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عل���ى �ضوء الربي���ع العربي ،وال���ذي يتجلى لن���ا يوميا عرب
امل�شاهد التي تعر�ضها �شا�ش���ات التلفاز للمقاومة ال�شعبية
املدني���ة املمنهج���ة ،وردود الفع���ل الت���ي متار�سه���ا انظم���ة
احلك���م الديكتاتوري���ة و�أجهزته���ا القمعي���ة املختلفة ،التي
تت�سابق وتتفنن يف اتباع اال�ساليب والو�سائل امل�سلحة للقتل
والتنكي���ل للمدنيني العزل بدون رادع وال ح�سيب .على هذه
اخللفية ينطلق مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي
يف هذا العام ،عام  2012بطاقة متجددة و�إميان را�سخ ب�أن
الإرادة ال�شعبية للتحرر من قيود الديكتاتورية واال�ستعمار
�ستنت�ص���ر يف النهاي���ة ،ط���ال الزمن او ق�ص���ر .لقد �أظهر
الربي���ع العرب���ي� ،إىل جانب ما �سبقه من حت���ركات �شعبية
ال ح�ص���ر له���ا� ،أنه ال ب���د لل�شعوب من �أن تق���دم ت�ضحيات
كب�ي�رة حتى تتمكن من ا�ستعادة حقه���ا يف العي�ش بكرامة.
�إن ا�ستع���داد ال�شع���وب للمخاطرة بحي���اة ابنائها من �أجل
التح���رر يثب���ت �إميانهم الرا�س���خ ب�أن م���وت روح الأمة يعد
بال �شك �أ�سو�أ �أ�ش���كال املوت .لقد قدم ال�شعب الفل�سطيني
الكثري من الت�ضحيات على مدى عدة عقود منذ �إن�شاء دولة
�إ�سرائيل� ،سعي ًا �إىل التحرر من قيود االحتالل واال�ستعمار.
�إال �أنن���ا ال ن���زال بعيدين عن حتقيق ه���ذا الهدف ،وهو ما
ادى يف فرتات عديدة اىل تراجع الروح املعنوية لدى فئات
وا�سع���ة من �شعبن���ا الفل�سطين���ي .الذي �سرع���ان ما متكن
من ا�ستع���ادة الأمل من خالل م�شاهدت���ه لل�شعب التون�سي
وامل�صري واليمني والبحرين���ي والليبي وال�سوري يظهرون
التعا�ض���د والإ�ص���رار وال�شجاعة يف مقاومته���م اجلماعية
للح���كام والأنظم���ة الديكتاتوري���ة ،ويطالب���ون باحلري���ة
والدميقراطي���ة والعدال���ة االجتماعي���ة ،ويقف���ون يف وج���ه
بط�ش وعن���اد قوات الدولة و�أجهزته���ا القمعية .لقد �أظهر
لنا الربيع العربي �أن���ه على الرغم من الت�ضحيات الكبرية
الت���ي ت�شمل فيم���ا ت�شمل خ�سائر ال حت�ص���ى يف الأرواح� ،أو
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رمبا بفعل ه���ذه الت�ضحيات ،يطلق الن�ض���ال طاقة ماليني
الأ�شخا�ص الآخرين لك���ي ين�ضموا �إىل م�ساعي التحرر من
�أغالل العبودية التي تقيد ك ًال منهم ،ومن ا�ستعمار الأر�ض
واجل�سد وال���روح .لقد و�ضع الربيع العربي معيار ًا معا�صر ًا
للحرك���ة العاملي���ة يف �سبي���ل العدال���ة االجتماعي���ة� .أفرزت
الث���ورات ال�شعبية يف البلدان العربية فهم ًا �أو�ضح لت�أثريات
ال�سيا�س���ة االقت�صادية العاملي���ة املعروفة با�س���م الليربالية
اجلدي���دة ،والتي ر�سخت ا�ستغالل ال�شمال لبلدان اجلنوب
وع���ززت �سيطرة احلكام الديكتاتوريني و�أنظمتهم القمعية
يف بلدان اجلنوب .كما �أبرزت القوى الهائلة التي تعيد انتاج
التباين���ات املعقدة و�أ�شكال التهمي�ش داخل بلدان اجلنوب.
و�أثبت���ت �أن الإ�صالح���ات يف الت�شريع���ات وال�سيا�س���ات
مبفرده���ا ال تكف���ي لتحقي���ق حت���رر الأف���راد حيثم���ا يكون
التق�سيم والتميي���ز الطبقي متجذر ًا يف االنتماءات القومية
والعرقية والديني���ة .ونتيجة ردود الفعل العنيفة من الدولة
جتاه مواطنيها الطاحم�ي�ن �إىل احلرية� ،أدرك النا�س كلي ًا
امل�ستوى الع���ايل الذي يجري فيه ع�سكرة اجلنوب من �أجل
�إخم���اد املعار�ضة ومتك�ي�ن ا�ستغالل م���وارد اجلنوب بدون
رادع ،وخا�ص���ة النفط العربي ،ومن �أج���ل حماية امل�صالح
اال�سرتاتيجية للواليات املتحدة وبلدان الغرب الأخرى� ،أي
الإبقاء على هيمنتها االقت�صادية وال�سيا�سية.
�إن �أهمي���ة ث���ورات ال�شع���وب العربي���ة ال تقت�ص���ر عل���ى �أنها
ح ٌ
غي العامل ،فه���ي �أي�ض ًا حطمت العدي���د من ال�صور
���دث رّ
النمطي���ة عن الن�ساء العربيات التي مت تر�سيخها من خالل
ب���ث اخلوف م���ن الإ�سالم وع�ب�ر و�سائط الإع�ل�ام الغربية
ال�شائع���ة .فالن�س���اء العربي���ات ،اللواتي ج���رت العادة على
افرتا����ض �أنهن جميعهن م�سلمات وعلى ت�صويرهن وك�أنهن
جمرد �ضحاي���ا للثقافات الأبوية العميقة ،ه�ؤالء الن�ساء كن
يف اجلبه���ة الأمامي���ة حلرك���ة الدميقراطي���ة كل يف بلدها.

خالل ن�شاط ملجموعة متطوعي املركز مع الن�ساء يف قرية بيت فجار مبنا�سبة الثامن من �آذار

وه���ذا بحد ذاته �صنع تاريخ ًا ور�س���م عالمة فارقة مميزة
يف حركة الن�س���اء العاملية ،وا�ضع ًا معي���ار ًا للن�شاط والفعل
الن�سائي يف �سبيل احلري���ة والعدالة .ففي الوقت الذي بدا
في���ه �أن الن�شاط والفعل الن�سائي يفق���د زخمه ،وخا�صة يف
الغرب ،ويتحول ب�شكل متزايد �إىل ن�شاط منح�صر يف دوائر
نخبوية و�أكادميية معزولة ،خرج���ت الن�ساء العربيات بكل
ق���وة و�أثبنت قوة ت�أثري الن�س���اء يف حتديد مالمح احلركات
ال�شعبي���ة .و�أثب���ت ح�ضوره���ن الرا�سخ حقيق���ة �أن النظام
الأبوي يدمي التمييز واجل���ور االجتماعي �ضد الن�ساء ويعد
�سبب ًا جذري ًا رئي�سي ًا لغالبية �أ�شكال العنف �ضد املر�أة.
م���ع ذل���ك ،ال زلنا بحاج���ة لأن ن���رى كيف �سي�صب���ح و�ضع
الن�س���اء بالفعل بعد �أن يهد�أ غب���ار الثورات ،كما تعلمنا من
ن�ض���االت التحرر الأخرى .فكما هو متوقع ،مت اال�ستخفاف
بالن�سوي���ة باعتباره���ا بقايا غربية م���ن النظام القدمي ،يف
ح�ي�ن �أن النظراء الذك���ور للن�ساء الالت���ي نظمن و�شاركن
وق���دن احلرك���ة الدميقراطي���ة و�أ�سهمن يف �صن���ع الثورة،
ماطل���وا �أو هم�شوا �أو �صرفوا النظر ع���ن حقوق املر�أة على
�أر�ضية �أنها ق�ضية خالفية وت�سبب االن�شقاق ،و�أنه من غري

املنا�سب ثقافي ًا �أو ديني ًا و�ضعها يف مكانة مركزية يف جهود
�إعادة بناء الدولة .على �سبيل املثال ،يظهر يف م�صر ما بعد
الث���ورة الدفع نحو دولة ديني���ة .ويف ليبيا ،وعلى الرغم من
اخلطاب���ات حول النهو�ض بحقوق امل���ر�أة ،جند �أن املجل�س
الوطني االنتقايل يخ�ضع لهيمنة الرجال ب�شكل �ساحق.
�إن ال�شعب الفل�سطيني يعرف بعمق ،عرب عقود من التجربة،
�أن الن�ضال من �أجل الدميقراطية يتطلب تكاليف حم�سوبة
و�أخ���رى غ�ي�ر حم�سوب���ة ،و�أن االنتق���ال م���ن الديكتاتورية
�إىل الدميقراطي���ة يت�سب���ب با�ضطراب �شدي���د ،و�أنه �سيتم
الت�ضحي���ة بالن�ساء مرة �أخرى .ولك���ن الربيع العربي �أثبت
�شيئ��� ًا �إ�ضافيا مهما كان ��ت الهوي ��ات الديني ��ة �أو القومية
الت ��ي نحملها فهناك دائماً توق ب�ش ��ري للحرية والعدالة
االجتماعي ��ة مغرو� ��س يف داخلنا بعمق وال ميكن لأية قوة
�أن توقف ��ه �إذا انطل ��ق م ��ن عقاله .وتوق الن�س ��اء العربيات
�إىل التح ��رر لي� ��س �أقل قوة �أو �أق ��ل احتما ًال� .إننا نتفق مع
العديدي ��ن يف خمتلف �أنحاء املنطقة العربية ويف مناطق
النزاعات حول العامل على �أنه :ال �سالم بدون الن�ساء!
7

ملفات خا�صة
لدوره احليوي يف حماية املر�أة من العنف ..واهتمام املركز بعملية تطويره

قانون حماية الأ�رسة من العنف ي�سري بخطى حثيثة
باجتاه طاولة جمل�س الوزراء
د�أب مرك���ز امل���ر�أة للإر�ش���اد القان���وين واالجتماعي منذ
ت�أ�سي�س���ه يف العام  1991على تق���دمي اخلدمات القانونية
واالجتماعية للن�ساء املعنفات يف املجتمع الفل�سطيني ،ويف
�ضوء تق���دمي اخلدمات للن�ساء �سواء م���ن خالل متثيلهن
�أمام املحاك���م وتوفري احلماي���ة للن�س���اء اللواتي تتعر�ض
حياته���ن يف خطر ،حيث كانت الطواقم العاملة يف املركز
ت�صط���دم دائما بق�صور الإج���راءات والقوانني التي توفر
احلماي���ة العاجل���ة له����ؤالء ال�ضحايا .ويف �ض���وء التجربة
الت�شريعية احلديث���ة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ارت�أى
مرك���ز امل���ر�أة بالتع���اون مع برنام���ج ال�صح���ة النف�سية/
م�ش���روع ال�صح���ة النف�سي���ة للم���ر�أة /غزة ،ب�ض���رورة �أن
تبادر امل�ؤ�س�س���ات الر�سمية والأهلية ب�إطالق احلوار ورفع
ال�ص���وت ومطالبة املجل����س الت�شريعي بو�ض���ع الن�صو�ص
القانونية التي ت�ضمن �آالليات والإجراءات الكفيلة بتوفري
احلماي���ة العاجلة للن�ساء �ضحاي���ا العنف الأ�سري ،وذلك
ب�إقرار قانون خا�ص حلماية الأ�سرة من العنف.
ب���د�أ العم���ل عل���ى تطوير ه���ذه الفك���رة يف الع���ام ،2004
وذل���ك من خ�ل�ال اال�ستفادة م���ن خربة وجترب���ة الن�ساء
الفل�سطيني���ات يف العم���ل بق�ضاي���ا العن���ف الأ�س���ري قبل
قدوم ال�سلطة الوطني���ة الفل�سطينية ،حيث كان العمل يف
ق�ضايا العنف من خالل التعاون مع �شخ�صيات اعتبارية
لها مكان���ة اجتماعي���ة و�سيا�سية ،حيث مل تك���ن القوانني
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والإج���راءات مفعلة رغم ق�صورها ،وكان العمل من خالل
املالئمة ما ب�ي�ن الواقع االجتماعي والثق���ايف ال�سائد ،وما
ب�ي�ن القوانني والإجراءات التي تتعلق مبو�ضوع العنف �ضد
املر�أة� ،إ�ضافة �إىل ر�ص���د الإ�شكاليات التي تواجه مقدمي
اخلدمات القانوني���ة واالجتماعية عند التدخل مع حاالت
العن���ف الأ�س���ري وذل���ك يف القطاع�ي�ن احلكوم���ي والغري
حكوم���ي .ثم توا�ص���ل العمل يف م�ش���روع القانون على عدة
مراحل واجتاهات:
•البح���ث والتح�ض�ي�ر ..اعتم���دت ه���ذه املرحل���ة عل���ى
فت���ح نقا�ش وح���وار مع مقدم���ي اخلدم���ات يف اجلانب
القانوين واالجتماع���ي ،كذلك مت �إجراء مراجعة لكافة
القوانني والأنظم���ة املطبقة يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطيني���ة ،وكيفي���ة التعام���ل م���ع الن�س���اء املعنفات
وبخا�صة الن�ساء اللواتي يتعر�ضن للعنف داخل الأ�سرة،
�إ�ضافة �إىل مراجعة لالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق
الن�س���اء .حيث تبني خالل هذه املرحلة �أن هناك ق�صور
يف ه���ذه القوان�ي�ن والأنظمة� ،إ�ضاف���ة �إىل فجوة ما بني
القوان�ي�ن املطبق���ة واالتفاقي���ات الدولي���ة الت���ي تعال���ج
مو�ض���وع العنف وتوفري احلماي���ة للن�ساء ،وهذا ما عزز
التوجه ب�ضرورة �إيجاد قوانني و�إجراءات خا�صة ت�ضمن
توفري احلماية للن�ساء ويف �أ�سرع وقت ممكن ،وبخا�صة
الن�ساء اللواتي يتعر�ضن للتهديد على حياتهن.

بع���د البح���ث واملراجع���ة والنقا����ش والت�ش���اور م���ع ذوي
االخت�صا�ص متك���ن املركز من �إعداد امل�ب�ررات الداعمة
لإيجاد قانون خا�ص حلماية الأ�سرة من العنف ،ثم اجناز
م�سودة �أولي���ة مل�شروع القانون ترتكز عل���ى فل�سفة جديدة
يف املنظوم���ة الت�شريعي���ة الفل�سطينية تتمث���ل يف احلماية
والت�أهيل بدال م���ن فل�سفة العقاب ،وبخا�صة للأفعال التي
ال ترتقي �إىل جرائم.
•العمل م���ع املجتمع املدين  ..بع���د االنتهاء من املرحلة
االوىل �ش���رع املركز يف خالل ع���ام  2006يف العمل مع
املجتمع امل���دين باختالف قطاعاته �س���واء امل�ؤ�س�سات
العامل���ة يف جمال حق���وق امل���ر�أة �أو امل�ؤ�س�سات العاملة
يف جم���ال حق���وق الإن�س���ان� ،إ�ضاف���ة �إىل امل�ؤ�س�س���ات
الإعالمي���ة ،والأطر الن�سوية ،من خالل عقد جمموعة
كب�ي�رة من ور�ش���ات العم���ل الت���ي هدف���ت �إىل �إجراء
نقا����ش ح���ول م�شروع القان���ون وامل�ب�ررات الداعمة له
و�إ�ش���راك اك�ب�ر قطاع ممك���ن يف ه���ذه النقا�شات من
اج���ل تطويرها .ويف عام  2007تبنى منتدى املنظمات
الأهلي���ة ملناه�ض���ة العنف �ضد املر�أة م�س���ودة م�شروع
القانون كجهة �أهلية تعمل على منا�صرة ق�ضايا حقوق
امل���ر�أة ،وذلك من اجل دعم تبني م�شروع القانون على
ال�صعيد الر�سمي.
•العم���ل مع القطاع احلكوم���ي  ..بالتوازي مع العمل مع
املجتمع املدين ،كان العمل مع القطاع احلكومي ممثال
يف وزارة �ش����ؤون امل���ر�أة ووزارة ال�ش����ؤون االجتماعية،
�إ�ضاف���ة �إىل قطاعي ال�شرطة والنيابة العامة ،وعقدت
جمموع���ة م���ن اللق���اءات وور����ش العمل م���ع الطواقم
املتخ�ص�صة يف هذه الهيئات احلكومية ،خالل الفرتة
م���ن الع���ام  2006ولغاي���ة الع���ام  ،2008كم���ا عقدت
لقاءات اخرى مع �صناع القرار يف هذه القطاعات.

كمح�صلة وتتويج لهذا اجلهد عرب تنظيم م�ؤمتر يف العام
 2008برعاي���ة وزارة �ش����ؤون امل���ر�أة ممثل���ة وخل����ص اهم
التو�صيات له بالت�أكيد على ان هناك حاجة و�ضرورة ملحة
لإقرار قانون خا�ص بحماية املر�أة من العنف.
•العم���ل على امل�ستوى الإقليم���ي ..ابتداء من عام 2006
تراف���ق العمل يف ه���ذا امل�شروع عم���ل �إقليمي وذلك يف
بع�ض الدول العربية �ضم كل من الأردن وم�صر ولبنان،
حي���ث مت �إعداد م�س���ودات قوانني حلماي���ة الأ�سرة من
العنف يف كل هذه البلدان ،مما �سمح لنا بالتعرف على
التج���ارب العربية يف ال���دول امل�شاركة يف هذا احلراك
الإقليم���ي العربي ،والذي نتج عنه �إقرار قانون حلماية
الأ�سرة م���ن العنف يف الأردن ،والزال���ت م�صر ولبنان
ت�سعي���ان �إىل جانب فل�سط�ي�ن من اجل �إق���رار م�شروع
القانون.
ومت تتوي���ج ه���ذا احلراك املحل���ي والإقليم���ي العربي حول
م�ش���روع قانون حماية الأ�سرة من العن���ف ،ب�إعداد م�سودة
نهائي���ة مل�شروع قان���ون حماية الأ�سرة م���ن العنف ،م�ضافا
�إليه املذكرة الإي�ضاحية مل�سودة القانون .وامت املركز خالل
عام  2011اعداد م�سودة القانون واملذكرة االي�ضاحية له،
وبادر اىل الت�شاور مع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية
املعني���ة مبو�ض���وع احلماية من خالل تنظي���م  4ور�ش عمل
يف جن���وب وو�سط و�شمال ال�ضفة الغربي���ة لعر�ض امل�سودة
ومناق�شتها و�إ�شراك ه���ذه امل�ؤ�س�سات يف و�ضع املالحظات
عليها .ثم بادر املركز اىل عقد اجتماعات مع وزارة �ش�ؤون
امل���ر�أة ووزارة ال�ش����ؤون االجتماعي���ة ب�صفتهم���ا ممثلت�ي�ن
ع���ن اللجنة الوطنية ملناه�ضة العن���ف �ضد املر�أة لو�ضعهم
ب�ص���ورة هذه التطورات ،ويجري حالي���ا العمل مع الدوائر
القانوني���ة يف الوزارت�ي�ن للإعداد النهائ���ي مل�سودة م�شروع
القانون متهيدا لو�ضعه على طاولة جمل�س الوزراء.
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ملفات خا�صة
بعد اجناز بناء نظام حتويل وطني الن�ساء املعنفات

امل�ؤ�س�سات ال�رشيكة ت�ضع امل�رشوع عل ــى طـاول ـ ــة
جمل ــ�س ال ــوزراء
 2011ه���ي ال�سنة النهائية لتنفيذ اخ���ر مرحلة من مراحل
م�ش���روع بناء نظام حتويل الن�س���اء املعنفات �إىل اخلدمات
القانوني���ة وال�صحي���ة واالجتماعية»»تكام���ل» ،هذا امل�شروع
ال���ذي يعترب م���ن �ضم���ن امل�شاري���ع الوطنية الرائ���دة التي
�ست�ساه���م يف تق���دمي خدمات متكامل���ة للن�س���اء املعنفات،
وال���ذي اعتمد بالأ�سا�س على اخلربات املختلفة للم�ؤ�س�سات
الر�سمي���ة والأهلية التي تقدم خدم���ات قانونية واجتماعية
و�صحية للن�ساء اللواتي يتعر�ضن للعنف.
ج���اءت فك���رة امل�شروع من اخل�ب�رة املرتاكمة ل���دى كل من
مركز امل���ر�أة للإر�ش���اد القان���و ّ
���ي ،وم�ؤ�سّ �سة
ين واالجتماع ّ
���ي واالجتماعي؛ والت���ي انبثق عنها
ُج���ذور للإمن���اء ال�صح ّ
وج���ود حاجة لنظ���ام �شام���ل لتحويل الن�س���اء املعنفات �إىل
اخلدم���ات القانونية وال�صحي���ة واالجتماعية على امل�ستوى
الوطني ،وبنا ًء عليه فقد َّمت تطوير اجراءات و�أنظمة لتكون
�إح���دى اخلط���وات الرئي�سيّ���ة لبناء �شبك���ة ف َّعال���ة ُمتع ّددة
القطاعات ،ذات ِ�س َم ٍة ُ�شمول ّية لدعم �ضحايا ال ُعنف القائم
على النوع االجتماعي .وبالتايل توفري اخلدمات ال�صحية،
االجتماعية والقانونية التي تدعم حاالت العنف و�إجراءات
التحوي���ل ال�ل�ازم له���ا من خ�ل�ال م�ساع���دة مقدم���ي هذه
اخلدمات على ال ّتع��� ُّرف على حاالت العنف ،وتوفري ال ّدعم
ال�صحّ���ي ،وال ّنف�س���ي ،والقانو ّ
���ي الالزم لها
ين ،واالجتماع ّ
وحتويله���ا �إىل املُ�ؤ�سّ �س���ات الأُخرى املعنية الت���ي تعمل بهذا
املجال �إذا ا�ستوجب الأمر ذلك.
خالل تنفيذ امل�ش���روع يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة -2009
 2011مت حتقي���ق العديد م���ن االجنازات التي متت بجهود
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وطني���ة مب�شاركة م�ؤ�س�سات خمتلفة تق���دم خدمات للن�ساء
املعنفات ،وميكن تلخي�صها بالتايل:
1 .1اعداد نظام حتويل يت�ضمن برتوكوالت للقطاع ال�صحي،
االجتماع���ي وقط���اع ال�شرط���ة –دوائر حماي���ة الأ�سرة
والت���ي تتمحور حول اج���راءات خا�صة ملراحل العمل مع
الن�س���اء املعنف���ات :اال�ستقبال ،التدخ���ل والتحويل ،ومت
اعداد هذه االج���راءات مع مراعاة خ�صو�صية عمل كل
قطاع.
2 .2اع���داد دلي���ل خا����ص بامل�ؤ�س�س���ات التي تق���دم خدمات
مبا�ش���رة للن�س���اء املعنف���ات يف املج���ال االجتماع���ي
وال�صح���ي ودوائر حماي���ة اال�سرة يف ال�ضف���ة الغربية،
حي���ث يهدف هذا الدليل اىل ت�سهي���ل التحويل والتعاون
م���ا ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات لتق���دمي خدمات نوع���ةي ومتكاملة
للن�ساء.
3 .3اعداد م�ساقان حول العن���ف �ضد املر�أة االول ي�ستهدف
الكليات ال�صحية والقبالة والتمري�ض والثاين خم�ص�ص
لكلي���ة ال�شرطة الفل�سطينية حيث يه���دف امل�ساقان اىل
تزويد وتعزي���ز الطلب���ة باملعرفة وامله���ارات التي تتعلق
بكيفية التعامل مع ق�ضايا الن�ساء املعنفات.
4 .4اعداد درا�سة م�سحي���ة للخدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة
العاملة يف جمال العنف �ضد املر�أة وذلك بهدف حتديد
االحتياج���ات والفج���وات يف اخلدم���ات يف حمافظ���ات
ال�ضفة الغربية.
5 .5اجناز تقرير حول �إيجابيات و�سلبيات النماذج والأدوات

خالل حفل اختتام م�شروع «تكامل»

املوجودة حاليا يف املنطقت�ي�ن العربية والأورومتو�سطية
حلو كيفية العمل مع الن�ساء املعنفات.
6 .6مت اع���داد دلي���ل تدريب���ي متخ�ص����ص لنظ���ام التحويل
اخلدماتي للن�ساء املعنفات يف قطاع ال�صحة،االجتماعي
وال�شرط���ة -دوائر حماي���ة الأ�سرة ،وال���ذي يهدف اىل
تعزي���ز و تزويد مقدمي اخلدمات مبهارات خا�صة عند
العمل مع حاالت الن�ساء املعنفات.
7 .7بناء نظ���ام احلو�سبة وهو نظ���ام معلوماتي يهدف على
اع���داد اح�صائيات وطني���ة حول ن�سبة الن�س���اء اللواتي
يتوجهن لطلب اخلدمة من امل�ؤ�س�سات املختلفة.
8 .8تبني اللجنة الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة م�سودة
نظ���ام التحويل بهدف تقدميها ملجل�س الوزراء من قبل
وزارة �ش�ؤون املر�أة ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
�إن ما مت اجن���ازه خالل الثالث ال�سن���وات �ضمن م�شروع»
تكام���ل» ميكنن���ا م���ن اعتبار نظ���ام التحوي���ل وخمرجاته

كوثيقة مرجع ّية ملقدم���ي اخلدمات ال�صح ّية واالجتماع ّية
والقانونيّ���ة الت���ي ن�أم���ل �أن ت�ساهم يف رف���ع م�ستوى الوعي
���د املر�أة .حي���ث ان دع���م امل�ؤ�س�سات
مبو�ض���وع ال ُعن���ف ِ�ض َّ
احلكومي���ة والأهلية له���ذا العمل يعت�ب�ر التزامنا اخالقيا
م���ن قبله���م لدع���م امل���ر�أة املعنف���ة وامل�ساهم���ة يف توفري
خدمات نوعية ومتكامل���ة ت�ساعد يف حتمل جميع اجلهات
م�س�ؤولياتها اجت���اه الن�ساء املعنفات ب�ش���كل خا�ص واجتاه
الن�ساء املعنفات ب�شكل عام .وهذا يتطلب جهود وطنية من
اجل ال�ضغط على �صناع القرار لتبني نظام التحويل الذي
يهدف بالنهاية اىل حماي���ة الن�ساء الفل�سطينيات �ضحايا
العنف القائ���م على �أ�سا�س الن���وع االجتماعي ،وامل�ساهمة
يف تخفي����ض العن���ف الأ�س���ري يف املجتم���ع الفل�سطين���ي
ككل؛ و�سي�ساه���م يف تغي�ي�ر الثقاف���ة والع���ادات والتقاليد
االجتماعي���ة ال �سيم���ا يف �أو�ساط مقدم���ي اخلدمات حول
كيفي���ة التعامل مع الن�س���اء املعنف���ات ،بالإ�ضافة العتباره
كمرجعي���ة قانوني���ة وملزمة للم�ؤ�س�س���ات يف حال مت اقرار
من قبل جمل�س الوزراء.
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ملفات خا�صة
جديد املركز

الن�ساء واملعامالت البنكية
مقدمة

لن يكون هذا هو العنوان االخري الذي ميكن بحثه عند احلديث
ع���ن التمييز �ضد امل���ر�أة ،النه ا�صب���ح من الوا�ض���ح ان التمييز
�ض���د املر�أة قائم وموجود يف خمتل���ف املجتمعات ،وتتعدد ابعاد
وجوانب هذا التمييز عميقا يف خمتلف جوانب وابعاد ثقافة كل
جمتم���ع من هذه املجتمع���ات ،وتتعدد وتتنوع ا�ش���كال وتعبريات
ذل���ك ،تبعا لتنوع وتعدد واخت�ل�اف الثقافات .كلما تعمقنا اكرث
يف عنا�صر ومكونات الثقافة املجتمعية جند ان هناك املزيد من
العنا�صر الت���ي ينبغي درا�ستها وفح�صه���ا للوقوف على جوانب
التميي���ز �ضد املر�أة التي تت�ضمنها .اذا كانت الثقافة ب�شكل عام
تنطوي على التمييز �ضد املر�أة فانه من املفهوم ان لهذه الثقافة
�آلي���ات داخلية تعمل على اعادة انتاجه���ا ،وبالتايل اعادة انتاج
ا�ش���كال وجتليات خمتلفة من التميي���ز �ضد املر�أة .حني نتحدث
عن مو�ضوع الن�ساء واملعامالت البنكية يف فل�سطني ،فاننا بذلك
نفت���ح ملف من ملف���ات التمييز .ونهدف م���ن ذلك اىل الوقوف
عل���ى حقيقة ما يجري فعال عل���ى ار�ض الواقع ،وفح�ص جوانبه
املختلف���ة ،و�صوال اىل حتديد افاق العم���ل الذي ميكن القيام به
م���ن اجل تغيري هذا الواقع باجتاه حتقي���ق امل�ساواة بني الرجال
والن�ساء يف هذا اجلانب احلياتي املهم.

ملاذا نفتح هذا امللف؟

نفتح هذا امللف انطالقا من جتربة املركز يف التعامل مع الن�ساء
والفتي���ات املعر�ضات للعنف واالعت���داءات واملنتهكة حقوقهن.
حيث ا�صبح املركز عنوان للن�ساء والفتيات يتوجهن اليه لطلب
الدع���م واال�سن���اد القان���وين واالجتماع���ي يف خمتل���ف جوانب
احلياة حي���ث املعاناة من العن���ف والتمييز وانته���اك احلقوق.
ع�ب�رت العديد م���ن الن�ساء املتوجه���ات للمركز ع���ن �شعورهن
بامل���رارة والأمل من املعاملة التمييزي���ة التي تعر�ضن لها خالل
املعامالت البنكي���ة املختلفة .وحني تع���ددت وتنوعت ال�شكاوى
ومنابعه���ا الرئي�سي���ة وجد املرك���ز نف�سه امام واق���ع يحتاج اىل
حتدي���د ملف خا�ص ب���ه .ور�أينا يف مركز املر�أة ان هناك حاجة
و�ض���رورة الن نفتح هذا املل���ف ،وان نحدد مكونات���ه وعنا�صره
املختلفة ،وان نحدد هدفنا او اهدافنا من وراء ذلك.

عنا�صر ومكونات ملف الن�ساء واملعامالت البنكية

ال�س����ؤال الرئي�س���ي الذي جند علينا لزام���ا االجابة عليه هو:
ه���ل هناك متييز �ضد امل���ر�أة يف املعام�ل�ات البنكية املختلفة
12

يف فل�سط�ي�ن؟ وحتى ال نبقى يف عامل املجردات فقد ر�أينا انه
ال يكف���ي االجابة العامة وه���ي ان هناك متييز ك���ون التمييز
�ض���د املر�أة موجود يف ثقاف���ة املجتمع ب�شكل عام ،وامنا علينا
الدخ���ول يف التفا�صيل واحليثي���ات املختلفة ،وجمع املعلومات
واحلقائ���ق املختلفة ،وب�صورة علمية ولذلك يعمل املركز على
درا�س���ة و�ضعي���ة الن�س���اء يف املعامالت البنيك���ة ،خا�صة تلك
الت���ي ترتبط بح���ق الن�ساء يف اج���راء هذه املعام�ل�ات �سواء
كان���ت خا�صة بها او خا�صة ب�أبنائها الق�صر ،فعندما توجهت
بع����ض الن�ساء اىل البنوك من اجل القيام بفتح ح�ساب توفري
الح���د ابنائه���ا رف�ضت البن���وك قيام امل���ر�أة بفت���ح احل�ساب
البنائه���ا الق�صر ،وطلبت ان���ه البد من ح�ضور ويل االمر وهو
يف ه���ه احلالة االب ،وهذا االمر ينتق����ص من حق الن�ساء يف
امل�س���اواة مع االب من اجل القيام بفت���ح احل�سابات اخلا�صة
ب�أبنائه���ا القا�صري���ن ،كذل���ك عندما توجهت بع����ض الن�ساء
اىل طل���ب احل�صول عل���ى دفاتر �شيكات م���ن البنك فوجدت
ان البن���ك رف�ض منحها دفرت �شيكات بحج���ة انها ربة منزل
وولي�س���ت موظف���ة لها رات���ب ،وغريها م���ن املعام�ل�ات التي
جتد فيه���ا الن�ساء انف�سهن امام متيي���ز يف اجراء املعامالت
البنكي���ة .ويف ذات ال�سياق عمد املرك���ز اىل اجراء مقابالت
م���ع بع�ض البن���وك و�سلطة النق���د كونها متث���ل البنك املركز
وه���ي التي ت�ص���در التعميم���ات اخلا�ص���ة املعام�ل�ات املالية
وفت���ح احل�ساب���ات ،كذلك الطل���ب من البن���وك االطالع على
كاف���ة التعميمات االداري���ة الداخلية التي تتم عل���ى ا�سا�سها
فتح احل�سابات لالفراد �س���واء البالغني ام القا�صرين ،حيث
يعم���ل املركز على حتليل هذه التعليم���ات واالنظمة والقوانني
الناظم���ة للعملية امل�صرفية فيما يتعل���ق بفتح احل�سابات من
اج���ل الوق���وف عل���ى امل���واد التي حتم���ل متييزا �ض���د الن�ساء
وذلك به���دف تقدمي مقرتحات من اجل تعديلها ل�ضمان حق
امل�ساواة يف املعامالت البنكية يف فل�سطني
�س���وف يتمك���ن املركز خالل ع���ام  2012من اجن���از الدرا�سة
القانوني���ة واحلقوقي���ة ،والت���ي م���ن املتوقع له���ا ان جتيب على
اال�سئل���ة الرئي�سية يف هذا املجال ،لكي ن�ضعها امام امل�ؤ�س�سات
الن�سوي���ة واحلقوقي���ة املختلف���ة املعني���ة بحق���وق امل���ر�أة ،حتى
تتمكن من و�ض���ع خططها وبراجمها للعمل لوقف هذا التمييز
واالنتهاك حلقوق الن�ساء.

اخبار املركز
مركز املر�أة  -مكتب القد�س بني املطرقة وال�سندان

جتربة مميزة يف العمل الن�سوي يف ظل بيئة �سيا�سية
وقانونية معقدة
ال يخف����ى على اح����د الظ����روف اال�ستثنائية الت����ي تعي�شها مدينة
القد�����س ،كما ال يخف����ى على احد اي�ضا �سع����ي �سلطات االحتالل
اال�سرائيل����ي امل�ستم����ر نح����و تهوي����د املدين����ة ،وانعكا�س����ات ه����ذه
ال�سيا�سة على الو�ض����ع االقت�صادي واالجتماع����ي ل�سكان املدينة
م����ن كل الفئات وال�شرائح .كم����ا ا�صبح ال يخفى على احد اي�ضا،
وخا�ص����ة امل�ؤ�س�س����ات احلقوقية والن�سوية ،معن����ى وحجم املعاناة
الت����ي تعي�شها ن�س����اء وفتيات القد�س .حيث تنعك�����س عليهن �سلبا
كل ا�شكال املعاناة والقهر الذي متار�سه �سلطات االحتالل يف كل
املجاالت .وجتد الن�ساء والفتيات انف�سهن بني مطرقة ممار�سات
االحتالل و�سندان انعكا�سات هذه املمار�سات على او�ضاع �سكان
املدين����ة ،حيث يظه����ر جليا انت�شار الكثري م����ن الظواهر ال�سلبية
كالعن����ف الأ�س����ري ،االدم����ان وتعاط����ي املخ����درات ،الت�سرب من
املدار�����س ..وغريه����ا م����ن الظواهر التي ته����دد ام����ن وا�ستقرار
املجتم����ع الفل�سطين����ي يف املدينة ،وت�صي����ب با�ضرارها ونتائجها
املدم����رة اكرث ما ت�صيب الن�ساء والفتي����ات الفل�سطينيات .و�سط
حق����ل اال�شواك هذا وا�ص����ل املركز عمل����ه يف املدينة يف جماالت
عديدة ابرزها:

توفري اخلدمة االجتماعية والقانونية للن�ساء

خالل عام  2011ا�ستقبل املركز ( )92من الن�ساء والفتيات وعقد
جل�س����ات ار�شاد اجتماعي����ة وقانونية وتقدمي كاف����ة اال�ست�شارات
القانونية الالزمة لهن ،وقام بتمثيل عدد كبري منهن يف املحاكم
ال�شرعي����ة وحمكم����ة �ش�ؤون العائل����ة واملرافعة عنه����ن واحل�صول
على قرارات حماكم ل�صاحلهن و�صالح �أطفالهن .وكذلك عمل
املرك����ز عل����ى حل بع�ض الق�ضاي����ا عن طريق التج�س��ي�ر القانوين
والتحكي����م م����ن خالل عق����د اجتماعات بني املنتفع����ة واملحامية
واملحكم��ي�ن املخت�صني يف ق�ضايا املحاكم ال�شرعية .ن�سبة كبرية
م����ن املتوجه����ات للمركز علمن ع����ن اخلدمات الت����ي يقدمها اما
مبا�ش����رة من خالل برنامج التوعية وور�شات العمل التي يقدمها
املرك����ز او م����ن خ��ل�ال املحامي����ات واالخ�صائي����ات العامالت يف
املرك����ز يف القد�س او من خالل عالق����ات التن�سيق والت�شبيك مع
امل�ؤ�س�س����ات والهيئات املختلفة داخ����ل ويف حميط مدينة القد�س،
ا�ضاف����ة اىل م�ؤ�س�س����ات ن�سوية وحقوقية اخ����رى عاملة يف جمال

الدف����اع عن حقوق املر�أة .لعل اب����رز الق�ضايا التي يتعامل املركز
معه����ا هي متابعة او�ض����اع الن�ساء يف حاالت تن����ازع القوانني بني
الزوجني مبعنى �أن �أحد الزوجني يحمل الهوية املقد�سية والآخر
يحم����ل هوية ال�ضفة �أو م����ن الأردن  ...الخ .يف ابرز جتليات هذا
الواق����ع املعق����د تعام����ل املركز م����ع و�ضع اح����دى الن�س����اء اللواتي
توجه����ن للمركز ،حي����ث كانت الزوج����ة تقيم يف مدين����ة القد�س
بينم����ا يقيم ال����زوج (طليقها) يف الأردن ،وق����دم املركز اال�سناد
القان����وين للزوجة م����ن خالل رفع دع����وى نفقة له����ا يف القد�س،
ومتك����ن من احل�صول على ق����رار بنفقة للزوجة .ثم االت�صال مع
“احتاد املر�أة الأردنية” ملتابعة تنفيذ القرار ،اىل ان متكنا من
حت�صيل مبلغ النفقة للزوجة املقيمة يف القد�س.

التوعية والتمكني للمجموعات الن�سائية

ق���ام املرك���ز بتنظيم وعق���د عدد م���ن دورات التوعي���ة والتمكني
حت���ت عنوان «حق���وق امر�أة حق���وق ان�س���ان» ،بال�شراكة مع عدد
م���ن امل�ؤ�س�سات املقد�سي���ة كجامعة القد����س� /أبودي�س ،كلية هند
احل�سين���ي ،جمعية املعاق�ي�ن حركيا .كما �ش���ارك املركز يف عدد
م���ن ور�ش التوعي���ة ون�ش���ر الثقاف���ة القانوني���ة واملجتمعية داخل
البل���دة القدمي���ة وخارجها .و�ش���ارك املركز اي�ض���ا يف ن�شاطات
ن�سوية اخرى اهمها عقد ور�شة عمل حول العنف �ضد املر�أة وقتل
االن���اث على خلفية م���ا ي�سمى ( ب�شرف العائل���ة) يف رهط /بئر
ال�سبع ،حيث تلقى املركز دعوة لعقد الور�شة من «جمعية �أمرية
ال�صح���راء» مبنا�سبة الثامن من اذار .تخلل الور�شة عر�ض فيلم
(من���ا وفينا) ونقا�شه ث���م ورفع تو�صيات تطال���ب بحماية حقوق
املر�أة خا�صة « احلق يف احلياة» ،وح�ضر هذه الور�شة رئي�س بلدية
رهط وعدد من ال�شخ�صيات املحلية وعدد كبري من الن�ساء.

التن�سيق والت�شبيك مع امل�ؤ�س�سات الن�سوية املقد�سية

من خ��ل�ال ن�شاط����ات التجم����ع الن�س����وي املقد�سي حي����ث �شارك
املرك����ز يف اقامة العديد من الن�شاطات مبنا�سبة احلملة العاملية
ملناه�ض����ة العنف �ض����د الن�ساء ،كعقد �أي����ام درا�سية ،ور�ش عمل،
وغريه����ا من الن�شاطات به����ذه املنا�سبة ،ا�ضافة اىل امل�شاركة يف
الكثري من الفعاليات الوطنية واحلقوقية.
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اخبار املركز
برنامج املنا�صرة الدولية

احلرية ال تتجز�أ ...الن�ساء الفل�سطينيات يواجهن االحتالل
والتهمي�ش املجتمعي ب�أ�صوات عالية
رغم �أن العديد من احلقوق املنتق�صة التي تعاين منها الن�ساء الفل�سطينيات ال عالقة مبا�شرة لها باالحتالل ،اال �أن متتع
الن�س���اء الفل�سطينيات بحقوقهن كاملة ال ميكن �أن يتحقق
اال ب���زوال االحتالل .من هذا املنطلق يب���دي مركز املر�أة
لالر�ش���اد القانوين واالجتماعي اهتمام���ا خا�صا بربنامج
توثيق انتهاكات حقوق االن�سان �ضد الن�ساء الفل�سطينيات
حتت االحتالل وي�سعى من خالل هذا الربنامج اىل ت�سليط
ال�ضوء على ت�أثري تلك االنتهاكات على حياة الن�ساء وحياة
عائالتهن.
من���ذ البداية� ،أدرك املرك���ز �أن الربنام���ج ال ينتهي بتوثيق
تل���ك االنتهاكات وو�ضعها يف ملفات خا�صة �أمال يف �أن جتد
االجيال القادم���ة فيها ما ي�ستحق الق���راءة� ،أو �أن ي�ستيقظ
املجتمع ال���دويل يوما ما لي�ضع امل�سئول�ي�ن عن اقرتاف تلك
االنته���اكات �أم���ام امل�ساءل���ة القانونية ،ب���ل �أدرك �أن الكنز
احلقيق���ي للع�ش���رات ب���ل املئ���ات م���ن الق�ص����ص االن�سانية
امل�ؤثرة ،يكمن يف كونها احدى اجنع الو�سائل الظهار حقيقة
م���ا يجري اليوم يف االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة اىل العامل
اخلارجي .فمن روايات م�ؤثرة ،بعيدة كل البعد عن االفتعال
ون�سجت بخيوط
�أو املبالغةُ ،جب َلت ب�شجاعة وجر�أة راوياتها َ
من الدق���ة والتفا�صيل الدقيقة النابع���ة من القلب ،جنحت
الن�س���اء الفل�سطيني���ات يف اظه���ار حقيق���ة ما يج���ري على
االر�ض من مواقع تواجدهن على خطوط املواجهة االمامية
مبح���اذاة امل�ستوطنات وم���ن خلف اجل���دار وعلى احلواجز
وداخل ال�سجون وحتى م���ن داخل البيوت املهددة بالهدم �أو
التي تنتهك حرمتها ب�سبب املداهمات الليلية املتكررة.
م���ن خالل �أع�ي�ن الن�ساء الفل�سطيني���ات وقلوبهن ،يهدف
برنام���ج توثي���ق انته���اكات حق���وق االن�س���ان �ض���د الن�ساء
الفل�سطيني���ات حتت االحتالل اىل ح�ش���د الدعم والت�أييد
للق�ضي���ة الفل�سطيني���ة ب�شكل عام وللن�س���اء الفل�سطينيات
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ب�شكل خا�ص لي�س فقط م���ن قبل امل�ؤيدين واملنا�صرين بل
من قبل املعار�ضني و�أولئك الذين اختاروا �أن يرجحوا كفة
الرواي���ة الت���ي برع الطرف االخ���ر يف �سردها على ح�ساب
الرواي���ة الفل�سطينية ال�صادقة .ا�ضاف���ة اىل ما �سبق فقد
حر����ص املركز من���ذ البداية عل���ى �أن يكون ه���ذا الرنامج
و�سيلة و�أداة من �أجل متكني الن�ساء الفل�سطينيات ،خا�صة
يف مواق���ع االحت���كاك ،والب���راز مقدرته���ن عل���ى �أن يك���ن
فاعالت وم�ؤث���رات عو�ضا عن اظهارهن مبظهر ال�ضحايا
العاجزات عن الت�أثري يف حياتهن وحياة من حولهن.
يق���وم مرك���ز امل���ر�أة بتوثيق م���ا ال يقل ع���ن ( )١٥٠افادة
�سنوي���ا ،جتم���ع م���ن الن�س���اء الفل�سطيني���ات �ضم���ن اطار
القان���ون ال���دويل االن�س���اين والقان���ون ال���دويل حلق���وق
االن�سان و�ضم���ن ر�ؤية ن�سائية تتطل���ع اىل تر�سيخ مبادىء
امل�س���اواة والعدالة االجتماعي���ة يف املجتم���ع الفل�سطيني.
ت�شكل االف���ادات التي يجمعها فريق م�ؤه���ل من الباحثات
امليداني���ات املتواج���دات يف جميع �أنح���اء ال�ضفة الغربية،
مبا فيها مدينة القد�س وقطاع غزة ،ركيزة لعمل الربنامج
الذي يتمحور حول اي�ص���ال املعلومات الدقيقة اىل العامل
اخلارج���ي م���ن خالل العدي���د م���ن التقاري���ر والكتيبات،
ومن خ�ل�ال املوقع االلكرتوين اخلا�ص بالربنامج www.
 /wclac.or/ihlو�صفح���ة الفي����س ب���وك Women’s
 ،Centre for Legal Aid and Counsellingومن
خ�ل�ال حم�ل�ات املنا�صرة املحلي���ة والدولي���ة والعديد من
اللق���اءات الفردية م���ع وفود و�شخ�صيات ت���زور للمنطقة.
�شمل���ت ه���ذه امل���واد توثي���ق العديد م���ن االنته���اكات مثل
ه���دم البيوت ،تقيي���د حرية احلركة واعاق���ة الو�صول اىل
املراكز ال�صحي���ة والتعليمية واالماكن املقد�سة ،م�صادرة

االرا�ضي وينابيع املياه ،انتهاك احلق يف التظاهر والتعبري
عن ال���ر�أي ،االنتهاكات الناجمة ع���ن اال�ستخدام املفرط
للق���وة ،االقتحام���ات الليلي���ة ،احلرمان من ح���ق االقامة
وجم���ع ال�شم���ل ،اعت���داءات امل�ستوطنني واجلي����ش وت�أثري
اجلدار على حياة الن�ساء وغريها من االنتهاكات .ا�ضافة
اىل م���ا �سبق فقد ق���ام املركز بتقدمي تقاري���ر �سنوية اىل
جلان االمم املتحدة املختلفة واىل العديد من ال�صحافيني
والدبلوما�سي�ي�ن و�أع�ض���اء الربمل���ان ورج���ال الكونغر����س
وموظف���و البيت االبي�ض والفنانني وممثلي الكنائ�س ،واىل
العديد من املت�ضامنني االجانب والزوار.
من خ�ل�ال العمل املتوا�ص���ل على مدى ال�سن���وات العديدة
املا�ضي���ة تب�ي�ن للمرك���ز مدى ت�أث�ي�ر الق�ص����ص االن�سانية
التي ترويه���ا الن�ساء على اذان امل�ستمع�ي�ن ومقدرتها على
تغي�ي�ر مواقف حتى اولئك الذي���ن ال يعتربون �أنف�سهم من
املنا�صري���ن للق�ضي���ة الفل�سطيني���ة .فقد تب�ي�ن �أن الن�ساء
الفل�سطيني���ات يخف�ي�ن كن���زا ال يقدر بثم���ن وطاقة كامنة
لتغيري الواقع وللت�أثري على �صناع القرار وامل�س�ؤولني.
مع مرور الوقت واكت�ساب اخلربة تبني للعاملني يف الربنامج
مدى تعدد ابعاده وتداخل جوانبه بع�ضها ببع�ض .على �سبيل
املثال اف���ادت معظم الن�ساء اللواتي مت���ت مقابلتهن بهدف
�أخذ افادة ح���ول انتهاك معني مدى الفائدة لهن من جمرد
احلديث عن جتربتهن ووجود اذن �صاغية تبدي اهتماما مبا
ح���دث .ا�ضافة اىل ذلك فان ت�أثري احلديث عن التجربة قد
قوى �شخ�صية الن�ساء و�أعطاه���ن �شعورا بالثقة وال�سيطرة.
�إح���دى الن�ساء م���ن حي �سلوان يف القد����س عربت عن ذلك
عندما قالت انها كانت �سيدة خجولة ،منطوية على نف�سها،
تخ�ش���ى خماطبة الغرباء ،ولكنه���ا عندما بد�أت تتحدث عن
اخلوف والقل���ق الذي �شعرت به عن���د ا�ستالمها �أمرا بهدم
بيته���ا ومدى ت�أثري ذلك على حياته���ا وحياة عائلتها انقلبت
�شخ�صيته���ا ر�أ�س���ا عل���ى عق���ب وزال خوفها م���ن خماطبة
الغرب���اء فهي منذ ذل���ك اليوم تتحدث للوف���ود التي تزورها
ب���كل ثقة ،وتوافق على اجراء مقاالت مع ال�صحافيني وتعرب
عن ر�أيه���ا وم�شاعرها لكل من يبدي اهتماما بق�ضيتها مما

خف���ف عنها ثقل م�صيبته���ا وعزز قناعته���ا �أن من ال ي�أخذ
زم���ام االمور بنف�سه ل���ن يجد من ين�ص���ره ويغيثه .ما يلفت
النظ���ر �أي�ض���ا �أن نظرة الرج���ال لزوجاته���م وبناتهم تتغري
عندم���ا تتاح له���م فر�ص���ة اال�ستم���اع للن�ساء ،فه���م �أحيانا
ي�صاب���ون بالذهول عندم���ا يجل�سون ب�صم���ت وي�صغون اىل
م���ا تقوله زوجاتهم �أو بناته���م ويده�شون من مدى االهتمام
الذي يالقينه من قبل الزوار.
كذل���ك تب�ي�ن �أن �أق���وى الن�س���اء و�أكرثهن �صم���ودا يف وجه
االنته���اكات املتك���ررة ه���ن اللوات���ي ي�شارك���ن يف مقاوم���ة
االحتالل خا�صة من خالل امل�سريات اال�سبوعية التي تنظم
كج���زء من املقاوم���ة ال�شعبية يف القرى الت���ي تقع مبحاذاة
اجل���دار وامل�ستوطن���ات .وظه���ر اي�ض���ا �أن مقاوم���ة الن�ساء
لالحت�ل�ال لي�س���ت منف�صل���ة ع���ن مقاوم���ة الن�س���اء للقمع
والتهمي����ش النابع�ي�ن من املجتم���ع والعائل���ة و�أن من تتقبل
االول ال ميكنه���ا �أن تقاوم االخ���ر والعك�س كذلك .لعل خري
مثال على ذلك هو ما قالته احدى ال�سيدات من قرية النبي
�صال���ح “ال ميك���ن ل�شع���ب �أن يتحرر من االحت�ل�ال والقمع
وهو بنف�س���ه قامع لفئات داخله .احلري���ة ال تتجز�أ ،وحرية
�شعبن���ا لن تكتمل اال بحرية �أفراده من �أي �شكل من �أ�شكال
القم���ع والتمييز ،لهذا ن�ؤكد ب�أن ال ف�صل بني ن�ضالنا النهاء
االحت�ل�ال وب�ي�ن ن�ضالنا النهاء قمعنا كن�س���اء .ال ف�صل بني
الن�ضال من �أجل حقنا يف تقرير امل�صري والعودة وبني حقنا
باحلرية والكرامة...ال ميكن �أن يحقق ال�شعب الفل�سطيني
�أهدافه اذا بقيت املر�أة الفل�سطينية مهم�شة ومغيبة”

�إحدى الن�شاطات يف مكتب القد�س
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الدعم واال�سناد االجتماعي والقانوين للن�ساء والفتيات املعنفات واملنتهكة حقوقهن

ق�ضايا متنوعة ومتعددة واعداد باملئات
عم���ل مرك���ز امل���ر�أة للإر�ش���اد القان���وين واالجتماع���ي منذ
بداي���ة ت�أ�سي�سه عل���ى توفري اخلدمة القانوني���ة واالجتماعية
للن�س���اء املعنف���ات واملنتهك���ة حقوقه���ن م���ن خ�ل�ال ك���وادر
ن�سوي���ه مهني���ة متخ�ص�صة وحيث ان حالة ع���دم اال�ستقرار
ال�سيا�س���ي واالقت�ص���ادي واالجتماع���ي التي يعي����ش يف ظلها
املجتمع الفل�سطيني ب�سبب وجود االحتالل اال�سرائيلي ترتك
انعكا�س���ات �سلبية يف خمتلف جوانب حياة املجتمع وعالقاته
الداخلية ،وتكون الن�ساء دائما يف مقدمة املت�أثرين �سلبا بهذه
االو�ض���اع .ومن هنا فان متكني الن�ساء والدفاع عن حقوقهن
املنتهكة يف املجاالت القانونية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية،
وال�صحي���ة وغريه���ا من اجلوان���ب ي�شكل حتدي���ا كبريا الية
م�ؤ�س�سة تعم���ل يف املجال ،وي�ضع على عاتقه���ا اعباءا كبرية
تتطل���ب جه���دا عاليا ،ومهني���ة كبرية لدى كوادره���ا العاملة
يف املي���دان .م���ن هذا املنطل���ق عمل ق�س���م اخلدمات كجزء
ال يتج���ز�أ من مرك���ز املر�أة للإر�شاد القان���وين واالجتماعي،
وحتقيق���ا لر�سالت���ه التي تن�ص عل���ى تقوية ومتك�ي�ن الن�ساء
املنتهك���ة حقوقهن ،ومن منطل���ق مبد�أ �أن امل���ر�أة �إن�سان لها
حق���وق الإن�سان الكاملة ،التي ن�صت عليه���ا املواثيق الدولية
والقان���ون الأ�سا�س���ي الفل�سطيني ،وهذه احلق���وق غري قابله
للتجزئة.
ا�ستم���ر ق�سم اخلدمات خالل عام  2011يف تقدمي اخلدمة
القانوني���ة و االجتماعية للن�ساء املتوجهات للمركز ،واغلبهن
ن�س���اء ال تتوفر لديه���ن م�صادر دخ���ل او امكانيات تتيح لهن
دفع مبالغ مادي���ة مقابل احل�صول على اخلدم���ة القانونية.
ب�ص���ورة عام���ة ف���ان اعمار املتوجه���ات للمركز ت�ت�راوح بني
(� )60-16سن���ة ،وتعر�ضت حقوقهن القانونية واالجتماعية
لالنته���اك ،وتعر�ض���ت بع�ضهن للعنف العائل���ي من الزوج �أو
�أف���راد العائل���ة ،توجهن للمرك���ز ووجدن لدي���ه مالذ لطلب
امل�ساع���دة وتوفري اخلدمة القانوني���ة واالجتماعية وتقويتهن
ومتكينهن واملطالبة بحقوقهن.
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ا�ستقب����ل ال����كادر املهن����ي املتخ�ص�����ص م����ن الأخ�صائي����ات
االجتماعي����ات واملحاميات يف املركز ،وق�سم اخلدمات خا�صة
( )423ام����ر�أة وفت����اة ح�ض����رن بانف�سه����ن اىل مكاتب املركز
املختلف����ة يف و�سط وجنوب ال�ضفة الغربي����ة ،وجميعهن عانني
م����ن ظروف �صعبة يف حميطهن املجتمع����ي ،وال �سيما املحيط
الأ�س����ري الذي ال زالت الن�ساء تعاين فيه العنف بكافة �أ�شكاله
وتنتهك حقوقهن حتت م�سميات خمتلفة .وا�ضافة �إىل اخلدمة
املبا�ش����رة فقد ق����دم املركز ا�ست�شارات قانوني����ة واجتماعية ل
( )328ام����ر�أة وفتاة� ،سواء عرب املقابلة ال�شخ�صية املبا�شرة
�أو عن طري����ق الهاتف ،وتتعلق اال�ست�ش����ارات بق�ضايا حقوقيه
قانونية واجتماعية و�صحية واقت�صادية.
م����ن جمموع ( )423امر�أة وفت����اة مت العمل ب�صورة طارئة مع
( )10ن�س����اء وفتيات كان����ت حياتهن مه����ددة باخلطر وتوفري
احلماي����ة واالم����ن لهن ،ع��ب�ر التن�سيق والتع����اون امل�شرتك مع
ع����دد من امل�ؤ�س�س����ات الر�سمي����ة وغري الر�سمي����ة ومنها وحدة
حماية اال�سرة يف ال�شرطة وال�ش�ؤون االجتماعية حيث يعتربوا
�ش����ركاء رئي�سي��ي�ن يف م�ساع����دة ودع����م الن�س����اء  .اىل جان����ب
ح�ص����ول ( )88منهن على الدع����م وامل�ساندة االجتماعية من
االخ�صائي����ات االجتماعيات ،بينما قدمت املحاميات اخلدمة
القانوني����ة ل ( )131منهن ،يف حني احتاج����ت ( )186منهن
اىل خدمة قانونية واجتماعية يف نف�س الوقت.
بالن�سب����ة للخدم����ة القانوني����ة فانه����ا ت�شمل متثي����ل الن�ساء يف
املحاك����م ،حيث تق����وم حماميات املركز مبرافق����ة الن�ساء �إىل
املحاكم ،ورفع الدعاوى القانونية للن�ساء والفتيات ومتابعتها.
كم����ا تقوم املحامي����ات مب�ساعدة الن�ساء عل����ى متثيل �أنف�سهن
�أم����ام الق�ضاء يف بع�ض الدعاوى الت����ي ميكن للن�ساء متابعتها
بع����د ح�صوله����ا على الدع����م وامل�ساندة من حمامي����ات املركز
وتوف��ي�ر املعلوم����ات القانونية له����ن ،وتزويده����ن بدليل خا�ص
للإج����راءات املتبع����ة يف املحاكم ،و�صياغة الدع����وى القانونية
لها ودعمها لل�سري قدما يف املحكمة ب�إ�شراف املحامية.

ومب����ا �أن ق�ضاي����ا الن�س����اء يف املحاكم متع����ددة ومنف�صلة فقد
ح�صل����ت الكثري من الن�ساء على متثيل لهن يف �أكرث من ق�ضية
واحدة ،فق����د تتوجه املر�أة لطلب احل�ص����ول على النفقة مثال
لتجد �أن هن����اك �أنواع من ق�ضايا النفقة كنفقة الزوجة ،نفقة
�صغار ،نفقة عالج ،نفق����ة تعليم  ..الخ ،ولذلك فان امل�ساعدة
القانوني����ة ق����د تعن����ي بالن�سب����ة للمحامي����ة اك��ث�ر م����ن دع����وى
ق�ضائي����ة ،وباالجم����ال فان جمم����وع الدع����اوى القانونية التي
تابعته����ا حماميات املركز بلغ����ت ( )478دعوى قامت خاللها
املحامي����ات بتمثيل الن�ساء امام املحاك����م .فيما قامت الن�ساء
انف�سه����ن بتمثي����ل انف�سه����ن �أم����ام املحاك����م يف ( )219دعوى
بدعم وا�ست�شارة وا�شراف من حماميات املركز.
�سب���ق هذا التدخل القان���وين او رافقه يف ح���االت كثرية تدخل
اجتماعي من قبل �أخ�صائيات اجتماعيات متخ�ص�صات عملن
على م�ساعدة الن�ساء ليتجاوزن حمنتهن وما �أثقلته عليهن هذه
التج���ارب امل�ؤملة من �صعوب���ات نف�سية واجتماعي���ة ،و�صعوبات
يف اتخ���اذ القرار نتيج���ة ال�ضغوطات املجتمعي���ة التي ال تعطي
للن�س���اء احل���ق يف التعبري عن ذاته���ن .و�سج���ل الق�سم تعر�ض
( )158ام���ر�أة من املتوجهات للمركز اىل عنف نف�سي ب�أ�شكال
خمتلفة ،فيما تعر�ضت ( )173ام���ر�أة لعنف ج�سدي ا�ستخدم
املعن���ف خالله �أدوات خمتلف���ة لإحلاق الأذى بامل���ر�أة كالع�صا
واحل���زام .وغريها من االدوات ،وتعر�ض���ت ( )15امر�أة وفتاة
لعنف جن�س���ي داخل وخارج العائلة ،وقام املركز بتوفري الدعم
النف�س���ي واالجتماع���ي له���ن والعم���ل معه���ن لوق���ف االعت���داء
ال���ذي تعر�ضن له .ونتيجة للظ���روف االجتماعية واالقت�صادية
ال�صعب���ة .وغريها فقد ا�ستقبل املركز ( )21امر�أة وفتاة ممن
ا�ضطرهن العنف اال�سري للهرب من بيت اال�سرة ،فيما �سجلت
( )20حماولة انتحار بطرق وو�سائل خمتلفة ،وا�ستقبل املركز
اي�ضا ( )26امر�أة وفتاة عانني من م�شاكل ا�سرية خمتلفة.
فيما يتعلق بتوفري احلماية املبا�شرة للن�ساء من خالل التدخل
الطارئ لوقف التهديد عل����ى حياتهن� ،سعى املركز من خالل
التع����اون والت�شبيك مع امل�ؤ�س�س����ات احلكومية وغري احلكومية
اىل حماي����ة الن�س����اء والفتيات اللواتي توجه����ن لطلب احلماية
وبلغ عددهن ( )10ن�ساء وفتيات جل�أن �إىل الهروب من املنزل
نتيج����ة العنف الذي تعر�ضن له م����ن قبل الذكور يف العائلة يف

كاف����ة املراحل العمرية ،ومنهن م����ن تعر�ضت للعنف اجلن�سي
واالعتداء من قبل الأب �أو الأخ .وجل�أن �إىل الهرب من املنزل
والتوج����ه �إىل ال�شرط����ة طلب����ا للحماي����ة والت����ي بدورها قامت
بتحويله����ن �إىل املرك����ز .والحظ املرك����ز ان بع�ضهن عانت من
�إهم����ال وتهمي�ش من قبل العائلة وبالتايل مل يتم ا�ستيعابها يف
العائلة ،وتعاملت العائلة معه����ا باحلب�س يف املنزل �أو ال�ضرب
والعنف ،وقد حاولت اثنتني منهن االنتحار.
بالن�سبة للن�ساء والفتيات اللواتي ا�ستقبلهن املركز خالل عام
 2011وق����د �سبق لهن وحاولن االنتحار وعددهن ( )20امر�أة
وفت����اة فانهن قمن باملحاولة ع��ب�ر عدة طرق او و�سائل عديدة
كتقطيع �شريان� ،شرب �أدوي����ة �أو مواد تنظيف �أو مواد �سامه،
ال�سقوط م����ن مكان مرتفع ،غالبيتهن م����ن الفئه العمرية من
( )30-20عام ،وبع�ض منهن من حاولت �أكرث من مرة.
وتبق����ى املر�أة والفت����اة الفل�سطينية رهينة الع����ادات والتقاليد
والتن�شئ����ة االجتماعية التي حت����اول با�ستم����رار جتريدها من
كل م�صادر الق����وة التي ت�شعر العائلة �أنه����ا ت�ساهم با�ستقالل
امل����ر�أة م����ن خالل حرمانها م����ن التعليم والعم����ل والبحث عن
بدائ����ل ت�ساعدها على اال�ستقالل حت����ى لو �أرادت ذلك بحجج
خلقه����ا املجتم����ع ور�سخها عند الذك����ور �أوال �أن امل����ر�أة مكانها
البي����ت وان تعليمها وعملها ال حاجة له ففي النهاية م�صريها
الزواج وتربية الأطف����ال و�إذا مل تتزوج فهي موجودة مل�ساعدة
ودع����م اال�س����رة يف نطاق �ضيق وحيز اال�س����رة اخلا�ص ليلحق
ذل����ك كل و�سائ����ل القم����ع املتاحة ل����دى العائل����ة لتكري�س هذه
املفاهيم و�أوله����ا القوة والعنف با�شكاله لتك����ون املر�أة والفتاة
�إن�سان م�سري ولي�س خمري ولتكون القوة وال�سلطة هي الطريقة
الدارته����ا ويف حال����ة حاول����ت ان تتم����رد عل����ى ه����ذه املفاهيم
ورف�ضها كانت النتيجة عليها �صعبة قد ت�صل اىل قتلها  .فهم
�ضم����ن هذه العقلية الذكوري����ه يتنا�سون كافة االثار التي تنتج
ع����ن هذا القمع واحلرم����ان من �أنها �إن�سان����ة لها حقوق ومنها
العي�����ش بكرامة و�أنه����ا �ستطالب بذلك يف مرحل����ة ما وخا�صة
عندما تتوفر لها فر�����ص من خالل امل�ؤ�س�سات التاهيلة للمر�أة
الت����ي �ستبقى عنوان للن�ساء والفتيات م����ن خالل ال�سماع لهن
وم�ساعدته����ن وتقدمي اخلدمات مب����ا ميكنهن على اال�ستقالل
كغريهن من ن�ساء العامل .
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مكتب اخلليل

احدى وع�رشون �سنة من العمل املتوا�صل يف خدمة
الن�ساء املعنفات يف حمافظة اخلليل وبيت حلم
بجدي���ة وانتم���اء وم�صداقي���ة عالي���ة وا�ص���ل كادر مكتبنا يف
حمافظة اخلليل تقدمي خدماته الإر�شادية والقانونية للن�ساء
املعنف���ات يف حمافظت���ي اخلليل وبيت حلم والت���ي يزيد عدد
�سكانهم���ا عن ( )800الف ن�سمة .فخالل عام  2011ا�ستقبل
املرك���ز ( )168م���ن الن�س���اء والفتي���ات املتوجه���ات لطل���ب
اخلدم���ة القانوني���ة واالجتماعية ،فيما نظم���ت االخ�صائيات
االجتماعي���ات واملحاميات العامالت يف املكتب لقاءات توعية
ملجموع���ات ن�سائي���ة يف حمافظت���ي اخللي���ل وبي���ت حلم .كم
تعام���ل املكتب مع ما يزيد ع���ن ( )60من الطالب والباحثني
القادم�ي�ن للمرك���ز للح�ص���ول عل���ى معلومات تتعل���ق بق�ضايا
املر�أة ،وا�ستقبل عددا من الوفود والزوار الراغبني يف االطالع
على عمل املرك���ز ون�شاطاته املختلفة .و�شاركت الزميالت يف
املكت���ب فيما يزيد عن ( )150اجتم���اع ت�شاوري وتن�سيقي مع
امل�ؤ�س�سات والهيئات املختلفة يف املحافظة ،وتعامل املكتب مع
اكرث من ( )60طلب للتدريب او التطوع يف املركز.
من خالل عالقات ال�شراكة والتعاون والتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات
الن�سوي���ة واحلقوقية يف املحافظة وا�صل املركز القيام بدور
متق���دم يف جمم���ل الق�ضايا الوطنية واملطلبي���ة االجتماعية
وخا�صة تلك التي تتعلق بق�ضايا وحقوق الن�ساء .وكان املركز
م���ن امل�ؤ�س�سات املبادرة اىل التفاعل مع ق�ضية مقتل ال�شابة
�آي���ة برادعية .وا�ستطاع بجهوده وجهود امل�ؤ�س�سات ال�شريكة
�أن ينظ���م العدي���د م���ن الفعالي���ات كاللق���اءات ،م�ؤمترات،
م�سريات ،اعت�صام �أمام مكت���ب حمافظ حمافظة اخلليل،
لق���اءات �إذاعي���ة ،وات�صال م���ع م�ؤ�س�سات ن�سوي���ه وحقوقية
مركزية ادت يف جمملها �إىل تطور هام ي�صب يف حم�صلته
النهائي���ة يف خدم���ة ق�ضايا املر�أة ،وذلك م���ن خالل القرار
الرئا�س���ي بتجميد العمل مبادة ( )340من قانون العقوبات
الأردين املطب���ق يف ال�ضفة الغربي���ة .ورغم ان هذه اخلطوة
غ�ي�ر كافية م���ن وجهة نظ���ر املرك���ز ،اال انها تفت���ح الآفاق
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ملتابع���ة العمل من اج���ل �إيج���اد قانون عقوب���ات فل�سطيني
ع�ص���ري ين�صف املجتمع وين�صف امل���ر�أة ويزيل كل ا�شكال
التميي���ز �ض���د الن�ساء ،وي�ض���ع حدا النته���اك حقوقهن ويف
املقدمة منها احلق الأ�سا�سي يف احلياة.
وم���ن ناحي���ة ثانية فق���د وا�صل املرك���ز عملية بن���اء وتوثيق
التع���اون والتن�سيق مع اجلامعات املحلي���ة ،جامعة اخلليل،
جامع���ة القد�س املفتوح���ة ،اجلامعة الأهلي���ة يف بيت حلم،
وتكر����س ذل���ك ع�ب�ر تنظي���م �سل�سل���ة م���ن دورات التوعية
والتثقي���ف لطلب���ة ه���ذه اجلامعات حت���ت عن���وان “حقوق
مر�أة حقوق ان�سان» .وا�ستف���اد منها جمموعات من الطلبة
وخا�صة طلب���ة ق�سم الإعالم اللذي���ن ا�صبح اجلزء االكرب
منهم من املتطوعني واملتطوعات امل�شاركني ب�أن�شطة املركز
الهادف���ة اىل ن�ش���ر ثقاف���ة اجتماعية ايجابية جت���اه الن�ساء
وجتاه امل�ساواة والعدالة وعدم التمييز �ضدهن.
ب���ادر مكتبنا يف اخللي���ل وبالتعاون مع عدد م���ن م�ؤ�س�سات
املحافظ���ة اىل ت�شكي���ل جلن���ة ملناق�ش���ة م�شاري���ع القوانني
املتعلقة بالن�ساء م���ن اجل رفد وتعزيز اجلهود الرامية �إىل
ن�شر املعرف���ة القانونية واحلقوقي���ة يف املحافظة ومن اجل
دع���م جهود اجلان الوطنية ال�ساعي���ة نحو �إيجاد ت�شريعات
من�صفة جتاه الن�ساء .ويف هذا االطار مت تنظيم العديد من
ور�ش العمل التي ناق�شت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1املر�أة وم�سودة الد�ستور.
2املر�أة وقانون الأحوال ال�شخ�صية.
3املر�أة وقانون العقوبات .
4املر�أة وقانون حماية الأ�سرة من العنف.
5املر�أة واملرياث.
6املر�أة واملعامالت البنكية.

لتخفيف الأعباء وتقدمي الدعم والإ�سناد للن�ساء

مركز املر�أة يعلن انطالق خدمة الإر�شاد القانوين
واالجتماعي عرب الربيد االلكرتوين
�أعل���ن مرك���ز امل���ر�أة للإر�ش���اد القان���وين واالجتماعي عن
انط�ل�اق خدم���ة الإر�ش���اد القان���وين واالجتماع���ي للن�ساء
والفتي���ات ع�ب�ر الربيد االلك�ت�روين .و�أ�شار املرك���ز �إىل �أن
ا�ستح���داث ه���ذه اخلدم���ة ج���اء ملزيد م���ن الت�سهي���ل على
الن�س���اء والفتيات من خ�ل�ال فتح املج���ال �أمامهن لتوجيه
�أ�سئل���ة قانوني���ة واجتماعي���ة للمحامي���ات والأخ�صائي���ات
االجتماعي���ات يف املركز� ،إذا مل يكن هناك حاجة و�ضرورة
حل�ض���ور امل���ر�أة �أو الفت���اة �إىل املرك���ز� ،أو �إذا كانت هناك
�صعوبات حتول دون ذلك.
ا�ستح���داث ه���ذه اخلدمة جاء بناءا عل���ى التجربة الطويلة
للمركز يف تق���دمي خدمات الإر�ش���اد القانوين واالجتماعي
للن�ساء والفتيات عرب مق���اره ومكاتبه املختلفة .حيث بينت
ه���ذه التجرب���ة �أن العديد م���ن الن�ساء والفتي���ات ميكن �أن
يح�صلن على امل�ساعدة الالزمة من خالل تقدمي ا�ست�شارة
قانوني���ة لهن ،وبالتايل فان ح�صولهن على هذه اال�ست�شارة

ي�ساهم يف تقدمي الدعم والإ�سناد لهن ،دون احلاجة �أحيانا
�إىل ال�سفر والتنقل للو�صول �إىل مقار ومكاتب املركز.
و�أ�ش���ار املركز �أن ذلك ي�أت���ي يف �إطار عمل وحدة اخلدمات
التي تق���دم خدمة الإر�ش���اد القانوين واالجتماع���ي للن�ساء
والفتي���ات والأ�س���رة ب�شكل عام ،مبا يف ذل���ك متثيل الن�ساء
ومرافقتهن يف املحاك���م ال�شرعية والنظامية و�أمام النيابة
�ألعام���ة ،وم�ساع���دة الن�س���اء يف اخلروج م���ن �أالزمات التي
يتعر�ضن لها ،و�إعطاء الدعم والتوجيه والتمكني لهن.
وي�ؤك���د املرك���ز �أن تقدمي ه���ذه اخلدمة �سيتم وف���ق الأ�س�س
والقواعد الأخالقية واملهنية التي حتكم عمل املركز يف هذا
املج���ال ،وخا�ص���ة يف احلفاظ على ال�سري���ة واخل�صو�صية.
وح���ث الن�س���اء والفتيات عل���ى اال�ستفادة م���ن اخلدمة من
خالل االطالع على التفا�صيل املتعلقة بذلك واملن�شورة عرب
املوقع االلكرتوين اخلا�ص باملركز.

ور�شة عمل على امل�ستوى الوطني لنقا�ش نظام حتويل خدماتي للن�ساء املعنفات
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اخبار املركز
يف اطار برنامج بناء قدرات امل�ؤ�س�سات الن�سوية القاعدية

توقيع مذكرة تفاهم بني املركز وجمعية طوبا�س اخلريية
بهدف تطوير اخلدمات االجتماعية والقانونية لن�ساء املنطقة
لت�سهي����ل ح�صول الن�ساء على اخلدم����ات القانونية واالجتماعية
يف حمافظ����ة طوبا�����س مت خ��ل�ال �شه����ر مت����وز من الع����ام 2011
التوقي����ع على مذكرة تفاهم بني مرك����ز املر�أة للإر�شاد القانوين
واالجتماعي����ة وجمعي����ة طوبا�����س اخلريية .وج����اءت املذكرة يف
اطار تعزيز ال�شراكة بني امل�ؤ�س�ستني بهدف تطوير وبناء قدرات
الن�ساء وامل�ؤ�س�س����ات القاعدية الن�سوية وزي����ادة ت�أهيل الطواقم
العامل����ة فيها من اجل تقدمي خدمات اجتماعية وقانونية لن�ساء
املنطقة .توقيع املذكرة �سوف ميكن جمعية طوبا�س اخلريية من
اال�ستفادة م����ن جتربة مركز املر�أة يف توف��ي�ر اخلدمات للن�ساء
والفتيات م����ن خالل تدري����ب العامالت يف اجلمعي����ة بالإ�ضافة
�إىل كوادره����ا الإداري����ة والفني����ة واملالي����ة لك����ي ت�صب����ح جمعية
طوبا�����س اخلريية عنوان لن�س����اء املنطقة� .سيعم����ل مركز املر�أة
خ��ل�ال ال�سنت��ي�ن القادمتني عل����ى توفري الدع����م والإ�سناد املايل
والإداري والفن����ي للجمعية �إ�ضاف����ة �إىل توفري بع�ض م�ستلزمات
تطوير البني����ة التحتية للجمعية وتوظي����ف عامالت اجتماعيات
وحماميات ،وكذلك تطوير قدرة اجلمعية على تخطيط وتنظيم
وتنفيذ برامج خمتلفة تخدم ن�ساء املنطقة .مها دراغمة رئي�سة
الهيئ����ة الإدارية جلمعي����ة طوبا�س اخلريية ع��ب�رت عن �شكرها
ملرك����ز املر�أة على االهتم����ام بدعم وتطوي����ر امل�ؤ�س�سات الن�سوية
القاعدية ،ومتنت جناح هذا الربنامج لكي تتمكن اجلمعية من
تطوي����ر �إمكانياتها املختلفة للنهو�ض بامله����ام التي �أخذتها على
عاتقه����ا يف خدمة الن�ساء واملجتمع املحلي يف حمافظة طوبا�س.
و�أ�ش����ارت دراغم����ه �إىل �أن اجلمعي����ة التي ت�أ�س�س����ت �سنة 1966
تق����دم خدمات للأ�سر يف املحافظة والق����رى املحيطة ملا يقارب
 21جتم����ع �س����كاين يقي����م فيها ح����وايل � 56ألف ن�سم����ة ،ولديها
حاليا  13موظف����ة بدوام كامل وجزئي ،ومتلك مبنى على ار�ض
ممنوحة لها من البلدي����ة وحتظى بقبول جمتمعي وتقيم عالقة
جي����دة باملجتمع املحلي وتلق����ى الدعم من املحافظ����ة والبلدية.
وتخ����دم اجلمعي����ة من خ��ل�ال خدماته����ا قطاع����ات خمتلفة من
الن�س����اء وال�شباب والأطفال ،ولديه����ا برامج ون�شاطات متعددة،
حي����ث تدير مرك����ز للت�أهي����ل املهن����ي للن�ساء يف جم����االت ومهن
كاخلياطة والتجمي����ل والتطريز وال�ستائر ،وتنفذ لقاءات توعية
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م����ع عدة م�ؤ�س�س����ات �صحية واجتماعية وثقافي����ة .وتتبع اجلمعية
رو�ض����ة وح�ضان����ة ت�ض����م  100طف����ل/ة با�ش��ت�راكات رمزي����ة من
الأه����ل ويعفى ذوي الظروف االقت�صادي����ة ال�صعبة من الر�سوم،
وتقي����م اجلمعية خميمات �صيفية �سنوي����ة للأطفال وال�شباب من
اجلن�س��ي�ن ومعار�����ض �إنتاجية وفنية ،وتقدم �إعان����ات مالية لأ�سر
ذات دخل حمدود وكفالة للأيت����ام وم�ساعدات لطلبة اجلامعات
ذوي الظروف االقت�صادية ال�صعبة.
جت����در اال�ش����ارة اىل ان املركز م�ستم����ر يف برنامج بن����اء قدرات
امل�ؤ�س�س����ات الن�سوية القاعدية منذ العام  ، 2005ويركز جهده يف
هذا املجال على املناطق املهم�شة والتي ال تتمكن فيها الن�ساء من
احل�صول على حاجاتها من اخلدمات املختلفة هذا الربنامج من
خ��ل�ال العمل على تدريب وت�أهي����ل الطواقم العاملة يف م�ؤ�س�سات
ن�سوي����ة قاعدية يف حمافظت����ي �سلفيت وطولك����رم .وتقوم فل�سفة
الربنامج على فكرة تدري����ب وتطوير الكوادر العاملة على تقدمي
خدمات الإر�شاد والتوعية والإ�سناد القانوين واالجتماعي للن�ساء
اللوات����ي يواجه����ن �صعوب����ات يف الو�ص����ول �إىل املراك����ز الرئي�سية
لهذه اخلدم����ات من خالل تطوير مراك����ز وم�ؤ�س�سات تقدم هذه
اخلدم����ات يف �أماكن قريبة م����ن �إقامتهن وي�سهل عليهن الو�صول
�إليه����ا .وجاء اختي����ار جمعية طوبا�����س اخلريية لتك����ون امل�ؤ�س�سة
ال�شريك����ة الثالث����ة يف برنام����ج بناء ق����درات امل�ؤ�س�س����ات الن�سوية
القاعدية جاء بعد عملية م�سح ميداين قام بها املركز يف منطقتي
جنني وطوبا�س ومت يف نهايتها اختيار اجلمعية التي تخدم الن�ساء
وعم����وم املجتم����ع املحلي لأكرث من خم�سون �أل����ف مواطن يقيمون
فيما يقارب من ع�شرون جتمعا �سكنيا يف حمافظة طوبا�س.
يذك����ر �أن ه����ذا الربنامج متول����ه املنظم����ة ال�سوي�سرية Drosos

وي�ستم����ر حتى نهاية العام  2013ويت�ضم����ن �سل�سة من الفعاليات
الت����ي ته����دف �إىل تطوير ق����درات وت�أهي����ل كادر جمعي����ة طوبا�س
اخلريي����ة يف املجاالت الفني����ة والإدارية واملالي����ة وجتنيد الأموال
وتدري����ب العام��ل�ات يف اجلمعي����ة والإ�ش����راف عل����ى اخلدم����ات
االجتماعية والقانونية التي تقدم للن�ساء وتوفري الإ�سناد والدعم
الالزم لهذه الن�شاطات.

مبنا�سبة الثامن من �آذار  ..يوم املر�أة العاملي

يفتح ملف الن�ساء والفتيات ذوات الإعاقة
يف اط���ار �سعي املركز لت�سليط ال�ض���وء وتركيز االهتمام
بالن�س���اء والفتيات ذوات الإعاق���ة ،و�إعطائهن االهتمام
ال���كايف والعمل على نيل حقوقهن الت���ي تقرها لهن كافة
املواثي���ق واملعاهدات الدولي���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل القوانني
والت�شريع���ات املحلية .بادر املرك���ز اىل عقد ور�شة عمل
متخ�ص�ص���ة يف مقره يف مدين���ة اخللي���ل وبالتن�سيق مع
جمعية جنوم االمل لرعاية الن�ساء املعاقات.
املحامية هيام قعقور من�سقة وحدة اخلدمات يف املركز
قدم���ت ورقة عم���ل كانت قد اعدتها له���ذا الغر�ض حول
احلقوق القانونية للن�ساء والفتيات ذوات الإعاقة م�شرية
�إىل الواق���ع الذي تعي�شه الن�س���اء املعاقات وما تعانيه من
متيي���ز م�ضاعف كونها معاق���ة �أوال وثاني���ا كونها امر�أة.
وا�ستعر�ض���ت قعقور بع�ض االتفاقي���ات واملواثيق الدولية
التي تتناول ه���ذه احلقوق ويف مقدمتها الإعالن العاملي
حلق���وق الإن�س���ان والعه���د ال���دويل اخلا����ص باحلق���وق
االقت�صادية واالجتماعي���ة والثقافية ،والإعالن اخلا�ص
بحق���وق املعوق�ي�ن لع���ام  1975وغريه���ا م���ن الإعالنات
واالتفاقيات الدولية ذات العالقة.
وتطرق���ت الورق���ة �إىل القانون الفل�سطين���ي حول حقوق
املعوقني رقم  4ل�سنة  1999الذي �أعطاهم جمموعة من
احلقوق التي ت�سمح لهم بالعي�ش بكرامة وحرية وم�ساواة
مع بقي���ة املواطنني .و�أ�شارت �إىل انه رغم وجود القانون
لكن���ه مل يتم �سن لوائ���ح و�أنظمة تنفيذي���ة لتطبيقه على
ار����ض الواقع .وتطرق���ت قعقور �أي�ض���ا �إىل قانون العمل
الفل�سطيني الذي ن�ص يف املادة � 13إىل �إلزام امل�ؤ�س�سات
بت�شغي���ل  %5من موظفيه���ا من املعوق�ي�ن واعتمدت على
�أ�سا����س قدراته���م بالعم���ل ،ورغم ذلك ف���ان القانون مل
يت�ضمن �إعطائهم فر�صة يف التدريب ومل يعطيهم �أولوية
يف الت�شغيل باعتبارهم من املجموعات امله�شمة ،ومل يتم
�إيج���اد �آلية ملراقبة تنفيذ م���واد القانون يف هذا املجال.
كم���ا ا�ستعر�ض���ت قعقور واق���ع احلال يف بع����ض الوانني
والت�شريع���ات الأخرى كنظام اخلدمة املدنية الذي �أجاز
تعي�ي�ن الكفيف ولكنه ا�شرتط خل���و املوظف من العاهات
البدني���ة والعقلي���ة .مم���ا ي�ض���ع عراقي���ل ام���ام توظيف

املعاقني ،ويف بع�ض الأحيان كانت الإعاقة �سبب يف �إنهاء
خدمة موظفني.
وم���ن اج���ل �ضم���ان حي���اة كرمي���ه و�إدم���اج ه���ذه الفئة
يف املجتم���ع الفل�سطين���ي والتغل���ب عل���ى ال�صعوب���ات
والإ�شكالي���ات التي تعاين منها فق���د �أو�صت ورقة العمل
بتبن���ي �سيا�س���ات وا�سرتاتيجي���ات وبرام���ج م���ن قب���ل
امل�ؤ�س�س���ات احلكومية وغري احلكومي���ة من خالل العمل
على و�ضع و�إق���رار الأنظمة املطلوبة لتنفيذ قانون حقوق
املعاقني ومتابع���ه التنفيذ ،و�إيجاد �أق�سام خا�صة ب�إدماج
احتياج���ات امل���ر�أة املعاق���ة يف �إط���ار هي���اكل ال���وزارات
وامل�ؤ�س�س���ات العامة واملجتمع املدين ،و�إلغاء �أو تعديل �أي
بند �أو فقرة متييزية �ضد املعاقني يف الت�شريعات خا�صة
يف قان���ون العمل وقان���ون اخلدمة املدني���ة ،والن�ص على
م���ادة خا�صة حول حقوق املعوق�ي�ن يف النظام الأ�سا�سي،
ودم���ج م�ؤ�س�سات املعوق�ي�ن مع امل�ؤ�س�س���ات �ألعامه و�إلغاء
العزل �أو الف�صل بني هذه امل�ؤ�س�سات.
كم���ا �أو�ص���ت الورق���ة بتعزي���ز التن�سي���ق والعالق���ة ب�ي�ن
امل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة والأهلي���ة لإدارة الربام���ج الت���ي
تعمل على ت�أهيل املعاق�ي�ن وتلبية احتياجاتهم ،و�إ�شراك
املعاق�ي�ن عن���د �صياغ���ة ال�سيا�سات واخلط���ط والربامج
وتنفيذه���ا وتقييمه���ا والرقابة عليها ،و�ضم���ان االلتزام
بت�شغيل املعاقني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية
و�ضمان الت���زام امل�ؤ�س�سات غ�ي�ر احلكومية بحيز خا�ص
بالن�ساء املعاقات يف براجمها ون�شاطاتها.

ور�شة عمل حول حقوق الن�ساء والفتيات ذوات الإعاقة

21

اخبار املركز
مفهوم العدالة االنتقالية

هـ ــل هن ــاك �سب ــل لتطبي ــق مفاهي ــم العدالـ ــة االنتقــالي ــة يف
ال�سي ــاق الفل�سطيني؟
م���ا هي الو�سائل والآليات التي ميك���ن تطبيقها يف �سياقنا
الفل�سطين���ي م���ن اج���ل اال�ستفادة م���ن مفاهي���م و�آليات
العدال���ة االنتقالي���ة املختلفة من اج���ل ت�صحيح وت�صويب
�شت���ى �أنواع االنتهاكات الت���ي تعر�ض ويتعر�ض لها املجتمع
الفل�سطين���ي مبختلف فئات���ه؟ ما هي ط���رق و�آليات جمع
احلقائ���ق واملعلومات والوثائق املختلفة املتعلقة بانتهاكات
حق���وق الإن�س���ان عام���ة ،وحق���وق الن�س���اء الفل�سطينيات
خا�صة؟ وكيفية وتوثيقها بالأ�ساليب والطرق املالئمة لكي
يتم ا�ستخدامها على خمتلف امل�ستويات املحلية والإقليمية
والدولي���ة لتحقي���ق العدال���ة االنتقالية ،ومعاقب���ة مرتكبي
هذا االنته���اكات؟ وما هي طرق تعوي�ض �ضحاياهم وجرب
ال�ض���رر الذي وقع عليهم ج���راء االنتهاكات؟ وغريها من
اال�سئل���ة يف هذا املجال والتي ب���ادر املركز اىل طرحها يف
ور�شة عمل م�شرتكة مع م�ؤ�س�سة العدالة االنتقالية �شاركت
فيها كل من :نعوم���ي كين�سيال ،كيلي موديل و�آن ما�ساجي
وهن خبريات ومتخ�ص�صات يف موا�ضيع العدالة االنتقالية
والنوع االجتماعي ،وعملن ملدة تزيد عن ع�شرين عاما يف
جم���االت الدفاع عن حق���وق الإن�سان والعدال���ة االنتقالية
يف عدد من بلدان ال�ش���رق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وعدد
من البلدان الأخ���رى يف �آ�سيا و�أمري���كا اجلنوبية .هدفت
الور�ش���ة اىل التعري���ف مبفاهي���م العدال���ة االجتماعي���ة،
والتوعي���ة بالط���رق والآلي���ات املختلف���ة العاملي���ة واملحلية
لتحقيق العدالة االنتقالية من خالل الإطالع على خربات
وجتارب وم�س���ارات حتقيق العدال���ة االنتقالية التي مرت
به���ا عدد كبري م���ن الدول وال�شع���وب واال�ستفادة من هذه
اخلربات،
حتدثت خالل الور�شة “�آن ما�ساجي» نائبة مدير برنامج
ال�شرق الأو�س���ط و�شمال �إفريقيا ،و»كيل���ي موديل» مديرة
برنام���ج الن���وع االجتماعي يف م�ؤ�س�سة العدال���ة االنتقالية
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ع���ن مفه���وم العدال���ة االنتقالي���ة م�ش�ي�رة �إىل �أن الرتكيز
ين�صب احلق يف البحث ع���ن احلقيقة ،وهذا احد جوانب
العدال���ة االنتقالية .و�أ�ش���ارت «ما�ساجي» التي عملت ملدة
تزي���د عن  20عاما يف الدفاع عن حق���وق الإن�سان ،و�أنهت
م�ؤخ���را بحث���ا بعن���وان «ما بع���د التعوي�ض :ج�ب�ر ال�ضرر،
والعدالة االنتقالية والالجئني الفل�سطينيني» �إىل �أن هناك
جمموع���ة م���ن الأدوات والآليات التي ميك���ن ا�ستخدامها
يف التعوي����ض عن �أ�ضرار النزاع���ات ،حيث حتاول العدالة
االنتقالية ت�صويب اخلط�أ واخللل .على �أمل �أن ينقل ذلك
خطوة �إىل الأمام .وقالت �أن احلق يف العدالة -احلقيقة-
و�إ�ص�ل�اح الإ�ض���رار هو ركي���زة العدال���ة االنتقالي���ة ،وهو
الأك�ث�ر �شيوعا .م�ش�ي�رة �أن الهدف هو معاقب���ة امل�سئولني
ع���ن اجلرائ���م ،واالع�ت�راف بتجرب���ة ال�ضحاي���ا ،و�إدانة
لالنته���اكات التي وقعت ،والر�سال���ة هنا وا�ضحة وحمددة
وهي انه ال يوجد احد فوق القانون.
«مودي���ل» ا�ش���ارت خ�ل�ال حديثه���ا �إىل �أن هن���اك الكثري
م���ن الأ�سئلة التي ميك���ن �إثارتها فل�سطيني���ا عند احلديث
ع���ن العدال���ة االنتقالية مثل :هل ميكن رف���ع ق�ضية �أم ال؟
ما ه���ي الأدلة؟ هل هن���اك ثقة باملحاكم؟ م���ا هو الهدف
ت�صوي���ب وت�صحي���ح الو�ض���ع �أم التعوي�ض ع���ن ال�ضرر �أم
كالهم���ا؟ كيف ميكن �إعادة الو�ض���ع �إىل ما كان عليه قبل
ح���دوث االنتهاكات؟ وما هو ال�ض���رر الذي يجب التعوي�ض
عن���ه مادي �أو معن���وي �أم كالهما؟ وما هي اخلطوات التي
ميك���ن القي���ام بها ملنع تك���رار ما ح�ص���ل؟ وغريها الكثري
م���ن الأ�سئل���ة .واختتمت «مودي���ل» حديثها بح���ث املجتمع
الفل�سطين���ي على �إثارة نقا�ش داخل���ي حول ما هي الطرق
الت���ي ميكننا �إتباعها لتحقيق العدال���ة االنتقالية؟ وما هي
�أولوياتن���ا يف حتقي���ق العدال���ة االنتقالي���ة؟ وب���دء التفكري
النموذج لذي نريده لتحقيق العدالة االنتقالية.

الأر�شيف ال�صحفي

ر�صــد اخب ــار االنته ــاكات حلق ــوق املر�أة
كانت وما زالت ر�سالة ور�ؤية املركز منذ ان�شائه عام
 1991تقوم على ر�صد وتوثيق كافة االنتهاكات �سواء
املجتمعي���ة �أو االحتاللي���ة بحق امل���ر�أة الفل�سطينية،
ومب���ا �أن مكتب���ة املركز هي جزء ال يتج���ز�أ من ر�ؤية
ور�سال���ة املركز ،بحيث جت�سده���ا من خالل �أدواتها
املختلفة من كتب و�أبحاث ودرا�سات..
ر�أين���ا م���ن املفي���د واملجدي القي���ام بر�ص���د وتوثيق
هذه االنته���اكات من خالل �أر�شف ال�صحف املحلية
(القد����س ،الأيام واحلي���اة) و�إ�صداره���ا يف ملفات
مبوب���ة ومفهر�سة تاريخيا منذ ع���ام  2009وما زال
العم���ل م�ستم���را حت���ى الآن .وذل���ك لإغن���اء مكتبة
املرك���ز و�إثرائه���ا ،حيث �أنن���ا من املكتب���ات القليلة
الت���ي تركز عل���ى هذا النوع من التوثي���ق والذي كان
ل���ه مردود و�أثر �إيجابي �س���واء من حيث اال�ستخدام
الداخلي �أو اال�ستخ���دام اخلارجي لرواد املكتبة من
اجلن�سني.

يت�ضمن الأر�شيف ال�صحفي امللفات التالية:
�أ) مل���ف االنته���اكات اال�سرائيلي���ة �ض���د امل���ر�أة
الفل�سطينية وت�شمل:
 -1الن�ساء الأ�سريات
 -2الن�ساء اجلريحات
 -3الن�ساء ال�شهيدات
 -4الوالدة على احلواجز
� -5سيا�سة هدم البيوت وعالقتها باملر�أة
ب) مل���ف العن���ف املوج���ه �ضد امل���ر�أة والقت���ل على
خلفية �شرف العائلة يف فل�سطني واالردن.
ج)	�أخبار ون�شاطات املركز يف ال�صحف املحلية.
يق���وم املرك���ز بجمع االخب���ار والتقاري���ر الواردة يف
ال�صح���ف اليومي���ة الث�ل�اث ،وت�صنيفه���ا وتبويبها
وا�صدارها يف كتيب �سنوي وحفظه يف مكتبة املركز
لتمكني الباحثني والدار�سني من االطالع على املواد
التي يت�ضمنها.

توقيع اتفاقية لبناء قدرات جمعية طوبا�س اخلريية
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�آراء حرة
م�أ�س�سة التدريب حول

حقوق املر�أة وق�ضايا الن�ساء املعنفات� ..إىل �أين؟
ت�ستهدف هذه الورقة تفعيل احلوار املناق�شة و َت�شارك املعرفة
واكت�ش���اف �ألتحديات وت�سهيل التن�سيق والعمل اجلماعي بني
امل�ؤ�س�سات التي ت�شرتك يف الهموم من �أجل م�أ�س�سة التدريب
ال���ذي يقوم على التغيري وتنمي���ة روح االبداع واالعتماد على
الذات انطالق ًا من التزامنا جتاه ق�ضايا املر�أة.
و�سنحاول التطرق يف هذه الورقة اىل الأ�سئلة التالية :
.1ماهي املفاهيم واملبادئ يف عملية التعلم والتدريب؟
.2ماهي احلاجات وامل�شكالت ومن يحددها.
.3ماهي التحدي���ات وامل�سائل الأ�سا�سي���ة التي تواجه عملية
التعلم والتدريب وماذا نفعل ملواجهتها ؟
نكت�ش���ف م���ن جتربتن���ا يف العم���ل �أن التنمي���ة احلقيقي���ة
والتعل���م هما جانب���ان ا�سا�سيان من جوان���ب البناء والعمل
املجتمع���ي وهم���ا يهدف���ان قب���ل كل �شيء اخ���ر اىل حترير
النا����س م���ن كل املعوق���ات التي متن���ع حتقيق حي���اة قائمة
على العدال���ة وامل�ساواة والق�ضاء عل���ى التمييز �ضد املر�أة.
�أي �أن التنمي���ة والتعلم هم���ا لغر�ض حتقيق تغيري اجتماعي
و�سيا�سي وقانوين واقت�صادي نحو الأف�ضل.ف�إذا كانت قيود
املمار�س���ات والأف���كار الثقافي���ة ال�سلبية وق�ص���ور القوانني
تفر����ض �شروط ًا ال �إن�سانية واعب���اء ًا كبرية على الن�ساء ،بل
ويتخطى ذلك اتباع ا�ساليب العنف واللجوء اليها يف احلوار
والتعامل يف احليز اخلا�ص والعام للن�ساء ك�أ�سلوب م�ستمد
من واقع ثقايف يف حل النزاعات و�أحيانا يتم عك�س جتاربنا
القهرية مع االحتالل يف التعامل و�إدارة النزاع ذلك يدفعنا
نح���و برامج التنمية والتعلم على احداث التغيري على جميع
امل�ستويات ال�شخ�صي واالجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي.
ويف الوق���ت ذاته ف�إن ه���ذا العمل يتوجه نح���و بناء جمتمع
جدي���د يق���وم على ا�سا����س تقبل االخ���ر والإمي���ان بقدراته
و�أفكاره وتعزيز اعتماده على نف�سه
ان اميانن���ا الفعلي بقيمة كل ان�س���ان وقوة كل جمتمع حملي
تنعك�س على كيفي���ة تنظيم الربام���ج وامل�شاريع والتدريبات
واتخاذ القرارات.
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ننطل���ق دائم ًا من النا����س ونعمل على ا�سم���اع �صوت �ألن�ساء
ون�ساع���د على متكني الن�ساء من امل�شاركة يف حتديد وحتليل
ا�سب���اب امل�ش���كالت الت���ي يع�شنه���ا والعمل مع ًا عل���ى ايجاد
احللول.
ان القيمة اجلوهرية حلقوق املر�أة تكمن يف م�ساواتها وعدم
التمييز �ضدها يف �أي من املجاالت وعدم قابلية هذه احلقوق
للتجزئ���ة�.إذن فالعنف �ض���د املر�أة �أينم���ا كان ُيعترب م�شكلة
جمتمعية ولي�س م�شكلة خا�صة تتطلب انهاءه ومناه�ضته
احلاجات وامل�شكالت ومن يحددها؟
تواجه العديد م���ن امل�ؤ�س�سات م�ش���كالت رئي�سية يف حتديد
امل�ش���كالت واحلاج���ات عن���د اع���داد الربامج ح���ول ق�ضايا
املجتم���ع املهم���ة� .إن ا�ستط�ل�اع املوا�ضيع املهم���ة هو خطوة
�أ�سا�سي���ة يف العملي���ة ككل وعملي���ة اال�ستط�ل�اع تختلف عن
الدرا�س���ة التقليدية الذي يقرر فيها الباحث���ون �سلف ًا ماهي
احلقائق الت���ي �سيجمعون املعلومات حولها.فهم يعملون من
خالل ا�ستطالعات حم���ددة م�سبق ًا� .أن جتربة مركز املر�أة
للإر�ش���اد القان���وين واالجتماعي يف اتباع نه���ج م�ستمد من
ثالث م�صادر يف العمل �سيتم ايجازه على النحو التايل:
•الن�س���اء انف�سه���ن :حي���ث تعت�ب�ر اللق���اءات وور�شات
العم���ل وامل�ؤمت���رات وحلق���ات الدرا�سة الت���ي ينظمها
فري���ق العمل يف املرك���ز والزيارات اليومي���ة للمركز
لطلب اخلدم���ة واال�ست�شارة او احلماي���ة من الن�ساء،
اعتربت كلها عوامل رئي�سية يف تطوير حقائق لربامج
التدريب والتوعية حي���ث ا�ستفاد املركز من مالم�سة
الكث�ي�ر من احلقائ���ق والهموم املت�صل���ة يف التهمي�ش
والتميي���ز والعن���ف وغي���اب العدال���ة وامل�س���اواة عند
العمل مع الن�س���اء يف املناطق املختلفة .هذه احلقائق
�ساعدت يف �إعداد الربام���ج التدريبية لفئات مزودي
اخلدم���ات والعامل�ي�ن والعام�ل�ات يف نط���اق حماي���ة
ومنا�ص���رة ق�ضاي���ا الن�ساء .وق���د اوىل املركز اهتمام
خا����ص يف تكامل اخلربات والتج���ارب التدريبية على

نط���اق �شمويل خا�ص��� ًة عند التعامل م���ع االحتياجات
التدريبي���ة ملقدمي اخلدمات ال�صحي���ة واالجتماعية
وال�شرطية.
•الدرا�س���ات والأبح���اث :بالرغ���م م���ن قل���ة الدار�سات
واملراج���ع البحثية التي تتن���اول مو�ضوعات العنف �ضد
امل���ر�أة واحلماية من العنف وق�ضاي���ا النوع االجتماعي
ا�ستفاد املرك���ز من جمموعة م���ن الدرا�سات والبحثية
وامل�سحي���ة يف بناء االن�شط���ة التدريبية العديدة خلدمة
اهداف ور�سائ���ل التدريب يف العنف املبني على �أ�سا�س
النوع االجتماعي وق�ضايا النوع االجتماعي.
•جتارب امل�ؤ�س�سات ان عملية التعلم لهي عملية ت�شاركيه
وتفاعلية بني االفراد املجموع���ات ،فاللجان واللقاءات
وامل�ؤمترات واالئتالفات املختلفة مع امل�ؤ�س�سات العاملة
يف نط���اق عملن���ا ،ا�سهم���ت يف تطوير برام���ج التدريب
وحت�س�ي�ن االداء يف التدريب وجع���ل الربامج التدريبية
تن�سجم مع احتياجات امل�ؤ�س�سات والأفراد.
ماه ��ي التحدي ��ات وامل�سائ ��ل الأ�سا�سية الت ��ي تواجه عملية
التعلم والتدريب وماذا نفعل ملواجهتها؟
بالرغ���م من اعتمادنا يف معظم التدريبات يف العمل الأهلي
على نهج (التدريب بامل�شاركة) ولكن قد يحدث �أن تت�ضمن
مث���ل ه���ذه التدريبات قه���ر ًا مبطن ًا عندما تك���ون القرارات
الفعلية خارج �إرادة املجموعة املعينة وتكون امل�شاركة جمرد
م�س�أل���ة �صوري���ة �أو كالمي���ة� .إن فاعلية التدري���ب وم�أ�س�سته
تتطل���ب منا جميع��� ًا التعاون يف فت���ح قنوات ات�ص���ال فاعلة
ت�ضم���ن امل�شارك���ة الفاعل���ة لكاف���ة الفئ���ات امل�ستهدف���ة من
التدري���ب� .سن���ورد يف هذا ال�سياق جمموع���ة من التحديات
الت���ي تواجه عملي���ة م�أ�س�سة عملية التعل���م والتدريب وكيف
ميكن التعامل معها:
•املوائمة بني املوارد املتاحة واحتياجات الفئة امل�ستهدفة:
فالكث�ي�ر من النا�س اللذين خ�ضعوا لتدريبات قد افادوا
بع���دم ا�ستفادتهم من الربام���ج التدريبية ،والكثري من
الربام���ج التدريبي���ة قد اخفق���ت يف تقدي���ر االمكانات
وامل���وارد املتاحة .ان العمل على موائم���ة املوارد املتاحة
مع احتياجات الفئات امل�ستهدفة يتطلب التعرف العميق
على البيئة املحيطة للفئة امل�ستهدفة ،وامل�صادر املالئمة
للتعلم ،بل واختي���ار الأ�ساليب الأك�ث�ر مالئمة لأهداف
التدريب وتوقعات امل�شاركني وامل�شاركات من التدريب.

•املوائم���ة ب�ي�ن الربام���ج التدريبي���ة ونطاق عم���ل الفئة
امل�ستهدف���ة :يواج���ه العدي���د م���ن املدرب�ي�ن واملدربات
حتدي���ات عن���د التخطي���ط لربام���ج تدريب م���ع الفئة
امل�ستهدف���ة ،خا�ص��� ًة اذا ارتبط���ت امله���ارات املتوق���ع
تعلمها يف حت�سني �أو تطوير االداء الوظيفي للم�شاركني
وامل�ش���اركات يف التدريب فبع�ض التدريبات تكون ا� ً
صال
مبني���ة عل���ى م�شاريع ممول���ة تخ�ضع ل�سيا�س���ة و�أجندة
املمول وه���ي يف الغالب ق�صرية الأم���د ونخطئ احيان ًا
يف اختيار الفئ���ة املنا�سبة للتدريب وقد تكون املجموعة
لي�س���ت ذي �صلة مبو�ض���وع التدري���ب �أو ان يتم انتداب
ن�ساء فق���ط لبع�ض التدريب���ات �إن كان عنوان التدريب
يت�صل بق�ضايا النوع االجتماعي.
•تعمي���م من���وذج التعل���م وتب���ادل �أو�س���ع للخ�ب�رات  :ان
عملي���ة التعلم تقوم على �أ�سا����س تبادل اخلربات وعدم
احتكار املعرفة و�سلطة املعرفة� .إن جتارب عدة يف عقد
التدريبات قد ا�ستهدفت ذات اال�شخا�ص على امل�ستوى
املحل���ي وال���دويل ناهيك عن تركي���ز التدريب يف املدن
الرئي�سية واملراكز احليوية للمدن ،والبع�ض ُي�شيع ثقافة
�أن التدري���ب هو لتحقيق غر�ض اللهو وت�ضييع الوقت�،أو
اال�ستفادة من االمتيازات ،وتك���رار املعلومات والأفكار
وهنا يتم التعاطي مع التدريب كعبء .يف املقابل الكثري
من التجارب قد اثبتت جناعتها لإعتمادها على التعلم
القاعدي والبدء من الريف.
•تطوي���ر �أدوات قيا����س الأث���ر واال�ستدام���ة يف التعل���م
والتطبي���ق  :لق���د �أعت�ب�ر هذا التح���دي االب���رز للكثري
من امل�ؤ�س�س���ات االهلية واحلكومية ،حي���ث يقر العديد
من املدرب�ي�ن واملدربات مدى ال�صعوب���ة التي نواجهها
جمعي��� ًا يف معرف���ة امل���ردود احلقيق���ي لعملي���ة التعل���م
وم���دى انعكا�سها عل���ى املهارة واملعرف���ة واالجتاه للفئة
امل�ستهدفة .يظهر ذلك ب�شكل خا�ص يف التدريبات التي
يتم عقده���ا يف ق�ضايا التنمي���ة والدميقراطية وحقوق
االن�س���ان وحقوق املر�أة .ان عملي���ة قيا�س االثر مت�صلة
ب�ش���كل ا�سا�سي يف بن���اء كل العملي���ة التعلمية ،وحتقيق
النتائج الفعالة لعملي���ة التعلم يتطلب ا�ستخدام ادوات
اكرث ابداع ًا ملعرفة حقائق حول التقدم يف اعمال الفئة
امل�ستهدفة نتيجة التدري���ب .ا�ضافة اىل التغيري املتوقع
يف البيئة املحيط���ة للفئة امل�ستهدف���ة لتحقيق املمار�سة
العملية للمتدربني واملتدربات.
25

�آراء حرة
املر�أة �أمام الق�ضاء ال�شرعي

ر�ؤية ن�سوية حتليلية للق�ضايا املرفوعة لدى حمكمة
رام اهلل والبرية ال�رشعية خالل العام 2011
مقدمة
خ�ل�ال اخلم����س �سن���وات املا�ضية م���ن عمل���ي كمحامية والأبحاث الأكرث �شم���وال وحتليلها من منظور ن�سوي كما
يف مرك���ز امل���ر�أة للإر�ش���اد القان���وين واالجتماعي ،هذا �أتق���دم بجزيل ال�شكر لكل من �ساع���دين يف �إخراج هذه
املرك���ز املتخ�ص����ص يف احلد من ظاه���رة العنف املوجه املقالة اىل حيز النور من مركز املر�أة للإر�شاد القانوين
�ض���د املر�أة والق�ضاء على كاف���ة �أ�شكال التمييز وانتهاك واالجتماعي �سواء يف التحليل �أو التدقيق.
احلق���وق التي تتعر�ض له���ا يوميا ،حي���ث �أعمل يف ق�سم
الطالق ما بني احلق والتع�سف
اخلدمات الذي يقدم اخلدمة املبا�شرة للن�ساء املعنفات
�أو املنتهك���ة حقوقهن يف اجلوانب االجتماعية والقانونية بل���غ ع���دد الق�ضاي���ا الت���ي مت ت�سجيله���ا يف حمكمة رام
بتقدمي الدعم والإ�سن���اد القانوين لهن ،ويف هذا الإطار اهلل والب�ي�رة ال�شرعية خالل الع���ام  2011ما جمموعه
ف����إن جزءا م���ن عملي يتمث���ل يف الدفاع ع���ن الن�ساء يف ( )1115ق�ضية من خمتلف الأنواع من طالق ونفقة ومهر
املحاك���م ال�شرعية ومتثيلهن �أمام الق�ض���اء ال�شرعي يف وح�ضانة وم�شاه���دة وغريها من الق�ضاي���ا .وقد احتلت
الق�ضاي���ا التي قامت برفعها ن�ساء الن�صيب الأكرب حيث
خمتلف �أنواع الق�ضايا.
بلغت ما ن�سبته  ، %80وقد تنوعت ما بني طالق وعددها
وللوق���وف على �أهم الإ�شكاليات الت���ي تواجهها املر�أة يف ( )117ق�ضي���ة منها (� )53إثبات طالق وهي التي يكون
ق�ضاياها �أمام املحاكم ال�شرعية ب�سبب وجود العديد من ال���زوج قد �أوقع فيها الطالق خ���ارج املحكمة دون دعوى
الثغ���رات يف قانون الأحوال ال�شخ�صية املطبق يف ال�ضفة ق�ضائية ودون توقف على ر�ضا الزوجة فتتقدم الزوجة
الغربي���ة ال�شرعية وهو القان���ون الأردين لعام  1976كان بهذه الدع���وى لإثبات الطالق �أم���ام املحكمة ال�شرعية،
ال ب���د من التوج���ه اىل املحكمة ال�شرعي���ة للح�صول على فعل���ى الرغم م���ن التعمي���م ال�صادر عن دي���وان قا�ضي
�إح�صائيات و�أعداد الق�ضايا و�أنواعها خالل العام  2011الق�ضاة ال�شرعي والقا�ضي بتغرمي الزوج الذي يوقع على
 ،وذلك بح�صر هذه الق�ضايا من خالل اال�ضطالع على زوجته طالقا خارج حدود املحكمة بغرامة مالية� ،إال �أنه
�سج���ل الق�ضايا لهذا العام (  .)2011وال يفوتني يف هذا عل���ى ما يبدو �أن هذا املو�ض���وع ال يلقى �صدى كبريا لدى
املق���ام �أن �أتوج���ه بعظي���م االمتن���ان اىل �سماحة قا�ضي العدي���د من الأزواج الذين ال يتورعون عن �إيقاع الطالق
الق�ض���اة ال�شرعية املح�ت�رم الذي �سم���ح يل باال�ستعانة على زوجاتهم تع�سفا.
بهذه االح�صائيات للخروج به���ذه الورقة ،كما ا�شكر كل
من �ساعدين يف �إجناز هذه املهمة من الطاقم العامل يف وبالنظر �إىل دعاوى الطالق التي يتم تقدميها للمحكمة
حمكمة رام اهلل والبرية ال�شرعية �سواء يف فتح ال�سجالت للح�صول على طالق بدعوى ق�ضائية فقد حازت دعاوى
�أو امل�ساع���دة يف ح�صر الق�ضايا وت�صنيفها �آملة �أن يفتح الن���زاع وال�شق���اق على ن�صيب الأ�سد حي���ث بلغت ()31
ه���ذا الأم���ر الباب وا�سع���ا �أم���ام املزيد م���ن الدرا�سات الغالبية العظمى منها يتم رفعها من قبل املر�أة لتعر�ضها
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للعن���ف اجل�س���دي واللفظي� .أم���ا رفعها م���ن قبل الزوج
فه���و بق�صد التمل�ص من احلق���وق املرتتبة عليه لزوجته
وامل�ستحق���ة لها مبوجب عقد ال���زواج� ،أو لل�ضغط باجتاه
الو�صول �إىل طالق مقابل الإبراء العام .ولكن يف النهاية
غالبية هذه الق�ضايا تنته���ي بطالق مقابل الإبراء ،كون
�أن ه���ذا ه���و هدف الزوج م���ن رفعها ،وك���ون الزوجة يف
حال قام���ت هي برفعها ال ت�ستطيع �إثب���ات ما �أثارت من
وقائ���ع تدل عل���ى العنف ،حيث �أن معظ���م حاالت العنف
�إن مل تك���ن جميعه���ا حتدث خلف الأب���واب املغلقة (بيت
الزوجية) التي ال ي�ضطلع عليها �أحد.
�أم���ا الأنواع الأخرى من ق�ضاي���ا الطالق فقد انح�صرت
ما بني ق�ضايا الط�ل�اق لعدم دفع النفقة وعددها ()13
ق�ضي���ة ،وق�ضاي���ا التفري���ق للغيب���ة �أو الهج���ر وال�ض���رر
وعدده���ا ( ،)16وف�س���خ عق���د ال���زواج لعدم دف���ع املهر
املعج���ل وهي ( )3ق�ضاي���ا� .أما التفري���ق ب�سبب ال�سجن
فق�ضي���ة واحدة ،ويجدر بنا التوقف قليال عند هذا النوع
من الق�ضاي���ا لقلة العدد ،حيث غالبا ما يعزو ال�سبب يف
ذلك للنظرة املجتمعية للم���ر�أة املطالبة بالطالق نتيجة
اعتقال الزوج ،فهن���اك املئات من الن�ساء اللواتي اعتقل
�أزواجه���ن �أمنيا لدى االحتالل الإ�سرائيلي وحكم عليهم
ب�أحكام عالية وال جت���ر�ؤ الزوجة على املطالبة بحقها يف
الطالق واالرتباط بزواج �آخر �إن هي رغبت ،على الرغم
م���ن �أن القان���ون �أعطاها ه���ذا احلق حي���ث �أن الدعوى
املقدم���ة للمحكمة يف حال رفعها تن����ص يف �أحد بنودها
�أنها فتاة يف مقتب���ل العمر تخ�شى على نف�سها من الفتنة
والف���وات� .إال �أن النظ���رة املجتمعية هنا ال تعطيها احلق
يف اتخ���اذ مثل هذا القرار .وب�سب���ب دقة وح�سا�سية هذا
املو�ضوع فانه ال يجب ان يبقى طي الكتمان ،وحتت �ستار
املنع من النقا�ش ،ذلك ان خطورة وا�ضرار كتمانه ومنع
نقا�شه �ستكون باملح�صلة النهائية اكرب بكثري من و�ضعه
على طاول���ة النقا�ش من اجل الو�ص���ول اىل حلول تخدم
لي�س فقط املر�أة وامنا املجتمع باكمله.

خالل تدريب للطواقم العاملة يف تقدمي اخلدمات للن�ساء املعنفات

�أنه���ا ن�سبة لي�س بالكب�ي�رة باملقارنة مع ح���االت الطالق
مقابل الإبراء العام التي تتوجه �سنويا �إىل املحكمة والتي
غالب���ا ما تتن���ازل فيها امل���ر�أة عن بع����ض حقوقها �إن مل
يكن جميعها يف مقابل احل�ص���ول على حريتها بالطالق
حي���ث �أن �أغلب ق�ضايا النفقة والطاعة والنزاع وال�شقاق
م���ا تنتهي مبثل هذا النوع من الط�ل�اق وتلج�أ املر�أة �إليه
ب���ل وجترب �أحيانا للح�ص���ول على ط�ل�اق ب�أ�سرع الطرق
املمكن���ة كون �أن حت�صيله���ا لهذه احلق���وق ي�أتي ب�صورة
بطيئة وجمت���ز�أة خ�صو�صا ،وحتى لو ح�صلت املر�أة على
قرار من املحكمة بهذا اخل�صو�ص فان تنفيذ احلكم لدى
دوائ���ر التنفيذ تكون بطيئة جدا ،حيث ان دوائر التنفيذ
تك���ون بطيئة يف �إجراءاتها .ي�ض���اف اىل ذلك ان هناك
امكانية عالية لتق�سيط املبالغ املالية املحكوم بها للمر�أة
عل���ى اق�ساط ق���د ي�ستمر دفعها من قبل ال���زوج ل�سنوات
عدي���دة ،وهذا ي�ض���اف اىل ان املبالغ هي ا�صال قليلة وال
تكف���ي ل�سد احلاج���ات ،ولذلك فان التوج���ه االكرب لدى
امل���ر�أة هو للتخلي عن هذه «احلقوق» .املق�صود باحلقوق
يف ه���ذا املجال ه���ي النفق���ة �إن كان حمكوم به���ا واملهر
ب�أنواعه من معجل وتوابعه وم�ؤجل وجهاز وم�صاغ ذهبي
حي���ث بلغ���ت ق�ضايا امله���ر يف الع���ام  2011ما جمموعه
( )56ق�ضية.

ل�ضعف التمكني االقت�صادي للمر�أة  ..ق�ضايا النفقة
حتتل ن�صيب اال�سد
الق�ضاي����ا التي ح����ازت على �أكرب ن�سب����ة يف املحكمة كانت
الطالق باجلملة ..وحقوق املر�أة بالتق�سيط اململ
ق�ضاي����ا النفقات حيث بلغت نفق����ة الزوجة ( )277ق�ضية
ولك���ن بالنظ���ر �إىل هذا العدد م���ن ق�ضايا الطالق جند ونفقة ال�صغار ( ،)57نفقة الأم ( ،)5نفقة �أب ( ،)4نفقة
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�آراء حرة
البالغني ( ،)8نفق����ة عالج ( ،)1نفقة تعليم ( ،)5زيادة
نفقة (� ،)42أما نفقة العدة وهي التي ترفعها املطلقة عن
فرتة العدة فكان����ت (� .)13أما ق�ضايا �أجرة امل�سكن وهي
الق�ضايا التي ت�ستطيع املر�أة رفعها يف حالة كانت حا�ضنة
لأبنائه����ا فكانت (� ،)29أجرة احل�ضانة (� .)9أما ق�ضايا
املهر ب�أنواعه املختلفة من مهر م�ؤجل ومعجل وتوابع مهر
فقد بلغت ( )56ق�ضية .تعوي�ض عن طالق تع�سفي فكانت
( )28والتي يحكم لها مبوجبها بتعوي�ض قليل جدا بحيث
لو عملت يف م�صنع القت�ضت تعوي�ضا �أكرث عدال منه حيث
�أنها ال تتج����اوز نفقتها ال�سنة وتعود ال�سلطة التقديرية يف
تقدير املدة التي يغطيها مبلغ التعوي�ض للقا�ضي الذي قد
يحكم له����ا بالتعوي�ض عن نفقة �ستة �شه����ور �أو ت�سع �شهور
�أو �سن����ة يف حاالت نادرة جدا وتكون مق�سطة .عند متابعة
تفا�صيل هذه الق�ضايا فان املالحظة االبرز يف هذا املجال
ه����ي انها �أنها تتحدث عن مطالبات مالية ترفعها الزوجة
لعدم وج����ود التمكني االقت�صادي لها مم����ا يدفعها للجوء
اىل هذا الن����وع من الق�ضايا ملواجهة �أعبائها االقت�صادية
وخ�صو�صا �إذا كان لديها �أبناء حيث �أن غالبية الن�ساء يف
جمتمعاتن����ا تعتمد اقت�صاديا عل����ى الرجل الذي قد يكون
الأب �أو الأخ �أو ال����زوج وكث��ي�ر منه����ن تعم����ل ربة بيت بغري
�أج����ر يف البيت ،وب�ش����كل عام ف�إن املبال����غ املحكوم بها يف
النفقات والأجر تكون مبال����غ �ضئيلة ال تفي بالغر�ض ومع
ذلك فبع�ض الرج����ال يعمد �إىل رفع دعوى لتخفي�ض هذه
النفق����ة املفرو�ضة بحجة �أنها ف����وق طاقته وال تتنا�سب مع
و�ضعه املادي.

والعنف النف�سي اي�ضا..
ق�ضايا الطاعة ،والتي ارى انها ال ميكن ان ت�ساهم يف حل
اي����ة ا�شكاالت بني الزوجني ،ويرفعه����ا الزوج عادة بهدف
الكيد والإ�ضرار بالزوجة ،و كثري من الرجال يرفعها دون
معرف����ة حيثيات ه����ذه الق�ضايا �إال �أنه����ا ت�سمى (طاعة).
ويف اعتق����ادي ان اله����دف منه����ا «ك�سر �أن����ف» الزوجة� ،أو
حرمانه����ا من حقوقه����ا يف حال ح�صل ال����زوج على حكم
بالطاع����ة� .سجلت لدى املحكمة ( )57دعوى طاعة)5( ،
ق�ضايا �إثبات ن�شوز وهي دعاوى �شبيهة بدعوى الطاعة.
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�أم���ا ق�ضاي���ا ال�ضم ون���زع احل�ضانة وهي �أك�ث�ر الق�ضايا
�إجحافا بحق الن�ساء وتكر�س التمييز ال�صارخ بني الرجل
وامل���ر�أة فكان���ت ( )35ق�ضي���ة واملق�صود بدع���اوى نزع
احل�ضانة هي الق�ضاي���ا التي ترفعها والدة الزوج بهدف
نزع ح�ضانة ال�صغار الذين هم دون �سن البلوغ وحرمان
والدتهم منهم بدواعي الإهمال بال�صغار وعدم �أهلية �أم
ال�صغار وعدم �أمانتها عليهم .وهنا الت�سا�ؤل :هل اجلدة
احر����ص على ال�صغار من والدته���م؟! �أما دعاوى ال�ضم
فه���ي التي يرفعها الأب ل�سل���ب الأبناء الذين هم يف �سن
البلوغ من ح�ض���ن والدتهم حيث �أن القانون مينح للوالد
احلق يف �ضم ابنت���ه �إذا و�صلت �إىل �سن البلوغ �أما الولد
ف�إن و�صوله �إىل �سن البلوغ ال يعد �سببا لل�ضم �إال �إذا كان
غري م�أمون عليه عند والدته ويف نهاية الدعوى ويف حال
ح�صول الزوج عل���ى حكم ف�إن الولد يخري بني البقاء مع
�أم���ه �أو اللحاق بوالده �أما البن���ت ف�إنها ال تخري وهذا ما
يعك����س الواقع القانوين املجحف بحق الن�ساء .و�سواء يف
ق�ضاي���ا ال�ضم �أو ق�ضايا الطاعة ف�إن هدف الرجل �سواء
كان �أبا يف ق�ضايا ال�ضم �أو زوجا يف ق�ضايا الطاعة يعمد
لرفع هذه الدعاوى على االغل���ب للكيد والإ�ضرار بابنته
�أو زوجته وذلك حلرمانهن من املطالبة بحقوقهن حيث
�أن���ه يف حال ح�صوله على حكم يف هذا الق�ضايا ف�إن �أول
م���ا يقوم به هو رفع دعوى قطع نفقة �إذا كانت مفرو�ضة
البنته �أو لزوجته وقد بلغت هذه الق�ضايا يف العام 2011
ما جمموعه ( )33ق�ضية.

خامتة
ك���ون الن�سبة الكربى من الق�ضايا املرفوعة لدى املحكمة
ال�شرعي���ة هي ق�ضايا ن�ساء هذا م���ا يعك�س الواقع املرير
وامل����ؤمل ال���ذي يع�شن���ه� ،إال �أن ما يتعر�ض���ن له من عنف
بكاف���ة �أ�شكال���ه وانته���اك احلقوق له���و �أك�ب�ر بكثري وال
يزال ط���ي الكتمان لعدة اعتبارات منها اجتماعية تتعلق
بالثقافة املجتمعية ال�سائدة والنظرة االجتماعية للمر�أة
الت���ي تلج�أ اىل الق�ض���اء �أو لرغبة املر�أة يف اخلال�ص من
خالل حلول بعيدة عن الق�ضاء واجراءاته التي قد تطول
يف بع�ض الأحيان.

عر�ض درا�سة
الن�س ــاء وم�ســودة د�ستـور فل�سط ــني
«الن�س���اء وم�سودة د�ست���ور فل�سطني» هو عن���وان لواحدة
من اه���م الدرا�سات التي ا�صدرها مركز املر�أة للإر�شاد
القان���وين واالجتماع���ي .يف نهاي���ة الع���ام  2009ا�ص���در
املرك���ز الطبع���ة االوىل م���ن ملخ����ص الدرا�س���ة باللغة
العربي���ة ،ويف ع���ام � 2011ص���درت الطبع���ة االوىل م���ن
الدرا�س���ة كاملة باللغة االجنليزي وب���د�أ املركز يف نهاية
ع���ام  2011بالتح�ض�ي�ر لإ�ص���دار الطبعة الثاني���ة باللغة
العربية.
مقدمة
تعترب انتخابات املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني التي جرت
يف �شب���اط ع���ام  1996اول انتخاب���ات ت�شريعية يف تاريخ
املجتم���ع الفل�سطيني ،فعلى مدار ع���دة قرون من الزمن
تعاقبت على فل�سطني العديد من الدول واالمرباطوريات
الت���ي ب�سطت حكمها على جمتمعن���ا ،وبالتايل عينت من
احلكام من تريد ،وو�ضعت ما تراه منا�سبا مل�صلحتها من
االنظمة والقوانني واالجراءات والت�شريعات ،ومبا يخدم
ا�ستم���رار �سيطرته���ا وحكمها بغ�ض النظ���ر عن م�صلحة
ال�شعب الفل�سطيني وفئاته املختلفة .ولذلك فانه مل ي�سبق
لل�شع���ب الفل�سطيني ان انخ���رط يف عملية نقا�ش وت�شريع
قوان�ي�ن وت�شريع لتنظي���م امور حيات���ه املختلفة ،وبالتايل
قانه مل ي�سبق له اي�ضا ان انخرط يف عملية نقا�ش م�سودة
د�ستور فل�سطيني.
جاء انتخ���اب املجل�س الت�شريع���ي الفل�سطيني ليفتح
ه���ذا الباب ،حي���ث اقر املجل����س القان���ون اال�سا�سي
الفل�سطين���ي ،ال���ذي اعت�ب�ر يف حينه مبثاب���ة د�ستور
م�ؤق���ت لدولة فل�سطني .فق���د ن�صت اتفاقي���ة او�سلو
الت���ي انتخب املجل����س الت�شريعي عل���ى ا�سا�سها على
مرحل���ة انتقالي���ة مدته���ا � 5سن���وات تنته���ي يف ايار

 1995ال�ستكم���ال مفاو�ض���ات الو�ض���ع النهائ���ي بني
ا�سرائيل ومنظم���ة التحرير الفل�سطيني���ة ،واالتفاق
عل���ى الق�ضاي���ا الت���ي ت�ش���كل ا�سا����س لالع�ل�ان عن
دول���ة فل�سطينية م�ستقلة .وخ�ل�ال الثلث االخري من
عق���د الت�سعين���ات يف الق���رن املا�ض���ي كان���ت ق�ضية
�صياغة د�ست���ور دولة فل�سطني اح���دى اهم الق�ضايا
املطروحة على جدول االعمال يف �سياق التح�ضريات
املتوا�صلة ال�ستكم���ال عملية التفاو�ض متهيدا للدولة
الفل�سطيني���ة امل�ستقل���ة ،حي���ث �سيك���ون الد�ستور هو
اال�سا����س القانوين الذي �ست�ستمد من���ه كل القوانني
والت�شريعات الالحقة.
موجز تاريخي حول �صياغة د�ستور فل�سطني
�شكلت منظم���ة التحرير الفل�سطيني���ة ،يف �سنة ،1999
جلن���ة د�ستوري���ة �أوكل���ت �إليه���ا مهم���ة �صياغ���ة د�ستور
لدول���ة فل�سط�ي�ن العتيدة .وقام يا�س���ر عرفات ،ب�صفته
رئي�س��� ًا ملنظمة التحري���ر الفل�سطينية ،بتعي�ي�ن د .نبيل
�شع���ث ،وزي���ر اخلارجي���ة يف ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة
حين���ذاك والنائ���ب ال�سابق لرئي�س ال���وزراء يف ال�سلطة
الفل�سطيني���ة ،يف من�ص���ب رئي����س اللجن���ة الد�ستورية.
ومن���ذ ذلك احلني وحتى الع���ام  2003فقد مرت عملية
ال�صياغ���ة بعدة مراحل ،حي���ث عر�ضت امل�سودة االوىل
والثاني���ة على ع���دد من الهيئ���ات اال�ست�شاري���ة املحلية
والعربية والدولية ،كم���ا عر�ضت للنقا�ش يف ور�ش عمل
قطاعي���ة متع���ددة على ال�صعي���د املحلي ،مب���ا يف ذلك
ور�ش نقا�ش مع عدد م���ن امل�ؤ�س�سات الن�سوية .و�صدرت
امل�س���ودة الثالث���ة م���ن الد�ست���ور بتاري���خ .2004/5/4
وب�سب���ب الظ���روف ال�سيا�سي���ة والأمني���ة الت���ي م���ر بها
املجتم���ع الفل�سطين���ي وهيئاته املختلف���ة يف تلك الفرتة
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عر�ض درا�سة
فق���د توقفت عملية �صياغ���ة د�ستور لدولة فل�سطني عند عن اللغ���ة الإجنليزية وهو كتاب يقع يف(� )60صفحة من
هذه النقطة .ويف عام  2011ا�صدر الرئي�س الفل�سطيني احلجم املتو�سط.
الق���رار رقم ( )102لع���ام  2011الذي ن�ص على تعيني اهمية الدرا�سة
ال�سيد �سليم الزعنون رئي�سا للجنة ،وال�سيد نبيل �شعث
تكمن اهمية الدرا�سة يف عدد من الق�ضايا الرئي�سية هي:
نائبا للرئي�س.
1 .1اهداف الدرا�سة
ر�ؤية ن�سوية ل�صياغة الد�ستور
وه���ي ت�أتي يف االطار العام له���دف املركز يف تعزيز
اجله���د الرئي�س���ي من عم���ل املركز ين�ص���ب يف التعامل
مكانة املر�أة وحقوقها من خالل القانون ،حيث جاءت
م���ع الق�ضايا التي تهم الن�س���اء ،يف ظل بيئة متنوعة من
املراجعة املو�سع���ة للم�سودة الثالث���ة املعدلة لد�ستور
ناحي���ة قانوني���ة وت�شريعية .وي����ؤدي القان���ون اال�سا�سي
فل�سط�ي�ن� ،أيار/مايو  .2004وم���ن خالل النظر �إىل
دور الد�ست���ور امل�ؤق���ت حلني اجناز الدول���ة الفل�سطينية
م�س���ودة الد�ستور ك�إط���ار للحك���م وك�أ�سا�س للحقوق
امل�ستقل���ة ،و�س���وف ي�ش���كل الد�ست���ور الوطن���ي اال�سا�س
والواجبات .وي�سعى املركز ل�ضمان �أن حتظى الن�ساء
القان���وين الذي �ستق���وم الدولة الفل�سطيني���ة امل�ستقبلية
ب�أف�ض���ل نقط���ة انطالق ممكن���ة ،و�أن ال يت���م �إغفال
بتنظي���م اموره���ا عليه .وهن���ا فان الدول���ة �سوف تكون
امل���ر�أة الفل�سطيني���ة عن���د و�ضع الإط���ار االجتماعي
دولة د�ستورية� ،أي انها �سوف تكون م�ساءلة قانونيا امام
وال�سيا�سي واحلكومي لدولة فل�سطني العتيدة .فعلى
�شعبه���ا .وهو ما �شكل قوة دف���ع ،ووفر اال�سا�س القانوين
العاملني على �صياغة الد�ستور وعلى املجتمع الأو�سع
لنقا����ش مثمر حول ق�ضايا امل�س���اواة والنوع االجتماعي،
النظر يف الآثار� ،سوا ًء املق�صودة �أو غري املق�صودة،
وعل���ى ه���ذا اال�سا�س قام املركز با�ستح���داث فكرة هذه
التي ميكن �أن تت�سبب بها بع�ض الأحكام املحددة يف
الدرا�سة ،من خ�ل�ال تكليف الباحث���ة (هايل لود�سني)
الد�ستور على الن�ساء ،كما ينبغي �أن يتعامل الد�ستور
مبهم���ة مراجع���ة نقدية حتليلي���ة ن�سوية مل�س���ودة د�ستور
ب�شكل مبا�شر مع احتياجات الن�ساء واهتماماتهن.
فل�سطني.
2 .2م�سرية اعداد الدرا�سة
و�صف الدرا�سة
التي اعتمدت على ا�شراك جهد عدد كبري من ا�شهر
الدرا�س���ة املف�صلة باللغ���ة االجنليزية تقع يف كتاب مكون
الباحثات والباحثني املخت�صني يف هذا املجال .وقام
م���ن (� )364صفح���ة من احلج���م املتو�س���ط ،ومكون من
املرك���ز مبراجعة الدرا�سة لكي ي�ضم���ن انها تعك�س،
( )3اج���زاء رئي�سية يتن���اول االول منه���ا عر�ض مف�صل
وتع�ب�ر ع���ن الواق���ع ال�سيا�س���ي والثق���ايف للمجتم���ع
لل�سي���اق الفل�سطين���ي مبختل���ف �أبع���اده وحي���اة الن�س���اء
الفل�سطيني .وبناءا على معاي�شة ومواكبة التغيريات
الفل�سطينيات يف هذا ال�سياق ،فيما يتناول اجلزء الثاين
ال�سريعة وعدم اال�ستقرار يف الو�ضع ال�سيا�سي ،فقد
مو�ض���وع الد�ست���ور و�أهميته ومراحل �إع���داده اما اجلزء
قام املركز اي�ضا مبراجع���ة نهاية لهذه الوثيقة حتى
الثال���ث في�ستعر�ض ابرز اال�ستنتاج���ات والتو�صيات التي
حلظة �إ�صدارها �آخذا بعني االعتبار الطبيعة املعقدة
خرج���ت بها الدرا�س���ة ،والأجزاء الرئي�سي���ة موزعة على
والطويلة االم���د لل�صراع الفل�سطين���ي -الإ�سرائيلي
( )9ف�ص���ول ،ا�ضاف���ة اىل مقدم���ات الدرا�سة واملالحق
وم���ا يرتت���ب عل���ى ذلك م���ن ن�ض���ال عل���ى ال�صعيد
املرتبطة بها .اما الطبعة العربية فتمثل ملخ�صا مرتجما
املجتمعي الداخلي.
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3 .3منهجية ومنظور الدرا�سة
حيث قام املركز بتحليله من منظور ن�سوي بالرتكيز
عل���ى الأح���كام الأك�ث�ر �صل���ة باحتياج���ات الن�س���اء
واهتماماته���ن .وقامت منهاجية عم���ل الباحثة على
مراجع���ة مكثف���ة للأبح���اث والأدبي���ات القانوني���ة،
وع���دد م���ن االتفاقي���ات و�إعالن���ات االمم املتح���دة
كاتفاقي���ة الق�ض���اء على كاف���ة ا�ش���كال التمييز �ضد
امل���ر�أة ،اتفاقية حق���وق الطف���ل ،والعهدين الدوليني
اخلا�صني باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعي���ة .وا�ستن���دت منهاجي���ة الدرا�سة اي�ضا
عل���ى درا�س���ة حتليلية مقارن���ة لد�ساتري ع���دد كبري
م���ن ال���دول كم�ص���ر،
جنوب افريقي���ا� ،سوريا،
كولومبيا ،رواندا ،البانيا
وافغان�ست���ان .وقام���ت
الباحث���ة اي�ض���ا ب�إج���راء
مقاب�ل�ات م���ع جمموع���ة
من الباحثني القانونيني،
م�شارك�ي�ن يف �صياغ���ة
م�سودات د�ساتري ،خرباء
يف القانون الد�ستوري وعدد كبري من الطاقم العامل
يف مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.
4 .4االثر الذي �ستحدثه الدرا�سة
من املتوقع لهذه الدرا�سة ان تثري حالة من النقا�ش،
وتط���رح العديد من الت�سا�ؤالت لي�س فقط يف �صفوف
احلرك���ة الن�سوية ،وامن���ا اي�ضا على طاول���ة العديد
من الهيئات وامل�ؤ�س�س���ات الن�سوية .ذلك ان انطالق
املرك���ز يف البدء يف الدرا�سة يف الوقت الذي ال يزال
فيه االحتالل ميار�س �سيا�سة التدمري املمنهج لعملية
بناء الدول���ة الوطنية ،من خالل العدوان الع�سكري،
وغريه���ا م���ن ال�سيا�س���ات الت���ي هدف���ت اىل اعادة
تغي�ي�ر الهند�سة الدميوغرافية لل�شع���ب الفل�سطيني
وحتويله���م اىل جمموع���ات من ال�س���كان موزعني يف

كانتون���ات ي�سهل ال�سيط���رة عليه���م والتحكم بهم.
وكان���ت قناعة املرك���ز وت�صميمه عل���ى انه ال ميكن
انتظ���ار اللحظ���ة املنا�سبة للعم���ل ،الن تلك اللحظة
غ�ي�ر موجودة فعال .وب���دال من االنتظ���ار ،فانه من
احلكم���ة اط�ل�اق ه���ذه الدرا�س���ة كو�سيل���ة لإث���ارة
النقا����ش وحتفيز االم���ل .و�سيلة من اج���ل املقاومة
�ضد اال�ستعمار والنظ���ام البطريركي .وهي مرحلة
مهمة و�ضرورية على طريق التحرر.
 5 .5خال�صة الدرا�سة
تخل�ص الدرا�س���ة اىل ان ن�صو�ص امل�ساواة يف امل�سودة
الثالثة املعدلة لد�ستور فل�سطني
تب���دو �أنه���ا تق���دم �إط���ار ًا قوي ًا
مل�س���اواة امل���ر�أة� .إال �أن ذل���ك
اال�ستنتاج يتقل�ص ب�شكل ملمو�س
عند قراءة هذه الن�صو�ص جنب ًا
�إىل جنب مع الن�صو�ص الأخرى
يف م�س���ودة الد�ست���ور ويف �إطار
الظرف احلايل حلي���اة الن�ساء
الفل�سطينيات .ويبدو �أن م�سودة
الد�ست���ور حتم���ي حقوق املر�أة فق���ط �إىل احلد الذي ال
يتعار����ض مع قان���ون الأ�سرة ذي الأ�سا����س الديني �أو ال
يهدد ال�سلطة الأبوية .وهي تتخلف كثري ًا عن متطلبات
�ضمان املواطنة املتكافئة للن�ساء.
�إن العدي���د م���ن ن�صو����ص حق���وق الإن�س���ان ت�صبح
�أ�ضع���ف ب�سبب اللغ���ة التي تتيح للحكوم���ة �أن ت�ضع
ح���دود ًا للحق���وق ،وعب���ارات ال�سيا�سات ب���د ًال من
احلق���وق ،وواقع �أن املادة ( )7تتعار�ض مع مقا�صد
حماي���ة حقوق الإن�سان .م���ا مل يتم تطبيق ن�صو�ص
حقوق الإن�سان �أفقي ًا على الأطراف غري احلكومية
وما مل تلغى املادة ( )7من م�سودة الد�ستور� ،ستظل
الن�س���اء معر�ض���ات خلط���ر �إق�صائهن ع���ن املنافع
الفعلي���ة لآليات حماي���ة حقوق الإن�س���ان ويرجح �أن
يبقني يعانني من التمييز واملواطنة غري املتكافئة.
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هموم املر�أة الفل�سطينية
قدم تقرير با�سم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني

وفد من املركز يلقي كلمة امام جلنة الأمم
املتحدة املكلفة مبراقبة تطبيق اتفاقية «�سيداو»
ق���ام وف���د فل�سطين���ي بتق���دمي تقري���ر �إىل جلن���ة الأمم
املتحدة املكلفة مبتابعة تطبيق اتفاقية الق�ضاء على كافة
�أ�ش���كال التمييز �ضد امل���ر�أة «�سيداو» خ�ل�ال اجتماعها
يف ال�ساب���ع ع�ش���ر من كانون ث���اين  .2011وح�ضر الوفد
اي�ضا اجتماعات اللجنة خ�ل�ال االيام الالحقة وخا�صة
تل���ك املحددة مل�ساءلة �إ�سرائيل عما قامت به فيما يتعلق
بتطبي���ق بن���ود االتفاقية داخ���ل �أرا�ضيه���ا ويف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة.
و�ض���م الوفد ثالثة من النا�شط���ات الن�سويات يف املركز
وامل�شرف���ات على برنامج ر�صد االنته���اكات الإ�سرائيلية
حلق���وق الن�س���اء الفل�سطيني���ات ،بالإ�ضاف���ة �إىل امر�أة
فل�سطينية من مدينة القد�س لعر�ض جتربتها ومعاناتها
ال�شخ�صي���ة ام���ام اللجن���ة ،حي���ث مل تواف���ق ال�سلطات
الإ�سرائيلي���ة من���ذ زواجها قبل  14ع���ام على طلب جمع
ال�شمل الذي قدمته ،مما ت�سبب يف معاناة �شديدة لتلك
ال�سي���دة مبا فيه���ا عدم متكنها من العم���ل يف املدينة �أو
احل�صول على ت�أمني �صحي ب�أ�سعار معقولة� ،أو الدرا�سة
يف بع����ض اجلامعات يف املدينة .كذل���ك حرمت ال�سيدة
م���ن زيارة �أهلها ،وحتى م���ن �سياقة �سيارة العائلة وغري
ذلك من الأمور التي ت�سببت يف �إعاقة تطور هذه ال�سيدة
وحرمانها من حقها يف العي�ش ب�أمان مع �أفراد عائلتها.
ورك���ز الوف���د عل���ى ال�سيا�س���ات الت���ي تتبعه���ا احلكومة
الإ�سرائيلي���ة يف مدين���ة القد����س ملا يف ذلك م���ن �أهمية
يف �إب���راز معان���اة الن�س���اء يف القد�س اللوات���ي يتعر�ضن
للحرم���ان من حقهن يف جم���ع ال�شمل ومن �سيا�سة هدم
و�إخالء بيوتهن ومن اجلدار وما �سببه من �إعاقة حلرية
احلرك���ة وغ�ي�ر ذل���ك .واب���رز يف املقابل احلق���وق غري
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املنقو�صة التي تقدم للم�ستوطنني اليهود الذين يعي�شون
يف امل�ستوطن���ات والتميي���ز الوا�ض���ح ال���ذي تع���اين منه
الن�ساء الفل�سطينيات.
وكان مرك���ز امل���ر�أة للإر�شاد القان���وين واالجتماعي قام
خ�ل�ال العام  2010بعق���د �سل�سلة اجتماعات مع عدد من
امل�ؤ�س�سات الن�سوي���ة واحلقوقية من اجل �إعداد «التقرير
البدي���ل» وه���و عب���ارة ع���ن تقري���ر خا����ص باالنتهاكات
الإ�سرائيلية حلقوق الن�ساء الفل�سطينيات حتت االحتالل،
وق���ام وفد من���ه بعر�ض التقري���ر على جلن���ة «�سيداو» يف
نيوي���ورك خالل �شه���ر �آب من الع���ام  2010وذلك خالل
جل�سته���ا التمهيدي���ة .وج���رى يف خت���ام تل���ك اللق���اءات
�إع���داد تقري���ر بديل حول اب���رز املمار�س���ات وال�سيا�سات
الإ�سرائيلي���ة التي �أدت �إىل حرمان الن�ساء الفل�سطينيات
من حقوقهن الأ�سا�سية ،واىل تر�سيخ الفجوة بني الن�ساء
والرج���ال وزيادة التمييز �ضدهن .و�أعد التقرير النهائي
بالتعاون والتن�سيق مع ثم���اين منظمات �أهلية فل�سطينية
هي م�ؤ�س�سة احلق ،م�ؤ�س�سة ال�ضمري ،بديل ،طاقم �ش�ؤون
امل���ر�أة ،احلرك���ة العاملي���ة للدفاع ع���ن الأطف���ال ،املركز
الفل�سطين���ي حلق���وق الإن�س���ان ،جمعي���ة امل���ر�أة العاملة
الفل�سطينية للتنمية ،مركز الدرا�سات الن�سوية بالإ�ضافة
�إىل مركز احلق يف ال�سكن (.)CHORE
يذك���ر �أن جلن���ة الأمم املتحدة املكلف���ة بتطبيق اتفاقية
«�سي���داو» هي جلنة �أممية ،وتعق���د اجتماعاتها ب�صورة
دوري���ة ،وت�ستعر����ض خالله���ا تقارير م���ن خمتلف دول
العامل حول مدى التق���دم يف تطبيق ن�صو�ص االتفاقية،
وتق���وم �أي�ض���ا مب�ساءل���ة احلكوم���ات وال���دول عن مدى
التقدم احلا�صل يف تنفيذ بنودها

تعديل قانون العقوبات

خطوة يف االجتاه ال�صحيح ...ولكن؟
ا�ص���در الرئي�س الفل�سطيني خالل �شه���ر ايار من العام
 2011مر�سوم���ا رئا�سيا لتعديل قانون العقوبات الأردين
رق���م  1960 / 16وذلك ب�إلغاء املادة ( )340من قانون
العقوب���ات .وكذل���ك تعديل قان���ون العقوب���ات االنتدابي
رق���م  74للع���ام  1936بتعديل امل���ادة ( )18منه .قوبلت
هذه اخلطوة بالرتحيب م���ن قبل العديد من امل�ؤ�س�سات
احلقوقي���ة والن�سوية العاملة يف جمال الدفاع عن حقوق
امل���ر�أة ،باعتباره���ا خط���وة ذات داللة هام���ة وتعرب عن
توجه���ات الرئي�س الفل�سطين���ي بخ�صو����ص ق�ضايا قتل
الن�س���اء يف املجتمع الفل�سطيني .لق���د �شكلت املواد التي
ن����ص املر�سوم الرئا�سي على تعديله���ا مادة للجدل على
مدار �سنوات عديدة ،حيث اعتربتها امل�ؤ�س�سات الن�سوية
واحلقوقي���ة عقب���ة كب�ي�رة يف وج���ه الت�ص���دي لعمليات
قت���ل االناث عل���ى خلفية ما ي�سم���ى بال�شرف يف املجتمع
الفل�سطين���ي ،واعت�ب�رت ن�صو�صه���ا القانوني���ة مبثاب���ة
“غطاء” قانوين لعمليات القتل ،حيث توفر عذرا حمال
وعذرا خمففا للقاتل.
رغ���م ذل���ك فق���د ا�ستعر����ض مرك���ز امل���ر�أة للإر�شاد
القان���وين واالجتماع���ي واق���ع ه���ذا التعدي���ل و�أبعاده
القانوني���ة وانعاكا�سته���ا االجتماعي���ة عل���ى عملي���ات
القت���ل على خلفية ما ي�سم���ى ال�شرف من خالل قراءة
ه���ذا التعديل وحتليل ابع���اده و�إ�صدارها يف ن�شرة قام
املرك���ز بتعميمه���ا ون�شرها عل���ى موقع���ه االلكرتوين.
وعلى الرغم من اننا ل�سنا ب�صدد الدخول يف تفا�صيل
ه���ذه القراءة اال اننا نود اال�ش���ارة اىل اخلال�صة التي
انته���ت اليها وه���ي «�أن �إلغاء امل���ادة  340غري كايف �إذ
�إن اجلن���اة يح�صلون على الأع���ذار املخففة يف حاالت
القتل ا�ستنادا �إىل م���واد �أخرى يف القانون ،خ�صو�صا
�أن امل���ادة  340مل جت���د تطبيقا لها من���ذ �أن اقر قانون
العقوبات يف العام  ،1960وان كافة ق�ضايا قتل الن�ساء

ت�سند �إىل تطبيق املادة  97و  98و 99و  100من قانون
العقوب���ات الأردين .رغم ذل���ك كان هناك عمل د�ؤوب
خالل العام املن�صرم من اجل اعداد و�صياغة م�شروع
قانون عقوبات فل�سطين���ي يراعي التطورات احلا�صلة
يف خمتل���ف مناحي احلياة ،حيث قام���ت وزراة العدل
بت�شكي���ل فري���ق وين �ضم كاف���ة القطاع���ات الر�سمية
وغ�ي�ر الر�سمية بهدف اعداد م�ش���روع قانون عقوبات
فل�سطين���ي ،حيث اجن���ز م�شروع القان���ون الذي يعترب
ثمرة جن���اح لكافة اجله���و الر�سمية وغ�ي�ر الر�سمية،
حيث عمد م�ش���روع القانون اىل الغاء العذر املحل كما
كان �سائ���دا يف قانون العقوب���ات االرين املطبق كذلك
و�ض���ع كاف���ة اجلرائم التي تقع عل���ى الن�ساء واالطفال
�ضم���ن الظروف امل�شددة ،ا�ضافة اىل الغاء املواد التي
كان فيه���ا امتهان لكرام���ة الن�ساء كم���ا كان يف قانون
العقوب���ات ال�ساري من ايق���اف العقوبة بحق املغت�صب
الذا ما ت���زوج من املغت�صبة ،كذل���ك عمد اىل تعريف
العن���ف �ض���د الن�س���اء وتط���رق اىل مفه���وم التحر����ش
اجلن�س���ي ،اذ يعت�ب�ر م�ش���روع القانون نقل���ة نوعية يف
جمال احرتام حق���وق االن�سان وحقوق املر�أة ،حيث مت
تقدمي م�شروع القانون من قبل الفريق الوطني ل�سيادة
الرئي�س من ال اقراره  ،املني ان يتم اقرار القانون يف
اقرب وقت ممكن.

33

من �إ�صدارات املركز

<<J
1

<<J

34

الحيـاة خلف
الجدار

ً
معا نلتقي ونرتقي لنحيا بكرامة

أص�������وات ال���ن���س���اء م����ن م���ن���اط���ق ال���ت���اس

مــــركــز املــــــراأة لـلإر�شــــــاد القـــــانــونـي والإجـتـمـــاعـي
رام اهلل 2011 -

w w w.wclac.org/ihl/

ع�سر �سنوات على قرار جمل�س الأمن الدويل 1325
تقرير عام  2010حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضد النساء الفلسطينيات تحت اإلحتالل

وقفة للتأمل

[ المرأة  . . .والسالم  . . .واألمن ]
ن�شرة �شنوية ت�شدر عن مركز املراأة لالر�شاد القانوين واالجتماعي

م��رك��ز امل� � ��راأة ل��الر���ش��اد ال��ق��ان��وين واالج �ت �م��اع��ي
رام اهلل 2011 -

تقرير عام  2010حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضد النساء
الفلسطينيات تحت اإلحتالل
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية
الرقم
1
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

اال�سم

ال�سيدة زهرية كمال
ال�سيدة مكرم الق�صراوي
ال�سيدة �أرحام ال�ضامن
الدكتورة فار�سني �شاهني
اال�ستاذ �أ�سعد مبارك
اال�ستاذ فهمي �شاهني
ال�سيدة هيفاء �سبا�سي
�سعادة القا�ضي اميان نا�صر الدين
الدكتورة �سحر القوا�سمي
الآن�سة تامي رفيدي
اال�ستاذة لينا عبد الهادي
الدكتورة �سلوى النجاب
ال�سيد وليد منور
ال�سيدة رحاب �صندوقة
االن�سة �شريين �أبو عاقلة
االن�سة مريا رزق
الدكتور �أمية خما�ش
الدكتور �سليم متاري
الدكتورة ريام الكفري
ال�سيدة �سمرية حليلة
ال�سيدة نائلة عاي�ش
ال�سيدة هانيا البيطار
د .غ�سان فرمند

عناوين املركز
Jerusalem Office
Near the Central Post Office,
Sandouka Commercial Building,
5, Iben-Sina Street, Jerusalem
54262, Jerusalem 91516:P.O.Box
Telefax: 00972-2-6281497
Phone:0097226282449
E-mail: info@wclac.org
Website: www.wclac.org
Ramallah Office
23, Wadi’a Shatarah Street,
Batn Al-Hawa, Ramallah,
54262, Jerusalem 91516:P.O.Box
Phone: 00972-2-2956146-7
fax: 00972-2-2956148
E-mail: info@wclac.org
Website: www.wclac.org

Hebron Office
Next to Polytechnic University Entrance,
Ein Kheir-Eddin Street,
Ein Sara, Hebron
54262, Jerusalem 91516:P.O.Box
00972-2-2250585 Telefax:
E-mail: info@wclach.org
Website: www.wclac.org
Beit Jala Office
Dar Makhlouf,
76, Al-Mughtaribeen Street,
East of Ashioukh House, Beit Jala.
54262 Jerusalem 91516:P.O.Box
00972-2-2760780/1 Telefax:
E-mail: info@wclach.org
Website: www.wclac.org

مكتب القد�س
 بجانب الربيد-  �شعفاط- القد�س
0097226281497 :تليفاك�س
0097226282449 :هاتف
www.wclac.org :العنوان االلكرتوين
info@wclac.org :الربيد االلكرتوين
مكتب رام اهلل
 �شارع وديعة �شطارة-  بطن الهوى- رام اهلل
91516  القد�س الرمز الربيدي54262ب.�ص
00972229561467 :هاتف
0097222956148 :فاك�س
www.wclac.org :العنوان االلكرتوين
info@wclac.org :الربيد االلكرتوين
مكتب اخلليل
 دخلة جامعة البوليتكنك-  �شارع عني خري الدين-  عني �سارة- اخلليل
91516  القد�س الرمز الربيدي54262 ب.�ص
022250585 :تلفاك�س
www.wclac.org :العنوان االلكرتوين
info@wclach.org :الربيد االلكرتوين
مكتب بيت جاال
76  بناية رقم-  بجانب بيت ال�شيوخ-  �شارع املغرتبني- بيت جاال
91516  القد�س الرمز الربيدي54262 ب.�ص
02-2760780/1:تلفون
www.wclach.org :العنوان االلكرتوين
info@wclac.org :الربيد االلكرتوين

مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي
ت�أ�س�س مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي يف القد�س عام  1991كم�ؤ�س�سة فل�سطينية �أهلية
م�ستقلة وغري ربحية من �أجل العمل على تغيري واقع التمييز القائم �ضد املر�أة .ويهدف �إىل امل�ساهمة يف
بناء جمتمع فل�سطيني دميقراطي على �أ�سا�س مبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني والعدالة االجتماعية .ويعمل
املركز يف �إطار �أجندة ن�سوية وا�ضحة ،تقوم على املعايري الدولية حلقوق الإن�سان.

مـركـز املـر�أة لالر�شـاد القـانوين واالجتمـاعي
رام اهلل 2012 -
www.wclac.org
ISBN 978-9950-354-00-5

