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افتتاحيـة النشـرة

رنــدة سنيــورة  -املديرة العامة
لقــد كان عــام  2021عــام التحديــات وعلــى جميــع املســتويات ،خاصــة بارتفــاع وتيــرة االنتهــاكات اإلســرائيلية ضــد الشــعب الفلســطيني فــي
األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة ،والهجمــة الشرســة علــى مدينــة القــدس والعــدوان اإلســرائيلي العســكري علــى قطــاع غــزة ،واملعانــاة الكبيــرة
لألســرى واألســيرات فــي ســجون االحتــال اإلســرائيلي ،واالعتــداءات املســتمرة واملتكــررة للمســتوطنين علــى الســكان الفلســطينيين املدنييــن،
والوصمــة علــى مؤسســات املجتمــع املدنــي الســت ،والتضييــق املســتمرعلــى مؤسســات املجتمــع املدنــي ونشــطاء ونشــيطات حقــوق اإلنســان
مـ�ن قبـ�ل االحتـلال اإلسـ�رائيلي الغاشـ�م.
كمــا اتســمت الســنة بأحــداث كثيــرة علــى املســتوى الداخلــي كان أبرزهــا مقتــل الناشــط نــزاربنــات ،ومــا تبــع ذلــك مــن تضييــق للخنــاق علــى
الحقــوق والحريــات العامــة ،خاصــة علــى الناشــطات النســويات والصحافيــات .ولــم يتــم إحــرازأي مــن التقــدم علــى قانــون حمايــة األســرة مــن
العنـ�ف والتش ـ�ريعات والقوانيـ�ن والسياسـ�ات التـ�ي تعـ�زز املسـ�اواة بيـ�ن الجنسـ�ين ،ولـ�م تجـ�راالنتخابـ�ات التشـ�ريعية كمـ�ا كان متوقعـ�ا.
ومــع ذلــك ،فقــد كان لنــا وللحركــة النســوية ومؤسســات املجتمــع املدنــي العديــد مــن الجهــود والنجاحــات وقمنــا بالعديــد مــن املبــادرات لتعزيز
وحماي��ة حق�وـق النساــء والفتي��ات ضحاياــ العن��ف .وتعكــس النش ــرة الســنوية التــي نضعهــا بيــن أيديكــم عــن عــام  2021الكثيــرمــن التدخــات
واإلنجــازات التــي حققهــا مركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي ،واملؤسســات النســوية والش ــركاء مــن املؤسســات القاعديــة والتحالفــات
واالئتالفــات النســوية املختلفــة.
نحن فخورون بتقديم نش ــرتنا الســنوية لعام  2021لكم ،وتعكس النش ــرة بشــكل مقتضب ،العمل الرائع الذي قام به مركزاملرأة لإلرشــاد
القانوني واالجتماعي والشـركاء من املنظمات املجتمعية املحلية الفلسطينية على مدارالعام .وتسلط النشـرة كذلك الضوء على اإلنجازات
التي قام بها املركـزخالل العام على املستويين املحلي والدولي ،وكذلك أهم التحديات على جميع املستويات .رغم ذلك ،فقد كان لنا كمركز
وللحركــة النســوية ومؤسســات املجتمــع املدنــي ككل الكثيــرمــن الجهــود والنجاحــات واملبــادرات فــي ســبيل تعزيــزحقــوق املـرأة واملس ــاواة بيــن
الجنســين في فلســطين.
ويســعدني التقديــم لهــذه النش ــرة ،متوجهــة بالشــكر الجزيــل للهيئــة العامــة ومجلــس إدارة املركــز ،وكذلــك إلــى طاقــم مركــز امل ـرأة لإلرشــاد
القانوني واالجتماعي ،على عملهم الدؤوب واملتفاني خالل عام  2021على الرغم من كل الظروف الصعبة والتحديات التي أحاطت عملنا
لتحقيــق رؤيــة املركــزورســالته وأهدافــه ،وكذلــك العمــل الجــاد علــى تعزيــزالرؤيــة الحقوقيــة النســوية .ونتوجــه بالشــكرأيضــا إلــى كل شــركاء
وممولــي مركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي الذيــن دعمونــا لضمــان اســتدامة عملنــا واســتمراريته مــن خــال اإليمــان بمــا نقــوم بــه ومــن
خــال مســاهماتهم السـ ّ
ـخية لتنفيــذ برامجنــا .وقــد احتفــل مركــزاملـرأة خــال عــام  2021بمــرورثالثيــن عامــا علــى تأســيس املركــز ،ومــا زالــت
مســيرة املركــزمســتمرة إلــى أن يتــم تحقيــق املســاواة التامــة بيــن الجنســين ومناهضــة جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات.

سيادة القانون برؤيا نسويـة:
العدالة واملساواة القائمتان على النوع االجتماعي
يراودنــي فــي مطلــع هــذا العــام أن أســلط األضــواء فــي رســالتي هــذه حــول أهميــة احتــرام مبــدأ ســيادة القانــون ،ومــا آلــت إليــه أوضــاع حقــوق
اإلنســان والحريــات العامــة بعــد مقتــل الناشــط نــزار بنــات فــي حزيــران  ،2021ومــا تبــع ذلــك مــن اعتــداءات علــى الناشــطات النســويات
والصحافيــات خــال الوقفــات االحتجاجيــة والتظاهــرات الســلمية ،واعتــداء علــى حريــة الـرأي والتعبيــروالحريــات الصحافيــة والتجمعــات
ّ
السلمية ،والتعرض لحقوق النساء والفتيات بالخصوصية ،ما يؤكد ضرورة وأهمية العمل الجاد والدؤوب لترسيخ مبدأ سيادة القانون
والفصــل بيــن الســلطات ،فــي إطــارمجتمــع فلســطيني ديمقراطــي يحتــرم الحقــوق والحريــات العامــة والخاصــة لــكل مواطنيــه ومواطناتــه.
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ّ
ّ
ّ
إن ســيادة القانــون تشــكل حجــر األســاس للحكــم الرشــيد والديمقراطيــة .وال يمكــن تحقيــق ذلــك إل باملمارســة الحقيقيــة ملبــدأ املســاواة
ً
ً
القائمــة علــى النــوع االجتماعــي وإدمــاج الجميــع ،خصوصــا تلــك الفئــات األكثــرضعفــا فــي املجتمــع .فقــد أثبتــت التجــارب أن حقــوق املـرأة هــي
ّ
ذاتهــا حقــوق اإلنســان ،وأن هــذه الحقــوق ال يمكــن أن تزدهــروتكبــرإل إذا كانــت فــي بيئــة تســودها الديمقراطيــة ،واحتــرام الحقــوق والحريــات،
حيث تكون ســبل الوصول إلى العدالة متاحة للجميع دون تمييز .لذا ،ومن أجل إرســاء املصلحة الفضلى للنســاء والفتيات ،ينبغي عليهن
ّ
أن يوحــدن جهودهـ ّـن مــع جهــود جميــع العناصــر الديمقراطيــة األخــرى فــي املجتمــع لوضــع حجــر األســاس لســيادة القانــون والديمقراطيــة
واحتـ�رام حقـ�وق اإلنسـ�ان والحصـ�ول علـ�ى الحريـ�ات.
ّ
وال شـ ّـك فــي أننــا لــن نتمكــن مــن تحقيــق الوضــع األمثــل للجميــع إل فــي إطــاروجــود بيئــة ديمقراطيــة تعدديــة ،يمكــن للنظــام السيا�ســي فيهــا
الحفــاظ علــى نفســه وعلــى اســتدامته وعلــى األمــن والنظــام العــام لجميــع املواطنيــن واملواطنــات .كمــا عليــه أن يضمــن أن كل املســؤولين
ً
وأصحاب الحق مدركون جيدا للحقوق وااللتزامات الواجبة عليهم .ولتحقيق ذلك ،يجب العمل على الفصل بين السلطات وضمان عدم
ّ
ً
تعــدي الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطات التش ــريعية والقضائيــة .كمــا لــن يتحقــق حكــم القانــون إل عندمــا يلجــأ املواطنــون جميعــا ،رجــاال
ً
ونســاء ،إلــى القانــون والقضــاء لضمــان حقوقهــم والتيقــن مــن أن النظــام القانونــي والقضائــي هــو نظــام نزيــه تمامــا خـ ٍـال مــن التمييــز؛ بحيــث
يضمــن املســاواة ويحتــرم حقــوق اإلنســان.
ً
نحــن جميعــا نــدرك تمامــا أن االحتــال العســكري اإلســرائيلي هــو الســبب األسا�ســي لجميــع املشــاكل التــي تعصــف باألرا�ضــي الفلســطينية
املحتلة وأنه العائق الرئيسـي أمام التمتع بالحقوق املدنية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني .وغني
عن القول إننا بسبب هذا االحتالل ،نواجه تحديات خطيرة تمنعنا من الوصول إلى حقنا في تقريراملصيروإلى إنشاء دولة فلسطينية ذات
ســيادة وســيطرة كاملــة علــى أرضنــا ومواردنــا .أمــا بالنســبة للمـرأة الفلســطينية ،فمعاناتهــا مضاعفــة ومركبــة؛ فهــي إضافــة إلــى عيشــها تحــت
االحتــال ،تجابــه طبقــات عــدة مــن القمــع؛ فهنــاك الخطــراملــزدوج الــذي يقــع عليهــا مــن النظــام الذكــوري الســلطوي مــن جهــة ،ومــن االحتــال
االســتعماري من جهة أخرى ،ال ســيما عندما يتعلق األمربالعادات والتقاليد التي تعزز التمييزبين الجنســين ،إن كان في العمل أو واجبات
الرعايـ�ة غيـ�راملدفوعـ�ة األجـ�رالتـ�ي تضطلـ�ع بهـ�ا املـ�رأة داخـ�ل األسـ�رة وداخـ�ل املجتمـ�ع.

وممــا ال شــك فيــه أنــه ال يمكــن للســلطة الفلســطينية أن تبــرر انتهــاكات حقــوق اإلنســان وحقــوق املـرأة بالــذات تحــت ذريعــة االحتــال ،خاصــة
أن فلســطين كانــت قــد انضمــت إلــى العديــد مــن االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــزضــد املـرأة (ســيداو) دون تحفظــات منــذ عــام  .2014إن فلســطين ملزمــة قانونــا بضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان،
وتحديدا حقوق املرأة ،كما أنها ملزمة قانونا باتخاذ جميع التدابيراإلدارية والدستورية والتشريعية الالزمة لضمان املساواة القائمة على
ً
النوع االجتماعي ،وســيادة القانون ،واحترام الحقوق والحريات ،وإتاحة الوصول إلى العدالة لجميع املواطنين .وكثيرا ما يبرر املســؤولون
الفلســطينيون عــدم إقرارهــم ملش ــروع قانــون حمايــة األســرة و/أو عــدم تقيدهــم بالتزاماتهــم القانونيــة بموجــب اتفاقيــة ســيداو وغيرهــا مــن
مبــادئ حقــوق اإلنســان ،بحجــة «الخصوصيــة االجتماعيــة والثقافيــة» ملجتمعنــا الفلســطيني والنقــاش املثيــر للجــدل الــذي ينشــأ داخــل
ُ
املجتمــع فــي كل مــرة تبــذل فيهــا جهــود مــن أجــل مواءمــة التش ــريعات الوطنيــة مــع املبــادئ الدوليــة لحقــوق اإلنســان .كمــا تضعــف الحكومــة
الفلســطينية مــن حجتهــا بموجــب قــراراملحكمــة الدســتورية رقــم  4لعــام  ،2017الــذي ينــص علــى أنــه «لــن يتــم إنفــاذ املعاهــدات واالتفاقيــات
الدولية إذا تعارضت مع التراث الديني والثقافي الفلسطيني» .وقد أكدت اللجنة املعنية باتفاقية سيداو خالل استعراض التقريرالرسمي
األولــي لفلســطين ،أن دولــة فلســطين رغــم األحــكام الصــادرة عــن املحكمــة الدســتورية ،ال تــزال ملزمــة قانونــا بهــذه االتفاقيــة .وقــد تــم التأكيــد
علــى هــذا األمــر ً
أيضــا فــي املالحظــات الختاميــة التــي وضعتهــا اللجنــة املعنيــة باتفاقيــة ســيداو وتوصياتهــا .وفــي رأيــي ،وتحــت النظــم الذكوريــة
والســلطوية القائمة ،تقع على الحكومات مســؤولية «العناية الواجبة» للوقوف بوجه األعراف االجتماعية والثقافية الســلبية الســائدة،
ً
واتخــاذ تدابيــر ملموســة ملواجهــة أي تمييــز و/أو ّ
تحيــز ضــد أي فــرد أو فئــة اجتماعيــة ،كمــا يقــع علــى عاتقهــا االلتــزام قانونيــا باتخــاذ جميــع
اإلجـ�راءات الالزمـ�ة لضمـ�ان املسـ�اواة بيـ�ن الجنسـ�ين وحمايـ�ة امل�ـرأة مـ�ن العنـ�ف القائـ�م علـ�ى النـ�وع االجتماعـ�ي.
وفــي أكثــرمــن مناســبة ،شــهدت الناشــطات النســويات الفلســطينيات واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان تقاعســا وتحفظــا فــي اتخــاذ تدابيــر
ُ
جدية لحماية الناشــطات ومنظماتهن عندما تمت مهاجمتهن من عناصرمتشــددة من داخل املجتمع الفلســطيني .وكثيرا ما تركت النســاء
والفتيات وحدهن ملواجهة تلك العناصرالسياسية واالجتماعية املتشددة والتي سعت في كثيرمن األحيان إلى تشويه سمعتهن والتحريض
ضدهن والسماح باستخدام العنف غيراملباشرضدهن ،فقط ألن تلك النساء والفتيات طالبن بسياسات وتشـريعات تنص على املساواة
بيــن الجنســين ،وعلــى اتخــاذ التدابيــرالالزمــة لحمايــة النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .وكان علــى الناشــطات
ُ
الفلســطينيات ومــا زلــن ،خــوض معاركهــن بمفردهــن ،وقــد تركــن فــي املقدمــة ملجابهــة جميــع الحمــات املضــادة واألعــراف النمطيــة الســائدة
ّ
املتعلقة بالنوع االجتماعي التي سلحت نفسها بذرائع اجتماعية وثقافية سلبية تقلل من قيمة النساء والفتيات وتضعهن في مراتب أدنى،
فقــط بســبب جنســهن .وقــد عكســت البيانــات الرســمية التــي أدلــى بهــا املســؤولون الحكوميــون واملســؤولون الرســميون علــى ســبيل املثــال،
التواطــؤ أو اإلغفــال أو التقاعــس بموضــوع االنتهــاكات غيــراملباشــرة لحقــوق املـرأة ،وذلــك خــال هــذه الحمــات املضــادة ضــد إقــرارمشــروع
قانــون حمايــة األســرة .كمــا تجاهــل املســؤولون الحاجــة امللحــة إلــى وجــوب حمايــة النســاء ضحايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو
5

الضحايا املحتملين لقتل اإلناث من خالل ضرورة تبني التشريعات الحمائية ،حيث استمرت السلطة الفلسطينية في سن مئات القوانين
ً
األقل شــأنا وأهمية من خالل مراســيم رئاســية لها قوة القانون باالســتناد إلى املادة ( )43من القانون األسا�ســي الفلســطيني .بينما ضاعت
جهودنــا فــي الضغــط واملناصــرة العتمــاد قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف و/أو تعديــل العديــد مــن القوانيــن والتش ــريعات األخــرى التــي تميــز
بوضــوح ضــد املـرأة فــي مهــب الريــح ،مــا أعــاق وبشــكل كبيــرإيصــال حقــوق املـرأة إلــى العدالــة.
وفي دراســة حديثة أجراها مركزاملرأة لإلرشــاد القانوني واالجتماعي ،واسـ ً
ـتنادا إلى األحكام الصادرة عن املحاكم الفلســطينية في  22قضية

لجرائــم عنــف وقتــل تتعلــق بالنــوع االجتماعــي ،خلصنــا إلــى أن التش ــريع التمييــزي ،مقترنــا بمســتوى عـ ٍـال مــن الســلطة التقديريــة املمنوحــة
للقضــاة واالمتيــازات التــي يتمتــع بهــا الرجــل بحســب الســلطة الذكوريــة املتأصلــة فــي العــادات والتقاليــد ،إضافــة إلــى عقليــة القضــاة ،كلهــا
عوامــل تثنــي املـرأة عــن اللجــوء إلــى املحاكــم ملتابعــة شــكواها املتعلقــة بالعنــف األســري أو الش ــروع بالقتــل ،بســبب إســقاط الحــق الشخ ــ�صي
تحــت الضغوطــات األســرية ،مــا يقلــل بــدوره مــن ثقــة النســاء باللجــوء إلــى القانــون واإلنصــاف مــن خــال القضــاء للوصــول إلــى العدالــة .وقــد
الحظنــا أنــه فــي جميــع الحــاالت تقريبــا ،مارســت األســرة واملجتمــع ضغطــا علــى النســاء اللواتــي تقدمــن بشــكاوى ليقمــن بســحب قضاياهــن مــن
املحاكم .كما صدرت أحكام مخففة على الجناة ،بل وحتى أسقطت بعض القضايا بعد إسقاط الحق الشخـ�صي ،في حين لم تتابع النيابة
العامــة حقــوق املصلحــة العامــة فــي معظــم القضايــا .وتلقــت النســاء اللواتــي كس ــرن الصمــت ورفعــن شــكاوى أو قضايــا ،رســالة مفادهــا أن
النظــام القضائــي لــن ينصفهــن ،األمــرالــذي ســيؤدي إلــى ترددهــن فــي املســتقبل فــي اإلبــاغ عــن حــاالت العنــف أو الجرائــم املســتندة إلــى النــوع
1
االجتماعــي املقترفــة ضدهــن.
وغنــي عــن القــول إن اســتهداف املـرأة خــال التظاهــرات األخيــرة يعــزز تلــك املفاهيــم الثقافيــة واالجتماعيــة الســلبية عــن األدوارالتــي تمارســها
النساء والفتيات داخل املجتمع من جهة وداخل الحيزالعام من جهة أخرى .كما أن هذا االستهداف يشجع على تعزيزالسلطة الذكورية
واألعــراف النمطيــة املســتندة إلــى النــوع االجتماعــي ،ويدعــو إلــى العنــف واســتبعاد املـرأة مــن الحيــاة العامــة ،كمــا يهــدد النســيج االجتماعــي.
وعليــه ،ينبغــي أن يكــون املســؤولون الحكوميــون هــم أول مــن يمتنــع عــن ارتــكاب أعمــال العنــف واالنتهــاكات املتعلقــة بالحقــوق ،وعليهــم أن
ّ
يشــجعوا علــى إرســاء النظــام العــام واحتــرام القوانيــن واإلجــراءات املنصوصــة .كمــا ينبغــي أن يتأكــد صنــاع القــرارمــن أخذهــم زمــام املبــادرة
لرفع التعليمات الالزمة إلى املستوى األمني املطلوب وللمسؤولين الحكوميين إلجبارهم على احترام القانون .ونحن بدورنا ،نسعى ألن نرى
أولئــك الذيــن ينتهكــون القانــون ويســتهدفون النســاء اللواتــي يقمــن بتظاهــرات ســلمية ،تتــم محاســبتهم بالشــكل املطلــوب وأن نتأكــد كذلــك
أنه ال يوجد أحد فوق القانون .نحن الفلســطينيين والفلســطينيات – مســؤولين وصناع قرارومواطنين ومواطنات – علينا أن نوجه ّ
جل
اهتمامنــا نحــوعدونــا الرئيس ــي ،وهــواالحتــال ،أي الســعي إلــى إنهــاء االحتــال العســكري الــذي طــال أمــده ،وأن نواصــل جهودنــا لبنــاء مجتمــع
ديمقراطــي وعــادل يســتطيع فيــه جميــع املواطنيــن ،رجــاال ونســاء ،التمتــع بحقوقهــم وهــم يشــعرون باألمــان فــي ظــل ســيادة القانــون.

1

لمزيد من التفاصيل ،يُنظر «الوصول إلى العدالة للنساء ضحايا العنف في فلسطين» ،مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي.2021 ،
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تــعــزيــز حــمــايــة الــنــســاء
اللواتي يعانين من التمييز
والعنف فــي فـلـسـطـيـن

توفير خدمــــات قانونيــة
واجتماعيـة
نوعيــة للنســـاء المعرضــات
للعنــــــف
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الخدمات من خالل مكاتبنا المختلفة
باعتبــاره العمــود الفقــري لعملــه ،واصــل مركــز امل ـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي تقديــم الخدمــات القانونيــة واالجتماعيــة والحمايــة
للنســاء الفلســطينيات مــن خــال فريــق مــن املحاميــات واألخصائيــات االجتماعيــات فــي كل مــن القــدس الش ــرقية ورام هللا وجنــوب الضفــة
ّ
ً
سواء من خالل تقديم اإلرشاد
حقوقهن وكيفية املطالبة بها،
الغربية ،وذلك من أجل تعزيزاستقالليتهن الذاتية ومساعدتهن على معرفة
واالستشــارات االجتماعيــة أم التقا�ضــي لــدى املحاكــم الشــرعية والكنســية.
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255
281
178
53
0
767

فئة العمر

جدول رقم ( :)2عدد املنتفعات من خدمات املركزالقانونية واالجتماعية حسب الفئات العمرية واملكاتب
أقل من ً 15
عاما
20 – 16
25 – 21
35 – 26
40 – 36
فوق 40
دون إجابة

رام هللا

الخليل

القدس

بيت لحم

مركزالطوارئ

%0.5
%3
%19
%37.5
%20
%20
0

0
%10
%19
%41
%12
%18
0

0
%1
%27
%39
%8
%25
0

0
%9
%9
%54
%11
%17
0

0
%34
%26
%26
0
%14
0

جدول رقم ( :)3نسبة املنتفعات من خدمات املركزالقانونية واالجتماعية حسب التحصيل العلمي
املستوى التعليمي
جميع الفروع

أمي
%0.2

ابتدائي
%5.6

إعدادي
%14

ثانوي
%40

دبلوم
%16

جامعي
%21

ال توجد إجابة
%3.2
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جدول رقم ( :)4نسبة املنتفعات من خدمات املركزالقانونية واالجتماعية حسب الجهة املحولة
الجهة
املحولة

مراكز
الشرطة

جميع
الفروع

%0.5

محامون جهات صحية/
خارج املركز مستشفيات
0

%3

السجون

املحافظات

التنمية
االجتماعية

املحاكم

0

%0.5

%8

%27

مؤسسات
أهلية
ومراكز
%7

توجهت
بنفسها

أفراد

%46

%8

جدول رقم ( :)5عدد ونسبة املنتفعات من خدمات املركزالقانونية واالجتماعية حسب القضية القانونية
قضايا طالق
وتفريق
130
%21

قضايا نفقات قضايا حضانة
325
%53

قضايا خاصة باملهر

91
%15

قضايا حقوقية
وإجرائية
2
%0.4

28
%4.6

املجموع

قضايا مسكن وقضايا
طاعة
37
%6

613
%100

جدول رقم ( :)6نسبة املنتفعات من خدمات املركزالقانونية واالجتماعية حسب املنتهك (املعتدي)
أب

زوج

%0.5

األقارب
0

%77

أشخاص خارج
العائلة
%1

أم
0

األصدقاء أو
الجيران
%1

إخوة

خطيب

%1

%2

زمالء
عمل
0

زوج سابق

أقارب من طرف الزوج

%17

%0.5

جدول رقم ( :)7تقريرحسب الدخل الشهري (بالشيكل) لألسرة التي تعيش فيها املنتفعة
متوسط الدخل الشهري لألسرة
(بالشيكل)

رام هللا
%39
%0.5
%2
0
%3
%55
%0.5

أقل من 500
1000 – 501
1500 – 1001
2000 - 1501
2500 -2001
3000 -2501
ال يوجد دخل

الخليل
%62
0
%3
0
%3
%32
0

القدس
%49
%1
%4
%21
%3
%21
%1

بيت لحم
0
0
0
0
0
%100
0

مركزالطوارئ
%49
%3
%11
%3
%14
%9
%11

النسبة لجميع املكاتب حسب الدخل:
%46
%0.5
%3
%3
%3.5
%43
%1

جدول رقم ( :)8خطط العمل مع املستفيدات من الخدمات (جميع القضايا تتعدد فيها آليات التدخل مع املنتفعات)
آليات التدخل

إرشاد
فردي

إرشاد
أسري

املتابعة مع
املحافظات

نسبة
املستفيدات

%25

%7

%0.5

التنسيق مع
مؤسسات
ومراكز
%5

التحويل ملراكز
حماية (مركز
الطوارئ)
%7

تعهدات
واتفاقيات
قانونية
%3

التوجه إلى
املحاكم

التجسيراالجتماعي والقانوني

%45

%7.5
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توفري الخدمات من خالل مؤسساتنا القاعدية
يعمــل مركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي ومــن خــال برنامــج بنــاء قــدرات املؤسســات القاعديــة علــى توســيع نطــاق تقديــم الخدمــات
االجتماعيــة والقانونيــة املقدمــة للنســاء املعنفــات فــي املناطــق التــي تفتقــرإلــى هــذا النــوع مــن الخدمــات ،ويعمــل املركــزمنــذ عــام  ،2005علــى
دعم قدرات طواقم العمل في املؤسسات القاعدية شريكة املركزفي محافظات طولكرم ،وطوباس ،وأريحا والخليل) ،ويستهدف املركزفي
عملــه ،مجلــس اإلدارة ،والهيئــة اإلداريــة ،واملحاميــات واألخصائيــات االجتماعيــات ،وطاقــم التمويــل واملاليــة ،وذلــك مــن أجــل تعزيــزقــدرات
تلــك املؤسســات فــي تقديــم الخدمــات القانونيــة واالجتماعيــة للنســاء وخدمــات التوعيــة والحمايــة.
يســاهم املركــزمــن خــال متخصصيــن/ات فــي تطويــرقــدرات طواقــم العمــل فــي املؤسســات القاعديــة ،وكذلــك يوفــراملركــزالدعم املالي والفني
والتدريب واإلشــراف املنهي للمؤسســات القاعدية ،ملســاعدتها على النمو واالســتمرارية في تقديم الخدمات.
وقد ساهمت التدخالت من خالل اإلشراف واالجتماعات البرامجية في تمكين طاقم األخصائيات االجتماعيات واملحاميات في املؤسسات
ّ
القاعدية الش ــريكة من تقديم خدمات إرشــاد قانوني واجتماعي وتوعية للنســاء في املناطق املهمشــة ،فكان عدد النســاء اللواتي تمكنا من
تقديــم الخدمــات لهــن خــال هــذا العام كالتالي:
تــم تقديــم الخدمــات ل ـ  231ســيدة ،بينهــن  %28مــن جنــوب الخليــل ،و %24مــن طوبــاس ،و %24مــن طولكــرم ،و %24مــن أريحــا واألغــوار ،وتــم
تقديــم الخدمــة االجتماعيــة منفــردة ل ـ  5ســيدات ،وتــم تقديــم الخدمــة القانونيــة منفــردة ل ـ  18ســيدة ،بينمــا تــم تقديــم الخدمــة االجتماعيــة
والقانونيــة مشــتركة ل ـ  208ســيدة.
وترافعــت محاميــات املركــز أمــام املحاكــم الش ــرعية فــي  160قضيــة ،منهــا أجــرة مســكن وحضانــة ونفقــات زوجــة وأطفــال ونــزاع وشــقاق،
وحصلــن علــى ً 120
حكمــا لصالــح النســاء ،ومــا زالــت القضايــا الباقيــة منظــورة أمــام املحاكــم.
كان املســتوى التعليمــي ملعظــم الحــاالت املتوجهــة بيــن إعــدادي وجامعــي ،حيــث إن  %27منهــن أنهيــن تعليمهــن الجامعــي ،بينمــا  %40مــن
املتوجهــات أنهيــن تعليمهــن الثانــوي ،و %33أنهيــن تعليمهــن اإلعــدادي ،وكانــت أعمــار %50مــن املتوجهــات تتــراوح مــا بيــن  30وً 59
عامــا ،و%50
ُ
كانــت أعمارهــن بيــن  15وً 29
عامــا ،أمــا بالنســبة للحالــة االجتماعيــة للمتوجهــات ،ف ـ  %68منهــن كـ ّـن منفصــات مؤقتــا (متزوجــات لكــن تركــن
بيــت الزوجيــة) ،و %5متزوجــات و %5مهجــورات ،و %5عزبــاوات ،و %17مطلقــاتً ،
وأيضــا اختلفــت أماكــن ســكنهن ،ف ـ  %32مــن القــرى و%68
مــن املــدن.
وكان املعتدي في أغلب الحاالت ( )%82هوالزوج أوالزوج السابق ،أما في  %18من الحاالت فكان املعتدي من أهل الزوج ،وجميع الحاالت
لــم يغلــق ملفهــا بعــد ،وكانــت أبــرز األســباب التــي جعلــت النســاء تتوجــه لطلــب املســاعدة العنــف الزوجــي ،والعنــف األســري ،ومشــاكل وعــدم
تفاهــم مــع الــزوج ،والتهديــد علــى الحيــاة بســبب عائلة الزوج.
ّ
إن دور األهــل فــي دعــم املتوجهــة معنويــا وماديــا هــو دور مســاعد فــي وصولهــا إلــى قــرارخــاص بحياتهــا األســرية ،وهــذا يخفــف عليهــا العديــد
مــن الضغوطــات واألعبــاء واملســؤولية ،خاصــة عندمــا يكــون هنالــك أطفــال ،وهــذا خــاف لبعــض األهــل الذيــن ال يراعــون الحالــة النفســية
البنتهــم ،خاصــة فــي طلبهــم منهــا تــرك أطفالهــا عنــد زوجهــا ،ففــي بعــض الحــاالت تضطــراملتوجهــة للرجــوع والتنــازل عــن القضايــا القانونيــة
أو حتــى ال تكــون هنــاك شــروط اجتماعيــة واتفــاق للرجعــة إلــى بيــت الزوجيــة خوفــا مــن خســارة أطفالهــا ،فعمــل املركــزمــن خــال التدخــل
االجتماعــي علــى العمــل باتجــاه احتضــان وتفهــم القضايــا التــي تتعلــق بمشــاعراألمومــة وانفصــال األم عــن أبنائهــا ،ومحاولــة جعــل األهــل أكثــر
دعمــا للنســاء فــي الحصــول علــى أطفالهــن ،وتحويلهــم إلــى مصــادردعــم لهــن وتمكينهــن اقتصاديــا ودعمهــن للبحــث عــن عمــل يســاعدهن فــي
االســتقرارالنف�ســي واملالــي لتوفيــراحتياجاتهــا واحتياجــات أطفالهــا بــدل النظــرلهــا علــى أنهــا عــبء مــادي علــى أســرتها.
كما كان من أهم املعيقات التي واجهتنا حالة الطوارئ املفروضة بناء على قرارات رئاسية ،والتي يتم تجديدها مع بداية كل شهربالهدف
املعلــن عنــه وهــومواجهــة جائحــة كورونــا التــي مــا زالــت تلقــي بظاللهــا علــى العالــم منــذ أكثــرمــن عــام ،وتتجلــى آثارهــا الســلبية علــى املحاكــم من
حيــث تقليــص دوام املوظفيــن بــدوام جزئــي يصــل أحيانــا إلــى  %30وأحيانــا أخــرى إلــى  ،%50مــا يعيــق تســجيل القضايــا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة
أخــرى إصــدارتعميمــات داخليــة بعــدم تســجيل إال القضايــا التــي تحمــل صفــة االســتعجال ،كالنفقــة والحضانــة باإلضافــة إلــى عــدم تمكــن
محض ــراملحكمــة الــذي تــوكل لــه مهمــة إيصــال التبليغــات مــن إيصالهــا فــي الوقــت املناســب ،وبالتالــي تأجيــل القضايــا لعــدم التبليــغ.
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ض ّ
م اإلناث ما بني القضاء الفلسطيين ومبادئ
حقوق اإلنسان
بقلم املحامية ريما شماسنة
كنــت فــي كتاباتــي الســابقة قــد تطرقــت إلــى موضــوع ضــم اإلنــاث كإحــدى القضايــا التــي يتــم رفعهــا فــي املحاكــم الش ــرعية وتكــون املدعــى عليهــا
فيهــا البنــت البالغــة ،وتأتـ ًـي الكتابــة مــرة أخــرى فــي هــذا املوضــوع علــى الرغــم مــن أنهــا ال تشــكل ظاهــرة لقلــة عــدد هــذا النــوع مــن القضايــا فــي
ً
املحكمة ،ألنها تشكل خرقا ملبدأ دستوري وتعد شكال من أشكال التمييزوعدم املساواة بين الذكرواألنثى فقط لكونها أنثى ،وسأتطرق في
هذه الورقة إلى كيفية تناول قانون األحوال الشخصية لها من ناحية ومعارضتها لالتفاقيات واملواثيق الدولية من ناحية أخرى ،وكذلك
القانــون األسا�ســي الفلســطيني والقوانيــن املحليــة األخــرى ذات الصلــة ،كمــا ســيتم اإلشــارة إلــى بعــض القضايــا التــي تــم تمثيــل الفتيــات فيهــا
ونتائــج هــذه القضايــا ،وكذلــك ســعي املركــزإلــى إلغــاء هــذه املــادة كأحــد أهــداف التقا�ضــي االســتراتيجي فــي املركــز.

ّ
الضم في قانون األحوال الشخصية
تنص املادة  165من قانون األحوال الشخصية رقم  61لعام  1976في فقرتها أ على أن للولي املحرم أن يضم األنثى البكردون األربعين من
العمروالثيب إذا كانت غيرمأمونة على نفسها ،وتنص في فقرتها ب على أنه إذا تمردت األنثى املحكوم عليها باالنضمام للولي عن االنضمام
إليه بغيرحق فال نفقة لها عليه.
ّ
من خالل هذا النص يتضح أن قانون األحوال الشــخصية قد أعطى للولي الذي قد يكون األب أو الجد أو العم الحق في طلب ضم البنت
البالغــة مــن العمــر 15ســنة هجريــة بنـ ًـاء علــى التعميــم الصــادرعــن ديــوان قا�ضــي القضــاة الفلســطيني الش ــرعي رقــم  2018/34والقا�ضــي
برفع سن البلوغ إلى  15سنة (كان مبدأ بلوغ البنت قبل هذا التاريخ  9سنوات وهو العمرالذي من املمكن أن تكون قد بلغت فيه البلوغ
الطبيعــي) ويعمــد األوليــاء إلــى رفــع هــذه الدعــاوى عــادة نكايــة باألنثــى املطلــوب ضمهــا أو بوالدتهــا وخصوصــا فــي حــال انفصــال الوالديــن عــن
بعضهمــا وبقــاء البنــت مــع والدتهــا أو بهــدف الكيــد واإلضــراربهــا بقطــع النفقــة املفروضــة لهــا بحكــم املحكمــة.

ّ
أمــا الدفــوع القانونيــة التــي مــن يمكــن للبنــت إثارتهــا لدفــع هــذا النــوع مــن القضايــا فهــي تنحص ــرفــي دفعيــن أو ثالثــة ،وهــي اإليــذاء وعــدم
األمانــة بــأن أن يكــون الولــي األب مثــا يؤذيهــا بالقــول أوالفعــل كالســب والشــتم أوالض ــرب ،وهــومــن الصعوبــة بمــكان إثباتــه ،كــون اإليــذاء فــي
أغلبــه يحــدث فــي البيــوت بعيـ ًـدا عــن أعيــن النــاس ،وأمــا الدفــع الثانــي فهــو الكيــد واإلضــراربالبنــت بقطــع النفقــة املفروضــة لهــا ،حيــث إنــه فــي
حال تم الحكم على البنت في الضـم -وهو ما يحدث غالبا -يستطيع األب تنفيذ الحكم من خالل دائرة التنفيذ التي تقوم بدورها بتسطير
تبليــغ لهــا لتنفيــذ الحكــم القضائــي ،وهنــا يتوجــب علــى البنــت املحكــوم عليهــا التوجــه إلــى دائــرة التنفيــذ حتــى ال يتــم حبســها ألنهــا امتنعــت عــن
تنفيــذ الحكــم القضائــي والتص ــريح فــي محض ــرلــدى الدائــرة أنهــا ال تريــد االنضمــام إلــى والدهــا ،وتســمى فــي هــذه الحالــة (متمــردة) ويســتطيع
الولــي فــي هــذه الحالــة رفــع دعــوى قطــع نفقتهــا لتمردهــا عــن االنضمــام إليــه ،وفــي املحصلــة قطــع النفقــة عنهــا ،وهنالــك دفــع آخــرمــن املمكــن
إثارتــه وهــو عــدم توفــرمســكن لضــم البنــت فيــه ،وفــي كل األحــوال يجــب عليهــا إثبــات مــا تدعيــه.
تعارض قضايا الضم مع القانون األسا�سي وقانون الطفل الفلسطيني

يتعارض مبدأ ضم اإلناث مع املادة  9من القانون األسا�ســي الفلســطيني التي نصت على« :الفلســطينيون ســواء أمام القانون والقضاء ال
تمييزبينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيا�سي أو اإلعاقة» وبذلك فإن املادة  165من قانون األحوال الشخصية
تخالف هذا النص الدستوري الهام وتميزضد النساء بالقول «كل أنثى دون األربعين» وقصـرت هذا النوع من القضايا كونها أنثى فقط،
وشــكلت خرقا ملبدأ املســاواة بين الجنســين وعدم التمييز.
كما يمس الضم املادة العاشرة من القانون األسا�سي من حيث املس بالحقوق والحريات الشخصية ،حيث نصت على« :حقوق اإلنسان
وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام» ،وعلى أن تعمل السلطة دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات واملواثيق الدولية اإلقليمية
والدوليــة التــي تحمــي حقــوق اإلنســان ،وأكــدت علــى هــذا الحــق املــادة  32مــن القانــون األسا�ســي التــي اعتبــرت كل اعتــداء علــى الحريــات
الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة لإلنســان جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.
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أما قانون الطفل الفلسطيني فقد عرف الطفل في مادته األولى بأنه «كل إنسان لم يتم الثامنة عشـرة من عمره» ،وبذلك يتعارض قانون
األحوال الشخصية مع هذا القانون الذي يعتبرسن البلوغ  15سنة ،ونصت املادة الثالثة من قانون الطفل الفلسطيني على تمتع الطفل
بكل حقوقه الواردة في هذا القانون دون تمييز ،ومن بينها التمييزعلى أساس الجنس ،وأن على الدولة اتخاذ كافة التدابيراملناسبة لحماية
األطفــال مــن جميــع أشــكال التمييــز ،ونصــت املــادة ( )4مــن القانــون ذاتــه علــى مراعــاة املصلحــة الفضلــى للطفــل والنظــرإلــى حاجاته العقلية
والنفســية والبدنيــة واألدبيــة بمــا يتفــق مــع ســنه وصحتــه ،وهــو مــا ال تتــم مراعاتــه أو النظــرإليــه فــي دعــاوى ضــم اإلنــاث ،وكذلــك املــادة ()12
التــي تنــص علــى أن لــكل طفــل الحــق فــي حريــة الـرأي والتعبيــربمــا يتفــق مــع النظــام العــام واآلداب العامــة ،وأن تؤخــذ آراء الطفــل بمــا تســتحق
ً
مــن االعتبــاروفقــا لســنه ودرجــة نضجــه وأن تتــاح للطفــل الفرصــة لإلفصــاح عــن آرائــه فــي اإلجــراءات القضائيــة أو فــي التدابيــراالجتماعيــة أو
التعليميــة الخاصــة بظروفــه ،وهــومــا يتــم تجاهلــه بالنظــرفــي قضايــا ضم اإلناث.

ّ
الضم مع االتفاقيات واملواثيق الدولية
تعارض قضايا

علــى الرغــم مــن انضمــام دولــة فلســطين إلــى االتفاقيــات الدوليــة ومنهــا اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــزضــد املـرأة واتفاقيــة حقوق
تف بالتزاماتها تجاه هذا املوضوع ،فبالرغم من تعريف التمييزضد املرأة في املادة األولى التفاقية القضاء
الطفل ،إال أن دولة فلسطين لم ِ
ن
على كافة أشكال التمييزضد املرأة بأنه «استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ،ويكو من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط االعتراف
للمرأة بحقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو في أي ميدان آخرأو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو
ممارســتها لهــا بص ــرف النظــرعــن حالتهــا الزوجيــة وعلــى أســاس املســاواة بينهــا وبيــن الرجــل» ،إال أن موضــوع ضــم اإلنــاث املنصــوص عليــه فــي
قانون األحوال الشــخصية يكرس التمييزبين الرجل واملرأة القائم على أســاس الجنس ،القتصاره على اإلناث دون الذكور هذا من ناحية
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن املــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة ذاتهــا أوجبــت علــى الــدول املوقعــة اتخــاذ التدابيرالتش ــريعية والقانونية إلدماج املســاواة
بين الرجل واملرأة ،سواء في دساتيرها الوطنية أم التش ــريعية وفرض الحماية القانونية لحقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل ،سواء
أمام املحاكم أم غيرها من املؤسسات ،وتغييروإبطال القوانين واألحكام التي تشكل تمييزا ضد املرأة في حين كفلت املادة الثالثة مساواتها
مع الرجل أما املادة  15من االتفاقية ،فقد أوجبت على الدول املنضمة إليها االعتراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون ومنح املرأة
أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل ومعاملتها على قدم املساواة في جميع مراحل اإلجراءات القضائية ومنح الرجل واملرأة الحقوق نفسها
فيما يتعلق بالتشـريع املتصل بحركة األشخاص وحرية اختيارمحل سكناهم وإقامتهم ،وهذا يعني أن للمرأة الحق في اختيارمحل إقامتها
وســكنها في أي مكان وال تجبرعلى اإلقامة عند أحد معين.
أمــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل فقــد تضمنــت املــادة  12منهــا حــق الطفــل بآرائــه الخاصــة وحــق التعبيــرعــن تلــك اآلراء بحريــة فــي جميــع املســائل
التي تمس الطفل ،وتولى آراؤه االعتبارالواجب وفقا لســنه ونضجه ،وتتاح له بوجه خاص فرصة االســتماع إليه في أي إجراءات قضائية
وإداريــة تمســه إمــا مباشــرة أومــن خــال ممثــل هيئــة مالئمــة بطريقــة تتفــق مــع القواعــد اإلجرائيــة للقانــون الوطنــي ،وهــذا مــا ال يتفــق أبــدا مع
مــا يجــري أمــام القضــاء مــن مصــادرة حــق الفتــاة فــي االختيــارفــي قضايــا الضــم.

فتيات تم تمثيلهن في املحاكم
فــي مســيرتي العمليــة الطويلــة مثلــت العديــد مــن الفتيــات اللواتــي تــم رفــع دعــاوى ضــم عليهــن أمــام املحاكــم ،وفــي الغالــب كانــت القضايــا تنتهي
بصدور حكم بضم الفتاة لصعوبة إثبات ما تدعيه من دفوع ملواجهة الدعوى ولفقدانها حرية االختيار ،وهنا سأتناول في حديثي قضيتين
كان لهمــا أثــركبيــرفــي نفس ــي لصعوبــة الحكــم الظالــم بحقهــن ،األولــى لفتــاة تعرضــت إليــذاء بليــغ مــن والدهــا تمثــل بض ــربها ضربا مبرحا تســبب
لها بعاهة مستديمة في األذن أثرت على سمعها ،وقد بينت للمحكمة ذلك ُ
وسئل األب عن ذلك فأقربضـربها ولكن لتأديبها وليس القصد
اإلضــراربهــا ،فقــام القا�ضــي علــى اعتبــارأن النيــة ال يمكــن إثباتهــا بتحليــف األب اليميــن علــى نيتــه فحلــف اليميــن علــى ذلــك ،وتــم الحكــم بضــم
البنــت لوالدهــا ،أمــا القضيــة الثانيــة فكانــت مرفوعــة علــى بنــت كذلــك بينــت للمحكمــة أن والدهــا كان يض ــربها ضربــا مبرحــا ويهددهــا بذبحها
بالســكين ،وقــد تــم إثبــات اإليــذاء مــن خــال شــهادات أبنائــه إخــوة البنــت الذيــن يقيمــون فــي البيــت وكانــوا الشــهود الوحيديــن الذيــن شــاهدوا
وعاينــوا ذلــك ،وقــد صــدرالحكــم لصالــح الفتــاة ،إال أن الوالــد لــم يقــف عنــد هــذا الحــد بــل اســتأنف الحكــم أمــام محكمــة االســتئناف ليأتــي
قــرارمحكمــة االســتئناف بتصديــق الحكــم الصــادرلصالــح الفتــاة ،ولــم يستســلم الوالــد الــذي قــام بالطعــن بالحكــم أمــام املحكمــة العليــا
الشـرعية ليأتي الرد الصادم بفسخ الحكم واعتبارشهادة األبناء على أبيهم من باب عقوق الوالدين ،وبالتالي إرجاع الدعوى إلى املحكمة
االبتدائيــة للنظــرفــي الدعــوى مــرة أخــرى ليحلــف اليميــن علــى عــدم صحــة وجــود إيــذاء تجــاه الفتــاة ،وبالتالــي صــدور حكــم عليهــا بالضــم لــه.
يتضح من خالل القضيتين أن القانون ال يراعي املصلحة الفضلى للطفل من ناحية ،كما أنه يكرس العقلية الذكورية لدى اآلباء بتأكيد
الواليــة علــى الطفــات ومنعهــن مــن حريــة االختيــار وحقهــن فــي تقريــر مصيرهــن ،علــى عكــس مــا التزمــت بــه دولــة فلســطين بانضمامهــا إلــى
االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة وضــرورة مواءمــة تش ــريعاتها بمــا ينســجم ويتفــق وال يتعــارض مــع تلــك االتفاقيــات.

الضم والتقا�ضي اإلستراتيجي
في إطارالســعي الدؤوب ملنظمات حقوق اإلنســان ،ومنها النســوية ،لتعديل بعض النصوص القانونية أو إلغائها والتي تمس بحقوق املرأة
وال تســاوي بيــن الرجــل وامل ـرأة وتشــكل تمييــزا علــى أســاس الجنــس ،فقــد اعتمــد مركــز امل ـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي ضمــن خططــه
لتطويــرأســاليب اســتخدام القانــون لخدمــة قضايــا الشــأن العــام واملصلحــة العامــة أســلوب التقا�ضــي االســتراتيجي وقوامــه اعتمــاد قضيــة
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محــددة أمــام محكمــة معينــة بهــدف إحــداث تغييــرواســع مســتدام يتجــاوز القضيــة نفســها وتســتفيد منــه فئــات اجتماعيــة يتخطــى الدائــرة
القضائيــة والقانونيــة ،وتكــون جـ ً
ـزءا مــن اســتراتيجية أوســع تتضمــن حمــات مناصــرة ورفــع الوعــي إلحــداث تغييــرفــي القوانيــن واإلجــراءات
والسياســات واملمارســات املتعلقــة بقضيــة معينــة أو فئــة مهمشــة وإرســاء مبــادئ قضائيــة جديــدة ،وقــد وقــع اختيــارمركــزاملـرأة علــى قضايــا
تقاض استراتيجي بهدف إلغاء أو تعطيل املادة  165من قانون األحوال الشخصية واملتعلقة بضم اإلناث ،وتقدم
الضم واعتبارها قضية
ٍ
ابتــداء بطعــن أمــام املحكمــة الدســتورية العليــا اعتمــد فيــه علــى قضيتــي ضــم ،واحــدة لفتــاة مســلمة مرفوعــة عليهــا باالســتناد إلــى قانــون
األحوال الشخصية أمام املحكمة الشـرعية ،والثانية لفتاة مسيحية أمام املحكمة الكنسية باالستناد إلى القوانين الكنسية ،على اعتبار
أن هاتيــن الفتاتيــن متض ــررتان مــن نتيجــة الحكــم ،وقــد اســتند املركــزفــي طعنــه إلــى مبــادئ القانــون األسا�ســي الفلســطيني الــذي هــو بمثابــة
دســتور والتــي تــم الحديــث عنهــا ســابقا فــي هــذه الورقــة لبيــان عــدم دســتورية املــواد املتعلقــة بضــم اإلنــاث ،وكذلــك االتفاقيــات واملواثيــق
الدوليــة ذات الصلــة وهــي اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــزضــد املـرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل ،لبيــان مــدى التعــارض بيــن مــواد
الضــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان ،خاصــة بعــد انضمــام دولــة فلســطين لهــذه االتفاقيــات وااللتزامــات الواقعــة عليهــا بإلغــاء تلــك النصــوص
ووضــع التشــريعات والسياســات املوائمــة التفاقيــات حقــوق اإلنســان.

توصية
توصيتــي فــي هــذا املوضــوع أن تتــم معالجــة موضــوع الحضانــة بشــكله العــام ،بحيــث تتــم مراعــاة مصلحــة الطفــل الفضلــى فيــه ،ملــا فــي ذلــك
مــن أثــرعميــق علــى تنشــئة الطفــل ،ســواء كان ذكـ ًـرا أم أنثــى ،تنشــئة ســليمة للوصــول إلــى جيــل صالــح تراعــى فيــه ظــروف الطفــل علــى كافــة
املســتويات النفســية واالجتماعيــة منهــا ،وأن يتــم رفــع ســن الحضانــة إلــى  18ســنة ليتــرك لهــم بعدهــا حريــة االختيــاروحــق تقريــراملصيــر ،وكلنــا
أمــل فــي األيــام القادمــة أن يتــم وضــع تش ــريع تراعــى فيــه كل االعتبــارات الســابقة ،ويكــون منســجما مــع حقــوق األطفــال ككل كامــل ال يتجـزأ.

مركز المرأة يلتقي معالي وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد لبحث
مأسسة عمل شبكات حماية النساء المعنفات في محافظات الوطن
التقــت الســيدة رنــدة ســنيورة املديــرة العامــة ملركــزاملـرأة ووفــد مــن املركــز وزيــرة شــؤون املـرأة الدكتــورة آمــال حمــد مــن أجــل بحــث مأسســة
ّ
ّ
عمــل شــبكات حمايــة النســاء املعنفــات فــي محافظــات الوطــن .وخــال الزيــارة ،أكــدت معالــي الوزيــرة علــى أن حمايــة النســاء والفتيــات مــن
العنف مسؤولية وطنية ومجتمعية ،تتطلب التعاون والتكامل بين الشـركاء من املؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني ،للعمل
املتكامــل علــى الوقايــة والحمايــة وآليــات اســتقبال النســاء املعنفــات ،والتأهيــل وإعــادة الدمــج فــي املجتمــع .ومــن جانبهــا أعربــت ســنيورة عــن
اســتعداد مركــزاملـرأة للعمــل املشــترك مــع الــوزارة لتطويــروتفعيــل عمــل مراكــزحمايــة النســاء وتعميمهــا علــى كافــة محافظــات الوطــن.
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تـعـزيـز حـق الـمـرأة
في الوصول إلى العدالة
والقضاء على السياسات
ضدهـا
التمييزيـة
ّ

المنـــــــــاصرة
المحليــــــــة والدوليــــــــــــة
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الضغط والمناصرة من أجل ّ
تبن قانون حماية األرسة من العنف
واصل مركزاملرأة  -من خالل عضويته بمنتدى مناهضة العنف ضد املرأة  -املطالبة بإقرارقانون حماية األسرة من العنف عبرمراجعة
جميع مسودات القانون ،وتقديم توصيات حول تطويرمواد هذا القانون لتكون أكثراستجابة للنوع االجتماعي وتقديم حماية أفضل
للنســاء .وقــام املركــزوعــدد مــن املؤسســات النســوية بعقــد لقــاء مــع وزيــرة املـرأة فــي  10أيــار 2021بعــد مراجعــة مســودة القانــون مــن قبــل
مجلس الوزراء الفلســطيني لتقديم توصيات مؤسســات املجتمع املدني من أجل تبنيها في مســودة القانون.
ومــن الجديــربالذكــرأننــا قمنــا ببــذل جهــود كبيــرة مــن أجــل إشــراك ممثليــن/ات عــن مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات النســوية مــن
ً
أجــل املشــاركة فــي عضويــة اللجنــة الوطنيــة ملالءمــة التش ــريعات والقوانيــن وفقــا للمواثيــق الدوليــة ،حيــث تــم تعييــن مركــزاملـرأة لإلرشــاد
ّ
متخصصــة تقــدم خدمــات اجتماعيــة وقانونيــة مباشــرة للنســاء ضحايــا العنــف فــي لجنــة العمــل ً
جنبــا إلــى
القانونــي واالجتماعــي كمنظمــة
جنــب مــع املنتــدى ملكافحــة العنــف ضــد املـرأة للمشــاركة فــي صياغــة القانــون ،حيــث اســتطاع املركــز -مــن خــال الخبــرة العمليــة فــي العمــل
مع النساء ضحايا العنف على مدى  30سنة املاضية  -صياغة مواد القانون ،بشكل يستجيب للنوع االجتماعي .كما قام املركزبتقديم
ورقــة سياســات عكســت رؤيــة املركــزالتــي تضمــن الوقايــة والحمايــة وإعــادة التأهيــل التــي ســعى املركــزإلــى تضمينهــا فــي مســودة القانــون،
ّ
ً
وركــزت الورقــة السياســاتية علــى أهميــة إبعــاد الجانــي عــن املنــزل بــدال مــن إجبــارالضحيــة «املـرأة» علــى املغــادرة ،مــع أهميــة التركيــزعلــى
تأهيـ�ل املعتـ�دي مـ�ن خـلال مشـ�اركته فـ�ي جلسـ�ات تأهيـ�ل ،قبـ�ل الوصـ�ول إلـ�ى مرحلـ�ة التأديـ�ب أو املالحقـ�ة القانونيـ�ة.
ّ
وبعــد توقــف الحكومــة عــن مراجعــة مســودة القانــون لفتــرة ،وذلــك علــى إثــر الحملــة التــي قامــت بهــا نقابــة املحاميــن ،وبعــض األحــزاب
السياســية ،قــام مجلــس الــوزراء بمراجعــة أخــرى ملســودة القانــون فــي شــهر كانــون األول  .2021حيــث تــم إعــداد مســودة دون إشــراك
مؤسســات املجتمــع املدنــي .مــن هنــا قــام املركــز ومنتــدى مناهضــة العنــف ضــد امل ـرأة بمراجعــة هــذه املســودة مــن أجــل الوقــوف علــى
التغييــرات والتأكــد مــن اســتجابتها للمواثيــق الدوليــة والتزامــات دولــة فلســطين .وعليــه تــم توجيــه رســالة مــن قبــل املؤسســات األعضــاء فــي
منتدى مناهضة العنف ملكتب رئيس الوزراء ،طالبت فيها بضـرورة مشاركة مؤسسات املجتمع املدني في صياغة ومراجعة بنود مسودة
القانــون ،واالســتناد إلــى الخبــرات العمليــة التــي راكمتهــا هــذه املؤسســات فــي العمــل مــع النســاء ضحايــا العنــف ،وســيؤثراســتبعادها سـ ًـلبا
على عملية تطويرمواد القانون ،كما قام املركزبصياغة مذكرة تفسيرية ً
بناء على مراجعته ملواد القانون ،والتي أظهرت التباين ما بين
هذه املسودة واملسودات األخرى التي تم تقديمها ،فعلى سبيل املثال تم حذف املادة التي تتعلق بتعريف التمييزمن هذه املسودة ،كما
تــم تغييــرتعريــف األســرة وهويتهــا.
وقــام املركــزبعقــد ثــاث جلســات توعيــة ألعضــاء شــبكات الحمايــة فــي محافظــات الخليــل وطولكــرم وبيــت لحــم ،اســتهدفت  45مــن مقدمــي
الخدمــات ،مــن ممثليــن عــن وزارة التنميــة االجتماعيــة ووحــدات حمايــة األســرة فــي الش ــرطة ووزارة الصحــة والقضــاة الش ــرعيين والنيابــة
تقدم خدمات مباشرة للنساء ضحايا العنف .حيث تم خاللها عرض الدراسة األخيرة التي ّ
ومنظمات املجتمع املدني األخرى التي ّ
أعدها
مركــزاملـرأة بعنــوان «تجربــة قانــون حمايــة األســرة فــي األرا�ضــي الفلســطينية ..معيــارالعنايــة الواجبــة» ،وقــد تــم التركيــزعلــى أبــرز املبــررات
ً
ّ
وأكــد املشــاركون –ذكـ ً
ـورا وإناثــا -خــال الجلســات علــى أنهــم لــم
القانونيــة واالجتماعيــة إلقــرارهــذا القانــون وتقديــم آخــرمســودة للقانــون.
يتلقــوا أي نســخة مــن مســودة القانــون ملراجعتهــا ،وأقــروا بأهميــة اعتمــاد القانــون ،كمــا أعربــوا عــن قلقهــم مــن أن يحتــاج هــذا القانون إلى
مــوارد ماليــة وميزانيــة خاصــة لتنفيــذه وتطبيقــه فــي ظــل محدوديــة مــوارد الحكومــة ،مــا ســيعيق عمليــة تطبيــق القانــون ،وطلبــوا أن يتــم
إشــراكهم فــي مناقشــات أخــرى مماثلــة لفهــم األحــكام املختلفــة للقانــون بشــكل أفضــل وكيــف ســيتم تنفيذهــا مــن خــال مواقفهــم.
كمــا قــام املركــزبإطــاق حملــة إعالميــة مــع إذاعــة نســاء أف أم طــوال فتــرة حملــة ال ـ ً 16
يومــا ملناهضــة العنــف مــن أجــل رفــع وعــي املجتمــع
الفلسطيني حول قانون حماية األسرة والتأثيرعلى صناع القراروأصحاب الواجب من أجل تبني القانون وإقراره .كما دعم املركزجهود
ً
ً
احتجاجيــا أمــام محافظــة نابلــس
اعتصامــا
منتــدى مناهضــة العنــف للضغــط علــى صنــاع القــرارالعتمــاد القانــون ،حيــث أقــام املنتــدى
ً
بمشــاركة  30مشــاركا/ة مــن املؤسســات األعضــاء ،خــال االجتمــاع األســبوعي للمجلــس الــذي عقــد فــي مبنــى املحافظــة ،وقــام خاللــه بإلقــاء
كلمــة وخطــاب حــول مطالبــة املـرأة الفلســطينية بتبنــي قانــون حمايــة األســرة الــذي تــم تســليمه أيضــا لوزيــرة شــؤون املــرأة.
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مسودات قانون حماية األرسة من العنف..
سنوات طويلة من االنتظار

بقلم املحامية روان عبيد
بنهايــة عــام  2021تابــع مركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي إصــداراملســودة األخيــرة لقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف الصــادرة عــن
مجلس الوزراء الفلســطيني ،وذلك في ســياق متابعة املركزللتطورات والخطوات األخيرة املتعلقة بإعداد مســودات لقانون حماية األســرة
من العنف ،كون املركزمن املؤسسات الرئيسية التي واكبت جميع مراحل إعداد هذا القانون منذ عام  ،2004وذلك من خالل االستفادة
من خبرة املركزوتجربته ،حيث عمل املركزخالل الســنوات املاضية على مراجعة املســودات التي تم إصدارها وإصدارأوراق موقف تجاه
هــذه املســودات ،وكان آخرهــا ورقــة قانونيــة حــول معيــارالعنايــة الواجبــة والعنــف ضــد املـرأة باملقارنــة مــع مســودة قانــون حمايــة األســرة مــن
العنــف الصــادرة عــن وزارة التنميــة االجتماعيــة بتاريــخ  23شــباط  ،2020حيــث تــم التأكيــد علــى توفيــرااللتزامــات الخمســة املفروضــة علــى
ّ
الدولــة بموجــب معيــارالعنايــة الواجبــة التــي أكــد عليهــا القانــون الدولــي العرفــي الــذي ســاعد وضعــه وتطبيقــه فــي التصــدي للعنــف ضــد املرأة
وهــو يلــزم الدولــة باتخــاذ اإلجــراءات التاليــة:

1 .1منع العنف ضد املرأة
مــن خــال التصــدي لألســباب الكامنــة وراء العنــف ضــد املـرأة ،وتغييــرالذهنيــات وتعديــل الســلوكيات والقضــاء علــى العوامــل التــي تســبب
العنــف ضــد املـرأة ،وتوســيع نطــاق برامــج التصــدي للعنــف ضــد املـرأة ،وصياغــة قوانيــن وتقديــم ضمانــات دســتورية تتســم بالشــمول وجمــع
البيانــات ،وتصميــم البرامــج ملواجهــة العنــف ضــد املـرأة عبــر:
اتخاذ تدابيروقائية ملنع العنف وعدم حصوله من خالل البرامج الوقائية عبروضع مسؤوليات محددة على الوزارات املعنية.
اعتمــاد تعاريــف أوســع نطاقــا للعنــف ضــد املـرأة وباقــي أفــراد األســرة ألنهــا ســتضمن توثيقــه ومــدى انتشــاره علــى مســتوى الدولــة ،وبالتالي
القــدرة علــى توفيــرمجموعــة أكبــرتنوعــا مــن الخدمــات لضحايــاه .باملقابــل ســيؤثرغيــاب تعريــف واضــح للعنــف األســري تأثيـ ًـرا سـ ً
ـلبيا علــى
تنفيــذ تشــريعات وطنيــة فعالــة.

2 .2حماية املرأة من العنف
يتوجــب علــى الدولــة كفالــة توفيــرخدمــات الدعــم النفس ــي للمـرأة وضمــان حصولهــا عليهــا وإتاحــة أوامــرالحمايــة للمـرأة وضمــان اســتعانتها
بها ودعم املكلفين بالحماية في أداء واجباتهم ،وتعزيزالوعي واملواقف اإليجابية من خالل أنشــطة التدريب املســتمرة ،وتقديم نهج متعدد
القطاعــات وخدمــات منســقة مــن خــال:
•اعتمــاد أوامــرالحمايــة التــي تعتبــرمــن أنجــح ســبل االنتصــاف القانونــي املتاحــة للناجيــن مــن العنــف ،وتشــكل ً
جزءا من نهج
شــامل للتصــدي للعنــف ،وتعــزز ســامة الضحايــا واســتقالليتهم الذاتيــة ولهــا القــدرة علــى ردع الجنــاة عــن ارتــكاب أعمــال
العنــف فــي املســتقبل ،وتمكيــن الناجيــات مــن اتخــاذ خطــوات إضافيــة تضمــن ســامتهن .ويعتبــرأمــرالحمايــة أيضــا بمثابــة
«إعــان عــام» عــن التــزام الدولــة بالتصــدي للعنــف ضــد املـرأة ،وهــو مــا يشــكل خطــوة هامــة فــي تغييــرالثقافــة االجتماعيــة
القانونيــة املتعلقــة بالعنــف املبنــي علــى أســاس الجنــس.
•ضــرورة إعــداد برامــج تدريبيــة مكثفــة حــول تقديــم الخدمــات القانونيــة واالجتماعيــة والصحيــة حســب معاييــر حقــوق
اإلنســان ملقدمــي الخدمــات كل حســب اختصاصــه وطبيعــة عملــه.
•تشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا مشــتركة بيــن املؤسســات لرصــد تنفيــذ قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف مكونــة مــن أعضــاء مــن
الحكومة واملجتمع املدني من املؤسسات النسوية العاملة في املجال ،تعطى هذه اللجنة مهام إعداد تقريرلتقييم مدى
فاعليــة القانــون بعــد دخولــه حيــزالنفــاذ بثــاث ســنوات لرصــد مــدى فاعليــة هذا القانون.
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3 .3مالحقة مرتكبي العنف ضد املرأة
من خالل تلبية احتياجات الضحايا واالستجابة ملخاوفهن ووضع سياسات للحد من إسقاط الدعاوى وضمان استجابة إيجابية ومبكرة
مــن قبــل الش ــرطة والنيابــة العامــة لصالــح الضحايــا وترســيخ واجــب التحقيــق فــي قضايــا العنــف ضــد املـرأة وترســيخ واجــب مالحقــة مرتكبــي
العنــف وتعزيــزالثقــة بأجهــزة الش ــرطة والقضــاء وتعييــن مدعيــن عاميــن متخصصيــن وإنشــاء محاكــم متخصصــة والنظــرفــي اعتمــاد ســبل
بديلــة لتســوية النزاعــات والتأكــد مــن أن النظــم القانونيــة التعدديــة تتوافــق مــع نهــج تقويــة وتمكيــن املـرأة عبــر:
عمليــة الوســاطة علــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــة توفــرمزيــدا مــن املرونــة وتقلــص التكاليــف وفتــرات التأخيــربالنســبة إلــى النســاء الباحثــات
عــن العدالــة ،فإنهــا تــؤدي أيضــا إلــى املزيــد مــن االنتهــاكات لحقوقهــن وإلــى إفــات مرتكبــي تلــك االنتهــاكات مــن العقوبــة ،ألن هــذه اآلليــات كثيــرا
مــا تعمــل اســتنادا إلــى قيــم أبويــة ومــن ثــم لهــا تأثيــرســلبي علــى حصــول املـرأة علــى مراجعــات وســبل انتصــاف قضائيــة» .وعليــه يجــب التأكيــد
علــى أن:
الوســاطة تس ــري فقــط علــى الجنــح واملخالفــات ،أيضــا نؤكــد علــى ضــرورة إبــاغ الضحيــة بحقوقهــا فيمــا يتعلــق باللجــوء إلــىالوســاطة ،وضمــان أن ال تــؤدي هــذه الوســاطة إلــى تقييــد وصــول الضحيــة إلــى ســبل االنتصــاف القضائيــة.
ً
نؤكــد علــى عــدم ســريان الوســاطة فــي الحــاالت التــي يكــون املعتــدى عليــه فيهــا طفــا ،أو مســنا أو مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــةلعــدم وجــود تكافــؤ فــي عالقــات القــوى بيــن الطرفيــن.
-التأكيد على إجراء الوساطة ملرة واحدة فقط ،وعدم جوازاللجوء اليها في حال تكراراالعتداء.

4 .4معاقبة مرتكبي العنف ضد األسرة
يقــع علــى الدولــة واجــب محاســبة الجنــاة وضمــان معاقبتهــم عقابــا يتناســب مــع الجــرم املرتكــب وتحقيــق األهــداف املرجــوة مــن العقــاب،
وتوسيع نطاق نظام العقوبات القائم ،بحيث ال يقتصـرعلى السجن عند االقتضاء وضمان وضع عقوبات ترتكزعلى معاييرحماية حقوق
اإلنســان التــي أكــدت عليهــا االتفاقيــات واملعاييــرالدوليــة واملرجعيــات املحليــة مــن خــال:
عــدم جــوازإحالــة بعــض عقوبــات الجرائــم الــواردة فــي املســودة إلــى قوانيــن العقوبــات الســارية املفعــول (قانــون العقوبــات األردنــي رقــم
( )16لســنة  1960الســاري املفعــول فــي الضفــة الغربيــة وقانــون العقوبــات رقــم ( )74لســنة  1936الســاري املفعــول فــي قطــاع غــزة) مــع
تشــديد العقوبــة ،ألن هــذه القوانيــن قــد أصبحــت قديمــة وال تلبــي احتياجــات اإلنســان فــي العص ــرالحالــي ،وال تتضمــن تعاريــف محــددة
حــول العديــد مــن الجرائــم التــي تقــع داخــل األســرة .وعليــه نــرى مــن الض ــرورة بمــكان إعــادة تعريــف الجرائــم املنصــوص عليهــا فــي قانــون
العقوبــات لتنســجم مــع املعاييــرالدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي التزمــت فيهــا دولــة فلســطين بانضمامهــا إلــى كثيــرمــن املعاهــدات الدوليــة
لحقــوق اإلنســان .ألن النــص الخــاص ســوف يقيــد النــص العــام.
يجــب أن تعمــل مســودة القانــون علــى وضــع العقوبــات الرادعــة لهــذه األفعــال فــي بــاب الجــزاءات بــدال مــن مضاعفــة العقوبــات الــواردة فــي
قوانيــن العقوبــات الســارية املفعــول والتــي كمــا أســلفنا قــد عفــا عليهــا الزمــن ولــم تعــد تقــدم الــردع املنشــود.
التأكيــد علــى ضــرورة تشــديد العقوبــات إذا كانــت الضحيــة مــن ذوي اإلعاقــة وكبــارالســن أو األطفــال وأن تعقــد جلســات املحاكمــة علــى
صفــة االســتعجال مــع الحفــاظ علــى الســرية والخصوصيــة للضحيــة.

5 .5توفيرسبل االنتصاف لألشخاص ضحايا العنف األسري

مــن خــال اعتمــاد الدولــة منظـ ً
ـورا محــوره الضحيــة وكفالــة التعامــل مــع العنــف األســري علــى نحــو يتناســب مــع خطــورة الضــرر أو الخســارة
املتكبدة وتحمل مسؤولية تقديم الجناة التعويضات الالزمة للضحايا من خالل عمليات جبرالضـرر للضحية والتي تنص عليها املرجعيات
واألطــرالدوليــة وتعويضهــا تعويضــا ماديــا عــن األذى والعنــف الــذي تعرضــت لــه ،حيــث إنــه فــي بعــض األحيــان علــى الرغــم مــن أن العقوبــة قــد
وقعت على الجاني إال أن الضحية ما زالت تعاني من آثارالعنف الذي تعرضت له على سبيل املثال ان يتم دراسة موضوع تقديم تعويض
مادي من خالل صندوق النفقة الفلسطيني وأن يتم رصد هذه األموال من مبالغ الغرامات التي يتم تحصيلها من املعتدي.
كانــت هــذه التعليقــات فيمــا يتعلــق بالنســخة قبــل األخيــرة مــن القانــون ،أمــا بالنســبة إلــى النســخة األخيــرة التــي صــدرت نهايــة عــام  2021والتــي
ً
ال تختلــف كثيــرا عــن املســودة الســابقة ،حيــث تــم تعديــل بعــض املــواد الخالفيــة التــي وردت فــي املســودة الســابقة والتــي ســجلنا اعتراضنــا
كمؤسسات نسوية على تعديلها ،ألن هذه املواد جوهرية في املسودة وتؤثرعلى روح القانون وفلسفته ،والهدف العام من إقراره بالتحديد
املــادة التــي تتنــاول تعريــف التمييــزومــادة العالقــات الجنســية غيــرالرضائيــة بيــن األزواج ،حيــث تــم إلغــاء تعريــف التمييــزمــن املســودة األخيــرة
ومــادة االغتصــاب بيــن األزواج.
ّ
فيمــا يتعلــق بمــادة تعريــف التمييــزفإننــا نؤكــد أنــه مــن واجبــات الدولــة اعتمــاد تعاريــف أوســع نطاقــا للعنــف ضــد املـرأة وباقــي أفــراد األســرة
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ألنها ستضمن توثيقه ومدى انتشاره على مستوى الدولة ،وبالتالي القدرة على توفيرمجموعة أكبرتنوعا من الخدمات لضحاياه .باملقابل
ّ
ً
ـيؤثرغيــاب تعريــف واضــح للتمييــزتأثيــرا ســلبيا علــى تنفيــذ تش ــريعات وطنيــة فعالــة ونؤكــد علــى ضــرورة ان يتضمــن التش ــريع ً
نهجــا شــامال
سـ
ً
وقائمــا علــى حقــوق اإلنســان وأن يعتــرف بــأن العنــف ضــد املـرأة هــو شــكل مــن أشــكال التمييــزالقائــم علــى نــوع الجنــس ويقــرويعتــرف بمــا يلــي.
إن العنف ضد املرأة هو شكل من أشكال التمييز ،ومظهرمن مظاهرالعالقات غيراملتكافئة تاريخيا في القوة بين الرجل واملرأة ويعتبرانتهاكا لحقوق االنســان للمرأة.
تعريف التمييزضد املرأة كما ورد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد املرأة.أن ينص صراحة على عدم جوازالتذرع بالعرف أو التقاليد أو االعتبارات الدينية لتبريرالعنف ضد املرأة.وهــذا مــا تــم التأكيــد عليــه مــن قبــل اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــزضــد املـرأة مــن خــال املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــراألولــي
لدولــة فلســطين التــي ّأكــدت علــى تعريــف التمييــزضمــن اإلطــارالتش ــريعي كمــا يلــي« :تحيــط اللجنــة ً
علمــا بــأن الدولــة الطــرف انكبــت ،بعــد
تصديقها على مختلف معاهدات حقوق اإلنسان ،على مراجعة شاملة لتشـريعاتها بغرض مواءمتها مع املعاييرالدولية لحقوق اإلنسان.
وتحيط ً
علما بحظرالتمييزبموجب املادة  9من القانون األسا�سي املعدل واملادة  546من مشـروع قانون العقوبات لعام  2011إلى وضع
تعريف للتمييز ،بيد أن اللجنة تعرب عن القلق الذي اليزال يساورها إزاء غياب تعريف شامل للتمييزضد املرأة متوافق مع املادة  1من
ً
االتفاقيــة ووفقــا للمادتيــن  1و 2مــن االتفاقيــة ،تو�صــي اللجنــة بــأن تقــوم الدولــة الطــرف بمــا يلــي :التعجيــل باعتمــاد تش ــريع وطنــي يتضمــن
ً
ً
تعريفــا شــامال للتمييــزضــد املـرأة يتنــاول جميــع أســباب التمييــزاملحظــورة ويشــمل التمييــزاملباشــروغيــراملباشــرفــي املجاليــن العــام والخــاص
والحــرص علــى مراجعــة مش ــروع قانــون العقوبــات لعــام  ،2011الــذي يرمــي إلــى حظــرالتمييــزواملعاقبــة عليــه ،ل ـكـي يتوافــق مــع االتفاقيــة،
وتضمينــه أحكامــا تنــص علــى آليــات اإلنفــاذ والعقوبــات املناســبة.

المركز يُشارك في جلسة خاصة الستعراض نتائج تقرير مراجعة إجراءات
وبروتوكوالت نظام التحويل الوطين للنساء المعنفات
ُ ّ
نظمــت الجلســة مــن قبــل املبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوارالعاملــي والديمقراطيــة «مفتــاح» ،وجــاءت ضمــن مش ــروع «تعزيــزحمايــة
ومشاركة النساء والشباب» الذي تنفذه «مفتاح» بدعم من املؤسسة األملانية للتعاون الدولي  ،GIZبهدف تعزيزحماية النساء املعنفات
وضمــان وصولهــن ألركان الحمايــة والعدالــة فــي املجتمــع الفلســطيني ،والتأثيــرفــي السياســات والقوانيــن ذات العالقــة بخفــض وتيــرة العنــف
فــي املجتمــع الفلســطيني واملتعلقــة بإنفــاذ نظــام التحويــل الوطنــي وتوحيــد اإلجــراءات املتعلقــة فــي تكامــل النظــام بما يســاند وصول الخدمات
للنســاء والفتيــات املعنفــات فــي املجتمــع الفلســطيني .فــي نهايــة الجلســة توافــق املشــاركون/ات علــى ضــرورة اســتحداث كل مــا يرتبــط بنظــام
التحويــل الوطنــي للنســاء املعنفــات خاصــة فــي ظــل املتغيــرات االجتماعيــة واملســتجدات القانونيــة التــي طـرأت منــذ إصــدارالنظــام فــي عــام
.2013
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ّ
ً
واصــل مركــزاملـرأة التنســيق مــع االتحــاد العــام للمـرأة الفلســطينية وفقــا ملذكــرة التفاهــم املشــتركة واملوقعــة فيمــا بينهمــا للتأثيــرعلــى تبنــي
قانــون األحــوال الشــخصية مــن خــال ائتــاف قانــون األحــوال الشــخصية ،حيــث قــام مركــزاملـرأة واالتحــاد العــام بتطويــرالالئحــة الداخليــة
لالئتــاف وإعــداد ورقــة موقــف ليتــم تقديمهــا واعتمادهــا مــن قبــل أعضــاء االئتــاف خــال االجتماعــات االســتراتيجية لالتحــاد العــام فــي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وتــم عقــد اجتماعــات منتظمــة ملواصلــة مناقشــة األولويــات واملرتكــزات الرئيســية لقانــون األحــوال الشــخصية
بيــن أعضــاء االئتــاف .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم إنشــاء فريــق عمــل مــن أعضــاء ائتــاف األحــوال الشــخصية ملناقشــة الالئحــة الداخليــة وورقــة
املوقــف وتقديــم مداخالتهــم .وقــد وقــع مركــزاملـرأة لالرشــاد القانونــي واالجتماعــي مــع االتحــاد العــام للمـرأة الفلســطينية مذكــرة تفاهــم بعــد
عقــد سلســلة مــن االجتماعــات مــع االتحــاد العــام للمـرأة الفلســطينية ،كمظلــة ائتــاف األحــوال الشــخصية وائتــاف  ،1325حيــث أســفرت
االجتماعات عن االتفاق على توسيع عضوية االئتالف لتشمل منظمات حقوق اإلنسان إضافة إلى املؤسسات النسوية الحالية وإضفاء
الطابع املؤسس ــي على ائتالف األحوال الشــخصية لخلق فهم أفضل لرؤيته ورســالته ومعاييرالعضوية وآليات العمل لضمان اســتدامته
وفاعليتــه فــي التأثيــرعلــى ســن وتبنــي القانــون.

التقايض اإلسرتاتيجي وسيلة لخلق سابقة قانونية يمكن أن تؤثّر على تبين
قوانني وسياسات تقدمية في ما يتعلق بحقوق المرأة
قــام املركــزخــال العــام برفــع ثــاث قضايــا إلــى التقا�ضــي االســتراتيجي حــول قضايــا قتــل النســاء واألمــوال املشــتركة ،حيــث رفــع املركــزقضيــة
ُ
حــول قتــل اإلنــاث للمطالبــة بالتعويــض ألســرة الضحيــة .وبشــكل خــاص ،تنــاول املركــزقضيــة «ســهى الديــك» التــي قتلــت بوحشــية علــى يــد
زوجها أمام أطفالهاُ ،
وحكم على القاتل بالسجن سبع سنوات وبعد حملة مناصرة قادها مركزاملرأة ومنتدى مناهضة العنف ضد املرأة،
ّتولى املركزقضية التقا�ضي االستراتيجي إلدخال سابقة قانونية والتأثيرفي عملية صنع السياسات لتعديل أحكام قانون العقوبات الذي
يدعو إلى تعويض أســرة الضحية .وتوقفت جلســات املحكمة لفترة خالل عام  2020بســبب إعالن حالة الطوارئ وإغالق املؤسســات.
فيمــا كانــت قضيــة التقا�ضــي االســتراتيجي الثانيــة تتعلــق باألمــوال املشــتركة ،حيــث أخــذ مركــزاملـرأة اإلذن مــن امـرأة فقــدت حقهــا فــي امللكيــة
املشتركة بعد الزواج وستدفع جميع الرهن العقاري بعد الطالق ،لن يدعم التقا�ضي في هذه الحالة النساء الستعادة حقوقهن الزوجية
فحســب ،بــل ســيكون ً
أيضــا بمثابــة ســابقة قانونيــة يمكــن أن تدعــم جهودنــا إلدخــال قوانيــن تقدميــة جديــدة .كان مــن املقــرر عقــد الجلســة
األولى للمحكمة في  16آذار /مارس  .2020ومع ذلكً ،
نظرا النتشار COVID-19وإعالن حالة الطوارئ ،تم تعليق جميع جلسات املحكمة
حتى انتهاء الوباء .استؤنفت الجلسة في أوائل عام  ،2021ورافقتها وسائل اإلعالم والدعوة إلطالع الجمهور على حقوق الزوجية والتأثير
على عملية صنع القرارّ .أما القضية الثالثة فتتعلق بقضية قتل امرأة ضحية قتلها خطيبها ،وقد بدأ هذا التقا�ضي االستراتيجي في عام
 2021وما زال في طور طلب التعويض ألســرة الضحية.
ّ
وال تــزال القضايــا الثــاث فــي املحكمــة ،حيــث يــدرك مركــزاملـرأة أن التقا�ضــي االســتراتيجي هــو عمليــة طويلــة .لذلــك ،ســيواصل مركــزاملـرأة
عمليــة التقا�ضــي واملناصــرة للتأثيــرعلــى السياســة وعمليــة صنــع القــرارفيمــا يتعلــق بحقــوق املـرأة والــزواج.
وعقــد مركــزاملـرأة خــال العــام  10لقــاءات تدريبيــة ل ـ  6مــن محامياتــه حــول التقا�ضــي االســتراتيجي تــم تنفيذهــا مــن قبــل مش ــرف خارجــي،
خــال اللقــاءات تــم عــرض االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة باملـرأة وتسلســلها التاريخــي ،وســيتم االعتمــاد عليهــا فــي التقا�ضــي االســتراتيجي مــع
تقديــم مقدمــة لالتفاقيــات الدوليــة وكذلــك شــرح االختــاف بيــن عــدة مفاهيــم مثــل االتفاقيــة واملعاهــدة والعهــد واإلعــان والبروتوكــوالت،
وتوضيح الفرق بين هذه املصطلحات بأمثلة ،غلبة االتفاقيات الدولية على القوانين املحلية واإلجراءات الدستورية التي تتخذها الدول
فــي حالــة التضــارب ،والفــراغ وأوجــه القصــور والغمــوض فــي القوانيــن املحليــة وحــاالت الطعــن الدســتوري.
ً
عالوة على ذلك ،تم تبني  3حاالت لشابات من أجل رفع طعن دستوري بشأنهن ،ألنها تتعارض مع القانون األسا�سي واالتفاقيات الدولية،
ً
وتركــزالقضايــا علــى الدمــج (عــادة مــا يقــوم بــه األب بعــد ســقوط حضانــة األم) .إضافــة لذلــك ،قدمــت إحــدى محاميــات مركــزاملـرأة ورقــة
تحليلية حول إدراج الطفل ،وربطت فيها مسألة إدراج الطفل في قانون األحوال الشخصية والقانون األسا�سي واتفاقية سيداو ،وأشارت
ً
وأخيرا ،تطويرومراجعة لجنة االســتئناف الدســتورية التي ســيتم تقديمها إلى املحكمة الدســتورية من قبل املشــرف
إلى التناقضات بينها.
ومحامــي مركزاملرأة.
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واصــل مركــزاملـرأة رصــد وتوثيــق حــاالت قتــل النســاء فــي املجتمــع الفلســطيني ،وذلــك فــي إطــارمنهــج متميــزيتبعــه منــذ أكثــرمــن عش ــرين ً
عامــا،
يقــوم علــى رؤيــة نســوية واضحــة ومحــددة فــي مختلــف مراحــل الرصــد والتوثيــق والنش ــروالتحليــل ،لقــد اســتطاع املركــزخــال هــذه الفتــرة أن
ّ
ً
مصدرا أساسيا للمعلومات على املستوى الوطني ،وتحظى
يرسخ نفسه كمركزمتميزللرصد والتوثيق ،وأصبحت نشاطاته في هذا املجال
طريقــة الرصــد ومنهجيتــه ،وكذلــك التحليــل باحتــرام واســع فــي املجتمــع الفلســطيني ومؤسســاته املختلفــة.
خــال عــام  ،2021قــام املركــزبرصــد وتوثيــق ( )28حالــة قتــل لنســاء وفتيــات ( 16منهــا فــي الضفــة الغربيــة ،و 12فــي قطــاع غــزة) ،وذلــك مــن
خــال فريــق مــن الباحثــات امليدانيــات فــي مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
ُ
دراسته حول :قتل النساء في زمن الكورونا :تقريرتحليلي حول حاالت قتل النساء التي رصدها ووثقها
ـر
ش
بن
املركز
قام
أيضا
خالل العام
ّ
املركزخالل عامي  ،2020-2019حيث نظم مركزاملرأة في كانون األول ورشة عمل أطلق خاللها الدراسة بالتنسيق مع منتدى املنظمات
األهليــة ملناهضــة العنــف ضــد املـرأة ومؤسســة قــادرللتنميــة املجتمعيــة فــي مدينــة بيــت جــاال .لالطــاع علــى الدراســة كاملــةhttp://www. :
wclac.org/files/library/21/11/oadcm6raannp1oehgzhtpw.pdf

توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية ضد املرأة الفلسطينية
خــال هــذا العــام قــام املركــزبتوثيــق ( )120شــهادة حيــة لنســاء وفتيــات فلســطينيات عانيــن مــن آثــارانتهــاكات االحتــال فــي الضفــة الغربيــة
ّ
وقطاع غزة وشرقي القدس ،ركزت االنتهاكات بشكل أسا�سي على ما يلي :التهديدات املمنهجة لهدم املنازل وسرقة األرا�ضي في قريتي شقبا
وبيتا وتأثيرها الفسيولوجي واالقتصادي على النساء ،األثرالنفسـي واالقتصادي للعدوان اإلسرائيلي على النساء والفتيات في قطاع غزة،
تقييــد حريــة الحركــة ،الجنــود وعنــف املســتوطنين فــي منطقــة  H2فــي الخليــل ،حرمــان مريضــات مــن غــزة مــن الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة
الطبية التي يحتجنها بشكل عاجل في الضفة الغربية أو املستشفيات اإلسرائيلية ،عمليات هدم الخيام األخيرة وعنف املستوطنين ونهب
مــوارد امليــاه والكهربــاء فــي منطقــة شــمال وادي األردن.

اجتماع لمؤسسات المجتمع المدني بخصوص قرار الحكومة اإلرسائيلية
تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية
ُعقــد االجتمــاع فــي مؤسســة مفتــاح بحضــور مؤسســات املجتمــع املدنــي مــن أجــل وضــع اســتراتيجية ضــد قــرارالحكومــة اإلســرائيلية األخيــر
بتصنيــف ســت منظمــات أهليــة فلســطينية ك ـ «منظمــات إرهابيــة» ،وهــي :مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان ،ومؤسســة
القانــون مــن أجــل حقــوق االنســان (الحــق) ،ومركــز«بيســان» ،واتحــاد لجــان املـرأة الفلســطينية ،والحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال-
فلسطين ،واتحاد لجان العمل الزراعي .واعتبرت املؤسسات هذه الخطوة ً
جزءا من هجوم إسرائيلي أوسع على املجتمع املدني الفلسطيني
ومنظمات حقوق اإلنسان التي تعمل على فضح انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني .وقد نتج عن هذا االجتماع «بيان
صــادرعــن منظمــات املجتمــع املدنــي حــول الهجــوم اإلســرائيلي علــى ســت منظمــات أهليــة فلســطينية .لالطــاع علــى البيــانhttp://www. :
miftah.org/Display.cfm?DocId=26734&CategoryId=36
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ملخص دراسة «التحرش الجنيس ضد النساء في أماكن العمل بني غياب
النص القانوني» واإلنكار التقليدي»
دراسة تحليلية نوعية
مقدمة

أظهرت تجربة العديد من املؤسسات النسوية والحقوقية واالجتماعية الطويلة أن «التحرش الجن�سي ضد النساء» هو أحد أهم أشكال
العنــف املمــارس ضــد النســاء ،ويحظــى بالكثيــرمــن الصمــت والتجاهــل ،وحتــى إنــكاروجــوده .وهنــاك الكثيــرمــن الجهــل حــول معنــى ومضمــون
التحرش الجن�ســي وأبعاده وانعكاســاته املختلفة حتى بين النســاء والفتيات ،وهو ما يعتبرمحصلة طبيعية للنمط التقليدي الســائد بعدم
طــرح هــذا األمــرللجــدل والنقــاش واملعرفــة ،وهنــاك شــح املعلومــات الرســمية وغيــرالرســمية حــول الظاهــرة ،حجمهــا وانتشــارها وأماكــن
وجودهــا ،وآثارهــا وانعكاســاتها املختلفــة فــي كل املجــاالت االجتماعيــة والنفســية واالقتصاديــة وغيرهــا.

منهجية الدراسة

اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج التحليلــي الكيفــي املبنــي علــى أســاس النــوع االجتماعــي ،تحليــل الواقــع القانونــي القائــم ،وتقديــم املقترحــات
املناســبة لتغييــرهــذا الواقــع اســتنادا إلــى دراســة مقارنــة ألنظمــة وقوانيــن تقدميــة وأكثــرحساســية وعدالــة للنــوع االجتماعــي ،واســتخدمت
الدراســة أســلوب املقابلــة املعمقــة مــع نســاء وفتيــات تعرضــن لتجربــة التحــرش الجن�ســي ،وكذلــك مــع خبــراء وخبيــرات فــي املجــال إضافــة إلــى
حلقــات نقــاش مــع مقدمــي /مقدمــات خدمــات اإلرشــاد النف�ســي واالجتماعــي والقانونــي لنســاء وفتيــات تعرضــن للتحــرش الجن�ســي.

التحرش الجن�سي املعاهدات واملواثيق الدولية

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي عالــم (العمــل) رقــم  190التــي اعتمدهــا أعضــاء منظمــة العمــل
الدولية في حزيران  2019من خالل التصويت باألغلبية الساحقة تعد أول اتفاقية دولية متخصصة في مجال القضاء ومناهضة العنف
والتحــرش ضــد املـرأة والطفلــة العاملــة .وقــد تضمنــت :تعريــف مفهــوم التحــرش الجن�ســي فــي أماكــن العمــل ،وتضمنــت ثانيــا تعريــف نطــاق
ً
ً
اختصــاص االتفاقيــة وثالثــا تعريفــا واسـ ًـعا شــامال ملفهــوم عالــم العمــل .أمــا املبــادئ األساســية لالتفاقيــة فشــملت احتــرام كل الــدول التــي
تصــادق عليهــا ملبادئهــا األساســية وأن تســعى إلــى إيجــاد آليــات وطنيــة تتناســب مــع واقعهــا وظروفهــا إلــى توفيــربيئــات عمــل خاليــة مــن العنــف
ً
قانونيــا للتحــرش ،واتخــاذ تدابيــركفيلــة بمنــع العنــف والتحــرش ،وإيجــاد اســتراتيجية شــاملة
والتحــرش الجن�ســي ،علــى أن تتضمــن حظـ ًـرا
تضمــن ذلــك باإلضافــة إلــى إيجــاد آليــات لرصــد العنــف والتحــرش .وإيجــاد آليــات تضمــن االنتصــاف لضحايــا العنــف والتحــرش ،ومعاقبــة
املعتديــن والتوعيــة واإلرشــاد املســتمرحــول الظاهــرة وضمــان الرقابــة والتفتيــش الدائــم علــى أماكــن العمــل.

التحرش الجن�سي في القوانين السارية في فلسطين

نصت كل من وثيقة استقالل فلسطين والقانون األسا�سي الفلسطيني على أن دولة فلسطين تقوم على العدل االجتماعي واملساواة وعدم
ن
ق
ق
وااللتــزام بمبــادئ األمــم املتحــدة وأهدافهــا وباإلعــان
التمييــزفــي الحقــو العامــة علــى أســاس العــر أو الديــن أو اللــو أو بيــن املـرأة والرجــلُ ،
علن عنها في مدينة القدس في شهرآب/أغسطس
العاملي لحقوق اإلنسان .كم تجسدت هذه املبادئ في «الوثيقة الحقوقية للمرأة» التي أ ِ
ّ
واملؤسســات واملراكزالنســوية
 1994من ِق َبل االتحاد العام للمرأة الفلســطينية واألطر
ولم ُ
تخل جريمة التحرش من القصور القانوني في التشريعات الجزائية الفلسطينية ،من حيث عدم إعطائها التكييف القانوني املتكامل،
فقانــون العقوبــات الســاري فــي فلســطين لــم يتنــاول جريمــة التحــرش بشــكل مســتقل ،بــل ربطهــا فــي جرائــم الــذم والقــدح تــارة ،وتــم تكييفهــا
كجريمــة مداعبــة منافيــة للحيــاء تــارة أخــرى .ومــن املؤكــد بشــكل قطعــي أن جريمــة التحــرش يجــب أن يتــم وضــع بنيــان قانونــي خــاص فيهــا،
وذلــك مــن خــال تحديــد أركانهــا القانونيــة املكونــة لهــا والعقوبــة املقــررة لهــا ،وإعطائهــا الغطــاء القانونــي والدائــرة التــي ال يمكن أن يخرج منها
أي فاعــل لهــذه الجريمــة ،ويتــم ذلــك مــن خــال تشــريع مــادة قانونيــة متكاملــة ومانعــة ألي شــخص أن يتنصــل مــن العقوبــة املقــررة فــي هــذه
املــادة.
في قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية (قانون العقوبات األردني لسنة  )1960وقطاع غزة (عام  ،)1936يلجأ القضاء الفلسطيني
في الضفة الغربية إلى املادة رقم ( )305التي تجرم املداعبة ملن أقل من خمســة عشــر ً
عاما ،أو يلجأ إلى املادة رقم ( )320من القانون ذاته
التي تجرم املداعبة في األماكن العامة ،ولم يختلف األمرفي قانون العقوبات النافذ في قطاع غزة وفي الواقع القضائي ،حيث إن املواد رقم
( )157و( )158و( )159و( )160و( )168جميعها تتحدث عن املداعبة بكامل أشكالها.
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قانون العمل الفلسطيني رقم ( )7لعام  2000وقانون الخدمة املدنية

ال يختلــف الوضــع القانونــي فــي قانــون الخدمــة املدنيــة الفلســطيني عــن نظيــره فــي قانــون العمــل الفلســطيني بمــا يخــص موضــوع مناهضــة
العنــف والتحــرش داخــل أماكــن العمــل ،فــكال القانونيــن لــم ينصــا علــى أي مــادة قانونيــة مختصــة ملواجهــة جريمــة التحــرش فــي حــال حدوثهــا
داخــل مــكان العمــل ،ســواء كانــت صــادرة عــن عامــل أو صاحــب العمــل أو زبــون فــي مــكان عمــل خــاص أو صــادرة عــن موظــف خاضــع لقانــون
الخدمــة املدنيــة لعــام .1998

التحرش الجن�سي في قوانين دول عربية

القانون التون�ســي ،نص على تعريف واضح وصريح لجريمة التحرش ،تناول القانون الذي تم تشــريعه في عام  2017تحت مســمى «قانون
القضــاء علــى العنــف ضــد امل ـرأة» ،جريمــة التحــرش كمــا يلــي« :يعاقــب بالســجن مــدة عاميــن وبخطيــة قدرهــا خمســة آالف دينــار مرتكــب
التحرش الجن�سي ،ويعتبرتحرشا جنسيا كل اعتداء على الغيرباألفعال أو اإلشارات أو األقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته
أو تخــدش حيــاءه وذلــك بغايــة حملــه علــى االســتجابة لرغبــات املعتــدي أو رغبــات غيــره الجنســية أو بممارســة ضغــط خطيــرعليــه مــن شــأنها
إضعــاف قدرتــه علــى التصــدي لتلــك الضغــوط .ويكــون العقــاب مضاعفــا :إذا كانــت الضحيــة طفــا ،أو إذا كان الفاعــل مــن أصــول أو فــروع
الضحية من أي طبقة ،أو إذا كانت للفاعل ســلطة على الضحية أو اســتغل نفوذ وظيفته ،أو إذا ســهل ارتكاب الجريمة حالة اســتضعاف
الضحي��ة الظاه��رة أو املعلوم��ة م��ن الفاع��ل».
القانون املصري ،العقوبة عن جريمة التحرش الجن�سي لدى املشرع املصري غيررادعة مقارنة بالنتائج الناجمة عن هذا الفعل ،ويؤخذ
ً
أيضا على املشرع ما تم ذكره في املادة (« )306ب“ من حيث اشتراط أن يكون منفعة جنسية مقصودة لدى الجاني ويتم إثباتها عن طريق
توافرالنية لدى الجاني وهو ما يصعب إثباته في أغلب الحاالت.
القانــون الجزائــري ،حــدد املشــرع الجزائــري عقوبــة جريمــة التحُــرش بالحبــس مــن شــهرين إلــى ســنة وبغرامــة ،وقــد حــدد شــخصية الجانــي
وحصرهــا فــي شــخصية رئيــس ملرؤوســه فــي العمــل ،وقــام بإضافــة أخــرى وهــي إضافــة وســائل جريمــة التحــرش وحصرهــا فــي التهديــد أو اإلكــراه
أو بممارســة ضغــوط فــي بيئــة العمــل أو تحريــض الغيــروكل ذلــك بقصــد الحصــول علــى منفعــة جنســية مــن املجنــي عليــه .كمــا حصــراملشــرع
الجزائــري جريمــة التحــرش فــي بيئــة العمــل وقانــون العمــل.
القانــون األردنــي ،حــدد املشــرع األردنــي فــي املــادة  305مــن قانــون العقوبــات إيقــاع عقوبــة الحبــس بمــا ال يقــل عــن ســنة علــى كل مــن قــام
بفعــل مخــل بالحيــاء تجــاه ذكــرأوأنثــى بالغيــن دون رضاهمــا أوذكــروأنثــى أقــل مــن ثمانيــة عشــر ً
عامــا ،حيــث ال يعــد بالرضــا ملــن أقــل مــن الســن
القانونيــة وهــذه املــادة تطبــق عنــد قيــام التحــرش الجســدي ،أمــا فــي املــادة  306مــن القانــون ذاتــه فحــدد املشــرع األردنــي صــور التحــرش أو
وســائله لتطبيــق هــذه املــادة ،وســواء كانــت هــذه الوســائل عبــارة عــن حــركات غيــرأخالقيــة أو كلمــات تخــدش الحيــاء أو أي وســيلة تخــدش
الحياء العام وتكون العقوبة الواجبة التطبيق في هذه املادة الحبس بما ال يقل عن ستة أشهر ،أما بالرجوع للمادة  320من القانون ذاته
فقــد نــص املشــرع األردنــي علــى جريمــة التحــرش كمــا فــي املادتيــن الســابقتين ولكــن فــي األماكــن العامــة وقــد حــددت العقوبــة الواجبــة التطبيــق
علــى هــذه املــادة وهــي الحبــس علــى أن ال تتجــاوز مــدة الحبــس الســنة باإلضافــة إلــى غرامــة  200دينــارأردنــي ،ويتــم التشــديد فــي حالــة التكرارأو
كان الجانــي أكثــرمــن شــخص.

املقترحات والتوصيات

قدمــت الدراســة سلســلة مــن التوصيــات فــي املجــاالت القانونيــة ،واملجتمعيــة ،واملؤسســاتية واإلعالميــة أهمهــا :ضــرورة وأهميــة إيجــاد
الصيغــة القانونيــة املالئمــة لتجريــم التحــرش الجن�ســي ،ومــن املمكــن فــي هــذا املجــال االســتفادة مــن تجــارب دول عربيــة عديــدة ،ســن وتشــريع
عقوبــات رادعــة ضــد مرتكبــي جرائــم التحــرش الجن�ســي وتســريع إجــراءات التقا�ضــي ،تخصيــص مســاحات آمنــة وتحقــق كل شــروط الســرية
والخصوصيــة فــي أجهــزة تطبيــق القانــون (الشــرطة ،النيابــة ،القضــاء) لتوفيــراألجــواء اإليجابيــة التــي تعطــي الشــعور بالراحــة واألمــان عنــد
التوجــه للشــكوى ،إيجــاد آليــة قانونيــة لتوفيــر الحمايــة القانونيــة الفاعلــة للمبلغــات و/أو املشــتكيات عــن التحــرش الجن�ســي ،مواصلــة
التوعيــة وإثــارة الجــدل املجتمعــي لتعزيــزاالعتــراف بالظاهــرة كظاهــرة موجــودة فــي ســياق مجتمعنــا الفلســطيني ،توســيع وتعزيــزالتوعيــة
َُ
املجتمعية تجاه التحرش كجريمة وانتهاك لحقوق النساء ،العمل باتجاه إحداث التغييرفي الثقافة املجتمعية في النظرة للمرأة املت َح َرش
بهــا واعتبارهــا ضحيــة وليســت مذنبــة ،إيجــاد آليــة وطنيــة لرصــد وتوثيــق جرائــم التحــرش ضــد النســاء فــي أماكــن العمــل ،والعمــل علــى الدفــع
باتجــاه تطويــرمؤشــرات لقيــاس وجــود الظاهــرة فــي املســوحات اإلحصائيــة وخاصــة مســح العنــف األســري ،تشــجيع املؤسســات التــي تقــدم
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خدمــات الدعــم واإلرشــاد للنســاء املعنفــات واملنتهكــة حقوقهــن علــى اســتحداث خدمــة متخصصــة للنســاء املتعرضــات للتحــرش أواملبلغــات
عنــه ،تطويــراألنظمــة واإلجــراءات الناظمــة لعمــل املؤسســات املختلفــة بصــورة تضمــن تجريــم التحــرش الجن�ســي ،إيجــاد اآلليــات والقنــوات
املناســبة داخــل مؤسســات العمــل التــي يمكــن اللجــوء إليهــا لإلبــاغ وتقديــم الشــكاوى ،تطويــراألنظمــة واإلجــراءات الداخليــة للمؤسســات
بصورة تضمن الحفاظ على ســرية وخصوصية املشــتكيات واملبلغات عن جرائم التحرش ،إيجاد آليات واتخاذ إجراءات مناســبة تضمن
ســامة تطبيــق مدونــات الســلوك وقواعــد األخــاق املعتمــدة لــدى املؤسســات ،تصميــم ومالءمــة البنيــة التحتيــة ألماكــن ومرافــق العمــل
بصــورة تضمــن إغــاق املجــال أمــام التحــرش الجن�ســي ،تطويــردور اإلعــام فــي تســليط الضــوء علــى الظاهــرة ســواء مــن حيــث انعكاســاتها أم
آثارهــا الســلبية املختلفــة.

إعداد :الباحث نبيل دويكات
إصدار :مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي2021 ،

حلقات نقاش حول التحرش الجنيس بني الواقع والقانون
عقد املركزحلقة نقاش تمهيدية بالتنسيق والشـراكة مع منتدى املنظمات األهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة ومؤسسة كير
العامليــة فــي فلســطين عبــرآليــة الــزووم ،تــم خاللهــا عــرض الورقــة السياســاتية ومنهجيــة العمــل وغيرهــا فيمــا يتعلــق بدراســته حــول التحــرش
ً
الجنسـي ضد النساء في أماكن العمل والحصول على تغذية راجعة ،بمشاركة ما يقارب ( )45مشاركا/ة من عدد من املؤسسات الرسمية
واألهليــة ،إضافــة إلــى طاقــم العمــل فــي منظمــة كيــر الدوليــة ومركــز امل ـرأة ،واالتحــاد العــام لنقابــات العمــال ،ومنتــدى املنظمــات األهليــة،
وجمعيــة مدرســة األمهــات ،ومؤسســة مفتــاح ،والنيابــة العامــة الفلســطينية ،وديــوان املوظفيــن العــام ،وجمعيــة نجــوم األمــل ،ومؤسســة
قــادر ،وجمعيــة املـرأة العاملــة للتنميــة ،وطاقــم شــؤن املـرأة ،ومركــزالدراســات النســوية ،واملركــزالفلســطيني لإلرشــاد ،وجمعيــة الشــابات
املســيحية ،ولجــان العمــل الصحــي .وعقــد املركــزحلقتــي نقــاش األولــى فــي شــمال الضفــة الغربية/نابلــس بالتنســيق والش ــراكة مــع جمعيــة
مدرســة األمهــات ،شــارك فيهــا ( )35مــن العامــات فــي وحــدات الحمايــة التابعــة للجمعيــة فــي مناطــق نابلــس ،وطولكــرم ،وقلقيليــة ،وجنيــن،
وطوبــاس ،وأريحــا ،وســلفيت .وحلقــة أخــرى فــي جنــوب الضفــة الغربيــة /بيــت لحــم شــاركت فيهــا نســاء وفتيــات وعامــات فــي أقســام الحمايــة
التابعــة لجمعيــة مدرســة األمهــات وجمعيــة نجمــة بيــت لحــم الخيريــة .وســيتم إصــدارالنســخة النهائيــة مــن الدراســة مطبوعــة فــي مطلــع عــام
.2022

23

زيارات ميدانية ووفود
مركــزاملـرأة ُيجــري زيــارة ميدانيــة إلــى منطقــة  H2فــي الخليــل مــع وفــد مــن املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان :هدفــت الزيــارة إلــى تســليط
الضــوء علــى التدهــور الهائــل فــي حالــة حقــوق اإلنســان فــي املنطقــة  ،H2وبالتحديــد تــل الرميــدة ،بمــا فــي ذلــك عــدم الوصــول إلــى الخدمــات
الصحيــة ،وعــدم الوصــول إلــى التعليــم واملــدارس ،وحــوادث عنــف املســتوطنين وتأثيرهــا علــى حــق النســاء والفتيــات فــي التنقــل ،والتحديــات
التــي تواجــه النســاء بمــا فــي ذلــك العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،واملضايقــات مــن قبــل جنــود االحتــال عنــد نقــاط التفتيــش ،والعقبــات
التــي تحــول دون الوصــول إلــى الخدمــات املختلفــة.
وأخــرى إلــى مناطــق شــمال وادي األردن :تــم خاللهــا زيــارة كل مــن مناطــق املالــح وعيــن البيضــاء وتياســيروكردلــة ،مــع موظفــات مــن جمعيــة
طوباس الخيرية ،هدفت الزيارة إلى جمع شهادات حول االنتهاكات اإلسرائيلية التي تتعرض لها هذه املناطق ،مع التركيزبشكل خاص على
التأثيرالجنساني على النساء الفلسطينيات ،وكانت االنتهاكات بشكل أسا�سي حول هدم املنشآت الزراعية واملوارد املائية ،وهدم الخيام
للمجتمــع البــدوي ،والتهديــد بهــدم املنــازل ،وقــام املركــزبجمــع وتوثيــق أربــع شــهادات عبــرالفيديــو.
وثالثــة إلــى قريــة بيتــا وبلديتهــا مــع عضــوات مــن االتحــاد العــام للمـرأة الفلســطينية :خــال الزيــارة تــم االلتقــاء بناشــطات نســويات مــن بيتــا
وعضوات من جمعية نساء بيتا ومحافظ بيتا ،وتحدثت نساء بيتا عن تأثيراالنتهاكات اإلسرائيلية على حقوقهن االقتصادية واالجتماعية
ّ
أعربن عن دورهن األسا�ســي في تعزيزصمود
والثقافية في أعقاب التظاهرات كرد على قيام إســرائيل بضم ومصادرة األرا�ضي في بيتا ،كما
ً
املتظاهريــن الفلســطينيين علــى املســتويات كافــة فــي ظــل خروقــات إســرائيل املمنهجــة للقانــون الدولــي اإلنســاني .ومتابعــة لتلــك الزيــارة
امليدانيــة ،وأجــرى املركــززيــارة أخــرى لتوثيــق شــهادات النســاء حــول األثــرالنفس ــي للقمــع فــي التظاهــرات والقتــل العمــد الــذي تمارســه قــوات
االحتــال علــى النســاء ،خاصــة فــي الحــوادث التــي تتعلــق بأحــد أفــراد األســرة واألثــراالقتصــادي لعنــف قــوات االحتــال وانتهــاكات القانــون
الدولــي اإلنســاني.
ورابعة إلى حي جابرفي مدينة الخليل :أجرى خاللها املركز 4مقابالت وشهادات مع نساء من الحي املحاط بنقاط تفتيش إسرائيلية عبارة
عــن حواجــزإســمنتية تؤثــرعلــى كل جانــب مــن جوانــب حيــاة الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي هــذه املنطقــة ،خاصــة النســاء .الحــي معــزول
ً
تمامــا بســبب الحاجــزالــذي يمنــع ســكان الحــي مــن الوصــول إلــى األحيــاء املجــاورة األخــرى ،ويمنــع الوصــول إلــى الجانــب الش ــرقي مــن الحــرم
اإلبراهيمي ،ويقوم املستوطنون تحت حماية الجنود اإلسرائيليين باستمراربتخريب املنطقة دون عقاب أو محاسبة .وأشارت الشهادات
إلــى وجــود نمــط مــن عنــف املســتوطنين املمنهــج ضــد جميــع الســكان بمــن فــي ذلــك الشــباب واألطفــال والنســاء والرجــال وكبــارالســن ،كمــا
شهدت النساء اللواتي تمت مقابلتهن اعتداءات مباشرة ضدهن وضد أطفالهن من قبل املستوطنين الذين يتجولون في طرق الحي ،وهو
مؤشرعلى السياسات التمييزية وانعدام الحماية في هذه املنطقة .كما قام املركزبتسجيل وتصويربعض شهادات النساء بعد موافقتهن
وإعالمهــن بأنــه ســيتم الحفــاظ علــى ســرية ســجالتهن.

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس األمن رقم  1325تبحث تشكيل
«المرصد الوطين لرصد انتهاكات االحتالل اليت تتعرض لها الفتيات والنساء
الفلسطينيات»

في إطارعضويته في اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرارمجلس األمن رقم  ،1325شارك املركزفي اجتماع اللجنة املنعقد عبرالزوم ،والذي
تــم خاللــه نقــاش اإلجــراءات العمليــة لتشــكيل املرصــد الوطنــي لرصــد انتهــاكات االحتــال التــي تتعــرض لهــا الفتيــات والنســاء الفلســطينيات،
وشـ ّـددت وزيــرة شــؤون املـرأة علــى أهميــة دور املرصــد فــي إصــدارالتقاريــربنـ ًـاء علــى املؤشــرات املعتمــدة ً
دوليــا ،والتــي ســيتم تعميمهــا علــى كافــة
اآلليــات الدوليــة فــي األمــم املتحــدة ،واألطــراف الســامية ،واملقرريــن الخاصيــن ،واملنظمــات الدوليــة واملؤسســات الحقوقيــة الراعيــة لحقــوق
اإلنســان علــى املســتوى الدولــي ،وأهميــة تشــكيل املرصــد لتوفيــرمنظومــة معلوماتيــة تقــوم علــى أســس علميــة ترصــد االنتهــاكات واملمارســات
التي تتعرض لها الفتيات والنساء الفلسطينيات من ِقبل إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،لغايات رسم السياسات .وناقش األعضاء
الورقــة املفاهيميــة لتشــكيل املرصــد مــن ناحيــة األهــداف ،ومنهجيــة تشــكيل املرصــد ،والش ــركاء ،ونظــام وآليــات العمــل ،تــم تقديــم عــرض
مختص ــرللخطــة اإلعالميــة للقــرار 1325حيــث تناولــت مجموعــة مــن األنشــطة مــن بينهــا برامــج ،وومضــات إعالميــة ،وأفــام وثائقيــة ،علــى
اإلعــام املرئــي واملســموع واإللكترونــي.
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اإلنتحار و(اإلستنحار)..

تضارب المفاهيم في السياق األبوي
إعداد :نبيل دويكات
في سياق نقاش موضوع "قتل النساء في املجتمع الفلسطيني" تبرز الحاجة إلى إعادة النقاش والحديث حول العديد من املفاهيم التي
يبدو وكأنها ذات تعريف ومضمون واضح في السياق املجتمعي .لكن أثبتت تجربة السنوات الطويلة من رصد وتوثيق قتل النساء أن
فهم معاني ومضامين بعض املفاهيم إنما يستند إلى أسس ومعاييرترتبط بعالقات النوع االجتماعي في املجتمع .وفي أغلب األحوال
يرتبط تعريف املفاهيم واستخدامها بالثقافة املجتمعية التقليدية السائدة التي تستند إلى العالقات األبوية البطريركية ،والتي تحمل
في طياتها الكثيرالكثيرمن جوانب التمييزوالقهرواالضطهاد ضد النساء.
سوف نتناول هنا مفهوم "االنتحار" وارتباطه بعالقات القوة والسيطرة استنادا إلى املعلومات واإلحصائيات املتوفرة في الدراسة التي
أصدرها املركزحول حاالت قتل النساء في املجتمع الفلسطيني لعامي ( )2020-2019والتي أشارت إلى رصد وتوثيق ( )58حالة قتل في
الضفة الغربية وقطاع غزة.
أشارت املعطيات الرقمية التي توفرت في الدراسة إلى أن هناك ( )13حالة منها جرى تصنيفها تحت بند انتحار ،أي ما يقارب (،)%22
وهي الحاالت التي توفرت فيها معلومات من الجهات املعنية أو من األهل بأن الحادثة كانت حادثة انتحار .الرسم البياني أدناه يشيرإلى
عدد وتوزيع حاالت النساء املقتوالت ،حيث يبرز مفهوم "االنتحار" بشكل واضح وجلي.

رسم بياني  -النساء والفتيات املقتوالت ( )2020-19وفق تصنيف قتل/انتحار

النساء والفتيات املقتوالت وفق تصنيف قتل/انتحار
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بين القتل واالنتحار
هنــاك العديــد مــن األســئلة التــي بــرزت فــي تصنيــف حــاالت قتــل النســاء بيــن قتــل أو انتحــار .ويبقــى الســؤال الــذي يلــح علينــا فــي كل حالــة يتــم
اإلعــان عــن "انتحارهــا" مــا هــو الســبب الــذي يدفــع امـرأة إلــى قتــل نفســها؟
لقد لفتت قضية االنتحار ،وال تزال ،أنظارالعديد من الفالسفة واملفكرين في محاولة منهم لفهم أبعاد الظاهرة وأسبابها فرديا واجتماعيا.
وكتــب العديــد منهــم حــول ذلــك ،ولعــل أشــهرهم هــو الفيلســوف وعالــم االجتمــاع الفرن�ســي اميــل دوركايــم الــذي كتــب فــي مقدمــة بحثــه الــذي
خصصه لدراسة الظاهرة تحت عنوان (االنتحار)" :يتداول الناس كثيرا في أحاديثهم كلمة االنتحار ،حتى يمكن الظن بأن معناها معروف
مــن الجميــع ،وأن تعريفهــا ال طائــل منــه .غيــرأن كلمــات اللغــة املســتعملة ،مثلهــا مثــل املفاهيــم التــي تعبــرعنهــا غالبــا مــا يشــوبها الغمــوض فــي
الواقــع". 2
وفــق إحصائيــات الشــرطة الفلســطينية فقــد بلــغ عــدد حــاالت االنتحــارفــي عــام  2020فــي محافظــات الضفــة الغربيــة ( )22حالــة انتحــارمنهــا
( )18حالة من الذكور بما نسبته  ،%82فيما بلغت حاالت االنتحارمن اإلناث ( )4حاالت أي ما نسبته  .%18وتعتبرهذه األعداد منخفضة
قياســا لعام  ،2019حيث ســجلت الشــرطة فيها وقوع ( )30حالة انتحار ،ويعود ذلك وفق الشــرطة إلى الظروف التي مرت بها فلســطين في
ظــل تف�شــي وبــاء (كوفيــد . 3)19-فيمــا أشــارت النيابــة العامــة إلــى أنهــا ســجلت ( )19وفــاة نتيجــة حــاالت انتحــارخــال عــام  )15( ،2019منهــا
ذكــور و( )4إنــاث ،بينمــا ســجلت ( )224قضيــة شــروع باالنتحــارفــي العــام ذاتــه )111( ،منهــا ذكــور و( )113إنــاث . 4بينمــا بلــغ مجمــوع قضايــا
الشــروع باالنتحارواالنتحار( )236حالة .منها ( )196حالة انتحارأو شــروع به ألشــخاص "بالغين" ،وكان عدد حاالت االنتحارأو الشــروع
بــه بيــن األطفــال ( )37حالــة. 5
يلفت االنتباه بين تلك األرقام أن نسبة االنتحارأو الشروع به سواء لفئة البالغين أم األطفال كانت بين اإلناث أعلى بكثيرمما كانت عليه
بين الذكور .حيث كانت نسبة اإلناث في حالة البالغين ضعفي نسبتها بين الذكور ( %71إناث مقابل  %29ذكور) .أما في حالة األطفال فإن
النسبة كانت مرتفعة جدا بين اإلناث ( )%95مقابل ( )%5بين الذكور .وهذا من شأنه أن يطرح تساؤالت عديدة حول أسباب ارتفاع نسب
االنتحارأو محاوالت االنتحاربين اإلناث بصورة أعلى من الذكور. ٦
يعتقــد (دوركايــم) أن ظاهــرة االنتحــارهــي ظاهــرة وحقيقــة اجتماعيــة ،ولذلــك فإنــه ال يمكــن تفســيرها وتحليلهــا إال بحقائــق اجتماعيــة ،وهــي
أكثرمن مجرد حقيقة وظاهرة فردية ،ألن أنماط سلوك األفراد يجري تشكيلها وصياغتها مجتمعيا ،رغم كونهم ً
أفرادا ويعتبرون أنفسهم
يتمتعون بكامل الحرية واإلرادة ،فالحقائق االجتماعية وخاصة التيارات االجتماعية مستقلة عن الفرد وقاهرة له .إن التغيرفي معدالت
االنتحــاريرجــع إلــى التغيــرفــي الحقائــق االجتماعيــة ،وبشــكل أسا�ســي التيــارات االجتماعيــة التــي تلعــب دورا فــي تســبيب االنتحــار ،حيــث كل
مجموعــة اجتماعيــة لهــا اســتعداد جماعــي للفعــل ،خــاص بهــا ،وهــو مصــدراالســتعداد الفــردي وليــس نتيجتــه .وهــو يتكــون مــن تيــارات مــن
األنانيــة ،أو اإليثــارأو الالمعياريــة تتخلــل كل املجتمــع .هــذه النزعــات للجســم االجتماعــي ككل ،وبتأثيرهــا علــى األفــراد تدفعهــم إلــى االنتحــار .٧
هــذا بالطبــع ال يتناســب مــع املحــاوالت التقليديــة لتفســيروتحليــل أســباب االنتحــارالــذي أشــارإلــى أن "اإلصابــة باألمــراض النفســية كانــت
الدافع الرئي�سي وراء االنتحاروشكلت ما نسبته  ،.%72تلتها الخالفات العائلية وشكلت ما نسبته  ،%14فيما شكل اإلدمان كدافع لالنتحار
أقــل نســبة بيــن الدوافــع وهــي . ٨".%5
مــن بيــن أنــواع االنتحــاراألربعــة التــي يصنفهــا (دوركايــم) األنانــي ،واإليثــاري ،والالمعيــارى والقــدري ،فإننــا ســنركزهنــا علــى ذلــك النــوع الــذي
ســماه «القــدري» ،والــذي نعتقــد أنــه قــد يســاهم فــي تســليط الضــوء علــى حقائــق االنتحــاربيــن اإلنــاث .فاالنتحــارالقــدري يحــدث فــي الحــاالت
التي تكون فيها الضوابط االجتماعية كبيرة وتتجاوز الحد املرغوب فيه ،واألشــخاص الذين يرتكبون فعل االنتحارالقدري هم أشــخاص
ً
ُ
مستقبلهم مغلق بقسوة ورغباتهم خ ِنقت بعنف عن طريق نظام قهري ،كالعبيد مثال .٩وربما هذا التفسيرالذي قدمه (دوركايم) يساعد
علــى فهــم أعمــق لشــكل العالقــة بيــن االنتحــاروالنــوع االجتماعــي.
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اميل دوركايم ،االنتحار ،ترجمة حسن عودة ،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ،وزارة الثقافة ،دمشق2011 ،م .صفحة .5
الشرطة الفلسطينية ،الموقع االلكتروني ،الرابطhtml.426090/https://www.palpolice.ps/content :
النيابة العامة ،التقرير السنوي العاشر لعام  ،2019آذار .2020
النيابة العامة ،التقرير السنوي التاسع لعام .2019 ،2018
المرجع السابق.
اميل دوركايم ،االنتحار ،ترجمة حسن عودة ،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ،وزارة الثقافة ،دمشق2011 ،م.
الشرطة الفلسطينية ،الموقع االلكتروني ،الرابطhtml.426090/https://www.palpolice.ps/content :
المرجع السابق.
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حجم وطبيعة الضغوط التي تتعرض لها اإلناث مقارنة بتلك التي يتعرض لها الذكور يشكالن تفسيرا الرتفاع حاالت االنتحاربين اإلناث.
لكــن فــي اعتقادنــا هنــا أن هنــاك أمريــن هاميــن يجــب االنتباه لهما:
«االســتنحار» وهــو مفهــوم نطلقــه حيــن يتــم إجبــارشــخص مــا ،وهنــا نشــيرإلــى النســاء والفتيــات ،علــى «االنتحــار» كشــرب الــدواء ،أو خنــق
الذات أوالقفزمن مكان مرتفع أوأي طريقة أخرى ،وفي هذه الحال فإن الجاني قد يفلت من العقاب ،حيث يصبح من الصعب جدا توفير
اإلثباتــات الكافيــة علــى أنــه قــام بعمليــة إجبــاراملجنــي عليهــا علــى القيــام بفعــل إنهــاء حياتهــا بنفســها.
أمــا الثانــي فهــو «االنتحــار» ،بــأن تقــوم الفتــاة أو املـرأة بفعــل إنهــاء حياتهــا دون إجبــار«مباشــر» مــن أي شــخص محــدد آخــرعلــى إنهــاء حياتهــا.
بــل هــي فــي هــذه الحالــة تقــوم بفعــل قــد تعتقــد أنــه ســيكون املخــرج الوحيــد املتبقــي أمامهــا للهــروب مــن واقــع الضغــوط وانغــاق فــرص األمــل
أمامها نتيجة القيود والضوابط االجتماعية التي تحيط بها وتضغط عليها وتحرمها من الكثيرمن حقوقها البشرية الطبيعية املشروعة.
حتــى فــي الحــاالت التــي يمكــن الجــزم فيهــا بــأن هنــاك عمليــة «انتحــار» ،فــإن هــذا ال يعفــي املجتمــع مــن املســؤولية ،فهــو بكامــل مؤسســاته
ً
شخصا ما إلى القيام باالنتحار ،حتى لو كان السبب الرئي�سي النتحاره مثال
ومجموعاته يتحمل مسؤولية معالجة كل األسباب التي دفعت
هو «مرض نف�سي» كما تشيربعض التحليالت .فمثلما ال يمكن اتهام شخص مصاب بالسرطان مثال بأنه تسبب في إيذاء نفسه وقتلها بهذا
املــرض ،فإنــه كذلــك ال يمكــن أيضــا اتهــام شــخص بأنــه قتــل نفســه ألنــه مريــض نفســيا .فبينمــا تكــون أســباب مــرض الســرطان أو غيرهــا مــن
األمــراض العضويــة هــي أســباب لهــا عالقــة بالقضايــا العضويــة فــإن األمــراض النفســية غالبــا مــا تكــون أســبابها بيئيــة مــن البيئــة االجتماعيــة
املحيطــة .واملنطــق يفتــرض أنــه علــى املجتمــع ومؤسســاته واجــب توفيــرالعــاج املناســب منهــا ألي مريــض كان ،مهمــا كان نــوع مرضــه وطبيعتــه.
فــي التحليــل النهائــي ذلــك يشــيرإلــى حجــم وطبيعــة الضغــوط التــي تتعــرض لهــا اإلنــاث مقارنــة بتلــك التــي يتعــرض لهــا الذكــور .ومــن ناحيــة ثانية
يعطي مشروعية للتساؤل القائم على فكرة :هل هو «انتحار» أو «استنحار» (أي الضغط على الفتاة ودفعها إلى االنتحار) ،سواء بصورة
مباشــرة أم غيرمباشــرة من خالل قوة وضغط الصعوبات االقتصادية واالجتماعية التي قد تتعرض لها اإلناث مقارنة بالذكور. ١٠
(د.ح)- ١١رقم (2020- )8
"ما الذي يدفع إىل االنتحار؟!"
يبلــغ عمــر الضحيــة (د.ح) خمســن عا ًمــا ،مطلقــة منــذ  6ســنوات وكانــت تقيــم بعــد طالقهــا يف منــازل أشــقائها .لهــا ( )6أبنــاء مــن الذكــور واإلنــاث.
حادثــة انتحارهــا مــن خــال ربــط منديلهــا برقبتهــا وســكرة بــاب بيــت شــقيقها الــذي تســكن فيــه كانــت "مفاجئــة" للعائلــة التــي عرفــت الضحيــة
كإنســانة مؤمنــة بالقضــاء والقــدر ،ومل تكــن تنقطــع عــن أداء العبــادات.
العديــد مــن اإلفــادات التــي جمعتهــا الباحثــة امليدانيــة مــن املحيطــن بالضحيــة أفــادت بأنهــا مل تكــن تظهــر يف ســلوكياتها وترصفاتهــا ســوى الحــزن،
ومل يذكــر أحدهــم أنــه شــاهدها تضحــك ،وأكــر مــا كان يظهــر عــى وجههــا ابتســامة باهتــة مليئــة بالحــزن واليــأس .أمــا تاريــخ حياتهــا ،وفــق مــا
رسده العديــد مــن املحيطــن بهــا للباحثــة امليدانيــة فــإن فيــه الكثــر مــن الحــزن واألمل.
تنحــدر الضحيــة مــن عائلــة محافظــة يف عاداتهــا وتقاليدهــا ،وتزوجــت يف ســن مبكــرة ،ومل يكــن بالطبــع لهــا أي رأي يف زواجهــا ،حيــث رسعــان
مــا بــدأت تظهــر عليهــا عالمــات القســوة مــن زوجهــا ،واإليــذاء النفــي والتهديــد وإهانــة الكرامــة واالعتــداء الجســدي بالــرب ،وتخلــل مســرة
زواجهــا سلســلة طويلــة مــن حــوادث العنــف والــرب واإلهانــة والطــرد مــن منزلهــا ،والتجائهــا أحيانــا إىل الرشطــة لتوفــر الحاميــة لهــا .لكــن يف
كل مــرة كانــت تنتهــي األمــور بالكثــر مــن الضغــوط عليهــا لعــدم تقديــم أيــة شــكاوى رســمية عــى الــزوج مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة ثانيــة للعــودة
إىل منــزل الزوجيــة دون أيــة ضامنــات .واســتمرت عــى هــذا الحــال ســنوات طويلــة إىل أن قــررت أخ ـرا االنفصــال عــن زوجهــا وطلــب الطــاق،
ورغــم أنهــا مل تحـ َ
ـظ باملوافقــة عــى طلبهــا مــن قبــل أشــقائها ،إال أنهــم يف النهايــة اســتجابوا لطلبهــا أمــام تكـرار حــوادث الــرب واالعتــداء والطــرد
مــن املنــزل التــي تعرضــت لهــا مــن زوجهــا .وحصلــت أخـرا عــى الطــاق بعــد الضغــط عليهــا للتنــازل عــن كل حقوقهــا مبــا يف ذلــك حرمانهــا مــن
التواصــل مــع أبنائهــا لدرجــة أنــه تــم حرمانهــا مــن وداع أحــد أبنائهــا الــذي قتــل خــال شــجار عائــي ،وذهبــت لإلقامــة يف منــازل أشــقائها بالتنــاوب.
حتــى أبناؤهــا تنكــروا لهــا الحقــا وكانــوا يرفضــون التواصــل معهــا.
متكنــت الباحثــة امليدانيــة بصعوبــة مــن جمــع هــذه املعلومــات مــن بعــض أف ـراد العائلــة الذيــن رغــم أنهــم قدمــوا بعــض املعلومــات إال أنهــم
رفضــوا تقديــم الكثــر مــن املعلومــات األخــرى ،وكان توجههــم األســايس هــو االســتغراب مــن الهــدف مــن املعلومــات ويعــرون عــن رغبتهــم بإغــاق
هــذا امللــف بصــورة تامــة وعــدم الخــوض فيــه
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أجندة المرأة والسالم واألمن

مركز املرأة يُشارك يف لقاء خاص حول توجهات االئتالف النسوي للقرار األممي  1325الخاصة باملنارصة لقضايا
الفلسطينيات يف إطار أجندة املرأة والسالم واألمن
ُعقــد اللقــاء يف نيســان بتنظيــم مــن مؤسســة "مفتــاح" ،وتنــاول اســتعراضً ا لتوجهــات العمــل االسـراتيجية لــدى االئتــاف النســوي ذات األولويــة يف
مجــال املنــارصة ،وحضـــره عــدد مــن القنصليــات واملؤسســات الدوليــة ،جــاء ذلــك مــن خــال طــرح محــاور ذات أهميــة ترتبــط بتطــورات الســياق
الســيايس محل ًيــا ودول ًيــا وتعكــس احتيــاج املــرأة الفلســطينية القابعــة تحــت االحتــال االرسائيــي وتواجــه تحديــات اإلقصــاء ضمــن النظــام الســيايس
الفلســطيني .وتنــاول اللقــاء عــدة مداخــات مــن قبــل مؤسســات االئتــاف النســوي ،ســواء مبشــاركات مــن الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة .وخــال
اللقــاء قدّ مــت الســيدة رنــدة ســنيورة املديــرة العامــة للمركــز مداخلــة تطرقــت خاللهــا إىل موضــوع املنــارصة واملســاءلة الدوليــة يف إطــار أجنــدة
املــرأة والســام واألمــن ،فأكــدت أنّ االنتهــاكات اإلرسائيليــة تــرك تأثـرا ســلب ًيا عــى حيــاة املــرأة الفلســطينية التــي تعــاين مــن احتــال اســتعامري
كولونيــايل ومــن مجتمــع ذكــوري يكمــان بعضهــا بعضً ــا ،مــا يتطلــب القيــام بتدخــات وبنــاء اس ـراتيجية واضحــة مدعومــة دول ًيــا تركــز عــى
مواجهــة ثقافــة إفــات إرسائيــل مــن العقــاب ،وإســاع صــوت املــرأة الفلســطينية يف كافــة الجوانــب االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية واألمنيــة،
واســتخدام كافــة األدوات الدوليــة املرتبطــة باألمــم املتحــدة ،وتعزيــز املســاءلة ومخاطبــة الجوانــب املتعلقــة بالعدالــة.

 ...ويُشارك يف اليوم املفتوح  :2021حوار رفيع املستوى حول املرأة والسالم واألمن
مبناســبة الذكــرى الســنوية الحاديــة والعشـــرين لقـرار مجلــس األمــن الــدويل رقــم  ،1325عقــدت كل مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة واالتحــاد
العــام للمــرأة الفلســطينية حــوا ًرا رفيــع املســتوى حــول املــرأة والســام واألمــن يف فنــدق املشــتل يف غــزة وعــر آليــة الــزوم .ومــن الجديــر ذكــره بــأن
اليــوم املفتــوح هــو حــوار ســنوي حــول املــرأة والســام واألمــن يف فلســطني يجمــع بــن القيــادات النســائية والشــبابية واملســؤولني رفيعــي املســتوى
لتقييــم التحديــات والتقــدم ومناقشــة ســبل املضـــي قد ًمــا نحــو املشــاركة الفعالــة للمــرأة الفلســطينية ،يف الســام واألمــن .وقــد خــرج املؤمتــر ببيــان
عــام مشــرك شــمل العديــد مــن التوصيــات التــي تشــمل متويــل وبنــاء قــدرات النســاء الفلســطينيات خــال املرحلــة املقبلــة ،مــن أجــل تحقيــق
املشــاركة الفاعلــة للمــرأة يف املجــاالت املتعــددة ،مبــا يضمــن نه ًجــا يراعــي النــوع االجتامعــي يف إعــادة إعــار غــزة وإنعاشــها واالســتجابة اإلنســانية
لتحقيــق األمــن والســام ،واخ ُتتــم املؤمتــر بكلمــة ختاميــة مــن املديــرة اإلقليميــة لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة للــدول العربيــة الســيدة ســوزان
تقصـــي
ميخائيــل .وخــال املؤمتــر قدّ مــت املديــرة العامــة للمركــز ُمداخلــة أشــارت خاللهــا إىل أنّ االحتــال اإلرسائيــي غــر رشعــي ،وطالبــت بعثــة ّ
الحقائــق يف األرايض الفلســطينية املحتلــة وإرسائيــل مبعالجــة التأثــر العــام لالحتــال اإلرسائيــي والتوغــل العســكري يف قطــاع غــزة وأج ـزاء أخــرى
مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة ،والدعــوة لعقــد مؤمتــر دويل ،كــا أشــارت إىل أن االحتــال العســكري املطـ ّول أدّى بشــكل منهجــي وقســـري إىل
تغيــر وضــع األرض الفلســطينية املحتلــة بهــدف الضــم واالســتعامر ،الفتــة إىل أنّ مكانــة املــرأة ومشــاركتها الهادفــة هــي مفتــاح حــق تقريــر املصــر
للشــعب الفلســطيني.
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مشاركة املركز يف حلقة نقاش بعنوان :ترابط األدوات الدولية من أجل النهوض بأجندة املرأة والسالم واألمن يف فلسطني
مبناســبة الذكــرى الحاديــة والعشـــرين لتبنــي قـرار مجلــس األمــن  ،1325ويف ظــل تبنــي الجيــل الثــاين للخطــة الوطنيــة الخاصــة بالقـرار مــن قبــل
وزارة شــؤون املــرأة ،عقــد االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية حلقــة نقــاش لدراســة مــدى الرتابــط مــا بــن القـرار واألدوات الدوليــة األخــرى التــي
مــن املمكــن أن تدفــع نحــو تعزيــز أجنــدة املــرأة والســام واألمــن يف فلســطني ،وتتم ّثــل هــذه األدوات باتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد املــرأة "ســيداو" ،وإعــان ومنهــاج عمــل بيجــن ،وأهــداف التنميــة املســتدامة وباألخــص الهــدف الخامــس الــذي يدفــع نحــو تحقيــق املســاواة
بــن الجنســن ومتكــن كل النســاء والفتيــات .فعــى الرغــم مــن أهميــة كل أداة عــى حــدة ،إال أن هنــاك ترابطًــا واض ًحــا بــن هــذه األدوات ،بحيــث
يجــب النظــر إىل هــذا الرتابــط عــى أنــه "وســيلة ف ّعالــة" لدعــم تقــدم حقــوق النســاء ســواء خــال فــرة الصــراع أم فــرة مــا بعــد انتهائــه .وكانــت
املديــرة العامــة للمركــز إحــدى املشــاركات يف حلقــة النقــاش ،حيــث قامــت بــإدارة الجلســة الثانيــة مــن الحــدث.

االجتامع االسرتاتيجي لالئتالف األهيل النسوي لتطبيق اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة :آفاق العمل
والتوجهات املستقبلية
تــم تنظيــم االجتــاع االس ـراتيجي مــن قبــل االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية واالئتــاف األهــي النســوي لتطبيــق اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف فلســطني ،وبدعــم مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عــى مــدار يومــن يف فنــدق الكرمــل ب ـرام اللــه ،بحضــور
كافــة املؤسســات أعضــاء االئتــاف مــن الضفــة الغربيــة وغــزة وصنــاع الق ـرار يف الحكومــة الفلســطينية ،مبــا يف ذلــك الــوزارات ذات االختصــاص.
جــاءت أهميــة هــذا االجتــاع لتحديــد آفــاق العمــل والتوجهــات املســتقبلية
لالئتــاف إلعــادة موضعــة اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد
املــرأة عــى كافــة املســتويات والدفــع باتجــاه متكــن املــرأة وتحقيــق املســاواة
الجندريــة يف فلســطني .تــم عقــد االجتــاع عــى شــكل جلســات حواريــة ،حيث
متــت مراجعــة اإلنجــازات والتقــدّ م يف ســياق عمــل االئتــاف مــن خــال عــرض
خطــة عمــل االئتــاف وتحديــد أولويــات العمــل للفــرة القادمــة عــى كافــة
املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ،وتــم إطــاع املؤسســات الحكوميــة
عليهــا ،كــا تــم اســتعراض عمــل الــوزارات يف الســنوات األربــع املاضيــة
وأولوياتهــا للفــرة املقبلــة ،ال ســيام أنــه يرتتــب عــى دولــة فلســطني تقديــم
تقريرهــا الــدوري الثــاين للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز
ضــد املــرأة يف جنيــف يف شــهر متــوز مــن العــام املقبــل .2022
قامــت املديــرة العامــة للمركــز بــإدارة الجلســة الثانيــة لليــوم الثــاين ،حــول
قانــون األحــوال الشــخصية وتطــورات العمــل عــى قانــون حاميــة األرسة مــن
العنــف ،واألحــوال الشــخصية يف املحاكــم الدينيــة يف فســطني ،وعــرض تجربــة
بعــض الــدول يف العمــل عــى قانــون األحــوال الشــخصية.
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مركز املرأة يُخاطب مجلس األمن خالل الجلسة املُغلقة حول العدوان عىل قطاع غزة والشيخ جراح وباقي مناطق الضفة
الغربية والقدس املحتلة ويقدّ م بيانًا شفويًا
ُعقــدت الجلســة يف  26أيــار ،مبشــاركة جميــع أعضــاء مجموعــة عمــل املنظــات غــر الحكوميــة املعنيــة باملــرأة والســام واألمــن ،وقــدّ م الخ ـراء
بيانــات شــفوية طالبــوا فيهــا مجلــس األمــن بتشــكيل لجنــة تحقيــق مســتقلة حــول العــدوان العســكري اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة وانتهــاكات
حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين يف باقــي األرايض الفلســطينية املحتلــة .يف بيانهــا ،ركّــزت املديــرة العامــة عــى نــزع امللكيــة والتهجــر القســـري:
الشــيخ جـراح وحظــر الســاح ،وطالبــت الــدول األعضــاء بالدعــوة إىل وضــع حــد لثقافــة اإلفــات مــن العقــاب التــي تتمتــع بهــا إرسائيــل ،واإليفــاء
بالتزاماتهــا مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة والقانــون الــدويل ،واعتــاد حــل عــادل ودائــم لالحتــال؛ حيــث سيســتمر نظــام الفصــل العنصـــري
اإلرسائيــي يف تضخيــم االنتهــاكات ،ودعــم القـرار املُقــدّ م خــال الــدورة الخاصــة ملجلــس حقــوق اإلنســان بتشــكيل لجنــة تحقيــق تعالــج األســباب
الجذريــة للوضــع ،مبــا يف ذلــك االســتعامر االســتيطاين اإلرسائيــي والفصــل العنصـــري عــى الفلســطينيني عــى جانبــي الخــط األخضـــر ،والدعــوة إىل
محاكمــة املســتوطنني اإلرسائيليــن عــى أعاملهــم املؤذيــة والعنــف ضــد الشــعب الفلســطيني ككل .كــا طالبــت بفــرض عقوبــات جــادة ملحاســبة
إرسائيــل عــى اســتخدام األســلحة املتفجــرة والفتاكــة ،والعنــف والســلوك غــر اإلنســاين وجرائــم الحــرب ضــد ســكان غــزة ،وإنهــاء جميــع تجــارة
األســلحة مــع إرسائيــل مــن خــال فــرض حظــر األســلحة ،وإنهــاء العمليــات العســكرية والتنســيق األمنــي .كذلــك ،يجــب عــدم التســامح بعــد اآلن
مــع اســتمرار اإلفــات مــن العقــاب ،ويجــب عــى املجتمــع الــدويل كســـر حاجــز الصمــت يف وجــه الفصــل العنصـــري .إنّ مجلــس األمــن ُمكلّــف
بالحفــاظ عــى الســام واألمــن ،وتقــع عــى عاتقهــم كأعضــاء اتخــاذ إجـراءات لكســـر دوامــة العنــف ضــد الفلســطينيني/ات .ويف أعقــاب االجتــاع
غــر الرســمي ،كـ ّررت عــدة دول أعضــاء ،مبــا يف ذلــك الرنويــج ،يف بيانهــا دعــوة جميــع الــدول األعضــاء إىل الوفــاء مبســؤولياتها وف ًقــا لتفويــض مجلــس
األمــن الــدويل .وشــدّ دت أيرلنــدا عــى الحاجــة إىل التوصــل إىل اتفــاق واحـرام القانــون الــدويل اإلنســاين ،وأن األمــن العــام لألمــم املتحــدة ومجلــس
األمــن الــدويل بحاجــة إىل تجــاوز وقــف إطــاق النــار ومعالجــة الصــراع األكــر باإلشــارة إىل االجتــاع غــر الرســمي.
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مشاركة مركز المرأة في جلسات مجلس حقوق اإلنسان
الجلسة الثالثون ملجلس حقوق اإلنسان حول «الوضع الخطيرلحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية
املحتلة ،بما فيها القدس الشرقية»

ّ
ُعقدت الجلسة الخاصة في  27أيار ،حث املتحدثون مجلس حقوق اإلنسان على إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في األرا�ضي
الفلســطينية املحتلــة ،بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وإســرائيل ،فــي جميــع االنتهــاكات املزعومــة للقانــون اإلنســاني الدولــي وجميــع االنتهــاكات
ّ
والتجــاوزات املزعومــة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،حتــى  13نيســان  .2021وحــث املتحدثــون املحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى إدراج
جريمــة الفصــل العنصــري ضــد اإلنســانية فــي تحقيقاتهــا ،وعلــى إقامــة دولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية ،وأدانــوا الهجمــات
ّ
اإلســرائيلية املســتمرة علــى قطــاع غــزة ،كمــا حثــوا املجتمــع الدولــي علــى وضــع حــد للمجــازر التــي ترتكبهــا إســرائيل ،ودعــوا إلــى ضــرورة وقــف
جميــع أعمــال العــدوان والتحريــض مــن قبــل دولــة االحتــال ،وكذلــك محاوالتهــا لتغييــرالتركيبــة الســكانية والطابــع والوضــع القانونــي لــأرض
ّ
الفلسطينية املحتلة .مشيرين إلى أن إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة أمرضروري من شأنه أن يسهم في وضع حد لإلفالت من العقاب.
وأعــرب املتحدثــون عــن قلقهــم العميــق إزاء تســريع سياســة االســتيطان اإلســرائيلية والتهديــد الوشــيك بطــرد مئــات األســرالفلســطينية مــن
منازلهــا فــي القــدس الشــرقية املحتلــة ،وطالبــوا باإلنهــاء الفــوري لجميــع هــذه السياســات واملمارســات غيــرالقانونيــة التــي تنتهــك التزامــات
إسـ�رائيل بموجـ�ب قانـ�ون دولـ�ي ،وشـ ّ�ددوا علـ�ى أهميـ�ة الحفـ�اظ علـ�ى الهدنـ�ة وإيصـ�ال املسـ�اعدات اإلنسـ�انية للسـ�كان املتضرريـ�ن.
خــال الجلســة قـ ّـدم املركــزمداخلــة شــفوية قامــت بتقديمهــا نــور ســويركي ،وهــي امـرأة مــن غــزة قدمــت شــهادتها وســط العــدوان اإلســرائيلي
على غزة ،وسلطت الضوء على التأثيرالجنساني للهجوم العسكري اإلسرائيلي ونظام الفصل العنصري اإلسرائيلي على النساء ،وخاصة
النسـ�اء اللواتـ�ي يعشـ�ن فـ�ي قطـ�اع غـ�زة .لالطـلاع علـ�ى املداخلـ�ة الشـ�فويةhttps://media.un.org/en/search/?q=special%2520ses� :
sion&lan=english&sort=date#player
أعقبها إصدارمجلس حقوق اإلنسان ً
قرارا لصالح إنشاء لجنة تحقيق في األرض الفلسطينية املحتلة للتحقيق في جميع انتهاكات إسرائيل
للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك األســباب الجذريــة للوضــع ،واالســتعماراالســتيطاني اإلســرائيلي
ونظــام الفصــل العنصــري ضــد الفلســطينيين علــى جانبــي الخــط األخضــر .لالطــاع علــى قــرارمجلــس حقــوق اإلنســان:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session30/Pages/30thSpecialSession.aspx

الجلستان  46و 48ملجلس حقوق اإلنسان
حضــراملركــز ،عبــراإلنترنــت ،جلســات مجلــس حقــوق اإلنســان وتحديـ ًـدا الجلســتين  ،46و ،48حيــث قـ ّـدم خاللهمــا مداخــات شــفوية حــول
تأثيراالحتالل اإلســرائيلي على النســاء الفلســطينيات ،إضافة إلى تأثيرالسياســات اإلســرائيلية التمييزية على النســاء خالل جائحة كورونا،
مــن تقييــد الحركــة ،ومنــع الوصــول للخدمــات الصحيــة ،ومصــادرة األرا�ضــي ،وهــدم املنــازل فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية .لالطــاع
علــى املداخــات:
 )UN Live United Nations Web TV - Search Results for “ID item 2” - ID: High Commissioner report on oPt (Cont’d9th Meeting, 46th Regular Session Human Rights Council
UN Live United Nations Web TV - Search Results for “ID item 3” - ID: SR on Sustainable Environment (Cont’d) - 21st
Meeting, 46th Regular Session Human Rights Council
UN Live United Nations Web TV - Search Results for “18 March 2021” - Item:7 General Debate - 41st Meeting, 46th
Regular Session Human Rights Council

خالل ندوة إلكترونية على هامش فعاليات الجلسة الـ  46ملجلس حقوق اإلنسان :املجتمع املدني يدعو األمم
املتحدة إلى إدانة ممارسات الفصل العنصري اإلسرائيلي في القطاع الصحي

شارك مركزاملرأة في الندوة املُنعقدة في  16آذار ،بتنظيم من مركزالقاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،ضمت الندوة ً
عددا من الدبلوماسيين
وممثلــي هيئــات األمــم املتحــدة ومنظمــات املجتمــع املدنــي ،واملقــررة الخاصــة املعنيــة بحــق كل فــرد فــي التمتــع بأعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه من
الصحــة البدنيــة والعقليــة باألمــم املتحــدة ،الدكتــورة تاللنــغ موفوكنــغ كمتحــدث رئي�ســي .وخــال النــدوة ّ
قدمــت مديــرة البرامــج في مركزاملرأة
ً
بيانا حول «تأثيرالسياسات اإلسرائيلية على النساء والفتيات خالل الجائحة» ،وانتهى البيان بعدد من املطالب إلى املقررة الخاصة وهي:
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ممارســة الضغــط علــى إســرائيل لالمتثــال اللتزاماتهــا القانونيــة كقــوة احتــال بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،والتــي مــن خــال الســيطرة
الفعالــة علــى األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة ،يجــب عليهــا توفيــرالرعايــة الطبيــة الكافيــة واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة مــن أجــل تقليــل انتشــار
ً
وتماشيا مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد املرأة (سيداو) التي تنص على معاملة عادلة للنساء داخل إسرائيل وفي
الوباء.
األرا�ضــي الخاضعــة لســيطرتها ،يجــب الضغــط علــى إســرائيل التخــاذ إجــراءات خاصــة لتجديــد تصاريــح اإلقامــة للنســاء مــن الضفــة الغربية
املتزوجــات مــن مقدســيين ،مــا مــن شــأنه تســهيل حركتهــن مــن خــال رفــع القيــود املفروضــة عليهــن ،ودعــوة إســرائيل كقــوة محتلــة إلــى الوقف
الفــوري النتهاكاتهــا املنهجيــة لحقــوق الفلســطينيين وتقليــل املعانــاة اليوميــة للفلســطينيين/ات الذيــن يعيشــون فــي األرا�ضــي الفلســطينية
املحتلة ،وال ســيما معاناة النســاء والفتيات اللواتي يتعرضن للقمع من قبل االحتالل والســلطة األبوية الفلســطينية.

مركزاملرأة ُي ّ
ّ
للمقررين الخاصين في األمم املتحدة
قدم نداءات عاجلة
ّ
ّ
التخصصية،
قدم املركزخالل عام  2021نداءين عاجلين ،األول :يتعلق بحرمان وصول النساء في قطاع غزة إلى خدمات الرعاية الصحية
ّ
خاصة تلك املتواجدة في القدس والضفة الغربية ،وركزخالله على الحرمان املستمرمن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمر�ضى
الفلسطينيين من قطاع غزة ،حيث تم توثيق شهادات وإفادات من النساء ،وتم تقديم هذا النداء إلى ( )5من املقررين الخاصين (املقرر
الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية املحتلة منذ عام  ،1967واملقرر الخاص املعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى
مستوى من الصحة البدنية والعقلية ،واملقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه ،واملقررة الخاصة املعنية باألشكال
املعاصــرة للعنصريــة والتمييــزالعنص ــري وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب ،واملقــرر الخــاص املعنــي بالتعذيــب .وتضمــن النــداء
ً
ماســة للعــاجّ ،
العاجــل شــهادات مــن النســاء اللواتــي هــن بحاجــة ّ
ً
قانونيــا لالنتهــاكات اإلســرائيلية اســتند إلــى القانــون الدولــي
قدمــت تحليــا
ّ
اإلنســاني ،والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،مــن أجــل حــث املقرريــن الخاصيــن للضغــط علــى دولــة االحتــال مــن أجــل االمتثــال اللتزاماتهــا
القانونيــة تجــاه األرض الفلســطينية املحتلــة وتوفيــرالرعايــة الطبيــة املناســبة.
ً
فيما طالب النداء العاجل الثاني باإلفراج الفوري عن أنهارالديك من ســجون االحتالل اإلســرائيلي ،كونها كانت حامال في الشــهرالتاســع،
وتم تقديمه إلى اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة بشــأن الحاجة ّ
املاســة لإلفراج الفوري عنها.

الدورة الخامسة والستون ( )65للجنة وضع املرأة  15( CSW65إلى  26آذار)2021
ً
افتراضيــا بســبب جائحــة كوفيــد .19-وتناولــت
شــارك املركــزفــي أعمــال الــدورة الخامســة والســتين ( )65للجنــة وضــع املـرأة التــي تــم عقدهــا
ّ
والفعالــة للمـرأة واتخاذهــا القــرارات فــي الحيــاة العامــة ،وكذلــك القضــاء علــى العنــف لتحقيــق املســاواة
الــدورة موضــوع «املشــاركة الكاملــة
ّ ُ
ّ
بيــن الجنســين وتمكيــن املـرأة وجميــع الفتيــات» ،وقيمــت الــدورة التقــدم املنجــزفــي تنفيــذ االســتنتاجات املتفــق عليهــا فــي الــدورة الســتين لعــام
ّ
 2016عــن «تمكيــن امل ـرأة وصلتهــا بالتنميــة املســتدامة» .وتضمنــت الــدورة اجتماعــات مائــدة مســتديرة وزاريــة وحــوارات تفاعليــة رفيعــة
ً
املســتوى ،ومناقشــات عامــة ،فضــا عــن املناقشــات التفاعليــة ومناقشــات فريــق الخبــراء .وقــام أصحــاب املصلحــة بتنظيــم العديــد مــن
الفعاليــات الجانبيــة عبــراإلنترنــت للفــت االنتبــاه إلــى جوانــب العمــل مــن أجــل تحقيــق املســاواة بيــن الجنســين.
ّ
شــارك املركــزفــي مؤتمــرحــول «املـرأة فــي القيــادة والقانــون والسياســة والســام» نظمتــه شــبكة كرامــة ،كانــت خاللــه املديــرة العامــة للمركــز
ّ
إحــدى املتحدثــات فــي املؤتمــر ،حيــث ركــزت علــى املشــاكل املوجــودة فــي القانــون فــي فلســطين مــن وجهــة نظــراملحاميــن/ات والناشــطين/ات
ونشــطاء املنطقــة العربيــة ،وفــي الجلســة حــول «الفســاد :نســاء بنــاة الســام ضــد فشــل الوضــع الراهــن» .وشــارك املركــزفــي النشــاط املــوازي
حول :عنف الدولة ضد املرأة التي تحتج على قتل اإلناث وأشكال أخرى من العنف املبني على النوع االجتماعي واستراتيجيات الناشطات
ّ
النســويات إلنهــاء إفــات الدولــة مــن العقــاب علــى هــذا العنــف ،نظمــه التحالــف النســوي مــن أجــل الحقــوق .وكانــت املديــرة العامــة إحــدى
ّ
املتحدثات حيث ركزت على التأثيرالجنساني لالنتهاكات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية املحتلة مع التركيزعلى مسيرات العودة في قطاع
غــزة ،واألثــرالجنســاني النتهــاكات قــوات االحتــال اإلســرائيلي علــى النســاء والفتيــات فــي ظــل انتشــارفيــروس كوفيــد  19-فــي الضفــة الغربيــة
والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة.
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ـوازحــول «الحمايــة االجتماعيــة للنســاء خــال األزمــات» بتنظيــم مــن جمعيــة معهــد
كمــا كانــت املديــرة العامــة إحــدى املتحدثــات فــي نشــاط مـ ٍ
تضامــن النســاء األردنــي ،حيــث اســتضاف الحــدث نســاء رائــدات ومؤثــرات فــي مجتمعــات مــن الصومــال وفلســطين ولبنــان والعــراق ومص ــر
واألردن ،وتبادلت هؤالء الناشــطات الخبرات والدروس املســتفادة على املســتوى الرســمي واملنهي ،وكذلك املنهجيات واآلليات املســتخدمة
فيمــا يتعلــق بضمانــات الحمايــة االجتماعيــة للنســاء املســتضعفات خــال أزمــة كوفيــد.19-
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تقريرإلى املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بمسألة العنف ضد املرأة حول« :قتل اإلناث في املجتمع
الفلسطيني»
فــي نيســان ،قــام مركــز امل ـرأة وبالش ــراكة مــع منتــدى املنظمــات األهليــة الفلســطينية
ملناهضة العنف ضد املرأة بتقديم تقريربعنوان« :قتل اإلناث في املجتمع الفلسطيني»
إلــى املقــررة الخاصــة لألمــم املتحــدة املعنيــة بمســألة العنــف ضــد املـرأة أســبابه وعواقبه
«الســيدة دوبرافــكا شــيمونوفيتش» ،وذلــك بعــد دعــوة املقــررة الخاصــة لتزويدهــا
بمعلومــات ّومعطيــات إلعــداد تقريرهــا أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة حــول قتــل
النســاءُ .يغطــي التقريــراألعــوام ( ،)2020-2016وأبــرز مــا جــاء فيــه هــو عــدم إحــراز ّ
أي
تقــدم فــي خفــض معــدل جرائــم قتــل اإلنــاث فــي فلســطين بســبب غلبــة قوانيــن وتش ــريعات
تمييزيــة عفــا عليهــا الزمــن وموروثــة مــن القواعــد الســابقة علــى األرض الفلســطينية
املحتلــة ،وبســبب تضــارب القوانيــن القانونيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،مــا يؤثــر
سـ ًـلبا علــى حيــاة جميــع الفلســطينيين وخاصــة النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف القائــم
ُ
على النوع االجتماعي وقتل اإلناث .واختتم التقريربعدد من التوصيات أهمها :تش ــريع
و/أواملصادقة على تشـريعات تكفل العدالة واملساواة للنساء ،وبخاصة املصادقة على
مش ــروع قانــون العقوبــات الفلســطيني ّ
املوحــد ،وقانــون األحــوال الشــخصية ،وقانــون
حمايــة األســرة مــن العنــف .واتخــاذ كافــة اإلجــراءات املمكنــة إلزالــة كل العقبــات التــي
ّ
تحــول دون تمكــن النســاء مــن الوصــول إلــى العدالــة وإنصافهــن .بلــورة وتبنــي رؤيــة علــى
ً
املســتوى الوطنــي فيمــا يتعلــق بقتــل اإلنــاث ،وتشــمل تعريفــا موحـ ًـدا للمفهــوم ومنهجيــة
الرصد والتوثيق وآليات النشـروالتحليل ،وتعزيزاملرصد الوطني وتفعيل دوره في رصد
قتــل اإلنــاث وتوثيقــه .والتوعيــة والتثقيــف املســتمروتطويــرقــدرات العامليــن فــي أذرع الجهــازالقضائــي خاصــة ،وزيــادة التأثيــرفــي توجهاتهــم
لجهــة التصــدي لألفــكارالنمطيــة األبويــة الســائدة فــي الثقافــة املجتمعيــة تجــاه النســاء علــى وجــه التحديــد.
ملشاهدة التقريرhttp://www.wclac.org/files/library/21/05/kwlfxzf6pgplulmdtihqmo.pdf :

األولي املُ ّ
مركزاملرأة ُي ّ
قدم التقريراملوازي للتقرير ّ
قدم من دولة فلسطين للجنة املعنية بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية

ُ
قـ ّـدم مركــزاملـرأة التقريــر املــوازي للتقريــراألولــي املقـ ّـدم مــن دولــة فلســطين للجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
بموجــب املادتيــن ( )16و( )17مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،بالتعــاون مــع منتــدى املنظمــات
األهليــة الفلســطينية ملناهضــة العنــف ضــد املـرأة ،واالتحــاد العــام للمـرأة الفلســطينية وتحالــف أمــل ملناهضــة العنــف ضــد املرأة في قطاع
غــزة .اســتند التقريــرإلــى مشــاورات وطنيــة ،وجــاء كمراجعــة للتقريــراألولــي املقـ ّـدم مــن دولــة فلســطين للجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة .تناولــت املوضوعــات التــي تمــت مناقشــتها وتضمينهــا فــي التقريــرجميــع موضوعــات العهــد ً
تقريبــا مــع التركيــزبشــكل
أكبــرعلــى النهــج الجنــدري في ًمــا يتعلــق بقانــون األحــوال الشــخصية وحقــوق األســرة والنســاء ذوات اإلعاقــة وحقــوق العمــل واملـرأة والتعليــم
والحقــوق الصحيــة اســتجابة ملخرجــات تقريــرالدولــة.
للتقريرباللغة العربيةhttp://www.wclac.org/files/library/21/08/lsansud4g41hhn5btoydbp.pdf :
وباللغة اإلنجليزيةhttps://www.wclac.org/files/library/21/08/r2npecpzdqt3i2rgqtdm3m.pdf :
وعقــد املركــزجلســة تشــاورية مــع أعضــاء منتــدى املنظمــات الفلســطينية ملناهضــة العنــف
ضــد املـرأة واالتحــاد العــام للمـرأة الفلســطينية ،وتحالــف أمــل ملناهضــة العنــف ضــد املرأة في
قطــاع غــزة الســتعراض ومناقشــة قائمــة املســائل الصــادرة عــن لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي تلــت تقديــم دولــة فلســطين لتقريرهــا
األولــي للجنــة ،وتقديــم مؤسســات املجتمــع املدنــي لتقريــر«الظــل» .هدفــت إلــى التباحــث حــول
الخطــوات الالحقــة التــي ســتعمل مؤسســات املجتمــع املدنــي عليهــا وســبل العمــل املشــترك
ملتابعة هذا امللف وآليات العمل املستقبلية لالستجابة إلى تساؤالت اللجنة ومتابعة قائمة
املســائل املعــدة مــن اللجنــة ،وجــرى االتفــاق علــى مخاطبــة الجهــات الرســمية الفلســطينية
فــي هــذا الصــدد ،بغــرض فتــح الحــواروالتباحــث ومناقشــة اإلجابــات املقدمــة مــن قبــل دولــة
فلسطين -الدولة الطرف في هذا العهد ،على قائمة املسائل التي صدرت عن اللجنة املعنية
بتاريــخ .2021-11- 16
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ندوة إلكترونية حول «أثر ّ
ضم األغوارعلى النساء الفلسطينيات لعامي  2020و»2021
فــي تش ــرين األول ،عقــد مركــز امل ـرأة بالتعــاون مــع رابطــة النســاء الدوليــة للســام والحريــة  WILPFندوتيــن إلكترونيتيــن (محليــة ودوليــة)
قــام خاللهمــا بعــرض ومناقشــة تقريــره حــول أثــرضــم األغــوارعلــى النســاء الفلســطينيات لعامــي  2020و .2021يعتمــد التقريــرعلــى أدلــة
وإحصائيــات ودراســات ،وكذلــك شــهادات مــن نســاء غــور األردن حــول العنــف املمنهــج الــذي يتعرضــن لــه ،تــم جمعهــا مــن خــال مقابــات
ّ
مــع هــؤالء النســاء تركــز علــى مخاطــر خطــة الضــم واملمارســات االســتيطانية الحاليــة وتأثيرهــا علــى حيــاة ســكان غــور األردن بشــكل عــام،
ّ
ّ
وعلــى النســاء بشــكل خــاص ،مــن بينهــا مصــادرة األرا�ضــي والتحكــم فــي امليــاه وتدميــراملمتلــكات الخاصــة والتهجيــرالقس ــري ،يركــزالتقريــرعلــى
خطط الضم لعام  2020وتنفيذها بشكل منهجي خالل عامي  2020و .2021ويدرس تأثيرالضم من منظور القانون الدولي ومن منظور
سيا�سي ،كما يبحث في أبرز القضايا االجتماعية واالقتصادية والنفسية ويطرحها برؤية نسوية .ويسعى التقريرإلى تسليط الضوء على
عواقــب الضــم ،وال سـ ّـيما األثــرالجنســاني علــى النســاء والفتيــات الفلســطينيات ،ورصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني،
وإيصال أصوات النساء املتض ــررات للمجتمع الدولي من خالل املناصرة الدولية ،وفي الوقت نفسه رفع مستوى الوعي حول االنتهاكات
والقضايــا املتعــددة املتعلقــة بضــم غــور األردن وســرقة األرا�ضــي الفلســطينية.
ّأمــا بالنســبة ألهــم املوضوعــات الرئيســية التــي تــم رصدهــا وبحثهــا فــي التقريــرفهــي :أهــم مخاطــرضــم وادي األردن ،واآلثــاراملباشــرة وغيــر
املباشرة للضم على النساء والفتيات ،والعوامل املساهمة في تطبيق سياسة الضم مثل جدارالضم واملستوطنات وعنف املستوطنين،
ورد املجتمــع الدولــي علــى الضــم ،وتــم تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات التــي يجــب اتخاذهــا لضمــان حمايــة حقــوق املـرأة الفلســطينية فــي
وادي األردن مــن خــال التــزام جميــع املســؤولين علــى جميــع املســتويات بتوفيــرالحمايــة والخدمــات الالزمــة لضمــان مســتوى معيش ــي الئــق
وفق مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنســان والقانون اإلنســاني الدولي ،مع تحميل ســلطات االحتالل املســؤولية عن االنتهاكات التي من
شــأنها القضــاء علــى وجــود هــذه التجمعــات.

نبع عين الحلوة الذي استولى عليه املستوطنون،
ما أثربشكل كبيرعلى السياحة واستخدام املياه وتوفرها للفلسطينيين

املستوطنون يقومون بزرع محاصيل قرب محاصيل املواطنين
الفلسطينيين ،ويستولون على معظم أراضيهم الزراعية  -نيسان
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زيادة المسؤولية االجتماعية
للمجتمع الفلسطيني اتجاه
حقوق المرأة والقضاء على
التمييز ضدها
الـتـفـعـيـل الـمـجـتـمـعـي
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زي
مركزاملرأة يعقد دورة تدريبية ملجموعة من الشباب حول مسودة قانون حماية األسرة من العنف
ً
توعويــا ملجموعــة مــن الشــباب ضمــن مش ــروع مشــترك مــع الهيئــة الفلســطينية لإلعــام وتفعيــل دور
فــي كانــون الثانــي ،عقــد مركــزاملـرأة لقـ ًـاء
الشباب «بياالرا» ،تناول اللقاء التدريبي مسودة قانون حماية األسرة من العنف حيث تم التطرق ملوضوع املبررات القانونية واالجتماعية
للقانون ،باإلضافة إلى استعراض للمسودة األخيرة للقانون الصادرة عن وزارة التنمية االجتماعية واملالحظات التي تم تقديمها من خالل
املركزعلى هذه املســودة.

ّ
دورة تدريبية مكثفة بالتعاون مع قطاع األمن
عدة أجهزة أمنية ،تناول التدريب ّ
عقد املركزفي شباط أربعة أيام تدريبية بالتعاون مع قطاع األمن ،تم خاللها استهداف ّ
عدة موضوعات
وهــي وضعيــة امل ـرأة الفلســطينية فــي قانــون األحــوال الشــخصية ،قانــون العقوبــات ومســودة قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف ،الشــرعة
الدوليــة لحقــوق اإلنســان باإلضافــة إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد املـرأة «ســيداو» وأثــرانضمــام دولــة فلســطين إلــى
ّ ً
ّ
فعــاال للغايــة وقــد أضاف معارف
االتفاقيــة .وأفــاد املتدربــون/ات بــأن محتــوى التدريــب واملعلومــات جديــدة بالنســبة لهــم ،وأن التدريــب كان
جديــدة لقدراتهــم.

جلسات تدريب مدربين/ات ملجموعة من الناشطات واملدافعات عن حقوق اإلنسان وحقوق املرأة
قام املركزخالل شهري شباط وآذار ،ببناء قدرات ( )15من الناشطات واملدافعات عن حقوق اإلنسان وحقوق املرأة ( 14من اإلناث1 ،
ّ
متخصصة بموضوع تدريب مدربين/ات ،حيث قام
من الذكور) ،بالتعاون مع وزارة شؤون املرأة ،من خالل عقد خمس جلسات تدريبية
املركزبتزويدهم بأهم املهارات األساســية لتدريب املدربين/ات وتمكينهم من إعداد مواد تدريبية وتأهيلهم لتنفيذ تدريبات ونقل معرفتهم
ّ
وخبراتهــم فــي املواضيــع التــي تــم تدريبهــم عليهــا إلــى مؤسســاتهم القاعديــة فــي مجتمعاتهــم املحليــة .وركــزت التدريبــات علــى املشــاركة السياســية
للمرأة ،في ضوء انتخابات املجلس التشـريعي الفلسطيني التي كان من املفترض أن تعقد في أيار .2021وتم العمل على تنفيذ أربع مبادرات
مجتمعيــة مــن خــال مجموعــة الناشــطات فــي مجتمعاتهــن املحليــة ،تــم خاللهــا اســتهداف ( )64امـرأة ورجــل واحــد ،فــي كل مــن عيــن عريــك
وعيــن ســينيا وبيتلــو وكفــرعقــب؛ تراوحــت أعمارهــم مــن  18إلــى  60ســنة ،بمرافقــة وتحــت إشــراف مركــزاملـرأة كمــا قــام املركــزبعمــل جلســة
ختاميــة وتقييميــة للمبــادرات.

تدريب الباحثات امليدانيات على أفضل املمارسات بشأن توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
عقــد مركــزاملـرأة ً
تدريبــا لباحثاتــه امليدانيــات اللواتــي يعملــن علــى توثيــق شــهادات النســاء حــول تأثيــراالنتهــاكات اإلســرائيلية علــى حياتهــن،
بهدف تقديم الدعم املستمرللباحثات امليدانيات لتقوية مهارات التوثيق لديهن بشأن ارتكاب انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون
ّ
الدولــي لحقــوق اإلنســان .تــم عقــد التدريــب فــي آذارعبــرآليــة الــزوم لثمانــي باحثــات ميدانيــات ،وقــد ركــزالتدريــب علــى مراجعــة أدوات وآليــات
توثيق انتهاكات القانون الدولي اإلنســاني ،وعلى الهدف األسا�ســي من التوثيق بما يتما�شــى مع خطة العمل ،ومناقشــة التحديات الســابقة
يــب ً
أيضــا املوضوعــات التــي تــم التركيــزعليهــا بشــكل
فــي عمليــة التوثيــق بمــا فــي ذلــك جمــع البيانــات فــي ظــل جائحــة كوفيــد ،19-وتنــاول التدر
أسا�ســي خــال العــام وهــي توثيــق األثــرالجنســاني للضــم ،وهــدم املنــازل ،واإلجــراءات العقابيــة ،والوصــول إلــى التعليــم وعنف املســتوطنين في
املنطقــة ج ونقــاط التفتيــش ،والوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة فــي قطــاع غــزة.
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المركز يعقد سلسلة لقاءات من أجل رفع الوعي حول مخاطر تأثري الفساد
على النساء

رفع الوعي حول تأثيرالفساد على النساء
ّ
نظــم املركــز  6ورش عمــل لرفــع الوعــي للمؤسســات الش ــريكة فــي كل مــن الخليــل وطوبــاس وطولكــرم وأريحــا ،اســتهدفت بشــكل رئيس ــي
ً
العامليــن/ات فــي مؤسســات إنفــاذ القانــون فــي فلســطين حيــث شــارك فيهــا  40مشــاركا/ة مــن هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية ،وديــوان
املحاســبة والرقابة اإلدارية ،والقضاةّ ،
واملدعين العامين في الضفة الغربية ،هدفت الورش إلى تعريف املشــاركين/ات بمفاهيم الفســاد،
وماهيــة الفســاد القائــم علــى النــوع االجتماعــي وتأثيــره علــى خدمــات التنميــة االجتماعيــة .باإلضافــة إلــى تعزيــزوعي العاملين/ات في مؤسســات
إنفاذ القانون بالفساد القائم على النوع االجتماعي ،وتزويدهم/ن باملعرفة لتمييزاالبتزازالجنسـي في املجال العام عن التحرش الجن�سي،
وتأثيــره علــى تقديــم الخدمــات وحقــوق اإلنســان.

لقاءات توعوية تستهدف النساء في املناطق املهمشة حول مخاطرتأثيرالفساد على النساء
تهدف هذه اللقاءات إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من النساء في املناطق املهمشة ،اللواتي يواجهن صعوبة في الوصول لطلب املشورة
القانونية أو الحصول على املساعدة القانونية واالستشارات فيما يتعلق بالفساد .جاءت هذه الجلسات التوعوية للعمل على زيادة وعي
النســاء بماهيــة الفســاد ومخاطــره ،خاصــة الفســاد القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وتوفيــراملعلومــات األساســية حــول الحقــوق األساســية،
وهدفت لرفع وعي النســاء حول الحد من ثقافة التشــهيروإلقاء اللوم على الضحايا التي تحد من توجه النســاء لإلبالغ عن الفســاد القائم
علــى النــوع االجتماعــي.
ً
ّ
نفذ املركز  8لقاءات توعوية في الضفة الغربية اســتهدفت  190مشــاركا/ة من النســاء والفتيات املهمشــات وطلبة الجامعات
والرجــال.
ً
عقــد املركــزجلســات توعيــة اســتهدفت املجتمــع املحلــي فــي املناطــق املهمشــة ،مــن خــال اســتهداف  60مشــاركا/ة مــن أعضــاء
املجتمــع املحلــي فــي كل مــن محافظــة طولكــرم ورافــات وبيــت عنــان شــمال غــرب القــدس .حيــث قــام املشــاركون/ات بتصميــم وتنفيــذ
مبــادرات مجتمعيــة تهــدف إلــى توعيــة الفئــات مــن أفــراد املجتمــع املحلــي بماهيــة الفســاد ،والفســاد القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
فيمــا أقيمــت ســبع ورش عمــل تدريبيــة فــي أريحــا ،وطولكــرم ،وطوبــاس ،والخليــل ،بمشــاركة فاعلــة مــن  105مشــاركين/ات (94
ّ
إنــاث و 11ذك��ور) ،م��ن موظف��ي وزارة التنمي��ة االجتماعيـ�ة ،والنسـ�اء املسـ�تفيدات م��ن برام�جـ الخدم�اـت الحكومي��ة .وركــزت الــورش
التدريبيــة بشــكل أسا�ســي علــى مفاهيــم الفســاد وانعكاســاته علــى تقديــم الخدمــات للفئــات املســتهدفة املســتفيدة مــن خدمــات وزارة
ً
التنميــة االجتماعيــة واملســؤولية القانونيــة والتكيــف الجنائــي لجرائــم الفســاد وفقــا لقانــون مكافحــة الفســاد وااللتزامــات القانونيــة
علــى القطــاع .وتخصيــص موظــف لإلبــاغ عــن الفســاد املتعلــق باالبتــزازالجنس ــي ،وكذلــك اإلطــارالقانونــي ملكافحــة الفســاد وصلتــه
بمكافحـ�ة التمييـ�زضـ�د املـ�رأة.
وعقــد املركــزتدريبــا للمؤسســات القاعديــة الش ــريكة (جمعيــة طوبــاس الخيريــة ،جمعيــة النجــدة فــي طولكــرم ،جمعيــة ســيدات
أريحــا ،جمعيــة بنــت الريــف فــي دورا) هــدف إلــى تعزيــزمعرفــة ومهــارات املشــاركين فــي إدارة وتطويــراملبــادرات املجتمعيــة حــول القضايــا
املتعلقــة بالفســاد القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،بمشــاركة  15مشــاركة .وعليــه قامــت املشــاركات مــن املؤسســات القاعديــة الش ــريكة
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بتصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية استهدفت مديريات التنمية االجتماعية في تلك املحافظات من أجل رفع وعيهم بماهية الفساد
ً
املبنــي علــى النــوع االجتماعــي .حيــث شــارك فيهــا  105موظفيــن/ات مــن مديريــات التنميــة االجتماعيــة ،إضافــة إلــى  45موظفــا/ة مــن
مقدمــي الخدمــات للنســاء فــي هــذه املديريــات .كذلــك مبــادرات اســتهدفت املســتفيدات مــن الخدمــات االجتماعيــة لرفــع وعيهــن بماهيــة
الفســاد وتأثيــره املباشــرعلــى النســاء ،وآليــات اإلبــاغ ،بحضــور  60امــرأة.

ورشة عمل حول مفهوم الفساد املبني على النوع االجتماعي ،جمعية النجدة االجتماعية لتنمية املرأة
الفلسطينية /طولكرم -تشرين الثاني

ّ
ّ
متخصصة من املهنيين واملهنيات من أجل تبني نهج حقوقي نسوي في عملهم
مجموعات مساندة

ّ
متخصصــة مــن املهنييــن واملهنيــات (مــن املحاميــن ،الصحافييــن ،املدافعــات عــن
قــام املركــزخــال عــام  ،2021بإنشــاء مجموعــات مســاندة
حقــوق اإلنســان ،واألحــزاب السياســية) مــن أجــل تبنــي نهــج حقوقــي نســوي فــي عملهــم ،وتعزيــزالخطــاب النســوي الحقوقــي لديهــم ،األمــرالــذي
يســهم فــي خلــق وكالء للتغييــرمــن املهنييــن واملهنيــات فــي مجــاالت مختلفــة ،ولبنــاء حلفــاء يســهمون فــي تعزيــزحقــوق النســاء واملناصــرة للتأثيــر
علــى صنــاع القــرار ،وخــال مجموعــات النقــاش األربــع تمــت مناقشــة القوانيــن والتش ــريعات الناظمــة فــي فلســطين ،مثــل قانــون األحــوال
الشــخصية ،وحقــوق املـرأة فــي فلســطين ،والفجــوات القانونيــة التــي تحــد مــن وصــول النســاء لحقوقهــن ،وتحــد مــن املســاواة بيــن الجنســين،
والتحديــات التــي تواجههــا النســاء فــي املشــاركة فــي الحيــاة العامــة ،واملشــاركة فــي صنــع القــرار.

39

تأثري جائحة كورونا على المرأة الفلسطينية

بقلم أمل أبو سرور
لقد تركت حاالت الطوارئ املختلفة؛ الصحية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية تأثيرات مختلفة على الفلسطينيين والفلسطينيات
على حد سواء ،وذلك نتيجة لتأثيراألعراف االجتماعية والثقافية السائدة وعدم املساواة في املنظومة املجتمعية .وعليه ،ينعكس فقدان
العدالة االجتماعية واملساواة ،على تهميش النساء واستضعاف النساء ،وزيادة تأثرهن من حاالت األزمات والطوارئ ،وذلك كونهن نساء
يعشــن فــي هــذه املنظومــة األبويــة الذكوريــة التمييزيــة ضــد النســاء .لــذا ،مــن املهــم بمــكان فهــم مــدى تأثيــرأي أزمــة أوحالــة طــوارئ علــى الفئات
االجتماعيــة املختلفــة ،مــن أجــل تحديــد ماهيــة االســتجابة املناســبة لهــن ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــاراملحافظــة علــى مبــدأ املســاواة القائمة على
النوع االجتماعي والتصدي لألعراف والصورة النمطية الســائدة التي تتعلق باألدواراملجتمعية واالحتياجات املختلفة للذكور واإلناث.
وفــي أعقــاب تفش ــي جائحــة كورونــا فــي أوائــل عــام  ،2020أدت التدابيــرالتــي اتخــذت فــي فلســطين مــن أجــل احتــواء انتشــارالفيــروس وإجراءات
اإلغــاق املتكــررة التــي تــم فرضهــا منــذ آذار ،2020إلــى زيــادة العــبء بشــكل كبيــرعلــى النســاء والفتيــات جــراء أعمــال الرعايــة غيــرمدفوعــة
األجــرالواقعــة عليهــن؛ حيــث كانــت املـرأة الفلســطينية ومــا زالــت هــي املســؤولة عــن رعايــة األطفــال واملســنين وجميــع أفــراد األســرة ،خاصــة
الذيــن يعانــون مــن املــرض واإلعاقــة .كمــا ازدادت هــذه األعبــاء خــال الجائحــة مــن خــال رعايــة أفــراد األســرة خــال فتــرة الحجــرالصحــي أو
الذيــن أصيبــوا بالفيــروس .حيــث إن فتــرة اإلغــاق الــذي فــرض لفتــرات طويلــة مــن أجــل الحــد مــن انتشــارالفيــروس حـ ّـدت مــن وصــول املـرأة
الفلســطينية للخدمــات ،ال ســيما خدمــات الدعــم النفس ــي واالجتماعــي والحمايــة مــن العنــف .فاملـرأة باألســاس ،يتعيــن عليهــا أن تتعامــل مــع
األعبــاء االجتماعيــة فــي داخــل األســرة ،لكــن ازداد هــذا العــبء خــال فتــرة اإلغــاق بوجــود الرجــل وتدخلــه فــي حيزهــا الخــاص ،الذي لطاملا كان
ولفترة طويلة هو الحيزالوحيد الذي تتمتع املرأة فيه بالقوة والسيطرة .ولألسف ،لم يكن الحيزالعام بمكان أفضل بالنسبة للمرأة ،فقد
ازدادت أوجه عدم املساواة ،حيث ال يزال يتم استبعادها من عمليات صنع القرار ،إضافة إلى عدم عكس خطط االستجابة التي وضعت
للتغلــب علــى تأثيــرالتدابيــرالخاصــة بحــاالت الطــوارئ ،ســواء االحتياجــات أو األولويــات الخاصــة باملــرأة.
لقــد أثــرت جائحــة كورونــا علــى النســاء بشــكل عــام ،حيــث أظهــرت جليــا عــدم املســاواة بيــن الرجــال والنســاء ،أمــا الوضــع هنــا فــي فلســطين فلــم
يكــن مختلفــا عمــا يحــدث عامليــا ،حيــث أدى إعــان حالــة الطــوارئ والتدابيــراملتخــذة ملنــع انتشــارالفيــروس إلــى تعميــق أوجــه عــدم املســاواة
داخل املجتمع الفلسطيني ،وتفاقم العنف الجن�سي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،وإعادة املرأة وأدوارها إلى الحيزالخاص .ونتيجة
لذلــك ،فقــد أدى هــذا الوضــع إلــى تهديــد بفقــدان جميــع املكاســب االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة -وإن كانــت محــدودة -التــي حققتهــا
املـرأة الفلســطينية علــى مــدى العقــود الثالثــة املاضيــة.
وعليــه ،فقــد أولــى مركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي اهتمامــا ً
خاصــا لهــذا الوضــع ،حيــث قــام بوضــع خطــة لالســتجابة للعمــل خــال
حاالت الطوارئ ،واتخذ تدابيرمن أجل التقليل من اآلثارالسلبية للجائحة على النساء الفلسطينيات ،بشكل عام ،والنساء األكثرهشاشة
اإلغالقات املفروضة قد أدى
وتهميشا في املجتمع الفلسطيني بشكل خاص .حيث بدا جليا أن وجود جميع أفراد األسرة في املنزل خالل فترة
ً
إلــى زيــادة الضغــوط االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية علــى جميــع أفــراد األســرة ،وبخاصــة الفئــات األقــل حظــا ،خاصــة النســاء والفتيات.
كمــا أدى عــدم قــدرة أفــراد األســرة مــن الذكــور بصفتهــم املعيليــن الوحيديــن لألســرة واملســؤولين عــن توفيــرالحمايــة لهــا ،إلــى الحــد مــن القيــام
بهــذه األدوارالتــي تنبــع مــن املنظومــة األبويــة الذكوريــة ،األمــرالــذي أدى إلــى تحويــل مشــاعراإلحبــاط والغضــب التــي تولــدت بداخلهــم نتيجــة
ً
الوضــع القائــم ضــد أفــراد األســرة األقــل شــأنا ،مــا انعكــس فــي أشــكال العنــف املختلفــة التــي لجــأوا إليهــا ،ال ســيما العنــف الجســدي والنف�ســي
ضــد النســاء وحتــى حرمانهــن مــن الحقــوق األساســية .كمــا أدى اإلغــاق العــام الــذي ســاد البــاد وإغــاق املؤسســات املختلفــة والقيــود التــي
فرضت على الحركة إلى زيادة تهميش وإضعاف النساء ،األمرالذي تطلب اتخاذ تدابيرمستجيبة للتخفيف من حدة تأثيرهذا الوضع على
النســاء واالســتجابة الحتياجاتهــن.
وعليه ،قام مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي باالستجابة الفورية لهذا الوضع ،من خالل االستمرارفي تقديم االستشارة االجتماعية
والقانونيــة للنســاء ضحايــا العنــف ،مــن خــال طاقــم املركــزمــن األخصائيــات االجتماعيــات واملحاميــات مــن خــال تقديــم االستشــارات عبــر
الهاتف ،إضافة إلى ربط خط املساعدة املجاني بهواتفهم النقالة .وبهذا تم توفيراالستشارات الهاتفية للنساء ضحايا العنف والضغوطات
االجتماعية والنفسية التي كن يعانين منها ،وكذلك العنف القائم على النوع االجتماعي ،وسبل الحصول على حقوقهن
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علــى مــدارالســاعة .كمــا كان لوســائل اإلعــام ســواء اإلعــام املرئــي أم املســموع أم وســائل التواصــل االجتماعــي دور كبيــرفــي توفيــرمعلومــات
أعطــت للنســاء الفلســطينيات املجــال للحصــول علــى معلومــات مختلفــة ال تتعلــق فقــط بالوبــاء بــل ً
أيضــا بالخدمــات االجتماعيــة والقانونية
والحماية املقدمة من قبل مركزاملرأة لإلرشــاد القانوني واالجتماعي .وبالتالي ،كان لنشــرالرســائل التثقيفية والتعريفية من خالل وســائل
اإلعالم املختلفة دور في توفيرمعلومات للنساء حول آلية التواصل مع املركزلتلقي الخدمات ،كما ساهم هذا في مساعدة النساء على فهم
آليــات حمايــة حقوقهــن واملطالبــة بهــا بشــكل أفضــل ،علــى الرغــم مــن عــدم قدرتهــن علــى الوصــول إلــى الخدمــات بشــكل مباشــر .وقــد أظهــرت
بيانــات مركــز امل ـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي أن عــدد املكاملــات الهاتفيــة التــي وردت إلــى خــط املســاعدة املجانــي الخــاص باملركــز مــن
النساء اللواتي طلبن اإلرشاد قد تضاعف ً
تقريبا خالل عام  ،2020حيث بلغ عددها حوالي  711استشارة هاتفية .إضافة إلى ذلك ،أظهر
تحليــل البيانــات أن  %35مــن الحــاالت التــي اتصلــت للحصــول علــى استشــارات كانــت تتعلــق بالعنــف النف�ســي ،و %30تركــزت علــى الحرمــان
من الحقوق االقتصادية واالجتماعية ،و %19تركزت على الحقوق القانونية ،في حين أن بقية االتصاالت كانت تتعلق بالعنف الجسدي
والجنس ــي ،إضافــة إلــى استشــارات لحــاالت كانــت معرضــة للتهديــد بالقتــل.
كما تشكل القوانين التمييزية ضد املرأة عقبة رئيسية أمام تحقيق املساواة بين الجنسين في فلسطين .وخالل حالة الطوارئ واالستجابة
للحــاالت املذكــورة أعــاه ،بــرزت الحاجــة أكثــرمــن أي وقــت مض ــى إلــى قانــون حمايــة األســرة .وقــد اســتجاب مركــزامل ـرأة لإلرشــاد القانونــي
واالجتماعي على الفور من خالل تضافرجهوده مع املنظمات النســوية ومنظمات حقوق اإلنســان في الدعوة إلنفاذ مســودة قانون حماية
األسرة .كما أكد املركزوبشكل خاص على مسؤولية الدولة في إصدارالقوانين ذات الصلة من منطلق مبدأ العناية الواجبة تجاه الفئات
األكثــرضعفــا وذلــك مــن خــال منــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،واالســتجابة الحتياجــات النســاء فــي الحمايــة والوقايــة ،ومقاضــاة
الجنــاة ،وتعويــض الضحايــا ،اسـ ً
ـتنادا إلــى مــا تــم النــص عليــه فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد املـرأة (ســيداو) واتفاقيــة
اســطنبول لعــام  .12010حيــث أكــد مركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي علــى مســؤولية الدولــة ليــس فقــط تجــاه املـرأة وحســب ،بــل
قــام ً
أيضــا بالشــراكة مــع مختلــف املنظمــات والشــبكات النســوية والحقوقيــة بالضغــط علــى الحكومــة الفلســطينية لاللتــزام باالتفاقيــات
واملعاهـ�دات الدوليـ�ة التـ�ي انضمـ�ت إليهـ�ا دولـ�ة فلسـ�طين والوفـ�اء بمسـ�ؤوليتها تجـ�اه تبنـ�ي مسـ�ودة قانـ�ون حمايـ�ة األسـ�رة.
كما رأينا بوضوح كيف تم استبعاد املرأة الفلسطينية من عملية صنع القرار ،على الرغم من أنها أول من يعاني من العواقب االجتماعية
واالقتصاديــة لهــذه الجائحــة .وقــد كشــف تحليــل 2مبنــي علــى النــوع االجتماعــي أجرتــه هيئــة األمــم املتحــدة للمـرأة أن النســاء يمثلــن  %60مــن
العامليــن فــي قطــاع الرعايــة فــي فلســطين و %70مــن العامليــن فــي الخطــوط األماميــة فــي املجــال الصحــي ،مــا يجعلهــن األكثــرعرضــة لإلصابــة
بالفيــروس .بينمــا فــي املقابــل ،تمتــع الرجــال بنســبة مشــاركة سياســية ومجتمعيــة واســعة عندمــا تعلــق األمــربمكافحــة الجائحــة .علــى ســبيل
املثال ،قال حوالي  52%من الرجال إنهم تطوعوا في العمل املجتمعي ،مقارنة بـ  24%من النساء ،3ما أدى إلى عدم سماع أصوات النساء
وعدم تقديردورهن في عملية صنع القرارالخاصة بمنع انتقال الوباء .وحتى في الوقت الراهن ،ما زالت عملية املشاركة للمرأة في عملية
صنــع القــراربشــأن االســتجابات الوطنيــة ألزمــة كورونــا تشــكل ثغــرة وقلقــا بالغيــن؛ ففــي فلســطين ،علــى ســبيل املثــال ،ووفقــا لــوزارة شــؤون
املرأة ،بلغ تمثيل املرأة من مختلف املناطق الجغرافية في لجان الطوارئ الخاصة بأزمة كورونا  ،16.6%و %8.3في لجنة األمن ،و%60.8
فــي اللجــان املحليــة الخاصــة بأزمــة كورونا.4
وفي الدول التي تعاني من الصـراع وحاالت ما بعد الصراع مثل فلسطين ،تتأثرالنساء بشدة بتأثيرحاالت الطوارئ التي تؤدي إلى محدودية
فــرص الحصــول علــى الخدمــات أو املعلومــات الصحيــة وفقــدان ســبل العيــش .وفــي الوقــت ذاتــه ،تــزداد حــاالت العنــف الجن�ســي والعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،إضافــة إلــى االرتفــاع فــي عــدد الضحايــا جــراء االنتهــاكات التــي يقــوم بهــا االحتــال اإلســرائيلي ضــد حقوقهــن
مــن جهــة ،وانتهاكــه الصــارخ للقانــون اإلنســاني الدولــي مــن جهــة أخــرى .وخــال الجائحــة وفتــرة اإلغــاق قامــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي
بانتهــاك صــارخ للحقــوق األساســية للفلســطينيين والفلســطينيات ،حيــث اســتغلت قــوات االحتــال وضــع اإلغــاق لتضييــق الخنــاق علــى
الفلســطينيين ،ومصــادرة األرا�ضــي ،وتصعيــد االجتياحــات الليليــة ،واالعتقــاالت التعســفية ،األمــرالــذي أثــربشــكل مباشــروكبيــرعلــى املـرأة
الفلسطينية في الضفة الغربية ،بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة .وتم تقديم التقاريرومخاطبة مختلف املقررين الخاصين لألمم
املتحــدة حــول تأثيــرأزمــة كورونــا علــى الســجينات الفلســطينيات فــي الســجون اإلســرائيلية .ودعــت إحــدى الرســائل علــى وجــه الخصــوص إلــى
اإلفراج الفوري من السجون ومراكزاالحتجازاإلسرائيلية عن النساء واألطفال .كما تكثفت اإلجراءات العسكرية اإلسرائيلية من خالل
املداهمــات الليليــة ،وسياســة هــدم املنــازل ،وفــرض الحقائــق علــى األرض لوضــع الفلســطينيين تحــت األمــرالواقــع لتنفيــذ «خطــة الضــم».
«اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن منــع ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف المنزلــي» ،سلســلة معاهــدات مجلــس أوروبــا رقــم ،210
1
 ،2010متاحــة علــى
.https://rm.coe.int/168008482e
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة :COVID-19« ،اآلثــار الجندريــة للوبــاء فــي فلســطين وانعكاســاتها علــى نتائــج السياســات والبرمجــة
2
لتحليــل ســريع للنــوع االجتماعــي لـــ  COVID-19فــي فلســطين ،أبريــل ».2020
األمــم المتحــدة COVID-19 ،مخاطــر إنشــاء وتفاقــم نقــاط ضعــف المــرأة وعــدم المســاواة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي فــي
3
فلسـ�طين ،تحذيـ�ر هيئـ�ة األمـ�م المتحـ�دة للمـ�رأ ة  -بيــان صحافــي 6 ،مايــو  ،2020متــاح علــىhttps://www.un.org/unispal/docu� :
 -ment/covid-19مخاطــر  -خلــق  -وتفاقــم  -نقــاط ضعــف المــرأة  -وعــدم المســاواة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي  -فــي فلســطين  -تحــذر
 األمــم المتحــدة  -النســاء  -بيــان صحفــي ./وزارة شؤون المرأة الفلسطينية (شفهي /متناقل).
4
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وقــد قامــت الباحثــات امليدانيــات فــي مركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي بتوثيــق شــهادات النســاء حــول تأثيــراالنتهــاكات اإلســرائيلية
لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني علــى النســاء ،خاصــة فــي ظــل تضاعــف هــذه االنتهــاكات خــال فتــرة الجائحــة ،ومــن خــال تصرف
دول االحتــال بأنهــا خــارج معادلــة املحاســبة واملســاءلة وبالتالــي ســتفلت مــن العقــاب .كمــا وصفــت النســاء مــن خــال شــهادتهن الحيــة تأثيــر
االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي ،األمرالذي أسهم في إعداد التقريرالذي تم تقديمه إلى
املقرريــن الخاصيــن لألمــم املتحــدة ،حيــث تــم مــن خاللــه الدعــوة إلــى بحــث موضــوع التــزام إســرائيل كقــوة احتالل بضمان الســامة الصحية
للمدنييـ�ن الفلسـ�طينيين أثنـ�اء الجائحـ�ة.
وفــي النهايــة ،مــن الواجــب عنــد وضــع أي خطــة اســتجابة األخــذ فــي االعتبــار العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والتش ــريعية
والسياســية بســبب التأثيــراملتعــدد األوجــه ألزمــة كورونــا الــذي تعرضــت لــه املـرأة الفلســطينية .كمــا ينبغــي أال تســتجيب هــذه الخطــط فقــط
الحتياجــات املـرأة نتيجــة للواقــع الــذي بــرز بعــد مــة كورونــا ،بــل يجــب أن تعمــل ً
أيضــا علــى تمكينهــا وأن تقــوم بحمايــة مكاســبها السياســية
أز
الســابقة .فلطاملــا كانــت املـرأة الفلســطينية فــي الطليعــة فــي مواجهــة األزمــات االجتماعيــة والسياســية .وبالتالــي ،فــإن أي اســتجابة فوريــة
لحــاالت الطــوارئ -مثــل جائحــة كورونــا -تتطلــب مشــاركة املـرأة علــى مختلــف املســتويات ،ليــس فقــط إلدمــاج عنص ــرالنــوع االجتماعــي فــي
خطــط االســتجابة ،بــل أيضــا لضمــان مشــاركتها الفعالــة فــي عمليــات صنــع واتخــاذ القــرار.

ورشة عمل حول «خطة استجابة ومعالجة آلثار كوفيد 19 -على قضايا
المساواة بني الجنسني»
ُ ّ
نظمــت الورشــة مــن قبــل وزارة شــؤون املـرأة ،بحضــور عــدد مــن ممثــات املؤسســات النســوية والجمعيــات والنقابــات وناشــطات فــي املجــال
النسوي جمعت بين شقي الوطن عبرتقنية زوم .هدفت الورشة إلى تحديث خطة االستجابة ملواجهة ومعالجة آثاركوفيد 19-بعد مرور
ّ
عام على الجائحة التي انتشرت في املجتمع الفلسطيني .وخاللها ،أكدت وزيرة شؤون املرأة أنه من املهم التركيزعلى نقاط محددة ملواجهة
تحديات الجائحة وما يرافقها من تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسيةّ ،
وقدمت املؤسسات جملة من القضايا والتوصيات التي من
املهــم اعتمادهــا فــي سياســة الحكومــة ملواجهــة آثــاركوفيــد 19-علــى النســاء ،وفــي الســياق نفســه فإنــه ســيتم إدمــاج تدخــات املؤسســات فــي
الخطة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء .وقدمت السيدة رندة سنيورة خالل الورشة ورقة عمل حول :ارتفاع حاالت العنف األسري
خــال جائحــة كوفيــد 19-وعــدم إقــرارقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف.
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تأثري إغالق «جائحة كورونا» على مكانة المرأة

بقلم إيمان صالح
فيروس كورونا (فيروس عاملي) ،انتشـرمن الصين لكل دول العالم أواخرعام  .2019حتى وقتنا الحالي ،ما أدى في بداياته إليقاف كامل
للحياة منها االقتصادية ،والتعليمية ،والتجارية ،والسياحية والعديد من املجاالت وكل ذلك ترك أثره على املرأة بشكل خاص.
لفيــروس كورونــا آثــارعامــة تصيــب كال الجنســين مثــل انعــدام األمــن املالــي ،وزيــادة التوتــربشــكل عــام ،وزيــادة كبيــرة بنســبة البطالــة ،ولكــن
هنالــك آثــارا تتحمــل وطأتهــا املـرأة بشــكل خــاص كونهــا تتحمــل وطــأة االضطــراب االجتماعــي واالقتصــادي.
ً
ارتفاعــا كبيـ ًـرا ببالغــات العنــف املنزلــي
وكذلــك العديــد مــن املســؤولين علــى املســتوى املحلــي والدولــي أشــاروا إلــى أن العنــف املنزلــي ســجل
بتلك الفترة ،منهم «وزيرة العدل الفرنسية مارلين شيابا» التي «ذكرت أن الحبس هو أرض خصبة للعنف املنزلي» حيث ازدادت بالغات
العنــف املنزلــي بمقــدار الثلــث فــي األســبوع األول مــن الحجــر املنزلــي ،وفــي أســتراليا ازدادت بمقــدار  %75وهــذه أمثلــة علــى ســبيل املثــال ال
الحصــر.
وفي العديد من البلدان لوحظ أن هنالك زيادة في العنف املنزلي وعنف الشريك الحميم ،حيث ذكر«األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو
ً
غوتيريش» ً
مشيرا إلى «الطفرة العاملية املروعة» أطلق على العنف املنزلي «وقف إطالق النار» .وعلى إثرذلك أصدرالبرملان األوروبي بيانا
ً
صحافيا يتناول معالجة القضية «لن نترك نســاء أوروبا بمفردهن» وطلب من الدول األعضاء زيادة الدعم لضحايا العنف املنزلي أثناء
الوبــاء ،خاصــة بعــد ازديــاد العنــف املنزلــي بمقــدارالضعــف وأصبحــت النســاء أكثــرعرضــة لالغتصــاب لديهــم بمقــدار 14مــرة ،كمــا ورد عــن
كليروينهايم األستاذة املساعدة لسياسات الصحة العاملية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن.

الدور التقليدي للنساء

ً
وفقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة ،فــإن النســاء يشــكلن أغلبيــة العامليــن فــي قطــاع الصحــة والرعايــة الصحيــة االجتماعيــة بنســبة  %70فــي
 104دول حللــت املنظمــة بياناتهــا ،مــا يضعهــن بمواجهــة اإلصابــة بفيــروس كورونــا ،وكمــا ورد فــي موقــع نيويــورك تايمــز ،فــإن خبــراء الصحــة
يشـ�عرون بالقلـ�ق كـ�ون الـ�دور الـ�ذي تؤديـ�ه املـ�رأة يضعهـ�ا مباشـ�رة فـ�ي مسـ�ارالفيـ�روس.
وذكرت أخصائية األمراض املعدية وعلم األوبئة د .سيلين غوندرملوقع نيويورك تايمز ،أن مستوى تعرض املمرضات للفيروس أعلى من
األطباء ،ألنهن أكثرمشاركة في الرعاية الصحية للمر�ضى ،وهن اللواتي يسحبن الدم ويجمعن العينات ،وكذلك هن املتواجدات في مراكز
رعاية املسنين وهي أماكن ومراكزللعدوى في والية واشنطن.
وذكــرت كذلــك أن النســاء بحــال تعرضــن للفيــروس ســيمكثن فــي املنــازل ،ويحتجــن لرعايــة ،مــا يزيــد العــبء اإلجمالــي علــى النســاء ويعرضهــن
لخطـ�راإلصابـ�ة بكورونـ�ا بشـ�كل أكبـ�ر.
كذلك النسب الكبيرة في جهازالتعليم هي من النساء ،ويضعن وظائفهن في الخطوط األمامية لتف�شي املرض ،وحتى إغالق املدارس يضر
بالنساء بشدة ألن مسؤولية رعاية األطفال ما زالت تقع على عاتقهن.
ً
ً
إضافيــا علــى امل ـرأة باإلضافــة إلــى عــدم املســاواة القائمــة فــي املجتمــع ،وفــي حــال لــم يكــن هنالــك بالفعــل
إن تحــدي الطــوارئ يضــع ضغطــا
مشــاركة متســاوية لرعايــة األطفــال واألعمــال املنزليــة ،فالنســاء ســيتحملن التعليــم عــن بعــد باإلضافــة للرعايــة والعنايــة بأطفالهــن وتأميــن
الطعام وغيره ألطفالهن ،باإلضافة ألن ً
ً
عددا ً
وغالبا
كبيرا من النساء اضطررن للتخلي عن عملهن ودخلهن املادي مقابل البقاء في املنزل،
مـ�ا يجـ�دن صعوبـ�ة فـ�ي العـ�ودة لتلـ�ك الوظائـ�ف بعـ�د األزمـ�ة.
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ً
تقريرا صدرعن خبيرة اقتصادية بجامعة مانهايم في الواليات املتحدة ذكرأن نســبة البطالة بين النســاء أعلى من نســبتها
باإلضافة إلى أن
بيــن الرجــال ،وذكــرت أن وطــأة الوبــاء كانــت أشــد علــى اآلبــاء واألمهــات العــزاب واملطلقيــن واألرامــل ويقــدرعددهــم  20مليــون شــخص ،وتمثــل
النسـ�اء ثالثـ�ة أربـ�اع هـ�ذا العـ�دد ً
تقريبـ�ا ،حيـ�ث إنهـ�م تركـ�وا العمـ�ل للعنايـ�ة بأطفالهـ�م فـ�ي املنـ�زل لعـ�دم توفربديل.

ّ
الحجرالصحي وما خلفه من العنف األسري (منع الحركة والعنف األسري)

ـلوك عنيــف موجــه للمـرأة بالفعــل كان أو القــول ويأخــذ صفــة التحقيــرأو اإلقصــاء أو غيــره ،والــذي يؤثــرعلــى الصحــة النفســية
ُيعــد كل سـ
ٍ
ً
والجســدية للضحيــة يعــد مــن قبيــل العنــف وانتهــاكا لحقــوق اإلنســان عامــة( .اإلعــان العاملــي للقضــاء علــى العنــف ضــد املـرأة لعــام .)1993
فــي وقــت انتشــارفيــروس الكورونــا والحجــراملنزلــي ،ظهــرخــط تصاعــدي ووتيــرة ســريعة بتســجيل حــاالت مــن العنــف األســري بمختلــف الــدول
العامليــة ،فعــدد الضحايــا يــزداد ال ســيما بيــن النســاء والفتيــات خاصــة بعــد إجبــارعــدد كبيــرمــن النــاس علــى البقــاء فــي املنــازل ،حيــث ظهــرت
بمقـ�راملنظمـ�ة الدوليـ�ة مـ�ا تسـ�مى «صيحـ�ة فـ�زع» وصفـ�ت بالدعـ�وة إلـ�ى «سـلام املنـ�ازل» مـ�ن قبـ�ل أنطونيـ�وا غوتيريـ�ش أميـ�ن عـ�ام األمـ�م املتحـ�دة.
تجــدراإلشــارة إلــى أن العنــف ضــد النســاء ليــس باألمــرالجديــد ،ولكــن مــع جائحــة الكورونــا ازدادت نســبته بوتيــرة غيــرمتوقعــة ،حيــث شــمل
ُ
العديد من األشــكال منها املعنوي والجســدي أو النفس ــي ،وتحولت املنازل إلى ســجن ألفراد العائلة ،ولدى البعض تخلق لديهم حاالت من
التوتــرالعصبــي ،والخــوف مــن املــرض أواملــوت ،وكذلــك الحجــراملنزلــي يــؤدي إلــى كثــرة االحتــكاك بالطــرف اآلخــروهــواملـرأة وتنشــب حــاالت مــن
تداخــل الحــدود فيمــا بينهــم ،وتتقلــص املســافات ،ناهيــك عــن زيــادة األعبــاء واألفــكارواملســؤوليات مــا يخلــق العنــف األســري الــذي مــن شــأنه
الحـ�د مـ�ن الحريـ�ات األساسـ�ية ويعـ�وق أو يلغـ�ي تمتـ�ع امل�ـرأة بهـ�ذه الحقـ�وق والحريـ�ات األساسـ�ية.
والجديربالذكرأنه في جائحة الكورونا ظهرت جريمة أخرى جديدة هي «التنمر» داخل املنزل خاصة ضد املصابين بفيروس كورونا.

منع الحركة والعنف األسري
كما الوضع العاملي ،شهدت أرا�ضي الضفة الغربية زيادة كبيرة في حاالت العنف ضد املرأة حسب ما ذكرته وزيرة شؤون املرأة آمال حمد،
حيــث أفــادت أن الحجــروالعــزل والخــوف مــن املــوت واملــرض وازديــاد الفقــروالبطالــة ،كل ذلــك مــن شــأنه االنعــكاس علــى األســرة وعلى املرأة،
فالفلســطيني والفلســطينية يعيشــان أزمــة اجتماعيــة ونفســية ،والوضــع صعــب فــي كل األماكــن وهنالــك تهديــد اقتصــادي وشــيكات راجعــة،
ما يؤدي إلى انعكاس نفسـي على األفراد ويخلق عندهم ً
نوعا من التوتروالغضب والهلع مع أفراد األسرة ،ودعت بدورها إلى تبادل األدوار
واملشاعر ،واعتبرت العنف غيرمقبول بالنسبة للمرأة خاصة مع وجود أزمة اجتماعية.

لجان الطوارئ في مواجهة الكورونا

ّ
كما عهدنا املرأة في القدس وقرى الضفة الغربية كانت املبادرة باملشاركة بجميع اللجان امليدانية املشكلة ملواجهة جائحة كورونا ،وكانت
ً
دائمــا توقــف أي صــد لتجاهــل دورهــا أو محــاوالت اســتبعادها ،ففــي لجــان اإلرشــاد والتوجيــه واإلســناد النســوية فــي الهيئــات املحليــة كان لهــا
دور ملساندة ودعم لجان الطوارئ في القرى وبلدات الضفة الغربية ،ذلك لخلق قيادات نسائية مستقبلية ونقل الخبرات بين األجيال من
خالل إعطاء الفرصة لدمج الجيل الشــاب في هذه اللجان بمواجهة جائحة كورونا.
«أســماء أبــو رحمــة» عضــو مجلــس قــروي بلعيــن ذكــرت أن املجلــس املحلــي بــادرلتأســيس لجنــة إرشــاد وتوجيــه وإســناد نســوية فــي الهيئــات
املحليــة بعــد مراســات مــع وزارتــي شــؤون املـرأة والحكــم املحلــي مكونــة مــن  10أعضــاء مــن املجلــس القــروي ومجلــس الظــل ونســاء يعملــن فــي
املجال التربوي والتمريض والتعليم والنشــاط االجتماعي ،قامت اللجنة بتأســيس عدد من النشــاطات منها حملة توعية من «بيت لبيت»
حـ�ول وبـ�اء الكورونـ�ا وأعراضـ�ه وخطورتـ�ه علـ�ى اإلنسـ�ان.
أمــا «جهــاد زهــور» عضــومجلــس بلديــة البيــرة ،فذكــرت أن مهمــة اللجــان هــي تدريــب عناصــرشــابة مــن النســاء يعملــن فــي النشــاط االجتماعي،
اإلنسـ�اني على كيفية التعامل مع املتعافين من كورونا وخاصة كبارالسـ�ن.
كذلــك أعلنــت وزارة شــؤون املـرأة مــع وحــدة النــوع االجتماعــي بــوزارة الحكــم املحلــي عــن تشــكيل لجــان إرشــاد وتوجيــه نســوية فــي الهيئــات
املحليــة فــي محافظــات الضفــة الغربيــة ،وذكــرت أهميــة اللجــان وخاصــة خلــق قيــادات نســائية مســتقبلية ملــا لــه دور مفصلــي وريــادي مميــز
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للتصـ�دي لجائحـ�ة كورونـ�ا.
رغــم محــاوالت املـرأة العديــدة إال أن املكتــب التنفيــذي التحــاد لجــان العمــل النســائي أعلــن أن مشــاركة املـرأة فــي مختلــف املناطــق الجغرافيــة
وصفت بالضعف الشديد من حيث مشاركتها في اللجان واملهام امليدانية ،ونوهوا إلى خطورة ذلك خاصة تكريس إقصاء املرأة عن املهام
امليدانيــة ذات الطبيعــة الحساســة واملتخصصــة كمواطنــة عليهــا واجبــات ولهــا حقــوق ،ودعــا مركــزاتحــاد لجــان العمــل النســائي الفلســطيني
املـرأة إلــى اإلقبــال الشــجاع علــى املشــاركة فــي جميــع اللجــان امليدانيــة املشــكلة ملواجهــة جائحــة الكورونــا ،والضغــط علــى باقــي أطــراف الحركــة
ً
تاريخيــا
النســائية لوقــف تجاهــل دورهــا وإحبــاط مســاعي اســتبعادها ،كمــا طالبهــن بالتقــدم بشــجاعة لحمايــة التجربــة النســائية املميــزة
وعــدم الســماح باالنتقــاص مــن دور املـرأة املميــزوتســجيل مأثــرة جديــدة بالــدور املطلــوب منهــا لحمايــة املجتمــع مــن جائحــة كورونــا وتداعياتهــا
االقتصاديـ�ة واالجتماعيـ�ة.
ّأمــا بالنســبة ملركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي فــكان منــذ بدايــة جائحــة كورونــا فــي مواجهــة هــذه التحديــات التــي فرضهــا اإلغــاق،
حيث كانت التحديات على عدة مستويات ،على مستوى انتهاكات دولة االحتالل املمنهجة ضد مبدأ حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني،
إضافــة إلــى مبنــى املجتمــع الفلســطيني املبنــي علــى الســلطة الذكوريــة ،مــا أدى لتفاقــم العنــف املوجــه ضــد النســاء.
على مستوى تقديم الخدمات ،قام مركزاملرأة بعمل خطة لالستجابة لقضايا النساء بشكل طارئ ،حيث شملت الخطة ّ
عدة مستويات:
•فتح خط األمان على مدارالساعة.
•االستشارة اإللكترونية.
•حماية النساء الناجيات من العنف من خالل مركزالطوارئ.
•التدخالت اإلعالمية وحمالت التوعية حول العنف.
•التنسيق مع املؤسسات النسوية األخرى محليا ودوليا.
•االستمرارفي توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ضد املرأة في فلسطين.
•باإلضافة إلى دور مركزاملرأة في تقديم الخدمات االجتماعية والقانونية مع النساء اللواتي هن بحاجة إلى التدخل والحماية.
في النهاية :إن العمل مع النساء املعنفات في ظل جائحة كورونا ملف ال يستهان به ،وإن التحدي يكمن في تغييروتطويرأساليب التدخل
مع النساء ،لذا خالل هذه املراحل من املهم أن نبقى على االستعداد التام في ظل أي تغييرات طارئة على املجتمع الفلسطيني.
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بناء قدرات الناشطات النسويات في القدس

ّ
خالل هذا العام تمكن املركزمن بناء قدرات الناشــطات النســويات في القدس ،وتعتبرهذه التجربة نوعية في مركزاملرأة ،حيث إنه وألول
مرة يستهدف املركزمحافظة القدس من أجل تطويرقدرات الناشطات النسويات وخلق وكيالت للتغييرداخل مجتمعاتهن املحلية.

تدريب شامل حول الحماية والحقوق القانونية واالجتماعية في القدس
قام املركزبتنفيذ تدريب شامل ملجموعة من الناشطات النسويات واملحاميات الشرعيات املتدربات بواقع  8أيام تدريبية استهدف خالله
 26مشــاركة .تركــزت اللقــاءات حــول :تعريــف املجموعــة عــن مركــزاملـرأة وطبيعــة الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا والبرامــج ،والنــوع االجتماعــي،
والنســاء واملحاكــم فــي منطقــة القــدس والضفــة الغربيــة أيــن وكيــف ومتــى وملــاذا؟ (تنــازع قوانيــن) ،والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي،
وعبرت املشاركات عن رضاهن عن اللقاءات ّ
ومفهوم الحماية من العنف ضد املرأة ،والجرائم اإللكترونية ،ومهارات التيسيرّ .
موضحات
أن املواضيــع كانــت مفيــدة وســيتم نقــل املعلومــات التــي حصلــن عليهــا للبيئــة املحيطــة مــن أهــل وأصدقــاء ومؤسســات ،وأن النقاشــات كانــت
ّ
يشعرهن باملللّ ،
ّ
حصلن على معلومات أول مرة يعرفنها ،وأن التدريب
وأنهن
مفيدة وعميقة ،كما كان هناك تنوع في أساليب التدريب لم
أعطاهـ ّـن ثقــة وقــوة تســاعدهن علــى التواصــل مــع محيطهـ ّـن .وعلــى إثــرالتدريــب قامــت املشــاركات بتحويــل  5حــاالت للمركــزلالســتفادة مــن
خدماتــه.

تنظيم لقاءات توعية من قبل الناشطات النسويات

ّ
بعد االنتهاء من التدريب ،تمكنت الناشطات النسويات من تنظيم  16لقاء توعويا استهدفن فيها  204مشاركات من القدس تحت إشراف
مركــزاملـرأة .وتناولــت اللقــاءات عـ ّـدة مواضيــع وهــي :موضــوع امليــراث ،العنــف ضــد املـرأة وأنواعــه وأشــكاله وآثــاره ،العنــف املبنــي علــى النــوع
االجتماعــي ،آليــات حمايــة النســاء مــن العنــف ،االتصــال والتواصــل ،النــوع االجتماعــي ،توكيــد الــذات واتخــاذ القــرار ،الجرائــم اإللكترونيــة،
األمــوال املشــتركةّ .
وعبــرت املشــاركات عــن مــدى اســتفادتهن مــن املواضيــع التــي تــم طرحهــا وكان هنــاك تفاعــل مــن قبلهـ ّـن ،وتحدثــت العديــد
منهــن عــن تجاربهـ ّـن.
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ّ
ً
نشاطا للدعم المهين والرعاية الذاتية لمقدمي الخدمات
ينظم
مركز المرأة
العاملني في مركز حماية وتمكني المرأة واألرسة «محور»
ّ
ً
نظــم مركــز امل ـرأة خــال عــام  ،2021نشــاطا للدعــم املنهــي والرعايــة الذاتيــة ملقدمــي الخدمــات العامليــن فــي مركــز حمايــة وتمكيــن امل ـرأة
واألسرة «محور» التابع لوزارة التنمية االجتماعية ،واستهدفت األنشطة  18مشاركة من اإلدارة واألخصائيات االجتماعيات والعامالت
واملشـرفات في مركزمحور ،للمساهمة في دعم الطاقم املنهي في التحديات والصعوبات التي تواجههم في تقديم الخدمات ،وكذلك تقديم
مفاهيــم نوعيــة فــي الرعايــة الذاتيــة مقابــل تقديــم خدمــات بجــودة عاليــة
ّ
ضحاي��ا العنـ�ف .وحيــث إن مركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي
للنس��اء ُ
حريــص جــدا علــى هــذه الش ــراكة املهمــة مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة ومركــز
محور ،ويقدرالجهود التي تبذلها العامالت في املركزفي حماية النساء ضحايا
العنــف ،فــإن هــذا النشــاط يأتــي ضمــن مجموعــة مــن التدخــات التــي يســعى
املشـروع لتقديمها للمساهمة في تعزيزدور املركزفي تقديم الخدمات النوعية
للنسـ�اء ضحايـ�ا العنـ�ف.
ّ
وخــال النشــاط أشــارت الســيدة ســائدة األطــرش مديــرة مركــزمحــور إلــى أن
الشـراكة مع مركزاملرأة طويلة جدا ومميزة ،وأن هذا النشاط مساحة مهنية
مهمــة للعامــات فــي مركــز محــور ،وفرصــة لتعميــق النقــاش املنهــي وتحديــد
التحديـ�ات التـ�ي يتعرضـ�ن لهـ�ا فـ�ي العمـ�ل وطـ�رق مواجهتهـ�ا.
يأتــي هــذا النشــاط ضمــن مش ــروع حمايــة املنبثــق مــن مش ــروع حيــاة الــذي يســتهدف منــذ عــام  2019مراكــزالحمايــة الثالثــة فــي الضفــة
الغربيــة ويشــرف عليــه مركــز امل ـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي.

«النادي الحقوقي النسوي» في رام الله
أطلــق مركــزامل ـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي خــال عــام “ 2021النــادي الحقوقــي النســوي» ،وهــو إحــدى مبــادرات املركــزفــي حمايــة
النســاء ضحايــا العنــف واملســاهمة فــي رفــع ونش ــرالوعــي بالحقــوق ،والعمــل علــى املســاهمة فــي وصولهــن لحقوقهــن القانونيــة ،ويأتــي هــذا
البرنامــج بالش ــراكة مــع برنامــج سواســية  2واملنفــذ مــن خــال برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي وهيئــة األمــم املتحــدة للمـرأة واليونســيف.
انضم إلى النادي الحقوقي النسوي مجموعة من املحامين/ات الذين انخرطوا
ً
سابقا بتجارب تدريبية مع مركزاملرأة في القدس والخليل وبيت لحم ورام هللا،
ولديهــم اهتمــام بتطويــر وصقــل توجهاتهــم الحقوقيــة النســوية للمســاهمة فــي
مناصــرة قضايــا النســاء والضغــط باتجــاه الحقــوق والعدالــة االجتماعيــة.
منصة حوار ّ
يهدف هذا النادي إلى خلق ّ
فعال في قضايا املرأة والحقوق والعدالة
االجتماعيــة مــع أهــم الفئــات الحيويــة باملجتمــع ،وهــم الشــباب الذيــن ينطلقــون
إلــى الحيــاة العمليــة مــن محاميــن/ات مدافعيــن/ات عــن الحقــوق والحريــات
بنزاهة وعدالة دون تمييز ،ويهدف ً
أيضا إلى تشكيل مجموعة فاعلة تعمل على
التنشــيط املجتمعــي والدعــم لحقــوق النســاء ورفــع مســتوى التأثيــر املجتمعــي
ألفراده وكافة مكوناته وصوال للعدالة ،وذلك من خالل عقد مجموعة لقاءات
خــال عــام  2021ومــن ثــم وضــع اســتراتيجيات وبرنامــج تطبيقــي لألعــوام القادمــة ،مــع التركيــزعلــى أهــم القضايــا التــي تؤثــربحقــوق املـرأة
االقتصاديــة واملاليــة ومــا يتفــرع عنــه مــن الحــق فــي امليــراث وقضايــا النفقــات وقضايــا األمــوال املشــتركة وامللكيــة الفرديــة للمــرأة.
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تدريبات متخ ّ
صصة للمحامني/ات الرشعيني المتدربني
عمل مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي على تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية للمحامين/ات الشـرعيين في ّ
عدة محافظات وهي
ً
رام هللا ،والخليل ،والقدس ،حيث استهدفت هذه الدورة  52مشاركا/ة من املحامين/ات الشـرعيين املتدربين من مختلف املحافظات ،في
ً
تدريبيا ،ما معدله  40ساعة تدريبية لكل مجموعة.
 3دورات تدريبية واستمرت هذه الدورات ملا مجموعه  24لقاء
كان من أهم القضايا التي تناولتها الدورات التدريبية في الجانبين االجتماعي والقانوني ،قضايا النوع االجتماعي والعنف املبنى على النوع
االجتماعــي ،وإجــراءات التقا�ضــي واملرافعــة فــي املحاكــم الش ــرعية ،ومــدى مواءمتهــا مــع االتفاقيــات الدوليــة» ،وقانــون أصــول املحاكمــات
الش ــرعية واألحــوال الشــخصية ،وإجــراءات التقا�ضــي باملحاكــم الش ــرعية فــي إطــارالقضايــا الحساســة للنــوع االجتماعــي»ّ ،
وتميــزت الــدورة
التدريبيــة فــي القــدس بالعمــل علــى رفــع مســتوى الوعــي القانونــي الش ــرعي لــدى املتدربيــن ،مــن خــال اســتعراض القوانيــن املطبقــة والســارية
املفعــول فــي مدينــة القــدس والضفــة الغربيــة ،وكيفيــة املواكبــة القانونيــة لــكل مــا يســتجد علــى الواقــع القانونــي للتعقيــدات املركبــة بمنطقــة
القــدس ،وعالجــت التدريبــات قضايــا مهمــة كأخالقيــات املهنــة وآليــات التعامــل مــع النســاء املعنفــات مــن منظــور نســوي وقانــون األحــوال
الشــخصية ومــا يتناولــه مــن مواضيــع ،باإلضافــة إلــى قانــون أصــول املحاكمــات الش ــرعية والتــدرج التاريخــي لقانــون األحــوال الشــخصية
وتقسيمات قانون األحوال الشخصية في فلسطين وما يعكسه ذلك من تنازع للقوانين ،وكذلك االتفاقيات الدولية ومواءمة وإدماج هذه
االتفاقيات بالقانون الوطني وانعكاساتها على النساء بما يتعلق بقانون األحوال الشخصية والعقوبات وغيرها من القوانين ذات الصلة،
واالســتحقاقات الوطنيــة القانونيــة للمواءمــة مــع الربــط باإلطــارالتش ــريعي التاريخــي املنطبــق فــي فلســطين واملعيقــات والتحديــات العامــة
والخاصـ�ة مـ�ن احتـلال وانقسـ�ام داخلـ�ي وتش ـ�ريعات بالضفـ�ة وأخـ�رى بغـ�زة.
ّ
ّ
متخصص للمحامين/ات الشـرعيين ،بدأه املركزمنذ عام  2016واستهدف
ومن الجديربالذكرأن هذا التدريب يأتي ضمن برنامج تدريبي
ً
ومحاميــا ،ويهــدف هــذا البرنامــج التدريبــي إلــى تطويــرمهــارات وقــدرات املحاميــن/ات الش ــرعيين املتدربيــن فــي
حتــى اآلن أكثــرمــن  352محاميــة
قانــون أصــول املحاكمــات الش ــرعية وقانــون األحــوال الشــخصية وإجــراءات الدعــاوى فــي املحاكــم الش ــرعية مــن منظــور حقوقــي نســوي.

أصوات من املتدربات
املتدربــة ر : .انخرطــت بالتدريــب ثــم تطوعــت فــي املركــزألشــهر ،وأضافــت فتــرة تطوعــي فــي املركــزلخبرتــي فــي قضايــا املحاكــم الشــرعية وإجراءاتهــا ومكنتنــي مــن
ممارســة مــا تدربــت عليــه فــي الــدورة بشــكل عملــي وعلــى حــاالت وقضايــا واقعيــة ،بحيــث أصبحــت قــادرة بشــكل متميــزعلــى الســيرفــي قضايــا املحاكــم الشــرعية
مــن لحظــة إعــداد الئحتهــا وقيدهــا فــي ســجل املحكمــة مــرو ًرا بكافــة مراحــل وإجــراءات املحاكمــة وحتــى صــدور الحكــم النهائــي.
جدا ،ومواضيعها متنوعة وجميلة ،حيث تتناول الجانب القانوني بشــكل مفصل وواضح وممتع ،ومفيدة ً
س.ع« :إن هذه الدورة التدريبية مميزة ً
أيضا
للمحاميــن املتدربيــن ألنهــا تعكــس الجانــب العملــي بشــكل كبيــر ،وغيــرمبنيــة علــى الجانب النظري فقط».
خ.ن« :دورة رائعــة ومهمــة ومفيــدة ،وســاعدتنا فــي التعــرف علــى بعــض املؤسســات التــي مــن املمكــن أن تســاعد املحامــي الشــرعي فــي املســتقبل ،مثــل صنــدوق
النفقــة الفلســطيني ،ومؤسســات حقــوق اإلنســان».
م.د «هــذه الــدورة التدريبيــة مهمــة للغايــة وحاجــة ملحــة حيــث
يواجــه املتدربــون صعوبــة فــي التدريــب الشــرعي باملحاكــم وكذلــك
نجــد عــدم اهتمــام املحاميــن الشــرعيين باملتدربيــن وعــدم اهتمــام
املحاكــم الشــرعية باملتدربيــن ،لــذا تأتــي هــذه الــدورة لتســاعدنا
علــى االســتفادة مــن الخبــرات الطويلــة للمركــزفــي العمــل مــع املحاكــم
الشــرعية».
ل .ع «هنــاك كــم هائــل مــن املعلومــات التــي ســاعدت بإغــاق
الثغــرات والتســاؤالت التــي يصعــب الحصــول علــى أجوبــة لهــا ،كمــا
ً
محفزا لتعلم اإلجراءات العملية في املحاكم الشرعية
كان التدريب
وخصوصيــة قضايــا النســاء».
هــ .م «أشــكركم علــى هــذه الفرصــة حيــث إن مثــل هــذه الــدورات
مكلفة للتسجيل بها ،وقد ال يكون فرصة لالنضمام ولكن أعطيتم
كل ما لديكم من معلومات وخبرات بكل شغف».
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مركز المرأة يعقد لقا ً
ء حول «النوع االجتماعي والخدمة االجتماعية» لطلبة
من جامعة القدس المفتوحة برام الله والبرية
ُعقــد اللقــاء فــي تش ــرين األول حيــث اســتهدف املركــزخاللــه طلبــة مســاق تدريــب ( )1حــول النــوع االجتماعــي والخدمــة االجتماعيــة فــي جامعــة
رحــب املركــزبالحضــور وقــدم ً
القــدس املفتوحــة بــرام هللا والبيــرة .فــي بدايــة اللقــاءّ ،
عرضــا حــول فكــرة تأســيس املركــزبمبــادرة مجموعــة مــن
ً
الناشــطات النســويات املهتمــات بقضايــا وحقــوق امل ـرأة ،إيمانــا منهــن بقضيــة امل ـرأة ،الــذي تــم تأسيســه فــي القــدس عــام  1991مــن أجــل
ً
تغييــرواقــع املـرأة والتمييــزالقائــم ضدهــا ،كمــا تطــرق إلــى رؤيــة املركــزورســالته وأهدافــه ،وقــدم املركــز ً
عرضــا كامــا حــول التدخــل االجتماعــي
وطبيعة عمل األخصائي باملركز ،من لحظة طلب املساعدة بالرقم املجاني  1800807060أو برسالة أو بالتوجه الشخـ�صي ،لغاية إعداد
الخطة اإلرشادية ،ثم تطرق إلى نظام التحويل الوطني وامليثاق األخالقي .كما ّ
تحدث املركزعن التدخل القانوني ،وآليات تقديم الخدمات
القانونيــة مــن خــال االستشــارة ،وتقديــم الخدمــة القانونيــة بعــد التدخــل االجتماعــي والتجســيربينهمــا ،باإلضافــة إلــى توضيــح دور املحاكــم
الشـرعية ،وآليات العمل معها ،وعن أهداف وغايات توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ضد املرأة الفلسطينية تحت االحتالل ،ودور املركز
في مناصرة قضايا املرأة وقانون حماية األسرة من العنف .كما طرح الطلبة ً
عددا من األسئلة املهمة التي تتعلق بجودة حياه املرأة ،وطرق
الحــد مــن التمييــزضدهــا ،وآليــات الوصــول إلــى حقوقهــا .وعلــى هامــش اللقــاء ،جــرى اجتمــاع مصغــرمــع الجامعــة ،وتــم االتفــاق علــى التعاون
بيــن الجامعــة واملركــزفــي عقــد دورات تدريبيــة فــي مجــال العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي.
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دائ ً
لك حق
ما ِ

بقلم املحامية دعاء قويدر
كثيـ ٌ
ـرات هـ ّـن النســاء اللواتــي يجهلـ َـن حقوقهـ ّـن ويقعـ َ
ـوال غيــرصحيحــة ،تجعلهـ ّـن مكفوفــات األيــدي تجــاه
ـن بفــخ إص ًغــاء الســمع إلشــاعات وأقـ ٍ
اتخـ�اذ القـ�رارات املصيريـ�ة واملطالبـ�ة بحقـ�و ٍق ال يدريـ َ�ن عنهـ�ا شـ�يئا.
مجتمعنا الفلسطيني -كسائراملجتمعات -يسوده الكثيرمن االعتقادات املغلوطة التي تصدرعن أشخاص غيرذوي اختصاص ،يساهمون
ـات أخــرى يتقلدهــا رجــال يســعون لطمــس صــوت النســاء ،بهــدف
بنشـ
ـرها ،والترويــج لهــا بقصــد ّأو عــن غيــردرايــة ،ناهيــك عــن و ّجــود مجموعـ ٍ
ّ
ّ
ّ
ردعهــن عــن املطالبــة بحقوقهــن وإخفــاء معلومــات هامــة عنهــن قــد تضــربمصالحهــم ،وتبقيهــن تحــت ســطوتهم ال هــن قــادرات علــى االعتــراض
وال قادرات على االسـ�تمرار.
أنت تحملين هوية فلسطينية ومتزوجة ممن يحمل الهوية املقدسية ،ليس لك حق املطالبة بأي �شيء.
زواجك غيرمثبت لدى املحكمة! ال يحق لك تثبيته ً
أبدا.

ً
أنت من تطالبين بالطالق ،لن تستحقي شيئا من حقوقك.
ِ
ٌ
كل هذه األقاويل وأكثر ،مغلوطة وال أساس لها من الصحة ،ونابعة من مصادرغيرموثوقة وغيرمعتمدة.
أن تجهلي الحق ال يعني أنه غيرموجود.
َ
َ
َ
النســاء اللواتــي اكتفيــن بالســماع ملثــل هــذه األقــوال دون التحقــق مــن صحتهــا ،بقيــن مستســلمات ورضيــن بواقــع الــذل والهــوان ،بينمــا فئـ ًـة
َ
واستمعن إلى نصائحهم واستشاراتهم التي كانت بالنسبة ّ
لهن قارب النجاة وبداية
أخرى من النساء طرقن باب أهل الخبرة واالختصاص،
َ ّ
جديـ�دة للتحـ�رر مـ�ن قيـ�ود االعتقـ�ادات الخاطئـ�ة ،فعلمـ�ن أن:
ً
اختــاف الهويــات مــا بيــن الزوجيــن ال يشــكل عائقــا أمــام اســتحقاق الزوجــة لحقوقهــا الزوجيــة ســواء أكانــت تحمــل الهويــة الفلســطينية أم
املقدسـ�ية ،كمـ�ا ال تمنعهـ�ا مـ�ن حضانـ�ة الصغـ�ار ،ومـ�ن تقديـ�م كافـ�ة الدعـ�اوى الشـ�رعية واملدنيـ�ة التـ�ي كفلهـ�ا لهـ�ا الشـ�رع والقانـ�ون.
باإلمكان تصديق الزواج غيراملثبت أمام املحاكم الشرعية بكل طبع.
يحق للزوجة املطالبة بالتخلص من زواج فاشل مع حفظ حقها باملطالبة بالحقوق املترتبة بموجب عقد الزواج.
ً ً
حقــا موجـ ً
ـودا وكل مــا عليــك هــو أن تســدلي ســتارالجهــل عنــه ،لتفســحي املجــال لبــزوغ نــور العلــم عنــه،
عليـ ِـك أن تعلمــي بــأن هنالــك دائمــا
وسـ�تنعكس إشـ�عاعاته لتـ�ري الحقـ�وق املحفوظـ�ة خلفهـ�ا ،وعندهـ�ا أنـ�ت مـ�ن تملكيـ�ن سـ�لطة اتخـ�اذ القـ�رارات دون أي تدخـ�ل أو ضغـ�ط خارجـ�ي.
الحق ً
دائما موجود ،فقط ابحثي عنه بطريقة سليمة.
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مركز المرأة ي ُ ّ
نظم دورة تدريبية حول مهارات التدخل اإلرشادي باستخدام
الفنون «سايكودراما»
ّ
نظــم املركــزدورة تدريبيــة حــول مهــارات التدخــل اإلرشــادي باســتخدام الفنــون «ســايكودراما» ،هــدف التدريــب إلــى التعريــف ببعــض أدوات
التدخــل اإلرشــادي غيــرالتقليديــة مــن خــال اســتخدام األدوات الفنيــة املختلفــة أثنــاء العمــل مــع النســاء ضحايــا العنــف ،والتــي تســاهم فــي
بنــاء تدخــات منســجمة مــع فرديــة كل قضيــة ،وتعمــل أيضــا علــى مســاعدة املنتفعــات علــى تجــاوز
الخبــرات الصادمــة التــي واجهنهــا خــال تعرضهــن للعنــف األســري ومســاعدتهن فــي إدارة أزماتهــن،
اســتهدف التدريــب  15مشــاركة مــن األخصائيــات العامــات فــي مراكــزالحمايــة الثالثــة فــي الضفــة
الغربيــة وعـ ً
ـددا مــن مرشــدات املـرأة فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة.
جــاء التدريــب ضمــن سلســلة تدخــات ّ
طورهــا املركــزفــي مش ــروع حيــاة تســتهدف مراكــزالحمايــة
فــي الضفــة الغربيــة ،وتــم اختيــار هــذا النــوع مــن التدريــب املتخصــص بعــد دراســة معمقــة مــع
الفئات املستهدفة ليعمل بشكل تكاملي في رفد املشاركات باملعارف واملهارات التي تساعدهن في
ّ
تواجدهن في مراكز
تطويرأدواتهن التدخلية مع النساء املعنفات املهددة حياتهن بالخطرأثناء
الحمايـ�ة.
ّ
ّ
أن العمــل مــع النســاء املعنفــات بحاجــة ً
دومــا إلــى تطويــر األدوات املتبعــة
وأكــدت املشــاركات
وتجديدهــا ،وراعــى اختيــار هــذا النــوع مــن التدريــب أن تكــون األدوات املســتخدمة فــي العــاج
بالفنون هي أدوات متوفرة في كل مؤسسة وليست بحاجة إلى ميزانية إضافية ،باإلضافة إلى أنه
يعطـ�ي املسـ�احة للنسـ�اء للتعبيـ�ر بطريقـ�ة تختلـ�ف عـ�ن الطريقـ�ة النمطيـ�ة املتبعـ�ة.
يأتــي هــذا التدريــب ضمــن مش ــروع حمايــة املنبثــق مــن مش ــروع حيــاة الــذي يســتهدف منــذ عــام  2019مراكــزالحمايــة فــي الضفــة الغربيــة
ويشــرف عليــه املركــز.

مركز المرأة يعقد ورشة عمل مركزية لتبادل الخربات بني أعضاء شبكات
الحماية للنساء في فلسطني

ّ
ً
نظم املركزلقاءه املركزي السنوي لشبكات حماية النساء في فلسطين بمدينة أريحا على مداريومينّ ،
عضوا/ة من أعضاء
ضم اللقاء 30
الشــبكات فــي خمــس محافظــات وهــي (قلقيليــة ،وأريحــا ،والخليــل ،وطوبــاس ،وطولكــرم) وهــم ممثلــون عــن شــبكات حمايــة النســاء التــي عمــل
املركزمن خالل مبادرته على تأسيسها على مدارالست سنوات املاضية بالشـراكة مع وزارة التنمية االجتماعية ووزارة شؤون املرأة.
اعتمــدت الورشــة فــي عملهــا علــى منهجيــة التخطيــط االســتراتيجي مــع مراجعــة الرؤيــة والرســالة ومنهجيــة العمــل لشــبكات الحمايــة فــي
فلســطين باالســتناد إلــى التجربــة الســابقة وأهميــة تحليــل الفــرص والتحديــات التــي تواجــه عمــل الشــبكات فــي اإلطــارالسياســاتي وامليدانــي
التنفيــذي ،واعتمــد هــذا التخطيــط علــى النهــج التشــاركي الــذي يقــود إلــى تحديــد األهــداف االســتراتيجية لشــبكات الحمايــة فــي فلســطين
لألعــوام القادمــة.
وأبــدت العديــد مــن املؤسســات الرســمية واألهليــة اهتمامهــا وتفاعلهــا
الكبيــر فــي الورشــة ،األمــر الــذي ســاهم بإثــراء الجلســات الرئيســية
والفرعية التي كانت أهم مخرجاتها وثيقة أولية تعكس اإلطاراملفاهيمي
ورؤيــة ورســالة شــبكات الحمايــة واألهــداف االســتراتيجية التــي تدعــم
توســيع نطــاق عمــل شــبكات الحمايــة لتشــمل جميــع محافظــات الوطــن.
ّ
ومــن الجديــر ذكــره أن هــذه الورشــة تأتــي ضمــن توجهــات مركــز امل ـرأة
لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي فــي تعزيــز التشــبيك والتنســيق مــا بيــن
املؤسســات األهليــة والرســمية وتنظيــم العمــل املشــترك فــي الحــد مــن
ظاهــرة العنــف ضــد النســاء .ضمــن برنامــج بنــاء قــدرات شــبكات الحمايــة
للنســاء املعنفــات فــي فلســطين والــذي أطلقــه املركــز منــذ عــام .2015

ورشة عمل مركزية لتبادل الخبرات بين أعضاء شبكات
الحماية للنساء في فلسطين
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تدريبات متخ ّ
صصة لبناء قدرات عضوات وأعضاء االتحاد العام للمرأة
الفلسطينية حول أجندة المرأة والسالم واألمن ورصد وتوثيق االنتهاكات
اإلرسائيلية
عقد املركزدورتين تدريبيتين متخصصتين خالل شــهري تش ــرين الثاني وكانون األول ،اســتهدف خاللهما  40عضوة من االتحاد العام من
فروعه في محافظات شمال الضفة الغربية (نابلس ،قلقيلية ،طولكرم ،سلفيت ،طوباس ،الخليل ،بيت لحم ،أريحا) .وتم عقد التدريب
ّ
في كل من نابلس والخليل بواقع  10أيام في املحافظتين .وركزالتدريب على عدة موضوعات منها :النوع االجتماعي وحقوق املرأة ،التمييز
والعنف املبني على أســاس النوع االجتماعي ،حقوق املرأة في القوانين واإلجراءات الفلســطينية وبشــكل خاص قانون األحوال الشــخصية
وقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف ،رصــد وتوثيــق االنتهــاكات اإلســرائيلية مــن منظــور جنــدري ،اآلليــات التعاقديــة وغيــرالتعاقديــة ضمــن
منظومــة األمــم املتحــدة ،قــرارمجلــس األمــن الخــاص بأجنــدة املـرأة والســام واألمــن  1325وعالقتــه باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــزضــد املـرأة ،التعريــف بالقانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان وآليــات رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الحقوقيــة مــن منظــور
جنــدري ،آليــة كتابــة اإلفــادات والشــهادات الحيــة للنســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف ،املعاهــدات الدوليــة.
ّ
توعيتهن حول
وفي نهاية التدريبات أجمعت املشاركات على أهمية هذا التدريب على املستويين الشخصـي واملجتمعي ،ملا له من أثركبيرفي
ّ
ّ
حقوقهن املنصوص عليها في القوانين املحلية والدولية خاصة مع االزدياد في عدد ونوع االنتهاكات التي تمارس ضدهن ،وأنهن تعرفن على
ُ
ُ
عدة قوانين والتعديالت عليها ومنها رفع سن الزواج ،وقانون صندوق النفقة ،على أمل أن تطبق وتعدل القوانين التي تنص على مصلحة
ً
إناثــا وذكـ ً
ـورا حــول املواضيــع التــي تــم التطــرق إليهــا
النســاء للحــد مــن العنــف القائــم عليهــن .وأن زيــادة املعرفــة لــدى فئــات املجتمــع املختلفــة
خالل الجلســات التدريبية من شــأنها إحداث أثرإيجابي وخلق حالة من الوعي لدى الفئات الشــابة خاصة إليجاد وكالء للتغييراملجتمعي
ّ
الذين يعملون على بلورة بيئة عامة تعي بحقوق النساء وتناهض العنف ضدهن .ومن الجديرذكره بأن هذا التدريب جاء ضمن سلسلة
من األنشطة املشتركة ما بين مركزاملرأة واالتحاد العام ،والتي تتمحور حول تعزيزوبناء قدرات منظمات املجتمع املدني في توثيق أثرالنوع
االجتماعي النتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وااللتزام باملعاييراإلنسانية األساسية وقرارمجلس األمن
التابع لألمم املتحدة  ،1325وتفعيل االئتالفات الفلسطينية التي تسعى ملناصرة قضايا املرأة.
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تدريب متخصص للطواقم اإلرشادية في المؤسسات النسوية القاعدية
ّ
ً
نظــم مركــز امل ـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي فــي عــام ً 2021
متخصصــا فــي بنــاء قــدرات طواقــم اإلرشــاد االجتماعــي والقانونــي فــي
تدريبــا
املؤسســات النســوية القاعديــة ،واســتهدف بشــكل خــاص  14مشــاركة مــن املؤسســات النســوية القاعديــة مــن محافظــات الخليــل ،وأريحــا،
وطوبــاس ،وطولكــرم ،ويأتــي هــذا التدريــب ضمــن شــراكة اســتراتيجية مــا بيــن مركــزاملـرأة واملؤسســات النســوية القاعديــة األربــع وهــي جمعيــة
النجدة في طولكرم ،وجمعية طوباس الخيرية ،وجمعية سيدات أريحا وجمعية نهضة بنت الريف /دورا .واستمرالتدريب على مدى  5أيام
ّ
تدريبيــة وتنــاول موضوعــات مهــارات التيســير ،إدارة املجموعــات اإلرشــادية ،االتصــال املجتمعــي ،وركــزعلــى ديناميكيــات املجموعــة وتعزيــز
الفهـ�م حـ�ول السـ�يرورة واملضمـ�ون ،وتعميـ�ق مضاميـ�ن التوعيـ�ة والعمـ�ل املجتمعـ�ي.
ّ
إن عالقة املركزمع املؤسســات النســوية القاعدية عالقة اســتراتيجية ،وقد جاء هذا التدريب ضمن النهج الشــمولي الذي يعتمده املركز
فــي بنــاء قــدرات املؤسســات القاعديــة الش ــريكة ،وينصــب فــي تعزيــزتوجهــات املركــزواملؤسســات القاعديــة فــي التغييــراملجتمعــي وخلــق نمــاذج
مجتمعيـ�ة مؤثرة.
هــدف التدريــب إلــى بنــاء كــوادر تعمــل علــى تطويــر وكالء التغييــر
املجتمعــي للعمــل علــى بلــورة بيئــة عامــة تعــي حقــوق النســاء
وتناهــض العنــف ضدهــا ،وكانــت آليــة التدريــب آلية محركة لنقاش
اجتماعي يضع على أجندته حقوق النساء ونتج عنه إغناء لتجربة
املشــاركات في التدريب وســاعدهن على التعامل مع التحديات التي
يواجهنهــا أثنــاء العمــل مــع املجموعــات املختلفــة ،مــا يســهل عمليــة
نشـ�ر الخطـ�اب النسـ�وي الحقوقـ�ي.
ُيذكــر أن مركــز امل ـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي أطلــق برنامــج
بنــاء قــدرات املؤسســات القاعديــة النســوية منــذ عــام  2005بهــدف
توســيع وتحســين الخدمــات للنســاء اللواتــي يعانيــن مــن التمييــز أو
العنــف وبنــاء شــراكات وتطويــر خبــرات وتجــارب عمــل املؤسســات
القاعديــة النســوية فــي املناطــق النائيــة ،التــي تفتقــر فيهــا النســاء
للخدمــات املرتبطــة بالحمايــة مــن العنــف.

جلسات توعية بالرشاكة مع المؤسسات القاعدية
ّ
تحــت إشــراف مركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي ،نظمــت جمعيــة نهضــة بنــت الريــف الخيريــة فــي دورا بمحافظــة الخليــل  10جلســات
ّ
ً
توعية شارك فيها  163مشاركا/ة (من بينهم رجالن) من ربات بيوت ومتطوعين وشباب .وركزت الجلسات على توعية املشاركين بالخدمات
التــي تقدمهــا األخصائيــات االجتماعيــات واملحاميــات فــي الجمعيــة ،إضافــة إلــى تحليــل احتياجــات املشــاركين لهــذه الخدمــات والتوعيــة
بالعنف القائم على النوع االجتماعي والخدمات التي يقدمها مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،وناقشت الجلسات قانون األحوال
الشخصية من ناحية عقد الزواج والشـروط الخاصة في عقد الزواج وحقوق الطالق .ودعم مركزاملرأة الجمعية في إجراء نشاط مركزي
ً
ً
ً
تزامن مع حملة الـً 16
إعالميا يناقش إجراءات محاسبة مرتكبي العنف القائم على
حواريا
برنامجا
يوما ملناهضة العنف ،شمل النشاط
النــوع االجتماعــي وضــرورة إقــرارقانــون حمايــة األســرة وإجــراء زيــارات اجتماعيــة للمعتقــات الســابقات فــي الخليــل.
ّ
ً
فيمــا نظمــت جمعيــة ســيدات أريحــا ( )10جلســات توعيــة فــي محافظــة أريحــا بمشــاركة  161مشــاركا/ة ( 24منهــم ذكــور) ،مــن ربــات بيــوت
ّ
ومتطوعين وشباب .وركزت الجلسات على تعريف املشاركين بالخدمات التي تقدمها وحدة الدعم االجتماعي والقانوني ،وتحليل احتياجات
املشــاركين ملثــل هــذه الخدمــات ،والتوعيــة بالعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي والعنــف األســري والخدمــات القانونيــة واالجتماعيــة التــي
ّ
يقدمها مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،وقانون األحوال الشخصية فيما يتعلق بعقد الزواج والشـروط الخاصة بعقد الزواج،
وحقــوق الطــاق ،والضغوطــات املتعلقــة بالوبــاء .وعقــب الجلســات ،تــم تقديــم عــدد مــن االستشــارات الفرديــة للمشــاركات.
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المقدسيات بني مطرقة السياسات االحتاللية وسندان
المجتمع األبوي والثقافة المجتمعية السائدة
بقلم رندة سنيورة
كنت في السادسة من عمري عندما اندلعت حرب عام  ،1967وعلى الرغم من تجربة عائلتي الصعبة عام  1948بالنزوح من بيوتها في حي
ً
مجددا ،إال أننا نزحنا مرة ثانية إلى األردن نتيجة هول الحرب وتداعياتها،
القطمون بالقدس الغربية ،وإصرارجدي على عدم مغادرة بيته
وقــد حالفنــا الحــظ بعــد مــدة وجيــزة لــم تتجــاوز الشــهرين ،وبجهــود والــدي الــذي بقــي فــي البــاد ،بالعــودة إلــى القــدس قبــل ترســيم الحــدود مــع
األردن بشكل رسمي.
وكمقدســية عاشــت معظــم حياتهــا تحــت االحتــال ،فقــد واكبــت منــذ الصغــرسياســاته القمعيــة فــي األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة ،وبشــكل
خــاص فــي مدينــة القــدس التـ ًـي تــم ضمهــا بشــكل غيــرقانونــي منــذ بدايــة االحتــال ،ونتــج عــن ذلــك واقع قانوني واجتماعي واقتصادي وسيا�ســي
معقـ�د ملدينـ�ة القـ�دس مقارنـ�ة مـ�ع باقـ�ي األراضــ�ي الفلسـ�طينية املحتلـ�ة.
وبمخالفة صريحة للقانون الدولي اإلنساني ،وبشكل خاص ألنظمة الهاي لعام  1907واتفاقيات جنيف األربع وعلى رأسها اتفاقية جنيف
الرابعة الخاصة بحماية املدنيين وقت الحرب وتحت االحتالل ،عملت دولة االحتالل على فرض قوانينها على مدينة القدس وخلق حقائق
على األرض ترسخ الضم القانوني والفعلي للمدينة .ولم تحترم دولة االحتالل التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان
ً
أيضا ،وظلت عبرسنوات االحتالل الطويلة ،وما زالت ،تمارس سياسة العقوبات الجماعية ،وهدم املنازل ،والتضييق على حرية الحركة
والتنقــل ،وســحب اإلقامــات ،والتهجيــرالقســري بالتعــاون مــع الجمعيــات االســتيطانية الصهيونيــة ،ومــا محــاوالت االســتيالء علــى البيــوت
في حي الشيخ جراح وبطن الهوى في سلوان ،إال واحدة من سلسلة ممارسات استيطانية توسعية ممنهجة على حساب املقدسيين/ات.
وعلــى الرغــم مــن انضمــام إســرائيل للعديــد مــن املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،إال أنهــا ومــن خــال التقاريــرالدوليــة التــي
ترفعهــا للجــان املعنيــة باالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،تمــارس سياســة تمييزيــة ،بحيــث تطبــق هــذه االتفاقيــات علــى مواطنيهــا مــن
اليهــود علــى حســاب املقدســيين واملواطنيــن الفلســطينيين داخــل الخــط األخضــر .وعلــى الرغــم مــن كل االنتقــادات واملالحظــات والتوصيــات
التي ترفعها اللجان املعنية بانطباق االتفاقيات على األرا�ضي الفلسطينية املختلفة ،بما فيها القدس الشرقية ،إال أن دولة االحتالل تصر
على عدم انطباقها ،وتمعن في سياساتها التمييزية ونظام األبرتايد املمنهج ضد السكان املدنيين في األرا�ضي املحتلة عام  1967واملواطنين
الفلسـ�طينيين داخـ�ل الخـ�ط األخضـ�ر.
لقــد منحــت دولــة االحتــال للمواطنيــن/ات املقدســيين/ات عــام  1967مكانــة «املقيميــن الدائميــن» ،وهــي املكانــة التــي تمنحها إســرائيل عادة
للمواطنيــن األجانــب الذيــن يختــارون املجــيء إلســرائيل ،ويطلبــون العيــش فيهــا ،ولــم تعاملنــا معاملــة الســكان األصلييــن أصحــاب األرض،
ً
بــل اعتبــرت منــح املقدســيين/ات حــق اإلقامــة الدائمــة امتيـ ًـازا وليــس حقــا ،وأعطــت نفســها الحــق فــي ســحب هــذا االمتيــازمتــى أرادت ،وبهــذا
أصبــح بإمــكان املقدســيين/ات اإلقامــة الدائمــة وحــق الســكن والعمــل داخــل إســرائيل دون االحتيــاج لتصاريــح خاصــة ،ومنحتهــم امتيــاز
ً
الحصول على الحقوق االقتصادية وفقا لقانون التأمين الوطني والتأمين الصحي من خالل منحهم بطاقة الهوية اإلسرائيلية (الزرقاء)،
إال أنها تبنت في الوقت نفســه العديد من اإلجراءات والقوانين التي كان منها ما يعرف ب»قانون الدخول إلى إســرائيل» مثال ،حيث ّ
قيدت
مــن خاللــه إمكانيــة حصــول املقدســيين/ات علــى جمــع شــمل العائــات بســهولة ،ووضعــت العديــد مــن الشـ ًـروط واإلجــراءات املعقــدة ،مــن
ً
ضروريــا لإلبقــاء علــى الهويــة
ضمنهــا ضــرورة اإلثبــات بــأن «مركــزالحيــاة» هــو مدينــة القــدس وملــدة ســبع ســنوات متتاليــة ،وجعلتــه شــرطا
املقدسية الزرقاء ،وظلت تتبنى سياسات مختلفة ومعقدة تهدف إلى استغالل الهندسة الديمغرافية لصالح السكان اليهود على حساب
الفلسـ�طينيين أصحـ�اب األرض األصلييـ�ن ،والحـ�د مـ�ن حقـ�وق الفلسـ�طينيين فـ�ي مدينتهـ�م.
الفلســطينيين من التمتع بحقهم في اختيارشــريك/ة الحياة وجمع شــمل العائالت ،وقيدت حق املقدســيين/ات
لقد منعت دولة االحتالل ً
فــي اختيــارمــكان اإلقامــة حفاظــا علــى حقهــم/ن فــي اإلقامــة ،وفرقــت بيــن األزواج ،وشــتتت األســرالفلســطينية ومنعــت األزواج مــن العيــش مع
أزواجهــم/ن مــن ســكان الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة بشــكل كبيــر ،فــي محاولــة لســلخ فلســطينيي القــدس والفلســطينيين مــن داخــل الخــط
األخضــر الذيــن يحملــون الجنســية اإلســرائيلية ،عــن امتدادهــم الفلســطيني فــي باقــي األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة .وبســبب سلســلة مــن
اإلجــراءات والسياســات اإلســرائيلية ،حرمــت العديــد مــن العائــات مــن العيــش كأســرة واحــدة فــي بيــت واحــد فــي املدينــة أو القريــة نفســها،
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أو املــكان الــذي يختــاره الفلســطينيون للعيــش فيــه ،وقيــدت حريــة الحركــة والتنقــل مــن خــال وضــع الحواجــزالعســكرية وبنــاء جــدارالضــم
والتوســع ،وحصــرت حــق اإلقامــة فــي القــدس بالســكان الفلســطينيين الذيــن يعيشــون داخــل حــدود بلديــة القــدس فقــط ،وأخرجــت بذلــك
مئـ�ات اآلالف مـ�ن الفلسـ�طينيين املقيمييـ�ن فـ�ي أحيـ�اء القـ�دس أو علـ�ى الجانـ�ب اآلخـ�رمـ�ن الجـ�دار.
ً
وعلــى الرغــم مــن أن السياســات التمييزيــة اإلســرائيلية املمنهجــة تؤثــرعلــى جميــع املقدســيين ،إال أن لهــا أثـ ًـرا مضاعفــا علــى النســاء علــى وجــه
ّ
ويقطن في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتزوجن من مقدسيين ،وهن األكثر ً
تضررا
التحديد ،خاصة النساء اللواتي يحملن وثائق مختلفة
جراء اعتمادهن بشكل أسا�سي على أزواجهن لتقديم تصاريح اإلقامة الدائمة لهن ،تلك التصاريح التي تجدد بشكل دوري كل مدة زمنية
تتــراوح بيــن أربعــة أشــهروســتة ،كمــا أنهــن يعتمــدن بشــكل كبيــرعلــى أزواجهــن فــي تقديــم طلبــات جمــع شــمل العائــات بعــد اإلثبــات أن مــكان
ـرائيلية بعــدم
الســكن واإلقامــة هــو داخــل حــدود بلديــة القــدس وبعــد تقديــم عقــد زواج رســمي ،شــريطة التوصيــة مــن الجهــات األمنيــة اإلسـ
ً
ً
وجــود «ملــف أمنــي» ،ومنحــت ســلطات االحتــال نفســها حــق ســحب اإلقامــات فــي حــال قــام الــزوج مثــا بعمليــة استشــهادية ،معا ِقبــة بذلــك
باقي أفراد األسرة .لقد قامت دولة االحتالل ومنذ عام  1967بسحب اإلقامات ملا يزيد عن  15000مقد�سي/ة منتهجة سياسة العقوبات
الجماعيـ�ة تحـ�ت حجـ�ج أمنيـ�ة واهية.
ً
إن قيام دولة االحتالل بفرض قوانينها على املقدسيين في شتى املجاالت ،خاصة في قضايا األحوال الشخصية ،انعكس أيضا على املحاكم

التــي تنظــرفــي شــؤون العائلــة .فعلــى ســبيل املثــال يوجــد فــي مدينــة القــدس املحتلــة ثــاث محاكــم مختصــة بقضايــا األحــوال الشــخصية ،وهــي
املحكمة الشـرعية اإلسرائيلية ،واملحكمة الشـرعية األردنية ،ومحاكم شؤون العائلة اإلسرائيلية ،وتتميزكل محكمة بإجراءات مختلفة،
ً
تعقيدا عندما تكون
س ــي على زوجها
رئي
ـكل
ـ
ش
ب
وتعتمد
غزة،
قطاع
أو
الغربية
الضفة
من
الزوجة
وتتخذ قرارات مختلفة .وتزداد املســائل
ً
ً
فــي الحصــول علــى تصاريــح اإلقامــة ،أو طلبــات جمــع شــمل العائــاتً ،فكثيــرا مــا تظــل النســاء املعنفــات فــي دائــرة العنــف خوفــا مــن خســارة
الواحــدة منهـ ًـن حقهــا فــي اإلقامــة مــع أطفالهــا فــي مدينــة القــدس ،أو خوفــا مــن خســارة حقهــا فــي حضانــة أطفالهــا ،وبذلــك تفضــل أن تظــل مــع
معنفهـ�ا حفاظـ�ا علـ�ى حقوقهـ�ا.
كمــا أن تنــازع القوانيــن واختالفهــا مــا بيــن مدينــة القــدس مــن جهــة ،وباقــي األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة (الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة)
مــن جهــة أخــرى ،يحــول دون إمكانيــة تطبيــق األحــكام القضائيــة الصــادرة عــن املحاكــم خــارج مدينــة القــدس ،مــا يقلــل مــن فــرص النســاء فــي
الحصول على حقوقهن عبرالتقا�ضي والوصول إلى العدالة ،ويعزز من حل النزاعات بطرق عشائرية أو أسرية ً
كثيرا ما تكون في غيرصالح
النسـ�اء ضمـ�ن إطـ�ارمجتمـ�ع أبـ�وي ال تكـ�ون فيـ�ه موازيـ�ن القـ�وى لصالـ�ح النسـ�اء.
لقــد تعمقــت معانــاة النســاء املتزوجــات مــن مقدســيين خــال جائحــة كورونــا بشــكل كبيــر ،حيــث ضاعفــت مــن عزلهــن ومعاناتهــن النفســية
لعدم إمكانية التنقل بين القدس املحتلة وباقي األرا�ضي الفلسطينية املحتلة مع توقف إصدارتصاريح اإلقامة ،ما أدى إلى حرمان النساء
مــن االلتقــاء باألهــل واألقــارب ،وتلقــي الخدمــات الصحيــة الض ــرورية خــال الجائحــة ،خاصــة مــع الحجــراملنزلــي مــن جهــة ،وتقييــد حريــة
التنقــل مــع انتهــاء تصاريحهــن ،وعــدم إمكانيــة تجديدهــا مــن جهــة أخــرى ،فــزاد ذلــك مــن معاناتهــن النفســية واالجتماعيــة ،وزاد مــن حــاالت
العنـ�ف األسـ�ري الـ�ذي تتعـ�رض لـ�ه النسـ�اء ،وحرمهـ�ن مـ�ن حقهـ�ن فـ�ي الرعايـ�ة الصحيـ�ة واإلنجابيـ�ةّ ،
وعمـ�ق مـ�ن معاناتهـ�ن.
حتى النساء املقدسيات اللواتي يقمن في القدس ويمكنهن االستفادة من القوانين السارية التي فرضها االحتالل بعد ضمه ملدينة القدس،
ً
واملتعلقــة بقضايــا العنــف األســري مثــا ،يتعرضــن لضغــوط اجتماعيــة وأســرية وسياســية بعــدم التوجــه إلــى املحاكــم اإلســرائيلية أوالتقــدم
بشــكوى إلــى شــرطة االحتــال بخصــوص العنــف األســري أو طلــب الحمايــة مــن املؤسســات التابعــة لدولــة االحتــال ،ألن ذلــك غيــرمقبــول
ً
اجتماعيــا وأسـ ًـريا ،وتتهــم النســاء بالخــروج عــن «الصــف الوطنــي» ،مــا يضطرهــن إلــى القبــول باألمــرالواقــع واالســتمرارفــي العيــش فــي دائــرة
العنف األسري دون اإلفصاح عن معاناتهن أو محاولة الخروج عن صمتهن ،وبهذا تجد النساء املقدسيات أنفسهن بين مطرقة االحتالل
وسياسـ�اته التمييزيـ�ة مـ�ن جهـ�ة وسـ�ندان املجتمـ�ع األبـ�وي ومفاهيمـ�ه االجتماعيـ�ة والثقافيـ�ة الباليـ�ة التـ�ي تعـ�زز دونيـ�ة املـ�رأة مـ�ن جهـ�ة أخـ�رى.
اليوم ،وبعد مرورأكثرمن خمســة عقود على االحتالل اإلســرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الش ــرقية ،أتســاءل كامرأة
عاشت طفولتها وشبابها تحت االحتالل ،وشارفت على سن الشيخوخة ،وما زالت تعيش مع االحتالل ،أال يحق لنا عيش حياة كريمة دون
احتــال ودون معانــاة مضاعفــة جــراء سياســاته وتداخلهــا مــع النظــام األبــوي الــذي نعيــش؟ لقــد علمتنــي تجربتــي أن ذلــك التقاطــع السيا�ســي
واالجتماعــي والثقافــي يعــزز مــن دونيــة املـرأة فــي مجتمعنــا ،وال خــاص إال بمعالجــة األســباب الجذريــة بإنهــاء االحتــال ومحاربــة النظــام األبــوي
الــذي ينتعــش ويترعــرع فــي كنــف أدوات القمــع وغيــاب الحريــة واملســاواة واحتــرام حقــوق اإلنســان.
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المتطوعون/ات
يعمــل مركــزامل ـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي مــع مجموعــات املتطوعيــن/ات للمناصــرة مــن أجــل اإلصــاح القانونــي والسيا�ســي ورفــع
الوعــي بحقــوق املـرأة وتعزيزهــا فــي املجتمعــات املهمشــة فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة ،وقــام املركــزخــال عام  2021بتشــكيل شــبكتين من
ً
متطوعا/ة بين األعمارً 25-18
عاما) في شمال الضفة الغربية وتحديدا في قلقيلية وفي جنوب الضفة
املتطوعين الشابات والشباب ( 38
الغربية وتحديدا في الخليل ،وذلك بهدف تعزيزحقوق النســاء ،حيث تم اختيارشــبكات املتطوعين من الشــباب والشــابات من الخريجين
الجــدد ،وذلــك مــن أجــل تعزيــزدور الشــباب والشــابات فــي دعــم ومناصــرة حقــوق النســاء ،وخلــق وكالء للتغييــرفــي املجتمعــات املحليــة ،حيــث
يمكــن ملركــزاملـرأة مــن خاللهــم خلــق قاعــدة شــعبية يمكــن لهــا الوصــول إلــى مختلــف املجتمعــات املحليــة ،واملســاهمة فــي التأثيــرعلــى أصحــاب
الواجب لتبني سياسات عادلة فيما يتعلق بحقوق املرأة ،والتأثيرفي تغييراملنظور األبوي الذكوري الذي يحد من املساواة بين الجنسين.

المركز يعقد أربع دورات تدريبية للمتطوعني/ات حول النوع االجتماعي
وحقوق اإلنسان والعنف المبين على النوع االجتماعي
ً
متطوعــا/ة مــن الخليــل،
ُعقــدت الــدورات التدريبيــة فــي آب ،حيــث اســتهدفت مجموعتــي املتطوعيــن/ات فــي كل مــن الخليــل وقلقيليــة (17
و 17مــن قلقيليــة) ،تناولــت الــدورات التدريبيــة موضــوع النــوع االجتماعــي وحقــوق اإلنســان والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،حيــث
ّ
ركزت على الثغرات املوجودة في قانون حماية األسرة وقانون العقوبات املتعلقة بوصول املرأة إلى العدالة .كما أجرى املركزفي أيلول دورة
تدريبية أخرى لبناء القدرات حول الثغرات املوجودة في القوانين الحالية وال سيما قانون الخدمة املدنية الفلسطيني والتمييزضد املرأة
ً
متطوعــا/ة).
اســتهدف خاللهــا املتطوعيــن/ات فــي الخليــل (16

ورشة عمل مركزية لتبادل الخربات والمعرفة بني مجموعات المتطوعني/ات
عقد مركزاملرأة في كانون األول ورشة عمل مركزية في مدينة أريحا استهدف خاللها
ً
متطوعــا/ة ،وخــال الورشــة
مجموعتــي املتطوعيــن/ات مــن الخليــل وقلقيليــة ()38
قامــت كل مجموعــة بعــرض تجربتهــا وتقييمهــا لــكل مــن البرنامــج التدريبــي واملبــادرات
املنفــذة ،وتــم نقــاش التحديــات والعقبــات التــي واجهوهــا أثنــاء تنفيــذ مبادراتهــم
املحليةّ ،
وقدموا مالحظاتهم اإليجابية حول برامج التدريب ،وال سيما التدريب حول
الثغــرات القانونيــة فــي مختلــف القوانيــن الفلســطينية ،مثــل قانــون حمايــة األســرة
مــن ناحيــة التعــرف علــى مــواد القانــون والثغــرات املوجــودة فــي قانــون العقوبــات.
وقــد أعــرب املتطوعــون/ات عــن زيــادة معرفتهــم بحقــوق املـرأة مــن خــال التدريبــات
وكانت إحدى نتائج التدريبات الرئيسية تطويرالخطط وتنفيذ حمالت املناصرة في
املجتمعــات املحليــة.
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األنشطة التي تم تنفيذها من قبل مجموعات املتطوعين/ات:
ً
متطوعا/ة في  3أنشطة للتفعيل املجتمعي ،حيث شارك  6متطوعين/ات بنشاط في التظاهرة السلمية أمام مجلس
شارك 15
الوزراء وكان مكان اجتماع مجلس الوزراء في مدينة نابلس للمطالبة بإقرارقانون حماية األسرة الذي نظمه منتدى مناهضة
العنــف ،كمــا شــارك  9متطوعيــن/ات مــن قلقيليــة فــي الحفــل والنشــاط الختامــي لحملــة الــً 16
يومــا ملناهضــة العنــف بالش ــراكة
مع منتدى مناهضة العنف ،إضافة إلى مشــاركة املتطوعين/ات في التوقيع على عريضة للتعديل على قانون الخدمة املدنية
ليكــون أكثــرعدالــة وحساســية للنــوع االجتماعــي ،كمــا شــارك املتطوعــون/ات فــي املؤتمــرالــذي عقــده املركــزحول الفســاد القائم
على النوع االجتماعي في كانون األول .2021
ّ
ضمــن حملــة الــً 16
يومــا ملناهضــة العنــف ضــد املـرأة ،قــام  8متطوعيــن/ات مــن الخليــل بتنفيــذ مبــادرة ركــزت علــى قانــون حمايــة
األســرة مــن العنــف ،حيــث قامــوا بعقــد لقــاء اســتهدف  23امـرأة مــن البلــدة القديمــة فــي الخليــل ّ
وعرفــوا خاللــه بالقانــون واملــواد
األساسية التي تناولت قضايا النوع االجتماعي وتم الحديث عن أهمية اعتماد مثل هذا القانون ،وخالل اللقاء ذكرت إحدى
ّ
ـأن هــذا القانــون
املشــاركات أن املجتمــع بشــكل عــام لــه تأثيــرســلبي علــى قانــون حمايــة األســرة ،ولكــن بعــد حضــور اللقــاء أفــادت بـ
ّ
يمكــن املـرأة ويضمــن الحمايــة لجميــع أفــراد األســرة بمــن فيهــم النســاء والفتيــات.
ضمن حملة الـً 16
يوما أيضا ،قام متطوعو/ات قلقيلية بتنفيذ مبادرة حول قانون حماية األســرة من العنف ،حيث شــاركوا
ً
فــي بــازارثقافــي نظمتــه وزارة الثقافــة بحديقــة حيوانــات قلقيليــة ،أقامــوا خاللــه مســابقة لــ 20مشــاركا/ة حــول املعرفــة العامــة
بالنــوع االجتماعــي وحقــوق املـرأة وقانــون حمايــة األســرة.
كما شارك متطوعو/ات قلقيلية في مبادرة الرسم الجداري على جدارجمعية أصدقاء الكفيف في الشارع الرئيسـي في مدينة
قلقيليــة إلبــرازحقــوق املـرأة ووقــف كافــة أشــكال العنــف ضدهــا ،كان املوضــوع الرئيس ــي للوحــة الجداريــة هــو العنــف القائــم
على النوع االجتماعي وكان شــعاراللوحة (شــابات وشــباب متحدون لوقف العنف املبني على النوع االجتماعي) شــارك فيه 25
ً
مشــاركا/ة.
ً
متطوعــا/ة) بتصميــم وإطــاق مبــادرة تهــدف إلنشــاء مــكان خــاص فــي وحــدة حمايــة
قــام متطوعــو/ات طوبــاس وطولكــرم (17
ّ
األســرة فــي الشــرطة تمكــن أحــد الوالديــن املطلقيــن  -الــذي صــدرقــرارمــن املحكمــة بحقــه فــي زيــارة ورؤيــة أطفالــه  -مــن لقائهــم
فيــه .وتــم تنظيــم املبــادرة بالتعــاون مــع مديريــة التنميــة االجتماعيــة ووحــدة حمايــة األســرة بالش ــرطة ومحافظــة جنيــن .وجــاءت
فكــرة هــذه املبــادرة نتيجــة ملالحظــة مــا يحــدث داخــل املحاكــم عندمــا يلتقــي األطفــال بوالديهــم املطلقيــن ،ملــا فيــه مــن انتهــاكات
للخصوصيــة وانعــدام األمــن وعــدم مالءمــة املــكان لوجــود األطفــال .كمــا واصــل املتطوعــون/ات تأثيرهــم حيــث وافقت محافظة
جنيــن علــى إنشــاء غرفــة اجتماعــات واســتضافة فــي مركــزإســعاد الطفــل بمحافظــة جنيــن.
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مكتبة المركز ...مرجع مجتمعي هام لدراسات المرأة والنوع االجتماعي
ال تــزال مكتبــة املركــزمقصـ ًـدا لناشــطي/ات حقــوق املـرأة وحقــوق اإلنســان وطلبــة الجامعــات والباحثيــن واألكاديمييــن للبحــث عــن الكتــب
واملراجــع التــي تســاهم فــي إغنــاء دراســاتهم وأبحاثهــم .خــال عــام  ،2021بلــغ عــدد رواد املكتبــة ( )163زائـ ًـرا/ة منهــم ( 128إنــاث ،و 35ذكــور)،
من ناشطين/ات في مجال حقوق املرأة وحقوق اإلنسان ،محامين/ات ،أخصائيات اجتماعيات ،صحافيين/ات يعملون في مجال اإلعالم
املرئي ،املقروء واملسموع ،مدربين/ات في مجال حقوق املرأة ،طلبة من حملة الدكتوراه ،املاجستيروالبكالوريوس من جامعاتنا املحلية
الفلســطينية واألجنبيــة ،باإلضافــة إلــى وفــود أجنبيــة داعمــة للمركز.
ّ
تركــزت معظــم املواضيــع التــي بحــث عنهــا رواد املكتبــة حــول :القتــل علــى خلفيــة مــا يســمى شــرف العائلــة وإحصائيــات حــول حــاالت القتــل
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،التحــرش الجنس ــي داخــل العمــل ،العــذراملحــل والعــذراملخفــف ،إلغــاء املــادة  30مــن قانــون العقوبــات،
االنتهــاكات اإلســرائيلية ضــد املـرأة الفلســطينية ،ســفاح القربــى ،القــرارات االســتئنافية فــي قانــون األحــوال الشــخصية ،املشــاهدة لألطفــال
حــال انفصــال الزوجيــن ،الطــاق ،قانــون الخدمــة املدنيــة ،نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء املعنفــات ،املـرأة واملشــاركة السياســية ،الــزواج
املبكــرفــي فلســطين ،امل ـرأة واإلعــام ،الصحــة اإلنجابيــة ،األمــوال املشــتركة بيــن الزوجيــن ،اإلعــام زمــن العثمانييــن ،البرملــان الفلســطيني
الصــوري ،ســيرة ذاتيــة لنســاء مناضــات فلســطينيات ،أفــام وثائقيــة عــن امل ـرأة ،أدلــة تدريبيــة حــول حقــوق امل ـرأة ،دليــل الرقابــة علــى
املحاكــم ،تقريــربيجيــن  ،25الرقابــة علــى النســاء املعنفــات فــي املحاكــم الفلســطينية ،املـرأة الفلســطينية وامليــراث ،قانــون التقاعــد للمـرأة
الفلســطينية ،املـرأة فــي املحاكــم الش ــرعية ،فيلــم «ســفاح القربــى» ،الخلــع فــي فلســطين ،املـرأة الفلســطينية والحجــاب.
كتابــا باللغــة العربيــة علــى البرنامــج الخــاص باملكتبــة ( )LipSysوتصنيــف ً 51
وقــام املركــزبإدخــال ً 51
كتابــا حســب نظــام ديــوي العشــري
املتخصــص للمكتبــات الخاصــة ،كمــا قــام املركــزبإهــداء مئــات النســخ مــن منشــوراته ودراســاته لعــدد مــن مكتبــات الجامعــات والكليــات
والبلديــات واملؤسســات املختلفــة وعــدد مــن الباحثيــن/ات ومحاضــري/ات الجامعــات.

كتاب في املكتبة:
الرواية النسائية الفلسطينية ()2000-1973
املحتوى:

ً
واضحــا فــي تصويــرالحالــة املأســاوية التــي ارتبطــت بقضيــة التش ــرد والهجــرة مــن أجــل
فــي الروايــات النســائية يأخــذ الفقــربعـ ًـدا
الحصــول علــى فرصــة عمــل ...فقــد قدمــت الكاتبــة وداد البرغوثــي فــي روايــة «حــارة البيــادر» صــورة معبــرة ومؤثــرة عــن معانــاة املرأة
الفلســطينية لظــروف الفقــروالقهــروتجرعهــا املــرارة مــع أبنائهــا وصعوبــة مواجهــة الفقــروالبــؤس الــذي ال يقــع علــى كاهــل الرجــل
وحده ...فإن املرأة تشاركه هذا األمرلذا فقد عانت املرأة من الفقرمثل الرجل بل ربما كانت معاناتها أكثرمن معاناته ...بحكم
مــا يفــرض املجتمــع عليهــا مــن قيــود علــى تحركاتهــا وعملهــا كمــا أنهــا خيــرمــن يعــرف مــرارة العيــش دون مــورد للــرزق.
ّأمــا الكاتبــة إليانــا بــدرفــي روايتهــا «بوصلــة مــن أجــل عبــاد الشــمس» فعرضــت صــورا عـ ّـدة تبيــن فيهــا حالــة الفقــرالشــديد الــذي

يعيشه الناس في مخيم شاتيال ..فبطلة الرواية جنان ترسم أحد مشاهد البؤس والشقاء وخاصة عندما ترى أطفالها الثمانية
يأكلــون الخبــزاملســقي باملــرق مــن الصينيــة الواســعة ويمــدون أصابعهــم ويجمعــون اللقــم بســرعة وتنافــسّ .....أمــا أم محمــود التــي
كانــت تتألــم بســبب عجزهــا عــن تأميــن متطلبــات بناتهــا اللواتــي يحلمــن فــي شــراء مالبــس جديــدة كباقــي الفتيــات ...فهــذه الصــور
املتنوعــة اســتطاعت الكاتبــة إليانــا بــدرأن تقــدم الصــورة واضحــة ملظاهــرالفقــروالبــؤس فــي املخيــم الفلســطيني ...الــذي يكتنفــه
الج��وع والحرم��ان ....
ّ
مــا نالحظــه هنــا أن الكاتبــات الفلســطينيات قــد تفاوتــن فــي تصويــرالوضــع املعيش ــي واملعانــاة نتيجــة الفقــروالشــقاء الــذي عاشــته
النسـ�اء واألسـ�رالفلسـ�طينية.
الرواية النسائية الفلسطينية من تأليف :د .بسام الحاج
تقع الرواية في صفحة 522
تقديم :ميسون سمور – مسؤولة املكتبة
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جهود مركز المرأة في تأسيس وتعزيز عمل مراكز
الحماية للنساء والفتيات الضحايا  /الناجيات من العنف
المبين على النوع االجتماعي في فلسطني
بقلم رانية صالح الدين

مراكــز الحمايــة أحــد أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا مؤسســات املجتمــع املدنــي ،وبالتحديــد املؤسســات العاملــة فــي مجــال حقــوق النســاء
والفتيــات ،التــي عملــت ومــا زالــت تعمــل منــذ ســنوات طويلــة علــى تبنــي وتعزيــزمفهــوم حمايــة حيــاة النســاء والفتيــات مــن أشــكال العنــف
املختلفــة بمــا فيهــا التهديــد الفعلــي بالقتــل .وكان ملركــز امل ـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي رؤيــة ونظــرة ثاقبــة علــى أهميــة حمايــة النســاء
والفتيات ،بصرف النظرعن الخلفيات االجتماعية واألسرية واملجتمعية والخبرات التي تعيشها النساء والفتيات من منطلق إيمانه بأنهن
لهــن الحــق فــي العيــش بكرامــة ودون عنــف وتمييــز .ولــم تكــن هــذه الرؤيــة ســهلة التطبيــق خاصــة فــي ظــل العيــش فــي مجتمــع أبــوي ذكــوري لــه
عادات وتقاليد تعزز أحيانا العنف املمارس ضدهن من جهة ،وفي ظل االحتالل اإلسرائيلي وما أفرزه من إشكاليات اجتماعية واقتصادية
وسياسـ�ية رمـ�ت بظلهـ�ا الكبيـ�رعلـ�ى املؤسسـ�ات ومشـ�روع التنميـ�ة الفلسـ�طيني بوجـ�ه عـ�ام.
واكبت الرؤية ألهمية وجود مركزإليواء النساء والفتيات بدايات عمل مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي عام  1997وهي الفترة التي
تمــت فيهــا مأسســة تقديــم الخدمــات االجتماعيــة والقانونيــة للنســاء ،وتوفيــرخدمــة الخــط اآلمــن الــذي أعطــى الفرصــة للعديــد مــن النســاء
لطلــب املســاعدة والحمايــة ،وال ســيما النســاء والفتيــات املهــددة حياتهــن بالقتــل بمــا فيهــا االعتــداءات الجنســية داخــل األســرة ،واالغتصــاب
والعالقات خارج إطارالزواج والهروب من املنزل ،األمرالذي وضع مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي على املحك في التعامل وإيجاد
حلــول لهــذه القضايــا .شــكلت هــذه القضايــا تحديــا كبيـ ًـرا للعامــات فــي املركــزفــي ظــل واقــع االحتــال اإلســرائيلي وعــدم وجود مراكزلحمايتهن،
ومن هنا بدأ املركزبالبحث عن بدائل يستطيع من خاللها توفيرمكان إيواء للنساء املهددة حياتهن بالقتل ،حيث لجأ املركزإلى املؤسسات
الفلسطينية األهلية والخيرية املختلفة والتي تعمل بمجاالت الصحة والتعليم وتوفرخدمات املبيت إلى جانب األديرة املسيحية التي لعبت
ً
دورا ً
هاما في استقبال النساء وتوفيرالحماية لهن ،وكذلك وجود بيت األمان التابع لجمعية الدفاع عن األسرة ،إال أن سعته االستيعابية
ً
ً
ومحكوما ضمن سياسته الداخلية ،األمرالذي شكل محدودية في آلية حمايته للنساء ،وعليه عمل مركز
محدودا
ألعداد املتوجهات كان
املـرأة فــي بدايــات األلفيــة الثالثــة وبالتعــاون مــع محافــظ رام هللا والبيــرة علــى فتــح بيــت آمــن فــي رام هللا إليــواء النســاء والفتيــات ،واســتمرملــدة
أشهرغيرأنه ألسباب تتعلق بالتوافق على مرجعية الحماية تم إغالق مركزاإليواء ،لكن الجهود إليجاد حلول بديلة ومستمرة لم تتوقف
ً
هاجســا ً
وحلما لدى العامالت في مركزاملرأة إلدراكهن أنه إحدى اآلليات الهامة في
هنا فقد أصبحت الحاجة لوجود مركزحماية مختص
منظومة الحماية الشاملة لحماية أرواح النساء والنجاة بأرواحهن من التهديد الفعلي بالقتل.
ّ
كثــف املركــزجهــوده بالتواصــل مــع مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والتــي كانــت بــدأت بتأســيس رؤيــة وتوجهــات لعملهــا فــي الوطــن
وتم طرح الفكرة على مســتويات مختلفة وأخيرا أثمرت هذه الجهود عن موافقة وزيرة التنمية االجتماعية آنذاك «أم جهاد» على تأســس
مركــزطــوارئ أريحــا حيــث عمــل املركــزعلــى تجهيــزاملقــروالبنيــة التحتيــة كاملــة لــه وعمــد إلــى االســتفادة مــن تجربــة الفلســطينيات فــي فلســطين
املحتلــة  48فــي إدارة مراكــزاإليــواء مــن خــال خطــة تبــادل خبــرات وتدريبــات مكثفــة للطواقــم العاملــة واســتمرت هــذه الفتــرة مــن  2004لغايــة
 2006مــا بيــن التحضيــراملنهــي املختــص وبنــاء سياســات وإجــراءات مهنيــة مختصــة وبيــن البــدء بعمــل مركــزالطــوارئ.
وجــاء تأســيس مركــزامل ـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي ملركــزالطــوارئ كمركــزانتقالــي ال يتعــدى وجــود املتوجهــة فيــه الشــهرليســاهم فــي
الحفــاظ علــى حيــاة النســاء والفتيــات املمــارس عليهــن العنــف كنتيجــة لوجــود حاجــة مجتمعيــة ملحــة ملســاعدة النســاء والفتيــات اللواتــي
يتعرضن إلى اشكال مختلفة من العنف األسري واملجتمعي .ويعمل مركزالطوارئ ضمن رؤية وإطارفكري نسوي من منطلق اإليمان بحق
املرأة /الفتاة في الحياة وحقها في رفض العنف املمارس عليها ،سواء من داخل األسرة أو من خارجها ،ويشرف مركزاملرأة لإلرشاد القانوني
واالجتماعـ�ي علـ�ى عمـ�ل مركـ�زالطـ�وارئ بالتعـ�اون والشـ�راكة مـ�ع وزارة التنميـ�ة االجتماعيـ�ة.
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تطورت سياسات العمل مع النساء في حاالت الطوارئ والحماية وأصبح هناك حاجة ملحة للعمل على مراحل متقدمة واحتياجات أكثر
تخصصيــة تأهيليــه للناجيــة وأســرتها بمــا يســاهم بتمكينهــا وتأهيلهــا ملواجهــة العنــف وإعــادة الدمــج فــي املجتمــع ،إلــى جانــب ترســيخ مفاهيــم
الشــمولية فــي الحمايــة مــن خــال اســتجابة متكاملــة ومتضافــرة للخدمــات الصحيــة والشــرطية واالجتماعيــة ،بمــا يؤســس لتبنــي الدولــة
واجباتها تجاه حماية النساء واستراتيجيات الحد من العنف .حيث عمل مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي على تبني فكرة تأسيس
وبنــاء مركــزحمايــة متخصــص ومتطــور ،وســعى إلــى اســتقطاب املهتميــن واملختصيــن لتطويــرخطــة متكاملــة اســتمرالعمــل عليهــا علــى مــدار
الثالث سنوات للخروج بمركزاإليواء املختص والذي بدأ العمل عليه في عام  2007باسم «مركزمحور“ بالتعاون مع الحكومة اإليطالية
ومؤسسة التعاون الدولي .وقد أشرف وواكب مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي على تنفيذ بناء مركزمحور واعتماد وتدريب طاقم
متخصص ليكون قادرا على التعامل مع الضحايا/الناجيات من العنف املبني على النوع االجتماعي .وفي فترة بناء مركزمحور تم التعرف
على تجارب دول أخرى بما فيها التجربة اإليطالية في إدارة مراكزإيواء مختصة ،والتعرف على الخدمات التأهيلية التي يمكن استخدامها
أثنــاء تواجــد الضحايا/الناجيــات فــي املركــزليمارســن حياتهــن اليوميــة .وباإلضافــة إلــى الجانــب التأهيلــي وبنــاء قــدرات الكــوادرالعاملــة فــي
املركــز ،تــم العمــل علــى تحضيــروتدريــب املؤسســات التــي لهــا عالقــة مباشــرة وتحكمهــا عالقــة موازنــة فــي التدخــل مــع الضحايا/الناجيــات فــي
املركزكأجهزة إنفاذ القانون مثل الكوادرالشرطية والنيابة والطب الشرعي ،إضافة إلى العاملين والعامالت في وزارة التنمية االجتماعية
ومؤسســات املجتمــع املحلــي التــي تعمــل وتهتــم بمجــال حمايــة النســاء مــن العنــف ،إلــى جانــب توعيــة املجتمــع املحلــي بأهميــة وجــود مركــز
متخصــص وقبولــه مجتمعيــا وتوفيــرالدعــم لــه.
وفــي عــام  2007تكللــت هــذه الجهــود بالنجــاح ليــرى مركــز“محــور“ النــور ليكــون املركــزالوطنــي املجتمعــي األول مــن نوعــه فــي الش ــرق األوســط،
بكونــه مركــزا متخصصــا فــي حمايــة النســاء والفتيــات املهــددة حياتهــن بالقتــل ،وبكونــه مركــزا يتصــدى لظاهــرة العنــف ضــد امل ـرأة بشــكل
شــمولي يضمــن مــن خاللــه توفيــرالحمايــة االجتماعيــة للضحايا/الناجيــات مــن العنــف ،ويضمــن أيضــا األمــن االقتصــادي ،والتطويــرالذاتــي
وتعزيــزاملكانيــة االجتماعيــة لهــن مــن أجــل أن يكــن قــادرات علــى العيــش بكرامــة ودون عنــف وتمييــز.
وقد كانت الرؤية املستقبلية ملركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في االنخراط في بناء مركزمحور ليكون مركزا مجهزا لحماية النساء
والفتيــات مــن أشــكال العنــف املختلفــة وفــي الوقــت نفســه ان تتحمــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة مســؤولية إدارتــه باعتبــارأن الدولــة هــي
املســؤولة املباشــرة عــن حمايــة النســاء والفتيــات مــن خــال توفيــرامليزانيــات املطلوبــة إلدارتــه وتطويــره فــي املســتقبل ،وعليــه تــم العمــل علــى
نقل مسؤولية ومرجعية مركزمحور إلى وزارة التنمية االجتماعية لدعم الحكومة وتوجهاتها في مجال حماية النساء والعنف القائم على
النـ�وع االجتماعـ�ي.
إن تعزيزسياسة الحكومة في تبني استراتيجيات وسياسات للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي هو أحد أهم األهداف والغايات
التي يعمل عليها مركزاملرأة على مدارسنوات طويلة وال سيما في مجال إقرارالسياسات واإلجراءات الضامنة لوصول النساء إلى العدالة
والحماية ،من خالل العمل على تعزيزمنظومة حماية متكاملة ،وكان ال بد من تطويرأنظمة تساهم بإدارة مراكزالحماية وتكون مرجعية
لها ،فعمل املركزبالشراكة مع مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الحكومية على إقرارنظام خاص بمراكزالحماية على اعتبارالبيوت
اآلمنة كإجراء ذي أولوية في درء الخطرعن النساء والفتيات وحمايتهن من كافة أشكال التهديد ،وجاء ذلك في قرارمجلس الوزراء رقم ()9
لســنة  2011م بنظام مراكزحماية املرأة املعنفة ،وكذلك اســتكمل بإقرارنظام التحويل الوطني بتاريخ  2013/12/17والذي جاء إلرســاء
القواعد التي تشكل بمجموعها ميثاقا وطنيا للتعامل مع النساء والفتيات املعنفات.
ما زال مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي يطمح ويعمل جاهدا من خالل شراكاته املحلية والدولية على توفيرالحماية للناجيات من
العنف املبني على النوع االجتماعي ودعم مراكزالحماية في فلسطين بما يساهم باستمرارعملها وتوفيرخدمات ذات جودة عالية تساعد
الناجيات على تخطي العنف والعيش بكرامة.
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مركز المرأة واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية يوقّعان مذكرة تفاهم ضمن
مشـروع «النساء والفتيات الفلسطينيات يقُدن ويُشاركن في تعزيز السالم
واألمن في األرايض الفلسطينية المحتلة»
ُ ّ
َ
ّ
شاركن في تعزيزالسالم واألمن في األرا�ضي الفلسطينية
تم توقيع املذكرة في أيلول ضمن مشـروع «النساء والفتيات الفلسطينيات يقدن ُوي
ُ
املحتلــة» بتمويــل ُمقـ ّـدم مــن حكومــة هولنــدا ملؤسســة طفــل الحــرب  ،War-Childوبتنفيــذ تحالــف مــن  3مؤسســات تعنــى بحمايــة وتعزيــز
ً
حقــوق املـرأة ،هــي :مركــزاملـرأة ،ومؤسســة مفتــاح ،ومؤسســة أوكســفام .ضـ ّـم التوقيــع كال مــن رئيســة االتحــاد العــام للمـرأة الفلســطينية،
ً
وعددا من موظفي/ات املركز ،وأمينة سراالتحاد العام وعضوات من األمانة العامة ،وكذلك السيدة فداء مو�سى من
مديرة مركزاملرأة
مؤسســة طفــل الحــرب.
يهــدف املش ــروع إلــى خلــق بيئــة تمكينيــة للنســاء والفتيــات للمطالبــة بحقوقهــن كعناصــرفاعلــة مــن خــال تعزيــزالحمايــة وزيــادة املشــاركة
وتعزيــزاملســاءلة مــن قبــل املكلفيــن باملســؤولية تجــاه األولويــات الوطنيــة الفلســطينية فــي جــدول أعمــال املـرأة والســام واألمــن وخطــة العمــل
الوطنيــة لقــرارمجلــس األمــن  ،1325وســتكون مجــاالت التعــاون مــا بيــن مركــزاملـرأة واالتحــاد العــام لتنفيــذ أنشــطة املشــروع :تفعيــل ائتــاف
األحوال الشخصية من خالل تطويرالنظام الداخلي لالئتالف ،تشكيل وتفعيل لجان مناطقية ،تنفيذ برامج تدريبية لتطويروبناء قدرات
ً
منظمــات املجتمــع املدنــي وأعضــاء االتحــاد العــام للمـرأة تســتهدف شــابات وشــبانا ،ودعــم التحالــف الوطنــي بشــأن قــرارمجلــس األمــن رقــم
ُ .1325ويتوقع أن ينتج عن هذا املشـروع :تعزيزالوقاية والحماية للنساء والفتيات من العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان ،زيادة املشاركة
الهادفة للنساء والفتيات ومنظمات وشبكات حقوق املرأة في عمليات صنع القرارعلى املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية،
وتعزيــزاملســاءلة تجــاه حقــوق النســاء والفتيــات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي علــى أســاس القانــون الدولــي.

62

مركز المرأة واالئتالف من أجل الزناهة والمساءلة «أمان» يُطلقان مشـروع
«ند» نساء ضد الفساد
تم إطالق املشـروع بحضور عدد من املؤسسات النسوية الشـريكة والشـركاء الدوليين ،وممثلين عن االتحاد األوروبي ،تقوم فكرة املشـروع
علــى تســليط الضــوء علــى آثــارالفســاد فــي تقديــم الخدمــات وخاصــة خدمــات التنميــة االجتماعيــة والصحــة والتعليــم ،علــى النســاء ،بالتركيــز
ُ
علــى أشــكال الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي مثــل (االبتــزازالجنس ــي ،والرشــوة الجنســية ،والتحــرش الجنس ــي املرتكــزعلــى اســتخدام
ّ
الســلطة مقابــل الحصــول علــى منافــع جنســية ،واســتغالل النفــوذ والواســطة وغيرهــا) .تخلــل الحفــل اإلعــان عــن تأســيس شــبكة «نـ ّـد»
نســاء ضــد الفســاد ،التــي تضــم فــي عضويتهــا مجموعــة مــن املؤسســات النســوية ،وناشــطات وفاعــات نســويات ،ســيعملن علــى تعزيــزدور
ّ
املرأة في مكافحة الفساد املبني على النوع االجتماعي .وفي كلمته االفتتاحية ،أكد السيد عبد القادرالحسيني ،رئيس مجلس إدارة ائتالف
ّ
أمــان أن الفســاد يعتبــرمــن أهــم املعيقــات التــي تواجــه تحقيــق أهــداف التنميــةُ ،ويعيــق إعمــال حقــوق اإلنســان ،ويحــد مــن تمتــع النــاس
بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية واملدنية والثقافية ،كون النساء هن
األكثرتض ً
ـررا من الفساد في تقديم الخدمات األساسية كالصحة والتعليم والتنمية
االجتماعية ،وتحدثت املديرة العامة ملركزاملرأة ،في كلمتها عن آثارالفســاد الســلبية
ّ
التــي تقــود إلــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وتؤثــربشــكل كبيــرعلــى جميــع أفــراد املجتمــع،
وخاصة النساء .وبدوره ،أعرب السيد يوريس هيرين ،رئيس وحدة الحكم في االتحاد
األوروبــي عــن امتنانــه وتقديــره للعمــل والشــراكة مــع جميــع املؤسســات الش ــريكة فــي
املناطــق املهمشــة لتعزيــزالحكــم الرشــيد والنزاهــة والشــفافية واملســاءلة واملســاواة فــي
تقديــم الخدمــات.

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي والمبادرة الفلسطينية لتعميق
الحوار العالمي والديمقراطية «مفتاح» يطلقان التقرير الموازي لمنهاج
بيجني +25
ّ
أطلق مركزاملرأة ومؤسسة «مفتاح» التقريراملوازي الصادرعن منظمات املجتمع املدني لبيجين  ،+25عبرآلية الزوم ،وذلك ضمن إطار
الذكرى الـ 25إلعالن ومنهاج عمل بيجين ،وقد شارك في اإلطالق أكثرمن  30مؤسسة مجتمع مدني وناشطة نسوية ومؤسسات دولية.
وقــد قامــت كل مــن املديــرة العامــة ملركــزاملـرأة رنــدة ســنيورة واملديــرة التنفيذيــة ملؤسســة مفتــاح د .تحريــراألعــرج بالترحيــب بالحضــور،
والتأكيد على أهمية هذا التقريرللبناء عليه في خطوات قادمة بهدف مواءمة منهاج بيجين مع القضايا الوطنية الفلسطينية الخاصة.
فيمــا ذكــرت ســنيورة بأنــه ســيتم البنــاء علــى هــذا التقريــرواملضاميــن التــي احتواهــا ،مــن أجــل إطــاق حمــات مناصــرة دوليــة ابتـ ً
ـداء مــن
الجلســة الــ 65للجنــة وضعيــة املـرأة فــي األمــم املتحــدة فــي نيويــورك ،واملؤتمــرات ذات العالقــة ضمــن الســياق ذاتــه فــي املكســيك وباريــس
علــى التوالــي ،وسيشــكل التقريــرأداة هامــة لجهــود املناصــرة املحليــة باســتخدام أدوات املتابعــة الدوليــة .وبدورهــا قدمــت قائــدة فريــق
املناصــرة فــي مركــز امل ـرأة مــرام زعتــرة ً
عرضــا بخصــوص محــور امل ـرأة والنزاعــات املســلحة (االحتــال العســكري) وجهــود الســام واألمــن
باإلضافــة إلــى محــاور العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،واملـرأة والبيئــة .كمــا اســتعرضت
أهــم التحديــات التــي واجهــت تنفيــذ منهــاج بيجيــن وأهمهــا االنتهــاكات اإلســرائيلية للقانــون
الدولــي اإلنســاني ،وغيــاب اإلرادة السياســية مــن جانــب الســلطة الفلســطينية لالمتثــال إلــى
االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا ،واالنقســام الفلســطيني ،ودور األحــزاب السياســية
واألطــراف الفاعلــة فــي املجتمــع املدنــي مقابــل تنامــي الثقافــة األبويــة والعشــائرية ،باإلضافــة
إلــى اإلرث التشــريعي املعقــد فــي فلســطين .وقــام املركــزومؤسســة «مفتــاح» بتصميــم وإطــاق
حملــة مناصــرة إعالميــة مــن أجــل نشــرالوعــي حــول بنــود منهــاج عمــل بيجيــن ،وأهم الجوانب
التــي ناقشــها التقريــر .ملشــاهدة التقريــر:
http//:www.wclac.org/files/library/21/04/qhmspdxnhspmdersogv8qi.pdf

63

المؤتمر الوطين السنوي حول «الفساد المبين على النوع االجتماعي»
مؤتمرا ً
ً
وطنيا حول «الفســاد املبني على النوع االجتماعي»،
في كانون األول ،عقد مركزاملرأة واالئتالف من أجل النزاهة واملســاءلة «أمان»
ً
ً
في مدينة رام هللا ،بحضور  85مشاركا/ة من مختلف محافظات الضفة الغربية ،مثلوا كال من املنظمات غيرالحكومية املحلية والدولية،
ومنظمــات املجتمــع املدنــي ،ومنظمــات املجتمــع املحلــي ،واملؤسســات النســوية ،ومجموعــات مــن الشــباب والشــابات ،ووســائل اإلعــام،
ً
ومحاميــن/ات ،وشــخصيات أكاديميــة ،فضــا عــن ممثلــي الــوزارات ذات الصلــة .وهــدف املؤتمــرإلــى الدفــع باتجــاه خلــق حــواروطنــي لوضــع
ّ
كافــة التدابيــرفــي ســبيل منــع الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،وتطويــرآليــات الحمايــة لضحايــا هــذا النــوع مــن الفســاد .وأكــد املؤتمــرمــن
خــال أوراق العمــل ّ
املقدمــة علــى أوجــه القصــور فــي التش ــريعات التــي تعالــج املـرأة الفلســطينية ،ال ســيما تلــك التــي تحــارب الفســاد ،وكذلــك
ّ
ّ
الثغرات املتعلقة بممارسة وتطبيق القوانين املتعلقة بإنصاف املرأة والعدالة في فلسطين ،كما تم توضيح أن املرأة تتأثربالفساد ألسباب
ّ
أكثــرتتعلــق بتــوازن القــوى فــي املجتمــع ،مــا يمنــح الرجــل النصيــب األكبــرمــن الوصــول إلــى املناصــب العليــا ،األمــرالــذي يؤكــد أهميــة تســليط
الضــوء علــى تأثيــرالفســاد علــى النســاء بشــكل خــاص ،والضغــط مــن أجــل اتخــاذ تدابيــروقائيــة ملنــع الفســاد بشــكل عــام.
فــي الجلســة األولــى مــن املؤتمــر ،اســتعرضت ميس ــرة الجلســة األولــى انتصــارحمــدان ،دراســة حــول «التدابيــرالوقائيــة لــدرء مخاطــرالفســاد
ً
املبني على النوع االجتماعي في تقديم الخدمات االجتماعية» .وناقشــت الجلســة كال من د .هديل قزازالباحثة في قضايا النوع االجتماعي،
وخال��د طمي�زـي الوكي��ل املس��اعد لشــؤون مديري�اـت التنميةــ االجتماعيةــ ف��ي الضفـ�ة .وتحدثــت فــي الجــزء األول مــن الجلســة الثانيــة مديــرة
البرامــج ملركــزاملـرأة أمــل أبــو ســرور ،والخبيــرة القانونيــة فاطمــة دعنــا ،ورنــا صــاح الديــن مــن هيئــة مكافحــة الفســاد حــول الدراســة الخاصــة
ب ـ «مراجعــة وتحليــل قانــون الفســاد واألنظمــة ذات العالقــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي» ،تــم خاللهــا اســتعراض وتحليــل قانــون مكافحــة
الفســاد مــن منظــور النــوع االجتماعــي ،وفــي جزئهــا الثانــي قــام كل مــن الباحــث االجتماعــي فــي مركــزاملـرأة نبيــل دويــكات ،وســاما عويضــة املديرة
العامــة ملركــزالدراســات النســوية ،بعــرض الدراســة التــي قــام بهــا املركــزحــول التحــرش الجنس ــي فــي أماكــن العمــل ،ونـ ّـوه دويــكات إلــى ضــرورة
تطبيـ�ق كافـ�ة القوانيـ�ن املتعلقـ�ة باملـ�رأة وعـ�دم االكتفـ�اء بوجودهـ�ا علـ�ى اللوائـ�ح واألنظمـ�ة.
واختتــم املؤتمــربمجموعــة مــن التوصيــات حــول مكافحــة الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،ومــن أهمهــا تطويــروتعديــل كافــة القوانيــن
املتعلقة بالفســاد ودراســة كافة اللوائح واألنظمة املتعلقة بهذه القوانين في ســبيل خدمة النوع االجتماعي ،وزيادة الوعي بثقافة الشــكوى
املرتبطة بأشكال الفساد املبني على الجنس ،كاالبتزازالجنـ�سي والرشوة الجنسية والتحرش الجنـ�سي ،إضافة إلى إدراج التحرش الجنسـي
ـاف لألخــاق فــي مدونــة أخالقيــات الخدمــة العامــة.
كفعــل منـ ٍ
لالطـالع على جلسات املؤتمرفي الضفة وغزة/https://www.facebook.com/WattanNews/videos/1009604246619299 :
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جلسة نقاش حول :مستقبل عالقة المجتمع المدني والنظام السيايس
الفلسطيين
شــارك مركــزاملـرأة فــي جلســة نقــاش خاصــة حــول مســتقبل عالقــة املجتمــع املدنــي والنظــام السيا�ســي الفلســطيني ،وذلــك فــي ظــل التطــورات
األخيرة الخطيرة على صعيد ملف حقوق اإلنسان ومساحة الحريات العامة ،ودور املجتمع املدني في املساءلة والرقابة ،بمشاركة ممثلين/
ات عــن  20مؤسســة مــن املجتمــع املدنــي ،تــم خاللهــا مناقشــة تداعيــات التطــورات األخيــرة علــى الصعيــد الوطنــي ،واألثــرعلــى مســتقبل دور
املجتمــع املدنــي فــي ضمــان الحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون األسا�ســي الفلســطيني واملعاهــدات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا فلســطين،
وبحــث آليــات العمــل املمكنــة أمــام مؤسســات املجتمــع املدنــي باختــاف توجهاتهــا لبلــورة خارطــة طريــق تكامليــة بهــدف تكريــس دور املجتمــع
املدنــي األصيــل كمدافــع عــن حقــوق اإلنســان ،وإعمــال القيــم الديمقراطيــة كأســاس للنظــام السيا�ســي الفلســطيني .تــم تنظيــم الجلســة مــن
قبــل املبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوارالعاملــي والديمقراطيــة «مفتــاح» واالئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة -أمــان.

مركز المرأة يُشارك في جلسة خاصة لمناقشة مسودة تقرير بعنوان :الحق
في الخصوصية ما بني المعايري الدولية والواقع الفلسطيين
شــارك املركزخالل عام  2021في جلســة خاصة ملناقشــة مســودة تقرير :الحق في الخصوصية ما بين املعاييرالدولية والواقع الفلســطيني،
الــذي أعدتــه الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان .وذلــك بتنظيــم ودعــوة مــن الهيئــة املســتقلة وبمشــاركة ممثليــن عــن النيابــة العامــة ،وشــركات
االتصــاالت واإلنترنــت ،وممثليــن/ات عــن عــدد مــن الــوزارات ومؤسســات املجتمــع املدنــي .خــال الجلســة تــم طــرح اآلراء واملالحظــات مــن
األطــراف ذات العالقــة بقضايــا الخصوصيــة بمــا يــؤدي إلــى إغنــاء التقريــر ،وجــرى نقــاش محــاور مســودة التقريــرالتــي تــم اســتعراضها خــال
ّ
الجلســة ،وقــد أكــدت الهيئــة املســتقلة علــى أن الهــدف مــن التقريــريتمثــل فــي تســليط الضــوء علــى الحــق فــي الخصوصيــة ،والعمــل علــى تعزيــز
هــذا الحــق لألفــراد فــي القانــون وعلــى أرض الواقــع.
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بناء قدرات المنظمات الشبابية من أجل خلق وكالء للتغيري في المجتمعات
المحلية
بناء شراكة جديدة مع «جمعية نبراس األجيال الشبابية» في قرية دارصالح في بيت لحم
ضمــن مبــادرة لتفعيــل املجتمــع املحلــي مــن خــال اســتهداف املؤسســات الشــبابية ،وخلـ ّـق نــواة للتغييــرتتكــون مــن الشــباب بهــدف تشــكيل
نمــوذج شــمولي فــي العمــل مــع صنــاع التغييــر ،عمــل املركــزخــال عــام  2021بشــكل مكثــف علــى اختيــارمؤسســة شــبابية للعمــل معهــا فــي
منطقة بيت لحم ،حيث تم تحديد ورقة مرجعية بمعاييراختياراملؤسســة الشــبابية وقائمة باملؤسســات الشــبابية املقترحة في محافظة
ً
بيت لحم الختيارواحد منها لبناء شراكة .تم عقد زيارات ملؤسسات شبابية في منطقة بيت لحم ،حيث والحقا لهذه الزيارات قام املركز
باختيارجمعية نبراس في قرية دارصالح ،النطباق املعاييرعليها ،وتم تحضيرمذكرة تفاهم ومراجعتها وتطويرها ،وعقد ّ
عدة اجتماعات
مــع إدارة الجمعيــة لتوضيــح طبيعــة النشــاطات والتدخــات وتوضيــح دور ومســؤولية كل مــن مركــزاملـرأة والجمعيــة خــال فتــرة الش ــراكة
وعــرض خطــة العمــل التــي ســيتم االعتمــاد عليهــا لتنفيــذ األنشــطة .كمــا شــملت هــذه االجتماعــات واللقــاءات باإلضافــة إلــى جمعيــة نبــراس
املركزالنسوي في القرية ومؤسسة ذوي اإلعاقة وتم التوافق على تقديم تدخل شمولي يشمل املؤسسات الثالث وبما يصب في مصلحة
املجتمـ�ع املحلـ�ي مـ�ن خـلال اسـ�تهداف الشـ�باب والناشـ�طات النسـ�ويات لتفعيـ�ل دورهـ�م كصنـ�اع للتغييـ�رفـ�ي مجتمعهـ�م املحلـ�ي.
في إطارهذه الشـراكة اإلستراتيجية ،وضمن خطة األنشطة التي تم االتفاق عليها مع الجمعية ،قام املركزبالشـراكة مع الجمعية بتنفيذ
ً
تدريــب حــول تعزيــزقــدرات املؤسســات الشــبابية فــي الحمايـ ّـة مــن العنــف فــي قريــة دارصــاح ،والحقــا تــم العمــل علــى تشــكيل لجنــة حمايــة
مــن قبــل شــبان وشــابات مــن أعضــاء جمعيــة نبــراس ممــن تلقــوا التدريــب ،وشــارك فــي التدريــب  10مــن أعضــاء جمعيــة نبــراس ( 5إنــاث،
 5ذكــور) وتــم تنفيــذه علــى مــدارأربعــة لقــاءات مــن قبــل األخصائيــة االجتماعيــة واملحاميــة فــي مركــزاملـرأة ،بهــدف رفــع قــدرات املشــاركين
واملشــاركات بمفهــوم العنــف وأســبابه وأنواعــه وأشــكاله ونتائجــه ،ومفهــوم التدخــل مــع النســاء ضحايــا العنــف ،مهــارات اإلرشــاد ،لجــوء
ضحايا العنف لطلب املساعدة في حاالت العنف ،آليات التدخل والتحويل وأنواع الحماية ،كما تم التطرق إلى العالقة ما بين حقوق
اإلنســان والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،باإلضافــة إلــى طــرق العمــل مــع املجموعــات وإدارة الوقــت والنقــاش وآليــات التواصــل
الفعـ�ال ،وفـ�ي الجـ�زء األخيـ�رمـ�ن التدريـ�ب تـ�م التطـ�رق إلـ�ى قانـ�ون العقوبـ�ات وقانـ�ون حمايـ�ة األسـ�رة مـ�ن العنـ�ف.
ّ
ً
الحقــا للتدريــب ،وضمــن خطــة التدخــل مــع الجمعيــة ،قــام األعضــاء ممــن تلقــوا التدريــب بتنفيــذ لقــاءات توعويــة موجهــة اســتهدفت
مجموعــات متنوعــة مــن الشــبان وطــاب املــدارس مــن املراحــل الثانويــة فــي محافظــة بيــت لحــم ،ورجــال العشــائرفــي قريــة دارصــاح ،بهــدف
رفــع وعــي الرجــال فــي املجتمــع حــول مفهــوم العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وأســبابه وأنواعــه وأشــكاله ونتائجــه ،وطبيعــة العنــف
داخــل األســرة ،وكيفيــة الحــد منــه فــي املجتمــع .شــارك فــي هــذه اللقــاءات أكثــرمــن  100شــاب ،تــم خاللهــا رفــع الوعــي وتســليط الضــوء حــول
عـ ّـدة مواضيــع مجتمعيــة تــم تحديدهــا مــن قبــل أعضــاء لجنــة الحمايــة ،منهــا تعزيــزالســلم األهلــي واملجتمعــي ،والعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي ،والجرائــم اإللكترونيــة ،والعنــف داخــل األســرة ،ودور امل ـرأة فــي املجتمــع.
ّ
وركــزأحــد التدخــات الشــمولية مــع جمعيــة نبــراس علــى بنــاء خطــة اســتراتيجية للجمعيــة شــاملة للتوجهــات املشــتركة مــع مركــزاملـرأة فــي
ّ
متخصص للخروج بخطة استراتيجية للجمعية ،والذي بدأ عملية التحضير
قضايا النوع االجتماعي ،حيث قام املركزبالتعاقد مع خبير
مــن خــال عقــد اللقــاءات مــع أعضــاء الجمعيــة لجمــع املعلومــات وتحليــل الوضــع القائــم والخــروج بوثيقــة خطــة اســتراتيجية تعكــس
ّ
تدخــات املؤسســة الشــبابية وتركــز علــى قضايــا النــوع االجتماعــي .حيــث تــم االنتهــاء مــن إعــداد الخطــة االســتراتيجية وتســليم النســخة
النهائيــة منهــا لجمعيــة نبــراس ،وذلــك بعــد تنفيــذ  3اجتماعــات تحضيريــة ملناقشــة تدخــات الجمعيــة ونشــاطاتها خــال الســنتين املقبلتيــن
واالتفـ�اق علـ�ى كافـ�ة التدخـلات.
لقــد ّأدى تدخــل املركــزمــع الجمعيــة إلــى تغييــرفــي نظــرة الجمعيــة ،لدورهــا
حيــث بــدأت تنظــرإلــى نفســها علــى أنهــا منظمــة مجتمعيــة يمكــن أن تكــون
نقطــة محوريــة للجمعيــات األخــرى فــي القريــة ،وبالتعــاون مــع الجمعيــة
ّ
تمكــن املركــز مــن التواصــل مــع املركــز النســوي فــي القريــة ومــع مركــز
األشخاص ذوي اإلعاقة والناشطين اآلخرين من الذكور واإلناث للعمل
بشــكل جماعــي إلحــداث تغييــرمجتمعــي شــامل فــي مجتمعهــم املحلــيً ،
علمــا
بــأن تمكيــن املجتمــع بشــكل عــام وحقــوق امل ـرأة بشــكل خــاص لــم يكــن
ً
تدخــا مباشـ ًـرا مــن تدخــات نبــراس ،فأصبحــت الجمعيــة بعــد التدخــل
نــواة لخلــق أبطــال التغييــرفــي املجتمــع.
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مركز المرأة يُشارك في المؤتمر الصحافي لمنتدى المنظمات األهلية
الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة الثامن من آذار عرب شبكة
وطن اإلعالمية
شــارك املركــزفــي املؤتمــرالصحافــي للمنتــدى ملناســبة الثامــن مــن آذاروإعــان موقــف حــول العديــد مــن القضايــا علــى الســاحة الفلســطينية
فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان والنســاء ،وخــال املؤتمــرتحدثــت املديــرة العامــة للمركــزالســيدة رنــدة ســنيورة عــن قانــون حمايــة األســرة مــن
ّ
ً
ً
واضحا في السياسات والتشـريعات والقوانين واألجندة النسوية التي تعمل من أجل تحقيق املساواة
تراجعا
العنف ،مشيرة إلى أن هناك
ً
ارتفاعــا بوتيــرة العنــف املباشــرالجســدي والنفس ــي ضــد النســاء ،خاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا ومــا تالهــا مــن
بيــن الجنســين ،وأن هنــاك
عنــف اقتصــادي دفعــت ضريبتــه النســاء ،وتحدثــت عــن غيــاب اإلرادة السياســية فــي تبنــي قوانيــن وتشــريعات تضمــن املســاواة وعــدم التمييــز
واالســتمرارواإلمعــان فــي عــدم تمريــراالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــزضــد املـرأة فــي الجريــدة الرســمية ،حيــث تــم تــرك
املؤسســات ملجابهــة القــوى الظالميــة داخــل املجتمــع الفلســطيني مــن أجــل عــدم تمريــرأي قوانيــن أو تشــريعات تليــق بامل ـرأة الفلســطينية
ونضاالتها املختلفة ،من ضمنها قانون حماية األسرة من العنف ،وطالبت بتبني قانون حماية األسرة من العنف وأن يكون للمرأة تمثيل
ً
بمراكــز صنــع القــرار .لالطــاع علــى املؤتمــر كامــا/https://www.facebook.com/WattanNews/videos/3679503112118302 :

عاش الثامن من آذاريوم املرأة العاملي
عاشت نضاالت املرأة الفلسطينية ودورها في مقاومة االحتالل والعمل على أكثرمن جبهة ،من ضمنها الجبهة االجتماعية ،في محاولة لتحقيق
املساواة وعدم التمييزوحياة أفضل لها ولكل املجتمع بشكل عام

المركز يُشارك في الحدث االفرتايض لقسم الشـرق األوسط وشمال أفريقيا
للمدافعات عن حقوق اإلنسان في المنطقة العربية
ُعقد الحدث االفترا�ضي في آذاربتنظيم من قسم الشـرق األوسط وشمال أفريقيا في مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم
ً
ودعمــا للمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان فــي املنطقــة العربيــة .وقــد كان موضــوع الحــدث
املتحــدة فــي جنيــف ،احتفـ ًـاء باليــوم العاملــي للمـرأة
«دور امل ـرأة القياديــة  -التقليــل مــن تأثيــر كوفيــد  ،»19-حيــث تــم تســليط الضــوء علــى األدوار القياديــة للم ـرأة ومناقشــتها ،وكذلــك حالــة
حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات فــي املنطقــة فــي ســياق جائحــة كورونــا ،وقــد كان املشــاركون مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان والنســاء املهنيــات
في املنطقة العربية .وشاركت السيدة رندة سنيورة ،بصفتها مدافعة عن حقوق اإلنسان في املنطقة ،في هذا الحدث ،حيث ّ
قدمت ً
عرضا
حــول «العنــف الجنس ــي واملبنــي علــى النــوع االجتماعــي ضــد النســاء والفتيــات خــال كوفيــد.»19-
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جلسة حوارية بعنوان «قيادة المرأة في سياق االنتخابات الفلسطينية»
شــارك املركــزفــي الجلســة الحواريــة بعنــوان« :قيــادة املـرأة فــي ســياق االنتخابــات الفلســطينية» ،التــي نظمتهــا القنصليــة الفرنســية العامــة فــي
القــدس واملمثليــة املكســيكية ،علــى شــرف الثامــن مــن آذاريــوم املـرأة العاملــي .وبمشــاركة كل مــن مركــزاملـرأة ،واملبــادرة الفلســطينية لتعميــق
وضمــت الجلســة عـ ً
الحــوارالعاملــي والديمقراطيــة «مفتــاح» ،ومركــزاألبحــاث واالستشــارات القانونيــة للمــرأةّ .
ـددا مــن مؤسســات املجتمــع
املدنــي والش ــركاء .وخــال الجلســة قــام املركــزبالحديــث عــن :تمكيــن املـرأة الفلســطينية مــن املشــاركة السياســية والقيــادة مــع التركيــزبشــكل
ّ
خــاص علــى العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،وكيــف يشــكل ذلــك عقبــة أمــام املشــاركة الهادفــة للمـرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة.

المركز يُشارك في مؤتمر بعُنوان «آثار العنف المبين على النوع االجتماعي
على مشاركة النساء والنساء ذوات اإلعاقة في الحياة الفلسطينية العامة»
تــم تنظيــم املؤتمــرمــن قبــل منظمــة كيــرالعامليــة فــي فلســطين (الضفــة الغربية/غــزة) ضمــن مش ــروع املســاواة علــى أســاس النــوع االجتماعــي
«كيانــي» وبتمويــل مــن الحكومــة البريطانيــة ،وبالش ــراكة مــع مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة والحكوميــة الفلســطينية ،حيــث اســتضاف
ّ
املؤتمــرمجموعــة كبيــرة مــن صنــاع القــراروممثلــي مؤسســات املجتمــع املدنــي الفلســطيني فــي ثــاث حلقــات نقــاش رئيســية .وســلط املؤتمــر
الضوء على قطاعي األمن والعدالة ً
سعيا لضمان تواجد النساء في هذه القطاعات بشكل عادل ألهمية هذين القطاعين وبسبب الفجوة
ً
الكبيــرة بيــن مشــاركة الرجــل واملـرأة فيهمــا ،حيــث هــدف املؤتمــربشــكل أسا�ســي إلــى رفــع توصيــات ترمــي إلــى إعــادة التــوازن بيــن الجنســين وفقــا
ّ
للمعاييرواالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان .وتخلل املؤتمرعرض مجموعة من املواد واإلنتاجات اإلعالمية التي تم إعدادها في سياق
املشــروع بهــدف املســاهمة فــي رفــع الوعــي املجتمعــي بجميــع أشــكال العنــف وتأثيــره الســلبي علــى األســرة والنســيج االجتماعــي وتحديـ ًـدا علــى
األشــخاص ذوي اإلعاقــة .وخــال املؤتمــر ،قـ ّـدم املركــزعرضــا عــن معيــارالعنايــة الواجبــة فــي مناهضــة العنــف ضــد املــرأة .واختتــم املؤتمــر
بعــرض صــور خاصــة بحملــة «ســأصل» ،وهــي مجموعــة مــن الشــابات الفلســطينيات فــي مواقــع األمــن والعدالــة ينفــذن مهــام غيــرنمطيــة.
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ضمن االحتفاء بيوم المرأة العالمي ،مركز المرأة يعقد ثالث جلسات نقاش
ومساءلة افرتاضية في آذار مع مجموعة من الشباب بالتعاون مع الهيئة
الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا»

دور الحكومة في توفيراألمن للنساء املتضررات من العنف خالل جائحة كورونا
شــارك فــي الجلســة عــدد مــن الــوزارات الفلســطينية واملؤسســات والش ــركاء ،وقــد جــاءت كفرصــة إلشــراك الشــباب فــي محــاورة املســؤولين
وصانعــي القــرارات ،وفــق نهــج يعــزز ديمقراطيــة الـرأي والحــق فــي التعبيــرواملســاءلة.

مشاركة النساء في صنع القرارخالل فترة الجائحة مع الشباب
حض ــرالجلســة عــدد مــن املؤسســات النســوية والحقوقيــة ومراكــزحقــوق اإلنســان والشــركاء ،وقــد جــاءت كفرصــة إلشــراك الشــباب فــي
محاورة املسؤولين وصانعي القرارات ،وفق نهج يعزز ديمقراطية الرأي والحق في التعبيرواملساءلة ،والتي تعتبرضمن الحملة اإلعالمية
لتعزيــزتطبيــق قــرارمجلــس األمــن  ،1325ومتابعــة تأثيــرجائحــة كورونــا علــى املـرأة والســام واألمــن.

زيادة العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة منذ بداية جائحة كورونا

ُعقدت الجلسة بحضور عدد من املؤسسات النسوية والحقوقية ومراكزحقوق اإلنسان والشركاء ،وجاءت كفرصة إلشراك الشباب في
محــاورة املســؤولين وصانعــي القــرارات ،وفــق نهــج يعــزز ديمقراطيــة الـرأي والحــق فــي التعبيــرواملســاءلة ،والتــي تعــد ضمــن الحملــة اإلعالميــة
لتعزيزتطبيق قرارمجلس األمن  ،1325ومتابعة تأثيرجائحة كورونا على املرأة والسالم واألمن ،وضمن االحتفاء بيوم املرأة العاملي الذي
يصــادف الثامــن مــن آذار ،بالشــراكة مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمـرأة واملمثليــة النرويجيــة.
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في الحملة العالمية
لمناهضة العنف ضد
المرأة 2021

71

ضمن حملة الـ ً 16
يوما ملناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات ..املركز ُيشارك في
الحملة الدولية ملناهضة العنف – معرض كولونيا
افتتحــت هيئــة األمــم املتحــدة للمـرأة املعــرض املتنقــل «كولونيــا» وتمــت إضــاءة األماكــن التاريخيــة فــي سبســطية بنابلــس ،بمشــاركة ممثليــن
عــن املؤسســات املحليــة والدوليــة وســفراء الــدول األجانــب فــي فلســطين ومركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي مجموعــة مــن املؤسســات
فــي  25تش ــرين الثانــي  ،2021ضمـ�ن فعاليـ�ات الحملـ�ة الدوليـ�ة ملناهضـ�ة العنـ�ف.
حيث انطلق املعرض في سبسطية قرب نابلس ليجوب بعدها عددا من القرى والبلدات في الضفة الغربية ،ويختتم فعاليته في غزة.
وقــد شــارك مركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي بشــكل فاعــل فــي التحضيــر
للمعــرض مــن حيــث املضاميــن املتعلقــة بقصــص النســاء مــن واقــع تقديمــه
للخدمــات للنســاء ضحايــا العنــف ،حيــث ســاهم فــي تزويــد اللجنــة التحضيريــة
بقصــص واقعيــة للنســاء وأيضــا ســاهم فــي مراجعــة كافــة القصــص واملضاميــن
للحفــاظ علــى الخصوصيــة والســرية للنســاء ،كذلــك قــدم كلمــة خــال االفتتــاح
فــي قريــة سبســطية مــن خــال املديــرة العامــة الســيدة رنــدة ســنيورة وجــه فيهــا
رســالة لجميــع النســاء بض ــرورة اإلبــاغ عــن العنــف ورفــض التمييــز وضــرورة
وجـ�ود شـ�راكة حقيقيـ�ة مـ�ع الرجـ�ل خاليـ�ة مـ�ن العنـ�ف والتمييـ�ز.
وقد شمل املعرض ثماني محطات في الضفة الغربية وثماني محطات في قطاع
غــزة ،حيــث شــارك املعــرض فــي جولتــه قصــص  16ام ـرأة فلســطينية تعرضــن
ً
خصيصــا لتكــون بمثابــة معــرض متنقــل ،وكذلــك تضمــن املعــرض
ألنــواع مختلفــة مــن العنــف ،وشــاركن قصصهــن فــي الحافلــة التــي صممــت
أنشطة مثل جلسات نقاش مع الحضور حول املساواة بين الجنسين شاركت املختصات في مركزاملرأة في إدارة  4جلسات منها ،إضافة إلى
توزيع كتيبات توعوية حول الخدمات املتاحة للنساء من ضحايا العنف ،وانتهاء بالدعوة إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
وقد ســمي املعرض باســم “كولونيا» نســبة إلى عنوان إحدى القصص التي ســردتها امرأة كانت تعاني من مضايقات وتحرش من قبل أحد
املعلميــن ،حيــث تتذكــراملـرأة فــي القصــة بقولهــا“ :كنــت أشــعربالغثيــان واالشــمئزاز ،خاصــة مــن رائحــة الكولونيــا في الصف».
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مركزاملرأة ُيشارك في فعاليات وأنشطة منتدى املنظمات األهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة تحت
شعار #أمن النساء استحقاق وطني وحقوقي
شــارك املركــزمــع منتــدى مناهضــة العنــف ضــد املـرأة فــي فعاليــات أنشــطة حملــة ال ـ ً 16
يومــا ملناهضــة العنــف ضــد املـرأة ،تحــت شــعار#أمــن
ُ
النساــء اس��تحقاق وطنــي وحقوق��ي و#الحري�ةـ ح��ق لــكل النس��اء .أطلقــت الحملــة بمؤتمــر صحافــي عابــر للحــدود جمــع مؤسســات نســوية
فلســطينية ،مــن الضفــة منتــدى مناهضــة العنــف ضــد املـرأة ،ومــن الداخــل ائتــاف فضــا ،ومــن غــزة تحالــف أمــل ملناهضــة العنــف ضــد
املـ�رأة ،بالشـ�راكة مـ�ع شـ�بكة وطـ�ن اإلعالميـ�ة.
تضمنت الحملة :التنسيق والتشبيك مع بلديات كل من بيت لحم ،ونابلس ،والبيرة ،وسلفيت ،لتنفيذ أنشطة الحملة من إضاءة البلديات
طوال فترة الحملة ،إضافة لتوزيع منشورات ومطبوعات الحملة ،وتنفيذ ورش توعوية حول واقع األسيرات وأهمية إقرارقانون حماية
األســرة منــ العنـ�ف .ووقفــة جماهيريــة أمــام مبنــى محافظــة نابلــس ،ملطالبــة مجلــس الــوزراء باإلســراع فــي إقــرارقانــون حمايــة األســرة مــن
العنــف ،خاصــة فــي ظــل عــدم توفــرإرادة سياســية لحمايــة النســاء ،ومــع ارتفــاع وتيــرة العنــف ضــد املـرأة وجرائــم القتــل ،والتــي كان آخرهــا
ً
ودعمــا لألســيرات فــي ســجون االحتــال ولتســليط الضــوء علــى مــا تتعــرض
جريم��ة مقت��ل أم ألربع��ة أطفاــل “صابريـ�ن خويرــة” ابنـ�ة كف��رنعم��ة.
لــه األســيرات الفلســطينيات فــي ســجو ّن االحتــال ،مــن معانــاة وانتهــاك لحقوقهــن فــي الســجون اإلســرائيلية بدايــة مــن التحقيقــات القاســية
والعزل االنفرادي واإلهمال الطبي ،نظم املنتدى بالشراكة مع تحالف أمل وائتالف فضا بالداخل الفلسطيني وقفة أمام الصليب األحمر
وأم��ام س��جن الدام��ون .كمــا عقــد املنتــدى بالشــراكة مــع بلديــة البيــرة ورشــة عمــل موســعة تحــدث فيهــا أهالــي األســيرات األمهــات واملريضــات،
وأسيرات محررات ومؤسسات حقوقية حول واقع األسيرات في سجون االحتالل .وأرسل املنتدى رسائل دعم وإسناد لألسيرات في سجون
االحتـلال مـ�ن خـلال برنامـ�ج “مراسـ�يل األسـ�رى” عبـ�رأثيـ�رشـ�بكة أجيـ�ال اإلذاعيـ�ة.
وتحــت شــعار#لنركــض معــا نحــو مجتمــع تكــون فيــه النســاء والفتيــات آمنــات فــي كل مــكان ،اختتــم املنتــدى أيضــا فعاليــات أنشــطة الحملــة
بتنظيــم بســباق الركــض مســافة  3كــم بعنــوان“ :نركــض مــن أجــل املســاواة” بالشــراكة مــع جمعيــة الشــابات املســيحية وبلديــة ســلفيت،
وبدعم من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي .حيث تخلل النشــاط عرض األفالم املشــاركة في ســباق أفضل فيديو تعبيري ،واإلعالن عن
الفائزيــن/ات األربــع/ة ،إضافــة لتكريــم الفائزيــن فــي الســباق الريا�ضــي ،وتــم عــرض فقــرة فنيــة لفرقــة إدوارد ســعيد مــن نابلــس ،واســكتش
مســرحي لفرقة «فرطت» حول أهمية مشــاركة املرأة في العمل وأخذ حقوقها .هذا وتضمنت الحملة ً
أيضا نش ــرإنفوجراف وفيديو جراف
حول أهمية توفيرالحماية لألسيرات في سجون االحتالل ،وأهمية محاسبة كل املسؤولين عن انتهاك الحريات أثناء التظاهرات السلمية
ضـ�د مقتـ�ل نـ�زاربنـ�ات ،إضافـ�ة للمطالبـ�ة بإقـ�رارقانـ�ون حمايـ�ة األسـ�رة مـ�ن العنـ�ف.
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حملة إعالمية لرفع الوعي حول قانون حماية األسرة من العنف والتأثيرعلى صناع القراروأصحاب الواجب
من أجل تبني القانون وإقراره
أطلــق املركــزالحملــة ضمــن حملــة الــً 16
يومــا ملناهضــة العنــف مــع إذاعــة نســاء أف أم التــي يبلــغ عــدد جمهورهــا  350ألــف مســتمع/ة وبهــا
 440908متابع على فيسبوك ،وهو هدفنا للوصول إليه طوال الحملة .تضمنت الحملة إنتاج وبث حلقتين إذاعيتين عن قانون حماية
األسرة :الحلقة األولى بعنوان «قانون حماية األسرة :آخراملستجدات (اآلفاق والتحديات)» تم خاللها استضافة سونا نصاراملستشارة
القانونيــة فــي وزارة شــؤون امل ـرأة ،وصبــاح ســامة منســقة تحالــف املنتــدى ،والحلقــة
الثانيــة بعنــوان «العنايــة الواجبــة  -املبــررات القانونيــة واالجتماعيــة لوجــود القانــون
وااللتزامــات الرســمية للدولــة تجــاه القانــون» ،وتــم فيهــا اســتضافة املحاميــة روان
عبيــد مــن مركــزاملـرأة والســيدة أمــل خريشــة مديــرة جمعيــة املـرأة العاملــة الفلســطينية
للتنميـ�ة ،وتـ�م بـ�ث الحلقـ�ات ً
أيضـ�ا عبـ�ر  SoundCloudو .Facebookوتضمنــت الحملــة
إنتــاج وبــث  2ســبوت إذاعــي عــن القانــون ،وتــم ترويــج الحملــة علــى صفحــات املحطــة
اإلذاعيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي حيــث وصلــت الحملــة إلــى  300ألــف مســتخدم
ومشاهد ،من صناع القرارواملؤسسات الحقوقية والنسوية ،والوزارات الفلسطينية
واملجتمــع بشــكل عــام.

مركزاملرأة ُيطلق حملة الـ ً 16
يوما ملناهضة العنف بالشراكة مع محافظة طولكرم وجمعية النجدة
جــاء اإلطــاق خــال ورشــة عمــل بعنــوان «لجــان تغييــرحــول أســس اختيــارالش ــريك وبنــاء أســرة خاليــة مــن العنــف» ،تحــت شــعارحمايــة
النســاء في ظل قانون حماية األســرة من العنف والدور املجتمعي في مناهضة أشــكال العنف املختلفة في املجتمع .بحضور كل من مديرة
دائرة النوع االجتماعي في املحافظة ،مركزاملرأة وجمعية النجدة وعدد من أعضاء لجان الحماية من محافظات طولكرم وقلقيلية وجنين
وطوباس والجهات ذات العالقة .وخالل اإلطالق تم التأكيد على أهمية هذا االجتماع الهام الذي يصب في خدمة أبناء مجتمعنا ويساهم
بشكل كبيرفي الحفاظ على منظومة السلم األهلي واستقراره ،وتم التطرق إلى الدور الكبيرالذي تلعبه لجان التغييرفي املناطق للحفاظ
علــى النســيج االجتماعــي ووقــف كافــة أشــكال العنــف املمــارس ضــد املـرأة ،والتشــديد علــى وقــف كافــة أشــكال العنــف ضــد املـرأة وتــم توجيــه
تحية لجميع أســيراتنا القابعات في ســجون االحتالل واللواتي يســطرن أســمى آيات
التضحيــة والوفــاء مــن أجــل الوطــن .وتــم التأكيــد علــى أهميــة هــذا االجتمــاع لتبادل
الخبــرات ووضــع خطــة تطويريــة للمرحلــة القادمــة تســاهم فــي الحــد مــن العنــف
ضــد املـرأة ،حيــث تــم تقديــم شــرح عــن آليــة عمــل ومهــام لجــان التغييــرفــي املناطــق
والذين ساهموا بشكل كبيرفي الحد من العنف ضد املرأة .وخرجت الورشة ّ
بعدة
توصيــات أهمهــا :إقــرار قوانيــن حمايــة لكافــة أفــراد املجتمــع الفلســطيني وخاصــة
النســاء ،بمــا يســاهم فــي الحــد مــن جرائــم القتــل والعنــف ضــد املـرأة والتأكيــد علــى
دور املجتمــع الفلســطيني بــكل أطيافــه وفئاتــه فــي مناهضــة العنــف ضــد املـرأة وأن
الرجــال شــركاء فــي عمليــة التغييــرودعــم النســاء.

ندوة افتراضية حول مناهضة التحرش الجنسـي في مكان العمل بالبالد العربية وإمكانية التصديق على اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم  190بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل
ُعقــدت النــدوة فــي تش ــرين الثانــي بتنظيــم مــن قبــل الشــبكة العربيــة للمجتمــع املدنــي
وضمت ً
النسويّ ،
عددا من املتحدثين/ات الذين تحدثوا عن تجارب من الدول العربية
في سبيل دعم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية  190cبشأن القضاء على
العنف والتحرش في أماكن العمل .هدفت الندوة إلى رفع الوعي بشأن أهمية التصديق
على االتفاقية ،وتبادل الخبرات بين البالد العربية والجمعيات النسوية بخصوص منع
التحــرش الجنس ــي فــي مجــال العمــل ،والتعــرف علــي دور النقابــات فــي التصـ ّـدي لظاهــرة
التحــرش الجنس ــي فــي العمــل .وتمــت إدارة النــدوة مــن قبــل الدكتــورة فاطمــة خفاجــي من
مص ــر ،والســيدة رنــدة ســنيورة املديــرة العامــة ملركــزاملـرأة
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األموال المشرتكة

بقلم املحامية هنادي احميدات
عند الحديث عن األموال املشتركة يتبادرإلى أذهاننا أموال الشـركات أو الشـراكات بشكل عام أو األموال على الشيوع بين مجموعة فرقاء
أو شــركاء أو ورثــة وال نعتقــد لوهلــة أننــا نت ّحــدث عــن أمــوال وممتلــكات أو مدخــرات تتعلــق بزوجيــن ،نظـ ًـرا لخصوصيــة هــذه العالقــة ومــا ينتــج
عنهــا بــكل التفاصيــل التــي ال تخــرج للعلــن إل فــي حــال اختــاف وجهــات النظــرالشــديد املــؤدي إلــى نــزاع أو إشــكال يصــل إلــى املحيــط العائلــي أو
حتــى قاعــات املحاكــم.
يرفــض املجتمــع الش ــرقي والفلســطيني تحديــدا هــذا املفهــوم ،حيــث يقــوم علــى معطيــات قبليــة وذكوريــة ســحقت جميــع الحقائــق والحقــوق
والعدالة ومعاييراملساواة في أي طرح واقعي ،فاملرأة تشارك زوجها تفاصيل حياته وعائلته وتتقاسم معه الحال في السـراء والضـراء ،سواء
كانــت عاملــة أم زوجــة باملفهــوم التقليــدي (ربــة بيــت) فهــي مشــاركة فاعلــة وحقيقيــة وتبــذل مــن الجهــد مــا يكفــي ليجعلهــا صاحبــة حــق كمــا
حاالت الطالق وعمل
هي صاحبة واجب ،وهذا ما ال يحدث مجتمعيا .ظاهرة بدأت تنتش ــربكثرة ،الخالفات ًالزوجية ًوانتشارواسع لعدد ً
النســاء ومشــاركتهن باإلنفــاق ،حيــث إن النســاء يعملــن ويمتلكــن حســابات بنكيــة ودخــا مســتقال ودفاتــرشــيكات وأوراقــا تجاريــة مختلفــة
وكمبيــاالت وســندات ويقمــن باإلنفــاق وتوفيــراألقســاط فتشــارك املـرأة الــزوج بقســط املنــزل أو الســيارة وأي عقــارمــن أمــوال منقولــة أو غيــر
منقولة دون مقابل لهذه املشاركة في سبيل العائلة .وفقا ملا سلف تخرج املرأة دائما التي حضرت لبيت الزوجية دون االكتراث ملا شاركت
فيــه مــن جهــد ومــال.
إن حد انتهاء العالقة الزوجية بالطالق وإنهاء العقد الشـرعي القائم بينهما هو الحقوق املالية املثبتة في هذا العقد وال تتعداه ألي حقوق
ماليــة أخــرى ،لــذا أصبحــت هنــاك حاجــة ملحــة جــدا للوقــوف علــى مــا يتبــع العالقــة الزوجيــة مــن ارتبــاط مالــي وتوحيــد فــي الذمــم املاليــة
(مبني على الرابطة الزوجية واالعتبارية) لكل من الزوجين؟ نعم قد يستغرب البعض من هذا الكالم ولكن وبطبيعة الحال جاءت جميع
القوانيــن الوطنيــة والقوانيــن الدوليــة تؤكــد الذمــة املاليــة املســتقلة للنســاء ،وحتــى جميــع الشــرائع الســماوية اكــدت حــق امل ـرأة بامللكيــة
الفرديــة وحقهــا بالتملــك ويتبــع هــذا الحــق ويتفــرع عنــه وجــود ذمــة ماليــة مســتقلة لهــا.

الواقع القانوني الفلسطيني
عند نشوب نزاع على امللكية (املشتركة) واألموال الخاصة بالزوجين من الصعب جدا الفصل بهذا النزاع بسهولة ،حيث طبيعة العالقة
الزوجيــة ووجــود مانــع أدبــي وشــراكة الحيــاة بيــن الطرفيــن ،يرجــع ذلــك لعــدة أســباب غيــرالرابطــة الزوجيــة ،منهــا عــدم وجــود نــص فــي قانــون
األحــوال الشــخصية الــذي ينظــم العالقــة الزوجيــة مــن وقــت النشــوء حتــى الطــاق مقتص ــرا تنظيــم الحقــوق املاليــة للزوجــة وقــت نشــوء
العالقــة أو عنــد إنهائهــا ومــا يتعلــق بــاإلرث للمســتحقين ،حيــث قســم اإلرث حســب الشــريعة اإلســامية وأعطــى حصــة واضحــة محــددة لــكل
ّ
مــن البنــت والزوجــة واألم ،ومــن قراءتــي القانونيــة إعطــاء الزوجــة حصــة مــن تركــة زوجهــا إنمــا هــو إقــرارصريــح بــأن لهــا ذمــة مســتقلة خاصــة
ً
ّ
بهــا ،واألهــم أن لهــا حقــا باالشــتراك مــع زوجهــا فــي أمــوال العائلــة ،ويؤكــد ذلــك فــرض القانــون حصــة للزوجــة بحســب وضعهــا وتكويــن العائلــة
من حيث وجود أوالد ،أي أن حصة الزوجة التي ليس لديها أطفال بربع التركة أما الزوجة التي لديها أطفال بثمن التركة دون اشتراط أن
تكــون عاملــة أوقــد ســاهمت فــي مدخــرات العائلــة ،وهنــا وجــب القيــاس علــى هــذه القاعــدة مــع األخــذ بعيــن االعتبــاراملشــاركات الفعلية للمرأة
بأمــوال العائلــة .فعنــد انتهــاء عقــد الــزواج بوفــاة الــزوج ترثــه زوجتــه وتشــارك بحصــة مــن مالــه.
ّأمــا القوانيــن املدنيــة األخــرى فلــم تنظــم أيضــا هــذا املوضــوع أو تتطــرق لــه بشــكل دقيــق وباملعنــى املطلــوب ملــا هــو واقــع حاليــا مــن منازعــات.
أمــا القضــاء فلــم يش ــرإلــى تثبيــت هــذا الحــق بنــص واضــح وصريــح ،بــل جــاء ليثبــت الحقــوق بنــاء علــى االدعــاءات املطروحــة مــن خــال نظــر
املنازعات املدنية أو الجزائية من إساءة ائتمان أو سرقة للسيولة واملصاغ الذي تملكه النساء أو كفالة القروض في حال لجأت للمطالبة
بــه ودعــاوى املطالبــة بديــن إن كان بعــد االنفصــال للمطالبــة بمــا دفعتــه مــن أمــوال فــي بنــاء البيــت أو غيــر ذلــك مــن مشــاركات ماديــة .إذ
تخضــع لوســائل اإلثبــات العامــة ودون االلتفــات إلــى أي معاييــرخاصــة ،وهــذا يؤكــد أن الطــرق التــي يتــم فيهــا تقســيم األمــوال مــن اإلشــكاليات
األساسية املوجودة أمام القضاء والقضاة وأمام املشـرع ما يكفي وعلى فرض حصول البعض من النساء على حكم بمطالبة مالية تدخل
فــي إشــكاليات أخــرى تتعلــق بتنفيــذ الحكــم واإلجــراءات الطويلــة التــي يجــب ان تمــربهــا فــي ســبيل تحصيــل حقوقهــا والرســوم الباهظــة التــي
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تتكبدهــا فــي ســبيل ذلــك ،ناهيــك عــن أن بعــض األمــوال التــي يحكــم بهــا للنســاء غيــرقابلــة للقســمة أصــا ،وهنــا تراهــن علــى أوضــاع صعبــة ال
تتناســب مــع وضعهــا االجتماعــي ،فإمــا أن تحمــل كل العقــارأو تأخــذ قيمــة حصتهــا وإن رفضــت يجــب بيــع العقــارباملــزاد العلنــي وفــق إجــراءات
جديــدة الخاســرالوحيــد فيهــا هــي املـرأة التــي غالبــا مــا تكــون أمــا وحاضنــة ألطفــال صغــاربحاجــة إلــى تفريــغ مجمــل وقتهــا لهــم.
مؤخرا قضت محكمة االســتئناف الش ــرعية بصالحية املحكمة الش ــرعية في نظراملنازعات املتعلقة باألموال املشــتركة الخاصة بالزوجين
بعــد الطــاق ،وكانــت بحكمهــا أحدثــت ضجــة ال نقلــة نوعيــة كمــا ينبغــي ،حيــث ان اختصاصــات القضــاء الش ــرعي واضحــة ومحــددة بموجــب
قانون األحوال الشخصية وقانون أصول املحاكمات الشـرعية بالتقا�ضي الشـرعي ،ما نقل املوضوع إلى مرحلة أصعب من سابقتها ،حيث
كان أولــى اللجــوء إلــى املظلــة التش ــريعية لســن قانــون أو تعميــم خــاص بشــأن تقســيم األمــوال املشــتركة بطريقــة معينــة إليجــاد آليــات بديلــة
اختياريــة للتقســيم أو للحفــاظ علــى حقــوق الطرفيــن ،حيــث إن األمــوال املشــتركة بأنواعهــا املنقولــة وغيــراملنقولــة تحتــاج إلــى القضــاء بكافــة
فروعــه واختصاصاتــه العامــة الواســعة ألن تقســيم األمــوال املشــتركة مــن اختصــاص املحاكــم النظاميــة ،فبعــض هــذه النزاعــات يمكــن أن
يدخل تحت وضاعة اليد وبعضها يدخل تحت االفرازالرضائي أو القضائي وبعضها قد يكون إزالة شيوع وجميعها قضاء قد تندرج تحت
هذا الباب ،وورد نص قانوني صريح حدد اختصاصات املحاكم النظامية وتحديدا محكمة الصلح ،واألموال غيراملنقولة تحديدا تتقاطع
بين دوائراألرا�ضي واملالية والضرائب وهيئة التســوية وســوق رأس املال وأي جهة أخرى وفقا لطبيعة هذا املال بنطاقه الواســع والهيئات
اإلدارية التي تديره وتنظم أمور انتقاله بين االفراد هي جميعا تحت مظلة القضاء النظامي .وعلى فرض العكس ال تستطيع دوائرالتنفيذ
الشـرعي املكتظة بملفات النفقات والحقوق األخرى املتعلقة بعقود الزواج والطالق والتي فيها ما يكفي من اإلشكاليات ومحدودية نطاق
عمل دوائرالتنفيذ الشـرعية ،خصوصا أن إحدى مراحل التقسيم يمكن أن تكون من خالل البيع باملزاد العلني وغيرها مما يكفي ليعرقل
تنفيذ أي قرارصادرعن املحاكم الشــرعية بخصوص تقســيم األموال املشــتركة.
وال أدري هــل مــن املناســب لحــل هــذا التنــازع القانونــي حــول االختصــاص الذهــاب بــه إلــى املحكمــة الدســتورية لفصلــه وتحديــد املحكمــة
صاحبــة االختصــاص املحكمــة الشــرعية أو املحاكــم النظاميــة فــي الوقــت الحالــي أم ال.
من خالل تجربتي الشــخصية في عدد من القضايا وامللفات التي انتهت بالطالق وكانت النســاء قد شــاركن فعال بمبلغ مالي كبيرلش ــراء بيت
أو ســيارة أو عقــار ،وعنــد االفتــراق بقيــت بيــد الــزوج أو كان مــن األســاس مســجال باســمه والتمويــل مــن الزوجــة عبــرقــرض شخ ــ�صي باســمها
أو بكفالتهــا للديــن دون أي وثيقــة قانونيــة تحفــظ لهــا أي حــق ،مــا اضطرهــن للعــزوف عــن املطالبــة بحقوقهــن أو الدخــول بمســاومات جائــرة
للتنازل عن هذه األموال في سبيل أطفالهن وتحصيل حقوقهم من نفقات وحق بالحضانة ،حتى إنه في إحدى الحاالت التي لن تغيب عن
مخيلتــي ســيدة تخلــت عــن حلمهــا بالطــاق مــن رجــل مســتبد وعنيــف ومنتهــك لكافــة الحقــوق املاديــة واالجتماعيــة واملعنويــة لهــا وألطفالهــا،
وهي مريضة بمرض عضال وال مســاند لعائلتها ســواها بســبب صعوبة تقســيم األموال املشــتركة بينها وبين زوجها ،حيث تم تجربة عدد من
الوســائل لتقســيمها وتركــه وبائــت بالفشــل ،مــا اضطرهــا للرضــوخ لواقــع قانونــي ســيئ والبقــاء معــه وإســقاط دعــوى الطــاق للحفــاظ علــى
األوالد وحياتهــم بشــكل مســتقر.
حيــث تعــرف األمــوال املشــتركة بيــن الزوجيــن مــا يتأتــى بعــد الــزواج مــن أمــوال ومــا ينمــو ويتنامــى عنهــا مــن إنتــاج ال تدخــل فيهــا األمــوال التــي
آلت ألحد الزوجين إرثا أو امللكية الخاصة بأحد الزوجين قبل الزواج (مع تحفظي على ذلك حيث شهدت اآلونة األخيرة عددا من حاالت
الطالق بســبب رفض الزوجة إعطاء زوجها أو مشــاركته بإرثها الذي آل لها من عائلتها وغالبا ما يتم اســتخدام أســاليب ضغط اجتماعية
أو معنويــة لســلب ممتلكاتهــا الخاصــة أو بســبب رفضهــا الحصــول علــى قــرض بن ـكـي أو ســحب دفتــرشــيكات باســمها) وينطبــق األمــرذاتــه علــى
فلسفة القروض التي تقدمها مؤسسات تعنى بتمكين املرأة ودعمها اقتصاديا من خالل تمويل مشاريع صغيرة بمبالغ معينة ،حيث تكون
هــي املقترضــة واملديونيــة باســمها ولكــن تكــون إدارة املش ــروع أو املبلــغ الســائل قــد ســلم للــزوج دون علمهــا أيــن تــم صرفــه ،وفــي العديــد مــن
الحاالت حصل انفصال تحملت النساء وحدهن األعباء املالية والقانونية لهذه األموال ولم يكن أمام هذه املؤسسات إال اللجوء للقانون
لتحصيــل حقوقهــم عنــد عــدم الســداد ،وبالتالــي تحولــت الجهــة التــي أنشــئت لتســاند وتدعــم املـرأة إلــى جهــة تزجهــا بالســجن لعــدم الســداد،
وهــذا موضــوع غيــربعيــد عــن موضوعنــا املتعلــق باألمــوال املشــتركة واســتخدام الرابطــة الزوجيــة لتضييــع الحقــوق ،مــن هنــا ومــن الكثيرمن
املشاهدات والقضايا التي تكرست حول املوضوع يجب أن ندفع معا عجلة التغييرواإلصالح إما إليجاد تشـريع مناسب وعصـري يالمس
حاجــات النســاء ويراعــي جميــع الفــروق واإلشــكاليات التــي تنفــذ بموجــب الفــراغ التش ــريعي والترهــل القضائــي غيــراملنصــف للنســاء.
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قام املركزبإصدارخطته اإلستراتيجية (« )2025-2021نتعلمُ ،نشارك املعرفةُ ،ن ّ
عزز املشاركة املجتمعية لحماية وتمكين النساء والعمل
كــوكالء للتغييــر »...بصورتهــا النهائيــة وتعميمهــا علــى قائمــة الشــركاء واملموليــن ،وتتضمــن الخطــة تمهيـ ًـدا ومقدمــة ،ومراحــل تطــور املركــز
وعملــه ( ،)2020-1991وتحليــل وضــع املـرأة فــي فلســطين ،والخطــة اإلســتراتيجية ملركــزاملـرأة ،ونطــاق عمــل وبرامــج املركــز ،ونظريــة التغييــر،
واإلطـ�ار املنطقـ�ي ،وتقييـ�م املخاطـ�ر .لالطـلاع علـ�ى الخطـ�ة كاملـ�ة https://www.wclac.org/files/library/21/07/uzjkdz5vspvxd� :
nm3785src.pdf

املركزيعقد تدر ًيبا لطاقمه حول :منظومة النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع االئتالف من أجل النزاهة
واملساءلة (أمان)
ً
تدريبــا لطاقمــه حــول منظومــة النزاهــة ومكافحــة
عقــد املركــز خــال العــام،
الفســاد ،وتــم تنفيــد التدريــب مــن قبــل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة
(أمــان) ملــدة يوميــن فــي كل مــن رام هللا وأريحــا ،وذلــك فــي إطــاراملش ــروع املشــترك
يــب قــدم أمــان ً
عرضــا
بيــن املركــزوأمــان“ ،نــد” نســاء ضــد الفســاد .وخــال التدر
حــول تأثيــر الفســاد علــى النســاء ،وتنــاول التدريــب عـ ّـدة موضوعــات هــي :قيــم
النزاهــة ومؤشــراتها حيــث تــم تعريــف مفهــوم النزاهــة ومؤشــراتها وأدوات تطبيــق
قيمهــا فــي املؤسســات األهليــة ،مبــادئ الشــفافية ومؤشــراتها وهنــا تــم الحديــث
عن تعريف مفهوم الشــفافية ومؤشــراتها وأدوات تطبيق مبادئها في املؤسســات
األهليــة ،نظــم املســاءلة ومؤشــراتها حيــث تــم الحديــث عــن مفهــوم نظــم املســاءلة
ومؤشراتها وأدوات تطبيقها في املؤسسات األهلية ،وآليات تضمين قيم النزاهة
ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة فــي برامــج وأنشــطة مركــزاملــرأة.

املركز ُيشارك في ورشة عمل الشـرق األوسط وشمال أفريقيا حول إصالح قانون األسرة
تــم تنظيــم الورشــة اإلقليميــة مــن قبــل حركــة مســاواة ،منظمــة املســاواة اآلن ،اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املـرأة ،وهيئــة األمــم املتحــدة
ً
للم ـرأة  -الــدول العربيــة ،جمعــت الورشــة نحــو  60مشــاركا/ة مــن املنطقــة العربيــة مــن نشــطاء ،وأكاديمييــن وصانعــي قــرار ،مــن أجــل بنــاء
املعرفــة وتقديــم الدعــم للدفــع نحــو تغييــربعــض التش ــريعات التمييزيــة بقوانيــن األســرة .وقــد كانــت الورشــة عبــارة عــن جلســات ملناقشــة
ـتويين الوطنــي واإلقليمــي ،وتبــادل املمارســات الناجحــة ،وكذا
ومواجهــة أهــم العقبــات والتحديــات إلصــاح قوانيــن األســرة املســلمة علــى املسـ ّ
وفــرت مســاحات للتعــاون بيــن املشــاركين للعمــل سـ ً
ـويا علــى
التعلــم مــن التطــورات اإليجابيــة التــي حدثــت بالفعــل إلصــاح القوانيــن ،كمــا
ّ
مبادرات مشــتركة ،في الســنوات املقبلة .وكانت املديرة العامة للمركزإحدى املتحدثات الرئيســيات في الورشــة حيث قدمت ورقة بعنوان:
قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف :التحالفــات ،واملــوارد املســتخدمة ،والــدروس املســتفادة.
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ورقات سياسات عامة حول قضايا النوع االجتماعي (الجندر)
بالرشاكة مع الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي
في إطارعضوية مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في الشبكة العربية للمجتمع املدني النسويّ ،
أعد املركزبالشـراكة مع عضوات
الشــبكة أربــع ورقــات سياســات عامــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ،تناولــت الورقــات أربعــة مجــاالت مواضيعيــة ذات صلــة بقضايــا النــوع
االجتماعــي (الجنــدر) بغيــة إعــاء صــوت منظمــات املجتمــع املدنــي واملنظمــات النســوية والدفــع للم�ضــي ً
قدمــا فــي مســاعي تحقيــق املســاواة
بين الجنسين :وضع حد للعنف القائم على النوع االجتماعي في املنطقة العربية ،الصحة الجنسية واإلنجابية في املنطقة العربية ،املرأة
والســام واألمــن فــي املنطقــة العربيــة ،العدالــة االقتصاديــة وحقــوق املـرأة فــي املنطقــة العربيــة .لالطــاع علــى الورقــات مــن خــال الرابــط
التالــيhttps://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/07/policy-papers-on-key-gender- :
thematic-areas-by-the-arab-states-csos-and-feminists-network

وضع حد للعنف
القائم على النوع
االجتماعي في
املنطقة العربية.

الصحة الجنسية
واإلنجابية في
املنطقة العربية

املرأة والسالم
واألمن في
املنطقة العربية

العدالة
االقتصادية
وحقوق املرأة في
املنطقة العربية

االجتماع الدوري للشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان
كعضونشط في الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان ،شارك مركزاملرأة في االجتماع الدوري للشبكة الذي تم خالله تبادل املعلومات
حــول وضعيــة حقــوق اإلنســان مــع التركيــزبشــكل خــاص علــى قوانيــن الحمايــة الجنائيــة والعقوبــات املعتمــدة فــي كل دولــة ،وتطبيــق اتفاقيــة
مجلــس أوروبــا ضــد العنــف األســري “اتفاقيــة اســطنبول” ،مــن حيــث رفــع الوعــي بأهميتهــا ومــدى مالءمــة القوانيــن والتش ــريعات املحليــة لــكل
دولــة مــع االتفاقيــة .وتــم التركيــزعلــى تقييــم الخطــة اإلســتراتيجية الســابقة ملجموعــة النــوع االجتماعــي فــي الشــبكة األورومتوســطية .كمــا كان
املركــز ً
أيضــا جـ ً
ـزءا مــن اجتماعــات املناقشــة حــول الخطــة اإلســتراتيجية ملجموعــة النــوع االجتماعــي فــي الشــبكة األورومتوســطية والخطــة
اإلســتراتيجية املســتقبلية للشــبكة.

املركز ُيشارك في جلسة نقاش مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان

ُعقــدت الجلســة فــي كانــون الثانــي بيــن مجموعــة صغيــرة مــن منظمــات املجتمــع املدنــي حــول املخاطــرالتــي يواجههــا املدافعــون عــن حقــوق
اإلنســان ومنظمــات املجتمــع املدنــي فــي الضفــة الغربيــة ،بمــا فيهــا القــدس الش ــرقية ،واإلمكانيــات املتاحــة لتعزيــزحمايتهــم .هدفــت الجلســة
إلــى إيجــاد بعــض اإلجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا لتعزيــزحمايــة املنظمــات واملدافعيــن/ات عــن حقــوق اإلنســان ،وتــم خاللهــا إجــراء مقدمــة
موجــزة مــن قبــل املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان حــول االتجاهــات الســائدة واالنتهــاكات التــي تــم رصدهــا ضــد املنظمــات واملدافعيــن/
ات عــن حقــوق اإلنســان ،ومناقشــة آليــات الحمايــة املتاحــة والحاجــة إلــى مزيــد مــن الحمايــة ،ومناقشــة حــول الخطــوات املســتقبلية
واإلجــراءات املشــتركة املمكنــة.
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املركزيشارك في ندوة بعنوان «قيادة الطريق» :املرأة تقود السالم واألمن في أفغانستان واألرا�ضي الفلسطينية
املحتلة واليمن

ُعقــدت النــدوة فــي شــباط ،حيــث قامــت مؤسســة أوكســفام بمشــاركة النتائــج املســتخلصة
ّ
مــن بحثهــا حــول “قيــادة الطريــق” ،وخــال النــدوة تحــدث املركــزعــن فلســطين مشـ ًـيرا إلــى أن
لالحتــال اإلســرائيلي آثـ ًـارا ُم ّ
دمــرة علــى حيــاة الفلســطينيين خاصــة النســاء اللواتــي يواجهــن
ً
مزدوجــا” بســبب البنــى الذكوريــة األبويــة داخــل املجتمــع الفلســطيني واالنتهــاكات
“خطـ ًـرا
املســتمرة للقانــون الدولــي اإلنســاني مــن قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي ،ومــع ذلــك ،كانــت
ومؤسسات حقوق اإلنسان في طليعة العمل على أجندة املرأة والسالم
املؤسسات النسوية ّ
واألمن في فلسطين وسلطت الضوء على العوائق والعقبات التي ال تزال فلسطين تواجهها،
وفــي النهايــة قدمــت عـ ّـدة توصيــات.

تدريب حول االتجاهات الجديدة في الفكرالقانوني اإلسالمي حول قوانين األسرة
شارك مركزاملرأة في حزيران في تدريب ملدة ثالثة أيام عبرتقنية زوم قامت بتنظيمه مؤسسة مساواة الدولية حول االتجاهات الجديدة
في الفكرالقانوني اإلسالمي حول قوانين األسرة ،شارك فيه ما يقارب  32مشاركة من مختلف مؤسسات املجتمع املدني واألطرالنسوية
فــي األرا�ضــي الفلســطينية كافــة ،ضمــن سلســلة موائــد حــوار تناولــت أهــم القضايــا البــارزة فــي األحــوال الشــخصية مــن أمــوال مشــتركة
وحضانــة وطــاق وزواج وواليــة وشــهادة وبتركيــزعلــى موضــوع الواليــة والقوامــة وعــرض تجاربنــا فــي هــذا البــاب ،مــع ضــرورة البنــاء املعرفــي
ومقاصــد الشــريعة اإلســامية إلحــداث تغييــرفــي قوانيــن األحــوال الشــخصية ،وضــرورة دمــج األئمــة ورجــال الديــن فــي حواراتنــا للوصــول إلــى
تغييــرحقيقــي مبنــي علــى مقاصــد الشــريعة اإلســامية وليــس أحكامهــا.

مائدة مستديرة افتراضية حول «اإلرث الصراعي للمرأة الفلسطينية»
شارك املركزفي املائدة املستديرة بتنظيم من مؤسسة ال سالم بدون عدالة و ،Raisina-Houseوكانت املديرة العامة إحدى املتحدثات
ً
ّ
فــي الورشــة مشــيرة إلــى أن النســاء الفلســطينيات عــادة مــا يعشــن حياتهــن فــي تقاطــع تهديديــن مهميــن :الهيــاكل األبويــة داخــل املجتمــع
الفلسطيني من ناحية ،واآلثارالضارة لاللتزامات العسكرية اإلسرائيلية من ناحية أخرى ،واآلن التهديد الثالث اإلضافي وهو كوفيد19-
الذي أدى إلى تفاقم جميع أوجه عدم املساواة الهيكلية بشكل أكبرومنع وصول النساء للعدالة إضافة إلى األزمات االقتصادية .وتحدثت
عــن االنتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني وفشــل إســرائيل فــي احتــرام حــق الفلســطينيين/ات فــي الرعايــة الصحيــة والوفــاء بالتزاماتهــا كقــوة
محتلــة.

مركزاملرأة ُيشارك في أنشطة وتدريبات مع مركزحملة «املركزالعربي لتطويراإلعالم االجتماعي»

ّ
ّ
ّ
الرقميــة فــي فلســطين ،نظمــه مركــزحملــة ،بشــكل رقمــي عبــر
الخصوصيــة وحمايــة البيانــات
فــي آب ،شــارك املركــزفــي يــوم درا�ســي حــول :واقــع
ّ
منصــة «هــوب إن» ،وجــاء الحــدث بالتزامــن مــع إطــاق مركــزحملــة دراســة استكشــافية بعنــوان «واقــع الخصوصيــة وحمايــة البيانــات
ّ
الرقميــة فــي فلســطين» .خــال اليــوم الدرا�ســي تــم اســتعراض أبــرز نتائــج التقريــرومخرجاتــه ،وذلــك فــي جلســة حواريــة مــع الباحــث .وانضـ ّـم
للحــدث متحدثــون/ات مــن الحكومــة واملجتمــع املدنــي والقطــاع الخــاص ،قامــوا بالتعقيــب علــى البحــث ،وكذلــك خبــراء ومختصــون/ات
تحدثوا عن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات في إدارة البيانات وحماية الخصوصية ،واختتم اليوم الدرا�سي بجلسة تم فيها بحث
آفـ�اق وتطلعـ�ات لقضيـ�ة الخصوصيـ�ة وحمايـ�ة البيانـ�ات فـ�ي الوطـ�ن العربـ�ي.
وشــارك املركــزبــدورة تدريبيــة حــول :اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي
للحمــات الرقميــة ،ملــدة أربعــة أيــام .هدفــت إلــى تطويــروتمكيــن قدرات األفراد
العاملين/ات في مؤسسات املجتمع املدني والحراكات االجتماعية الستخدام
منصــات التواصــل االجتماعــي وتوظيفهــا فــي حمالتهــم الرقميــة بمــا يخــدم
قضاياهم من أجل التغييراالجتماعي ورفع الوعي والتأثيرفي السياسات التي
يناصرونهــا ،اســتهدف التدريــب العامليــن/ات أو مــن لهــم عالقــة بمؤسســات
املجتمع املدني والحراكات االجتماعية ،بهدف بناء وتطويرقدرات املؤسســة
والعامليــن/ات فيهــا .وشــمل التدريــب العديــد مــن املواضيــع منهــا :كيفيــة
تخطيط لحملة رقمية ،الكتابة التسويقية للحمالت الرقمية ،التسويق عبر
شــبكات التواصــل االجتماعــي ،اإلعالنــات املمولــة عبــرفيســبوك وانســتغرام.
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املركز ُيشارك في منتدى جيل املساواة :باريس 2021
جمع املنتدى رؤساء دول وحكومات ،وقادة منظمات دولية ،وممثلين عن املجتمع املدني وعن منظمات شبابية ،وعن القطاع الخاص
مــن أجــل قطــع التزامــات تاريخيــة والنهــوض فــي املســاواة بيــن الجنســين علــى نحــو مســتدام .كان املركــزمــن بيــن املشــاركين فــي املنتــدى تحــت
ّ
عنوان :قصص من جائحة الظل في املنطقة العربية ،حيث ركزعلى آخرالتطورات السياسية مع العدوان العسكري على غزة والعنف
ووجــه عـ ً
املتســارع فــي القــدس والضفــة الغربيــة ،وجائحــة كوفيــد 19-واســتجابات مركــزاملــرأةّ ،
ـددا مــن املطالــب إلــى كل مــن مجلــس حقــوق
اإلنسان ولجنة ّ
تقصـي الحقائق والسلطة الفلسطينية بضرورة وضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل ومطالبتها
ً
ً
جنسانيا لتأثيراالنتهاكات اإلسرائيلية وجرائم
بإنهاء الحصاراملفروض على غزة ،ودعوة لجنة تق�صي الحقائق لتضمين تحقيقها تحليال
الحــرب علــى النســاء والفتيــات الفلســطينيات ،وأنــه علــى الســلطة الفلســطينية ضمــان تلبيــة احتياجــات الفئــات املهمشــة خــال أوقــات
الطــوارئ واعتمــاد نظــام حمايــة شــامل ،وضمــان توفيــرالخدمــات ملنــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي واســتمرارآليــات التحويــل فــي
أوقــات الطــوارئ.

مركزاملرأة ُيشارك في ورشة عمل إقليمية في العاصمة األردنية عمان من أجل إطالق مشروع «التنفيذ امليداني
إلجراءات الدعوة إلى العمل»
نظمــت الورشــة اإلقليميــة مــن قبــل منظمــة كيــرالعامليــة وجمعيــة النســاء العربيــات فــي األردن بالتعــاون مــع املبــادرة الفلســطينية لتعميــق
الحــوارالعاملــي والديمقراطيــة “مفتــاح” .وشــارك فــي الورشــة  21مــن منظمــات حقــوق النســاء واملنظمــات التــي تقودهــا نســاء وغيرهــا مــن
منظمــات املجتمــع املدنــي .جــاءت الورشــة مــن أجــل إطــاق مشــروع “التنفيــذ امليدانــي إلجــراءات الدعــوة إلــى العمــل” علــى مســتوى منطقــة
الش ــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ولبنــان والعــراق ،يســتهدف املشــروع إضفــاء الطابــع املؤسس ــي وواجــب املســاءلة فــي التعامــل مــع العنــف
الجندري ،ومعالجة العنف املبني على النوع االجتماعي في الحاالت الطارئة واإلنسانية املتأثرة بالنزاعات ،ووضع خطة بناء على أولويات
واحتياجات املؤسسات املشاركة ،ويرمي املشروع ً
أيضا إلى تعزيزالشراكات
بين املنظمات الفلســطينية التي تقودها النســاء من أجل إنشــاء مجموعات
تعمــل علــى الحمايــة مــن العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ّ،باإلضافــة
إلــى املخرجــات املهنيــة التــي نتجــت عــن هــذه الورشــة ،التــي وفــرت ً
أيضــا
فرصــة لقــاء اســتثنائي لناشــطات فلســطينيات يقطـ ّـن فــي أماكــن مختلفــة فــي
الوطــن مــن الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة ومناطــق عــام  ،48حيــث
استطعن ّ
تحدي الحواجزوالحدود بأشكالها املتعددة .وتعتبرهذه الورشة
مــن األنشــطة الرئيســية لهــذا املش ــروع حــول بنــاء شــراكات (شــبكات) بيــن
املنظمــات التــي تقودهــا النســاء فــي فلســطين لتعزيــزإنشــاء مجموعــة التنفيــذ
امليدانــي للدعــوة إلــى العمــل للحمايــة مــن العنــف املبنــي علــى النوع االجتماعي
فــي حــاالت الطــوارئ فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

خالل زيارة رئيس البعثة األرجنتيني ملركزاملرأة في رام هللا
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مشاركات المركز
اإلعالمية
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حملة مناصرة إعالمية إلقرارقانون حماية األسرة من العنف «نعمل ً
سويا كوكالء للتغييرمن أجل حماية
وتعزيزصوت املرأة» بالتعاون مع تلفزيون وطن

تضمنت الحملة ً
عددا من الحلقات والسبوتات تم بثها والترويج لها في وسائل التواصل االجتماعي ،كذلك تمت استضافة عدد من
صناع القرار ،واملهنيين ،والحقوقيين ،من أجل تحليل أهمية وجود منظومة حماية للنساء تتمثل بإقرارقوانين تستجيب اللتزامات
دولة فلسطين للمواثيق واالتفاقيات التي انضمت لها .تناولت الحملة املوضوعات التالية:

•آن األوان إلماطة اللثام عن خصوصية وقدسية العنف األسري .للمشاهدة:
https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/495747995122003/
•قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف يعــد الخطــوة األولــى ملنــع العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الناجيــات ومحاســبة
مرتكبيــه .للمشــاهدة:
https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/184193616852366/
سلبا على النساء والفتيات فقط ،بل يؤثر ً
•العنف املبني على النوع االجتماعي ال يؤثر ً
أيضا على الفتيان والعائلة واملجتمع ككل.
للمشاهدة:
https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/298555088449594/
•ال لتشريع الجريمة واالعتراف القانوني بها .للمشاهدة:
https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/170372174944813/
ُ
«فلنحم األسرة» .للمشاهدة:
•األسرة عماد املجتمع والركيزة األولى التي تبنى عليها تنمية املجتمعات
ِ
https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/285898896426085/
•الحماية الشاملة من العنف املبني على النوع االجتماعي حق للنساء وواجب على صناع القرار .للمشاهدة:
https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/772683289916376/

• ً
ً
وسويا من أجل تبني قوانين جنائية عادلة تحمي األسرة من العنف .للمشاهدة:
معا

https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/147547543982808/
•يعــد إقــرار قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف معيـ ًـارا أساسـ ًـيا لتطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة
وتوصيــات لجنــة االتفاقيــة ذات الصلــة .للمشــاهدة:
https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/2970679823150946/
•حلقــة خاصــة حــول قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف ضمــن حملــة إعالميــة ومناصــرة للضغــط علــى صنــاع القــرارإلقــرارقانــون
حمايــة األســرة مــن العنــف .للمشــاهدة:
https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/507006017203651/
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القوانين املعمول بها قديمة وال تتواءم مع االتفاقيات الدولية ،وعلى الحكومة رصد املوازنات لقضايا النوع
االجتماعي .للمشاهدة:
https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/5110745548996679/

القوانين املعمول بها قديمة وال تتواءم مع االتفاقيات الدولية ،وعلى الحكومة رصد املوازنات لقضايا النوع
االجتماعي .للمشاهدة:
https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/5110745548996679/

خاصة حول قانون حماية األسرة من العنف ضمن حملة إعالمية ومناصرة للضغط على صناع القرارإلقرار
قانون حماية األسرة من العنف .للمشاهدة:
https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/507006017203651/
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فلسطينيات مدافعات عن حقوق اإلنسان :حملة ضمن أنشطة التحالف اإلقليمي للمدافعات عن حقوق
اإلنسان ،بدعم من Global Fund For Women
https://www.youtube.com/watch?v=LJQsBix9U8U

أفالم وسكتشات توعوية حول الحقوق االجتماعية والقانونية للنساء املقدسيات أو املتزوجات من مقدسيين
بشكل خاص .للمشاهدة:
https://drive.google.com/drive/folders/13uzB52ADnzbrpe9hif7UubFyaJq9d2l8

هل التوصيات املنبثقة من تقاريرالظل ملزمة لدولة االحتالل؟ ملشاهدة الحلقة:
https://ne-np.facebook.com/MaanNews.net/videos/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%
D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%
D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-/326449319047948/
85

مركزاملرأة لإلرشاد القانوني يقدم تعديالت على قانون الخدمة املدنية تراعي النوع االجتماعي .للمشاهدة:
https://www.wattan.net/ar/tv/358119.html

قوانين حماية املرأة من العنف ملاذا لم تقرها السلطة الفلسطينية حتى اللحظة ..أين الخلل ومن املسؤول؟
لالستماع للحلقة:
https://www.facebook.com/wscpal/videos/1305189396647239/

حملة مناصرة إعالمية حول موضوع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي وأهمية إقرارقانون حماية
األسرة من العنف عبروكالة ً
معا اإلخبارية .للمشاهدة:
https://www.facebook.com/WclacPalestine /

حلقة تلفزيونية مع تلفزيون وطن« :ماذا يترتب على دولة فلسطين لعدم تطبيق التزاماتها بمنهاج عمل بيجين».
ملشاهدة الحلقة كاملة:
https://www.facebook.com/WclacPalestine/videos/422913662127790/
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حملة مناصرة إعالمية حول األموال املشتركة املتحصلة بعد الزواج مع وكالة ً
معا
ً
•حلقة تلفزيونية عبروسائل التواصل االجتماعي وصلت إلى  32ألف شخص ،و 80ألفا عبرالتلفزيون .أظهرتحليل الجمهور أن
 ٪72منهم رجال و ٪28نساء .وكانت أغلبية الجمهور من الضفة الغربية ،يليها قطاع غزة والقدس .رابط الحلقة التلفزيونية:
https://www.facebook.com/MaanNews.net/videos/2970112879892893
•إنتاج ونشرإنفوغراف وراديو سبوت عن األموال املشتركة وصل إلى  40ألف شخص ٪70 ،من الجمهور هم من الرجال و ٪30من
النساء .وكانت أغلبية الجمهور من الضفة الغربية ،يليها قطاع غزة والقدس .للمشاهدة:
https://www.facebook.com/page/111029928948046/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D
8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%20

حملة توعية بالتعاون مع شبكة وطن اإلعالمية ضمن مشروع «ند» نساء ضد الفساد
حلقة تلفزيونية حول :قانون مكافحة الفساد من منظور النوع االجتماعي.
https://www.wattan.net/ar/tv/355327.html
حلقة حول :التحرش والسياسات املانعة:
https://www.wattan.net/ar/tv/358815.html
إنتاج ونشر 3فيديو جرافيك حول:
الرشوةhttps://www.facebook.com/WattanNews/videos/879256469452322 :
التحرش الجن�سيhttps://www.facebook.com/WattanNews/videos/671065787593892 :
االبتزازالجن�سيhttps://www.facebook.com/WattanNews/videos/408584447616429 :
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إطــالق...
كتب تقارير دراسات
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التهديدات المركّبة :كيف أثّرت جائحة كورونا واالحتالل والنظام األبوي
على المرأة الفلسطينية عام 2020
ّ
ّ
تقريــرأصــدره مركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي فــي شــباط ُ ،2021يحلــل التقريــركيــف أثــرالتهديــد
ً ّ
قدما .يركز
الثالث لجائحة كورونا على النساء الفلسطينيات طوال عام  ،2020وما هو مطلوب للمض ــي
ل
التقريــرعلــى ســتة مجــاالت للتأثيــر :الحــق فــي الصحــة ،العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،الوصــو إلــى
العدالــة ،األزمــات االقتصاديــة والحرمــان مــن حقــوق العمــل ،مشــاركة املـرأة والقيــادة ،وانتهــاكات القانــون
ً
الدولــي اإلنســاني .ملشــاهدة التقريــركامــا:
https://www.wclac.org/files/library/21/03/m8bwzl5xfxczrncl5ygkyi.pdf

تقرير المتابعة لمنهاج عمل بيجني  25+الصادر عن منظمات المجتمع المدني
تقريــر مشــترك أصــدره مركــز امل ـرأة واملبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العاملــي والديمقراطيــة (مفتــاح) .تــم وضــع التقريــر اسـ ً
ـتنادا
ّ
إلــى املبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن مكتــب األمــم املتحــدة للم ـرأة ،والتــي تتنــاول القضايــا الســت التــي يســلط الضــوء عليهــا إعــان ومنهــاج
عمــل بيجيــن .يتنــاول القســم األول األولويــات ،والتحديــات واإلخفاقــات خــال الســنوات الخمــس املاضيــة ،يليــه التقــدم املحــرز فــي مجــاالت
االهتمــام الحاســمة الســتةّ .أمــا القســم الثالــث ،فيناقــش فيــه تقريــر املتابعــة اإلجــراءات املتخــذة ملعالجــة التحـ ّـرر مــن العنــف ،والوصــم
والصور النمطية ،ثم ينتقل التقريرإلى القسم الرابع حول املشاركة املجدية ،واملساءلة واملؤسسات املستجيبة للنوع االجتماعي ،بما فيها
اســتجابات الحكومــة لإلســتراتيجيات ،وخطــط العمــل الحساســة للنــوع االجتماعــي ،والتزاماتهــا فــي اتخــاذ إجــراءات كفيلــة بتلبيــة التزاماتهــا
القانونيــة بموجــب القانــون الدولــي ،وتحديـ ًـدا التوصيــات واملالحظــات الختاميــة للجنــة ســيداو.
كمــا يتنــاول مــا إن كانــت الحكومــة قــد اتخــذت تدابيــرمــن أجــل مواءمــة السياســات والتشــريعات
الفلســطينية التمييزيــة مــع اتفاقيــة ســيداو وأي معاييــردوليــة أخــرى لحقــوق اإلنســان.
فيمــا يناقــش القســم الخامــس التقــدم املحــرز فــي أجنــدة املـرأة والســام واألمــن خــال الســنوات
الخمــس املاضيــة ،ودور املـرأة فــي عمليــات صنــع القــراروبنــاء الســام ضمــن الســياق الفلســطيني
من االحتالل العسكري ّ
املطول والصـراع الفلسطيني -اإلسرائيلي .ويسلط الضوء على التقدم
أو اإلجــراءات املتخــذة خــال الســنوات الخمــس املاضيــة لبنــاء وإدامــة الســام واألمــن ،وخاصــة
ّ
بعــد تبنــي قــرارمجلــس األمــن رقــم  1325وتبنــي الجيــل األول مــن خطــة العمــل الوطنــي ،كذلــك
يتنــاول هــذا القســم اإلجــراءات املتخــذة ملعالجــة انعــدام املســاواة بيــن الجنســين والقضــاء علــى
وأخيرا ُيعالج القسم األخير ّ
ً
املكون البيئي من خالل عدسة النوع االجتماعي،
التمييزضد املرأة.
فيتنــاول السياســات البيئيــة التــي تبنتهــا الحكومــة الفلســطينية والتأثيــر الســلبي لالحتــال
اإلســرائيلي علــى الحقــوق البيئيــة للنســاء والفتيــات فــي األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة.
لالطالع على التقريرباللغة العربيةhttps://www.wclac.org/files/library/21/04/qhmspdxnhspmdersogv8qi.pdf :
وباللغة اإلنجليزيةhttps://www.wclac.org/files/library/21/04/jqv2nposb9btdgvz4cerb7.pdf :
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تقرير الحاضر والمستقبل:
المساواة بني الجنسني والسالم واألمن في عالم الكوفيد« 19-إحاطة
بشأن دولة فلسطني»
تــم إعــداد التقريــر بالتعــاون املشــترك مــا بيــن مركــز امل ـرأة ومؤسســة وكاالت التنميــة الدوليــة ومنظمــة
العمــل الجنســاني مــن أجــل الســام واألمــن فــي اململكــة املتحــدة البريطانيــة .يحــدد التقريــر تأثيــر وبــاء
كوفيــد 19-علــى املســاواة بيــن الجنســين والســام واألمــن ،كمــا يقـ ّـدم ســت توصيــات لالســتجابة لهــذا
الوباء ،باإلضافة إلى األزمات املستقبلية .وتم عقد اجتماع مناصرة ملتابعة توصيات التقريرمن أجل
صياغــة رســائل موجهــة ألصحــاب الواجــب لالســتجابة للتوصيــات الــواردة فــي التقريــر .إضافــة إلــى عقــد
ورشــة عمــل مشــتركة مــع القنصليــة البريطانيــة العامــة فــي القــدس ،تــم خاللهــا مناقشــة تطويــرإجــراءات
ملموســة لتحســين الحساســية تجــاه النــوع االجتماعــي فــي االســتجابة ل ـ  COVIDفــي فلســطين ومــا بعــده.
لالطالع على التقريرباللغة العربية https://www.wclac.org/files/library/21/03/palyipho� :
dtj29xyepllrkc.pdf
وباللغة اإلنجليزية https://www.wclac.org/files/library/21/03/zcxwbfjxrzz9apyem7og� :
gl.pdf

نحو قانون خدمة مدنية عادل وحساس للنوع االجتماعي:

ورقة سياسات عامة ومقرتحات لتعديل قانون الخدمة المدنية
ّ
تــم إصــدارالدراســة فــي حزيــران  ،2021تســلط الدراســة الضــوء علــى واقــع قطــاع الخدمــة املدنيــة فــي
ُ
فلســطين وتحديـ ًـدا مــن منطلقــات نســوية حقوقيــة .نقـ ّـدم فــي هــذه الدراســة األســاس السياســاتي
والفكــري الــذي اســتند إليــه املركــز فــي عمليــة املراجعــة القانونيــة ،ونتائــج املراجعــة والتعديــات التــي
نقترحهــا علــى مســودة القانــون التــي جــرت مناقشــتها األشــهر املاضيــة فــي مجلــس الــوزراء الفلســطيني.
تحتــوي الدراســة علــى ثالثــة أقســام :القســم األول :األرضيــة الفكريــة والسياســاتية ،القســم الثانــي
يتنــاول :مراجعــة ألحــكام مشــروع قانــون الخدمــة املدنيــة الفلســطيني لســنة  ،2020أمــا القســم الثالــث
فعبــارة عــن التغذيــة الراجعــة.
لالطالع على الورقة باللغة العربية https://www.wclac.org/files/library/21/06/owub� :
ps3zssu9jjgftbd3io.pdf

حقوق المرأة ،حقوق إنسان :الدليل التدرييب
هــذا الدليــل هــو مخــرج رئيس ــي مــن مخرجــات مش ــروع املســاواة علــى أســاس النــوع االجتماعــي فــي األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة ،بالتعــاون
مــع منظمــة كيــرالعامليــة فــي فلســطين (الضفــة الغربيــة /غــزة)ُ .يســتخدم هــذا الدليــل مــن قبــل الحقوقييــن/ات واملحامييــن/ات والعامليــن/
ات االجتماعييــن/ات ،الصحييــن/ات فــي مجــال مناهضــة العنــف املبنــي علــى أســاس النــوع االجتماعــي
واإلعالمييــن/ات العامليــن/ات فــي قطــاع النــوع االجتماعــي وحقــوق املــرأة .ويعــد الدليــل فــي أجزائــه كمرجــع
إثرائي فيه العديد من التطبيقات العملية املستمدة من واقع التجربة املهنية والعملية في قضايا العنف
ضد املرأة .ويستهدف الدليل هذا القطاع من املهتمين/ات للمساهمة في تقوية معارفهم/ن ومهاراتهم/ن
في مجال التدخل مع النســاء ،وفي العمل على حمالت مناهضة العنف ضد املرأة من أجل الضغط على
صنــاع القــرارالفلســطيني لتعديــل القوانيــن والتشــريعات والسياســات التــي تنتهــك حقــوق النســاء.
ينقســم الدليــل إلــى قســمين رئيســين ،القســم األول يتمحــور حــول مهــارات التدريــب وإعــداد مدربيــن/
ات قادريــن/ات علــى تخطيــط وتصميــم وإعــداد وتنفيــذ وتقييــم األنشــطة التدريبيــةّ .أمــا القســم الثانــي
فيتمحــور حــول مــواد نظريــة وتدريــب معرفــي حــول أربــع قضايــا رئيســية وهــي النــوع االجتماعــي ،وقانــون
األحــوال الشــخصية ،وقانــون العقوبــات الفلســطيني ،وقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف ،واتفاقيــة
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة.
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تقرير

وصول النساء ضحايا العنف للعدالة في فلسطني»
يســعى التقريــرمــن خــال اســتعراضه فاعليــة القواعــد القانونيــة الوطنيــة ومــدى مواءمتهــا مــع املعاييــرالدوليــة لحقــوق اإلنســان الخاصــة
بتحقيق املساواة للنساء ،إلى تمكينهن من الوصول للعدالة .كذلك يحاول التقريرمن خالل مراجعة لألحكام القضائية واإلجراءات التي
ً
واكبــت تلــك األحــكام تحليــل العقبــات التــي تحــول دون إنصــاف الضحايــا وتمكيــن النســاء مــن العدالــة فــي فلســطين ،وصــوال إلــى النتائــج التــي
توصــل لهــا ،وتوفيــرتوصيــات بشــأن اإلجــراءات والسياســات التــي يجــب اتخاذهــا فــي هــذا املجــال.
يحتــوي التقريــرعلــى مقدمــة وملخــص تنفيــذي وثالثــة أجــزاء :الجــزء األول :اإلطــارالقانوني لوصول
النســاء للعدالــة فــي فلســطين ،والقوانيــن الجنائيــة ومــدى مواءمتهــا مــع املعاييــر الدوليــة ،الجــزء
الثانــي :تطــرق التقريــرإلــى ضمانــات وصــول النســاء للعدالــة وفــق القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان،
الجــزء الثالــث :تنــاول التقريــرأشــكال العنــف ضــد املـرأة الخاضعــة ً
غالبــا للتمييــزفــي نظــام العدالــة
الجنائيــة الفلســطيني .كمــا يحتــوي علــى نتائــج نوعيــة وتحليليــة وتوصيــات.
للتقريرباللغة العربية:
https://www.wclac.org/files/library/21/06/bom2a0iyd4zfm93tjccgkm.pdf
وباللغة اإلنجليزية:
https://www.wclac.org/files/library/21/06/bzbwwjyjlninyph7ndstly.pdf

قتل النساء في زمن الكورونـــا:

تقرير تحليلي حول حاالت قتل النساء اليت رصدها ووثّقها المركز خالل
عامي 2020-2019

يســتعرض التقريــرتفاصيــل حــاالت القتــل التــي قــام املركــزبرصدهــا وتوثيقهــا خــال عامــي (ّ ،)2020-2019
يبيــن التقريــراســتمرارمسلســل
ّ
جرائم القتل ضد النساء ،بل وتبين لنا أن هناك تفاقما وزيادة في عمليات القتل بشكل خاص خالل عام  ،2020حيث الظروف الخاصة
التــي واكبــت تفش ــي وبــاء كوفيــد 19-واإلجــراءات الطارئــة التــي اتخــذت ملحاصــرة انتشــاره .لقــد تمكــن املركــزمــن رصــد وتوثيــق ( )58حالــة قتل
ّ
لنســاء وفتيــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى مــدارعامــي ( )2020-2019وهــو مــا يؤكــد اســتمرارتف�شــي الظاهــرة ويســلط الضــوء علــى
الفجــوات التــي ال تــزال قائمــة فــي مكافحتهــا.
يعــرض التقريــر فــي فصولــه املختلفــة البيانــات واإلحصائيــات واملعلومــات املتعلقــة بضحايــا جرائــم القتــل ،وظــروف ومالبســات حدوثهــا
أوليــا لهــذه الجرائــم مسـ ً
وبعــض النتائــج التــي ّأدت إليهــا ،كمــا يتنــاول تحليـ ًـا ً
ـتندا إلــى رؤيــة ورســالة مركــز امل ـرأة التــي تتبنــى الفكــر النســوي
القائم على املناداة بالعدالة واملساواة ونبذ كافة أشكال وأنواع التمييزواالضطهاد ضد النساء وانتهاك حقوقهن في املجاالت االقتصادية
واالجتماعيــة والثقافيــة واملدنيــة والسياســية ،وعلــى رأســها حقهـ ّـن األسا�ســي الــذي ّ
نصــت عليــه كل املواثيــق واألعــراف اإلنســانية أال وهــو
ملخصــا للنتائــج التــي ّ
ً
توصــل إليها التحليل والتوصيات املبنية
الحــق فــي الحيــاة .ويقـ ّـدم التقريــركذلــك
علــى ذلــك ،كمــا يأخــذ بعيــن االعتبــارأهميــة إعــادة التأكيــد علــى بعــض التوصيــات التــي أشــرنا إليهــا فــي
تقاريرسابقة ،ولم تجد طريقها إلى التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع ،فبالتالي ال تزال تعيق عملية
التصــدي للظاهــرة واجتثاثهــا مــن جذورهــا.
ومــن الجديــرذكــره ،بأننــا كمركــزاملـرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي خــال عشــرين ً
عامــا مــن الرصــد
والتوثيــق مــا زلنــا نعمــل علــى بنــاء وترســيخ أســس محــددة ومنظمــة فــي عمليــة الرصــد والتوثيــق تمكننــا
مــن تعزيــزالقــدرة علــى التحليــل الدقيــق للواقــع وتقديــم نتائــج وتوصيــات عمليــة وواقعيــة مــن أجــل
ً
تطبيقهــا والعمــل بهــا للمســاهمة فــي تقليــص حجــم انتشــارهــذه الظاهــرة وصــوال إلــى إنهائهــا بالكامــل.
ً
لالطالع على التقريركامال:
http://www.wclac.org/files/library/21/11/oadcm6raannp1oehgzhtpw.pdf
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بمناسبة األول من أيارعيد العمال العاملي :لتتوقف كل أشكال التمييزواالضطهاد بحق النساء الفلسطينيات العامالت
للعام الثاني على التوالي يطل علينا األول من أيارعيد العمال العاملي ونحن نعيش كمجتمع فلسطيني ،وسائراملجتمعات البشـرية ،في
ظل التبعات واالنعكاسات السلبية التي ترتبت على تف�شي وانتشاروباء كوفيد 19-واإلجراءات والسياسات الطارئة التي جرى اتباعها
للتخفيــف مــن آثــارالجائحــة التــي طالــت مجمــل جوانــب ومجــاالت الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا .فــي عيــد العمــال
ّ
العاملــي نســتذكرأن أكثــرالتداعيــات الســلبية للجائحــة ومــا تبعهــا مــن إجــراءات طارئــة وقعــت علــى كاهــل العمــال ،حيــث ارتفعت معدالت
البطالــة بصــورة لــم يســبق لهــا مثيــل ،وفقــد آالف العمــال والعامــات فــرص عملهــم ،فيمــا تعــرض آخــرون إلــى تقليــص كبيــرفــي أيــام العمل
دائما ،فإن النساء ّ
وفقدان العديد من املكتسبات والحقوق العمالية ،وأدى ذلك بدوره إلى ارتفاع معدالت الفقر .وكما يحصل ً
هن
أول املتضـررين في زمن الحروب والكوارث وانتشاراألوبئة ،وهي آخراملستفيدين عندما يتعلق األمربأولويات الفرص املتاحة للخروج
ّ
من كل تلك األزمات املجتمعية .وعلى صعيد النساء الفلسطينيات العامالت ،فإنه ال شك بأن االنعكاسات السلبية ألزمة كوفيد19-
قد طالت النســاء العامالت أكثرمن أي فئة أو شــريحة اجتماعية أخرى ،كما أن حجم الض ــرر الواقع عليهن يفوق الضرر الواقع على
ً
أوال كونهن عامالت ً
وثانيا
العمال الذكور .وهو مؤشرعلى التمييزاملضاعف الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات العامالت ،التمييز
كونهــن نســاء ....
عاش األول من أيارعيد العمال العالمي
العدالة واملساواة للنساء العامالت
ً
لالطالع على البيان كامال:
_http//:www.wclac.org/News/341/On_the_Occasion_of_the_International_Labor_Day_WCLAC_Calls_for
the_Prohibition_of_all_Forms_of_Discrimination_and_Oppression_against_Palestinian_Working_Women
 1أيار 2021

الشعب الفلسطيني ينتفض ضد االستعمارالصهيوني العنصري من أجل الحرية والعدالة
يســتنكرمنتــدى املنظمــات األهليــة ملناهضــة العنــف ضــد املـرأة ،وتحالــف أمــل ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ،وائتــاف «فضا» فلســطينيات
ضــد العنــف ،بأشــد العبــارات مــا تقترفــه دولــة االحتــال اإلســرائيلي مــن جرائــم حــرب ضــد املدنيــات واملدنييــن فــي قطــاع غــزة ،وتطهيــرعرقــي
ً
ً
ً
شهيدا/ة ،من بينهم أكثرمن  36امرأة و 61طفال،
عموما ،أسفرت عن ارتقاء أكثرمن 237
وتمييزعنصـري في األرض الفلسطينية املحتلة
باإلضافــة ملــا يزيــد عــن  6287إصابــة منــذ بدايــة األحــداث حتــى كتابــة هــذا البيــان.
ً
لالطالع على البيان كامال:
_https//:www.wclac.org/News/343/Palestinians_are_Uprising_against_Racist_Zionist_Colonization
towards_Freedom_and_Justice
 19أيار 2021
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رسالة إلى فخامة الرئيس محمود عباس حفظه هللا
بخصوص القرارات بقوانين والقرارات التي تصدرمن حكومة قطاع غزة
نتوجــه إليكــم بالتحيــة والتقديــرعلــى قراراتكــم ومراســيمكم الرئاســية ،ونخــص بالذكــرمنهــا املرســوم الخــاص بإجــراء االنتخابــات العامــة
فــي دولــة فلســطين بمراحلهــا الثــاث :التشــريعية ،انتخابــات املجلــس الوطنــي ،واالنتخابــات الرئاســية .ونعتبــرهــذ الخطــوات بمثابة عالمة
هامــة فــي تاريــخ املمارســة الديمقراطيــة فــي فلســطين ،وممارســة الشــعب الفلســطيني ألحــد أهــم حقوقــه فــي اختيــارممثليــه فــي مواقــع صنــع
القــرارعلــى املســتويات املختلفــة.
ضــة العنــف فــي قطــاع غــزة
لقــد فوجئنــا فــي منتــدى املنظمــات األهليــة الفلســطينية ملناهضــة العنــف ضــد امل ـرأة وتحالــف أمــل ملناه ً
بمجموعــة مــن الخطــوات التــي نعتقــد أنهــا تهــدف إلــى خلــق مراكــزقانونيــة ،ووقائــع «تشــريعية» معينــة اســتباقا لالنتخابــات التشــريعية
املقبلــة التــي يتوجــه فيهــا شــعبنا الختيــار مجلــس تشــريعي يتولــى مهمــة ســن التشــريعات والقوانيــن املختلفــة.
نشيرهنا من ناحية إلى التعميم القضائي رقم ( )2021/1والتعميم رقم ( )2021/2بخصوص منع السفرالصادرفي قطاع غزة .حيث
لدينــا الكثيــرمــن التحفظــات مــن ناحيــة الشــكل واملضمــون علــى هــذا التعميــم ونصوصــه التــي نعتقــد أنهــا تخالــف النصــوص القانونيــة
الســارية ،ومنهــا بشــكل خــاص القانــون األسا�ســي الفلســطيني التــي أكــدت علــى عــدم التمييــزبيــن الفلســطينيين علــى أي أســاس كان ،ونــرى
واضحــا ضــد النســاء وحقوقهــن فــي عــدة مجــاالت .ونشــيرهنــا ً
ً
أيضــا إلــى مشــروع القــراربقانــون القضــاء الشــرعي
أن التعميــم يشــكل تمييـ ًـزا
املقتــرح مــن مجلــس القضــاء األعلــى إلصــداره بقــراربقانــون ،ومــن منطلــق حرصنــا علــى وحــدة الســلطة القضائيــة وتعزيــزوحدتهــا وتوفيــر
كل ضمانــات اســتقاللها ونزاهتهــا وحياديتهــا فإننــا نــرى أن مشــروع القــراربقانــون هــذا يمــس بوحــدة الســلطة القضائيــة التــي نــص عليهــا
ً
القانــون األسا�ســي الفلســطيني ،ويجعــل مــن القضــاء الشــرعي منفصــا عــن القضــاء النظامــي ،إضافــة إلــى أن مشــروع القــراريخالــف فــي
ً
ـاال مــا يدفعنــا للتســاؤل حــول
عــدة جوانــب القانــون األسا�ســي الفلســطيني ويمــس بمبــدأ فصــل الســلطات ،وال تنطبــق عليــه .وهــو إجمـ
الدوافع الحقيقية التي تقف وراء محاولة تمريرمشــروع القرارهذا ،وفي هذه الفترة بالذات التي يســتعد فيها شــعبنا النتخاب مجلس
تشــريعي جديــد يتولــى مهــام التشــريع.
ً
انطالقــا مــن مالحظاتنــا أعــاه ،ومــن منطلقــات حرصنــا الشــديد علــى قيامنــا بدورنــا وواجبنــا الوطنــي فــي هــذه املرحلــة فــي دعــم مســيرة
االنتخابات التي أطلقها مرسوم فخامتكم األخير ،ومن منطلق حرصنا على إفساح املجال للنساء للمساهمة على قدم املساواة في هذه
املســيرةً ،
ألي التبــاس أو أيــة محــاوالت تســتهدف فــرض وقائــع وأجنــدات علــى الهيئــات التــي نحــن بصــدد انتخابهــا وخاصــة املجلــس
ـا
ـ
ومنع
ً
التشــريعي .انطالقــا مــن كل ذلــك فإننــا نتوجــه إليكــم بطلــب التريــث والتــروي فــي إصــدارأيــة قــرارات بقوانيــن جديــدة قــد تســاهم فــي عرقلــة
مســيرتنا خــال األشــهرالقادمــة ،وإلــزام حركــة حمــاس كســلطة أمــرواقــع فــي قطــاع غــزة بعــدم إصــدارأيــة قــرارات بقانــون أوأيــة تعميمــات
مــن شــأنها خلــق أمــرواقــع قبــل إجــراء االنتخابــات التشــريعية.
وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير،،،
املؤسسات املوقعة:
منتدى املنظمات األهلية الفلسطيني ملناهضة العنف ضد املرأة :مركزبيسان للبحوث واإلنماء ،جمعية املرأة العاملة الفلسطينية
للتنمية ،مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،طاقم شؤون املرأة ،املركزالفلسطيني لإلرشاد ،جمعية الدفاع عن األسرة ،مركز
الدراســات النســوية ،مؤسســة ســوا ،اتحــاد جمعيــات الشــابات املســيحية فلســطين ،جمعيــة تنظيــم وحمايــة األســرة الفلســطينية،
جمعيــة تنميــة املـرأة الريفيــة ،مركــزاإلرشــاد النف�ســي االجتماعــي للمـرأة ،لجــان العمــل الصحــي ،املبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار
العاملــي والديمقراطيــة «مفتــاح» ،جمعيــة نجــوم األمــل لتمكيــن النســاء ذوات اإلعاقــة ،مؤسســة قــادر للتنميــة املجتمعيــة ،مدرســة
األمهــات.
تحالــف أمــل ملناهضــة العنــف ضــد امل ـرأة :اتحــاد لجــان العمــل الصحــي  ،UHWCجمعيــة امل ـرأة املبدعــة ،صحــة امل ـرأة – جباليــا،
مركــز شــؤون امل ـرأة ،املركــز الفلســطيني للديمقراطيــة وحــل النزاعــات  ،PCDCKطاقــم شــؤون املــرأة ،مركــز األبحــاث واالستشــارات
القانونية للمرأة  ،CWLRCجمعية وفاق ،جمعية عايشة ،جمعية العطاء الخيرية ،جمعية الدراسات النسوية ،اتحاد لجان املرأة
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رسالة إلى فخامة الرئيس ورئيس الوزراء حول حمالت التشهير
بسبب عدم نشراالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها دولة فلسطين
تم توجيه الرســالة في نيســان بمبادرة من مركزاملرأة لإلرشــاد القانوني واالجتماعي مع عدد من مؤسســات املجتمع املدني واملؤسســات
النســوية والحقوقيــة علــى وجــه التحديــد ( 31مؤسســة) ،وذلــك فــي ظــل تنامــي حمــات التحريــض والتهديــد وتصعيدهــا ضــد الناشــطات
النســويات ،وضــد الفاعليــن والفاعــات مــن املؤسســات األهليــة الداعمــة ملســارانخــراط دولــة فلســطين فــي منظومــة القانــون الدولــي
لحقــوق اإلنســان ،وعــدم نشــراالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي صادقــت عليهــا دولــة فلســطين ،وعلــى رأســها اتفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــزضــد املـرأة «ســيداو» ،والهجمــة التــي تتعــرض لهــا تلــك الناشــطات واملؤسســات بســبب املطالبــة بإقــرارقانــون
حماي��ة األس��رة م��ن العن��ف .فــي الرســالة ،طالــب مركــز امل ـرأة واملؤسســات املوقعــة بض ــرورة اإلســراع فــي نش ــر املعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي صادقــت عليهــا دولــة فلســطين فــي الجريــدة الرســمية الفلســطينية ،وعلــى رأســها اتفاقيــة القضــاء علــى
التمييــزضــد املـرأة «ســيداو» ،وذلــك لحســم الجــدل حــول مكانتهــا امللزمــة ،وإلغــاق البــاب أمــام حمــات التشــهيروالتهديــد
جميــع أشــكال
ً
املتصاعدة ،انطالقا من مفهوم العناية الواجبة واملسؤولية القانونية لدولة فلسطين .واإليعازإلى الجهات املختصة وأجهزة الدولة
كافة للقيام بمسؤولياتها تجاه حماية مساردولة فلسطين في التفاعل مع منظومة القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وإصداراملواقف
الرسمية بهذا الخصوص على املأل ،وفي وسائل اإلعالم الرسمية ،ما سيعزز من سيادة دولة فلسطين وتحملها ملسؤولياتها القانونية
واألخالقيــة املترتبــة علــى ذلــك .وطالبــوا باإليعــازإلــى الجهــات املختصــة بتوفيــرالحمايــة الكافيــة والفاعلــة للناشــطين/ات والفاعليــن/ات
فــي منظمــات املجتمــع املدنــي فــي ظــل وجــود تهديــد جـ ّـدي وحقيقــي علــى ســامتهم/ن البدنيــة وكرامتهــم/ن وحياتهــم/ن ،وتحريــك قضايــا
الحــق العــام التــي تهـ ّـدد الســلم األهلــي وأمــن وأمــان املواطنيــن واملواطنــات كافــة ،واإليعــازللجهــات املختصــة ،ال سـ ّـيما النيابــة العامــة
والضابطــة القضائيــة ووحــدات الجرائــم اإللكترونيــة ،باملالحقــة القانونيــة للمجموعــات التــي تنشــط علــى وســائل التواصل االجتماعي،
والتـ�ي تخالـ�ف القانـ�ون وتمـ�ارس التشـ�هيروالتهديـ�د والتحريـ�ض العلنـ�ي.
آمليــن أن يكــون قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف ضمــن أولويــة التش ــريعات التــي يناقشــها املجلــس التشــريعي املقبــل بعــد إتمــام إجــراء
االنتخابــات ،وأن يحظــى بدعــم القــوى السياســية والقوائــم املناهضــة للعنــف ضــد النســاء ،بعــد أن تــم تعطيــل إصــدارهــذا القانــون فــي
وحمايتهــا مــن العنــف.
املرحلــة الســابقة تحــت تأثيــرقــوى مناهضــة لحقــوق املـرأة
ِ

ورقة موقف صاد ة عن مؤسسات املجتمع املدني بشأن قراربقانون ّ
معدل لقانون الجمعيات رقم ( )1لسنة 2000م
ر
في بيان لها أصدرته في آذارّ ،
عبرت مؤسسات املجتمع املدني (بما فيها مركزاملرأة) عن رفضها املطلق للقراربقانون بشأن تعديل قانون
ُ
الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة وتعديالتــه الــذي نشــرفــي الجريــدة الرســمية (الوقائــع الفلســطينية) بتاريــخ ُ ،2021/03/02مطالبــة
ّ
بإلغائــه بشــكل فــوري ملــا يشــكله مــن عــدوان صــارخ علــى القانــون األسا�ســي وقانــون الجمعيــات واالتفاقيــات واملعاييــرالدوليــة التــي كفلــت
ّ
الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات ،ومشـ ّـددة علــى أن الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والنشــاط األهلــي علــى األرض الفلســطينية املحتلــة،
ٌ
حق أسا�سـ ٌـي من حقوق اإلنســان مكفول في القانون األسا�ســي الفلســطيني (الدســتور) وقانون الجمعيات الذي أقره املجلس التشــريعي
ّ
ً
واملعاييــرالدوليــة ،وقــدم البيــان عــددا مــن املطالــب .لالطــاع علــى الورقــةhttps://pngoportal.org/post/category/10/%D8%A8 :
%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/page-8

رسالة إلى رئيسة مجلس حقوق اإلنسان لتضمين لجنة تقصـي الحقائق خبيرة بقضايا النوع االجتماعي
ّ
لتق�صــي الحقائــق دائمــة،
علــى ضــوء صــدور قــرار عــن مجلــس حقــوق اإلنســان فــي جلســته االســتثنائية فــي  2021/5/27بتشــكيل لجنــة
قــام املركــزمــع عــدد مــن املؤسســات النســوية وبالشــراكة مــع رابطــة النســاء الدوليــة للســام والحريــة بتوجيــه رســالة إلــى رئيســة مجلــس
حقوق اإلنسان طالبوا فيها بتضمين اللجنة خبيرة في قضايا النوع االجتماعي وإيالء اهتمام خاص من قبل اللجنة في عملها النعكاسات
العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة وباقــي األرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة بمــا فيهــا مدينــة القــدس املحتلــة ،والداخــل الفلســطيني علــى
ّ
ّ
النســاء والفتيــات علــى وجــه التحديــد ،مؤكديــن خاللهــا بــأن تعييــن أعضــاء اللجنــة هــو فرصــة رئيســية إلدخــال منظــور جنســاني فــي عمــل
ّ
ّ
ّ
اللجنة باإلضافة إلى الخبرة في مجال األسلحة .وحثهم على بذل قصارى الجهود للتأكد من أن الخبرة الجنسانية هي أحد معاييراالختيار
عنــد اختيــاراألعضــاء.
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ّ
ّ
مركزاملرأة يوقع على بيان مشترك بشأن القدس وحي الشيخ جراح وقطاع غزة مع منظمة منا لحقوق اإلنسان في جنيف
تــم إصــدار البيــان فــي أيــار ،أدان البيــان الــذي تــم توقيعــه مــن قبــل ( )57مؤسســة ومنظمــة ونقابــة
حقوقيــة عمليــة التهجيــر القســري التــي تحــدث فــي “حــي الشــيخ جــراح”؛ أحــد األحيــاء الفلســطينية
الواقعة في القدس الشرقية املحتلة ،والتي تأتي ضمن السياسات والقوانين العنصرية واالضطهاد
الذي يتعرض له الفلسطينيون في القدس وعموم األرا�ضي الفلسطينية املحتلة ،إلى جانب اقتحام
املســجد األق�صــى علــى املصليــن فيــه ،واالســتخدام املفــرط للقــوة بحقهــم ،كمــا ّأدان البيــان العــدوان
علــى املدنييــن فــي قطــاع غــزة واســتهدافهم بالقــوة املميتــة وجرائــم الحــرب ،وحــذرمــن مغبــة اســتمرار
ً
ثمنــا ً
فادحــا وتعرضــوا لعقــاب جماعــي مــن
ذلــك ،كمــا حصــل فــي حــرب  ،2014التــي دفــع املدنيــون فيهــا
ً
طـ�رف إسـ�رائيل .لالطـلاع علـ�ى البيـ�ان كامـلا https://menarights.org/ar/articles/byan-msh� :
trk-bshan-alqds-hy-alshykh-jrah-wqta-ghzt-mftwh-lltwqy

صورة لحي الشيخ جراح

ورقة موقف :املؤسسات الحقوقية واألهلية ّ
تحمل رئيس السلطة التنفيذية والحكومة املسؤولية الوطنية والقانونية عن
انتهاكات الحقوق والحريات وإضعاف املؤسسات الرسمية
قــام مركــزاملـرأة فــي آب بالتوقيــع علــى ورقــة موقــف صــادرة عــن املؤسســات الحقوقيــة واألهليــة تحمــل رئيــس الســلطة التنفيذيــة والحكومــة
املســؤولية الوطنيــة والقانونيــة عــن انتهــاكات الحقــوق والحريــات وإضعــاف املؤسســات الرســمية .لالطــاع علــى ورقــة املوقــف:
https://www.facebook.com/miftahpal/photos/pcb.4650388254993678/4650387838327053

الشبكة العربية للمجتمع املدني النسوي تستنكرالعدوان األخيرعلى غزة وتهجيرالفلسطينيين من حي الشيخ جراح
بيان لها ،استنكرت الشبكة بما فيها منظمات املجتمع املدني واملناضالت النسويات املنتسبة لها ومنها مركزاملرأة ،العدوان العسكري
في ٍ
ً
الصهيوني على قطاع غزة وتهجيرالفلســطينيين من حي الشــيخ جراح ،مؤكدة رفضها تهجيراملواطنين الفلســطينيين من حي الشــيخ جراح
واألحيــاء األخــرى ،وتهويــد القــدس ،والتمســك بقضيــة الشــعب الفلســطيني وحــق العــودة والحفــاظ علــى القــدس كعاصمــة أبديــة لدولــة
ّ
فلسطينّ .
ورحب البيان الصادرفي حزيران بقرارمجلس حقوق اإلنسان بتشكيل لجنة تحقيق ،وطالب بإصدارموقف واضح يؤكد على
الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني وعلى اتخاذ التدابيرالالزمة لوضع حد لجرائم االحتالل ومنع تكرارها .لالطالع على البيانhttps:// :
www.facebook.com/WclacPalestine/posts/4248819721843880

جانب من الوقفة الجماهيرية تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي على غزة وحي الشيخ جراح
منتدى مناهضة العنف ولجان اتحاد املرأة الفلسطينية  -رام هللا
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أعضاء مجلس اإلدارة والهيئة العامة للمركز
السيدة فاطمة املؤقت

رئيسة مجلس اإلدارة

السيدة هانيا البيطار

نائبة رئيسة مجلس اإلدارة

السيدة سميرة حليلة

أمينة الصندوق

السيدة رتيبة أبو غوش

أمينة السر

الدكتورة ليلى في�ضي

عضوة مجلس إدارة

السيدة لنا بندك

عضوة مجلس إدارة

السيدة تامي رفيدي

عضوة مجلس إدارة

السيد فهمي شاهين

عضو مجلس إدارة

السيد عبد القادرالحسيني

عضو مجلس إدارة

والسيدات والسادة:
سحرقواسمي
ريما نزال
زعل أبو رقطي
لينا عبد الهادي
وليد نمور
مليس العلمي
رنا النشاشيبي
سلوى النجاب
رحاب صندوق
زياد عثمان
سهيرعودة
علياء العسالي
غازي بني عودة

فارسين أغبيكيان شاهين
غسان فرمند
زهيرة كمال
سليم تماري
أمية خماش
إيمان ناصرالدين
نائلة عايش
ميسون عودة
رجاء رنتي�سي
رشا حماد
ماجدة املصري
حلمي أبو عطوان
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عناوين مركـزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
املقرالرئي�سي:
 23شارع وديعة شطارة – بطن الهوى – رام هللا
هاتف 00970-2-2956146/7 :أو 00970-2-2967915/6
فاكس00970-2-2956148 :
ص.ب  54262القدس  -الرمزالبريدي 91516

البريد اإللكترونيinfo@wclac.org :

***
مكتب القدس:
القدس  -بيت حنينا – شارع الجوزة  -مقابل منتزه بيت حنينا – عمارة رقم  – 6الطابق األول
ص.ب  54262القدس – الرمزالبريدي 91516
هاتف / 0097226282449 :تلفاكس00972-2-6281497 :

***
مكتب الخليل:
الخليل  -رأس الجورة  -قرب دائرة السير -عمارة حريزات – الطابق الثاني
تلفاكس00970-2-2250585 :

***
مكتب بيت جاال:
بيت جاال – شارع املغتربين  -بجانب بيت الشيوخ – بناية رقم 76
هاتف00970-2-2760780 :

***
خط املساعدة املجاني1800807060 :

https://www.wclac.org
https://twitter.com/WclacPalestine
https://www.facebook.comWclacPalestine/?ref=bookmark
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مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
مركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي هو مركزنسوي فلسطيني قائم على حقوق اإلنسان ويسعى إلى حماية املرأة
وتمكينها ،وكذلك دعمها في الوصول إلى حقوقها الكاملة من خالل تعزيزالنظام االجتماعي والقانوني والتشريعي الذي
يضمن املساواة بين الجنسين ووصول املرأة إلى العدالة ،من خالل التنشيط ومشاركة جميع أفراد املجتمع لتحدي
املنظومة األبوية؛ وتوظيف اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية بما يتما�شى مع القانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان.

إصدارمركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي– رام هللا2022 ،
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