاين
على انه طفل ارتكب جرمية بحق طفل �آخر �أو ارتكب جرمية بحق زوجته الطفلة وهذا ي�ؤكد �أهمية رفع �سن الزواج مبا
يتالءم ومنظومة القوانني �سواء ال�سارية �أو التي يف طور الإعداد والإ�صدار كم�شاريع القوانني

•�سن الزواج وقانون العمل ..لقد افرد قانون العمل الباب ال�ساد�س ليتطرق �إىل عمل الأحداث وتنظيم عمل هذه الفئة
حتت �ضوابط وقيود حمددة ،فجاء الباب ال�ساد�س من قانون العمل لي�ؤكد على جمموعة من القيود منها ما هو حمظور
من ت�شغيل الأحداث به و�ساعات عملهم و�إجازاتهم وغريها من القيود الواردة يف قانون العمل ،مما ي�ؤكد انه ال بد من
رفع �سن الزواج �إىل � 18سنة لكي يتما�شى مع كافة القوانني الأخرى لت�أكيدها على �أن من هم دون �سن الثامنة ع�شرة غري
قادرين على اختيار حر غري مكره مدركني �إىل حقيقة ت�صرفاتهم
•�سن الزوج وقانون االنتخابات العامة ..لقد اعترب القانون �أن يكون م�ؤهالت ممار�سة حق االنتخاب هو من بلغ �سن
الثامنة ع�شرة يوم االقرتاع� ،إن ربط �سن ممار�سة احلقوق املدنية وال�سيا�سية ب�سن الثامنة ع�شرة هو ا�ست�شعار منه من
�إن ممار�سة هذه احلقوق على قدر كبري من الأهمية ،يتطلب الإدراك والوعي والتمييز من الإن�سان ملمار�سة هذه احلقوق
خ�صو�صا فيما يتعلق باختيار املر�شحني للمنا�صب الهامة يف الدولة ،وهنا البد من رفع �سن الزواج �إىل �سن الثامنة ع�شرة
متا�شيا مع هذه املنظومة القانونية الكاملة.
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•�سن الزواج وقانون الطفل الفل�سطيني ..لقد عرف قانون الطفل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة  2004يف مادته الأوىل
الطفل ب�أنه كل �إن�سان مل يتم الثامنة ع�شرة” ومن خالل هذا التعريف ف�إننا جند �أن امل�شرع الفل�سطيني اعترب من هم
دون الثامنة ع�شرة هم مبثابة �أطفال ،وهذا دليل �إ�ضايف على �أن �سن الطفولة وحتديده ب�سن ثمانية ع�شرة �سنة هو الأغلب
الأعم يف تعريف الفقه والقانون ملراحل الإدراك والتمييز لدى الإن�سان واكتمالها ب�سن � 18سنة  ،وان هذا الت�صنيف مل
يكن اعتباطيا بل هو ناجم عن تف�سري وحتليل علماء االجتماع والنف�س ملراحل تطور الإن�سان .
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 .3املربرات ال�صحية

1 .1احلمل يف �سن ال�ساد�سة ع�شر عادة ما يعترب حم ًال عايل اخلطورة ولي�س حم ًال �آمن ًا �أي �أنه حمل مر�ضي ب�سبب �صغر
�سن الفتاة والذي قد ي�ؤدي �إىل وفاتها وكما تدل الإح�صائيات �أن �أغلب وفيات الأمهات يكون �إما يف ال�سن املبكرة �أو يف
الأحمال التي تكون يف ال�سن املت�أخرة.
2 .2منو وتطور اجلهاز التنا�سلي والعظمي عند الفتاة ال�صغرية غري كايف لتحمل �أعباء احلمل ومنو اجلنني �أثناء الوالدة.
3 .3الوالدة يف �سن مبكرة غالب ًا ما تكون متع�سرة وقد حتتاج �إىل التدخل اجلراحي من قي�صرية وملقط جنني وقد حتتاج �إىل
العناية �أثناء الوالدة لتفادي حدوث متزق قد متتد �إىل ال�شرج.
4 .4الفتاة ال�صغرية عادة ما تكون غري مهي�أة نف�سي ًا للوالدة مما ي�ؤدي بها �إىل عدم التجاوب مع الطبيب املولد �أو القابلة وهنا
قد يكون احلل يف تدخل جراحي غري الزم.
5 .5الأم احلامل تفقد عنا�صر هامة من ج�سمها كالفيتامينات واحلديد والكال�سيوم وكذلك اخلوف من الوالدة مما يجهد
ج�سدها ويعر�ضها �إىل التعب والإرهاق وعدم النمو بال�شكل الطبيعي.
6 .6جهل الفتاة ال�صغرية ب�شكل العناية ال�صحية لذاتها بعد الوالدة قد يع ّر�ضها �إىل هبوط اجلهاز التنا�سلي وخا�صة �إذا
حدث حمل مبكر �آخر دون وجود فرتة فا�صلة ما بني الوالدتني.
7 .7يف ال�سن ال�صغرية ال ت�ستطيع ال الفتاة وال الفتى �أعطاء �أي ر�أي يف حتديد عدد الأوالد وال الفرتة الفا�صلة مابني طفل
و�آخر لقلة الوعي الثقايف نتيجة �صغر ال�سن.
8 .8هناك حقيقة علمية تتعلق ب�أن التواتر ال�شديد للجماع يف �سن مبكرة عند الفتيات ال�صغريات قد يعر�ضهن �إىل ت�شكل
الأورام اخلبيثة يف عنق الرحم.
 .4املربرات االجتماعية
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هناك الكثري من الأعباء االجتماعية ترتتب على الأزواج خ�صو�صا يف بدايته ،ف�إذا كان الأزواج قا�صرين غري فاهمني مل�ؤ�س�سة
الزواج فكيف لهم حتمل هذه الأعباء ،وكيف لفتاة �صغرية كون من يتم تزوجهن ب�سن مبكرة هن الفتيات �أكرث من الذكور،
فكيف لهذه الفتاة التي مل تن�ضج بعد وهي يف �سن الطفولة �أن تقود م�ؤ�س�سة الزواج مع �أعبائها االجتماعية وما يرتتب عليها
من التزامات اجتاه الزوج والأطفال� ،إ�ضافة �إىل االلتزامات االجتماعية املجتمعة الأخرى جتاه �أهل الزوج و�أقاربها ،كل هذه
االلتزامات والأعباء تزيد من حجم �إ�شكالية الزواج املبكر ،لكون �أن من هو طفل غري قادر على االن�سجام مع هذا الواقع
اجلديد مما ي�سبب �إ�شكاليات اجتماعية كبرية غالبا ما تنتهي باالنف�صال ونكون بذلك �ساهمن بازدياد ن�سبة الطالق وغريها
من امل�ؤثرات ال�سلبية للأ�سرة الفل�سطينية ال احلد منها.
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ففي الدرا�سة التي ن�شرتها وزارة �ش�ؤون املر�أة حتت عنوان( �إ�شكاليات الزواج املبكر يف فل�سطني) �أفادت �إن معظم الدرا�سات
�أ�شارت �إىل �أن  %93من حاالت الطالق التي �سجلت لدى املحاكم ال�شرعية كانت فيها عمر الفتيات من بني  19-15عاما مما
يفيد �أن الزواج املبكر هو �سبب رئي�سي لرفع معدالت الطالق.
�إن الزواج يف هذه ال�سن حتما هو ال�سبب الرئي�س من احلرمان من ا�ستكمال التعليم لدى الفتيات �أكرث منه لدى الذكور ففي
نف�س الدرا�سة �آنفة الذكر ا�شارت �إىل �إن امل�سوح ال�سكانية التي �أجريت على املجتمع الفل�سطيني للعام � 2003إىل �أن  %46.5من
الفتيات املن�سحبات من املدار�س ان�سحنب ب�سبب الزواج وهذا يف مرحلة التعليم الإلزامي �أي مرحلة ال�صف العا�شر �أي تكون
الفتاة بعمر � 15سنة و�أن معظم االن�سحاب للطالب الذكور كان ب�سبب التح�صيل العلمي ال�ضعيف ،وعليه فان الزواج يف هذا
ال�سن يحرم الفتيات من ا�ستكمال التعليم مما ي�ؤثر على ازدياد ن�سبة الأمية يف �صفوف الن�ساء  ،هذا بالأ�ضافة �إىل حرمان
الفتيات من حقهن يف التعليم الذي كفله لهن القانون واالتفاقيات احلقوقية الدولية التي �آثرت ال�سلطة الوطنية االلتزام بها،
�إ�ضافة �إىل حرمانها من امل�شاركة يف �سوق العمل مما يعني زيادة ن�سبة املعالني باملجتمع فتكون زيادة عدد امل�ستهلكني �أكرث من

املنتجني وبالتايل تكون التنمية االقت�صادية م�شوبة بخلل كبري.
خمرجات اجلل�سة:

•خروج امل�شاركني وامل�شاركات من هذه اجلل�سة بفهم موحد متفق عليه املربرات ال�صحية واالجتماعية والقانونية.
•توحيد الفهم لكافة امل�شاركني وامل�شاركات فيما يتعلق بامل�صطلحات والأبعاد املرتبطة بتعديل �سن الزواج وخا�صة البعد
ال�صحي والقانوين واالجتماعي.
•متكن امل�شاركني/ات من حتليل الو�صمة املجتمعية ،و�آلية املطالبة باحلقوق للن�ساء يف ظل هذه الو�صمة.
�إر�شادات للمدرب:

• ُي�شار �أن مو�ضوع هذه اجلل�سة قد لقي قبول وتفاعل من امل�شاركني/ات ،غري �أنه قد ال يجد ترحيب من بع�ض الفئات.
•من املهم الرتكيز على الواقع احلايل االجتماعي والتطور العملي والت�أثري ال�سلبي ل�سن الزواج يف �سن مبكر.
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•�أهمية حتفيز امل�شاركات وامل�شاركني لأهمية تعديل �سن الزواج ورفعه لل�سن .18
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات التدريبية)

اجلل�سة الثالثة  -التعرف على العالقة بني
الآثار ال�سلبية الناجتة التعدد و�صون كرامة املر�أة
الإن�سانية
عن تعدد الزوجات
 تعزيز اجتاهات امل�شاركني/ات نحو خطورة مو�ضوع تعدد
الزوجات
 تزويد امل�شاركني/ات مبهاراتيف توثيق حاالت التعدد والآثار
الناجمة عنه
الن�شاط الأول :نقا�ش وع�صف ذهني
الن�شاط الثاين :عمل جمموعات ولعب ادوار

 ع�صف ذهني عمل جمموعات نقا�ش جماعي -لعب �أدوار

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 كراتني كبرية اوراق A4 اقالم فلوما�سرت -لوح قالب

الوقت
الزمني

�4ساعات

ن�صف �ساعة
� 3ساعات ون�صف

خطوات اجلل�سة:

الن�شاط الأول:نقا�ش وع�صف ذهني
يقوم املدرب/ة بطرح �س�ؤال للم�شاركات وامل�شاركني ،حول ر�أيهم يف مو�ضوع تعدد الزوجات ويتم فتح نقا�ش حول املو�ضوع،
من اجل الو�صول �إىل نتيجة مفادها ان هناك ثالث مواقف اجتاه مو�ضوع تعدد الزوجات ،بحيث يتمثل املوقف الأول ان هناك
اجتاه مع وجود ن�ص على التعدد لكونه م�ستند �إىل ال�شريعة ويجب ان يبقى الن�ص كما هو ،وموقف يتمثل يف انه البد من تقييد
تعدد الزوجات بقيود وان ال يكون على �إطالقه ،وموقف يتمثل مبنع التعدد باملطلق .وهذه املواقف الثالث �ستكون هي املدخل
للن�شاط الثاين.
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الن�شاط الثاين :عمل جمموعات ولعب ادوار
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يقوم املدرب/ة بتق�سيم امل�شاركات وامل�شاركني �إىل ثالث جمموعات بناء على االجتاهات الثالث التي خرجت من الن�شاط
الأول ،بحيث يكون التق�سيم بناء على ر�أي كل م�شارك فان كانت �آراء امل�شاركني تقبل التوزيع على ثالث جمموعات فان
ذلك �سيكون جيد ،وان كانت اغلب الآراء غري مت�ساوية لعدد املجموعات فعلى املدرب ان يعمد �إىل تق�سيم املجموعات ح�سب
الطريقة التي يراها منا�سبة ويطلب من كل جمموعة لعب دور اجتاه من االجتاهات التي خرجت من الن�شاط الأول .بحيث
يكون تق�سيم املجموعة الأوىل تتبنى موقف امل�ؤيد للتعدد وو�ضع مربراتها لهذا الر�أي ،واملجموعة الثانية تكون مع التعدد لكن
بقيود وعليها �أي�ضا و�ضع مربراتها لهذا الر�أي� ،أما املجموعة الثالثة ف�سوف تتبنى اجتاه رف�ض التعدد وعليها �أي�ضا و�ضع
دوافعها ومربراتها لذلك.
ويعترب مو�ضوع التعدد من املوا�ضيع التي �أثارت ومل تزل اجلدل الوا�سع بني جمهور املنادين برف�ض هذا الو�ضع وجمهور
املنادين ب�ضرورة الأخذ به ملزاياه االجتماعية واالقت�صادية والأخالقية ،ا�ستنادا لعدة اعتبارات �أهمها:
•عدم قدرة الزوجة الأوىل على تلبية و�إ�شباع الرغبات اجلن�سية للزوج ،ومن ثم يعترب التعدد احلل الأمثل وال�سد املانع دون
انحراف الزوج وبحثه عن رغباته بو�سائل وطرق غري م�شروعة وحمرمة.
•يعترب التعدد احلل املثايل مل�شكلة اخللل الدميغرايف يف ارتفاع ن�سبة الإناث قيا�سا بالذكور يف جمتمعنا ،ومن ثم قد يحقق
التعدد احلل لإن�صاف الن�ساء جراء ما يقدمه من فر�ص لهن يف الزواج وتكوين الأ�سر .

•و�سيلة حلل م�شكلة عدم �إجناب الزوجة الأوىل.
•و�سيلة لتجاوز مر�ض الزوجة الأوىل.
•حل للأو�ضاع غري الطبيعية التي تن�ش�أ عن احلروب وما تخلفه من خلل يف ن�سبة الذكور قيا�سا بالإناث.
•و�سيلة تكافل اجتماعي جراء متكني الرجل من تبني �أكرث من �أ�سرة ومن ثم حتقيق تكافل اجتماعي فردي يحقق الأمن
واال�ستقرار ويقلل من الفاقة وامل�شاكل االجتماعية التي قد تع�صف باملجتمع ب�أو�ضاع معينة.
•من الأف�ضل قبول املر�أة بفكرة التعدد لكون بديلها �سيكون الطالق.
•(قد ي�ستويل احلب على قلب زوج فيهيم بامر�أة غري زوجته وتهيم به بحيث ي�صعب عليهما التخلي عن بع�ضهما  ...فيكون
من امل�صلحة لهذا الرجل الزواج بهذه املر�أة مع الإبقاء على زوجته الأوىل حتى ال يقعان يف الفاح�شة املحرمة).
ان دعاة وقف هذا ال�شكل من الزواج والذين بدءوا مبناه�ضة التعدد منذ بدايات القرن الع�شرين ا�ستندوا �إىل قراءة الن�ص
القر�آين بطريقة خمتلفة وا�ستطاعوا قراءة ال�سياقات التي فر�ضها وال زال التغيري الثقايف االقت�صادي االجتماعي والأخالقي
والقانوين عرب �صريورة متنوعة امل�سارات وامل�صادر جوهرها الأ�سا�سي هو م�صلحة الإن�سان وهنا حتديدا كرامة املر�أة،
وعدالة الأديان ،وقامت هذه املحاوالت بك�سر املظاهر النمطية للأدوار االجتماعية لكال اجلن�سني وما ين�ش�أ عنهما من متييز
يف احلقوق وقد انعك�س هذا يف م�ضامني حقوق املواطنة ،ويف د�ساتري معظم الدول العربية التي ن�صت على امل�ساواة .ولعل
منطلقات تيار راف�ضي التعدد ي�ستند يف الرد على م�صوغات من يدعم التعدد بالإ�شارة �إىل الق�ضايا التالية:
•مل تعد احلروب تقت�صر على الرجال فقط ،فالن�ساء هن �أي�ضا م�شاركات يف �آلة احلرب �سواء يف اجليو�ش �أو يف �إدارة
احلرب ،واحلرب �شهدت تغري ًا يف �شكلها فهي مل تعد حت�صد اجليو�ش فقط ،بل �شعوبا بكاملها مبا فيها من مدنيني بغ�ض
النظر عن اجلن�س كما حدث يف احلروب الأخرية مثل حرب العراق.
•الزعم بزيادة ن�سبة الن�ساء على الرجال يف املجتمعات هو زعم غري �صحيح ،ففي جمتمعنا الفل�سطيني على �سبيل املثال
ت�شكل الن�ساء ن�سبة هي  %49.3مقابل ن�سبة  %50.7من الرجال� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،كيف يف�سر دعاة التعدد ظاهرة
العمالة الوافدة وغالبيتها من الرجال ،حيث تبنى مدن خا�صة له�ؤالء العمال ،وال�س�ؤال الذي يطرح هنا :هل تقوم الدول
من اجل احلفاظ على الأخالق وعدم ال�سقوط بالرذيلة بالعودة لتعدد الأزواج لتقوم امر�أة واحدة بحماية �أربع رجال �أو
�أكرث �إذا �أمكن ،خا�صة ان طبيعة الرجال اجلن�سية كما يدعوا �أن�صار التعدد ال ميكن ال�سيطرة عليها.

ورغم ذلك نقف على ا�ستغالل وتذرع جمتمع الرجال بالإباحة ال�شرعية للتعدد ،كمربر و�سند لإ�ضفاء امل�شروعية على تنفيذه
لهذه الإجازة ،بل ال نغايل �إن قلنا ب�أن واقع التعدد يف جمتمعنا العربي والإ�سالمي ي�شري �إىل �أن �أغلب �إن مل يكن معظم حاالت
التعدد قد متت لأ�سباب ال عالقة لها ب�أ�س�س ومربرات ال�شريعة الإ�سالمية يف �إباحة هذا الو�ضع و�إمنا لتلبية رغبات الرجل،
الذي �أ�ساء كما هو ثابت ا�ستخدام هذه الرخ�صة والإجازة ،وهذا ما يت�ضح من خالل الكثري من املالحظات التي ي�ستطيع
الرا�صد لأثر وانعكا�س هذا الزواج على الفرد واملجتمع التوقف �أمام جملة من املالحظات على التعدد �أهمها و�أخطرها على
املر�أة واملجتمع والأبناء هي:
•�إن �أغلب حاالت التعدد تقوم على زواج غري متنا�سب من حيث العمر بني الرجل واملر�أة ،فالرجل يختار يف حال التعدد
امر�أة ت�صغره بكثري.
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•�أما بالن�سبة لت�سويغ خلق الروابط والت�ضامن على �أر�ضية امل�صاهرة ،فيجابه بدرا�سات اجتماعية قدمت على مدار القرن
املا�ضي وال تزال تتناول م�شاكل التعدد يف تف�سخ الأ�سر ويف بثه احلقد والكراهية وال�شقاق والنزاع بني الأوالد والزوجات،
ويكفي ان ن�شري �إال �أن دالالت كلمة “ال�ضرة” التي تطلق على الزوجة الثانية �أو الثالثة �أو الرابعة تت�ضمن دالالت ال�ضرر،
ويف بع�ض اللهجات هناك تعابري اخرى “الطبينة” وهي املخادعة والعدوة ،وكلها تعابري حمايدة تو�صف بها الزوجة
الأخرى.
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•ي�ؤدي التعدد �إىل �إنكار حقوق الزوجة الأوىل التي يقت�صر حقها كما هو ثابت على تغطية تكاليف الإنفاق ودون �أدنى عدالة
�أو م�ساواة بينها وبني الزوجة الثانية.
•ي�صل التعدد يف الكثري من احلاالت التي حتلل الزوج املطلق من م�س�ؤولياته والتزاماته وترك العبء بالكامل على الزوجة
الأوىل.
•الكثري من حاالت التعدد تتم بال�سر ودون علم ومعرفة الزوجة الأوىل التي تكره يف اغلب احلاالت على قبول هذا الواقع
والتعاي�ش معه.
•�أ�صبح التعدد و�سيلة �ضغط وتهديد للمر�أة يف ا�ستقرارها ودميومة حياتها الزوجية ،بحيث كثري ما ي�ستخدم الرجال
هذه ال�سلطة كو�سيلة �ضغط وتهديد لإجبار الزوجة على التنازل عن بع�ض حقوقها �أو جتنب معار�ضة الرجل �أو مطالبته
بالتزاماته.
•�أ�صبح مربر الرجل يف التعدد االقتدار املايل ولي�س العدل.
خمرجات اجلل�سة:

•م�شاركني/ات قادرين ومحُ فزين/ات لرف�ض فكرة التعدد والدفاع عنه،ولديهم/لديهن القدرة على ذلك من خالل
تزويدهم بكافة الدرا�سات والأفكار الداعمة لوجهة النظر هذه .
�إر�شادات للمدرب/ة

•ميكن للمدرب عند فتح النقا�ش �أن يو�صل فكرة للم�شاركني/ات ان هذا املو�ضوع هو مو�ضوع جديل ومثري نقا�ش حول
الكثري وان هناك �آراء فقهية �أي�ضا لها وجهة نظر خمتلفة عن ما هو �سائد جمتمعيا و�إي�صال فكرة الثالث اجتاهات
للم�شاركني/ات .
•عدم �إ�سقاط الفكرة م�سبقا على املتدربني لكون هذا املو�ضوع مرتبط بالقر�آن والن�ص القر�آين ،لذلك من املهم على
املدرب ان يكون مي�سر لالجتاهات التي يحملها امل�شاركني.
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•حماولة تقدمي الر�أي للآخر ملا هم يقتنعون به وعدم الطلب من امل�شاركني/ات �أن يتبنوا هذه الأفكار بقدر �أن يفكروا بها
ويتوقفوا عندها.
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ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات
التدريبية)

اجلل�سة الرابعة
قانون الأحوال ال�شخ�صية
وم�س�ألة الطالق

 التعرف على واقع قانون الأحوال  -ع�صف ذهني عمل جمموعاتال�شخ�صية والطالق
 التعرف على التمييز يف مو�ضوع  -نقا�ش جماعي لعب �أدوارالطالق وعدم ان�سجامه مع
احلقوق
 تزويد امل�شاركني/ات مبهاراتيف توثيق ور�صد �إح�صائيات
املرتبطة بالطالق

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 كراتني كبرية اوراق A4 اقالم فلوما�سرت -لوح قالب

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني ونقا�ش حول معرفة امل�شاركات وامل�شاركني ب�أحكام الطالق
الن�شاط الثاين :عر�ض من قبل املدرب/ة ملربرات تعديل الطالق.
الن�شاط الثالث :جمموعات عمل.

الوقت
الزمني

�ساعتان
ون�صف

ن�صف �ساعة
ن�صف �ساعة
�ساعة ون�صف

خطوات اجلل�سة

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني ونقا�ش حول معرفة امل�شاركات وامل�شاركني ب�أحكام الطالق
يقوم املدرب/ة ب�س�ؤال امل�شاركات وامل�شاركني حول معرفتهم ب�أحكام الطالق املطبق حاليا يف املجتمع الفل�سطيني ،وما هو
ر�أيهم ب�أحكام الطالق ،وكتابة ما يخرج من النقا�ش على اللوح القالب ،على �أن ال يقوم املدرب/ة بت�صحيح امل�شاركني و�إمنا
تركهم حتى يتم ا�ستنفاذ كافة املعلومات من امل�شاركني ،ومن ثم يقوم املدرب/ة يف نهاية النقا�ش �إىل تعريف الطالق و�أحكامه
يف القانون و�إ�ضافة الآثار التي ترتتب على الطالق وتبيان االنتهاكات التي ترتتب على الطالق حلقوق الن�ساء .على �أن ال يغفل
املدرب/ة الرتكيز على مبد�أ هام وهو �أن عقد الزواج هو من العقود الر�ضائية التي تتطلب وجود طريف للعقد و�إيجاب وقبول،
وان الطالق يتم ب�إرادة منفردة من احد �أطرافه وهو الرجل.

الن�شاط الثاين :عر�ض من قبل املدرب/ة ملربرات تعديل الطالق

مربرات تعديل الطالق

�إن عقد الزواج هو من العقود الر�ضائية التي تتطلب �إيجاب وقبول ،وهو من العقود التي ترتب �آثار على �أطرافها ،فعقد الزواج
يرتب اثر والتزامات على كل من الزوجني ،فعقد الزواج ابتداء البد له من �أطراف وهو الزوج والزوجة ،و�إذا ما متعنا �أكرث يف
عقد الزواج ف�إننا جند �أثره يتعدى �أطرافه فهو يرتب اثر �إىل الأبناء �إن وجدوا وعليه فان عقد الزواج تتعلق به حقوق �أطرافه
وحقوق �آخرين ،و�إذا كانت بداية العقد تطلب وجود �إيجاب وقبول من �أطرافه ف�إننا جند �أن انتهاء عقد الزواج ال يتطلب ذات
ال�شروط عند انق�ضائه ،فالرجل يحق له �أن ينهي هذا العقد ب�إرادته املنفردة دون �أي التفات �إىل حقوق الآخرين التي ترتتب
على �إنهاء العقد ،فمجرد �إيقاع الطالق بالإرادة املنفردة من الرجل فان العقد رتب �آثار على هذا الإنهاء ورتب التزامات تتعلق
بالطرف الأخر و�آخرين �أي�ضا كالأبناء.
و�إذا ما دققنا يف عقد الزواج ف�إننا جند �أن العقد ابتداء تطلب �أن يكون هناك قبول من كافة �أطرافه ،مما يعني انه ال بد من
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يقوم املدرب/ة بعر�ض للم�شاركني/ات حول مربرات لتعديل املواد املتعلقة بالطالق يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ،ويبني مكمن
االنتهاك يف القانون ،ويبني انه من ال�ضرورة تعديل هذه البنود يف القانون،ويعمل املدرب/ة على تعميق النقا�ش التلخي�صي
واتاحة الفر�صة للم�شاركني/ات للتعبري عن ارائهم املختلفة حول ما مت عر�ضه من مربرات.
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�أن يكون هناك قبول يف �إنهاء العقد �أي�ضا من كافة �أطرافه ،وذلك انطالق من مبد�أ قانوين وهو �أن العقد �شريعة املتعاقدين ،
�إن عقد الزواج هو ك�سائر العقود من حيث ال�شكل يف انعقاده وما تطلبه القانون ك�شكل من �أ�شكال معينة للعقود.
�إن م�ضمون عقد الزواج يختلف كليا عن باقي العقود ،فهو عقد ر�ضائي بامتياز �أ�سا�سه املودة والرحمة لأنه يتعلق بال�شراكة
الإن�سانية من اجل �إكمال احلياة القائمة على ال�شراكة والتفاهم والتحابب ،فعقد الزواج هو لي�س عقد �شراكة جتارية ،حتى
يف العقود التجارية جند �أنه تقوم على نف�س املبد�أ الإيجاب والقبول وتنتهي �إما ب�إرادة �أطرافه وميكن �أن تنتهي ب�إرادة طرف
واحد مع الأخذ بعني االعتبار ال�شروط اجلزائية التي ي�ضعها املتعاقدين عند �إنهاء العقد من طرف واحد ،ف�إذا كان ذلك يف
العقود التجارية فكيف الأمر يف عقد الزواج.
انطالقا مما تقدم ف�إننا ندعو الن يكون الطالق بيد القا�ضي ال بيد الأطراف ،لطاملا اتفقا على عقد الزواج هو من العقود التي
ترتب �آثار متتد �إىل الأ�سرة كافة ولي�س فقط �أطرافه� ،إ�ضافة �إىل حتقيق مبد�أ العدل والإن�صاف يف م�س�ألة الطالق ،وحيث �أن
القانون �ألزم وفر�ض عقوبات على عدم ت�سجيل الطالق فانه من باب �أوىل �أن يكون الطالق بيد القا�ضي ال بيد �أطراف العقد
حتقيقا للعدالة ،ف�إننا نبني مطلبنا هذه على املربرات التالية:
•�إن انفراد الرجل بحق الطالق دون املر�أة يوقعه متى �شاء دون رقيب �أو ح�سيب ،فهو يكون بذلك �سيف م�سلط على رقبة
املر�أة  ،ما يعك�س تهديد م�ستمر للمر�أة من �أن الرجل هو من ميلك حق �إنهاء العالقة الزوجية وقت ما �شاء وكيف ما �شاء،
وهو يف هذه احلالة ميثل تخوف الكثري من الن�ساء من �أنهن ال حول لهن وال قوة ،فهن يتم تزوجيهن مبكرا دون اختيارهن
وكذلك ال ميلكن حق �إنهاء الزواج كما الرجل ميلك ذلك مما يعك�س مدى قهر الن�ساء يف هذه احلالة ،التي معها يجدن
�أنف�سهن يقبلن بزواج الرجل من امر�أة ثانية مرغمني �إما لتخوفهن من �أن يقدم الرجل على طالقهن وهن ال ميلكن من
التمكني االقت�صادي ما ميكنهن للعي�ش وحدهن �أو يف كنف �أ�سرهن� ،إ�ضافة �إىل اللوم املجتمعي والنظرة املجتمعية اجتاه
املر�أة املطلقة� ،إ�ضافة �إىل عدم تقبل الأهل لفكرة طالق ابنتهم� ،إ�ضافة �إىل اختالل موازين تركيب الأ�سرة ،حيث �أن
الرجل دوما هو من ميثل ال�سطوة والقوة يف داخل الأ�سرة مما يجعل الن�ساء دوما يف املكان الأ�ضعف ا�سريا.
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•وجود �أحكام للطالق التع�سفي يف قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين املطبق يف ال�ضفة الغربية ،يعك�س انتباه امل�شرع �إىل
انه من املمكن �أن يكون هناك تع�سف يف ا�ستخدام هذا احلق املمنوح للرجل يف القانون ،فيمكن للرجل �أن يطلق زوجته
دون �أي �سبب يذكر ،وبغ�ض النظر عن معاجلة هذا املو�ضوع يف القانون من الت�شدد يف التعوي�ض عن الطالق التع�سفي،
�إال �أنه يعك�س مدى �أهمية عدم ال�سماح للرجل ب�إيقاع الطالق منفردا خارج �إطار الق�ضاء ملا ينطوي على خماطر وعدم
م�ساواة وانتهاك حلقوق املر�أة.
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•الطالق الغيابي والطالق يف غري جمل�س الق�ضاء ،فكثري من الرجال الذين يوقعون الطالق ال يعلمون �إن كان طالقهم
�صحيح �أم ال مما ي�ضطرهم �إىل الذهاب من �أجل اال�ستفتاء بذلك ،وهذا يخلق الكثري من الإ�شكاليات على �صعيد
الأ�سرة ،فال القانون يلزم الرجل ب�أن يقوم بت�سجيل الطالق لدى املحكمة ،فيمكن �أن يعمد الكثري من الرجال بعدم
ت�سجيل الطالق مما يخ�ضع حقوق الن�ساء والأطفال �إىل الإهدار ،ف�ضال عن هذا وذاك ،فكثري من حاالت الطالق الغيابي
التي حت�صل تكون دون علم الزوجة فهو يطلقها ويرجعها دون علمها مما ي�شري �إىل انتهاك �صارخ حلقوق وكرامة املر�أة
وك�أنها �سلعة ت�ستبدل وتعاد وقت ما �شاء الرجل.
•�إن الواقع احلايل للطالق واالدعاء بان القانون منح الزوجة احلق يف طلب الطالق يف حاالت حددها القانون وهي عيب
يف الزوج  ،وعدم قدرة الزوج على الإنفاق ،والغياب ،النزاع وال�شقاق ،واحلب�س ،وجند من خالل هذه احلاالت اخلا�صة
التي حددها القانون ومرتبط برفع دعوى �أمام الق�ضاء .وطلب التفريق للعيب ي�ؤجل ل�سنة على �أمل �شفاء الزوج ،وطلب
التفريق لعدم الإنفاق ي�ؤجل على �أمل ي�سر الزوج ،وطلب التفريق للغياب ال يحكم به �إال بعد غياب الزوج �سنة بال عذر
مقبول ،وطلب التفريق حلب�س الزوج م�شروط باحلكم عليه ثالثة �سنوات فعلي ًا و�أن مي�ضي �سنة ،وطلب التفريق للنزاع
وال�شقاق م�شروط ب�إثبات ال�ضرر ،يف ذات الوقت الذي ي�ستطيع فيه الزوج وبكل ب�ساطة وبدون �إبداء الأ�سباب �أو �إثبات
ال�ضرر �إنهاء العالقة الزوجة .

الن�شاط الثالث :جمموعات عمل
يقوم املدرب/ة بتوزيع امل�شاركات وامل�شاركني �إىل ثالث جمموعات بحيث يطلب من كل جمموعة نقا�ش ما مت عر�ضه من قبل
املدرب/ة وما جرى من نقا�ش يف بداية اجلل�سة ،على �أن تقوم كل جمموعة يف التو�صل �إىل موقف حول مو�ضوع الطالق وما هي
ر�ؤيتهم حول تعديل مو�ضوع الطالق ومن ثم تقوم كل جمموعة بعر�ض موقفها �أمام املجموعة الكبرية ،ويف النتيجة التو�صل �إىل
فهم م�شرتك حول ما يجب �أن تكون عليه املطالبة بتعديل املواد القانونية املتعلقة ب�أحكام الطالق.
خمرجات اجلل�سة:

•م�شاركني/ات �أ�صبحوا على معرفة ودراية ب�أحكام الطالق يف القوانني احلالية و�أحكام الطالق يف هذه القوانني.
•م�شاركني/ات لديهم املعرفة باملربرات القانونية واملو�ضوعية لتعديل �أحكام الطالق يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية.
�إر�شادات للمدرب

•تعترب اجلل�سة املتعلقة بالطالق �سهل ممتنع� ،أي رغم انه يرتبط ب�أحكام ال�شريعة اال�سالمية وتعدد املذاهب فيه� ،إال انه
من ال�سهل على املدرب/ة �أن يطرح املو�ضوع على املجموعة ،لكن على املدرب/ة �أن يكون دائما مدرك ًا الإطار الواقعي
للمو�ضوع ويبتعد دوما عن الدخول يف �سجال الفقه الديني مما ي�سهل نقا�ش املو�ضوع يف اطاره احلقوقي بني املجموعة.
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•العمل قدر الإمكان على عر�ض جتارب عملية من احلاالت الواقعية للطالق يف املجتمع الفل�سطيني ،وهذا ي�سهم يف تعزيز
الفهم وتعميقه لدى امل�شاركني/ات ،وكذلك تقوية تبني هذا التوجه لديهم/ن.
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ت�سل�سل
اجلل�سات

اجلل�سة
اخلام�سة
ح�ضانة
الأطفال

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب -التقنيات التدريبية)

 التعرف على واقع قانونالأحوال ال�شخ�صية واحل�ضانة
 التعرف على منطلقاتم�صلحة الطفل الف�ضلى
 التعرف على تعار�ض القواننيذات ال�صلة باملر�أة والطفل مع
م�س�ألة احل�ضانة

 ع�صف ذهني عمل جمموعات -نقا�ش جماعي

الو�سائل
التدريبية

(االدوات -املواد -الو�سائط
التدريبية)

 كراتني كبرية اوراق A4 اقالم فلوما�سرت لوح قالبLCD -

الن�شاط الأول :ع�صف ذهني ونقا�ش حول معرفة امل�شاركات وامل�شاركني ب�أحكام احل�ضانة
الن�شاط الثاين :عر�ض ونقا�ش ملربرات تعديل احل�ضانة.
الن�شاط الثالث :جمموعات عمل يف م�س�ألة احل�ضانة.

الوقت
الزمني

�ساعتان
ون�صف

ن�صف �ساعة
ن�صف �ساعة
�ساعة ون�صف

خطوات اجلل�سة

الن�شاط الأول:ع�صف ذهني ونقا�ش حول معرفة امل�شاركات وامل�شاركني ب�أحكام احل�ضانة
يقوم املدرب/ة ب�س�ؤال امل�شاركات وامل�شاركني حول معرفتهم ب�أحكام احل�ضانة املطبق حاليا يف املجتمع الفل�سطيني ،وما هو
ر�أيهم ب�أحكام احل�ضانة ،وكتابة ما يخرج من النقا�ش على اللوح القالب ،على �أن ال يقوم املدرب/ة بت�صحيح امل�شاركني/ات
و�إمنا اعطائهم الفر�صة الكافية للتعبري عما يجول بخاطرهم ،حتى يتم ا�ستنفاذ كافة املعلومات من امل�شاركني/ات ،ومن
ثم يقوم املدرب/ة بعمل نقا�ش تلخي�صي ويخل�ص �إىل تعريف احل�ضانة و�أحكامها يف القانون و�إ�ضافة الآثار التي ترتتب على
احل�ضانة وتبيان االنتهاكات التي ترتتب على احل�ضانة حلقوق الن�ساء والأطفال .والرتكيز على مبد�أ هام وهو م�صلحة الطفل
الف�ضلى عند احلكم باحل�ضانة.

الن�شاط الثاين :عر�ض ونقا�ش ملربرات تعديل احل�ضانة
يقوم املدرب/ة بعر�ض االنتهاكات التي ترتتب على �أحكام احل�ضانة ،وكيفية التعديالت املطلوبة واملربرات لهذه التعديالت.
مربرات لتعديل املواد املت�صلة باحل�ضانة
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 .1قانون حقوق العائلة رقم( )303ل�سنة 1954املطبق يف قطاع غزة
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عالج احل�ضانة يف مادة واحدة فقط ،و�أخذت ب�أحقية الن�ساء يف ح�ضانة الأطفال وتقدميهن على الرجال ،حيث جاء يف
املادة ( “ )118للقا�ضي �أن ي�أذن بح�ضانة الن�ساء لل�صغري بعد �سبع �سنوات �إىل ت�سع �سنوات ولل�صغرية بعد ت�سع �إىل �إحدى
ع�شرة� ،إذا تبني �أن م�صلحتهما تقت�ضى ذلك”.ومل يتطرق القانون حلاالت �سقوط احل�ضانة ،ونفقة الأوالد  ،وترتيب الأوليات
مل�ستحقي احل�ضانة ،و�أحالها للمذهب احلنفي ،والذي �أخذ ب�أحقية الأم يف احل�ضانة حال ا�ستحالة قيام احلياة الزوجية
وبعد الفرقة �إذا اجتمعت بها �شروط �أهلية احل�ضانة وفقا للمادة ( .)380وا�شرتط يف احلا�ضنة �أن تكون “ حرة بالغة عاقلة
�أمينة...وان ال تكون مرتدة وال متزوجة بغري حمرم لل�صغري” وفقا للمادة()382
ويتم �إ�سقاط ح�ضانة الأم يف احل�ضانة �إذا تزوجت بزوج “ غري حمرم لل�صغري ..ومتى �سقط حقها انتقل ملن يليها يف
اال�ستحقاق...ومتى زال املانع يعود حق احلا�ضنة للح�ضانة” وفقا للمادة ( .)383وحظر القانون على املطلقة ال�سفر مع
املح�ضون من غري �إذن �أبيه وفقا للمادة( ،)393كما منع الأب من �إخراج املح�ضون من بلد �أمه بال ر�ضاها مادام يف ح�ضانتها،
و�أجاز له القانون ال�سفر مع املح�ضون يف حال زواجها من �أجنبي وفقا للمادة ( .)392و�أخري ًا� ،ألزم القانون الزوج ب�أجرة

احل�ضانة والر�ضاعة والنفقة �إذا مل يكن للمح�ضون مال ،وفقا للمادة(.)388
 .2قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين:
ال يوجد فروق جوهرية بني قانون حقوق العائلة وقانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين يف �أحكام احل�ضانة ،وذلك لوحدة املرجعية
الفقهية لهما ،واملتمثلة يف املذهب احلنفي ،لذا نالحظ تقاطع القانونان يف اجلوانب الآتية:
 .أ�أحقية الأم باحل�ضانة حال قيام الزوجية وبعد الطالق.
 .ب�شروط �أهلية احل�ضانة.
 .ج�إ�سقاط حق احل�ضانة عن الأم حال زواجها من غري حمرم.
 .دحظر �سفر احلا�ضنة خارج البالد دون �إذن الويل،حيث �أكدت املادة ( )160على “عدم ال�سماح للحا�ضنة ال�سفر
باملح�ضون خارج اململكة� ،إال مبوافقة الويل وبعد التحقق من م�صلحته”.
 .هترتيب م�ستحقي احل�ضانة وفقا للرتتيب املعتمد يف املذهب احلنفي.
�أما جوانب االختالف بينهما تتمثل يف انتهاء فرتة احل�ضانة ،حيث ميز قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين مابني ح�ضانة الأم
التي “ متتد ح�ضانة الأم التي حب�ست نف�سها على تربية وح�ضانة �أوالدها �إىل بلوغهم “ وفقا للمادة ( )162ومابني ح�ضانة
غري الأم التي تنتهي “ �إذا �أمت ال�صغري التا�سعة ولل�صغرية �إذا �أمتت احلادية ع�شرة وفقا للمادة (.)161
وانطالقا من مبد�أ امل�صلحة الف�ضلى للمح�ضون ف�إننا ندعو �إىل تعديل املواد القانونية التي تتعلق باحل�ضانة يف منظومة
الأحوال ال�شخ�صية للمربرات التالية.
احل�ضانة وم�صلحة الطفل الف�ضلى ....

•من خالل الواقع احلايل للتطبيق املواد القانونية املتعلقة باحل�ضانة جند �أن الأطفال ي�ستخدموا ك�أداة انتقام ما بني
الأزواج املنف�صلني ،ويكونوا حمال للمناكفات بني الأزواج� ،أو بني الزوجة و�أهل الزوج ،وجند �أن �أحكام ال�ضم واحل�ضانة
ال تكون مبنية على حقيقة م�سوح اجتماعية يقوم بها موظف خمت�ص بهدف الوقوف على ما �إذا كان احلا�ضن هو م�ؤهل
للح�ضانة �أم ال .فكل ذلك ينافى مع م�صلحة الطفل الف�ضلى وحمايته ورعايته التي �أكدت عليها القوانني الأخرى.
•احل�ضانة وحقوق املر�أة يف حرية االختيار� ...إن التطبيق احلايل للح�ضانة فيه الكثري من الإجحاف بحقوق الن�ساء ،فان
القانون ي�سقط احل�ضانة عن الأم التي انف�صلت عن زواجها �أو تويف عنها زوجها ،مما يعني �أن الأم �ستكون �أمام خيارين
�إما �أن تق�ضي حياتها بدون زواج مرة �أخرى من اجل االحتفاظ ب�أوالدها� ،أو �أن تتزوج وت�سقط ح�ضانتها لأطفالها ،مما
يعني و�ضعها بني خيارين يف الأغلب تختار �أن تبقى مع �أطفالها على ح�ساب حقها يف �أن تختار �أن تتزوج مرة �أخرى ،ومن
خالل الواقع احلايل لتطبيق احل�ضانة ف�إننا جند حتى املر�أة التي حب�ست نف�سها على تربية �أبنائها ومل تتزوج فهي تفني
حياتها وزهرة �شبابها يف تربية �أبنائها وح�ضانتهم �إىل �أن يبلغوا ،وبعد بلوغهم ت�سقط ح�ضانتها ،وعليه يكون الرجل تزوج
من امر�أة �أخرى و�أجنب �أطفال وا�ستمر يف حياته من دون �أن يخ�سر �شيء ويف نهاية الأمر يعود الأبناء �إىل كنفه وتكون
بذلك الأم خرجت يف نهاية املطاف بال �أوالد وبال زواج ،مما ي�شكل �إجحاف كبري بحقوق الن�ساء.
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•�إن التطبيق احلايل للح�ضانة من خالل قوانني الأحوال ال�شخ�صية املطبقة ال تكرتث مب�صلحة الطفل الف�ضلى و�إمنا يتم
�إقرار احل�ضانة وك�أنها فقط حق للكبار دون ما اكرتاث للأطفال و�أين تكمن م�صلحتهم ،فاملر�أة التي تنف�صل عن زوجها
�أو يتوفى عنها زوجها فيحق لها ح�ضانة �أطفالها �إن مل تتزوج ،وان اختارت الزواج من �شخ�ص �آخر فان ح�ضانتها لأوالدها
ت�سقط وتذهب �إىل الن�ساء التي تليها وفق مذهب الإمام �أبي حنيفة ،وهي والدتها ابتداء ،وهنا علنا نقف لرنى �أين تكمن
م�صلحة الطفل ،ف�إذا كانت جدة الطفل لوالدته يف �سن متقدمة من العمر وكان الطفل يبلغ من العمر عام  ،فهل يعقل �أن
تكون م�صلحة هذا الطفل عن جدته وهو يف هذا ال�سن ،فبكل ت�أكيد �إن م�صلحة الطفل تقت�ضي �أن يكون يف كنف والدته
لأنها هي الأقدر على تربيته ومنحه حنان الأم ورعايته.
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التطبيق احلايل للح�ضانة يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية يتعار�ض ويتناق�ض مع منظومة القوانني والت�شريعات الفل�سطينية....
•فهو يتعار�ض مع القانون الأ�سا�سي الذي �أكد على حماية الطفولة من �أي ا�ستغالل  ،فقد ن�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
املعدل يف باب احلقوق واحلريات العامة يف املادة ( )29ويف الفقرات الثالث الأوىل منها على �أهمية حماية الطفولة
واعتربها واجب وطني كما �أكد على حماية الطفولة من اال�ستغالل وحمايتهم من الإيذاء واملعاملة القا�سية.
•كما وان التطبيق احلايل للح�ضانة يتعار�ض وروح قانون الطفل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة  2004وخا�صة املادة ( )4التي
�أكدت على م�صلحة الطفل الف�ضلى،كذلك املادة (� )3أي�ضا والتي �أكدت على مبد�أ امل�ساواة بني الأطفال وعدم التمييز
بينهم  ،كما و�أكد قانون الطفل على الأخذ مببد�أ م�صلحة الطفل الف�ضلى للأطفال املنف�صلني عن والدتهم �أو والدهم
واالحتفاظ بعالقات وات�صاالت مبا�شرة معهم.
•احل�ضانة واالتفاقيات الدولة ....من خالل ما هو مطبق جند �أن احل�ضانة تتنافى وم�ضمون اتفاقية حقوق الطفل التي
�أكدت على وجوب �أن تراعي كافة القوانني والت�شريعات م�صلحة الطفل الف�ضلى عند اتخاذ �إجراءات تتعلق بالأطفال
ورعايتهم وحمايتهم ،كما �أكدت االتفاقية على �ضرورة �أن حترتم الدول الأطراف حق الطفل املنف�صل عن والديه �أو
عن �أحدهما يف االحتفاظ ب�صورة منتظمة بعالقات �شخ�صية وات�صاالت مبا�شرة بكال والديه� ،إال �إذا تعار�ض ذلك مع
م�صالح الطفل الف�ضلى.
حتقيق ًا ملبد�أ امل�ساواة يف احلقوق والواجبات و�إدراك ًا ملا ين�ش�أ عن عقد الزواج من حقوق وواجبات متبادلة تتعلق بح�ضانة
الأطفال وك�سب الأموال الالزمة للإنفاق على الأ�سرة بالإ�ضافة �إىل ما يرتتب على تلك االلتزامات عند �إنهاء العقد.
ونبدي يف هذا اخل�صو�ص ما يلي:
•احل�ضانة من حقوق الأبوين ما دامت العالقة الزوجية م�ستمرة بينهما”.
•�إذا انتهت العالقة الزوجية بوفاة احد الزوجني ،عهدت احل�ضانة �إىل من بقي حيا منهم ،و�إذا انتهت العالقة الزوجية
وكال الزوجني بقيد احلياة عهدت احل�ضانة �إىل الأم ما مل يت�ضرر املح�ضون من ذلك.

الن�شاط الثالث:جمموعات عمل يف م�س�ألة احل�ضانة
يقوم املدرب/ة بتوزيع امل�شاركات وامل�شاركني �إىل ثالث جمموعات بحيث يطلب من كل جمموعة نقا�ش ما مت عر�ضه من
قبل املدرب/ة وما جرى من نقا�ش يف بداية اجلل�سة ،على �أن تقوم كل جمموعة يف التو�صل �إىل موقف حول مو�ضوع احل�ضانة
وما هي ر�ؤيتهم حول تعديل مو�ضوع احل�ضانة ومن ثم تقوم كل جمموعة بعر�ض موقفها �أمام املجموعة الكبرية ،ويف النتيجة
التو�صل �إىل فهم م�شرتك حول ما يجب �أن تكون عليه املطالبة بتعديل املواد القانونية املتعلقة ب�أحكام احل�ضانة.
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•م�شاركني/ات لديهم/ن القدرة على فهم م�شرتك حول م�ضمون احل�ضانة يف القوانني ال�سارية يف فل�سطني ،كذلك ان
يتتمكنوا من فهم ا�سباب ومربرات التعديل على مو�ضوع احل�ضانة يف قوانني االحوال ال�شخ�صية.
�إر�شادات للمدرب/ة

•قم بالربط بني مبادئ حقوق االن�سان يف مو�ضوع احل�ضانة وخا�صة م�صلحة الطفل الف�ضلى ،وذلك �سي�سهم يف تو�سيع
وتعزيز الفهم/ان مو�ضوع تعديل االحوال ال�شخ�صية لي�س فقط مرتبط يف املر�أة وامنا بكافة افراد الأ�سرة.
•من ال�ضروري الرتكيز على م�صلحة الطفل يف مو�ضوع احل�ضانة وان مو�ضوع احل�ضانة ي�ؤكد على ان قانون االحوال
ال�شخ�صية لي�س فقط هو عالقة الرجل باملر�أة ،وامنا ميتد اثره لي�شمل كافة افراد اال�سرة ،و�أن مو�ضوع احل�ضانة غالبا
ما ياخذه اطراف العالقة الزوجية كمو�ضوع معركة يكون فيها االطفال هم ال�سالح وي�ستخدمون لالنتقام بني الطرفني.

ت�سل�سل اجلل�سات

الأهداف التدريبية

الطرق
التدريبية

(الأ�ساليب  -التقنيات
التدريبية)

 التعرف على مفاهيم �أ�سا�سية يف  -ع�صف ذهنياجلل�سة ال�ساد�سة
 عمل جمموعاتالأم ��وال امل�شرتك ��ة ب�ي�ن الأموال امل�شرتكة والقانون.
 تعزي ��ز اجتاه ��ات امل�شارك�ي�ن - /نقا�ش جماعيالزوجني
ات نح ��و حق ��وق امل ��ر�أة يف ال�ث�روة
امل�شرتكة.

الو�سائل
التدريبية

(االدوات  -املواد-
الو�سائط التدريبية)

 كراتني كبرية اوراق A4 اقالم فلوما�سرت -لوح قالب

الن�شاط الأول :عر�ض من قبل املدرب/ة ملاهية للتعريف بالأموال امل�شرتكة
الن�شاط الثاين :مناق�شة حول فكرة الأموال امل�شرتكة
الن�شاط الثالث :جمموعات عمل لتوحيد املفاهيم املرتبطة باالموال امل�شرتكة

الوقت
الزمني

�ساعتان

ن�صف �ساعة
ن�صف �ساعة
�ساعة

خطوات اجلل�سة

الن�شاط الأول :عر�ض من قبل املدرب/ة ملاهية للتعريف بالأموال امل�شرتكة

يقوم املدرب/ة يف بداية اجلل�سة ب�شرح مفهوم الأموال امل�شرتكة م�ؤكدا على �أن هذا املو�ضوع هو مو�ضوع م�ستحدث وهو مطلب
حديث وهو غري م�شار اليه يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ،على �أن يقوم املدرب/ة بعر�ض الفكرة م�ستندا اىل املربرات الداعية
لطرح هذا املو�ضوع والرتكيز الهام على �أن هذه الفكرة فقط تقت�صر على الأموال التي حت�صلت بعد الزواج.

الن�شاط الثاين :مناق�شة حول فكرة الأموال امل�شرتكة
يقوم املدرب/ة بفتح النقا�ش و�إ�ستمزاج ر�أي امل�شاركات وامل�شاركني يف مو�ضوع الأموال امل�شرتكة وحماولة الإجابة على كافة
الت�سا�ؤالت التي ميكن �أن تخرج من امل�شاركني/ات ،والتي من املمكن �أن تكون هي تخوفات �أكرث من �أنها ر�أي يف هذا اجلانب
وخا�صة من قبل امل�شاركني الذكور،وهنا من ال�ضروري ان ي�شجع املدرب/ة على اظهار التباينات يف اراء امل�شاركني/ات حول
املو�ضوع.

الن�شاط الثالث :جمموعات عمل لتوحيد املفاهيم املرتبطة باالموال امل�شرتكة
بعد �أن يتم طرح املو�ضوع والإجابة على كافة اال�ستف�سارات يكون من املهم �أن يتم توزيع امل�شاركات وامل�شاركني يف جمموعات
عمل من اجل �أن تقوم كل جمموعة بو�ضع فهمها ملو�ضوع الأموال امل�شرتكة وكيف كل جمموعة �ستعمل على �إقناع اجلمهور
بطرحها ملو�ضوع الأموال امل�شرتكة.
عندما نتحدث عن الأموال امل�شرتكة بني الزوجني نق�صد بها الأموال التي حت�صلت عليها الأ�سرة بعد الزواج ،والتي جاءت
نتيجة للجهد املبذول من قبل الزوجني �سواء من خالل العمل املنزيل للمر�أة� ،أو من خالل العمل خارج املنزل للرجل و املر�أة،
بحيث �أن الأموال التي كانت لكل من الزوجني قبل �إبرام عقد الزواج؛ تكون من �ضمن الذمة املالية املنفردة لكل من الزوجني
والتي ال تدخل �ضمن الأموال امل�شرتكة� ،إال �إذا متت تنمية هذه الأموال بعد عقد الزواج �سواء كانت هذه الأموال منقولة �أو
غري منقولة.
وال�س�ؤال املطروح فيما �إذا كان عمل املر�أة داخل املنزل يدخل �ضمن مفهوم تكامل الزوجني يف تكوين املال امل�شرتك للأ�سرة
�أم ال ..ومن هنا البد لنا �أن نقف على حقيقة �أن الأدوار االجتماعية املفرو�ضة ق�سرا يف املجتمع ،ما هي �إال تعبري عن �سلوك
تقليدي تكر�س كموروث يف املجتمع  ،وهذا ال يعدوا عن كونه تعبريا وا�ضحا ال لب�س فيه ،حيث �أن تق�سيم هذه الأدوار ما بني
الرجل واملر�أة ما هي �إال تعبري عن م�صالح القوى الذكورية يف املجتمع ،وتنعك�س هذه امل�صالح يف كل ما يتعلق بالت�شريعات
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التي تعالج ق�ضايا املر�أة والرجل �أو الأ�سرة ب�شكل عام يف املجتمع.
وبنظرة �سريعة على بع�ض الق�ضايا التي تتعار�ض مع املوروث الديني والثقايف ،كالفوائد البنكية؛ ف�إننا جند �أن امل�شرع الذي
يتوقف �ألف مرة عند �أي مطالبة بتعديل بنود بع�ض القوانني التي مت�س الأ�سرة واملر�أة ب�شكل خا�ص ،مل يتوانى يف ت�شريع
الفوائد البنكية مطلقا عليها م�صطلح الفائدة القانونية ،ويف احلقيقة فهي تتعار�ض مع ال�شريعة باعتبارها “ربا” ،ولكن
قوننة امل�سائل املتعار�ضة مع الدين؛ ما هي �إال تعبري عن امل�صالح التي حتكم بع�ض فئات املجتمع ،مما يجعل فل�سفة �إحداث �أي
التغيري على ال�صعيد االجتماعي واالقت�صادي حمكوما بعاملني رئي�سيني :العامل الأول وهو املتعلق ب�أن الرجال هم غالبا من
ي�ضعون القوانني ،والعامل الثاين يتعلق بنظرة املجتمع النمطية والتمييزية للمر�أة.
فكون �أن الرجال هم من يقوموا بو�ضع الت�شريعات يف جمتمع ميتلك الذكور القوة وال�سطوة ،فال بد و�أن تعطيهم هذه امليزة
�أخذ املنظور وامل�صلحة الذكورية بعني االعتبار بق�صد �أو دون ق�صد ،وعليه فالنتيجة �ستكون حتما ل�صالح الرجل يف �أي
ت�شريع .وينطبق هذا �أي�ضا فيما �إذا كانت الإمكانية متاحة �أمام املر�أة �أو �أمام قطاعات املجتمع الأخرى لو�ضع القانون !..لذلك
ولغايات العدالة والتوازن فان احلل يكمن يف م�شاركة جميع الفئات ذات امل�صلحة يف و�ضع القوانني.
ي�شيء املر�أة،
�أما العامل الثاين فهو مرتبط بالأدوار النمطية والفكر التقليدي للمجتمع اجتاه دور املر�أة ،وهو املنظور الذي َ
وينظر لها على �أ�سا�س من كونها عن�صر قا�صر وعاجز عن امل�شاركة ب�صنع القرار.
لقد ا�ستندت القوانني املوروثة على التوزيع التقليدي للأدوار ما بني الزوج والزوجة ،وت�صويرها وك�أنها ال�صورة املثالية
لتحقيق اال�ستقرار الأ�سري .حيث �ألزم الزوج منفرد ًا بالنفقة على الزوجة ،وعليه �أعطي الرجل حق تر�ؤ�س الأ�سرة والوالية
عليها ،و�أنكر عمل املر�أة املنزيل بو�صفة عمال منتجا و�شكال من �أ�شكال الإنفاق على الأ�سرة وبناء ثروتها .فلم يعرتف القانون
بحق الزوجني املت�ساوي يف ممتلكاتهم التي حتققت خالل احلياة الزوجية .وجرت العادة على ت�سجيل املمتلكات با�سم الزوج
باعتبارها ممتلكاته مبا فيها بيت الزوجية ،حيث ما تزال العقلية ال�سائدة والتي يتم التعامل معها قانونيا وق�ضائيا على �أن
م�سكن الزوجية ،هو من حق الزوج انطالق ًا من الفر�ضية القائلة بان الرجل هو املعيل الوحيد للأ�سرة ،وت�سجل ممتلكات
الأ�سرة با�سم الزوج؛ وي�ستثنى من ذلك �أحيانا �أثاث بيت الزوجية الذي ي�سجل با�سم الزوجة عند عقد الزواج يف حال اتفق
الطرفان على ذلك .وال يتم مراعاة حق املر�أة قانوني ًا يف املمتلكات ،حيث يعترب �أن كل ما ي�سجل با�سم الزوج حق ًا له وال يحق
لزوجته م�شاركته به �إال مبوافقته ،دون الأخذ باالعتبار الدور امل�شرتك للزوجني يف حت�صيل هذه املمتلكات؛ �سواء من خالل
عمل الزوجة خارج املنزل �أو ب�سبب تقدير عملها املنزيل.
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�إن العمل الذي ي�ساهم يف التنمية االجتماعية ويف الإنتاج القومي ،هو العمل املنتج لقيم اقت�صادية تبادلية ،فال يعترب اقت�صاديا
�إال العمل امل�أجور ،ومن خالل النظر �إىل اغلب �أجهزة الإح�صاء يف الدول العربية ف�إننا جند �أنها تتبنى تعريف الن�شاط
االقت�صادي ،وفق التعريف املتبع من قبل منظمة العمل الدولية ،كذلك ذهبت دائرة الإح�صاء العامة الأردنية “ �أن العمل يف
م�صلحة الأ�سرة دون اجر هو الفرد الذي عمره  15ف�أكرث الذي زاول �أو يزاول عمال خالل فرتة الإ�سناد الزمني يف م�صلحة
خا�صة بالأ�سرة �أو احد �أفرادها دون �أن يتقا�ضى هذا الفرد �أي اجر نقدي �أو عيني.
ويت�ضح من خالل ذلك �أن ما تقوم به املر�أة من عمل منزيل هو عمل غري م�أجور ،وان كافة الأعمال التي تقوم بها من �أعمال
فالحة وغريها تعترب كجزء من م�س�ؤولياتها املنزلية �أو امتداد للعمل املنزيل كذلك ،وال تتقا�ضى عنها �أي اجر فتكون بذلك
خارج �إطار التعريف بالن�شاط االقت�صادي املنتج يف املجتمع.
هناك من تناول بالبحث القوة اجل�سمانية التي تتطلبها الأعمال املنزلية ،انطالقا من مقارنة بع�ض �أنواع الأعمال التي
تقوم بها املر�أة ،مع بع�ض �أنواع الأعمال املهنية ،لإثبات �أن العمل الذي تقوم به املر�أة داخل البيت ،يتطلب جمهودا ع�ضليا
وقوة ج�سمانية مثل التي تتطلبها بع�ض الأعمال املهنية من عامل يدوي ،ليخل�ص �إىل �أن العمل املنزيل هو عمل منتج ،ويجب
االعرتاف به �ضمن الأعمال الإنتاجية باملجتمع ،مما يعني �أن كال من الرجل واملر�أة ينتجان يف املجتمع والأ�سرة ،وكالهما
يعمالن على تنمية �أموال الأ�سرة بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر.

وهناك من �أ�ضاف على مو�ضوع القوة اجل�سمانية التي تتطلبها الأعمال املنزلية م�س�ألة الوقت الذي تتطلبه الأعمال املنزلية،
مو�ضحا �أن املر�أة تعمل بالبيت �أكرث من � 16ساعة ،بينما هي �أو هو يعمالن خارج املنزل يف العمل امل�أجور وفقا ملا حددته
القوانني من �ساعات للعمل ال تتجاوز� 8ساعات يوميا ،ليخل�ص �أن العمل املنزيل هو عمل منتج لكونه يتطلب وقتا اكرب.
�إ�ضافة �إىل ذلك يطرح الت�سا�ؤل حول العامالت يف املنازل ،حيث تلج�أ العائالت �إىل جلب عامالت �أو عمال للقيام بالإعمال
املنزلية ،ويتم دفع اجر مقابل قيامهم بتلك الأعمال ،الأمر الذي يعني �أن عمل املر�أة هو عمل منتج من الدرجة الأوىل ،وان
عملها املنزيل هو عمل ي�سهم بطريقة مبا�شرة يف تنمية مال الأ�سرة وتكوين ثروتها ،لي�س هذا فح�سب؛ بل هناك من ر�أى �أن
قيام الن�ساء بالأعمال املنزلية جعل الرجال �أحرارا من حتمل م�س�ؤوليات على هذا ال�صعيد ،لذلك فالعامل املعفى من العمل
املنزيل لقيام زوجته ب�أعبائها و�أعباء العناية ب�أفراد الأ�سرة ،ي�ستغل وقته بالراحة وممار�سة فعاليات متنوعة �أخرى ،متكنه من
الذهاب للعمل يف اليوم التايل بن�شاط تزيد يف �إنتاجه ،وتطور �إمكانياته يف تنمية �أموال الأ�سرة وتكوين الرثوة.
�إن كافة الإح�صاءات �سواء تلك الإح�صاءات الوطنية للدول �أو الإح�صاءات ال�صادرة عن الأمم املتحدة ،ت�شري �إىل �أن ن�سبة
العمل الأكرب خارج املنزل هي من ن�صيب الرجال ،وان الن�ساء غالبا ما يكون ن�صيبهن هو العمل املنزيل ،وتفيد معدالت
الن�شاط االقت�صادي يف م�صر وفق بحث العمالة بالعينة جلهاز التعبئة والإح�صاء امل�صري �أن معدالت الن�شاط ح�سب فئات
ال�سن يف العام  2005ومنها يت�ضح �أن معدالت الن�شاط للرجال �أعلى منها للن�ساء يف فئات حيث بلغت ن�سبة الرجال %77
والن�ساء  ،%23كما تفيد �إدارة الإح�صاء املركزي اللبناين �أن ن�سبة الن�ساء العامالت من �سن  15فما فوق  23.3بينما.
الرجال ت�صل �إىل  ، 73.4بينما يف فل�سطني فان ن�سبة العمل ح�سب اجلن�س فهي  14.1بينما للرجال� .67.8إذن عمل الرجل
خارج املنزل يقابله عمل املر�أة بالن�سبة الأكرب من الن�ساء داخل املنزل ،وهذا يعني �أن كال من الرجل واملر�أة يعمالن بالت�ساوي
من اجل الأ�سرة كذلك فان ن�سبة من الن�ساء تعمل خارج وداخل املنزل ،وان ن�سبة غري ب�سيطة من الن�ساء ممن يقمن ب�إعالة
الأ�سرة ،وهذا ما �سنتعر�ض لكل حالة على حدة.
�إن فل�سفة تنمية املال امل�شرتك بني الزوجني؛ ينطلق من �أن املر�أة التي تعمل داخل الأ�سرة؛ هي التي مكنت الزوج من العمل
الهادئ خارج املنزل مما ميكنه من تنمية �أي مال بحوزته من خالل تق�سيم العمل بني الزوجني يف خارج املنزل وداخل املنزل.
وعلى الرغم من عدم اتفاقنا مع �سيا�سة تق�سيم العمل بال�شكل النمطي ونعتربه ال يحقق العدالة ،انطالقا من �إمياننا ب�أنه
يفرت�ض تقا�سم العمل املنزيل بني الزوجني� ،إال �أن الواقع مغاير متاما ملا ننا�ضل من اجله.
والأموال التي تتح�صل بعد الزواج ميكن �أن تكون �أموال منقولة �أو غري منقولة ،فالأموال املنقولة مثل ال�سيارات والأثاث وغريها
والأموال غري املنقولة كالعقارات والأرا�ضي ،ويف جميع �أنواع الأموال فهي تندرج �ضمن الأموال التي تتح�صل بعد الزواج؛
فيمكن للمر�أة �أن ت�ساهم يف اقتناء �سيارة للأ�سرة �أو غريها من املوارد ،كما ميكنها �أن ت�ساهم يف بناء بيت �أو �شرائه �أو �شراء
قطعة ار�ض على �سبيل املثال .كذلك ميكن �أن تكون �أ�صل الأموال من الذمة املالية للزوج� ،أو الذمة املالية للزوجة يف الأ�صل،
فمثال ميكن �أن يكون للزوج بيت عن طريق الإرث� ،أو للزوجة ار�ض عن طريق الإرث ،فهذا املال يكون من �ضمن الذمة املالية
اخلا�صة لكل من الزوجني ،ولكن بعد الزواج ارت�أى الزوجان �أن يقيما بناء على الأر�ض؛ �أو يقيما بناء فوق البناء القدمي الذي
هو يف الأ�صل �ضمن الذمة املالية لأحد الزوجني؛ فيكون هذا املال بعد الزواج هو من �ضمن الأموال امل�شرتكة التي اكت�سبت �أو
متت تنميتها بعد الزواج.
وبد�أ االهتمام وب�شكل عاملي لالعرتاف بعمل املر�أة بجميع م�ساهماتها؛ حيث �أكد منهاج العمل العاملي للنهو�ض باملر�أة
واملت�ضمن �إعالن ومنهاج عمل “بيجني” ،على �ضرورة ا�ستخدام �سبل �إح�صائية منا�سبة لالعرتاف بعمل املر�أة بجميع �أ�شكاله
يف القطاعني املنزيل والعمل بدون اجر� ،أو ال�سعي لإيجاد معرفة �أكرث �شمو ًال عن عمل املر�أة ،من �ضمنها تقييم العمل غري
امل�أجور؛ وزيادة تفهم �أنواعه ونطاقاته وتوزيعه؛ ال �سيما العمل املتعلق برعاية املعالني والعمل غري امل�أجور خلدمة مزارع الأ�سرة
�أو �أعمالها التجارية ،وت�شجيع ن�شر املعلومات املتعلقة بالدرا�سات والتجارب الداخلة يف هذا امليدان ،مبا فيها و�ضع �أ�ساليب
لتقدير قيمتها الكمية الحتمال التعبري عنها يف ح�سابات ميكن �إ�صدارها ب�صورة منف�صلة لكنها متنا�سقة مع احل�سابات
القومية الأ�سا�سية.
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ماهية الأموال امل�شرتكة بني الزوجني:
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يف جمتمعاتنا؛ ال تزال املر�أة ووفق ًا للموروثات املجتمعية تقوم بغالبية �أعباء الدور الإجنابي ،ويف ظل ظروف قاهرة كرعاية
املعالني من �أطفال وكبار ال�سن ومعاقني والأعمال املنزلية املختلفة� ،إ�ضافة �إىل العمل يف م�شاريع الأ�سرة كاملزارع اخلا�صة،
فهل ما تقوم به املر�أة من �أعمال يجعلها خارج �إطار القوى العاملة؛ �أي هل يحق اعتباره كن�شاط �شخ�صي بال منفعة �أو قيمة
مادية؛ وهل ميكن �أن ال ي�صنف كم�شاركة يف بناء اقت�صاد الوطن ورفاهيته...
لقد طرح تقرير الأمم املتحدة (ن�ساء العام  )2000مفهوم ًا مو�سع ًا للعمل ،ودعا لتنبيه جميع اجلهات امل�س�ؤولة عن جمع
ون�شر البيانات حول العمل .وبن�ص هذا املفهوم على �أن “ العمل هو م�شاركة الأفراد يف �إنتاجية يح�صلون يف مقابلها على
عوائد مادية �أو نوعية� ،أو عمل غري مدفوع الأجر مثل امل�ساهمة يف م�شروع للأ�سرة ،وي�شمل �أي�ضا �إنتاج املواد والب�ضائع
لال�ستهالك املنزيل والن�شاطات غري االقت�صادية؛ كالعمل املنزيل ورعاية �أفراد الأ�سرة وكبار ال�سن ،وبناء �أو �إ�صالح مبان
ميتلكها ال�شخ�ص �أو عائلته ،والعمل التطوعي الذي ال يح�صل ال�شخ�ص على مكاف�أة مقابله”.
ويالحظ �أن هذا املفهوم املو�سع للعمل ،ي�شمل جميع �أنواع العمل التي يقوم بها الفرد ،ويت�ضمن ب�صورة خا�صة الأعمال التي
تقوم بها الن�ساء �أكرث من غريهن مثل العمل داخل املنزل والعمل العائلي غري مدفوع الأجر� ،إال �أن الإ�شكال الرئي�سي �أمام
هذا املفهوم هو عدم توفر م�ؤ�شرات ثابتة لقيا�سه ،ب�سبب االختالفات بني املجتمعات و�صعوبة الو�صول لتعريف حمدد للعمل
غري الر�سمي ،وعدم توفر معلومات كافية عن الأن�شطة االقت�صادية وغري االقت�صادية التي تتم داخل املنزل  ،وقد تُرك املجال
مفتوح ًا �أمام الدول املختلفة الختيار �أف�ضل الو�سائل جلمع اكرب قدر ممكن من البيانات عن العمل.
خمرجات اجلل�سة:

•متكني امل�شاركني/ات من فهم مو�ضوع الأموال امل�شرتكة ب�شكل يجعلهم ي�ؤمنون بالفكرة املطروحة وان تفهمهم/ن لهذه
الفكرة �سيكون من �أهم خمرجات التدريب لكون هذا املو�ضوع يتعلق باملال الذي هو من اهم امل�صالح يف املجتمع.
�إر�شادات للمدرب/ة

•الرتكيز على �إي�صال املعلومة ب�سال�سة والرتكيز على املعادالت الريا�ضية احل�سابية يف احت�ساب قيمة عمل املر�أة ،واالبتعاد
قدر الإمكان عن ان هذا املو�ضوع متييز بني رجل ومر�أة بقدر ما هو حق.

الجزء الخامس | قانون األحوال الشخصية

•ال�سعي اىل حتفيز امل�شاركني/ات على االقتناع ب�ضرورة تبني طرح تقدمي يحمي م�صالح وحقوق االطراف املتعاقدة
و�ضرورة الدفاع عنه.
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القراءات والمواد المرجعية في }قانون االحوال الشخصية{
املربرات اخلا�صة بتعديل قانون الأحوال ال�شخ�صية
�إعداد :املحامي �أ�شرف �أبوحية

متوز 2009
مربرات تعديل �سن الزواج

�إن �أي ت�شريع �أو قانون ال بد له �أن يلبي حاجات املجتمع � ،آخذا بعني االعتبار تطور املجتمع واحلياة بكافة �أبعادها االقت�صادية
واالجتماعية وغريها ،وما حاجة املجتمع الفل�سطيني �إىل قانون �أحوال �شخ�صية موحد ع�صري �أ�ضحت �ضرورة ملحة �أكرث
من �أي وقت م�ضى ،فالزال قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين رقم  61ل�سنة  1976هو املطبق يف املحافظات ال�شمالية وقانون
حقوق العائلة رقم ( )303للعام 1954هو املطبق يف قطاع غزة ،حيث �أن قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين املطبق يف ال�ضفة
يحدد �سن الزواج لل�شاب ب�سن ال�ساد�سة ع�شرة و�سن اخلام�سة ع�شرة للفتاة ،وحيث ان املحاكم ال�شرعية تعتمد التقومي
الهجري يف احت�سابها لل�سن الزواج  ،وعليه يكون �سن الزواج اقل مما هو مذكور يف القانون من الناحية التطبيقية عند �إبرام
عقد الزواج ،وف�ضال عن هذا وذاك ،ما يرتكب من حتايل على القانون من م�س�ألة الت�سنني ،وال�سلطة التقديرية للقا�ضي
يف زواج من (هيئتها حمتملة) مبعنى �أن من يكون ج�سدها من ظاهره يحتمل �أنها بالغة فيزوجها القا�ضي �إن ر�أى يف ذلك
م�صلحة لها.
يف ت�شرين �أول من عام  2005ن�شرت وزارة �ش�ؤون املر�أة الفل�سطينية درا�سة بعنوان «�إ�شكالية الزواج املبكر يف الأرا�ضي
الفل�سطينية» عر�ضت فيها بع�ض الإح�صائيات املتوفرة حول انت�شار ظاهرة الزواج املبكر يف فل�سطني حيث �أ�شارت الدرا�سة
�إىل �أن الزواج املبكر ما زال ي�شكل ظاهرة اجتماعية خطرية يف املجتمع الفل�سطيني ،خا�صة بني الأو�ساط الفقرية وغري
املتعلمة ،حيث ت�شري الإح�صائيات وكما �أو�ضحت الدرا�سة ذاتها �إىل �أن ن�سبة من تزوجن ب�سن �أقل من � 18سنة ت�شكل %32.2
من جمموع احلاالت الزواجية للعام  ،2003يف حني �أ�شارت �إح�صاءات العام ( 2004الدرا�سة ال�سابقة) �إىل �أن  %50من
الن�ساء املتزوجات كانت �أعمارهن �أقل من  19عاما عندما و�ضعن طفلهن الأول ،يف الوقت الذي �أك ّدت فيه الدرا�سة �أي�ضا
وجود عدد من احلاالت اللواتي وجدن متزوجات وهن يف �سن اخلام�سة ع�شر  ،يف حني بلغ عمر زواج الفتيات � 16سنة يف
حمافظات غزة.

فالزواج هو عقد ترا�ضي ما بني اثنني بالغني عاقلني...عر�ض طوعي يختار فيه كل طرف العي�ش مع الطرف الآخر ...عقد
�شراكة يتفق فيه اثنان على الت�شارك يف نواحي احلياة املختلفة ،وت�أ�سي�س �أ�سرة م�شرتكة ...والأهم من هذا وذاك �أنه وحتى
تنجح هذه ال�شراكة فال بد من �أن يكون كال الطرفني املتعاقدين واعيني ملفهوم هذه ال�شراكة وقادرين على متطلباتها،
وم�ستعدين نف�سيا وعاطفيا ووجدانيا للتعاي�ش والت�شارك معا...
وعليه فال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا ،هل �أن الطفلة (ونق�صد هنا الفتاة التي مل تكمل الثامنة ع�شر من عمرها وفقا لتعريف
اتفاقية حقوق الطفل) ت�ستطيع �أن تكون طرفا من �أطراف هذا التعاقد الذي ّمت تعريفه �سابقا ،وهل فعال �أنها من يتخذ القرار
بذلك؟! وللإجابة على هذا ال�س�ؤال فالواقع الذي يطرح نف�سه هو �أن معظم الزيجات التي تتعلق بالطفالت عادة ما تكون بقرار
من الوالد �أو الوالدين �أو �أي من الأ�شخا�ص البالغني املتحكمني بالقرار داخل الأ�سرة ،وبالتايل ف�إن �أي عقد يعقد بناء على رغبة
طرف ثالث ،ال يتوافق مع تعريفنا ال�سابق للزواج ،وي�صبح امل�صطلح الأكرث مالئمة هو م�صطلح “تزويج” ولي�س “زواج”� ،أما
يف احلاالت التي يتم فيها الت�أكيد على موافقة “الطفلة” على الزواج ،ف�إننا نت�ساءل هل فعال �أن لدى الطفلة املقدرة الكافية
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عند مراجعة هذه الأرقام ف�إن �أول ما يتبادر �إىل الذهن ،هو �ضرورة �إعادة تعريف الظاهرة ،فهل هذه الظاهرة هي ظاهرة
“زواج مبكر” كما �أطلقت عليها هذه الدرا�سة ودرا�سات عديدة �أخرى ،و�إذا كانت كذلك ،فاملطلوب تعريف “الزواج” �أوال
حتى نتفق فيما بيننا �إذا كنا نتحدث فعليا عن “زواج”.
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التخاذ قرارا م�صرييا كهذا؟ قرارا يتحكم بحياتها ،مب�ستقبلها ،بج�سدها....الخ ،ولكي جنيب على هذا ال�س�ؤال ،ف�إنه ال بد من
�أن نت�ساءل حول �أمور �أخرى كثرية ،مثل ملاذا ال يحق لهذه الطفلة فتح ح�ساب بنكي� ،أو احل�صول على رخ�صة قيادة �سيارة� ،أو
�إبرام عقد جتاري� ،أو التحكم مبرياثها ،واجلواب هنا معروف لدينا جميعا ،وبكل ب�ساطة لأنها ما زالت غري قادرة على �إدارة
�أو التحكم بكل ما �سبق ،ف�إذن كيف لنا �أن نقر ب�إمكانية �إقراراها مبا هو �أهم من ذلك ،وهو �إدارة حياتها ،و�إدارة حياة �أ�سرة،
و�أطفال...الخ ،مما يعيدنا �إىل نف�س الدائرة ب�أنها وبناء على ما �سبق ،وبناء على �أنها غري قادرة على �إبرام عقد ،فهو لي�س
زواجا بل “تزويجا” مما يجعلنا نتكلم اليوم عن ظاهرة “التزويج املبكر” ولي�س ظاهرة “الزواج املبكر ،وهذا ينطبق على
ال�صغار كما على ال�صغريات ،فهو يف كال احلالتني “تزويجا” .ولكن ومبا �أن �ضحايا هذا التزويج عادة ما يكن من الفتيات،
وذلك بالنظر توزيع الأدوار املبني على النوع االجتماعي ،والذي يحدد دور الإعالة للرجل من ناحية ،يف الوقت الذي ت�ضيف
فيه العادات والتقاليد ال�سائدة واملبنية على النوع االجتماعي �أي�ضا عبئا �إ�ضافيا على الرجل يتعلق مب�صاريف الزواج من مهر،
وم�صاغ ،وجتهيز �أثاث البيت...الخ ،مما ي�ؤثر بالعادة على ت�أخري زواج ال�شاب �إىل �أن يكون قادرا على توفري كل ما �سبق ،يف
الوقت الذي ال ي�ش ّكل فيه توزيع الأدوار هذا �أو العادات والتقاليد على ت�أخري زواج الفتاة غري املطالبة بالإعالة �أو بتوفري �أي
من م�ستلزمات الزواج املادية ،لن�صل �إىل حقيقة �أن ظاهرة تزويج الأطفال هي ظاهرة تكاد تكون خا�صة بالطفالت مع بع�ض
اال�ستثناءات والتي ال ت�ش ّكل ظاهرة ،من مثل رغبة الأ�سرة ب�إبعاد ابنها عن امل�شاكل االجتماعية والأمنية� ،أو رغبتها يف �إجناب
�أطفال ذكور خا�صة �إن كان وحيد �أبويه ،وهي حاالت عادة ما تنفرد بها بع�ض الأ�سر املقتدرة ماديا ،مما يقودنا �إىل ت�سمية
ظاهرة التزويج املبكر بظاهرة “تزويج ال�صغريات” ،واللواتي عادة ما يتم تزويجهن برجال �أكرب منهن �سنا...رجاال قادرين
على توفري م�ستلزمات الزواج ،وقادرين على �إعالة �أ�سرة من ناحية ،ورجاال يبحثون عن فتيات �صغريات ي�ستطيعون التحكم
بهن وبالتايل ممار�سة دورهم ال�سيا�سي املتعلق بالتحكم بالأ�سرة من جهة ،ومبا ميكنهم من اال�ستمتاع ب�أطول فرتة ممكنة
بالفتيات ،واللواتي ما زلن �صغريات وما زال هناك الكثري من الوقت �أمامهن قبل �أن يهرمن �أو ي�شخن مما ميكنهن من حتمل
مهام رعاية الأ�سرة والزوج لأطول فرتة ممكنة �ضمن دورهن االجتماعي املخ�ص�ص لذلك ،خا�صة يف ظل جمتمعات تقليدية
تتوفر فيها كل �أ�سباب هرم الن�ساء املبكر كنتيجة لطبيعة حياة الن�ساء املرهقة والتي تكاد تنح�صر يف العمل املنزيل ال�شاق وما
يرتبط به من رعاية �أفراد الأ�سرة جميعا والذي يبد�أ مع �أوىل �ساعات النهار وال ينتهي حتى �ساعات النوم ،بعيدا عن اال�ستمتاع
مبلذات احلياة والتي عادة ما تتوفر للرجال فقط يف �أغلب الأحيان.3

املربرات القانونية لرفع �سن الزواج
هناك ارتباط وثيق بني كافة القوانني التي ت�صدر عن ال�سلطة الت�شريعية ،وعليه ال بد عند �إقرار �أي قانون �أن يكون هناك
توافق مع القوانني الأخرى وان ال يكون هناك تناق�ض فيما بينها ،وذلك من اجل �سالمة تطبيق القانون ،من اجل �أن يفي
بالغر�ض منه وبالتايل يحقق امل�صلحة املرجوة من �إقراره وتطبيقه ،و�إذا ما نظرنا �إىل �سن الزواج يف القوانني احلالية املطبقة
يف فل�سطني ف�إننا جند التناق�ض بينها وبني ما هو �ساري من قوانني �أخرى كالقوانني اجلزائية واملدنية� ،إ�ضافة �إىل التعليمات
والأنظمة التي هي �أي�ضا يجب �أن تكون من�سجمة مع القانون الذي هو �أعلى درجة منها.
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ال يجوز ملن هم دون �سن الثامنة ع�شرة �أن يبا�شروا الت�صرفات املدنية والتجارية ،فقد و�ضعت القوانني املدنية والتجارية
قيودا على مثل هذه الت�صرفات ،ومل تكن هذه القيود التي و�ضعها امل�شرع هي من قبيل امللهاة ،و�إمنا و�ضعها �إدراكا منه بان
الت�صرفات املدنية والتجارية ملن هم دون �سن الثامنة ع�شرة فقد تكون هذه الت�صرفات �ضارة ب�صاحبها �أو انه تكون دائرة
ما بني النفع وال�ضرر ،لذا جند �إن القوانني املدنية والتجارية �أ�سهبت يف �شرح وتف�صيل ت�صرفات الأفراد الذين هم دون �سن
الثامنة ع�شرة وجتاوزوا �سن اخلام�سة ع�شرة ،وهنا لعلنا ننظر �إىل التكامل والتناغم ما بني القوانني اجلزائية والقوانني
املدنية والتجارية فجميعها �أفردت �أحكام خا�صة ملن هم دون الثامنة ع�شرة وجتاوزوا اخلام�سة ع�شرة ،فالقوانني املدنية تقام
على �أ�سا�س �أن من �أمت اخلام�سة ع�شرة من عمره فان ت�صرفاته تكون موقوفة على �إجازة الويل �أو الو�صي �أو القيم ،فان كانت
 .3تزويج ال�صغريات ..ب�أي حق ورقة عمل مقدمة من مديرة مركز الدرا�سات الن�سوية � ،ساما عوي�ضة �إىل الور�شة الوطنية لتعديل قوانني الأحوال ال�شخ�صية
يف الدول العربية وهي جزء من م�شروع �إقليمي لتعديل قوانني الأحوال ال�شخ�صية ،والتي عقدت يف مبنى الهالل الأحمر يف ت�شرين ثاين من العام 2008

هذه الت�صرفات ت�صرفات نافعة بحقه فيجيزها وان كانت ال فيبطلها ،وهنا البد من الوقوف عند حكمة هذه القوانني وهي
ذات الأ�سباب التي ذهبت �إليها القوانني اجلزائية ،فالت�صرفات املدنية و�إبرام العقود يتطلب �إرادة واعية مدركة مميزة ملاهية
الأفعال والت�صرفات التي يقوم بها ال�شخ�ص ،ملا يرتتب عليها من حقوق والتزامات �سواء لل�شخ�ص ذاته �أو اجتاه الغري ،وهنا
تدخل امل�شرع حلماية هذه احلقوق ،ووجد �أن الإن�سان يكتمل الإدراك والتمييز لت�صرفاته ببلوغه �سن الثامنة ع�شرة .
فكيف لنا �أن نتفهم حقيقة ما ذهبت �إليه القوانني املدنية والتجارية من حر�صها على حماية احلقوق واملعامالت بني الأفراد
واعتبار �أن من هم دون �سن الثامنة ع�شرة لي�سوا �أهال للقيام مبثل هذه الت�صرفات وان �أجازتها يف حاالت �إال �أنها �أبقتها حتت
�إجازة الويل �أو الو�صي �أو القيم ،وهل �إن الت�صرفات واملعامالت حمايتها �أهم من حماية الأ�سرة وكيانها وهل �أن �إبرام �أي عقد
مدين يتطلب هذه احلماية وان �إبرام عقد الزواج الذي هو �أ�سا�س وم�ستقبل حياة الأفراد لي�س بذات القدر من الأهمية �ألي�س
من الأهمية مبكان �أن ننظر �إىل �أن عقد الزواج يتطلب �إدراكا ووعيا اكرب بكثري من الإدراك والوعي يف املعامالت والعقود
املدنية مع �أهميته� ،إن االن�سجام الواقع يف القوانني املدنية والتجارية واجلزائية ال بد له �أن يكر�س يف ان�سجام �أي�ضا مع قانون
الأحوال ال�شخ�صية ورفع �سن الزواج �إىل �سن الثامنة ع�شرة لكي نكون �ضمن منظومة قانونية متكاملة ال متناق�ضة.

القوانني اجلزائية املعمول بها يف فل�سطني
من خالل قانون العقوبات الأردين رقم ( )16ل�سنة  ،1960وقانون العقوبات ال�صادر عن املندوب ال�سامي واملطبق يف غزة
رقم  74ل�سنة  ،1936وقانون �إ�صالح الأحداث الأردين رقم  16ل�سنة  1954واملطبق يف ال�ضفة الغربية� ،إ�ضافة �إىل م�شروع
قانون الأحداث الفل�سطيني ،وم�شروع قانون العقوبات الفل�سطيني املقر بالقراءة الأوىل من املجل�س الت�شريعي يف العام .2003

ويف هذا ال�سياق ال يفهم �أن يكون هناك من هم دون �سن الثامنة ع�شرة وهم �أ�صبحوا �أزواج م�سئولون عن �أطفال وهم يف حقيقة
الأمر يف نظر القانون اجلنائي �أحداث قا�صرين ،ما لو ارتكب احدهم جرمية بحق الآخر �أو انه ارتكب جرمية بحق طفله،
حينها �سيتم التعامل مع اجلاين على انه طفل ارتكب جرمية بحق طفل �آخر �أو ارتكب جرمية بحق زوجته الطفلة� ،إن القوانني
اجلنائية ال�سارية املفعول وم�شروع قانون العقوبات الفل�سطيني املقر بالقراءة الأوىل وم�شروع قانون الأحداث الفل�سطيني
وقوانني الأحداث �سارية املفعول جميعها اتفقت على �أن من هم دون �سن الثامنة ع�شرة يعتربوا �أحداث �إذا ما ارتكبوا �أي من
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون  ،واعتربوا �أن من هم �أي�ضا دون �سن الثامنة ع�شرة قا�صرين يف حال ارتكبت بحقهم
جرائم .وهذا ي�ؤكد �أهمية رفع �سن الزواج مبا يتالئم ومنظومة القوانني �سواء ال�سارية �أو التي يف طور الإعداد والإ�صدار
كم�شاريع القوانني.
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من خالل ما �أورده قانون العقوبات الأردين املطبق يف ال�ضفة الغربية يف املادة  94حول حاالت عدم املالحقة اجلزائية �أو
الإعفاء من امل�س�ؤولية اجلزائية ،حيث �أوردت هذه املادة يف مقدمتها انه (مع مراعاة ما جاء يف قانون �إ�صالح الأحداث،...
و�إننا ومن خالل مقدمة هذه املادة جند �أن امل�شرع اركن �إىل قانون الأحداث معاجلة من هم دون �سن الثامنة ع�شرة يف مو�ضوع
امل�س�ؤولية اجلزائية �سواء يف وقف املالحقة اجلزائية �أو الإعفاء من امل�س�ؤولية اجلزائية كليا .ويف هذا ال�ش�أن جند �أن قانون
العقوبات نظر �إىل من هم دون �سن الثامنة ع�شرة نظرة خمتلفة �إىل من هم فوق هذه ال�سن �سواء كان جمني عليهم �أو جناة،
ومن خال ما وردته قوانني �إ�صالح الأحداث فانا جند �أنها تتفق يف تعريف احلدث ب�أنه ال�شخ�ص الذي �أمت التا�سعة من عمره
ومل يتم الثامنة ع�شرة ،وعليه فان العقوبات التي تطبق على من هم دون الثامنة ع�شرة تكون خا�ضعة لقانون الأحداث ولي�س
لقانون العقوبات ،فعقوبة الإعدام �إن كانت هي التي ت�ستوجب تطبيقها على فعل قام به اجلاين ف�إذا كان عمره اقل من  18فانه
ال يطبق بحقه عقوبة الإعدام و�إمنا ميكن �أن ت�صل عقوبته �إىل � 12سنة ،وقد يكون له �شريك جتاوز �سن الثامنة ع�شرة فيطبق
بحقه عقوبة الإعدام� ،إن قانون العقوبات تعامل مع من هم دون الثامنة ع�شرة بطريقة خمتلفة يف حال تعر�ضهم لأي جرمية،
فنجد �أن هناك بع�ض املواد يف قانون العقوبات منها املواد  295،299يف حال وقوع اعتداء على �أية فتاة بلغت من العمر � 15سنة
ومل تبلغ � 18سنة توقع العقوبة على الفاعل حتى لو مت الفعل بر�ضاها ومناط تلك العقوبة �صغر �سن املعتدى عليها حيث اخذ
امل�شرع بعني االعتبار �إمكانية التغرير و�سهولة انقياد املجني عليها ملثل هكذا �أفعال ،مما ي�ؤكد نظرة امل�شرع �إىل من هم دون
�سن الثامنة ع�شرة نظرة ق�صور وعدم اكتمال الإدراك والتمييز حلقيقة الأفعال املرتكبة.
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�سن الزواج وقانون الطفل الفل�سطيني

لقد عرف قانون الطفل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة  2004يف مادته الأوىل الطفل ب�أنه كل �إن�سان مل يتم الثامنة ع�شرة” ومن
خالل هذا التعريف ف�إننا جند �أن امل�شرع الفل�سطيني اعترب من هم دون الثامنة ع�شرة هم مبثابة �أطفال ،كما �أورد القانون
جمموعة من الأحكام التي تعنى برعاية الطفولة وحمايتهم ،ومن خالل قانون الطفل الفل�سطيني ف�إننا جند انه جاء �أي�ضا
لي�ؤكد على �أهمية ان�سجام الت�شريعات وعدم تناق�ضها ،وهذا دليل �إ�ضايف على �أن �سن الطفولة وحتديده ب�سن ثمانية ع�شرة
�سنة هو الأغلب الأعم يف تعريف الفقه والقانون ملراحل الإدراك والتمييز لدى الإن�سان واكتمالها ب�سن � 18سنة  ،وان هذا
الت�صنيف مل يكن اعتباطيا بل هو ناجم عن تف�سري وحتليل علماء االجتماع والنف�س ملراحل تطور الإن�سان .

�سن الزواج وقانون العمل
لقد افرد قانون العمل الباب ال�ساد�س ليتطرق �إىل عمل الأحداث وتنظيم عمل هذه الفئة حتت �ضوابط وقيود حمددة ،وهنا
البد لنا �أي�ضا من الت�أكيد على �أهمية ما ذهبت �إلية كافة القوانني املدنية والتجارية واجلزائية وقانون الطفل �أي�ضا اعتبار هذه
الفئة هي فئة خا�صة م�شمولة بحماية خا�صة نابعة من �إدراك امل�شرع حلماية هذه الفئة لكونها غري مكتملة الإدراك والتمييز
 ،فجاء الباب ال�ساد�س من قانون العمل لي�ؤكد على جمموعة من القيود منها ما هو حمظور من ت�شغيل الأحداث به و�ساعات
عملهم و�إجازاتهم وغريها من القيود الواردة يف قانون العمل ،مما ي�ؤكد انه ال بد من رفع �سن الزواج �إىل � 18سنة لكي يتما�شى
مع كافة القوانني الأخرى لت�أكيدها على �أن من هم دون �سن الثامنة ع�شرة غري قادرين على اختيار حر غري مكره مدركني
�إىل حقيقة ت�صرفاتهم.

�سن الزوج وقانون االنتخابات العامة
لقد اعترب القانون �أن يكون م�ؤهالت ممار�سة حق االنتخاب هو من بلغ �سن الثامنة ع�شرة يوم االقرتاع  ،ويف هذا االعتبار
جند �أن قانون االنتخاب �أي�ضا متا�شى مع منظومة القوانني التي ت�ؤكد �أن من هم دون �سن الثامنة ع�شرة لي�سوا �أهال للقيام
بالت�صرفات كاملة الإرادة ،فهذا �أي�ضا ان�سحب على ممار�سة احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،فامل�شرع ر�أى �أن ممار�سة هذا احلق
ال بد �أن يكون من �إن�سان مكتمل الن�ضج مدرك الختياره يف االنتخابات العامة دون ما �أي ت�أثري عليه.
�إن ربط �سن ممار�سة احلقوق املدنية وال�سيا�سية ب�سن الثامنة ع�شرة هو ا�ست�شعار منه من �إن ممار�سة هذه احلقوق على قدر
كبري من الأهمية ،يتطلب الإدراك والوعي والتمييز من الإن�سان ملمار�سة هذه احلقوق خ�صو�صا فيما يتعلق باختيار املر�شحني
للمنا�صب الهامة يف الدولة ،وهنا البد من رفع �سن الزواج �إىل �سن الثامنة ع�شرة متا�شيا مع هذه املنظومة القانونية الكاملة،
�إ�ضافة �إىل �أن عقد الزواج وبناء الأ�سرة التي هي �أ�سا�س بناء وقيام الدولة يجب �أن تكون مبنية على �أ�س�س �سلمية ،ابتداء من
االختيار احلر من دون �أي ت�أثري من الآخرين و�صوال �إىل �إبرام عقد الزوج ب�إرادة مدركة مميزة حلقيقة عقد الزواج والتزاماته
امل�ستقبلية.
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لعل �أكرث الوزارات ا�ستنزافا للموازنات احلكومية هي وزارة ال�صحة ،فهي تعترب من الوزارات التي حتتاج �إىل موازنات عالية
ودخل قليل للحكومة يكاد ال يذكر ،فان كانت الدولة تويل هذه الأهمية الكبرية على ال�صحة انطالقا من املحافظة على �صحة
املجتمع والأ�سرة لإيجاد �أ�سرة وجمتمع �صحي �سليم ،فان ذلك يجب �أن يكون مبعاجلة الأ�سباب كعمل وقائي ال فقط عالجي
بعد وقوع ال�ضرر ،مما ي�شكل عبئا اقت�صاديا على وزارة ال�صحة فيما بعد .ففي مرحلة املراهقة تت�شكل �صحة الفرد ويف هذه
املرحلة يتم الن�ضوج البيولوجي  ،ويف هذه املرحلة ي�شعر فيها املراهقون بعدم االتزان  ،و�سرعة ت�أثرهم بالآخرين والعوامل
املحيطة ،وتكون فيها قراراتهم غري مبنية على وعي و�إدراك كامل ملاهية قراراتهم وما يرتتب عليها من اثر م�ستقبلية.
ويف تقرير �صادر عن وزارة ال�صحة ال�سعودية موجه �إىل هيئة حقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية يف العام  2009حول
الآثار ال�صحية للزواج يف �سن مبكر� ،أكد تقرير اللجنة �إىل وجود �آثار �صحية تتمثل يف ا�ضطرابات الدورة ال�شهرية وت�أخر
احلمل والآثار اجل�سدية (متزق املهبل والأع�ضاء املجاورة له من �آثار اجلماع) وازدياد ن�سبة الإ�صابة مبر�ض ه�شا�شة العظام

وب�سن مبكرة نتيجة نق�ص الكل�س.
�إ�ضافة �إىل �أمرا�ض م�صاحبة حلمل �صغريات ال�سن من �أبرزها حدوث القيء امل�ستمر عند حدوث احلمل لدى �صغريات ال�سن
وفقر الدم والإجها�ض حيث تزداد معدالت الإجها�ض والوالدات املبكرة وذلك �أما خللل يف الهرمونات الأنثوية �أو لعدم ت�أقلم
الرحم على عملية حدوث احلمل ما ي�ؤدي �إىل حدوث انقبا�ضات رحمية متكررة ت�ؤدي حلدوث نزيف مهبلي والوالدة املب�سرتة
(املبكرة) وارتفاع حاد يف �ضغط الدم قد ي�ؤدي �إىل ف�شل كلوي ونزيف وحدوث ت�شنجات وزيادة العمليات القي�صرية نتيجة
تع�سر الوالدات يف العمر املبكر ،وارتفاع ن�سبة الوفيات نتيجة امل�ضاعفات املختلفة مع احلمل وظهور الت�شوهات العظمية يف
احلو�ض والعمود الفقري ب�سبب احلمل املبكر وك�شف التقرير عن وجود �آثار على �صحة الأطفال منها اختناق اجلنني يف بطن
الأم نتيجة الق�صور احلاد يف الدورة الدموية املغذية للجنني والوالدة املبكرة وما ي�صاحبها من م�ضاعفات مثل :ق�صور يف
اجلهاز التنف�سي لعدم اكتمال منو الرئتني واعتالالت اجلهاز اله�ضمي وت�أخر النمو اجل�سدي والعقلي وزيادة الإ�صابة بال�شلل
الدماغي والإ�صابة بالعمى والإعاقات ال�سمعية والوفاة ب�سبب االلتهابات.
كما بني التقرير الآثار النف�سية التي ت�صيب الفتاة القا�صرة منها احلرمان العاطفي من حنان الوالدين واحلرمان من عي�ش
مرحلة الطفولة التي �إن مرت ب�سالم كربت الطفلة لت�صبح �إن�سانة �سوية ،لذا ف�إن حرمانها من اال�ستمتاع بهذه ال�سن ي�ؤدي
عند تعر�ضها ل�ضغوط �إىل ارتداد لهذه املرحلة يف �صورة �أمرا�ض نف�سية مثل اله�سترييا والف�صام  -االكتئاب  -القلق -
ا�ضطرابات ال�شخ�صية وا�ضطرابات يف العالقات اجلن�سية بني الزوجني ناجت عن عدم �إدراك الطفلة لطبيعة العالقة مما
ينتج عنه عدم جناح العالقة و�صعوبتها وقلق وا�ضطرابات عدم التكيف نتيجة للم�شاكل الزوجية وعدم تفهم الزوجة ملا يعنيه
الزواج وم�س�ؤولية الأ�سرة وال�سكن واملودة والإدمان نتيجة لكرثة ال�ضغوط كنوع من �أنواع الهروب و�آثار ما بعد ال�صدمة (ليلة
الدخلة) ،وهي جمموعة من الأعرا�ض النف�سية التي ترتاوح ما بني �أعرا�ض االكتئاب والقلق عند التعر�ض ملثل هذه املواقف
وي�شكل اخلوف حالة طبيعية كاخلوف من الظالم والغرباء والبعد عن الوالدين.
لذلك ف�إن اخلوف وما يرتتب عليه قد ي�صاحب القا�صر �إذا تعر�ضت للزواج بهذا العمر واالنغالق الال �إرادي للمهبل ملن هن
يف عمر مبكر (وهو مر�ض نف�سي ابتداء) ويزيد من احتمال حدوث ذلك وجود اخلوف (القلق) من ال�شدة اجل�سدية من
الزوج وهي حال مر�ضية ت�ستدعي التدخل الطبي ووجود قابلية للإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض النف�سية خالل فرتة النفا�س (نتيجة
احتمال �إ�صابتها ب�إمرا�ض نف�سية قبل احلمل) وعدم اكتمال الن�ضج الذهني فيما يخ�ص اتخاذ القرارات وما يرتتب عليها
بالن�سبة للعناية بالطفل وواجبات الزوج والعالقة مع �أقاربه.

و�أكد التقرير على �إن زواج الق�صر يكون �أحد العوامل الرئي�سية التي ت�ساعد يف ظهور م�شكالت �صحية ونف�سية مما ي�ؤدي �إىل
4
زيادة الأمرا�ض يف الأ�سرة واملجتمع وبالتايل ت�شكل عبئ ًا اقت�صادي ًا على النظام ال�صحي.

املربرات االجتماعية لرفع �سن الزواج
هناك الكثري من الأعباء االجتماعية ترتتب على الأزواج خ�صو�صا يف بدايته ،ف�إذا كان الأزواج قا�صرين غري فاهمني مل�ؤ�س�سة
الزواج فكيف لهم حتمل هذه الأعباء ،وكيف لفتاة �صغرية كون من يتم تزوجهن ب�سن مبكرة هن الفتيات �أكرث من الذكور،
فكيف لهذه الفتاة التي مل تن�ضج بعد وهي يف �سن الطفولة �أن تقود م�ؤ�س�سة الزواج مع �أعبائها االجتماعية وما يرتتب عليها
من التزامات اجتاه الزوج والأطفال� ،إ�ضافة �إىل االلتزامات االجتماعية املجتمعة الأخرى جتاه �أهل الزوج و�أقاربها ،كل هذه
االلتزامات والأعباء تزيد من حجم �إ�شكالية الزواج املبكر  ،لكون �أن من هو طفل غري قادر على االن�سجام مع هذا الواقع
اجلديد مما ي�سبب �إ�شكاليات اجتماعية كبرية غالبا ما تنتهي باالنف�صال ونكون بذلك �ساهما بازدياد ن�سبة الطالق وغريها
.4

تقرير �صادر عن وزارة ال�صحة ال�سعودية موجه �إىل هيئة حقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية يف العام  2009حول الآثار ال�صحية للزواج يف �سن مبكر ،ن�شر على موقع �صحيفة الريا�ض االلكرتوين
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�أما بالن�سبة للآثار النف�سية على الأطفال لأم قا�صر فتح�صر يف ال�شعور باحلرمان ،حيث �أن الأم القا�صر ال ميكن �أن تقوم
بعملها ك�أم نا�ضجة وا�ضطرابات نف�سية ت�ؤدي �إىل �أمرا�ض نف�سية يف الكرب كالف�صام واالكتئاب نتيجة وجود الطفل يف بيئة
اجتماعية غري متجان�سة وت�أخر النمو الذهني عند الأطفال نتيجة انعدام �أو �ضعف الرعاية الرتبوية ال�صحيحة حيث ال ميكن
للأم القا�صر �أن تقوم بواجبها الرتبوي جتاه �أطفالها.
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من امل�ؤثرات ال�سلبية للأ�سرة الفل�سطينية ال احلد منها.
ففي الدرا�سة التي ن�شرتها وزارة �ش�ؤون املر�أة حتت عنوان( �إ�شكاليات الزواج املبكر يف فل�سطني) �أفادت �إن معظم الدرا�سات
�أ�شارت �إىل �أن  %93من حاالت الطالق التي �سجلت لدى املحاكم ال�شرعية كانت فيها عمر الفتيات من بني  19-15عاما مما
يفيد �أن الزواج املبكر هو �سبب رئي�سي لرفع معدالت الطالق.
�إن الزواج يف هذه ال�سن حتما هو ال�سبب الرئي�س من احلرمان من ا�ستكمال التعليم لدى الفتيات �أكرث منه لدى الذكور ففي
نف�س الدرا�سة �آنفة الذكر �إن امل�سوح ال�سكانية التي �أجريت على املجتمع الفل�سطيني للعام � 2003إىل �أن  %46.5من الفتيات
املن�سحبات من املدار�س ان�سحنب ب�سبب الزواج وهذا يف مرحلة التعليم الإلزامي �أي مرحلة ال�صف العا�شر �أي تكون الفتاة
بعمر � 15سنة وان معظم االن�سحاب للطالب الذكور كان ب�سبب التح�صيل العلمي ال�ضعيف ،وعليه فان الزواج يف هذا ال�سن
يحرم الفتيات من ا�ستكمال التعليم مما ي�ؤثر على ازدياد ن�سبة الأمية يف �صفوف الن�ساء  ،هذا �إ�ضافة �إىل حرمان الفتيات من
حقهن يف التعليم الذي كفله لهم القانون واالتفاقيات احلقوقية الدولية التي �آثرت ال�سلطة الوطنية االلتزام بها� ،إ�ضافة �إىل
حرمانها من امل�شاركة يف �سوق العمل مما يعني زيادة ن�سبة املعالني باملجتمع فتكون زيادة عدد امل�ستهلكني �أكرث من املنتجني
وبالتايل تكون التنمية االقت�صادية م�شوبة بخلل كبري.5
�إ�ستادا �إىل ما ورد �أعاله من مربرات تربز �أهمية تعديل املادة املتعلقة ب�سن الزواج ف�إننا نقرتح الن�ص التايل:
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« ي�شرتط �أن يكون �سن الزواج � 18سنة �شم�سية ،و�أن يكون املتعاقدين متمتعان بالأهلية القانونية لإبرام
التعاقد».
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 .5ا�شكاليات الزواج املبكر على املر�أة واملجتمع الفل�سطيني  ،درا�سة من اعداد �سرين ال�شخ�شري

الشخصية القانونية للمرأة

ما من ق�ضية �أثارت ومل تزل تثري اجلدل على �صعيد جمتمعنا ال�شرقي خ�صو�صا ،واملجتمع العربي والإ�سالمي عموما ،كق�ضية
ال�شخ�صية القانونية للمر�أة �أو بعبارة �أخرى ،احل�صول على االعرتاف الت�شريعي ال�صريح بامتالك املر�أة حلق و�سلطة القيام
بالت�صرفات القانونية �أ�سوة بالرجل� ،أو م�ساواتها يف هذا اجلانب بالرجل ،بحيث متتلك كما ميتلك حق و�سلطة القيام
بالت�صرفات القانونية وتخ�ضع لذات املوانع �أو العوار�ض التي قد حتول دون ذلك بال متييز �أو مفا�ضلة.
فاملجتمع ال�شرقي و�إن خطى خطوات ت�سجل له يف جمال االعرتاف بال�شخ�صية القانونية للمر�أة ،مل يزل غري قادر على ح�سم
بع�ض الق�ضايا التي تتعلق بهذا اجلانب لأ�سباب ومربرات متباينة ،منها ما مت �إرجاعه لأحكام ومربرات �شرعية ،ومنها ما يعود
لقيم املجتمع وعاداته وتقاليده و�أعرافه ،التي يجد الكثري من الأ�شخا�ص يف خمالفتها واخلروج عليها جدارا و�سدا ي�صعب
تخطيه ،رغم �إدراكنا جميعا بوجوب و�ضرورة التوقف �أمام بع�ض موروثها� ،سواء لعدم �صالحيته للتطبيق يف هذا الزمن� ،أو
لتناق�ضه وتعار�ض ا�ستمرار العمل به مع الكثري من املثل واملبادئ التي ن�ؤمن بها ون�سعى جميعا لتج�سديها وتطبيقها.
ان حديثنا عن �شخ�صية املر�أة و�إثارة �إ�شكاالته �أمرا �أ�صبح حتمي بل و�ضرورة ،ال يجب ان يبقى يف �إطار ال�صمت واخلوف
واخلجل و�صرخات الإ�ستحياء التي ال تتعدى جدران احلجر املقفلة �أو �صالونات النخب ومنتدياتهم ،فقد �آن الأوان لفتح الكثري
من املوا�ضيع و�إثارة النقا�ش املجتمعي ب�ش�أنها ،حل�سم �أو�ضاعها التي انعك�ست بال�سلب لي�س على كينونة املر�أة و�شخ�صيتها،
و�إمنا على �أداء ودور �أكرث من ن�صف جمتمعنا الذي مل يزل مغيب وغري متاح له اال�شرتاك بفاعلية يف بناء كينونتنا االجتماعية
والثقافية والفكرية واالقت�صادية والعلمية وال�سيا�سية.
�إن النظرة املجتمعية للمر�أة يف جمتمعنا الكبري ،حمكومة كما يت�ضح من خمتلف الكتابات والنقا�شات بجملة من الأعراف
والتقاليد والأطر التي ت�شكل ومل تزل ثوابت ي�صاغ من خاللها حدود االعرتاف ب�شخ�صية املر�أة والهام�ش املتاح مبقت�ضاه ر�سم
نطاق هذه ال�شخ�صية.
وبالرجوع ملحددات املجتمع العربي يف االعرتاف ب�شخ�صية املر�أة ،ميكننا القول ب�أن هذه املحددات قد بنيت على جملة من
املفاهيم والأ�س�س �أهمها:

•مل يزل اال�ستناد على االختالف التكويني والبنائي البيولوجي جل�سم املر�أة ك�أ�سا�س لإنكار مقدرتها على القيام ببع�ض
الت�صرفات ،بحيث بات هذا الو�ضع ،م�ؤ�شرا ومقيا�س ًا على عدم �صفاء ذهنها وعجزها على القيام بالت�صرفات �أو اتخاذ
القرارات ،ومن ثم �إ�سقاط و�سلب �صالحيتها يف الو�صول لبع�ض الوظائف ،علما ب�أن هذه التحوالت و�إن كانت وقتية فقد
�أ�ضحت �سندا لدميومة هذا احلكم.
•عدم اخلربة واملعرفة قيا�سا بالرجل الذي ت�سمح له الظروف باالختالط واملعرفة واكت�ساب التجارب ،ورغم التحوالت
التكنولوجية والثورة الإعالمية و�شيوع املعرفة و�سهولة الو�صول �إليها  ،مل يزل االختالط والتجارب ال�شخ�صية �أ�سا�س
ومربر للحكم على مقدرة املر�أة يف بع�ض املجاالت.
•الإ�سقاط العام لبع�ض الأحكام ال�شرعية وتعميمها على �إطالقها يف كافة الظروف والأحوال ،دون النظر للتحوالت
واحلراك االجتماعي والثقايف والعلمي ،بل وملا �أوجده هذا احلراك من تناق�ض وغياب للمو�ضوعية واملعقولية يف طرح
بع�ض الق�ضايا .كزواج ال�صغري ومو�ضوع ال�شهادة.
•التم�سك ب�إنكار �شخ�صية املر�أة يف بع�ض الق�ضايا مرده اخل�شية من املزاحمة ،و�سعي البع�ض لتكري�س ثقافة التمييز وعدم
امل�ساواة حفاظا على املكا�سب واملنا�صب وامل�صالح للتقليل من حجم املناف�سة.
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•الثقافة الذكورية ال�سائدة يف املجتمع ال�شرقي خ�صو�صا والعربي الإ�سالمي عموما ،وانعكا�س هذه الثقافة على النظرة
من �أهلية املر�أة ومكانتها ،بحيث منحت املر�أة مكانة اقل من تلك املمنوحة للرجل� ،سواء على �صعيد ال�شخ�صية القانونية
�أو على �صعيد جمموع احلقوق واحلريات الأخرى.
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•املر�أة ال الرجل دائما يف دائرة ال�شك والت�شكيك واخلوف من �سوء ا�ستغالل وا�ستخدام احلقوق واحلريات �إذا ما منحت
لها.
•ثقافة العار لدى املجتمعات وربطها بالأنثى دون الرجل ،بحيث دائما حت�سب على املر�أة ت�صرفاتها وينظر �إليها كجالب
للعار بغ�ض النظر عن عالقتها بارتكاب الفعل املثري لذلك ،ولهذا يتح�س�س املجتمع من �أي طرح قد يرتتب عليه التو�سع
يف الهام�ش املمنوح للمر�أة على �صعيد احلقوق �أو احلريات.
•�إن عدم احتكاك الن�ساء باحلياة العامة ،وقلة االختالط قد افقدهن القدرة على اكت�ساب املهارة والدراية واملعرفة ب�ش�ؤون
احلياة العامة وم�شاكلها وكيفية الت�صرف واالختيار واحلكم على الأمور ولهذا يبقى الرجل بالنظر الختالطه ذو مقدرة
ومعرفة وح�سن الت�صرف والأقدر على التمييز واحلكم على الأمور.
ودون الدخول يف جدلية العالقة بني هذه املحددات والواقع الراهن ،ن�شري اىل �أن اهتمامنا مبو�ضوع ال�شخ�صية القانونية
للمر�أة ال يعني �إنكارنا �أو رف�ضنا لقيمنا و�شريعتنا ومعتقداتنا على اختالفها �أو تقاليدنا التي نعتز ونفخر بها ،فال بد من
�ضرورة ت�سليط ال�ضوء عليها العتبارات عديدة� ،أهمها �ضرورة حتررنا من عقدة اخلوف واخل�شية من ا�ستح�ضار �أو مناق�شة
�أي مو�ضوع يثريه تطور احلراك االجتماعي والثقايف ،كما هو احلال مع الق�ضايا املتعلقة بامل�ساواة وحظر التمييز بني الرجل
واملر�أة وق�ضايا العنف الأ�سري ومو�ضوع التحر�ش اجلن�سي وق�ضايا االغت�صاب وغريها من الق�ضايا الهامة التي نرى �ضرورة
ووجوب التوقف اجلاد �أمامها خل�صو�صيتها ولأهمية البحث يف خمتلف جماالتها وجوانبها بالنظر النعكا�ساتها على واقع املر�أة
واملجتمع.

الوالية يف الزواج
يعترب مو�ضوع الوالية يف الزواج من �أهم املوا�ضيع املتعلقة ب�شخ�صية املر�أة القانونية� ،أي امتالكها لأهلية الأداء وفق املفهوم
القانوين املتعارف عليه � ،أي امتالك املر�أة للقدرة القانونية على مبا�شرة الت�صرفات القانونية على اختالفها.
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و�أهلية الأداء �أي �صالحية ال�شخ�ص لإعمال �إرادته �إعماال يرتب الأثر القانوين ،منطقها و�أ�سا�س االعرتاف بها الإدراك
والتمييز ،ولهذا قد تت�أثر بجملة من العوامل �إذ قد تكون لل�شخ�ص �أهلية �أداء كاملة �أو قد تكون �أهليته ناق�صة �أو قد تكون
معدومة وغري معرتف لها بامتالكها .ويتقرر و�ضع الأهلية ومركزها ح�سب القدرة على التمييز ولهذا يرتبط قيامها واكتمالها
بتدرج املراحل العمرية للفرد ،ما بني الوالدة والو�صول �إىل �سن الر�شد ،كما قد تت�أثر مبجموعة من العوار�ض التي قد تنتق�ص
منها �أو ت�سقطها وتعدمها كما هو احلال يف الظروف التي قد ي�صاب بها ال�شخ�ص مبر�ض عقلي ي�ؤثر على �إدراكه كاجلنون
والعته� ،أو ل�سفه �أي الإ�سراف وتبذير املال على غري مقت�ضى العقل �أو لغفلة �أي ال�سذاجة التي يو�صف بها ال�شخ�ص غري القادر
على التمييز بني ما ينفعه �أو ي�ضره من الأفعال والت�صرفات ،وقد تكون هناك موانع ي�ؤثر قيامها رغم امتالك ال�شخ�ص
للإدراك والتمييز على قدرته يف مبا�شرة الت�صرفات القانونية بنف�سه ،ومن ثم متنعه من القيام ببع�ض الت�صرفات لأ�سباب
ج�سمانية �أو مادية �أو قانونية ،كال�شخ�ص امل�صاب بعاهة بدنية� ،أو الغائب واملفقود الذي تعطل م�صاحله ويناط الت�صرف
ب�ش�ؤونه طوال غيبته �أو فقدانه مبن يقوم مقامه من الأ�شخا�ص حلني عودته �أو ات�ضاح م�صريه.
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وقد تكون موانع امتالك ال�شخ�ص للأهلية موانع قانونية كحال ال�شخ�ص املحكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية� ،أو بعقوبة تقت�ضي
حرمانه من بع�ض الت�صرفات القانونية� ،إذ حتول هذه الأو�ضاع بني ال�شخ�ص و�إمكانية قيامه ببع�ض الت�صرفات التي تناط
بالق ّيم على �إدارة �أمواله.
وبعيدا عن الدخول يف نقا�ش وتو�ضيح خمتلف جوانب الأهلية القانونية ،نود �أن نتوقف �أمام �أهلية الأداء للمر�أة يف �إبرام عقد
الزواج ،فهل متتلك املر�أة هذه الأهلية ومن ثم يحق لها �أن تربم عقد زواجها �أ�سوة بالرجل الذي له وفق ما اتفق عليه الفقهاء
�أن يزوج نف�سه ،ويختار امر�أته ب�إرادته ،ويبذل ما ي�شاء لها من مهر �أو هدايا ،ويعترب عقده نافذ ًا وغري معلق على �إجازة غريه.6
 .6ورقة عمل مقدمة من قبل املحامي والباحث الأ�ستاذ نا�صر الري�س مقدمة للور�شة الإقليمية املنعقدة بفي بريوت يف �آذار  2009حول قانون �أحوال �شخ�صية
عادل بعنوان ال�شخ�صية القانونية للمر�أة

الوالية يف الزواج والقوانني الأخرى ...

الوالية والقانون الأ�سا�سي  ...انطالقا من الهرم وهو القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني الذي هو مبثابة الد�ستور لل�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ف�إننا جند انه �أكد على مبد�أ امل�ساواة بحيث ن�صت املادة ( )9منه على « الفل�سطينيون �أمام القانون
والق�ضاء �سواء ال متييز بينهم ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الإعاقة» وانطالقا من هذا املبد�أ
يف القانون الأ�سا�سي فان الوالية على املر�أة عند �إبرام عقد الزواج �إمنا هي خرق للقانون الأ�سا�سي الذي �أكد على مبد�أ امل�ساواة
للفل�سطينيني جميعا �أمام القانون.
الوالية وقانون االنتخابات العامة  ...اليوم ومن خالل قانون االنتخابات العامة والذي افرد موقعا للمر�أة يف تويل
املنا�صب العامة يف الدولة � ،إ�ضافة �إىل خو�ضها االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية  ،بل �أ�سهم لقانون يف منحها كوته يف الربملان
مما يعني انه من املحتم وجود املر�أة يف الربملان ،مما يعني �أن املر�أة �ستكون هي من يعمل على �صياغة القانون و�إقراره  ،فكيف
ميكن �أن تكون املر�أة ي هذا املوقع وتقر القانون ومن ثم �إن �أرادت �أن تربم عقد زواجها بنف�سها يف ال ت�ستطيع من دون وليها،
فاملر�أة القادرة على �صياغة القانون و�إقراره ليطبق على املجتمع الرجل واملر�أة هي بكل ت�أكيد قادرة على �إبرام عقد زواجها
بنف�سها.
كما وان قانون االنتخابات العامة مل يحدد مر�شح الرئا�سة برجل �أو امر�أة ،مما يعني انه من املمكن �أن تتوىل الرئا�سة امر�أة ،
وهذا يعني اعرتفا ب�أهلية املر�أة لهذه املنا�صب فهل ميكن �أن تكون املر�أة �أهال لتويل من�صب الرئا�سة وهي بذلك تكون م�س�ؤولة
عن ال�شعب كل ال�شعب  ،ويف ذات الوقت غري قادرة على �إبرام عقد زواجها بنف�سها.
الوالية والقوانني اجلزائية � ...إذا ما نظرنا �إىل القوانني اجلزائية ف�إننا جند �أن القانون ال يفرق بني رجل وامر�أة عند
ارتكاب اجلرائم ،فالقانون اجلزائي مل يفرق بني رجل وامر�أة �سواء قبل �سن الر�شد � 18سنة �أو بعده ففي كلتا احلالتني تعامل
مع الرجل املر�أة على نف�س القدر فيما يتعلق بامل�س�ؤولية اجلزائية  ،فقبل بلوغ �سن � 18سنة تعامل قانون الأحداث مع ال�شاب
والفتاة بنف�س القدر �إذ اعتربهم �أحداث ينطبق عليهم قانون الأحداث ،وبعد بلوغهم �سن  18تعامل القانون معهم على �أنهم
كاملي الأهلية وبالتايل كمال امل�س�ؤولية اجلزائية اجتاه ما قاموا به من �أفعال.

الوالية يف الزواج والثيب  ...الثيب هي املر�أة التي �سبق وان تزوجت من قبل ،فهنا لقد �أزال قانون الأحوال ال�شخ�صية
عنها الوالية �إذا ما �أرادت الزواج مرة �أخرى ،بحيث حدد القانون �أن الثيب التي جتاوزت �سن � 18سنة من عمرها يحق لها
�أن تزوج نف�سها من دون ويل ،و�إذا ما توقفنا لفهم الغاية من وراء ذلك ف�إننا جند �إن اعتبار الثيب �أنها �أ�صبحت �أكرث دراية
ومعرفة ب�أمور الزواج وعليه ميكنها �أن تزوج نف�سها بنف�سها �إن �أ�صبحت � 18سنة عند زواجها الثاين ،فكيف ميكن فهم هذا
التناق�ض يف القانون  ،فهل �أن املر�أة التي تزوجت يف �سن � 18سنة و�أ�صبحت ثيب بعد عام �أو ن�صف عام هي فعال �أكرث دراية
ب�أمور الزواج من غريها من الن�ساء ،وهي فعال �أكرث دراية ب�أمور احلياة من املر�أة ع�ضو يف املجل�س الت�شريعي تعمل على �إقرار
قوانني � ،أو امر�أة �أ�صبحت وزيرة  ،وهي ال ت�ستطيع �أن تربم عقد زوجها بنف�سها.

الوالية وحقوق املر�أة
انطالقا من ما �أقرته الوثائق الفل�سطينية من �إميانها مببد�أ امل�ساواة والعدل  ،ف�إننا جند لزوما �أن نحقق هذه الر�ؤية يف
منظومة الت�شريعات والقوانني التي نحتكم �إليها من �إزالة كافة �أ�شكال التمييز وعدم امل�ساواة اجتاه �أفراد املجتمع كافة ،وان
الإبقاء على ن�صو�ص متيزية يف بع�ض القوانني هو �إبقاء للتميز وعدم امل�ساواة ،ومن هنا البد من �إعمال ما تبناه رئي�س ال�سلطة
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الوالية يف القوانني املدنية والتجارية  ...لقد تعاملت كافة القوانني املدنية والتجارية مع املر�أة والرجل بنف�س القدر
فيما يتعلق بالت�صرفات من معامالت و�إبرام عقود وذلك من ناحية اكتمال الأهلية ،فلم يفرق القانون بني رجل وامر�أة فيما
يتعلق باكتمال الأهلية ملمار�سة املعامالت التجارية واملدنية ،و�إمنا اعترب �أن من �أكمل �سن الر�شد ي�ستطيع �أن يتوىل �إدارة �أمواله
كامال لي�س عليه �سلطان �أو ويل ،و�أبقى القانون الوالية والو�صاية واحلجر على املجنون وال�سفيه واملعتوه ومل يحدد �أو يفرق بني
الرجل واملر�أة يف هذا اجلانب.
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الوطنية الفل�سطينية من وثيقة حقوق املر�أة واتفاقية �إلغاء كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،البد من �إعمالها يف كافة القوانني
والت�شريعات ،فالوالية هي انتهاك حلقوق املر�أة وهي تعني الإبقاء على النظرة الدونية للمر�أة و�أنها قا�صرة غري قادرة على
االختيار وممار�سة حقوقها دون �أي ت�أثري عليها.
�أكدت اتفاقية �إلغاء كافة �أ�شكال التمييز يف املادة  16منها على وجوب �أن يتمتع الزوج والزوجة بامل�ساواة يف كافة الأمور املتعلقة
بالزواج والأمور العائلية ،وان تكفل حرية االختيار فيما يتعلق بالزواج ابتداء من عقد الزواج وممار�سة كافة �شرائط عقد
الزواج بالت�ساوي من حيث القبول احلر والكامل و�إبرام عقد الزواج ،وعليه البد من تطبيق ن�صو�ص هذه االتفاقية يف القوانني
7
والت�شريعات الفل�سطينية خ�صو�ص ا بعد توقيع رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على هذه االتفاقية ،والتزام ال�سلطة بها.
كما و�أكدت اتفاقية الر�ضا بالزواج واحلد الأدنى ل�سن الزواج وت�سجيل عقود الزواج للعام  1963على وجوب الر�ضا الكامل
عند �إبرام عقد الزواج  ،والتعبري عن هذا الر�ضا ب�شخ�صي عاقديه ،واعتربت �أن �أي عقد يجري خمالف لذلك يعترب غري
قانوين ،مما يعني �أن هذه االتفاقيات جاءت للت�أكيد على ال�شخ�صية القانونية للمر�أة و�أنها قادرة على �إجراء الت�صرفات
اخلا�صة بعقد الزواج ب�إرادتها احلرة غري م�شوبة دون �أي �إكراه.8

�شهادة املر�أة
ال�شهادة م�شتقة من امل�شاهدة وهى املعاينة لأن ال�شاهد يخرب عما �شاهده وعاينه ومعناها الأخبار عما علمه بلفظ �أ�شهد �أو
�شهدت ،وال يحل لأحد �أن ي�شهد �إال بعلم والعلم يح�صل بالر�ؤية �أو ال�سماع �أو با�ستفا�ضة فيما يتعذر علمه غالب ًا بدونها.
وال يختلف مو�ضوع �شهادة املر�أة عن الوالية ب�ش�أن اجلدل الذي �أثاره على �صعيد املدافعني عن حقوق املر�أة وعن املتم�سكني
بالثبات وعدم جواز نقا�ش هذه الق�ضايا التي ح�سمت فقها وجدال من كبار الأئمة ،رغم كون هذا املو�ضوع مل يكن مطلقا حمل
�إجماع ،فقد اختلفت وتباينت الآراء ب�ش�أنه فهناك جمموعة من العلماء والفقهاء تتم�سك باعتبار �شهادة املر�أة تعادل ن�صف
�شهادة الرجل بل تطلق هذا احلكم وتعممه على �سائر الظروف والأحوال ،وهناك باملقابل من يرى ب�أن �شهادة املر�أة م�ساوية
ل�شهادة الرجل ،و�أن حالة الدين لي�ست �سوى احلالة الوحيدة التي تعترب فيها �شهادة املر�أة ن�صف �شهادة الرجل ،كما هو احلال
مع ابن تيميه وابن قيم اجلوزية والإمام حممد عبده ،وجمموعة كبرية من العلماء.
وبعيدا عن الدخول يف جدلية ا�ستعرا�ض ما قيل عن مو�ضوع ال�شهادة ،ميكننا القول ب�أن املنطق والعقل يقت�ضي تغليب االجتاه
املعتدل ومن ثم رف�ض وعدم الأخذ مبا تبناه االجتاه املتم�سك مبوقفه من عدم امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف ال�شهادة ،وحجتنا
على ذلك:
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•مبا �أن مو�ضوع ال�شهادة من موا�ضيع اجلدل املختلف ب�ش�أنها فلماذا يتم �أخذ االجتاه املت�شدد على ح�ساب االجتاه املعتدل
بل والأقرب اىل العقل والواقع واملنطق ،والأكرث متا�شيا مع كرامة املر�أة وكينونتها ك�إن�سان ،فلماذا الإ�صرار على ت�صغري
املر�أة بتو�صيفها بالعاطفية واالنفعالية وعلة الن�سيان وعدم القدرة على التذكر وغريها من املربرات التي تتنافى مع
املنطق والعقل بل ت�سجل �ضد القائلني بها ،فهل يعقل �أن تتوىل املر�أة الق�ضاء وت�صبح حمك ّمة وخبرية يف الوقت الذي
ي�شكك ب�شخ�صيتها ومقدرتها على ال�شهادة.
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•ان رف�ض �شهادة املر�أة يف بع�ض الق�ضايا كاحلدود قد ي�ؤدي اىل �إنكار العدالة ،و�إ�ضاعة حق املت�ضرر ،و�إفالت اجلاين
من العقاب واملالحقة ،فكيف ميكن امل�ساءلة و�إثبات الواقعة �إذا ما كان ال�شاهد على جرائم احلدود (ال�سرقة والقذف
واحلرابة و�شرب اخلمر والردة والبغي) امر�أة فقط� ،أو امر�أتني فهل تقبل �شهادتها �أو �شهادتهن يف هذه احلالة �أم ترف�ض
وال ي�أخذ بها؟ وما هو الأهم يف مثل هذه الأو�ضاع للمجتمع ،هل املهم بالن�سبة لنا حماية حق املجتمع و�ضمان �أمنه ونظامه
وا�ستقراره ومكافحة اجلرمية� ،أم الدخول يف �سجال وخالف حول قبول �أو رف�ض �شهادة املر�أة؟.
 .7امل ��ادة  16م ��ن اتفاقية �إلغاء كافة �أ�ش ��كال التمييز �ضد املر�أة اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
امل�ؤرخ يف 18كانون ثاين  ،1979تاريخ النفاذ � 3أيلول �سبتمرب 1981
 .8امل ��ادة  1م ��ن اتفاقية الر�ض ��ا بالزواج واحلد الأدنى ل�سن الزواج وت�سجيل عق ��ود الزواج ،عر�ضت للتوقيع والت�صديق م ��ن اجلمعية العامة للأمم بتاريخ 7
ت�شرين ثاين  ،1963تاريخ النفاذ  9كانون الأول 1964

•املر�أة �أ�صبحت قا�ضي وكاتب عدل وحمققة ومديرة مل�ؤ�س�سات مالية بل ومدر�سة وحما�ضرة و�شرطية وغريها من
الوظائف ،فكيف لنا ان نرف�ض م�ساواتها بال�شهادة مع الرجل يف امل�سائل املالية يف الوقت الذي قد تكون املر�أة هي
القا�ضي �أي هي من يحكم يف هذه الأو�ضاع ويبت بها ،ولي�س هذا فح�سب �إذ كيف ميكن لنا �أن ن�شكك يف قدرة وذاكرة
املر�أة يف املعامالت املالية والديون ،يف الوقت الذي نثق بها يف ق�ضايا املرجعيات ونقل الأحاديث والوقائع ،بل ونقبل �أن
ن�أخذ عنها ثاين م�صادر �شريعتنا الإ�سالمية �أي الأحاديث النبوية ال�شريفة ،فهل يعقل �أن ن�شكك مبقدرتها يف ا�سرتجاع
وتذكر بع�ض الق�ضايا واملعامالت املالية والديون ،وال ن�شكك بهذه الذاكرة يف ق�ضايا امل�صدر الذي يعترب الأ�سا�س والعماد
للدين.
•ومن جانب �آخر هناك بع�ض الق�ضايا التي �أ�صبحت ال�شهادة فيها لي�ست بذات وزن كما هو احلال مع الن�سب والوالدة،
فهذه ال�شهادات �أي�ضا يجب ان تنتهي وتتوقف جدلية انفراد املر�أة بها ،لكون و�سائل �إثباتها �أ�ضحت حمكومة مبا �أوجده
التطور العلمي من و�سائل و�أدوات �أ�صبحت �أكرث دقة وم�صداقية يف �إثبات الن�سب.
ومن جانب �آخر ان الهدف من ال�شهادة يف الر�ضاعة والن�سب والوالدة هو �إثبات الن�سب واحليلولة دون اختالط الدماء و�أي�ضا
حماية حقوق املولود واملجتمع ،فلماذا �أي�ضا تقت�صر على املر�أة دون الرجل ،فطاملا كان الهدف حماية املجتمع ونظامه ،فهنا
يجب ان تت�سع و�سائل الإثبات ال �أن ت�ضيق وتنح�صر.
•ال يعقل ان يجيز ال�شرع للمر�أة حق �إبرام خمتلف العقود والت�صرفات املالية ،ثم يقيد �شهادتها باملطلق يف تلك العقود.
•ان �أ�سلوب التعميم على الرجال والن�ساء خاطىء وغري من�صف ،كما مل يعد مو�ضوع تق�سيم وتوزيع الأدوار يف ال�شهادة
كما كان بال�سابق ،مبعنى ان تعدل �شهادة الرجل �شهادة امر�أتني فيما هو �أكرث خربة فيه ،و�أن تعدل �شهادة املر�أة �شهادة
رجلني فيما هي �أكرث خربة فيه من الرجل ،فالتداخل يف جماالت العمل واقتحام املر�أة لكل امليادين يف يومنا هذا،
فهناك جماالت �أ�صبحت املر�أة بحكم موقعها الوظيفي واملهني وم�ستواها العلمي تفوق خربة ومعرفة الرجل يف الكثري من
املجاالت ،كما دخل الرجل على املجاالت التي كانت حكرا على املر�أة ،ما يقت�ضي �ضرورة �إعادة النظر يف هذا الو�ضع.

كما وينتهك هذا الإنكار كافة املبادئ والقيم التي قام عليها كل من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،واتفاقية الق�ضاء على كافة
�أ�شكال التمييز ،وغري ذلك من املواثيق والإعالنات الدولية التي قام جوهرها على �إن�صاف ومتكني املر�أة واالعرتاف لها
بحق امل�ساواة مع الرجل �أمام القانون وحقها يف االعرتاف ب�شخ�صيتها القانونية وحقها يف التمتع باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
وغريها.
ان امتالكنا لل�شجاعة واملو�ضوعية يف طرح ونقا�ش ق�ضايا املر�أة ،يقت�ضي منا �ضرورة العمل اجلاد على موائمة �أو�ضاعنا
وت�شريعاتنا مع املبادئ واملعايري التي قبلتها الأ�سرة الدولية والتي ال تتناق�ض من حيث اجلوهر واملبد�أ مع �شريعتنا الإ�سالمية،
فانعدام الن�ص القطعي على �صعيد الوالية وال�شهادة يف اغلب حاالتها ي�ؤكد على ان املو�ضوع قد ترك لأهل كل زمان
وخل�صو�صيتهم وظروفهم و�أو�ضاعهم وحراكهم ولهذا ال يجانب ال�صواب من ينادي ب�ضرورة موائمة هذه الأمور مع ع�صرنا،
كما ال يحق لالجتاه الآخر ان ي�صر ويتم�سك ب�صحة و�سالمة موقفه ب�ش�أن ا�ستح�ضار وتطبيق االجتهادات الفقهية امل�ساندة
ملوقفه ،وي�ستبعد غريها من االجتهادات التي قد تكون �أكرث حماكاة لواقعنا.
ان االجتهاد القائم على التم�سك بالوالية و�إنكار م�ساواة املر�أة بالرجل يف جمال ال�شهادة ،قد يكون اجتاها �سليما ومتما�شي مع
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هذا و يندرج �إنكار ال�شخ�صية القانونية للمر�أة ل�ضمان نطاق مفهوم وم�صطلح التمييز �ضد املر�أة الذي ع ّرفته اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة لعام  ،1981بكونه �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من
�آثاره �أو �أغرا�ضه ،توهني �أو �إحباط االعرتاف للمر�أة بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية واملدنية �أو يف �أي ميدان �آخر� ،أو توهني �أو �إحباط متتعها بهذه احلقوق �أو ممار�ستها لها ،ب�صرف النظر
عن حالتها الزوجية وعلى �أ�سا�س امل�ساواة بينها وبني الرجل.
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الظرف والواقع يف زمنه وظرفه ورمبا عرب فعال عن واقع ومنط �سلوك يف ذلك الزمن ،ولهذا �إن كان قد �صلح لذلك الوقت فهو
لي�س كذلك بالن�سبة حلالنا ووقتنا وطبيعة حراكنا االجتماعي والثقايف واالقت�صادي وللأدوار التي باتت تلعبها املر�أة يف يومنا.
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ال�شك ب�أن مناء وتطور واقعنا العربي ال ميكن له �أن يتحول ايجابيا �إال �إذا �أدرك اجلميع ب�أهمية و�ضرورة متكني ن�صف املجتمع
املغيب من �أخذ دوره ومكانته ،ال �أن ي�صر البع�ض على االنتقا�ص منها لأ�سباب ودوافع ال تعود �سوى ملوروث وتقاليد �سلبية
ولثقافة العار وال�شك واالقتناع بفوارق الإدراك والدراية بني الرجل واملر�أة رغم اختالف وتبدل الزمان بل والأدوار واملواقع،
ول�ست خجال عندما نقول لأ�سباب ترجع خل�شية البع�ض من مزاحمة ومناف�سة املر�أة له يف امليادين ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية .9
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 .9ذات املرجع ال�سابق

تعدد الزوجات

10

يعني التعدد زواج الرجل ب�أكرث من زوجه يف وقت واحد ،وقد �أجازته بع�ض ال�شرائع ال�سماوية ورف�ضته وحرمته الديانة
امل�سيحية واليهودية ،كما �أجازته العديد من التقاليد يف بع�ض املجتمعات ،لأ�سباب وموجبات اجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية.
ويعترب التعدد خ�صو�صا �إذا ما نظرنا اىل واقع جت�سيده و�آليات تطبيقه و�إعماله من قبل املجتمعات والأفراد الذين اعتادوا على
هذا النمط من ال�سلوك يف تكوين �أ�سرهم ،من الق�ضايا التي �أثرت على و�ضع ومكانة املر�أة ،بل �شكلت �أحد املوانع واملعيقات
التي حالت دون امتالك املر�أة يف جمتمعنا العربي وال�شرقي ملكانتها وكينونتها الإن�سانية.
ويعترب مو�ضوع التعدد من املوا�ضيع التي �أثارت ومل تزل اجلدل الوا�سع بني جمهور املنادين برف�ض هذا الو�ضع وجمهور
املنادين ب�ضرورة الأخذ به ملزاياه االجتماعية واالقت�صادية والأخالقية ،ا�ستنادا لعدة اعتبارات �أهمها:
•عدم قدرة الزوجة الأوىل على تلبية و�إ�شباع الرغبات اجلن�سية للزوج ،ومن ثم يعترب التعدد احلل الأمثل وال�سد املانع دون
انحراف الزوج وبحثه عن رغباته بو�سائل وطرق غري م�شروعة وحمرمة.
•يعترب التعدد احلل املثايل مل�شكلة اخللل الدميغرايف يف ارتفاع ن�سبة الإناث قيا�سا بالذكور يف جمتمعنا ،ومن ثم قد يحقق
التعدد احلل لإن�صاف الن�ساء جراء ما يقدمه من فر�ص لهن يف الزواج وتكوين الأ�سر .
•و�سيلة حلل م�شكلة عدم �إجناب الزوجة الأوىل.
•و�سيلة لتجاوز مر�ض الزوجة الأوىل.
•حل للأو�ضاع غري الطبيعية التي تن�ش�أ عن احلروب وما تخلفه من خلل يف ن�سبة الذكور قيا�سا بالإناث.
•و�سيلة تكافل اجتماعي جراء متكني الرجل من تبني �أكرث من �أ�سرة ومن ثم حتقيق تكافل اجتماعي فردي يحقق الأمن
واال�ستقرار ويقلل من الفاقة وامل�شاكل االجتماعية التي قد تع�صف باملجتمع ب�أو�ضاع معينة.
•من الأف�ضل قبول املر�أة بفكرة التعدد لكون بديلها �سيكون الطالق.
•(قد ي�ستويل احلب على قلب زوج فيهيم بامر�أة غري زوجته وتهيم به بحيث ي�صعب عليهما التخلي عن بع�ضهما  ...فيكون
11
من امل�صلحة لهذا الرجل التزوج بهذه املر�أة مع الإبقاء على زوجته الأوىل حتى ال يقعان يف الفاح�شة املحرمة).

ودون الدخول يف جدلية التعدد و�أ�سبابه ومربرات وفل�سفة تبنيه على �صعيد ال�شريعة الإ�سالمية وال�ضوابط والقيود التي
�أقرتها وفر�ضتها لقيامه ،ميكنني القول ب�أن �ضوابط ال�شريعة و�شروطها لقيام هذه احلالة قد جعلتها رغم الإباحة اقرب �إىل
اال�ستحالة بل من ال�صعوبة مبكان جت�سيدها لأ�سباب ال تتعلق باملقدرة و�إمنا بفل�سفة العدل التي ا�شرتطتها والتي متتد �إىل
اجلوانب املعنوية النف�سية قبل اجلوانب املادية ،مبعني يجب على من يعدد �أن يكون عادال يف جميع اجلوانب �سواء ما تعلق منها
باالحتياجات املادية� ،أو االحتياجات النف�سية واملعنوية لأزواجه.
ان دعاة وقف هذا ال�شكل من الزواج والذين بد�أوا مبناه�ضة التعدد منذ بدايات القرن الع�شرين ا�ستندوا �إىل قراءة الن�ص
القر�آين بطريقة خمتلفة وا�ستطاعوا قراءة ال�سياقات التي فر�ضها وال زال التغيري الثقايف االقت�صادي االجتماعي والأخالقي
 .10مرجع �سابق
 .11ب ��دران �أب ��و العينني بدران ،الفقه املقارن للأحوال ال�شخ�صية بني املذاهب الأربعة ال�سنية واملذهب اجلعفري والقانون ،اجلزء الأول ( الزواج والطالق)
دار النه�ضة العربية بريوت دون رقم �أو تاريخ الطبعة �ص .131
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ال �شك ب�أن الزواج و�إن كان يلبي حاجة غريزية جن�سية للطرفني �إال انه �أوال وقبل كل �شيء ،نظام اجتماعي و�إن�ساين قائم على
املودة واملحبة والرحمة وامل�ساكنة وامل�شاركة بني �شخ�صني يف خلق وبناء حياة �أ�سرية م�ستمرة وم�ستقرة بني رجل وامر�أة ،ولهذا
يجب ان ينطلق اجلميع يف نظرتهم لهذه العالقة من منظور اجتماعي و�إن�ساين يراعي م�شاعر وكرامة ال�شركاء وينطلق من
هذه الفل�سفة يف التعاطي مع مفهوم الزواج وفل�سفته يف النظام االجتماعي ملجتمعنا.
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والقانوين عرب �سريورة متنوعة امل�سارات وامل�صادر جوهرها الأ�سا�سي هو م�صلحة الإن�سان وهنا حتديدا كرامة املر�أة ،وعدالة
الأديان ،وقامت هذه املحاوالت بك�سر النظرات النمطية للأدوار االجتماعية لكال اجلن�سني وما ين�ش�أ عنهما من متييز يف
احلقوق وقد انعك�س هذا يف م�ضامني حقوق املواطنة ،ويف د�ساتري معظم الدول العربية التي ن�صت على امل�ساواة .ولعل
منطلقات تيار راف�ضي التعدد ي�ستند يف الرد على م�صوغات من يدعم التعدد بالإ�شارة �إىل الق�ضايا التالية :12
•مل تعد احلروب تقت�صر على الرجال فقط ،فالن�ساء هن �أي�ضا م�شاركات يف �آلة احلرب �سواء يف اجليو�ش او يف �إدارة
احلرب ،واحلرب �شهدت تغري ًا يف �شكلها فهي مل تعد حت�صد اجليو�ش فقط ،بل �شعوبا بكاملها مبا فيها من مدنيني بغ�ض
النظر عن اجلن�س كما حدث يف احلروب الأخرية مثل حرب العراق.
•الزعم بزيادة ن�سبة الن�ساء على الرجال يف املجتمعات هو زعم غري �صحيح ،ففي جمتمعنا الفل�سطيني على �سبيل املثال
ت�شكل الن�ساء ن�سبة هي  %49.3مقابل ن�سبة  %50.7من الرجال ،ا�ضافة اىل ذلك ،كيف يف�سر دعاة التعدد ظاهرة
العمالة الوافدة وغالبيتها من الرجال ،حيث تبنى مدن خا�صة له�ؤالء العمال ،وال�س�ؤال الذي يطرح هنا :هل تقوم الدول
من اجل احلفاظ على االخالق وعدم ال�سقوط بالرذيلة بالعودة لتعدد الأزواج لتقوم امر�أة واجدة بحماية �أربع رجال او
�أكرث �إذا �أمكن ،خا�صة ان طبيعة الرجال اجلن�سية كما يدعوا ان�صار التعدد ال ميكن ال�سيطرة عليها.
•اما بالن�سبة لت�سويغ خلق الروابط والت�ضامن على �أر�ضية امل�صاهرة ،فيجابه بدرا�سات اجتماعية قدمت على مدار القرن
املا�ضي وال تزال تتناول م�شاكل التعدد يف تف�سخ الأ�سر ويف بثه احلقد والكراهية وال�شقاق والنزاع بني الأوالد والزوجات،
ويكفي ان ن�شري �إال �أن دالالت كلمة “ال�ضرة” التي تطلق على الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة تت�ضمن دالالت ال�ضرر،
ويف بع�ض اللهجات هناك تعابري اخرى “الطبينة” وهي املخادعة والعدوة ،وكلها تعابري حمايدة تو�صف بها الزوجة
الأخرى.
ورغم ذلك نقف على ا�ستغالل وتذرع جمتمع الرجال بالإباحة ال�شرعية للتعدد ،كمربر و�سند لإ�ضفاء امل�شروعية على تنفيذه
لهذه الإجازة ،بل ال نغايل �إن قلنا ب�أن واقع التعدد يف جمتمعنا العربي والإ�سالمي ي�شري اىل ان �أغلب �أن مل يكن معظم حاالت
التعدد قد متت لأ�سباب ال عالقة لها ب�أ�س�س ومربرات ال�شريعة الإ�سالمية يف �إباحة هذا الو�ضع و�إمنا لتلبية رغبات الرجل،
الذي �أ�ساء كما هو ثابت ا�ستخدام هذه الرخ�صة والإجازة ،وهذا ما يت�ضح من خالل الكثري من املالحظات التي ي�ستطيع
الرا�صد لأثر وانعكا�س هذا الزواج على الفرد واملجتمع التوقف �أمام جملة من املالحظات على التعدد �أهمها و�أخطرها على
املر�أة واملجتمع والأبناء هي:
•�إن اغلب حاالت التعدد تقوم على زواج غري متنا�سب من حيث العمر بني الرجل واملر�أة ،فالرجل يختار يف حال التعدد
امر�أة ت�صغره بكثري.
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•ي�ؤدي التعدد اىل �إنكار حقوق الزوجة الأوىل التي يقت�صر حقها كما هو ثابت على تغطية تكاليف الإنفاق ودون �أدنى عدالة
�أو م�ساواة بينها وبني الزوجة الثانية.
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•ي�صل التعدد يف الكثري من احلاالت التي حتلل الزوج املطلق من م�س�ؤولياته والتزاماته وترك العبء بالكامل على الزوجة
الأوىل.
•الكثري من حاالت التعدد تتم بال�سر ودون علم ومعرفة الزوجة الأوىل التي تكره يف اغلب احلاالت على قبول هذا الواقع
والتعاي�ش معه.
•�أ�صبح التعدد و�سيلة �ضغط وتهديد للمر�أة يف ا�ستقرارها ودميومة حياتها الزوجية ،بحيث كثري ما ي�ستخدم الرجال
هذه ال�سلطة كو�سيلة �ضغط وتهديد لإجبار الزوجة على التنازل عن بع�ض حقوقها �أو جتنب معار�ضة الرجل �أو مطالبته
بالتزاماته.
 .12تع ��دد الزوج ��ات درا�سة مقدمة م ��ن جمعية املر�أة العاملة  ،ام ��ال خري�شة  2008/11/20مبنى اله�ل�ال االحمر البرية  ،الور�ش ��ة الوطنية لتعديل قوانني
االحوال ال�شخ�صية.

•�أ�صبح مربر الرجل يف التعدد االقتدار املايل ولي�س العدل.
•يتم التعدد على ح�ساب الأبناء واحتياجاتهم النف�سية واملادية اذ يذهب جل اهتمام الرجل و�إنفاقه على زواجه الثاين.
•�أ�صبح التعدد و�سيلة لتلبية رغبات الرجل اجلن�سية.
•يثري التعدد الكثري من امل�شاكل االجتماعية وخ�صو�صا يف حال الزواج املتكرر من بع�ض الرجال يف �أكرث من دولة ،بحيث
بات هذا الزواج عمليا يثري الكثري من الإ�شكاالت على �صعيد �شيوع حاالت انعدام اجلن�سية للأبناء وحقوقهم املختلفة يف
بلد جن�سية الأم.
•وجود عالقة ما بني الت�شرد والت�سرب من املدار�س وواقعة التعدد.
•انعدام العالقة الأ�سرية وتفكك الأ�سر يف اغلب حاالت التعدد.
•ت�أثري التعدد على نظرة املجتمع للزوجة الأوىل و�أبنائها وبناتها ،وتعاطي املجتمع مع �إناث الأ�سر يف حاالت التعدد بنظرة
خمتلفة عن �إناث الأ�سر الأخرى.
وبالطبع هناك الكثري من الإ�شكاالت التي اذا ما قارنا منافع �إباحة التعدد مع حما�سن منعه �أو �ضبطه لوجدنا ب�أن امل�صلحة
العامة و�أمن الفرد االجتماعي واالهتمام بالبعد الإن�ساين وبكرامة الفرد واملر�أة وحقوقهم يقت�ضي �ضرورة تدخل امل�شرع يف
منطقتنا ل�ضبط وتقييد هذه املمار�سة من خالل الن�ص ال�صريح مبنت ت�شريعات الأحوال ال�شخ�صية �أو قوانني الأ�سرة العربية
على عدم جواز الزواج ب�أكرث من واحدة �إال ب�إذن املحكمة ،13الذي يجب �أن ت�شرتط لإعطاء ومنح هذا الإذن جملة من ال�شروط
�أهمها:
1 .1قبول الزوجة الأوىل ال�صريح.
2 .2ان تكون هناك م�صلحة م�شروعة ومربرة للتعدد.
3 .3ان تكون للزوج كفاية مالية لإعالة �أكرث من زوجة واحدة و�أن يقدم �إقرار بهذه الكفاية.
4 .4ان يتم تنفيذ تفقد �أو �إ�شراف دوري اجتماعي مل�سكن الزوجية الأول للت�أكد من ح�سن تنفيذ الرجل اللتزاماته جتاه الزوجة
الأوىل والأبناء ،و�إن يتم م�ساءلته ومالحقته من قبل اجلهات الر�سمية حال الإخالل بهذه االلتزامات .
5 .5ان يتم �إلزام �أي �شخ�ص يرغب ب�إبرام عقد زواج يف دولة غري دولة الإقامة واجلن�سية ب�إبراز �أوراق تثبت و�ضعه االجتماعي،
ل�ضمان معرفة وعلم من يرغب بالزواج منها بهذا الو�ضع .
6 .6ان يت�ضمن الت�شريع عقوبات رادعة مبواجهة كل من تزوج ب�أكرث من واحدة خالفا لل�ضوابط ال�سابقة.

 .13طالب العديد من الفقهاء ب�ضرورة تدخل احلكومة والق�ضاء لتنظيم مو�ضوع التعدد ،وذلك للحد من �سوء ا�ستخدام بع�ض الرجال لهذه الرخ�صة ،ومنهم
الأمام حممد عبده وبع�ض تالمذته،
انظر يف ذلك :
بدران �أبو العينني بدران ،م�صدر �سابق� ،ص .131-132
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7 .7ان يت�ضمن الت�شريع عقوبات رادعة مبواجهة كل من �أجرى عقد للزواج خالفا لل�ضوابط ال�سابقة.
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الطالق

�إن عقد الزواج هو من العقود الر�ضائية التي تتطلب �إيجاب وقبول ،وهو من العقود التي ترتب �أثار على �أطرافها ،فعقد الزواج
يرتب اثر والتزامات على كل من الزوجني ،فعقد الزواج ابتداء البد له من �أطراف وهو الزوج والزوجة ،و�إذا ما متعنا �أكرث يف
عقد الزواج ف�إننا جند �أثره يتعدى �أطرافه فهو يرتب اثر �إىل الأبناء �إن وجدوا وعليه فان عقد الزواج تتعلق به حقوق �أطرافه
وحقوق �آخرين ،و�إذا كانت بداية العقد تطلب وجود �إيجاب وقبول من �أطرافه ف�إننا جند �أن انتهاء عقد الزواج ال يتطلب ذات
ال�شروط عند انق�ضائه ،فالرجل يحق له �أن ينهي هذا العقد ب�إرادته املنفردة دون �أي التفات �إىل حقوق الآخرين التي ترتتب
على �إنهاء العقد ،فمجرد �إيقاع الطالق باالرداة املنفردة من الرجل فان العقد رتب �آثار على هذا الإنهاء ورتب التزامات تتعلق
بالطرف الأخر و�آخرين �أي�ضا كالأبناء.
و�إذا ما دققنا يف عقد الزواج ف�إننا جند �أن العقد ابتداء تطلب �أن يكون هناك قبول من كافة �أطرافه ،مما يعني انه ال بد من
�أن يكون هناك قبول يف �إنهاء العقد �أي�ضا من كافة �أطرافه ،وذلك انطالق من مبد�أ قانوين وهو �أن العقد �شريعة املتعاقدين ،
�إن عقد الزواج هو ك�سائر العقود من حيث ال�شكل يف انعقاده وما تطلبه القانون ك�شكل من �أ�شكال معينة للعقود.
�إن م�ضمون عقد الزواج يختلف كليا عن باقي العقود  ،فهو عقد ر�ضائي بامتياز �أ�سا�سه املودة والرحمة لأنه يتعلق بال�شراكة
الإن�سانية من اجل �إكمال احلياة القائمة على ال�شراكة والتفاهم والتحابب  ،فعقد الزواج هو لي�س عقد �شراكة جتارية  ،حتى
يف العقود التجارية جند انه تقوم على نف�س املبد�أ الإيجاب والقبول وتنتهي �إما ب�إرادة �أطرافه وميكن �أن تنتهي باردة طرف
واحد مع الأخذ بعني االعتبار ال�شروط اجلزائية التي ي�ضعها املتعاقدين عند �إنهاء العقد من طرف واحد  ،ف�إذا كان ذلك يف
العقود التجارية فكيف الأمر يف عقد الزواج.
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انطالقا مما تقدم ف�إننا ندعو الن يكون الطالق بيد القا�ضي ال بيد الأطراف ،لطاملا اتفقا على عقد الزواج هو من العقود التي
ترتب �آثار متتد �إىل الأ�سرة كافة ولي�س فقط �أطرافه� ،إ�ضافة �إىل حتقيق مبد�أ العدل والإن�صاف يف م�س�ألة الطالق ،وحيث �أن
القانون �ألزم وفر�ض عقوبات على عدم ت�سجيل الطالق فانه من باب �أوىل �أن يكون الطالق بيد القا�ضي ال بيد �أطراف العقد
حتقيقا للعدالة ،ف�إننا نبني مطلبنا هذه على املربرات التالية:

214

•�إن انفراد الرجل بحق الطالق دون املر�أة يوقعه متى �شاء دون رقيب �أو ح�سيب ،فهو يكون بذلك �سيف م�سلط على رقبة
املر�أة  ،ما يعك�س تهديد م�ستمر للمر�أة من �أن الرجل هو من ميلك حق �إنهاء العالقة الزوجية وقت ما �شاء وكيف ما �شاء،
وهو يف هذه احلالة ميثل تخوف الكثري من الن�ساء من �أنهن ال حول لهن وال قوة ،فهن يتم تزوجيهن مبكرا دون اختيارهن
وكذلك ال ميلكن حق �إنهاء الزواج كما الرجل ميلك ذلك مما يعك�س مدى قهر الن�ساء يف هذه احلالة ،التي معها يجدن
�أنف�سهن يقبلن بزواج الرجل من امر�أة ثانية مرغمني �إما لتخوفهن من �أن يقدم الرجل على طالقهن وهن ال ميلكن من
التمكني االقت�صادي ما ميكنهن للعي�ش وحدهن �أو يف كنف �أ�سرهن� ،إ�ضافة �إىل اللوم املجتمعي والنظرة املجتمعية اجتاه
املر�أة املطلقة� ،إ�ضافة �إىل عدم تقبل الأهل لفكرة طالق ابنتهم� ،إ�ضافة �إىل اختالل موازين تركيب الأ�سرة  ،من الرجل
دوما هو من ميثل ال�سطوة والقوة يف داخل الأ�سرة مما يجعل الن�ساء دوما يف املكان الأ�ضعف ا�سريا.
•وجود �أحكام للطالق التع�سفي يف قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين املطبق يف ال�ضفة الغربية ،يعك�س انتباه امل�شرع �إىل
انه من املمكن �أن يكون هناك تع�سف يف ا�ستخدام هذا احلق املمنوح للرجل يف القانون ،فيمكن للرجل �أن يطلق زوجته
دون �أي �سبب يذكر ،وبغ�ض النظر عن معاجلة هذا املو�ضوع يف القانون من الت�شدد يف التعوي�ض عن الطالق التع�سفي،
�إال انه يعك�س مدى �أهمية عدم ال�سماح للرجل ب�إيقاع الطالق منفردا خارج �إطار الق�ضاء ملا ينطوي على خماطر وعدم
م�ساواة وانتهاك حلقوق املر�أة.
•الطالق الغيابي والطالق يف غري جمل�س الق�ضاء ،فكثري من الرجال الذين يوقعون الطالق ال يعلمون �إن كان طالقهم
�صحيح �أم ال مما ي�ضطرهم �إىل الذهاب من اجل اال�ستفتاء بذلك ،وهذا يخلق الكثري من الإ�شكاليات على �صعيد

الأ�سرة ،وال القانون ال يلزم الرجل �إال �أن يقوم بت�سجيل الطالق لدى املحكمة ،فيمكن �أن يعمد الكثري من الرجال بعدم
ت�سجيل الطالق مما يخ�ضع حقوق الن�ساء والأطفال �إىل الإهدار ،ف�ضال عن هذا وذاك ،فكثري من حاالت الطالق الغيابي
التي حت�صل تكون دون علم الزوجة فهو يطلقها ويرجعها دون علمها مما ي�شري �إىل انتهاك �صارخ حلقوق وكرامة املر�أة
وك�أنها �سلعة ت�ستبدل وتعاد وقت ما �شاء الرجل.
•�إن الواقع احلايل للطالق واالدعاء بان القانون منح الزوجة احلق يف طلب الطالق يف حاالت حددها القانون وهي عيب
يف الزوج  ،وعدم قدرة الزوج على الإنفاق ،والغياب ،النزاع وال�شقاق ،واحلب�س ،وجند من خالل هذه احلاالت اخلا�صة
التي حددها القانون ومرتبط برفع دعوى �أمام الق�ضاء .وطلب التفريق للعيب ي�ؤجل ل�سنة على �أمل �شفاء الزوج ،وطلب
التفريق لعدم الإنفاق ي�ؤجل على �أمل ي�سر الزوج ،وطلب التفريق للغياب ال يحكم به �إال بعد غياب الزوج �سنة بال عذر
مقبول ،وطلب التفريق حلب�س الزوج م�شروط باحلكم عليه ثالثة �سنوات فعلي ًا و�أن مي�ضي �سنة ،وطلب التفريق للنزاع
وال�شقاق م�شروط ب�إثبات ال�ضرر ،يف ذات الوقت الذي ي�ستطيع فيه الزوج وبكل ب�ساطة وبدون �إبداء الأ�سباب �أو �إثبات
ال�ضرر �إنهاء العالقة الزوجة.
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•و�أية �أ�سباب �أخرى خارج نطاق احلاالت ال�سابقة مثل عقم الزوج ،العجز اجلن�سي بعد الدخول ،الإيذاء النف�سي ،وغريها
ال تعترب �أ�سباب ًا موجبة للتفريق.
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حضانة األطفال

قانون الأحوال ال�شخ�صية هو قانون يالم�س كافة جوانب احلياة وتتعدى �أثاره جلميع �أفراد الأ�سرة ،ومن هنا تنبع �أهمية
هذا القانون للمجتمع ب�أ�سره ،ويعالج م�سالة يف غاية الأهمية وهي ح�ضانة الأطفال ،وح�ضانة الأطفال هي من امل�سائل بالغة
الأهمية� ،إن القوانني احلالية واملطبقة يف فل�سطني عاجلت هذه امل�س�ألة انطالقا من حقوق الأزواج ومل تكرتث �إىل م�صلحة
الطفل الف�ضلى و�أين تكمن م�صلحته عند حتديد احلا�ضن ،والتمييز يف �سن املح�ضون ،وان القوانني املوروثة ال زالت تتمرت�س
حول ما جاء من تف�سريات واجتهادات يف هذا ال�ش�أن مع عدم الأخذ بعني االعتبار تطورات احلياة وتغري الع�صور ،وان ما كان
ي�صلح يف زمن هذه االجتهادات بات ال ي�صلح يف هذا الزمن.

احل�ضانة يف القوانني الفل�سطينية املوروثة

14

 .1قانون حقوق العائلة رقم( )303ل�سنة 1954املطبق يف قطاع غزة

عالج احل�ضانة يف مادة واحدة فقط ،و�أخذت ب�أحقية الن�ساء يف ح�ضانة الأطفال وتقدميهن على الرجال ،حيث جاء يف املادة
( « )118للقا�ضي �أن ي�أذن بح�ضانة الن�ساء لل�صغري بعد �سبع �سنوات �إىل ت�سع �سنوات ولل�صغرية بعد ت�سع �إىل �إحدى ع�شرة،
�إذا تبني �أن م�صلحتهما تقت�ضى ذلك» .ومل يتطرق القانون حلاالت �سقوط احل�ضانة ،ونفقة الأوالد  ،وترتيب الأوليات مل�ستحقي
احل�ضانة ،و�أحالها للمذهب احلنفي ،والذي �أخذ ب�أحقية الأم يف احل�ضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة �إذا اجتمعت بها
�شروط �أهلية احل�ضانة وفقا للمادة ( .)380وا�شرتط يف احلا�ضنة �أن تكون «حرة بالغة عاقلة �أمينة ...وان ال تكون مرتدة وال
متزوجة بغري حمرم لل�صغري» وفقا للمادة(.)382
ويتم �إ�سقاط ح�ضانة الأم يف احل�ضانة �إذا تزوجت بزوج «غري حمرم لل�صغري ..ومتى �سقط حقها انتقل ملن يليها يف
اال�ستحقاق ...ومتى زال املانع يعود حق احلا�ضنة للح�ضانة» وفقا للمادة ( .)383وحظر القانون على املطلقة ال�سفر مع
املح�ضون من غري �إذن �أبيه وفقا للمادة( ،)393كما منع الأب من �إخراج املح�ضون من بلد �أمه بال ر�ضاها مادام يف ح�ضانتها،
و�أجاز له القانون ال�سفر مع املح�ضون يف حال زواجها من �أجنبي وفقا للمادة ( .)392و�أخري ًا� ،ألزم القانون الزوج ب�أجرة
احل�ضانة والر�ضاعة والنفقة �إذا مل يكن للمح�ضون مال ،وفقا للمادة(.)388
 .2قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين

ال يوجد فروق جوهرية بني قانون حقوق العائلة وقانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين يف �أحكام احل�ضانة ،وذلك لوحدة املرجعية
الفقهية لهما ،واملتمثلة يف املذهب احلنفي ،لذا نالحظ تقاطع القانونان يف اجلوانب الآتية:
 .أ�أحقية الأم باحل�ضانة حال قيام الزوجية وبعد الطالق.
 .ب�شروط �أهلية احل�ضانة
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 .ج �إ�سقاط حق احل�ضانة عن الأم حال زواجها من غري حمرم.
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 .د حظر �سفر احلا�ضنة خارج البالد دون �إذن الويل ،حيث �أكدت املادة ( )160على “عدم ال�سماح للحا�ضنة ال�سفر
باملح�ضون خارج اململكة� ،إال مبوافقة الويل وبعد التحقق من م�صلحته”.
 .هترتيب م�ستحقي احل�ضانة وفقا للرتتيب املعتمد يف املذهب احلنفي.
�أما جوانب االختالف بينهما تتمثل يف انتهاء فرتة احل�ضانة ،حيث ميز قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين مابني ح�ضانة الأم
التي “ متتد ح�ضانة الأم التي حب�ست نف�سها على تربية وح�ضانة �أوالدها �إىل بلوغهم “ وفقا للمادة ( )162ومابني ح�ضانة
غري الأم التي تنتهي “ �إذا �أمت ال�صغري التا�سعة ولل�صغرية �إذا �أمتت احلادية ع�شرة وفقا للمادة (.)161
 .14ورقة عمل بعنوان:درا�سة نقدية ومقارنة لأحكام احل�ضانة يف القوانني الفل�سطينية مقدمة من طاقم �ش�ؤون املر�أة للور�شة الوطنية لتعديل قوانني االحوال
ال�شخ�صية يف قاعة الهالل االحمر ت�شرين ثاين  2008من اعداد الباحث واملحامي كارم ن�شوان.

وانطالقا من مبد�أ امل�صلحة الف�ضلى للمح�ضون ف�إننا ندعو �إىل تعديل املواد القانونية التي تتعلق باحل�ضانة يف منظومة
الأحوال ال�شخ�صية للمربرات التالية:

احل�ضانة وم�صلحة الطفل الف�ضلى ...

•�إن التطبيق احلايل للح�ضانة من خالل قوانني الأحوال ال�شخ�صية املطبقة ال تكرتث مب�صلحة الطفل الف�ضلى و�إمنا يتم
�إقرار احل�ضانة وك�أنها فقط حق للكبار دون ما اكرتاث للأطفال و�أين تكمن م�صلحتهم ،فاملر�أة التي تنف�صل عن زوجها
�أو يتوفى عنها زوجها فيحق لها ح�ضانة �أطفالها �إن مل تتزوج ،وان اختارت الزواج من �شخ�ص �آخر فان ح�ضانتها لأوالدها
ت�سقط وتذهب �إىل الن�ساء التي تليها وفق مذهب الإمام �أبي حنيفة ،وهي والدتها ابتداء ،وهنا علنا نقف لرنى �أين تكمن
م�صلحة الطفل  ،ف�إذا كانت جدة الطفل لوالدته يف �سن متقدمة من العمر وكان الطفل يبلغ من العمر عام  ،فهل يعقل �أن
تكون م�صلحة هذا الطفل عن جدته وهو يف هذا ال�سن ،فبكل ت�أكيد �إن م�صلحة الطفل تقت�ضي �أن يكون يف كنف والدته
لأنها هي الأقدر على تربيته ومنحه حنان الأم ورعايته.
•من خالل الواقع احلايل للتطبيق املواد القانونية املتعلقة باحل�ضانة جند �أن الأطفال ي�ستخدموا ك�أداة انتقام ما بني
الأزواج املنف�صلني ،ويكونوا حمال للمناكفات بني الأزواج� ،أو بني الزوجة و�أهل الزوج ،وجند �أن �أحكام ال�ضم واحل�ضانة
ال تكون مبنية على حقيقة م�سوح اجتماعية يقوم بها موظف خمت�ص بهدف الوقوف على ما �إذا كان احلا�ضن هو م�ؤهل
للح�ضانة �أم ال .فكل ذلك ينافى مع م�صلحة الطفل الف�ضلى وحمايته ورعايته التي �أكدت عليها القوانني الأخرى.

احل�ضانة وحقوق املر�أة يف حرية االختيار...
�إن التطبيق احلايل للح�ضانة فيه الكثري من الإجحاف بحقوق الن�ساء ،فان القانون ي�سقط احل�ضانة عن الأم التي انف�صلت
عن زواجها �أو تويف عنها زوجها ،مما يعني �أن الأم �ستكون �أمام خيارين �إما �أن تق�ضي حياتها بدون زواج مرة �أخرى من
اجل االحتفاظ ب�أوالدها� ،أو �أن تتزوج وت�سقط ح�ضانتها لأطفالها ،مما يعني و�ضعها بني خيارين يف الأغلب تختار �أن تبقى
مع �أطفالها على ح�ساب حقها يف �أن تختار �أن تتزوج مرة �أخرى ،ومن خالل الواقع احلايل لتطبيق احل�ضانة ف�إننا جند حتى
املر�أة التي حب�ست نف�سها على تربية �أبنائها ومل تتزوج فهي تفني حياتها وزهرة �شبابها يف تربية �أبنائها وح�ضانتهم �إىل �أن
يبلغوا  ،وبعد بلوغهم ت�سقط ح�ضانتها ،وعليه يكون الرجل تزوج من امر�أة �أخرى و�أجنب �أطفال وا�ستمر يف حياته من دون �أن
يخ�سر �شيء ويف نهاية الأمر يعود الأبناء �إىل كنفه وتكون بذلك الأم خرجت يف نهاية املطاف بال �أوالد وبال زواج ،مما ي�شكل
�إجحاف كبري بحقوق الن�ساء.

•فهو يتعار�ض مع القانون الأ�سا�سي الذي �أكد على حماية الطفولة من �أي ا�ستغالل  ،فقد ن�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
املعدل يف باب احلقوق واحلريات العامة يف املادة ( )29ويف الفقرات الثالث الأوىل منها على �أهمية حماية الطفولة
15
واعتربها واجب وطني كما �أكد على حماية الطفولة من اال�ستغالل وحمايتهم من الإيذاء واملعاملة القا�سية.

•كما وان التطبيق احلايل للح�ضانة يتعار�ض وروح قانون الطفل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة  2004وخا�صة املادة ( )4التي
�أكدت على م�صلحة الطفل الف�ضلى،كذلك املادة (� )3أي�ضا والتي �أكدت على مبد�أ امل�ساواة بني الأطفال وعدم التميز
بينهم  ،كما و�أكد قانون الطفل على الأخذ مببد�أ م�صلحة الطفل الف�ضلى للأطفال املنف�صلني عن والدتهم �أو والدهم
واالحتفاظ بعالقات وات�صاالت مبا�شرة معهم .16

احل�ضانة واالتفاقيات الدولة ...
من خالل ما هو مطبق جند �أن احل�ضانة تتنافى وم�ضمون اتفاقية حقوق الطفل التي �أكدت على وجوب �أن تراعي كافة
 .15القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل
 .16قانون الطفل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة 2004
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التطبي��ق احلايل للح�ضانة يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية يتعار�ض ويتناق�ض مع منظومة
القوانني والت�شريعات الفل�سطينية ...
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القوانني والت�شريعات م�صلحة الطفل الف�ضلى عند اتخاذ �إجراءات تتعلق بالأطفال ورعايتهم وحمايتهم ،كما �أكدت االتفاقية
على �ضرورة �أن حترتم الدول الأطراف حق الطفل املنف�صل عن والديه �أو عن �أحدهما يف االحتفاظ ب�صورة منتظمة بعالقات
�شخ�صية وات�صاالت مبا�شرة بكال والديه� ،إال �إذا تعار�ض ذلك مع م�صالح الطفل الف�ضلى .17
•حتقيق ًا ملبد�أ امل�ساواة يف احلقوق والواجبات و�إدراك ًا ملا ين�ش�أ عن عقد الزواج من حقوق وواجبات متبادلة تتعلق بح�ضانة
الأطفال وك�سب الأموال الالزمة للإنفاق على الأ�سرة بالإ�ضافة �إىل ما يرتتب على تلك االلتزامات عند �إنهاء العقد.
ونبدي يف هذا اخل�صو�ص ما يلي:
•احل�ضانة من حقوق الأبوين ما دامت الزوجية م�ستمرة بينهما».
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•�إذا انتهت العالقة الزوجية بوفاة احد الزوجني ،عهدت احل�ضانة �إىل من بقي حيا منهم ،و�إذا انتهت
العالقة الزوجية وكال الزوجني بقيد احلياة عهدت احل�ضانة �إىل الأم ما مل يت�ضرر املح�ضون من ذلك.
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 .17اتفاقية حقوق الطفل بحيث اعتمدت وعر�ضت للتوقيع يف  9891/11/03ودخلت حيز النفاذ0991/9/3

األموال المشتركة

18

عندما نتحدث عن الأموال امل�شرتكة بني الزوجني نق�صد بها الأموال التي حت�صلت عليها الأ�سرة بعد الزواج ،والتي جاءت
نتيجة للجهد املبذول من قبل الزوجني �سواء من خالل العمل املنزيل للمر�أة� ،أو من خالل العمل خارج املنزل للرجل و املر�أة،
بحيث �أن الأموال التي كانت لكل من الزوجني قبل �إبرام عقد الزواج؛ تكون من �ضمن الذمة املالية املنفردة لكل من الزوجني
والتي ال تدخل �ضمن الأموال امل�شرتكة� ،إال �إذا متت تنمية هذه الأموال بعد عقد الزواج �سواء كانت هذه الأموال منقولة �أو
غري منقولة.
وال�س�ؤال املطروح فيما �إذا كان عمل املر�أة داخل املنزل يدخل �ضمن مفهوم تكامل الزوجني يف تكوين املال امل�شرتك للأ�سرة
�أم ال ..ومن هنا البد لنا �أن نقف على حقيقة �أن الأدوار االجتماعية املفرو�ضة ق�سرا يف املجتمع ،ما هي �إال تعبري عن �سلوك
تقليدي تكر�س كموروث يف املجتمع  ،وهذا ال يعدوا عن كونه تعبريا وا�ضحا ال لب�س فيه ،حيث �أن تق�سيم هذه الأدوار ما بني
الرجل واملر�أة ما هي �إال تعبري عن م�صالح القوى الذكورية يف املجتمع ،وتنعك�س هذه امل�صالح يف كل ما يتعلق بالت�شريعات
التي تعالج ق�ضايا املر�أة والرجل �أو الأ�سرة ب�شكل عام يف املجتمع.
وبنظرة �سريعة على بع�ض الق�ضايا التي تتعار�ض مع املوروث الديني والثقايف ،كالفوائد البنكية؛ ف�إننا جند �أن امل�شرع الذي
يتوقف �ألف مرة عند �أي مطالبة بتعديل بنود بع�ض القوانني التي مت�س الأ�سرة واملر�أة ب�شكل خا�ص ،مل يتوانى يف ت�شريع
الفوائد البنكية مطلقا عليها م�صطلح الفائدة القانونية ،ويف احلقيقة فهي تتعار�ض مع ال�شريعة باعتبارها “ربا” ،ولكن
قوننة امل�سائل املتعار�ضة مع الدين؛ ما هي �إال تعبري عن امل�صالح التي حتكم بع�ض فئات املجتمع ،مما يجعل فل�سفة �إحداث �أي
التغيري على ال�صعيد االجتماعي واالقت�صادي حمكوما بعاملني رئي�سيني :العامل الأول وهو املتعلق ب�أن الرجال هم غالبا من
ي�ضعون القوانني ،والعامل الثاين يتعلق بنظرة املجتمع النمطية والتمييزية للمر�أة.
فكون �أن الرجال هم من يقوموا بو�ضع الت�شريعات يف جمتمع ميتلك الذكور القوة وال�سطوة ،فال بد و�أن تعطيهم هذه امليزة
�أخذ املنظور وامل�صلحة الذكورية بعني االعتبار بق�صد �أو دون ق�صد ،وعليه فالنتيجة �ستكون حتما ل�صالح الرجل يف �أي
ت�شريع .وينطبق هذا �أي�ضا فيما �إذا كانت الإمكانية متاحة �أمام املر�أة �أو �أمام قطاعات املجتمع الأخرى لو�ضع القانون !..لذلك
ولغايات العدالة والتوازن فان احلل يكمن يف م�شاركة جميع الفئات ذات امل�صلحة يف و�ضع القوانني.

لقد ا�ستندت القوانني املوروثة على التوزيع التقليدي للأدوار ما بني الزوج والزوجة ،وت�صويرها وك�أنها ال�صورة املثالية
لتحقيق اال�ستقرار الأ�سري .حيث �ألزم الزوج منفرد ًا بالنفقة على الزوجة ،وعليه �أعطي الرجل حق تر�ؤ�س الأ�سرة والوالية
عليها ،و�أنكر عمل املر�أة املنزيل بو�صفة عمال منتجا و�شكال من �أ�شكال الإنفاق على الأ�سرة وبناء ثروتها .فلم يعرتف القانون
بحق الزوجني املت�ساوي يف ممتلكاتهم التي حتققت خالل احلياة الزوجية .وجرت العادة على ت�سجيل املمتلكات با�سم الزوج
باعتبارها ممتلكاته مبا فيها بيت الزوجية ،حيث ما تزال العقلية ال�سائدة والتي يتم التعامل معها قانونيا وق�ضائيا على �أن
م�سكن الزوجية ،هو من حق الزوج انطالق ًا من الفري�ضة القائلة بان الرجل هو املعيل الوحيد للأ�سرة ،وت�سجل ممتلكات
الأ�سرة با�سم الزوج؛ وي�ستثنى من ذلك �أحيانا �أثاث بيت الزوجية الذي ي�سجل با�سم الزوجة عند عقد الزواج يف حال اتفق
الطرفان على ذلك .وال يتم مراعاة حق املر�أة قانوني ًا يف املمتلكات ،حيث يعترب �أن كل ما ي�سجل با�سم الزوج حق ًا له وال يحق
لزوجته م�شاركته به �إال مبوافقته ،دون الأخذ باالعتبار الدور امل�شرتك للزوجني يف حت�صيل هذه املمتلكات؛ �سواء من خالل
عمل الزوجة خارج املنزل �أو ب�سبب تقدير عملها املنزيل.
 .18ورق ��ة عم ��ل قدمت يف الور�شة االقليمية املنعقدة يف بريوت يف �شهر اذار من الع ��ام  2009من اجل قانون احوال �شخ�صية عادل من اعداد اال�ستاذة نهاية
حممد ع�ضو االمانة العامة لالحتاد العام للمراة الفل�سطينية واملحامي ا�شرف ابو حية.
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ي�شيء املر�أة،
�أما العامل الثاين فهو مرتبط بالأدوار النمطية والفكر التقليدي للمجتمع اجتاه دور املر�أة ،وهو املنظور الذي َ
وينظر لها على �أ�سا�س من كونها عن�صر قا�صر وعاجز عن امل�شاركة ب�صنع القرار.
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الذمة املالية امل�ستقلة
يجمع الفقه والقانون على مبد�أ ا�ستقاللية الذمة املالية للمر�أة عن الرجل وللزوجة عن الزوج� ،إال �أن الإجماع ينح�صر يف
حدوده النظرية .ويف الوقت ذاته يوجد �إجماع على حق املر�أة يف احل�صول على حقها يف املرياث ،دون احلاجة �إىل الدخول يف
تفا�صيل الن�سب وفق ما هو مقر يف ال�شريعة الإ�سالمية� ،إال �أننا ولدى التدقيق يف مدى تطبيق احلق جند ب�أن �أكرثية الن�ساء
يحرمن من احل�صول على مرياثهن ال�شرعي .ويف هذا ال�سياق �أ�صدر جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي الدويل املنبثق عن منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي املنعقد يف دورته ال�ساد�سة ع�شرة بدبي (دولة الإمارات العربية املتحدة) ــ من � 9إىل � 14أبريل -2005
قرارا وفتوى عن اختالفات الزوج والزوجة املوظفة ،وعن انف�صال الذمة املالية بني الزوجني ،جاء فيه � :إقرار انف�صال الذمة
املالية بني الزوجني ،فللزوجة الأهلية الكاملة والذمة املالية امل�ستقلة التامة ،ولها احلق املطلق يف �إطار �أحكام ال�شرع مما
تك�سبه من عملها ،ولها ثروتها اخلا�صة ،ولها حق التملك والت�صرف مبمتلكاتها وال �سلطان للزوج على مالها ،وال حتتاج لإذن
من الزوج يف التملك والت�صرف مبالها .19
مما يجعلنا نتوقف �أمام الواقع احلايل ملو�ضوع اقت�سام الأموال التي حتققت خالل احلياة الزوجية �سواء من خالل الزوج �أو
الزوجة ،وما هي الأموال التي تدخل يف �إطار الق�سمة بني الزوجني ،وما هي الأموال التي تكون من �ضمن الذمة املالية امل�ستقلة
لكال الزوجني.
وان حتدثنا عن الذمة املالية امل�ستقلة لكل من الزوجني ،ف�إننا نتحدث عنها قبل �إبرام عقد الزواج والتي من املمكن �أن ت�ستمر
�إىل بعد عقد الزواج .و�أن مرياث الزوجة والزوج هو من الأموال التي تقع يف �إطار الذمة املالية امل�ستقلة ،كما �أن ما حتقق من
�أموال قبل عقد الزواج ،والديون التي تراكمت على �أي منهما ومل ت�سدد قبل عقد الزواج� ،إ�ضافة �إىل ما ي�ؤول �إليهما من ارث
�أو و�صية �أو هبة ،مبعنى �أن الأموال التي مل تتكون �أو تتطور خالل احلياة الزوجية تعترب �ضمن الذمة املالية امل�ستقلة.
�إن م�سالة الأموال امل�شرتكة �ستقودنا �إىل احلديث عن العمل مدفوع الأجر والعمل غري مدفوع الأجر ،ومبعنى �آخر �سنتعر�ض
�إىل حتديد العمل التي تقوم به املر�أة داخل املنزل ،بدءا من تعريف ماهيته؛ وهل هو عمل مدفوع الأجر �أم ال؛ وهل يدخل �ضمن
التعريف العاملي للعمل؛ وتقييمه من الناحية اقت�صادية ،وفيما �إذا كان يدخل �ضمن الناجت املحلي...

العمل املنزيل
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�إن العمل الذي ي�ساهم يف التنمية االجتماعية ويف الإنتاج القومي ،هو العمل املنتج لقيم اقت�صادية تبادلية ،فال يعترب اقت�صاديا
�إال العمل امل�أجور ،ومن خالل النظر �إىل اغلب �أجهزة الإح�صاء يف الدول العربية ف�إننا جند �أنها تتبنى تعريف الن�شاط
االقت�صادي ،وفق التعريف املتبع من قبل منظمة العمل الدولية 20،كذلك ذهبت دائرة الإح�صاء العامة الأردنية « �أن العمل يف
م�صلحة الأ�سرة دون اجر هو الفرد الذي عمره  15ف�أكرث الذي زاول �أو يزاول عمال خالل فرتة الإ�سناد الزمني يف م�صلحة
21
خا�صة بالأ�سرة �أو احد �أفرادها دون �أن يتقا�ضى هذا الفرد �أي اجر نقدي �أو عيني».
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ويت�ضح من خالل ذلك �أن ما تقوم به املر�أة من عمل منزيل هو عمل غري م�أجور ،وان كافة الأعمال التي تقوم بها من �أعمال
فالحة وغريها تعترب كجزء من م�س�ؤولياتها املنزلية �أو امتداد للعمل املنزيل كذلك ،وال تتقا�ضى عنها �أي اجر فتكون بذلك
خارج �إطار التعريف بالن�شاط االقت�صادي املنتج يف املجتمع.
هناك من تناول بالبحث القوة اجل�سمانية التي تتطلبها الأعمال املنزلية ،انطالقا من مقارنة بع�ض �أنواع الأعمال التي تقوم
بها املر�أة ،مع بع�ض �أنواع الأعمال املهنية ،لإثبات �أن العمل الذي تقوم به املر�أة داخل البيت ،يتطلب جمهودا ع�ضليا وقوة
ج�سمانية مثل التي تتطلبها بع�ض الأعمال املهنية من عامل يدوي ،ليخل�ص �إىل �أن العمل املنزيل هو عمل منتج ،ويجب
االعرتاف به �ضمن الأعمال الإنتاجية باملجتمع ،مما يعني �أن كال من الرجل واملر�أة ينتجان يف املجتمع والأ�سرة ،وكالهما
 .19جمل� ��س جمم ��ع الفقه الإ�سالمي الدويل املنبثق عن منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي املنعقد يف دورت ��ه ال�ساد�سة ع�شرة بدبي (دولة الإمارات العربية املتحدة) ــ
من � 9إىل � 14أبريل  -2005قرارا وفتوى عن اختالفات الزوج والزوجة املوظفة ،وعن انف�صال الذمة املالية بني الزوجني
� .20إدارة الإح�صاء املركزي اللبناين ،الدرا�سة الوطنية اللبنانية للأحوال املعي�شية للأ�سر 2004
 .21دائرة الإح�صاءات العامة الأردنية – �إح�صاءات 2007

يعمالن على تنمية �أموال الأ�سرة بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر.
وهناك من �أ�ضاف على مو�ضوع القوة اجل�سمانية التي تتطلبها الأعمال املنزلية م�س�ألة الوقت الذي تتطلبه الأعمال املنزلية،
مو�ضحا �أن املر�أة تعمل بالبيت �أكرث من � 16ساعة ،بينما هي �أو هو يعمالن خارج املنزل يف العمل امل�أجور وفقا ملا حددته
القوانني من �ساعات للعمل ال تتجاوز� 8ساعات يوميا ،ليخل�ص �أن العمل املنزيل هو عمل منتج لكونه يتطلب وقتا اكرب .22
�إ�ضافة �إىل ذلك يطرح الت�سا�ؤل حول العامالت يف املنازل ،حيث تلج�أ العائالت �إىل جلب عامالت �أو عمال للقيام بالإعمال
املنزلية ،ويتم دفع اجر مقابل قيامهم بتلك الأعمال ،الأمر الذي يعني �أن عمل املر�أة هو عمل منتج من الدرجة الأوىل ،وان
عملها املنزيل هو عمل ي�سهم بطريقة مبا�شرة يف تنمية مال الأ�سرة وتكوين ثروتها ،لي�س هذا فح�سب؛ بل هناك من ر�أى �أن
قيام الن�ساء بالأعمال املنزلية جعل الرجال �أحرارا من حتمل م�س�ؤوليات على هذا ال�صعيد ،لذلك فالعامل املعفى من العمل
املنزيل لقيام زوجته ب�أعبائها و�أعباء العناية ب�أفراد الأ�سرة ،ي�ستغل وقته بالراحة وممار�سة فعاليات متنوعة �أخرى ،متكنه من
الذهاب للعمل يف اليوم التايل بن�شاط تزيد يف �إنتاجه ،وتطور �إمكانياته يف تنمية �أموال الأ�سرة وتكوين الرثوة.

ماهية الأموال امل�شرتكة بني الزوجني

والأموال التي تتح�صل بعد الزواج ميكن �أن تكون �أموال منقولة �أو غري منقولة ،فالأموال املنقولة مثل ال�سيارات والأثاث وغريها
والأموال غري املنقولة كالعقارات والأرا�ضي ،ويف جميع �أنواع الأموال فهي تندرج �ضمن الأموال التي تتح�صل بعد الزواج؛
فيمكن للمر�أة �أن ت�ساهم يف اقتناء �سيارة للأ�سرة �أو غريها من املوارد ،كما ميكنها �أن ت�ساهم يف بناء بيت �أو �شرائه �أو �شراء
قطعة ار�ض على �سبيل املثال .كذلك ميكن �أن تكون �أ�صل الأموال من الذمة املالية للزوج� ،أو الذمة املالية للزوجة يف الأ�صل،
فمثال ميكن �أن يكون للزوج بيت عن طريق الإرث� ،أو للزوجة ار�ض عن طريق الإرث ،فهذا املال يكون من �ضمن الذمة املالية
اخلا�صة لكل من الزوجني ،ولكن بعد الزواج ارت�أى الزوجان �أن يقيما بناء على الأر�ض؛ �أو يقيما بناء فوق البناء القدمي الذي
هو يف الأ�صل �ضمن الذمة املالية لأحد الزوجني؛ فيكون هذا املال بعد الزواج هو من �ضمن الأموال امل�شرتكة التي اكت�سبت �أو
متت تنميتها بعد الزواج.
وبد�أ االهتمام وب�شكل عاملي لالعرتاف بعمل املر�أة بجميع م�ساهماتها؛ حيث �أكد منهاج العمل العاملي للنهو�ض باملر�أة
واملت�ضمن �إعالن ومنهاج عمل “بيجني” ،على �ضرورة ا�ستخدام �سبل �إح�صائية منا�سبة لالعرتاف بعمل املر�أة بجميع �أ�شكاله
 .22تق�سيم العمل بني الزوجني يف �ضوء القانون املغربي والفقه الإ�سالمي – اجلن�س معيارا -فريدة بناين �ص184
 .23اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء امل�صري  ،ببحث العمالة بالعينة يف عامي  2005- 1995و�ضع املر�أة والرجل
� .24إدارة الإح�صاء املركزي اللبناين ،الدرا�سة الوطنية اللبنانية للأحوال املعي�شية للأ�سر 2004
 .25اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني  2005املر�أة والرجل يف فل�سطني ،ق�ضايا و�إح�صاءات  2005رام اهلل  -فل�سطني
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�إن كافة الإح�صاءات �سواء تلك الإح�صاءات الوطنية للدول �أو الإح�صاءات ال�صادرة عن الأمم املتحدة ،ت�شري �إىل �أن ن�سبة
العمل الأكرب خارج املنزل هي من ن�صيب الرجال ،وان الن�ساء غالبا ما يكون ن�صيبهن هو العمل املنزيل ،وتفيد معدالت
الن�شاط االقت�صادي يف م�صر وفق بحث العمالة بالعينة جلهاز التعبئة والإح�صاء امل�صري �أن معدالت الن�شاط ح�سب فئات
ال�سن يف العام  2005ومنها يت�ضح �أن معدالت الن�شاط للرجال �أعلى منها للن�ساء يف فئات حيث بلغت ن�سبة الرجال %77
والن�ساء  23،%23كما تفيد �إدارة الإح�صاء املركزي اللبناين �أن ن�سبة الن�ساء العامالت من �سن  15فما فوق  23.3بينما الرجال
ت�صل �إىل  24، 73.4بينما يف فل�سطني فان ن�سبة العمل ح�سب اجلن�س فهي  14.1بينما للرجال� 25 .67.8إذن عمل الرجل
خارج املنزل يقابله عمل املر�أة بالن�سبة الأكرب من الن�ساء داخل املنزل ،وهذا يعني �أن كال من الرجل واملر�أة يعمالن بالت�ساوي
من اجل الأ�سرة كذلك فان ن�سبة من الن�ساء تعمل خارج وداخل املنزل ،وان ن�سبة غري ب�سيطة من الن�ساء ممن يقمن ب�إعالة
الأ�سرة ،وهذا ما �سنتعر�ض لكل حالة على حدة.
�إن فل�سفة تنمية املال امل�شرتك بني الزوجني؛ ينطلق من �أن املر�أة التي تعمل داخل الأ�سرة؛ هي التي مكنت الزوج من العمل
الهادئ خارج املنزل مما ميكنه من تنمية �أي مال بحوزته من خالل تق�سيم العمل بني الزوجني يف خارج املنزل وداخل املنزل.
وعلى الرغم من عدم اتفاقنا مع �سيا�سة تق�سيم العمل بال�شكل النمطي ونعتربه ال يحقق العدالة ،انطالقا من �إمياننا ب�أنه
يفرت�ض تقا�سم العمل املنزيل بني الزوجني� ،إال �أن الواقع مغاير متاما ملا ننا�ضل من اجله.
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يف القطاعني املنزيل والعمل بدون اجر� ،أو ال�سعي لإيجاد معرفة �أكرث �شمو ًال عن عمل املر�أة ،من �ضمنها تقييم العمل غري
امل�أجور؛ وزيادة تفهم �أنواعه ونطاقاته وتوزيعه؛ ال �سيما العمل املتعلق برعاية املعالني والعمل غري امل�أجور خلدمة مزارع الأ�سرة
�أو �أعمالها التجارية ،وت�شجيع ن�شر املعلومات املتعلقة بالدرا�سات والتجارب الداخلة يف هذا امليدان ،مبا فيها و�ضع �أ�ساليب
لتقدير قيمتها الكمية الحتمال التعبري عنها يف ح�سابات ميكن �إ�صدارها ب�صورة منف�صلة لكنها متنا�سقة مع احل�سابات
القومية الأ�سا�سية .26
يف جمتمعاتنا؛ ال تزال املر�أة ووفق ًا للموروثات املجتمعية تقوم بغالبية �أعباء الدور الإجنابي ،ويف ظل ظروف قاهرة كرعاية
املعالني من �أطفال وكبار ال�سن ومعاقني والأعمال املنزلية املختلفة� ،إ�ضافة �إىل العمل يف م�شاريع الأ�سرة كاملزارع اخلا�صة،
فهل ما تقوم به املر�أة من �أعمال يجعلها خارج �إطار القوى العاملة؛ �أي هل يحق اعتباره كن�شاط �شخ�صي بال منفعة �أو قيمة
مادية؛ وهل ميكن �أن ال ي�صنف كم�شاركة يف بناء اقت�صاد الوطن ورفاهيته...
لقد طرح تقرير الأمم املتحدة (ن�ساء العام  )2000مفهوم ًا مو�سع ًا للعمل ،ودعا لتنبيه جميع اجلهات امل�س�ؤولة عن جمع
ون�شر البيانات حول العمل .وبن�ص هذا املفهوم على �أن “ العمل هو م�شاركة الأفراد يف �إنتاجية يح�صلون يف مقابلها على
عوائد مادية �أو نوعية� ،أو عمل غري مدفوع الأجر مثل امل�ساهمة يف م�شروع للأ�سرة  ،وي�شمل �أي�ضا �إنتاج املواد والب�ضائع
لال�ستهالك املنزيل والن�شاطات غري االقت�صادية؛ كالعمل املنزيل ورعاية �أفراد الأ�سرة وكبار ال�سن ،وبناء �أو �إ�صالح مبان
ميتلكها ال�شخ�ص �أو عائلته ،والعمل التطوعي الذي ال يح�صل ال�شخ�ص على مكاف�أة مقابله”.27
ويالحظ �أن هذا املفهوم املو�سع للعمل ،ي�شمل جميع �أنواع العمل التي يقوم بها الفرد ،ويت�ضمن ب�صورة خا�صة الأعمال التي
تقوم بها الن�ساء �أكرث من غريهن مثل العمل داخل املنزل والعمل العائلي غري مدفوع الأجر� ،إال �أن الإ�شكال الرئي�سي �أمام
هذا املفهوم هو عدم توفر م�ؤ�شرات ثابتة لقيا�سه ،ب�سبب االختالفات بني املجتمعات و�صعوبة الو�صول لتعريف حمدد للعمل
غري الر�سمي ،وعدم توفر معلومات كافية عن الأن�شطة االقت�صادية وغري االقت�صادية التي تتم داخل املنزل  ،وقد تُرك املجال
مفتوح ًا �أمام الدول املختلفة الختيار �أف�ضل الو�سائل جلمع اكرب قدر ممكن من البيانات عن العمل.
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الأموال التي حت�صلت بعد الزواج للمر�أة والرجل اللذان يعمالن خارج املنزل
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ويف هذا ال�سياق ننظر �إىل مو�ضوع عمل املر�أة والرجل معا خارج املنزل ،وبالتايل الإ�سهام معا يف تكوين مال الأ�سرة ،وهذا
يقودنا �إىل الكثري من الأمور منها ما هو مرتبط بعمل املر�أة اخلارجي الذي ميكن �أن يكون يف القطاع العام �أو القطاع اخلا�ص
براتب حمدد يذهب يف نهاية الأمر �إىل امل�ساهمة بتنمية ما متتلكه الأ�سرة من مال �أو ل�سد حاجات الأ�سرة ،وهنا يكون كال
الزوجني ي�ساهمان فعليا بتنمية مال الأ�سرة �سواء املنقول منها كال�سيارة �أو االحتياجات املنزلية كالأثاث وغريه� ،أو تنمية
الأموال غري املنقولة كالعقارات ،ولكن هنا علينا �أن ننوه �إىل �أن املر�أة تبذل يف العمل وقتا م�ضاعفا �إ�ضافة �إىل عملها خارج
املنزل ،وهو العمل التي تقوم به داخل املنزل ،وهو العمل املنزيل الذي يندر �أن ي�ساهم الرجل فيه.
و�إذا ما طبقنا هذه الر�ؤية على م�سح ا�ستخدام الوقت الذي �أعده جهاز الإح�صاء املركزي الفل�سطيني عام  ،2000والذي مل
تورد �أجهزة الإح�صاء يف الدول الأخرى مثل هذا امل�سح؛ والذي ميكن قيا�سه على الدول الأخرى يف منطقة ال�شرق الأو�سط
كالأردن ولبنان وفل�سطني ،ف�إننا جند �أن الإح�صاءات كانت كما يلي� ،إن الن�ساء العامالت من الفئة العمرية  44- 25خارج
املنزل؛ يق�ضني �أربع �ساعات يوميا يف العمل املنزيل؛ فيما يق�ضي الرجال العاملون اقل من �ساعة يف هذا العمل .28
ومن خالل هذا امل�سح؛ ميكن لنا الوقوف على فهم طبيعة املال املكت�سب الحقا يف حال انتهت عالقة الزواج للأ�سباب التي
تنتهي بها حكما �أو قانونا ،فنجد �أن املر�أة التي تعمل خارج املنزل �ساهمت من خالل عملها يف تنمية هذه الأموال� ،إ�ضافة �إىل
م�ساهمتها يف تنمية هذه الأموال من خالل عملها ووقتها وجهدها يف عمل املنزل ،وعليه يكون من حق املر�أة �أن تتقا�سم كل
ما حت�صل من �أموال بعد الزواج منا�صفة بينها وبني الرجل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فلو انتهت عالقة الزواج بوفاة الزوج؛ تكون
 .26امل�ؤمتر العاملي الرابع الذي عقد يف بجني بال�صني والذي عقدته الأمم املتحدة عام 1995
 .27م�ؤمت ��ر الأمم املتح ��دة للم ��ر�أة ع ��ام 2000م امل�ساواة والتنمي ��ة وال�سالم يف القرن احل ��ادي والع�شرين ،وال ��ذي انعقد يف (نيوي ��ورك – الواليات املتحدة
الأمريكية) ،ومن �أبرز �أهدافه� :إلغاء جميع التحفظات التي قدمت على تو�صيات م�ؤمتر املر�أة الرابع ببكني.
 .28جهاز الإح�صاء املركزي الفل�سطيني م�سح ا�ستخدام الوقت للعام 2000

الأموال التي حت�صلت �أثناء الزواج للق�سمة بني الزوجني ابتداء وت�أخذ املر�أة ن�صيبها امل�ستحق من ن�صف هذه الأموال ،ومن ثم
ن�صف مال الزوج املتوفى يكون للرتكة الذي يتقا�سمه الورثة ،وت�أخذ املر�أة ن�صيبها من الإرث يف ن�صف مال زوجها.
وهذا ما ق�ضى به اخلليفة عمر بن اخلطاب يف نازلة عامر بن حارث وزوجته حبيبة بنت زريف ،التي ذكرها ابن �أبي زمنني
يف منتخب الأحكام له وعزاها البن حبيب يف الوا�ضحة قائال :والأ�صل يف �شركة الزوجني املذكورين؛ �أن عامرا كان ق�صارا
وان حبيبة كانت ترقع الثياب حتى اكت�سبا ماال كثريا فمات عامر وترك �أمواال ،ف�أخذ ورثته مفاتيح املخازن والأجنة ،واقت�سموا
املال ،ثم قامت عليهم زوجته حبيبة املذكورة وادعت عمل يدها و�سعايتها ،فرتافعت مع الورثة �إىل �أمري امل�ؤمنني عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،فق�ضى بينهما ب�شركة املال ن�صفني ف�أخذت حبيبة الن�صف بال�شركة ،والربع من ن�صيب الزوج
باملرياث لأنه مل يرتك ولدا والورثة اخذوا الباقي .29
فمن ال�ضروري جد ًا اال�ستفادة من قاعدة البيانات هذه وحتديثها لتحت�سب اقت�صاديا م�ساهمة الأعمال التي تقوم بها الن�ساء
وتنعك�س على م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي ،حيث �أن الن�ساء قد يتحملن الف�شل احلكومي يف تقدمي اخلدمات ال�صحية فيقمن
برعاية املر�ضى� ،أو الف�شل من القطاع التعليمي فيقمن بتعليم الأطفال ،وال ميكن معاملة هذه الأعمال ك�أنها مل تكن عند
احلديث عن �إنتاج البلد� ،أو حتى احلديث عن امل�ساهمة يف النفقة على املنزل من خالل تقدمي اجلهد املبذول يف �إنتاج الطعام
ورعاية الأطفال والقيام بالأعباء املنزلية ،وذلك لت�أكيد �أحقية املر�أة ب�شكل مطلق يف احت�ساب ما تقدمه كجزء من الإنفاق
وم�ساهمة يف بناء ثروة الأ�سرة ،ومدخ ًال لتثبيت حقها يف الأموال املح�صلة �أثناء الزوجية ،وذلك ب�إحداث تعديل جوهري يف
قانون الأحوال ال�شخ�صية ،بالعدول عن التوزيع التمييزي ما بني الزوج والزوجة ،وما يرتتب عليه من مراكز قانونية خمتلة
ل�صالح الرجل ،من خالل امل�ساواة يف االلتزامات االقت�صادية وتقدير العمل املنزيل واعتباره �شك ًال من �أ�شكال الإنفاق على
الأ�سرة ،واحد م�صادر الأموال املكت�سبة واملتحققة خالل فرتة احلياة الزوجية.
الأموال التي حت�صلت بعد الزواج -املر�أة التي تعمل داخل املنزل والرجل الذي يعمل خارج املنزل:

�إذ ي�ؤكد تقرير للأمم املتحدة �صدر عام  1985م على هام�ش م�ؤمتر نريوبي ،القيمة االقت�صادية لعمل املر�أة يف البيت فيقول :
(لو �أن ن�ساء العامل تلقني �أجورا نظري القيام بالأعمال املنزلية  ،لبلغ ذلك ن�صف الدخل القومي لكل بلد ،ولو قامت الزوجات
بالإ�ضراب عن القيام ب�أعمال املنزل لعمت الفو�ضى العا َمل � :سي�سري الأطفال يف ال�شوارع ويرقد الر�ضع يف �أ�سرهم جياعا
حتت وط�أة الربد القار�ص و�سترتاكم جبال من املالب�س القذرة دون غ�سيل ولن يكون هناك طعام للأكل وال ماء لل�شرب ولو
حدث هذا الإ�ضراب ف�سيقدر العامل القيمة الهائلة لعمل املر�أة يف البيت ..و�إن املر�أة ال تتلقى �أجرا نظري القيام بهذا العمل� ،إن
هذا العمل احليوي على جانب عظيم من الأهمية ،غري �أن هذه ال�ساعات الطويلة من عناء املر�أة يف املنزل ال يدركه الكثريون
لأنه بدون �أجر) .ثم يقول التقرير�( :إن املر�أة لو تقا�ضت �أجرا لقاء القيام ب�أعمالها املنزلية لكان �أجرها �أكرث من 14500
دوالرا يف ال�سنة و�إن الن�ساء الآن يف املجتمعات ال�صناعية ي�ساهمن ب�أكرث من  %40-25من منتجات الدخل القومي ب�أعمالهن
املنزلية) .30
ومن خالل ما �أورده التقرير �آنف الذكر؛ فانه من املنطقي والطبيعي �أن يكون عمل الرجل خارج املنزل؛ وعمل املر�أة داخل
 .29تق�سيم العمل بني الزوجني يف �ضوء القانون املغربي والفقه الإ�سالمي – اجلن�س معيارا -فريدة بناين �ص 191
 .30ع ��ام 1985م عق ��د امل�ؤمتر الثالث اخلا�ص باملر�أة (امل�ؤمتر العاملي ال�ستعرا�ض وتقييم منجزات عق ��د الأمم املتحدة للمر�أة :امل�ساواة والتنمية وال�سلم) يف
(نريوب ��ي) بكيني ��ا ،الذي عرف با�سم (ا�سرتاتيجيات نريوبي املرتقبة للنهو�ض باملر�أة) وذلك من عام 1986حتى عام 2000م .وقد �شارك فيه �سبع وخم�سون
ومائة دولة.
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يف هذه احلالة تكون املر�أة تعمل داخل املنزل والرجل يعمل خارج املنزل ،فالرجل ومن خالل عمله خارج املنزل ينفق على
الأ�سرة ،كما يعمل على تنمية �أية �أموال �سواء كانت هذه الأموال من �ضمن ذمته املالية امل�ستقلة� ،أو من �ضمن الأموال التي
اكت�سبت �أثناء احلياة الزوجية ،ولكن كيف للرجل �أن يعمل خارج املنزل ويعمل على تنمية �أموال الأ�سرة دون اجلهد املبذول
والعمل التي تقوم به املر�أة داخل املنزل ..فهل ي�ستطيع الرجل من دون عمل املر�أة التي ت�سد اجلانب الأخر من االلتزامات
الأ�سرية �أن يقوم بالتفرغ �إىل تنمية �أموال الأ�سرة...
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املنزل مكمالن لبع�ضهما البع�ض ،مما ي�ستقيم معه القول� :أن �أية �أموال تتحقق للأ�سرة بعد الزواج؛ هي نتيجة طبيعية جلهد
الرجل واملر�أة معا مما ي�ستوجب اقت�سامها بالت�ساوي عند انتهاء الزواج .
ومن الأعمال الأخرى التي تقوم بها الن�ساء �إ�ضافة �إىل عملها داخل املنزل ما تقوم به من �أعمال كاخلياطة والن�سيج وفالحة
الأر�ض وتربية املوا�شي ،فكثري من الن�ساء اللواتي يعملن يف هذا العمل غري الر�سمي ي�ساهمن يف تكوين مال الأ�سرة ،وي�شري
مركز الإح�صاء والتعبئة امل�صري �أن  %64.1من الن�ساء امل�شتغالت بالقطاع غري الر�سمي يف الري؛ يعملن لدى الأ�سرة بدون
اجر ،مقابل  %57.5فقط من ن�ساء احل�ضر .ومن خالل هذه الن�سبة يت�ضح لنا �أن هناك عدد كبري من الن�ساء اللواتي يعملن
�أعمال �إ�ضافية �إىل عمل الأ�سرة ت�سهم يف تنمية �أموال الأ�سرة ،مما يتحقق معها �أن كل من املر�أة والرجل ي�ساهمان يف هذه
الأموال وبالتايل من حقهم اقت�سامها عن انتهاء الزواج.

الأموال التي حت�صلت بعد الزواج  -املر�أة التي هي تعيل الأ�سرة يف ظل عدم عمل الزوج
هناك حاالت تكون فيها املر�أة هي التي تعمل خارج املنزل �إ�ضافة �إىل عملها داخل املنزل ،ويف هذه احلالة يكون فيها الزوج ال
يعمل �سواء لفرتة ق�صرية �أم لفرتة طويلة ب�سبب عجز �أو مر�ض �أقعده عن العمل ،وهنا تكون املر�أة هي املعيلة للأ�سرة يف وجود
الرجل ،وهي التي تقوم بالإنفاق على الأ�سرة؛ كما تعمل على تنمية �أموال الأ�سرة القائمة �أو تن�شئ �أمواال �أخرى �سواء �أموال
منقولة �أو غري منقولة ،كما تعمد الن�ساء من خالل عملها على اقرتا�ض قرو�ض من البنوك وتكون هذه القرو�ض طويلة الأمد،
وفقا للقوانني احلالية ولو انتهت عالقة الزواج؛ فاملر�أة تكون �أ�سهمت ب�شكل مبا�شر وم�ضاعف من خالل عملها خارج املنزل
وداخل املنزل يف تكوين �أموال الأ�سرة؛ لكنها ما �أن تنتهي عالقة الزواج فهي تخرج من دون �أن �أي مال لها من �أموال الأ�سرة
التي �أن�ش�أتها من خالل عملها يف خارج وداخل املنزل ،لتذهب كل �أموال الأ�سرة �إىل الزوج وفق التق�سيم الواقعي القائم .عالوة
على ذلك فلن تكون املر�أة مبن�أى على �أنها ال زالت تعمل على ت�سديد ما اقرت�ضته من اجل تنمية �أموال الأ�سرة دون �أن حت�صل
على �شيء ،وهذا تق�سيم غري عادل وفيه من الغنب للمر�أة التي بذلت جهدا م�ضاعفا طوال قيام عالقة الزوجية.

الأموال التي حت�صلت بعد الزواج  -املر�أة التي تعيل الأ�سرة بعد وفاة الزوج
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ويف احلاالت التي تكون فيها املر�أة من تعيل الأ�سرة؛ وهي التي ت�شكل م�صدر الدخل الأ�سا�سي لها ،ف�إ�ضافة �إىل عملها خارج
املنزل تعمل داخل املنزل ،ويف هذه احلالة نتحدث عن الن�ساء اللواتي انتهت العالقة الزوجية بوفاة الزوج ،ففي مثل هذه
احلالة تكون كافة �أموال الأ�سرة �أ�صبحت من �ضمن تركة الزوج� ،أي �أن الأموال التي قامت املر�أة بتنميتها طوال حياته �أ�صبحت
من �ضمن الرتكة ،وهنا نكون �أمام حالتني� :أحدهما تتمثل يف �أن الأ�سرة املمتدة �ست�شارك يف تق�سيم الرتكة دون اعتبار لعمل
املر�أة وجهدها يف تنمية هذا املال ،واحلالة الثانية تكون �إذا مل يوجد �أ�سرة ممتدة فان الأبناء والبنات ي�شاركون يف هذه
الأموال.
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ففي احلالة الأوىل وعندما يتوفى الزوج ت�صبح كافة الأموال من �ضمن الرتكة فتخ�ضع للتق�سيم ال�شرعي للإرث ،مما يعني
�أن الزوجة �سيكون لها فقط ن�صيبها من الإرث ،و�سيكون �أفراد الأ�سرة املمتدة لهم ن�صيبهم من الرتكة �إ�ضافة �إىل ن�صيب
�أبناء املتوفى خ�صو�صا �إن مل يكن له �أوالد يحجبون الأبعد من الأ�سرة املمتدة ،فهنا جند �أن املر�أة التي تعبت وعانت مع زوجها
يف تكوين �أموال الأ�سرة مل حت�صل �سوى على ن�صيبها من الرتكة وهو الثمن ،يف حني �أن الأ�سرة املمتدة �ستدخل للتقا�سم هي
و�أبنائها يف املرياث من الرتكة مما يحرمها من الأموال التي تعبت يف تنميتها ومراكمتها �أو م�ساهمتها يف تنمية املال.
لذا ،ال بد �أن يكون اقت�سام املال امل�شرتك الذي حت�صل بعد الزواج بني الزوجني منا�صفة ،وتكون املر�أة �أخذت ن�صف مال
الرتكة �إن مل يكن من �ضمن الذمة املالية اخلا�صة بالزوج ،ومن ثم حت�صل على ن�صيبها يف الرتكة من الن�صف الآخر اخلا�ص
بالزوج ،وهذا ما ق�ضى به عمر بن اخلطاب يف مثل هذه الق�ضية وذكرناه �أعاله يف هذه الورقة.
�أما احلالة الثانية ،وهي احلالة التي ال يكون هناك �أ�سرة ممتدة ،وهذا املثال ي�صعب وجوده يف واقعنا اليوم ،بحيث تتم ق�سمة
الرتكة بني الأم والأبناء وفق التق�سيم ال�شرعي للإرث ،ويف هذه احلالة حت�صل الزوجة فقط على ن�صيبها من الرتكة وهو
 8/1ويح�صل الأبناء على الباقي وفق التق�سيم ال�شرعي للإرث .وان كنا �سوف ننظر لهذا اجلانب على انه تعاطف من الأم

مع الأبناء التي تفني حياتها من اجلهم � ،إال �أننا يجب �أن ال نظلم هذه املر�أة يف هذا اجلانب ،و�إذا ما نظرنا نظرة مت�أملة
للواقع ،ف�إننا جند �أن الأبناء يتزوجون ويذهبون يف حال �سبيلهم ،وتبقى املر�أة وهي الأم تعي�ش لدى الأبناء �أو وحدها يف ظروف
اقت�صادية �صعبة ،يف الوقت الذي ال متلك معها حرية االختيار ال لل�سكن �أو �أي �شيء �آخر .لذا ال بد �أن يكون هناك تقا�سم عادل
للأموال التي تتح�صل بعد الزواج بني الزوجني يف كل احلاالت دون ا�ستثناء ،وذلك �أيفاء للمر�أة حقوقها وتقديرا جلهدها وما
بذلته يف �سبيل تنمية هذا املال ،واحلفاظ عليه �سواء من خالل عملها خارج املنزل �أم داخله.
من خالل ما تقدم فان العمل الذي تقوم به املر�أة يف داخل الأ�سرة ،فهو عمل منتج ذو قيمة اقت�صادية عالية ،فهو ي�ساهم ب�شكل
�أو ب�آخر يف الإنتاج املحلي للدولة� ،إ�ضافة �إىل انه م�ساهمة فاعلة يف تكوين مال الأ�سرة ب�شكل مبا�شر ال يقبل الت�أويل� ،إن حرمان
املر�أة من اقت�سام �أموال الأ�سرة منا�صفة بينها وبني الرجل ،ما هو �إال تعبري عن اال�ستمرار يف نهج حرمان املر�أة من احل�صول
على حقوقها الأخرى يف املجتمع� ،سواء حقوقها ال�سيا�سية �أو االجتماعية �أو االقت�صادية �أو غريها من احلقوق.
�إن م�س�ألة الأموال التي حت�صلت بعد الزواج لي�ست �شائعة ،كما �أنها غري موجودة يف معظم قوانني الدول العربية .لقد اجته
امل�شرع التون�سي �إىل �إقرار ت�شريع ينظم م�س�ألة اقت�سام الأموال التي حتققت بعد الزواج ،وربطها بالأموال املنقولة وا�ستثنى
منها الأموال غري املنقولة .وال بد من �إبراز �أن هذا القانون اعترب يف حكم القانون االختياري للزوجني لهم احلق يف التعامل
�أو العزوف عنه .ولكنه خطوة ايجابية على طريق بدء الإقرار للمر�أة بحقها يف اقت�سام هذه الأموال التي حتققت بعد الزواج.
ونقرتح يف هذا اخل�صو�ص �أن يت�ضمن ن�ص وا�ضح و�صريح يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية حول اقت�سام الأموال التي حت�صلت
بعد الزواج وهذا الن�ص املقرتح:
«لكل من الزوجني ذمة مالية م�ستقلة ،ولكل من الزوجني احلق يف تقا�سم الأموال املنقولة وغري املنقولة
التي حتققت �أثناء الزواج منا�صفة».
تتكون الذمة املالية للزوج:

•الأموال املنقولة وغري املنقولة التي اكت�سبها قبل عقد الزواج.
•الديون امل�ستحقة له اجتاه الغري.
•الديون امل�ستحقة يف ذمته اجتاه الغري.
•ما قد ي�ؤول �إليه عن طريق الهبة �أو الإرث �أو الو�صية �أو ما يف حكمها �أو عن طريق تعوي�ض �شخ�صي.
تتكون الذمة املالية للزوجة:

•الأموال املنقولة وغري املنقولة التي اكت�سبتها قبل الزواج.
•الديون امل�ستحقة لها اجتاه الغري.
•ما قد ي�ؤول �إليها عن طريق الهبة �أو الإرث �أو الو�صية �أو ما يف حكمها �أو عن طريق تعوي�ض �شخ�صي.
•م�ؤخر ال�صداق والهدايا التي يقدمها الزوج �أثناء اخلطبة وعند �إبرام عقد الزواج �أو �أثناء العالقة الزوجية.
ورقة عمل قدمت يف الور�شة االقليمية املنعقدة يف بريوت يف �شهر اذار من العام  2009من اجل قانون احوال �شخ�صية عادل من اعداد اال�ستاذة
نهاية حممد ع�ضو االمانة العامة لالحتاد العام للمراة الفل�سطينية واملحامي ا�شرف ابو حية.
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•الديون امل�ستحقة يف ذمتها اجتاه الغري.
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