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املقدمة
تعمل املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية مفتاح ومن خالل برنامجها برنامج حوار السياسات واحلكم الرشيد
على املساهمة في التأثير بالسياسات والتشريعات مبا يضمن حمايتها للحقوق املدنية واالجتماعية جلميع الفئات والتزامها مببادئ
احلكم الصالح وذلك من خالل عدة مشاريع تنسجم ورؤيتها في املساهمة في بناء دولة فلسطينية دميقراطية مستقلة ذات سيادة،
الفلسطيني بحقوقه األساسية ،وتصان فيها كرام ُته ،وتتمتع باالعتراف واالحترام الدوليني .ولقد مت إعداد الدليل التدريبي
يتمتع فيها
ُ
خالل  2011-2009وذلك من خالل مشروع مكافحة العنف ضد املرأة الفلسطينية من خالل متكني منظمات اجملتمع احمللي املمول

من احلكومة النمساوية ،ومت تطويره في العام  2019ضمن أنشطة مشروع “تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم واألمن” وذلك بناء
على حاجة املدربني للربط ما بني القرار االممي  1325واتفاقية سيداو – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة  -بدعم من
أوكسفام والقرارات الدولية ذات العالقة بتحقيق األمن والسلم والتي جاء اصدارها الحقا إلصدار قرار مجلس االمن .1325
يأتي تطوير هذا الدليل الذي مت تصمميه في أربعة محاور أساسية على النحو التالي :النوع االجتماعي  ،والعنف املبني على النوع
االجتماعي ،القرار  1325وأهميته ،الطريق إلى القرار واملشاركة السياسية للمرأة ،واملبادئ التي جاءت بها اتفاقية (سيداو) :املساواة
الفعلية ،عدم التمييز ،وأخيرا ً مبدأ مسؤولية الدولة  .إضافة إلى ذلك فإن الدليل يتضمن ربط توصيات اتفاقية (سيداو)؛35،32،30
بالسياق الفلسطيني .وذلك بهدف املساهمة في دعم أهداف مؤسسات اجملتمع املدني في سعيها الدؤوب لتفعيل القرارات
واالتفاقيات الدولية التي تؤكد حماية النساء في مناطق الصراع املسلح حتت االحتالل وأهمية مشاركتها في هيئات صنع القرار.
كما جاء تصميم هذا الدليل سهال ً ومرنا ً ومتنوعا ً ليكون صديقا ً للمدرب ،ليس فقط من حيث إنه سهلُ االستخدام ،ولكن الحتوائه
املدرب في عمله ليكون أكثر َ إبداعا ً ومتيزاً.
على العديد من الوسائل التي تساعد
َ
كما يتضم ُن الدليلُ رسما ً
ملالمح شمولي ٍة لكل يوم تدريبي على حدة ،من حيث اسم اجللسة ،األهداف ،احملتوى ،اآلليات املستخدمة،
َ

األدوات واملواد املستخدمة ،اخملرجات ،والتي تطلعك على محتويات اليوم التدريبي العامة ،ثم على اسم كل جلسة ،وعلى األهداف

املرغوب حتقيقها من اجللسة ،وأجندة اجللسة ،أي فعالية اجللسة والوقت املستغرق إلجنازها.
ثم ينتقلُ الدليلُ مع املدرب خطوةً بخطوة ،ما الذي عليه فعله وقولُه للمشاركني في التدريب ،فيطرح كلَ فعالية ،وأهدافَها ،والزمن
املستغرق إلجنازها ،واملصادر التي يحتاجها املدرب ،وكيفية سيره مع املشاركني في الفعالية حتى انتهائها.
كما أن كلَّ جلسة تدريبية لها محتوى خاص بها ،وهي مادةٌ سلسة ،مختصرة ،شاملة ،وتخدم الهدف اخلاص بها لتشكل املادةَ
ليطلع عليها املدرب واملتدرب.
األساسي َة ّ
كما يتضم ُن الدليلُ  ،حتديدا ً فيما يتعلق باحملورين :النوع االجتماعي والعنف املبني على النوع االجتماعي ،عددا ً من أنشطة رفع الوعي

بالنوع االجتماعي والعنف املبني على النوع االجتماعي الستخدامها مع مجموعات مختلفة من الفئات املستفيدة من هذا التدريب،
لذا يُرجى العملُ على استخدام التمارين أو الفعاليات األكثر مالءم ًة منها ملستوى الوعي بالنوع االجتماعي في مجموعتك أو الفئة

املستفيدة التي تقوم بتدريبها.

ت
وأخيراً ،ميكن للمدرب/ة أن يكو َن له اخليار في تصميم الدورة التدريبية وبالطريقة التي يراها مناسبةً ،مع األخذ بعني االعتبار احتياجا ِ

الفئات املستهدفة من التدريب.
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أهداف الدليل التدريبي:
يهدف هذا الدليلُ التدريبي بشكل أساسي إلى التالي:
•التعرف على النوع االجتماعي
•فهم الفرق بني اجلنس والنوع االجتماعي.
•اكتشاف مشاعر وعواطف وأفكار واجتاهات املشاركني حول عالقات النوع االجتماعي.
•إدراك ماهية األدوار والقوالب املرسومة للرجال والنساء ونتائجها على حياتهم.
•حتديد معنى العنف املبني على النوع االجتماعي.
•حتديد أشكال العنف املبني على النوع االجتماعي.
•حتديد اآلثار املترتبة على العنف.
•حتديد العوامل واالعتبارات التي تقيد النساء ومتنعهن من طلب احلماية.
ُ
التعرف على مفهوم القرار الدولي.
•
•التعرف على القرارات الصادرة عن هيئة االمم املتحدة ذات العالقة بفلسطني.
•فهم القرار رقم  1325وأهميته.
•التعرف على نقاط القوة والضعف في ذات القرار.
•التطرق إلى أهمية القرار في السياق الفلسطيني.
•التعرف على عنف االحتالل والصراعات الداخلية وتأثيرُهما على النساء.
•استنباط آليات واستراتيجيات وصوال ً إلى تطبيق القرار .1325
•التعرف على مفاهيم املساواة والتمييز والتزام الدولة ضمن اتفاقية (سيداو).
•التعرف على توصيات اتفاقية (سيداو)؛ .35،32،30

4

النوع االجتماعي
•بناء الوعي بالنوع االجتماعي.
•خلق الوعي بالذات وبتوزيع األدوار القائم على النوع االجتماعي.

العنف املبني على النوع االجتماعي
•العنف املبني على النوع االجتماعي ،وحتديد أشكاله.
•اآلثار والتبعات املترتبة على العنف ،والعوامل التي جتبر النساء على الصمت.

القرار «»1325
•مفهوم القرار الدولي.
•القرارات الصادرة عن هيئة األمم املتحدة ذات العالقة بفلسطني.
•التعرف على القرار ،نقاط قوة القرار وضعفه.

الطريق إلى القرار «»1325
•التعرف على عنف االحتالل والصراعات الداخلية وتأثيره على النساء.
•استنباط آليات واستراتيجيات لتفعيل القرار .1325

مبادئ اتفاقية سيداو:
•عدم التمييز.
•املساواة الفعلية.
•التزام الدولة.

توصيات اتفاقية (سيداو) وعالقتها بالسياق الفلسطيني؛
35،32،30
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اليوم األول
«مدخل إلى مفهوم النوع االجتماعي»
يشمل اليوم على جلستني على النحو التالي:
1 .بناء الوعي بالنوع االجتماعي
2 .أدوار النوع االجتماعي
اجللسة األولى
اجللسة الثانية

بناء الوعي بالنوع االجتماعي
خلق الوعي بالذات وبتوزيع األدوار القائم على النوع االجتماعي.

األهداف

 .1فهم الفرق بني اجلنس والنوع االجتماعي.
 .2اكتشاف مشاعر وعواطف وأفكار واجتاهات املشاركني حول عالقات النوع االجتماعي.
 .3إدراك ماهية األدوار والقوالب املرسومة للرجال والنساء ونتائجها على حياتهم.

احملتوى

الفرق بني النوع االجتماعي واجلنس.
حتليل مضمون النوع االجتماعي.
أدوار النوع االجتماعي ،توزيع النوع االجتماعي للعمل.

اآلليات املستخدمة

عصف ذهني ،العمل ضمن مجموعات ،دراسات حالة ،ألعاب تنشيطية.

األدوات واملواد
املستخدمة

لوح قالب ،أقالم للوح ،طابة صغيرة ،شريط الصق ،كرتات ملونة ،أقالم وأوراق بيضاء وملونة .A4
بالونات

الوقت

يوم تدريبي

اخملرجات

حتديد التغير في وجهات نظر املشاركني/ات حول قضايا اجلنس والنوع االجتماعي باإلضافة إلى
األدوار املترتبة على ذلك.

6

اجللسة األولى

«بناء الوعي بالنوع االجتماعي»
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فعالية اإلحماء:
		
الزمن:
املواد املطلوبة:

 30دقيقة
سلة ،ومجموعة أسئلة معدة مسبقاً.

سير التمرين:
يحبذ أن تكون فعالية اإلحماء ذات عالقة مبوضوع اجلنس والنوع االجتماعي حتى يتمكن املدرب أو املدربة من اختصار الوقت والدخول
في جوهر ذات القضايا التي تتعلق بالنوع االجتماعي .حيث يطلب املدرب/ة من املشاركني/ات اجللوس في دائرة بهدف التعريف على
أحالمهم/ن من خالل رمي الطابة ،ومن تصله /ا الطابة يبدأ بالتعبير عن حلم يسعى أو تسعى إلى حتقيقه ومن ثم يقوم املدرب/ة
باختيار ورقة سؤال من سلة تتضمن جمل ًة من األسئلة معدة مسبقا ً وذات عالقة باجلنس وأيضا ً بالنوع االجتماعي،
وميكن أن تتضمن السلة مجموع ًة من األسئلة على النحو التالي:
•ماذا يعني لك أن تكون أنثى؟
•ماذا يعني لك أن تكون ذكراً؟
•هل تساعد زوجتك في املهام املنزلية؟ ملاذا؟
زوجك في املهام املنزلية؟ ملاذا؟
•هل يساعدك ُ
•ماذا يعجبك في الرجال؟
•ماذا يعجبك في النساء؟
•ما الشيء الذي ال حتبه في النساء؟
•ما الشيء الذي ال حتبينه في الرجال؟
•هل ميكن أن تتولى املرأةُ قيادةَ مجتمع؟ وملاذا؟
•هل أنت مقتن ٌع بعمل املرأة خارج املنزل؟
(ه ّم البنات للممات)؟
•ما رأيك في املَثل َ
•يحق للرجل أن يقرر عن املرأة؟
•ما رأيك في مقولة املرأة ال تصلح إال أن تكون في البيت؟
•قدرات املرأة العقلية أقل من قدرات الرجل العقلية؟ ما رأيك باملقولة؟
•بشكل عام معظم النساء تعاني من متييز واضطهاد في اجملتمع؟ ما رأيك باملقولة؟
•يجب أن تتقاضى املرأةُ نفس الراتب كالرجل في نفس الوظيفة؟ ما رأيك؟
•املرأة بدون زوج “ما تسوى شيء”؟ ما رأيك؟
•الرجال في طبيعتهم أكثر دافعية ومهتمون في النجاح أكثر من النساء؟ ما رأيك؟
•أشعر دوما ً بالقلق واخلوف بأنني مراقبة من اجملتمع؟ ما رأيك؟
•أتقبل الظلم واالضطهاد ضدي كامرأة ألن ما في اليد حيلة ،ما رأيك؟
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عصف ذهني:
		
املدة:
األدوات الالزمة :

 10دقائق
لوح قالب ،قلم عريض لتسجيل املالحظات.

األهداف:
.
.
.
.

1حتديد كيفية تشكيل العملية االجتماعية واملؤسسات االجتماعية لفهمنا ملعنى وماهية الصبي أو الفتاة والرجل أو املرأة.
2فهم كيفية خوض األفراد للحظة اإلدراك اخلاصة بالتعرف على كونه صبيا ً أو كونها فتاة.
3فهم أن هناك قيما ً مختلفة ترتبط بكونه صبيا ً أو كونها فتاة.
4حتديد ما إذا كان اجملتمع في أغلب األحيان يقدر الرجلَ بصورة أكبر من تقديره للمرأة أو الصبي بصورة أكبر من الفتاة ،أو عكس
ذلك.

سير التمرين:
اقسم اللوح إلى قسمني بخط مستطيل واكتب في أعلى القسم األول كلمة “رجل” وفي أعلى القسم الثاني كلمة “امرأة”.
اطلب من املشاركني واملشاركات أن يقولوا ما هو أول ما يفكرون به عند سماعهم كلمة “رجل” أو كلمة “امرأة” وسجل اإلجابات
اخلاصة بكلمة رجل على اللوح في القسم اخلاص بكلمة “رجل” واإلجابات اخلاصة بكلمة امرأة على اللوح في القسم الثاني.
امرأة

رجل
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«اختيار جنس مولودك»:
		
الهدف:
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

التعرف على افتراضات واجتاهات املشاركني/ات حول األطفال الذكور واإلناث.
 40دقيقية
بطاقات بأربعة ألوان مختلفة (أصفر وبرتقالي وأحمر وأزرق مثال)  ،أقالم ملونة ،مواد الصقة ،لوح كبير أو كرتون.

سير التمرين:
.

.
.
.

.

1يقوم أو تقوم املدرب /ة برواية احلكاية التالية للمشاركني /ات“ :بعد سنوات طويلة من بذل اجلهد إلجناب طفل ،خضعت سميرة
إلى سلسلة من العالجات والعمليات علها ترزق بطفل يزين حياتها وحياة زوجها لكن محاوالتهما باءت جميعها بالفشل ،إال
الطبيب املعالج نصحهما بزراعة األجنة وطلب منهما حتديد جنس طفلهما على اعتبار أن رحم سميرة ال يحتمل وجود أكثر
أن
َ
من جنني واحد”.
2ق ّدم لكل مشارك/ة كرتني بلونني مختلفني واطلب من كل واحد منهم أن يتخيل نفسه في ذات الوضع ،ومن ثم يكتب جنس
املولود الذي يختاره على الكرت األصفر لألنثى مثال ً والكرت البرتقالي للذكر ،ومن ثم كتابة األسباب التي دعتهم الختيارهم جنس
الذكر على اللون األزرق ،أو أسباب اختيارهم جنس األنثى على اللون األحمر.
قسم اللوح القالب إلى قسمني (ذكر وأنثى) ،ودع كل مشارك يضع اختياره في املكان اخملصص لذلك.
ّ 3
4ناقش مع املشاركني /ات ما يلي:
•عدد األوالد والبنات.
•األسباب الداعية الختيار جنس الطفل.
•تأثير افتراضات ومزاعم من طراز:
*الذكور سوف يحافظون على استمرارية النسب.
*الذكور يرعون اآلباء واألمهات عند تقدمهم بالسن.
*الذكور يبقون مع آبائهم ،في حني تتزوج اإلناث.
*الذكور هم الورقة في جني ال ترث اإلناث.
5ناقش املضامني املصاحبة لكيفية معاملة األطفال الذكور واإلناث ،وتهيئتهم اجتماعياً ،وذلك حتضيرهم لألدوار التي يلعبونها
في اجملتمع.
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«مفهوم النوع االجتماعي ودالالته»:
		
الهدف:
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

التعرف على مفهوم النوع االجتماعي من خالل دالالته اخملتلفة.
 60دقيقة
كرتات بلونني مختلفني( أخضر ،أزرق)  ،أقالم رصاص ،مواد الصقة  ،لوح كبير أو كرتون.

سير التمرين:
1 .توزع على كل مشارك\ة بطاقتان واحدة خضراء والثانية زرقاء ،يُطلب من كل مشارك الكتابة على البطاقة اخلضراء مقول ًة معينة
قيلت له أو ُطلبت منه ،في حني أنها ال ميكن أن تقال للبنات ،والكتابة على البطاقة الزرقاء مقولة سمعها تقال للبنات ،لكن ال
ميكن أن تقال له ألنه ولد ،ويطلب من كل مشاركة الكتابة على البطاقة الزرقاء مقول ًة قيلت لها أو ُطلبت منها ،في حني أنها
ال ميكن أن تقال للبنني ،والكتابة على البطاقة اخلضراء مقولة سمعتها تقال للبنني ،لكن ال ميكن أن تقال لها ألنها بنت ( .مثال
على مقوالت :ممنوع أن يبكي الفتى ،على الفتاة أن ترجع للبيت قبل أن تغيب الشمس ،من العيب أن تقود الفتاة الدراجة ،على
الفتى أن يكون خشناً).
2 .بعد االنتهاء من كتابة البطاقات يضع املشاركون/ات البطاقات على األرض في وسط الغرفة ويقومون بالتجول ما بينها واختيار
بطاقتني :واحدة تضامنوا وتعاطفوا معها ،والثانية أزعجتهم ولم يحبوها .ويعرض/تعرض كل مشارك/ة البطاقات التي اختارها/
اختارتها ويشرح /تشرح أسباب التعاطف أو االنزعاج من املقوالت اخملتارة ،وعلى املدرب/ة في هذه املرحلة منح جميع املشاركني/ات
فرص َة إبداء آرائهم ومشاعرهم جتاه املقوالت.
النقاش التلخيصي:
على املدرب/ة شرح مفهوم النوع االجتماعي من خالل التطرق في النقاش التلخيصي إلى العوامل التي تقف وراء هذه االختالفات والتي
ص مفهوم النوع االجتماعي والعوامل املؤثرة به.
تساعد في ظهورها ،ومنها نحاول استخال َ
على املدرب هنا توضيح املواضيع التالية والتركيز عليها خالل النقاش اجلماعي:
•ما هي العوامل التي تساعد على ظهور االختالفات؟
•هل تشرح املقوالت التي ذكرتها اجملموعة وضع الفتاة في اجملتمع؟
•عن ماذا تعبر هذه املقوالت واالختالفات في رؤية اجملتمع للبنني والبنات؟
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«لعبة النوع االجتماعي»:
		
الهدف:
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

تذويت املشاركني/ات بالفرق بني النوع االجتماعي واجلنس.
 30دقيقة
النشرة رقم ()1

سير التمرين:
.
.
.
.

1يقوم املدرب/ة بسؤال اجملموعة عما إذا فهموا الفرقَ من خالل التمرينات السابقة بني “النوع االجتماعي” و“اجلنس”.
2اشرح/ي الفرق بصورة سريعة وبسيطة.
3اقرأ/ي بيانات النشرة املرفقة ذات العالقة بيوم النوع االجتماعي رقم ( )1ثم يُطلب منهم /ن حتديد كل عبارة فيما إذا كانت مرتبط ًة
باجلنس أو تشير إلى مفهوم النوع االجتماعي.
4ناقش/ي األجوب َة مع كافة أعضاء اجملموعة على أن يتم التركيز في ذات النقاش على األسئلة واملضامني التالية:
أي من العبارات أو البيانات مفاجأةً لك؟
•هل شكّل ٌ
•هل تشير البيانات إلى أن النوع االجتماعي سم ٌة فطرية أم مكتسبة؟
احلديث عن فروق محددة وبارزة ما بني مفهوم اجلنس ومفهوم النوع االجتماعي؟
•هل ميكن
ُ

تلخيص وتقدمي:
ثم يقوم املدرب/ة بتلخيص أهم املفاهيم التي متت مناقشتها والتوصل لها خالل اجللسة األولى باالعتماد على احملتوى رقم (:)2 ،1
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يوم النوع االجتماعي /احملتوى رقم ()1
مفهوم النوع االجتماعي
النوع:
“النوع” تعبير واسع االستعمال في العلوم االجتماعية وهو ،وأن كان يستخدم أحيانا ً بديال ً بسيطا ً عن “اجلنس” ،قد يدل على
عملية معقدة جتعل اجلنسني الذكر َ واألنثى أشخاصا ً اجتماعيني يحملون في أنفسهم من املعاني التي يربطونها بأعمالهم
يكون الذكورة واألنوثة ،وبذا  ،فإن “النوع” تعبير يشير إلى
اخلاصة ،رغبات وبصمات واجتاهات منظمة اجتماعيا ً فيما يخص ما ّ
إنتاج هذا التنظيم االجتماعي للجنسني في فئتني مميزتني مختلفتني :رجاال ً ونساء.

مفهوم النوع االجتماعي:
هو عملية دراسة العالقة املتداخلة بني املرأة والرجل في اجملتمع ،وتسمى هذه العالقة “عالقة النوع االجتماعي” وحتددها
وحتكمها عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية ،عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في األدوار
اإلجنابية واالنتاجية والتنظيمية التي تقوم بها املرأة والرجل.
وعادة ما يسود تلك العالقة عدم االتزان على حساب املرأة في توزيع القوة ،وتكون النتيج ُة احتالل الرجل مكان ًة فوقية ،بينما
تأخذ املرأة وضعا ً ثانويا ً في اجملتمع.
ت ليصبحوا فيما بعد رجاال ً ونسا ًء .إذ يجري
مبعنى أن البشر يولدون ذكورا ً وإناثاً ،لكن التعلم هو الذي يجعل منهم صبي ًة وبنا ٍ
تلقي ُنهم مبادئ السلوك ،وحتدد لهم املواقف واألدوار والنشاطات املناسبة ،إضافة إلى الكيفية التي يتصلون بها مع اآلخرين،
هذا السلوك املكتسب بالتعلم هو الذي يشكل هوي َة النوع االجتماعي ويحدد أدوار َ النوع االجتماعي.
مالحظة :حني يُذكر النوع االجتماعي فهذا ال يعني اجلنس ،كما ال يعني املرأة.

اجلنس:
يحتوي املعنى الواسع لكلمة جنس وجنسانية على مجموع الطبائع اجلسمية والفسيولوجية اخلاصة بالذكور ( اجلنس
الذكري) واالناث ( اجلنس االنثوي) .وكذلك الفوارق الفسيولوجية بينهما أيضا.

ويحدد اجلنس بصفة أدق مبا يلي:
1 .من اجلانب التشريحي :أي التركيب الداخلي لألعضاء التناسلية وبخاصة املميزات األولية اجلنسية التي ميكن تشخيصها
منذ الوالدة.
وظائف هذه األعضاء ،ومن ضمنها ميكن ذكر ُ القدرة اجلنسية واإلنسانية.
2 .من اجلانب الفسيولوجي :أي ذلك الذي يخص
َ
3 .من اجلانب األحيائي :أي الغدد الصماء التي تسمح بتنشيط هذه األعضاء وتطويرها منذ ظهور املميزات اجلنسية
وتشغيلها حتى آخر احلياة ،عبر املراحل اخملتلفة التي مير بها اإلنسان ،والتي تتمثل أهمها في :الوالدة والبلوغ والعجز.
خالصة القول ،إن التخلق َ اجلنسي يتم على مستوى الصبغيات واخلاليا اجلنسية ،واألعضاء واألفراد ،وبالتالي فان اجلنس
يعني تواج َد مجموع املميزات اجلنسية وكذلك الوظائف.
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يوم النوع االجتماعي /احملتوى رقم ()2
اجلنس والنوع االجتماعي والفرق بينهما
النوع االجتماعي:
•ينشئه ويشكله اجملتمع وال يولد مع اإلنسان
•باستطاعة املرأة القيام باألعمال التي يقوم بها الرجل.
•و يستطيع الرجل القيام باألعمال التي تقوم بها املرأة (مثل :رعاية األطفال وتنشئتهم) ،متاما ً كما تفعل املرأة.
•قابل للتغيير

اجلنس:
•بيولوجي -يولد مع االنسان
•املرأة هي التي حتمل وتلد وترضع فقط.
•ال ميكن تغييره ( أي ال ميكن تغيير ميزات اجلنس املتعلقة باحلمل واإلجناب واإلخصاب)
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يوم النوع االجتماعي /النشرة رقم ()1
لعبة النوع االجتماعي
حدد/ي حدد هذه العبارات مرتبطة باجلنس أو بالنوع االجتماعي:
•املرأة عاطفية والرجل عقالني.
•من حق الرجل االحتفاظ بعصمة الطالق بني يديه.
•الزوج هو من يسمح للمرأة بالسفر.
•الرجل ال يخسر باملطلق في حال لم يساهم بشكل يومي في االهتمام باألطفال.
•الرجل يستطيع حمل األثقال واجلري واملرأة ال تستطيع.
•بشكل عام تستطيع املرأة أن تنجب ما بني سن  13و 50ولكن الرجل يستمر في اإلجناب حتى املمات.
• مهمات املرأة الطبيعية رعاية وتنشئة األطفال أما الرجل فال يستطيع القيام بهذه املهمات.
•املرأة ال تستطيع أن تقرر متى حتمل ،فقط الرجل قادر على ذلك ألنه صاحب القرار.
•بإمكان املرأة والرجل أن يقررا معا ً كم طفال ً يريدان.
•بسبب طبيعة تكوينها البيولوجي الذي يلزمها باإلجناب ال تستطيع املرأة السفر والتنقل وهي حامل.
•يحتاج الرجل أحيانا ً أن يراجع الطبيب ملشكلة تتعلق باإلجناب.
•كثيرا ً ما يتسبب إجناب اإلناث في طالق املرأة أو الزواج عليها.
•طبقا ً إلحصاءات األمم املتحدة ،فإن النساء يقمن بـ 67%من العمل في العالم لكن دخولهن تصل إلى  10%فقط من دخل
العالم.
•في مصر القدمية لزم الرجال البيت ومارسوا النسيج ،وأدارت النساء أعمال األسرة وورثت النساء األمالك ولم يرثها الرجال.
•النساء ممنوعات من العمل في األعمال اخلطرة مثل املناجم في باطن األرض والرجال يعملون على مسؤوليتهم الشخصية.
•تتغير أصوات الرجال عند سن البلوغ وال يحصل ذلك للنساء.
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اجللسة الثانية

«خلق الوعي بالذات وبتوزيع األدوار
القائم على النوع االجتماعي»
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«الرداء األحمر»:
األهداف:
1 .التفكير في حكايا النساء إلظهار التجارب واخلبرات الشخصية والتحدث عنها بحرية.
ً
ً
2 .العمل على إظهار أن أدوار النوع االجتماعي عبارة عن بنية مركبة اجتماعياً ،وتاريخيا ،وثقافيا ،وبالتالي ميكن تغييرها ،وذلك
استنادا ً إلى رواية القصص واحلكايا والتحدث عن التجارب الشخصية.
3 .خلق الوعي لدى النساء على املستوى الفردي حول حقيقة أن التغيير يبدأ من ذواتهن.
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

 60دقيقة
كرتات بلونني مختلفني( أخضر ،أزرق)  ،أقالم رصاص ،مواد الصقة ،لوح كبير أو كرتون.

سير التمرين:
1 .اطلب من اثنني من املشاركني/ات قراءة الرداء األحمر ،النشرة املتعلقة بيوم النوع االجتماعي رقم ( ،)2أو يقرأها املدرب /ة إذا
كان ميتلك /متتلك موهب ًة خاصة في القراءة على اعتبار أن ذات النشرة حتتاج إلى قراءتها بشكل متميز تبرز مختلف املشاعر
واألحاسيس الكامنة في ثناياها.
2 .ناقش األسئلة التالية.
•ما هو الشعور الذي راودك عند سماعك القصة.
•هل تعكس القص ُة واق َع النساء في مجتمعنا اليوم ،هل تشابه حياتك ،هل تشابه حياةَ والدتك مثال؟
•ما هي العوامل التي تؤثر في النساء وتدفع بهن للعطاء والتضحية ونكران الذات؟
•هل يجب تغيير الوضع الراهن؟
•ما الذي ميكن للرجال والنساء فعله لتغيير الوضع الراهن؟
مالحظات للمدرب /ة:
النساء بينها وبني عملية التهيئة االجتماعية التي تربني عليها ،اظهر/
ميكن لهذه القصة أن تثير َ عواطف وانفعاالت قوية ،حيث تربط
ُ
ي القضايا املرتبطة بتضحية النساء التي سمحت لألنانية بالتمكن من الرجال ،واعمل على إثارة السؤال املتعلق بكيفية قيام النساء
والرجال معا ً بتعزيز وتكريس األدوار االجتماعية املرسومة للفتيات منذ نعومة أظافرهن ،والسماح بتنشئة الصبيان على االعتقاد بأن
البنات قد ُخلقن خلدمتهم.
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يوم النوع االجتماعي /النشرة رقم ()2
الرداء األحمر
أمي حتتضر ...ورداؤها األحمر هناك ...معلق باخلزانة ...مثل جرح نازف ...في رتل من األثواب الرثة الشاحبة التي أبلت
حياتها فيها .صاحوا بي أن أعود إلى البيت ...وما أن رأيتها حتى عرفت ...بأنها على شفا املوت ...حني رأيت الرداء ،قلت،
كم هو جميل -يا أمي ...لم أره يوما ً عليك.
ما مس جسدي يوما ً اجلسي يا ميس ،أود إعطاءك نصيح ًة أو اثنتني إذا ما قدرت قبل الرحيل...
جلست على سريرها ...وزفرت زفرة حرى ...ما حسبت أن صدرها قادر على احتباسها.
اآلن وقد شارفت على الرحيل ...أرى بعض األشياء بوضوح ...لقد تعبت في تعليمك يا ابنتي ...لكن ما علمتك كان خطأ.
ما الذي تعنني يا أمي ؟
حسنا -علمتك دوماً ...أن املرأة الصاحلة ال تفكر بنفسها أبداً ...وأنها مخلوقة من أجل راحة اآلخرين ورعايتهم وتنفيذ رغباتهم
في كل مكان ...أما ما تريدينه أنت فيجب أن يكون آخر ما تفكرين به ...في انتظار اليوم الذي تنالني فيه مرادك ...طبعا ً ذلك
اليوم لن يأتي أبداً ...تلك كانت حياتي – رعاية أبيك والعناية بك وبأخوتك وأخواتك.
لقد قمت بواجبك على أكمل وجه ...كأقصى ما تستطيع أم أن تفعله
آه يا ميس ،لم يكن ذلك نافعا ً لك -وله .أال ترين؟ لقد أسأت إليك أخطر إساءة...حني لم أسأل – لنفسي شيئاً!
أبوك في الغرفة اجملاورة ...قلق مضطرب يحدق في اجلدران ...حني أخبره الطبيب ...كان للخبر وقع سيئ عليه ،أتى إلى سريري
وامتص نسغ احلياة من عروقي“ .ال ميكن أن متوتي أتسمعني؟ ما الذي سيحدث لي من بعدك؟ ما الذي سيحدث لي؟ حسناً،
سيكون األمر ُ صعبا ً عليه حني أرحل ...فلن يستطي َع حتى العثور على املقالة ،كما تعرفني .وأنتم يا أوالدي كنت مطي ًة سهل ًة
يستيقظ وآخر من ينام سبعة أيام في األسبوع .أوه ،لقد ضيعت الفرص َة منذ وقت
منكم ...في كل زمان ومكان ...كنت أولَ من
ُ
الدرس يا ميس ،تعلمت الدرس!
تعلمت
طويل ...وكنت بالكاد أعرف كيف أمسك بها ...لكني
َ
ُ
جرح ُ
نازف ...بني رتل من الثياب الرثة الشاحبة التي أبلت حياتها
أمي حتتضر ...ورداؤها األحمر هناك ...معلق داخل اخلزانة...
ٌ
ذكراي يا ميس ،ال تتبعي خطواتي ..عديني بذلك ...وعدتها.
فيها...كلماتُها األخيرة إلي كانت :كرمي
َ
التقطت أمي أنفاسها ...ثم أخذ َت فرص َتها في املوت.
الدرس مني ...تعلموا أن املرأةَ لم
رأيت كيف يعامل ...أشقا ُؤك زوجاتهم ...األمر يثير الغثيان ،ألنني َمن علّمهم ذلك ...تعلموا
َ
ُ
تخلق إال لتعطي ...عجباً! كل قرش ادخرته ...صرفته على ثيابكم أو كتبكم ...حتى حني لم يكن ذلك ضرورياً ...ال أذكر مرةً أني
الرداء األحمر ...وجدتُني أملك عشرين
ابتعت ذاك
ذهبت إلى السوق لشراء شيء جميل لي ...قيما عدا السنة املاضية...حني
ُ
َ
دوالراً ...لم يكن املبل ُغ مخصصا ً لشيء معني ،وكنت في طريقي لدفعه كرسم إضافي على غسالة الثياب...لكن بطريقة ما –
عدت إلى البيت مع هذه العلبة الكبيرة ،نهرني وال ُدك حينذاك ...أين ستذهبني وعليك شيء كهذا  -إلى مسرحية أو ما شابه؟
حسبت دوما ً أنني إن لم آخذ شيئا ً لنفسي في هذا
وكان محقاً .وأظنني لم أجرب الرداء...إال في املتجر حني ابتعته .آه يا ميس-
ُ
العالم فسأحصل على كل ما أريد في العالم اآلخر ...لكني لم أعد أؤمن بذلك اآلن.
الرب يريدنا أن نحصل على شي ما .اآلن وهنا في هذا العالم .صدقيني يا ابنتي ،إذا ما أنقذتني املعجزة من فراش
وأعتقد أن َّ
املوت هذا ،فسوف ترينني أُما ً مختلفة ...ألنني سأكون ذلك.
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«ما هي األمناط الذكورية واألنثوية»:
األهداف:
1 .زيادة الوعي بأمناط الذكورة واألنوثة.
2 .استهالل النقاش حول تبعات وعواقب التنميط.
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:
		

 60دقيقة
لوحات ،أقالم
النشرتان ( )6و ()7

سير التمرين:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

قسم اجملموعات إلى مجموعات صغيرة أحادية اجلنس واعط كل منها صفحتني من صفحات اللوحة املتحركة وأقالماَ.
ّ 1
2اشرح /ي للمشاركني /ات بأننا سوف نقوم بفحص ودراسة ما نعنيه باألمناط اجلنسية ،ثم اطلب /ي من كل مجموعة استخدام
آلية اقتحام الذهن ،لكشف جميع خصائص وسمات اجلنس اآلخر التي يعتقدون بوجودها أو شاع سماعُ هم للتعبير عنها ،مثل
(النساء يتصفن بالصبر وحب الثرثرة) ،ينبغي أن يكتب املشاركون /ات على رأس كل صفحة النساء هن ....والرجال هم....
3اطلب منهم إعادة كتابة قائمة أخرى لسمات اجلنس الذي ينتمون وينتمني إليه ،ينبغي أن يكتبوا على رأس الصفحة الرجال هم
والنساء هن ،مثال الرجال يتصفون بالعدوانية وعدم الرغبة بإظهار عواطفهم.
4حتتاج كل مجموعة صغيرة ملدة خمس دقائق ليتبادل أفرادُها ردة الفعل على بنود القائمتني...
5علق الصفحات على اللوحة املتحركة واطلب من كل مجموعة أن تقدم ما لديها من أفكار ملدة خمس دقائق.
6اسأل/ي إذا كانت تلك متثل بعضا ً من الصور الشائعة التي يعتقد بها مجتمعنا ،فما هي التبعات والعواقب بالنسبة للرجال
والنساء ،مثال ما الذي يحدث عندما يكون الرجالُ عدوانيني والنساء مستكينات ،على كل مجموعة وضع قائمة بعدد ما تتوقعه
من العواقب.
7علق الصفحات في مكان بارز واعط فسح ًة من الوقت الكافي ليقرأها اجلميع.
8قم بإدارة مناقشة مع اجملموعة بأكملها حول األمناط وعواقبها ،اضف النقاط املذكورة في مالحظات املدرب واملساعد على
تسهيل التدريب.
9وزع/ي النشرتني املتعلقتني بيوم النوع االجتماعي رقم (( )3الصبي الذكر) والنشرة رقم (( )4أعمل بائعا ً للنساء) واعط الفرصة
لظهور ردود األفعال وبدء املناقشة األولية.

مالحظات للمدرب /ة:
التدريب مفيدا ً لفكرة األمناط ولكن خذ حذرا ً من إمكانية أن يسبب بعض التوتر بني مجموعات النساء والرجال ،وإذا ما حصل
يعتبر ُ هذا
ُ
نشاط جلمع أفراد اجملموعة مع بعضهم بعضا ً مرة أخرى.
ذلك أتبعه بلعبة أو
ٍ
في النقاش التلخيصي أظهر /ي النقاط التالية:
•نحن نعاي ُن املعتقدات الشائعة في اجملتمع إضاف ًة إلى بعض من نتائجها.
•إذا كنا ال نريد تلك العواقب على هذا النحو ،ما الذي ميكن أن نفعله للمساعدة على تغييرها؟.
ض احللول وليس هناك “يجب” و“ينبغي” و“ال بد”.
•نحن ال نحاول فر َ
•ملاذا نتخذ موقف الدفاع.
تبعات وعواقب على املستوى الشخصي.
•هنالك
ٌ
الحظ أن النشرات محددةٌ ثقافيا ً إلى درجة كبيرة وينبغي أن تشير عند توزيعها إلى أنها محدودة بخصوصيتها الثقافية ،واسأل/
ي املشاركني /ات عن الطرق التي تتصل عبرها بتجاربهم وخبراتهم وأين يكمن االختالف ،ما هي الضغوط واألمناط احملددة في ثقافة
املشاركني/ات اخلاصة؟.
قد جتد من املفيد أن تطلب إلى رجل منهم قراءةَ النشرة املتعلقة بيوم النوع االجتماعي رقم (( )3الصبي الذكر) ،وامرأة لقراءة النشرة
(( )4أعمل بائعا للنساء) ،أو يقرأها املدرب /ة إذا كان ميتلك /متتلك موهب ًة خاصة في القراءة ،على اعتبار أن النشرتني حتتاجان إلى روايتها
مختلف املشاعر واألحاسيس الكامنة في ثناياها.
بشكل متميز تُبرز
َ

19

«الكشف عن الذات»:
		
الهدف:
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

التعبير عن بعض مشاعرنا املتعلقة بأدوارنا اجلنسية.
 40دقيقية
أقالم ،صفحات صغيرة من الورق ،لوحة كُتبت عليها األسئلة.

سير التمرين:
قسم/ي اجملموعة إلى مجموعات صغيرة من خمسة أشخاص يختلط فيها الرجال والنساء.
ّ 1 .
2 .اشرح/ي للمشاركني /ات أنه في أي وضع من أوضاع احلياة هنالك الفوائد وهناك األضرار املعيقة ،والفرصة مواتية اآلن للتعبير عن
بعض من مشاعرنا الذاتية حول حقيقة كوننا رجاال ً ونسا ًء.
3 .اطلب من كل عضو بشكل منفرد أن يكمل اجلملة التالية:
4 .يسرني في بعض األحيان أنني رجل /امرأة ألن....
5 .اطلب من األعضاء أن يعددوا قدر َ ما يستطيعون من املزايا الناجتة على كونهم رجاال ً أو نساء.
6 .ثم اطلب من كل فرد أن يكمل اجلمل َة التالية:
7 .أمتنى في بعض األحيان لو كنت رجال أو امرأة ألن...
8 .مرة أخرى عليهم تعداد ما يستطيعون من أسباب.
9 .اطلب/ي من كل عضو أن يشارك اجملموعة بقائمة أسبابه اخلاصة ملدة ثالث دقائق.
	10.اطلب/ي من كل مجوعة التفكير باآلتي:
•هل إعداد إحدى القائمتني أصعب من األخرى ،وإن كان األمر ُ كذلك أيهما األصعب؟
•ما هو شعورك لدى سماعك قائم َة أسباب األشخاص اآلخرين؟
•ما هو شعورك عند سماعك عبارات تتعلق باجلنس الذي تنتمي إليه من أفراد اجلنس اآلخر؟
•هل ترغب في حتدي أي من هذه العبارات واالعتراض عليها؟
•ما مدى خروج القوائم على أطر التنميط السائدة؟
•في اجملموعة األساسية اسأل/ي حول ما تعلموه من النشاط؟
مالحظات للمدرب /ة:
املرحلة  6من النشاط ميكن تنفيذ ُها مع اجملموعة األساسية ،هذا األمر قد يحظى بأهمية خاصة إذا لم تكن اجملموعة متوازنة من ناحية
عدد الرجال والنساء ،من املهم أيضا ً أن يسمع كلٌ من اجلنسني آراء بعضهما بعضاً ،بحيث ميكن حتدي ومعارضة املغالطات واألمناط،
كأن يقول أحد الرجال إنه يود لو يكون امرأةً كي ال يضطر للعمل.
يعتبر هذا النشاط مناسبا ً ليتبع النشاط السابق“ ،ما هي األمناط الذكورية أو األنثوية” .هذا النشاط يقدم نقطة انطالق جيدة
ملناقشة طرائق تهيئة الصبيان والبنات اجتماعيا ً وميكن أن تلخص/ي النقاش بحسب املعلومات الواردة في احملتوى أدناه:
تقدمي مادة ونقاش من قبل املدرب/ة:
يقوم املدرب/ة بتقدمي املادة ويطرح نقاشا ً حول النوع االجتماعي وتفكيك مضامينه وأدواره حسب احملتوى رقم (:)5 ،4 ،3
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يوم النوع االجتماعي /احملتوى رقم ()3
تفكيك مضمون النوع االجتماعي:
ك
ت،
لنصبح بعدها رجاال ً ونساء ،الكيفية التي نحدد بها السلو َ
من املهم فهم الكيفية التي نتعلم بها أن نكون صبيانا ً وبنا ٍ
َ
الذكوري واألنثوي ونلقن ممارسة األنشطة التي تعتبر مالئمة جلنسنا ،والطريقة التي يجب فيها أن يتصل أح ُدنا باآلخر ،كل ما
نتعلمه يعتمد على اجملتمع الذي ولدنا له ،موقعنا داخله ،وحالة الفقر أو الغنى النسبية التي نحن عليها ،واجلماعة األثنية
التي ننتمي إليها ،فعلى عكس اجلنس ،تتنوع وتتفاوت األدوار القائمة على النوع االجتماعي .في بعض اجملتمعات ،مثال ،تعمل
النساء كمزارعات ميتلكن الثيران ،ويحرثن حقولهن! في مجتمعات أخرى يعتبر ذلك مخالفا ً لشرع اهلل ونواميس الطبيعة!
وفي حاالت غيرها حيث أدت احلروب أو ضرورات الهجرة من الوطن ،وغير ذلك من العوامل ،إلى حتمل العديد من النساء املسؤولي َة
تعديالت وتغيرات على العادات والتقاليد مكنتهن من امتالك وسائل اإلنتاج لدعم وتزويد أسرهن
الكاملة عن أسرهن ،طرأت
ٌ
ً
مبستلزمات العيش ،إذن األدوار اجلندرية ال تتفاوت وحسب ،بل تتغير أيضا مبرور الزمن.
اهتمامه
ال يتفحص التحليلُ القائم على النوع االجتماعي األدوار َ واألنشطة فحسب ،بل يعاين العالقات أيضاً ،وال ينحصر
ُ
فقط باألسئلة املتعلقة مبن يقوم بالفعل وما الذي يفعله ،بل أيضا مبن يصنع القرار َ ويتخذه ،ومن يحصل على املكاسب
والفوائد ومن يستخدم املواردَ املتاحة مثل األراضي ،والقروض ،ومن يتحكم بهذه املوارد ،وما هي العوامل األخرى املؤثرة على
العالقات في اجملتمع مثل قوانني حقوق امللكية واإلرث.
ت مختلفة ،نتيجة الختالف أدوارهم ومسؤولياتهم النوع اجتماعية،
ت
وجتارب وحاجا ٍ
كل ذلك يكشف أن للرجال والنساء خبرا ٍ
َ
وكالهما يلعب دورا ً في مجال العمل اإلنتاجي وحياة اجملتمع احمللي ،لكن مساهم َة النساء قد تكون أقل ظهورا ً وانتظاماً ،ففي
النساء قد ينتجن الغذاء الستهالك األسرة ،وتبقى القيم ُة
حني إن عمل الرجال في امليدان الزراعي قد يثمر دخال ً نقدياً ،فإن
َ
ً
النقدية مستترةً ،وفي حياة اجملتمع احمللي ،يحظى الرجال عموما بتمثيل اجملال العام! في حني أن دور النساء ( التنظيم ) قد
يكون حاسما ً في أهميته ،لكنه يظل أقل وضوحاً ،خصوصا ً بالنسبة للغرباء عن ذلك اجملتمع ،إن ما يُحجب خلف العمل
اإلنتاجي وحياة اجملتمع احمللي معاً ،هو العمل اإلجنابي والبيولوجي واالجتماعي ،ذلك هو األساس الذي تقوم عليه بنية اجملتمع
اإلنساني :رعاية األطفال واألسرة ،احلفاظ على األسرة املعيشية ،احلصول على املاء والوقود ،تصنيع وطهي الطعام ،احملافظة
على نظافة وصحة املنزل وأهله ،قد تكون هذه املهام شاق ًة ومرهق ًة وتستهلك الكثير من الوقت ،لكنها تؤخذ باعتبارها أمرا ً
مفروغا ً منه ،وبشكل عام تقع جميعها على كاهل النساء ،أما النتيج ُة فهي أن هذا العمل لم يقدَّر حق َ قدره ،األمر الذي أفرز
عواقب كارثية .ويكشف التحليلُ القائم على النوع االجتماعي أدوار َ وعالقات الرجال والنساء في اجملتمع،
في معظم األحيان
َ
إحصائيات األمم املتحدة التي كثر االستشهاد بها ،على نفس القدر من الدقة
ومظاهر َ عدم املساواة في تلك العالقات ،وال تزال
ُ
والصحة اليوم كما كانت عليه حني متت صياغتها قبل عقد من السنني:
تؤدي النساء ثلثي حجم العمل العاملي.
ويكسنب عُ شر الدخل العاملي.
ويشكلن ثلثي عددَ األميني في العالم.
وميلكن أقل من  1%من ممتلكاته.
إن العمل على قضايا النوع االجتماعي يُخرج النساء من اخللفية املعتمة ويضعهن في دائرة الضوء.
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يوم النوع االجتماعي /احملتوى رقم ()4
دور النوع االجتماعي:
الدور هو منوذج لسلوك الفرد ،بحيث أن لكل إنسان بشكل عام أكثر َ من دور واحد في املستويات اخملتلفة ،حتدد أدوار النوع
االجتماعي من طرف اجملتمع ،وتكون مرتبط ًة بتوقعات اجملتمع من الفرد .يبني اجملتم ُع هذه التوقعات بناء على اجلنس ،فيحدد
أدوارا ً خاصة بالذكور ،وأخرى خاصة بالنساء .ترتبط بكل دور من هذه األدوار مجموعة من السلوكيات التي تعبر عن القيم
السائدة في اجملتمع ،وبالتالي فإنه يتم تقييم الرجال والنساء مجتمعيا ً وفقا ً لنجاحهم/ن في تأدية األدوار احملددة لكل منهم.
تتحدد لإلنسان واجبات وحقوق معينة وفقا ً للدور أو األدوار التي يقوم/تقوم بها ،وهي بدورها حتدد مركزهما االجتماعي ،يتغير
الدور وفقا ً للتغييرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية والسياسية التي يتأثر بها الفرد.

أدوار النوع االجتماعي:
ُ
الظروف االجتماعية ،وليس االختالف
ويعني هذا املصطلح أن األدوار التي يقوم بها كلٌ من اجلنسني هي أدوار ٌ تشكلها
البيولوجي ،فعلى سبيل املثال إذا كانت تربية األطفال وأعباء العمل املنزلي مرتبط ًة تقليديا ً باملرأة ،فان ذلك ليس له عالقة
بتكوينها البيولوجي كامرأة ،إذ إن هذه األدوار ميكن أن يقوم بها الرجلُ أيضاً ،وعليه فإن أدوار النوع االجتماعي تختلف عن أدوار
اجلنس البيولوجي ،فاألولى قد تكون متبادلة بني اجلنسني في حني أن الثانية تتسم بالثبات.
إذن ،فإن أدوار النوع االجتماعي هي تلك التي يحددها اجملتمع والثقافة لكل من النساء والرجال على أساس قيم وضوابط
وتصورات اجملتمع لطبيعة كل من الرجل واملرأة ،الذكر واألنثى ،وقدراتهما واستعدادهما ،وما يليق بكل منهما حسب توقعات
اجملتمع.

توزيع النوع االجتماعي للعمل:
تقسيم النوع االجتماعي للعمل ليس جامداً ،بل إن للشخص الواحد العديد من األدوار ،وقد تكون هذه األدوار ُ مقبول ًة عامة،
إن
َ
إال أن أحدها قد يتغلب على اآلخر حسب الظروف ،ما يؤدي إلى فقدان التوازن بينها ،وبخاصة في حالة الصراع واالصطدام بني
األدوار واملصالح اخلاصة بكل واحد منها.
ويشتد هذا الوض ُع حدةً وصرامة في اجملتمعات العربية ،حيث يعترف للمرأة بدورها األسري فقط ،أي بدورها كزوجة ،وأم ،وربة
بيت ،بينما يقع جتاهلٌ على ما تقوم به من أعمال إنتاجية داخل البيت وخارجه .وحتى بالنسبة إلى الرجل ،فإنه إذا أراد أن يخرج
عن احلقل احملدد له على أساس دوره اإلنتاجي في مقر العمل(خارج العمل) وعن مهمته األساسية التي تكمن في كسب
العيش واإلنفاق على األسرة ،فإن إسهامه ،مهما كان ،سوف يقلل من قيمته كرجل ،وال تعطى أية أهمية ملا يأتي به من أعمال
كمساعدة الزوجة في البيت ،أو تأدية أي عمل يعتبر من طرف اجملتمع عمال ً نسائياً.

ميكن تقسم العمل إلى ثالث فئات رئيسية:
 .1العمل اإلنتاجي
إنتاج السلع واخلدمات لالستهالك والتجارة (الزراعة ،صيد األسماك ،االستخدام ،واالستخدام الذاتي) ،وحني يسأل
يشمل
ُ
الناس عما يعملون ،فإن اإلجابة في معظم احلاالت تتصل بالعمل اإلنتاجي ،خصوصا ً العمل املأجور أو الذي يولد الدخل،
وميكن للنساء والرجال معا ً أن ينخرطوا في ممارسة األنشطة اإلنتاجية ،لكن في معظم اجملاالت ،سوف تختلف وظائفهم
ومسؤولياتهم تبعا ً للتقسيم اجلندري للعمل ،وفي العادة عمل النساء اإلنتاجي أقل وضوحا ً وأقل قيم ًة من عمل الرجال.
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 .2العمل اإلجنابي
إجناب ورعاية األطفال ،وحتضير الطعام ،وجمع املاء والوقود
يشمل رعاية األسرة واحلفاظ عليها وعلى أعضائها ،مبا في ذلك
ُ
والتسويق واألعمال املنزلية والعناية بصحة العائلة ،ويحظى العمل اإلجنابي بأهمية حاسمة ال غنى عنها لبقاء النوع البشري،
ومع ذلك فمن النادر اعتبارُه عمال ً حقيقياً .وفي اجملتمعات احمللية الفقيرة ميثل العملُ اإلجنابي في قسمه األعظم جهدا ً يدويا ً
مكثفا ً يستهلك الكثير َ من الوقت ،كما تنحصر مسؤولي ُته بصورة كاملة تقريبا ً بالنساء والفتيات.
 .3العمل في اجملتمع احمللي
يشمل التنظيم اجلماعي للمناسبات واخلدمات االجتماعية ،الطقوس والشعائر واالحتفاالت ،أنشطة حتسني األوضاع في
اجملتمع ،املشاركة في اجملموعات واملنظمات السياسية احمللية ،لكنه برغم ذلك يشمل استهالك قدر كبير من الوقت املقدم
طوعياً ،ويعتبر على درجة كبيرة من األهمية لتنمية اجملتمعات احمللية من الناحيتني الثقافية والروحية ،إضاف ًة إلى كونه وسيل ًة
غايتها تنظيم اجملتمع احمللي والوصول بأفراده إلى حقهم بتقرير املصير وينخرط كل من الرجال والنساء في أنشطة اجملتمع
احمللي ،بالرغم من هيمنة التقسيم اجلندري للعمل هنا أيضاً.
انخراط النساء والرجال واألوالد والبنات في كافة ميادين العمل هذه ،لكن في العديد من اجملتمعات تقع مسؤولية
ويرجع
ُ
العمل اإلجنابي برمته تقريباً ،ومعظم العمل اإلنتاجي على عاتق النساء ،وأي تدخل تنموي في ميدان منها سوف يؤثر على
امليدانني اآلخرين ،كما ميكن ألعباء العمل امللقاة على عاتق النساء أن حترمهن من املشاركة في املشاريع اإلمنائية ،وحني يشاركن
فعال ً فإن الوقت اإلضافي الذي يُستهلك في الزراعة ،أو اإلنتاج ،أو التدريب أو االجتماعات سوف يكون على حساب العمل في
املهام األخرى مثل رعاية األطفال وحتضير الطعام.
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يوم النوع االجتماعي /احملتوى رقم ()5
األدوار:
•الدور اإلجنابي
•الدور اإلنتاجي

الرجل:
•ميارس الرجل بعض األعمال املنزلية من حني إلى آخر.
•في معظم الدول يشكل الرجال الغالبية العظمى من القوى العاملة في قطاع االقتصاد الرسمي.
•غالبا ً ما يعتبر الرجلُ املعيلَ األساسي لألسرة حتى في احلاالت التي يكون فيها عاطال ً عن العمل.

املرأة:
•احلمل والوالدة وتربية األطفال وتدبير كل شؤون العائلة.
•تشغل املرأة الوظائف اخملصصة لها ذات األجور الدنيا في قطاعات معينة من االقتصاد الرسمي.
•تعمل غالبية النساء اللواتي يتقاضني أجرا ً متدنيا ً في االقتصاد غير الرسمي ،ويكون عملُهن غالبا ً في نطاق املنزل أو احلي
الذي يعشن فيه.
ً
•عندما تقوم النساء بدور املعيل الثانوي في كسب رزق العائلة ،غالبا ما تكون مساهم ُتهن ملحوظ ًة في زيادة الدخل،
خاصة في إطار العائالت الفقيرة.
•في العائالت التي ترأسها امرأة تكون هي أحيانا ً املعيلَ الوحيد لها.
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يوم النوع االجتماعي /النشرة رقم ()3
الصبي الذكي:
لو كان لدي أدنى معرفة مبا يعنيه أن أكو َن رجال ً في احلقيقة ،فأنا على ثقة تامة بأني ما كنت ألمضي قسما ً كبيرا ً من سنوات
طفولتي في انتظار يوم املكافأة .قبل أن أحقق َ اإلجناز في الوصول إلى مرحلة ،الرجل الذكر ،كان على ذلك مكابدة قمع وعذاب
وجودي في مرحلة الصبي الذكر.
تعلمت منذ نعومة أظفاري أن إجنازاتي األولى كانت تتمثل في تفوقي على ذلك اخمللوق الضئيل اآلخر الذي يسكن األرض :البنت.
بكيت أخبراني
و ّجهني والداي عبر تلك احلقبة الصعبة توجيها ً جيداً .وقدما إلي بعضا ً من املؤشرات والنصائح املفيدة .فإذا ما
ُ
علي جتنب األشياء البناتية املعتادة  :األلوان الزاهية (ال سيما الوردي
أال أفعل ذلك ،ألن
َ
البكاء من طبع البنات الصغيرات .وتوجب ّ
منها) ،والقفز باحلبلة والدمى والشرائط  ....وإذا ما أرادا تهديدي حني يطول شعري أو أهملُ
تسريحه ما كان عليهما سوى
َ
رأيك لو نض ُع شريطة ملونة على شعرك؟! وكان مجرد التفكير بذلك كافيا ً إلجباري على اخلنوع وملء قلبي باخلوف.
القول :ما َ
وإذا ما كنت خجال ً وصامتا ً في صحبة اآلخرين ،اعتبرا تصرفي مشابها ً لتصرف البنت احلمقاء ،اسمي ايفان ،وإذا ما كان أبي في
حالة املرح ،وأراد التلذذ بتعذيب اآلخرين ،ناداني باسم ايفون ،وساعده على ذلك شقيقي األكبر .كنت أكره ذلك وأبغضه ،إلى
درجة قيامي بقذف شقيقي باحلجارة.
دخلت املدرسة حتى أدركت مدى ضعف البنات جسدياً .فإن أراد املدرسون حمل أي شي ثقيل الوزن ،نادوا دائما ً علينا ،نحن
ما إن
ُ
املدرس بنتا ً بالضرب على راحتيها بالعصا ،كانت تبكي بحرقة .نحن األقوياء :نحاول على األقل خنق
الصبيان ،وكلما عاقب
ُ
عبراتنا في مآقينا (باملعنى اجملازي طبعاً) .هذا يذكرني بواحدة من أكثر جتاربي مهانة ،كنت في حوالي الثامنة من العمر  :ونادى
املدرس كي أنالَ عقوب َة عصا على يد ّي االثنتني .ها! ها! لم يستطع أن يدفعني إلى البكاء ،استدرت بعيداً ،وأحسست
علي
ُ
ّ
بالدموع متأل عيني فجأة .شعرت بالعصا تنزل على رجلي تدفقت الدموع سخي ًة من عيني وسالت على وجهي .فيما بعد،
أصبحت على درجة عالية من الكفاءة في كبح جماح عواطفي ومشاعري في حلظات للضغوط أو األلم .وكوني
سرعان ما
ُ
ً
ألعب جميع األلعاب؛ كرة القدم ،الركبي ،املالكمة ،املصارعة وغيرها  ..لقد جتنبت كل ذلك عبر
صبيا ً ذكرا يعني بالطبع أن
َ
اجلد في الدراسة ،واستطعت تفادي كل هذه األلعاب اخلشنة مع األوالد ،كما جنحت في جتنب إظهار مشاعري وعواطفي .وحني
صرت في احلادي َة عشرةَ شعرت بأنني حققت جناحا ً كبيرا ً نتيج َة كوني صبيا ً ذكراً .لكن لألسف ،كان هناك ثمنٌ توجب علي
ُ
دفعه  :القمع.
ُ
املصدر :إيان دوغالس( ،مقتطفات من رجل ضد التمييز)
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يوم النوع االجتماعي /النشرة رقم ()4
بائع النساء
مهنتي ؟
بائع للنساء.
أبيعهن جديدات ومستعمالت!
عندي موديالت عديدة
لتختار منها
وأثق أن لدي واحدةً
تناسبك متاما ً
هذه من موديل تقليدي:
تفعل كما تؤمر
ال تزعم املعرفة
وال تدعي اجلرأة
وتلك من منوذج ربة املنزل:
لقية ال جتدها دائما ً
تخيط وتطهو وتنظف
وتنتج األفكار الصغيرة باجلملة
والتالية من منوذج السكرتيرة
ال ميكن التفوق عليها في الطباعة
قهوتها لذيذة ،وساقاها رشيقتان
وال توصف إال بكلمة حلوة
هنالك منوذج املثقفة
األولى في صفها
تدير احلديث واحلوار
وتعرف متاما ً متى تصمت
امرأة لالستعمال املتكرر؟
أجل ،لدي الكثيرات من هؤالء
لكن قد تفاجئك واحدة تتحداك بأكثر مما حتتاج
تفكر ..تشعر ..حتب
تكون حقيقية ..لكنها غير مكفولة.
(املصدر :ماري آن برومنان ،املركز النسائي ،كني كوليج ،نيوجرسي ،يونيون ،الواليات املتحدة).
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اليوم الثاني
«العنف وأشكاله واآلثار املترتبة عليه»
يشمل اليوم على جلستني على النحو التالي:
1 .حتديد معنى العنف املبني على النوع االجتماعي ،وأشكاله.
2 .حتديد اآلثار املترتبة على العنف.
اجللسة األولى
اجللسة الثانية

1 .العنف املبني على النوع االجتماعي ،وحتديد أشكاله.
1 .اآلثار والتبعات املترتبة على العنف ،والعوامل التي جتبر النساء على الصمت.

األهداف

 .1حتديد معنى العنف املبني على النوع االجتماعي
 .2حتديد أشكال العنف املبني على النوع االجتماعي.
 .3حتديد اآلثار املترتبة على العنف.
 .4حتديد العوامل واالعتبارات التي تقيد النساء ومتنعهن من طلب احلماية.

احملتوى

 .1تعريفات ومفاهيم أساسية حول العنف املبني على النوع االجتماعي.
 .2العنف ضد النساء في عجلة حياتهن.
 .3أشكال العنف املمارَس ضد النساء والفتيات.
 .4أشكال العنف األسري.
 .5العوامل التي تكرس العنف املبني على النوع االجتماعي.
 .6احليلولة ضد العنف األسري.
 .7حقائق وأرقام عن العنف األسري في فلسطني.

اآلليات املستخدمة

العمل ضمن مجموعات ،نقاش جماعي ،دراسات حالة ،ألعاب تنشيطية.

األدوات واملواد
املستخدمة

لوح قالب ،أقالم للوح ،شريط الصق ،كرتات ملونة ،أقالم وأوراق ملونة .A4

الوقت

يوم تدريبي

اخملرجات

فهم معنى العنف املبني على النوع االجتماعي وتذويت املشاركني باألشكال املتعددة للعنف،
باإلضافة إلى تذويتهم باملعاناة التي متر بها النساء املعنفات وعدم قدرتهن على البوح بها.

يبدأ املدرب/ة بالترحيب باملشاركني في اليوم الثاني ،والتأكيد إن كانوا سجلوا أسماءهم ثم يبدأ بفعالية اإلحماء.
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اجللسة األولى

«حتديد معنى العنف املبني على
النوع االجتماعي ،وأشكاله»
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فعالية اإلحماء:
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

 15دقيقة
ال شيء

سير التمرين:
اطلب /ي من كل مشارك/ة أن يرسم نفسه وهو يقوم بعمل يستمتع به ،وبعد  15 – 10دقيقة يتم سؤال املشاركني /ات للتعبير عن
رسوماتهم/ن وشرحها .ثم دع كل مشارك يوقع اسمه على الرسم وتعلق اللوح ُة على احلائط.
ثم ينتقل املدرب ملراجعة اليوم السابق من خالل سؤال املشاركني/ات األسئلة التالية:
•ماذا تعلمنا باألمس؟
•هل هناك إضافات ومشاركات؟
•هل هناك جتربة خاصة باألمس نرغب بالتحدث عنها؟
•هل هناك قصة نرغب بتقدميها؟
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«من املهد إلى اللحد»
		
الهدف:
		
الزمن:

استدعاء وحتليل ممارسات العنف على اختالف أشكاله التي تتعرض لها النساء في مختلف مراحل حياتهن من
املهد إلى اللحد.
 40دقيقة

املواد املطلوبة:
لوح قالب ،ورق كبير ،أقالم ملونة ،مادة الصقة ،خمس بطاقات ملونة ،ويكتب على كل بطاقة عنوان رئيسي ميثل مرحل ًة من مراحل حياة
النساء على النحو التالي :بطاقة رقم  :1مرحلة ما قبل الوالدة؛ بطاقة رقم  .2مرحلة الطفولة؛ بطاقة رقم  .3مرحلة املراهقة؛ بطاقة
رقم  .4مرحلة البلوغ؛ بطاقة رقم  .5مرحلة الكهولة ،نسخة من النشرة املتعلقة بيوم العنف املبني على النوع االجتماعي رقم ()4
التي جتسد عجلة العنف والقوة والسيطرة والتي تترجم إلى ممارسات تتعرض لها النساء في مختلف مراحل حياتهن.
سير التمرين:
.
.
.
.

.

1يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى خمس مجموعات صغيرة بحسب اآللية التي يراها املدرب مناسبةً.
2توزع بطاقة واحدة لكل مجموعة من اجملموعات اخلمس والتي متثل بدورها مرحل ًة من مراحل حياة النساء كما ورد أعاله ،باإلضافة
إلى مجموعة من البطاقات الفارغة حتمل اللو َن ذاته الذي ميثل مرحل ًة بعينها ،على سبيل املثال :إذا كانت البطاقة التي تتعلق
مبرحلة الطفولة حمراء ،يتم توزيع مجموعة من البطاقات احلمراء الفارغة لنفس اجملموعة ،وهكذا.
3على كل مجموعة من خالل نقاشها استدعاء جملة املمارسات التمييزية التي تتعرض لها املرأةُ في مرحلة من مراحل حياتها،
بحسب البطاقة التي وزعت عليهم.
4تعود اجملموعات إلى اجملموعة الكبيرة وتستعرض كل مجموعة املمارسات التمييزية في كل مرحلة على الترتيب .1 :مرحلة ما قبل
الوالدة .2 ،مرحلة الطفولة .3 ،مرحلة املراهقة .4 ،مرحلة البلوغ .5 ،مرحلة الكهولة .على أن يتم وضع البطاقات اخملصصة لكل
مرحلة في اجلزء اخملصص لها في الرسم كما في النشرة املتعلقة بيوم العنف املبني على النوع االجتماعي رقم ( ،)1والذي ميثل
عجل َة العنف في دورة حياة النساء كما مت رسمه من قبل املدرب/ة على ورقة من أوراق اللوح القالب.
5يتم إضافة املمارسات التي لم تتطرق لها اجملموعات كي تشكل في جوهرها مجملَ املمارسات التي تعبر في جوهرها عن عنف
تتعرض له النساء في دورة حياتهن.

مالحظات للمدرب /ة:
من املهم أن يتم اإلشارة بعد االنتهاء من العرض الى أن املمارسات التي تتعرض لها النساء في مختلف مراحل حياتها هي من اآلليات
االجتماعية الهامة التي ُت َبر النساء من خاللها على البقاء في مكانة خاضعة مقارنة بالرجل ،على اعتبار أنه ميلك القوةَ والسيطرة
التي منحته إياها الثقافة الذكورية السائدة في اجملتمعات على اختالفها.
تلخيص وتقدمي:
ثم يقوم املدرب بتلخيص أهم املفاهيم التي متت مناقشتها والتوصل لها خالل اجللسة األولى باالعتماد على احملتوى رقم (.)7 ،6
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي /احملتوى رقم ()6
تعريفات ومفاهيم أساسية
تعريف مقبول عامليا ً للعنف املوجه ضد النساء .ويفضل بعض الناشطني في مجال حقوق اإلنسان تعريفا ً واسع
ال يوجد
ٌ
القاعدة يشمل “العنف البنيوي” ( )structuralكالفقر ،والفرص غير املتساوية في الصحة والتعليم .وقد جتادل آخرون وضع
تعريف أكثر حتديدا ً من أجل عدم فقدان القوة الوصفية احلقيقية للمصطلح .وعلى أية حال ،فقد مت االعتراف باحلاجة لتطوير
تعريفات عملياتية خاصة جلعل مهمة البحث واملراقبة أكثر حتديدا ً وأشمل قابلة للتطبيق ضمن السياقات الثقافية اخملتلفة.
العنف املوجه ضد املرأة بأنه “أي فعل عنف مبني
ويعرف إعالن األمم املتحدة اخلاص بإزالة العنف املوجه ضد النساء ()1993
َ
على الفرق النوعي بني اجلنسني (الذكر واألنثى)  Genderيؤدي إلى ،أو من احملتمل أن يؤدي إلى أذى جسدي ،نفسي ،جنسي أو إلى
معاناة املرأة ،مبا في ذلك التهدي ُد بالقيام مبثل تلك األفعال ،اإلكراه أو احلرمان االستبدادي من احلرية ،سواء حدث ذلك في احلياة
العامة أو اخلاصة”.
ويعود هذا التعريف إلى جذور العنف القائم على النوع ،والذي يقر بأن “العنف ضد النساء هو أحد اآلليات االجتماعية الهامة
النساء من خاللها على البقاء في مكانة خاضعة مقارنة بالرجل” .كما انه يوسع تعريف العنف ليشمل كال ً من
التي ُت َبر
ُ
التعريف تلك األنواع من األفعال التي حتدث في احلياة اخلاصة والعامة.
األذى اجلسدي والنفسي املوجه ضد النساء ،ويشمل
ُ
ويعرف اإلعالن العنف املوجه ضد النساء بأنه يتمثل بثالثة مجاالت ،لكنه ليس محصورا ً بها ،وهي :العنف الذي يحدث في
العائلة ،وفي اجملتمع العام ،والذي ترتكبه الدول ُة أو تتغاضى عنه.
وعليه ،فإن “العنف املبني على أساس النوع االجتماعي” :هو تعبير يغطي كاف َة أنواع األذى الذي يثار ضد إرادة الشخص،
والناجت عن تفاوت السلطة املرتكز على أدوار النوع االجتماعي .وفي كافة أنحاء العالم يكون العنف املبني على أساس النوع
االجتماعي “كثيرا ً ما يستخدم بدال ً من التعبير “العنف ضد املرأة” .ومن أسباب اعتبار تعبير “العنف املبني على أساس النوع
العنف ضد املرأة هو أنه يبرز العالقة بني وضع املرأة واألوالد الذين هم
االجتماعي” أفضل من غيره من التعبيرات التي تصف
َ
ً
ً
ً
ً
ً
عرضة كذلك للعنف املرتكز على النوع االجتماعي .وقد يكون العنف جسديا أو جنسيا أو نفسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو
ثقافياً .وتضم مجموعات املتسببني بالعنف أفراد اجملتمع احمللي و /أو أشخاص قائمني بعمل املؤسسات الثقافية أو الدينية أو
احلكومية.
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي /احملتوى رقم ()7
العنف ضد النساء خالل دورة حياتهن
املرحلة

نوع العنف

ما قبل الوالدة

اإلجهاض االنتقائي تبعا ً جلنس اجلنني ،تأثيرات ضغوط فترة احلمل بشأن نوع املولود القادم.

الطفولة

جرائم الوأد (قتل األطفال اإلناث) ،اإلساءة اجلسدية ،اجلنسية والنفسية.

الصبا

القصر ،تشويه األعضاء التناسلية ،اإلساءة اجلسدية ،اجلنسية والنفسية ،بغاء األطفال
زواج
َّ
والتصوير اإلباحي.

املراهقة
والبلوغ

عنف املعاكسة واملواعدة ( مثل سكب األحماض ،واالغتصاب عند املوعد) ،اجلنس قسرا ً لتغطية
اقتصادية ،االعتداءات اجلنسية داخل العائلة ،اإلساءة اجلنسية في مكان العمل ،االغتصاب ،التحرش
اجلنسي ،البغاء باإلكراه والتصوير اإلباحي ،املتاجرة باملرأة ،عنف الشريك ،االغتصاب الزوجي ،إساءة
املهر والقتل ،جرائم القتل من قبل الشريك ،اإلساءة النفسية ،اإلساءة إلى النساء املعاقات ،واحلمل
باإلكراه.

الكهولة

االنتحار باإلكراه أو قتل األرامل ألسباب اقتصادية ،اإلساءة اجلنسية ،اجلسدية والنفسية.

( املصدر“ :العنف ضد النساء” ،منظمة الصحة العاملية )97.8/WHD/FRH ،.WHO
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي /النشرة رقم ()4
من املهد إلى اللحد
مرحلة
البلوغ

مرحلة
الشباب

مرحلة
الكهولة
القوة
والسيطرة

مرحلة
املراهقة

مرحلة
الطفولة
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تعددت األشكال ...والعنف واحد»
األهداف:
•التعرف على أنواع وأشكال العنف املمارَس ضد النساء والفتيات.
العنف على اختالف أشكاله ،يبقى عنفا ً وله تأثيرات عميقة على النساء والفتيات ضحايا العنف.
•تذويت اجملموعة بأن
َ
 90دقيقة
مدة التمرين:
املواد املطلوبة :ال شيء
مجموعة أفالم تلخص أشكال العنف املمارَس ضد النساء.
		
املرفقات:
سير التمرين:
1 .يقوم /املدرب /ة بالطلب من اجملموعة اإلصغاء إلى مجموعة أفالم تتعلق بأشكال العنف التي متارَس ضد الفتيات وضد النساء.
2 .بعد مشاهدة األفالم يتم الطلب من اجملموعة اجللوس في حلقة دائرية ملناقشة الصور اخملتلفة للعنف ،على أن يتضمن النقاش
مع اجملموعة الكبيرة ،احملاور التالية:
1 .ما هي مشاعرُكم ،آراؤكم ،وأكثر املقاطع التي أثرت بكم؟ وملاذا؟ (وحبذا لو يتم رصد مشاعر كل واحد داخل اجملموعة على
اعتبار أن األفالم تثير العواطف واملشاعر جتاه الصور التي رصدتها ذات األفالم للعنف املمارس بحق النساء والفتيات).
2 .ما هو الشكل من أشكال العنف الذي أثار مشاعر الغضب في دواخلكم؟
3 .ما مدى واقعية الصور التي تعبر في جوهرها عن أشكال مختلفة للعنف في السياق الفلسطيني.
تقدمي مادة ونقاش من قبل املدرب/ة :
يقوم املدرب/ة بتقدمي املادة ويطرح نقاشا ً حول أشكال العنف املبني على النوع االجتماعي ،بحسب احملتوى رقم (.)8
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي /احملتوى رقم ()8
أشكال العنف املمارس ضد الفتيات والنساء
االغتصاب /محاولة االغتصاب:
ممارسة اجلنس دون رضا أحد الطرفني (التعدي على أي جزء من جسم الضحية أو املرتكب بعضو جنسي ،أو على الفتحة
الفرجية أو الشرجية للضحية باستخدام أي أداة أو أي جزء من اجلسد بالقوة أو اإلكراه) ،أي بذل جهد الغتصاب شخص دون
حصول اختراق يعتبر محاولة اغتصاب .موافقة قاصر يجب تقييمها حسب املعايير الدولية ،حيث إن أي شخص لم يبلغ
الثامن َة عشرة يعتبر قانونيا ً غير قادر على تقدمي موافقة مبنية على املعرفة .وميكن أن يضم االغتصاب  /محاولة االغتصاب:
•اغتصاب قاصر (ذكر أو أنثى) مبا في ذلك االعتداءات اجلنسية داخل العائلة..
•اغتصاب قاصر (ذكر أو أنثى) هناك أكثر من مهاجم.
•االغتصاب الزوجي بني الزوج والزوجة.
•اغتصاب الذكور ويعرف أحيانا ً باللواط.

اإلساءة اجلنسية:
التصرفات اجلنسية األخرى دون رضا أحد الطرفني ،باستثناء االغتصاب أو محاولة االغتصاب .وتضم اإلساءةُ اجلنسية أعماال ً
ترتكب ضد القاصرين .وكما ورد أعاله ،ورغم إعطاء الطفل موافقته فأن النشاط اجلنسي مع الطفل قد يدل على إساءة
جنسية ألن الطفل يعتبر /تعتبر غير قادرة على إعطاء موافقة مبنية على املعرفة .ومن األمثلة على االساءة اجلنسية:
•إزالة املالبس باإلكراه.
•إكراه شخص على املشاركة في نشاطات جنسية مثل التقبيل باإلكراه أو اللمس باإلكراه.
•إجبار شخص على مراقبة تصرفات جنسية.

االستغالل اجلنسي:
يضم االستغالل اجلنسي اإلكرا َه والتالعب من قبل شخص في مركز سلطة يستخدم تلك السلطة للقيام بنشاطات جنسية
مع شخص ال ميلك تلك السلطة .وقد يحتوي االستغالل على توفير مساعدة لقاء نشاط جنسي .في هذه احلاالت قد يعتقد
الناجي أنه لم يكن لديه أو لديها أي خيار آخر غير االنصياع (قد يكون ذلك حلماية أسرته /أسرتها أو احلصول على سلع وخدمات
...الخ) بحيث انه حتى لو متت املوافقة فإن ذلك قد حصل حتت ظروف اإلكراه والتالعب .من األمثلة على ذلك:
•عامل إنساني يطالب باجلنس مقابل معونة مادية أو امتيازات أو محاباة.
•أستاذ يطالب باجلنس مقابل إعطاء عالمة ناجحة أو قبول تلميذ في الصف.
•زعيم من زعماء الالجئني يطالب باجلنس مقابل امتيازات أو محاباة.
•جندي أو رجل أمن يطالب باجلنس مقابل مرور آمن.

الزواج املبكر باإلكراه:
ويحصل ذلك عندما يقوم الوالدان أو غيرهما بترتيب زواج قاصر من شخص آخر وفرض ذلك باإلكراه .وقد يتم اإلكراه بالضغط
أو إصدار األمر للقاصر بالزواج ،وقد يكون ذلك لقاء مهر أو ألسباب أخرى .ويعتبر الزواج باإلكراه شكال ً من أشكال العنف املبني
على أساس النوع االجتماعي ألن القاصر ال يسمح لها ،أو أنها أصغر من أن تعطي موافقة مبنية على املعرفة.
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العنف األسري:
العنف الذي يرتكبه الشريك احلميم أو أي فرد آخر من أفراد العائلة ويظهر من خالل:
يتضمن
ُ

العنف اجلسدي:
لي الذراع ،القمع ،الطعن ،احلرق ،اخلنق ،الركل ،التهديد بأداة أو بسالح والقتل .ويتضمن أيضا ً ممارسات
كالصفع ،الضربّ ،
تقليدية مؤذية للمرأة مثل تشويه أعضاء األنثى التناسلية ووراثة الزوجة (عادة توريث األرملة وممتلكاتها إلى أخ الزوج املتوفى).

العنف اجلنسي:
مثل اإلكراه على ممارسة اجلنس من خالل التهديد والتخويف أو القوة اجلسدية ،واإلجبار على ممارسة أفعال جنسية غير
مرغوبة ،أو اإلكراه على ممارسة اجلنس مع اآلخرين.

العنف النفسي:
ويشمل سلوكيات بقصد التخويف والترهيب تأخذ شكلَ التهديد بالهجر أو اإلساءة ،احلجز في املنزل ،املراقبة ،نزع حضانة
األوالد ،تخريب األشياء ،العزل ،العدوان اللفظي ،اإلذالل املستمر.

العنف االقتصادي:
ويشمل أفعاال ً كاحلرمان من املال ،رفض املساهمة باألمور املالية ،إهمال االحتياجات الغذائية واألساسية األخرى ،والتحكم
بفرص الرعاية الصحية والوظيفة ،الخ.

ممارسات اإلهمال:
وهي مشمولة أيضا ً في هذا التلخيص كشكل من أشكال العنف املوجه ضد النساء والفتيات .إن التحيز النوعي الذي مييز بني
اجلنسني فيما يتعلق بالتغذية ،التعليم ،وفرص الرعاية الصحية يرقى ملنزلة االنتهاك حلقوق املرأة .كما يجب مالحظة أنه على
الرغم من أن الفئات أعاله قد أُدرجت بشكل منفصل اال أنها ليست حصري ًة أو تبادلية تقتصر على ذاتها ،بل هي في الواقع
غالبا ً ما تتداخل فيما بينها بصورة أكثر تالحماً.

اخلتان األنثوي:
ينتج عن اخلتان األنثوي استئصالُ أنسجة صحيحة وصحية من األعضاء التناسلية ،عادة كجزء من احتفال تقليدي ميثل
البالغات والفتيات على عملية اخلتان نتيج ًة لضغوط ثقافية واجتماعية ،أو
طقسا ً انتقاليا ً للضحية .وقد توافق النساء
ُ
ً
قد يجري إكراههن على ذلك فعلياً .وكثيرا ً ما يتم إكراه القاصرين جسديا وباستخدام القوة ،وحتى لو لم يتم ذلك فتعتبر
القاصرات غير قادرات على املوافقة بشكل مبني على املعرفة نظرا ً لصغر سنهن .ويشار إلى العملية باخلتان األنثوي وتشويه
األعضاء التناسلية األنثوية.
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أنواع أخرى من العنف على أساس النوع االجتماعي:
ويتضمن هذا:
•اإلساءة اجلسدية والعقلية أو االجتماعية ،املواجهة ضد شخص ما بسبب دور نوعه أو نوعها االجتماعي في مجتمع أو
ثقافة معينة .ومن األمثلة على ذلك:
•اضطرار فتاة أو امرأة للزواج ضد إرادتها طبقا ً للعادات احمللية.
•منع فتاة أو امرأة من السير بحرية في محيط مجتمعها بسبب ممارسات ثقافية تَفرض على املرأة ان يرافقها ذكر في
األماكن العامة.
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«شباك حول الضحية»:
األهداف:
•تعميق التعرف على العنف األسري أحد أشكال العنف املمارس ضد النساء والفتيات.
•التعرف على آثار العنف األسري على النساء أو الفتيات.
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:
		
املرفقات:

 75دقيقة
طبة خيطان من النوع السميك والقوي ،ورق فليب شارت وأقالم فلو ماستر.
نُسخ من دراسة احلالة عن النساء أو الفتيات املعنفات ،النشرة رقم (.)5

سير التمرين:
.
.
.
.
.

.

1يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة بني ( )5-3بحسب اآللية التي يراها املدرب مناسبةً.
2توزع قصة املرأة أو الفتاة املعنفة ويطلب من كل مجموعة أن حتدد أنواع وأشكال العنف املمارس وآثارها على املرأة أو الفتاة.
3على كل مجموعة من خالل نقاشها كتابة أنواع العنف وأشكاله على أوراق كبيرة ،باإلضافة إلى كتابة آثار العنف على أوراق
أخرى منفصلة.
4تعود اجملموعات إلى اجملموعة الكبيرة ويتم استعراض كل أشكال العنف التي توصلت لها اجملموعات ذاتها ،ومن ثم يتم استعراض
اآلثار على الفتاة أو املرأة املعنفة.
5من املهم جدا أثناء االستعراض أن يتم جتسيد واقع العنف وآثاره على الضحية من خالل لعبة أو دمية يتم وضعها في الوسط،
بني مجموعة من املتطوعني /ات ،حيث ميسك أح ُدهما بطرف اخليط أو احلبل املعد سابقا ً لهذا التمرين ومن ثم متريرُه على بقية
املتطوعني /ات أثناء استعراض كل نوع أو شكل أو آثار العنف ،يتم لف اخليط حول اللعبة بشكل عنكبوتي إلظهار العذابات
والتفاصيل التي حتيا في ظلها النساء أو الفتيات املعنفات.
6يتم إضافة اآلثار التي لم تتطرق لها اجملموعات كي تشكل في جوهرها مجملَ اآلثار االجتماعية والنفسية واملادية التي تقع
ضحيتها املرأة أو الفتاة املعنفة ،وفي ذات الوقت يستمر املتطوعون في لف اخليط أو احلبل حول اللعبة التي جتسد الضحية حتى
تكتمل وتتعقد الشباك العنكبوتية حول الضحية.

مالحظات للمدرب/ة:
من املهم أن يتم تذويت املشاركني واملشاركات بتفاصيل املعاناة التي تقع حتت وطأتها النساء أو الفتيات املعنفات ،متهيدا ً ملعرفة
العوامل والقيود واالعتبارات التي متنع النساء أو الفتيات من طلب احلماية.
تقدمي مادة ونقاش من قبل املدرب/ة :
يقوم املدرب/ة بتقدمي املادة ويطرح نقاشا ً حول اآلثار املترتبة على العنف املمارس بحق الفتيات والنساء ،بحسب احملتوى رقم (.)9
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي/احملتوى رقم ()9
آثار العنف
التأثيرات اجلسدية:
آثار غير مميتة:
•إصابات جسمية :جروح وكسور وكدمات ونزيف وإصابات داخلية.
•حمل غير مرغوب به ،إسقاط وما ينجم عنه من مضاعفات وآثار.
•أمراض جنسية ،التهابات الرحم ( ،)Pelvic inflammatory diseaseأوجاع مزمنة في الرحم.
•أعراض أخرى :تبول ال إرادي ،صداع ،إعاقات دائمة.
آثار مميتة:
•قتل
•انتحار
•إصابة باإليدز.

التأثيرات النفسية:
•اكتئاب ،خوف ،قلق ،توتر دائم ،الشعور بالذنب ،اإلحباط.
•التفكير باالنتحار ،عدم الثقة بالنفس ،إهمال الذات ،عدوانية.
•مشاكل باألكل :فقدان الشهية ،شهية مفرطة.
•اضطرابات نفسية.
•عدم القدرة على األداء اجلنسي.

التأثيرات العقلية:
•مشاكل في النمو.
•مشاكل في اللغة.
•مشاكل مرضية.
•عدم التركيز.
•تأخر دراسي.
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي /النشرة رقم ()5
حياتي لم تعد تطاق
“أنا وحدة من البنات اللي كثير كثير كثير عانو في حياتهن ...مكنتش متوقعة إنو أنا بنت العشرين سنة تعيش جتربة أو جتارب
قاسية مثل اللي أنا عشتها ،خصوصا ً في املكان اللي مفروض يكون حاميني أو اللي مفروض أحس فيه بشوية أمان على
األقل”...
“حكايتي بلشت وأنا في السادس االبتدائي ،كان عمري إحداشر سنة ...وهي حكاية اغتصاب واعتداء بشع من أبوي ...أنا بنت
حلوة اكثير هيك أبوي كان داميا يحكيلي بس ما يحكي خلواتي الثانيات ،كان يحب داميا ً إيطلعني مشاوير بس ما كان يخلي
خواتي يطلعو معنا بس أنا ...كل مرة منطلع فيها كان داميا ايحسس علي بطريقة ما كنتش أحبها ...وكان داميا يقولي إنت
حلوة وخسارة تروحي للغريب ...وكنت أسأله شو يعني قصدك يابا ،كان يجاوبني بكرة بتعرفي ...بس مكنتش أعرف إنو بكرة
راح يكون قدامي مستقبل أسود وإنو أبوي راح يسودلي ياه...كان ملا كنت أطلع معه يبوسني كثير ويحسس علي بطريقة
تضايقني بس كنت أقول أبوي بحبني وما مكنتش أقدر أحكيلو إنك بتضايقني إلنو أبوي ...وكنت ملا أروح أحكي ألمي تقولي
ولك يا هبلة هاذا أبوكي ومنتي عارفة إنو بحبك ،وظل على هاذا احلال حتى صار عمري ثالثطعشر سنة ،ويا ريت متت قبل ما
أوصل هاذا العمر ...إلنو أبوي اللي كان يقول إنو بحبني دمرني وهزني من جوة وخالني أكره حياتي وأكره كل الناس”...
“مرة من املرات كانت أمي طالعة مع إخوتي ،وقللي أبوي أظل عنده عشان أخدمه وظليت وياريتني ما ظليت ...قللي تعالي
يابا بدي أعلمك على الكمبيوتر خليكي تطلعي شاطرة في املدرسة ...وملا إجيت أقعد جنبه وأنا مبسوطة إنو بدي يعلمني
على الكمبيوتر حطلي على الكمبيوتر على صور كثير وسخة نسوان ورجال مشلحني وبعملوا أشياء مكنتش أفهمها...
واستحيت وخفت وإتذايقت ومعرفتش شو بدي أقول ألبوي ...أبوي وقتها تطلع علي وخالني أقعد في حضنه وحاول يشلحني
وصار يحكيلي بدنا نعمل زيهم وراح تنبسطي كثير كثير زي ما هذول مبسوطني ...وقتها صرت بدي أصيح وأقوله حرام عليك
علي وصار ايبوسني بجنون وصار يشلحني واقولو يابا ليش بتسوي هيك ،قللي
يابا ،قلي إخرسي بدنا نسوي زيهم وصار ايقرب
ّ
يابا انا بحبك وأقولو يابا انا مذايك بس ما كان يهتم ،بس يقولي هلقيت بتنبسطي بس أوعك أتقولي حلدا وإذا قلتيلهم انا
بزعل منك أكثير وبضربك ...وبعدين شلح أبوي أواعيه وصار زي املهستر ونام فوقي وصار يسوي أشياء أنا مفهمتهاش وجعني
اكثير اكثير ،واكثير حسيت حالي متذايك ومش قادرة احكي وبعدين صار يحكيلي مرة ثانية وثالثة بصوت عالي خوفني منه
كثير أوعك حتكي حلدا ،وبعدين صار كل ما يجي على بالو ينام معاي ايطلع امي واخوتي مشاوير ويعمل زي املرة االولى ،بس ملا
اذايكت حاولت احكي المي ،قلتلها ابوي سوى فيي أشي عيب ،حكتلي ما حتكي حلد إشي وال إلخوتك خوف يسير مشاكل،
وضليتني ساكتة”.
“ثاني يوم ملا رجعت من املدرسة أمي أخذتني بعيد في احلوش وسألتني شو سوى فيكي أبوكي ،قلتلتها شو سوى مثل ما
يسوي فيي ،حسيت النار بدها تطلع من وجهها بس ما حكتش إشي ،بس قالتلي إوعك حتكي حلدا ال إلخوتك وال خلواتك
كان
ّ
وال حلدا من برة وال ّ بننفضح .استمر الوضع ثالث أو أربع سنني وأمي بتعرف وأبوي ما بعرفش انو إمي بتعرف ،وبعد ما عرف أبوي
إنو إمي بتعرف صار األمر عادي ألبوي يتمشكل مع إمي ويصيح عليها وداميا أمهددها وماخذ راحتو في الشغل معاي ،وكل ما
أجا على بالو بيناديني وما كان يوفر ،وكان يتعامل معي كأني مرته وكان يعصب إذا قلتله أل ،مرات كثير كان يضربني ويشنّع
علي ،وأمي سامعة وشايفة ومش قادرة تساوي إشي ...كنت كثير احكي ألمي خلي أبوي يحل عني ازهقت ،كانت تقوللي
ّ
صدي أبوك وارفضي اللي بسويه
كانت
بس
إيشي..
بقوله
إذا
يهددني
بظل
كيف
أبوكي
شايفة
منتي
تصيح علي إنتي كبيرة ُ
ّ
فيكي ...وبعدين ملا يئست من اجلحيم اللي أنا عايشة فيه ألنو إمي مش قادرة حتميني من أبوي اللي مفروض إيحافظ على
عرضه وشرفه ،حاولت أنتحر أكثر من مرة ،إلنو في كل مرة أبوي بنام معي كنت أشعر إني قرفانة وإني مقهورة وإني مش قادرة
أحمي حالي وإنو فش حدا مساعدني”.
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«ملاذا ...تصمت النساء؟»:
		
الهدف:
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

النساء من اخلروج من مواقف العنف األسري ،والفرص التي تساعدهن على حتقيق ذلك.
حتديد القيود التي متنع
َ
 75دقيقية
ورق  ،A4وأقالم ملونة للكتابة ودبابيس.

سير التمرين:
ي /تقوم املدرب /ة بوصف السيناريو التالي“ :صديقتك تتعرض لالعتداء اجلنسي والضرب والتهديد من قبل أبيها ،ولكنها كلما كانت
حتاول الهرب للبدء بحياة جديدة ،تتراجع في قرارها”.
ملاذا تتراجع في قرارها دوما؟
ما رأيك بهذا النمط؟
جتلس إحدى املتطوعات في منتصف الغرفة وتقوم بدور “صديقتك” .يقوم املشاركني /ات بتحديد األسباب التي جتعل صديقتك غير
قادرة على اخلروج من موقف العنف .كل سبب توافق عليه اجملموعة تتم كتابته على ورقة ويشك بدبوس في مالبس املتطوعة.
عند نفاذ األسباب يبدأ املشاركون /ات في حتديد اخلدمات التي من شأنها متكني النساء على وقف العنف املمارس ضدهن .جتري إزالة
األوراق وثيقة الصلة باملوضوع حتى االنتهاء منها جميعا ً أو أغلبها.
تناقش اجملموعة األسئلة التالية:
.
.
.
.

1كيف ميكن مواجهة مخاوفنا؟
2كيف ميكننا جتنب وضع اللوم على الضحية؟
3ما الذي ميكن القيام به للتخلص من العوامل التي جتعل النساء تبقى في ظل ظروف العنف؟
4ما الذي ميكن تقدميه كمساعدة؟

تقدمي مادة ونقاش من قبل املدرب/ة:
يقوم املدرب/ة بتقدمي املادة ويطرح نقاشا ً حول تفاصيل العنف األسري والعوامل التي تكرس العنف النوعي ،ومتنع النساء من طلب
احلماية ،بحسب احملتوى رقم (.)12 ،11 ،10
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي /احملتوى رقم ()10
العنف األسري
“العنف األسري هو العنف بني أفراد األسرة ،وهو يحدث عندما يكتسب أي فرد للسلطة من خالل استخدامه للعنف البدني
او العاطفي ،وأي فرد في األسرة املعيشية ميكن أن يصبح هدفا ً للعنف األسري ،ولكن هذا النوع من العنف عادة ما يقع ضد
العنف األسري بوضوح ،ولكن هذا النوع من العنف ال يجري حتى ذكره في
النساء .ويحظر القانون اجلنائي ،في بعض البلدان،
َ
قوانني بلدان أخرى.
العنف البدني واجلنسي وقد أوضحت البحوث أن النساء الالتي يعشن مع شركاء يعتدون عليهن بدنياً،
ويشمل العنف األسري
َ
إمنا يواجهن مخاطر َ كبيرة في مجال اغتصابهن كزوجات ،وهو األمر الذي ميكن ان يحدث حتى في غياب عالقة عنيفة .ويشمل
العنف األسري أيضا ً اإليذاء النفسي ،مثل  :العزلة اإلجبارية ،واالحتقار ،وعدم احلصول على الدعم والتهديد بالعنف ،ويفيد
من يعملون مع النساء الناجيات من العنف األسري بأن النساء يعتبرن اإلساءةَ النفسية أشد إيالما ً وتدميرا ً من االعتداءات
اجلسدية وقد تضمنت إحدى الدراسات حول  127امرأة تعرضن للضرب السؤال التالي :ما هو أسوأ جانب من جوانب جتربة
التعرض للضرب؟ .وقد تضمنت اإلجابات التعذيب العقلي ،احلياة في ظل اخلوف والرعب ،االكتئاب وفقدان الثقة ،وكذلك اآلثار
على األطفال.
ومتيل املسوح التي أجريت على العنف ضد النساء رغم أهميتها في قياس الظاهرة “– إلى البخس من عدد حوادث العنف
وتهوين مستوى اإليذاء .ويصدق هذا القول على نحو خاص فيما يتعلق بالعنف األسري ”.عادة ما ال ترغب النساء في الكشف
عما يتعرضن له من إيذاء ،ويرجع ذلك إلى الشعور بلوم الذات واخلجل والشعور بالوالء للشخص الذي ميارس العنف ،أو اخلوف.
عالوة على ذلك فإن التنشئة االجتماعية للنساء في كثير من الثقافات تعدهن لتقبل العقاب البدني والنفسي كجزء من
امتيازات الزوج ،مما يجعل النساء أنفسهن أقل ميال ً العتبار أنهن قد تعرضن لإليذاء.
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي /احملتوى رقم ()11
العوامل التى تكرس العنف النوعي:
العوامل الثقافية:
•التنشئة االجتماعية القائمة على التمييز النوعي.
•التعريفات الثقافية لألدوار اجلنسية املالئمة.
•توقعات لألدوار في إطار العالقات.
•االعتقاد في التفوق الذكورى املوروث.
•القيم التى تعطي الرجال حقوقَ ملكية جتاه النساء والفتيات.
•فكرة األسرة كمجال خاص خاضع لسيطرة الرجل.
•عادات الزواج ( ثمن /مهر العروس).
•قبول العنف كوسيلة حلل أي نزاع.

العوامل االقتصادية:
•اعتماد املرأة اقتصاديا ً على الرجل.
•محدودية نفاذ النساء للنقود السائلة واالئتمان.
•القوانني التمييزية فيما يتعلق بامليراث ،وحقوق امللكية ،واحلماية بعد الطالق أو الترمل.
•محدودية النفاذ الى الوظائف في القطاعني الرسمي وغير الرسمي.
•محدودية نفاذ النساء الى التعليم والتدريب.

العوامل القانونية:
•تدني وضع النساء سواء عن طريق القوانني املدونة و/أو املمارسة.
•القوانني املتعلقة بالطالق ،والوصايا على االطفال وامليراث.
•التعريفات القانونية لالغتصاب والعنف األسري.
•املستويات املنخفضة للمعرفة القانونية بني النساء.
•املعاملة غير احلساسة التي ميارسها رجال الشرطة والقضاء ضد النساء والفتيات عند تقدميهن لشكوى من العنف
املنزلي.

تدنى التمثيل السياسي للنساء في مجال السلطة واالعالم وفي املهن القانونية
والطبية:
•عدم أخذ العنف األسري بجدية.
•األفكار املتعلقة بخصوصية األسرة وبعدها عن سيطرة الدولة.
•مخاطر حتدي القوانني الراهنة  /الدينية.
•محدودية تنظيم النساء كقوة سياسية.
•محدودية مشاركة النساء في التنظيم السياسي املنظم.
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي /احملتوى رقم ()12
احليلولة دون العنف األسري
العنف ضد النساء والفتيات هو “مظهر من مظاهر عالقات القوة غير املتكافئة على مدى التاريخ بني الرجل واملرأة ،ما أدى الى
سيطرة الرجال على النساء والتمييز ضدهن واحليلولة دون نهوض النساء بالكامل”( ،منهاج عمل بكني ،الفقرة  .)118وينبغي
ألي إستراتيجية تسعى ملناهضة العنف ضد النساء وتعزيز حقوقهن اإلنسانية أن تتصدى لعدم تكافؤ القوى القائم ،فضال ً
عن املعتقدات الثقافية والهياكل االجتماعية التي تكرس ذلك.
وهناك عوامل تقف وراء العنف ضد النساء:
1 .عدم املساواة االقتصادية بني الرجل واملرأة.
2 .منط استخدام العنف البدني حلل أي نزاع.
3 .السلطة والهيمنة الذكورية املقبولة اجتماعيا ً للهيمنة واحلزم.
ومن ناحية أخرى ،هناك أربعة عوامل أخرى متيل إلى احليلولة دون العنف ضد النساء:
.
.
.
.

1قوة النساء خارج املنزل ،مبا في ذلك القوة االقتصادية والسياسية.
2انخراط اجملتمع بنشاط في قضية العنف.
3وجود شبكات أو جماعات تضامن نسائية.
4توفر أماكن حلماية النساء من العنف ،مثل امللجأ أو أحد األصدقاء أو األسرة.

كثير من النساء يرحلن نتيجة حلاالت العنف ،ولكن هناك كثيرات يبقني في ظل ظروف العنف لسنوات .وهناك أسباب مركبة
وراء ذلك .فمن جانب ال متلك كثير من النساء وسائلَ دعم أنفسهن وأطفالهن اقتصاديا ً أو اجتماعياً .وحتى عند توفر مراكز
جتنب مثل تلك املشاكل .من جانب آخر يتصرف كثيرون
اإليواء التي ميكنها تقدمي الدعم للنساء ،فإن األسر والسلطات تفضل
َ
بصورة معاكسة إزاء ضحايا العنف من أي نوع  .فالضحايا ميكن أن يثيروا فينا الشعور بعدم الرضا ،أو الذنب ،أو اخلوف أو
االرتباك ،ويجبروننا على مواجهة نقاط ضعفنا ومخاوفنا .ولكن عندما ال نقدر على احتمال قابليتنا للتعرض ،فإننا ميكن أن
نشعر َ بالغضب من الضحية ذاتها.
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«أساطير وحقائق حول العنف األسري»:
		
الهدف:
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

توضيح جوانب سوء الفهم بشأن العنف األسري.
 45دقيقية
نُسخ من نص األساطير واحلقائق املتعلقة بالعنف املنزلي ،الواردة أدناه.

سير التمرين:
تقوم إحدى املشاركات أو أحد املشاركني بقراءة إحدى األساطير “ذات العالقة بالعنف األسري” ،ومن ثم تناقش اجملموع ُة بأكملها هذه
األسطورة ملدة خمس دقائق ،ومن ثم تقرأ مشارك ٌة أخرى أو مشارك آخر “احلقيقة” التي تلي األسطورة .وبعد قراءة كافة األساطير
واحلقائق ،تناقش اجملموع ُة األسئل َة التالية:
صحيح بالنسبة جملتمعنا الفلسطيني؟
•هل هذا التصنيف لألساطير واحلقائق
ٌ
•هل بعض األساطير مبهمة؟ وملاذا؟
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي /النشرة رقم ()6
األساطير واحلقائق املتعلقة بالعنف األسري
األسطورة :1
الشجار العائلي والضرب من سمات غير املتعلمني والفقراء واملنتمني إلى طبقات اجتماعية متدنية ،ونادرا ً ما حتدث مثل هذه
املمارسات بني املنتمني إلى طبقات اقتصادية أو ثقافية أو تعليمية عالية.

احلقيقة:
يحدث العنف ضد الساء في كل مكان وبني كافة الطبقات االجتماعية والفئات اقتصادية /إثنية /طبقية /تعليمية.

األسطورة :2
يندر اآلن حدوث العنف األسري ،إنه أحد أفعال املاضي عندما كان الناس أكثر عنفا ً وكانت املرأة تعتبر ملكية الرجل.

احلقيقة:
تتكرر حوادث العنف األسري في عصرنا الراهن ،ويرى اخلبراء القانونيون ،فضال ً عن املدافعني عن حقوق النساء اإلنسانية في
كثير من البلدان أن العنف األسري يعد واحدا ً من اجلرائم التي ال يجري التبليغ عنها في حاالت عديدة.

األسطورة :3
أفعال النساء وسلوكياتهن تستنفر ممارسة العنف ضدهن ،فالزوج يضرب زوجته ألنها ال تطيعه أو تفعل شيئا ً خاطئاً.

احلقيقة:
يوضح هذا االعتقاد الشائع أن ضرب النساء هو مشكلة اجتماعية تضرب بجذورها في أسلوب تنشئة النساء والرجال
اجتماعياً .كما يوضح أيضا ً هذا النوع من التفكير كيف يرسم اجملتمع العالقات بني الزواج ،امللكية ،واجلنس والعنف .احلقيقة
هي أن ما من إنسان يستحق الضرب ،وأن املعتدي دائما ً يجد تبريرا ً ملمارسته العنف بغض النظر عن هدفه.

األسطورة :4
تستمر النساء في العالقات العنيفة ألنهن مازوخيات ويجدن متعة في الضرب ..لو لم يعجبهن األمر كُ ّن سيرحلن.

احلقيقة:
ال ترحل النساء لعديد من األسباب مبا في ذلك اخلجل من االعتراف ،أو اخلوف من تفاقم العنف أو االنتقام في املستقبل،
والتبعية االقتصادية ،وافتقاد املساندة املالية أو العاطفية أو مكان يلجأن إليه ،وعلى األرجح ،فإن األمر يكون نتيجة تضافر
العوامل السابقة.
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األسطورة :5
املرأة التي تتعرض للضرب ،عادة ما تكون غير متعلمة وال متتلك سوى القليل من املهارات في العمل.

احلقيقة:
إن عمل املرأة ال يحدد السلوك العنيف الذي ميارسه شريكها ،فكثيرا ً ما تتعرض للضرب نساء ناجحات في عملهن املهني ،أو
في املصنع ،أو كربات أسر.

األسطورة :6
الرجل الذي ميارس العنف عادةً ما يكون سكيرا ً أو مدمنا ً للمخدرات أو مريضا ً عقلياً.

احلقيقة:
قليلٌ من الرجال الذين ميارسون العنف يعانون من املرض العقلي ،إنهم ميارسون بحسب ما يعتبرونه حقهم للهيمنة على
النساء ،فهم في نفس الوقت ال ميارسون العنف على رؤسائهم في العمل مثالً .قد يفاقم تعاطي اخلمور أو اخملدرات من العنف
ضد النساء ولكنه ال يتسبب فيه .والرجال الذين ميارسون العنف ويعانون مشكالت تتعلق بتعاطي اخلمور أو اخملدرات يقومون
بإيذاء الشريكة سواء في حاالت تعاطيهم اخلمور أو اخملدرات أو عند عدم تعاطيهم لها.

47

اليوم الثالث
«القرار »1325
يشتمل اليوم على جلستني على النحو التالي:
 .1التعرف على مجمل القرارات الصادرة عن هيئة األمم املتحدة والتي تتعلق بالوضع الفلسطيني.
 .2التعرف على القرار ونقاط قوة القرار وضعفه.
 .3التعرف على أهمية القرار في السياق الفلسطيني.
اجللسة األولى
اجللسة الثانية

 .1مفهوم القرار الدولي.
 .2القرارات الصادرة عن هيئة األمم املتحدة ذات العالقة بفلسطني.
 .3التعرف على القرار ،نقاط قوة القرار وضعفه.

األهداف

.1التعرف على مفهوم القرار الدولي.
 .2التعرف على القرارات الصادرة عن هيئة االمم املتحدة ذات العالقة بفلسطني.
 .3فهم القرار رقم  1325وأهميته.
 .4التعرف على نقاط القوة والضعف في ذات القرار.
 .5التطرق إلى أهمية القرار في السياق الفلسطيني.

احملتوى

 .1استعراض بعض القرارات ذات العالقة بالسياق الفلسطيني.
 .2مناقشة القرار وبنوده الـ  ،18والتعرف على نقاط قوته وضعفه.
 .3التطرق إلى أهمية القرار في السياق الفلسطيني.

اآلليات املستخدمة

عصف ذهني ،العمل ضمن مجموعات ،نقاش جماعي ،ألعاب تنشيطية.

األدوات واملواد
املستخدمة

لوح قالب ،أقالم للوح ،طابة صغيرة ،شريط الصق ،كرتات ملونة ،أقالم وأوراق ملونة ،A4
بالونات.

الوقت

يوم تدريبي.

اخملرجات

فهم القرار  1325وأهمية استثماره في السياق الفلسطيني.

يبدأ املدرب/ة بالترحيب باملشاركني واملشاركات ،والتأكّد إن كانوا سجلوا أسماءهم ثم يبدأ بفعالية اإلحماء.
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كسر اجلليد (( ،)1أنا النحلة ،وأنا مفيدة):
		
الهدف:
		
الزمن:

كسر اجلليد وخلق جو من األلفة بني املشاركني/ات في التدريب.
 10دقائق.

يبدأ املدرب/ة بالترحيب باملشاركني /ات والتعريف بنفسه/ا ،ثم يختار فعالي ًة من فعاليات كسر اجلليد ،ولتكن مثال ً بعنوان “أنا النحلة
نفسها بكلمة إيجابية ،مثل (أنا النحلة،
وأنا مفيدة” ،حيث يطلب املدرب من كل مشارك أو مشاركة أن يذكر اسمه ويصف أو تصف َ
وأنا مفيدة) أو جملة إيجابية ،باإلضافة إلى حلم يسعى أو تسعى إلى حتقيقه .وهكذا ،وما أن ينتهي اجلمي ُع حتى يبدأ بالتمرين الثاني
للتأكد من كسر اجلليد وخلق جو من األُلفة بني املشاركني .هذه الفعالية تتيح الفرص َة لكل مشارك من التفاعل مع كافة املشاركني
اآلخرين ويضفي جوا ً من املرَح.
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كسر اجلليد (:)2
مدة التمرين:

 15دقيقة

يتم إحضار مجموعة من البالونات املنفوخة بأربعة ألوان مختلفة ،مثال ً (أحمر ،أزرق ،أصفر ،أخضر) ،ومن ث َم توزع البالونات على
املشاركني /ات بشكل عشوائي ،ثم يُكتب قانو ٌن على اللوح القالب على النحو التالي:
•اللون األحمر يستطيع أن يأخذ من كل األلوان.
•اللون األصفر يأخذ من لونه واللون األخضر.
•اللون األخضر من نفس لونه فقط.
•اللون األزرق ال يستطيع أن يأخذ من أحد حتى من نفسه.
ومن ثم يُطلب من املشاركات واملشاركني احلصول على البالونات التي يستحقونها بحسب القانون املكتوب على اللوح القالب بأية
طريقة يرونها مناسبة.
يتم الرجوع إلى اجملموعة الكبيرة بشكل دائري وسؤال املشاركني/ات والسؤال عن مشاعرهم/ن التي أثارتها هذه الفعالية ،مع األخذ
بعني االعتبار ضرورةَ التركيز على القواعد/القوانني التي حكمت الفعالي َة لربطها مبحتوى اليوم التدريبي.
مالحظات للمدرب /ة:
الهدف من التمرين إثارةُ مشاعر املشاركني/ات جتاه التمييز ودور القانون في ذلك ،والذي ال يعبر بالضرورة عن احتياجات جميع الفئات
اجملتمعية ،ومن املهم اإلشارةُ الى أن ال يستغرقَ التمري ُن أكثر َ من الوقت اخملصص له ،وحتديدا ً أن ذات التمرين ميكن أن يثير َ غضب اجملموعة
جتاه الظلم الذي شعروا به نتيجة التمييز في القانون.
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«القرار»
		
الهدف:
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

التعرف على مفهوم القرار وأهميته.
 10دقائق
لوح قالب وأقالم عريضة لتسجيل املالحظات.

سير التمرين:
اطلب من املشاركني واملشاركات أن يقولوا ما هي انطباعاتُهم لدى سماع كلمة قرار ،ومن ثم يتم تسجيل اإلجابات اخلاصة على
اللوح ويتم مناقشتها بشكل سريع وربطها بحسب اإلجابات في أهمية القرار واستثماره ،وتوجيه دُفة النقاش إلى تلك القرارات التي
ض لذات القرارات بشكل سريع من قبل املدرب/ة ،كمدخل
يعرفها املشاركون/ات والصادرة عن هيئة األمم املتحدة ،ليتم بعدها استعرا ٌ
للتمرين الثاني..
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«قرارات ذات شأن»
األهداف:
•التعرف على مجمل القرارات الصادرة عن األمم املتحدة والتي تتعلق بفلسطني.
•حتفيز املشاركني /ات على مناقشة القرارات بشكل متعمق.
•مدخل لتحفيز املشاركني /ات على فهم قرار  1325واستثماره فلسطينياً.
مدة التمرين:

 60دقيقة

املواد املطلوبة :أوراق A4وأقالم للمشاركني واملشاركات ،لوح قالب وأقالم عريضة لتسجيل املالحظات ،ن ُ َسخ من القرارات الدولية
املتعلقة بالقضية الفلسطينية ،النشرات املتعلقة بيوم القرار (.)11 ،10 ،9 ،8 ،7
سير التمرين:
املدرب مناسبةً ،ومن ثم يتم توزيع
يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى مجموعات عمل ما بني ( )5-3مجموعات ،بحسب اآللية التي يراها
ُ
نُسخ من القرارات الدولية ،وحبذا لو كانت هي ذاتها القرارات التي ميكن أن بتطرقَ إليها املشاركون/ات في العصف الذهني في التمرين
السابق ،ويطلب من كل مجموعة مناقشة القرار وتبيان أهميته .ثم يقوم املدرب/ة بتقدمي املادة ويطرح نقاشا ً حول ماهية القرار الدولي
حسب احملتوى املتعلق بيوم القرار رقم (.)13
مالحظات للمدرب/ة:
التالعب في
مصطلح النزاع األخير يعني حرب  1967وأنه قد جرى
املدرب حتديدا ً في القرار رقم  ،242إلى أن
َ
ُ
ُ
من املهم هنا أن يشير َ
أساس
هو
القرار
هذا
كان
ولقد
األخير.
النزاع
في
لت
ت
اح
أراض
من
االنسحاب
إلى
تشير
والتي
االجنليزية
الصيغة
الصياغة باستخدام
ُ
ٍ
ُ
مفاوضات مؤمتر مدريد .إال أن املفاوضات التي تلت مدريد لم تستند إلى الشرعية الدولية.
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يوم القرار  /1325احملتوى رقم ()13
ما هو القرار الدولي
فرع من فروعها ،وتكون له الصف ُة اإللزامية بحكم
القرار الدولي هو (عمل قانوني يعبر عن موقف إحدى املنظمات الدولية ،أو ٍ
امليثاق لألشخاص والهيئات اخملاطبني بأحكامه ،كما يرتب عليهم مسؤولي ًة دولي ًة في حال مخالفته).
وأهم القرارات الدولية هي تلك التي تصدر عن مجلس األمن الدولي مبوجب الفصلني السادس والسابع من ميثاق هيئة األمم
املتحدة ،علما ً بأن الفصل السادس يبحث في (حل املنازعات حال ً سليماً) ويشمل املواد  33حتى  38ضمنا ً من امليثاق ,والفصل
السلم واإلخالل به ووقوع العدوان) ويشمل املواد  39حتى  51ضمنا ً
السابع يبحث في (ما يُتخذ من األعمال في حاالت تهديد ِ
من امليثاق وقرارات مجلس األمن الصادرة مبوجب الفصل السابع قابل للتنفيذ باستخدام القوة العسكرية لفرض احترام أي
قرار يصدر مبوجب هذا الفصل.
القرارات التي تصدر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومحكمة العدل الدولية ،فال تتسم بالطابع اإللزامي ،على العكس
أما
ُ
من قرارات مجلس األمن الدولي ،وذلك لغياب القوة التنفيذية لوضع هذه القرارات موض َع التنفيذ اجلبري.
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يوم القرار /النشرة رقم ()7
القرار 242
صدر قرار مجلس األمن بعد احلرب العربية اإلسرائيلية الثانية ورزوح األرض الفلسطينية باإلضافة إلى اجلوالن احملتل وسيناء
كامل ًة حتت االحتالل.
تاريخ الصدور ،1967/11/22 :الدول املؤيدة :إجماع.
يعرب عن قلقه املستمر بشأن الوضع اخلطر في الشرق األوسط ،وإذ يؤكد عدم جواز االستيالء
نص القرار :إن مجلس األمن ،إذ
ُ
على األراضي باحلرب ،واحلاجة إلى العمل من أجل سالم دائم وعادل تستطيع كل دولة في املنطقة أن تعيش فيه بأمان ،وإذ يؤكد
أيضا ً أن جميع الدول األعضاء بقبولها ميثاق األمم املتحدة قد التزمت بالعمل وفقا ً للمادة  2من امليثاق:
1 .يؤكد أن تطبيق مبادئ امليثاق يتطلب إقام َة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط ويستوجب تطبيق كال املبدأين التاليني :
 .أانسحاب القوات املسلحة اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في النزاع األخير.
 .بإنهاء جميع ادعاءات أو حاالت احلرب ،واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في املنطقة ،واستقاللها
السياسي وحقها في العيش بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها ،حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها.
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يوم القرار /النشرة رقم ()8
القرار 298
إن مجلس األمن :
.
.
.
.
.

1يؤكد مجددا ً قرارَي مجلس األمن رقم  )1968( 252ورقم .)1969( 267
2يأسف على تخلف إسرائيل عن احترام القرارات السابقة التي اتخذتها األمم املتحدة فيما يتعلق بإجراءات وأعمال إسرائيل
التي تؤدي إلى التأثير في وضع مدينة القدس.
3يؤكد ،بأوضح العبارات املمكنة ،أن جميع األعمال التشريعية واإلدارية التي قامت بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس،
ومن ضمنها مصادرة األراضي واملمتلكات ونقل السكان ،والتشريع الذي يهدف إلى ضم القطاع احملتل ،الغي ٌة كليا ً وال
ميكن أن تغير ذلك الوضع.
4يدعو إسرائيل بإحلاح ،إلى إلغاء جميع اإلجراءات واألعمال السابقة والى عدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع احملتل من
القدس الذي قد يفهم منه تغيير وضع املدينة ،أو قد يجحف بحقوق السكان ومبصالح اجملموعة الدولية أو بالسالم العادل
الدائم.
5يطلب من األمني العام أن يقدم بالتشاور مع رئيس مجلس األمن ،وباستعمال الوسائل التي يختارها ومن ضمنها ممثل أو
بعثة ،تقريرا ً إلى مجلس األمن كما يرى مالئما ً وعلى أي حال ،خالل ستني يوما ً من تنفيذ هذا القرار .تبنى اجمللس هذا القرار
في جلسته رقم  ،1582بـ  14صوتا ً مقابل ال شيء وامتناع صوت واحد.
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يوم القرار  /النشرة رقم ()9
القرار 338
تاريخ الصدور ،1973/10/22 :جهة القرار :مجلس األمن ،املوضوع :طلب وقف إطالق النار والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم 242
بجميع أجزائه ،الدول املؤيدة ،14 :املمتنعة . 1 :
نص القرار :إن مجلس األمن ..
1 .يدعو جميع األطراف املشتركة في القتال الدائر حاليا ً إلى وقف إطالق النار بصورة كاملة ،وإنهاء جميع األعمال العسكرية
فورا ً في مدة ال تتجاوز  12ساعة من حلظة اتخاذ هذا القرار وفي املواقع التي حتتلها اآلن.
2 .يدعو جميع األطراف املعنية إلى البدء فورا ً بعد وقف إطالق النار ،بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  )1967( 242بجميع أجزائه.
3 .يقرر أن تبدأ فور وقف إطالق النار وخالله ،مفاوضات بني األطراف املعنية حتت اإلشراف املالئم بهدف إقامة سالم عادل ودائم
في الشرق األوسط.
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النشرة رقم ()10
القرار 452
تاريخ  20متوز/يوليو 1979
إن مجلس األمن:
إذ يأخذ علما ً بتقرير وتوصيات جلنة مجلس األمن التي أُلفت مبوجب القرار  )1979( 446لدرس الوضع املتعلق باملستوطنات في
األراضي العربية احملتلة منذ سنة  ،1967مبا فيه القدس ،والواردة في الوثيقة  ،s/13450وإذ يشجب بشدة عدم تعاون إسرائيل
مع اللجنة ،وإذ يعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة املستوطنات على األراضي العربية احملتلة ليس لها مستندٌ قانوني
وتشكل خرقا ً التفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية املدنيني في زمن احلرب واملؤرخة في  12آب /أغسطس  ،1949وإذ يساوره
بال ُغ القلق من جراء ممارسات السلطات اإلسرائيلية لتنفيذ تلك السياسة االستيطانية في األراضي احملتلة مبا فيها القدس،
وعواقب تلك السياسة على السكان احملليني من عرب وفلسطينيني ،وإذ يؤكد ضرورةَ مواجهة مسألة املستوطنات القائمة
وضرورة اتخاذ تدابير لتأمني احلماية املنزهة للملكية املصادرة.
وإذ يضع في اعتباره الوض َع اخلاص ملدينة القدس ،وإذ يعيد تأكيد قرارات مجلس األمن املتعلقة بالقدس ،السيما ضرورة حماية
وصون البعد الروحي والديني الفريد لالماكن املقدسة في تلك املدينة.
وإذ يلفت االنتبا َه إلى العواقب اخلطرة التي جترها سياسة االستيطان على أية محاولة للوصول إلى حل سلمي في الشرق
األوسط.
1 .ينوه بالعمل الذي أجنزته اللجنة في حتضير التقرير بشأن إقامة املستوطنات اإلسرائيلية في األراضي العربية احملتلة منذ
سنة  ،1967مبا فيها القدس.
2 .يوافق على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة املذكورة أعاله.
تبنى اجمللس هذا القرار في جلسته رقم  ،2159بـ  14صوتا ً مع القرار في مقابل ال أحد ضده ،وامتناع صوت واحد.
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يوم القرار  /النشرة رقم ()11
القرار 1397
صدر في العام  2002قرار مجلس األمن وافق عليه  14عضوا ً ورفضته سورية الدولة العربية الوحيدة في مجلس األمن.
نص القرار  :إن مجلس األمن ...
إذ يشير ُ إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة ،وال سيما القرارين  )1967( 242و ،)1973( 338وإذ يؤكد رؤي ًة تتوخى منطقة
تعيش فيها دولتان ،إسرائيل وفلسطني ،جنبا ً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها ،وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار
أحداث العنف املأساوية التي وقعت منذ أيلول  /سبتمبر  ،2000وبخاصة الهجمات األخيرة وتزايد عدد القتلى واجلرحى ،وإذ
يشدد على ضرورة أن تكفل جمي ُع األطراف املعنية سالم َة املدنيني ،وإذ يشدد أيضا ً على ضرورة احترام قواعد القانون اإلنساني
املقبولة عاملياً ،وإذ يرحب باجلهود الدبلوماسية للمبعوثني اخلاصني للواليات املتحدة األمريكية واالحتاد الروسي ،واالحتاد األوروبي،
واملنسق اخلاص لألمم املتحدة وغيرهم ،الرامية إلى حتقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط ،وإذ يشجعهم على بذل
هذه اجلهود ،وإذ يرحب مبساهمة األمير عبد اهلل ولي عهد اململكة العربية السعودية :
 .1يطالب بالوقف الفوري جلميع أعمال العنف ،مبا في ذلك جميع أعمال اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمير.
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«»1325
األهداف:
1 .التعرف على بنود القرار  ،1325وعالقته بالنساء.
2 .مستويات القرار.
3 .إبراز نقاط قوة القرار وضعفه.
مدة التمرين:
ملواد املطلوبة:

 90دقيقة.
نُسخ من بنود القرار ،أقالم ،أوراق فليب شارتُ ،طبع الصقة من عدة ألوان.

سير التمرين:
.
.
.
.
.

1يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة بني ( )5-3مجموعات بحسب اآللية التي يراها املدرب مناسبةً ،وتوزيع النشرة
رقم (.)12
2على كل مجموعة العمل على مناقشة القرار بحسب النشرة رقم ( ،)12تصنيفه إلى محاور “مضامني ،مستويات” ،وإبراز نقاط
القوة والضعف في ذات القرار ،ويتم كتابة كل موضوع على ورقة منفصلة من أوراق اللوح القالب ،كالتالي (ورقة بعنوان مستويات
القرار ،وأخرى بعنوان نقاط قوة القرار وضعفه).
3أثناء عمل اجملموعات يقوم املدرب/ة بإعطاء كل مجموعة لونا ً يتم لصقُ ه على يد كل فردٍ من أفراد اجملموعة.
4بعد االنتهاء من عمل اجملموعات ،يطلب املدرب /ة من كل مجموعة من اجملموعات زيارةَ عمل كل مجموع ٍة من اجملموعات األخرى،
يتيح ذات املشارك/ة اجملالَ لآلخرين من اجملموعات األخرى
ليشرح عملَ مجموعته ،على أن
على أن يبقى فردٌ من اجملموعة الرئيسية
َ
َ
إضاف َة تعليقاتهم بلون آخر مخالف ،على أوراق عمل اجملموعة.
5وأخيرا ً يقوم املدرب/ة بتقدمي ملخص موجز عن مستويات القرار ونقاط قوته وضعفه بحسب احملتوى املتعلق بيوم القرار رقم (.)14

مالحظات للمدرب/ة:
من اجلدير ذكرُه أن القرار َ  ،1325يتحدث في جوهره عن أربعة مستويات متشابكة على النحو التالي )1:مشارك ُة املرأة في صنع القرار
إدماج النوع االجتماعي في التدريب على عمليات حفظ السالم )3 ،أهمي ُة إدماج النوع االجتماعي في هيئات
والعمليات السلمية)2 ،
ُ
األمم املتحدة )4 ،حماي ُة املرأة.
من اجلدير ذكرُه أن بإمكان املدرب االستغناء عن اخلطوات 3و 4واستبدالها بطلب عرض كل مجموعة على حدة كما يتم عادة في عمل
وتتيح
اجملموعات ،إال أن جوهر َ اآللية املذكورة أعاله ،تتيح للمشاركني /ات التعرف ،عن قرب ،على عمل اجملموعات األخرى بشكل تفصيلي،
ُ
لهم أيضا ً املناقش َة بشكل معمق مع اجملموعات بفاعلية أكثر.
تقدمي وتلخيص:
ثم يقوم املدرب/ة بتلخيص القرار والتطرق إلى فكرة القرار ،أهميته ونقاط ضعفه ،وفي النهاية يعرض احملاور َ األساسية للقرار
باالعتماد على احملتوى املتعلق بيوم القرار رقم (.)14
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يوم القرار  / 1325احملتوى رقم ()14
فكرة القرار 1325
إن قرار مجلس األمن رقم  1325هو عبارة عن وثيقة مكونة من  18نقط ًة تركز على أربعة مواضيع متشابكة )1 :مشاركة
املرأة في صنع القرار والعمليات السلمية )2 ،إدماج النوع االجتماعي في التدريب على عمليات حفظ السالم )3 ،أهمية
إدماج النوع االجتماعي في هيئات األمم املتحدة )4 ،حماية املرأة .ويشجع قرار مجلس األمن رقم  ،1325داخل كل من
تلك املواضيع ،على حترك وكاالت األمم املتحدة ،ومجلس األمن ،واألمني العام ،واحلكومات وكل األطراف املشتركة في النزاعات
املسلحة ،واألهم من ذلك أن قرار َ مجلس األمن يلفت االنتبا َه الدولي لقضية خاصة ،ويوصي بتحرك احلكومات واملؤسسات
الدولية .وعند مطالبة القرار بحماية حقوق الفتيات والنساء ،فإن قرار مجلس األمن  1325يعترف باألبعاد واالختالفات اجلنسية
في حماية حقوق اإلنسان في النزاعات وما بعدها ،ويدعو كل األطراف املشتركة في النزاع املسلح مراعاة حماية النساء
اإلجراءات على ضمان دولي فيما يتعلق بحقوق اإلنسان
والفتيات خاص ًة من اتخاذ إجراءات العنف اجلنسي .وتشتمل هذه
ُ
اخلاصة باملرأة ،وحماية النساء واألطفال من االنتهاك اجلنسي والعنف اجلنسي ورفع احلصانة عن اجلناة في جرائم اإلبادة
اجلماعية ،واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ،وجرائم احلرب مبا فيها جرائم العنف اجلنسي .ويركز قرار ُ مجلس األمن رقم 1325
على ضرورة رفع احلصانة فيما يتعلق بالعنف اجلنسي واالغتصاب ،وخاص ًة عند إلقاء املسؤولية على احلكومات عن منتسبيها
من القوات املسلحة والشرطة املدنية .يشدد القرار ُ أيضا ً على االعتراف بأن االحتياجات حلماية النساء والفتيات تتغير أثناء
االنتقال من مرحلة النزاع إلى مرحلة ما بعد النزاع ،حيث إن حماية الشهود في احملاكم الدولية مهم مثل توفير احلماية ،بينما
يكونون في مخيمات الالجئني والنازحني داخلياً .إن قرار مجلس األمن رقم  1325لن يكون أداةً سحرية لضمان األمن واحلماية
حيث النطاق
لكل النساء والفتيات في النزاعات وما بعدها ،حيث إن األعراف الدولية وتنفيذها تعتبر محدودة بطبيعتها من
ُ
واألثر ،ولكنها تصبح كذلك خاص ًة في ظل عدم وجود آليات مراقبة داخلية.
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يوم القرار /النشرة رقم ()12
القرار 1325
1 .يحث الدول األعضاء على ضمان زيادة متثيل املرأة على جميع مستويات صنع القرار في املؤسسات واآلليات الوطنية
واإلقليمية والدولية ملنع الصراعات وإدارتها وحلها.
2 .يشجع األمني العام على تنفيذ خطة عمله اإلستراتيجية ( )a/49/ 587الداعية إلى زيادة مشاركة املرأة في جميع
مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحالل السالم؛
3 .يحث األمني العام على تعيني املزيد من النساء كممثالت ومبعوثات خاصات للقيام باملساعي احلميدة باسمه ،ويطلب
إلى الدول األعضاء ،في هذا الصدد ،تقدمي مرشحات إلى األمني العام إلدراجهن في قائمة مركزية يتم حتديثها بصفة
منتظمة.
4 .يحث كذلك األمني العام على السعي إلى زيادة دور املرأة وإسهامها في عمليات األمم املتحدة امليدانية وخاصة بني املراقبني
العسكريني والشرطة املدنية وموظفي حقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية.
5 .يعرب عن استعداده ملراعاة املنظور اجلنساني في عمليات حفظ السالم ،ويحث األمني العام على أن يكفل احتواء جميع
العمليات امليدانية على عنصر جنساني حيثما كان ذلك مناسباً.
6 .يطلب إلى األمني العام أن يزود الدولَ األعضاء مببادئ توجيهي ٍة ومواد تدريبية بشأن حماية املرأة وحقوقها واحتياجاتها
اخلاصة ،وكذلك بشأن أهمية إشراك املرأة في جميع تدابير حفظ السالم وبناء السالم ،ويدعو الدول األعضاء إلى إدراج
هذه العناصر والتدريب على التوعية بفيروس نقص املناعة البشرية /متالزمة نقص املناعة املكتسب) اإليدز) في برامجها
الوطنية لتدريب األفراد العسكريني وأفراد الشرطة املدنيني متهيدا ً لنشرهم؛ ويطلب أيضا ً إلى األمني العام أن يكفل
حصولَ األفراد املدنيني العاملني في عمليات حفظ السالم على تدريب مماثل.
7 .يحث الدول األعضاء على زيادة تبرعاتها املالية ودعمها التقني ودعمها في مجال النقل واإلمداد جلهود التدريب املراعية
للمنظور اجلنساني ،مبا في ذلك اجلهود التي تبذلها الصناديق والبرامج اخملتصة ،ومنها صندوق األمم املتحدة للمرأة
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغيرها من الهيئات اخملتصة.
8 .يطلب إلى جميع األطراف الفاعلة املعنية ،عند التفاوض على اتفاقات السالم وتنفيذها ،األخذ مبنظور جنساني ،يشمل،
في جملة أمور ،ما يلي:
 .أمراعاة االحتياجات اخلاصة للمرأة والفتاة أثناء اإلعادة إلى الوطن وإعادة التوطني وما يتعلق من هذه االحتياجات
بإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج والتعمير بعد انتهاء الصراع.
 .باتخاذ تدابير تدعم مبادرات السالم احمللية للمرأة والعمليات التي يقوم بها السكا ُن األصليون حلل الصراعات ،وتدابير
تشرك املرأة في جميع آليات تنفيذ اتفاقات السالم.
 .جاتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة ،وخاصة ما يتعلق منها بالدستور والنظام االنتخابي
والشرطة والقضاء.
9 .يطلب إلى جميع األطراف في الصراع املسلح أن حتترم احتراما ً كامال ً القانون الدولي املنطبق على حقوق النساء والفتيات
وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات ،وال سيما االلتزامات املنطبقة على هذه األطراف مبوجب اتفاقيات جنيف لعام
 1949وبروتوكولها اإلضافي لعام  ،1977واتفاقية الالجئني لعام  1951وبروتوكولها لعام  ،1967واتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  ،1977وبروتوكولها االختياري لعام  ،1999واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل
األحكام ذات الصلة من نظام روما
لعام  ،1989وبروتوكوليها االختياريني املؤرخني  25أيار/مايو  ،2000وأن تضع في االعتبار
َ
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
	10.يدعو جميع األطراف في الصراعات املسلحة إلى أن تتخذ تدابير َ خاصة حتمي الفتيات والنساء من العنف القائم على
أساس اجلنس في حاالت الصراع املسلح ،ال سيما االغتصاب واألشكال األخرى لإليذاء اجلنسي.
	11.يشدد على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية لإلفالت من العقاب ومقاضاة املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم
ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ،مبا في ذلك تلك املتعلقة مبا تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسي وغيره من أشكال
العنف ،ويؤكد ،في هذا الصدد ،ضرورةَ استثناء تلك اجلرائم من أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة ،حيثما أمكن.
	12.يطلب إلى جميع أطراف الصراعات املسلحة أن حتترم الطابع املدني واإلنساني خمليمات ومستوطنات الالجئني ،وأن تراعي
االحتياجات اخلاصة للمرأة والفتاة مبا في ذلك لدى تصميم تلك اخمليمات واملستوطنات؛ ويشير إلى قراريه )1998( ،1208
املؤرخ  18تشرين الثاني/نوفمبر  1998و ( 20001296املؤرخ  19نيسان/أبريل .)2000
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	 13.يشجع جميع املشاركني في وضع خطط نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج على مراعاة االحتياجات اخملتلفة للمقاتلني
السابقني إناثا ً وذكورا ً وعلى مراعاة احتياجات ُمعاليهم.
	14.يؤكد مجددا ً استعداده ،كلما اتخذت تدابير مبوجب املادة  41من ميثاق األمم املتحدة ،للنظر في اآلثار احملتملة لتلك التدابير
على السكان املدنيني ،مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للمرأة والفتاة ،وذلك للنظر في منح االستثناءات اإلنسانية املناسبة.
	15.يعرب عن استعداده لضمان مراعاة بعثات مجلس األمن لالعتبارات اجلنسانية وحقوق املرأة ،مبا في ذلك عن طريق التشاور
مع اجملموعات النسائية احمللية والدولية.
	16.يدعو األمني العام إلى القيام بدراسة ألثر الصراع املسلح على املرأة والفتاة ،ودور املرأة في بناء السالم ،واألبعاد اجلنسانية
لعمليات السالم وحل الصراعات ،ويدعوه أيضا ً إلى أن يقدم إلى مجلس األمن تقريرا ً عن النتائج التي تنتهي إليها هذه
يتيح ذلك جلميع الدول األعضاء في األمم املتحدة.
الدراسة وإلى أن
َ
ً
	17.يطلب إلى األمني العام أن يتناولَ في تقاريره املقدمة إلى مجلس األمن ،حيثما كان ذلك مناسبا ،التقدم احملرز في تعميم
املنظور اجلنساني في جميع بعثات حفظ السالم وسائر اجلوانب األخرى املتعلقة باملرأة والفتاة.
18.يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.
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«قرارات ذات عالقة بقرار »1325
		
األهداف:
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

التعرف على أبرز ما جاء في القرارات ذات العالقة بقرار  1325مثل ..1888 ،1889 ،2122
 90دقيقة.
نسخ من بنود القرارات ،أقالم ،أوراق فليب شارت.

سير التمرين:
1 .يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى  4مجموعات صغيرة بني ( )5 - 3مشارك /ة في كل مجموعة ،بحسب اآللية التي يراها املدرب
مناسبة ،وتوزيع النشرات رقم (.)18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13
2 .على كل مجموعة العمل على مناقشة قرار واحد من القرارات بحسب النشرات رقم ( ،)18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13وإبراز أهم ما جاء
في كل قرار من القرارات .
3 .بعد االنتهاء من عمل اجملموعات ،تطلب املدرب /ة من كل مجموعة من اجملموعات عرض نتائج عمل كل مجموعة.
مالحظات للمدرب/ة:
هناك جملة من القرارات املتعلقة بالقرار  ،1325منها قرارات ( )2106 ،1960 ،1888 ،1889 ،1820 ،2122ميكن للمدرب /ة اختيار ثالثة كما
يراه مناسبا مع األهداف وعدد املشاركني /ات والوقت.
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يوم القرار  /النشرة رقم ()13
القرار ()2122
تبنى مجلس األمن قرارا جديدا يدرج املرأة بشكل كامل في محادثات السالم والعدالة االنتقالية  حيث أعلن  في الثامن
عشر من أكتوبر   2013ضرورة وضع القيادات النسائية في مركز اتخاذ القرارات من أجل حل الصراعات وتعزيز السالم .وعن
طريق التصويت باإلجماع  اعتمد اجمللس اتخاذ ذلك القرار  بحيث ميكن املرأة بصورة أقوى في املشاركة في حل النزاعات
ويضع املسؤولية على عاتق مجلس األمن واملنظمات االقليمية والدول األعضاء التابعة لألمم املتحدة من أجل تفكيك وكسر
احلواجز  وخلق املساحات من أجل مشاركة النساء   .
أكد األمني العام لألمم املتحدة (بان كي مون) في كلمته االفتتاحية على محورية قرار مجلس األمن ( ،)2122حيث أنه يقوم
بتسليط الضوء على دور املرأة  الكبير في املساهمة في نشر السالم وحتقيق األمن العاملي.
وقالت املديرة التنفيذية لألمم املتحدة للمرأة السيدة فومزيل مالمبو نكوكا في خطابها جمللس األمن بالتأكيد على دور
املرأة الرئيسي في حل وتسوية  الصراعات والنزاعات وجهود بناء السالم والتي تؤثر بطريقة ايجابية على اجملتمعات احمللية
واألسر .ولذلك ،فهي تقول  إنها ترحب بهذا القرار والذي يؤدي إلي  القيادة النسائية السلمية.
ذلك القرار ( )2122يضع خارطة الطريق على خطى أكثر منهجية لتنفيذ االلتزامات بشأن املرأة والسالم واألمن بشكل ملموس
وتلك التدابير تشمل :تطوير ونشر اخلبرة الفنية للبعثات؛ ودعم محادثات السالم؛ وحتسني الوصول إلى معلومات وحتليلها في
الوقت املناسب في موضوعات التي تتعلق مبشاركة املرأة في حل النزاعات؛ واشراك املرأة في محادثات السالم .ويقر ذلك  القرار
بأثر الصراعات التي تقع ضحيتها النساء بسبب عدم املساواة في حقوق املواطنة  مثل عدم حصول املرأة على اخلدمات
األساسية وعدم قدرتها على امتالك األراضي وعدم احلصول على وثائق  حتديد الهوية بعد انتهاء الصراعات.
وبذلك سيحدث  ذلك القرار تطورات غير مسبوقة وغير متوقعة .ويتناول أيضا ذلك القرار حقوق النساء الالتي حملن نتيجة
جلرائم  اغتصاب ومن ذلك قام اجملتمع الدولي باالعتراف بضرورة ضمان وصول املساعدات االنسانية ،ومن ضمن تلك املساعدات
اخلدمات الصحية (اإلجنابية واجلنسية) مبا في ذلك حاالت احلمل الناجت عن االغتصاب .وأخيرا فإن القرار يهدف إلى جعل املساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة أهداف أساسية من أجل السالم واألمن العاملي مع التأكيد على ضرورة التمكني االقتصادي للمرأة
والذي يساهم بشكل فعال في استقرار اجملتمعات خاصة اجملتمعات اخلارجة من النزاعات املسلحة.
ما الذى يجب القيام به لزيادة دور املرأة في عمليات السالم؟
في عام  ،2013صدر قرار مجلس األمن ( ،)2122الذي أكد على متكني وتعزيز دور النساء و البنات ،وأكد كذلك على أن املساواة
بني اجلنسني هي املفتاح للحفاظ على السالم واألمن الدوليني .وعالوة على ذلك ،فقد شدد على أنه ميكن إزالة احلواجز التي حتد
من التنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن  1325فقط إذا كان هناك التزاما راسخا بتمكني ودعم املرأة ومشاركتها وتوفير حقوق
اإلنسان .ولذلك ،وضمانا لتعزيز مشاركة املرأة ودورها القيادي في حل النزاعات وبناء السالم ،فهناك مجموعة من اخلطوات
امللموسة التي يتعني اتخاذها لتهيئة بيئة مواتية لضمان أن تتاح للمرأة نفس الفرص كالرجال للمشاركة على قدم املساواة
وبصورة كاملة في وضع وتنفيذ استراتيجيات ما بعد الصراع.
إن الواجب األساسي لكال من الدول األعضاء في األمم املتحدة وكيانات األمم املتحدة هو ضمان تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن و ذلك مبشاركة اجملتمع املدني .و كواحدة من الطرق التي تبدي بها الدول التزامها بجدول األعمال هو وضع
خطة عمل وطنية ( .)NAPإن برنامج العمل الوطني يحدد إطارا لكل بلد على حدى لدعم التنفيذ العملي للقرارات من خالل
وضع السياسات والبرامج الوطنية .وحتى اآلن ،قد التزمت  46دولة ببرنامج العمل الوطني تبعا ً لألولويات في كل دولة و فى
سياق منفرد مستقل .إن مبادرة برنامج العمل الوطني ،التي تديرها نساء السالم ،تهدف إلى تقدمي حتليل مقارن خلطط
العمل الوطنية الفردية ومحتوى موجز عن كل منها .كما أوصت بعدة تدابير وأنشطة جيدة ،كعنصر أساسي لضمان جناح
التنفيذ العملي .أوالً ،حتتاج الدول لتقدمي التزامها املالي وذلك بوضع ميزانية مخصصة ،وضمان تعيني و حتديد أهداف قابلة
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للقياس وكذلك حتديد أهداف لألنشطة في إطار زمني محدد .ومن الضروري أيضا أن يكون هناك مشاورات حقيقية وواسعة
النطاق ومبكرة مع منظمات اجملتمع املدني في جميع مراحل تنمية وتنفيذ ورصد خطة العمل الوطنية.
كما أن خطة عمل النقاط السبع ،التي وضعت في عام  ،2010كجزء من تقرير االمني العام األمم املتحدة عن مشاركة املرأة في
بناء السالم .تؤكد على أهمية توفير الدعم املالي .إذ تقترح اخلطة ان حوالى ()15%على األقل من الدعم املالي املدار من خالل
األمم املتحدة بعد انتهاء الصراع يخصص للمشاريع التي تلبي االحتياجات اخلاصة للمرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني
املرأة .وعالوة على ذلك ،أيضا هناك احتياج للمساعدات املالية التي تقدم للمجتمع املدني لدعم متكني املرأة و املشاركة في
عمليات السالم باملساهمة في تكاليف السفر واإلقامة ،ورعاية الطفل ،وبناء القدرات وتوفير احلماية املادية.
كما توصي خطة عمل النقاط السبع أيضا كيانات األمم املتحدة بإنشاء محافل ومنظمات اجملتمع املدني النسائية وضمان
تكوين فرق الوساطة وفرق التفاوض النشطة وكذلك صدق التشاور مع منظمات اجملتمع املدني للمرأة .وكجزء من هذه
العملية ،فان احلوار يجب أن يبدأ في بداية مفاوضات السالم ويستمر طوال الوقت .كما ينبغي أال نعتبر أي من الوظائف
إضافية حتى اللحظة األخيرة لعملية السالم.
ونظرا للعديد من حاالت الصراع حول العالم و في أماكن مختلفة مثل (سوريا  ،فلسطني ،أوكرانيا ،ليبيا ،جمهورية أفريقيا
الوسطى ،العراق ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،والسودان) ،فمن الضروري أن يكون قرار مجلس األمن  ،1325والقرارات
الالحقة بشأن املرأة والسالم واألمن تبدى االهتمام الكافي الذي تستحقه املرأة .و كذلك من األهمية أن جميع الدول األعضاء
في األمم املتحدة تلتزم التزاما راسخا بهذه القرارات ،ووضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية ،وفقا للمبادئ التوجيهية التي
اقترحتها األمم املتحدة للمرأة.
إن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تدعم املشاركة الكاملة للمرأة في حل النزاعات وبناء السالم .كما انها تؤكد على ضرورة
مساندة تعزيز ومتكني املرأة ودفعها للعمل القيادي في اجملاالت الرسمية وداخل منظمات اجملتمع املدني .إن الشبكة الدولية
للحقوق والتنمية تدعو الدول وكيانات األمم املتحدة لتوفير الدعم والتمويل املالى الكافي ،للتدريب ودعم الدور السياسى
للمرأة ،من أجل تهيئة البيئة التي تسمح لها باملشاركة الكاملة وعلى قدم املساواة فى جميع املستويات لعملية السالم.
برناديت جيميل
باحث باملقر الرئيسى للشبكة الدولية للحقوق و التنمية
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يوم القرار  /النشرة رقم ()14
القرار رقم 1820
بعد سنوات عديدة من أنشطة التأييد من قبل اجملتمع املدني ،وﻻحقا ً من قبل بعض هيئات األمم املتحدة والدول األعضاء،
اعتمد مجلس األمن القرار  1820واخلاص بالعنف اجلنسي املرتبط بالنزاعات في  19يونيو  .2008وكون القرار قد مت اعتماده من
قبل مجلس األمن يعتبر في حد ذاته عامال ً مهماً ،حيث أن اجمللس هو املسؤول عن السلم واألمن الدوليني .وبالتالي مت االعتراف
بانتماء العنف اجلنسي إلى تلك اجملاالت.
وكان القرار  1820هو أول قرار تعامل مع العنف اجلنسي كأداة من أدوات احلرب ،كما ينبه أيضا إلى الصلة بني العنف اجلنسي
واحلاجة إلى زيادة مشاركة املرأة .وفيما يلى بعض النقاط الرئيسية التي يشملها القرار 1820
•تعزيز حماية املرأة ضد جرائم العنف اجلنسي .ويشمل إخالء النساء من املناطق املهددة وتدريب القوات على منع العنف
اجلنسي .كما يحدد عقوبات ضد الدول من األطراف اجلانية في النزاعات املسلحة ،والتأكد من استبعاد املشاركني في
أعمال العنف اجلنسي من املؤسسات املسؤولة عن القضايا األمنية عند الدخول في مرحلة ما بعد النزاع.
•تعزيز أنشطة التأييد التي تهدف إلى إنهاء العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات .عن طريق التركيز على تدريب أفراد عمليات
األمم املتحدة للسالم وعلى “فضح األساطير” التي تغذي العنف اجلنسي على املستوى القومي.
•دعم ضحايا العنف اجلنسي ينبغي جلميع الدول العمل على تطوير وتعزيز خدماتها الصحية األساسية ،وبرامج رعاية
األمومة وتوفير املشورة النفسية واالجتماعية لضحايا العنف اجلنسي.
•مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز املساءلة .و يتضمن ذلك وضع نظم حملاسبة ومحاكمة املشاركني فى جرائم العنف
اجلنسي ،وعدم السماح للعنف اجلنسي أن يكون جزءا ً من أحكام العفو العام عند البدء فى عمليات السالم .وينبغي
أيضا أن يتم تعزيز املؤسسات الوطنية لتتمكن من جمع البيانات واألدلة الالزمة ملالحقة هذه اجلرائم قضائياً.
• تعزيز مشاركة املرأة على املستوى احمللى .وتنبه على أهمية متكني اجلهات الفاعلة في اجملتمع املدني ممن بقمن بأنشطة
املساندة ضد العنف اجلنسي ويقمن بتقدمي الدعم للضحايا .كما تدعو إلى زيادة احلوار بني األمم املتحدة واجلهات الفاعلة
على املستوى اإلقليمي وعلى مستوى الدولة وكلك مع منظمات اجملتمع املدني التي تعمل في مجاﻻت املرأة والسالم
واحلوكمة .وينبغي تشجيع املبعوثني اخلاصني لزيادة مشاركة املرأة في مباحثات حل النزاعات والسالم.
•زيادة متثيل املرأة وتطبيق منظور النوع اﻻجتماعي في عمليات السالم .يجب أن يشترك املزيد من النساء في قوات
حفظ السالم ،في جميع املهن وعلى جميع املستويات .كما ينبغي إجراء تدريبات شاملة ألفراد حفظ السالم فيما يتعلق
بقواعد السلوك وكيفية حماية املدنيني من جرائم العنف اجلنسي على حد سواء  .عدم التسامح مطلقا ً فيما يتعلق
بجرائم االستغالل اجلنسي واالعتداءات اجلنسية من قبل عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة.
وكما هو احلال في العديد من االتفاقات التي تضمنت تسويات سياسية ،فإن اللغة املستخدمة في القرار  1820هي أقرب
إلى اﻻشتراط أكثر من االلزام .وعلى سبيل املثال ،يشير القرار إلى أنه ميكن اعتبار العنف اجلنسي واالغتصاب جرمية دولية
(جرمية حرب ،جرمية ضد اإلنسانية ،أو إبادة جماعية) بدال ً من النص بوضوح على اعتبار االغتصاب ،والبغاء القسري ،واالستعباد
اجلنسي واحلمل القسري والتعقيم اإلجباري كأحد اجلرائم ضد االنسانية وجرائم حرب كما هو متبع في محكمة العدل
الدولية .ومع ذلك يعتبر القرار  1820وثيقة هامة في طريق إشراك املرأة في جميع مراحل حل النزاعات وبناء السالم.
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يوم القرار  /النشرة رقم ()15
القرار رقم 1888
عام  2009صدر عن مجلس األمن القرار رقم  1888والهدف العام منه هو تعزيز القرار 1820بتكرار املطالب نفسها ،ومعاجلة
اخلاصة بحوادث العنف اجلنسي واجتاهاتها إلى مجلس
العملي .كما دعا إلى تقدمي التقارير
بعض املسائل املتعلّقة بالتطبيق
ّ
ّ
عمليات حفظ السالم ،وحتديد أطراف النزاع
املدنيني أثناء
األمن بشكل أكثر انتظاماً ،فضال ً عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة حلماية
ّ
ّ
ً
ص
خا
ّل
ث
مم
تعيني
على
ا
أيض
القرار
ويشمل
اجلنسي.
العنف
املسلّح املشتبه في ارتكابهم جلرائم االغتصاب وغيره من أنواع
ّ
للعنف اجلنسي أثناء النزاعات.
ينطلق القرار من كون أن ّه “ورغم اإلدانة املتكرّرة جلميع أشكال العنف اجلنسي في حاالت النزاع املسلّح ورغم الدعوات التي
بالكف فورا ً عن هذه األعمال ،فإ ّن هذه األعمال ال تزال ترتكب ،بل أضحت ترتكب
و ّجهت إلى جميع أطراف النزاعات املسلّحة،
ّ
ببعض احلاالت بشكل ممنهج وواسع النطاق”.
ويعتبر القراران  1888و 1820بأ ّن ممارسة العنف اجلنسي في أوقات النزاعات املسلّحة (ميكن أن تفاقم بصورة ملحوظة أوضاع
الدوليني).
النزاعات املسلّحة وقد تعيق السلم واألمن
ّ
عمليات السالم
كمتابعة للقرار رقم  ،1325اعتمد مجلس األمن القرار 1889الذي يطالب مبواصلة تعزيز مشاركة املرأة في
ّ
ووضع ّ
مؤشرات لقياس التق ّدم في تنفيذ القرار .1325
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يوم القرار  /النشرة رقم ()16
القرار رقم 1889
صدر القرار رقم  1889بشهر تشرين األوّل عام  2009لتعزيز ومراقبة تطبيق القرار  1325و ،1820وهو إعادة للتعهدات التي مت ّ
اعتمادها في القرار  ،1325لكنّه يركّز على مشاركة املرأة خالل مرحلة ما بعد النزاع وإعادة البناء ،ويش ّدد على أهمية زيادة عدد
قوات بناء وحفظ السالم ،ويطالب بوضع ّ
دولية ملتابعة وتسجيل تنفيذ القرار  .1325وهو أوّل قرار تعامل
العامالت في ّ
مؤشرات ّ
وبي الصلة بني العنف اجلنسي واحلاجة إلى زيادة مشاركة املرأة.
احلرب،
أدوات
من
كأداة
اجلنسي
مع العنف
ّ
النص كما يلي
سياسية ،فإ ّن اللغة املستخدمة لم ترق إلى اإللزام ،جاء
تتضمن تسويات
وكما هو احلال في
االتفاقيات التي ّ
ّ
ّ
ّ
دولية” ولم يعتبرها كذلك بشكل واضح كما هو م ّتبع في محكمة العدل
جرمية
واالغتصاب
اجلنسي
العنف
“ميكن اعتبار
ّ
الدولية.
ّ
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يوم القرار  /النشرة رقم ()17
القرار رقم 1960
عام  2010صدر القرار رقم  ،1960جاء مبقدمة القرار “مجلس األمن اليزال يساوره القلق لبطء التق ّدم املُرز فيما يتعلّق مبسألة
سيما املو ّجه ض ّد املرأة والطفل ،ورغم اإلدانة املتكرّرة لهذه األعمالّ ،إل أن ّها ال تزال
العنف اجلنسي في حاالت النزاع املسلّح وال ّ
الوحشية”.
ترتكب ،بل أضحت في بعض احلاالت متارس بشكل منهجي واسع النطاق ح ّتى بلغت درجات مفزعة من
ّ
مؤسسية ملكافحة اإلفالت من العقاب،
يق ّدم القرار نظاما ً حملاسبة املسؤولني عن تنفيذ القرارين  1820و 1888مع توفير أدوات ّ
ً
تطورا فيما يتعلّق بتحديد
ويرسم خطوات مح ّددة للوقاية وتوفير احلماية من العنف اجلنسي في حاالت النزاع ،كما ميثّل
ّ
األطراف املشتبه فيهم ،وكُلِّف األمني العام بإدراج أسمائهم في التقارير السنويّة (للتشهير بهم).
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يوم القرار  /النشرة رقم ()18
القرار رقم 2106
ومتابعة للقرار  ،1960اعتمد مجلس األمن القرار  2106الذي يؤكّد أ ّن جميع الدول األعضاء وكيانات األمم امل ّتحدة ،عليها أن
أهم ّية
تفعل املزيد لتنفيذ والياتها السابقة ومكافحة اإلفالت من عقاب جرائم العنف اجلنسي .ويؤكّد القرار  2106أيضا ً على ّ
واالجتماعي واالقتصاد ّي للمرأة في اجلهود الرامية إلى منع العنف اجلنسي في
السياسي
املساواة بني اجلنسني والتمكني
ّ
ّ
النزاعات املسلّحة وحاالت ما بعد الصراع.
عاما ً
دولياً،
إ ّن القرارات السابقة غير ُملزمة بالنسبة للدولّ ،إنا تشكّل إطارا ً ّ
سياسيا ً يوفّر للدول جدول أعمال معيار ّي مدعوم ّ
ّ
الفعالة للمرأة
يعزّز حماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات في أوقات النزاعات املسلّحة وما بعد النزاعات ،إلى جانب املشاركة ّ
عمليات السالم ،كما تدعو إلى تنويع االلتزامات املُلزمة للدول.
االجتماعي في
ودمج منظور النوع
ّ
ّ
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«أهمية »1325
		
األهداف:
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

التعرف على أهمية القرار في السياق الفلسطيني.
 90دقيقة
أقالم ،أوراق فليب شارت.

سير التمرين:
.
.
.
.

وضعها في مكان مرئي جلميع املشاركات واملشاركني
1يتم كتابة كل مستوى من مستويات القرار على ورقة لوح قالب خاصة ،ويتم
ُ
ليتم التدوين عليها.
2يتم اختيار أربع متطوعات بشكل عشوائي بحسب اآللية التي تراها املدربة مناسبة ،ويتم تزويدهن/م مبستوى من املستويات
األربعة املعدة مسبقا ً على أوراق ملونة على النحو التالي :مشاركة املرأة في صنع القرار والعمليات السلمية ،قضايا النوع
االجتماعي وأهمية إدماج النوع االجتماعي في التقارير وحماية املرأة.
3يُفتح باب النقاش لتحديد أهمية القرار في السياق الفلسطيني ،وتقوم املتطوعات بشرح أهمية مستوى واحد من املستويات
األربعة املعدة مسبقا ً على أوراق ملونة على النحو التالي :مشاركة املرأة في صنع القرار والعمليات السلمية ،قضايا النوع
االجتماعي وأهمية إدماج النوع االجتماعي في التقارير وحماية املرأة.
4يفتح املدرب/ة باب النقاش ويبدأ بنقاش احملاور التي تناولها القرار ومدى شمولية هذه احملاور ،ما مدى تقاطع القرار مع برامج
وأنشطة املؤسسات احلقوقية والنسوية منها وكيف من املمكن استثمارُه ملناهضة العنف ضد املرأة .تقوم كل متطوعة
بتلخيص النقاش.

تقدمي وتلخيص:
تقوم املدربة بتلخيص أهمية القرار وفقا ً للمحتوى املتعلق بيوم القرار رقم (:)10
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يوم القرار  /1325احملتوى رقم ()10
نقاط ضعف القرار 1325
ت للمرأة بشكل عام؛ إال أنه يشكو من
أوال ً :تعامل القرار مع حالة احلرب الدائمة :على الرغم مما يوفره القرار ُ من فرص وممكنا ٍ
َمواطن ضعف رئيسية ،تتمثل بتعامل القرار مع حالة احلرب والنزاع املسلح كحالة مفروضة غير مقدور على وقفها حتى من
قبل األمم املتحدة ،وهي الهيئ ُة الدولية التي وجدت للحفاظ على السلم العاملي .واملفارقة في القرار الصادر عن الهيئة التي
تتحدث عن السالم ،وعن املعرفة التامة بالنتائج التدميرية للصراعات املسلحة ،يجري حتريك اجليوش وش َن احلروب باسمها؛
تفرز احتالالت جديدة جتلب التوتر َ الى العالم ،ويكو ُن من نتائجها مزيدٌ من االقتالع والتهجير ،لذلك فمن الطبيعي أن يجد
القرار ُ مواقف بعض املعارضة بني النساء في العالم.
ثانياً :ضعف في مدى إلزامية القرار :على الرغم من أن قرارات مجلس األمن متتلك القوةَ امللزمة على الدول األعضاء ،إال أن
الزاميته ضعيف ٌة وفقا ً لديباجته ومرجعياته ،حيث استند إلى القرارات التي تتحدث عن حماية املدنيني في احلرب ،وهي ليست
كافي ًة ملساعدة وحماية املرأة والطفل للعيش بسالم ،ومنع إفقارهم واستغاللهم ،كما أنها ال تضع حدا ً للعدوان ،وعليه
فحدودُ قدرة مجلس األمن استنادا ً للقرار لن تتعدى حدودَ املناشدة ،أو في إصدار التقارير في أحسن األحوال وحتديدا ً في احلالة
الفلسطينية.
ثالثاً :خلو القرار من املنهجيات واجلداول الزمنية
وال تقف األمور عند عدم استناد القرار إلى أحد بنود ميثاق األمم املتحدة امللزمة؛ بل إن أحد أهم مشكالت القرار تكمن في عدم
وجود منهجيات وآليات لتطبيقه؛ حيث يخلو القرار من جداولَ زمنية يقاس من خاللها مدى التزام الدول األعضاء.
ال شك بأن أزمة ثقة قد نشأت وتشكلت بني الشعب الفلسطيني والهيئة الدولية وقراراتها ،وذلك لعدم تطبيق القرارات
الدولية ذات العالقة بالقضية الفلسطينية رغم مرور أكثر من سبعني عاما ً على اتخاذ بعضها ،ونظرا ً لسيطرة أمريكا على
ضعفت قدرةُ املنظمة الدولية وأصبحت مرهون ًة لسياسة
القرار الدولي وتوجيهه وفقا ً ملصاحلها ولصالح إسرائيل ،ومن هنا ُ
القوى العظمى.

(نقاط القوة)
أوال ً :يتقاطع منطوقُ القرار مع البرنامج العام للحركة النسائية الفلسطينية ،فهو يزاوج ويجمع ما بني القضايا الوطنية -
والتي عبر عنها بالصراعات املسلحة والعنيفة بكل أنواعها سواء الداخلية أو اخلارجية ،وهي في احلالة الفلسطينية االحتالل
اإلسرائيلي ،ومؤخرا ً بسبب اخلالف السياسي  -وبني القضايا االجتماعية والدميقراطية ،والتي يعبر عنها القرار ُ باملطالبة
مبشاركة املرأة في القرار األمني والعسكري من موقع احللول .وهو بذلك يكون قد طرح القضيتني البرنامجيتني للحركة
جسد البع َد اجلدلي لطبيعة البرنامج النسوي ،والذي تبنته
النسوية الفلسطينية ،بشقيها الوطني واالجتماعي ،بتشابك ّ
املرأة بعد جدل طويل بني مكوناتها املتعددة ،انطالقا ً من خصوصية واقع املرأة املعاش ،حيث تعيش في بؤرتي اضطهاد ،أحدهما
ُ
وبطشه ،واآلخر االضطهاد الذكوري والتمييز انطالقا ً من املفاهيم والثقافة السائدة املميزة ،وتعتبر أن
اضطهادُ االحتالل وعنفُ ه
أي اجنازٍ أو تطور على صعيد دفع القضية الوطنية نحو احلل باالستقالل ،سيدفع بقضيتها احلقوقية نحو إيجاد احللول .لذلك
وانطالقا ً من هذه امليزة التي جسدها القرار  ،1325فان احلركة النسائية الفلسطينية بجميع مكوناتها باستثناءات محدودة؛
ويفعله ويُكسبه حيوي ًة هامة لالشتباك
ستجد في القرار  1325بنصوصه وتوجهاته مصلح ًة حقيقية ،فهو يُظهر برنامجها
ّ
مع السياسة العدوانية اإلسرائيلية ،ويُشرك الهيئ َة الدولية صاحبة القرار وحاميته ،ومع الثقافة الرجعية والتقليدية التي ما
زالت تقف في وجه الدور واملشاركة القيادية للمرأة .إذ القرار ُ األممي يوفر ُ مساح ًة جديدة للعمل وللمطالبة باحلقوق ،وستجد
فيه الهاما ً وجتديدا ً ملهامها ولبرامجها وآليات عملها ،حيث سيوفر لها نقط َة اشتباك سياسية مع االحتالل اإلسرائيلي على
أساس نص القرار الذي يبحث عن حتقيق السالم واألمن ،ويطمح وينادي بإحداث نقلة نوعية على صعيد املشاركة النسوية
الفاعلة؛ تتجلى بتكريس أدوار جديدة للمرأة في صنع السالم ،من بوابة الدفع وبذل اجلهد إلشراك القاعدة اجلماهيرية ،بالدعوة
مجلس األمن من صالحيات للمتابعة
إلى ت َ َب ٍّ حقيقي للقرار  ،1325والضغط من أجل تطبيقه من قبل األمم املتحدة مبا ميلكه
ُ
وقوة التنفيذ.
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ثانياً :اتساع النطاق اجلغرافي للقرار يساهم في الضغط لتنفيذه ،فعلى مدار الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ،حصلت
فلسطني على عديد من القرارات الهامة وااليجابية التي تتحدث عن أسس حلل الصراع الدائر ،وقد مت تبني جميع القرارات من
الشعب الفلسطيني ومن مؤسساته الوطنية اجلامعة ،لكن جميع هذه القرارات ما زالت حبرا ً على ورق ،ولم جتد طريقها إلى
التنفيذ رغم مرور أكثر من نصف قرن على بعضها ،إال أن القرار  1325الذي يتميز باتساع نطاقه اجلغرافي ،وعمومية املطالبة
بتطبيقه من قبل جميع النساء في العالم وفي قلبها النساء الفلسطينيات ،سيعطيه قوةً وزخما ً إضافيني ،حيث ستعمل
سواء النساء اللواتي تعيش دولُهن ظروفا ً متشابهة ،أو
جمي ُع نساء العالم وشعوبها التي يشملها القرار ويطالبها بتنفيذه،
ٌ
النساء اللواتي يعشن في دول مستقلة ومستقرة وتخصص جزءا ً من مهامها وجهدها لتقدمي أشكال متنوعة من التضامن
والدعم للدول التي تعيش في ظروف الصراع ،وتعمل وتدفع من أجل إحالل وإجناز السالم العاملي ،فشمولي ُة القرار اجلغرافية
ستوفر له إمكاني َة تنظيم حتالفات ،وعمل شبكات نسوية عاملية ضاغطة لتنفيذ القرار ،إذا ما أحسنت املرأةُ الفلسطينية
استخدامه ،وابتدعت الوسائلَ ليحمل القرار ُ العابر ُ للجغرافيا معه القضي َة الوطنية واالجتماعية.
َ
ثالثاً :يتصادم القرار ُ مع السياسة العدوانية اإلسرائيلية ،ففي انتفاضة األقصى قتل االحتالل أكثر من  350مواطنة ،واعتقل
خلف والدة أكثر
أكثر َ من ألف مواطنة ،وما زال أكثر ُ من  40منهن خلف القضبان .وسياس ُة االحتالل باحلصار واإلغالق تقف َ
من خمس وخمسني امرأةً على احلواجز في ظروف غير آمنة ،وبسبب سياسته العدوانية املمثلة ببناء اجلدار ،ومصادرة األراضي
إلقامة املستوطنات عليها يتقط ُع التواصل اجلغرافي بني املدن واألرياف ،مما يعيق التواصلَ االجتماعي واألسري ،ويعيق املرأةَ
واستفادتها من اخلدمات الصحية والثقافية والتعليمية ،كما أن سياسة فرض احلصار املالي واالقتصادي على الشعب زادت
من إفقار املرأة وفاقمت من سوء األوضاع االقتصادية واملعيشية وأزمة البطالة .القرار  1325يوفر فرص ًة جديدة لتظهير
واقع االحتالل وسياساته الالإنسانية وغير الشرعية ،املتمثلة بعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية
الفلسطينية ،والقرار يوفر منبرا ً جديدا ً لفضح سياسة االحتالل التي تنتهك القانون الدولي اإلنساني وشرعة حقوق
اإلنسان ،وعلى قاعدة القرار  1325سنخلق حالة االشتباك السياسي مع سياسة االحتالل انطالقا ً من قرار جديد ،وحيثيات
جديدة من بوابة املرأة وحقوقها.
رابعاً :يشتبك القرار مع االحتياجات النسوية الفلسطينية للسلم األهلي الداخلي :بعد نشوء مخاطر جدية على وحدة
النسيج االجتماعي والوطني الفلسطيني ،كأحد تداعيات ونتائج االقتتال الداخلي والفلتان األمني ،فبسبب الفلتان واالقتتال
الداخلي ألسباب اخلالف السياسي دخلت احلالة الفلسطينية في مرحلة خطيرة تهدد مستقبل القضية واملشروع الوطني،
وطالت احلال ُة بتأثيراتها جمي َع القطاعات ،وأثرت على حياة املرأة بشكل مباشر كجزء من الشعب ومن عضوية قواه السياسية
واالجتماعية ومؤسساته ،وقد انخرطت املرأةُ في جميع الفعاليات التي حاولت التصدي للظاهرة الشاذة (مظاهرات،
اعتصامات ،مسيرات..الخ) ،وقد أثرت هذه الظواهر على استقرار وأمان املرأة وأسرتها ،ودفعت أثمانا ً باهظ ًة نتيجة حلوادث
القتل واالختطاف واالعتقال ،كما تعرض العدي ُد من النساء لالستدعاء والتحقيق ،ومداهمة البيوت واملؤسسات النسوية
بسبب االقتتال ومن ثم االنقسام .يضاف إلى ما سبق ،مقتل نساء وفتيات على خلفية ما يسمى بشرف العائلة ،وقتلت 44
مواطنة بسبب الفلتان منهن  39مواطنة في غزة ،وتصاعد عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف االجتماعي والسياسي .لقد
اس ُتغلت احلال ُة الشاذة كذلك لقتل النساء في معرض الثأر ،بسبب منو املفاهيم العشائرية التي زادت من التدخل بحياة املرأة
كأحد املمتلكات اخلاصة للعشيرة.
القرار  1325الذي يتميز أيضا ً باتساع نطاق موضوعاته ،وبتعرضه لقضايا السلم األهلي الذي تزعزع بسبب اخلالفات الداخلية
التي أثرت بعمق في خلخلة النسيج االجتماعي ،فالضرر الذي حلق باملرأة كبيرٌ ،وعليها أن تكون جزءا ً من احللول ،وأن تكون ضمن
السياسات واإلجراءات املوضوعة لعالج الواقع وأن تكون ضمن محددات وخطط إستراتيجية ،تذهب إلى معاجلة املفاهيم
اإلقصائية والعصبوية التي عبرت عن رفض اآلخر اخملتلف ،والذهاب في العالج إلى املسائل التربوية والثقافية بشكل جذري
مبشاركة املرأة كمدرسة أولى لألسرة.
خامساً :إنشاء حتالفات وشبكات نسائية :القرار  1325املوجه إلى جميع دول العالم لاللتزام به ،يفتح الباب واجملال للعمل
املشترك بني النساء من دول متعددة وفقا ً للمصالح والقضايا املشتركة بني النساء ،دون تغييب االعتبارات الوطنية التضامنية
بني الشعوب التي أثبتت التجرب ُة الفلسطينية أهمي َتها بإحداث الزخم والقدرة على الوصول ،ومبا يسمح وميكن النساء كأفراد
ومؤسسات من اللواتي يعشن في بلدان ومجتمعات مستقرة ومستقلة من تقدمي يد التعاون لبعضهن البعض على قاعدة
القرار املشترك ،بتأسيس شبكات نسائية ووضع اآلليات إلعالء الصوت النسائي العاملي في وجه االحتالل والظلم والعدوان من
جانب ،ومن جانب آخر لدفع القضية النسوية اخلاصة باملشاركة على قدم املساواة وعلى جميع املستويات.
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نقاط الضعف
املعوقات واملعضالت التي تواجه تطبيق القرار في فلسطني
أوال ً :إن مضي  20سنة على صدور القرار  1325دون تعاطي احلركة النسائية الفلسطينية مع ما يوفرُه من إمكانيات عملية،
هي من أبرز معضالت تناوله وتطبيقه ،ومن املمكن اجملازف ُة والقول بأن القرار َ الدولي رمبا ال يكون معروفا ً للعديد من القيادات
واملؤسسات النسوية ،ويعكس هذا ترهال ً ونكوصا ً في حيويتها وجتددها ،وإجماال ً فلم يصل إلى القاعدة بعد .القرار  1325الذي
صدر بإجماع مجلس األمن ،لم يصدر من أجل سواد عيون الفلسطينيات ولم يضعهن باعتباره ،وفي حينها صدر آخذا ً باعتباره
َ
َ
ظروف الصراع؛ كدول شرق أوروبا ودول افريقية وآسيوية.
ظروف النساء في أماكن أخرى يعشن
ثانياً :تعاطي إسرائيل مع قرارات األمم املتحدة كما يلي :جميع القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ال تنفذها إسرائيل
بل تقوم بتعطيلها ،بدءا ً من قرار التقسيم رقم  181والقرار اخلاص بعودة الالجئني رقم  194والقرار  242بخصوص انسحاب
إسرائيل من األراضي التي احتلتها عام  67وجميع القرارات األممية الالحقة ،وحتاولُ إجراء تعديل عليها ،في محاولة للهبوط
بسقفها السياسي بعد اتفاق أوسلو ،ووفقا ً ملوازين القوى الدولي على أرض الواقع ،واستنادا ً مليزان القوى اجلديد في هيئة
األمم املتحدة املتشكل بعد انتهاء احلرب الباردة وسيادة نظام القطب الواحد املمثل بالواليات املتحدة ،التي تفرغ القرارات من
مضمونها وتشهر الفيتو في وجه كل ما ميس مصالح إسرائيل ،وهذا ما سيواجهه القرار الدولي 1325؛ على الرغم من مصادر
قوته الهامة التي أشرنا إليها سابقاً .كذلك فإن إسرائيل ،ستعمل على إجهاض أي حتركات مطالبة بتطبيق جزئيات منه حتت
مبررات أمنية ،كاملطالبة بالتواجد على سبيل املثال على احلواجز كنقاط عسكرية ساخنة ،وهذا ما تقوم به اإلسرائيليات من
منظمات نسائية عدة مثل “نساء ضد احلواجز” أو “نساء لتسهيل احلواجز” ،في تواجدهن عليها كتطبيق للقرار ذاته ،حيث
وافقت إسرائيلُ على القرار ،فكيف سيكون احلالُ لدى املطالبة بإزالتها لعدم مشروعيتها !..القرار  1325من القرارات الدولية
ومطلوب من املرأة الفلسطينية إن تتناوله في أدبياتها وبرامجها ،وأن تبدأ بحملة توعية
امللهمة وميتلك من اإليجابيات الكثير،
ٌ
وتثقيف على الصعيد القاعدي مبحدداته من أجل استخدامه في الصراع الوطني ،واالستفادة منه على الصعيد النسوي ،وأن
تأتي متأخرا ً خير ٌ من أن ال تأتي أبداً.
َ
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اليوم الرابع
« الطريق إلى القرار » 1325
يشتمل اليوم على جلستني على النحو التالي:
 .1االحتالل  ..الصراعات الداخلية ..واملرأة هي الضحية.
 .2استنباط آليات واستراتيجيات نحو الطريق إلى 1325
 .3أهمية وجود النساء في صنع القرار.
اجللسة األولى
اجللسة الثانية

1 .االحتالل  ..الصراعات الداخلية ..واملرأة هي الضحية.
2 .استنباط آليات واستراتيجيات نحو الطريق إلى .1325
3 .أهمية وجود النساء في صنع القرار.

األهداف

1 .التعرف على عنف االحتالل والصراعات الداخلية وتأثيرُه على النساء.
2 .أهمية وجود النساء في مواقع صنع القرار والعملية السلمية.
3 .حتليل أثر القرارات التي يجري اتخاذُها بدون النساء.

احملتوى

الطريق إلى .1325

اآلليات املستخدمة

عصف ذهني ،مجموعات عمل صغيرة ،نقاش جماعي.

األدوات واملواد
املستخدمة

لوح قالب ،أوراق لوح قالب ،أقالم ،كمبيوتر الب توب ،وسماعات ،أقالم وأوراق بيضاء وملونة .A4

الوقت

يوم تدريبي

اخملرجات

1 .تذويت املشاركني/ات بتأثير عنف االحتالل والصراعات الداخلية على حياة النساء.
2 .التعرف على آليات واستراتيجيات لتطبيق القرار  1325آخذين بعني االعتبار أهمي َة مشاركة
النساء على املستوى السياسي.
3 .تذويت املشاركني /ات بأهمية وجود النساء في مختلف مواقع صنع القرار.

يبدأ املدرب/ة بالترحيب باملشاركني في اليوم الرابع ،والتأكيد إن كانوا سجلوا أسماءهم ثم ينتقل املدرب/ة ملراجعة اليوم السابق من
خالل سؤال املشاركني/ات األسئلة التالية:
•ماذا تعلمنا باألمس؟
•هل هناك إضافات ومشاركات؟
نرغب بالتحدث عنها؟
•هل هناك جتربة خاصة باألمس
ُ
•هل هناك قص ٌة نرغب بتقدميها؟
ثم ينتقل املدرب/ة إلى فعالية اإلحماء
فعالية اإلحماء :
َ
ك
يطلب املدرب/ة من املشاركني/ت
الوقوف في دائرة ويشرح لهم مترين اإلحماء ،حيث يطلب املدرب /ة من أحد املشاركني /ات أن يفر َ
راحتيه معاً ،ويقوم الشخص التالي مبحاكاته ،ويتبعه اجلمي ُع واحدا ً تلو اآلخر ،بعد ذلك يغير املدرب /ة احلرك َة إلى فرقعة األصابع،
ض بقدميه ،ليتبعه اآلخرون واحدا ً تلو اآلخر ،وأخيرا ً
ليتبعه اآلخرون واحدا ً تلو اآلخر ،ثم يبدأ بصفق فخذيه بكفيه ،ومن ثم يضرب األر َ
الصمت على اجلميع ،ويبدو األمر ُ كأنه عاصفة من املطر تضرب غاب ًة استوائية ،تبدأ بهدوء
يكرر األصوات عاكسا ً ترتيبها حتى يخيم
ُ
وتشتد حدتُها تدريجيا ً ثم تهدأ من جديد.
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العنف السياسي
األهداف:
1 .التعرف على عنف االحتالل ،االقتتال ،الفلتان األمني واحلصار.
2 .تأثير العنف السياسي على اجملتمع ككل ،وحتديدا ً النساء.
 90دقيقة
مدة التمرين:
املواد املطلوبة :فيلم وثائقي “حكايا احلواجز”  ،نشرة تتضمن مجموع ًة من احلاالت الدراسية بحسب النشرات املتعلقة بيوم
الطريق إلى القرار  1325رقم ( )22 ،21 ،20 ،19والتي تتناول تأثير العنف السياسي (االقتتال ،احلصار ،الفلتان األمني ،االحتالل) على
النساء.
سير التمرين :اجلزء األول
عرض الفيلم ومن ثم مناقش ُته عبر توجيه األسئلة التالية:
1 .ما اجلديد الذي عرضه الفيلم في تناوله ملعاناة الشعب الفلسطيني على احلواجز.
2 .ما هي التأثيرات اخملتلفة التي عاجلها الفيلم على اجملتمع (النساء ،األطفال)..
3 .كيف أثر الفيلم على رؤيتهم ألنواع العنف السياسي وتأثيرُه على اجملتمع.
سير التمرين :اجلزء الثاني
.
.
.
.

املدرب مناسبة.
1يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى مجموعات عمل صغيرة بحسب اآللية التي يراها
ُ
2تُوزَع حال ٌة دراسية واحدة ،على كل مجموعة من اجملموعات ،من احلاالت الدراسية املبينة في النشرة.
3تنا ِقش كل مجموعة دراس َة احلالة على أن يتم توجي ُه النقاش داخلَ كل مجموعة حول نوع العنف وتأثيره على النساء.
4بعد االنتهاء من عمل اجملموعات تقوم اجملموعات بعرض عملها على اجملموعة وبعدها يتم النقاش على النحو التالي:
•ما رأيُهم بأنواع العنف السياسي.
•واقع العنف السياسي بأشكاله على النساء.
•أوجه الشبه واالختالف في تأثير العنف السياسي على النساء والرجال.
•أهمية سماع /التعرف على معاناة النساء والرجال حتت االحتالل أو حتت الفلتان األمني أو .....؟
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«األرقام الصماء»
األهداف:
1 .التعرف على عنف االحتالل والفلتان األمني وتأثيرُه على النساء.
2 .أهمية إدماج النوع االجتماعي.
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:
األمني.

 90دقيقة
نشرة حول أبرز اإلحصائيات ذات العالقة باالحتالل على صعيد انتهاكاته ضد املرأة ،وأخرى ذات عالقة بالفلتان

سير التمرين:
.
.
.
.

1يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة واحدة مختلطة وأخرى من النساء واجملموعة األخيرة من الرجال فقط
املدرب مناسبة.
بحسب اآللية التي يراها
ُ
2توزع نشرة واحدة من النشرتني ( )24،23بشكل عشوائي ،على كل مجموعة من اجملموعات.
3تناقش كل مجموعة هذه األرقام وتعرضها في تقرير يتم صياغ ُته من قبل كل مجموعة بهدف إظهار تفاصيل املعاناة التي
والشعب عموما ً حتت االحتالل.
النساء
تعيشها
ُ
ُ
4بعد االنتهاء من عمل اجملموعات تقوم اجملموعات بعرض تقاريرها على اجملموعة وبعدها يتم النقاش على النحو التالي:
•ما رأيهم بالتقارير املقدمة ،هل تعكس واق َع معاناة املرأة حتت االحتالل ،أو حتت الفلتان األمني؟
•ما أوجه التشابه واالختالف في مضامني تقارير اجملموعات؟ وملاذا؟
•ما أهمية العمل على رفع صوت معاناة النساء على ألسنتهن؟
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«رؤية أخرى للحدث»
الهدف:
1 .التعرف على رواية النساء لعنف االحتالل أو عنف االقتتال مقارن ًة مع روايات الرجال.
2 .أهمية مشاركة النساء في العمليات السلمية وحفظها.
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

 80دقيقة
كمبيوتر “الب توب” ،وسماعات ،نسخة من فيلم “ظالل العتمة” ،وفيلم “كفى”.

سير التمرين:
يقوم /املدرب /ة بالطلب من اجملموعة اإلصغاء إلى قصة إذاعية بعنوان “ظالل العتمة” أو “حكايا احلواجز” ،وفيلم وثائقي بعنوان “كفى”
وبعد االستماع للفيلمني يتم التوجه بسؤال إلى اجملموعة عن اآلتي:
1 .ما هي مشاعركم ،آراؤكم ،وأكثر املقاطع التي أثرت بكم؟ وملاذا؟
2 .ما االختالف بني رواية النساء ورواية الرجال؟
3 .ما هو املقطع األكثر عمقا ً وتفصيال ً بتسليط الضوء على جوانب عدة من احلدث إلظهار معاناتهم جراء ممارسة االحتالل أو جراء
االقتتال.
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«الطريق إلى »1325
استنباط آليات واستراتيجيات للعمل على تطبيق القرار  ،1325على الصعيدين الوطني واالجتماعي ،وعلى
		
األهداف:
املستويني الداخلي واخلارجي.
 90دقيقة
مدة التمرين
املواد املطلوبة :أقالم ،أوراق فليب شارت.
سير التمرين:
.1

.2

.3
.4

يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى ثالث مجموعات صغيرة فقط ،على أن يتم توزيع املهام لكل مجموعة من اجملموعات على النحو
التالي:
•آليات واستراتيجيات لتفعيل القرار على الصعيد التنظيمي.
•آليات واستراتيجيات لتفعيل القرار على صعيد االحتالل اإلسرائيلي.
•آليات واستراتيجيات لتفعيل القرار على صعيد الصراع الداخلي.
املدرب جملة من التساؤالت قبل البدء بعمل اجملموعات على سبيل املثال :مسألة احلماية للنساء في دول الصراع
من املهم أن يثير
ُ
املسلح ،من خالل إثارة جملة من التساؤالت على النحو التالي:
ما هي آليات حماية املرأة الفلسطينية من القتل على يد االحتالل؟
•كيفية حماية املرأة للوصول إلى املرافق الثقافية والتعليمية والصحية؟
اآلليات املتوفرة حلماية حق املرأة في األمن واألمان بالسكن في ضوء سياسة هدم البيوت في غزة ونابلس ومخيم جنني
•ما هي
ُ
وفي كل األماكن ،أو مصادرتها وتوطني املستوطنني بدال ً عنها في القدس واخلليل؟
قوات دولية ،لكن قدرتها على احلماية
•وهنا ميكن طرح بعض النماذج املوجودة فعليا ً لدينا كما في اخلليل ،حيث توجد فيها
ٌ
فعليا ً منقوصة بفعل السياسات االحتاللية ،ومن املمكن التطرقُ أيضا إلى جتربة نعلني وبلعني وسياسة االحتالل في منع
احلماية الدولية الشعبية ،حيث يتعرض املتضامنون إلى القتل واالعتقال والتسفير ،وهنا نتحدث عن إحدى إيجابيات القرار،
ت والشبكات للدفاع واحلماية وتبادل األدوار.
حيث يحفز التحالفا ِ
تعود اجملموعات الصغيرة إلى اجملموعة الكبيرة ،من أجل مناقشة ما توصلت إليه كلُ مجموعة من آليات ،من خالل انتداب
مشاركني ،أحدهما يقوم بعرض النتائج ،فيما يتولى اآلخر نقلَ أجواء النقاش التي أثيرت داخل اجملموعة.
نقاش وتلخيص من قبل املدرب/ة.

مالحظات للمدرب/ة:
استخدامها في
•من املهم جداً ،أن يغطي املدرب  -في حال لم يتطرق املشاركون  -جانبا ً أساسيا ً من اآلليات التي عادة ما يتم
ُ
تفعيل تطبيق القرار  ،1325توثيق حاالت االنتهاكات على الصعيد السياسي على اختالف أشكالها ،والتي يتم توثيقها ضمن
أسس ومعايير وقواعد قانونية ومهنية ،وميكن احلصولُ على مثل هذا التوثيق من قبل مؤسسات حقوقية وقانونية متخصصة
مثل :مؤسسة احلق ،ومركز املراة لإلرشاد القانوني واالجتماعي  ،ومؤسسة “مفتاح” ،وبيت سالم .
استنباطها تنحصر ُ على املستوى الفلسطيني
•يجب اإلشارةُ في تلخيص النقاش إلى أن مختلف اآلليات واالستراتيجيات التي مت
ُ
بعرض جتربة االئتالف في نابلس واخلليل .هذا باإلضافة إلى أن هذه اجلهودَ ما زالت مقتصرةً على جهود املؤسسات غير احلكومية
والتي ال بد لها أن تعمل حتت مظل ٍة رسمية وفق خطة وطنية شاملة تأخذ على عاتقها مسؤولي َة تطبيق القرار واستثماره
لصالح النساء ولصالح قضايا الوطن.
•في نهاية اجللسة يجري العملُ على تلخيص مفهوم االئتالف وأهميته ومزاياه وكيفية تأسيسه واستمراره والعقبات التي ميكن
أن تعترض ذلك ،باإلضافة إلى اقتراحات لتطوير عمله ،كما في احملتوى اخلاص بالطريق إلى القرار 1325رقم (.)16
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يوم الطريق إلى القرار  /1325احملتوى رقم ()16
على الصعيد التنظيمي
إن تشكيلَ
جسم تنظيمي ائتالفي مركزي لتفعيل القرار والعمل به يضمن استمرار َ العمل باخلطة ،ومبا يضمن االبتعادَ عن
ٍ
املنظم يستلزم بشكل رئيسي أن يُصار إلى تشكيل جلنة وطنية ائتالفية من
العمل
إن
أ.
ز
واجمل
واملوسمي
االنتقائي
العمل
َّ
َ
ت وقانونيات وعامالت في احلقل االجتماعي وفي مجال الضغط واملناصرة،
املؤسسات النسائية ،تضم في عضويتها سياسيا ٍ
وتكون مهمتها وض َع خطة العمل على صعيد التوجهات الرئيسية.
ويتعني على اللجنة أن تقود التحركات النسوية على الصعيد احمللي ،وأن تُعد التقارير لوضعها في تصرف األمني العام لألمم
املتحدة حول وضعية املرأة الفلسطينية والقرار واملعوقات التي تعترضه ،وعليها مخاطبة بعثات األمم املتحدة مبتطلبات
وأدوات تنفيذ القرار ،وعليها كذلك أن تقوم بتنظيم احلمالت العامة واملؤمترات املركزية إذا تطلب األمر ُ من أجل دفع العمل
بالقرار ،ومن أجل وضع املرأة الفلسطينية في دائرة الضوء .كما أن من مهمة اللجنة أن تقوم بوضع اخلطة للمطالبة بتمثيل
املرأة في املستوى األمني ،ومبا يتطلبه األمر من إجراء املسوح العلمية للوقوف على واقع ومستوى مشاركة املرأة في األجهزة
األمنية ومتطلباته .وعلى اللجنة كذلك أن تقوم بالتخطيط لتعميم املعرفة بالقرار على صعيد اإلعالم ،وذلك لردم الفجوة
الواسعة بني القرار والقاعدة النسوية .كما على اللجنة وفي اجلانب التنظيمي القيام بتنظيم الصالت التضامنية مع
االئتالفات النسوية العابرة للحدود .كذلك ،فإن العملَ بالقرار بحاجة إلى تشكيالت وطنية فرعية على مستوى احملافظات،
لضمان تعميم العمل ضمن رؤية عامة موحدة ومتكاملة وضمن أولويات متوافق عليها ،دون الغوص في مهام تطبيق القرار
التخصصية ،وإحالتها إلى اجلمعيات واملراكز املتخصصة.
ما هو االئتالف؟
•مجموعة من أفراد أو مؤسسات لديها ٌ
هدف مشترك تقرر ُ أن تعمل لتحقيق هذا الهدف.
•الهدف ميكن أن يكون كبيرا ً أو صغيراً.
•األفراد أو املؤسسات ميكن أن يعملوا في اجملال ذاته أو في مجاالت مختلفة.
ملاذا االئتالف؟
•التركيز على هدف أو مشكلة معينة.
•بناء ائتالف مع أفراد أو مؤسسات لم نعلم بهم من قبل.
•اتخاذ موقف ثابت من أمر ما وااللتزام مبوقف ولغة موحدة.
•إعطاء هوية وصورة خاصة (اسم االئتالف).
•مواجهة حدث ما.
•توعية وتقوية اجملتمع للتحكم باملستقبل.
•منع تكرار العمل ()unnecessary duplication of effort
•توظيف الطاقات املوجودة.
•العمل مع أصحاب القرار.
كيف نؤسس ائتالفاً؟
•إنشاء جلنة أو مجموعة صغيرة .core group
•حتديد األعضاء احملتملني.
•توظيف أعضاء.
•تنظيم االجتماع األول.
•متابعة االجتماع األول.
•اخلطوات القادمة والتشبيك.
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من ينضم؟
•العدد مهم  ...ولكن
•املعنيني أوال ً بالقضية.
•األشخاص املؤثرون في اجملتمع.
•أصحاب القرار.
مزايا االئتالف
•رؤية موحدة.
•قوة أكبر.
•نتائج أسرع.
•فرصة للتنمية الشخصية واملؤسساتية.
العقبات احملتملة
•فقد االتصال باألعضاء أو عدم إطالعهم على التطورات أو القرارات املتخذة.
•عدم إشراك العضو.
•عدم إعالم األعضاء بالنتائج والنجاحات إن كانت صغيرة.
•فقدان القادة األساسيني.
•االختالف في االجتاهات.
•تغيير في الظروف.
•استقاللية املؤسسات.
•تغير املمثلني في االجتماعات.
•طلب التمويل.
استمرار االئتالف
•االتصال املتواصل.
•اإلشراك.
•التشبيك.
•الواقعية والهدف الواضح.
•اجتماعات لديها طابع مميز واخلروج بنتائج.
•احترام تعددية اآلراء واالستفادة منها.
•تهنئة وشكر العضو املميز أو األكثر عطاء.
العقبات التي تواجه االئتالف:
•تخوف مؤسسات االئتالف من أن تذوب في االئتالف ،ولذلك هم يفضلون العمل باسم مؤسستهم أكثر من العمل باسم
االئتالف.
•تغيير ممثل املؤسسة في االئتالف وهذا يعرقل العمل.
•عدم اكتراث املؤسسة بأن تكون فعالة ،ولكن حترص على حضور االجتماعات ليبقى اسمها موجوداً.
•عدم وجود متويل ،يؤثر على فعالية املؤسسة،
•ممثل املؤسسة ال يكون فعاال ً بسبب كونه متطوعا ً في املؤسسة في بعض األحيان.
•املمثل ال ينقل في بعض األحيان ملؤسسته ما يحدث في االئتالف.
•ال يوجد توزيع لألدوار داخل االئتالف.
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اقتراحات لتطوير آليات العمل في االئتالف:
•التواصل اجليد مع كل أعضاء االئتالف ،وذلك بإرسال محاضر االجتماعات لكافة األعضاء.
•كل سنة ،أو كل فترة معينة (ثالثة أشهر أو ستة أشهر) يتم اختيار مؤسسة لتكون مسؤولة عن االئتالف.
•أن تفكر املؤسسات بتطوير صورتها ،من خالل عملها باالئتالف وقيادتها له في وقت محدد.
•من الهام جدا ً دعوة اإلعالم إلى كل نشاط من نشاطات االئتالف ،ليتم التوعية به وبالقرار.
•التوعية بأساليب مختلفة للقرار.
•عمل مقابالت للمؤسسات التي ترغب في الدخول لالئتالف ،للتأكد من أنها تضيف قيم ًة لالئتالف.
ُ
االئتالف على قضية سياسية
•لدى العمل مع املناطق اخملتلفة ،يجب تكوين جلنة من داخل املنطقة التي سيعمل فيها
معينة (مثل قرية سالم) حتى يكون العملُ دائما ً وتشعر القري ُة أنها األساس في العمل ،واالئتالف خارجها هو داعم،
األساس هو أهل البلد.
ولكن
َ
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القرار  1325واالحتالل اإلسرائيلي
أ -على صعيد األمم املتحدة :االطالع على تقارير األمني العام لألمم املتحدة ومراجعتها ،بشكل عام ،وتدقيق الفقرة اخلاصة
باملرأة الفلسطينية ،ورفع املذكرات لألمني العام حول وضع املرأة الفلسطينية حتت االحتالل ،وتزويد بعثات األمم املتحدة
بكافة االنتهاكات والتجاوزات اإلسرائيلية جتاه املرأة ،ومخاطبة األمني العام حول العقبات التي تعترض سير القرار وتطبيقه،
ومطالبته لدى الضرورة بإرسال بعثات ووفود إلجناز التقرير من أرض الواقع.
ب -املساءلة واحملاسبة :أن تقوم اللجن ُة باملباشرة بتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية ضد النساء ،بدءا ً بالوالدات والوفيات للنساء
والرضع على احلواجز ،مرورا ً بحاالت القتل املتعمد للنساء في بيوتهن في مجازر ارتكبت في قطاع غزة وجنني ونابلس ،وانتهاء
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وقعت ضحيتها النساء في غزة ،واستخدام األسلحة احملظورة في احلرب .لقد آن األوان للقيام
بجه ٍد خاص باجتاه الهيئات الدولية اخملتصة باحملاسبة على اجلرائم االحتاللية في املناطق احملتلة على قاعدة القانون الدولي
اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعة ،وعلى قاعدة القرار  ،1325الذي يتحدث في البند احلادي عشر منه عن مسؤولية الدول في
وجرائم ضد اإلنسانية وإبادةً جماعية من العقاب ( .)13لقد وصلت عدواني ُة
جرائم حرب
وضع ح ٍّد إلفالت اجملرمني الذين ارتكبوا
َ
َ
االحتالل الذروة في احلرب على غزة ،وقد اتهمت مؤسسات دولية ( )14دول َة االحتالل بارتكاب جرائم حرب ضد املدنيني والنساء
نسوي ينظمه ائتالف القرار 1325
واألطفال ،وال بد من مقاضاتهم والتقدم لدى الهيئات اخملتصة بقضايا وشكاوى بجه ٍد
ٍّ
بالتعاون مع النساء الدوليات العامالت مبوجب القرار.
الشعب الفلسطيني وقواه باحلماية الدولية له حتت االحتالل .لقد تعرضت املرأة
ج -احلماية الدولية :لطاملا طالب
ُ
وترَم من أبسط احلقوق املقرة مبوجب وثيقة حقوق اإلنسان،
الفلسطينية وما زالت تتعرض للممارسات العدوانية اإلسرائيليةُ ،
سواء بسبب مصادرة األراضي وبناء املستوطنات ،أو بسبب بناء اجلدار العنصري الفاصل ،أو بسبب سياسة القتل واالعتقال
واحلصار واحلواجز .لذلك ،ال بد لالئتالف اخلاص بالقرار  1325من تفعيل املطالبة باحلماية الدولية في املؤمترات الدولية وعبر
احللفاء مبوجب القرار وفي اخلطاب اإلعالمي.
د -األسيرات :كان أحد مترتبات وأعباء مشاركة املرأة في النضال املشروع ضد االحتالل أن تتعرض لالعتقال الدائم ألسباب
سياسية وأمنية .لذلك ،فإن من أهم تطبيقات القرار  1325املطالبة باإلفراج عن األسيرات اللواتي يعشن في ظل ظروف
الإنسانية ،ويُحرَمن من أبسط احلقوق املقرة في اتفاقية جنيف بخصوص األسرى ،وإبراز الظروف الالإنسانية التي وَضعت
الضغط واملطالبة
ت حواملَ موالي َدهن وهن مقيدات باألصفاد والسالسل .كما يصبح كذلك من املطلوب
ُ
فيها أرب ُع أسيرا ٍ
عبر اجلهات اخملتصة بتحسني شروط وظروف اعتقالهن وتأمني احملاكمات العادلة لهن ،كما يجب العمل على تأهيل األسيرات
احملررات بعد اإلفراج عنهن ،وتوفير الدعم واإلرشاد النفسي واملعنوي لهن ،وإيالء االهتمام بتوفير العمل لهن وإعادة إدماجهن
في اجملتمع ومساعدتهن في إعادة بناء حياتهن ومستقبلهن.
هـ -اللجوء القسري بسبب اجلدار والبيوت املدمرة :إثارة سياسة التهجير القسري بسبب سياسة بناء اجلدار وبسبب
التدمير املنهجي للمنازل في الضفة والقطاع ،واألثر الذي تخلقه على صعيد فقدان األمان واالستقرار األسري ،مع االستفادة
من الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في الهاي القاضي بوقف العمل ببناء اجلدار وتفكيكه.
و -صحة املرأة :عمدت قوات االحتالل إلى منع العديد من سيارات اإلسعاف واملرضى والنساء اللواتي في حالة الوالدة من
الوصول إلى املستشفيات بذرائع أمنية ،وفي تقرير صادر عن األمم املتحدة متت اإلشارةُ إلى ارتفاع عدد الوالدات املنزلية إلى
األطباء ويستفدن من برامج الرعاية
 14%بعد إجراءات احلصار واإلغالق بعد أن كانت  8%قبل ذلك ،وانخفض عددُ من يراجعن
َ
الصحية إلى  82%بعد أن بلغت قبل احلصار  ،96%كما أن ( )55امرأةً وضعن موالي َدهن على احلواجز ،وتوفي  32مولودا ً أثناء
الوالدة على احلواجز اإلسرائيلية ما بني عامي  2000و ،2003باإلضافة إلى صعوبة الوصول للخدمات الصحية ،ما ميلي ،واستنادا ً
إلى القرار  ،1325مطالب َة األمم املتحدة بالرقابة على االنتهاكات املمارسة بخصوص حقوق املرأة واإلنسان واحلق في احلياة على
ت خاصة
احلواجز اإلسرائيلية ،كما أنه
يصبح من الضروري اشتقاقُ البدائل عن الوصول للمستشفيات في املدن كتجهيز عيادا ٍ
ُ
باملرأة في األرياف ،وتدريب املمرضات على التعامل مع الظروف املانعة من أجل حصول املرأة على والدات طبيعية وآمنة.
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على صعيد الصراع الداخلي
ُ
أظهر االقتتال مظاهر َ االنقسام ونشوء
تطور
اخلالف السياسي الفلسطيني الداخلي ،وأدى إلى انفجار االقتتال الداخلي .وقد َ
ً
ً
مشاعر الكراهية ورفض اآلخر اخملتلف سياسيا وثقافيا .وقد أظهرت األزمة العاصفة التي حلّت باجملتمع اللجوء إلى حل
اخلالفات بقوة السالح كبديل للحل من خالل احلوار والتوافق ،األمر الذي يهدد التعددي َة الفكرية واالجتماعية في اجملتمع ،مما
يتطلب ما يلي:
•بناء الشخصية احلوارية :إن أحد أهم استخالصات جتربة االنقسام اجلغرافي والسياسي إثر احلسم العسكري في
غزة ضرورة التوجه إلى بذل اجلهد الالزم باجتاه العمل على التثقيف بأهمية ثقافة احلوار ،وأهمية اإلقرار واالعتراف باآلخر
اخملتلف وبحرية الرأي والتفكير واملعتقد دون إكراه .ومن هنا ،ال بد من التوجه لألمهات من موقعهن كنصف اجملتمع الذي
يربي النصف اآلخر ببرامج تستهدف خلق َ شخصية األم احلوارية التي تربي أبناءها على قيم االعتراف باآلخر اخملتلف،
وقيم االعتراف بالتعددية والتنوع في اجملتمع ،وقيم حل اخلالفات املتنوعة في اجملتمع عبر احلوار احلر والدميقراطي دون إكراه
أو إرهاب.
•مهارات مواجهة األزمات وإدارتها :التوجه للشابات في اجلامعات حيث التجمعات الطالبية الكثيفة ،وحيث يتجسد
اجملتم ُع بخالفاته بشكلها املصغر ،مع األخذ باالعتبار ميزة القطاع الشبابي وحماسه واندفاعه والذي يتوقع انفجار
اخلالف في صفوفه ،والتوجه بالبرامج التدريبية ذاتها الهادفة إلى خلق الشخصية احلوارية ،والتدريب على أساليب حل
اخلالفات واألزمات وإدارتها ضمن القنوات واآلليات الصحيحة.
السلم
•السلم األهلي في اجملتمع ودور املرأة :ال شك أن مخاوف انفجار الصراع الداخلي ما زالت تطل برأسها مهددةً
َ
احلفاظ على االستقرار ،ومنعا ً لتكريس
األهلي ،مما ميلي مواجهة اخملاطر بشكل مسبق عبر سياسات وإجراءات تستهدف
َ
الصراع واخلالف .لقد تقدمت املرأة مببادرات خاصة ،وشاركت املرأة في املبادرات الوطنية لرأب الصدع ،إال أن تأثيرَها كان
محدودا ً لبقائها في إطار النخب ودون أن تتجسد على الصعيد القاعدي الستقطابه وتبنيه قضايا اخلالف ،األمر الذي
يفرض االهتمام القيادي النسوي لتحفيز املبادرات التي تستهدف احلفاظ على السلم األهلي في اجملتمع ،وحمايته
حرص على أمن اجملتمع ،وألنها
من العبث واإلخالل ،والذي تتحمل املرأةُ فيه دورا ً مبادرا ً ورئيسيا ً بسبب ما تتميز به من
ٍ
بطبيعتها بعيدةٌ عن اخلالف ونعرات االستقواء والسيطرة.
•الفلتان األمني ودور مانع للمرأة :ال شك أن مظاهر الفلتان األمني التي تفشت في اجملتمع تعود إلى جمل ٍة من األسباب
اجلزء اآلخر السلط ُة الفلسطينية بشكل
التي أنشأت الظاهرة وفاقمتها ،ويتحمل االحتاللُ جزءا ً رئيسيا ً منها ،ويتحمل
َ
رئيسي ،واألحزاب واملؤسسات تتحمل جزءا ً آخر ،كما أن تأخر املعاجلة أدى إلى صعوبتها.
وقد تضرر اجملتمع ووحدتُه من غياب القانون واألمن والنظام ،وعانت املرأة من مظاهر الفلتان ،وقد رافق الظاهرةَ آثار ُ اخلوف في
اجملتمع ،وجتلت بخوف األهل على بناتهم من اخلروج إلى األماكن العامة ،كما أدى إلى حاالت التسرب من املدارس ،والزواج املبكر،
واعترت اجملتم َع مظاهر ُ فقدان الثقة بني أفراده بسبب العجز عن حل املشكلة املتنامية ،وقد سقط ( )475قتيال ً وقتيلة في
عامي  2005و 2006كضحايا الستخدام السالح الفالت ،منهم عدد من النساء واألطفال ،كما مت اختطاف ( )123شخصا ً خالل
العامني املذكورين ،وقد وقعت عديد من الفتيات والطفالت ضحايا للخطف ،ولم يكن أمام أحد سوى االجتماعات واالستنكار
والتنديد بالبيانات ،وتنظيم بعض االعتصامات واملسيرات املتفرقة مبشاركة املرأة دون متاي ٍز لدورها الذي ال بد من متييزه على
قاعدة الدور اإلنساني للمرأة كحارسة للحياة والبقاء.
•بناء قوة مانعة من املؤسسات النسوية للفلتان :تقوم على أساس رصد حاالت الفلتان وأثرها على املرأة ،والضغط
والتأثير على مراكز القرار لتفعيل دور القانون والقضاء حملاربة الظاهرة وإعادة األمور إلى سابق عهدها.
•جلنة نسائية إلسناد األجهزة األمنية في سعيها لضبط الفلتان واستعادة النظام وسيادة القانون.
•العنف ضد املرأة كانعكاس لغياب املرجعيات القانونية والفلتان :استغالل البعض عجز َ املرجعيات عن الوفاء بدورها
أدى إلى ازدياد العنف ضد املرأة ،سواء عدد حاالت القتل على خلفية ما يسمى قضايا الشرف ،أو احلرمان من اإلرث ،أو ازدياد
العنف العشائري.
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حاالت دراسية عن احلصار والتعليم
حالة دراسية رقم ( ،)1طالبة من مخيم الشاطئ (مقابلة رقم  )32قالت:
“انتحرت في الدراسة علشان أجيب امتياز وآخد منحة االمتياز هي إعفاء من نصف الرسوم ،ومع القرض قلت رسومي بتكون
مدبرة ،املوضوع ما كان سهل باملرة ،ألنه حسيت انو هذا التوجه مع البنات كلهم بدهم يجيبوا امتياز علشان أهلهم مش
يصعبو االمتحانات علشان مش الكل يقدر يجيب
قادرين يدفعولهم الرسوم ،يعني صارت املشكلة أكبر ألن الدكاترة صاروا
ّ
امتياز”.
حالة دراسية رقم ( ،)2طالبة جامعية من مخيم الشاطئ (مقابلة رقم  )32قالت:
“أنا أبويا مدرس حكومة ،وإحنا عايشني على راتبه ومرتبني أمور حياتنا مع انه راتبه يا دوب مكفي ،بس كل إشي كان محسوب
وقبل آخر الشهر بأسبوع بخلص الراتب ،كان بابا عامل َمدين دوار علشان يسحب قبل ما ينزل الراتب ،فهو من األصل مش
مكفي كيف ملا يروح .كان بابا بيعطيني مصروف شهري بكفيني مواصالت ،ولو خس علي إشي بشتريه يعني معدل  5شيقل
في اليوم ،إذا احتجت ساندويش عصير في اجلامعة بشتريهم ،مرات كنا انا وصحباتي نروح الكافتيريا ،ملا بيعجبني اكسسوار
بشتريه ،مرات بشتري حاجاتي كرمي ،شيلة ،إشي اللي بتحتاجها البنات ،ما كنت حاسة إنه عندي أزمة في املصاري ،لكن ملا
صار احلصار كنت شايفة بابا مخنوق ومش عارف يدبر حاله ونفسيته زي الزفت ،وعليه كوام ديون ،كنت باخد منه املواصالت
وأنا خجالنه ،وكنت بحس إنه بيتأذى من مواصالتي ألنها مرات بتكون بس هالشواكل هي كل اللي معه .ضغطت حالي بدل ما
أداوم  6أيام صرت أداوم  3بس وكل يوم دوام فل يعني من  4إلى  8علشان أوفر إيجار الطريق وادفع بس لثالث أيام”.
حالة دراسية رقم ( ،)3معلمة في مدرسة ثانوية ( 27سنة) قالت:
“أول إشي أثر على نفسية الطالبات أنا بدرّس بنات ثانوية واعيني وفاهمني ما كان يكون معهم مواصالت وال مصروف ،كانو
بيجو َمشي ،واللي بيتهم بعيد ييجو مهدودين ،كانت في حاالت صعبة بنات تدوخ علشان مش مفطرة وال متعشية ،وما في
معها فلوس تشتري سندويش .كنت بقول يا بنات جيبو معكم ساندويش ،كانو بيضحكو شو بدنا نحط في الساندويش ،ما
في إشي ،إحنا يا دوب قادرين ناكل اخلبز .مرات قلنا بنلم شيكل نساعد احلاالت الصعبة ،ما كان في حد معه شيكل .البنات من
غير خجل كانو يقولو إحنا ما معنا فلوس ،في كثير بنات ما دفعو الرسوم كانو برضو يقولو ما في معنا ،افصلونا ،من وين جنيب.
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حاالت دراسية عن احلصار والوضع االقتصادي
حالة دراسية ( ،)1امرأة من الرمال تعمل فني مختبر (مقابلة رقم  )31قالت:
“كنت أطبخ بلحمة مرتني او ثالثة في األسبوع ،صرنا نطبخ مرة وحدة ،الفاكهة بطلت تدخل دارنا ،واهلل مرة ابني صار يبكي
ملا شاف العنب عند جدته وما في عندنا ،جدته طردته علشان كان عندها ضيوف .هي طردته من الدوشة بس هو كان نفسه
في العنب ،خليت أبوه يروح يجيب كيلو علشان الولد ما يضل في نفسه ،فقلت له ادّاين وجيب”.
حالة دراسية ( ،)2امرأة أخرى قالت إنها اضطرت لتغيير نوع احلليب لطفلها الرضيع ،مما أثر سلبا ً على صحته وأصيب
باألنيميا .امرأة من غزة قالت:
“اجاني مولود جديد وجوزي قال ما في أي إمكانية أجيب حليب صناعي ،بدك ترضعيه ،واهلل اني برضع الولد بس املشكلة إنو ما
بيشبع ،وبضل يبكي طول الليل ،وأنا ما بنام وبصحى الصبح مهدود حيلي ومش عارفة أعمل شغلي ،شو ممكن أعمل؟ الولد
مش شبعان وهو حالف انو ما يجيب حليب ،طيب شو أعمل؟ هادي مشكلة مواجهاني ومش لقيالها حل”.
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احلصار والزواج املبكر
حالة دراسية ( ،)1امرأة من غزة ( 35سنة وأم لتسعة أطفال وزوجها عاطل عن العمل ،تقول مبررةً تزويج ابنتها ذات
الستة عشر ربيعاً:
بتطلع مع بنات عمها
“بنتي في الصف العاشر وشاطرة ومعدلها فوق الـ ، 85%بس جد إحنا مش قاردين نصرف عليها .البنت ّ
وبنات عماتها ،كل البنات بجيبو لبس بديهات وبنطلونات ،وكل ما يطلع موديل بيشترو وبشترو اكسسوارات ،وإحنا مش
قاررين ناكل ،كيف بدنا نشتري لبس؟ .زي املدرسة ضلت سنتني ورا بعض بنفس الزي مريول املدرسة وبنفس الشنطة ،وكل ما
تتقطع شنطتها بوديها على الرجال بخيطها ،وبدت الثانوية وصار الزم زي جديد .عماتها ما بعرف كيف اتفقو وجابولها الزي،
وبدأت املدرسة وأجت عمتها خطبتها البنها الكبير ،ابنها في االمن الوطني .وهالوقت قاعد زي كل العسكر بس إلُه مرتب،
وعمتها وضعها املادي مرتاح وبيتهم كبير وكويس ،وأكيد مش راح يهون عليها فيها وراح تعاملها زي بنتها”.
حالة دراسية ( ،)2معلمة متدربة (مقابلة رقم  )36من حي الشيخ رضوان روت ما حدث في املدرسة التي تدربت فيها:
“في حارتنا حلالها  4بنات جوزوهم أهلهم أعمارهم بني  ،16-14يا دوب مخلصني إعدادي .ملا رحنا نحضر العرس بسأل إم وحدة
واهلل البنت صغيرة ليش استعجلتو عليها؟ قالت لي يختي اخوتها  10ومش قادرين نطعميهم .البنات كلهم بدنا جنوزهم
خلينا نخفف العبء علينا .وفي وحدة بعد ما ا ّجوزت بشهرين حردت وميكن يطلقوها ،بطلعو من مشكلة بحطو حالهم في
فيي بنت في املدرسة كانت شاطرة ونفسها في التعليم وجوزوها أهلها غصب عنها ،كانت في
مشكلة .بس اإلشي اللي اثر ّ
الصف تبكي وتقول أمانه حتكو ألهلي إني ما بدي اجتوز بدي أكمل دراستي ،وملا طلبت إمها تيجي صارت تغلط عليها وتقولّها
انت بتفضحينا واهلل ما اخليكي تكملي هالشهر ،غير أخليهم هاحلني ياخدوكي .صرنا نترجاها لتخليها تكمل  3إعدادي
وخلص البنت لسة مبينة زي األطفال صغيرة .بتخيل كيف هادي بدها تكون حمل زواج وحمل ....ملا سألت البنت ليش رافضة
قالت أنا شايفة الويل ،اللي شافته اختي اللي اجتوزت السنة اللي فاتت؛ عايشة زي اخلدامة بتعجن  80رغيف وبتغسل ومن
الصبح للمسا بتشتغل ويا ريت عجباهم .جوزها بعد كل الشغل بيضربها ملا امه بتشكي منها .شو بدو يصير في راح اكون
في هيك وضع”.
حالة دراسية رقم ( ،)3امرأة من غزة زوجت ابنتها مبكرا ً كوسيلة ملساعدتها إلكمال تعليمها ،اعتقادا ً منها أن عمة
البنت سوف تساعد في التعليم .تقول:
“احنا معناش مصاري ناكل مش نعلّم ،وأنا مش عارفة ايش بدي أعمل في اخواتها .عمتها قالت اذا بدها تكمل تعليمها
بخليها تدرس وكثير بنات جتوزو وكملو ،يختي أكيد راح تعيش احسن الف مرة من ما هي عايشة عندنا .واهلل البنت معدتها
نشفت من املقالي ومن الفالفل والفول ،خليها تالقي طبخة وتشتري اواعي زي كل هالبنات وتفرح على حالها ،واهلل مرات
كانت تقطم عينيها من كثر ما تبكي بدها تروح على مناسبة وال ّ على حد من صاحباتها وما في عندها لبس .وصارت تنحرج
ملا تشحد لبس من حد ،نفسها يكون في ايدها قرش تشتري الها شيلة وال ّ خامت وال كرمي للشعر وال كرمي حلب الشباب وتصفية
البشرة وال مزيل عرق زي البنات ،انا بحس فيها بس شو في ايدي اعمل ،أنا وال أبوها”.
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احلصار والوضع الصحي
حالة دراسية ( ،)1خلصت تاجرة من مدينة خانيونس (مقابلة رقم  )53الوضع الصحي قائلة:
“الصحة” اكتر إشي تدهورت ،يعني في ناس الزم تسافر على مصر تعمل عمليات في مصر كانت بتقعد أيام على املعبر ،في
ناس كانت متوت على املعبر قبل ما مترق علشان تسافر ،وتنسيش انه في كتير ناس ماتو عنا قبل يسافرو يعملو العمليات.
إحنا الواسطة عنا ِف كل حاجة ،أيام ما كنت أسافر على مصر أجيب بضاعة كنت أشوف سيارات اإلسعاف والناس مرمية
العيان ،بعدين السليمني وفي ناس من اجلو والشوب
على بعض فيها ،واللى بدفع مبرقوه فى اإلسعاف ،طيب اول مرقو وسفّ رو ّ
تفطس قبل تسافر ،وفي عنا ابن جيرانا شاب اهلل يرحمه يا لطيف املرض اخلبيث الورم ،فكل فترة بسافر عشان بعمل غسيل،
وفشي عنا هني عناية ،فكان يسافر على مصر وبعدين سكر املعبر فصار يقعد في األوروبي ،واهلل مسكني زاد مرضه حلد ما
مات في “الشفا” عشان فشي ال أدوية وال جهاز غسيل دم ،وبعدين هاحلني العيادات فشي فيها دوا والدكتور إذا بتروحي بعد
الساعة  11بكشفش عليكي ،هذا إذا ما كنش مروّح ،وبعدين هاحلني عمليات الوالدة ،واهلل أنا مرت ابني كل مرة بتولد بعملية
شق بطن ،عملية قيصرية ،وع ّدها أجا موعد والدتها ،واهلل خايفة ما يكونش في أدوية وال الدكتور يطلب حاجة ما نالقيها”.
حالة دراسية ( ،)2امرأة من غزة (مقابلة رقم  )2تقول:
أنا اضطريت أولد ابني البكر وقت الويل كله في مستشفى حكومي ،الستات كانو بولدوهم على األرض ما في وسع .السراير
موسخة .املكان كان زي السوق ما بتعرف انك في مستشفى ،كل الناس ما معهم فلوس .منظر املستشفى كان مرعب
والدكاترة مش ملحقني على الستات .كان أسوأ موقف في ملا كنت تعبانة ،راحت أختي تنادي الدكتور ،قلها ياختي انتو مش
في مستشفى خاص كل احلاالت زيها ولدت وروحت .وكله هذا عشان ما معنا مصاري ،واهلل إني تعقدت من الوالدة كلها ،كمان
ما قدر جوزي يجيبلي أكل منيح بعد الوالدة .دمي ضعف والغرز ما طابت بدري وما كان عندي حليب ارضع الولد ،ألني باألصل
مكنتش باكل هذا أثر علي وعلى ابني”.
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املرأة الفلسطينية ضحية مباشرة لالحتالل
بسبب االحتالل اإلسرائيلي الطويل لألراضي الفلسطينية ،وبسبب طبيعته العدوانية ،دفعت املرأة الفلسطينية في الوطن
وفي بلدان الشتات أثمانا ً غالية في كل املراحل .فقد سقطت آالف الشهيدات على يد االحتالل ومنذ مطلع القرن املاضي،
وتكثفت سياسة القتل في احلرب العدوانية عام  ،1948وفي احلرب التي عُ رفت بحرب األيام الستة التي أدت إلى احتالل باقي
األراضي الفلسطينية في عام  ،1967وفي االجتياحات اإلسرائيلية الدائمة واملتكررة للمخيمات الفلسطينية في لبنان .كما
سقطت الشهيدات في االنتفاضة الشعبية األولى في عام  .1987وبلغت معاناة املرأة الذروة لدى اندالع االنتفاضة الثانية في
نهاية عام .2000
لقد دمر االحتالل  8300منزل بشكل كامل خالل االنتفاضة الثانية ،كما دمر بشكل جزئي  70ألف منزل ،وواصل سياسة
هدم املنازل في القدس بذريعة عدم احلصول على التراخيص .ولم يكترث بقرار وقف العمل ببناء اجلدار العنصري الصادر عن
محكمة العدل العليا في الهاي .لقد أدى اجلدار العازل إلى تهجير قسري للسكان ،وقاد إلى تشتيت وتفريق األُسر بعضها عن
بعض .وكان من شأن هذه السياسة أن تؤثر على املرأة بشكل رئيسي .فاملرأة بطبيعتها تلعب دورا ً رئيسيا ً في تعزيز الروابط
العائلية وإنشائها ،إذ تقوم بنسج العالقات االجتماعية وتعزيزها .وكان لبناء اجلدار وتهجير األُسر تأثير ٌ كبير على املرأة على
الصعيدين النفسي واملادي ،بسبب عملية االقتالع والتهجير إلى مناطق جديدة بعيدة عن محيطها وشبكاتها العائلية.
لقد دمرت احلرب الهمجية على غزة  24ألف منزل ،منها  4آالف منزل بشكل كلي .لقد أقدمت إسرائيل على تدمير املنازل
خمس
وجتريف األراضي دون مراعاة ألبسط املعايير الدولية املتبعة في احلروب ،حيث كان ُيهل أصحاب املنازل في بعض األحيان
َ
دقائق فقط جلمع احتياجاتهم واملغادرة .لقد ارتكبت قوة االحتالل في غزة مجازر َ حرب ومجازر ضد اإلنسانية ،واستخدمت
األسلحة احملرمة دوليا ً غير عابئة بالقانون الدولي اإلنساني أو باالتفاقات الدولية املعروفة أثناء احلروب .وفي النتيجة ،فقد
أضافت احلرب على غزة أعدادا ً جديدة من الالجئات واملهجرات ،وزادت عدد اخليام الفلسطينية مائة ألف خيمة جديدة ،إضافة
إلى زيادة عدد الشهيدات بواقع مائة وثماني شهيدات.
وتأثرت املرأة من سياسة مصادرة األراضي وبناء املستوطنات ،ومن تصعيد سياسة االعتقال ،حيث قام االحتالل باعتقال أكثر
من خمسمائة مواطنة خالل السنوات الثماني املاضية .واملفارقة املسجلة تغطية إسرائيل سياستها العدوانية باحلديث عن
العملية السلمية واملفاوضات.
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يوم الطريق إلى القرار  /1325النشرة رقم ()24
السلم األهلي ..شروخ اجتماعية
السلم األهلي في اجملتمع الفلسطيني
ما زال واقعا ً حتت تأثير صدمة الفلتان األمني ،التي أُتبعت بصدمة االقتتال والنزاع املسلح في غزة وتداعياته ،حيث أوقع مئات
الضحايا ،وأحلق اخلسائر املادية واملعنوية في اجملتمع ،وأدى إلى انتشار ثقافة الكراهية وفقد الثقة بني صفوف أبناء الشعب
الواحد.
وأثرت احلالة الفلسطينية احملتقنة على حياة املرأة بشكل مباشر ،وأصبحت املرأة من ضحايا الفلتان واالقتتال باإلقدام على
قتل نساء في غزة أو بإحلاق األذى بهن .لقد قُتلت خمس وستون امرأةً على يد الفلتان وفوضى السالح ،وقُتلت اثنتا عشرة امرأةً
كضحايا كضحايا االنقسام في حزيران  .2007وقد دفعت املرأة الغزِّية أثمانا ً جديدة عندما أدى الصراع الداخلي إلى حصول
حاالت من الطالق بسبب اخلالف ،وإلى انتشار ظاهرة الزواج احلزبي على اخللفية ذاتها.
كما اس ُتغلت احلالة الشاذة املتمثلة بالفلتان األمني وغياب وضعف املرجعيات اخملتصة لقتل النساء في معرض الثأر ،كما
رُصدت حاالت من القتل على خلفية ما يسمى قضايا الشرف ،ومنت املفاهيم العشائرية التي زادت من التدخل في حياة املرأة
كأحد املمتلكات اخلاصة للعشيرة.
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«اتخاذ القرار بدون النساء»:
		
الهدف:
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

حتليل أثر القرارات التي يجري اتخاذُها في اجملتمع بدون النساء.
 60دقيقة
ورق  ،A4وأقالم للكتابة.

سير التمرين:
1 .يقوم املشاركون /ات بإعداد قائمة تضم خمس َة قرارات مت اتخاذها في مجتمعهم/ن ،أو مناطقهم/ن في السنوات القليلة املاضية
وتؤثر على مجمل السكان (على سبيل املثال :تبني قوانني ذات عالقة ،تقدمي خدمات اجتماعية واقتصادية) بناء مدرسة جديدة أو
طرق جديدة ،زيادة تعريفة وسائل املواصالت ،تقليص اخلدمات االجتماعية.
2 .يتم تقسيم اجملموعة إلى مجموعات صغيرة ،وتقوم كل مجموعة منها بتحليل واح ٍد أو أكثر من القرارات:
التبعات القائمة على النوع االجتماعي لهذه القرارات؟ هل تؤثر سلبا ً أو إيجابا ً بشكل خاص على النساء؟ هل تؤثر
•ما هي
ُ
بشكل مختلف على الرجال؟
•بأي قدر ميكن أن يتأثر القرار ُ إذا كان  30%ممن اتخذوه من النساء؟
ما هي االستراتيجيات التي ميكن أن تقترحها اجملموع ُة للتأثير على القرارات املستقبلية في اجملتمع؟
النتائج التي توصلت لها اجملموعات اخملتلفة.
3 .تناقش اجملموع ُة الكبيرةُ
َ
4 .ما الذي ميكن تقدميه كمساعدة؟
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«الوصول إلى األفضل»:
		
الهدف:
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

أهمية وجود النساء في مواقع صنع القرار
 60دقيقة
ورق ألوان مقوى ،بحجم  50X 50سم ،وأقالم ملونة.

سير التمرين:
1 .يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة أحادية اجلنس وواحدة مختلطة ما بني ( )5-3بحسب اآللية التي يراها املدرب
مناسبة.
2 .يطلب من املشاركني /ات التفكير بإنشاء مشروع واحد مثل (إنشاء مجمع سكني ،مدرسة ،مستشفى) ،ويتم التركيز على محاور َ
عديدة ،بحيث يتم تدوين كل محور على لون محدد يرتئيه املدرب/ة ،على النحو التالي:
•موقع املشروع( ،باستخدام الورق األحمر مثال ً وهكذا مع بقية احملاور).
•تصميم /تخطيط املشروع.
•اخلدمات التي سيعمل على تلبيتها املشروع.
•أهمية املشروع.
3 .تلتئم اجملموعة الكبيرة ،ومن ثم تعرض كل مجموعة عملها وتوضع األوراق التي تتعلق بكل محور في جهة محددة على أن يتم
ُ
النقاش بعد العرض على النحو التالي:
تركيز
•ما أوجه التشابه واالختالف بني كل مجموعة ،ما هو املشروع األكثر شمولية ،وملاذا؟
•ما هي نقاط الضعف لدى كل مجموعة من اجملموعات الثالث ،وما هي نقاط القوة؟
•ما هي االعتبارات التي مت األخذ ُ بها عند تصميم املشروع؟
•ما هي التبعات القائمة على النوع االجتماعي لهذه القرارات؟ هل تؤثر بشكل خاص على النساء؟ هل تؤثر بشكل مختلف
على الرجال؟
•هل املشروع يلبي احتياجات الفئات املستفيدة منه؟
مالحظات للمدرب/ة:
من املهم اإلشارةُ إلى ضرورة أن يقوم املدرب /ة بقراءة احملتويات رقم ( )20،19التي تتعلق بالتمرين والتي تتمحور حول املشاركة السياسية
وعي املشاركني /ات بأهمية املشاركة ،وتذويتهم بأن وجود املرأة
للمرأة وأهمية وجودها في عملية التخطيط ،ألن ذلك من شأنه أن يرفع َ
في مواق َع كهذه ال يعتبر ترفا ً بقدر ما هو ضرورة تنموية ،ومن ثم ربطه بطريقة إبداعية مع املستوى الذي يتحدث عنه القرار ،1325
وهو مستوى مشاركة املرأة السياسية في عمليات السلم.
تلخيص وتقدمي:
ثم يقوم/تقوم املدرب/ة بتلخيص أهم املفاهيم التي متت مناقشتها والتوصل إليها خالل اجللسة األولى باالعتماد على احملتوى رقم (:)17
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يوم الطريق إلى القرار  /1325احملتوى رقم ()17
املشاركة السياسية للنساء
البعض
أسلوب حياتنا إذا ما شاركت النساء في السلطة السياسية على قدم املساواة مع الرجل؟ يشير
هل ميك ُن أن يتغير
ُ
ُ
إلى أن النساء ستستخدم السلطة بنفس أسلوب استخدام الرجال لها ،في حني يشعر البعض اآلخر أن النساء ستمارس
أساليب مبدعة وخالقة في مواجهة املشكالت القدمية واالرتقاء ببرامج
السلط َة على نحو مختلف .ويشعر كثيرون أن للمرأة
َ
تساعد اجملتمع على التقدم نحو األمام.
تقول ماري روبنسون ،الرئيسة السابقة اليرلندا واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان“ :عندما تتولى النساء القيادةَ فإنهن يغيرن
من أسلوب القيادة؛ وعندما تتولى النساء عملي َة التنظيم فإنهن يغيرن من املنظمات  .......ويبدو لي أن املرأةَ عندما تتولى
القيادة ،فإنها ال تعمل باعتبارها فردا ً فحسب ،وإمنا بحساسية شديدة إزاء اجملتمع والتحرك من خالل شبكات العمل بصورة
ت إبداعي ًة في احلوار ،كما طرحن منطا ً منفتحا ً ومرنا ً للقيادة ،كما أن النساء إذا ما أتيحت لهن فرص ُة
صحية ،ومتتلك مهارا ٍ
الوصول إلى مواقع صنع القرار على اختالف مستوياته ،ميكنهن أن يشكلن أساسا ً للتغيير والتنمية ،فالتجارب النسوية في
السياق العاملي تشير الى أن النساء أصبحن محفزات للتغيير ،ومحكّمات في مجال السالم ،وداعيات من أجل التعليم والصحة
والسكن املالئم ،كونهن األقدر َ على فهم وحتديد حاجات الفئات اخملتلفة للرجال والنساء على أساس النوع االجتماعي”.
مناصب حكومية في جعبتهن خلفيات جيدة يجلبنها إلى اخلدمة املدنية،
وعليه ،فإن انتخاب جيل جديد من النساء إلى
َ
ميكنهن أن يحدثن أثرا ً أكبر في مجتمعاتهن ،على اعتبار أنهن ال يعملن فقط على حتسني رفاهية أسرهن بالذات ،بل ينشدن
االستقرار في مجتمعاتهن أيضا .وعليه؛ ميكن للنساء أن تنقل اجملتم َع نقلة نوعية وبالتالي ،ميكن للنساء إذا ما تضافرت قوى
اجملتمع من أجل برنامج عمل جدي تكون املرأة في موقع القلب منه.

التخطيط للمشاريع والبرامج
ثمة العديد من اإلشكاالت املرتبطة بقضايا التخطيط ذات العالقة بالنوع االجتماعي والتي تستند في مجملها إلى جملة من
االفتراضات التي قام بوضعها اخملططون حول الرجال والنساء في اجملتمع ،األمر الذي أدى بدوره إلى صياغة وتنفيذ السياسات
والبرامج التي تهمل أو تتجاهل حاجات النساء العملية واإلستراتيجية في العالم الثالث ،وتاليا ً تواصل التمييز ضدهن
واستبعادهن من اجملال العام الذي ما زال حكرا ً على الرجال ،باعتبارها تعمل على إعادة إنتاج العالقات البطريركية األبوية التي
تختفي وراءها حكايا الظلم واالضطهاد الذي تتعرض وما زالت له النساء أينما كُنَّ.
ومن بني هذه السياسات التي تعمل على تعميق الفجوة ما بني النساء والرجال ،تلك التي تتعلق بسياسات والبرامج واملشاريع
التي تنفذها الدول ُة في دول العالم الثالث التي تقف حجر َ عثرة أمام مشاركة النساء ذوات الدخل املتدني في مشاريع والبرامج.
حتديدا ً إذا ما أخذنا بعني االعتبار النساء اللواتي يرأسن عائالت ويصنفن ضمن أفقر الفقراء .وفي ذات السياق أكدت (موزر :1992
“ )72أن النساء وبالرغم من كونهن املنتفعات األساسيات بالفراغ في كل من املنازل واجملتمع احمللي ،إال أن مشاركتهن عادة ما
تكون أقل بكثير من مشاركة الرجل في مشاريع اإلسكان للدخول املتدنية”.
وفي محاولتنا لتحليل احلالة التي نقوم بدراستها من منظور النوع االجتماعي ،سنقوم بداية بجولة سريعة لفحص رؤية
الوزارة لتنمية قطاع اخلدمات االجتماعية (مثل اإلسكان ،قطاع الصحة )..كما عبرت عنها في رسالتها ،استراتيجياتها
وأهدافها ومدى ترجمتها عمليا ً على أرض الواقع .ومن ثم ننتقل إلى قراءة تفصيلية ملشروع الكرامة الذي قامت بتنفيذه
الوزارة ،ومدى ما يعكسه من رؤية للنوع االجتماعي ومدى اعتباره ألدوار وحاجات ومصادر النوع االجتماعي .وذلك إلثبات أن
السياس َة التي قامت الوزارة بتبنيها في عملية التخطيط لبرامج ومشاريع كانت عمياء جتاه النوع االجتماعي.
قبل الغوص في تفاصيل احلالة ،ال بد هنا أن منيز ما بني حاجات النوع االجتماعي العملية واإلستراتيجية حتى نضع القارئ َ
في صورة اخللل الذي يقع فيه اخملططون لدى صياغتهم للسياسات والبرامج .وتالياً ،تعرَّف حاجات النوع االجتماعي العملية
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بأنها احلاجات التي تصاغ من منظور األحوال امللموسة التي تعيشها النساء .وفي املقابل ،تعرّف حاجات النوع االجتماعي
اإلستراتيجية بأنها احلاجات التي متيزها النساء بسبب مركزهن الدوني باملقارنة إلى الرجال في اجملتمع .وهي ترتبط بتقسيم
النساء على
النوع االجتماعي للعمل ،والقوة ،والسيطرة على املوارد وتساعد تلبي ُة حاجات النوع االجتماعي اإلستراتيجية
َ
حتقيق قدر أكبر من املساواة ،كما أنها تغير األدوار َ القائمة ،ومن ثم تتحدى املركز الدوني للنساء (موزر .)39: 1993
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اليوم اخلامس
يوم اتفاقية سيداو
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«مبدأ املساواة الفعلية»
األهداف:
1 .التعرف على مبدأ املساواة الفعلية كأحد املبادئ األساسية التفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء“ ،سيداو”.
2 .التعرف على املكونات األساسية للمساواة الفعلية أو التصحيحية.
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

 120دقيقة
جهاز  ،LCDأقالم ملونة فلوماستر ،لوح قالب ،أوراق للوح القالب ( )27،26،25اخلاصة بيوم اتفاقية سيداو

سير التمرين:
.
.
.
.
.
.
.

1يقوم املدرب /ة بسؤال املشاركني /ات عن أول ما يتبادر إلى أذهانهم عند سماع مفهوم املساواة ،مع ضرورة إعطاء أمثلة واقعية
من حياتهم اليومية جتسد مفهومهم للمساواة.
2ت /يقوم املدرب /ة بتقسيم اجملموعة الكبيرة إلى ثالث مجموعات ،على أن يسمي اجملموعة األولى مجموعة النموذج الرسمي
للمساواة ،والثانية مجموعة منوذج احلماية للمساواة ،في حيت يتم تسمية اجملموعة الثالثة النموذج الفعلي للمساوة .ويتم
تزويد كل مجموعة مبغلف يوجد في داخله صورة تعبر عن منوذج املساواة اخلاصة مبجموعتهم.
3يطلب من اجملموعات الثالثة التمعن بالصورة اخلاصة مبجموعتهم واملوجودة داخل املغلف اخلاص بهم ،وكتابة وصف ما يشاهدونه
فيه ،على أن يتم إعطاؤهم وقتا كافيا بالتفكير بالرسائل التي حتملها الصورة اخلاصة مبجموعتهم عن منوذجهم للمساواة.
4اطلب /ي من املشاركني /ات في كل مجموعة الدفاع عن منوذجهم للمساواة بكتابة خطاب مقنع على ورقة اللوح القالب اخلاص
بهم أن منوذجهم هو النموذج احلقيقي الذي يعبر عن جوهر املساواة التي نطمح للوصول إليها.
5بعد االنتهاء من عمل اجملموعات الثالثة ،تنتخب كل مجموعة أحد أفرادها الستعراض الوصف اخلاص بنموذجهم عن املساواة،
بالتناوب مبعنى أن يجيب ممثل اجملموعة األولى ثم الثانية ثم الثالثة عن وصفهم منوذجهم للمساواة.
6يطلب املدرب /ة من ممثل اجملموعة األولى للدفاع عن منوذج مجموعته للمساواة باعتبارها النموذج احلقيقي والفعلي الذي تبنته
اتفاقية سيداو ،من خالل عرض حجج مجموعته أمام اجملموعة الكبيرة ،ملدة خمس دقائق فقط ،ثم يقوم املدرب بسؤال باقي
اجملموعات هل كانت احلجج مقنعة وملاذا؟ وهكذا إلى أن يتم عرض حجج اجملموعات الثالثة.
7يقوم املدرب بعصف ذهني للمشاركني /ات حول جوهر املساواة الفعلية من خالل سؤال اجملموعة الكبيرة ما املكونات األساسية
التي يجب النظر إليها والتي تشكل معاييرا للمساواة الفعلية.

مالحظة للمدرب /ة:
يناقش هذا التمرين املبدأ الرئيسي ملعاهدة “سيداو” :املساواة ،وفهم هذا املبدأ هو أساس لفهم االتفاقية ،لذلك ،من املهم جدا
أن يكون لدى جميع املشاركني /ات فهما واضحا له ،كما يجب أن يكون املدرب /ة على استعداد لزيادة الوقت اخملصص للتمرين عند
الضرورة ،وأن يأخذ هذا بعني االعتبار حني حتديد مدة التمرين.
تقدمي وتلخيص:
بعد االنتهاء من عرض اجملموعات الثالث يقوم املدرب /ة بعرض الصور الثالثة على  ،LCDويلخص النقاش حول النماذج الثالثة للمساواة
وفقا للمحتوى املتعلق مببدأ املساواة بحسب اتفاقية سيداو رقم ( )18واحملتوى املتعلق باملكونات األساسية للمساواة الفعلية أو
التصحيحية رقم (.)19

96

احملتوى رقم ()18
مبدأ املساواة الفعلية لسيداو
هناك أكثر من مفهوم وأكثر من منوذج للمساواة ومن املهم التعرف عليها ملعرفة أي مساواة تطرح سيداو
النموذج الرسمي أو الشكلي للمساواة:
يقوم النموذج الرسمي أو الشكلي على اعتبار أن ال فرق أبدا بني النساء والرجال وإنه بذلك علينا معاملة املرأة بالطريقة نفسها التي
نعامل بها الرجل ،يطلب أنصار هذا الرأي بتأمني فرص متساوية للمرأة ،وفي الوقت نفسه يتوقعون منها االستفادة من هذه الفرص
والعمل وفق القواعد واملعايير نفسها التي تنطبق على الرجل.
إن هذا النموذج ال يأخذ باالعتبار االختالفات البيولوجية بني املرأة والرجل ،مما يزيد من وطأة الضغوط التي تتعرض لها املرأة التي تضطر
للعمل وفقا للمعايير الذكورية في مجتمعات ترسم معايير خاصة بكل من الرجل واملرأة.
منوذج احلماية للمساواة:
هي مقاربة تعترف باالختالف وتستلزم منع املرأة من القيام ببعض األمور ملصلحتها اخلاصة كالعمل الليلي ،وهي تقوم على التقييد
واحلد من احلرية ،إذ أنها ال تناهض التمييز القائم على النوع االجتماعي بل تعيد إنتاجه حتت غطاء حماية املرأة .وأن هذا النموذج يعفي
الدول من واجبها بتأمني بيئة آمنة للمرأة ،وبتعديل األفكار النمطية بحق النساء.
النموذج الفعلي للمساواة:
تعزز سيداو هذا النموذج وتشدد على:
أهمية تكافؤ الفرص فيما يتصل بقدرة وصول املرأة على قدم املساواة مع الرجل إلى املوارد املتوفرة في البلد بواسطة إطار من القوانني
والسياسات وهذا ما يسمى بالتزام تأمني الوسائل وتتخطى االتفاقية ذلك إلى التشديد على التزام الدول املساواة في النتائج.
يعتبر هذا النموذج  ،أن االعتراف باملساواة الرسمية من خالل اعتماد أطر سياسية أو قانونية حيادية من منظور النوع االجتماعي ال
يكفي لضمان متتع املرأة باحلقوق ،إن وضع سياسات تشمل جميع الناس مبن فيهم النساء يؤدي إلى التمييز الفعلي بحق املرأة ،ألنها
مختلفة عن الرجل ( بيولوجيا ،وجندريا) لذا يجدر باملبادرات الرامية إلى إعمال حقوق املرأة أن تأخذ باالعتبار الطرق التي تختلف فيها
املرأة عن الرجل ،وأن تعوض عن هذا االختالف من خالل السياسات والبرامج  ،فنحن لن نتمكن من التدخل إلحقاق املساواة القائمة على
النوع االجتماعي ما لم يتكون لدينا فهم سليم ملاهية الفوارق القائمة بني املرأة والرجل  .وبالتالي ،يستجيب هذا النموذج التصحيحي
ملوضوع تبعية النساء والتمييز التاريخي /املاضي وتوفر مجاال للتعامل اخملتلف مع النساء لتصحيح حالة تبعية املرأة (مكانتها األدنى)،
بدال من خلق مجاال منفصل أو عزل النساء الذي يؤدي فقط لالستمرار بتعزيز فروق النوع االجتماعي والتبعية .ويشمل هذا النموذج
جميع املبادرات ،القوانني ،السياسات ،البرامج ،االجراءات واخلدمات االيجابية التي يجب أن توفر املساواة في الفرص والوصول للمصادر
وتؤدي إلى نتائج .تتعامل هذه املنهجية مع االختالفات والصور النمطية السلبية للنوع االجتماعي كشيء ميكن التغلب عليه وتغييره،
وتسعى للتغلب على االختالفات بدال من تعزيزها.
يعتمد النموذج املوضوعي للمساواة على املقاربة التصحيحية مما يتطلب القضاء على الفروقات املركبة إجتماعيا (األدوار التقليدية)
من خالل إلتزام الدولة بتأمني:
•املساواة في الفرص.
•املساواة في االستفادة من الفرص.
•املساواة في النتائج.
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احملتوى رقم ()19
املكونات الرئيسية للمساواة الفعلية
املساواة في الفرص :تعطى النساء نفس الفرص كالرجال ،لكن إعطاء الفرص وحده ليس كافيا إن لم يكن لدى النساء وسائل
لالستفادة منها.
املساواة في االستفادة من الفرص :يجب أن تتمكن النساء من االستفادة من مصادر البلد بشكل متساو مع الرجال ،وميكن حتقيق
ذلك بإطار عمل من القوانني التي تضمن حقوق املرأة باالستفادة من املصادر وتدعيم ذلك بسياسات وخطط عمل مؤسساتية إيجابية.
املساواة في النتائج :يجب أن تضمن الدولة التطبيق العملي للحقوق ،وهي ملزمة بتحقيق نتائج واضحة وليس فقط التوقف عند
مرحلة وضع السياسات والبرامج التي تعزز املساواة التي تظهر جيدة على الورق بينما ال تفعل شيئا لتغيير واقع النساء.
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يوم اتفاقية سيداو /النشرة رقم ()25
النموذج الرسمي للمساواة
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يوم اتفاقية سيداو /النشرة رقم ()26
منوذج احلماية للمساواة
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يوم اتفاقية سيداو /النشرة رقم ()27
النموذج الفعلي للمساواة
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«مبدأ عدم التمييز»
األهداف:
1 .التعرف على مبدأ عدم التمييز كأحد املبادئ األساسية التفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء“ ،سيداو”.
2 .التعرف على العناصر اخلمسة املكونة ملصطلح التمييز.
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

 60دقيقة
جهاز  ،LCDأقالم ملونة فلوماستر ،لوح قالب ،أوراق للوح القالب ،الصق للحائط ولألوراق.

سير التمرين:
.
.
.
.
.

1يقوم املدرب /بعرض تعريف التمييز على  ،LCDوفقا للمحتوى رقم ( ،)1بعنوان تعريف التمييز وقراءتها بصوت مرتفع جلميع
املشاركني /ات .بعد ذلك ،اطلب /ي من جميع املشاركني أن يقوموا بشكل فردي بإعادة قراءة املادة “ ”1مرة أخرى بتمعن.
2يطلب املدرب /ة من املشاركني /ات استحضار أمثلة واقعية عن نساء وفتيات مورس عليهن التمييز.
3يطلب املدرب /ة استنتاج العناصر املكونة التمييز من التعريف السابق للتمييز ومن احلاالت الواقعية وكتابتها على أوراق اللوح
القالب.
4اشرح /ي كل من العناصر اخلمسة املكونة للتمييز للمشاركني /ت باستخدام املعلومات الواردة في احملتوى رقم ( :)20بعنوان
عناصر التمييز.
5بعد مناقشة مختلف عناصر التمييز ،وقبل الدخول في النشاط التالي املتعلقة باملبدأ الثالث من مبادئ سيداو ،ناقش /ي مع
املشاركني /ات بشكل تفاعلي اخلطوات التي يجب اتخاذها إلزالة التمييز .فاجملتمع الفلسطيني يتوقع كما في اجملتمعات العربية
والعاملية توقعات مختلفة من الرجال والنساء ،كذلك ،فإن قطاع العمل واألنظمة املؤسساتية تعامل النساء بشكل مختلف،
وملعاجلة أشكال التمييز البنيوية واملؤسساتية ،فالقوانني غير كافية .على الدولة اتخاذ اجراءات معينة إلى جانب التشريعات،
وهذه اإلجراءات ستكون جزءا من النقاش حول املبدأ الثالث من مبادئ “سيداو” :التزام الدولة .واملطلوب وجود نظام يعزز ويسهل
التغيير بفعالية وذلك بتمكني النساء ،ومثل هذه االجراءات تتضمن توفير :الفرص ،احلوافر ،األمن.

مالحظة للمدرب /ة:
•أجري عصفا ذهنيا مع املشاركني /ات حول اإلجراءات املمكن اتخاذها إلزالة أشكال التمييز البنيوية .وضح لهم بأن التمييز ليس
مجرد سلوك فردي يحدث أحيانا ،فالنساء كفئة ،تواجه املعيقات بسبب األشكال البنيوية للتمييز ،وتبرير ذلك مستمد من نظام
القيم املبني على أيدلوجية النوع االجتماعي .اجملتمع الفلسطيني يحابي ومييز لصالح الرجال ويتوقع أدوارا أنثوية مختلفة من
النساء .ولتغيير منط أدوار النوع االجتماعي ،فعلى احلكومة ليس فقط إصدار القوانني ومطالبة الناس بأن يتغيروا ،بل عليها اتخاذ
خطوات مستمدة من اإلرادة السياسية للتغيير .مطلوب إيجاد فرص جديدة ،وتخصيص املصادر وإتخاذ الدولة اإلجراءات التي
تضمن احلوافز والسالمة كجزء من التزامها مبعاهدة “سيداو”.
•املصطلحات مثل“ :االعتراف”“ ،التمتع” و“ممارسة” سوف يتم مناقشتها في النشاط رقم ( )3حول التزام الدولة ،وهذه املصطلحات
تتوافق مع التزام الدولة باحترام وحتقيق وحماية حقوق االنسان واحلريات االساسية .ذكر /ي املشاركني /ات بأن هذه املصطلحات
ستناقش في اجللسة التالية.
تقدمي وتلخيص:
يقوم املدرب/ة بتلخيص العناصر املكونة اخلمسة للتمييز وفقا للمحتوى املتعلق بيوم اتفاقية سيداو رقم (.)20
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يوم اتفاقية سيداو

احملتوى رقم ()20
تعريف التمييز بحسب اتفاقية سيداو

املادة “ ”1من اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء“ ،سيداو”.
تعرف االتفاقية مصطلح التمييز ضد املرأة مبا يلي:
“أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان واحلريات
األساسية في امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو في أى ميدان آخر ،أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه
احلقوق أو متتعها بها أو ممارستها لها ،بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل”.
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احملتوى رقم ()21
املكونات الرئيسية للتمييز
 .1أيدلوجية النوع االجتماعي:
تتضمن تلك األيدلوجية عقلية تفترض بأن النساء والرجال لديهم قدرات وأدوار اجتماعية مختلفة .كذلك تتضمن تعامال مختلفا
مع النساء ،و تفترض أدوارا وتوقعات مختلفة من النساء بسبب اجلنس وتتضمن افتراضات اجتماعية ثقافية مرتبطة بكون املرأة انثى.
ينشأ التمييز عن العقلية (ايدلوجية النوع االجتماعي) ،وقد مييز الناس ضد النساء ألنهن نساء ،ال ألنهم يكرهون النساء.
 .2السلوك:
كي يقع التمييز ،فوجود األيدلوجية وحدها ليس كافيا ويجب أن تكون مصحوبة بسلوك لكي يصبح التمييز مرئيا .هناك ثالث أنواع
من السلوكيات التي تؤدي للتمييز وهي:
أوال  -التعامل اخملتلف :بحد ذاته ال يعتبر بالضرورة متييزا .فالتعامل اخملتلف يكون ضروريا أحيانا “لتصويب” أشكال التمييز التاريخية
واملؤسساتية لذلك ،فإن السلوك اإليجابي ليس متييزا .غير أنه إذا أدى التعامل اخملتلف إلعاقة أو إلغاء حقوق وحريات النساء ،فإنه يرقى
حينها ملرتبة التمييز.
ثانيا  -التقييد :هو سلوك يحد أو ينتقص من احلقوق واحلريات املعترف بها للنساء.
ثالثا  -اإلقصاء :يحدث حني يتم انكار حقوق وحريات النساء بناء على اجلنس أو على افتراضات مجندرة حولهن .فمثال ،إذا سمح للرجال
املشاركة بالورشة ولم يسمح للنساء ،فهذا يرقى ملرتبة اإلقصاء .وبنفس الطريقة ،يتضمن اإلقصاء إنكار حقهن بامليراث ،أو إنكار
حقهن بالتصويت أو تولي مناصب عليا.
 .3التمييز املباشر أو الغير املباشر
 )1التمييز املباشر هو التمييز الذي ينتج عن سلوكيات مصممة كي تتعمد معاملة املرأة بشكل مختلف.
 )2التمييز الغير مقصود أو الغير مباشر ،وينتج مثل هذا التمييز من ظروف أو متطلبات محايدة بظاهرها ولكنها في الواقع مبنية
على معايير ذكورية .ال ميكن ملعظم النساء تلبية تلك املعايير أو الظروف ونتيجة لذلك ،يتم استبعادهن مع ان القصد ال يكون التمييز
ضد النساء .مثال على التمييز غير املباشر ،القرض الذي يتطلب وضع أمالك غير منقولة أو أرض كضمان يؤدي الستبعاد غير مباشر
للنساء ألنه في معظم اجملتمعات ،النساء ال متلك االرض باسمها ،او الن حق النساء مبيراث األرض حتدده الثقافة .وقد ال تقصد املؤسسة
املالية التمييز ضد النساء ،ولكن مثل هذه الشروط تؤدي الستبعاد النساء من تسهيالت السلف واالئتمان.
 .4النتيجة
لوقوع التمييز ،يجب أن يؤدي السلوك إلعاقة أو إلغاء احلقوق واحلريات ،حيث أنه ميكن إعاقة احلقوق واحلرية (انتقاصها) أو إبطالها
(إلغاؤها) .لذلك ،ال يكفي أن يكون التعامل اخملتلف ،اإلقصاء أو التقييد مبني على فرضيات حول النساء ،بل يجب أن يؤدي إلعاقة
أو إلغاء االعتراف ،التمتع أو ممارسة احلقوق االنسانية واحلريات األساسية .حتدث تلك االعاقة حني ترتبط الشروط باحلق ،وتؤدي تلك
املشروطية للحد من أو تقليل مدى االعتراف باحلقوق أو القدرة على فرضها على اآلخرين .اإللغاء يتضمن اإللغاء التام للحقوق واحلريات
وذلك برفض حقوق املرأة أو بحالة نقص الظروف واآلليات اخلاصة بتمكني النساء من فرض حقوقهن أو املطالبة بها.
يعتبر السلوك متييزيا فقط حني يؤثر على حقوق املرأة اإلنسانية وعلى حرياتها األساسية عند أي من املستويات الثالثة التالية:
 )1يعيق أو يلغي االعتراف باحلقوق واحلريات.
 )2يعيق أو يلغي التمتع بها.
 )3يعيق أو يلغي ممارسة حق من حقوق االنسان أو حرياته الفردية.
 .5اجملال
نطاق التمييز بحسب معاهدة “سيداو” هو ليس فقط مجال احلياة العامة أو في ممارسات الدولة وعمالئها ،بل إنه يغطي املمارسات في
الساحة “السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية ،املدنية أو أي مجال اخر” .يغطي نطاق التمييز أيضا سلوك وممارسات الالعبني
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اخلاصني وهذا يتضمن ممارسات األفراد ،العائلة ،واجملتمع ،ويغطي أيضا القانون املكتوب ونظام القيم االجتماعي الثقافي الذي مييز
ضد النساء .قد يكون التمييز تاريخيا بطبيعته (تبعية النساء باملاضي) ،وقد يكون حاليا (وجود أشكال متييز جديدة إضافة لالشكال
التمييزية املستمرة من املاضي) .من الواضح أن “سيداو” تسعى الستهداف التمييز بصرف النظر عن موقعه أو أصله .ولضمان أن
تكون التغطية تامة وغير محدودة ،فإن املادة “ ”1توسع نطاق تطبيقها ليشمل “أي مجال اخر” ،وتتضمن هذه التغطية مجال التمييز
الرسمي كالقانون ،وتتضمن أيضا املمارسات الغير رسمية التي تنظم حقوق وحريات النساء كالثقافة.

105

«مبدأ التزام الدولة»
األهداف
1 .التعرف على مبدأ التزام الدولة كأحد املبادئ األساسية التفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء“ ،سيداو”.
2 .فهم االلتزام القانوني املترتب على الدولة العضو باملعاهدة مبوجب املادة الثالثة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف
ضد النساء“ ،سيداو” ،التزام الدولة.
مدة التمرين:
املواد املطلوبة:

 60دقيقة
جهاز  ،LCDأقالم ملونة فلوماستر ،لوح قالب ،أوراق للوح القالب ،الصق للحائط ولألوراق.

سير التمرين:
.
.

.
.
.

1إسال /ي املشاركني /ات بشكل سريع وتفاعلي :ماذا يعنى التزام الدولة من وجهة نظرهم /ن على أن يتم تسجيل مالحظاتهم/
ن على اللوح القالب.
2اطلب /ي من املشاركني /ات التعمق في اإلجابات وسؤالهم /ن ماذا على الدولة فعله حني تصادق على معاهدة ما ،وبعد االنتهاء
يتم التوضيح للمشاركني بأنه حني تصادق الدولة على معاهدة فإن عليها ما يلي:
•تطبيق حرفية وروح املعاهدة على املستوى الوطني.
•إرسال التقارير حول التطبيق للجنة “سيداو” بشكل دوري.
3تقسم اجملموعة الكبيرة إلى ثالث مجموعات صغيرة على أن يتم توزيع النشرة رقم ( )28املواد من  4-1من اتفاقية سيداو ،على كل
مجموعة من اجملموعات ويطلب من املشاركني /ات بعد قراءة النشرة حتديد املستويات الثالث التي يجب على الدولة فيها تأمني
حقوق النساء بحسب اتفاقية “سيداو”.
4بعد االنتهاء من عمل اجملموعات ،تقوم كل مجموعة بعرض نتائجها على اجملموعة الكبيرة ومن ثم تلخيص النقاش ،وسؤال
اجملموعة الكبيرة السؤال التالي :ما الذي يجدر فعله من قبل الدولة؟
5يتم تدوين اإلجابات على اللوح القالب ومن ثم يقسم املدرب /ة اجملموعة الكبيرة إلى ثالث مجموعات ويطلب من كل مجموعة
وضع مؤشرات لتقييم التزام الدولة ،وبعد االنتهاء من عمل اجملموعات يتم عرض النتائج ومن ثم تلخيص النقاش بناء على احملتوى
رقم ( )5بعنوان مؤشرات لتقييم أداء الدولة.

مالحظة للمدرب /ة:
من املهم أن يقوم املدرب /ة قبل االنتقال للتوصيات اخلاصة بسيداو حتديدا التوصية رقم ( )35 ،32 ،30أن يتم تعميق معرفة املشاركني/
ات وإدراكهم ملعاني ومضامني تلك املستويات الثالث من التطبيق :االحترام ،اإلحقاق واحلماية حني تصادق الدولة على “سيداو” ،فهي
ملزمة قانونيا باتخاذ اإلجراءات لتطبيق مواد املعاهدة ،وهذا يتطلب من الدولة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باحترام وإحقاق وحماية حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية للنساء.
تقدمي وتلخيص:
يقوم املدرب/ة بتلخيص مبدأ التزام الدولية ومستوياته وفقا للمحتوى املتعلق بيوم اتفاقية سيداو رقم ( )22بعنوان التزام الدولة،
واحملتوى رقم ( )23بعنوان ،ما الذي ينبغي فعله من قبل الدولة؟ ،واحملتوى رقم( ،)24بعنوان مؤشرات لتقييم أداء الدولة.
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يوم اتفاقية سيداو
احملتوى رقم ()22
التزام الدولة
مواد معاهدة “سيداو” الرئيسية التي حتدد نطاق التزام الدولة هي املواد .4-1
•تعريف التمييز بحسب املادة “ ،”1يوضح بأن الدولة تتحمل مسؤولية مقاومة التمييز في اجملاالت “السياسية ،االجتماعية،
االقتصادية ،الثقافية ،املدنية أو أي مجال آخر”.
•حتدد البنود  2و  3نطاق التزام الدولة فيما يتعلق بإزالة التمييز وحتقيق املساواة الفعلية على التوالي.
•املادتني “ ،”2fوبتحديد أكثر املادة “ ،”5توضحان بأن على الدولة اتخاذ اإلجراءات إلزالة املمارسات التمييزية التي تنتج عن املعايير
االجتماعية والقوانني العرفية.
•األهم ،أن املادة “ ،”2eتضع على عاتق الدولة مسؤولية إزالة التمييز املمارس من “أي شخص ،مؤسسة أو مشروع” .لذلك ،فهي
جتعل الدولة مسؤولة عن تغيير األفعال التمييزية لالعبني اخلاصني سواء كانوا أفرادا أو جماعات.
•أخيرا ،تشدد املادة “ ”4على احلاجة التخاذ خطوات إيجابية كوسيلة ضرورية للتعجيل باملساواة.
التزام الدولة باحترام وإحقاق وحماية احلقوق
•التزام الدولة بحماية حقوق االنسان واحلريات األساسية يعمل على ثالثة مستويات ،وهذا التقسيم يساعد على توضيح النطاق
الكامل ألفعال الدولة الالزمة الزالة التمييز كليا ،وكل مستوى مرتبط بتحقيق املستوى التالي:
•احترام احلقوق  respecting rightsيتطلب من الدولة إصدار قوانني تعترف بشكل صريح بكل حق ،ألن القوانني تساهم بإيجاد
معايير مجتمعية وتدعم الدولة أثناء قيامها بإحقاق احلقوق.
•إحقاق احلقوق  fulfillment of rightsيتطلب بأن تنشأ الدولة بيئة متكينية وذلك بوضع أطر عمل مؤسساتية ،وسياسات عملية
ايجابية ،وبرامج ومحفزات خاصة متكن النساء من إحقاق حقوقهن ،الن االطار املؤسساتي مهم لتأمني وتسهيل التمتع باملعايير
التي وضعها القانون.
•أخيرا ،فان احلقوق تتطلب “حماية” لفتح اجملال أمام النساء ملمارسة حقوقهن بدون منع أو تهديد ،وهذا يتم عبر آليات كالنظام
القضائي لضمان حماية فعالة ضد التهديد باالنتهاكات وتدارك وقوع االنتهاكات.
وتنسجم املستويات الثالثة من احلقوق (االحترام واإلحقاق واحلماية) مع مضمون “االعتراف الكامل بحق املراة بالتمتع وممارسة حقوق
االنسان وحرياته” ،كما هو مبني في املادة “ ”1من “سيداو” .لذلك ،فإن ضمان حقوق اإلنسان ال يعتمد فقط على تثبيت تلك احلقوق
بالدستور ،مع أهمية ذلك بالتأكيد.
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يوم اتفاقية سيداو
احملتوى رقم ()23
ما الذي ينبغي فعله من قبل الدولة؟
ماذا يجدر بالدولة فعله إذا؟
 .1وضع سياسة قائمة على املساواة وعدم التمييز عبر
•إدماج مبدأ املساواة في الدستور الوطني والقوانني األخرى.
•وضع تعريف للتمييز يتوافق مع التعريف الوارد في املادة  1من االتفاقية.
•إبطال كافة القوانني التمييزية إضافة إلى األعراف واملمارسات التمييزية.
•سن قوانني لتفعيل املساواة والوفاء بااللتزامات.
•التزام الضمانة الدستورية للمساواة وعدم التمييز من كافة املؤسسات احلكومية وغير احلكومية.
 .2ضمان متتع كافة النساء باإلعمال الفعلي للحقوق عبر:
•وضع آليات فعالة متكن املرأة من احلصول على التعويض في حال إنتهاك حقوقه.
•إمكانية تطبيق االتفاقية في احملاكم على املستوى احمللي.
•إطالع القضاة على االتفاقية وامتالكهم القدرة على تطبيق معاييرها.
•تطوير اجتهادات تتضمن املعايير املدرجة في االتفاقية.
 .3وضع برامج خاصة هدفها:
•تنمية قدرات املرأة للمطالبة بحقوقها.
•جمع البيانات لرصد مدى التقدم الفعلي لواقع املرأة.
•إدراج مصالح املرأة وحقها باملساواة ضمن خطط التنمية الوطنية واالتفاقيات التجارية.
•إنشاء أجهزة وطنية للمرأة مفوضة بتولي عملية الرصد وبناء القدرات من أجل تنفيذ االتفاقية.

108

يوم اتفاقية سيداو
احملتوى رقم ()24
مؤشرات لتقييم أداء الدولة
 .1األفعال اإليجابية:
وهي الوسائل التي ميكن ويجب من خاللها تغيير املعيقات احلالية والتاريخية .املادة “ ”4والبنود اإلنشائية التفاقية “سيداو” تلزم الدولة
بتغيير أوضاع التمييز السابقة واحلالية وتلبية احتياجات املرأة اخلاصة .وقد تكون تلك االحتياجات اخلاصة إما مؤقتة أو مستمرة
بطبيعتها .على سبيل املثال ،ميكن إلغاء العائق التاريخي مبجال املشاركة السياسية عن طريق احملاصصة (الكوتا) أو التحفظ
 reservationsوهي وسائل مؤقتة تتيح اجملال لتحقيق املساواة بالنتائج /اخملرجات .وبشكل مشابه ،ميكن وضع سياسة تعطي أولوية
العمل للنساء إذا كان متثيلهن متدني بأماكن العمل الرسمية أو املناصب العليا .تدرك هذه الطريقة بأن تدني التمثيل هو نتيجة
املعيقات التاريخية أو التحامل والتحيز املتجذر ،ولذلك تعطى املرأة األولوية للتعجيل بإيجاد متثيل متساوي للمرأة.
املادة “ ،”4أيضا تغطي االحتياجات اخلاصة (تختلف عن املعيقات التاريخية) ،كتلك الناجتة عن االحتياجات البيولوجية أو اجلسدية
كوظائف األمومة ،ويجب التعامل مع تلك االحتياجات عبر اجراءات خاصة مستمرة مرتكزة على فكرة أن املساواة وعدم التمييز ال
تعني تعامال متشابها .يجب اتخاذ اإلجراءات اإليجابية لضمان التمتع وممارسة احلقوق واحلريات أو املساواة الفعلية بكلمات أخرى
“مساواة النتائج والتأثير”.
 .2التزام بالوسائل والتزام بالنتائج:
إن منهجية املساواة الفعلية وإطار االلتزام حتت املادتني “ 2و ،”3تشدد على ضرورة التزام الدولة بوضع أطر مؤسساتية ومنهجية
وأيدلوجية مبنية على احترام حقوق املرأة .وهذا يؤكد على أهمية ،ليس فقط القوانني ،بل أهمية إيجاد وسائل من خالل مصادر الدولة
لتوفير املساواة ،ومن الواضح بأن “سيداو” تتطلب إيجاد مصادر وطنية إليجاد اطار عمل خاص من املساواة.
أيضا ،فااللتزام بحسب “سيداو” ميتد ملا وراء توفير وسائل لضمان املساواة في النتائج (التزام بالنتائج) ،بكلمات أخرى ،فإن “سيداو”
مهتمة أكثر بضرورة وجود فرص متساوية لالستفادة وباملكاسب املتساوية أكثر من اهتمامها باملعاملة املتساوية.
 .3املساواة الرسمية وغير الرسمية:
االلتزام بالنتائج وارد باملادة “ ،”4التي تتطلب من الدولة اتخاذ اجراءات فعالة لتعزيز املساواة وإظهار النتائج .املساواة الرسمية تعود إلى
ما هو وارد بالقوانني املكتوبة ،بينما املساواة غير الرسمية معنية مبا يحدث فعليا بالواقع ،فالنتائج أو احلقيقة هي بالنسبة ملعاهدة
“سيداو” ،املقياس احلقيقي ألداء الدولة.
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يوم اتفاقية سيداو /النشرة رقم ()28
مواد من  4-2من اتفاقية سيداو املتعلقة بالتزام الدولة
املادة :2
تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد املرأة وتوافق على أن تنتهج ،بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء ،سياسة القضاء على
التمييز ضد املرأة ،وحتقيقا لذلك ،تتعهد بالقيام مبا يلي:
.
.
.
.
.
.
.

أجتسيد مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها املناسبة األخرى ،إذا لم يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها
حتى اآلن ،وكفالة التحقيق العملي لهذا املبدأ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛
باتخاذ املناسب من التدابير التشريعية وغيرها ،مبا في ذلك ما يقتضيه األمر من جزاءات ،حلظر آل متييز ضد املرأة؛
جإقرار احلماية القانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل وضمان احلماية الفعالة للمرأة ،عن طريق احملاكم الوطنية ذات
االختصاص واملؤسسات العامة األخرى ،من أي عمل متييزي؛
داالمتناع عن االضطالع بأي عمل أو ممارسة متييزية ضد املرأة ،وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛
هاتخاذ جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
واتخاذ جميع التدابير املناسبة ،مبا في ذلك التشريع ،لتعديل أو إلغاء القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة التي تشك ِّل
متييزا ضد املرأة؛
زإلغاء جميع أحكام قوانني العقوبات الوطنية التي تشك ِّل متييزا ضد املرأة.

املادة :3
تتخذ الدول األطراف في جميع امليادين ،وال سيما امليادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،كل التدابير املناسبة ،مبا في
ذلك التشريع ،لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني ،وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع بها على
أساس املساواة مع الرجل.
املادة :4
1 .ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا كما حتدده هذه
االتفاقية ،ولكنه يجب أال يستتبع بأي حال ،كنتيجة له ،اإلبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل
بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص واملعاملة قد حتققت.
2 .ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة ،مبا في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه االتفاقية ،إجراء
متييزيا.
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«التوصية العامة »30
األهداف:
1 .التعرف على الهدف والغاية ونطاق التوصية العامة ()30
2 .التعرف على املواضيع التي تطرقت لها التوصية العامة ()30
 120دقيقة
مدة التمرين:
املواد املطلوبة :جهاز  ،LCDأقالم ملونة فلوماستر ،لوح قالب ،أوراق للوح القالب ،الصق للحائط ولألوراق 8 ،نسخ من النشرة رقم
( )5مقدمة التوصية العامة ( )30ونطاقها ،نسخ من التوصية العامة رقم ( ،)30نسخ من الدارسة التحليلية التي أعدتها مفتاح حول
التوصيات العامة لسيداو رقم ( )35 ،32 ،30وملحقها.
سير التمرين:
.
.
.
.

.

.

1يقوم املدرب /ة بتقسيم اجملموعة الكبيرة إلى ثالثة مجموعات صغيرة من  6 - 5مشاركني /ات ،ويوزع على كل مجموعة نسختني
من النشرة رقم ( )29بعنوان مقدمة التوصية العامة ( )30ونطاقها.
2يطلب من اجملموعات الثالثة قراءة النشرة رقم ( )5و حتديد األهداف والغايات من التوصية العامة ( ،)30ومن ثم حتديد نطاقها.
3بعد االنتهاء من عمل اجملموعات ،تقوم كل مجموعة بعرض نتائجها على اجملموعة الكبيرة ومن ثم يقوم املدرب /ة بتلخيص
النقاش وفقا للمحتوى رقم ( :)7بعنوان أهداف وغايات ونطاق التوصية (.)30
4يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى  4مجموعات صغيرة ،ويتم توزيع التوصية العامة رقم ( ،)30على اجملموعات األربعة ،ويطلب
من اجملموعة األولى قراءة املواد من ( ،)38-29واجملموعة الثانية قراءة املواد ( ،)47-39وقراءة املواد ( )57-48للمجموعة الثالثة ،أما
اجملموعة فيطلب منها قراءة املواد ( ،)65-58ومن ثم حتديد املواضيع التي تتطرق لها التوصية العام رقم ( ،)30وذلك ضمن املواد
التي مت توزيعها على كل مجموعة من اجملموعات األربعة ،وبعد االنتهاء يتم عرض نتائج اجملموعات على اجملموعة الكبيرة وتلخيص
النقاش وفقا للمحتوى رقم ( :)27بعنوان املواضيع التي تتطرق لها التوصية العامة رقم (.)30
5يطلب /تطلب املدرب /ة من املشاركني /ات العودة مجددا إلى مجموعاتهم الصغيرة كما في اخلطوة رقم  ،4على أن تقوم كل
مجموعة بعمل التالي:
•اختيار عنوان واحد فقط من العناوين التي تطرقت إليها املواد اخلاصة فيهم؛
•حتديد أبرز االنتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات ضمن العنوان الذي اختارته كل مجموعة؛ مع إعطاء أمثلة
واقعية عن االنتهاكات.
•فحص التدابير التي وضعتها الدولة على املستوى التشريعي واإلجرائي ضمن املوضوع التي اختارته كل مجموعة،
•التدابير الواجب على الدولة اتخاذها لتطبيق التوصية العامة رقم ( ،)30على املستوى التشريعي واإلجرائي.
6بعد االنتهاء تعرض كل مجموعة نتائج عملها أمام اجملموعة الكبيرة ،ومن ثم تلخيص النقاش.

مالحظة للمدرب /ة:
من املهم أن يستخدم املشاركني /ات كل املوارد واملصادر واملعلومات املتوفرة على املواقع االلكترونية من أبحاث ودراسات وتقارير تتعلق
بالعنوان الذي اختارته كل مجموعة ،باإلضافة إلى توفير نسخ من الدارسة التحليلية التي أعدتها مفتاح حول التوصيات العامة
لسيداو رقم ( ،)35 ،32 ،30وملحقها.
تقدمي وتلخيص:
بعد االنتهاء من عرض اجملموعات يتم تلخيص النقاش وفقا للمحتوى رقم (.)28 ،27 ،26
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يوم اتفاقية سيداو
احملتوى رقم ()25
أهداف وغايات ونطاق التوصية العامة رقم ( )30املتعلقة بتطبيق االتفاقية في سياق
منع نشوب النزاعات ،وفي حاالت النزاع ،وما بعد انتهاء النزاع
يتمثل الهدف والغرض األساسيان من التوصية العامة رقم ( )30في توفير توجيهات موثوقة إلى الدول األطراف بشأن التشريعات
والسياسات وغيرها من التدابير املناسبة ،لضمان امتثال تلك الدول الكامل اللتزاماتها ،مبوجب االتفاقية ،فيما يتعلّق بحماية حقوق
اإلنسان للمرأة ،واحترامها ،وإعمالها .وتستند التوصية ( ،)30أيضاً ،إلى املبادئ املنصوص عليها في التوصيات العامة التي سبق
اعتمادها.
تغطي التوصية العامة رقم ( )30تطبيق االتفاقية على منع نشوب النزاعات ،والنزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية ،وحاالت
االحتالل األجنبي ،وغيره من أشكال االحتالل .وإضافة إلى ذلك ،تغطي التوصية احلاالت األخرى ذات األهمية ،مثل االضطرابات الداخلية،
واالضطرابات املدنية التي طال أمدها ،والصراعات السياسية ،والعنف العرقي والطائفي ،وحاالت الطوارئ ،وقمع االنتفاضات الشعبية،
واحلرب ضد اإلرهاب ،واجلرمية املنظمة ،التي قد ال تصنف ،بالضرورة ،مبوجب القانون اإلنساني الدولي ،على أنها نزاعات مسلحة ،والتي قد
قسمت
تنتج عنها انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان للمرأة ،وهي تثير قلق اللجنة بشكل خاص .ولغرض هذه التوصية العامة ،فقد ِّ
مراحل النزاع ،وما بعد انتهاء النزاع ،في بعض األحيان ،نظرا ً إلى أنها ميكن أن تنطوي على حتديات وفرص شتى فيما يتعلق مبعاجلة
حقوق اإلنسان للنساء والفتيات.
التوصية العامة رقم ( )30وقرارات مجلس األمن بشأن املرأة ،والسالم واألمن ،مثل ( ،)1325التي تدعم وتعزز بعضها البعض في طرق
مهمة عدة ،حيث تكون أكثر فعالية عند استخدامها معاً.
قرارات مجلس األمن بشأن املرأة ،والسالم واألمن هي قرارات مهمة ،بشكل خاص ،من حيث أنها تستحضر حقوق اإلنسان للمرأة في
الصراع ،وفترة ما بعد الصراع في مجلس األمن ،أي جتلبها إلى أعلى هيئة صنع قرار في األمم املتحدة للسالم واألمن .عالوة على ذلك،
تضمن قرارات مجلس األمن بشأن املرأة ،والسالم واألمن ،أن مجلس األمن يقظ لقضايا املرأة ،والسالم واألمن ،في جميع عمليات صنع
القرار ،من خالل مسؤولية مجلس األمن للحفاظ على السالم واألمن الدوليني ،واالستجابة للتهديدات التي من شأنها تقويضهما.
وتقدم التوصية ( )30إطارا ً فريدا ً للتعرف على استمرارية انتهاكات حقوق اإلنسان التي مرت بها النساء والفتيات في مناطق الصراع،
وما بعد الصراع ،ومعاجلتها ،فهي أكثر توسعية في اهتمامها بكامل حقوق املرأة اإلنسانية في حاالت الصراع وما بعد الصراع .وهذا
يعني تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة على الدول قبل الصراع ،وأثنائه ،وبعده.
التوصية ( )30وقرارات مجلس األمن بشأن املرأة ،والسالم واألمن ،واسعة من حيث نطاق املواضيع ،وتتناول مجموعة من حقوق النساء
التي تشغل النساء دوما ً في منع نشوب الصراعات ،حيث كل من التوصية العامة ( ،)30وقرارات مجلس األمن بشأن املرأة ،والسالم
واألمن ،تتقاطع في مرجعياتها وأطرها التي تعزز بعضها البعض.
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يوم اتفاقية سيداو
احملتوى رقم ()26
املواضيع التي تتطرق إليها التوصية رقم ()30
منع الصراعات :التوصية العامة رقم ( )30تسلط الضوء على العالقة بني زيادة انتشار العنف القائم على اجلنس ،والتمييز ،واندالع
الصراع .وتالحظ استبعاد النساء من عمليات منع الصراع ،وانخفاض مشاركة املرأة في املؤسسات املعنية في الدبلوماسية الوقائية،
واتخاذ إجراءات بشأن قضايا مثل نزع السالح النووي .فباالعتماد على أحكام االتفاقية ،تنص التوصية رقم ( )30على أن تدخالت منع
الصراع والسياسات ،سواء من قبل الدول ،أو األطراف الثالثة ،ينبغي أن يكون غير متييزي ،ويتجنب تعزيز عدم املساواة بني اجلنسني.
وهذا يقوض أحكام املساواة اجلوهرية لدعوة قرارات مجلس األمن بشأن املرأة ،والسالم واألمن ،الدول األعضاء ،إلى زيادة مشاركة املرأة
في جهود الوقاية ودعوة النساء إلى املناقشات حول منع الصراع .التوصيات املقدمة من التوصية العامة رقم ( )30تعزز املساءلة،
وتؤكد على احلاجة إلى تضمني أنظمة اإلنذار املبكر للمؤشرات املتعلقة بالنوع االجتماعي .الفقرات  38-29تعتمد على متطلبات
االتفاقية؛ بأن تركز الدول على منع الصراع وضمان حق املرأة في املشاركة في اإلجراءات الوقائية والدبلوماسية وعمليات الوساطة.
العنف املبني على النوع االجتماعي (بفعل انتهاكات االحتالل) :الفقرات  38-34تعتمد على أحكام االتفاقية حلظر العنف ضد املرأة
والفتيات كشكل من أشكال التمييز ،وانتهاك حقوق اإلنسان للمرأة ،من خالل (املواد  1و 2و 3و( 5أ) من اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد املرأة).
االجتار بالنساء ،مبا في ذلك االستغالل اجلنسي واإلساءة :الفقرات  41-39تعتمد على متطلبات االتفاقية التي تنص على أن تبذل
الدول كل اجلهود لقمع االجتار بالنساء والفتيات ،ما يجعل هذه األحكام على وجه التحديد ذات الصلة بالسياقات املتأثرة بالصراع
(املادة .)6
مشاركة النساء في جهود ما بعد الصراع :الفقرات  47-42تعتمد على التزام الدول األطراف مبوجب االتفاقية لضمان التمثيل
املتساوي للمرأة في احلياة العامة والسياسية ،وفي املستويات الدولية (املادتان  7و.)8
ضمان الوصول إلى التعليم ،والتوظيف والصحة والنساء في الريف :الفقرات  52-48تعتمد على أحكام االتفاقية للقضاء على
التمييز في مجاالت التعليم ،والصحة ،والعمالة والعقبات اخلاصة التي تواجه املرأة الريفية (املواد  10و 11و 12و.)14
النزوح ،والالجئون ،وطالبو اللجوء :الفقرات  57-53تعتمد على قابلية تطبيق االتفاقية في جميع مراحل دورة النزوح ،مبا في ذلك
النزوح القسري ،والالجئون ،واللجوء ،والسعي ،وانعدام اجلنسية (املواد  1و 2و 3و.)15
اجلنسية وانعدام اجلنسية :الفقرات  61-58في االتفاقية تنص على احلقوق املتساوية للمرأة مع الرجل في تغيير أو االحتفاظ
باجلنسية (املادتان  3و ،)9حيث تؤكد التوصية رقم ( )30على ضمان اتّخاذ تدابير ملنع انعدام اجلنسية تطبق على جميع النساء والفتيات،
وضمان توفير احلماية لتكون متاحة للنساء عدميات اجلنسية والفتيات قبل الصراع وأثناءه وبعده ،كذلك ضمان وصول النساء والفتيات
إلى جميع الوثائق ،واستبدالها ،وإصدارها بأسمائهن.
الزواج والعالقات األسرية :الفقرات  65-62تعتمد على متطلبات االتفاقية للقضاء على التمييز ضد املرأة في جميع األمور املتعلقة
بالزواج واحلياة األسرية ،كما في املادتني  ،16-15من خالل اتخاذ تدابير ملنع ومعاقبة الزواج القسري ،واحلمل أو اإلجهاض القسري ،أو
تعقيم النساء والفتيات في السياقات املتأثرة بالصراع ،واعتماد تشريع للتغلب على التمييز في ملكية املرأة واحلق في امليراث.
اإلصالح الدستوري واالنتخابي :الفقرة  73 - 70تعتمد أحكام االتفاقية على أن الدساتير الوطنية يجب أن جتسد مبدأ املساواة (املواد
( 5-1أ) .)15 ،كما تؤكد التوصية على أحكام مساواة املرأة أمام القانون ،وضرورة معاجلة جميع انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء ،مبا
في ذلك التمييز الهيكلي اجلنسي واملبني على أساس النوع االجتماعي ،في جميع جوانب املساءلة ما بعد الصراع ،وإصالحات سيادة
القانون ،كما هو موضح في املواد  1و 2و 3و 4و( 5أ) و.15
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يوم اتفاقية سيداو
احملتوى رقم ()27
التوصيات العامة بشأن التوصية رقم ( )30على املستوى الفلسطيني
•دعوة اجملتمع الدولي ومنظماته اخملتلفة لاللتزام القانوني واألخالقي جتاه حماية املدنيني في األراضي الفلسطينية عموماً ،والنساء
بشكل خاص ،مبا في ذلك حث وكيل األمني العام املعني بشؤون املرأة بالعمل على تفعيل دور األمني العام لألمم املتحدة ،بالتحرك
لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية املتكررة بحق النساء ،وضمان احترام االتفاقيات وقرارات مجلس األمن ذات العالقة.
•دعوة اجلهات الدولية اخملتصة من أجل مالحقة ومساءلة دولة االحتالل عن االنتهاكات اخلطيرة لقواعد القانون الدولي ،والسيما
تلك التي تودي بحياة النساء واألطفال ،أو تلحق اإلصابة واإلعاقة بهم ،مبوجب قواعد القانون الدولي ،والسيما اتفاقية جنيف
الرابعة.
•دعوة اجملتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته جتاه جرائم االحتالل العسكري اإلسرائيلي التي تطال كل ما هو فلسطيني ،ومن
ضمنها النساء الفلسطينيات ،ووضع حد للحصار املفروض على الفلسطينيني في قطاع غزة ،والضغط على دولة االحتالل من
أجل اإلفراج الشامل عن جميع النساء الفلسطينيات في السجون اإلسرائيلية.
•دعوة اجملتمع الدولي (االحتاد األوروبي) إلى إلزام دولة االحتالل ،باعتبارها السلطة القائمة باالحتالل ،مبا ينص عليه القانون الدولي
اإلنسان حلماية النساء ضد العنف في األراضي الفلسطينية احملتلة .كما إنها ملزمة ،وبالتالي مسؤولة ،عن تنفيذ اتفاقية
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) (مبا في ذلك توصية  )30وغيرها من االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق
النساء .وإجراء حتقيقات مستقلة في االدّعاءات املتصلة بانتهاكات وجرائم من قبل جيش االحتالل ضد النساء الفلسطينيات.
•محاسبة االحتالل على جرائمه النفسية واجلسدية واالجتماعية واالنتهاكات اخلطيرة التي ترقى إلى جرائم حرب ،والتي يتعرض
لها الفلسطينيون/ات أمام محكمة اجلنايات الدولية في الهاي (كما في حالة احلروب على قطاع غزة ،جدار الفصل العنصري
ومصادرة األرض ،االنتهاكات في القدس).
•العمل على وضع آلية وطنية لتوثيق االنتهاكات التي تتعرض لها املرأة الفلسطينية من قبل االحتالل ،ورفعها للجهات الدولية
ملعاقبته عبر اجلنائية الدولية.
•العمل على بلورة األجندة االجتماعية النسوية في املصاحلة الوطنية ،ووضعها على طاولة احلوار الوطني ،والتأكيد على ضرورة
متثيل النساء في جلان املصاحلة الوطنية الرسمية ،تأكيدا ً على دور النساء في إنهاء االنقسام السياسي والقانوني بني الضفة
الغربية وقطاع غزة ،باعتبارهن األكثر تضررا ً من الوضع السياسي ،ومن نتائجه السلبية عليهن .وهنا من املهم وجود موقف
نسوي واضح جتاه مختلف القضايا األكثر مساسا ً باملرأة حتى تستطيع احلركة النسوية نقاشها وإيجاد آليات حللها.
• ضمان متثيل املرأة على قدم املساواة مع الرجل في االنتخابات ،مبا في ذلك استخدام اإلجراءات اخلاصة واملؤقتة واعتماد سياسة
عدم التسامح مطلقا ً مع العنف وترهيب النساء املشاركات في احلياة العامة ،وبالتالي الضغط على السلطة الفلسطينية
لتطبيق قرار اجمللس املركزي تخصيص كوتا نسوية في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة نسبتها ال تقل عن .30%
•ضمان متثيل النساء في املناصب العليا في عمليات الوساطة والتفاوض وإعادة اإلعمار ،وضمان متثيلهن في مجالس منظمة
التحرير الفلسطينية بصفتها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني واخملولة بشكل أساسي بإدارة ملف الصراع وإنهاء
االحتالل.
•عمل مسح شامل يبني عدد النساء املتزوجات من فلسطينيني من حملة اجلوازات األجنبية أو العربية ،كذلك النساء من حملة
الهويات التابعة لقطاع غزة ،اللواتي يقطن َّ الضفة ،ومتزوجات من فلسطينيي الضفة ،أو النساء املتزوجات من فلسطينيي
القدس والداخل ،ولم يحصلن على لم الشمل ،حيث ال توجد إحصائيات في هذا اخلصوص ،وذلك من أجل تسليط الضوء على
قضية املرأة الفلسطينية ،ومسألة اإلقامة بالنسبة لها ولعائلتها ،ومسألة لم الشمل ،وبخاصة النساء املقدسيات أو املتزوجات
من مقدسيني ،ما يصنف بأنه متييز وانتهاك صارخ حلقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطينيات ،وضمان تدابير ملنع انعدام اجلنسية
تطبق على جميع النساء والفتيات الفلسطينيات ،وبخاصة املقدسيات من حملة اجلنسيات األخرى.
•ضمان وصول النساء والفتيات إلى جميع الوثائق ،واستبدالها ،وإصدارها بأسمائهن.

114

يوم اتفاقية سيداو /النشرة رقم ()29
مقدمة ونطاق التوصية العامة ()30
أوال  -مقدمة:
1 .قررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة في دورتها السابعة واألربعني ،التي عقدت في عام  ،2010أن تعتمد ،عمال
باملادة  21من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،توصي ًة عام ًة بشأن وضع املرأة في سياق منع نشوب النـزاعات
وفي حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع .ويتمثل الهدف والغرض األساسيان من التوصية العامة في توفير توجيهات موثوقة إلى
الدول األطراف بشأن التشريعات والسياسات وغيرها من التدابير املناسبة لضمان امتثال تلك الدول الكامل اللتزاماتها مبوجب
االتفاقية فيما يتعلّق بحماية حقوق اإلنسان للمرأة واحترامها وإعمالها .وتستند التوصية أيضا ً إلى املبادئ املنصوص عليها في
التوصيات العامة التي سبق اعتمادها.
2 .إن حماية حقوق اإلنسان للمرأة في جميع األوقات ،وتعزيز املساواة الفعلية بني اجلنسني قبل نشوب النزاع وأثناءه وبعد انتهائه،
وضمان اإلدماج الكامل لتجارب املرأة املتنوعة في جميع عمليات صنع السالم وبناء السالم وإعادة اإلعمار ،هي من األهداف الهامة
لالتفاقية .وتؤكد اللجنة مجددا ً أن التزامات الدول األطراف تظل واجبة التطبيق في أثناء النزاعات أو حاالت الطوارئ دون متييز
بني املواطنني وغير املواطنني املوجودين داخل إقليمها أو اخلاضعني لسيطرتها الفعلية ،حتى وإن لم يكونوا موجودين داخل أراضي
الدولة الطرف .وقد أعربت اللجنة مرارا ً عن قلقها إزاء اآلثار اجلنسانية للنزاع واستبعاد املرأة من جهود منع نشوب النزاعات ،وأثناء
الفترة االنتقالية بعد انتهاء النزاع ،ومن عمليات إعادة اإلعمار ،وإزاء احلقيقة املتمثلة في أن تقارير الدول األطراف ال تقدم معلومات
كافية بشأن تطبيق االتفاقية في تلك احلاالت.
3 .وتوجه التوصية العامة الدول األطراف ،على وجه التحديد ،بشأن تنفيذ التزامها ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق باألفعال
الصادرة عن األفراد أو الكيانات التي تعيق احلقوق املنصوص عليها في االتفاقية ،كما تقدم اقتراحات بالكيفية التي ميكن بها
للجهات الفاعلة من غير الدول أن تتعامل مع مسألة حقوق املرأة في املناطق املتضررة من النزاع.
ثانيا  -نطاق التوصية العامة:
.

.

.

.

4تغطي التوصية العامة تطبيق االتفاقية على منع نشوب النزاعات ،والنزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية ،وحاالت االحتالل
األجنبي ،وغيره من أشكال االحتالل .وباإلضافة إلى ذلك ،تغطي التوصية احلاالت األخرى ذات األهمية ،مثل االضطرابات الداخلية،
واالضطرابات املدنية التي طال أمدها واملنخفضة احلدة ،والصراعات السياسية ،والعنف العرقي والطائفي ،وحاالت الطوارئ وقمع
االنتفاضات الشعبية ،واحلرب ضد اإلرهاب واجلرمية املنظمة ،التي قد ال تصنف بالضرورة ،مبوجب القانون اإلنساني الدولي ،على أنها
نزاعات مسلحة ،والتي قد تنتج عنها انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان للمرأة ،وهي تثير قلق اللجنة بشكل خاص .ولغرض هذه
قسمت مراحل النزاع وما بعد انتهاء النزاع في بعض األحيان ،نظرا إلى أنها ميكن أن تنطوي على حتديات
التوصية العامة ،فقد ِّ
وفرص شتى فيما يتعلق مبعاجلة حقوق اإلنسان للنساء والفتيات .على أن اللجنة تالحظ أن االنتقال من حالة النزاع إلى حالة ما
بعد النزاع عادة ما يكون غير مباشر وميكن أن يشمل مراحل يتوقف فيها النزاع ثم مراحل العودة إلى النزاع  -وهي دورة ميكن أن
تستمر فترات طويلة من الزمن.
5وترتبط هذه احلاالت بشكل وثيق بأزمات التشرد الداخلي ،وحاالت انعدام اجلنسية ،ومقاومة السكان الالجئني لعمليات اإلعادة إلى
الوطن .وفي هذا الصدد ،تكرر اللجنة مالحظتها الواردة في التوصية العامة رقم  28بأن الدول األطراف تظل مسؤولة عن جميع
أعمالها التي متس حقوق اإلنسان للمواطنني وغير املواطنني ،مبن فيهم املشردين داخليا ً والالجئني وطالبي اللجوء السياسي،
وعدميي اجلنسية ،املوجودين داخل إقليمها أو اخلاضعني لسيطرتها الفعلية ،حتى إن لم يكونوا موجودين داخل إقليمها.
6إن النساء ال يشكلن مجموعة متجانسة وجتاربهن مع النزاع واحتياجاتهن احملددة في سياقات ما بعد النزاع متباينة .فالنساء
لسن متفرجات سلبيات ولسن مجرد ضحايا أو أهداف ،فقد أدّين على مدى التاريخ ،بل ال زلن يؤدين ،دورا كمقاتالت بوصفهن
جزءا ً من اجملتمع املدني املنظم ،وكمدافعات عن حقوق اإلنسان ،وكعضوات في حركات املقاومة ،وكعناصر فاعلة في عمليات بناء
السالم وعمليات االنتعاش الرسمية وغير الرسمية على ح ٍد سواء .ويجب على الدول األطراف أن تعالج جميع جوانب التزاماتها
مبوجب االتفاقية من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة.
7ويتفاقم التمييز ضد املرأة أيضا ً بفعل األشكال املتقاطعة من التمييز؛ على النحو املبني في التوصية العامة رقم  .28وبالنظر
إلى أن االتفاقية تعكس نهجا ً يقوم على دورة احلياة ،لذا ،يتعني على الدول األطراف أن تتعامل مع حقوق الفتيات املتضررات من
النزاعات واحتياجاتهن احملددة التي تنشأ نتيجة للتمييز اجلنساني.
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«التوصية العامة »32
األهداف:
1 .التعرف على الهدف والغاية ونطاق التوصية العامة ()32
2 .التعرف على املواضيع التي تطرقت لها التوصية العامة ()32
 120دقيقة
مدة التمرين:
املواد املطلوبة :جهاز  ،LCDأقالم ملونة فلوماستر ،لوح قالب ،أوراق للوح القالب ،الصق للحائط ولألوراق 8 ،نسخ من النشرة رقم
( )5مقدمة التوصية العامة ( )30ونطاقها ،نسخ من التوصية العامة رقم ( ،)30نسخ من الدارسة التحليلية التي أعدتها مفتاح حول
التوصيات العامة لسيداو رقم ( )35 ،32 ،30وملحقها.
سير التمرين:
.
.
.
.
.

1يقوم املدرب /ة بإعطاء تعريف سريع عن التوصية العامة رقم ( )32بشأن األبعاد اجلنسانية املرتبطة باملرأة فيما يتعلق مبركز
الالجئ واللجوء واجلنسية وانعدام اجلنسية وفقا للمحتوى رقم ( :)10بعنوان تعريف بالتوصية العامة (.)32
2يقوم املدرب /ة بعرض أفالم قصيرة عن واقع املرأة الفلسطينية في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة ،و /أو واقع املرأة الالجئة
في الشتات.
3يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى  3مجموعات صغيرة ،على أن تقوم اجملموعة األولى بناء على األفالم املعروضة رصد ألبرز
االنتهاكات التي تتعرض لها النساء في مخيمات الضفة الغربية ،فيما ترصد اجملموعة الثانية االنتهاكات التي تتعرض لها
النساء في مخيمات قطاع غزة ،باملقابل تقوم اجملموعة برصد االنتهاكات التي تتعرض لها النساء الالجئات في مخيمات لبنان.
4بعد االنتهاء من الرصد ،يطلب من اجملموعات وضع التدابير الواجب على الدولة ،دولة االحتالل والدول املضيفة اتخاذها لتطبيق
التوصية العامة رقم (.)32
5بعد االنتهاء تعرض كل مجموعة نتائج عملها أمام اجملموعة الكبيرة ،ومن ثم تلخيص النقاش.

مالحظة للمدرب/ة
كما في املالحظة السابقة من املهم توفير كل املوارد واملصادر واملعلومات املتوفرة على املواقع االلكترونية من أبحاث ودراسات وتقارير
تتعلق بالعنوان الذي اختارته كل مجموعة ،باإلضافة إلى توفير نسخ من الدارسة التحليلية التي أعدتها مفتاح حول التوصيات
العامة لسيداو رقم ( ،)35 ،32 ،30وملحقها ،والدارسة اخلاصة عن الالجئات الفلسطينيات التي أعدتها مفتاح.
تقدمي وتلخيص:
بعد االنتهاء من عرض اجملموعات يتم تلخيص النقاش وفقا للمحتوى رقم (.)30 ،29
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يوم اتفاقية سيداو
احملتوى رقم ()28
تعريف التوصية العامة رقم ( )32بشأن األبعاد اجلنسانية املرتبطة باملرأة فيما يتعلق
مبركز الالجئ واللجوء واجلنسية وانعدام اجلنسية
على الرغم من إسهام معاهدة جنيف في حتقيق احلماية للنساء الالجئات بشكل عام ،والالجئات الفلسطينيات بشكل خاص
وواقعي ،فإنها تعتبر غير كافية ملعاجلة كافة القضايا التي تنجم عن االحتالل الطويل األمد ،األمر الذي يتطلب إعمال االتفاقيات
واإلعالنات الدولية حلقوق اإلنسان .فقد أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،الصادر في العام  ،1948والعهد الدولي اخلاص باحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادران في العام  ،1966على ضرورة متتع كال
اجلنسني في العديد من احلقوق؛ حماية احلق في املعتقد ،واحلق في حرية التنقل ،واحلق في األمان الشخصي ،وعدم التعرض لالعتقال
السياسي ،ومناهضة التعذيب وإساءة املعاملة ،واحلق في التعليم والعمل ،واحلق في التمتع بالصحة.1 ... ،
يتمثل هدف هذه التوصية العامة في توجيه الدول األطراف بشأن كيفية معاجلـة جميع جوانب االلتزامات الواقعة عليها مبوجب
االتفاقية ،واالضطالع بالتزاماتها بـاحترام حقـوق املهاجرات وملتمسات اللجوء وعدميات اجلنسية في عـدم التعـرض للتمييـز
واملسـاواة الفعليـة مـع غيرهن ،وحماية تلك احلقوق وإنفاذها في أوقات السالم ،وفي حاالت النزاعات املسـلحة الدوليـة وغير الدولية،
وفي حاالت االحتالل.
إن التوصية رقم ( )32التي صدرت في العام  ،2014أكدت على وجوب احترام حقوق الالجئات واملهجرات والنساء اللواتي تعرضن
للتشريد بفعل النزاعات .وأكدت هذه التوصية على مضمون ما ورد في القانون الدولي اإلنساني من حقوق ،كما أكدت على وجوب
عدم التعرض لسالمة النساء والفتيات ،ووجوب اتخاذ كافة تدابير احلماية من االعتداءات اجلنسية ،ووجوب العمل على ترتيبات للم
شمل النساء بعائالتهن.
كما تؤكد التوصية ( )32على ضرورة إلزام الدول األطراف بضمان عدم تعرض النساء للتمييز خالل كامل عملية اللجوء ،بدءا ً من حلظة
اللجوء ،ويكون من حق ملتمسات اللجوء احترام حقوقهن ،وأن يعاملن بكرامة وبدون متييز ،وعلى الدول املستقبلة توفير احلماية ومكان
اإلقامة واحلصول على فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والدعم القانوني والطبي والنفسي إلى ضحايا الصدمات.
وحسب املبادئ التوجيهية حلماية املرأة الالجئة املتفق عليها في جنيف في العام  ،1991يحق للمرأة حماية خاصة؛ وذلك بناء على
كونهن “معرّضات بشكل متميز” .وبهذا الصدد ،وضع املؤمتر العاملي الرابع بشأن النساء الذي نظمته األمم املتحدة في بكني 1995
ضوابط حلماية النساء أثناء النزاعات املسلحة ،وهذا ما أكده املؤمتر الدولي السادس والعشرون للصليب األحمر والهالل األحمر
املنعقد العام  ،1996وكذلك املؤمتر الدولي السابع والعشرون العام  ،1999ومؤمتر بكني العام  ،2000وبصورة خاصة ،حماية النساء من
التعذيب واملعاملة القاسية الالإنسانية واملهينة ،أو االحتجاز بدون محاكمة ،واالحتجاز التعسفي ،وجميع أشكال العنصرية والتمييز
العنصري ،واحلرمان من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والتعصب الديني.
كما تنص التوصية على ضرورة أن تتمتع املرأة باحلق في اكتساب اجلنسية ،أو تغييرها ،أو االحتفاظ بها ،وأن تنقل جنسيتها إلى أبنائها
على قدم املساواة مع الرجل.

 1نصت املادة رقم املادة  2من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر في العام  ،1948على انطباق اإلعالن على كل إنسان دومنا متييز “لكلِّ إنسان حق ُّ التم ُّتع بجميع احلقوق واحلرِّيات املذكورة في هذا اإلعالن،
دومنا متييز من أيِّ نوع ،وال سيما التمييز بسبب العنصر ،أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدِّين ،أو الرأي سياسيا ً وغير سياسي ،أو األصل الوطني أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو املولد ،أو أيِّ وضع آخر” .كما نصت
املادة رقم ( )2من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام احلقوق املعترف بها فيه ،وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين في إقليمها،
والداخلني في واليتها ،دون أي متييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا ً أو غير سياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب”.
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يوم اتفاقية سيداو
احملتوى رقم ()29
التوصيات العامة بشأن التوصية رقم ()32
التوصيات العامة فيما يخص توصيات سيداو رقم (:)32
•مطالبة األمم املتحدة بتنفيذ اتفاقياتها للعام  1951املتعلقة بحماية الالجئني ،التي وقعت عليها  142دولة ،حيث متنح هذه
االتفاقية الالجئني العديد من احلقوق ،منها احلق في السكن ،والعمل ،والتعليم ،وحرية التنقل ،والتقاضي ،واحلصول على الوثائق
الثبوتية.
•كذلك مطالبة السلطة جلامعة الدول العربية والدول العربية املضيفة بتنفيذ قراراتها والتزاماتها مع الالجئني/ات الفلسطينيني/
ات مبوجب قراري  ،5538و ،5581وقرارات كازابالنكا الداعية إلى حل عادل وشامل لقضية الالجئني ،وتوفير احلماية واحلقوق املدنية
في الدول العربية املضيفة ،وبخاصة الالجئات الفلسطينيات اللواتي جلأن بعد األزمة في سوريا إلى مصر واألردن ولبنان ،مبا يضمن
حياة كرمية لهن (اإلقامة ،تعليم األوالد ،فرص التمكني االقتصادي) .كذلك العمل على توفير فرص التمكني االقتصادي والتعليم
لالجئات الفلسطينيات ،من خالل مكاتب السفارات الفلسطينية واملمثليات املوجودة في البالد العربية املستضيفة.
•العمل على تنفيذ دراسة تركز على وضع الالجئات الفلسطينيات في حاالت اللجوء املركب الذي نتج في الفترة األخيرة من قبل
املؤسسات الفلسطينية ،واملطالبة ،بشكل رسمي ،بتضمني وضعية النساء الالجئات الفلسطينيات في تقارير سيداو للدول
املستضيفة لهن.
•العمل على وضع آلية وطنية لتوثيق االنتهاكات التي تتعرض لها املرأة الفلسطينية من قبل االحتالل ،ورفعها للجهات الدولية
ملعاقبته عبر اجلنائية الدولية.
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«التوصية العامة »35
األهداف:
1 .التعرف على الهدف والغاية ونطاق التوصية العامة ()35
2 .التعرف على املواضيع التي تطرقت لها التوصية العامة ()35
3 .التعرف على التزامات الدولة لتطبيق لتوصية العامة ()35
 120دقيقة
مدة التمرين:
املواد املطلوبة :جهاز  ،LCDأقالم ملونة فلوماستر ،لوح قالب ،أوراق للوح القالب ،الصق للحائط ولألوراق 8 ،نسخ من النشرة رقم
( )5مقدمة التوصية العامة ( )35ونطاقها ،نسخ من التوصية العامة رقم ( ،)35نسخ من الدارسة التحليلية التي أعدتها مفتاح حول
التوصيات العامة لسيداو رقم ( )35 ،32 ،30وملحقها.
سير التمرين:
1 .يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى  3مجموعات صغيرة ،على أن يتم توزيع نسخ من التوصية العامة رقم ( ،)35نسخ من الدارسة
التحليلية التي أعدتها مفتاح حول التوصيات العامة لسيداو رقم ( )35 ،32 ،30وملحقها.
2 .لكل مجموعة من اجملموعات الثالثة ويطلب من كل مجموعة قراءة التوصية بشكل سريع واإلجابة على احملاور التالية:
•ما هي املواضيع األساسية املتعلقة بالعنف التي تتطرق لها التوصية العامة رقم ()35؟
•ما هي املساهمات الرئيسية التي تقدمها التوصية العامة رقم ( )35في مسألة العنف؟
•عالقة العنف املوجه ضد املرأة باألزمات السياسية واالجتماعية مع طرح مثال واقعي من معاناة النساء الفلسطينيات حتت
االحتالل ،أو معاناة النساء الفلسطينيات في ظل االنقسام؟ (اسراء جعابيص منوذجا)
•ما هي التدابير الواجب على الدولة اتخاذها لتطبيق التوصية العامة رقم ( ،)35على املستوى التشريعي واإلجرائي؟
•تختار كل مجموعة واحد من التدابير التي وضعتها ،وفحص مدى حتقيقها للمبادئ األساسية لسيداو (املساواة الفعلية،
عدم التمييز والتزام الدولة).
3 .بعد االنتهاء تعرض كل مجموعة نتائج عملها أمام اجملموعة الكبيرة ،على أن يتم إعطاء  10دقائق لعمل كل مجموعة من
اجملموعات ،ويتم تلخيص النقاش وفقا للمحتوى رقم (.)32 ،31
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يوم اتفاقية سيداو
احملتوى رقم ()30
تعريف التوصية العامة رقم ( )35بشأن العنف اجلنساني
على الرغم من التقدم الذي أحرزته التوصية العامة رقم ( ،)19ال يزال العنف واإلفالت من العقاب على نطاق واسع مستمرين في جميع
أيضا التزامات الدولة
أنحاء العالم (الفقرة  .)7-6باإلضافة إلى حتديث التوصية العامة رقم ( ،)19تضاعف التوصية العامة رقم (ً )35
بالتصدي للعنف ضد املرأة على النحو املنصوص عليه في التوصيات العامة للجنة سيداو ،وهي التوصية العامة رقم ( ،)28والتوصية
العامة رقم ( )30بشأن النساء في النزاعات وما بعد النزاع والتوصية العامة رقم ( )33بشأن الوصول إلى عدالة.
ثالثة مساهمات كبيرة من التوصية العامة رقم ( )35تشمل:
.
.
.
.
.

.

1تعبر عن األسباب الهيكلية للعنف القائم على النوع االجتماعي (الفقرة  )19 ،10وآثار التحيزات والقوالب النمطية اجلنسانية
(الفقرة .)45 ،38 ،37 ،35 ،34 ،29 ،26 ،10
2تتوسع إلى حد كبير في أشكال متعددة ومتقاطعة من جتارب العنف ضد النساء.
3حتدد التوصية العامة ( ،)35بشكل فعال ،الترابط بني العنف ضد النساء في أوقات السلم والنزاع ،ما يرسي أساسا ً واضحا ً للنهج
القائم على حقوق اإلنسان ،للتصدي النتشار العنف عبر حياة النساء.
4تركز على فهم انتشار العنف ضد املرأة على أنه ضرر قائم على النوع االجتماعي ،ووجوده عبر دورات حياة املرأة وجتليه عبر األماكن
العامة واخلاصة ،وأن مناهج املنع واالستجابة تتطلب اإلجراءات للتصدي للتمييز ،وتضع أساسا ً ملعاجلة هذه املشكلة فيما يتعلق
بالطرق التي تتعرض لها املرأة لألذى خارج النزاع  -كما هي متجذرة في عدم املساواة بني اجلنسني.
5مت توسيع تعريف العنف اجلنساني للمرأة ليشمل جميع مراحل حياتها ،مبا في ذلك الفتيات ،ويركز البند ( )14من التوصية
( )35على أشكال العنف اخملتلفة من أفعال تستهدف املرأة ،أو أوجه التقصير من األطراف اخملتلفة التي تفضي إلى أو يقصد
منها أو حتتمل أن تسبب الوفاة ،أو الضرر البدني ،أو اجلنسي ،أو النفسي ،أو االقتصادي ،أو املعاناة للمرأة ،من خالل التهديد بتلك
األفعال ،والتحرش ،واإلكراه ،واحلرمان التعسفي من احلرية .كما أوضحت التوصية ( )35أن العنف املبني على النوع االجتماعي
يتأثر مبجموعة من العوامل التي غالبا ً ما تسبب تفاقمه ،وهي العوامل الثقافية واالقتصادية واأليديولوجية والتكنولوجية
والسياسية والدينية واالجتماعية والبيئية .كما تؤكد هذه التوصية على مدى تأثر واتساع نطاق العنف املبني على النوع
االجتماعي بالتشرد والهجرة ،وسياق النزاعات املسلحة ،والعسكرة ،واالحتالل األجنبي ،كما في احلالة الفلسطينية.
6تؤكد على تأثر العنف اجلنساني ضد املرأة باألزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،واالضطرابات املدنية ،والطوارئ اإلنسانية،
كذلك املمارسات الضارة ،واجلرائم املرتكبة ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان ،أو السياسيات ،أو الناشطات ،أو الصحافيات ،التي
متثل أشكاال ً من أشكال العنف اجلنساني ضد املرأة ،تتأثر بتلك العوامل الثقافية واأليديولوجية والسياسية ،وهذا يشمل في
ت على
احلالة الفلسطينية كل االنتهاكات من قبل االحتالل ،سواء أكان اعتقاالً ،أم
سوء معامل ٍة في السجون ،أم قتالً ،أم انتهاكا ٍ
َ
احلواجز ،أم منعا ً من السفر ،أم تعديا ً من قبل املستوطنني في غزة والضفة والقدس ،كذلك انتهاكات من قبل السلطة احلاكمة
(السلطة الفلسطينية وحماس) مبا يخص الصحافيات واملدافعات عن حقوق اإلنسان.
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يوم اتفاقية سيداو
احملتوى رقم ()31
التوصيات العامة بشأن التوصية رقم ()35
التوصيات العامة بشأن التوصية رقم ( )35على املستوى الفلسطيني:
توصيات خاصة بسن القوانني والتشريعات ومواءمتها:
•العمل على تعديل قانون اجلرائم اإللكترونية ،بحيث يكفل ،بوضوح ،حرية التعبير عن الرأي ،واحلريات اإلعالمية املكفولة في العهد
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي انضمت إليه فلسطني دون حتفظات ،حيث إن األساس لبناء تشريع مع هذا النوع
من اجلرائم ،يتطلب انضمام فلسطني التفاقية بودابست 2001؛ وهي االتفاقية التي تناولت هذا املوضوع بشكل متخصص ،وهي
اتفاقية دولية لها عالقة باحلريات ومعايير االلتزام بحرية الرأي من جهة ،وموضوع اجلرائم اإللكترونية التي تستهدف النساء
واألطفال من جهة ثانية.
•العمل على الضغط على صانعي القرار بإقرار مسودة قانون حماية األسرة من العنف.
•العمل على االنتهاء من إعداد رؤية توافقية ملسودة قانون األحوال الشخصية ،مبشاركة جميع األطراف ،ووضعها على طاولة
املشرع إلقرارها ،ومواءمتها حسب اتفاقية سيداو واالتفاقيات الدولية التي التزمت بها فلسطني ،وعدم تركها عرضة للمواءمات
واملقايضات السياسية الناجتة عن حالة االنقسام الفلسطيني ،وذلك ألن املسودات املتوفرة غير متوافق عليها.
•االلتزام بتغيير نصوص قانون العقوبات التي مت ذكرها سابقاً ،وتتعارض مع تطبيق املساواة والعدالة بني اجلنسني ،على أن يكون
موحدا ً في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث إن تدابير الدولة التي ستتخذها وتلتزم بها كنتيجة لنقاش اتفاقية سيداو في
اجللسة السبعني ،يجب أن تشمل قطاع غزة ،حتى ال يتم حرمان ثلث نساء فلسطني من القاطنات في قطاع غزة من التمتع
بحقوقهن.
•اعتماد تشريع للتغلب على التمييز في ملكية املرأة ،واحلق في امليراث.
•يجب الضغط على صانعي القرار من أجل بلورة نص قانوني واضح يرفع سن الزواج ،ويجرم زواج األطفال في قانون األحوال
الشخصية ،ويتماشى مع توقيع الرئيس الفلسطيني خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر  2018على اتفاقية الرضا بالزواج ،واحلد
األدنى لسن الزواج ،وتسجيل الزيجات.
•العمل على بلورة ورقة سياساتية واضحة حول اإلجهاض الرضائي للنساء ،يتم نقاشها من قبل احلركة النسوية تفضي إلى
إقرار مسودة قانون يسمح للنساء باإلجهاض ،ويضمن حقها بالتحكم في جسدها وخصوبتها ،ويقلل من خطر تعرضها للموت
نتيجة اضطرارها الستخدام وسائل اإلجهاض غير اآلمنة.
•حث السلطة الفلسطينية على نشر اتفاقية سيداو في اجلريدة الرسمية ،والبدء في العمل على مواءمة التشريعات والقوانني
والسياسات معها.
توصيات إجرائية:
•العمل على توحيد قاعدة البيانات في ما يتعلق مبوضوع العنف ضد املرأة ،مبا يساهم في كشف الواقع احلقيقي لهذه الظاهرة،
لتعزيز توحيد اجلهود في إحداث تغيير مجتمعي وقانوني في هذا اجملال.
•العمل على تضمني مناهج التربية املدنية مواد َّ لها عالقة بالعنف املبني على النوع االجتماعي ،وذلك بهدف تعزيز وعي الطالب
في سن مبكرة حول املوضوع كآلية وقائية.
• العمل على إيجاد منظومة حماية شاملة للمرأة املعنفة تتبناها الدولة ،بشكل واضح ،ضمن خططها االستراتيجية وموازنتها.
•ضمان إجراءات التحقيق املراعية لالعتبارات اجلنسانية واخلدمات املتوفرة في قطاعات األمن والعدالة لالستجابة للعنف ضد املرأة
والفتيات ،والتصدي لإلفالت من العقاب على هذه االنتهاكات.
•توفير العالجات املصممة حلقوق اإلنسان للمرأة واحتياجاتها ،ومعاجلة الوصم والتمييز ،وتقدمي املساعدة القانونية والتدابير التي
تعزز الوصول إلى العدالة.
•منع ومعاقبة الزواج القسري ،واحلمل أو اإلجهاض القسري ،أو تعقيم النساء والفتيات في السياقات املتأثرة بالصراع.
•يجب توسيع مفهوم احلماية للنساء ليشمل اجلانب االقتصادي والدعم املالي ،وبخاصة للناجيات ملا يتعرضن له من وصم
اجتماعي ،كذلك للفئات مثل الالجئات واألسيرات واملطلقات واألرامل وزوجات الشهداء واألسرى والنساء املسنات ،فهن األكثر
عرضة للعنف وسوء املعاملة ،واألقل قدرة على الوصول إلى اخلدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل املناسبة ،كذلك أهمية
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التركيز على احلاالت التي تعاني من التمييز املزدوج أو املركب مثل الفتيات الصغيرات ،والنساء ذوات اإلعاقة ،والنساء املسنات في
أطر احلماية ،والتركيز على آليات واضحة للعمل حلمايتهن.
•العمل على تنفيذ دراسات حتليلية حول النساء ذوات اإلعاقة ،وما تتعرض له من أشكال عنف أسري ومجتمعي ،واخلروج
تدخل واضحة بآليات احلماية لها ،وذلك في ظل غياب إحصائيات أو بيانات دقيقة حتليلية توضح ما تتعرض له هذه
باستراتيجية ُّ
الفئة من اعتداءات ،كذلك في ظل غياب أنظمة حماية خاصة قائمة لهن.
•حظر قرارات العفو عن االنتهاكات اجلنسانية ،وضمان أن آليات العدالة االنتقالية القضائية وغير القضائية تعمل على تعزيز
حقوق اإلنسان للمرأة ،من خالل مشاركة النساء في جميع جوانب التصميم والتنفيذ ،ومعاجلة االنتهاكات القائمة على النوع
االجتماعي .فغياب كفاءة البنية القانونية ،أعطى مجاال ً للبنى التقليدية العشائرية لتولي مهام حل الصراعات الداخلية،
وبخاصة في مواضيع العنف ضد الفتيات والنساء ،وهذه بنى ال متثيل للنساء فيها ،بل بالعكس تعمل على تقويض حقوق النساء
التي مت العمل عليها على مدار عقود ،حيث عززت دولة فلسطني من السيطرة العشائرية 12،باعتمادها دائرة شؤون العشائر
كجسم أساسي معترف به في هياكل املؤسسات احلكومية ،وعلى رأسها مكتب الرئاسة واحملافظات ،وهذا انعكس سلبا ً على
النساء من حيث توطيد السيطرة األبوية ،والتمييز ضدهن بسبب سيادة احلكم العشائري على سيادة القانون في القضايا
العائلية على وجه اخلصوص ،ومنها قضايا العنف األسري التي تعتبر من صميم احلكم العشائري الذي يقوم على حلول توفيقية
غالبا ً ما تكون على حساب حقوق النساء ومصاحلهن.
• سيستمر موضوع اجلرائم اإللكترونية ،بشكل مؤكد ،ما لم يتم تضمينه في البنية الهيكلية للمؤسسات التعليمية،
ومؤسسات احلماية الرسمية وغير احلكومية ،والشركات املزودة خلدمات اإلنترنت ،التي من شأنها تسليط الضوء على هذه
الظاهرة ،وتوسيع الوعي واملعرفة فيها ،إضافة إلى ضعف شديد في إجراءات السالمة واألمان وضعف في آليات التعاون بني
املؤسسات ،لتطوير ومأسسة التعامل مع الظاهرة وتأثيراتها على النساء والفتيات.
•هناك حاجة لدراسة استقصائية جدية حول ظاهرة االجتار بالفتيات ،حيث ال تزال الظاهرة جديدة وخفية ،وبخاصة في القدس
واملناطق احلدودية احملاذية للجدار ،وذلك من أجل فهم ورصد أعمق للظاهرة ،وتطوير تدخالت وخدمات احلماية التي تستهدف
هذه الفئة حتديداً ،في ظل غيابها متاماً ،مع أهمية النظر بجدية خلطورة الزواج املبكر على اعتباره أحد أشكال املتاجرة بالبشر
ومحاربته.

 2تقرير عن وضع النساء والفتيات في دولة فلسطني مقدم من :االحتاد العام للمرأة الفلسطينية واالئتالف النسوي األهلي لتطبيق اتفاقية “سيداو” في دولة فلسطني حتت االحتالل .مقدم إلى :اللجنة
املعنية ملناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة – جنيف.

