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رمبا بفعل هـــذه الت�شحيات، يطلق الن�شـــال طاقة مليني 

االأ�شخا�س االآخرين لكـــي ين�شموا اإىل م�شاعي التحرر من 

اأغلل العبودية التي تقيد كًل منهم، ومن ا�شتعمار االأر�س 

واجل�شد والـــروح. لقد و�شع الربيع العربي معيارًا معا�شرًا 

للحركـــة العامليـــة يف �شبيـــل العدالـــة االجتماعيـــة. اأفرزت 

الثـــورات ال�شعبية يف البلدان العربية فهمًا اأو�شح لتاأثريات 

ال�شيا�شـــة االقت�شادية العامليـــة املعروفة با�شـــم الليربالية 

اجلديـــدة، والتي ر�شخت ا�شتغلل ال�شمال لبلدان اجلنوب 

وعـــززت �شيطرة احلكام الديكتاتوريني واأنظمتهم القمعية 

يف بلدان اجلنوب. كما اأبرزت القوى الهائلة التي تعيد انتاج 

التباينـــات املعقدة واأ�شكال التهمي�س داخل بلدان اجلنوب. 

وال�شيا�شـــات  الت�شريعـــات  يف  االإ�شلحـــات  اأن  واأثبتـــت 

مبفردهـــا ال تكفـــي لتحقيـــق حتـــرر االأفـــراد حيثمـــا يكون 

التق�شيم والتمييـــز الطبقي متجذرًا يف االنتماءات القومية 

والعرقية والدينيـــة. ونتيجة ردود الفعل العنيفة من الدولة 

جتاه مواطنيها الطاحمـــني اإىل احلرية، اأدرك النا�س كليًا 

امل�شتوى العـــايل الذي يجري فيه ع�شكرة اجلنوب من اأجل 

اإخمـــاد املعار�شة ومتكـــني ا�شتغلل مـــوارد اجلنوب بدون 

رادع، وخا�شـــة النفط العربي، ومن اأجـــل حماية امل�شالح 

اال�شرتاتيجية للواليات املتحدة وبلدان الغرب االأخرى، اأي 

االإبقاء على هيمنتها االقت�شادية وال�شيا�شية.

اإن اأهميـــة ثـــورات ال�شعـــوب العربيـــة ال تقت�شـــر علـــى اأنها 

حـــدٌث غريرّ العامل، فهـــي اأي�شًا حطمت العديـــد من ال�شور 

النمطيـــة عن الن�شاء العربيات التي مت تر�شيخها من خلل 

بـــث اخلوف مـــن االإ�شلم وعـــرب و�شائط االإعـــلم الغربية 

ال�شائعـــة. فالن�شـــاء العربيـــات، اللواتي جـــرت العادة على 

افرتا�ـــس اأنهن جميعهن م�شلمات وعلى ت�شويرهن وكاأنهن 

جمرد �شحايـــا للثقافات االأبوية العميقة، هوؤالء الن�شاء كن 

يف اجلبهـــة االأماميـــة حلركـــة الدميقراطيـــة كل يف بلدها. 

»�لربيــع �لعـــربــي«: مـــــا �لذي يجب �أن ت�سعى �ليه �لن�ســــاء 
�لفل�سطيـــنـيـــــات و�لعربيات عموما؟
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علـــى �شوء الربيـــع العربي، والـــذي يتجلى لنـــا يوميا عرب 

امل�شاهد التي تعر�شها �شا�شـــات التلفاز للمقاومة ال�شعبية 

املدنيـــة املمنهجـــة، وردود الفعـــل التـــي متار�شهـــا انظمـــة 

احلكـــم الديكتاتوريـــة واأجهزتهـــا القمعيـــة املختلفة، التي 

تت�شابق وتتفنن يف اتباع اال�شاليب والو�شائل امل�شلحة للقتل 

والتنكيـــل للمدنيني العزل بدون رادع وال ح�شيب. على هذه 

اخللفية ينطلق مركز املراأة للإر�شاد القانوين واالجتماعي 

يف هذا العام، عام 2012 بطاقة متجددة واإميان را�شخ باأن 

االإرادة ال�شعبية للتحرر من قيود الديكتاتورية واال�شتعمار 

�شتنت�شـــر يف النهايـــة، طـــال الزمن او ق�شـــر. لقد اأظهر 

الربيـــع العربـــي، اإىل جانب ما �شبقه من حتـــركات �شعبية 

ال ح�شـــر لهـــا، اأنه ال بـــد لل�شعوب من اأن تقـــدم ت�شحيات 

كبـــرية حتى تتمكن من ا�شتعادة حقهـــا يف العي�س بكرامة. 

اإن ا�شتعـــداد ال�شعـــوب للمخاطرة بحيـــاة ابنائها من اأجل 

التحـــرر يثبـــت اإميانهم الرا�شـــخ باأن مـــوت روح االأمة يعد 

بل �شك اأ�شواأ اأ�شـــكال املوت. لقد قدم ال�شعب الفل�شطيني 

الكثري من الت�شحيات على مدى عدة عقود منذ اإن�شاء دولة 

اإ�شرائيل، �شعيًا اإىل التحرر من قيود االحتلل واال�شتعمار. 

اإال اأننـــا ال نـــزال بعيدين عن حتقيق هـــذا الهدف، وهو ما 

ادى يف فرتات عديدة اىل تراجع الروح املعنوية لدى فئات 

وا�شعـــة من �شعبنـــا الفل�شطينـــي. الذي �شرعـــان ما متكن 

من ا�شتعـــادة االأمل من خلل م�شاهدتـــه لل�شعب التون�شي 

وامل�شري واليمني والبحرينـــي والليبي وال�شوري يظهرون 

التعا�شـــد واالإ�شـــرار وال�شجاعة يف مقاومتهـــم اجلماعية 

باحلريـــة  ويطالبـــون  الديكتاتوريـــة،  واالأنظمـــة  للحـــكام 

والدميقراطيـــة والعدالـــة االجتماعيـــة، ويقفـــون يف وجـــه 

بط�س وعنـــاد قوات الدولة واأجهزتهـــا القمعية. لقد اأظهر 

لنا الربيع العربي اأنـــه على الرغم من الت�شحيات الكبرية 

التـــي ت�شمل فيمـــا ت�شمل خ�شائر ال حت�شـــى يف االأرواح، اأو 
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املنا�شب ثقافيًا اأو دينيًا و�شعها يف مكانة مركزية يف جهود 

اإعادة بناء الدولة. على �شبيل املثال، يظهر يف م�شر ما بعد 

الثـــورة الدفع نحو دولة دينيـــة. ويف ليبيا، وعلى الرغم من 

اخلطابـــات حول النهو�س بحقوق املـــراأة، جند اأن املجل�س 

الوطني االنتقايل يخ�شع لهيمنة الرجال ب�شكل �شاحق.

اإن ال�شعب الفل�شطيني يعرف بعمق، عرب عقود من التجربة، 

اأن الن�شال من اأجل الدميقراطية يتطلب تكاليف حم�شوبة 

واأخـــرى غـــري حم�شوبـــة، واأن االنتقـــال مـــن الديكتاتورية 

اإىل الدميقراطيـــة يت�شبـــب با�شطراب �شديـــد، واأنه �شيتم 

الت�شحيـــة بالن�شاء مرة اأخرى. ولكـــن الربيع العربي اأثبت 

�شيئـــًا اإ�شافيا مهما كان���ت الهوي���ات الديني���ة اأو القومية 

الت���ي نحملها فهناك دائماً توق ب�ش���ري للحرية والعدالة 

الجتماعي���ة مغرو����س يف داخلنا بعمق ول ميكن لأية قوة 

اأن توقف���ه اإذا انطل���ق م���ن عقاله. وتوق الن�ش���اء العربيات 

اإىل التح���رر لي����س اأقل قوة اأو اأق���ل احتماًل. اإننا نتفق مع 

العديدي���ن يف خمتلف اأنحاء املنطقة العربية ويف مناطق 

النزاعات حول العامل على اأنه: ل �شالم بدون الن�شاء!

وهـــذا بحد ذاته �شنع تاريخًا ور�شـــم علمة فارقة مميزة 

يف حركة الن�شـــاء العاملية، وا�شعًا معيـــارًا للن�شاط والفعل 

الن�شائي يف �شبيل احلريـــة والعدالة. ففي الوقت الذي بدا 

فيـــه اأن الن�شاط والفعل الن�شائي يفقـــد زخمه، وخا�شة يف 

الغرب، ويتحول ب�شكل متزايد اإىل ن�شاط منح�شر يف دوائر 

نخبوية واأكادميية معزولة، خرجـــت الن�شاء العربيات بكل 

قـــوة واأثبنت قوة تاأثري الن�شـــاء يف حتديد ملمح احلركات 

ال�شعبيـــة. واأثبـــت ح�شورهـــن الرا�شخ حقيقـــة اأن النظام 

االأبوي يدمي التمييز واجلـــور االجتماعي �شد الن�شاء ويعد 

�شببًا جذريًا رئي�شيًا لغالبية اأ�شكال العنف �شد املراأة.

مـــع ذلـــك، ال زلنا بحاجـــة الأن نـــرى كيف �شي�شبـــح و�شع 

الن�شـــاء بالفعل بعد اأن يهداأ غبـــار الثورات، كما تعلمنا من 

ن�شـــاالت التحرر االأخرى. فكما هو متوقع، مت اال�شتخفاف 

بالن�شويـــة باعتبارهـــا بقايا غربية مـــن النظام القدمي، يف 

حـــني اأن النظراء الذكـــور للن�شاء اللتـــي  نظمن و�شاركن 

وقـــدن احلركـــة الدميقراطيـــة واأ�شهمن يف �شنـــع الثورة، 

ماطلـــوا اأو هم�شوا اأو �شرفوا النظر عـــن حقوق املراأة على 

اأر�شية اأنها ق�شية خلفية وت�شبب االن�شقاق، واأنه من غري 
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واالإجـــراءات مفعلة رغم ق�شورها، وكان العمل من خلل 

امللئمة ما بـــني الواقع االجتماعي والثقـــايف ال�شائد، وما 

بـــني القوانني واالإجراءات التي تتعلق مبو�شوع العنف �شد 

املراأة، اإ�شافة اإىل ر�شـــد االإ�شكاليات التي تواجه مقدمي 

اخلدمات القانونيـــة واالجتماعية عند التدخل مع حاالت 

العنـــف االأ�شـــري وذلـــك يف القطاعـــني احلكومـــي والغري 

حكومـــي. ثم توا�شـــل العمل يف م�شـــروع القانون على عدة 
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يف هـــذه القوانـــني واالأنظمة، اإ�شافـــة اإىل فجوة ما بني 

القوانـــني املطبقـــة واالتفاقيـــات الدوليـــة التـــي تعالـــج 

مو�شـــوع العنف وتوفري احلمايـــة للن�شاء، وهذا ما عزز 

التوجه ب�شرورة اإيجاد قوانني واإجراءات خا�شة ت�شمن 

توفري احلماية للن�شاء ويف اأ�شرع وقت ممكن، وبخا�شة 

الن�شاء اللواتي يتعر�شن للتهديد على حياتهن.

ملفات خا�سة

لدوره احليوي يف حماية املراأة من العنف.. واهتمام املركز بعملية تطويره

قانون حماية �لأ�رشة من �لعنف ي�سري بخطى حثيثة 
باجتاه طاولة جمل�س �لوزر�ء

داأب مركـــز املـــراأة للإر�شـــاد القانـــوين واالجتماعي منذ 

تاأ�شي�شـــه يف العام 1991 على تقـــدمي اخلدمات القانونية 

واالجتماعية للن�شاء املعنفات يف املجتمع الفل�شطيني، ويف 

�شوء تقـــدمي اخلدمات للن�شاء �شواء مـــن خلل متثيلهن 

اأمام املحاكـــم وتوفري احلمايـــة للن�شـــاء اللواتي تتعر�س 

حياتهـــن يف خطر، حيث كانت الطواقم العاملة يف املركز 

ت�شطـــدم دائما بق�شور االإجـــراءات والقوانني التي توفر 

احلمايـــة العاجلـــة لهـــوؤالء ال�شحايا. ويف �شـــوء التجربة 

الت�شريعية احلديثـــة لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية، ارتاأى 

مركـــز املـــراأة بالتعـــاون مع برنامـــج ال�شحـــة النف�شية/ 

م�شـــروع ال�شحـــة النف�شيـــة للمـــراأة/ غزة، ب�شـــرورة اأن 

تبادر املوؤ�ش�شـــات الر�شمية واالأهلية باإطلق احلوار ورفع 

ال�شـــوت ومطالبة املجل�ـــس الت�شريعي بو�شـــع الن�شو�س 

القانونية التي ت�شمن اآالليات واالإجراءات الكفيلة بتوفري 

احلمايـــة العاجلة للن�شاء �شحايـــا العنف االأ�شري، وذلك 

باإقرار قانون خا�س حلماية االأ�شرة من العنف.

بـــداأ العمـــل علـــى تطوير هـــذه الفكـــرة يف العـــام 2004، 

وذلـــك من خـــلل اال�شتفادة مـــن خربة وجتربـــة الن�شاء 

الفل�شطينيـــات يف العمـــل بق�شايـــا العنـــف االأ�شـــري قبل 

قدوم ال�شلطة الوطنيـــة الفل�شطينية، حيث كان العمل يف 

ق�شايا العنف من خلل التعاون مع  �شخ�شيات اعتبارية 

لها مكانـــة اجتماعيـــة و�شيا�شية، حيث مل تكـــن القوانني 
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بعـــد البحـــث واملراجعـــة والنقا�ـــس والت�شـــاور مـــع ذوي 

االخت�شا�س متكـــن املركز من اإعداد املـــربرات الداعمة 

الإيجاد قانون خا�س حلماية االأ�شرة من العنف، ثم اجناز 

م�شودة اأوليـــة مل�شروع القانون ترتكز علـــى فل�شفة جديدة 

يف املنظومـــة الت�شريعيـــة الفل�شطينية تتمثـــل يف احلماية 

والتاأهيل بدال مـــن فل�شفة العقاب، وبخا�شة للأفعال التي 

ال ترتقي اإىل جرائم.

• العمل مـــع املجتمع املدين .. بعـــد االنتهاء من املرحلة 	

االوىل �شـــرع املركز يف خلل عـــام 2006 يف العمل مع 

املجتمع املـــدين باختلف قطاعاته �شـــواء املوؤ�ش�شات 

العاملـــة يف جمال حقـــوق املـــراأة اأو املوؤ�ش�شات العاملة 

يف جمـــال حقـــوق االإن�شـــان، اإ�شافـــة اإىل املوؤ�ش�شـــات 

االإعلميـــة، واالأطر الن�شوية، من خلل عقد جمموعة 

كبـــرية من ور�شـــات العمـــل التـــي هدفـــت اإىل اإجراء 

نقا�ـــس حـــول م�شروع القانـــون واملـــربرات الداعمة له 

واإ�شـــراك اكـــرب قطاع ممكـــن يف هـــذه النقا�شات من 

اجـــل تطويرها. ويف عام 2007 تبنى منتدى املنظمات 

االأهليـــة ملناه�شـــة العنف �شد املراأة  م�شـــودة م�شروع 

القانون كجهة اأهلية تعمل على منا�شرة ق�شايا حقوق 

املـــراأة، وذلك من اجل دعم تبني م�شروع القانون على 

ال�شعيد الر�شمي.

• العمـــل مع القطاع احلكومـــي .. بالتوازي مع العمل مع 	

املجتمع املدين، كان العمل مع القطاع احلكومي ممثل 

يف وزارة �شـــوؤون املـــراأة ووزارة ال�شـــوؤون االجتماعية، 

اإ�شافـــة اإىل قطاعي ال�شرطة والنيابة العامة، وعقدت 

جمموعـــة مـــن اللقـــاءات وور�ـــس العمل مـــع الطواقم 

املتخ�ش�شة يف هذه الهيئات احلكومية، خلل الفرتة 

مـــن العـــام 2006 ولغايـــة العـــام 2008، كمـــا عقدت 

لقاءات اخرى مع �شناع القرار يف هذه القطاعات.

كمح�شلة وتتويج لهذا اجلهد  عرب تنظيم موؤمتر يف العام 

2008 برعايـــة وزارة �شـــوؤون املـــراأة ممثلـــة وخل�ـــس اهم 

التو�شيات له بالتاأكيد على ان هناك حاجة و�شرورة ملحة 

الإقرار قانون خا�س بحماية املراأة من العنف.

• العمـــل على امل�شتوى االإقليمـــي.. ابتداء من عام 2006  	

ترافـــق العمل يف هـــذا امل�شروع عمـــل اإقليمي وذلك يف 

بع�س الدول العربية �شم كل من االأردن وم�شر ولبنان، 

حيـــث مت اإعداد م�شـــودات قوانني حلمايـــة االأ�شرة من 

العنف يف كل هذه البلدان، مما �شمح لنا بالتعرف على 

التجـــارب العربية يف الـــدول امل�شاركة يف هذا احلراك 

االإقليمـــي العربي، والذي نتج عنه اإقرار قانون حلماية 

االأ�شرة مـــن العنف يف االأردن، والزالـــت م�شر ولبنان 

ت�شعيـــان اإىل جانب فل�شطـــني من اجل اإقـــرار م�شروع 

القانون.

ومت تتويـــج هـــذا احلراك املحلـــي واالإقليمـــي العربي حول 

م�شـــروع قانون حماية االأ�شرة من العنـــف، باإعداد م�شودة 

نهائيـــة مل�شروع قانـــون حماية االأ�شرة مـــن العنف، م�شافا 

اإليه املذكرة االإي�شاحية مل�شودة القانون. وامت املركز خلل 

عام 2011 اعداد م�شودة القانون واملذكرة االي�شاحية له، 

وبادر اىل الت�شاور مع املوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية 

املعنيـــة مبو�شـــوع احلماية من خلل تنظيـــم 4 ور�س عمل 

يف جنـــوب وو�شط و�شمال ال�شفة الغربيـــة لعر�س امل�شودة 

ومناق�شتها واإ�شراك هـــذه املوؤ�ش�شات يف و�شع امللحظات 

عليها. ثم بادر املركز اىل عقد اجتماعات مع وزارة �شوؤون 

املـــراأة ووزارة ال�شـــوؤون االجتماعيـــة ب�شفتهمـــا ممثلتـــني 

عـــن اللجنة الوطنية ملناه�شة العنـــف �شد املراأة لو�شعهم 

ب�شـــورة هذه التطورات، ويجري حاليـــا العمل مع الدوائر 

القانونيـــة يف الوزارتـــني للإعداد النهائـــي مل�شودة م�شروع 

القانون متهيدا لو�شعه على طاولة جمل�س الوزراء.



ملفات خا�سة

بعد اجناز بناء نظام حتويل وطني الن�شاء املعنفات

�ملوؤ�س�سات �ل�رشيكة ت�سع �مل�رشوع علـــى طـاولــــــة 
جملـــ�س �لــــوزر�ء

2011 هـــي ال�شنة النهائية لتنفيذ اخـــر مرحلة من مراحل 

م�شـــروع  بناء نظام حتويل الن�شـــاء املعنفات اإىل اخلدمات 

القانونيـــة وال�شحيـــة واالجتماعية««تكامـــل«، هذا امل�شروع 

الـــذي يعترب مـــن �شمـــن امل�شاريـــع الوطنية الرائـــدة التي 

�شت�شاهـــم يف تقـــدمي خدمات متكاملـــة للن�شـــاء املعنفات، 

والـــذي اعتمد باالأ�شا�س على اخلربات املختلفة للموؤ�ش�شات 

الر�شميـــة واالأهلية التي تقدم خدمـــات قانونية واجتماعية 

و�شحية للن�شاء اللواتي يتعر�شن للعنف. 

جـــاءت فكـــرة امل�شروع من اخلـــربة املرتاكمة لـــدى كل من 

�شة  ، وموؤ�شرّ مركز املـــراأة للإر�شـــاد القانـــوينرّ واالجتماعـــيرّ

ُجـــذور للإمنـــاء ال�شحـــيرّ واالجتماعي؛ والتـــي انبثق عنها 

وجـــود حاجة لنظـــام �شامـــل لتحويل الن�شـــاء املعنفات اإىل 

اخلدمـــات القانونية وال�شحيـــة واالجتماعية على امل�شتوى 

الوطني، وبناًء عليه فقد متَّ تطوير اجراءات واأنظمة لتكون 

دة  الـــة ُمتعدرّ ـــة لبناء �شبكـــة فعَّ اإحـــدى اخلطـــوات الرئي�شيرّ

القطاعات، ذات �ِشَمٍة �ُشموليرّة لدعم �شحايا الُعنف القائم 

على النوع االجتماعي. وبالتايل توفري اخلدمات ال�شحية، 

االجتماعية والقانونية التي تدعم حاالت العنف واإجراءات 

التحويـــل الـــلزم لهـــا من خـــلل م�شاعـــدة مقدمـــي هذه 

عم  ف على حاالت العنف، وتوفري الدرّ اخلدمات على الترّعـــرُّ

، واالجتماعـــيرّ اللزم لها  ف�شـــي، والقانوينرّ ـــي، والنرّ ال�شحرّ

خرى املعنية التـــي تعمل بهذا 
ُ
�شـــات االأ وحتويلهـــا اإىل املُوؤ�شرّ

املجال اإذا ا�شتوجب االأمر ذلك.

خلل تنفيذ امل�شـــروع يف ال�شنوات الثلث ال�شابقة 2009- 

2011  مت حتقيـــق العديد مـــن االجنازات التي متت بجهود 

وطنيـــة مب�شاركة موؤ�ش�شات خمتلفة تقـــدم خدمات للن�شاء 

املعنفات، وميكن تلخي�شها بالتايل:  

اعداد نظام حتويل يت�شمن برتوكوالت للقطاع ال�شحي، . 1

االجتماعـــي وقطـــاع ال�شرطـــة –دوائر حمايـــة االأ�شرة 

والتـــي تتمحور حول اجـــراءات خا�شة ملراحل العمل مع 

الن�شـــاء املعنفـــات: اال�شتقبال، التدخـــل والتحويل، ومت 

اعداد هذه االجـــراءات مع مراعاة خ�شو�شية عمل كل 

قطاع. 

اعـــداد دليـــل خا�ـــس باملوؤ�ش�شـــات التي تقـــدم خدمات . 2

االجتماعـــي  املجـــال  يف  املعنفـــات  للن�شـــاء  مبا�شـــرة 

وال�شحـــي ودوائر حمايـــة اال�شرة يف ال�شفـــة الغربية، 

حيـــث يهدف هذا الدليل اىل ت�شهيـــل التحويل والتعاون 

مـــا بـــني املوؤ�ش�شات لتقـــدمي خدمات نوعـــةي ومتكاملة 

للن�شاء. 

اعداد م�شاقان حول العنـــف �شد املراأة االول ي�شتهدف . 3

الكليات ال�شحية والقبالة والتمري�س والثاين خم�ش�س 

لكليـــة ال�شرطة الفل�شطينية حيث يهـــدف امل�شاقان اىل 

تزويد وتعزيـــز الطلبـــة باملعرفة واملهـــارات التي تتعلق 

بكيفية التعامل مع ق�شايا الن�شاء املعنفات. 

اعداد درا�شة م�شحيـــة للخدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة . 4

العاملة يف جمال العنف �شد املراأة وذلك بهدف حتديد 

االحتياجـــات والفجـــوات يف اخلدمـــات يف حمافظـــات 

ال�شفة الغربية. 

اجناز تقرير حول اإيجابيات و�شلبيات النماذج واالأدوات . 5
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كوثيقة مرجعيرّة ملقدمـــي اخلدمات ال�شحيرّة واالجتماعيرّة 

ـــة التـــي ناأمـــل اأن ت�شاهم يف رفـــع م�شتوى الوعي  والقانونيرّ

ـــدَّ املراأة. حيـــث ان دعـــم املوؤ�ش�شات  مبو�شـــوع الُعنـــف �شِ

احلكوميـــة واالأهلية لهـــذا العمل يعتـــرب التزامنا اخلقيا 

مـــن قبلهـــم لدعـــم املـــراأة املعنفـــة وامل�شاهمـــة يف توفري 

خدمات نوعية ومتكاملـــة ت�شاعد يف حتمل جميع اجلهات 

م�شوؤولياتها اجتـــاه الن�شاء املعنفات ب�شـــكل خا�س واجتاه 

الن�شاء املعنفات ب�شكل عام. وهذا يتطلب جهود وطنية من 

اجل ال�شغط على �شناع القرار لتبني نظام التحويل الذي 

يهدف بالنهاية اىل حمايـــة الن�شاء الفل�شطينيات �شحايا 

العنف القائـــم على اأ�شا�س النـــوع االجتماعي، وامل�شاهمة 

يف تخفي�ـــس العنـــف االأ�شـــري يف املجتمـــع الفل�شطينـــي 

ككل؛ و�شي�شاهـــم يف تغيـــري الثقافـــة والعـــادات والتقاليد 

االجتماعيـــة ال �شيمـــا يف اأو�شاط مقدمـــي اخلدمات حول 

كيفيـــة التعامل مع الن�شـــاء املعنفـــات، باالإ�شافة العتباره 

كمرجعيـــة قانونيـــة وملزمة للموؤ�ش�شـــات يف حال مت اقرار 

من قبل جمل�س الوزراء. 
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املوجودة حاليا يف املنطقتـــني العربية واالأورومتو�شطية 

حلو كيفية العمل مع الن�شاء املعنفات. 

مت اعـــداد دليـــل تدريبـــي متخ�ش�ـــس لنظـــام التحويل . 6

اخلدماتي للن�شاء املعنفات يف قطاع ال�شحة،االجتماعي  

وال�شرطـــة- دوائر حمايـــة االأ�شرة، والـــذي يهدف اىل 

تعزيـــز و تزويد مقدمي اخلدمات مبهارات خا�شة عند 

العمل مع حاالت الن�شاء املعنفات. 

بناء نظـــام احلو�شبة وهو نظـــام معلوماتي يهدف على . 7

اعـــداد اح�شائيات وطنيـــة حول ن�شبة الن�شـــاء اللواتي 

يتوجهن لطلب اخلدمة من املوؤ�ش�شات املختلفة. 

تبني اللجنة الوطنية ملناه�شة العنف �شد املراأة م�شودة . 8

نظـــام التحويل بهدف تقدميها  ملجل�س الوزراء من قبل 

وزارة �شوؤون املراأة ووزارة ال�شوؤون االجتماعية. 

اإن ما مت اجنـــازه خلل الثلث ال�شنـــوات �شمن م�شروع« 

تكامـــل« ميكننـــا مـــن اعتبار نظـــام التحويـــل وخمرجاته 

خلل حفل اختتام م�شروع »تكامل« 
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جديد املركز

�لن�ساء و�ملعامالت �لبنكية
مقدمة

لن يكون هذا هو العنوان االخري الذي ميكن بحثه عند احلديث 

عـــن التمييز �شد املـــراأة، النه ا�شبـــح من الوا�شـــح ان التمييز 

�شـــد املراأة قائم وموجود يف خمتلـــف املجتمعات، وتتعدد ابعاد 

وجوانب هذا التمييز عميقا يف خمتلف جوانب وابعاد ثقافة كل 

جمتمـــع من هذه املجتمعـــات، وتتعدد وتتنوع ا�شـــكال وتعبريات 

ذلـــك، تبعا لتنوع وتعدد واختـــلف الثقافات. كلما تعمقنا اكرث 

يف عنا�شر ومكونات الثقافة املجتمعية جند ان هناك املزيد من 

العنا�شر التـــي ينبغي درا�شتها وفح�شهـــا للوقوف على جوانب 

التمييـــز �شد املراأة التي تت�شمنها. اذا كانت الثقافة ب�شكل عام 

تنطوي على التمييز �شد املراأة فانه من املفهوم ان لهذه الثقافة 

اآليـــات داخلية تعمل على اعادة انتاجهـــا، وبالتايل اعادة انتاج 

ا�شـــكال وجتليات خمتلفة من التمييـــز �شد املراأة. حني نتحدث 

عن مو�شوع الن�شاء واملعاملت البنكية يف فل�شطني، فاننا بذلك 

نفتـــح ملف من ملفـــات التمييز. ونهدف مـــن ذلك اىل الوقوف 

علـــى حقيقة ما يجري فعل علـــى ار�س الواقع، وفح�س جوانبه 

املختلفـــة، و�شوال اىل حتديد افاق العمـــل الذي ميكن القيام به 

مـــن اجل تغيري هذا الواقع باجتاه حتقيـــق امل�شاواة بني الرجال 

والن�شاء يف هذا اجلانب احلياتي املهم.

ملاذا نفتح هذا امللف؟

نفتح هذا امللف انطلقا من جتربة املركز يف التعامل مع الن�شاء 

والفتيـــات املعر�شات للعنف واالعتـــداءات واملنتهكة حقوقهن. 

حيث ا�شبح املركز عنوان للن�شاء والفتيات يتوجهن اليه لطلب 

الدعـــم واال�شنـــاد القانـــوين واالجتماعـــي يف خمتلـــف جوانب 

احلياة حيـــث املعاناة من العنـــف والتمييز وانتهـــاك احلقوق. 

عـــربت العديد مـــن الن�شاء املتوجهـــات للمركز عـــن �شعورهن 

باملـــرارة واالأمل من املعاملة التمييزيـــة التي تعر�شن لها خلل 

املعاملت البنكيـــة املختلفة. وحني تعـــددت وتنوعت ال�شكاوى 

ومنابعهـــا الرئي�شيـــة وجد املركـــز نف�شه امام واقـــع يحتاج اىل 

حتديـــد ملف خا�س بـــه. وراأينا يف مركز املراأة ان هناك حاجة 

و�شـــرورة الن نفتح هذا امللـــف، وان نحدد مكوناتـــه وعنا�شره 

املختلفة، وان نحدد هدفنا او اهدافنا من وراء ذلك.

عنا�شر ومكونات ملف الن�شاء واملعامالت البنكية

ال�شـــوؤال الرئي�شـــي الذي جند علينا لزامـــا االجابة عليه هو: 

هـــل هناك متييز �شد املـــراأة يف املعامـــلت البنكية املختلفة 

يف فل�شطـــني؟ وحتى ال نبقى يف عامل املجردات فقد راأينا انه 

ال يكفـــي االجابة العامة وهـــي ان هناك متييز كـــون التمييز 

�شـــد املراأة موجود يف ثقافـــة املجتمع ب�شكل عام، وامنا علينا 

الدخـــول يف التفا�شيل واحليثيـــات املختلفة، وجمع املعلومات 

واحلقائـــق املختلفة، وب�شورة علمية ولذلك يعمل املركز على 

درا�شـــة و�شعيـــة الن�شـــاء يف املعاملت البنيكـــة، خا�شة تلك 

التـــي ترتبط بحـــق الن�شاء يف اجـــراء هذه املعامـــلت �شواء 

كانـــت خا�شة بها او خا�شة باأبنائها الق�شر، فعندما توجهت 

بع�ـــس الن�شاء اىل البنوك من اجل القيام بفتح ح�شاب توفري 

الحـــد ابنائهـــا رف�شت البنـــوك قيام املـــراأة بفتـــح احل�شاب 

البنائهـــا الق�شر، وطلبت انـــه البد من ح�شور ويل االمر وهو 

يف هـــه احلالة االب، وهذا االمر ينتق�ـــس من حق الن�شاء يف 

امل�شـــاواة مع االب من اجل القيام بفتـــح احل�شابات اخلا�شة 

باأبنائهـــا القا�شريـــن، كذلـــك عندما توجهت بع�ـــس الن�شاء 

اىل طلـــب احل�شول علـــى دفاتر �شيكات مـــن البنك فوجدت 

ان البنـــك رف�س منحها دفرت �شيكات بحجـــة انها ربة منزل 

وولي�شـــت موظفـــة لها راتـــب، وغريها مـــن املعامـــلت التي 

جتد فيهـــا الن�شاء انف�شهن امام متييـــز يف اجراء املعاملت 

البنكيـــة. ويف ذات ال�شياق عمد املركـــز اىل اجراء مقابلت 

مـــع بع�س البنـــوك و�شلطة النقـــد كونها متثـــل البنك املركز 

وهـــي التي ت�شـــدر التعميمـــات اخلا�شـــة املعامـــلت املالية 

وفتـــح احل�شابـــات، كذلك الطلـــب من البنـــوك االطلع على 

كافـــة التعميمات االداريـــة الداخلية التي تتم علـــى ا�شا�شها 

فتح احل�شابات للفراد �شـــواء البالغني ام القا�شرين، حيث 

يعمـــل املركز على حتليل هذه التعليمـــات واالنظمة والقوانني 

الناظمـــة للعملية امل�شرفية فيما يتعلـــق بفتح احل�شابات من 

اجـــل الوقـــوف علـــى املـــواد التي حتمـــل متييزا �شـــد الن�شاء 

وذلك بهـــدف تقدمي مقرتحات من اجل تعديلها ل�شمان حق 

امل�شاواة يف املعاملت البنكية يف فل�شطني

�شـــوف يتمكـــن املركز خلل عـــام 2012 من اجنـــاز الدرا�شة 

القانونيـــة واحلقوقيـــة، والتـــي مـــن املتوقع لهـــا ان جتيب على 

اال�شئلـــة الرئي�شية يف هذا املجال، لكي ن�شعها امام املوؤ�ش�شات 

الن�شويـــة واحلقوقيـــة املختلفـــة املعنيـــة بحقـــوق املـــراأة، حتى 

تتمكن من و�شـــع خططها وبراجمها للعمل لوقف هذا التمييز 

واالنتهاك حلقوق الن�شاء.

ملفات خا�سة



�خبار �ملركز
مركز املراأة - مكتب القد�س بني املطرقة وال�شندان

جتربة مميزة يف �لعمل �لن�سوي يف ظل بيئة �سيا�سية 
وقانونية معقدة

ال يخفــــى على احــــد الظــــروف اال�شتثنائية التــــي تعي�شها مدينة 

القد�ــــس، كما ال يخفــــى على احد اي�شا �شعــــي �شلطات االحتلل 

اال�شرائيلــــي امل�شتمــــر نحــــو تهويــــد املدينــــة، وانعكا�شــــات هــــذه 

ال�شيا�شة على الو�شــــع االقت�شادي واالجتماعــــي ل�شكان املدينة 

مــــن كل الفئات وال�شرائح. كمــــا ا�شبح ال يخفى على احد اي�شا، 

وخا�شــــة املوؤ�ش�شــــات احلقوقية والن�شوية، معنــــى وحجم املعاناة 

التــــي تعي�شها ن�شــــاء وفتيات القد�س. حيث تنعك�ــــس عليهن �شلبا 

كل ا�شكال املعاناة والقهر الذي متار�شه �شلطات االحتلل يف كل 

املجاالت. وجتد الن�شاء والفتيات انف�شهن بني مطرقة ممار�شات 

االحتلل و�شندان انعكا�شات هذه املمار�شات على او�شاع �شكان 

املدينــــة، حيث يظهــــر جليا انت�شار الكثري مــــن الظواهر ال�شلبية 

كالعنــــف االأ�شــــري، االدمــــان وتعاطــــي املخــــدرات، الت�شرب من 

املدار�ــــس.. وغريهــــا مــــن الظواهر التي تهــــدد امــــن وا�شتقرار 

املجتمــــع الفل�شطينــــي يف املدينة، وت�شيــــب با�شرارها ونتائجها 

املدمــــرة اكرث ما ت�شيب الن�شاء والفتيــــات الفل�شطينيات. و�شط 

حقــــل اال�شواك هذا وا�شــــل املركز عملــــه يف املدينة يف جماالت 

عديدة ابرزها:

توفري اخلدمة الجتماعية والقانونية للن�شاء

خلل عام 2011 ا�شتقبل املركز )92( من الن�شاء والفتيات وعقد 

جل�شــــات ار�شاد اجتماعيــــة وقانونية وتقدمي كافــــة اال�شت�شارات 

القانونية اللزمة لهن، وقام بتمثيل عدد كبري منهن يف املحاكم 

ال�شرعيــــة وحمكمــــة �شوؤون العائلــــة واملرافعة عنهــــن واحل�شول 

على قرارات حماكم ل�شاحلهن و�شالح اأطفالهن. وكذلك عمل 

املركــــز علــــى حل بع�س الق�شايــــا عن طريق التج�شــــري القانوين 

والتحكيــــم  مــــن خلل عقــــد اجتماعات بني املنتفعــــة واملحامية 

واملحكمــــني املخت�شني يف ق�شايا املحاكم ال�شرعية. ن�شبة كبرية 

مــــن املتوجهــــات للمركز علمن عــــن اخلدمات التــــي يقدمها اما 

مبا�شــــرة من خلل برنامج التوعية وور�شات العمل التي يقدمها 

املركــــز او مــــن خــــلل املحاميــــات واالخ�شائيــــات العاملت يف 

املركــــز يف القد�س او من خلل علقــــات التن�شيق والت�شبيك مع 

املوؤ�ش�شــــات والهيئات املختلفة داخــــل ويف حميط مدينة القد�س، 

ا�شافــــة اىل موؤ�ش�شــــات ن�شوية وحقوقية اخــــرى عاملة يف جمال 

الدفــــاع عن حقوق املراأة. لعل ابــــرز الق�شايا التي يتعامل املركز 

معهــــا هي متابعة او�شــــاع الن�شاء يف حاالت تنــــازع القوانني بني 

الزوجني مبعنى اأن اأحد الزوجني يحمل الهوية املقد�شية واالآخر 

يحمــــل هوية ال�شفة اأو مــــن االأردن ... الخ. يف ابرز جتليات هذا 

الواقــــع املعقــــد تعامــــل املركز مــــع و�شع احــــدى الن�شــــاء اللواتي 

توجهــــن للمركز، حيــــث كانت الزوجــــة تقيم يف مدينــــة القد�س 

بينمــــا يقيم الــــزوج )طليقها( يف االأردن، وقــــدم املركز اال�شناد 

القانــــوين للزوجة مــــن خلل رفع دعــــوى نفقة لهــــا يف القد�س، 

ومتكــــن من احل�شول على قــــرار بنفقة للزوجة. ثم االت�شال مع 

“احتاد املراأة االأردنية” ملتابعة تنفيذ القرار، اىل ان متكنا من 
حت�شيل مبلغ النفقة للزوجة املقيمة يف القد�س.  

التوعية والتمكني للمجموعات الن�شائية

قـــام املركـــز بتنظيم وعقـــد عدد مـــن دورات التوعيـــة والتمكني 

حتـــت عنوان »حقـــوق امراأة حقـــوق ان�شـــان«، بال�شراكة مع عدد 

مـــن املوؤ�ش�شات املقد�شيـــة كجامعة القد�ـــس/ اأبودي�س، كلية هند 

احل�شينـــي، جمعية املعاقـــني حركيا. كما �شـــارك املركز يف عدد 

مـــن ور�س التوعيـــة ون�شـــر الثقافـــة القانونيـــة واملجتمعية داخل 

البلـــدة القدميـــة وخارجها. و�شـــارك املركز اي�شـــا يف ن�شاطات 

ن�شوية اخرى اهمها عقد ور�شة عمل حول العنف �شد املراأة وقتل 

االنـــاث على خلفية مـــا ي�شمى ) ب�شرف العائلـــة( يف رهط/ بئر 

ال�شبع، حيث تلقى املركز دعوة   لعقد الور�شة من »جمعية اأمرية 

ال�شحـــراء«  مبنا�شبة الثامن من اذار. تخلل الور�شة عر�س فيلم 

)منـــا وفينا( ونقا�شه ثـــم  ورفع تو�شيات تطالـــب بحماية حقوق 

املراأة خا�شة » احلق يف احلياة«، وح�شر هذه الور�شة رئي�س بلدية 

رهط وعدد من ال�شخ�شيات املحلية وعدد كبري من الن�شاء.

التن�شيق والت�شبيك مع املوؤ�ش�شات الن�شوية املقد�شية 

من خــــلل ن�شاطــــات التجمــــع الن�شــــوي املقد�شي حيــــث �شارك 

املركــــز يف اقامة العديد من الن�شاطات مبنا�شبة احلملة العاملية 

ملناه�شــــة العنف �شــــد الن�شاء، كعقد اأيــــام درا�شية، ور�س عمل، 

وغريهــــا من الن�شاطات بهــــذه املنا�شبة، ا�شافة اىل امل�شاركة يف 

الكثري من الفعاليات الوطنية واحلقوقية.
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�خبار �ملركز
برنامج املنا�شرة الدولية

�حلرية ل تتجز�أ... �لن�ساء �لفل�سطينيات يو�جهن �لحتالل 
و�لتهمي�س �ملجتمعي باأ�سو�ت عالية

رغم اأن العديد من احلقوق املنتق�شة التي تعاين منها الن�شاء الفل�شطينيات ال علقة مبا�شرة لها باالحتلل، اال اأن متتع 

الن�شـــاء الفل�شطينيات بحقوقهن كاملة ال ميكن اأن يتحقق 

اال بـــزوال االحتلل. من هذا املنطلق يبـــدي مركز املراأة 

للر�شـــاد القانوين واالجتماعي اهتمامـــا خا�شا بربنامج 

توثيق انتهاكات حقوق االن�شان �شد الن�شاء الفل�شطينيات 

حتت االحتلل وي�شعى من خلل هذا الربنامج اىل ت�شليط 

ال�شوء على تاأثري تلك االنتهاكات على حياة الن�شاء وحياة 

عائلتهن.

 منـــذ البداية، اأدرك املركـــز اأن الربنامـــج ال ينتهي بتوثيق 

تلـــك االنتهاكات وو�شعها يف ملفات خا�شة اأمل  يف اأن جتد 

االجيال القادمـــة فيها ما ي�شتحق القـــراءة، اأو اأن ي�شتيقظ 

املجتمع الـــدويل يوما ما لي�شع امل�شئولـــني عن اقرتاف تلك 

االنتهـــاكات اأمـــام امل�شاءلـــة القانونية، بـــل اأدرك اأن الكنز 

احلقيقـــي للع�شـــرات بـــل املئـــات مـــن الق�ش�ـــس االن�شانية 

املوؤثرة، يكمن يف كونها احدى اجنع الو�شائل الظهار حقيقة 

مـــا يجري اليوم يف االرا�شي الفل�شطينية املحتلة اىل العامل 

اخلارجي. فمن روايات موؤثرة، بعيدة كل البعد عن االفتعال 

اأو املبالغة، ُجبَلت ب�شجاعة وجراأة راوياتها ون�شَجت بخيوط 

من الدقـــة والتفا�شيل الدقيقة النابعـــة من القلب، جنحت 

الن�شـــاء الفل�شطينيـــات يف اظهـــار حقيقـــة ما يجـــري على 

االر�س من مواقع تواجدهن على خطوط املواجهة االمامية 

مبحـــاذاة امل�شتوطنات ومـــن خلف اجلـــدار وعلى احلواجز 

وداخل ال�شجون وحتى مـــن داخل البيوت املهددة بالهدم اأو 

التي تنتهك حرمتها ب�شبب املداهمات الليلية املتكررة. 

 مـــن خلل اأعـــني الن�شاء الفل�شطينيـــات وقلوبهن، يهدف 

برنامـــج توثيـــق انتهـــاكات حقـــوق االن�شـــان �شـــد الن�شاء 

الفل�شطينيـــات حتت االحتلل اىل ح�شـــد الدعم والتاأييد 

للق�شيـــة الفل�شطينيـــة ب�شكل عام وللن�شـــاء الفل�شطينيات 

ب�شكل خا�س لي�س فقط مـــن قبل املوؤيدين واملنا�شرين بل 

من قبل املعار�شني واأولئك الذين اختاروا اأن يرجحوا كفة 

الروايـــة التـــي برع الطرف االخـــر يف �شردها على ح�شاب 

الروايـــة الفل�شطينية ال�شادقة. ا�شافـــة اىل ما �شبق فقد 

حر�ـــس املركز منـــذ البداية علـــى اأن يكون هـــذا الرنامج 

و�شيلة واأداة من اأجل متكني الن�شاء الفل�شطينيات، خا�شة 

يف مواقـــع االحتـــكاك، والبـــراز مقدرتهـــن علـــى اأن يكـــن 

فاعلت وموؤثـــرات عو�شا عن اظهارهن مبظهر ال�شحايا 

العاجزات عن التاأثري يف حياتهن وحياة من حولهن.

يقـــوم مركـــز املـــراأة بتوثيق مـــا ال يقل عـــن )150( افادة 

�شنويـــا، جتمـــع مـــن الن�شـــاء الفل�شطينيـــات �شمـــن اطار 

القانـــون الـــدويل االن�شـــاين والقانـــون الـــدويل حلقـــوق 

االن�شان و�شمـــن روؤية ن�شائية تتطلـــع اىل تر�شيخ مبادىء 

امل�شـــاواة والعدالة االجتماعيـــة يف املجتمـــع الفل�شطيني. 

ت�شكل االفـــادات التي يجمعها فريق موؤهـــل من الباحثات 

امليدانيـــات املتواجـــدات يف جميع اأنحـــاء ال�شفة الغربية، 

مبا فيها مدينة القد�س وقطاع غزة، ركيزة لعمل الربنامج 

الذي يتمحور حول اي�شـــال املعلومات الدقيقة اىل العامل 

اخلارجـــي مـــن خلل العديـــد مـــن التقاريـــر والكتيبات، 

www. ومن خـــلل املوقع االلكرتوين اخلا�س بالربنامج

 Women’s بـــوك  الفي�ـــس  و�شفحـــة   /wclac.or/ihl

Centre for Legal Aid and Counselling، ومن 

خـــلل حمـــلت املنا�شرة املحليـــة والدوليـــة والعديد من 

اللقـــاءات الفردية مـــع وفود و�شخ�شيات تـــزور للمنطقة. 

�شملـــت هـــذه املـــواد توثيـــق العديد مـــن االنتهـــاكات مثل 

هـــدم البيوت، تقييـــد حرية احلركة واعاقـــة الو�شول اىل 

املراكز ال�شحيـــة والتعليمية واالماكن املقد�شة، م�شادرة 
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االرا�شي وينابيع املياه، انتهاك احلق يف التظاهر والتعبري 

عن الـــراأي، االنتهاكات الناجمة عـــن اال�شتخدام املفرط 

للقـــوة، االقتحامـــات الليليـــة، احلرمان من حـــق االقامة 

وجمـــع ال�شمـــل، اعتـــداءات امل�شتوطنني واجلي�ـــس وتاأثري 

اجلدار على حياة الن�شاء وغريها من االنتهاكات. ا�شافة 

اىل مـــا �شبق فقد قـــام املركز بتقدمي تقاريـــر �شنوية اىل 

جلان االمم املتحدة املختلفة واىل العديد من ال�شحافيني 

والدبلوما�شيـــني واأع�شـــاء الربملـــان ورجـــال الكونغر�ـــس 

وموظفـــو البيت االبي�س والفنانني وممثلي الكنائ�س، واىل 

العديد من املت�شامنني االجانب والزوار.

من خـــلل العمل املتوا�شـــل على مدى ال�شنـــوات العديدة 

املا�شيـــة تبـــني للمركـــز مدى تاأثـــري الق�ش�ـــس االن�شانية 

التي ترويهـــا الن�شاء على اذان امل�شتمعـــني ومقدرتها على 

تغيـــري مواقف حتى اولئك الذيـــن ال يعتربون اأنف�شهم من 

املنا�شريـــن للق�شيـــة الفل�شطينيـــة. فقد تبـــني اأن الن�شاء 

الفل�شطينيـــات يخفـــني كنـــزا ال يقدر بثمـــن وطاقة كامنة 

لتغيري الواقع وللتاأثري على �شناع القرار وامل�شوؤولني.

مع مرور الوقت واكت�شاب اخلربة تبني للعاملني يف الربنامج 

مدى تعدد ابعاده وتداخل جوانبه بع�شها ببع�س. على �شبيل 

املثال افـــادت معظم الن�شاء اللواتي متـــت مقابلتهن بهدف 

اأخذ افادة حـــول انتهاك معني مدى الفائدة لهن من جمرد 

احلديث عن جتربتهن ووجود اذن �شاغية تبدي اهتماما مبا 

حـــدث. ا�شافة اىل ذلك فان تاأثري احلديث عن التجربة قد 

قوى �شخ�شية الن�شاء واأعطاهـــن �شعورا بالثقة وال�شيطرة. 

اإحـــدى الن�شاء مـــن حي �شلوان يف القد�ـــس عربت عن ذلك 

عندما قالت انها كانت �شيدة خجولة، منطوية على نف�شها، 

تخ�شـــى خماطبة الغرباء، ولكنهـــا عندما بداأت تتحدث عن 

اخلوف والقلـــق الذي �شعرت به عنـــد ا�شتلمها اأمرا بهدم 

بيتهـــا ومدى تاأثري ذلك على حياتهـــا وحياة عائلتها انقلبت 

�شخ�شيتهـــا راأ�شـــا علـــى عقـــب وزال خوفها مـــن خماطبة 

الغربـــاء فهي منذ ذلـــك اليوم تتحدث للوفـــود التي تزورها 

بـــكل ثقة، وتوافق على اجراء مقاالت مع ال�شحافيني وتعرب 

عن راأيهـــا وم�شاعرها لكل من يبدي اهتماما بق�شيتها مما 

خفـــف عنها ثقل م�شيبتهـــا وعزز قناعتهـــا اأن من ال ياأخذ 

زمـــام االمور بنف�شه لـــن يجد من ين�شـــره ويغيثه. ما يلفت 

النظـــر اأي�شـــا اأن نظرة الرجـــال لزوجاتهـــم وبناتهم تتغري 

عندمـــا تتاح لهـــم فر�شـــة اال�شتمـــاع للن�شاء، فهـــم اأحيانا 

ي�شابـــون بالذهول عندمـــا يجل�شون ب�شمـــت وي�شغون اىل 

مـــا تقوله زوجاتهم اأو بناتهـــم ويده�شون من مدى االهتمام 

الذي يلقينه من قبل الزوار.

كذلـــك تبـــني اأن اأقـــوى الن�شـــاء واأكرثهن �شمـــودا يف وجه 

االنتهـــاكات املتكـــررة هـــن اللواتـــي ي�شاركـــن يف مقاومـــة 

االحتلل خا�شة من خلل امل�شريات اال�شبوعية التي تنظم 

كجـــزء من املقاومـــة ال�شعبية يف القرى التـــي تقع مبحاذاة 

اجلـــدار وامل�شتوطنـــات. وظهـــر اي�شـــا اأن مقاومـــة الن�شاء 

للحتـــلل لي�شـــت منف�شلـــة عـــن مقاومـــة الن�شـــاء للقمع 

والتهمي�ـــس النابعـــني من املجتمـــع والعائلـــة واأن من تتقبل 

االول ال ميكنهـــا اأن تقاوم االخـــر والعك�س كذلك. لعل خري 

مثال على ذلك هو ما  قالته احدى ال�شيدات من قرية النبي 

�شالـــح “ال ميكـــن ل�شعـــب اأن يتحرر من االحتـــلل والقمع 

وهو بنف�شـــه قامع لفئات داخله. احلريـــة ال تتجزاأ، وحرية 

�شعبنـــا لن تكتمل اال بحرية اأفراده من اأي �شكل من اأ�شكال 

القمـــع والتمييز، لهذا نوؤكد باأن ال ف�شل بني ن�شالنا النهاء 

االحتـــلل وبـــني ن�شالنا النهاء قمعنا كن�شـــاء. ال ف�شل بني 

الن�شال من اأجل حقنا يف تقرير امل�شري والعودة وبني حقنا 

باحلرية والكرامة...ال ميكن اأن يحقق ال�شعب الفل�شطيني 

اأهدافه اذا بقيت املراأة الفل�شطينية مهم�شة ومغيبة”
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�خبار �ملركز

الدعم وال�شناد الجتماعي والقانوين للن�شاء والفتيات املعنفات واملنتهكة حقوقهن 

ق�سايا متنوعة ومتعددة و�عد�د باملئات
عمـــل مركـــز املـــراأة للإر�شـــاد القانـــوين واالجتماعـــي منذ 

بدايـــة تاأ�شي�شه علـــى توفري اخلدمة القانونيـــة واالجتماعية 

للن�شـــاء املعنفـــات واملنتهكـــة حقوقهـــن مـــن خـــلل كـــوادر 

ن�شويـــه  مهنيـــة متخ�ش�شة وحيث ان حالة عـــدم اال�شتقرار 

ال�شيا�شـــي واالقت�شـــادي واالجتماعـــي التي يعي�ـــس يف ظلها 

املجتمع الفل�شطيني ب�شبب وجود االحتلل اال�شرائيلي ترتك 

انعكا�شـــات �شلبية يف خمتلف جوانب حياة املجتمع وعلقاته 

الداخلية، وتكون الن�شاء دائما يف مقدمة املتاأثرين �شلبا بهذه 

االو�شـــاع. ومن هنا فان متكني الن�شاء والدفاع عن حقوقهن 

املنتهكة يف املجاالت القانونية، واالجتماعية، واالقت�شادية، 

وال�شحيـــة وغريهـــا من اجلوانـــب ي�شكل حتديـــا كبريا الية 

موؤ�ش�شة تعمـــل يف املجال، وي�شع على عاتقهـــا اعباءا كبرية 

تتطلـــب جهـــدا عاليا، ومهنيـــة كبرية لدى كوادرهـــا العاملة 

يف امليـــدان. مـــن هذا املنطلـــق عمل ق�شـــم اخلدمات كجزء 

ال يتجـــزاأ من مركـــز املراأة للإر�شاد القانـــوين واالجتماعي، 

وحتقيقـــا لر�شالتـــه التي تن�س علـــى تقوية ومتكـــني الن�شاء 

املنتهكـــة حقوقهن، ومن منطلـــق مبداأ اأن املـــراأة اإن�شان لها 

حقـــوق االإن�شان الكاملة، التي ن�شت عليهـــا املواثيق الدولية 

والقانـــون االأ�شا�شـــي الفل�شطيني، وهذه احلقـــوق غري قابله 

للتجزئة. 

ا�شتمـــر  ق�شم اخلدمات خلل عام 2011 يف تقدمي اخلدمة 

القانونيـــة و االجتماعية للن�شاء املتوجهات للمركز، واغلبهن 

ن�شـــاء ال تتوفر لديهـــن م�شادر دخـــل او امكانيات تتيح لهن 

دفع مبالغ ماديـــة مقابل احل�شول على اخلدمـــة القانونية. 

ب�شـــورة عامـــة فـــان اعمار املتوجهـــات للمركز تـــرتاوح بني 

)16-60( �شنـــة، وتعر�شت حقوقهن القانونية واالجتماعية  

للنتهـــاك، وتعر�شـــت بع�شهن للعنف العائلـــي من الزوج اأو 

اأفـــراد العائلـــة، توجهن للمركـــز ووجدن لديـــه ملذ لطلب 

امل�شاعـــدة وتوفري اخلدمة القانونيـــة واالجتماعية وتقويتهن 

ومتكينهن واملطالبة بحقوقهن.

االأخ�شائيــــات  مــــن  املتخ�ش�ــــس  املهنــــي  الــــكادر  ا�شتقبــــل 

االجتماعيــــات واملحاميات يف املركز، وق�شم اخلدمات خا�شة 

)423( امــــراأة وفتــــاة ح�شــــرن بانف�شهــــن اىل مكاتب املركز 

املختلفــــة يف و�شط وجنوب ال�شفة الغربيــــة، وجميعهن عانني 

مــــن ظروف �شعبة يف حميطهن املجتمعــــي، وال �شيما املحيط 

االأ�شــــري الذي ال زالت الن�شاء تعاين فيه العنف بكافة اأ�شكاله 

وتنتهك حقوقهن حتت م�شميات خمتلفة. وا�شافة اإىل اخلدمة 

املبا�شــــرة فقد قــــدم املركز ا�شت�شارات قانونيــــة واجتماعية ل 

)328( امــــراأة  وفتاة، �شواء عرب املقابلة ال�شخ�شية املبا�شرة 

اأو عن طريــــق الهاتف، وتتعلق اال�شت�شــــارات بق�شايا حقوقيه 

قانونية واجتماعية و�شحية واقت�شادية.

مــــن جمموع )423( امراأة وفتــــاة مت العمل ب�شورة طارئة مع 

)10( ن�شــــاء وفتيات كانــــت حياتهن مهــــددة باخلطر وتوفري 

احلمايــــة واالمــــن لهن، عــــرب التن�شيق والتعــــاون امل�شرتك مع 

عــــدد من املوؤ�ش�شــــات الر�شميــــة وغري الر�شميــــة ومنها وحدة 

حماية اال�شرة يف ال�شرطة وال�شوؤون االجتماعية حيث يعتربوا 

�شــــركاء رئي�شيــــني يف م�شاعــــدة ودعــــم الن�شــــاء . اىل جانــــب 

ح�شــــول  )88( منهن على الدعــــم وامل�شاندة االجتماعية من 

االخ�شائيــــات االجتماعيات، بينما قدمت املحاميات اخلدمة 

القانونيــــة ل )131( منهن، يف حني احتاجــــت )186( منهن 

اىل خدمة قانونية واجتماعية يف نف�س الوقت.

بالن�شبــــة للخدمــــة القانونيــــة فانهــــا ت�شمل متثيــــل الن�شاء يف 

املحاكــــم، حيث تقــــوم حماميات املركز مبرافقــــة الن�شاء اإىل 

املحاكم، ورفع الدعاوى القانونية للن�شاء والفتيات ومتابعتها. 

كمــــا تقوم املحاميــــات مب�شاعدة الن�شاء علــــى متثيل اأنف�شهن 

اأمــــام الق�شاء يف بع�س الدعاوى التــــي ميكن للن�شاء متابعتها 

بعــــد ح�شولهــــا على الدعــــم وامل�شاندة من حماميــــات املركز 

وتوفــــري املعلومــــات القانونية لهــــن، وتزويدهــــن بدليل خا�س 

للإجــــراءات املتبعــــة يف املحاكم، و�شياغة الدعــــوى القانونية 

لها ودعمها لل�شري قدما يف املحكمة باإ�شراف املحامية.
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ومبــــا اأن ق�شايــــا الن�شــــاء يف املحاكم متعــــددة ومنف�شلة فقد 

ح�شلــــت الكثري من الن�شاء على متثيل لهن يف اأكرث من ق�شية 

واحدة، فقــــد تتوجه املراأة لطلب احل�شــــول على النفقة مثل 

لتجد اأن هنــــاك اأنواع من ق�شايا النفقة كنفقة الزوجة، نفقة 

�شغار، نفقة علج، نفقــــة تعليم .. الخ، ولذلك فان امل�شاعدة 

القانونيــــة قــــد تعنــــي بالن�شبــــة للمحاميــــة اكــــرث مــــن دعــــوى 

ق�شائيــــة، وباالجمــــال فان جممــــوع الدعــــاوى القانونية التي 

تابعتهــــا حماميات املركز بلغــــت )478( دعوى قامت خللها 

املحاميــــات بتمثيل الن�شاء امام املحاكــــم. فيما قامت الن�شاء 

انف�شهــــن بتمثيــــل انف�شهــــن اأمــــام املحاكــــم يف )219( دعوى 

بدعم وا�شت�شارة وا�شراف من حماميات املركز.

�شبـــق هذا التدخل القانـــوين او رافقه يف حـــاالت كثرية تدخل 

اجتماعي من قبل اأخ�شائيات اجتماعيات متخ�ش�شات عملن 

على م�شاعدة الن�شاء ليتجاوزن حمنتهن وما اأثقلته عليهن هذه 

التجـــارب املوؤملة من �شعوبـــات نف�شية واجتماعيـــة ،و�شعوبات 

يف اتخـــاذ القرار نتيجـــة ال�شغوطات املجتمعيـــة التي ال تعطي 

للن�شـــاء احلـــق يف التعبري عن ذاتهـــن. و�شجـــل الق�شم تعر�س 

)158( امـــراأة  من املتوجهات للمركز اىل عنف نف�شي باأ�شكال 

خمتلفة، فيما تعر�شت )173( امـــراأة لعنف ج�شدي ا�شتخدم 

املعنـــف خلله اأدوات خمتلفـــة الإحلاق االأذى باملـــراأة كالع�شا 

واحلـــزام .وغريها من االدوات، وتعر�شـــت )15( امراأة وفتاة 

لعنف جن�شـــي داخل وخارج العائلة، وقام املركز بتوفري الدعم 

النف�شـــي واالجتماعـــي لهـــن والعمـــل معهـــن لوقـــف االعتـــداء 

الـــذي تعر�شن له. ونتيجة للظـــروف االجتماعية واالقت�شادية 

ال�شعبـــة. وغريها فقد ا�شتقبل املركز )21( امراأة وفتاة ممن 

ا�شطرهن العنف اال�شري للهرب من بيت اال�شرة، فيما �شجلت 

)20( حماولة انتحار بطرق وو�شائل خمتلفة، وا�شتقبل املركز 

اي�شا )26( امراأة وفتاة عانني من م�شاكل ا�شرية خمتلفة.

فيما يتعلق بتوفري احلماية املبا�شرة للن�شاء من خلل التدخل 

الطارئ لوقف التهديد علــــى حياتهن، �شعى املركز من خلل 

التعــــاون والت�شبيك مع املوؤ�ش�شــــات احلكومية وغري احلكومية 

اىل حمايــــة الن�شــــاء والفتيات اللواتي توجهــــن لطلب احلماية 

وبلغ عددهن )10( ن�شاء وفتيات جلاأن اإىل الهروب من املنزل 

نتيجــــة العنف الذي تعر�شن له مــــن قبل الذكور يف العائلة يف 

كافــــة املراحل العمرية، ومنهن مــــن تعر�شت للعنف اجلن�شي 

واالعتداء من قبل االأب اأو االأخ. وجلاأن اإىل الهرب من املنزل 

والتوجــــه اإىل ال�شرطــــة طلبــــا للحمايــــة والتــــي بدورها قامت 

بتحويلهــــن اإىل املركــــز. والحظ املركــــز ان بع�شهن عانت من 

اإهمــــال وتهمي�س من قبل العائلة وبالتايل مل يتم ا�شتيعابها يف 

العائلة، وتعاملت العائلة معهــــا باحلب�س يف املنزل اأو ال�شرب 

والعنف، وقد حاولت اثنتني منهن االنتحار.

 بالن�شبة للن�شاء والفتيات اللواتي ا�شتقبلهن املركز خلل عام 

2011 وقــــد �شبق لهن وحاولن االنتحار وعددهن )20( امراأة 

وفتــــاة فانهن قمن باملحاولة عــــرب عدة طرق او و�شائل عديدة 

كتقطيع �شريان، �شرب اأدويــــة اأو مواد تنظيف اأو مواد �شامه، 

ال�شقوط مــــن مكان مرتفع، غالبيتهن مــــن الفئه العمرية من 

)20-30( عام، وبع�س منهن من حاولت اأكرث من مرة.

وتبقــــى املراأة والفتــــاة الفل�شطينية رهينة العــــادات والتقاليد 

والتن�شئــــة االجتماعية التي حتــــاول با�شتمــــرار جتريدها من 

كل م�شادر القــــوة التي ت�شعر العائلة اأنهــــا ت�شاهم با�شتقلل 

املــــراأة مــــن خلل حرمانها مــــن التعليم والعمــــل والبحث عن 

بدائــــل ت�شاعدها على اال�شتقلل حتــــى لو اأرادت ذلك بحجج 

خلقهــــا املجتمــــع ور�شخها عند الذكــــور اأوال اأن املــــراأة مكانها 

البيــــت وان تعليمها وعملها ال حاجة له ففي النهاية م�شريها 

الزواج وتربية االأطفــــال واإذا مل تتزوج فهي موجودة مل�شاعدة 

ودعــــم اال�شــــرة يف نطاق �شيق وحيز اال�شــــرة اخلا�س  ليلحق 

ذلــــك كل و�شائــــل القمــــع املتاحة لــــدى العائلــــة لتكري�س هذه 

املفاهيم واأولهــــا القوة والعنف با�شكاله لتكــــون املراأة والفتاة 

اإن�شان م�شري ولي�س خمري ولتكون القوة وال�شلطة هي الطريقة 

الدارتهــــا ويف حالــــة حاولــــت ان تتمــــرد علــــى هــــذه املفاهيم 

ورف�شها كانت النتيجة عليها �شعبة قد ت�شل اىل قتلها . فهم 

�شمــــن هذه العقلية الذكوريــــه يتنا�شون  كافة االثار التي تنتج 

عــــن هذا القمع واحلرمــــان من اأنها اإن�شانــــة لها حقوق ومنها 

العي�ــــس بكرامة واأنهــــا �شتطالب بذلك يف مرحلــــة ما وخا�شة 

عندما تتوفر لها فر�ــــس من خلل املوؤ�ش�شات التاهيلة للمراأة 

التــــي �شتبقى عنوان للن�شاء والفتيات مــــن خلل ال�شماع لهن 

وم�شاعدتهــــن وتقدمي اخلدمات مبــــا ميكنهن على اال�شتقلل 

كغريهن من ن�شاء العامل .
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�خبار �ملركز

مكتب اخلليل 

�حدى وع�رشون �سنة من �لعمل �ملتو��سل يف خدمة 
�لن�ساء �ملعنفات يف حمافظة �خلليل وبيت حلم 

بجديـــة وانتمـــاء وم�شداقيـــة عاليـــة وا�شـــل كادر مكتبنا يف 

حمافظة اخلليل تقدمي خدماته االإر�شادية والقانونية للن�شاء 

املعنفـــات يف حمافظتـــي اخلليل وبيت حلم والتـــي يزيد عدد 

�شكانهمـــا عن )800( الف ن�شمة. فخلل عام 2011 ا�شتقبل 

املركـــز )168( مـــن الن�شـــاء والفتيـــات  املتوجهـــات لطلـــب 

اخلدمـــة القانونيـــة واالجتماعية، فيما نظمـــت االخ�شائيات 

االجتماعيـــات واملحاميات العاملت يف املكتب لقاءات توعية 

ملجموعـــات ن�شائيـــة يف حمافظتـــي اخلليـــل وبيـــت حلم. كم 

تعامـــل املكتب مع ما يزيد عـــن )60( من الطلب والباحثني 

القادمـــني للمركـــز للح�شـــول علـــى معلومات تتعلـــق بق�شايا 

املراأة، وا�شتقبل عددا من الوفود والزوار الراغبني يف االطلع 

على عمل املركـــز ون�شاطاته املختلفة. و�شاركت الزميلت يف 

املكتـــب فيما يزيد عن )150( اجتمـــاع ت�شاوري وتن�شيقي مع 

املوؤ�ش�شات والهيئات املختلفة يف املحافظة، وتعامل املكتب مع 

اكرث من )60( طلب للتدريب او التطوع يف املركز.

من خلل علقات ال�شراكة والتعاون والتن�شيق مع املوؤ�ش�شات 

الن�شويـــة واحلقوقية يف املحافظة وا�شل املركز القيام بدور 

متقـــدم يف جممـــل الق�شايا الوطنية واملطلبيـــة االجتماعية 

وخا�شة تلك التي تتعلق بق�شايا وحقوق الن�شاء. وكان املركز 

مـــن املوؤ�ش�شات املبادرة اىل التفاعل مع ق�شية مقتل ال�شابة 

اآيـــة برادعية. وا�شتطاع بجهوده وجهود املوؤ�ش�شات ال�شريكة 

اأن ينظـــم العديـــد مـــن الفعاليـــات كاللقـــاءات، موؤمترات، 

م�شريات، اعت�شام اأمام مكتـــب حمافظ حمافظة اخلليل، 

لقـــاءات اإذاعيـــة، وات�شال مـــع موؤ�ش�شات ن�شويـــه وحقوقية 

مركزية ادت يف جمملها  اإىل تطور هام ي�شب يف حم�شلته 

النهائيـــة يف خدمـــة ق�شايا املراأة، وذلك مـــن خلل القرار 

الرئا�شـــي بتجميد العمل مبادة )340( من قانون العقوبات 

االأردين املطبـــق يف ال�شفة الغربيـــة. ورغم ان هذه اخلطوة 

غـــري كافية مـــن وجهة نظـــر املركـــز، اال انها تفتـــح االآفاق  

ملتابعـــة العمل من اجـــل اإيجـــاد قانون عقوبـــات فل�شطيني 

ع�شـــري ين�شف املجتمع وين�شف املـــراأة ويزيل كل ا�شكال 

التمييـــز �شـــد الن�شاء، وي�شـــع حدا النتهـــاك حقوقهن ويف 

املقدمة منها  احلق االأ�شا�شي يف احلياة.

ومـــن ناحيـــة ثانية فقـــد وا�شل املركـــز عملية بنـــاء وتوثيق 

التعـــاون والتن�شيق مع اجلامعات املحليـــة، جامعة اخلليل، 

جامعـــة القد�س املفتوحـــة، اجلامعة االأهليـــة يف بيت حلم، 

وتكر�ـــس ذلـــك عـــرب تنظيـــم �شل�شلـــة مـــن دورات التوعية 

والتثقيـــف لطلبـــة هـــذه اجلامعات حتـــت عنـــوان “حقوق 

مراأة حقوق ان�شان«. وا�شتفـــاد منها جمموعات من الطلبة 

وخا�شة طلبـــة ق�شم االإعلم اللذيـــن  ا�شبح اجلزء االكرب 

منهم من املتطوعني واملتطوعات امل�شاركني باأن�شطة املركز 

الهادفـــة اىل ن�شـــر ثقافـــة اجتماعية ايجابية جتـــاه الن�شاء 

وجتاه امل�شاواة والعدالة وعدم التمييز �شدهن. 

بـــادر مكتبنا يف اخلليـــل وبالتعاون مع عدد مـــن موؤ�ش�شات 

املحافظـــة  اىل ت�شكيـــل جلنـــة ملناق�شـــة م�شاريـــع القوانني 

املتعلقة بالن�شاء مـــن اجل رفد وتعزيز اجلهود الرامية اإىل 

ن�شر املعرفـــة القانونية واحلقوقيـــة يف املحافظة ومن اجل 

دعـــم جهود اجلان الوطنية ال�شاعيـــة نحو اإيجاد ت�شريعات 

من�شفة جتاه الن�شاء. ويف هذا االطار مت تنظيم العديد من 

ور�س العمل التي ناق�شت:

املراأة وم�شودة الد�شتور.. 1

املراأة وقانون االأحوال ال�شخ�شية.. 2

املراأة وقانون العقوبات .. 3

املراأة وقانون حماية االأ�شرة من العنف.. 4

املراأة واملرياث.. 5

املراأة واملعاملت البنكية.. 6
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لتخفيف الأعباء وتقدمي الدعم والإ�شناد للن�شاء

مركز �ملر�أة يعلن �نطالق خدمة �لإر�ساد �لقانوين 
و�لجتماعي عرب �لربيد �للكرتوين

اأعلـــن مركـــز املـــراأة للإر�شـــاد القانـــوين واالجتماعي عن 

انطـــلق خدمـــة االإر�شـــاد القانـــوين واالجتماعـــي للن�شاء 

والفتيـــات عـــرب الربيد االلكـــرتوين. واأ�شار املركـــز اإىل اأن 

ا�شتحـــداث هـــذه اخلدمـــة جـــاء ملزيد مـــن الت�شهيـــل على 

الن�شـــاء والفتيات من خـــلل فتح املجـــال اأمامهن  لتوجيه 

اأ�شئلـــة قانونيـــة واجتماعيـــة للمحاميـــات واالأخ�شائيـــات 

االجتماعيـــات يف املركز، اإذا مل يكن هناك حاجة و�شرورة 

حل�شـــور املـــراأة اأو الفتـــاة اإىل املركـــز، اأو اإذا كانت هناك 

�شعوبات حتول دون ذلك.

ا�شتحـــداث هـــذه اخلدمة جاء بناءا علـــى التجربة الطويلة 

للمركز يف تقـــدمي خدمات االإر�شـــاد القانوين واالجتماعي 

للن�شاء والفتيات عرب مقـــاره ومكاتبه املختلفة. حيث بينت 

هـــذه التجربـــة اأن العديد مـــن الن�شاء والفتيـــات ميكن اأن 

يح�شلن على امل�شاعدة اللزمة من خلل تقدمي ا�شت�شارة 

قانونيـــة لهن، وبالتايل فان ح�شولهن على هذه اال�شت�شارة 

ي�شاهم يف تقدمي الدعم واالإ�شناد لهن، دون احلاجة اأحيانا 

اإىل ال�شفر والتنقل للو�شول اإىل مقار ومكاتب املركز.

واأ�شـــار املركز اأن ذلك ياأتـــي يف اإطار عمل وحدة اخلدمات 

التي تقـــدم خدمة االإر�شـــاد القانوين واالجتماعـــي للن�شاء 

والفتيـــات واالأ�شـــرة ب�شكل عام، مبا يف ذلـــك متثيل الن�شاء 

ومرافقتهن يف املحاكـــم ال�شرعية والنظامية واأمام النيابة 

األعامـــة، وم�شاعـــدة الن�شـــاء يف اخلروج مـــن اأالزمات التي 

يتعر�شن لها، واإعطاء الدعم والتوجيه والتمكني لهن.

ويوؤكـــد املركـــز اأن تقدمي هـــذه اخلدمة �شيتم وفـــق االأ�ش�س 

والقواعد االأخلقية واملهنية التي حتكم عمل املركز يف هذا 

املجـــال، وخا�شـــة يف احلفاظ على ال�شريـــة واخل�شو�شية. 

وحـــث الن�شـــاء والفتيات علـــى اال�شتفادة مـــن اخلدمة من 

خلل االطلع على التفا�شيل املتعلقة بذلك واملن�شورة عرب 

املوقع االلكرتوين اخلا�س باملركز.
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�خبار �ملركز
يف اطار برنامج بناء قدرات املوؤ�ش�شات الن�شوية القاعدية 

توقيع مذكرة تفاهم بني �ملركز وجمعية طوبا�س �خلريية 
بهدف تطوير �خلدمات �لجتماعية و�لقانونية لن�ساء �ملنطقة

لت�شهيــــل ح�شول الن�شاء على اخلدمــــات القانونية واالجتماعية 

يف حمافظــــة طوبا�ــــس مت خــــلل �شهــــر متــــوز من العــــام 2011 

التوقيــــع على مذكرة تفاهم بني مركــــز املراأة للإر�شاد القانوين 

واالجتماعيــــة وجمعيــــة طوبا�ــــس اخلريية. وجــــاءت املذكرة يف 

اطار تعزيز ال�شراكة بني املوؤ�ش�شتني بهدف تطوير وبناء قدرات 

الن�شاء واملوؤ�ش�شــــات القاعدية الن�شوية وزيــــادة تاأهيل الطواقم 

العاملــــة فيها من اجل تقدمي خدمات اجتماعية وقانونية لن�شاء 

املنطقة. توقيع املذكرة �شوف ميكن جمعية طوبا�س اخلريية من 

اال�شتفادة مــــن جتربة مركز املراأة يف توفــــري اخلدمات للن�شاء 

والفتيات مــــن خلل تدريــــب العاملت يف اجلمعيــــة باالإ�شافة 

اإىل كوادرهــــا االإداريــــة والفنيــــة واملاليــــة لكــــي ت�شبــــح جمعية 

طوبا�ــــس اخلريية عنوان لن�شــــاء املنطقة. �شيعمــــل مركز املراأة 

خــــلل ال�شنتــــني القادمتني علــــى توفري الدعــــم واالإ�شناد املايل 

واالإداري والفنــــي للجمعية اإ�شافــــة اإىل توفري بع�س م�شتلزمات 

تطوير البنيــــة التحتية للجمعية وتوظيــــف عاملت اجتماعيات 

وحماميات، وكذلك تطوير قدرة اجلمعية على تخطيط وتنظيم 

وتنفيذ برامج خمتلفة تخدم ن�شاء املنطقة. مها دراغمة رئي�شة 

الهيئــــة االإدارية جلمعيــــة طوبا�س اخلريية عــــربت عن �شكرها 

ملركــــز املراأة على االهتمــــام بدعم وتطويــــر املوؤ�ش�شات الن�شوية 

القاعدية، ومتنت جناح هذا الربنامج لكي تتمكن اجلمعية من 

تطويــــر اإمكانياتها املختلفة للنهو�س باملهــــام التي اأخذتها على 

عاتقهــــا يف خدمة الن�شاء واملجتمع املحلي يف حمافظة طوبا�س. 

واأ�شــــارت دراغمــــه اإىل اأن اجلمعيــــة التي تاأ�ش�شــــت  �شنة 1966 

تقــــدم خدمات للأ�شر يف املحافظة والقــــرى املحيطة ملا يقارب 

21 جتمــــع �شــــكاين يقيــــم فيها حــــوايل 56 األف ن�شمــــة،  ولديها 

حاليا 13 موظفــــة بدوام كامل وجزئي، ومتلك مبنى على ار�س 

ممنوحة لها من البلديــــة وحتظى بقبول جمتمعي وتقيم علقة 

جيــــدة باملجتمع املحلي وتلقــــى الدعم من املحافظــــة والبلدية. 

وتخــــدم اجلمعيــــة من خــــلل خدماتهــــا قطاعــــات خمتلفة من 

الن�شــــاء وال�شباب واالأطفال، ولديهــــا برامج ون�شاطات متعددة، 

حيــــث تدير مركــــز للتاأهيــــل املهنــــي للن�شاء يف جمــــاالت ومهن 

كاخلياطة والتجميــــل والتطريز وال�شتائر، وتنفذ لقاءات توعية 

مــــع عدة موؤ�ش�شــــات �شحية واجتماعية وثقافيــــة. وتتبع اجلمعية 

رو�شــــة وح�شانــــة ت�شــــم 100 طفــــل/ة با�شــــرتاكات رمزيــــة من 

االأهــــل ويعفى ذوي الظروف االقت�شاديــــة ال�شعبة من الر�شوم، 

وتقيــــم اجلمعية خميمات �شيفية �شنويــــة للأطفال وال�شباب من 

اجلن�شــــني ومعار�ــــس اإنتاجية وفنية، وتقدم اإعانــــات مالية الأ�شر 

ذات دخل حمدود وكفالة للأيتــــام وم�شاعدات لطلبة اجلامعات 

ذوي الظروف االقت�شادية ال�شعبة.

جتــــدر اال�شــــارة اىل ان املركز م�شتمــــر يف برنامج بنــــاء قدرات 

املوؤ�ش�شــــات الن�شوية القاعدية منذ العام 2005 ، ويركز جهده يف 

هذا املجال على املناطق املهم�شة والتي ال تتمكن فيها الن�شاء من 

احل�شول على حاجاتها من اخلدمات املختلفة هذا الربنامج من 

خــــلل العمل على تدريب وتاأهيــــل الطواقم العاملة يف موؤ�ش�شات 

ن�شويــــة قاعدية يف حمافظتــــي �شلفيت وطولكــــرم. وتقوم فل�شفة 

الربنامج على فكرة تدريــــب وتطوير الكوادر العاملة على تقدمي 

خدمات االإر�شاد والتوعية واالإ�شناد القانوين واالجتماعي للن�شاء 

اللواتــــي يواجهــــن �شعوبــــات يف الو�شــــول اإىل املراكــــز الرئي�شية 

لهذه اخلدمــــات من خلل تطوير مراكــــز وموؤ�ش�شات تقدم هذه 

اخلدمــــات يف اأماكن قريبة مــــن اإقامتهن وي�شهل عليهن الو�شول 

اإليهــــا. وجاء اختيــــار جمعية طوبا�ــــس اخلريية لتكــــون املوؤ�ش�شة 

ال�شريكــــة الثالثــــة يف برنامــــج بناء قــــدرات املوؤ�ش�شــــات الن�شوية 

القاعدية جاء بعد عملية م�شح ميداين قام بها املركز يف منطقتي 

جنني وطوبا�س ومت يف نهايتها اختيار اجلمعية التي تخدم الن�شاء 

وعمــــوم املجتمــــع املحلي الأكرث من خم�شون األــــف مواطن يقيمون 

فيما يقارب من ع�شرون جتمعا �شكنيا يف حمافظة طوبا�س. 

 Drosos يذكــــر اأن هــــذا الربنامج متولــــه املنظمــــة ال�شوي�شرية

وي�شتمــــر حتى نهاية العام 2013 ويت�شمــــن �شل�شة من الفعاليات 

التــــي تهــــدف اإىل تطوير قــــدرات وتاأهيــــل كادر جمعيــــة طوبا�س 

اخلرييــــة يف املجاالت الفنيــــة واالإدارية واملاليــــة وجتنيد االأموال 

وتدريــــب العامــــلت يف اجلمعيــــة واالإ�شــــراف علــــى اخلدمــــات 

االجتماعية والقانونية التي تقدم للن�شاء وتوفري االإ�شناد والدعم 

اللزم لهذه الن�شاطات.
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 مبنا�شبة الثامن من اآذار .. يوم املراأة العاملي

يفتح ملف �لن�ساء و�لفتيات ذو�ت �لإعاقة
يف اطـــار �شعي املركز لت�شليط ال�شـــوء وتركيز االهتمام 

بالن�شـــاء والفتيات ذوات االإعاقـــة، واإعطائهن االهتمام 

الـــكايف والعمل على نيل حقوقهن التـــي تقرها لهن كافة 

املواثيـــق واملعاهدات الدوليـــة، باالإ�شافـــة اإىل القوانني 

والت�شريعـــات املحلية. بادر املركـــز اىل عقد ور�شة عمل 

متخ�ش�شـــة يف مقره يف مدينـــة اخلليـــل وبالتن�شيق مع 

جمعية جنوم االمل لرعاية الن�شاء املعاقات.

 املحامية هيام قعقور من�شقة وحدة اخلدمات يف املركز 

قدمـــت ورقة عمـــل كانت قد اعدتها لهـــذا الغر�س حول 

احلقوق القانونية للن�شاء والفتيات ذوات االإعاقة م�شرية 

اإىل الواقـــع الذي تعي�شه الن�شـــاء املعاقات وما تعانيه من 

متييـــز م�شاعف كونها معاقـــة اأوال وثانيـــا كونها امراأة. 

وا�شتعر�شـــت قعقور بع�س االتفاقيـــات واملواثيق الدولية 

التي تتناول هـــذه احلقوق ويف مقدمتها  االإعلن العاملي 

حلقـــوق االإن�شـــان والعهـــد الـــدويل اخلا�ـــس باحلقـــوق 

االقت�شادية واالجتماعيـــة والثقافية، واالإعلن اخلا�س 

بحقـــوق املعوقـــني لعـــام 1975 وغريهـــا مـــن االإعلنات 

واالتفاقيات الدولية ذات العلقة. 

وتطرقـــت الورقـــة اإىل القانون الفل�شطينـــي حول حقوق 

املعوقني رقم 4 ل�شنة 1999 الذي اأعطاهم جمموعة من 

احلقوق التي ت�شمح لهم بالعي�س بكرامة وحرية وم�شاواة 

مع بقيـــة املواطنني. واأ�شارت اإىل انه رغم وجود القانون 

لكنـــه مل يتم �شن لوائـــح واأنظمة تنفيذيـــة لتطبيقه على 

ار�ـــس الواقع. وتطرقـــت قعقور اأي�شـــا اإىل قانون العمل 

الفل�شطيني الذي ن�س يف املادة 13 اإىل اإلزام املوؤ�ش�شات 

بت�شغيـــل 5% من موظفيهـــا من املعوقـــني واعتمدت على 

اأ�شا�ـــس قدراتهـــم بالعمـــل، ورغم ذلك فـــان القانون مل 

يت�شمن اإعطائهم فر�شة يف التدريب ومل يعطيهم اأولوية 

يف الت�شغيل باعتبارهم من املجموعات امله�شمة، ومل يتم 

اإيجـــاد اآلية ملراقبة تنفيذ مـــواد القانون يف هذا املجال. 

كمـــا ا�شتعر�شـــت قعقور واقـــع احلال يف بع�ـــس الوانني 

والت�شريعـــات االأخرى كنظام اخلدمة املدنية الذي اأجاز 

تعيـــني الكفيف ولكنه ا�شرتط خلـــو املوظف من العاهات 

البدنيـــة والعقليـــة. ممـــا ي�شـــع عراقيـــل امـــام توظيف 

املعاقني، ويف بع�س االأحيان كانت االإعاقة �شبب يف اإنهاء 

خدمة موظفني.

ومـــن اجـــل �شمـــان حيـــاة كرميـــه واإدمـــاج هـــذه الفئة 

ال�شعوبـــات  علـــى  والتغلـــب  الفل�شطينـــي  املجتمـــع  يف 

واالإ�شكاليـــات التي تعاين منها فقـــد اأو�شت ورقة العمل 

قبـــل  مـــن  وبرامـــج  وا�شرتاتيجيـــات  �شيا�شـــات  بتبنـــي 

املوؤ�ش�شـــات احلكومية وغري احلكوميـــة من خلل العمل 

على و�شع واإقـــرار االأنظمة املطلوبة لتنفيذ قانون حقوق 

املعاقني ومتابعـــه التنفيذ، واإيجاد اأق�شام خا�شة باإدماج 

احتياجـــات املـــراأة املعاقـــة يف اإطـــار هيـــاكل الـــوزارات 

واملوؤ�ش�شـــات العامة واملجتمع املدين، واإلغاء اأو تعديل اأي 

بند اأو فقرة متييزية �شد املعاقني يف الت�شريعات خا�شة 

يف قانـــون العمل وقانـــون اخلدمة املدنيـــة، والن�س على 

مـــادة خا�شة حول حقوق املعوقـــني يف النظام االأ�شا�شي، 

ودمـــج موؤ�ش�شات املعوقـــني مع املوؤ�ش�شـــات األعامه واإلغاء 

العزل اأو الف�شل بني هذه املوؤ�ش�شات.

كمـــا اأو�شـــت الورقـــة بتعزيـــز التن�شيـــق والعلقـــة بـــني 

املوؤ�ش�شـــات احلكوميـــة واالأهليـــة الإدارة الربامـــج التـــي 

تعمل على تاأهيل املعاقـــني وتلبية احتياجاتهم، واإ�شراك 

املعاقـــني عنـــد �شياغـــة ال�شيا�شات واخلطـــط والربامج 

وتنفيذهـــا وتقييمهـــا والرقابة عليها، و�شمـــان االلتزام 

بت�شغيل املعاقني يف املوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية 

و�شمان التـــزام املوؤ�ش�شات غـــري احلكومية بحيز خا�س 

بالن�شاء املعاقات يف براجمها ون�شاطاتها.
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�خبار �ملركز
مفهوم العدالة النتقالية

هـــــل هنــــاك �سبـــل لتطبيـــق مفاهيـــم �لعد�لـــــة �لنتقــاليـــة يف 
�ل�سيــــاق �لفل�سطيني؟

مـــا هي الو�شائل واالآليات التي ميكـــن تطبيقها يف �شياقنا 

الفل�شطينـــي مـــن اجـــل اال�شتفادة مـــن مفاهيـــم واآليات 

العدالـــة االنتقاليـــة املختلفة من اجـــل ت�شحيح وت�شويب 

�شتـــى اأنواع االنتهاكات التـــي تعر�س ويتعر�س لها املجتمع 

الفل�شطينـــي مبختلف فئاتـــه؟  ما هي طـــرق واآليات جمع 

احلقائـــق واملعلومات والوثائق املختلفة املتعلقة بانتهاكات 

حقـــوق االإن�شـــان عامـــة، وحقـــوق الن�شـــاء الفل�شطينيات 

خا�شة؟ وكيفية وتوثيقها باالأ�شاليب والطرق امللئمة لكي 

يتم ا�شتخدامها على خمتلف امل�شتويات املحلية واالإقليمية 

والدوليـــة لتحقيـــق العدالـــة االنتقالية، ومعاقبـــة مرتكبي 

هذا االنتهـــاكات؟ وما هي طرق تعوي�س �شحاياهم وجرب 

ال�شـــرر الذي وقع عليهم جـــراء االنتهاكات؟ وغريها من 

اال�شئلـــة يف هذا املجال والتي بـــادر املركز اىل طرحها يف 

ور�شة عمل م�شرتكة مع موؤ�ش�شة العدالة االنتقالية �شاركت 

فيها كل من: نعومـــي كين�شيل، كيلي موديل واآن ما�شاجي 

وهن خبريات ومتخ�ش�شات يف موا�شيع العدالة االنتقالية 

والنوع االجتماعي، وعملن ملدة تزيد عن ع�شرين عاما يف 

جمـــاالت الدفاع عن حقـــوق االإن�شان والعدالـــة االنتقالية 

يف عدد من بلدان ال�شـــرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا وعدد 

من البلدان االأخـــرى يف اآ�شيا واأمريـــكا اجلنوبية. هدفت 

الور�شـــة اىل التعريـــف مبفاهيـــم العدالـــة االجتماعيـــة، 

والتوعيـــة بالطـــرق واالآليـــات املختلفـــة العامليـــة واملحلية 

لتحقيق العدالة االنتقالية من خلل االإطلع على خربات 

وجتارب وم�شـــارات حتقيق العدالـــة االنتقالية التي مرت 

بهـــا عدد كبري مـــن الدول وال�شعـــوب واال�شتفادة من هذه 

اخلربات، 

حتدثت  خلل الور�شة  “اآن ما�شاجي« نائبة مدير برنامج 

ال�شرق االأو�شـــط و�شمال اإفريقيا، و«كيلـــي موديل« مديرة 

برنامـــج النـــوع االجتماعي يف موؤ�ش�شة العدالـــة االنتقالية 

عـــن مفهـــوم العدالـــة االنتقاليـــة م�شـــرية اإىل اأن الرتكيز 

ين�شب احلق يف البحث عـــن احلقيقة، وهذا احد جوانب 

العدالـــة االنتقالية. واأ�شـــارت »ما�شاجي«  التي عملت ملدة 

تزيـــد عن 20 عاما يف الدفاع عن حقـــوق االإن�شان، واأنهت 

موؤخـــرا بحثـــا بعنـــوان »ما بعـــد التعوي�س: جـــرب ال�شرر، 

والعدالة االنتقالية واللجئني الفل�شطينيني« اإىل اأن هناك 

جمموعـــة مـــن االأدوات واالآليات التي ميكـــن ا�شتخدامها 

يف التعوي�ـــس عن اأ�شرار النزاعـــات، حيث حتاول العدالة 

االنتقالية ت�شويب اخلطاأ واخللل. على اأمل اأن ينقل ذلك 

خطوة اإىل االأمام. وقالت اأن احلق يف العدالة- احلقيقة- 

واإ�شـــلح االإ�شـــرار هو ركيـــزة العدالـــة االنتقاليـــة، وهو 

االأكـــرث �شيوعا. م�شـــرية اأن الهدف هو معاقبـــة امل�شئولني 

عـــن اجلرائـــم،  واالعـــرتاف بتجربـــة ال�شحايـــا، واإدانة 

للنتهـــاكات التي وقعت، والر�شالـــة هنا وا�شحة وحمددة 

وهي انه ال يوجد احد فوق القانون.

»موديـــل« ا�شـــارت خـــلل حديثهـــا اإىل اأن هنـــاك الكثري 

مـــن االأ�شئلة التي ميكـــن اإثارتها فل�شطينيـــا عند احلديث 

عـــن العدالـــة االنتقالية مثل: هل ميكن رفـــع ق�شية اأم ال؟ 

ما هـــي االأدلة؟ هل هنـــاك ثقة باملحاكم؟ مـــا هو الهدف 

ت�شويـــب وت�شحيـــح الو�شـــع اأم التعوي�س عـــن ال�شرر اأم 

كلهمـــا؟ كيف ميكن اإعادة الو�شـــع اإىل ما كان عليه قبل 

حـــدوث االنتهاكات؟ وما هو ال�شـــرر الذي يجب التعوي�س 

عنـــه مادي اأو معنـــوي اأم كلهما؟ وما هي اخلطوات التي 

ميكـــن القيـــام بها ملنع تكـــرار ما ح�شـــل؟ وغريها الكثري 

مـــن االأ�شئلـــة. واختتمت »موديـــل« حديثها بحـــث املجتمع 

الفل�شطينـــي على اإثارة نقا�س داخلـــي حول ما هي الطرق 

التـــي ميكننا اإتباعها لتحقيق العدالـــة االنتقالية؟ وما هي 

اأولوياتنـــا يف حتقيـــق العدالـــة االنتقاليـــة؟ وبـــدء التفكري 

النموذج لذي نريده لتحقيق العدالة االنتقالية.
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الأر�شيف ال�شحفي

ر�ســد �خبـــار �لنتهـــاكات حلقـــوق �ملر�أة
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كانت وما زالت ر�شالة وروؤية املركز منذ ان�شائه عام 

1991 تقوم على ر�شد وتوثيق كافة االنتهاكات �شواء 

املجتمعيـــة اأو االحتلليـــة بحق املـــراأة الفل�شطينية، 

ومبـــا اأن مكتبـــة املركز هي جزء ال يتجـــزاأ من روؤية 

ور�شالـــة املركز، بحيث جت�شدهـــا من خلل اأدواتها 

املختلفة من كتب واأبحاث ودرا�شات.. 

راأينـــا مـــن املفيـــد واملجدي القيـــام بر�شـــد وتوثيق 

هذه االنتهـــاكات من خلل اأر�شف ال�شحف املحلية 

)القد�ـــس، االأيام واحليـــاة( واإ�شدارهـــا يف ملفات 

مبوبـــة ومفهر�شة تاريخيا منذ عـــام 2009 وما زال 

العمـــل م�شتمـــرا حتـــى االآن.  وذلـــك الإغنـــاء مكتبة 

املركـــز واإثرائهـــا، حيث اأننـــا من املكتبـــات القليلة 

التـــي تركز علـــى هذا النوع من التوثيـــق والذي كان 

لـــه مردود واأثر اإيجابي �شـــواء من حيث اال�شتخدام 

الداخلي اأو اال�شتخـــدام اخلارجي لرواد املكتبة من 

اجلن�شني.

يت�شمن االأر�شيف ال�شحفي امللفات التالية:

املـــراأة  �شـــد  اال�شرائيليـــة  االنتهـــاكات  ملـــف  اأ( 

الفل�شطينية وت�شمل: 

1- الن�شاء االأ�شريات 

2- الن�شاء اجلريحات

3- الن�شاء ال�شهيدات

4- الوالدة على احلواجز

5- �شيا�شة هدم البيوت وعلقتها باملراأة 

ب( ملـــف العنـــف املوجـــه �شد املـــراأة والقتـــل على 

خلفية �شرف العائلة يف فل�شطني واالردن.

اأخبار ون�شاطات املركز يف ال�شحف املحلية.  ج( 

يقـــوم املركـــز بجمع االخبـــار والتقاريـــر الواردة يف 

ال�شحـــف اليوميـــة الثـــلث، وت�شنيفهـــا وتبويبها 

وا�شدارها يف كتيب �شنوي وحفظه يف مكتبة املركز 

لتمكني الباحثني والدار�شني من االطلع على املواد 

التي يت�شمنها.

توقيع اتفاقية لبناء قدرات جمعية طوبا�س اخلريية



�آر�ء حرة
ماأ�ش�شة التدريب حول

حقوق �ملر�أة وق�سايا �لن�ساء �ملعنفات.. �إىل �أين؟

ت�شتهدف هذه الورقة تفعيل احلوار املناق�شة وَت�شارك املعرفة 

واكت�شـــاف األتحديات وت�شهيل التن�شيق والعمل اجلماعي بني 

املوؤ�ش�شات التي ت�شرتك يف الهموم من اأجل ماأ�ش�شة التدريب 

الـــذي يقوم على التغيري وتنميـــة روح االبداع واالعتماد على 

الذات انطلقًا من التزامنا جتاه ق�شايا املراأة.

و�شنحاول التطرق يف هذه الورقة اىل االأ�شئلة التالية :

1.ماهي املفاهيم واملبادئ يف عملية التعلم والتدريب؟

2.ماهي احلاجات وامل�شكلت ومن يحددها.

3.ماهي التحديـــات وامل�شائل االأ�شا�شيـــة التي تواجه عملية 

التعلم والتدريب وماذا نفعل ملواجهتها ؟

نكت�شـــف مـــن جتربتنـــا يف العمـــل اأن التنميـــة احلقيقيـــة 

والتعلـــم هما جانبـــان ا�شا�شيان من جوانـــب البناء والعمل 

املجتمعـــي وهمـــا يهدفـــان قبـــل كل �شيء اخـــر اىل حترير 

النا�ـــس مـــن كل املعوقـــات التي متنـــع حتقيق حيـــاة قائمة 

على العدالـــة وامل�شاواة والق�شاء علـــى التمييز �شد املراأة. 

اأي اأن التنميـــة والتعلم همـــا لغر�س حتقيق تغيري اجتماعي 

و�شيا�شي وقانوين واقت�شادي نحو االأف�شل.فاإذا كانت قيود  

املمار�شـــات واالأفـــكار الثقافيـــة ال�شلبية وق�شـــور القوانني 

تفر�ـــس �شروطًا ال اإن�شانية واعبـــاءًا كبرية على الن�شاء، بل 

ويتخطى ذلك اتباع ا�شاليب العنف واللجوء اليها يف احلوار 

والتعامل يف احليز اخلا�س والعام للن�شاء كاأ�شلوب م�شتمد 

من واقع ثقايف يف حل النزاعات  واأحيانا يتم عك�س جتاربنا 

القهرية مع االحتلل يف التعامل واإدارة النزاع ذلك يدفعنا 

نحـــو برامج التنمية والتعلم على احداث التغيري على جميع 

امل�شتويات ال�شخ�شي واالجتماعي واالقت�شادي وال�شيا�شي. 

ويف الوقـــت ذاته فاإن هـــذا العمل يتوجه نحـــو بناء جمتمع 

جديـــد يقـــوم على ا�شا�ـــس تقبل االخـــر واالإميـــان بقدراته 

واأفكاره وتعزيز اعتماده على نف�شه 

ان امياننـــا الفعلي بقيمة كل ان�شـــان وقوة كل جمتمع حملي 

تنعك�س على كيفيـــة تنظيم الربامـــج وامل�شاريع والتدريبات 

واتخاذ القرارات.

ننطلـــق دائمًا من النا�ـــس ونعمل على ا�شمـــاع �شوت األن�شاء 

ون�شاعـــد على متكني الن�شاء من امل�شاركة يف حتديد وحتليل 

ا�شبـــاب امل�شـــكلت التـــي يع�شنهـــا والعمل معًا علـــى ايجاد 

احللول.

ان القيمة اجلوهرية حلقوق املراأة تكمن يف م�شاواتها وعدم 

التمييز �شدها يف اأي من املجاالت وعدم قابلية هذه احلقوق 

للتجزئـــة.اإذن فالعنف �شـــد املراأة اأينمـــا كان ُيعترب م�شكلة 

جمتمعية ولي�س م�شكلة خا�شة تتطلب انهاءه ومناه�شته 

احلاجات وامل�شكالت ومن يحددها؟ 

تواجه العديد مـــن املوؤ�ش�شات م�شـــكلت رئي�شية يف حتديد 

امل�شـــكلت واحلاجـــات عنـــد اعـــداد الربامج حـــول ق�شايا 

املجتمـــع املهمـــة. اإن ا�شتطـــلع املوا�شيع املهمـــة هو خطوة 

اأ�شا�شيـــة يف العمليـــة ككل وعمليـــة اال�شتطـــلع تختلف عن 

الدرا�شـــة التقليدية الذي يقرر فيها الباحثـــون �شلفًا ماهي 

احلقائق التـــي �شيجمعون املعلومات حولها.فهم يعملون من 

خلل ا�شتطلعات حمـــددة م�شبقًا. اأن جتربة مركز املراأة 

للإر�شـــاد القانـــوين واالجتماعي يف اتباع نهـــج م�شتمد من 

ثلث م�شادر يف العمل �شيتم ايجازه على النحو التايل:

الن�شـــاء انف�شهـــن: حيـــث تعتـــرب اللقـــاءات وور�شات 	•

العمـــل واملوؤمتـــرات وحلقـــات الدرا�شة التـــي ينظمها 

فريـــق العمل يف املركـــز  والزيارات اليوميـــة للمركز 

لطلب اخلدمـــة واال�شت�شارة او احلمايـــة من الن�شاء، 

اعتربت كلها عوامل رئي�شية يف تطوير حقائق لربامج 

التدريب والتوعية  حيـــث ا�شتفاد املركز من ملم�شة 

الكثـــري من احلقائـــق والهموم املت�شلـــة يف التهمي�س 

والتمييـــز والعنـــف وغيـــاب العدالـــة وامل�شـــاواة عند 

العمل مع الن�شـــاء يف املناطق املختلفة. هذه احلقائق 

�شاعدت يف اإعداد الربامـــج التدريبية لفئات مزودي 

اخلدمـــات والعاملـــني والعامـــلت يف نطـــاق حمايـــة 

ومنا�شـــرة ق�شايـــا الن�شاء. وقـــد اوىل املركز اهتمام 

خا�ـــس يف تكامل اخلربات والتجـــارب التدريبية على 
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نطـــاق �شمويل خا�شـــًة عند التعامل مـــع االحتياجات 

التدريبيـــة ملقدمي اخلدمات ال�شحيـــة واالجتماعية 

وال�شرطية.

الدرا�شـــات واالأبحـــاث: بالرغـــم مـــن قلـــة الدار�شات 	•

واملراجـــع البحثية التي تتنـــاول مو�شوعات العنف �شد 

املـــراأة واحلماية من العنف وق�شايـــا النوع االجتماعي 

ا�شتفاد املركـــز من جمموعة مـــن الدرا�شات والبحثية 

وامل�شحيـــة يف بناء االن�شطـــة التدريبية العديدة خلدمة 

اهداف ور�شائـــل التدريب يف العنف املبني على اأ�شا�س 

النوع االجتماعي وق�شايا النوع االجتماعي.

جتارب املوؤ�ش�شات ان عملية التعلم لهي عملية ت�شاركيه 	•

وتفاعلية بني االفراد املجموعـــات، فاللجان واللقاءات 

واملوؤمترات واالئتلفات املختلفة مع املوؤ�ش�شات العاملة 

يف نطـــاق عملنـــا، ا�شهمـــت يف تطوير برامـــج التدريب 

وحت�شـــني االداء يف التدريب وجعـــل الربامج التدريبية 

تن�شجم مع احتياجات املوؤ�ش�شات واالأفراد.

ماه���ي التحدي���ات وامل�شائ���ل الأ�شا�شية الت���ي تواجه عملية 

التعلم والتدريب وماذا نفعل ملواجهتها؟

بالرغـــم من اعتمادنا يف معظم التدريبات يف العمل االأهلي 

على نهج )التدريب بامل�شاركة( ولكن قد يحدث اأن تت�شمن 

مثـــل هـــذه التدريبات قهـــرًا مبطنًا عندما تكـــون القرارات 

الفعلية خارج اإرادة املجموعة املعينة وتكون امل�شاركة جمرد 

م�شاألـــة �شوريـــة اأو كلميـــة. اإن فاعلية التدريـــب وماأ�ش�شته 

تتطلـــب منا جميعـــًا التعاون يف فتـــح قنوات ات�شـــال فاعلة 

ت�شمـــن امل�شاركـــة الفاعلـــة لكافـــة الفئـــات امل�شتهدفـــة من 

التدريـــب. �شنـــورد يف هذا ال�شياق جمموعـــة من التحديات 

التـــي تواجه عمليـــة ماأ�ش�شة عملية التعلـــم والتدريب وكيف 

ميكن التعامل معها:

املوائمة بني املوارد املتاحة واحتياجات الفئة امل�شتهدفة: 	•

فالكثـــري من النا�س اللذين خ�شعوا لتدريبات قد افادوا 

بعـــدم ا�شتفادتهم من الربامـــج التدريبية، والكثري من 

الربامـــج التدريبيـــة قد اخفقـــت يف تقديـــر االمكانات 

واملـــوارد املتاحة. ان العمل على موائمـــة املوارد املتاحة 

مع احتياجات الفئات امل�شتهدفة يتطلب التعرف العميق 

على البيئة املحيطة للفئة امل�شتهدفة، وامل�شادر امللئمة 

للتعلم، بل واختيـــار االأ�شاليب االأكـــرث ملئمة الأهداف 

التدريب وتوقعات امل�شاركني وامل�شاركات من التدريب.

املوائمـــة بـــني الربامـــج التدريبيـــة ونطاق عمـــل الفئة 	•

امل�شتهدفـــة:  يواجـــه العديـــد مـــن املدربـــني واملدربات 

حتديـــات عنـــد التخطيـــط لربامـــج تدريب مـــع الفئة 

املتوقـــع  املهـــارات  امل�شتهدفـــة، خا�شـــًة اذا ارتبطـــت 

تعلمها يف حت�شني اأو تطوير االداء الوظيفي للم�شاركني 

وامل�شـــاركات يف التدريب فبع�س التدريبات تكون ا�شًل 

مبنيـــة علـــى م�شاريع ممولـــة تخ�شع ل�شيا�شـــة واأجندة 

املمول وهـــي يف الغالب ق�شرية االأمـــد ونخطئ احيانًا 

يف اختيار الفئـــة املنا�شبة للتدريب وقد تكون املجموعة 

لي�شـــت ذي �شلة مبو�شـــوع التدريـــب اأو ان يتم انتداب 

ن�شاء فقـــط لبع�س التدريبـــات اإن كان عنوان التدريب 

يت�شل بق�شايا النوع االجتماعي. 

تعميـــم منـــوذج التعلـــم وتبـــادل اأو�شـــع للخـــربات : ان 	•

عمليـــة التعلم تقوم على اأ�شا�ـــس تبادل اخلربات وعدم 

احتكار املعرفة و�شلطة املعرفة. اإن جتارب عدة يف عقد 

التدريبات قد ا�شتهدفت ذات اال�شخا�س على امل�شتوى 

املحلـــي والـــدويل ناهيك عن تركيـــز التدريب يف املدن 

الرئي�شية واملراكز احليوية للمدن، والبع�س ُي�شيع ثقافة 

اأن التدريـــب هو لتحقيق غر�س اللهو وت�شييع الوقت،اأو 

اال�شتفادة من االمتيازات، وتكـــرار املعلومات واالأفكار  

وهنا يتم التعاطي مع التدريب كعبء. يف املقابل الكثري 

من التجارب قد اثبتت جناعتها  الإعتمادها على التعلم 

القاعدي والبدء من الريف.

اأدوات قيا�ـــس االأثـــر واال�شتدامـــة يف التعلـــم 	• تطويـــر 

والتطبيـــق : لقـــد اأعتـــرب هذا التحـــدي االبـــرز للكثري 

من املوؤ�ش�شـــات االهلية واحلكومية، حيـــث يقر العديد 

من املدربـــني واملدربات مدى ال�شعوبـــة التي نواجهها 

جمعيـــًا يف معرفـــة املـــردود احلقيقـــي لعمليـــة التعلـــم 

ومـــدى انعكا�شها علـــى املهارة واملعرفـــة واالجتاه للفئة 

امل�شتهدفة. يظهر ذلك ب�شكل خا�س يف التدريبات التي 

يتم عقدهـــا يف ق�شايا التنميـــة والدميقراطية وحقوق 

االن�شـــان وحقوق املراأة. ان عمليـــة قيا�س االثر مت�شلة 

ب�شـــكل ا�شا�شي يف بنـــاء كل العمليـــة التعلمية، وحتقيق 

النتائج الفعالة لعمليـــة التعلم يتطلب ا�شتخدام ادوات 

اكرث ابداعًا ملعرفة حقائق حول التقدم يف اعمال الفئة 

امل�شتهدفة نتيجة التدريـــب. ا�شافة اىل التغيري املتوقع 

يف البيئة املحيطـــة للفئة امل�شتهدفـــة لتحقيق املمار�شة 

العملية للمتدربني واملتدربات.
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�آر�ء حرة
املراأة اأمام الق�شاء ال�شرعي 

روؤية ن�سوية حتليلية للق�سايا �ملرفوعة لدى حمكمة 
ر�م �هلل و�لبرية �ل�رشعية خالل �لعام 2011 

مقدمة

خـــلل اخلم�ـــس �شنـــوات املا�شية مـــن عملـــي كمحامية  

يف مركـــز املـــراأة للإر�شـــاد القانـــوين واالجتماعي، هذا 

املركـــز املتخ�ش�ـــس يف احلد من ظاهـــرة العنف املوجه 

�شـــد املراأة والق�شاء على كافـــة اأ�شكال التمييز وانتهاك 

احلقـــوق التي تتعر�س لهـــا يوميا، حيـــث اأعمل يف ق�شم 

اخلدمات الذي يقدم اخلدمة املبا�شرة للن�شاء املعنفات 

اأو املنتهكـــة حقوقهن يف اجلوانب االجتماعية والقانونية 

بتقدمي الدعم واالإ�شنـــاد القانوين لهن، ويف هذا االإطار 

فـــاإن جزءا مـــن عملي يتمثـــل يف الدفاع عـــن الن�شاء يف 

املحاكـــم ال�شرعية ومتثيلهن اأمام الق�شـــاء ال�شرعي يف 

خمتلف اأنواع الق�شايا.

وللوقـــوف على اأهم االإ�شكاليات التـــي تواجهها املراأة يف 

ق�شاياها اأمام املحاكم ال�شرعية ب�شبب وجود العديد من 

الثغـــرات يف قانون االأحوال ال�شخ�شية املطبق يف ال�شفة 

الغربيـــة ال�شرعية وهو القانـــون االأردين لعام 1976 كان 

ال بـــد من التوجـــه اىل املحكمة ال�شرعيـــة للح�شول على 

اإح�شائيات واأعداد الق�شايا واأنواعها خلل العام 2011 

، وذلك بح�شر هذه الق�شايا من خلل اال�شطلع على 

�شجـــل الق�شايا لهذا العام ) 2011(. وال يفوتني يف هذا 

املقـــام اأن اأتوجـــه بعظيـــم االمتنـــان اىل �شماحة قا�شي 

الق�شـــاة ال�شرعية املحـــرتم الذي �شمـــح يل باال�شتعانة 

بهذه االح�شائيات للخروج بهـــذه الورقة، كما ا�شكر كل 

من �شاعدين يف اإجناز هذه املهمة من الطاقم العامل يف 

حمكمة رام اهلل والبرية ال�شرعية �شواء يف فتح ال�شجلت 

اأو امل�شاعـــدة يف ح�شر الق�شايا وت�شنيفها اآملة اأن يفتح 

هـــذا االأمـــر الباب وا�شعـــا اأمـــام املزيد مـــن الدرا�شات 

واالأبحاث االأكرث �شمـــوال وحتليلها من منظور ن�شوي كما 

اأتقـــدم بجزيل ال�شكر لكل من �شاعـــدين يف اإخراج هذه 

املقالة اىل حيز النور من مركز املراأة للإر�شاد القانوين 

واالجتماعي �شواء يف التحليل اأو التدقيق.

الطالق ما بني احلق والتع�شف 

بلـــغ عـــدد الق�شايـــا التـــي  مت ت�شجيلهـــا يف حمكمة رام 

اهلل والبـــرية ال�شرعية  خلل العـــام 2011 ما جمموعه 

)1115( ق�شية من خمتلف االأنواع من طلق ونفقة ومهر 

وح�شانة وم�شاهـــدة وغريها من الق�شايـــا. وقد احتلت 

الق�شايـــا التي قامت برفعها ن�شاء الن�شيب االأكرب حيث 

بلغت ما ن�شبته 80% ، وقد تنوعت ما بني طلق وعددها 

)117( ق�شيـــة منها )53( اإثبات طلق وهي التي يكون 

الـــزوج قد اأوقع فيها الطلق خـــارج املحكمة دون دعوى 

ق�شائية  ودون  توقف على ر�شا الزوجة فتتقدم الزوجة 

بهذه الدعـــوى الإثبات الطلق اأمـــام املحكمة ال�شرعية، 

فعلـــى الرغم  مـــن التعميـــم ال�شادر عن ديـــوان قا�شي 

الق�شاة ال�شرعي والقا�شي بتغرمي الزوج الذي يوقع على 

زوجته طلقا خارج حدود املحكمة بغرامة مالية، اإال اأنه 

علـــى ما يبدو اأن هذا املو�شـــوع ال يلقى �شدى كبريا لدى 

العديـــد من االأزواج الذين ال يتورعون عن اإيقاع الطلق 

على زوجاتهم تع�شفا.

 وبالنظر اإىل دعاوى الطلق التي يتم تقدميها للمحكمة 

للح�شول على طلق بدعوى ق�شائية فقد حازت دعاوى 

النـــزاع وال�شقـــاق على ن�شيب االأ�شد حيـــث بلغت )31(  

الغالبية العظمى منها يتم رفعها من قبل املراأة لتعر�شها 
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للعنـــف اجل�شـــدي واللفظي. اأمـــا رفعها مـــن قبل الزوج 

فهـــو بق�شد التمل�س من احلقـــوق املرتتبة عليه لزوجته 

وامل�شتحقـــة لها مبوجب عقد الـــزواج، اأو لل�شغط باجتاه 

الو�شول اإىل طلق مقابل االإبراء العام. ولكن يف النهاية 

غالبية هذه الق�شايا تنتهـــي بطلق مقابل االإبراء، كون 

اأن هـــذا هـــو هدف الزوج مـــن رفعها، وكـــون الزوجة يف 

حال قامـــت هي برفعها ال ت�شتطيع اإثبـــات ما اأثارت من 

وقائـــع تدل علـــى العنف، حيث اأن معظـــم حاالت العنف 

اإن مل تكـــن جميعهـــا حتدث خلف االأبـــواب املغلقة )بيت 

الزوجية( التي ال ي�شطلع عليها اأحد. 

اأمـــا االأنواع االأخرى من ق�شايـــا الطلق فقد انح�شرت 

ما بني ق�شايا الطـــلق لعدم دفع النفقة وعددها )13( 

ق�شيـــة، وق�شايـــا التفريـــق للغيبـــة اأو الهجـــر وال�شـــرر 

وعددهـــا )16(، وف�شـــخ عقـــد الـــزواج لعدم دفـــع املهر 

املعجـــل وهي )3( ق�شايـــا. اأما التفريـــق ب�شبب ال�شجن 

فق�شيـــة واحدة، ويجدر بنا التوقف قليل عند هذا النوع 

من الق�شايـــا لقلة العدد، حيث غالبا ما يعزو ال�شبب يف 

ذلك للنظرة املجتمعية للمـــراأة املطالبة بالطلق نتيجة 

اعتقال الزوج، فهنـــاك املئات من الن�شاء اللواتي اعتقل 

اأزواجهـــن اأمنيا لدى االحتلل االإ�شرائيلي وحكم عليهم 

باأحكام عالية وال جتـــروؤ الزوجة على املطالبة بحقها يف 

الطلق واالرتباط بزواج اآخر اإن هي رغبت، على الرغم 

مـــن اأن القانـــون اأعطاها هـــذا احلق حيـــث اأن الدعوى 

املقدمـــة للمحكمة يف حال رفعها تن�ـــس يف اأحد بنودها 

اأنها فتاة يف مقتبـــل العمر تخ�شى على نف�شها من الفتنة 

والفـــوات. اإال اأن النظـــرة املجتمعية هنا ال تعطيها احلق 

يف اتخـــاذ مثل هذا القرار. وب�شبـــب دقة وح�شا�شية هذا 

املو�شوع فانه ال يجب ان يبقى طي الكتمان، وحتت �شتار 

املنع من النقا�س، ذلك ان خطورة وا�شرار كتمانه ومنع 

نقا�شه �شتكون باملح�شلة النهائية اكرب بكثري من و�شعه 

على طاولـــة النقا�س من اجل الو�شـــول اىل حلول تخدم 

لي�س فقط املراأة وامنا املجتمع باكمله.

الطالق باجلملة.. وحقوق املراأة بالتق�شيط اململ

ولكـــن بالنظـــر اإىل هذا العدد مـــن ق�شايا الطلق جند 

اأنهـــا ن�شبة لي�س بالكبـــرية باملقارنة مع حـــاالت الطلق 

مقابل االإبراء العام التي تتوجه �شنويا اإىل املحكمة والتي 

غالبـــا ما تتنـــازل فيها املـــراأة عن بع�ـــس حقوقها اإن مل 

يكن جميعها يف مقابل احل�شـــول على حريتها بالطلق 

حيـــث اأن اأغلب ق�شايا النفقة والطاعة والنزاع وال�شقاق 

مـــا تنتهي مبثل هذا النوع من الطـــلق وتلجاأ املراأة اإليه 

بـــل وجترب اأحيانا للح�شـــول على طـــلق باأ�شرع الطرق 

املمكنـــة كون اأن حت�شيلهـــا لهذه احلقـــوق ياأتي ب�شورة 

بطيئة وجمتـــزاأة خ�شو�شا، وحتى لو ح�شلت املراأة على 

قرار من املحكمة بهذا اخل�شو�س فان تنفيذ احلكم لدى 

دوائـــر التنفيذ تكون بطيئة جدا، حيث ان دوائر التنفيذ 

تكـــون بطيئة يف اإجراءاتها. ي�شـــاف اىل ذلك ان هناك 

امكانية عالية لتق�شيط املبالغ املالية املحكوم بها للمراأة 

علـــى اق�شاط قـــد ي�شتمر دفعها من قبل الـــزوج ل�شنوات 

عديـــدة، وهذا ي�شـــاف اىل ان املبالغ هي ا�شل قليلة وال 

تكفـــي ل�شد احلاجـــات، ولذلك فان التوجـــه االكرب لدى 

املـــراأة هو للتخلي عن هذه »احلقوق«. املق�شود باحلقوق 

يف هـــذا املجال هـــي النفقـــة اإن كان حمكوم بهـــا واملهر 

باأنواعه من معجل وتوابعه وموؤجل وجهاز وم�شاغ ذهبي 

حيـــث بلغـــت ق�شايا املهـــر يف العـــام 2011  ما جمموعه 

)56( ق�شية.

ل�شعف التمكني القت�شادي للمراأة .. ق�شايا النفقة 

حتتل ن�شيب ال�شد

الق�شايــــا التي حــــازت على اأكرب ن�شبــــة يف املحكمة كانت 

ق�شايــــا النفقات حيث بلغت نفقــــة الزوجة )277( ق�شية  

ونفقة ال�شغار )57(، نفقة االأم )5(، نفقة اأب )4(، نفقة 
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�آر�ء حرة
البالغني )8(، نفقــــة علج )1(، نفقة تعليم )5(، زيادة 

نفقة )42(، اأما نفقة العدة وهي التي ترفعها املطلقة عن 

فرتة العدة فكانــــت )13(. اأما ق�شايا اأجرة امل�شكن وهي 

الق�شايا التي ت�شتطيع املراأة رفعها يف حالة كانت حا�شنة 

الأبنائهــــا  فكانت )29(، اأجرة احل�شانة )9(. اأما ق�شايا 

املهر باأنواعه املختلفة من مهر موؤجل ومعجل وتوابع مهر 

فقد بلغت )56( ق�شية. تعوي�س عن طلق تع�شفي فكانت 

)28( والتي يحكم لها مبوجبها بتعوي�س قليل جدا بحيث 

لو عملت يف م�شنع القت�شت تعوي�شا اأكرث عدال منه حيث 

اأنها ال تتجــــاوز نفقتها ال�شنة وتعود ال�شلطة التقديرية يف 

تقدير املدة التي يغطيها مبلغ التعوي�س للقا�شي الذي قد 

يحكم لهــــا بالتعوي�س عن نفقة �شتة �شهــــور اأو ت�شع �شهور 

اأو �شنــــة يف حاالت نادرة جدا وتكون مق�شطة. عند متابعة 

تفا�شيل هذه الق�شايا فان امللحظة االبرز يف هذا املجال 

هــــي انها اأنها تتحدث عن مطالبات مالية ترفعها الزوجة 

لعدم وجــــود التمكني االقت�شادي لها ممــــا يدفعها للجوء 

اىل هذا النــــوع من الق�شايا ملواجهة اأعبائها االقت�شادية 

وخ�شو�شا اإذا كان لديها اأبناء حيث اأن غالبية الن�شاء يف 

جمتمعاتنــــا تعتمد اقت�شاديا علــــى الرجل الذي قد يكون 

االأب اأو االأخ اأو الــــزوج وكثــــري منهــــن تعمــــل ربة بيت بغري 

اأجــــر يف البيت، وب�شــــكل عام فاإن املبالــــغ املحكوم بها يف 

النفقات واالأجر تكون مبالــــغ �شئيلة ال تفي بالغر�س ومع 

ذلك فبع�س الرجــــال يعمد اإىل رفع دعوى لتخفي�س هذه 

النفقــــة املفرو�شة بحجة اأنها فــــوق طاقته وال تتنا�شب مع 

و�شعه املادي.

والعنف النف�شي اي�شا..

ق�شايا الطاعة، والتي ارى انها ال ميكن ان ت�شاهم يف حل 

ايــــة ا�شكاالت بني الزوجني، ويرفعهــــا الزوج عادة بهدف 

الكيد واالإ�شرار بالزوجة، و كثري من الرجال يرفعها دون 

معرفــــة حيثيات هــــذه الق�شايا اإال اأنهــــا ت�شمى )طاعة(. 

ويف اعتقــــادي ان الهــــدف منهــــا »ك�شر اأنــــف« الزوجة، اأو 

حرمانهــــا من حقوقهــــا يف حال ح�شل الــــزوج على حكم 

بالطاعــــة. �شجلت لدى املحكمة )57( دعوى طاعة، )5( 

ق�شايا اإثبات ن�شوز وهي دعاوى �شبيهة بدعوى الطاعة.

اأمـــا ق�شايـــا ال�شم ونـــزع احل�شانة وهي اأكـــرث الق�شايا 

اإجحافا بحق الن�شاء وتكر�س التمييز ال�شارخ بني الرجل 

واملـــراأة فكانـــت )35(  ق�شيـــة واملق�شود بدعـــاوى نزع 

احل�شانة هي الق�شايـــا التي ترفعها والدة الزوج بهدف 

نزع ح�شانة ال�شغار الذين هم دون �شن البلوغ وحرمان 

والدتهم منهم بدواعي االإهمال بال�شغار وعدم اأهلية اأم 

ال�شغار وعدم اأمانتها عليهم. وهنا الت�شاوؤل: هل اجلدة 

احر�ـــس على ال�شغار من والدتهـــم؟!  اأما دعاوى ال�شم 

فهـــي التي يرفعها االأب ل�شلـــب االأبناء الذين هم يف �شن 

البلوغ من ح�شـــن والدتهم حيث اأن القانون مينح للوالد 

احلق يف �شم ابنتـــه اإذا و�شلت اإىل �شن البلوغ اأما الولد 

فاإن و�شوله اإىل �شن البلوغ ال يعد �شببا لل�شم اإال اإذا كان 

غري ماأمون عليه عند والدته ويف نهاية الدعوى ويف حال 

ح�شول الزوج علـــى حكم فاإن الولد يخري بني البقاء مع 

اأمـــه اأو اللحاق بوالده اأما البنـــت فاإنها ال تخري وهذا ما 

يعك�ـــس الواقع القانوين املجحف بحق الن�شاء. و�شواء يف 

ق�شايـــا ال�شم اأو ق�شايا الطاعة فاإن هدف الرجل �شواء 

كان اأبا يف ق�شايا ال�شم اأو زوجا يف ق�شايا الطاعة يعمد 

لرفع هذه الدعاوى على االغلـــب للكيد واالإ�شرار بابنته 

اأو زوجته وذلك حلرمانهن من املطالبة بحقوقهن حيث 

اأنـــه يف حال ح�شوله على حكم يف هذا الق�شايا فاإن اأول 

مـــا يقوم به هو رفع دعوى قطع نفقة اإذا كانت مفرو�شة 

البنته اأو لزوجته وقد بلغت هذه الق�شايا يف العام 2011 

ما جمموعه )33( ق�شية.

خامتة

كـــون الن�شبة الكربى من الق�شايا املرفوعة لدى املحكمة 

ال�شرعيـــة هي ق�شايا ن�شاء هذا مـــا يعك�س الواقع املرير 

واملـــوؤمل الـــذي يع�شنـــه، اإال اأن ما يتعر�شـــن  له من عنف 

بكافـــة اأ�شكالـــه وانتهـــاك احلقوق لهـــو اأكـــرب بكثري وال 

يزال طـــي الكتمان لعدة اعتبارات منها اجتماعية تتعلق 

بالثقافة املجتمعية ال�شائدة والنظرة االجتماعية للمراأة 

التـــي تلجاأ اىل الق�شـــاء اأو لرغبة املراأة يف اخلل�س من 

خلل حلول بعيدة عن الق�شاء واجراءاته التي قد تطول 

يف بع�س االأحيان.
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عر�س در��سة

�لن�ســــاء وم�ســودة د�ستـور فل�سطـــني

»الن�شـــاء وم�شودة د�شتـــور فل�شطني« هو عنـــوان لواحدة 

من اهـــم الدرا�شات التي ا�شدرها مركز املراأة للإر�شاد 

القانـــوين واالجتماعـــي. يف نهايـــة العـــام 2009 ا�شـــدر 

املركـــز  الطبعـــة االوىل مـــن ملخ�ـــس الدرا�شـــة  باللغة 

العربيـــة، ويف عـــام 2011 �شـــدرت الطبعـــة االوىل مـــن 

الدرا�شـــة كاملة باللغة االجنليزي وبـــداأ املركز يف نهاية 

عـــام 2011 بالتح�شـــري الإ�شـــدار الطبعة الثانيـــة باللغة 

العربية.

مقدمة

تعترب انتخابات املجل�س الت�شريعي الفل�شطيني التي جرت 

يف �شبـــاط عـــام 1996 اول انتخابـــات ت�شريعية يف تاريخ 

املجتمـــع الفل�شطيني، فعلى مدار عـــدة قرون من الزمن 

تعاقبت على فل�شطني العديد من الدول واالمرباطوريات 

التـــي ب�شطت حكمها على جمتمعنـــا، وبالتايل عينت من 

احلكام من تريد، وو�شعت ما تراه منا�شبا مل�شلحتها من 

االنظمة والقوانني واالجراءات والت�شريعات، ومبا يخدم 

ا�شتمـــرار �شيطرتهـــا وحكمها بغ�س النظـــر عن م�شلحة 

ال�شعب الفل�شطيني وفئاته املختلفة. ولذلك فانه مل ي�شبق 

لل�شعـــب الفل�شطيني ان انخـــرط يف عملية نقا�س وت�شريع 

قوانـــني وت�شريع لتنظيـــم امور حياتـــه املختلفة، وبالتايل 

قانه مل ي�شبق له اي�شا ان انخرط يف عملية نقا�س م�شودة 

د�شتور فل�شطيني.

جاء انتخـــاب املجل�س الت�شريعـــي الفل�شطيني ليفتح 

هـــذا الباب، حيـــث اقر املجل�ـــس القانـــون اال�شا�شي 

الفل�شطينـــي، الـــذي اعتـــرب يف حينه مبثابـــة د�شتور 

موؤقـــت لدولة فل�شطني. فقـــد ن�شت اتفاقيـــة او�شلو 

التـــي انتخب املجل�ـــس الت�شريعي علـــى ا�شا�شها على 

مرحلـــة انتقاليـــة مدتهـــا 5 �شنـــوات تنتهـــي يف ايار 

1995 ال�شتكمـــال مفاو�شـــات الو�شـــع النهائـــي بني 

ا�شرائيل ومنظمـــة التحرير الفل�شطينيـــة، واالتفاق 

علـــى الق�شايـــا التـــي ت�شـــكل ا�شا�ـــس للعـــلن عن 

دولـــة فل�شطينية م�شتقلة. وخـــلل الثلث االخري من 

عقـــد الت�شعينـــات يف القـــرن املا�شـــي كانـــت ق�شية 

�شياغة د�شتـــور دولة فل�شطني احـــدى اهم الق�شايا 

املطروحة على جدول االعمال يف �شياق التح�شريات 

املتوا�شلة ال�شتكمـــال عملية التفاو�س متهيدا للدولة 

الفل�شطينيـــة امل�شتقلـــة، حيـــث �شيكـــون الد�شتور هو 

اال�شا�ـــس القانوين الذي �شت�شتمد منـــه كل القوانني 

والت�شريعات اللحقة.

 موجز تاريخي حول �شياغة د�شتور فل�شطني

�شكلت منظمـــة التحرير الفل�شطينيـــة، يف �شنة 1999، 

جلنـــة د�شتوريـــة اأوكلـــت اإليهـــا مهمـــة �شياغـــة د�شتور 

لدولـــة فل�شطـــني العتيدة. وقام يا�شـــر عرفات، ب�شفته 

رئي�شـــًا ملنظمة التحريـــر الفل�شطينية، بتعيـــني د. نبيل 

الفل�شطينيـــة  ال�شلطـــة  يف  اخلارجيـــة  وزيـــر  �شعـــث، 

حينـــذاك والنائـــب ال�شابق لرئي�س الـــوزراء يف ال�شلطة 

الفل�شطينيـــة، يف من�شـــب رئي�ـــس اللجنـــة الد�شتورية. 

ومنـــذ ذلك احلني وحتى العـــام 2003 فقد مرت عملية 

ال�شياغـــة بعدة مراحل، حيـــث عر�شت امل�شودة االوىل 

والثانيـــة على عـــدد من الهيئـــات اال�شت�شاريـــة املحلية 

والعربية والدولية، كمـــا عر�شت للنقا�س يف ور�س عمل 

قطاعيـــة متعـــددة على ال�شعيـــد املحلي، مبـــا يف ذلك 

ور�س نقا�س مع عدد مـــن املوؤ�ش�شات الن�شوية. و�شدرت 

امل�شـــودة الثالثـــة مـــن الد�شتـــور بتاريـــخ 2004/5/4. 

وب�شبـــب الظـــروف ال�شيا�شيـــة واالأمنيـــة التـــي مـــر بها 

املجتمـــع الفل�شطينـــي وهيئاته املختلفـــة يف تلك الفرتة 
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عر�س در��سة

فقـــد توقفت عملية �شياغـــة د�شتور لدولة فل�شطني عند 

هذه النقطة. ويف عام 2011 ا�شدر الرئي�س الفل�شطيني 

القـــرار رقم )102( لعـــام 2011 الذي ن�س على تعيني 

ال�شيد �شليم الزعنون رئي�شا للجنة، وال�شيد نبيل �شعث 

نائبا للرئي�س.

روؤية ن�شوية ل�شياغة الد�شتور

اجلهـــد الرئي�شـــي من عمـــل املركز ين�شـــب يف التعامل 

مـــع الق�شايا التي تهم الن�شـــاء، يف ظل بيئة متنوعة من 

ناحيـــة قانونيـــة وت�شريعية. ويـــوؤدي القانـــون اال�شا�شي 

دور الد�شتـــور املوؤقـــت حلني اجناز الدولـــة الفل�شطينية 

امل�شتقلـــة، و�شـــوف ي�شـــكل الد�شتـــور الوطنـــي اال�شا�س 

القانـــوين الذي �شتقـــوم الدولة الفل�شطينيـــة امل�شتقبلية 

بتنظيـــم امورهـــا عليه.  وهنـــا فان الدولـــة �شوف تكون 

دولة د�شتورية، اأي انها �شوف تكون م�شاءلة قانونيا امام 

�شعبهـــا. وهو ما �شكل قوة دفـــع، ووفر اال�شا�س القانوين 

لنقا�ـــس مثمر حول ق�شايا امل�شـــاواة والنوع االجتماعي، 

وعلـــى هـــذا اال�شا�س قام املركز با�شتحـــداث فكرة هذه 

الدرا�شة، من خـــلل تكليف الباحثـــة )هايل لود�شني( 

مبهمـــة مراجعـــة نقدية حتليليـــة ن�شوية مل�شـــودة د�شتور 

فل�شطني. 

و�شف الدرا�شة

الدرا�شـــة املف�شلة باللغـــة االجنليزية تقع يف كتاب مكون 

مـــن )364( �شفحـــة من احلجـــم املتو�شـــط، ومكون من 

)3( اجـــزاء رئي�شية يتنـــاول االول منهـــا عر�س مف�شل 

لل�شيـــاق الفل�شطينـــي مبختلـــف اأبعـــاده وحيـــاة الن�شـــاء 

الفل�شطينيات يف هذا ال�شياق، فيما يتناول اجلزء الثاين 

مو�شـــوع الد�شتـــور واأهميته ومراحل اإعـــداده اما اجلزء 

الثالـــث في�شتعر�س ابرز اال�شتنتاجـــات والتو�شيات التي 

خرجـــت بها الدرا�شـــة، واالأجزاء الرئي�شيـــة موزعة على 

)9( ف�شـــول، ا�شافـــة اىل مقدمـــات الدرا�شة وامللحق 

املرتبطة بها. اما الطبعة العربية فتمثل ملخ�شا مرتجما 

عن اللغـــة االإجنليزية وهو كتاب يقع يف)60( �شفحة من 

احلجم املتو�شط.

اهمية الدرا�شة

تكمن اهمية الدرا�شة يف عدد من الق�شايا الرئي�شية هي:

اهداف الدرا�شة. 1

 وهـــي تاأتي يف االطار العام لهـــدف املركز يف تعزيز 

مكانة املراأة وحقوقها من خلل القانون، حيث جاءت 

املراجعة املو�شعـــة للم�شودة الثالثـــة املعدلة لد�شتور 

فل�شطـــني، اأيار/مايو 2004. ومـــن خلل النظر اإىل 

م�شـــودة الد�شتور كاإطـــار للحكـــم وكاأ�شا�س للحقوق 

والواجبات. وي�شعى املركز ل�شمان اأن حتظى الن�شاء 

باأف�شـــل نقطـــة انطلق ممكنـــة، واأن ال يتـــم اإغفال 

املـــراأة الفل�شطينيـــة عنـــد و�شع االإطـــار االجتماعي 

وال�شيا�شي واحلكومي لدولة فل�شطني العتيدة. فعلى 

العاملني على �شياغة الد�شتور وعلى املجتمع االأو�شع 

النظر يف االآثار، �شواًء املق�شودة اأو غري املق�شودة، 

التي ميكن اأن تت�شبب بها بع�س االأحكام املحددة يف 

الد�شتور على الن�شاء، كما ينبغي اأن يتعامل الد�شتور 

ب�شكل مبا�شر مع احتياجات الن�شاء واهتماماتهن.

م�شرية اعداد الدرا�شة. 2

التي اعتمدت على ا�شراك جهد عدد كبري من ا�شهر 

الباحثات والباحثني املخت�شني يف هذا املجال. وقام 

املركـــز مبراجعة الدرا�شة لكي ي�شمـــن انها تعك�س، 

وتعـــرب عـــن الواقـــع ال�شيا�شـــي والثقـــايف للمجتمـــع 

الفل�شطيني. وبناءا على معاي�شة ومواكبة التغيريات 

ال�شريعة وعدم اال�شتقرار يف الو�شع ال�شيا�شي، فقد 

قام املركز اي�شا مبراجعـــة نهاية لهذه الوثيقة حتى 

حلظة اإ�شدارها اآخذا بعني االعتبار الطبيعة املعقدة 

والطويلة االمـــد لل�شراع الفل�شطينـــي- االإ�شرائيلي 

ومـــا يرتتـــب علـــى ذلك مـــن ن�شـــال علـــى ال�شعيد 

املجتمعي الداخلي.
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منهجية ومنظور الدرا�شة. 3

 حيث قام املركز بتحليله من منظور ن�شوي بالرتكيز 

علـــى االأحـــكام االأكـــرث �شلـــة باحتياجـــات الن�شـــاء 

واهتماماتهـــن. وقامت منهاجية عمـــل الباحثة على 

مراجعـــة مكثفـــة للأبحـــاث واالأدبيـــات القانونيـــة، 

وعـــدد مـــن االتفاقيـــات واإعلنـــات االمم املتحـــدة 

كاتفاقيـــة الق�شـــاء على كافـــة ا�شـــكال التمييز �شد 

املـــراأة، اتفاقية حقـــوق الطفـــل، والعهدين الدوليني 

اخلا�شني باحلقوق املدنية وال�شيا�شية واالقت�شادية 

واالجتماعيـــة. وا�شتنـــدت منهاجيـــة الدرا�شة اي�شا 

علـــى درا�شـــة حتليلية مقارنـــة لد�شاتري عـــدد كبري 

كم�شـــر،  الـــدول  مـــن 

�شوريا،  افريقيـــا،  جنوب 

البانيا  كولومبيا، رواندا، 

وقامـــت  وافغان�شتـــان. 

الباحثـــة اي�شـــا باإجـــراء 

مقابـــلت مـــع جمموعـــة 

القانونيني،  الباحثني  من 

�شياغـــة  يف  م�شاركـــني 

م�شودات د�شاتري، خرباء 

يف القانون الد�شتوري وعدد كبري من الطاقم العامل 

يف مركز املراأة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.

الثر الذي �شتحدثه الدرا�شة. 4

من املتوقع لهذه الدرا�شة ان تثري حالة من النقا�س، 

وتطـــرح العديد من الت�شاوؤالت لي�س فقط يف �شفوف 

احلركـــة الن�شوية، وامنـــا اي�شا على طاولـــة العديد 

من الهيئات واملوؤ�ش�شـــات الن�شوية. ذلك ان انطلق 

املركـــز يف البدء يف الدرا�شة يف الوقت الذي ال يزال 

فيه االحتلل ميار�س �شيا�شة التدمري املمنهج لعملية 

بناء الدولـــة الوطنية، من خلل العدوان الع�شكري، 

وغريهـــا مـــن ال�شيا�شـــات التـــي هدفـــت اىل اعادة 

تغيـــري الهند�شة الدميوغرافية لل�شعـــب الفل�شطيني 

وحتويلهـــم اىل جمموعـــات من ال�شـــكان موزعني يف 

كانتونـــات ي�شهل ال�شيطـــرة عليهـــم والتحكم بهم. 

وكانـــت قناعة املركـــز وت�شميمه علـــى انه ال ميكن 

انتظـــار اللحظـــة املنا�شبة للعمـــل، الن تلك اللحظة 

غـــري موجودة فعل. وبـــدال من االنتظـــار، فانه من 

احلكمـــة اطـــلق هـــذه الدرا�شـــة كو�شيلـــة  الإثـــارة 

النقا�ـــس وحتفيز االمـــل. و�شيلة من اجـــل املقاومة 

�شد اال�شتعمار والنظـــام البطريركي. وهي مرحلة 

مهمة و�شرورية على طريق التحرر.

 خال�شة الدرا�شة. 5

 تخل�س الدرا�شـــة اىل ان ن�شو�س امل�شاواة يف امل�شودة 

الثالثة املعدلة لد�شتور فل�شطني 

تبـــدو اأنهـــا تقـــدم اإطـــارًا قويًا 

ذلـــك  اأن  اإال  املـــراأة.  مل�شـــاواة 

اال�شتنتاج يتقل�س ب�شكل ملمو�س 

عند قراءة هذه الن�شو�س جنبًا 

اإىل جنب مع الن�شو�س االأخرى 

يف م�شـــودة الد�شتـــور ويف اإطار 

الظرف احلايل حليـــاة الن�شاء 

الفل�شطينيات. ويبدو اأن م�شودة 

الد�شتـــور حتمـــي حقوق املراأة فقـــط اإىل احلد الذي ال 

يتعار�ـــس مع قانـــون االأ�شرة ذي االأ�شا�ـــس الديني اأو ال 

يهدد ال�شلطة االأبوية. وهي تتخلف كثريًا عن متطلبات 

�شمان املواطنة املتكافئة للن�شاء.

اإن العديـــد مـــن ن�شو�ـــس حقـــوق االإن�شـــان ت�شبح 

اأ�شعـــف ب�شبب اللغـــة التي تتيح للحكومـــة اأن ت�شع 

حـــدودًا للحقـــوق، وعبـــارات ال�شيا�شات بـــداًل من 

احلقـــوق، وواقع اأن املادة )7( تتعار�س مع مقا�شد 

حمايـــة حقوق االإن�شان. مـــا مل يتم تطبيق ن�شو�س 

حقوق االإن�شان اأفقيًا على االأطراف غري احلكومية 

وما مل تلغى املادة )7( من م�شودة الد�شتور، �شتظل 

الن�شـــاء معر�شـــات خلطـــر اإق�شائهن عـــن املنافع 

الفعليـــة الآليات حمايـــة حقوق االإن�شـــان ويرجح اأن 

يبقني يعانني من التمييز واملواطنة غري املتكافئة.
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هموم �ملر�أة �لفل�سطينية
قدم تقرير با�شم موؤ�ش�شات املجتمع املدين الفل�شطيني 

وفد من �ملركز يلقي كلمة �مام جلنة �لأمم 
�ملتحدة �ملكلفة مبر�قبة تطبيق �تفاقية »�سيد�و«

قـــام وفـــد فل�شطينـــي بتقـــدمي تقريـــر اإىل جلنـــة االأمم 

املتحدة املكلفة مبتابعة تطبيق اتفاقية الق�شاء على كافة 

اأ�شـــكال التمييز �شد املـــراأة »�شيداو« خـــلل اجتماعها 

يف ال�شابـــع ع�شـــر من كانون ثـــاين 2011. وح�شر الوفد 

اي�شا اجتماعات اللجنة خـــلل االيام اللحقة وخا�شة 

تلـــك املحددة مل�شاءلة اإ�شرائيل عما قامت به فيما يتعلق 

بتطبيـــق بنـــود االتفاقية داخـــل اأرا�شيهـــا ويف االأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة.

و�شـــم الوفد ثلثة من النا�شطـــات الن�شويات يف املركز 

وامل�شرفـــات على برنامج ر�شد االنتهـــاكات االإ�شرائيلية 

حلقـــوق الن�شـــاء الفل�شطينيـــات، باالإ�شافـــة اإىل امراأة 

فل�شطينية من مدينة القد�س لعر�س جتربتها ومعاناتها 

ال�شخ�شيـــة امـــام اللجنـــة، حيـــث مل توافـــق ال�شلطات 

االإ�شرائيليـــة منـــذ زواجها قبل 14 عـــام على طلب جمع 

ال�شمل الذي قدمته، مما ت�شبب يف معاناة �شديدة لتلك 

ال�شيـــدة مبا فيهـــا عدم متكنها من العمـــل يف املدينة اأو 

احل�شول على تاأمني �شحي باأ�شعار معقولة، اأو الدرا�شة 

يف بع�ـــس اجلامعات يف املدينة. كذلـــك حرمت ال�شيدة 

مـــن زيارة اأهلها، وحتى مـــن �شياقة �شيارة العائلة وغري 

ذلك من االأمور التي ت�شببت يف اإعاقة تطور هذه ال�شيدة 

وحرمانها من حقها يف العي�س باأمان مع اأفراد عائلتها. 

وركـــز الوفـــد علـــى ال�شيا�شـــات التـــي تتبعهـــا احلكومة 

االإ�شرائيليـــة يف مدينـــة القد�ـــس ملا يف ذلك مـــن اأهمية 

يف اإبـــراز معانـــاة الن�شـــاء يف القد�س اللواتـــي يتعر�شن 

للحرمـــان من حقهن يف جمـــع ال�شمل ومن �شيا�شة هدم 

واإخلء بيوتهن ومن اجلدار وما �شببه من اإعاقة حلرية 

احلركـــة وغـــري ذلـــك. وابـــرز يف املقابل احلقـــوق غري 

املنقو�شة التي تقدم للم�شتوطنني اليهود الذين يعي�شون 

يف امل�شتوطنـــات والتمييـــز الوا�شـــح الـــذي تعـــاين منه 

الن�شاء الفل�شطينيات.

وكان مركـــز املـــراأة للإر�شاد القانـــوين واالجتماعي قام 

خـــلل العام 2010 بعقـــد �شل�شلة اجتماعات مع عدد من 

املوؤ�ش�شات الن�شويـــة واحلقوقية من اجل اإعداد »التقرير 

البديـــل« وهـــو عبـــارة عـــن  تقريـــر خا�ـــس باالنتهاكات 

االإ�شرائيلية حلقوق الن�شاء الفل�شطينيات حتت االحتلل، 

وقـــام وفد منـــه بعر�س التقريـــر على جلنـــة »�شيداو« يف 

نيويـــورك خلل �شهـــر اآب من العـــام 2010 وذلك خلل 

جل�شتهـــا التمهيديـــة. وجـــرى يف ختـــام تلـــك اللقـــاءات 

اإعـــداد تقريـــر بديل حول ابـــرز املمار�شـــات وال�شيا�شات 

االإ�شرائيليـــة التي اأدت اإىل حرمان الن�شاء الفل�شطينيات 

من حقوقهن االأ�شا�شية، واىل تر�شيخ الفجوة بني الن�شاء 

والرجـــال وزيادة التمييز �شدهن. واأعد التقرير النهائي 

بالتعاون والتن�شيق مع ثمـــاين منظمات اأهلية فل�شطينية 

هي موؤ�ش�شة احلق، موؤ�ش�شة ال�شمري، بديل، طاقم �شوؤون 

املـــراأة، احلركـــة العامليـــة للدفاع عـــن االأطفـــال، املركز 

الفل�شطينـــي حلقـــوق االإن�شـــان، جمعيـــة املـــراأة العاملة 

الفل�شطينية للتنمية، مركز الدرا�شات الن�شوية باالإ�شافة 

.)CHORE( اإىل مركز احلق يف ال�شكن

يذكـــر اأن جلنـــة االأمم املتحدة املكلفـــة بتطبيق اتفاقية 

»�شيـــداو« هي جلنة اأممية، وتعقـــد اجتماعاتها ب�شورة 

دوريـــة، وت�شتعر�ـــس خللهـــا تقارير مـــن خمتلف دول 

العامل حول مدى التقـــدم يف تطبيق ن�شو�س االتفاقية، 

وتقـــوم اأي�شـــا مب�شاءلـــة احلكومـــات والـــدول عن مدى 

التقدم احلا�شل يف تنفيذ بنودها
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تعديل قانون العقوبات

خطوة يف �لجتاه �ل�سحيح... ولكن؟
ا�شـــدر الرئي�س الفل�شطيني خلل �شهـــر ايار من العام 

2011 مر�شومـــا رئا�شيا لتعديل قانون العقوبات االأردين 

رقـــم 16  / 1960 وذلك باإلغاء املادة )340( من قانون 

العقوبـــات. وكذلـــك تعديل قانـــون العقوبـــات االنتدابي 

رقـــم 74 للعـــام 1936 بتعديل املـــادة )18( منه. قوبلت 

هذه اخلطوة بالرتحيب مـــن قبل العديد من املوؤ�ش�شات 

احلقوقيـــة والن�شوية العاملة يف جمال الدفاع عن حقوق 

املـــراأة، باعتبارهـــا خطـــوة ذات داللة هامـــة وتعرب عن 

توجهـــات الرئي�س الفل�شطينـــي بخ�شو�ـــس ق�شايا قتل 

الن�شـــاء يف املجتمع الفل�شطيني. لقـــد �شكلت املواد التي 

ن�ـــس املر�شوم الرئا�شي على تعديلهـــا مادة للجدل على 

مدار �شنوات عديدة، حيث اعتربتها املوؤ�ش�شات الن�شوية 

واحلقوقيـــة عقبـــة كبـــرية يف وجـــه الت�شـــدي لعمليات 

قتـــل االناث علـــى خلفية ما ي�شمـــى بال�شرف يف املجتمع 

الفل�شطينـــي، واعتـــربت ن�شو�شهـــا القانونيـــة مبثابـــة 

“غطاء” قانوين لعمليات القتل، حيث توفر عذرا حمل 
وعذرا خمففا للقاتل.

رغـــم ذلـــك فقـــد ا�شتعر�ـــس مركـــز املـــراأة للإر�شاد 

القانـــوين واالجتماعـــي واقـــع هـــذا التعديـــل واأبعاده 

القانونيـــة وانعاكا�شتهـــا االجتماعيـــة علـــى عمليـــات 

القتـــل على خلفية ما ي�شمـــى ال�شرف من خلل قراءة 

هـــذا التعديل وحتليل ابعـــاده واإ�شدارها يف ن�شرة قام 

املركـــز بتعميمهـــا ون�شرها علـــى موقعـــه االلكرتوين. 

وعلى الرغم من اننا ل�شنا ب�شدد الدخول يف تفا�شيل 

هـــذه القراءة اال اننا نود اال�شـــارة اىل اخلل�شة التي 

انتهـــت اليها وهـــي »اأن اإلغاء املـــادة 340 غري كايف اإذ 

اإن اجلنـــاة يح�شلون على االأعـــذار املخففة يف حاالت 

القتل ا�شتنادا اإىل مـــواد اأخرى يف القانون، خ�شو�شا 

اأن املـــادة 340 مل جتـــد تطبيقا لها منـــذ اأن اقر قانون 

العقوبات يف العام 1960، وان كافة ق�شايا قتل الن�شاء 

ت�شند اإىل تطبيق املادة 97 و 98 و99 و 100 من قانون 

العقوبـــات االأردين. رغم ذلـــك كان هناك عمل دوؤوب 

خلل العام املن�شرم من اجل اعداد و�شياغة م�شروع 

قانون عقوبات فل�شطينـــي يراعي التطورات احلا�شلة 

يف خمتلـــف مناحي احلياة، حيث قامـــت وزراة العدل 

بت�شكيـــل فريـــق وين �شم كافـــة القطاعـــات الر�شمية 

وغـــري الر�شمية بهدف اعداد م�شـــروع قانون عقوبات 

فل�شطينـــي، حيث اجنـــز م�شروع القانـــون الذي يعترب 

ثمرة جنـــاح لكافة اجلهـــو الر�شمية وغـــري الر�شمية، 

حيث عمد م�شـــروع القانون اىل الغاء العذر املحل كما 

كان �شائـــدا يف قانون العقوبـــات االرين املطبق كذلك 

و�شـــع كافـــة اجلرائم التي تقع علـــى الن�شاء واالطفال 

�شمـــن الظروف امل�شددة، ا�شافة اىل الغاء املواد التي 

كان فيهـــا امتهان لكرامـــة الن�شاء كمـــا كان يف قانون 

العقوبـــات ال�شاري من ايقـــاف العقوبة بحق املغت�شب 

الذا ما تـــزوج من املغت�شبة، كذلـــك عمد اىل تعريف 

العنـــف �شـــد الن�شـــاء وتطـــرق اىل مفهـــوم التحر�ـــس 

اجلن�شـــي، اذ يعتـــرب م�شـــروع القانون نقلـــة نوعية يف 

جمال احرتام حقـــوق االن�شان وحقوق املراأة، حيث مت 

تقدمي م�شروع القانون من قبل الفريق الوطني ل�شيادة 

الرئي�س من ال اقراره ، املني ان يتم اقرار القانون يف 

اقرب وقت ممكن.
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مركز املراأة لالإر�شاد القانوين والجتماعي

اأهلية  فل�شطينية  كموؤ�ش�شة   1991 عام  القد�س  يف  واالجتماعي  القانوين  للإر�شاد  املراأة  مركز  تاأ�ش�س 

م�شتقلة وغري ربحية من اأجل العمل على تغيري واقع التمييز القائم �شد املراأة. ويهدف اإىل امل�شاهمة يف 

بناء جمتمع فل�شطيني دميقراطي على اأ�شا�س مبادئ امل�شاواة بني اجلن�شني والعدالة االجتماعية. ويعمل 

املركز يف اإطار اأجندة ن�شوية وا�شحة، تقوم على املعايري الدولية حلقوق االإن�شان.


