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شكر وتقدير

تتقدم املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية "مفتاح" إلى جميع من ساهم 
في إخراج هذه السلسلة من الكتيبات في صورتها احلالية، وبخاصة كالً من األشخاص التالية 

أسماؤهم (األسماء مرتبة أبجدياً):

 أهيلة شومر

 رحاب صندوقة، مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي

 سناء العاصي، مفتاح

 ليلى بكر، صندوق األمم املتحدة للسكان

 هديل رزق- القزاز، باحثة في قضايا املرأة والتنمية

في  وممثالتها  املرأة،  ضد  العنف  مكافحة  منتدى  في  األعضاء  املؤسسات  جميع  نشكر  كما 
اللقاءات اتلفة، (أسماء املؤسسات مرتبة أبجدياً):

 جمعية الدفاع عن األسرة

 جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل املرأة

 جمعية املرأة العاملة للتنمية

 جمعية تنظيم وحماية األسرة

 جمعية تنمية املرأة الريفية/اإلغاثة الزراعية

 طاقم شؤون املرأة

 مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي

 مركز الدراسات النسوية

 املركز الفلسطيني لإلرشاد

 مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

 مركز بيسان للبحوث واإلمناء
ً  مركز سوا كل النساء معاً اليوم وغدا

 مركز شؤون املرأة/غزة

ً، نتقدم بالشكر لطاقم الدعم الفني: ً وليس آخرا وأخيرا

 ربى حسن- مفتاح

الة- احملرر واملدقق اللغوي.  وعبد الرحمن أبو شمَّ



مفتاح كلمة

العام منذ واملتواصلة القمعية اإلسرائيلي االحتالل من ممارسات الفلسطيني يعاني الشعب
حاد ارتفاع إلى واجلغرافي االقتصادي احلصار أبرزها كان من التي املمارسات هذه أدت وقد ،2000
العنف زيادة إلى أدى  الفلسطيني، ما االقتصادية للشعب البنى وتدمير الفقر، معدالت في
اتمع فئات أكثر النساء وتعتبر اخلاص. اال إلى العام اال من وانتقاله الفلسطينيني بني
جهة ضد النساء من التمييزية وثقافة اتمع من جهة، االحتاللي القمع فسياسة معاناة،

معاناتهن. مضاعفة إلى أديتا أخرى،

مشروع "النوع بتنفيذ للسكان املتحدة األمم صندوق مع بالتعاون "مفتاح" قامت فقد ولهذا،
االجتماعي  بالنوع املتعلق العنف واقع على التعرف إلى يهدف الذي واألمن" السالم االجتماعي،
العاملة املؤسسات  املشترك بني العمل تعزيز وإلى جهة، من لضحاياه تُقدم التي واخلدمات
لقرار استجابة املشروع  هذا على العمل ويأتي أخرى. جهة من العنف مكافحة مجال في
احلروب والنزاعات، وإحلاقه بالقرار وقت النساء بحماية القاضي 1325 للعام 2000، املتحدة األمم
حاجة هناك ظهرت األراضي احملتلة، حيث في الفلسطينيات النساء حماية بضرورة القاضي

االجتماعي. بالنوع املتعلق العنف مفاهيم توحيد ألهمية

االتصال والتواصل  مهارات حول تدريبياً برنامجاً نفذت"مفتاح" ،2004 العام األول من تشرين وفي
املؤسسات املشاركة تزويد بهدف وذلك االجتماعي، املتعلق بالنوع العنف ضحايا مع العمل في
خالل من االجتماعي، بالنوع املتعلق العنف ضحايا مع التواصل آليات حول واملعرفة باملهارات
واملراجعة، للتغيير داعمة شبكة وخلق احلكومي، في القطاع اخلدمات للنساء مقدمي وعي تعزيز

في فلسطني. املتعلق بالنوع االجتماعي العنف حول دراسية حالة بإعداد قامت كما



متابعة  على احلكومية غير املنظمات مع بشكل متواصل "مفتاح" عملت الحقة، خطوة وفي
الفلسطينية. األراضي املمارس في العنف ألشكال املفاهيم توحيد

املنظمات  ومنتدى "مفتاح" قادتها ومضنية حثيثة جهود باكورة السلسلة هذه تشكل
تعزيز  في املساهمة الرامية إلى "مفتاح" وتتويجاً لسياسة املرأة، ضد ملكافحة العنف األهلية

اتمعية. األولوية ذات الشأن، وطرح القضايا هذا في املؤسسات قدرات

اإلجنابية" على  احلقوق ومصطلحات مفاهيم "مسرد السلسلة من هذه األول الكتيب يحتوي
باحلقوق واملتعلقة املرأة، ضد العنف مناهضة منتدى منظمات لدى عليها املتفق عرض املفاهيم

نشر  االجتماعي" إعادة النوع ومصطلحات مفاهيم "مسرد الثاني الكتيب ميثل فيما اإلجنابية،
صندوق وبني بينه باالتفاق يونيفم، االجتماعي التي نشرها النوع مفاهيم من سلسلة أجزاء
ضد العنف ملكافحة األهلية املنظمات "منتدى الثالث الكتيب أما للسكان. املتحدة األمم
الفلسطينية األهلية املنظمات  منتدى في األعضاء باملؤسسات تعريفية نشرة فهو املرأة"،
أو الداعمة املؤسسات لبعض باإلضافة وأنشطتها، أهدافها املرأة وبعض ضد العنف ملكافحة

فيه. أعضاء تكن لم وإن للمنتدى، الصديقة

تنفيذ وفي العنف، مكافحة  سبيل في اجلهود تكامل في  السلسلة هذه تساهم أن نأمل
ضد العنف مكافحة مجال في التقدم  أجل من املؤسسات بني موحدة عمل  إستراتيجية

النساء.

فيضي ليلي د.
العام األمني



مقدمة

بيت يخلو ال ويكاد  متواصالً، احتاللياً عنفاً  كافة،  بفئاته الفلسطيني، الشعب يواجه
ولقمة عيشه. بقاءه ويهدد يزعزع أمنه يومي وألم من معاناة يسببه وما آثاره، فلسطيني من
من وينتقل الفلسطيني، اتمع في تدريجياً تتعمق من املعاناة واسعة دوائر العنف ويخلق
من العنف بصورة الفلسطينية املرأة وتعاني صحيح. والعكس اخلاص اإلطار العام إلى اإلطار
كافة، بفئاته الفلسطيني الشعب منه الذي يعاني االحتالل إلى عنف فباإلضافة مضاعفة،
العنف، من متنوعة أشكال إلى  العالم،  في أخرى  امرأة كأي  الفلسطينية،  املرأة تخضع

سيتطرق هذا الكتيب إلى بعضها.

وصعوبتها املرأة ضد العنف مشكلة طبيعة إلى األنظار في لفت النسوية احلركة تساهم
ومساعدة العنف، محاربة في كبيراً دوراً النسائية واجلمعيات املنظمات حيث تلعب وضخامتها،
النسائية مراكز وقد أنشأت املنظمات لهن. والنفسي وتقدمي الدعم القانوني املعنفات، النساء
النساء. من العنف ضحايا بيوتاً إليواء بعضها افتتح والنفسية، كما القانونية لالستشارات
اإلنسان يتمثل حقوق ومنظمات النسوية املنظمات هذه تلعبه أن يجب الذي األكبر الدور إال أن



جرائم الصمت، وكشف جدار اختراق على النساء وحث املرأة، الوعي بحقوق ونشر التوعية، في
ً دورا النسائية اجلمعيات تلعب كما أم في اتمع. في األسرة سواء لها؛ يتعرضن التي العنف
ضدها. كافة التمييز أشكال ومحاربة املرأة، لصالح القوانني تعديل أجل من الضغط مهماً في

الذي  الدور حكومية، وغير حكومية 27 مؤسسة على التي وزعت الدراسة أظهرت استمارة وقد
ودعم نفسي إرشاد، وتوعية، خدمات من املرأة، ضد العنف ملكافحة املؤسسات هذه تقدمه
قدرات، وتطوير وتدريب ساخن، وخدمات عالجية، وخط ومناصرة، وضغط وقانوني، واجتماعي
وشاملة، متنوعة اخلدمات هذه تبدو وقد ودراسات....الخ. بحوث وإجراء وبيانات، أرقام وتوفير
جغرافياً وتوزيعها توفرها ومدى اخلدمات،  هذه نوعية عن مفتوحا يبقى احلديث مجال لكن
إليها. احتاجت متى واملساعدة الدعم على احلصول من امرأة كل بحيث تتمكن عادلة، بصورة
قضايا جتاه فعاالً ً دورا لتلعب كافة، اتمع قطاعات جهود لتضافر ماسة حاجة هناك زالت وما

العنف. قضية وبخاصة املرأة،



مسرد مفاهيم ومصطلحات
احلقوق اإلجنابية
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النوع  على  املبني  العنف  قضايا  على  تعمل  التي  املؤسسات  تواجه  التي  التحديات  أبرز  إن 
االجتماعي يتمثل في توحيد املفاهيم حول أشكال العنف الشائعة في اتمع الفلسطيني 
وسبل التصدي لها، األمر الذي يؤثر على إمكانيات تكامل اجلهود وتضافرها، وينعكس بشكل 
سلبي على تنفيذ البرامج واملشاريع وتقدمي اخلدمات في هذا اال، باإلضافة إلى عدم التوصل 
إلى إستراتيجية عمل موحدة بني املؤسسات من أجل السير قدماً وحتقيق اإلجنازات في مجال 
مكافحة العنف ضد النساء.  إن عدم التوافق في التفسير، واالختالف في حتليل مفاهيم أشكال 
كالشرطة،  احلكومية،  واملؤسسات  الوزارات  أم  احلكومية،  غير  املؤسسات  بني  سواء  العنف؛ 
واجلهاز القضائي، يجعل من الصعب الوصول إلى إجماع في الرأي فيما يتعلق بتحديد األولويات 
والتخطيط للتقدم في هذا اال.  وهذا بدوره ينعكس على واقع العنف وأشكاله، وعلى مدى 

جاهزية املؤسسات العاملة في هذا اال ومهنيتها.

الهدف من إعداد هذه السلسلة:
منتدى  منظمات  بني  عليه  متفق  أولي  بإطار  اخلروج  إلى  الكتيبات  من  السلسة  هذه  تهدف 
املفاهيم  حول  العنف  مكافحة  مجال  في  العاملة  واملؤسسات  املرأة  ضد  العنف  مناهضة 
اتمع  في  السائدة  العنف  وأشكال  االجتماعي،  والنوع  بالتنمية،  اخلاصة  واملصطلحات 
الفلسطيني، ضمن إطار حقوقي وتنموي محدد.  وميكن استخدام هذا اإلطار كنقطة مرجعية 
عمل  في  الناجحة  احملاور  بعض  على  والتعرف  القرار،  لصناع  املقدمة  واخلدمات  للنشاطات 

املؤسسات وتوثيقها.

من يستفيد من هذا السلسلة؟
يعتبر نشطاء احلركة النسوية وأعضاء اتمع املدني املهتمون بحقوق املرأة والتصدي للعنف 
ضد املرأة، وبخاصة أعضاء وأصدقاء منتدى املنظمات الفلسطينية ملكافحة العنف ضد املرأة، 
الفئة املستهدفة لالستفادة من هذه السلسة، وقد متت استشارتهم والتداول معهم/ن في 
مضمون هذه الكتيبات، باإلضافة إلى موظفي وموظفات املؤسسات النسوية وبعض موظفي 
وموظفات السلطة الوطنية الفلسطينية، الذين يساهمون في وضع اخلطط واإلستراتيجيات 
والذين  وتعزيز املساواة،  املرأة،  العنف ضد  اإلجنابية، ومحاربة  التي من شأنها تشجيع احلقوق 
ميكن أن يساهموا في رصد جزء من ميزانيتهم لهذا الغرض، وكذلك مراكز الدراسات والبحوث 
التي تضطلع مبهمة رصد انتهاكات احلقوق اإلجنابية، وبخاصة أشكال العنف ضد املرأة، وجتمع 

البيانات وتصنفها.

أظهرت نتائج مسح العنف األسري الذي نفذه اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
(2005) أن 23%  من النساء اللواتي سبق لهن الزواج قد تعرضن ألحد أشكال العنف 
اجلسدي، ولو ملرة واحدة خالل العام 2005، كما أن 10.5% تعرضن ألحد أشكال العنف 
اجلنسي في الفترة نفسها، و61.7% تعرضن ألحد أشكال العنف النفسي ملرة واحدة 

خالل العام نفسه.

منهجية العمل:
مت العمل على إعداد هذه السلسلة عبر مراحل عدة بدأت بالتشاور مع املؤسسات األعضاء في 
منتدى املنظمات الفلسطينية ملكافحة العنف ضد املرأة حول أولويات عملهم، وحتديد نقطة 
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االنطالق باجتاه إعداد خطة عمل شاملة ومتكاملة، حيث أشار البعض إلى وجود اختالفات في 
تعريف املصطلحات املستخدمة في العمل اليومي، واختالفات في منطلقات العمل وأولويات 
املصطلحات  أهم  يوضح  عام  مفاهيمي  إطار  حتديد  املفيد  من  أنه  على  واتفقوا  القضايا، 

املستخدمة في هذا اال، وحتديد بعض أشكال العنف املوجودة في اتمع الفلسطيني.

وقد مت إعداد استمارة بحث (استبيان) يبحث في:
1. صياغة تعريفات ألشكال العنف اتلفة املوجودة في اتمع الفلسطيني.

2. كيف تعرف املؤسسات الفلسطينية األهلية واحلكومية األشكال اتلفة للعنف.
3. التعرف على البرامج واخلدمات التي تقدمها املؤسسات احلكومية واألهلية في مجال العنف 

املبني على أساس النوع االجتماعي.

ومت حتليل هذه النتائج ومقارنتها مع ما يتوفر من تعريفات ومصطلحات في األدبيات العاملية 
واملهتمات/ين  النشطاء  جلميع  وواضحة  سهلة  بطريقة  تُقدم  بحيث  وتنقيحها،  وصياغتها 

بالعمل في مجال مكافحة العنف ضد املرأة في فلسطني. 

ولتحديد إطار عام موحد، مت استخدام منطلق "احلقوق اإلجنابية" ملا يشكله من إطار شامل 
للحقوق والتنمية، ولتركيزه على حقوق املرأة بشكل خاص، والعتباره العنف ضد املرأة انتهاكاً 
اإلطار  استخدام  على  الفلسطينية  النسوية  املؤسسات  بني  توافق  ولوجود  اإلنسان،  حلقوق 

احلقوقي في عملهم.

املرأة،  ضد  العنف  لظاهرة  التصدي  عملية  في  القوة  جوانب  إبراز  إلى  الدليل  هذا  يسعى 
الفلسطينية.   التجربة  في  والناجحة  املضيئة  التجارب  تظهر  قوية  منطلقات  إلى   ً استنادا
وهو يؤكد أن للنساء كل احلق في التصدي للعنف بغض النظر عن هوية مرتكبه، أو مكان 
التي  واملعنوية واالقتصادية واالجتماعية  النفسية واجلسدية  اآلثار  الرغم من  ارتكابه، وعلى 

قد تنتج عن هذه االنتهاكات.

:(Reproductive Health) الصحة اإلجنابية
عرف املؤمتر الدولي للسكان في القاهرة العام 1994 "الصحة اإلجنابية بأنها حالة رفاه كامل 
بدنياً وعقلياً واجتماعياً في جميع األمور املتعلقة باجلهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليست 
مجرد السالمة من املرض أو اإلعاقة.  ولذلك، تعني الصحة اإلجنابية قدرة األفراد على التمتع 
وموعده،  أمره،  تقرير  في  وحريتهم  اإلجناب،  على  وقدرتهم  ومأمونة،  رضية  مُ جنسية  بحياة 
وتواتره، ويشتمل الشرط األخير ضمناً على حق الرجل واملرأة في معرفة واستخدام أساليب 
تنظيم اخلصوبة التي يختارها كل منهما، والتي ال تتعارض مع القانون والشريعة، وعلى حق 
كل منهما في احلصول على خدمات الرعاية الصحية املناسبة التي متكن املرأة من أن جتتاز بأمان 
فترة احلمل والوالدة، وتهيئ للزوجني أفضل الفرص إلجناب وليد متمتع بالصحة".  ومتاشياً مع 
هذا التعريف، تُعرَّف الرعاية الصحية اإلجنابية بأنها "مجموعة من األساليب والطرق واخلدمات 
التي تسهم في الصحة اإلجنابية والرفاه، من خالل منع حدوث مشاكل الصحة اإلجنابية وحلها، 
وهي تشمل أيضاً الصحة اجلنسية التي ترمى إلى حتسني نوعية احلياة والعالقات الشخصية، 

ال مجرد تقدمي املشورة والرعاية الطبية املتعلقة باإلجناب واألمراض اجلنسية".
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:(Violence Against Women) العنف ضد املرأة
عرفت املادة األولى من اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة، الصادر عن اجلمعية العامة 
أي فعل عنيف  بأنه  املرأة  العنف ضد  العام 1993 مصطلح  األول  املتحدة في 20 كانون  لألمم 
قائم على أساس اجلنس، ينجم عنه، أو يُتوقع أن ينجم عنه، أذى أو معاناة بدنيني، أو جنسيني، 
أو نفسيني للمرأة، مبا في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو اإلكراه، أو احلرمان التعسفي 

َوَقع ذلـك في احلياة العامة أم اخلاصة". من احلرية، سواء أ

أما الوثيقة الصادرة عن املؤمتر العاملي الرابع للمرأة في العاصمة الصينية بكني العام 1995، 
فقد جاء فيها أن "العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع اجلنس، يؤدي على األرجح إلى 
وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، مبا في ذلك التهديد مبثل تلك األفعال، 

ً أو تعسفاً، سواء حدث ذلك في مكان عام أم في احلياة اخلاصة". واحلرمان من احلرية قسرا

الفلسطينية ملكافحة  املنظمات  امليداني مع مؤسسات منتدى  العمل  من خالل 
العنف ضد املرأة، توافقت أجوبة املشاركات/ين حول تعريف العنف بأنه "كل تصرف 
يقوم به شخص اجتاه شخص آخر يظنه أضعف منه، بهدف ضبطه واإلساءة إليه 
وإهانته، أو التقليل من مكانته أو نظرته لذاته".  كما أوضحت األجوبة أن عالقات 
املعتدى عليه في غالبية  أدوات مالزمة للمعتدي في عالقته مع  والسيطرة  القوة 
أشكال العنف.  هذه العالقات أظهرتها جلياً "نظرية القوة والسيطرة" التي تفيد 
تلك  وأن  أشكاله،  اعتداء مهما كانت  وراء كل  والسيطرة هي  للقوة  احلاجة  بـ"أن 
احلاجة للقوة والسيطرة نابعة من ضعف وفشل لدى الشخص العنيف، ومن عدم 

قدرته على مواجهة احلقيقة".

أشكال العنف ضد املرأة كما وردت في إعالن القضاء على كافة أشكال 
العنف ضد املرأة  لعام 1993

واإليذاء،  الضرب،  فيه  مبا  العائلة،  إطار  في  يقع  الـذي  والنفسي  واجلنسي  اجلسدي  العنف   .1
املهر)،  أو  (البائنة  بالدوطة  املتصل  والعنف  األسرة،  في  اإلناث  لألطفال  اجلنسية  واإلساءة 
باملرأة،  الضارة  التقليدية  املمارسات  وغيره من  اإلناث،  وختان  الزوجية،  إطار  في  واالغتصاب 

والعنف من أفراد في العائلة غير الزوج، والعنف املتصل باالستغالل.
واإلساءة  كاالغتصاب،  العام  اإلطار  في  يقع  الذي  والنفسي  واجلنسي  اجلسدي  العنف   .2
التعليمية  واملؤسسات  واجلامعات،  العمل،  في  اجلنسيني  والتخويف  والتحرش  اجلنسية، 

والعامة وسواها، واالجتار باملرأة، والرق، والدعارة القسرية، واالستغالل.
3. العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، حيثما وقع.

4. تعتبر بعض املمارسات كإجهاض األجنة اإلناث، واختيار جنس الطفل قبل الوالدة من أشكال 
العنف ضد املرأة.

5. تعتبر معاناة النساء الالجئات واملهاجرات من أشكال العنف ضد املرأة، كما يعتبر إقصاء 
النساء واستبعادهن عن مراكز السلطة االجتماعية االقتصادية والسياسية عنفاً ضد املرأة.  
التهديد  وأفعال  احلمل،  موانع  تناول  على  بالقوة  واإلجبار  القسري،  التعقيم  حاالت  كذلك 

بالعنف؛ سواء أوقع ذلك في املنزل أم في اتمع بصورة عامة.
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التنموي: واإلطار احلقوقي اإلطار أساسيني، هما إطارين الدليل إلى يستند

أوالً
اإلطار احلقوقي
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عامة،  اإلنسان بصورة  الداعمة حلقوق  الدولية  واالتفاقيات  واملواثيق  اإلعالنات  ويشمل جميع 
املرأة بصورة خاصة، والتأكيد على احلقوق األساسية، وهي: احلق في احلياة، واحلق في  وحقوق 
املساواة، واحلق في احلرية واألمن الشخصي، واحلق في التمتع بحماية القانون، واحلق في عدم 
البدنية  الصحة  من  ممكن  مستوى  أعلى  في  واحلق  التمييز،  أشكال  من  شكل  ألي  التعرض 
والعقلية، واحلق في شروط عمل منصفة، واحلق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو املعاملة 
املُهينة.  إن أسس حقوق اإلنسان -من قبيل احترام  أو  أو غير اإلنسانية  أو العقوبة القاسية 
احلياة البشرية والكرامة اإلنسانية- ميكن أن جندها في معظم األديان والفلسفات.  ومنطلق 

احلقوق يقوم على أسس وقواعد ثابتة منها:

نح وال تُشترى وال تُكتسب وال تورث.  إنها حقوق تخص الناس لكونهم   حقوق اإلنسان ال متُ
ً، وهي متأصلة في كل فرد. بشرا

 حقوق اإلنسان واحدة جلميع البشر بصرف النظر عن عنصرهم، أو جنسهم، أو دينهم، أو عرقهم، 
أو آرائهم السياسية وغيرها من اآلراء، أو أصلهم القومي أو االجتماعي، أو أي وضع آخر.

ً ومتساوين في الكرامة واحلقوق.  حقوق اإلنسان عاملية؛ حيث وُلدنا جميعاً أحرارا
 حقوق اإلنسان ال ميكن انتزاعها من أحد، وليس ألي شخص احلق في حرمان شخص آخر من 
حقوقه، فللناس حقوق إنسانية حتى عندما ال تعترف بها قوانني بالدهم، أو عندما تتعرض 

حقوقهم لالنتهاك.
 حقوق اإلنسان غير قابلة للتجزئة فهي منظومة متكاملة.

 ،%40 بنسبة  الطالق  معدالت  ارتفعت  كما   ،%79 بنسبة  املبكر  الزواج  زادت حاالت 
وزادت حاالت التسرب من املدارس بنسبة 30%، وارتفعت باملقابل حاالت العنف ضد 
النساء ووصلت إلى قتل 33 امرأة على خلفية الشرف في كل من الضفة وقطاع 
غزة.  كما انخفضت مشاركة املرأة في قوة العمل لتصل إلى 11.4%، بعدما وصلت 
إلى 14% قبل اندالع االنتفاضة.  وفي املقابل، مت إنشاء وزارة لشؤون املرأة، ويتم العمل 
والدميقراطية،  اتمعية  والقوى  النسوية،  املنظمات  مع  وبالتعاون  خاللها،  من 

الستصدار قوانني أكثر عدالً، مبا في ذلك إقرار نظام الكوتا لالنتخابات.1

وحياتهن  أجسادهن  مصير  تقرير  في  النساء  حق  أساس  هي  التي  اإلجنابية،  احلقوق  وتعتبر 
اجلنسية، أمرٌ بالغ األهمية ملساواة النساء وضمان التقدم العاملي نحو مجتمع عادل ودميقراطي.  
وتشمل احلقوق اإلجنابية بعض حقوق اإلنسان املعترف بها فعالً في القوانني الوطنية والوثائق 
الدولية حلقوق اإلنسان وغيرها من وثائق األمم املتحدة التي تظهر توافقاً دولياً في اآلراء.  وتستند 
هذه احلقوق إلى االعتراف باحلق األساسي جلميع األزواج واألفراد في أن يقرروا بأنفسهم بحرية 
ومسؤولية عدد أوالدهم، وفترة التباعد فيما بينهم، وتوقيت إجنابهم، وأن تكون لديهم املعلومات 
والوسائل الالزمة لذلك، واالعتراف أيضاً باحلق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة اجلنسية 
واإلجنابية.  كما تشمل حقهم في اتخاذ القرارات املتعلقة باإلجناب دون متييز أو إكراه أو عنف 

على النحو املبني في وثائق حقوق اإلنسان.

يستعرض هذا اجلزء احلقوق اإلجنابية األساسية وأشكال انتهاكاتها في اتمع الفلسطيني 

وأهم جتارب املؤسسات الناجحة في التصدي لهذه االنتهاكات:
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احلق في احلياة واحلرية واألمن
احلق في احلياة هو حق أساسي ال تتوافر دونه أي من احلقوق األخرى.  ويحق لكل بني البشر أن 
يعيشوا حياتهم صحية وسليمة وآمنة، وأن يتمتعوا بحرية اتخاذ القرارات املناسبة للوصول 
لنوعية احلياة املناسبة، ومينع أي شخص من املساس بهذه احلياة.  إن سالمة األسرة ونسيج 
ومن  عن جنسه.   النظر  بغض  وأمنه،  فيه  فرد  كل  تتوفر سالمة  عندما  يتأتى  اتمع ككل 

أشكال االنتهاكات لهذا احلق:

 قتل النساء على خلفية "شرف العائلة"
قتل النساء على خلفية الشرف هو جرمية منظمة ومخطط لها يرتكبها أحد أفراد العائلة 
بحق امرأة تربطه بها صلة قرابة من الدرجة األولى، ويكون الدافع للجرمية كما تعرفه املفاهيم 
يعتبر ماساً  الذي  السلوك  أما  الشرف".   "الدفاع عن  إيذاء  أم  أكانت قتالً  االجتماعية؛ سواء 
بالشرف فهو ينطوي على اتصال جنسي غير مشروع، يجلب العار على العائلة وفقاً للعادات 
والتقاليد في اتمع.2  وظاهرة قتل النساء على خلفية الشرف موجودة في اتمع الفلسطيني 
كغيره من اتمعات الشرقية األخرى، وهي جرمية متيز ضد نوع اجتماعي دون آخر، وقد ساهم 

انتشار املؤسسات النسوية في كشف هذه القضايا وطرحها للنقاش في احليز العام.

الفلسطينية،  األراضي  املرأة في  أوضاع  تقريراً عن  الدولية  العفو  أصدرت منظمة 
العام 2003 شهد  أن  التقرير  القتل على خلفية الشرف.  وذكر  ازدياد جرائم  يؤكد 
33 جرمية قتل على خلفية الشرف، في حني أشارت اإلحصائيات إلى أنه من أيار من 
العام 2004 حتى آذار من العام 2005، مت قتل 20 امرأة، إضافة إلى نحو 15 حالة شروع 
بالقتل على اخللفية نفسها.  وبنيّ مركز "املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي" الذي 
يعنى برصد مثل هذا النوع من اجلرائم وتوثيقه، أن نسبة جرائم القتل على خلفية 
ما يسمى بشرف العائلة ارتفعت بنسبة 12% خالل األعوام القليلة املاضية، وشدد 
التقرير على أن هذه األرقام بسيطة مقارنة مع ما لم يتم تسجيله بشكل رسمي.

 اغتصاب الزوجة:
إجبار  أيضاً  بزوجته دون رضاها وموافقتها اغتصاباً، ويشمل ذلك  الزوج جنسياً  اتصال  يعتبر 
الزوجة  بدفع  أو  مرضها،  أوقات  في  أو  لها،  حتلو  ال  أوقات  في  اجلنسية  املمارسة  على  الزوجة 
للقيام بأفعال جنسية مذلة أثناء اجلماع، أو بإجبارها على اإلذعان ملطالبة وممارساته اجلنسية 
الشاذة.  وال يوجد نص قانوني يجرم اغتصاب الزوجة في مسودة قانون العقوبات الفلسطيني، 
جرائم  وفي  األسري،  البعد  ذات  القضايا  هذه  مثل  في  الولوج  الفلسطيني  املشرِّع  جتنب  بل 

العنف اجلنسي بني األزواج.

الرجال  أغلبية  أن  إلى  واإلمناء  للبحوث  بيسان  مركز  عليها  أشرف  دراسة  توصلت 
الرجل  حقوق  من  باعتبارها  اجلنسية  العالقة  إلى  ينظرون  النساء  من  والكثير 
املشروعة من وجهة نظره دينياً واجتماعياً.  كما أظهرت الدراسة أن نسبة النساء 
اللواتي حاول أزواجهن ممارسة اجلنس معهن دون رضاهن بلغت 33% خالل العام الذي 
سبق البحث.  ومن املرجح أن تكون النسبة الواردة أعاله هي نسبة احلد األدنى؛ ألن 
النساء قد يخضعن لعالقة جنسية مع الزوج دون رغبة ورضا منهن، وال يالحظن 
املرأة  مركز  نفذها  التي  الدراسات  إحدى  أظهرت  كما  للزوج.   حقاً  باعتباره  ذلك 
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لإلرشاد القانوني واالجتماعي أن غالبية النساء والرجال ال يعترفون بوجود اغتصاب 
الزوج لزوجته، وأن املرأة تعتبر أن من حق الرجل أن ميارس اجلنس معها متى شاء، كما 

يعتقد غالبية الرجال أن على املرأة أن تلبي رغباته متى شاء.

:(Rape) االغتصاب 
االغتصاب جرمية من جرائم العنف واالعتداء والسيطرة التي يستخدم فيها السلوك اجلنسي 
"اتصال رجل بامرأة اتصاالً جنسيا كامالً دون رضاء صحيح  أداة عنف، ويعرَّف االغتصاب بأنه 
للمحكمة  األساسي  القانون  في  اجلرمية  لعناصر  النهائية  النص  مسودة  وتتضمن  منها"، 

اجلنائية الدولية التعريف التالي لالغتصاب:

1. أن يكون اجلاني قد اعتدى على جسد شخص ما بتصرف نتج عنه الولوج، مهما كان خفيفاً، 
في أي جزء من جسد الضحية أو جسد اجلاني بعضو جنسي، أو في فتحة الشرج أو الفتحة 

التناسلية للضحية بأي شيء أو أي جزء آخر من أجزاء اجلسم.
ً، كأن يكون ناجماً عن  2. أن يكون االعتداء قد وقع بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة أو قسرا
اخلوف من العنف، أو اإلكراه، أو االعتقال، أو القمع النفسي، أو إساءة استخدام السلطة ضد 
هذا الشخص أو غيره من األشخاص، أو عن استغالل ظروف قسرية، أو أن يكون االعتداء قد 

ارتُكب ضد شخص غير قادر على إعطاء موافقة حقيقية.

التربية اجلنسية في مواجهة العنف
تقوم مؤسسة سوا "كل النساء معاً اليوم وغداً" مبحاربة العنف عن طريق زيادة وعي 
املراهقني واملراهقات بالتغيرات اجلسدية والنفسية واالجتماعية التي ميرون بها.  إن 
تعرف املراهقني واملراهقات على أجسادهم، والتمييز بني اللمسة املريحة واللمسة 
املزعجة، وتوفير احلماية والوقاية لهم من االعتداءات اجلنسية، أمر أساسي ميكنهم 
من وقف أي ممارسات عنيفة قد يتعرضون لها.  وقد قامت املؤسسة بإنتاج كراسة 
بعنوان "تعالوا نحكي" توفر املعلومات العلمية التي يحتاجها املراهق أو املراهقة 
الكراسة  وتستهدف  وسهلة.   مبسطة  بطريقة  املرحلة  هذه  في  عنها  ويبحث 
النوادي،  ومرتادي  املدارس،  طالب  وتوعوية  إرشادية  محاضرات  على  تشتمل  التي 

ومجموعات من األهالي و/أو األمهات.

في إحدى ورش العمل التي نظمها املركز في إحدى املدارس في منطقة القدس، مت 
نقاش االعتداءات اجلنسية، وكانت الورشة مخصصة للفتيات في الصف الثامن.  
وبعد انتهاء الورشة، قامت إحدى الطالبات بالتوجه إلى مرشدة املركز، والتصريح 
أنها  ومع  أمها،  زوج  قبل  من  سنوات  منذ  املستمر  لالغتصاب  تتعرض  بأنها  لها 
أخبرت والدتها باألمر، فإن األخيرة لم تصدقها.  حتدثت الفتاة بقلق وخجل شديدين 
طرف  ألي  قبلُ  من  عنه  احلديث  أو  اكتشافه  يتم  لم  األمر  ألن  وذلك  املوضوع،  عن 
مختص.  بدورها، قامت مرشدة املركز بتهدئة الطالبة ودعمها والتأكيد على أهمية 
إلى مرشدة  املركز  وتوجهت مرشدة  ووقايتها.   املوضوع من أجل حمايتها  كشف 
املدرسة التي متلك صالحية إبالغ الهيئة اإلدارية للمدرسة والشرطة باألمر.  وبعد 
تبليغ الشرطة باألمر مت التحقيق مع زوج األم واتهامه باالغتصاب، ومعاقبته.  بعد 

ذلك استمر املركز بالعمل مع الفتاة بالتعاون مع مرشدة املدرسة.
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:(Incest) (سفاح القربى) االعتداء اجلنسي داخل األسرة 
هو االعتداء اجلنسي أو التحرش اجلنسي الذي يقع داخل العائلة؛ سواء أكانت أسرة نووية من 
قريب من الدرجة األولى مثل األب أو األخ، أم من عائلة ممتدة  تربطها قرابة دم من اجلد أو العم أو 
ابن العم هو في األصل موقع ثقة للضحية، ويستخدم فيه املعتدي القوة اجلسدية أو الغصب 

أو التهديد أو الترغيب أو التودد للضحية أو الترغيب.

ولسفاح القربى أثر نفسي بالغ؛ كونه يحدث من أحد أفراد األسرة الذي من املفروض أن يضمن 
احلماية واألمن للضحية.  وحتاط هذه اجلرائم بالكتمان، وتلجأ الكثير من األسر إلى "الضبضبة" 
خوفاً من الفضيحة، وفي كثير من األحيان يتم أخذ القانون باليد، وتكون األسرة هي اخلصم 
واحلكم، فتقتل الضحية األنثى من أفراد األسرة مرتني، مرة باالعتداء عليها، وأخرى بإنهاء حياة 

الضحية مع اإلبقاء على حياة اجلاني.

من   %75 من  أكثر  أن  للتنمية  العاملة  املرأة  لدى جمعية  املتوفرة  املعلومات  تشير 
املعتدي،  مع  مباشرة  قرابة  صلة  تربطهن  لنساء  هي  اجلنسية  االعتداءات  حاالت 
كاألب، واألخ، والعم، واخلال.  وأن احلاالت األخرى تكون قد ارتكبت من قبل أشخاص 

معروفني للضحية مثل املعلم، واجلار السائق ... الخ.

 التهديد:
أن يستخدم الرجل نظراته وقوته البدنية ونبرة صوته للتهديد، ويجعلها تهاب أذيته لها، وما 

يرافق هذا العمل من حط للكرامة واإلهانة والشعور بالعجز.

 العزل االجتماعي:
وذلك بعزل الزوجة اجتماعياً، ويشمل منعها من االتصال باآلخرين أو االحتكاك بهم، ومنعها 
من زيارة أهلها وأقاربها أو حتى جيرانها، ومنع الزيارات عنها ومراقبة حتركاتها عن كثب: ماذا 

تعمل؟ والى أين تذهب؟ ومع من تتكلم؟ وذلك إمعاناً في السيطرة والتحكم.

“إننا ال نقبل العنف”
بيت  منطقة  في  بالعمل  املرأة  ومتكني  مركز حماية  يقوم  الشعار  هذا  إطار  ضمن 
حلم - بيت ساحور، بهدف توفير الدعم للنساء والدفاع عنهن ومتكينهن وتدريبهن 
على املهارات، من خالل قسمني: في القسم الداخلي يقدم املركز اإلرشاد النفسي 
والقانوني واالجتماعي، مدعوماً بالتدريب املهني.  أما القسم اخلارجي، فيعمل على 
رياض  توفير  خالل  من  وصحية،  سليمة  ومجتمعية،  أسرية  عالقات  وتقوية  دعم 
أطفال وخدمات ترفيهية واجتماعية.  ويساند الطاقم النزيالت في احملافظة على 

الروابط العائلية والصداقات داخل البيت وخارجه.

 استخدام األبناء ملمارسة العنف ضد املرأة:
وتوبيخها  رؤيتهم،  من  بحرمانها  وتهديدها  أوالدها،  اجتاه  الذنب  بعقدة  تشعر  بجعلها  وذلك 
وضربها وإذاللها على مرأى منهم.  أما من ناحية اإلكراه والتخويف والتهويل، فذلك بإجبارها 
على القيام بتصرفات وأعمال تؤذي نفسها بنفسها، وإرغامها على القيام بأعمال غير مقبولة، 

وتخويفها بنظرات مرعبة وتصرفات ينتج عنها تهويل كبير.
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:(Sexual Harassment) التحرش اجلنسي 
التحرش اجلنسي هو نوع من أنواع التمييز اجلنسي الذي يتعلق بسلوكيات جنسية؛ إما لفظية 
وإما جسدية، أو على شكل تلميحات يقصد بها التعدي على طرف آخر، أو املس بها/به.  وفي 
اخلروج  من  ومنعهن  املنازل،  في  البنات  حلجب  سبباً  اجلنسي  التحرش  يشكل  قد  مجتمعنا، 
للحياة العامة، والتحكم بأوقات خروج الفتاة ومواعيد عودتها ... وما إلى ذلك، بدعوى احلفاظ 

عليها من التعرض للتحرش خارج املنزل.

 التحرش اجلنسي في مكان العمل:
املضايفات  على  وتترتب  العمل.   مكان  في  تتم  واملضايقات  اجلنسي  التحرش  أشكال  بعض 
اجلنسية أثناء العمل نتائج ضارة تلحق باملرأة وتؤثر على إنتاجيتها وأدائها أثناء العمل، وجتعلها 
عرضة لإلصابة بالضغوط واالضطرابات النفسية واملشاكل الصحية عموماً.  وقد تضطر املرأة 
إلى ترك العمل والبحث عن عمل آخر، أو تطلب النقل إلى أحد األقسام داخل املؤسسة، ومن 
شأن تلك املضايقات أن تُشعر املرأة باإلحباط واإلحساس بالدونية، ما يؤثر في حياتها العملية 
واألسرية.  ويشمل التحرش اجلنسي املالحظات الشخصية غير املناسبة، أو غير املرغوب فيها 
عن املظهر الشخصي، و/أو النشاطات اجلنسية التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في 
التثبيت، حيث  أو  الطرد  يبدو واضحاً في سياسة  التقدير.  وهذا  أو  والترقية  الوظيفي،  األداء 
يشترط املديرون الرجال وجود عالقة شخصية مع املرأة، حتدد قرارهم فيما يتعلق بوضعها في 
التي  الوظائف  تلك  وبخاصة  العمل،  في  الستمرارها  مسبقاً  شرطاً  ومتثل  كمرؤوس،  العمل 

تكون عليها منافسة كبيرة بني النساء.

 البيت اآلمن
والنفسية  الطبية  والرعاية  القانونية  احلماية  لتوفير  ومكاناً   ً مالذا اآلمن  البيت  يعتبر 
واالجتماعية للنساء املعنفات، وتقدمي اإلرشاد والرعاية لهن من قبل متخصصني في اإلرشاد 
النفسي واالجتماعي والقانوني إلعادة تأهيلهن مبواقع مهنية.  ويصبح البيت اآلمن حالً مؤقتاً 
للمشكلة عندما ال جتدي احللول األخرى نفعاً في السيطرة على الوضع، وإيقاف العنف الواقع 

على املرأة وأفراد األسرة.

البيت اآلمن حاجة ملحة وضرورة اجتماعية
بعد جهود متواصلة من التوعية اتمعية، استطاعت جمعية الدفاع عن األسرة، 
 ،1999/8/1 اآلمن في  البيت  تفتتح  أن  االجتماعية،  الشؤون  وبالشراكة مع مديرية 
والنساء  الفتيات  حلماية  آمنة  بيوت  يوجد  ال  حيث  فلسطني،  في  مشروع  كأول 
وأطفالهن، الذين يتعرضون لكافة أشكال العنف والتهديد بالقتل.  وتوجهت من 
كن  النساء  من  عدة  حاالت  واحلكومية  األهلية  واملؤسسات  املساعد  اخلط  خالل 
بحاجة ماسة لتوفير احلماية لهن واإليواء في مكان آمن.  ولعدم توفر هذه اخلدمات 
في مناطق السلطة الفلسطينية، فقد كانت ضحايا العنف األسري تضطر للجوء 
إلى مناطق داخل اخلط األخضر في فلسطني احملتلة العام 1948، أو السفر إلى خارج 
البالد؛ هرباً من املعاناة، وطلباً للمساعدة في حل مشاكلهن.  ومن اجل تفعيل األداء 
املهني للبيت اآلمن، جرى تشكيل جلنة توجيهية من عضوين من مديرية الشؤون 
اجلمعية  وتقوم  األسرة.   عن  الدفاع  جمعية  من  وعضوين  بنابلس،  االجتماعية 
بتوفير حماية ذاتية للبيت في ظل غياب سلطة القانون بسبب األوضاع السياسية 
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السائدة.  ويعاني البيت اآلمن من مشاكل عدة من أبرزها عدم وجود قوانني حتمي 
النزيالت وطاقم البيت اآلمن، وصعوبات تتعلق بالتمويل وتقبل اتمع لفكرة وجود 

مثل هذا البيت.

احلق في عدم التعرض إلى التمييز وفقاً لنوع اجلنس (اجلندر)

 التميز ضد املرأة:
هو أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس اجلنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من 
االعتراف للمرأة ومتتعها أو ممارستها على قدم املساواة مع الرجل، لكافة حقوقها اإلنسانية 
واحلريات األساسية في امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية، أو في 

أي ميدان آخر بغض النظر عن حالتها الزوجية.

 تفضيل األبناء الذكور:
إن التمييز بني اجلنسني يبدأ قبل الوالدة، وحتى قبل تكوين اجلنني، ويتمثل في رغبة الوالدين 
في إجناب الصبيان.  وفي يوم الزفاف، يتمنى اجلميع للعروسني بأن يرزقا بصبي، ويتحدد مقام 
املرأة بني أفراد عائلة زوجها وفق قدرتها على إجناب الصبيان، فاملرأة التي ال تنجب سوى البنات 
تعتبر امرأة يهددها خطر الطالق، والرجل الذي لديه بنات فقط يطلق عليه لقب "أبو البنات".  
الرضيع  كان  وإذا  البنت،  من  أطول  فترة  يرضع  فالصبي  الرضاعة،  فترة  أثناء  التمييز  ويتضح 
ً.  كما يظهر  طفلة، فإن فترة الرضاعة تكون قصيرة لكي حتمل املرأة مرة أخرى لعلها تلد ذكرا
التمييز بني الطفل والطفلة منذ فترة الطفولة، فتكون العناية واالهتمام بالطفل الذكر أكثر 

منه بالطفلة األنثى.

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنهما أن رجالً كان جالساً مع النبي صلى اهللا عليه 
فأخذها  له  ابنة  جاءت  ثم  حجرة  في  وأجلسه  وقبله  فأخذه  له  ابن  فجاء  وسلم 

وأجلسها إلى جنبه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هال عدلت بينهما.

يدرك الطفل والطفلة قيمتهما منذ الصغر.  فالطفلة تدرك أنها "غير كاملة" أو "ناقصة"، 
فهي تختلف عن أخيها.  إن عدم الترحيب بوالدتها ميكن أن يصل في بعض العائالت إلى درجة 
االكتئاب واحلزن، أو إلى معاقبة األم بالضرب أو بالطالق.  ويتعلم الصبي أنه مهم، وأن وجوده 
بها,  وأنها غير مرغوب  العائلة،  أنها عبء على  الطفلة  تتعلم  بينما  للعائلة،  يعتبر مكسباً 
أن  عادة، على  البنت،  وتربى  الرجال في عائلتها.   أيدي  وناقصة، ومحكومة على  ثانوية،  فهي 
األنوثة هي ضعف وخضوع وطاعة وإرضاء للرجال بأي ثمن، بينما يربى الصبي على أن الذكورة 

مرغوب بها، وهي قوة، وسيطرة، وسلطة، وامتالك.

احلق في الزواج وتأسيس أسرة
يعتبر احلق في الزواج وتأسيس أسرة من احلقوق األساسية التي يجب أن يتمتع بها كال اجلنسني، 

من أشكال االنتهاكات لهذا احلق:

 الزواج بالغصب أو باإلجبار:
وهو يشمل أي وضع يتم فيه إرغام الفتاة على الزواج بشخص ترفض هي االرتباط به، ويصادر 
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رأيها وحقها في اختيار شريك احلياة، كونها ال متلك أهلية القرار في ما يتعلق بحياتها بحسب 
املنظومة األبوية، فهي دائماً في رعاية ذكر يقرر عنها ما يتعلق مبصيرها، وهو أما األب وإما األخ 

وإما الزوج وإما االبن.

مركز "حماية ومتكني املرأة"
قام مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي بإنشاء مركز مجتمعي حملاربة العنف 
واالجتماعية.   والنفسية،  بأشكاله كافة؛ اجلسدية،  واألطفال  النساء  املوجه ضد 
للتطوير  مورداً  العائلة،  ويخص  حلم،  بيت  قضاء  يخدم  الذي  املركز  هذا  ويعتبر 
اتمعي وإلحداث التغيرات االجتماعية اإليجابية، ولتقدمي اإلمكانيات الالزمة من 
توعية، ومشورة، وتدريب، للحفاظ على حياة أسرية آمنة وصحية، ولتوفير املساعدة 
املهنية في اجلوانب اتلفة ملن يحتاجه، وذلك بالعمل على اجلوانب الوقائية، عن 
القرارات  اتخاذ  واملساواة، ومسؤولية  واحلرية،  اإلنسان،  طريق نشر مفاهيم حقوق 
التعامل  طريق  عن  العالجية،  اجلوانب  على  املركز  يعمل  كما  واألسرية.   الذاتية 
بهم،  واحمليطني  العنف  لضحايا  والنفسية  واالجتماعية،  القانونية،  األبعاد  مع 
أسرية  أجواء  في  آمنة  حياة طبيعية  إلى عيش  والعودة  التأهيل،  عملية  لتسريع 
كرمية.  ويعمل املركز كذلك، على دعم وحماية ومتكني نساء يعشن في ضائقة مع 
أطفالهن، وتعزيز ثقتهن بذواتهن وقدراتهن ومهاراتهن للعيش بكرامة، وتقوية ودعم 
العالقات األسرية املبنية على احترام حقوق األفراد، وزيادة الوعي اتمعي بقضايا 
البرامج الوقائية والتوعية، باإلضافة  العنف األسري وحقوق املرأة، وذلك من خالل 
إلى املناصرة والضغط، واملساهمة في تغيير املواقف اتمعية واألنظمة القانونية 
واالجتماعية القائمة، من خالل تدخالت مهنية اجتماعية وقانونية، بحيث ال تقبل 

بأية انتهاكات أو إساءات للمرأة.

 التزويج من كبار السن:
هو تزويج الفتاة برجل مسن أو يكبرها بسنوات عديدة طمعاً باملال، أو رغبة من بالتخلص من 
مسؤولية اإلنفاق على الفتاة، أو طلبا "للسترة" باملفهوم االجتماعي الدارج، أو بسبب الفقر، 
ما يعرض الفتاة إلى أشكال متنوعة من العنف النفسي، واملعنوي، واجلسدي، واجلنسي، وقد 

تضطر الفتاة للعيش مع مسن عاجز عن القيام بواجباته الزوجية.

 العنوسة:
يطلق على املرأة لقب عانس إذا تخطت املرحلة العمرية املتعارف عليها داخل اتمع دون زواج.  
تتزوج  التي لم  املرأة  املدينة، وتعاني  القروية عن مجتمع  الزواج في اتمعات  وينخفض سن 
في العمر املتعارف عليه مجتمعياً من عنف نفسي شديد، وتقل فرص االرتباط بزوج مناسب، 
وفي كثير من احلاالت، وبخاصة في البيئات القروية، تكون الفرصة الوحيدة لها هي أن تكون 
الزوجة الثانية أو الثالثة، أو أن تتزوج بشيخ مسن أو أرمل ... الخ.  وتخشى األسر على بناتها من 

العنوسة، لذا فهم يسارعون إلى تزويجهن بسن مبكرة.

 الطالق باإلرادة املنفردة:3
أي ما يسمى طالق التعسف، ويكون إذا طلق الزوج زوجته دون سبب مشروع أو عذر مقبول، 
اشترط  فقد  ذلك  وعلى  الطالق،  هذا  جراء  من  فقر  أصابها  حال  في  تعويضاً  املرأة  وتستحق 
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املشرع تالزم أمرين إذا حتقق أحدهما وغاب اآلخر فإن املطلقة ال تستطيع طلب التعويض، وهما 
غياب السبب املشروع، وتعرض املطلقة للفقر والفاقة جراء الطالق، فإذا لم يلحق باملطلقة 
فقر فهي تفقد حقها بالتعويض، حتى لو كان الطالق دون سبب مشروع، وإمنا ألمر مزاجي دون 
أن يطال الزوج محاسبة.  وعلى ذلك، فإن املرأة ال تستحق التعويض إذا تزوجت بعد طالقها، 
أو كانت عاملة، أو وجد لها معيل من والد أو أخ أو كانت ذات أمالك، واألحرى أن يتعرض لدفع 
التعويض كل زوج متعسف في طالقه بصرف النظر عما ستؤول إليه حال الزوجة، هذا إذا لم 

يعمد املشرع إلى إلغاء حالة إيقاع الطالق باإلرادة املنفردة.

إن الطالق التعسفي بحد ذاته هو عمل غير مشروع، بدليل أن التعسف هو الكلمة املضادة 
منه  املشروعة متى صدرت  غير  أعماله  الشخص مسؤوليةً عن  وحمل  والقانون.   للشرعية 
بصرف النظر عن وضع املضرور وصفته، أضف إلى ذلك أن مبلغ التعويض الذي يغطي نفقة 
الطالق، ومبا  احلالي أشد إجحافاً وقسوة من  وزهيد، وهو بشكله  تافه  ثالث سنوات هو مبلغ 

يتناسب مع حتقيق العدالة االجتماعية وصوناً ملبدأ تكافؤ الفرص.

ً من وضع حد إلساءة التصرف بالطالق باإلرادة املنفردة، ووضع نظام صارم يقيد حرية  وال بد أخيرا
بني  الزواج  بعد  مت كسبه  ما  اقتسام  يوجب  مالي  نظام  مع  ويتالزم  الطرفني،  مبوافقة  إيقاعه 

الزوجني على غرار الدول املتقدمة.

احلق في حتديد عدد األطفال، واملباعدة بني حمل وآخر، واحلصول على تشكيلة كاملة 
من وسائل منع احلمل السليمة ومعتدلة الكلفة

اإلرشاد الفردي حلديثي الزواج ... حلياة صحية وآمنة
تقدم جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية خدمات مميزة وشاملة في الصحة 
اجلنسية واإلجنابية، ومن أهمها التوعية والتثقيف الصحي لألزواج الشابة (املقبلني 
على الزواج وحديثي الزواج)، إذ تقوم اجلمعية بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في 

مجال توعية األزواج الشابة من أجل تعزيز املعرفة لديهم وإدارة حياتهم.

الصحة  في  عامة  مواضيع  بطرح  الزواج  على  املقبلني  للشباب  اجلمعية  تتوجه 
الفحص  وأهمية  الوراثية،  واألمراض  احلياتية،  املهارات  مثل  واجلنسية؛  اإلجنابية 
الطبي قبل الزواج، من أجل إكسابهم مهارات تؤهلهم لبناء أسرة وحياة سعيدة.  
أما الشباب حديثو الزواج، فتتم زيارتهم في املنازل، أو دعوتهم إلى املراكز الشبابية 
مثل  باألسرة؛  خاصة  مواضيع  وطرح  والنفسي/ة،  االجتماعي/ة  املرشد/ة  قبل  من 
تنظيم األسرة، واالتصال والتواصل السليم، وأهمية وجود حوار وصراحة بني الزوجني، 
النفسية  وآثاره  احلمل  ومراحل  والزوج)،  الزوجة  وأهل  (الزوجني  األسرية  والعالقات 
أثناء فترة احلمل والوحام)، والوالدة ومخاوفها النفسية، وضرورة  (العالقة احلميمة 
دعم وتفهم الزوج للزوجة في هذه الفترة، واملشاكل النفسية التي من املمكن أن 
متر بها الزوجة بعد الوالدة (اكتئاب ما بعد الوالدة)، وكيفية التعامل معها، وبخاصة 
من قبل الزوج واحمليطني، والرضاعة الطبيعية وأهميتها لكل من األم والطفل من 
في حياة  االستمرار  على  يساعدهم  ما  واتمعية،  والصحية  النفسية،  الناحية 

أسرية سعيدة.
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احلق في احلمل السليم والصحي
يعتبر احلق في احلمل السليم والصحي من احلقوق األساسية التي يجب أن تتمتع بها املرأة، 

ومن أشكال انتهاكات هذا احلق:

 العنف ضد املرأة احلامل:
تعاني احلوامل من الضعف إزاء العنف بصفة خاصة، فبعض األزواج يصبحون أكثر عنفاً أثناء 

حمل الزوجة، إلى درجة أنهم يرفسون أو يضربون زوجاتهم في بطونهن.

ومقارنة بالنساء األخريات، فان احتماالت إجهاض هؤالء النساء املعنفات تزداد مبقدار الضعف، 
أربع مرات،  الوزن عند والدتهم تزداد مبقدار  كما أن احتماالت إجنابهن أطفاالً يعانون من نقص 
وثمة مضاعفات أخرى ميكن أن تنجم عن االعتداءات؛ مثل تشنجات ما قبل الوضع، وآالم ااض 

السابقة لألوان.

ويتصل جانب كبير من هذا العنف مبا لدى الذكور من رغبة جنسية وغيرة ورغبة في ممارسة 
التسلط على النساء، وقد يكون الدافع غير املعلن أو املعلن أحياناً هو تراجع جاذبية املرأة مع 
التغيرات اجلسمية التي ترافق احلمل، وهذا ما يؤكده ارتفاع نسبة االعتداء على النساء احلوامل 
النساء  له  تتعرض  الذي  العنف  فإن معدل  املثال،  وعلى سبيل  احلمل.   األخير من  الثلث  في 
احلوامل في القدس بلغ 19.6% للنساء في الفئة العمرية بني 20-29 سنة، و45% من النساء 

املعنفات كن في الثلث األخير من احلمل.4

 والدة النساء على احلواجز العسكرية اإلسرائيلية:
اخلاصة من  االحتياجات  وذوي  واملرضى  اإلسعاف  إلى منع سيارات  اإلسرائيلية  القوات  عمدت 
عبور احلواجز اإلسرائيلية املنتشرة في املناطق الفلسطينية كافة، ما مينع املرضى واحملتاجني 
للعناية من الوصول إلى املستشفيات ومراكز العالج، وكان للنساء الفلسطينيات النصيب 

األكبر من هذه املمارسات.

وفي تقرير صدر عن مؤسسات األمم املتحدة العاملة في األراضي الفلسطينية في 
بداية آذار من العام 2004، متت اإلشارة إلى أن القيود اإلسرائيلية املفروضة أدت إلى 
ارتفاع عدد الوالدات في املنازل من 8.2% قبل االنتفاضة إلى 14% العام 2002، وانخفاض 
في عدد النساء اللواتي يحظني بالرعاية ما بعد الوالدة من 95.6% قبل االنتفاضة إلى 
امرأة أجنبت على احلواجز،  أن 52  إلى  املذكور  التقرير  وأشار  العام 2000.   82.4% منذ 
وأن 19 امرأة منهن و29 مولوداً جديداً توفوا على احلواجز اإلسرائيلية في الفترة من 
األمهات  من   %37.9 أن  إلى  التقرير  أشار  كما    .2003 األول  كانون  وحتى   2000 أيلول 
يجدن صعوبة في الوصول إلى اخلدمات الصحية، وأن ما نسبته 44.3% منهن ذكرن أن 
الصعوبات تكمن في احلصار ومنع التجول اإلسرائيلي.  وفي تقرير مشابه أعده مركز 
اإلعالم والتطوير الصحي، قدر عدد النساء اللواتي أجننب على احلواجز بـ 55 امرأة حتى 

نهاية كانون األول 2003، وأن 33 توفني أثناء الوالدة على احلواجز.

احلق في تلقي خدمات الرعاية الشاملة للصحة اإلجنابية دون متييز أو قسر أو عنف
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املرأة، صحة حتسني إلى الرامية السياسات  ضعف أو احلق غياب انتهاكات هذا أشكال ومن
عرضة أكثر املرأة يجعل الذي األمر اتلفة، العمرية مراحلها في لها الكافية غير والتغذية
واحلمل املبكر، الزواج عامل عما يسببه فضالً هذا الدم، وفقر التغذية سوء بأمراض لإلصابة
وقد األمراض. من بالعديد اإلصابة إلى املرأة تعرض من وتقارب األحمال املتكرر واحلمل املبكر،

اإلناث  من و23.7 سنة للذكور، وأن %40 لإلناث، 18.7 سنة األول الزواج الوسيط عند العمر بلغ
هذا  انتهاكات أشكال ومن عشرة.  الثامنة سن دون 1998 هن العام في قرانهن عقدن اللواتي
اخلدمات عبر العادل لهذه والتوزيع غير للمرأة، املقدمة الصحية اخلدمات في النقص أيضاً احلق
عالجي ذات طابع بأنها للمرأة املقدمة الصحية اخلدمات واتسام الوسط، مناطق في متركزها

إلى غياب الضمانات  إضافة والرفاه، على أساس الصحة "املراضة" وليس مؤشرات على قائم
على الصحية وحقوقها عموماً، املرأة حقوق حماية في التي تسهم االجتماعية والتأمينات

اخلصوص. وجه

إلى املتساوي الوصول في واقتصادية اجتماعية حواجز يواجهن اللواتي النساء حق
الرعاية الصحية اإلجنابية

الالجئات: النساء ضد العنف
الذين يتعرضون ،(UNHCR) من النساء واألطفال هم والجئي العالم نازحي من %75 من أكثر
املواطنني الهجرة ومن ووكالء اجليوش قبل من واجلنسي اجلسدي من العنف عديدة ألشكال
عنف على أنه عاملياً الالجئات ضد العنف ويصنف مختلفة. إثنيات إلى ينتمون الذين احملليني
بني أشكال من تصنف فهي الفلسطيني، الشعب لدى اللجوء حالة أما الدولة، إطار في يتم
السلطة وجود مع وبخاصة دولة، أن تصنف على أنها عنف عليها ينطبق وال االحتالل، عنف

الفلسطينية. الوطنية

الوطن، أو خارج واللجوء إلى القسري التهجير إلى فلسطني في األسر من الكثير تعرضت وقد
اإلسرائيلي االحتالل 1967عقب وحرب العام ،1948 العام حرب وذلك بعد أخرى داخله، مناطق إلى
أبعدت حيث وخارجه، الوطن داخل للشتات واالغتراب األسر هذه وتعرضت فلسطني. لكامل
ظروف في للعيش واضطرت املمتلكات، وتعرضت للعوز والفقر واحلاجة، من وجردت عن األرض،
فقد ذلك، عن عدا والصحية. والثقافية، واالجتماعية، البيئية، الناحية صعبة من معيشية
واملناضالت، للمناضلني منبعاً  الفلسطينيني، الالجئني من مبن فيها اللجوء، مخيمات كانت
عانت وقد االحتالل. ضد الفلسطيني  الشعب  نضال من  األكبر اجلزء كاهلهم على ووقع
ووالدة الشهيد، زوجة فقد كانت اللجوء، عنف من خاصة الالجئة بصورة املرأة الفلسطينية
أن كما قاسية، ظروف في أفرادها جميع ورعاية األسرة على احلفاظ عن واملسؤولة املعتقل،
والعنف األسري للعنف عديدة أشكال تفاقم في رئيسياً سبباً كانا احلال احلياة وضيق صعوبة
للعام املرأة وبحسب دراسة ملركز شؤون املرأة.  ضد أساسية بصورة يوجه كان الذي اتمعي
من نسبة أعلى إلى يتعرضن غزة قطاع مخيمات في النساء أن النتائج أظهرت فقد ،1995

واالقتصادي. واجلنسي والنفسي اجلسدي العنف

تشويه األعضاء والفتيات (مثل للنساء املؤذية للممارسات التعرض عدم في احلق
لألنثى) التناسلية
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 تشويه األعضاء التناسلية األنثوية(اخلتان):
وهو استئصال بعض أو كافة األعضاء الظاهرة من اجلهاز التناسلي للمرأة، وبخاصة احلساسة 
منها.  ويوجد ثالثة أنواع من اخلتان: ختان الدرجة األولى الذي تزال فيه الشفرتان الصغيرتان 
فقط، وختان الدرجة الثانية الذي تزال فيه الشفرتان وطرف البظر، وختان الدرجة الثالثة وتزال 

فيه الشفرتان والبظر كامالً، ويسمي باخلتان السوداني أو الفرعوني.

التي  املتوارثة،  والتقاليد  للعادات  تعود  وإمنا  دينية،  أسس  أي  على  الظاهرة  هذه  تستند  وال 
تتصور أن اخلتان يحافظ على عفة البنت ويحميها من االنحراف، واستئصال البظر مينع الرغبة 

اجلنسية، وبذلك يضمن الوالدان والزوج عدم "انحراف بناتهم وزوجاتهم".

عملية اخلتان في فلسطني شائعة في بعض األماكن في قطاع غزة والنقب على 
الرغم من حترمي اإلسالم لها.5  تقول إحدى الدايات (القابلة القانونية) من غزة "الطهور 
اخلتان  بداخلها.   الذي  الشر  من  ويحررها  السيئة  األفكار  من  الفتاة  رأس  ينظف 

يجعل الفتيات مطيعات وخدومات"6.

وقد أظهرت نتائج الكثير من األبحاث والدراسات التي أجريت على ختان اإلناث أن له مضاعفات 
عديدة؛ مثل: الوفاة املباشرة بسبب النزيف أو الصدمة العصبية، التهاب مكان اجلرح نتيجة 
إلى  تؤدى  قد  التي  الرحمية  والقنوات  واحلوض  املبايض  في  مزمنة  التهابات  التعقيم،  لعدم 
العقم، حدوث تليف جلدي نتيجة لتشويه األعضاء التناسلية، آالم شديدة عند اجلماع، صعوبة 
االرتواء اجلنسي نتيجة الستئصال األجزاء احلساسة من اجلهاز التناسلي.  كما أن املرأة، وفي 
حالة ختانها، سوف حتتاج إلى وقت أطول حتى تصل إلى اإلثارة اجلنسية، ما يكبت مشاعرها 
الغريزية ويقودها إلى اإلصابة بالكثير من األمراض النفسية والعصبية كاإلحباط، واالكتئاب، 

والتوتر، والقلق، وينتابها الصداع واألرق واضطرابات النوم واجلهاز الهضمي والبولي.

احلق في عدم التعرض لالعتداء واالستغالل اجلنسيني.

يعتبر احلق في عدم التعرض لالعتداء واالستغالل اجلنسيني من احلقوق األساسية التي يجب أن 
يتمتع بها كال اجلنسني، ومن أشكال انتهاكات هذا احلق:

االجتار في املرأة:
إن جتارة البشر هي عملية نقلهم بواسطة أشخاص آخرين يستخدمون أي شكل من أشكال 
لصالح  اقتصاديا  أو  األشخاص جنسياً  هؤالء  استغالل  بغرض  نفوذهم  يستغلون  أو  العنف، 
هؤالء التجار.  إن هذه التجارة هي صناعة نامية تتحرك من البالد الفقيرة إلى البالد الغنية.  
الفقيرة.   الطبقات  من  والفتيات  والسيدات  الالجئني  من  غالباً  التجارة  هذه  ضحايا  ويكون 
ويعود السبب في ذلك إلى استعداد هؤالء للهجرة للهروب من الفقر املدقع أمالً في مساعدة 
عائالتهم، أو ألنهم يحاولون الهرب من العنف املنزلي، أو االغتصاب، ما يؤدي إلى ارتكاب "جرائم 
أساءت  قد  الهاربة  البنت  أو  املرأة  تعتبر  العائلة  ألن  وذلك  التقليدية،  العائالت  في  الشرف" 
لشرف العائلة.  وفي كثير من احلاالت، يتم إجبار العديد من النساء على العمل في الدعارة، أو 
ً، أو يتم  خادمات في املنازل، أو إجبارهن على العمل أو على الزواج الذي تكون فيه النساء عبيدا
إجبارهم على العمل في السياحة اجلنسية، والتقاط الصور العارية، والتسول.  وهناك أخريات 
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يتم اختطافهن أو بيعهن عن طريق أقاربهن.  إنهن ضحايا عبودية العصر.  وأجبرن على العمل 
في الدعارة، ومت حرمانهن من الطعام والرعاية الطبية، ويعانني من االنتهاك العقلي واجلسدي، 

وحريتهن مقيدة كما أنهن ال يستطعن احلركة بحرية.7

 اإلساءة اجلنسية:
أن يجبر الرجل املرأة على ممارسة أعمال جنسية رغماً عنها.

احلق في عدم اخلضوع إلى التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة

القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  إلى  اخلضوع  عدم  في  احلق  يعتبر 
أشكال  ومن  املرأة،  بها  تتمتع  أن  يجب  التي  األساسية  احلقوق  من  املهينة  أو  الالإنسانية  أو 

انتهاكات هذا احلق:

 ضرب الزوجات:
ضرب الزوجات أو العنف اجلسدي يتمثل بأي إساءة موجهة جلسد املرأة من لكم، أو صفع، أو ركل 
أو رمي باألجسام الصلبة، أو استخدام بعض اآلالت احلادة، أو التلويح بها للتهديد باستخدامها.  
ويتسم هذا السلوك باستخدام القوة في إطار وضع غير متكافئ، بحيث يؤدي إلى فرض الهيمنة 
والسيطرة على الزوجة، وإلزامها بتنفيذ أوامر تتعارض مع رغباتها أو قناعاتها، ما يؤدي إلى احلط 

من كرامة املرأة وقيمتها، وانتقاص لذاتها ومكانتها الذهنية واإلنسانية.

يرى اتمع بأن من حق الزوج استخدام الضرب لتأديب زوجته، وال أحد يهتم بحق 
الزوجة بالعيش بأمان.  وفي دراسة ملركز شؤون املرأة –غزة للعام 2001، بينت أن الزوج 

هو املسؤول عن حوالي 97% من حاالت العنف ضد املرأة.

 العنف ضد املرأة في مرحلة الشيخوخة:
املرأة الفلسطينية املسنة هي أكثر الفئات املهمشة واملنتهكة حقوقها، ألنها األكثر عرضة 
للفقر والعزل االجتماعي، وتتعرض لضغوط الوحدة وعدم االهتمام بصورة أكثر من أي وقت 
متخصصة  برامج  توجد  وال    .%27.7 بنسبة  املمتدة  العائالت  وجود  من  الرغم  على  مضى، 
للنساء في سن الشيخوخة، كما ال توجد نوادٍ خاصة بهن، بل هناك بعض بيوت املسنني، وهي 

أشبه مبستشفى رعاية املسنني.

العام  الفلسطيني  املركزي لإلحصاء  الذي نفذه اجلهاز  العنف األسري  في مسح 
النتائج أن نسبة 6.4% من كبار السن الذين جتاوزا سن 65 تعرضوا  2005، أظهرت 
أو  بقوة  الشد  أو  الذراع  لي  لعملية  تعرضوا  قد   %20 وحوالي  اإلهانة،  أو  للشتم 
الدفع من قبل أحد أفراد األسرة، و5.8% أفادوا أن أحد أفراد األسرة أشعرهم أنهم غير 

مرغوب بهم.

احلق في تعديل العادات التي تؤدي إلى التمييز ضد النساء
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يعتبر احلق في تعديل العادات التي تؤدي إلى التمييز ضد النساء من احلقوق األساسية، ومن 
أشكال انتهاكات هذا احلق:

 التزويج املبكر:
الصغيرات في سن  الفتيات  زواج  التغاضي عن  أو  السماح  أو  الزواج،  على  الفتيات  إكراه  هو 
يقل عن سن الرشد املقرر قانونياً للتمتع باألهلية القانونية والنضج الكافي التخاذ قرار اختيار 
أعباء  التعليم، ويحملها  به، ومبا يسبب حرماناً للطفلة من حقوقها في  القبول  أو  الشريك 
نفسية واجتماعية وصحية، ويصيبها أو يحتمل أن يصيبها بسببه ضرر نفسي أو صحي أو 
جنسي.  والتزويج املبكر يعطل النمو الكامل للفتاة، من حيث إكمال التعليم، واالستقاللية 

االقتصادية، والنمو اجلسدي والنفسي.

عنه  ينتج  حيث  املبكر،  الزواج  على  املترتبة  العواقب  أخطر  أحد  هو  مبكرة  سن  في  واحلمل 
أعلى معدالت للوفاة بني األمهات واألطفال، إذ أن الفتيات الصغيرات لم يكن قد نضجن؛ سواء 
على املستوى البدني أم النفسي لتحمل صعوبات احلمل، ونتيجة لذلك فإن معدل الوفاة بني 
العمر،  العشرينيات من  يلدن في  الالتي  األمهات  أعلى ستة أضعاف من  الصغيرات  األمهات 
وبالتالي فإن 10% تقريباً من الوالدات التي حتدث في العالم تكون لفتيات في سن البلوغ، ففي 
كل عام تصبح حوالي 14 مليون شابة صغيرة أمهات.  وباإلضافة إلى ذلك، فإنه مبجرد أن تتزوج 

الفتاة فإنها تترك الدراسة، ما يسهم في انخفاض معدل تعليم الفتيات.

 التزويج املبكر في فلسطني:
عام،  بشكل  العربي  واتمع  خاص،  بشكل  الفلسطيني  اتمع  في  الشائعة  الظواهر  من 
قد  الذي  الرشد  سن  بلوغ  قبل  الزواج  به  ويقصد  اإلناث.   بني  وبخاصة  املبكر،  الزواج  ظاهرة 
تكتمل فيه مقدرة الذكر أو األنثى على إدارة أسرته اجتماعياً واقتصادياً، وقد تلجأ األسرة إلى 
تنفيذ هذه الظاهرة، حتت طائل اجلهل والتخلف، أو حتت طائل الفقر، فالفقراء مييلون إلى تزويج 
ً، لكي يوفروا بعض املصاريف اخلاصة لألسرة، كما أن  بناتهم ألول طلب زواج مهما كان مبكرا
رغبة الفتاة نفسها في تفضيل الزواج لكي تذهب إلى حياة أفضل.  ومنهم من يعتبر الزواج 
املبكر وقاية من الوقوع في احملظور عندما تكبر الفتاة، ومحافظة على شرف األسرة.  ومنهم 
من يلجأ إلى هذه الظاهرة نتيجة الكتظاظ املسكن بسبب كثرة عدد أفراد األسرة، كما قد 
في   ً دورا اإلناث  على  الذكور  وتفضيل  الفتاة،  على  املعيشية  أو  النفسية  الضغوطات  تلعب 
تخلص الفتاة من أسرتها، وقبول الزوج املتقدم في سن مبكرة.  ومن العادات الدارجة في القرى 
وايمات أن البنت اجلميلة هي املطلوبة، وهي التي ميكن أن تتزوج وهي صغيرة، ما يشجع هذه 

الظاهرة واالستجابة معها.

تشير بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن حوالي 32% من الفتيات 
تزوجن بعمر أقل من 18 سنة من مجمل حاالت الزواج العام 2003، وفي العام 2004 

أظهرت النتائج أن 50% من الفتيات أجننب الطفل األول على عمر أقل من 19 سنة.

 تعدد الزوجات:
قال تعالى في سورة النساء: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع، فان خفتم 
أن  "ولن تستطيعوا  قال:  ثم  تعدلوا..".  أال  أدنى  ذلك  أميانكم  ما ملكت  أو  فواحدة،  تعدلوا  أال 

تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة".
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أباحت اآليات السابقة تعدد الزوجات، ولكنها قيدت اإلباحة بالعدل بينهن بأن يسوى بينهن 
في اإلنفاق، واملبيت، وحسن املعاشرة، والقيام بحقوق الزوجية، كما اشترطت األمن من الظلم، 
ً ألنه  ومن هنا يظهر لنا بوضوح أن دائرة إباحة التعدد قد ضيقها النص القرآني تضييقاً شديدا
جعل مجرد اخلوف من الظلم موجباً لالكتفاء بزوجة واحدة.  إن الزواج الذي يحث عليه اإلسالم 
ويجعله فرضاً على املسلم إذا توافرت الشروط هو زواجه من واحدة وليس احلث على التعدد؛ 
ألن التعدد إمنا جاء كبيان للحد األقصى املباح، وليس حثاً للمكلف عليه، كما أن حكمة الزواج 
ال ميكن أن تتحقق مع تعدد الزوجات من حيث أن تربية األجيال ال بد أن تتم في بيوت ال يوجد 
فيها شقاق بني الزوجني، وأن يحترم كال الزوجني اآلخر ويوفيه حقوقه، ومن ثم ينشأ اجليل اجلديد 
الصعوبة  وهذا يكون من  بواجباته،  والقيام  والقدرة على استيفاء حقوقه  باملبادئ  متمسكاً 
إلى  يؤدى  أن هذا  إذ  األوالد،  تربية  واملساواة في  العدل  الزوجات، مع عدم  مبكان في حالة تعدد 

تفكك األسرة وضياع األوالد.

تشير معلومات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن 96% من النساء و%89.5 
مرة  من  ألكثر  الزواج  ظاهرة  أن  واملالحظ  واحدة،  مرة  تزوجوا  املتزوجني  الرجال  من 
الذين  الرجال  ونسبة  والرجال،  النساء  بني  ما  الفلسطيني  اتمع  في  موجودة 
تزوجوا أكثر من مرة أعلى فهي 10.5% للرجال مقابل 4% للنساء، وفي قطاع غزة %5 
للنساء و%13 للرجال.  وتشير معلومات اجلهاز املركزي لإلحصاء إلى أن التباين في 
هذه النسب يعود إلى ميل الرجال إلى الزواج بأكثر من زوجة، وكذلك تكرار الزواج 

في حالة الوفاة أو الطالق أو االنفصال أكثر من النساء.

نفسها  إعالة  مسؤولية  الزوجة  تتحمل  ما  غالباً  إذ  املرأة،  على  سلبية  آثار  الزوجات  ولتعدد 
الزوج لزوجتني،  إذا كان لديها أطفال، وتدبير شؤون أسرتها، وحتى في حالة إعالة  وأطفالها، 
وأطفالهما في الوقت نفسه، فإن ذلك يقلل من مخصصات كل فرد يعيله، وبالتالي يؤدي ذلك 
وغير  متعلمات  غير  إذا كن  وبخاصة  وأطفالهن،  النساء  لهؤالء  املعيشية  الظروف  تدني  إلى 

عامالت.

 زواج األقارب
هذه الظاهرة مستشرية في اتمع الفلسطيني، وتتم داخل إطار العائلة، ويطلق عليها اسم 
الزواج  أن  إذ  التقليدي بشكل عام،  العربي  الزواج في اتمع  زواج داخلي.  وينطبق نظام هذا 
احملبذ أو املثالي، هو زواج بنت العم، أو بنت اخلال، داخل إطار العائلة املمتدة، وهو شأن عائلي 
وتكبير  النسل،  لتكثير  اإلجناب،  بهدف  العشيرة  فيه  تتدخل  شخصياً،  شأناً  وليس  وقرابي، 
العائلة والعزوة، ويزداد ضمن زيادة عدد اإلناث املتزوجات داخل العائلة، وليس بازدياد عدد الذكور، 
بتزويج فتياتها داخل العائلة لتكثير اخللف، واحملافظة على النوعية واملفاهيم نفسها، وعلى 
أمالك العائلة اخلاصة.  وللقريبة فضائل أخرى، إذ يكون لديها والء أكثر للعائلة، وحتافظ على 
أموال العائلة، وال تعمل على تفتيت العائلة وتقسيمها، وتكون مخلصة في تنشئة أطفالها، 
وال حتتاج إلى االبتعاد عن عائلتها في العائلة املمتدة، فهي ضمن املفاهيم والعادات والسلوك 
واإلرث  النسب  للمحافظة على  أو ضرب،  أو ضغط  تطبيع  إلى  وال حتتاج  العائلة،  في  املطبق 
وعدم التغريب، وحتى تبقى الفتاة وإرثها في العائلة.  وغالباً ما تغض العائلة الطرف عن ااطر 
واحملاذير الصحية واالجتماعية لزواج األقارب، حتى لو كانت تدرك وجود تاريخ مرضي في العائلة، 
حيث تتضاعف احتماالت اإلصابة باألمراض الوراثية، كل ذلك حتكمه عادات وتقاليد ليس لها 

أساس شرعي، بل هي سبب اطر مؤكدة، قد تقف حائالً أمام تكوين أسرة قوية وسليمة.
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لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  نفذه  الذي  الصحي  املسح  نتائج  أظهرت  كما 
45.5% من  األقارب سجلت نسبة إجمالية مقدارها  زواج  أن ظاهرة  الفلسطيني 
الزيجات كافة التي شارك أفرادها في املسح، وقد كانت النسبة في قطاع غزة 

الغربية.8 الضفة  أعلى من 

أو أحدهما في العائلة  الزواج  تكمن املشكلة في حالة وجود تاريخ مرضي وراثي، لدى طرفي 
الواحدة، حيث يصبح اإلجناب مشكلة حقيقية، بسبب احتماالت انتقال األمراض الوراثية عبر 
اجلينات، األمر الذي قد يتسبب في إجناب أطفال لديهم إعاقات أو تشوهات خلقية.  وقد أكد 
الطب احلديث على أهمية تغريب النكاح، لتجنب اإلصابة باألمراض الوراثية، التي تنتقل من 
أحد الوالدين، بسبب وجود السمة الوراثية لدى الزوجني.  هناك عالقة بني صلة القرابة ودرجتها 
الدرجة  أقارب من  املتزوجات من  الزوجني وبني تعدد املعنفني، حيث بلغت نسبة املعنفات  بني 
األولى ويواجهن العنف من أفراد األسرة اتلفني 16.5% مقارنة مع 12.9% من النساء املتزوجات 
من احلمولة نفسها و10.3% من النساء املتزوجات من حمولة أخرى، وذلك حسب نتائج دراسة 

شؤون املرأة في غزة في العام 2001.

احلق في اخلصوصية

فحص العذرية:
على املرأة أن تثبت عذريتها للرجل الذي تتزوجه في الليلة األولى للزواج، كدليل على الشرف 
املرأة  أن  وفي حال  والنقاء.  الشرف  على  دليل  أي  يقدم  أن  الرجل  على  ليس  وباملقابل  والنقاء، 
لم تنزل منها دماء بعد اامعة األولى، أو في حال لم ينفض عشاء البكارة إذا كان من النوع 
من  كثير  وفي  عذراء  ليست  ألنها  والعار،  للفضيحة  وأهلها  تعرضها  يعني  فهذا  املطاطي، 
األحيان تطلَّق من اليوم األول للزواج، وفي بعض احلاالت يقوم األهل بقتلها للتخلص من العار.  

في حني أن ال أحد يحاسب الزوج على نشاطه اجلنسي قبل الزواج وبعده.

وفي اتمعات التي تشدد على أهمية العذرية، يستخدم االغتصاب أحياناً كسالح انتقامي 
لتلويث شرف فتاة وأسرتها.9

وتطلب بعض اإلجراءات القانونية فحص العذرية قبيل التحقيق في أي قضايا تتعلق بالنساء، 
ما يعتبر انتهاكاً خلصوصية املرأة، وفي حاالت االغتصاب يعتبر مثل هذا الفحص اغتصاباً مرة 

أخرى للضحية.

برنامج اخلط الدافئ
من  إطار  في  اجلنسي  والتحرش  العنف  لضحايا  مساعدة  ااني  الهاتف  خدمات  تقدم 
اخلصوصية والسرية، ويهدف اخلط الدافئ إلى تقدمي املساندة، والدعم، واملشورة، عبر الهاتف، 
ومرافقة ضحايا العنف اجلنسي واجلسدي إلى املستشفى، والشرطة، واحملكمة، ومساندتهم 
على تخطي أزمة االعتداء، وإمكانية تقدمي العالج الفردي للضحية.  وتقدم مثل هذه اخلدمة 
املرأة  للتنمية، ومركز  العاملة  املرأة  العديد من املؤسسات مثل مؤسسة سوا، وجمعية  في 
لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وقد أثبتت هذه اخلدمات فاعليتها في كشف الكثير من احلاالت 

ومساعدة الكثير من الضحايا.
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على التجريب املوافقة وفي العلمي التقدم من االستفادة في احلق

وعدم وجود الصحي، تطوير الوضع بهدف واألبحاث غياب الدراسات من هذا احلق إحقاق يعاني
مثل الصحة للمرأة؛ الوضع الصحي تعكس التي املؤشرات من حول العديد وأبحاث دراسات
باإلضافة الرحم،  وعنق بالثدي، اخلاصة الوقائية والفحوصات والعقم، واإلجهاض، النفسية،
املراهقة، ومرحلة اجلنسية، بالتربية اخلاصة الصحية للمواضيع التعليمية املناهج افتقار إلى
السلوك، تغيير بهدف املوجه املرئي واملسموع دور اإلعالم ضعف عن والطفل، فضالً املرأة وحقوق

املرأة. صحة على تؤثر املباشرة التي غير العوامل يعتبر من حيث
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ثانياً
التنموي اإلطار
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في  اجلنسني  بني  املساواة  تأكيد  مع  اتمع،10  حياة  نوعية  تستهدف حتسني  التنمية عملية 
العائدات، وتوجيه اهتمام خاص ونشاط مركز إلى اموعات التي تعاني من الفقر والالمساواة.  
وألن النساء يشكلن نسبة كبيرة من هذه اموعات، فإن التنمية ال بد أن تعنى بقضايا املرأة 
في  عليها  يعتمد  التي  البشرية  املوارد  املرأة نصف  ومتثل  أجل حتقيقها.11   من  كأمر جوهري 
تنفيذ برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية، فمن بني أهم مؤشرات تقدم اتمع مساهمة 
نسائه في النشاط االجتماعي والثقافي واالقتصادي، بل إن هناك آراء ترى أن أي خطة تنموية 
القوى  متثل نصف  بوصفها  الرجل،  بجانب  املرأة  على مشاركة  أساسها  في  تعتمد  أن  بد  ال 
البشرية في اتمع.12 لذلك، ينبغي العمل على تخليص املرأة من الكثير من أشكال التمييز 
النوع االجتماعي املعيقة ملشاركتها في تنمية مهاراتها  وأشكال العنف املبني على أساس 
في  املرأة تضعف مشاركتها  العنف ضد  ممارسة  إن  اتمع ككل.   تنمية  ثم  ومن  وقدراتها، 
عملية التنمية، وحتجب مشاركتها الفعلية، ألن ممارسة العنف بأشكاله اتلفة، مصحوباً 
بالكثير من السياسات التمييزية، تؤثر على محددات التنمية جميعاً، وتغيّب نصف اتمع عن 

عملية التنمية.

االستقالل االقتصادي للمرأة

 العنف االقتصادي
وهو يشمل أي فعل من قبل الزوج يؤدي أو قد يؤدي إلى إيذاء الزوجة مالياً واقتصادياً، وقد يتمثل 
هذا الفعل، على سبيل املثال ال احلصر، بإجبار الزوجة على بيع بعض األشياء الثمينة خاصتها، 
أو بعد إجباره لها بأن تعطيه كل ما حتصل عليه الزوجة من أموال، أو ابتزاز الزوجة مادياً، أو إجبار 

الزوج الزوجة على طلب املساعدة املادية من عائلتها.

برنامج متكني املرأة الريفية – "مشروع سنابل":
ثالث  في  سنابل"  "مشروع  بتنفيذ   1997 العام  منذ  املرأة  شؤون  طاقم  يقوم 
قطاع  في  ينفذ  كما  وجنني،  ونابلس،  اخلليل،  هي  الغربية  الضفة  في  محافظات 
أجل  من  النائية،  الريفية  املناطق  في  للنساء  الوصول  إلى  املشروع  ويهدف  غزة.  
تغيير  في  املشاركة  من  ومتكينهن  حقوقهن،  حول  وعيهن  مستوى  ورفع  زيادة 
إلى  باإلضافة  احمللية،  فعاالت في مجتمعاتهن  وأن يصبحن مشاركات  أوضاعهن، 
تطوير وحتسني قدراتهن وكفاءتهن ومهارتهن، من خالل تدريبهن على املهارات التي 
يحتجن إليها في قيادة وترؤس حمالت التأييد واملناصرة والتشبيك، من أجل متثيل 
املرأة بشكل أكثر كفاءة من منظور النوع االجتماعي "اجلندر"، على مستوى صنع 
واتخاذ القرارات.  وباإلضافة إلى ذلك، يهدف املشروع إلى تدريب أولئك النسوة حول 
عملية  في  فعال  بشكل  يشاركن  حتى  واعيات،  وناخبات  كمرشحات  حقوقهن 

االنتخابات، وأيضاً في نشاطات وفعاليات التأييد واملناصرة.

 احلرمان من اإلرث:
على الرغم من أن الشرع والقانون يعطي املرأة نصيباً من امليراث، فإن العادات والتقاليد السائدة 
متنعها في بعض األحيان من ممارسة هذا احلق، وتعتبر املرأة التي تطالب بحقها في اإلرث في 
بعض اتمعات الفلسطينية خارجة عن العادات والتقاليد، وقد تنبذ في بعض األحيان، وقد 
حترم بعض الفتيات من الزواج خوفاً من أن ينتقل اإلرث بزواجها إلى عائلة أخرى، وبخاصة إذا 

كان اإلرث أراضي أو عقارات.
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املرتبط باملهور العنف
العقد، مبجرد لها واجب عطاء أنه على  لزوجته الزوج يقدمه  مال هو التعريف حسب املهر
فال نفسها طلقت حال في أما الدخول، قبل الطالق حدوث حال في املهر نصف وتستحق املرأة
أحياناً مبن الفتاة تزويج يتم حيث املهر، بسبب للعنف النساء الكثير من وتتعرض لها. مهر
لزوجته، الزوج من هدية عن وهو عبارة حق الزوجة، من املهر أن ً عالياً، ومع مهرا دفع يستطيع
الفتاة وقد حترم األخوة. أو األب قبل من منه كبير جزء على أو عليه االستيالء يتم غالباً ما فإنه
يعتبر كما قبل والدها، من دفع املهر احملدد على لعدم قدرته تختاره الذي بالشخص من االرتباط
أن تلبى جميع ويتوقع باملقابل الزوجة، أهل صفقة مع عقد بأنه املرتفع املهر الذي يدفع الزوج

احتياجاته.

والبطالة: الفقر تأنيث
التي  األسر أوضاع أن في عن خطورة كبيرة متثلت "تأنيث الفقر" بـ يسمى ما ظاهرة كشفت
73% من  نحو تعاني حيث ذكور، يرأسها التي الفقيرة أوضاع األسر من سوءاً أكثر نساء ترأسها
األدنى احلد تلبية على قادرة أنها غير أي الشديد؛ الفقر نساء من ترأسها التي األسر الفقيرة

الفقيرة  األسر من %63 بنحو مقارنة واملسكن، وامللبس، للمأكل، األساسية من احتياجاتها
رجال. يرأسها التي

ووصل  غزة. وقطاع الغربية الضفة في األسر مجموع من %9.5 ترأسها نساء التي األسر وبلغت
يرأسها  التي األسر بني %22 املعدل بلغ بينما ،%36 نساء إلى ترأسها التي األسر بني الفقر معدل
واقتصادية واجتماعية تاريخية مصادرها موضوعية عوامل إلى الظاهرة هذه تفاقم ويعود ذكور.
ذاتها العوامل وهي للدخل، املدر الرسمي العمل في للمرأة الواسعة املشاركة دون حتول وثقافية،
دائرة اجتماعية، وتضعها في مهام وحتدد لها املنزل، داخل محيط العمل في املرأة تعزل التي

املدى. شمولية طويلة تغيير االنطالق دون عملية يصعب معها محاصرة ضيقة

العمل: في فرص التمييز
في تتجاوز ال الفلسطينية العاملة القوى في النساء مشاركة نسبة أن إلى اإلحصائيات تشير
من يالحظ باملقابل، العام 2003.  الفلسطينية العاملة القوى إجمالي 12% من أعلى معدل لها

الذكور  نسبة إجمالي 67% من الذكور بلغ مشاركة معدل أدنى أن نفسها اإلحصائيات خالل
املأجور، العمل في املشاركة عن للمرأة إقصاء عملية وجود على ذلك العمل. ويدل سن في

 %84.2 أن إلى اإلحصائيات وتشير الرسمي. غير القطاع في االقتصادي ونشاطها أدوارها وحصر
العاملة  القوى خارج هن غزة، قطاع في النساء و93.1% من الغربية، الضفة في النساء من

األجر. مدفوعة أو الرسمية

الفلسطينية العاملة املرأة منها تعاني التي املشكالت أهم تلخيص ميكن
يلي: مبا

الرسمية. اإلنتاجية العملية النسائية في املشاركة نسبة تدني
النسائية. العاملة القوى تهميش

البطالة. نسبة ارتفاع
الضفة  في النساء فحوالي 23.7% من مرتفعة، بني النساء األمية نسبة بقيت حيث األمية؛
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الغربية, و21.4% في قطاع غزة, ال يعرفن القراءة والكتابة.
 اخلصوبة املرتفعة واألعباء املنزلية.

االحتالل والعنف االقتصادي على املرأة الفلسطينية 

ومركز  للتنمية،  الفلسطينية  العاملة  املرأة  جمعية  أجرتها  دراسة  أشارت 
الدميقراطية وحقوق العاملني، إلى أن 35% من األسر في اتمع الفلسطيني تُعيلها 
النساء، وهذه النسبة مرتبطة مبا خلفه االحتالل من أعباء وأدوار إضافية على املرأة 
الفلسطينية، حيث أنها تعاني من ظروف استثنائية تفوق في قسوتها ما يعانيه 
أن 97% من  إلى  الدراسة  وباملقابل، أشارت  األدوار وتنوعها.   الرجل من حيث حجم 
واحلصار،  اإلغالق  جراء  عملهن  فقدن  احلالية  االنتفاضة  خالل  العامالت  النساء 
أو  القرية  املرأة في  التي تتكبدها  واالبتزاز واملشاق  التعرض لإلهانات  إلى  باإلضافة 
ايم للوصول إلى مكان عملها، وكثير منهن كن عرضة للخطر جراء إطالق النار 

العشوائي واملتكرر من قبل جنود االحتالل.

كما أن الفقر انتشر واتسع نطاقه، وازدادت حدته، وبخاصة في املناطق الفلسطينية 
األراضي  في  الفقر  معدالت  أن  على  اإلحصاءات  تدل  حيث  باجلدار،  تأثراً  األكثر 
الفلسطينية قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، ووصلت في العام 2002 إلى 
60% من إجمالي عدد السكان.  وتشير املعطيات إلى تزايد معدالت الفقر في شمال 
الضفة الغربية، وبخاصة في نابلس وجنني األكثر عرضة لالجتياح واحلصار ومنع 
التجوال، واألكثر تأثراً باملرحلة األولى جلدار الفصل العنصري، ما يهدد بتفاقم الفقر 

واتساع قاعدته واشتداد حدته.13

داخل  العنف  وتأثيره على  السياسي  العنف  للرأي حول  استطالع  نتائج  وأشارت 
العائلة أجرته جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في نهاية العام 2002، 
إلى أن نسبة النساء املعنفات في اتمع الفلسطيني ارتفعت إلى 86% جراء العنف 
اإلسرائيلي الذي تسبب بارتفاع نسبة بالفقر، والبطالة، وزيادة أيام اإلغالق واحلصار، 

وهذه تأثيرات غير مباشرة لالحتالل.

العنف القانوني
توجد مظاهر عدة للتمييز ضد النساء في بعض القوانني املطبقة في اتمع الفلسطيني، 
ألنها تستند إلى أسباب وظروف عامة ال تتالءم مع تطلعات الشعب، أو لغياب نظام قانوني 
موحد ونظام قضائي مستقل وفعال، كما تستند إلى متييز ناشئ عن ضعف قدرة املرأة على 
استخدام القانون لصاحلها بسبب اجلهل، واألمية القانونية، وعدم املشاركة في احلياة العامة، 
باإلضافة إلى ضعف مكانتها في اتمع.  ويستند البعض اآلخر من القوانني إلى نظرة اتمع 

واملشرع إلى املرأة بوصفها امرأة، ويتجلى هذا النوع من التمييز في الصور البارزة التالية:

واالنتخاب  اجلنسية،  قوانني  أحكام  في  (التمييز  واملرأة  الرجل  بني  باملساواة  اإلقرار  عدم   
والترشيح، وحقوق املواطنة).

 االعتقاد بأن مكان املرأة الطبيعي والوحيد هو البيت، ودورها ينحصر في خدمة األسرة، ومن 
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اإلنتاج  في  وال  التنمية،  في  لها  دور  وال  العامة،  باحلياة  لها  وأن ال شأن  واألطفال،  الزوج  ثم 
االقتصادي (قوانني األحوال الشخصية، قوانني االنتخاب مثالً).

 إعفاء املرأة (شكلياً وقانونياً فقط، حيث أنها من الناحية الواقعية معيلة فعلية، ومساهمة 
واإلعالة،  اإلنفاق  أعباء  من  املنزل)  خارج  عاملة  غير  كانت  ولو  حتى  األسرة  دخل  إنتاج  في 
القرار وحق االستفادة من ثمار  اتخاذ  ً حلرمانها من حق املشاركة في  واستخدام ذلك مبررا

اإلنتاج (التمييز في األحكام اخلاصة بالعالوات والتأمينات االجتماعية والضريبية مثالً).
 االعتقاد بأن شرف املرأة هو في جسدها فقط، وأن جسد املرأة وشرفها الكامن فيه هو ملك 
لألسرة، وأن املرأة ليست أهالً وحدها لتحمل مسؤولية شرفها وجسدها، وال متلك التصرف 
بنفسها أو بجسدها وفقاً إلرادتها أو لاللتزامات التعاقدية أو القانونية الناشئة عن العالقات 
اإلنسانية أو عن التصرفات غير املشروعة (العذر احملل في القتل والتمييز في أحكام قانون 

العقوبات، مثالً).
ً سن الرشد، وأنها تبقى بحاجة إلى وصاية رجل، كما لو كانت   االعتقاد بأن املرأة ال تبلغ أبدا
واعتبارها  معينة،  وأحوال  مجاالت  في  تصلح  ال  قانوناً  بها  املعترف  أهليتها  وأن   ،ً قاصرا
التصرف  أو  نفسها،  على  االعتماد  تستطع  وال  ذكر،  آخر  بشخص  دائماً  وملحقة  تابعة 
األحوال  (قوانني  رعايته  أو  آخر  إطار حماية شخص  بقاءها في  بشكل مستقل، ما يوجب 

الشخصية مثالً).
 االعتقاد بأن خروج املرأة من البيت هو االستثناء، واألصل أال تعمل أو تخرج إال لضرورة يقدرها 

الرجل (قوانني العمل والوظيفة العامة مثالً).

التمييز املبني على أساس النوع االجتماعي في مجال التعليم

ً للظروف االقتصادية الصعبة لألسرة، وعدم قدرتها  حترم الفتيات أحياناً من حق التعليم نظرا
والنفقات غير  ذلك،  إلى  وما  واملالبس  الكتب  املباشرة؛ مثل شراء  التعليم  نفقات  على حتمل 
املباشرة؛ كأن تخسر األسرة العائد الذي يحققه عمل األطفال.  وفي حالة كون األسرة قادرة 
على إحلاق بعض أطفالها باملدرسة، فيتم تفضيل الصبية على الفتيات، وذلك بسبب االعتقاد 
الفتيات من حق  الفتاة ال يضيف شيئاً لألسرة.  وحرمان  تعليم  وأن  تتزوج،  الفتاة سوف  بأن 
التعليم يؤدي إلى حرمانهن من احلصول على فرصة عمل، وبذلك ال تساهم الفتيات في حتسني 

الظروف االقتصادية لألسرة، وال في عملية التنمية بشكل عام في الدولة.

الطالبات اجلامعيات ... مفتاح املستقبل
إمياناً من مركز شؤون املرأة في غزة بأهمية التعليم اجلامعي للفتيات، وحتديداً في 
ظل الضائقة املالية التي تعانيها العديد من األسر في قطاع غزة، والتي تضطرها 
لتفضيل تعليم األبناء الذكور، يقوم املركز بتوفير منح دراسية للعديد من الطالبات 
اللواتي يدرسن في جامعات قطاع غزة.  وباإلضافة للمنح املالية، يقوم املركز بتوفير 
العديد من التدريبات في مجاالت مهارات القيادة واالتصال والنوع االجتماعي، وذلك 

بهدف خلق قيادات شابة قادرة على صنع مستقبل أفضل.

هناك متييز واضح في املناهج التعليمية والتخصصات التي تفرز على أساس اجلنس في املرحلة 
الثانوية.  وهذه التخصصات هي األدبي والعلمي، والتجاري، والصناعي والزراعي ... الخ.  وتتركز 
النسبة األكبر لتوزيع الطالبات في الفروع األدبية؛ سواء في الضفة الغربية أم في قطاع غزة، 
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التجاري في الضفة الغربية، والزراعي في قطاع غزة.  ويعود إقبال الطالبات  ثم يليها الفرع 
على التخصصات األدبية باألساس إلى محدودية اخليارات أمام الفتاة عند اخلروج للعمل بعد 
التخرج، ولذلك فهي تفضل التخصصات األدبية كونها تستطيع إكمال تعليمها اجلامعي في 
تخصصات تؤهلها ألن تكون مقبولة في اتمع، مثل معلمة، أو سكرتيرة، أو في مجال العلوم 
والتجارية  العلمية  التخصصات  يتوزعون على  الذكور  الطالب  أن  ويالحظ  الخ.    ... اإلنسانية 
كمهندسني،  اتمع؛  في  املستوى  رفيعة  لوظائف  املستقبل  في  تؤهلهم  التي  والزراعية 
وأصحاب أعمال، ومحاسبني، ومحامني، ومتخصصني في الرياضيات، أو الفيزياء، أو الكمبيوتر 
... الخ.  من هنا فهم غير مقيدين بعادات وتقاليد وأوضاع اقتصادية واجتماعية جتبرهم على 
التخصص بفروع تؤثر على نظرة اتمع لهم، وتؤثر على أوضاعهم األسرية.  وبالتالي، فإن لهم 

كامل احلرية في اختيار وحتديد مستقبلهم بعكس الطالبات متاماً.

العنف اإلعالمي:
يكرس اإلعالم في العالم العربي، وكذلك في فلسطني، الصورة النمطية للعالقة بني الرجل 
ً إيجابياً كمحرك أو عامل من عوامل إنصاف املرأة.   واملرأة.  وفي حاالت قليلة، لعب اإلعالم دورا
ً سلبية شديدة على اإلعالم الفلسطيني، ومدى  وقد ترك الوضع السياسي في فلسطني أثارا
االجتماعية  الظروف  كانت  ما   ً فنادرا واالقتصادية،  االجتماعية  باألوضاع  اهتمام  من  أواله  ما 
موضع نقاش وتغطية من جانب اإلعالم مبعزل عن الوضع السياسي، مبا فيه التغطية اإلعالمية 
ً اجتماعية تدفعهم إلى جتنب القضايا  لوضع املرأة، كما يواجه اإلعالميون الفلسطينيون قيودا
املثيرة للجدل، والتي يعتبرها املسؤولون في الوسائل اإلعالمية اتلفة محظورة، زد على ذلك 
عدم قدرة املؤسسات األهلية النسائية على إيصال أهدافها وأنشطتها إلى اإلعالم بالشكل 

املناسب.14  ومن األشكال النمطية لصورة املرأة في اإلعالم:

فهي  للمرأة،  التقليدية  واألدوار  االهتمامات  تعكس  العربية  اإلعالم  وسائل  مضامني  معظم 
وهي  السطحية،  األسرية  والعالقات  واإلجناب،  والتجميل،  واألزياء،  بالطبخ،  املهتمة  األنثى 

املشغولة باملظاهر والشكليات.

تصور هذه املضامني املرأة على أنها عاطفية شديدة احلساسية غير قادرة على التفكير السليم، 
باالستسالم  تتمثل  عندها سلبية  الذات  أن صورة  املبادرة، كما  زمام  وأخذ  القرارات،  اتخاذ  أو 

لصورة الرجل.

تفتقر هذه املضامني إلى معاجلة حقيقية ألوضاع املرأة العربية وقضاياها وهمومها اجلوهرية 
الرجل  مع  والعالقات  العاطفي،  الطابع  ذات  القضايا  على  عادة  يكون  فالتركيز  اتمع،  في 
(احلبيب أو الزوج) ومع األوالد والوالدين، وحتى هذه القضايا تتم معاجلتها عادة بسطحية دون 
والدينية.  وتتجاهل وسائل اإلعالم  والثقافية  التركيز على أسبابها االجتماعية واالقتصادية 

النساء اللواتي يعشن في أوضاع صعبة وذات االحتياجات اخلاصة.

معظم وسائل اإلعالم العربية ال تعكس أي دور للمرأة العربية أو تطلعاتها في عملية التنمية 
في  املرأة  وتظهر  املعاصرة،  احلياة  في  حالها  سوء  أو  العربية،  املرأة  تطور  مواكبة  عن  وتعجز 

اإلعالم العربي بعيدة عن القضايا العامة في مجتمعها.
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أو  السياسية  للمشاركة  اهتمامات  أية  العربي  اإلعالم  مضامني  في  العربية  املرأة  تظهر  ال 
النقابية أو النضالية أو االجتماعية أو الثقافية.

تعزز وسائل اإلعالم املوجهة لألطفال صورة األنثى على أنها مخلوق ناقص تابع للرجل، وعليه 
فإنها تعرض األطفال إلى فكرة التفرقة بني اجلنسني، وسيطرة الرجل وتبعية املرأة.

ً ما تستغل مضامني وسائل اإلعالم العربية املرأة باعتبارها موضوعاً للجنس، وأداة للجذب  كثيرا
اجلنسي، ووسيلة لتشجيع وزيادة االستهالك، وبخاصة في مجال اإلعالنات.

املرأة  يؤذي  ألنه  املرأة،  ضد  موجه  عنف  هي  اإلعالم  في  املرأة  لصورة  النمطية  األشكال  هذه 
املشوهة  األفكار  وتصحيح  للتغيير  كأداة  املنشود  بدوره  يقوم  ال  واتمع بصورة كبيرة، فهو 

واألمناط اخلاطئة، وإمنا يكرسها وينقلها لألجيال املتعاقبة.

العنف ضد املرأة في النزاعات املسلحة
إلى  واملوجه  العسكرية  واألعمال  واحلروب  املسلحة  النزاعات  إطار  في  املرتكب  العنف  هو 
النساء والفتيات؛ كاالغتصاب، أو االستعباد اجلنسي، أو اإلكراه على البغاء، أو احلمل القصري، 
أو التعقيم القصري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي أو اجلسدي على مثل هذه 

الدرجة من اخلطورة.

املرأة الفلسطينية: الصدمة وجرائم احلرب
قامت مؤسسة الدراسات النسوية بتنفيذ مشروع حول املرأة الفلسطينية وتأثير 
العنف السياسي على حياتها.  وجاء املشروع ليكشف عن مشاعر املرأة الضحية، 
وليأتي بإستراتيجيات جديدة إلخراج هذه املشاعر بالوسائل العلمية والصحيحة، 
مصادر  استخدامهن  وعدم  النساء،  ملساعدة  التدخل  أهمية  إلى  االلتفات  مع 
للمعلومات فقط.  ومت من خالل املشروع تنفيذ دراسة عن تأثير احلرب والصدمة على 
النساء الضحايا من خالل أصوات الفلسطينيات وأعينهن، مع التركيز على كيفية 
لضحايا  النفسية  واملساعدة  الدعم  وتقدمي  النجاة،  وإستراتيجيات  املرأة  تأقلم 
احلرب افيني، وبالتالي التأكيد على أهمية إنشاء برامج "للتدخل العالجي"، التي 

تعترف بأصوات الضحايا غير املعلنة، للتخفيف من وقع األزمة النفسية.

وقد تعاملت الدراسة مع نساء تعرضن للضرر املباشر، وتنوعن بني أم، وزوجة، وأخت 
شهيد أو معتقل، ونساء جريحات وصاحبات بيوت هدمت، وأخريات كنّ شاهدات 

على مواقف عنف حتولن "لضحايا مخفيني" خالل االنتفاضة الراهنة. 

غير  األخريات  الضحايا  ملساعدة  مالئمة  إلستراتيجيات  الوصول  البحث  وحاول 
لنساء  إحداها  مركزة  مجموعات  الثانية  املرحلة  في  شكلت  فيما  املقابالت، 
ناجيات بني 10–15 مشاركة، واألخرى مع العاملني في مجال التربية؛ كاألخصائيني 
واحملامني.   الصحة اجلسدية،  وأطباء  النفسيني،  واملعاجلني  واملعلمني،  االجتماعيني، 
وحتويل  منطقة،  كل  في  واحدة  داعمة،  مجموعات  بتشكيل  املركز  قام  ثم  ومن 

النساء أنفسهن إلى داعمات لنساء أخريات ميررن بالتجربة نفسها.
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ملحق 1
اخلدمات التي يقدمها منتدى املنظمات األهلية الفلسطينية ملكافحة العنف ضد املرأة:

 خدمة اإلرشاد النفسي واالجتماعي للنساء إرشاد نفسي واجتماعي1
ضحايا العنف.

ألفراد  واالجتماعي  النفسي  اإلرشاد   خدمة 
اتمع بشكل عام.

(عائالت  للمصدومني  النفسي   الدعم 
املعتقلني).

 عالج نفسي، عالج نفسي طبي.عالجي2

اتمع برامج دعم ومناصرة3 قضايا  في  ومناصرة  دعم   برامج 
املدني.

 الدعوة واإلعالم.

 تدريب مهنيني بقضايا العنف.تدريب4
حقوق  على  والتدريب  اجلماهيرية   التوعية 

اإلنسان جلميع الفئات.
عمل،  ورش  عقد  خالل  من  تثقيفية   برامج 

وأيام دراسية، وندوات.
 التوعية والتثقيف للنساء.

 التوعية والتثقيف اتمعي.
 بناء قدرات املؤسسات احمللية.

 إعداد برامج تربوية ملناهضة العنف.توعوي5
 إصدار نشرات.

بالتمييز الدميقراطية وحقوق اإلنسان6 تتعلق  شكاوى  ومتابعة   تلقي 
بشكل عام.

 إعداد التقارير القانونية واخلاصة حول حقوق 
املواطن.

 املساهمة في رفع الوعي القانوني واحلقوقي 
والصحي والثقافي والتربوي لدى النساء.

القانونية  بحقوقهن  العامالت   توعية 
واالجتماعية.

 مراجعة القوانني واللوائح التنفيذية الصادرة 
عن السلطة الوطنية الفلسطينية والبحث 

في مدى احترام حقوق اإلنسان فيها.
 تعليم الدميقراطية من خالل برنامج احلكومة 

املدرسية.
 تعزيز مشاركة املواطنني مبؤسسات احلكم احمللي.
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صنع القرار.تنمية قدرات املرأة7 في متكني املرأة برنامج
إلى تفعيل  الساعية النسوية املبادرات تعزيز

اتمعي. املرأة دور
بقطاعاتها  للنساء القيادية القدرات  تنمية

القرار. صنع إلى مراكز إليصالها كافة
في  الفلسطينية املرأة دور وتعزيز  تقوية

قطاع غزة.
والفنية  املهنية مهاراتها وتنمية تقوية املرأة
والقيادية واإلدارية االقتصادية ااالت في

العامة. اتمعية
اتمع  في  املرأة دور عن بديلة رؤية تقدمي
واملبدع الفعال دورها وتوضيح الفلسطيني
والتطوير التنمية عملية في كشريك

االجتماعي.
العملية  في املرأة مشاركة تقوية 

السياسية.
مجتمعية. تنمية

الفرص8 وتكافؤ لكال اجلنسني.العدالة الفرص تكافؤ إرساء

والبيانات9 الفلسطينية اإلحصائيات النسوية احلركات وتزويد إمداد
لرسم الضرورية واإلحصائيات باملعلومات
األسس إرساء جانب إلى االستراتيجيات
من النساء قضايا حول  معلوماتية  لقاعدة

األبحاث. خالل

وقت األزمات10 مع األطفال مع التدخل التعامل في األمهات مهارات  تنمية
األطفال وقت األزمات.

في  لألطفال وتفريغية ترفيهية فعاليات
بشكل خاص. األزمات ظروف

مع األطفال. األزمات وقت التدخل

خدمات صحية شاملة.صحة11

بالوساطة12 (التحكم التحكيم البديلة بالطرق النزاعات  حل
بالوساطة)

الهاتف13 عبر اخلطتقدمي املساندة برنامج و/أو املساعد اخلط برنامج 
الهاتفي.

الضحية14 أو دعم احملكمة أو  الشرطة إلى  املرافقة 
املستشفى.

احلماية15 اآلمنتوفير البيت
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 برنامج التثقيف املدني.التثقيف املدني16

 مشاريع إنتاجية خدمية صغيرة.اخلدمات اإلنتاجية17

 برنامج التطوع.التطوع18

 أبحاث ودراسات.أبحاث ودراسات19
 تنمية مجتمعية.

 فتح جسور التواصل بني النساء في فلسطني التشبيك20
واملنطقة العربية والعالم من خالل املشاركة 
وتبادل  النسوية،  التواصل  شبكات  في 
خبرات  من  واالستفادة  واملنشورات،  الزيارات 

احلركة النسوية عربياً وعاملياً.
 منتدى املنظمات غير احلكومية الفلسطينية 

ملناهضة العنف ضد املرأة.
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