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اإلهذاء

رحمو اهلل رحمة كاسعة. ،إلى ركح أبي العزيز

إلى الكالدة العزيزة أطاؿ اهلل في عمرىا.

إلى زكجي كبناتي األعزاء.

إلى إخكاني كأخكاتي

إلى صديقاتي كرفيقات دربي

إلى أساتذتي في برنامج الدراسات اإلسالمية المعاصرة في جامعة القدس

كنفعنا اهلل بعممكـ. ،بارؾ اهلل فيكـ 

أيىدم ىذا الجيد المتكاضع.

الباحثة

كاممة سميماف 
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 انشكر وانرمذير

كالصالة  ،ككٌفقني عمى إتماـ ىذه الرسالة ،الذم أنعـ عميٌ  ،بنا مباركنا فيوالحمد هلل حمدنا كثيرنا طيٌ         
 كصحبو الكراـ أجمعيف. ،كعمى آلو ،محمد بف عبد اهلل ،كالسالـ عمى خير األناـ

الذم كاف لي  ،الداعـ لي في رسالتي ،أتقدـ بالشكر الجزيؿ ألستاذم الدكتكر" مشيكر الحبازم "       
كزٌكدني  ،كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساعدني ،اإلشراؼ عمى ىذه الرسالةالشرؼ في تكرمو ب

عٌز  ،سائمة المكلى ،التي أثرت الرسالة سكاء أكاف ذلؾ مف خالؿ االستشارة أـ المقابالت ،بالمعمكمات
 كجٌؿ أف يجزييـ خير الجزاء.
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ًُهّخض  ان

ثـ  ،كعكامؿ ظيكرىا كأىدافيا ،ىمية في دكلة فمسطيفتناكلت ىذه الدراسة نشأة المنظمات األ      
أكضحت الدراسة كاقع المنظمات األىمية في فمسطيف منذ تأسيسيا باسـ كزارة المنظمات األىمية انتيانء 

 بتحكليا إلى المنظمات األىمية.  

ممة في ازدياد الجمعيات الٌنسكية العا ،كلقد شيد العقديف األخيريف مف القرف الحالي          
كزيادة مطالبيا في مكضكع  ،كتنٌكع مجاالت عمميا ،المحافظات الشمالية مف فمسطيف )الضفة الغربية( 

الذم يضـٌ بنكدنا تضمنت حقكؽ  ،كذلؾ عمى الٌرغـ مف كجكد قانكف العمؿ الفمسطينيٌ  ،حقكؽ المرأة
لعمؿ الفمسطيني كمطالب لذلؾ تتناكؿ ىذه الدراسة " حقكؽ المرأة في العمؿ: بيف قانكف ا ،المرأة 

مناقشة طبيعة الحقكؽ العمالية التي  ،الجمعيات الٌنسكية المتعٌمقة بالعمؿ مف كجية نظر اإلسالـ "
أك حذفيا الجمعيات الٌنسكية غير الحككمية العاممة في المحافظات  ،أك تعديميا ،تطالب بفرضيا

كذلؾ في الحقبة الممتٌدة ما بيف سنة )  ،ةكمدل مالءمتيا لمشريعة اإلسالميٌ  ،الشمالية مف دكلة فمسطيف
 ـ(. 2015ـ إلى سنة 1994

كعدـ معرفة  ،كالذم دفعني إلى اختيار ىذا المكضكع : كثرة الجمعيات الٌنسكية العاممة في ىذا المجاؿ  
أـ التي  ،كثير مف الٌنساء في فمسطيف بطبيعة حقكقيف سكاء أكانت مكجكدة في قانكف العمؿ الفمسطيني

كمعرفة مدل مالءمة الحقكؽ العمالية التي تيحٌددىا قكانيف السمطة  ،ب بيا الجمعيات الٌنسكيةتطال
 كالتي تهطالب بيا الجمعيات الٌنسكية لمشرع اإلسالمي. ،الكطنية الفمسطينية

مما يؤدم إلى  ،كتكمف مشكمة الدراسة في أٌف كثيرنا مف النساء العامالت ال يعرفف ما ىي حقكقيف 
 ،ف مف أصحاب العمؿ؛ ليذا أردت الكقكؼ عمى معرفة بنكد العمؿ الفمسطيني الخاص بالٌنساءاستغاللي

 كمعرفة حقيقة مطالب الجمعيات النسكية فيما يتعمؽ بتمؾ الحقكؽ كمكقؼ اإلسالـ مف ذلؾ كمو.  

 كالتحميمي.  ،كالكصفي ،كقد اعتمدت في إعداد ىذه الدراسة عمى ثالثة مناىج ىي: التاريخي

لتي كالتعديالت ا ،كثقافة المجتمع في تقديـ األفكار ،ت الدراسة بضركرة مراعاة الشريعة اإلسالميةكأكص
 تطالب بيا الجمعيات الٌنسكية
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Title : Women's Rights at Work: Between the Palestinian labor law and 

the demands of women's associations related to work from the point of 

view of Islam 

Prepared by : Kamleh Khalil Mohammed Suleiman 

Subervisor : prof. Mshor  Habazi 

Abstract 

This study examined the emergence of NGOs in the State of Palestine, and the factors of their 

emergence and objectives. The study also revealed the reality of NGOs in Palestine since its 

establishment on behalf of the Ministry of NGOs ending their transformation into NGOs  . 

The last two decades of the present century saw the increase in the number of women's 

associations operating in the northern governorates of Palestine, the diversity of their fields 

of work, and the increase in their demands on women's rights, despite the existence of the 

Palestinian labor law, This study deals with the "rights of women in employment: between 

the Palestinian labor law and the demands of women's associations related to work from the 

point of view of Islam." Discussing the nature of labor rights that require the imposition, 

amendment or deletion of women's non-governmental organizations operating in the 

northern governorates of the state Palestine, and its suitability to Islamic law, in the period 

between the years (1994 to 2015)..                                   

And the fact that many women in Palestine are not aware of the nature of their rights, 

whether they exist in the Palestinian labor law or that are demanded by women's 

associations, and to know the appropriateness of labor rights, as defined by the laws of the 

Palestinian National Authority , Which is claimed by women's associations of Islamic law. 

The problem of the study is that many working women do not know what their rights are, 

which leads to their exploitation by employers. I wanted to know the terms of the 

Palestinian work on women and to know the truth about the demands of women's 

associations regarding these rights and the position of Islam.Finally, in the fourth chapter of 

the study, the position of Islam on the work of women, CEDAW, 

And the demands of women's associations 

The preparation of this study was based on three approaches: historical, descriptive, and 

analytical. 

The study recommended the need to observe Islamic law, and the culture of society in 

providing ideas, and amendments demanded by women's associatio
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 انًمذيح

 اهلل صؿٌ  محمد، سيدنا أجمعيف اهلل خمؽ أشرؼ عمى الـكالسٌ  الةكالصٌ ، العالميف ربٌ  هلل الحمدإٌف     
 :كبعد، الديف يكـ إلى المياميف الغرٌ  كأصحابو آلو كعمى ـ،كسمٌ  عميو

ازدياد الجمعيات الٌنسكية العاممة في  ،فيالحظ الدارس خالؿ العقديف األخيريف مف القرف الحالي       
بيا في مكضكع كزيادة مطال ،كتنٌكع مجاالت عمميا ،المحافظات الشمالية مف فمسطيف )الضفة الغربية( 

الذم يضـٌ بنكدنا تضمنت حقكؽ  ،كذلؾ عمى الٌرغـ مف كجكد قانكف العمؿ الفمسطينيٌ  ،حقكؽ المرأة
لذلؾ تتناكؿ ىذه الدراسة " حقكؽ المرأة في العمؿ: بيف قانكف العمؿ الفمسطيني كمطالب  ،المرأة 

طبيعة الحقكؽ العمالية التي  مناقشة ،الجمعيات الٌنسكية المتعٌمقة بالعمؿ مف كجية نظر اإلسالـ "
أك حذفيا الجمعيات الٌنسكية غير الحككمية العاممة في المحافظات  ،أك تعديميا ،تطالب بفرضيا

كذلؾ في الحقبة الممتٌدة ما بيف سنة )  ،كمدل مالءمتيا لمشريعة اإلسالمٌية ،الشمالية مف دكلة فمسطيف
 ـ(. 2015ـ إلى سنة 1994

 أىميا:  ،المكضكع كدراستو أسباب عديدةكقد دفعني الختيار ىذا 

 كثرة الجمعيات الٌنسكية العاممة في ىذا المجاؿ. -1

عدـ معرفة كثير مف الٌنساء في فمسطيف بطبيعة حقكقيف سكاء أكانت مكجكدة في قانكف العمؿ  -2
 أـ التي تطالب بيا الجمعيات الٌنسكية. ،الفمسطيني

كالتي تهطالب  ،دىا قكانيف السمطة الكطنية الفمسطينيةمعرفة مدل مالءمة الحقكؽ العمالية التي تيحدٌ  -3
 بيا الجمعيات الٌنسكية لمشرع اإلسالمي.

 كتنبع أىمية ىذه الدراسة مف: 

جيؿ كثير مف النساء العامالت ما ليف مف حقكؽ كما عمييف مف كاجبات ما يؤدم إلى استغالليف  -1
 مف أصحاب العمؿ.

 في العمؿ يىحدُّ مف إشكاليات العمؿ. إف معرفة المرأة العاممة حقكقيا -2
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 معرفة مدل مكافقة مطالب الجمعيات الٌنسكية فيما يتعمؽ بحقكؽ المرأة لمشريعة اإلسالمٌية. -3

كمقارنة ذلؾ  ،ـ( 2010اطالع المجتمع الفمسطيني عمى الكثيقة الحقكقية لممرأة الفمسطينية لعاـ ) -4
 سالـ منيا.كمكقؼ اإل ،بالقكانيف الفمسطينية النافذة

 تقديـ تكصيات تؤدم إلى منح المرأة حقكقيا بما يكافؽ الشريعة اإلسالمية. -5

 مشكمة الدراسة: 

مما  ،تكمف مشكمة الدراسة في أف كثيٌرا مف الٌنساء العامالت ال يعرفف ما ىي حقكقيف في العمؿ     
كد قانكف العمؿ الفمسطيني يؤدم إلى استغالليف مف أصحاب العمؿ؛ ليذا أردت الكقكؼ عمى معرفة بن

كمكقؼ اإلسالـ مف  ،كمعرفة حقيقة مطالب الجمعيات النسكية فيما يتعٌمؽ بتمؾ الحقكؽ ،الخاص بالنساء
 ذلؾ كمو.

  :داف الدراسةأى

 معرفة حقكؽ المرأة الفمسطينية في العمؿ كفؽ قانكف العمؿ الفمسطيني. -1

 لمرأة في العمؿ.معرفة حقيقة مطالب الجمعيات النسكية لحقكؽ ا -2

 معرفة مدل اتٌفاؽ مطالب الجمعيات النسكٌية المتعٌمقة بحقكؽ المرأة مع الشريعة اإلسالمية.-3

 منع االستغالؿ الكاقع عمى المرأة بسبب جيميا لحقكقيا. -4

 تحسيف أداء المرأة العاممة. -5

 ئمة الدراسة: أس

حكؿ حقكؽ المرأة في العمؿ كمطالب الجمعيات ستحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف أسئمة كثيرة تدكر     
 :كمف ىذه األسئمة، الٌنسكية في ىذا المجاؿ

 ما حقكؽ المرأة التي تضمنيا قانكف العمؿ الفمسطيني المعمكؿ بو في فمسطيف؟  -1
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 ما الجمعيات النسكية المعنية بحقكؽ العمؿ لممرأة؟ -2

 أة؟ما مطالب الجمعيات الٌنسكية المتعمقة بحقكؽ المر -3

ما التعديالت التي تطالب بيا الجمعيات النسكية فيما يتعمؽ بقانكف العمؿ الفمسطيني الخاص  -3
 بالمرأة؟ 

ما األسباب التي دعت الجمعيات الٌنسكية لممطالبة بتعديؿ أك إلغاء أك تشريع قكانيف عمؿ المرأة  -4
 الفمسطيٌنية؟ 

 الشريعة اإلسالمٌية؟  ما مدل مكاءمة مطالب الجمعيات النسكية لتعاليـ -5

 ما اآلثار السمبية المترتبة عمى جيؿ المرأة بحقكقيا في العمؿ؟  -6

 ما النتائج اإليجابية المترتبة عمى معرفة المرأة بحقكقيا في العمؿ؟  -7

عطائيا حقكقيا؟ -8  ما اإلجراءات الكاجب اتخاذىا لضماف إنصاؼ المرأة كا 

 الدراسات السابقة: 

ٍف تناكؿ ىذا المكضكع –مى حد اطالعي ع –لـ أجد       كبالكيفٌية التي تسعى  ،في دراسات مستقمة ،مى
كقد  ،كلـ يفردىا ببحث مستقؿ حسب ما ىك مأمكؿ ،بؿ كجدتي مىٍف ذكر بعضيا ،إلييا ىذه الدراسة

كيمكف اإلفادة منيا في مختمؼ فصكؿ  ،كجدت دراسات عديدة تناكلت ىذا المكضكع مف جكانب مختمفة
 كأىميا:  ،اسةالدر 

دراسة بعنكاف: " تطكر الفكر النسكم في قطاع غزة كالضفة الغربية " تأليؼ أسماء جياد   -1
قٌدمت في كمية اآلداب بالجامعة اإلسالمية في غزة سنة  ،كىي رسالة ماجستير ،إسماعيؿ

 ـ(.   2015 –ىػ 1437)

اتناكلت ىذه الدراسة متابعة التطٌكر الذم حدث عمى الفكر النسكم   كقد  ،خالؿ خمسة عشر عامن
 :تكصمت الباحثة إلى عدة نتائج منيا
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 المرجع لتمؾ كالشريعة اإلسالمية اإلسالمي الديف جعؿ عبر، الفمسطينية المرأة بحقكؽ المطالبة-1  
ذككرنا  إلى الناس؛ أقرب كأٌف الديف، الغربية الدكلية كالمؤتمرات االتفاقيات كليس، كالحقكؽ المطالب

ناثنا  كتأثيرنا عمييـ. ،أكثر إقناعناك  ،كا 

 تغٌير االزدياد يرافؽ ذلؾ كلـ، ككاضح كبير بشكؿ فمسطيف في الٌنسكية المؤٌسسات عدد ازداد-2   
 المجتمع في فعمينا كالميٌمشات ،كالمعٌنفات، الفقيرات الفمسطينيات النساء حياة في كمممكس ميالحظ فعمي

 .الفمسطيني

، المتشابية كالمتكررة كالتدريبات، كاألنشطة، البرامج مف مجمكعة مفض الٌنسكية المؤسسات تعمؿ -3 
 .المحدكدة األىداؼ مف مجمكعة كعبر

لـ يحصؿ تغيير عمى مسار حياة  ،كيفيـ مف ىذه الدراسة بأٌنو عمى الرغـ مف ازدياد الجمعيات النسكية 
 الٌنساء الفقيرات كالمعنفات.

 

الٌنسكية في التخطيط التنمكم في األراضي الفمسطينية " تأليؼ دراسة بعنكاف " دكر المؤٌسسات  -2    
 دكر المؤسسات الٌنسكية في التخطيط التنمكم في األراضي الفمسطينية.  ،سمية سميح عاـ

كذلؾ بدراسة أىـ الجكانب التي  التخطػيط التنمكم، فػي النسكية دكر المؤسسات ىذه الدراسة تناكلت     
 ،ي رسـ السياسات كالخطط االستراتيجية التي تستند عمييا رؤاىا المستقبميةتساعدىا عمى المشاركة ف

  النتائج كمنيا: مف كقد تكصمت الدراسة لعدد ،كفئاتيا المستيدفة ،كمرجعيتيا

 في كالمتغٌيرات يتناسب بما أىدافيا تعديؿ النسكية إلى المؤسسات معظـ اتجيت أكسمك اتفاؽ بعد-1 
 المرأة، لدكر تنمكية رؤية تعكس تنمكية أىداؼ التغيير تضميف ىذا يميز ما كأىـ، السياسية الجكانب
 لممشاركة النساء كتأىيؿ، تدريب ككذلؾ، التنمكية الجكانب عمى في عمميا المؤٌسسات ترٌكز ىذه كبدأت
ا، أكثر النسكية المراكز رؤية أصبحت فقد ،الشاممة التنمية في  التي كالحٌساسة، الميمة لمقضايا كضكحن

 .تخٌص المرأة
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الفئات  مف حاجة منطمقة أىدافيا تكف لـ حيث الٌنسكية، المؤٌسسات لعمؿ كاضحة رؤية كجكد عدـ-2 
نما المستيدفة،  .التقميدم العمؿ مف في الخركج الٌنسكية المؤٌسسات كرغبات، طمكحات عكست كا 

 عمػى المشاركة في تسػاعدىا يالت األمكر مف النسكية المؤٌسسات بيف كالتعاكف الفعاؿ التنسيؽ يعتبر-3 
، كرؤية أىداؼ بعضيا ضمف مع كبالتعاكف، مجتمعة المؤٌسسات تمؾ عممت إذا كبخاصة التنمية،
 .الجميع قبؿ مف عمييا كمتٌفؽ، كاضحة تنمكية كخطط

تنمكيػة شاممة  خطة كجكد عدـ إلى التنمكية الخطط في النساء مشاركة غياب أك ضعؼ يعكد-4 
إلى عدـ كجكد  إضافة الٌنسكية، الحركة صعيد أـ، الحككمة صعيد أكاف ذلؾ عمى سكاء كتقٌدمية،
 أكلكيات النساء حقيقيػة تعكس كمظمػة، جامعة كاحدة مرجعية تكافر كعدـ ميكٌحد، تقٌدمي نسٌكم خطاب

 فييا جميع تشارؾ ميكٌحدة بكضػع استراتيجية صػفكفيا تكٌحد لـ الٌنسكية المؤٌسسات كأفٌ . كىمكميفٌ 
 .كالحزبية الفئكية عف بعيدة لمؤٌسسات،ا

شراكيا المرأة دمج كأنشطتيا، برامجيا خالؿ مف الٌنسكية المؤٌسسات استطاعت-5 العامة،  فػي الحياة كا 
التشريعي،  كالمجمس المجػالس المحمية فػي القػرار صنع مكاقع إلى الٌنساء مف عدد بكصكؿ كذلؾ

 .النسائية( 1)"  الككتا بتحقيؽ"

 كعي عمى كىػذا يدؿ مجاالت عديدة، في التدريب إلى الٌنسكية المؤٌسسات حاجة الدراسة أظيرت-6
 .لتطكيره جاىدة كتسعى كادرىا، يعترم الذم لمضعؼ المؤٌسسات

 المسػتقبمية، لتجاكز عقبات البرامج أىـ مف كالتأثير كالتعبئة كالتمكيف، كالتثقيؼ، التكعية برامج تعتبر-7 
 .التنمكية السياسات رسـ في المشاركة في الٌنسكية المؤٌسسات

 كتشير ىذه الدراسة إلى دخكؿ المرأة مجاالت عديدة، كاتساع مطالبيا في ظؿ التحديات القائمة. 

                                                           
.الككتا النسائية في لكجكد فئة معينة ضمف المجمكع الككتا ىي: ىدؼ رقمي يمثؿ نسبة تمثؿ حدنا أدنى أك أعمى (1)

ارة عف حؿ لممشكمة التاريخية لممشاركة المتدنية لمنساء في السياسة تضع حدنا أدنى لتمثيؿ النساء. فنظاـ الككتا ىك عب
ميناز الشأف السياسي، نتيجة عكامؿ تتعمؽ بالتقاليد، كأخرل ترتبط بعكامؿ اجتماعية كثقافية كغيرىا مف العكامؿ. انظر: 

 . 132ص  ،التكصؿ إلى اتخاذ المبادرة السياسية لمٌنساء ،أفخمي
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عمؿ المرأة في ضكء الشريعة اإلسالمية " ، تأليؼ محمكد يكسؼ الشكبكي قٌدـ في" بحث بعنوان " -3
 كالذم عقد بكمية الشريعة كالقانكف بالجامعة اإلسالمية في  مؤتمر التشريع اإلسالمي كمتطمبات الكاقع "

 ـ (.2006/ 14/3-13 غزة في الفترة:)

 :اآلتية النتائج إلى الباحث البحث تكصؿ خالؿ كمف    

المشكمة  كىذه افتراضية، كليست حقيقية، مشكمة راتبيا في حؽٌ  لو كمف المرأة، عمؿ مشكمة إفٌ -1  
 .محمية كليست عالمية

 .معسرات كأمو إٍف كفٌ  بنتو ككذلؾ عمى كالعسر، اليسر في الزكج عمى الزكجة كاجبة نفقة إفٌ -2  

 .سيئة كآثار نتائج مف عميو يترتب لما يحٌبذه اإلسالـ ال كلكف مباح، إٌف عمؿ المرأة–3  

ع م تتفؽ ليا، كالتي تصمح التي الميٌمات بعض في العمؿ كبيف، المرأة نىحكؿ بيف أف ال يجكز–4  
 .حاجاتيا كلتسد ،كقدراتيا طبيعتيا

 كيتيح فرص ،ييقٌمؿ مف نسبة البطالة فرصة لمشباب لمعمؿ، ما يتيح الٌنسائية العمالة تقميص إفٌ -5  
 .المستعصية المشكالت مف الزكاج، كيحٌؿ كثيرنا

 منيج الدراسة:

 كالتحميمي.  ،كالكصفي ،كقد اعتمدت في إعداد ىذه الدراسة عمى ثالثة مناىج ىي: التاريخي

 كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج عديدة، أىميا: 

 عدـ مراعاة الشريعة اإلسالمية في بعض المطالب التي تطالب بيا الجمعيات النسكية. -1

كغالبنا ما يككف ىذا التمكيؿ  ،االعتماد بشكؿ كبير عمى التمكيؿ الخارجي لمجمعيات النسكية -2
 ىذا التمكيؿ.كعند عدـ االلتزاـ بالشركط يكقؼ  ،مشركط

كالتعديالت التي  ،كثقافة المجتمع في تقديـ األفكار ،كأكصت الدراسة بضركرة مراعاة الشريعة اإلسالمية
 تطالب بيا الجمعيات الٌنسكية.
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 الفمسطينية السمطة الوطنيةب وعالقتياونشأتيا  ،مات األىمية؛ تعريفياالمنظ -األول الفصل

 عريفيا ونشأتيا.؛ تةالمنظمات األىمي-األول المبحث  

 تعريفيا لغة واصطالًحا.-1           

 تعريفيا لغة.-أ                

 تعريفيا اصطالًحا.      -ب                

 .عواممياو  المنظمات األىميةنشأة  -الثاني المبحث   

 نشأة المنظمات األىمية.-أ              

 ة.عوامل ظيور المنظمات األىمي-ب              

 أىداف المنظمات األىمية.-ج             

 واقع المنظمات األىمية في فمسطين.-د              

 .وأعماليا ،وتطورىا ،نشأتياتعريفيا و  ،وزارة المنظمات األىمية -الثالث المبحث  

 تعريفيا. -أ              

 نشأتيا. -ب              

 .المنظمات األىمية وزارة-ج             

 إلى ىيئة. تحّوليا-1               

  .يامكاتب-2               

 .أعمال المنظمات األىمية-د             

 أعمال الييئة.-1            

 أعمال المكاتب-2             
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 انفظم األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انًُظًاخ األههيح؛ ذؼريفها، وَشأذها وػاللرها تانطهطح انىطُيح انفهططيُيح

 انًُظًاخ األههيح؛ ذؼريفها، وَشأذها. -األول ثحثانً   

نىظَّمو فانتظـ نىظىمىو يىٍنًظميو نىٍظمنا كنظامنا ك  ،: النٍَّظـي: تعني التأليؼ(1)كممة نظـ تعريفيا لغة:-1   
ـي مثمو ،تي المؤلؤ أم جمعتو في السٍّْمؾكنظىمٍ  كتىنىظَّـ. ـى  ،تومٍ كمنو نىظىٍمتي الشّْعر كنىظَّ  ،كالتنظي كنىظى

: ـي ظٍ تو. كالنَّ مٍ ظى فقد نى  ،لى بعضو إً بعضى  تى مٍ مى ك ضى و بآخر أى تى نٍ رى شيء قى  ككؿُّ  األمرى عمى المثىؿ.
ـ ظٍ . كنى ةمى ظٍ كاحدتو نى  ،كغيرىما كخرزو  تو مف لؤلؤو مٍ : ما نظى ـي ظٍ كصؼ بالمصدر. كالنَّ  ،ظكـي نٍ المى 
  يصائو.و في صً ظؿ: حبُّ نٍ الحى 

ـي: ما نى    ـي . كً ظاـه نً  ؿو صٍ منو كأى  شعبةو  ككؿُّ  ،فيو الشيء مف خيط كغيره تى مٍ ظى كالنّْظا مر: كؿ أى  نظا
ـي كأى  ةمظً نٍ كالجمع أى  ،والكي مً   ،ظاـ كاحدو إلى بعض في نً بعضى  الخرزى  ؾى ظمي نى  ـي ظٍ . الميث: النَّ ـه ظي كني  ناظي

ـي و. كالنّْ أم ال تستقيـ طريقتي  كذلؾ ىك في كؿ شيء حتى يقاؿ: ليس ألمره نظاـه   ظـي نٍ الذم يي  : الخيطي ظا
 ؛ كقاؿ:ـه ظي كجمعو ني  ،ظاـه ه فيك نً ـ بو المؤلؤ أك غيري ظى نٍ يي  خيطو  ككؿُّ  ،بو المؤلؤي 

 ـظي النُّ جرم متى الذم يى  دً ريً ؿ الفى ثٍ مً         

 صؿ مصدر. قاؿ: كىك في األى  ،مف لؤلؤو  ـه ظٍ . كنى ـي ظيً تَّنٍ كال ـي ظٍ ؾ النَّ كفعمي  

ككذلؾ األىٍىمة, كأىٍىؿي المذىب: مىٍف يىدًيف بو. كأىٍىؿي  ،: أىىؿ الرجؿ كأىٍىؿي الدار(2): األىٍىؿككممة      
ٍف يىدًيف بو. كأىٍىؿي األىمر: كيالتيو. كأىٍىؿي البي  ت: سيكَّانو. كأىٍىؿي الرجؿ: أىخىصُّ الناس بو.اإًلسالـ: مى

                                                           
 .مادة نظـ ،ربلساف الع ،انظر: ابف منظكر  (1)
 .مادة أىؿ ،لساف العرب ،انظر: ابف منظكر  (2)
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كنظـ فرعية كعناصر  ،تنظيمي تضـ في داخميا أنساؽ أما تعريؼ المنظمة أك المؤسسة ىي نسؽ
كليا ثقافة  ،كليا مناخ تنظيمي ،كليا بيئتيا الداخمية كالخارجية ،تتفاعؿ فيما بينيا ليا أىدافيا

 كال مدخالتيا كمخرجاتيا.  ،تنظيمية

 :(1)تعرٌفها اصطالًحا-2   

 جمع كىي:"  األكلػى "المنظمات كممتػيف، مػف المغػة فػي" األىميػة  المنظمػات" مصػطمح يتكػكف       
ا يػنظـ نظػـ مػف مػأخكذة تنظػيـ، تعنػي كالتي منظمة  المنظمػة ليػذه يكػكف حيػث ،منظمػة أك تنظيمن
 بأنشػطة لمقيػاـ؛ البشػر مػف مجمكعػة اجتمػاع فػي يتمثػؿ يػافك ىػي فالمنظمػة عميػو؛ بنػاءن  تتأسػس نظػاـ
 .مباشر غير أك مباشر بشكؿ البشر ىػؤالء منيػا يسػتفيد مشػتركة كمنػافع نتػائج لتحقيػؽ محػددة

تحريؾ  خالؿعبارة عف كياف تنظيمي ييدؼ إلى تحقيؽ أغراض معينة مف  ىي :المنظمةتعريؼ ك 
المتغيرات البيئية الداخمية  االعتباراـ مكارد مختمفة مع أخذىا في أنشطة ككظائؼ محددة باستخد

كحدة أك نظاـ جزئي مف  إالكالخارجية المحيطة بالمنظمة. كبناء عمى ىذا فإف المنظمة ما ىي 
 (2).منظكمة متكاممة تمثؿ البيئة أك المجتمع الذم يحيط بيا

 : كىي ،" األىمية والكممة الثانية"  

 عف المستقمة المنظمات مف كبيرة مجمكعة إلى يةاألىم المنظمات طمحمص يشيرحيث     
 أىػدافنا ككنيػا مػف أكثر قانكنية أك ،إنسانية أىدافنا ليا بأفٌ  ةرئيس بصكرة تتسـكىي الحككمػات، 

 المستضعفة كالفئات الفقراء مصالح تقرير أك المعاناة، تخفيؼ إلى بصػكرة عامة كتسػعى تجاريػة،
 المجتمعات بتنمية االضطالع أك األساسية، االجتماعية الخدمات أك تكفير البيئة، حماية أك األخرل،
  كىذا بشكؿ نظرم. .المحمية

                                                           
(1) www.qou.edu/arabic/conferences/hrdiphs2015/researches/dr_jalal_nabeel.pdf 
 

)2(  tion_3_3720_6203.www.uobabylon.edu.iq/eprints/publica 

http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_3_3720_6203.pdf
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 :(1)ىي األىمية المنظمات لتعريؼ معايير عدة اعتماد تـ عاـ كبشكؿ      

 المؤقت. التجمع مجرد عف يميزىا محدىد دمكحٌ  مؤٌسسي شكؿ لممنظمة يككف أف -1

 مف أحياننا الدعـ بعض عمى حصمت كلك حتى الحككمة عف مؤسسينا منفصمة فتكك  أف -2
 الحككمة.

 .جموأ مف قامت الذم اليدؼ في تصب تجنييا التي األرباح تككف أف -3

 .خارجية قكة مف كليس اذاتين  كتدار تحكـ أف -4

 .الحزبي بالمعنى بالسياسة تعمؿ ال أف -5

 .طكعيةالت المساىمة مف قدر عمى تشتمؿ أف -6

 .اسياسين  عمالن  األىمية الجمعيات حالة في اإلنساف حقكؽ تعتبر ال -7

األىمية تسمى منظمات القطاع الثالث) فيي ليست محسكبة عمى  تكخالصة القكؿ: أف المنظما
القطاع العاـ الحككمي كال عمى القطاع الخاص إنما عمى القطاع الشعبي المجتمعي( كىي منظمات 

 تطكعية غير ربحية.

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)https://www.almjhar.com   
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 .وػىايهها ،َشأج انًُظًاخ األههيح -انثاَي انًثحث

 .(1)وأسباب ذلك ،المنظمات األىمية نشأة-أ 

 فمسطيف فييا بما الشاـ بالد في المجتمعية المنظمات ظيكر لبداية التاريخية الجذكر ترجع       
 في الشاـ بالد سكاف مف بغيره أسكة الفمسطيني الشعب شارؾ حيث العثماني، العيد أكاخرإلى 

 تغييب عمى كالرد ،العثمانية القكمية النزعة لمكاجية السياسي القكمي البعد ذات الجمعيات تأسيس
 .العربية األقاليـ كضاعأل العثماني االىتماـ

 في بطابعو القائمة الجمعيات كأىداؼ غايات الفمسطيني النضالي البعد طبع األساس ىذا كعمى     
 لمبررات الحقيقي كالمحرؾ الباعث عممينا البعد ىذا دسٌ جي  بؿ ؛فحسب ىذا ليس ،الزمنية الحقبة تمؾ
نشائيـ الفمسطينييف خمؽ  الحاجة أضحت بحيث المجتمعية، المؤسسات مف كغيرىا لمجمعيات كا 

 الفمسطينييف بعث كراء الكامف الفعمي كالمعيار األساس الفمسطينية النضالية كالظركؼ السياسية
 .كاألىمية المجتمعية تلمجمعيا كتككينيـ

نشاء ،تأسيس تـ فقد المرحمة لتمؾ كاستنادنا        االنتداب مرحمة في األىمية الجمعيات عشرات كا 
 ىكيتيـ عف كالدفاع كالمقاكمة ،النضاؿ راية الفمسطيني الشعب أبناء خالليا مف حمؿ التي البريطاني
 مع فمسطيف في لمييكد قكمي كطف نشاءإ في المتمثمة كالسياسات، التحديات مكاجيةفي  الكطنية
 .فمسطيف في لمسكاف كالصحية ،كاإلنسانية االجتماعية الخدمات تقديـ في اإلسياـ

 شيد ،( ـ1967 /5/6)  في غزة كقطاع الغربية الضفة لمناطؽ اإلسرائيمي االحتالؿ بعد حديثنا    
  .ةالمحتم األراضي صعيد عمى كاسعنا انتشارنا األىمي العمؿ

 سياسي كاقع خمؽ إلى ذلؾ أدل(  ـ1994 عاـ)  الفمسطينية الكطنية السمطة قياـ بعدك       
 رافؽ ية،األىم لممنظمات جديدة عمؿ مجاالت ظيكر عمى عمؿ الجديد الكاقع ىذا جديد، كاقتصادم

                                                           
(1)  www.qou.edu/home/sciResearch/researchersPages/.../islamicUniversityConf.pdf 
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 التي الفمسطينية الكطنية السمطة اختصاص مف أصبحت التي المجاالت بعض في انحسار ذلؾ
  .(1)المكجكدة األىمية المنظمات بعض بعمؿ تيتـ أصبحت ،كزارات شكمت

 .(2)عكامؿ ظيكر المنظمات األىمية-ب 

 كأىـ تمؾ األسباب ىي: ،أسيمت عدة عكامؿ في ظيكر المنظمات األىمية في فمسطيف  

 .الرسمية الكطنية في أرض فمسطيف الدكلةأجيزة  غياب(1     

عمى  ،كفضح ممارساتو ،اإلسرائيميً  لالحتالؿ خراأل الكجو عف في الكشؼ المساىمة(2     
 الصعيد الدكلي.

 .المحتؿ تقديميا أىمؿ التي المجتمعية الخدمات تقديـ(3    

 الشعب حمالت كتنظيـ ،المصير تقرير حؽضماف ك  ،االستقالؿ تحقيؽ عمى العمؿ(4    
 فييا كجد التي عياتكالجم ساتالمؤسٌ  ىذه خالؿ مف لممحتؿ كالتصدم ،صمكده كتعزيز الفمسطيني
 الحركة مكاجيةفي  الصارمة كتدابيره ،المحتؿ قرارات عمى لمتحايؿ جديدة ككسيمة، أداة فالفمسطينيك 
 .الفمسطينية ةالسياسيٌ 

 .أىداؼ المنظمات األىمية-ج 

 األىمي. العمؿ فاعمية تطكير في (اإلسياـ1    

 كالتعاكف بالتنسيؽ ،المؤٌسسي كالعمؿ ،عٌدديةكالت ،القانكف عمى: القائـ المدني المجتمع (ترسيخ2    
 العالقة. ذات األخرل الجيات ككافة ،الدكلة مؤسسات مع الكامؿ

 كضع في كالمشاركة ،العاـ الكطني الحكار في العمؿ األىمي منظمات تعزيز دكر (3   
 .كبرامجيا الفمسطينية الدكلة كخطط استراتيجيات، مع كتكامميا التنمكية كالخطط االستراتيجيات

                                                           
(1)  https://scholar.najah.edu/sites/default/files.pdf 
 /http://pngoportal.org/pngoشبكة المنظمات األىمية  (2)
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 المؤٌسساتية كبناء ،المدني المجتمع لتطكير المناسبيف كالمناخ البيئة تكفير عمى العمؿ (4    
ا؛ كتطكرىا  ديناميكية استراتيجية رؤية ضمف المختمفة كالتحكالت التغيرات كافة مكاكبة لتستطيع أيضن
 .كأىدافيا رسالتيا لتحقيؽ مؤسساتية كقدرة كمرنة

 .(1)ألىمية في فمسطيفد(كاقع المنظمات ا 

 ،بما يسمى بالدكؿ المانحة عالقتيا في ضعفنا أكثر أصبحت الفمسطينية األىمية المنظمات-أكالن      
 األمر التمكيؿ؛ انقطاع مف خكفنا لممكلييـ المحمية المنظمات قبؿ مف المباشر النقد غياب مع كذلؾ
بحيث  المانحيف، تكجيات عمى التأثير في القدرة انعداـ إلى كأدل الخكؼ، ىذا إذكاء في أسيـ الذم
 ىذا زاد كقد. االختصاص ذات في ليا المنافسة المنظمات عشرات يقابميا بات منظمة كؿ أفٌ 

 مف عمييا الحصكؿ تـ حديثة لبيانات كفقان  ) اليـك ( لغاية ـ2006 العاـ) منذ( % 85)بنسبة التنافس
 (.ـ 2006 العاـ بعد أنشئت التي األىمية لمنظماتا كأسماء أعداد حكؿ الفمسطينية الداخمية كزارة

 المشركط، األمريكي التمكيؿ مف مكقفنا اتخذت األىمية المنظمات مف كثيرنا أف مف الرغـ كعمى     
 كفي المدني، المجتمع في مختمفة مؤسسات مع العمؿ في نجحت األمريكية التنمية ككالة أفٌ  إال

 ليكنة عادة، األىمية المنظمات بعض كأبدت. ليا تابعة اتمؤسس الككالة تمؾ أخرل أنشأت أحياف
 بينما ،(ج) المصنفة المناطؽ في العمؿ بطبيعة يتعمؽ فيما أحياننا آخريف مانحيف مع سياسية
 لمانحيف سياسية تنازالت تقديـ إلى األمريكي التمكيؿ في مشكمة رأت التي المنظمات بعض اضطرت
 كىذا. عمييا العقكبات كفرض إسرائيؿ مقاطعة بحممة المثاؿ سبيؿ ىعم بعالقتيا يتعمؽ فيما أكركبييف
ا المنظمات بعض عند رغبة يعكس  .(2)عمميا عف السياسية الصبغة إلبعاد أيضن

 تحدياتاألىمية  المنظمات كاجيت ، (ـ 2017كبخاصة في عاـ )  األخيرة السنكات في-ثانينا     
ضعاؼ ،استمرارىا تيدد كبيرة   ا:مني صمكدىا كا 

ضعاؼ ،المنظمات ليذه التطكر فرص تقميص-1        الدكلي. المجتمع مع التكاصؿ عمى قدرتيا كا 
                                                           

الساعة  ،ألربعاءيـك ا ،مدينة راـ اهلل ،يةىاتفة كالمم ،مديرة دائرة التعاكف في ىيئة المنظمات األىمية ،دالية عبيد  (1)
 .ـ (10/10/2018 :)بتاريخ ،الثانية ظيرنا

(2 ) maannews.net/Content.aspx?id=734488 
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 مستقرة غير بيئة لخمؽ االحتالؿ قبؿ مف الفمسطيني الشعب عمى المتكررة االعتداءات-2      
 .(1)األىمي العمؿ لمنظمات

 ،المساعدات المالية لممنظمات األىميةالضغكط اإلسرائيمية عمى الدكؿ المانحة بعدـ تكفير -3       
 قطع المساعدات المالية مف دكلة الدنمارؾ.-1كمثاؿ ذلؾ:  

 غير فمسطينية كمراكز ،مؤسسات تمكيؿ كقؼ الدنمارؾ أعمنت ،(ـ 03/06/2017 بتاريخ:)-أ     
 اركيالدنم السفير عف إعالمية مصادر حيث نقمت ،كاإلرىابييف اإلرىاب تمجد أنيا بدعكل حككمية

ف التمكيؿ، كقؼ فييا بما المؤٌسسات تمؾ مع كاممة العالقات قطع قررت بالده أفٌ  إسرائيؿ، لدل  كا 
بناوء عمى تسميـ إسرائيؿ  ،عمييا صرفت التي األمكاؿ إعادة المؤسسات تمؾ مف ستطمب حككمتو
 كقؼب ،إسرائيؿ حيث طالب الدنمارؾ، مف تمكيؿ عمى تحصؿ فمسطينية منظمات بأسماء ،قائمة

 .إسرائيؿ ضد تحرض أنيا بداعي ليذه المؤٌسسات الدانماركي التمكيؿ

 تقدميا التي المالية المساعدات كافة كقؼ الدنمارؾ أعمنت ،(ـ 23/12/2017كبتاريخ ) -ب  
 ،الحككمية غير الفمسطينية لممنظمات المالية التحكيالت اشتراطات كتشديد ،الفمسطينية لممنظمات

" إرىابية" بتنظيمات عالقات ليا منظمات لمحٌكلة مف الدكؿ المانحة تيحكؿ إلىبحجة أٌف األمكاؿ ا
 .إسرائيؿ مقاطعة أجؿ تعمؿ مف

 في االستراتيجية الشؤكف كزارة أجرتيا مطكلة تحقيقات بعد اتخذ القرار فإف اإلعالـ، لكسائؿ ككفقنا  
 .الدنمارؾ

 المتحدة، األمـ فإ حيث كمؤسساتيـ، يفالفمسطيني ضد منظمة إسرائيمية حممة ظؿ في ذلؾ يأتي   
ا رضخت  اإلسرائيمية. لمضغكط أيضن

 ايطمؽ أف بعد مؤخرنا نابمس بمدينة برقة قرية في أيٌسس مجتمعي مركز دعـ أكقفت النركيج-2    
 .المغربي دالؿ الشييدة، اسـ عميو

                                                           
 /http://pngoportal.org/pngoشبكة المنظمات األىمية   1))
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ا المركز، تأسيس مادينا دعمت كالتي النركيج ككانت   الفمسطينية السمطة ؽ،ساب كقت في طالبت أيضن
 النركيجي، الخارجية كزير أف إسرائيمية إعالـ كسائؿ كذكرت كما ،تأٌسيسو عمى صرفت أمكاؿ بإعادة
دانتو غضبو أبدل مسبكقة، غير خطكة كفي براند، بكرج  .(1)المبنى عمى كزارتو شعار لكضع كا 

 .وأػًانها ،وذطىرها ،ها: ذؼريفها وَشأذوزارج انًُظًاخ األههيح في فهططيٍ -انثانث انًثحث

 .(2)تعريف وزارة المنظمات األىمية-أ  

 كترأسيا الكزير حسف ، (ـ 8/1998/ 9 )األىمية في عاـ  المنظمات شؤكفوزارة  تأٌسست      
حككمة تكافؽ كطني بقرار  ،التشريعي المجمس ا فيعضكن ككاف  ، (الشعب حزب)المنتمي لػ  عصفكر
  .ممثالن عف حزب الشعب ،مف الرئيس ياسر عرفاتبقرار 

 .وزارة المنظمات األىمية نشأة -ب 

 كالخامسة الرابعة الحككمات في ألغيت ثـ ،الثالثة الحككمة كزارة المنظمات األىمية في شيكمت      
شؤكف المنظمات  "كأصبحت تعرؼ اليكـ باسـ ىيئة ، (ـ 2012عاـ )  ىيئة إلى كحكلت كالسادسة
 .العينيف أبك فسمطاكيترأسيا  ،" األىمية

 .وزارة المنظمات األىمية تطور-ج 

 )العاـ في رئاسينا مرسكمنا(  مازف أبك )عباس محمكد الرئيس أصدر فقد ،تحٌكلت إلى ىيئة -1
 االعتبارية بالشخصية تتمٌتع عامة سةكمؤسٌ  األىمية المنظمات شؤكف ىيئة بإنشاء ،( ـ 2012
 انطالقنا كتنظيمو ،يمكاألى العاـ القطاعيف بيف العمؿ ؽتنسي ىمع لتعمؿ الدكلة؛ رئيس كتتبع المستقٌمة

 .كالمشاركة التكامؿ مبدأ مف

                                                           
(1)   https://www.arab48.com  ›إسرائيمية صحافة‹  إسرائيميات 
الساعة الثانية  ،ألربعاءيـك ا ،مدينة راـ اهلل ،يةىاتفة كالمم ،مديرة دائرة التعاكف في ىيئة المنظمات األىمية ،دالية عبيد(2) 
 .ـ( 10/10/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا
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مدينة ك  ،نابمسمدينة ك  ،راـ اهللمدينة ليا ثالثة مكاتب في كؿ مٍف:  ،مكاتب المنظمات األىمية-2
                                                                                                                                   بيت لحـ. 

 أعمال المنظمات األىمية.-د 

 الييئة برامج -أكالن 

 :ىما كالثاني األكؿ البرنامجيف. فمسطيف في األىمي العمؿ لدعـ برامج ةثالث الييئة حددت   
 عمى تعمؿ كي لمييئة نيتمكي برنامج يعتبر كالثالث ،األىمي العمؿ بدعـ يتعمقاف رئيسييف برنامجيف

 . كفعالية بكفاءة البرنامجيف تنفيذ

 مف خالؿ: األىمي العمؿ مؤسسات تمكيف برنامج. 1

 يتعمؽ بما الحككمة دكر كمتابعة القطاعية الخطط أساس عمى الكزارات مع تنسيؽالك  تعاكفال-أ  
 .المختمفة القطاعات في األىمي بالعمؿ

  .كالفني المادم الدعـ تكجيو-ب 

 .كتشريعية تنظيمية بيئة-ج

 .الرشيدة مةكك الح مبادئ-د  

  مف خالؿ: األىمي العمؿ في المجتمعية المشاركة تعزيز برنامج. 2

عادة ،التطكعي األىمي العمؿ كقيـ مبادئ كترسيخ كتكعية، تثقيؼ-أ    )  التطكعي لمعمؿ االعتبار كا 
 (. مؤتمرات/  عمؿ كرش/ إعالـ/  نشرات/  ندكات

  .التطكعي العمؿ عتشجي-ب   

  .األىمي العمؿ مؤسسات مع بالتنسيؽ تطكعي عمؿ برامج تنظيـ-ج   

 مثاؿ) األىمي العمؿ مؤسسات مع بالتعاكف الحككمة لمكظفي تطكعي عمؿ لنظاـ التأسيس-د   
 .( ساعة 15 عاـ كؿ مف يكميف
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  .التطكعي العمؿ تفعيؿ-ق   

 .دارماإل البرنامج/الييئة قدرات تطكير برنامج. 3

 (1)أعماؿ مكاتب الييئة-ثانينا

 تتمثؿ أعماؿ مكاتب المنظمات األىمية في: 

 .المحافظات في األىمية المنظمات بيف التنسيؽ كتطكير (تعزيز1        

 .المحافظات في كاألىمي الرسمي القطاع بيف العالقة (تعزيز2       

 .لمييئة المعمكماتي لممخزكف كرفده قطاع كؿ حكؿ شاممة معمكمات قاعدة (بناء3       

 .المحافظات مكاتب عمؿ بخصكص الييئة رئيس مف الصادرة التعميمات (تنفيذ4       

 ينكب مف أك ،الييئة لرئيس المكاتب عمؿ بخصكص الطارئة كالدكرية الشيرية التقارير (رفع5       
 .عنو

 مقر الييئة:  

 اهلل راـ مدينتي في مؤقتة مقرات تتخذ أف كليا لقدس،ا مدينة في الدائـ الرئيس مقر الييئة يككف     
نشاء كغزة،  .فمسطيف دكلة محافظات مف أخرل محافظة أية في ليا كمكاتب فركع كا 

 نشاط الييئة:  

 كأىميا: ،الكاجب عمييا القياـ بياحٌدد مرسكـ تأسيس الييئة األعماؿ      

 المختمفة القطاعات في الكطنية كياتاألكل كضع في المشارؾ األىمية المنظمات دكر دعـ-1  
  كتحديدىا.

                                                           
 (1) ttps://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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 التي المختمفة كالتحكالت التغيرات مكاكبة لتستطيع كاستقالليتو؛ األىمي العمؿ حرية ضماف-2  
 مؤسساتية بقدرة تتمتع ،مرنة ديناميكية استراتيجية رؤية إطار في كذلؾ الفمسطيني، الكاقع تكاجو
 .(1)كأىدافيا رسالتيا لتحقيؽ

 (2)ةئييال أىداؼ-ثناثال  

 نحك عمى بدكره القياـ مف لتمكينو ؛األىمي القطاع عمؿ تنظيـ في لمييئة األساسي الدكر يتمحكر    
 ،التمكيف بيدؼ األىمي العمؿ ساتلمؤسٌ  مباشرة خدمات لتقديـ صغيرو  ىامشو  إبقاء مع فعاؿ

 :  في الييئة اختصاص كمجاؿ دكر كيتمخص

 الشفافية، المساءلة،) السميمة الحككمة مبادئ تطبيؽ كضماف يدالرش الحكـ مفاىيـ تعزيز-1
 ..(.المشاركة

 كتقكية خدماتيا تطكير بيدؼ األىمي العمؿ لمؤسسات مجانية استشارية خدمات تقديـ-2    
 .قدراتيا

 األىمي لمعمؿ ممكنة كأنظمة قكانيف إيجاد في التأثير القانكنية البيئة تطكير عمى العمؿ-3    
 (.مساعدة قانكنية بيئة ضماف)

 المؤسسات عمؿ يخص فيما العمؿ ضكابط كضع في العالقة ذات المؤسسات مع التنسيؽ-4    
 .األجنبية األىمية

 مجاؿ في األىمية كالمنظمات ،الحككمية الرسمية الجيات بيف ما العالقات كتطكير تنظيـ-5     
 .يالسياس كالتطكير كالخدمات التنمية

 التنفيذ كضماف التنمكية القطاعية الخطط إعداد في كالتكاممية المشاركة سيؽكتن تفعيؿ-6    
  .المشترؾ التكاممي

                                                           
(1)  www.coc.ps/ar/index.php 
الساعة الثانية  ،ألربعاءيـك ا ،مدينة راـ اهلل ،يةىاتفة كالمم ،مديرة دائرة التعاكف في ىيئة المنظمات األىمية ،دالية عبيد(2) 
 .ـ( 10/10/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا
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 أمكف إف نكعية، تنمكية قطاعات في األىمي العمؿ تنظيـك  ،تشجيع العمؿ التطكعي-7     

 .كاألىمي الحككمي القطاعيف بيف الخبرات تبادؿ تسييؿ-9    

 .السياسات ككضع القرار صنع في ىميةاأل المنظمات مشاركة تكسيع-10   

 .كخارجيا محميا كالتنمكية المادية المصادر عمى الحصكؿ في األىمية المؤسسات دعـ-11   

  .التكاممية الخطط إطار في األىمي لمعمؿ مالية مكارد تخصيص عمى الحككمة تشجيع-12   
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 قوق المرأة في العملالجمعيات الّنسوية المعنية بح-الفصل الثاني

عالم تنمية جمعية -المبحث األول          .( تام)  المرأة وا 

 .جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية -المبحث الثاني    

 .مركز اإلرشاد النفسي واًلجتماعي لممرأة -المبحث الثالث    
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 انفظم انثاَي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "ذاو" انًرأج وإػالو ذًُيح جًؼيح -انًثحث األول  

 انًطهة األول: انُشأج 
(1)

 

عالـ تنمية جمعية تأسيس تـ        2004)  عاـ عمميا كبدأت (ـ 2003)  عاـ ،( تاـ)  المرأة كا 
 كميا. فمسطيف عمميا كنطاؽ ،ت لحـفي بي( ـ

 في كأدكارىفٌ  ،الفمسطينيات ساءالنٌ  عف النمطية الصكرة تغييريقكـ عمى  األساسي تكجييا كاف      
 الرجؿ، مع سيةاألسا ناتيامككٌ  حدأ كليكفٌ  ،اإلعالمية المادة صناعة في دكرىفٌ  كتعزيز ،اإلعالـ
يصاؿ ،االجتماعي كعالن كمساكاة ،عدالة تحقيؽل الكصكؿ إلى إضافة  ليفٌ  صكت ال فٍ مى  صكت كا 
 عمى كالقضاء ،تمييز دكف مف كممارساتيا ،بيا كالتمتع ،الفمسطينيات ساءلمنٌ  الحرية كتحقيؽ كليـ،
 .النساء ضد كالتمييز العنؼ أشكاؿ كافة

ذاو أهذاف -نثاَيانًطهة ا
 (2)

  

عالـ المرأة ) تاـ ( إلى تحقيؽ أ ،تسعى جمعية تنمية       أىميا:ك  ،ىداؼ عديدةكا 

 كالعنؼ التمييز أشكاؿ كافة عمى كالقضاء ،المساكاة زيعزٌ  عالـإ إلى الكصكؿ في المساىمة -1
 االجتماعي. النكع عمى المبني

 .االجتماعي النكع عمى المبني كالعنؼ ،كالتمييز ،كالفقر ،التيميش مف الحد في المساىمة -2

 .القرار صنع قعمكا في كدكرىفٌ  ،ساءالنٌ  كجكدتعزيز -3 

                                                           
ـ 19/11/2017بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،ديـك األح ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (1)
.) 
ـ 19/11/2017بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،ديـك األح ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (2)
.) 
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وضائم انجًؼيح) ذاو ( في ذحميك أهذافها -انًطهة انثانث
(1)

 

 تستخدـ جمعية ) تاـ ( الكسائؿ اآلتية في تحقيؽ أىدافيا.     

المشاركة ك  ،إعالميةإعداد مكاد  كذلؾ مف خالؿ: ،المقرؤة كالمسمكعة كالمرئية كسائؿ اإلعالـ-1 
ذاعية معنية بشؤ  ،حمقات تمفزيكنيةفي   .كف المرأةكا 

 .ككرش عمؿ في المدارس كالجامعات ،مف خالؿ عقد محاضرات ،المحاضرات ككرشات العمؿ-2 

كصكؿ إلى األىداؼ التي كالمناصرة لم ،حمالت الضغط :مف خالؿ ،المظاىرات كاالعتصامات-3 
  .تطمح أف تتحقؽ

اخرظار االضى -انًطهة انراتغ
(2)

 

عالـ  ،ا لمجمعيةتـ اختيار الرمز ) تاـ ( اسمنا مختصرن    كىك مأخكذ مف اسـ الجمعية ) تنمية كا 
 المرأة (.

 (3)المؤّسسون  

عالـ المرأة تنمية  "تأسيس جمعية بادر إلى      ) ست نساء كرجؿ ( مف العامميف  أعضاء سبعة "كا 
كرة  كىـ: الدكت ،ة في محافظة بيت لحـكاإلعالميٌ  ،كالحقكقٌية ،كاالجتماعٌية ،في المجاالت الثقافٌية

أمينة  ،كفرحة عبد المطيؼ ناطكر ،مف طكلكـر كىي رجاء نافع الحاج قاسـ سرغمي رئيسة الجمعية
سيير  كىـ: ،أعضاء كالبقية ،كعبير عبد العزيز كيالني مف نابمس أمينة الصندكؽ ،السر مف جنيف

ـ بميدم كحاز  ،كجيياف أنسطاس مف بيت لحـ ،كرقية تكركرم مف أريحا ،إسماعيؿ فراج مف بيت لحـ
 .  مف طكلكـر

                                                           
ـ 19/11/2017بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،ديـك األح ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (1)
.) 
 ـ (.19/11/2017بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،ديـك األح ،بيت لحـ ،ابمة شخصيةمق ،مديرة الجمعية ،سيير فراج(2)
ـ 19/11/2017بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،ديـك األح ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (3)
.) 
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 الييئة العاٌمة  

ا 26ف مف ) تككٌ ( فتـ 2018لسنة ) " تاـ " لجمعية الييئة العاٌمة إٌف      كعدد أعضاء  ،( شخصن
كفاتف  ،كىـ: د. سناء السرغمي رئيسة مجمس اإلدارة مف طكلكـر ، ( أعضاء 7) اإلدارة  مجمس
كليندا  ،ب رئيسة مجمس اإلدارة مف بيت لحـكفادم مكسى نائ ،أمينة الصندكؽ مف بيت لحـ ،سالـ

 ،كأيمف عاشكر ،مف جنيف ،كىـ: فرحة أبك الييجا ،كالبقية أعضاء ،أمينة السر مف بيت لحـ ،جرايسة
 مف نابمس. ،كعبير كيالني ،ف نابمسم

 (1)مكان التأسيس والعمل  

جاؿ عمميا ىك م كيككف ،رىا مركز الجمعية الرئيسست الجمعية في بيت لحـ باعتباتأسٌ    
ا ليا في كٌؿ مف: جنيف ،المحافظات الشمالية جميعيا كبيت  ،كطكلكـر ،كنابمس ،كقد فتحت فركعن

 كأريحا. ،لحـ

 (2)ترخيص الجمعية

 .(ـ2003)ثـ مف كزارة اإلعالـ بتاريخ  ،مف كزارة الداخميةالالـز  حصمت الجمعية عمى الترخيص   

 عالقة الجمعية مع مؤّسسات السمطة

كال يكجد شركط ألم  ،كالشرطة ،شؤكف االجتماعيةالكزارة ك  ،المرأةشؤكف ية شراكة مع: كزارة لمجمع
 مف الشركاء عمى عمؿ الجمعية.

َظاو انجًؼيح -خايصانًطهة ان
(3)

 

عالـ المرأة     كذلؾ عمى النحك اآلتي ،كيضبطو ،نظاـ داخمٌي يسيؿ عمؿ الجمعية ،لجمعية تنمية كا 

                                                           
 ـ (.19/11/2017بتاريخ:)  ،ة الثانية ظيرناالساع ،ديـك األح ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج(1)
ـ 19/11/2017بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،ديـك األح ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (2)
.) 

 ـ (.19/11/2017بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،ديـك األح ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج(3) 
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 إدارة الجمعية:-1

 تتكٌكف إدارة الجمعية مف:     

 يتـ انتخابو مٌرة كؿ سنتيف. ،مجمس إدارة يتككف مف سبعة أعضاء-أ   

 كرجؿ كاحد. ،دارة عمى الجنسيف: ست نساءاإليتكزع مجمس -ب   

 ،كبيت لحـ ،كطكلكـر ،كنابمس ،مدف: جنيف فركع الجمعية في يتـ انتخاب مجمس اإلدارة مف-ج   
 كأريحا.

بحيث ال يقؿ عدد االجتماعات  ،اإلدارية اجتماعنا كؿ ثالثة شيكر عمى األقؿ تعقد الييئة-د   
 كفي الحاالت الطارئة. ،اجتماعات ةالسنكية عف أربع

 الييئة العامة:-2

ا  26تتككف الييئة العامة لمجمعية مف: )   امرأة ( مف مختمؼ أنحاء  19ذككر ك  7) ( شخصن
 الضفة الغربية.

كلـ  ،كأىداؼ الجمعية ،كرسالة ،اب إلى الجمعية إذا كاف يؤمف برؤيةاالنتس شخص يحؽ لكؿ-أ  
يقـك حيث  ،كيككف ذلؾ مف خالؿ تقديـ طمب انتساب لمجمعية ،أك عمييا حكـ في جريمة ،يكف عميو

 أك رفضو. ،قبكلوالتي ليا كحدىا حٌؽ  كمف ثـ عرضو عمى الييئة العامة ،مجمس اإلدارة بدراستو

في حاالت  كيمكف أف تعقد اجتماعات ،في السنةا كاحدنا مٌرة مة اجتماعن تجتمع الييئة العا-ب 
 .الطكارئ

 (1)مصادر تمويل الجمعية

كالكاليات المتحدة  ،تحصؿ الجمعية عمى تمكيؿ نشاطاتيا مف عدد مف دكؿ االتحاد األكركبي  
كفؽ  ،الجمعية إعداد مشاريع تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ كذلؾ كفؽ آلية كاضحة تقكـ عمى: ،األمريكية

                                                           
 ـ (.19/11/2017بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،ديـك األح ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج(1)
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كتقٌدـ لمدكؿ  االستراتيجية،آلية محددة تقكـ عمى كتابة مشاريع تنسجـ كتستنبط مف خطة الجمعية 
 كتقٌيميا ثـ تقٌرر تقديـ تمكيؿ لممشركع أك رفض ذلؾ. ،المانحة التي تدرسيا

مانحة ألٌف كٌؿ جية  ،فالجمعية تكتب حسب نمكذج كٌؿ مانح لممشاريع؛ ال يكجد نمكذج معيفك      
القائمة عمى ما تحصؿ عميو مف مساعدات مف  ،ككمثاؿ عمى مكازنة الجمعية ص بيا.ليا نمكذج خا

 .أك الييئات القنصمية ،أك المنظمات الدكلية ،عدد مف الدكؿ المانحة أك المؤٌسسات

             :كىك كما يمي ،(ـ 2016) فقد حصمت مف الجمعية عمى بياف عف مكازنتيا لمسنة المالية  

 بياف اإليرادات كالنفقات كالكفر المتراكـ ) العجز (       

 (1)ـ 2016لمسنة المنتيية في كانكف أكؿ            

 دكالر أمريكي      دكالر أمريكي     إيضاح                           الدول المانحة

 اإليرادات والمنح

   50,000        150,000             الدكلية             الككالة األمريكية لمتنمية

   122,613       134,479    كلية مف خالؿ أنيرا      الككالة األمريكية لمتنمية الد

   78,460         113,753                                     كاريتاس فرنسا    

  238,787           78,053                 اد األكركبي                     االتح

    37,958          67,327      ية                  الفرد لإلغاثة يةالمؤسسة السكيد

           34,980          34,953                                    منظمة السالـ النسكية

           34,953          23,134                                         إيرادات أخرل  

                                                           
بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،ديـك األح ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج ،نشرة داخمية(1)
 ـ (.19/11/2017
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 50,863          78,053                                   االتحاد األكركبي     

            4,764                                  القنصمية الفرنسية          

   61,166   مؤسسةلتنمية مف خالؿ لمتعاكف مف أجؿ اة تالكنيالككالة الك

          Alianza Por La Solidaridad                 17,009      

           10,000                            جمعية أماف                      

   8,155                               كرامة                         

   595                                     مؤسسة التعاكف            

 710,58         606,463                                      مجمكع اإليرادات 

 النفقات كاألعباء األخرل ينزؿ:

   425,000         564,539     11  امج كالتشغيمية           مصاريؼ البر  

 168,514          190,203     11   ية                      مصاريؼ إدار  

 12,545           10,035                     ات         استيالؾ المكجكد   

 606,259          764,777                        مجمكع النفقات            

 104,327          158,314     ( مف نشاطات التشغيؿ صافي الفائض) العجز 

 النفقات األخرل:

 ( 22,252)            12,856                                ات العممة    فركق

 82,075     (   145,458)     ج (           التغيير في السنة المالية) بياف 

 اإليضاحات المرفقة تشكؿ جزءنا مف ىذه البيانات كتقرأ معيا "  " إفٌ          
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 (1)العاممون في الجمعية

كقد بمغ عدد المكظفيف في  ،كفؽ قانكف العمؿ الفمسطيني ،ف المكظفيفيعمؿ في الجمعية عدد م   
مف  7ك )  ،مف النساء ( 18منيـ )  ،( مكظفنا 25مف الذككر كاإلناث ) ( ـ 2015 )الجمعية سنة

 ،( سبعة) كىـ يعممكف كفؽ نظاميف مختمفيف ىما: المكظفكف الدائمكف كعددىـ  ، الذككر(
. كىؤالء يتـ تكظيفيـ كفؽ المشاريع التي تحصؿ مكظفنا ( انية عشرالمكظفكف بعقكد كعددىـ ) ثمك 

 حساب عمىيتـ تكظيفيـ يف يتكقؼ عمؿ ىؤالء المكظفيف الذ فعندما ينتيي المشركع ،عمييا الجمعية
 .المحٌدد المشركع

 (2)نفقات الجمعية

 عمى النحك اآلتي: كىي ،كنفقات مكسمية ،تكجد لمجمعية نفقات منتظمة    

 كتشمؿ:  ،نفقات المنتظمةال-1  

 .الدائميف ركاتب المكظفيف-أ    

 . في السنة اأمريكين  ادكالرن  ( 9,613 )كتبمغ أجرة المقر ،أجرة المقٌر كما يتعمؽ بو-ب   

 ،كتكمفة اإلعالـ ،تكاليؼ األنشطة كتشمؿ: ، النفقات المكسمية) أم حسب المشاريع (-2 
كذلؾ كفؽ  ،اأمريكين  ادكالرن (  564,539 )ت, كتبمغ حكاليكبناء القدرا ،كمصاريؼ األنشطة األخرل

 .(ـ 2015) الميزانية سنة 

 

                                                           
ـ 19/11/2017بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،ديـك األح ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،ة الجمعيةمدير  ،سيير فراج (1)
.) 
ـ 19/11/2017بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،ديـك األح ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (2)
.) 
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يح يغ انجًؼياخ األخريػاللح انجًؼ -شانًطهة انطاد
(1)

 

 ،شبكات :خالؿ مفالمختمفة  سكيةالنٌ  كاألطر ،كالجمعيات ،ساتالمؤسٌ ) تاـ ( مع جمعية  تعمؿ    
قميمية ،كطنية :التحالفات هىذ كتككف ،معينة أىداؼ لتحقيؽ كتحالفات بينيا  كالعالقة كعالمية، ،كا 
 أخرل كأحياف ،مشتركة مشاريع خالؿ مف األحياف بعض في مشترؾ تعاكفعالقة  :ىيجميعيا 
   (2).مشترؾ تنسيؽ

 :قةىي عال ،سكية األخرل في الضفة الغربيةمع الجمعيات النٌ ) تاـ ( عالقة الجمعية إٌف       
 لممرأة العاـ االتحاد مع) تاـ ( جمعية عالقة كمف ذلؾ:  ،كامؿ في العمؿكت ،كتحالؼ ،شراكة

فيما عالقتيا مع مؤٌسسات المجتمع المدني مثؿ: المبادرة  ،كطنية تحالفاتيي عالقة ف ،الفمسطينية
 يكننقاال لإلرشاد المرأة كمركز ،( مفتاح)  كالديمقراطية العالمي الحكار لتعميؽ الفمسطينية
كأما  ،سيداك اتفاقية تبني: المثاؿ سبيؿ عمىك  ،مشترؾ تنسيؽ عالقات :ىي ،لممرأة كاالجتماعي

  مشركع لتنفيذ شراكة عالقةيي ف ،كاالجتماعي القانكني لإلرشاد المرأة مركزمع عالقة جمعية ) تاـ ( 
 .(3)( فاتالمعنٌ  ساءالنٌ  لحماية ننجك امعن ) 

 ،عالقة بأية مشاريعليا ات أخرل ليس ة مع جمعيكىناؾ عدة ائتالفات تتشارؾ فييا الجمعي       
ٌنما   مثؿ: ،عالقة تشبيؾ مف أجؿ ىدؼ معيفىي كا 

 .(4)منتدى النوع اًلجتماعي في الحكم المحمي-أوًًل  

 التأسيس.-1     

 كتفعيؿ لدعـ ،(ـ 1996)  عاـ أكاخر المحمي الحكـ كزارة في المرأة شؤكف كحدة تشكمت    
 .المحمية كالييئات ،المحمي الحكـ في المرأة مشاركة كتطكير

                                                           
 ـ (.19/11/2017بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،دـ األحيك  ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (1)
ـ 19/11/2017بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا ،ديـك األح ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (2)
.) 

 فاقية سيداك.ىك: مشركع تعمؿ جمعية ) تاـ ( عمى تنفيذه لتفعيؿ ات المعٌنفات الٌنساء لحماية "ننجك معنا " (3)
(4)   www.molg.pna.ps/Gender_Target_Units.aspx 
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ـٌ اعتماد منٌسقيف لكحدة شؤكف المرأة في المديريات ك        استنادنا( ـ 2005)  عاـ منتصؼ فيت
 .(12) رقـ الكزراء مجمس لقرار

 رقـ الكزراء مجمس كقرار ،المدنية الخدمة كقانكف ،المعدؿ األساسي القانكف عمى االطالع بعدك     
 المرأة ممؼ مسمى تغيير  تـ( ـ 23-7-2008 ) بتاريخ( ـ 2008 لعاـ \ؼ.س \12\65\08)

 الييئات مجالس في المرأة مشاركة زيادةل . الكزارة ىيكمية عمى االجتماعي النكع كحدة كاعتماد
دماج مشاركتيا كتمكيف تفعيؿ عمى كالعمؿ ،المحمية  ،سياسات :في االجتماعي النكع قضايا كا 
  .المحمي الحكـ مجاالت كافة في النكع فجكة كجسر ،الكزارة كبرامج ،كخطط

 األسباب التي أدت إلى تأسيسو.-2 

 أىميا: ،بفعؿ عكامؿ كأسباب كثيرة ،تأٌسس منتدل النكع االجتماعي في الحكـ المحمي      

 مشاركتيا. كتمكيف تفعيؿ عمى كالعمؿ ،المحمية الييئات مجالس في المرأة مشاركة زيادة-1    

 الكزارة. كبرامج ،كخطط ،سياسات في االجتماعي النكع قضايا ماجإد-2    

 .المحمي الحكـ مجاالت كافة في النكع فجكة جسر-3    

 ف.اىداأل-3   

  :ىداؼالعديد مف األ عمى تحقيؽ منتدل النكع االجتماعي في الحكـ المحمي مؤٌسسات تسعى    

 .القرار عكصن ،التنمية عممية في المرأة مشاركة تفعيؿ-1     

 كاالنتخاب. الترشيحفي  حقكقيا كضماف ،دكرىا كتطكير ،المرأة بكاقع النيكض-2    

 .العمؿ برامج في( % 50 )بنسبة المحمية الييئات مجالس عضكية في المرأة مشاركة زيادة-3    

 .المحمية كالييئات ،المحمي الحكـ في المرأة مشاركة كتطكير ،كتفعيؿ دعـ-4    

 .المرأة عمى األعباء ؼخفٌ يي  لذمكا ،الريفية المناطؽ في الخدمات نكعية فتحسي-5    
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 .المحمية المجالس في العضكات قدرات تنمية-6    

 .الكزارة كسياسات ،خطط :في االجتماعي النكع كاحتياجات ،قضايا إدماج-7    

 تحقيؽ بقضايا ميالحكك  االلتزاـ كتطكير ،متحضر مدني مجتمع في المرأة دمج عمى العمؿ-8     
 .الكزارة كخطط ،سياسات :في كالمرأة الرجؿ بيف الفرص تكافؤ

 .كالكزارة المديريات بيف ما كالتعاكف التنسيؽ-9     

 .المحمية الييئات مجالس في التعييف تجربة تكثيؽ عمى العمؿ-10   

 .المحمية الييئات مجالس في االنتخابات تجربة تكثيؽ عمى العمؿ-11    

 .االنتخابات بعد ما تجربة تكثيؽ عمى العمؿ-12    

 سات التي يتكون منيا:المؤسّ -4 

ىدفيا العمؿ عمى إدماج   ،( مؤسسة 11)  مف منتدل النكع االجتماعي في الحكـ المحمي يتككف    
التي يتككف منيا  كلكف ال يكجد مشاريع مشتركة بيف المؤٌسسات ،النكع االجتماعي في الحكـ المحمي

 كىي: ،دلالمنت

 (1)الفمسطينية لممرأة العاـ االتحاد-1    

 .(2)المرأة شؤكف طاقـ-2    

                                                           
 شرعيان  ممثالن  - الفمسطينية التحرير منظمة قكاعد مف كقاعدة(  ـ1965 )عاـ الفمسطينية لممرأة العاـ االتحاد تأسس  (1)

 الحككمية غير المنظمات ةلكاف المظمة االتحاد يمثؿ األساس ىذا كعمى كخارجو، الكطف داخؿ الفمسطينية لممرأة كحيدان 
 المرأة كطاقات جيكد تنظيـ الفمسطينية لممرأة العاـ االتحاد تأسيس مف الرئيسي اليدؼ كاف كقد لممرأة، الفمسطينية
 لتنمية تسعى كالتي كخارجو؛ الكطف داخؿ كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،السياسية النشاطات جميع في لممشاركة الفمسطينية

 .المتعددة الفمسطينية التجمعات في ياب كالنيكض المرأة
 .6 ،كتيب صادر عف االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية / النظاـ األساسي, ص   
 الفريؽ لمساندة تككنت التي الفنية الطكاقـ مف كجزء ،ـ (1992 )العاـ في القدس في المرأة شؤكف طاقـ تأسس(2) 

 الفمسطينية لمدكلة األساسية المبنات لبناء كالبنيكية التحتية البنية ادكإلعد السالـ، محادثات أثناء كمساعدتو المفاكض،
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 .(1)لمتنمية لفمسطينيةا العاممة المرأة جمعية-3    

 .(2)مفتاح-4    

 (3)النجدة جمعية-5    

 .(1)النسكم العمؿ جمعية -6    

                                                                                                                                                                                  

 كتعزيز دعـ في كالنساء الرجاؿ بيف لمشراكة تجسيدان  التحضيرات، ىذه كافة في االجتماعي النكع كإلدماج المستقبمية،
 أكدت التي ،ـ(1988) االستقالؿ ةكثيق لمضاميف كتكريسان  الفمسطينية، الدكلة لمؤسسات المستقبمي كالبناء السالـ عممية
 القكل جيد كتكحيد تجميع كبيدؼ العرؽ، أك الديف أك الجنس عف النظر بغض الفمسطينييف، بيف المساكاة مبدأ عمى

 .الفمسطينية السالـ لمبادرة كالداعمة الفاعمة النسائية
  www.pal-tahrir.info    
 الشعب لحزب العاممة األطر مف كإطارـ( 1981)عاـ(  pwwsd) متنميةل الفمسطينٌية العاممة المرأة جمعية تأٌسست (1)

 الشرائح كافة مع تعمؿ لكٌنيا ،باستقاللية تعمؿ كأصبحت ،الحزب عف استقمت( ـ1996) عاـ كفي ،الفمسطيني
 ،"فمسطينيةال العاممة المرأة لجاف اتحاد" اسـ تحت, جماىيرم نسٌكم كإطار ،المرأة دعـ عمى العمؿ كبخاصة االجتماعٌية

 الفمسطينية العاممة المرأة جمعية"  اسـ تحت الفمسطينية الداخمية كزارة لدل رسمينا المؤٌسسة سيجمت( ـ2001) عاـ كفي
 نكاحي جميع في كانخراطيف ،مشاركتيف كتعزيز ،بخاصة العامالت كالٌنساء ،بعامة الٌنساء تمكيفتسعى إلى  ،" لمتنمية
 .لمٌنساء كالثقافٌية ،كاالقتصادٌية ،كاالجتماعٌية ،السياسٌية الحقكؽ ككافة ،الجنسيف بيف المساكاة أساس عمى الحياة
 ـ.2013/  3كتيب جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية / ص:    

، ـ( 1998 عاـ)ست في القدس في المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي ك الديمقراطية( تأسٌ  ) سة مفتاح:مؤس  )2(
كالحكـ الصالح في المجتمع الفمسطيني بمككناتو المختمفة، كالتأثير في الرأم  ,تسعى "مفتاح" إلى تفعيؿ مبادئ الديمقراطية

الرسمي كالعاـ المحمي كالدكلي تجاه القضية الفمسطينية، كذلؾ عبر الحكار الفاعؿ كالمعمؽ، كالتبادؿ الحر لممعمكمات 
 www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm              .كاألفكار، كالتشبيؾ المحمي كالدكلي

 ليا كافتتح ،ـ( 2004)   عاـ اهلل راـ مدينة في العاـ المقر الفمسطينية المرأة لتنمية االجتماعية النجدة جمعية تأسست (3)
 مشاركة يؿتفع بيدؼ رائدة نسكية كمجمكعة الفرع ىذا خالؿ مف كتعمؿ ، ( ـ2007 ) عاـ لحـ بيتمدينة  في افرعن 
 المرأة ضد العنؼ مف لمحد الفمسطينية كالتشريعات القكانيف تطكير باتجاه لمدفع القرار صنع مراكز في كتطكيرىا المرأة
 الحد في المساىمة إلى كتيدؼ ،كالمجتمع األسرة مستكل عمى الشراكة مف قاعدة عمى دكرىا كتفعيؿ ليا، الحماية كتكفير
 تجاه اكاقتصادين تعميمينا كمينينا  النساء كفاءة مستكل كرفع لحـ، بيت محافظة في ةالفمسطيني المرأة ضد العنؼ مف

 الطاقـ قدرات كتطكير كبناء القرار، صنع مراكز في دكرىا كتعزيز ،المرأة مشاركة مستكل كرفع ،الذات عمى االعتماد
 .كاستمراريتيا المؤسسة كأداء العامؿ

www.miftah.org/Publications/Books/GuideViolenceAgainstWomenOrganizations.pdf 
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 .(2)أدكار مؤسسة-7    

 .(3)المرصد-8    

 .(4)الريفية أةالمر  تنمية جمعية-9    

عالـتنمية -10       .(5)المرأة كا 

                                                                                                                                                                                  
ناشطات في اتحاد العمؿ  قبؿ نساء مف ،ـ( في مدينة راـ اهلل / قدكرة 1994 )عاـ النسكم العمؿ جمعية تأٌسست(1)  

النسكم؛ بيدؼ تفعيؿ دكر المرأة الفمسطينية كحشد طاقاتيا في المجتمع الفمسطيني، إلحداث تغيير في النظرة النمطية 
 www.aowa.ps/ar/2/7/41 النساء في المجتمع. لدكر

 يضمف قراطيك ديم مدني فمسطيني مجتمعـ( في مدينة الخميؿ, كتيدؼ إلى إيجاد  2010 )عاـ أدكار ةمؤٌسس تأٌسست (2)
-www.mhpss.ps/ar/organization/roles-for-social. كالرجاؿ ،كالفتيات ,لمنساء كاإلنصاؼ ,الرفاىية

change- 
association.../61ahsqzexaM= 

دراسة كتحميؿ كنقد السياسات االجتماعية كاالقتصادية في فمسطيف كالمنطقة في المرصد مؤسسة بحثية متخصصة    (3)
، مف خالؿ مجمكعة مف الباحثيف المتخصصيف في ـ(2012 )العربية عمى المستكل الكمي كاإلجرائي. بدأت عمميا عاـ

 صاد، كحصمت عمى ترخيص رسمي مف كزارة الداخمية الفمسطينية في بداية العاـحقكؿ التنمية كعمـ االجتماع كاالقت
متابعة السياسات االجتماعية كاالقتصادية  إلى(، كيسعى المرصد RA-22845-C، تحت رقـ تسجيؿ )ـ( 2014 )

 https://www.almarsad.ps .كالتدخالت التنمكية كدراستيا عمى أرضية تحقيؽ العدالة االجتماعية

 الريفيات النساء مكانة تطكيرإلى  يدؼت ،ـ( في مدينة بيت لحـ 2001 )عاـ الريفية المرأة تنمية جمعية تأٌسست  (4)
 .تكاجدىف أماكف في ليف ممكنة ك مساندة بيئة بناء عبر كالسياسية كاالجتماعية االقتصادية

  mhpss.ps/ar/organization/the-rural-womens-development-society/crKtfbmcLVc=www 
عالـ تنمية جمعية تأسيس تـ  (5)  كنطاؽ ،في بيت لحـ (ـ2004 )عاـ عمميا كبدأت (ـ2003 )عاـ ،(تاـ )  المرأة كا 

 في كأدكارىفٌ  ،الفمسطينيات النساء عف النمطية الصكرة يقـك عمى تغيير األساسي تكجييا فمسطيف كميا. كاف عمميا
 الكصكؿ إلى إضافة الرجؿ، مع سكاسية مكٌكناتيا أحد كليكفٌ  اإلعالمية، ةالماد صناعة في دكرىفٌ  كتعزيز اإلعالـ،
يصاؿ ،االجتماعي النكع كمساكاة ،عدالة لتحقيؽ  ،الفمسطينيات لمٌنساء الحرية كتحقيؽ كليـ، ليفٌ  صكت ال مىفٍ  صكت كا 
                                                    .لنساءا ضد كالتمييز العنؼ أشكاؿ كافة عمى كالقضاء ،تمييز دكف كممارساتيا مف ،بيا كالتمتع

:) بتاريخ ،الساعة الثانية ظيرنا ،يـك األحد ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج
                      .ـ(19/11/2017
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   كعدد مف الخبراء كالخبيرات كناشطكف. ،(1)النفسي كاالجتماعي لإلرشاد المرأةمركز -11    

 .(2)سوية التنموية في بيت لحمسات النّ تجمع المؤسّ -ثانًيا

 التأسيس.-1   

 في مدينة بيت لحـ. ـ(1999عاـ ) سات الٌنسكية التنمكية س تجمع المؤسٌ تأسٌ    

 :ألسباب التي أدت إلى تأسيسوا-2   

كالضغط عمى  ،قضايا الٌنساءمناصرة مثؿ:  ،طات مشتركة تختص الٌنساءالعمؿ عمى نشا-1   
 .كتعالج قضاياىف ،مف أجؿ سف تشريعات تنصؼ المرأة صناع القرار

 تطكير كضع الٌنساء عمى كافة األصعدة الٌنسكية التنمكية.-2   

 األىداف:-2  

كالحقكؽ  ،لنشاطات كفعاليات تخص القكانيف ،العمؿ معنا عمى الحشد كالضغط كالمناصرة-1   
بيدؼ راؾ معنا في تنظيـ مكاد إعالمية كمف األمثمة عمى ذلؾ: االشت ،لممرأة الفمسطينية في بيت لحـ

 ؼ ضد الٌنساءمف العن مثؿ: حممة الضغط كالمناصرة لمحدٌ  ،الضغط لممطالبة بحقكؽ تخص المرأة
 ككذلؾ االشتراؾ في االعتصامات. ،في العمؿ كالمجتمع كاألسرة

 العمؿ التكاممي ما بيف مؤٌسسات التجمع التي تعمؿ بيدؼ تطكير عمؿ المرأة التنمكم.  -2   

أنشطة  تنسيؽ كىذا التجمع يعمؿ عمى ،ا التجمعحيث تقكـ الجمعية بالعمؿ المشترؾ مع ىذ   
 كالقدس. ،مثؿ: األسرل ،عامة طنيةقضايا ك مناصرة ك  ،نؼ ضد النساءمشتركة لمناىضة الع

                                                           
ال تيدؼ إلى تحقيؽ  ،سة مستقمة غير حككمية( كمؤسـ 1997عاـ )  لممرأة تأٌسس مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي(1) 

بمبادرة مف مجمكعة مف الناشطات النسٌكيات المؤمنات بقضايا المرأة  كبالنضاؿ مف أجؿ نيميا لحقكقيا عمى  ،األرباح
  .قراقع كالمؤٌسس ليذا المركز السيدة خكلةأساس المساكاة التامة. 

 ،الخميسيـك  ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،برنامج تمكيف في عضك ىيئة عمكمية مكظفة كمنسقة ،كجداف العزة  (2)
 .ـ( 5/7/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا كاحدةالساعة ال
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 :جمعتال تشكيل-3   

   كىي: ،سةمؤسٌ  مف أربع عشرة المؤٌسسات الٌنسكية التنمكيةيتككف تجمع  

 .الفمسطينية لممرأة العاـ االتحاد(1 

عالـ تنمية(2   .تاـ/المرأة كا 

 لممرأة. كاالجتماعي النفسي اإلرشاد مركز(3 

 المرأة. شؤكف طاقـ(4 

  الريفية. المرأة تنمية( 5

  االجتماعي. لمعمؿ المرأة لجنة(6

 الفمسطينية. المرأة لجاف اتحاد(7

  كئاـ. مركز(8 

 محكر. مركز(9

  كاالجتماعي. القانكني لإلرشاد المرأة مركز(10

 النجدة. جمعية(11

  لمتنمية. الفمسطينية العاممة المرأة جمعية(12 

  المرأة. اؿنض جمعية(13

 .األسرة كحماية تنظيـ جمعية(14
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 .سات عمى مشاريع محّددةتحالف وشراكة مع مؤسّ -ثالثًا 

مع مركز المرأة لإلرشاد القانكني ك  ،(2)المرأة العاممةجمعية مع ك  ، (1)مفتاح مع( تاـ ) مثؿ:     
في الضفة  طينياتالفمس األسيراتمف أجؿ تكثيؽ انتياكات االحتالؿ ضد كذلؾ  ،(3)كاالجتماعي

في سجكف  ألسيرات الفمسطينياتحياة ا كظركؼ ،كالتحقيؽ االعتقاؿ ظركؼ حيث مف ،كغزة
 رفعو لألمـ المتحدة. ك  ،عف تمؾ االنتياكات ريراككتابة تق ،االحتالؿ

 .الشراكة مع مركز اإلرشاد النفسي واًلجتماعي لممرأة-رابًعا 

لتنفيذ مشركع تقديـ اإلرشاد النفسي كاالجتماعي لممرأة  أقامت جمعية) تاـ (  شراكة مع مركز       
كتنفيذ حمالت ضغط كمناصرة لتعديؿ قكانيف مف أجؿ  ،ساء المعٌنفاتكنفسية لمنٌ  ،خدمات إرشادية

  ذلؾ: مة عمىثف األمكم ،فاتساء المعنٌ كتدريب القطاعات كتقديـ الخدمات لمنٌ  ،ساءحماية النٌ 

األردني ) رقـ  العقكبات قانكف مف ، ( 99بالمادة )  العمؿ كقؼل حممة لدل الجمعية كاف-أ     
 قضية في كجدت ( إذا 99المخففة, المادة)  األسباب في: الثاني الفصؿ ، (ـ 1960لسنة  16

 :المحكمة قضت مخففة أسباب

                                                           
، ـ( 1998 عاـ)ست في القدس في المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي ك الديمقراطية( تأسٌ  ) مؤسسة مفتاح: )1(

الحكـ الصالح في المجتمع الفمسطيني بمككناتو المختمفة، كالتأثير في الرأم تسعى "مفتاح" إلى تفعيؿ مبادئ الديمقراطية، ك 
الرسمي كالعاـ المحمي كالدكلي تجاه القضية الفمسطينية، كذلؾ عبر الحكار الفاعؿ كالمعمؽ، كالتبادؿ الحر لممعمكمات 

 s.cfmwww.miftah.org/arabic/AboutU       انظر:  .كاألفكار، كالتشبيؾ المحمي كالدكلي
عمػى أف  ،باعتبارىػا مركػز الجمعيػة الػرئيس ـ( 1981عػاـ )  راـ اهللمدينة تأٌسست الجمعية في جمعية المرأة العاممة:  (2)

ػػػا فػػػي كػػػؿ مػػػف: غػػػزة ،مجػػػاؿ عمميػػػا ىػػػك المحافظػػػات الشػػػمالية كالجنكبيػػػة جميعػػػو  ،كجنػػػيف ،كنػػػابمس ،كقػػػد فتحػػػت ليػػػا فركعن
 ،مقابمػة شخصػية ،منسقة العالقات العامة في الجمعيػة فػي مدينػة راـ اهلل ،مغدير الصفد  كبيت لحـ. ،كالخميؿ ،كطكلكـر

 ـ(.25/4/2018بتاريخ: ) ،الساعة الكاحدة ظيرنا ،يـك األربعاء ،مدينة راـ اهلل
 تهدف ال حكومٌة غٌر مستقلة كمؤسسة ، م( 1997)  عام للمرأة واالجتماعً القانونً واإلرشاد المرأة مركز ستأس   (3)

ٌات الناشطات من مجموعة من بمبادرة ،األرباح لتحقٌق  لحقوقها نٌلها أجل من وبالنضال المرأة بقضاٌا المؤمنات النسو 

 .التامة المساواة أساس على
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 إلى سنيف عشر مف المؤقتة الشاقة باألشغاؿ أك ،المؤبدة الشاقة باألشغاؿ اإلعداـ مف بدالن -1  
 .سنة شريفع

 مف كبدال سنكات ثماني عف تقؿ ال مدة المؤقتة باألشغاؿ ،المؤبدة الشاقة األشغاؿ مف بدالن  -2 
 .سنكات ثماني عف تقؿ ال مدة المؤقت باالعتقاؿ المؤبد االعتقاؿ

 .النصؼ إلى أخرل جنائية عقكبة كؿ تخفض أف كليا-3 

 إلى سنكات ثالث األدنى حدىا يتجاكز ال كبةعق أية تخفض أف التكرار، حالة خال ما اأيضن  كليا-4 
 .األقؿ عمى سنة الحبس

 إيقاؼ "كالتي تنص عمى:  ،العقكبات قانكف ( مف 308)  المادةككذلؾ العمؿ عمى كقؼ -ب  
 المالحقة ": في الحؽ كاستعادة المالحقة

 عمييا تدلكبيف المع الفصؿ ىذا في الكاردة الجرائـ إحدل مرتكب بيف صحيح زكاج عيقد إذا. 1
ذا ،المالحقة أكقفت  عميو. المحككـ عمى فرض الذم العقاب تنفيذ عمؽ بالقضية حكـ صدر كاف كا 

 ثالث انقضاء العقكبة قبؿ تنفيذ كفي ،العمكمية الدعكل مالحقة في حٌقيا العامة النيابة تستعيد. 2
سبب  دكف المرأة ؽبطال الزكاج انتيى إذا الجناية عمى سنكات خمس كانقضاء ،الجنحة عمى سنكات

 .ركعمش

مف فمع مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي لممرأة جمعية ) تاـ ( أما اإلجراءات التي قامت بيا       
 :(1)خالؿ

 مؤتمرال خالؿ ذلؾ جاء المرأة، ضد العنؼ لمناىضة(؛  يكمنا 16 )حممة إطالؽ عف إعالنيا
”  عنكاف تحت لحـ، بيت مدينة في  (ـ 26/11/2017 ) , بتاريخ:االثنيف يكـ عقدالذم  صحفيال

 الضفة أنحاء مختمؼ الحممة ستشمؿ حيث ،”النساء ضد القتؿ جرائـ كلتتكقؼ تحريض كفاكـ
                                                           

 2/6/2018 :)بتاريخ ،الساعة الثانية ظيرنا ،يـك األحد ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (1)
 .ـ(
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ذاعات ،عمؿ كرش كستضـ ،الغربية أسبكعية  كحمقات ، أفالـ كعركض دراسية، كحمقات ،مدرسية كا 
 .لمعنؼ مناىضة شبابية كمبادرات ،إعالنية كلكحات ،التمفزيكفك  ةفي اإلذاع أياـ السبت

 قبؿ مف( ـ2018سنة  آذار 8 ) كذلؾ بتاريخ: ،كقؼ العمؿ بياتيف المادتيف إقرار تـ كقد      
 .دكلة فمسطيف محمكد عباس رئيس عمييا كصادؽ ،الكزراء مجمس

 القتؿ كبالتحديد ،النساء ضد العنؼ مناىضة عمى المؤتمر السابؽ في ( تاـ جمعية ) كركزت       
 ،داعياتأـ ال ،ديفال رجاؿأـ  ،ساءنٌ أـ ال ،طالباتأـ ال ،طالبال سكاء القطاعات كافة يستيدؼ الذم
 بتشكيؿ ،األخيرة األشير النصؼ في تكتجمٌ  ..،محررات أسيراتأـ  ،كعائالتيف إعاقة ذكات نساءأـ 

 90)  ىعم يزيد ما إليو انضـ الغربية الضفة أنحاء مختمؼ في الجامعات طمبة مف شبابي ائتالؼ
 المرأة مركز مع بالشراكة كذلؾ ،ضدىف المكجو العنؼكقؼ ك  ساءالنٌ  قتؿ لمناىضة ( بةلاكط ابن لاط

 . كاالجتماعي القانكني لإلرشاد

 ميزات الحممة  

 العنؼ لمناىضة الحممة مف كبير جزء تخصيصىك:  (ـ 2018)  العاـ ىذا حممة ميز ما ىـأإٌف   
 الذىنية. اإلعاقة كخاصة اإلعاقة ذكات ساءالنٌ  ضد

 رتوصيات المؤتم  

 (1)( فراجسيير  ) طالبتحيث  ،تمكف منظمك المؤتمر مف التكصؿ إلى خمس تكصيات ميمة     

إلى  الشبابي كاالئتالؼ المؤتمر تكصيات بإيصاؿ رسمية كجية ) في محافظة بيت لحـ ( المحافظ
 :كأىميا الرسمية لجياتا

 .مف غير كجو حؽ ساءالنٌ  قتؿ ـجرٌ يي  رادع عقكبات قانكف سف-1     

 .ضدىا والمكج العنؼ عف كالتبميغ المرأة حماية في لممساىمة (1)الكطني التحكيؿ نظاـ تفعيؿ -2

                                                           
عالـ المرأة ) تاـ ( ،سيير فرا (1)  ،يـك األحد ،ـمدينة بيت لح ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج ،مديرة تنمية كا 

 .ـ(25/6/2018 :)بتاريخ ،الساعة الثانية ظيرنا
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 .لمتشغيؿ حقيقية كطنية برامج بإيجاد الفقراء أفقر ككنيف ساءالنٌ  فقر كبالتحديد الفقر محاربة -3

 .العقكبات قانكف مف (2)( 340) المادة بتجميد الرئيس لقرار سريع تفعيؿ -4

 مكاجية في النسكية المؤسسات حكؿ كااللتفاؼ كالجماىيرية السياسية الكطنية الفصائؿ دعـ -5
 .القتؿ عمى مبطف بشكؿ كالمحرض كالظالمي التكفيرم الخطاب

 مخططات عمؿ مستقبمية   

زالت تعمؿ مف أجميا  بؿ ىناؾ مشاريع مستقبمية ما ،لـ تكتؼ ) تاـ ( بما حققتو مف إنجازات      
 كىي: ،تحقيقيا

ف ىي: قانكف ينثالثة قكا بإقرار المطالبة عمى(  ـ22/9/2013) منذ تاريخ ) تاـ ( جمعية عمؿ ت-ت
 .العنؼ مف األسرة حماية كقانكف ،الشخصية األحكاؿقانكف ك  ،العقكبات

 :يتمحور فيأخرى بعمل تكاممي  تقوم الجمعية بالتعاون مع مؤّسسات-خامًسا 

كانطالقنا مف إيمانيا  ،تتعاكف ) تاـ ( مع مؤسسات كطنية كنسكية أخرل مف أجؿ انجاز أىدافيا     
 كمف القضايا التي تتعاكف فييا مع تمؾ المؤٌسسات:   ،بتكامؿ عمميا مع تمؾ المؤسسات

 سات.مف المؤسٌ الت معٌنفات حاتحكيؿ -1     
                                                                                                                                                                                  

كتـ نشره في الكقائع  ،ـ( 2013لمجمسة لسنة  18: تـ إقراره مف مجمس الكزراء)  رقـ الكطني التحكيؿ نظاـ  (1)
ىذا  يؤكدك  كييدؼ إلى مكافحة العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي. ، ـ( 2018/ كانكف ثاني  5نية بتاريخ ) الفمسطي
 مجمس قرار ينص حيث المعنفات،النساء  مع التعامؿ في الخدمية القطاعات بيف الشراكة عالقة أىمية :عمى النظاـ
 مف عديدة آليات خالؿ مف بينيا فيما المعنفات ساءلمنٌ  تالخدما التي تقدـ القطاعات كافة تعاكف ضركرة "عمى الكزراء
  .نساءالٌ  مع التعامؿ كمتابعة كتقييـ تطكير مسؤكلية يتحمؿ القطاع في ميني فريؽ تشكيؿ بينيا؛

عالـ المرأة ) تاـ (           نشرة صادرة عف جمعية تنمية كا 
 القتؿ في لعذرتحمؿ عنكاف: ا (340) مادةال (2) 
 ،قتميما عمى كأقدـ ،آخر شخص مع بالزنا التمبس حاؿ محارمو إحدل أك زكجتو فاجأ مف المحؿ، العذر مف يستفيد.   1
 .إحداىما أك ،كمييما إيذائيما أك ،جرحيما أك
 تو أخكا أك فركعو أك أصكلو إحدل أك زكجو فاجأ إذا المخفؼ العذر مف اإليذاء أك الجرح أك ،القتؿ مرتكب يستفيد.   2
 .مشركع غير فراش عمى آخر مع
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 حالة استقباؿ حاؿ في :المثاؿ سبيؿ عمىف ،سات أخرلالعمؿ عمى قضايا تتقاطع مع مؤسٌ -2     
 ،القانكني كاالجتماعي إلرشادل المرأة مركز إلى الجمعية بتحكيميا تقكـ ،قانكنية مساعدة إلى بحاجة
ذا  .حماية إلى ( بحاجة حالة كصمت الجمعية) كا 

ا إذا الشرطة، إلى أك (1)محكر مركز إلى بتحكيمياتقـك الجمعية فإف    ( مف ة) حال كصمت كأيضن
 معنا أك لمتأىيؿ العربية الجمعية إلى الجمعية بتحكيميا ( تقكـ االحتياجات الخاصة ) اإلعاقة ذكم
 .(2)لمحياة

 إجراء دراسات وأبحاث حول قضايا المرأة.-سادًسا 

كمف األمثمة  ،كأبحاث حكؿ قضايا المرأة ،بشكؿ دائـ عمى إجراء دراساتجمعية ) تاـ ( عمؿ ت      
 مف خالؿ: ،ات التي قامت بيا " تاـ " ما قامت بو في مدينة أريحاالدراسعمى 

 
                                                           

عنكانو: بيت ساحكر/  ، ـ (27/2/2007سنة )   ،تأٌسس في مدينة بيت لحـ ،مركز) محكر ( ىك: مؤٌسسة حككمية (1)
 تطكير مركز تجمع خالؿ مف الدكلي البنؾ بإدارة اإليطالية، الحككمة مف الممكؿك  ،إسكاف الميندسيف بيت بصة/ بجانب

أف ك  ،ـ الخدمات بشكؿ مجاني مف خالؿ طاقـ ميني مؤىؿ كمتخصصيقدت يدؼ إلىي ، (الفمسطينية األىمية ساتالمؤسٌ 
الخدمات المقدمة لألسرة، ستتمثؿ في إرشاد كتمثيؿ قانكني, كدعـ نفسي كاجتماعي كاستشارات صحية كتحكيمية، إضافة 

ىك مؤسسة مجتمعية، ك  ،إلى خدمات اجتماعية متكاممة لألسرة مف خالؿ التشبيؾ مع المؤسسات المجتمعية المختمفة
كريمة  ةكحيا ،ساءتكفير الحماية لمنك  ،تيدؼ إلى دعـ كتعزيز العالقات األسرية مف خالؿ الحد مف ظاىرة العنؼ األسرم

 مف العنؼ. ةلكؿ امرأة خالي
 www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=BYyfS7a135310724010aBYyfS7  

 معان  مركز ستأسٌ  ،الطبيعي الغنـ صكؼ مف المباد لعمؿ فمسطيف في دكالكحي األكؿ المركز :ىك(  لمحياة معان  )مركز (2)
  عف أعمارىـ تزيد لذيفا العقمية اإلعاقة ذكم األشخاص المركز في يعمؿ ، ـ2009 سنة ,لحـ بيت مدينة في لمحياة

 ,لترفيييةا كالنشاطات العمؿ في متبادلة كثقة صداقة عالقات خمؽ :خالؿ مف متخصص طاقـ بمساعدة ،عامنا (16) 
ككاف اليدؼ مف تأٌسيس  ،فرنسا في فانية جاف سياأسٌ  التي ةالعالمي " رش" األ اتحاد جمعية كيعد المركز جزءنا مف

 كغير المعاقيف يككف فكأ ،العادية حياتيـ كممارسة ،الطبيعي بدكرىـ القياـ مف االحتياجات ذكم يتمكف)األرش (أف 
 باآلخريف االىتماـ األساسي كغرضو العالـ، في(  ) األرش كانتشر المجتمع، مف يطبيع جزء أنيـ ليشعركا ؛امعن  المعاقيف

 .ذىنيان  المعاقيف حتى
 .إلييـ المجتمع نظرة كتغيير المحمي المجتمع في اإلعاقة ذكم دمج إلىالمركز فييدؼ  أما 
  https://career.najah.edu/node/11048 
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 األغوارأريحا و  منطقة في الفمسطيني السوق احتياج دراسة -1 

بتنفيذ  (1)( ApS ) حيث قامت جمعية ) تاـ ( بالشراكة مع مؤٌسسة تحالؼ مف أجؿ التضامفٍ  
 ،" اقتصادينا لتعزيز الديمقراطيةتماعينا ك اجرة لمدخؿ كتمكيف المرأة مشركع بعنكاف: " تكفير فرص مدٌ 

شيرنا (  32) خالؿ ، (2)يةفرنس" الكاريتاس " باالشتراؾ مع مؤٌسسة ك المفكضية األكركبية مف  دعـب
 (.ـ 31/8/2016 –ـ1/1/2014في الفترة الممتدة ما بيف ) 

كمرج  ،نعجةكمرج  ،كزبيدات ،كفصايؿ ،كالمناطؽ المستيدفة في المشركع ىي: الجفتمؾ       
حيث تقع ىذه التجمعات السكانية الفمسطينية  ،كمدينة أريحا ،كمخيـ عيف السمطاف ،كالديكؾ ،غزاؿ

 في محافظة أريحا.

 الدراسة أىداف   

 :عامة كخاصة سعت الدراسة إلى تحقيؽ أىداؼ        

 التمكيف أجؿ مف القاعدية كالمؤسسات المدني المجتمع قدرات تعزيز ىك العاـ اليدؼ -أكال    
 األراضي في كالفقر ،كالتيميش ،لممخاطر عرضة األكثر المناطؽ لممرأة في كاالقتصادم ،االجتماعي

                                                           
(1) ApS كتعمؿ  ،كالمساعدات اإلنسانية ةئمة في القدس, تختص في مجاؿ التنمي: ىي منظمة إسبانية غير حككمية قا

كتؤمف بالعمؿ  ،كحقكؽ اإلنساف كالمرأة في العالـ بما فيو الشرؽ األكسط ،كالمساكاة ،عمى تحقيؽ المكاطنة العالمية
عامنا ( في  25مف )  كلدييا خبرة أكثر ،المشترؾ مع المؤٌسسات في المجتمع المدني, كالمؤٌسسات المحمية كالعالمية

 كالتشبيؾ مع مؤٌسسات المجتمع المدني كمو. ،مجاؿ حقكؽ المرأة
 بتاريخ،ظيرنا الثانية الساعة ،األحد يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ،الجمعية مديرة ،فراج سيير  
 ـ (.19/11/2017:)

 االجتماعية كالخدمة ،التنمية مجاؿ في كتعمؿ ،ةكاثكليكي ةيإغاث منظمة (165 )اتحاد ؾىي الدكلٌية كاريتاس مؤسسة  (2)
ا ،بمدنا 200 مف أكثر في كتعمؿ ،اإلنسانٌية كالمساعدات قميمن  أكبر مف كاحدة كاريتاس تعد. العالـ أنحاء جميع في كا 

 كتمتـز . الديف أك الجنس أك المكف بسبب التميز دكف كتنميتو، اإلنساف مساندة كىدفيا ،العالمية اإلنساني العمؿ شبكات
: كالتأىيؿ كالكقاية كالصحة التدريب األساسي، التككيف مياديف في بالتحديد كتعمؿ تنمكم، نشاط مف بأكثر كاريتاس
 المرأة، ترقية الجذاـ، مرض مكافحة الصحة، األمية، محك كالتأىيؿ، الكقاية خالؿ مف كاإليدز كاإلدماف المخدرات مكافحة

 اإلسكاف، الزراعية، التنمية الخاصة، االحتياجات كذكل لمخطر المعرضيف األطفاؿ مساندة الميني، التدريب الحضانات،
     .الصغيرة كالمشركعات القركض،

                     https://ar.wikipedia.org/wiki/الدكلية_كاريتاس 
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 المجتمعات مف تصبح كي – األردف كادم فمسطينية في سكانية تجمعات ( 8)  المحتمة الفمسطينية
 ،المساكاة قدـ عمى طكركالت ،التغيير مف لمزيد المحمية التنمية عمميات مجاالت في فاعمية األكثر

 عمى سيطرة أفضؿ مع لمدخؿ المدرة المرأة فرص كتعزيز ،المرأة حقكؽ دعـ خالؿ مف كالديمقراطية
 كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى: ،دخميا إيرادات

 تيميشنافي أكثر المناطؽ ا قتصادين ا كاجتماعين المرأة اتمكيف ز قدرات المجتمع المدني؛ مف أجؿ تعزي-أ
 .فمسطينيةفي األراضي ال

 .كتطكيرىا تشغيؿ مشاريع مدٌرة لمدخؿ( امرأة؛ مف خالؿ  120يز قدرات ) تعز  -ب 

 كاألغكار. ،كاالقتصادية في محافظة أريحا ،جتماعيةزيادة كعي المجتمع حكؿ حقكؽ المرأة اال-ت 

 ،ةكالمؤٌسسات القاعدية مف جي ،فتح مجاالت لمحكار كالتفاعؿ بيف مؤٌسسات المجتمع المحمي-ث 
 .الكطني مف جية أخرلكالسمطات الرسمية عمى المستكل 

 األىداؼ الخاصة لممشركع.-ثانينا 

 المستيدفة( المجتمعات خريطة تحديد قاعدية، دراسة )اعداد: ىي لممشركع المحددة إف األىداؼ   
 حيث: مف

 تكاجو لتيا المشكالت كحصر ،لمكاقع التطكير كطرؽ ،التدخؿ كاحتياجات ،القرار تحديد صانعي-1 
 الخ.... المرأة تنمية

 لتككف المشركع؛ خالؿ مف مستيدفة قاعدية ( مؤسسات10) لػ كالتقييـ ،المتابعة إعداد خطة-2 
 غكر ( في 8)  الػ القرل في المستيدؼ المدني المجتمع حكؿ كاقع كمتكاممة شاممة عامة رؤية

 كتطكير لدعـ أفضؿ بطرؽ يات لمتدخؿكالتكص ،االحتياجات كتحديد ،القدرات بناء يشمؿ بما األردف،
 التي يستيدفيا المحمي المجتمع مؤٌسسات مف )عشرة( لخطة كالتقييـ ،المدني المجتمع قدرات

 اقتصاديا الٌنساء لتمكيف المدني كالمجتمع لمدكلة كاممة شاممة لمحة تكفير أجؿ مف المشركع
 . كاجتماعيا
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 :خالؿ مف ذلؾ يتحقؽ كسكؼ

 تجمعات(  8 )في المستيدفة مؤٌسسات( 10) القاعدية لممؤسسات شاممة ةقاعدي دراسة تطبيؽ-1
 .المشركع لمؤشرات اكفقن  سكانية

 الحقكؽ بشأف الجارية كالمشاريع ،كالمبادرات ،كالمعنييف ،كالمؤثريف القرار لصانعي الخرائط إنشاء-2
 .التدخؿ مجاؿ في كتمكينيا لممرأة االقتصادية

 .األكركبي االتحاد كقكانيف قكاعد إلى استنادنا لممشركع تقييـكال ،المتابعة خطة بناء -3

 الدراسة نتائج 

 تمكنت الدراسة مف تحقيؽ النتائج التالية:     

ىذه  حيث تضـ ،ة ( مف المناطؽ الميمشةامرأ 80ؿ بقيادة ) ( مجمكعة عم 14تـ إنشاء )   
 ،كخدمات إدارة المناسبات ،كمكتبة ،ةلمخدمات الطالبي اكمركزن  ،المجمكعة: محالت المكاد الغذائية

 ،لبيع المحك كمحالن  ،نتاج العسؿمعمالن إلك  ،لألجيزة الكيربائية كالصحية اكمبيعات التمكر, كمتجرن 
 .(1)لبيع المكاد الغذائية الشعبية اكمتجرن  ،ساءكصالة رياضية لمنٌ 

 المشاركون في الدراسة 

ات المجتمع المدني مف المناطؽ المستيدفة مف ( مف منظم 10شارؾ في المشركع بفاعمية )      
كتسييؿ العالقات  ،كزيادة األعماؿ النسائية ،حقكؽ المرأة :خالؿ زيادة الكعي في مجتمعاتيـ حكؿ

نشاء األعماؿ التجارية  .(2)مع السمطات المحمية, كا 

طني لمّنساء دراسة تحميمية شاممة لمعنف المبني عمى النوع اًلجتماعي وواقع نظام التحويل الو -2
 تنمية جمعية مع كبالشراكة ،الدكلية كيمكنكس شركة خالؿ مف الدراسة ىذه إعداد تـ المعنفات.

                                                           
اعينا كاقتصادينا لتعزيز تكفير فرص مدرة لمدخؿ كتمكيف المرأة اجتم ،عف نشرة جمعية) تاـ ( عف مشركع ،بتصرؼ  (1)

 .37ص  -36ص  ،الديمقراطية
عالـ المرأة) تاـ ( ،بتصرؼ (2) بعنكاف" تكفير فرص مٌدرة لمدخؿ كتمكيف المرأة  ،كتيب صادر عف جمعية تنمية كا 

 .36ص  – 9مف ص ،اجتماعينا كاقتصادينا لتعزيز الديمقراطية
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عالـ  شؤكف كزارة قبؿ مف فاتالمعنٌ  لمنساء الكطني التحكيؿ نظاـ بيدؼ مراجعة( تاـ  ) المرأة كا 
 مركز قبؿ مف الدراسة فيذتن كتـ الحككمية، الحككمية كغير التحكيؿ نظاـ كقطاعات الفمسطينية المرأة
 (.أكراد  ) كالتنمية لمبحكث العربي العالـ

 أىداؼ الدراسة:  

 :تقكـ ىذه الدراسة بتقديـ تحميؿ شمكلي لكاقع النظاـ الكطني لمتحكيؿ في الضفة الغربية مف أجؿ  

 ؿ العمؿ عمى تجييز كتطبيؽ النظاـ.استكما-أ   

كالذم مف شأنو مناىضة فات الكطني لمٌنساء المعنٌ  تكفير المعمكمات الالزمة لتفعيؿ نظاـ-ب  
 العنؼ.  

 كذلؾ مف خالؿ: ،تكفير الحماية لمٌنساء كالمالحقة القانكنية لمرتكبي الجرائـ-ت  

تقديـ مكجز لكاقع العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي في المجتمع الفمسطيني بالتكامؿ مع -1     
عالـ  ) تاـ ( حكؿ المكضكع. المرأة دراسة تقكـ بيا جمعية تنمية كا 

 ،أدكارىـ ككاقع ،الكطني النظاـ بتطبيؽ العالقة ذات لألطراؼ شاممة خارطة تقديـ-2    
مكانياتيـ  كاالجتماعية ،كالصحية ،كالعدلية ،القانكنية المختمفة بجكانبو النظاـ لتطبيؽ كقدراتيـ ،كا 
 ية.دكل أك محمية – حككمية غير أك حككمية أطراؼ سكاء كانت

 كالفرص ،كالتحديات كالفجكات اإلنجازات حيث مف اليكـ حتى النظاـ تطبيؽ لكاقع تحميؿ تقديـ-3   
 أفضؿ. لتطبيؽ المتاحة

 كعدالة لحماية مكاتينا ليصبح ؛النظاـ تطبيؽ لتفعيؿ محددة كتدخالت ،عامة تكصيات تقديـ-4  
 .فاتالمعنٌ  ساءلمنٌ  أكبر

 نتائج الدراسة 

 ية:النتائج اآلت استخالص سة مفتمكنت الدرا     
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 كاألدكار األدكات حيث النظاـ مف عناصر استكماؿ حاؿ في أنو البحث فريؽ عتقداحيث -1 
 كبالتالي األرض عمى ممارستو نظاـ ممكف ىناؾ سيصبح ،كالمادية البشرية كالقدرات كالمسؤكليات

 أدائو. تقييد

 قائمان  نظامان  مثالن ) لو أخرل بدائؿ تكفير أك مقترحال فاعمية النظاـ نحك المقترحة الخيارات تبقى-2 
 .لبناتو بناء استكماؿ بعد الحالي تجريب النظاـ بدكف نظرية( المجتمع عمى

 لتحقيؽ فاعمتيو مدل لتقييـ الجدم حاؿ العمؿ في الزمف مف عقدنا نجاعتو اختبار يتطمب قد-3 
 االجتماعي. النكع ىعم العنؼ المبني مف الحد مؤشرات تجاه المنشكد التغيير

 لو. فاتالمعنٌ  مف عدد لمجكء أكبر كالمجتمع الٌنساء قبؿ مف كمكثكؽ منظـ مؤسسي بناء كضع-4 

 ضد لمتمييز تؤدم التي العكامؿ الجكىرية لكقؼ السائدة القانكنية كالبنى الثقافة في متميز تغيير-5 
 .(1) .بتميز كأبكم كرممجتمع ذك في لمرجاؿ تابعة كنفكسنا أجسامنا كاعتبارىف النساء

 جامعاتال في القرار صناع موافقة لحشد، القيام بحمالت مناصرة-3

, ةالفمسطيني لحشد مكافقة صناع القرار في الجامعات ،تقكـ جمعية ) تاـ ( بحمالت مناصرة      
 افيي يقتؿ بحاالت الجرائـ ىذه تتعمؽ حيث ،ؿحكؿ العنؼ الذم تتعرض لو الٌنساء عمى خمفية القت

 23)  المرأة مركز كثؽ كقد ،العائمة ”شرؼ“ ينتيؾ أنو يٌدعي تجاكز بسبب قريبتو؛ العائمة أفراد أحد
 الفمسطينية، األراضي أنحاء في ، (ـ 2016 في عاـ) فمسطينيات كفتيات نساء طالت قتؿ ( عممية
 .كذلؾ أنيا القاتؿ ادعى أك ،"الشرؼ" بػ متعمقة منيا العديد كانت

عالـ تنميةعية جمكأكدت        القتؿ عمميات فأ ، (ـ2016 ) لعاـ تقريرىا في (تاـ  ) المرأة كا 
" بػ متعمقة إنيا يقكلكف القتمة بينما األسباب، مف ذلؾ غير أك، االنتقاـ أك ،بالميراث الكاقع في تتعمؽ
 .أخؼ عقكبة لنيؿ " العائمة شرؼ

                                                           
ككاقع نظاـ التحكيؿ الكطني لمٌنساء  ،المبني عمى النكع االجتماعي شاممة لمعنؼ ةنشرة جمعية) تاـ ( عف دراسة تحميمي (1)

 .100ص  -89ص  ،المعنفات
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 تمكيؿ المشركع  

 .(USAID : باإلنجميزية ) الدكلية لمتنمية ألمريكيةا الككالةالممكؿ ليذا المشركع ىي:     

 

 أىداؼ المشركع 

 .(1)( مف قانكف العقكبات 308) ك(  99 بالمادتيف) تجميد العمؿ اليدؼ مف ىذه الحمالت:     

كىذه  (ـ 1960 لسنة 16 رقـ )األردني  العقكبات قانكف مف(  99تجميد العمؿ بالمادة ) -أكالن     
 أسباب قضية في كجدت إذا فةمخفٌ  أسباب تكفر عند الجرائـ عمى العقكبات: افعنك  تحمؿ المادة
 :(2)المحكمة قضت، مخففة

 إلى سنيف عشر مف المؤقتة الشاقة باألشغاؿ أك ،المؤبد الشاقة باألشغاؿ اإلعداـ مف بدالن -1    
  .سنة عشريف

 عشرة خمس إلى سنكات خمس مف المؤقتة الشاقة باألشغاؿ ،المؤبدة الشاقة األشغاؿ مف بدالن -2   
  .سنكات خمس عف تقؿ ال ةمدٌ  المؤقت باالعتقاؿ المؤبد االعتقاؿ مف كبدالن  ،ةسن

  .سنكات خمس إلى أخرل جنائية عقكبة أم تخفض أف كليا-3   

 سنكات ثالث األدنى حدىا يتجاكز ال عقكبة أية تخفض أف التكرار، حالة خال ما أيضان  كليا-4   
 .(3)كىذه الفقرة مف المادة لـ يحصؿ عمييا تغيير لغاية اليـك .األقؿ عمى نةس الحبس إلى

                                                           
بتاريخ:)  ،الساعة الثانية ظيرنا،ديـك األح ،مدينة بيت لحـ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية،سيير فراج  (1)
 ـ(.19/11/2017
 19/11/2017بتاريخ:) ،الساعة الثانية ظيرنا،ديـك األح ،مدينة بيت لحـ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (2)
 ـ(.
 ،يـك األربعاء ،مدينة راـ اهلل ،مقابمة شخصية ،منسقة العالقات العامة في الجمعية في راـ اهلل ،غدير الصفدم  (3)

 ـ(. 25/4/2018بتاريخ:)  ،الساعة الكاحدة ظيرنا
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 التي تنص عمى " (ـ 1960 )لسنة األردني العقكبات قانكف مف(  308 )المادةتجميد -ثانينا    

 مف خالؿ: " المالحقة في الحؽ كاستعادة المالحقة إيقاؼ

 عمييا المعتدل كبيف الفصؿ ىذا في الكاردة الجرائـ إحدل مرتكب بيف صحيح زكاج عقد إذا-1   
ذا المالحقة أكقفت  .عميو المحككـ عمى فرض الذم العقاب تنفيذ عمؽ بالقضية حكـ صدر كاف كا 

 ثالث انقضاء قبؿ العقكبة تنفيذ كفي العمكمية الدعكل مالحقة في حقيا العامة النيابة تستعيد-2   
 سبب دكف المرأة بطالؽ الزكاج انتيى إذا لجنايةا عمى سنكات خمس كانقضاء الجنحة عمى سنكات

 .ركعمش

 :(1)الجامعات التي شمٌميا الحممة

 كأىميا: ،كالجنكبية شممت الحممة عددنا مف الجامعات الفمسطينية في المحافظات الشمالية  

  جامعة القدس.-أكالن     

عالـ تنمية جمعية نظمت         مركز مديرة ،خميس صباح كرةالدكت مع بالتنسيؽ ، ( المرأة) تاـ كا 
 فيظيرنا  12-9:30 :الساعة ، (ـ 6/12/2018بتاريخ: ) ثقافية ندكة الجندر دراسات في إنساف
 .الجامعة حـر

 ،المشركع عف شكرم فكتكريا السيدة النساء محاكـ مشركع مديرة قدمتو اعرضن  الندكة تناكلت كقد     
 .العنؼ ىذا مناىضة في المدني المجتمع كمؤسسات ،تاـ كدكر لمعنؼ المؤدية كالعكامؿ

 ،النساء قتؿ جرائـ في الشخصي الحؽ إسقاط (عف ) تاـ أنتجتيا تمفزيكنية كمضة عرضكما تـ    
 فمسطيف في المطبؽ األردني العقكبات قانكف لحـ بيت محافظة في القانكنية المستشارة استعرضت ثـ

 مف المكاد ىذه في ( لما 308)  ( ك 100)  ( ك 99)  ( ك 98)  ( ك 340 المكاد) كخاصة
 .الفمسطينية المرأة بحؽ إجحاؼ

                                                           
عالـ ةتنمي البرامج في جمعية مديرة ،فكتكريا شكرم  (1)  ،الخميس يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ،( تاـ)  المرأة كا 

 .ـ(17/5/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الثانية الساعة
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(  99 بالمادة) العمؿ إيقاؼ ضركرة عمى القدس جامعة كطالبات طالب مف مجمكعة تكقد اتفق    
سقاط ،المخففة باألسباب تأخذ كالتي  كالتي ،( 308 كالمادة) ساءالنٌ  قتؿ جرائـ في الشخصي الحؽ كا 
 في المطبؽ األردني العقكبات قانكف مف المغتصبة مف الزكاج حاؿ في لعقكبةا مف المغتصب تعفي

 فمسطيف.

  لحـ. بيت جامعة -ثانينا  

 بيت جامعة في االجتماعية العمكـ كدائرة ،لحـ بيت محافظة مع بالتعاكف(  تاـ )جمعية عقدت     
 عقكبات قانكف إقرار مىع العمؿ أىميةك  ،ساءلمنٌ  القانكني الكاقع حكؿ تكعكية عمؿ كرشة ،لحـ

 (.ـ 2018/  3/ 15:)  بتاريخ ،كقد تمت ىذه الكرشة ،لممرأة منصؼ فمسطيني

 (.راـ اهلل  -كمية مجتمع المرأة) الطيرة -ثالثنا   

( الطيرة) المرأة مجتمع كمية في الطبية كاألقساـ محكر مركز مع بالتعاكف(  تاـ)  جمعية نفذت    
 حيث. اهلل براـ الكمية مقر فيكذلؾ  " الزكاج عقكد في ساءالنٌ  ؽحقك "  حكؿ تكعكية عمؿ كرشة
 )بتاريخ ،كقد تمت الكرشة ،جباريف باسمة محكر مركز في القانكنية المستشارة الكرشة بإدارة قامت
 (.ـ 2018/  3/ 15

 :(1) لتغيير بعض مكاد القانكف الفمسطيني جمعية ) تاـ (إجراءات   

التعاكف مع عدد مف المؤٌسسات الرسمية كغير الرسمية بإجراءات لتغيير قامت جمعية ) تاـ ( كب    
 كأىميا: ،بعض مكاد القانكف الفمسطيني

 :مطالبة عريضة-1      

: بتاريخ ،المرأة ىيفاء اآلغا شؤكف مع كزيرة كبالتعاكف ،الكزراء رئاسة إلى قدمت الجمعية ) تاـ (   
 قانكف مف(  99)  بالمادة العمؿ تجميدأك  لغاءفييا بإ طالبت  عريضة ، (ـ 28/11/2017 )

                                                           
عالـ تنمية البرامج في جمعية مديرة ،فكتكريا شكرم(1)   ،الخميس يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ، ( تاـ)  المرأة كا 

 .ـ( 17/5/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الثانية الساعة
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 لجرائـ المخففة األسباب في تأخذ التي ساءالنٌ  قتؿ قضايا في ، (ـ 1960 )لسنة( 16) رقـ العقكبات
 تصؿ كالتي ،العقكبة لتخفيؼ األسباب كأحد ، ( الشخصي الحؽ إسقاط الستخداـ) كتسمح ،القتؿ
 بشعة جريمة تنفيذه بعد احرن  يصبحك  مخففة، بسنكات ـرالمج عمى الحكـ خالليا كيتـ ،النصؼ إلى
كقد حصمت عمى نص العريضة التي قيدمت لممجمس  ،(1)ابنتو أك ،زكجتو أك ،أمو أك ،أختو بحؽ

 ككضعت في ممحؽ الدراسة. ،التشريعي

  حممة ضمف منيا: ،تصميـ مكاد إعالمية-2    

 (    النساء_قتؿ_جرائـ_في_الشخصي_الحؽ_إلسقاط_ال)

(  99)  بالمادة العمؿ تقييد أك بإلغاء لممطالبة(  تاـ )أطمقتيا التي اإلعالنية المكاد إحدل كىذه    
كقد تمت بتاريخ:)  ،الحؽ بإسقاط يتعمؽ فيما( ـ 1960 )لمعاـ األردني العقكبات قانكف مف
  (.ـ 6/3/2018

 

 

 ،(  308)  أجؿ تغيير المادة مف ،كاالجتماعي القانكني لإلرشاد المرأة مركز مع تعاكفال-3    
ٌنكا قكانيف الـز تسٍ  -بكفي سف سكاكيفعنكاف " لمناىضة العنؼ ضد المرأة تحت  حيث نظمت مسيرة

                                                           
 (. 1انظر: نص العريضة في ممحؽ رقـ )   (1)

https://www.facebook.com/TamWomenMedia/photos/a.112468775582048.19356.112132305615695/914503288711922/?type=3
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 مكافقة بعد( يكـ األربعاء  ـ14/3/2018بتاريخ )  ،" ك " نحك سف قانكف حماية األسرة مف العنؼ "
 .اإللغاء عمى الكزراء مجمس

 نتائج اإلجراءات 

 :األىداؼ اآلتية إجراءات جمعية) تاـ (ت حقق     

 آذار/مارس )في النساء ضد التمييزية القانكنية األحكاـ بعض الفمسطينية السمطة إلغاء -1      
 ـ2018/  3/ 14 )في عباس، محمكد الفمسطيني حيث كقع الرئيس ،جيدة  أكلى كخطكة ( ـ2018

 لعاـ) العقكبات قانكف ( مف 308 المادة) اءإلغ عمى كينص (،ـ 2018 ( لسنة) 5 رقـ القانكف) ،(
 لمنساء، المساعدة يقدـ آمف بيت مديرة أجرتو تقييـ عمى بناء. الغربية الضفة في ( النافذ ـ1960
 لممغتصبيف يسمح ككاف القضائية، المالحقة مف باإلفالت المزعكميف لممغتصبيف يسمح القانكف كاف

   .(1)ضحاياىـ تزكجكا إذا السجف مف باإلفالت المدانيف

( 99) لممادة خامسة فقرة بإضافة كذلؾ (،ـ 1960) لسنة( 16) رقـ العقكبات قانكف تعديؿك -2    
 أك ،"العائمة شرؼ" خمفية عمى النساء_قتؿ  ) جرائـ المادة ىذه أحكاـ مف يستثنى) أفٍ  عمى تنص
 النساء قتؿ مثؿ رة،الخطي الجرائـ عمى العقكبات تخفيؼ القضاة عمى يحظر إذ،  (الشرؼ دكاعي

 .(2)كاألطفاؿ

 الحاجة، حسب محاميات أك فمحامي مع التعاقد يتـ بؿ ،سةالمؤسٌ  في محامي كظيفة يكجد الك    
 .المشاريع مف التكاليؼ تغطية كيتـ

 حول حقوق الّنساء. توعية القيام بحمالت-سابًعا

 كمف ذلؾ: ،تمع الفمسطيني"تقـك جمعية ) تاـ ( بحمالت تكعية حكؿ" حقكؽ المرأة في المج     
                                                           

عالـ تنمية البرامج في جمعية مديرة ،فكتكريا شكرم  (1)  ،الخميس يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ، ( تاـ)  المرأة كا 
 .ـ( 17/5/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الثانية الساعة

 
عالـ ةتنمي البرامج في جمعية مديرة ،فكتكريا شكرم(2)   ،الخميس يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ، ( تاـ)  المرأة كا 

 .ـ( 17/5/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الثانية الساعة
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 ،لحـ كبيت، الخميؿ المدارس في: منطقتي اإللكتركني في كاالبتزاز " العنؼ حكؿ التكعكعية الحممة
 ضمن مشروع " محاكم الّنساء " 

 ،(ـ 2015 لمعاـ أيمكؿ شير)  بداية في النساء" محاكـ تاـ ( "مشركع مؤٌسسة) أطمقتحيث        
 شؤكف ككزارة ،تاـ لجمعية سنكات ثالث مف أكثر داـ متكاصؿ عمؿ نتاج ىك المشركع ىذا أف عممنا
 بيف تنسيؽ ىناؾ ككاف. المجاؿ ىذا في العاممة كالمؤسسات ،االجتماعية ككزارة الشؤكف المرأة،
 ىذه إلقامة التربية مف ترخيص عمى الجمعية حصمت حيث ،كالتعميـ التربية ككزارة ،( تاـ)  الجمعية
الكتاب في  مف نسخة مرفؽ ، (ـ 17/9/2017: ) بتاريخ, كالخاصة الحككمية دارسالم في المقاءات

 .( 1ممحؽ رقـ )

 حكؿ: تتمحكر أساسية اتجاىات عدة المشركع ىذا في العمؿ كيتضمف     

صدار تنفيذ–1     .النساء كقتؿ ،االجتماعي النكع عمى المبني العنؼ حكؿ دراسة كا 

صدار تنفيذ–2     كمدل المجاؿ ىذا في العاممة كالمؤسسات التحكيؿ نظاـ حكؿ أساسي مسح كا 
 .كجو أكمؿ عمى بو العمؿ دكف تحكؿ التي كالتحديات تطبيقو

ا 48 قدرات) بناء-3     العالقة ذات القطاعات مف ( مؤٌسسة 24)  في ات/العامميف مف ( شخصن
 في األسرة حماية ككحدة ،القانكنية كالخدمات ،االجتماعية كالخدمة ،الصحة) الكطني التحكيؿ بنظاـ

 .كالخميؿ لحـ بيت محافظتي في( الشرطة

 تعزيز إلى تيدؼ تكعكية شبابية مبادرات لتنفيذ كشابة/( شابنا 50 مف) شبابي ائتالؼ تشكيؿ–4   
 ،عمؿ كرشات تنفيذ: خالؿ كمف ،االجتماعي النكع عمى المبني بالعنؼ يتعٌمؽ فيما الكعي

 .النساء بحقكؽ الكعي لتعزيز كمحاضرات

 المرتبطة المحاكـ إلى تكصؿ التي الحاالت مراقبة في دكرىـ ألخذ اإلعالمييف قدرات بناء–5   
 الحاالت. ىذه حكؿ تقارير ككتابة ،االجتماعي النكع عمى المبني بالعنؼ
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 98ك )  (1)( 340 المادتيف) لتجميد كالدعكة ،المطالبة أجؿ مف كمناصرة دعـ حممتي إطالؽ–6  
 الفمسطيني. القانكف مف (3)( 99 المادة) تجميد إلى اإلضافةب ، (2)(

 المسؤكؿ عف تنفيذ المشركع     

 ،اإلشراؼ عمى تنفيذ المشركع مف أكلو حتى نيايتو (4)شكرم ( كمفت ) تاـ ( السيدة) فكتكريا      
 كالمنسقة الميدانية في جمعية ) تاـ ( ريحانة صميبي .

 شكرم "  السيدة " فكتكريا المشركع تاـ ( ممثمة بمديرة كقد قامت بيذه الحممة جمعية )

 ممثمة ،(1)االجتماعي في منطقة الخميؿ النكع كحدة كبالتعاكف مع ،(5)كبالتعاكف مع اإلئتالؼ الشبابي
 في االلكتركنية مكافحة الجرائـ الحمكرم مف كحدة ميند أكؿ كالمالـز ،الجكابرة محمد بمديرىا النقيب

 حيث شممت العديد مف مدارس المحافظة.  ،الخميؿ الشرطة في مدينة

                                                           
 القتؿ في لعذركالتي تحمؿ عنكاف: ا (340) مادةال  (1)
 عمى كأقدـ ،آخر شخص مع بالزنا التمبس حاؿ محارمو إحدل أك زكجتو فاجأ مف ،خفؼالم العذر مف يستفيد.   1

 .إحداىما أك ،كمييما إيذائيما أك ،جرحيما أك ،قتميما
 تو أخكا أك فركعو أك أصكلو إحدل أك زكجو فاجأ إذا المخفؼ العذر مف اإليذاء أك الجرح أك ،القتؿ مرتكب يستفيد.   2
 .مشركع غير فراش عمى آخر مع
 محق غٌر عمل عن ناتج شدٌد غضب بسورة لٌهاع أقدم الذي الجرٌمة فاعل المخفف العذر من ٌستفٌد (98) مادةال  (2)

 .علٌه المجنً أتاه الخطورة من جانب وعلى
 :المحكمة قضت مخففة أسباب قضية في كجدت إذاكالتي تحمؿ عنكاف:  (99) مادةال  (3)
 .سنة عشريف إلى سنيف عشر مف المؤقتة الشاقة باألشغاؿ أك المؤبدة الشاقة باألشغاؿ اإلعداـ مف بدال.   1
 باالعتقاؿ المؤبد االعتقاؿ مف كبدال سنكات ثماني عف تقؿ ال مدة المؤقتة باألشغاؿ المؤبدة الشاقة األشغاؿ مف بدال.   2

 .سنكات ثماني عف تقؿ ال مدة المؤقت
 .النصؼ إلى أخرل جنائية عقكبة كؿ تخفض أف كليا.   3
 عمى سنة الحبس إلى سنكات ثالث األدنى حدىا جاكزيت ال عقكبة أية تخفض أف التكرار، حالة خال ما أيضا كليا.   4

 .األقؿ
عالـ المرأة ) تاـ (. ،فكتكريا شكرم (4)  مديرة البرامج في تنمية كا 
شٌكميا عدد مف الشباب كالفتيات  ،: مجمكعة مبادركف كمبادرات" نحك عالـ افتراضي آمف "اإلئتالؼ الشبابي (5)

 االئتالؼ قدرات بناءـ(, كتسعى إلى  25/02/2017سنة ) ،محمي الشريكةالمتطكعيف في مؤٌسسات المجتمع المدني ال
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 تمكيؿ المشركع 
                                                                                                                                                                                  

 كمناصرة دعـ لتعزيز ؛لحـ كبيت ،الخميؿ محافظتي مف مجمكعتيف عمى مقسمة(  كشابة شاب 36 )يضـ كالذم ،الشبابي

 مبنيال كالعنؼ ،الٌنساء بحقكؽ المجتمعي الكعي لرفع شبابية؛ مبادرات كتنفيذ ،الٌنساء لقضايا الشباب

 ،كبدعـ مف الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية ،المجتمعية األنشطة في كالمشاركة ،االجتماعي النكع عمى

عالـ المرأة ) تاـ ( كىي جمعية النشاط النسكم في الخميؿ, كجمعية النيضة في  .كتنفيذ جمعية تنمية كا 

تبة البحث كالمعرفة العممية كمك ،كجمعية الشركؽ لألشخاص ذكم اإلعاقة في دير سامت ،دير سامت

في الخميؿ. كقد تـ تدريب الحضكر عمى المعرفة بحقكؽ الٌنساء كمدل مكاءمتيا مع القكانيف كالتشريعات 

كتطكير المبادرات المجتمعية التي تعمؿ عمى تعزيز حقكؽ النساء كحمايتيف مف العنؼ  ،الفمسطينية

 المبني عمى النكع االجتماعي.

عالـ تنمية مديرة البرامج في جمعية ،فكتكريا شكرم       مدينة بيت ،شخصية مقابمة ،( تاـ)  المرأة كا 

 .ـ(17/5/2018 بتاريخ:) ،ظيرنا الثانية الساعة ،الخميس يكـ ،لحـ
 الكزراء مجمس مف بقرار ،المرأة شؤكف كحدة ـ( باسـ 2005 النكع االجتماعي عاـ) كحدة استحدثت  (1)

 مف بقرار ـ( 2008 عاـ) االجتماعي النكع كحدة باسـ استبداليا تـ ـث ، (ؽ.أ/ك.ـ/15/12/09) رقـ

 النكع كاحتياجات قضايا كتيدؼ إلى: تضميف ، (ؼ.س/ك.ـ/08/65/12) رقـ الكزراء مجمس

 ،االجتماعي النكع منظكر مف كالسياسات البرامج كمتابعة كتدقيؽ ،الكزارة كسياسة خطط في االجتماعي

 النكع منظكر مف كالمتابعة التدقيؽ دائرة سكم, كالدكائر التابعة ليا:ن طابع ذات قضايا كمتابعة

دماج تطكير كدائرة ،االجتماعي  كالمنسؽ جكابرة محمد النقيب تحدث جانبو مف .االجتماعي النكع كا 

 النقيب محمد جكابرة. الخميؿ في شرطة االجتماعي النكع لكحدة

   www.moi.pna.ps/Departments/gender 
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 .(1)(USAID : باإلنجميزية ) الدكلية لمتنمية األمريكية الككالةتكلى تمكيؿ ىذا المشركع:      

 أىداؼ المشركع    

 األىداؼ اآلتية: ،يسعى المشركع إلى تحقيؽ      

باإلضافة إلى تفعيؿ العمؿ عمى نظاـ التحكيؿ  ،الحد مف العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي-1
 الذم يحمي النساء المعنٌفات. (1)الكطني

                                                           
 الكاليات لحككمة تابعة ككالة ىي: (USAID:  باإلنجميزية)  الدكلية لمتنمية األمريكية ككالةال  (1)

 أٌسس. لممدنييف المقدمة الخارجية المساعدات إدارة عف األكؿ المقاـ في مسؤكلة كىي الفيدرالية, المتحدة

 لتنفيذ إدارم؛ بأمرـ(  1961 عاـ) USAID الدكلية لمتنمية األمريكية الككالة كينيدم جكف الرئيس

 عمى الككنغرس عمؿ الخارجية, المساعدات قانكف بمكجب المناطؽ في التنمكية المساعدات برامج

 مف الرغـ عمى. أخرل كتشريعات السنكية المالي االعتماد قكانيف مف عدد خالؿ مف التفكيض تحديث

 الناحية مف المستقمة األمريكية الحككمة ككاالت إحدل USAID الدكلية لمتنمية األمريكية الككالة ككف

 خارجية ككزير األمريكية المتحدة الكاليات لرئيس الخارجية السياسة لتكجييات تخضع أنيا إال الفنية،

 الخارجية السياسة تكجييات ضمف الككالة مدير يعمؿ. القكمي األمف كمجمس المتحدة الكاليات

 تعاني التي الشعكب مساعدة إلى الدكلية متنميةل األمريكية الككالة تسعى. الخارجية كزير كصالحيات

 حرة دكؿ في لمعيش تكافح التي الشعكب تمؾ أك الككارث مف كلمتعافي معيشتيـ ظركؼ لتحسيف

 حكؿ كاإلنسانية كالتنمكية االقتصادية المساعدة تكفير تتضمف كالتي أىدافيا الككالة حددت. كديمقراطية

 األدنى كالشرؽ كآسيا أفريقيا في الككالة تعمؿ". المتحدة لمكاليات ةالخارجي السياسات تنفيذ لدعـ العالـ

 https://ar.wikipedia.org/wik    .كأكراسيا كأكركبا الكاريبي البحر كمنطقة الالتينية كأمريكا
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كتكعيتيـ بالجية التي يمكف  ،رفع الكعي لدل الفئة المستيدفة مف طالب كطالبات المدارس-2 
ي بتعريفيـ بكحدة مكافحة الجرائـ اإللكتركنية ف ،الكثكؽ بيا في حالة تعرضيـ لالبتزاز اإللكتركني

 الشرطة.

تمكيف طالب كطالبات المدارس بمعمكمات) مثؿ عدـ اإلفصاح بأم معمكمة عف اليكية -3
كعدـ نشر معمكمات عف حياتيـ الشخصية ) طالب كطالبات المدارس (  ،الشخصية ليـ

 عند إضافة أصدقاء ليسكا مف أفراد العائمة. ،المستخدمكف لمكاقع التكاصؿ االجتماعي

كعدـ استخداـ الكاميرات سكاء أكاف ذلؾ  ،صداقة مف أناس ال يعرفكنيـعدـ قبكؿ طمبات ال-4
 ككضع الصؽ عمى فتحة الكاميرا. ،أك بالالب تكب ،بالجكاؿ

لكف  ،ـ( 15/5/2018لغاية ) ،ـ( 11/2017/ 14كقد بدأت الجمعية تنفيذ المقاءات بتاريخ)      
ة المقاءات بعد شير رمضاف بناءن كلكف سكؼ يتـ معاكد ،تكقفت ىذه المقاءات فترة شير رمضاف

 عمى قكؿ السيدة فكتكريا مسؤكلة البرنامج. 

 كنشاطاتو ،فعاليات المشركع

 كىي: ،كنشاطات ميمة ،تضمف ىذا المشركع ثالث فعاليات   

 المحاضرات.-أكالن      

بتكميؼ عدد مف  ،االجتماعي في منطقة الخميؿ النكع حيث قامت الجمعية بالتعاكف مع كحدة  
 حيث تـ تنفيذ المحاضرات عمى النحك اآلتي: ،األشخاص إللقاء محاضرات حكؿ المكضكع

                                                                                                                                                                                  
 كتـ نشره في الكقائع ، ـ( 2013لمجمسة لسنة  18:تـ إقراره مف مجمس الكزراء)  رقـ الكطني التحكيؿ نظاـ  (1)

ىذا  يؤكدك  كييدؼ إلى مكافحة العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي. ، ـ( 2018/ كانكف ثاني  5الفمسطينية بتاريخ ) 
 مجمس قرار ينص حيث المعنفات،النساء  مع التعامؿ في الخدمية القطاعات بيف الشراكة عالقة أىمية :عمى النظاـ
 مف عديدة آليات خالؿ مف بينيا فيما المعنفات ساءلمنٌ  الخدمات ـالتي تقد القطاعات كافة تعاكف ضركرة "عمى الكزراء
  .نساءالٌ  مع التعامؿ كمتابعة كتقييـ تطكير مسؤكلية يتحمؿ القطاع في ميني فريؽ تشكيؿ بينيا؛

عالـ المرأة ) تاـ (           نشرة صادرة عف جمعية تنمية كا 
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 محاضرات في مدينة دكرا / محافظة جنكب الخميؿ.-1     

لقاء مع مجمكعة مف  (1)اإلعاقة " ذكم لألشخاص الشركؽ "جمعية مع بالتنسيؽ نفذت ) تاـ (     
ناثنا ( كالمعمميف  عف" ،اإلعاقة بمدينة دكرا ذكم لألشخاص الشركؽ عيةفي جم ،الطمبة ) ذككرنا كا 

حيث قاـ النقيب محمد الجكابرة بإلقاء محاضرة حكؿ ، منيا" الحد كمحاكلة ،االلكتركنية الجرائـ
 الشكارع عمى الالصقات ككضع المكضكع, حكؿ تكعكية نشرات تـ تكزيع ،كبعد المحاضرة ،المكضكع

ا. 7:46 الساعة ـ(،  14/11/2017 بتاريخ:)، ةكقد تمت المحاضر  ،العامة كفي األماكف  صباحن

 جنكب الخميؿ.                                                  عكا قرية بيت محاضرة في -1

" لقاء مع مجمكعة مف الطمبة ) ذككرنا  األسرية كالتنمية النيضة جمعية مع" نفذت ) تاـ ( بالتنسيؽ 
ناثنا (  منيا". الحدٌ  كمحاكلة ،اإللكتركنية الجرائـ الثانكية عف" عكا بيت كالمعمميف في مدرسة ، كا 

شكرم مديرة المشركع بإلقاء محاضرة حكؿ  كفكتكريا الحمكرم، ميند أكؿ حيث قاـ كؿ مف: المالـز 
ا 6:38  الساعة ـ( ، 2017 /11/ 29المكضكع، كقد تمت المحاضرة، بتاريخ: )   . صباحن

 .(2)كرشات العمؿ-ثانينا       

 قامت ) تاـ ( بعقد عدد مف كرشات العمؿ في منطقة الخميؿ بيدؼ رفع الكعي حكؿ الجرائـ 
 اإللكتركنية، كأىميا:

 الثانكية. عكا بيت مدرسة-1   

 كجمعية الخيرم، لمعمؿ المرأة اإللكتركنية " بالتعاكف مع جمعية الجرائـ حكؿ تـ تنفيذ كرشة عمؿ" 
 بإلقاء كقاـ السكيطي، اهلل عبد عكا، بيت بمدية رئيس الكرشة افتتح اإلعاقة، كقد ذكم األشخاص

                                                           
 تيدؼ ،/الخميؿ /دكرا سامت في ديرـ(  َُِّ /5/ّ  ريخ:)بتا ،اإلعاقة ذكم لألشخاص الشركؽ جمعية ستتأس   (1)
 .لمربح ىادفة غير منظمةكىي  ،المجتمػػع في كدمجيػـ اإلعاقة ذكم لألشخػػػاص ىيميػػػةتأ اجتماعيػػػة خدمػػػات تقديػػػػـ إلى

      https://ar-ar.facebook.com  ›األماكف  › Hebron, West Bank  
عالـ تنمية البرامج في جمعية مديرة ،فكتكريا شكرم  (2)  ،الخميس يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ،( تاـ)  المرأة كا 

 .ـ( 17/5/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الثانية الساعة



  

56 
 

شكرم، حيث دعت الطالب  فكتكريا المشركع كمديرة الحمكرم، ميند أكؿ المالـز المحاضرة
في حاؿ تعرضيـ لالبتزاز كالتيديد، كذلؾ  –كحدة الجرائـ  -كالطالبات التكجو إلى جياز الشرطة

ا. 11:57  الساعة ـ(،  11/2017/ 30 بتاريخ)  صباحن

 في بمدة بيت صكريؼ.-2  

عالـ المرأة ) تاـ ( بالتنسيؽ مع بمدية  الثانكية صكريؼ كمدرسة صكريؼ، نفذت جمعية تنمية كا 
رفع الكعي  حكؿ" عمؿ لمبنات، كبالتعاكف مع كحدة النكع االجتماعي في شرطة الخميؿ، كرشة

كنية " كالعنؼ كاالستغالؿ الذم تتعرض لو لالئتالؼ الشبابي حكؿ العنؼ مف خالؿ الجرائـ اإللكتر 
مف خاللو، حيث تحدثت السيدة فكتكريا مديرة مشركع " محاكـ الٌنساء " عف مكضكع  الفتيات الٌنساء

التكعية، كأخذ الحيطة عند استخداـ الفيس، ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي، كتحدثت عف العنؼ الذم 
 غالؿ إذا تـ استخداـ كسائؿ التكاصؿ بشكؿ خاطئ. كقدتتعرض لو الفتيات عف طريؽ االبتزاز كاالست

ا 09:33  ـ(الساعة 2/2018 /13 )، تمت المحاضرة بتاريخ  . صباحن

 أمر. مدينة بيت في-3 

 اإللكتركنية، كمحاكلة الجرائـ مع مجمكعة مف نساء القرية، عف" عمؿ كرشة ) تاـ (نظمت جمعية  
الشرطة بإلقاء محاضرة  في اإللكتركنية الجرائـ كحدة ة مفحيث قاـ النقيب محمد الجكابر  منيا", الحد

ا. 11:14  بتاريخ  ـ( الساعة 2018/ 4/ 17 حكؿ المكضكع، كقد تمت الكرشة بتاريخ ,)   صباحن

  الثانكية. أيمر ذككر بيت مدرسة-4

مدية بيت أيمر أيمر في قاعة ب بيت بمدية اإللكتركنية "، بالتنسيؽ مع الجرائـ حكؿ تـ تنفيذ كرشة عمؿ"   
 شكرم. فكتكريا المشركع كمديرة الحمكرم، ميند أكؿ المالـز المحاضرة بإلقاء كقاـ لطالب المدرسة،

حيث أكدت عمى حؽ الطالب في الكصكؿ إلى كسائؿ تكاصؿ اجتماعي آمف، كضركرة التكجو      
 ركني، كذلؾ بتاريخ، في حاؿ تعرضيـ لالبتزاز كالتيديد اإللكت –كحدة الجرائـ  -إلى جياز الشرطة

 ظيرنا.12:10 ـ( الساعة 23/4/2018 )
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 الثانكية. صكريؼ ذككر مدرسة-5  

آمف"،  اجتماعي تكاصؿ كسائؿ إلى الكصكؿ في كالحؽ االلكتركنية الجرائـ حكؿ" عمؿ كرشة عيقدت 
 ظيرنا.12:10 ـ( الساعة 23/4/2018 كقد تمت الكرشة بتاريخ، )

 في بيت ساحكر.-6 

عالـ المرأة ) تاـ ( بالتنسيؽ مع بمديةنفذت تنمي   الالتينية البطريركية كمدرسة بيت ساحكر، ة كا 
 ، كبالتعاكف مع العقيد أحمد العطاكنة في مدينة بيت لحـ، كرشةساحكر بيت في مدينة المختمطة

رفع الكعي لالئتالؼ الشبابي حكؿ العنؼ مف خالؿ الجرائـ اإللكتركنية "  حكؿ" عمؿ
 ظيرنا.12:47 ـ( الساعة 16/4/2018بتاريخ)

فقد كضعت الجمعية بالتعاكف مع الجمعيات إلى تحقيؽ أىداؼ عديدة مف المشركع، كقد حققت     
 :(1)نتائج منيا

زيادة الكعي لدل الفئة المستيدفة، حيث أصبح المستخدـ عمى كعي في حماية حسابو سكاء أكاف -1
برقـ ىاتؼ الجكاؿ الخاص بيـ، بإتباع في الفيس بكؾ، أك النت عف طريؽ ربط الفيس بكؾ 

 الخطكات اآلتية:

 *البدء بفتح الفيس، كمف ثـ فتح خيارات اإلعدادات.  

 *إضافة رقـ الياتؼ المحمكؿ.  

 *األماف كتسجيؿ الدخكؿ.  

 *مف خيار ) المصادقة النيائية ( نختار تعديؿ الستخداـ المصادقة الثنائية.  

قى عمى خيار رسالة نصية ( ثـ تصؿ رسالة نصية إلى الياتؼ *الضغط لبدء االستخداـ ) تب  
 إلدخاؿ الرمز السرم.

                                                           
عالـ تنمية البرامج في جمعية مديرة ،فكتكريا شكرم  (1)  ،الخميس يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ،( تاـ)  المرأة كا 
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 *نقـك بإدخاؿ الرمز السرم الذم كصؿ لمياتؼ، ثـ تأتي رسالة أخرل لتأكيد الرمز السرم.  

 تكجو كثير مف الطالب في االعتراؼ باالبتزاز اإللكتركني لممسؤكؿ فكر انتياء المقاء. -2

 .(1)لجية التي يمكف الكثكؽ بيا في حالة االبتزاز االلكتركنيزيادة الكعي با-3

انىطُيح انفهططيُيح تانطهطح ) ذاو (جًؼيحػاللح  -انًطهة انطاتغ
(2)

 

ككزارة  ،كالسمطة الكطنية الفمسطينية ممثمة بكزارة شؤكف المرأة ) تاـ (العالقة بيف الجمعية      
 طة تسير في خطيف متكازييف ىما:مف مؤسسات السم كغيرىما ،الشؤكف االجتماعية

  التعاكف كالتكامؿ.-أكالن  

 ،تعاكفالعمى العالقة بيف جمعية) تاـ ( كالسمطة الفمسطينية  يافتقكـ في كثير مف األح    
ؼ كالقضاء عمى العن ،كمنيا: محاربة الفقر ،مف أجؿ تحقيؽ بعض األىداؼ المشتركة تحالؼالك 

 كتنفيذ برامج مشتركة, كمف األمثمة عمى ذلؾ: ،راكة كتنسيؽف شيكك كت ،عمى النكع االجتماعي المبني

 لمبحكث الشرطة عاـ مدير مساعد عيف أبك إبراىيـ العميد بسيادة ممثمة الشرطة كقعت-1     
 ( ممثمة ) تاـ كجمعية ،مدير عاـ الشرطة اهلل عطا حاـز المكاء سيادة عف كممثالن  ،كالتخطيط
 النكع عمى المبني العنؼ محاربة إلى تيدؼ كتعاكف ،تفاىـ اتفاقية ،فراج سيير السيدة بمديرتيا

 .المعنفات ساءلمنٌ  الخدمات كتقديـ ،االجتماعي

 لمنساء الخدمات تقديـ في التكامؿ مبدأ تعزيز :أىميا نقاط عدة عمى االتفاقية كنصت      
 كبرامج ،فعاليات يذتنف خالؿ مف المجتمع خدمةك  ،القدرات كبناء ،الكفاءات تطكيرك  ،المعنفات
: بتاريخ كقد تـ ذلؾ ،لمتكاصؿ كقنكات ركابط كخمؽ ،كالتعاكف ،التشبيؾك  مشتركة، كمجتمعية ،تكعكية

 ظيرنا. 12:39  الساعة ، (ـ 2018 /4/ 26 )
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مف خالؿ إلقاء المحاضرات  ،قسـ الشرطة في اإللكتركنية الجرائـ التعاكف مع كحدة-2      
 ،ككيفية التصرؼ في حالة االبتزاز اإللكتركني ،كحدة الجرائـ اإللكتركنيةحكؿ التعريؼ ب ،التكعكية

  كضركرة التكجيو لكحدة الجرائـ اإللكتركنية في قسـ الشرطة لمحماية مف ىذا االبتزاز. 

عقد محاضرات معية) تاـ ( عمى اإلذف بجحيث حصمت  ،رة التربية كالتعميـالتنسيؽ مع كزا-3       
 كبيت ،الخميؿ منطقتي: في المدارس" في اإللكتركني كاالبتزاز العنؼ" كع ككرش عمؿ حكؿ مكض

 .لحـ

عالـ تنمية جمعية كقعت-4        ،السرغمي سناء اإلدارة مجمس برئيسة ممثمة(  تاـ) المرأة كا 
 تعزيز :إلى تيدؼ ،تفاىـ اتفاقية ,برغكثي ريـ اإلدارة مجمس برئيسة ممثمة المشترؾ الدفاع كجمعية
 العنؼ حكؿ كالتكعية كالكقاية الحماية خدمات تعزيز إطار في األطراؼ بيف فيما كالشراكة ،فالتعاك 
 .االجتماعي النكع عمى المبني

 مع العمؿ في المتخصصة الككادر تدريب :أبرزىا مف كافعديدة  ابنكدن  االتفاقية تضمنت كقد     
 باإلضافة ،اكاقتصاديِّ  اكاجتماعِّ  انفسيِّ  النساء تمكيف صعيد عمى التنسيؽ مستكل زيادة العنؼ، ضحايا

كقد تـ  ،كالتمكيف لمحماية النساء كصكؿ فرص زيادة في المساىمة ةاإلعالميٌ  األدكات إنتاج زيادة إلى
ا.ص 09:53  الساعة (ـ 2018/  4/ 19  ذلؾ بتاريخ )   باحن

إلى كزارة األكقاؼ ـ ( الجمعية) تا حيث كجيت ،كالشؤكف الدينية لتنسيؽ مع كزارة األكقاؼا-5    
كالداعيات في أكثر المناطؽ تيميشنا في لألئمة عمؿ  ةكرشمف أجؿ التعاكف لتنفيذ  ،ارسمين  اكتابن 

دكر الخطاب الديني في "  حكؿ مكضكع ،(ـ 2017خالؿ شير أيار )  ،محافظتي بيت لحـ كالخميؿ
 . "دعـ حقكؽ الٌنساء كحمايتيف 

كفي حاؿ  ،كيؼ يتقاطع الخطاب الديني مع حقكؽ الٌنساء مناقشة ،اليدؼ مف ىذه الكرشة    
كاألئمة  ،( مف رجاؿ الديف 20المكافقة الرجاء اإليعاز إلى الدائرة المختصة بترشيح كدعكة ) 
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مع اقتراح الكقت المناسب مف قبؿ األكقاؼ, كقد تـ رفع  ،كالداعيات لممشاركة في ىذه الكرشة
   .(1)لألكقاؼالذم ريفع  ،د حصمت عمى نسخة مف الكتابكق ،(ـ 2/5/2017بتاريخ: )  ،الكتاب

 لة كالمطالبة.ءالمسا-ثانينا

بيف الجمعية) تاـ ( كالسمطة الكطنية الفمسطينية عالقة تقكـ عمى عالقة ال تككفأخرل  أحياف في   
تيؾ أجؿ تغيير القكانيف كالسياسات التي تن مفالضغط كالحشد ك  ،كالمطالبة بتحقيؽ قضايا ،مساءلةال

 كمف األمثمة عمى ذلؾ: ،ساء, كحقكؽ اإلنساف بشكؿ عاـالنٌ  حقكؽ

عالـ تنمية جمعية إعالف-1       العنؼ لمناىضة ،( يكمنا 16 )حممة إطالؽ عف ،( تاـ)  المرأة كا 
  (ـ 26/11/2017 ) بتاريخ: ثنيفاإل يكـ ،توعقدالذم  صحفيال مؤتمرال خالؿمف   المرأة، ضد
 .”ساءالنٌ  ضد القتؿ جرائـ كلتتكقؼ ،اتحريضن  كفاكـ”  عنكاف تتح لحـ، بيت مدينة في

ذاعات ،عمؿ كرش تضمٌ ك  ،الغربية الضفة أنحاء مختمؼ الحممة تشمم حيث      ،مدرسية كا 
 كلكحات ،كالتمفزيكف في اإلذاعة أسبكعية أياـ السبت كحمقات ،أفالـ كعركض دراسية، كحمقات
 .ؼلمعن مناىضة شبابية كمبادرات ،إعالنية

 ،بالشراكة مع مركز اإلرشاد النفسي كالقانكني ،ة مف أجؿ سٌف قكانيف جديدةتعمؿ الجمعي-2    
لمضغط عمى صناع القرار كعمى  ،ككزارة شؤكف المرأة ،كالتنمية االجتماعية ،كنيابة حماية األسرة

ى النحك كذلؾ عم ،بشكؿ خاص العقكبات إقرار قانكف ؿسيٌ الحككمة؛ التخاذ إجراءات كتدابير تي 
 اآلتي:

 .قانون العقوبات-أ   

تغيير في مكضكعيف اثنيف مف ىذا  إلحداث تسعى ) تاـ ( بالتعاكف مع عدد مف المؤسسات النسكية
 .واألسرة من العنف ،قانون حماية المرأة القانكف كىما:
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 حماية إلى ييدؼ: قانكف كاألسرة مف العنؼ بأنو، يعرؼ قانكف حماية المرأة :(1)تعريؼ القانكف     
 .داخميا اريمن ك اكعيشن  ،اسميمن  انمكن  ألفرادىا تضمف، آمنة بيئة تأميف ألجؿ ؛األسرةك  المرأة

 ،األجنبية أـ العربية سكاء المجتمعات كؿ في ككاقعة ،منتشرة ظاىرة األسرم العنؼ ظاىرة فإف      
 المجتمعات بعكس ،المشكمة ىذه بكجكد يعترؼ الغربي المجتمع أفٌ : كىك ،ميـ فارؽ كجكد مع

 . (2)الناس أقرب مع حتى تناكليا المحظكر األمكر مف بؿ ،الخصكصيات مف تعتبرىا التي العربية

 المرأة، ضد العنؼ عف مخيفة أرقاـ ،الخاطئة اآلثمة الفكرة ىذه سٌكؽ الذم الغرب كفي       
 حيف الغربية القكانيف أف ذلؾ كسبب جسدىا، كعمى نفسيا في عميقة آثاران  يترؾ مبرحان  ضربان  كضربيا
 غرائب ضرب شريكتو يضرب الغربي الرجؿ أف كذلؾ حمايتيف؛ تستطع لـ النساء ضرب منعت
 أمف حراس تصرؼ ال الغربية كالحككمات قتميا، إلى يصؿ قد بانتقاـ عنو بمَّغت إف كييددىا اإلبؿ،
 منيا، فانتقـ تتٌبعيا كبتوعق كأنيى إياىا، ضربو عمى شكتو فإذا باالنتقاـ، شركاؤىف ييددىف لمف

 أنو حيف في بالسجف عكقب عميو، ثبتت إذا ثـ عميو، إثباتيا يستطيع الذم ذا فمف جريمتو، كأخفى
 .قتميا

 الضرب مفتحمٌ  يحمييف ال كالقانكف مصيرىف، ىك ىذا أف الغربيات ساءالنٌ  مف كثير رأل كلما      
 الضرب كآثار ،لممحكمة أك لمشرطة تيحضر كبةالمضر  المرأة أف حدٌ  إلى بالصمت كلذف كاإلىانة،

 النساء، ضرب مف الرجاؿ قكانينيـ تمنع فمـ ،العكاقب مف خكفنا لمسيا أنو فتنكر كجسدىا ،كجييا في
ف الرجاؿ، تسٌمط مف النساء تحـً  كلـ  المرأة عف تغفً  لـ عقكبات لكنيا فعميـ، عمى الرجاؿ عاقبت كا 

 .(3)عندىـ كبير ازدياد في النساء عمى جاؿالر  اعتداء كنسبة ،شيئنا المضركبة

                                                           
 – اهلل راـ القانكف مسكدة (ـ 2/12/2008-1)  مؤتمر "نؼالع مف األسرة حماية قانكف تبني نحكمؤتمر  (1)

 .2,ص:فمسطيف
(2)  https://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=786884671331327&id 
(3)  https://ar.islamway.net  ›النساء ضرب‹  المقاالت 
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 الزكجات، قىٍتؿ إلى األمر يًصؿ بؿ الزكجات، ضدٌ  خاصة جدا، كثير الغرب في فالعيٍنؼ         
 :(1)منيا لدييـ لإلحصاء الرسمية الدكائر عف صاًدر باألرقاـ، ثاًبت كىذا ،الطالؽ تشريع ًلعدـ

 في أمريكا:-1   

 إلى أشارت ، ( ـ1417)  عاـ ،لدييـ لإلحصاء الرسمية الدكائر عف ةصاًدر  أمريكية دراسة في*
 . زكجاتيـ بضرب يقكمكف الرجاؿ مف( % 79) أف

(  18) كؿ زكجيا يضربيا زكجة ىناؾ: كالتحقيؽ لمفحص المركزية األمريكية لمككالة تقرير في* 
 امرأة ( مالييف تسعة)  بػ كالضرب عنؼال ألعماؿ تعرضفي الالئي النساء عدد ييقىدَّر كلذلؾ ،أمريكا في ثانية
 .األمريكية التايـ مجمة نشرتيا إحصائية حسب أمريكا في سنكينا

 الالتي النساء مف( % 40) أفٌ  قٌدر ( ـ1979 )عاـ األمريكي الفيدرالي البحث لمكتب تقرير في* 
 .أزكاجيف يقتميف لممكت يتعرضف

( ـ1983) عاـ استيكممت كالتي ،في أمريكا نكاتس(  4)  استمرت التي الدراسات إلحدل اًطبقن *  
 .لمضرب بتعرضيف عالقة لو تاريخ لدييف باالنتحار قيٍمفى  الالئي النساء مف% (  25) أفٌ  اٌتضح

) ك البكليس جرحى مف% (  40) بأف يفيد الصادر في أمريكا البكليس مجمة في نيشر تقرير في* 
 .عائمي صراع مسرح عمى ألعماليـ يتيـتأد أثناء كانت البكليس قكة قتمى مف( % 20

فيما بمغت  جريمة، ألؼ(  97) مف أكثر( ـ 1995) عاـ أمريكا في االغتصاب جرائـ كبمغت  
 .جريمة(  4700( ) ـ 1995) عاـ غيرىف دكف الٌنساء قتؿ جرائـ

 امرأة ألؼ(  50) نحك تيريب عف(  CIA)  األمريكية المركزية المخابرات ككالة كشفت كقد* 
جبارىفٌ  سنكينا، المتحدة الكاليات إلى كطفمة  ظركؼ في كخادمات العمؿ أك البغاء ميمارسة عمى كا 
 .مشينة

                                                           
1)) www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=110597h 
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 الكاليات في ميريالند بػكالية( ىكبكنز جكف) جامعة مف بحث فريؽ بإعداده قاـ عاـ تقرير ككشؼ* 
 .ة فقطفي الكاليات المتحد سنكينا كعبيد بيعيف يتـ كطفمة امرأة يمميكن أف المتحدة

 لمضرب تعرضف الٌنساء مف( % 40) أفٌ  الكندية النسائية الشؤكف كزير إلى رفع تقرير فيككرد -2 
 .األقؿ عمى ةمرٌ  لالغتصاب أك

 تعٌرضف امرأة ألؼ(  20) أفٌ  ييبىيّْف ، ( ق1417) عاـ في اإلسرائيمية الداخمية لكزارة تقرير في-3  
 .  الضَّرب ًبسىبب مىٍصرىعىيف لىًقيف(  122) ك ، عاـ خالؿ األزكاج ًمف لمضرب

 إلبالغيا خاصة شرطة كبتككيف جديدة، بتشريعات تطالب المرأة لشئكف كزارة تكجد فرنسا كفي-4 
ا كيطالبكف كاألكالد، الزكجات بضرب  أفٌ  إلى اإلحصاءات أشارت حيث ،خاصة أيسىًرٌية بمحاكـ أيضن
 .الشريؾ أك الزكج ضرب مف سنكينا ييعانيف فرنسية امرأة مميكف كنصؼ مميكف

 .العامة لمشككل محالن  لمزكجات األزكاج ضرب ظاىرة أصبحت إنجمترا فيك -5 

عف  طميفمعال األزكاج عدد لكثرة كاسع؛ نطاؽ عمىضرب الٌنساء  ظاىرة انتشرت ركسيا كفي-6  
 .زكجاتيـ بضرب أنفسيـ عف يينىفّْسكف األزكاج كأصبح الصعبة، االقتصادية لمحياة كنتيجة ،العمؿ

 في ألبنائو األب ضرب أك لزكجتو الزكج ضرب سكاء الضرب، مف الشديد النفكر فرغـ كىكذا     
انتشارنا تزداد بؿ الظاىرة تتكقؼ لـ ذلؾ تمنع التي القكانيف كرغـ الغرب،

(1). 

 لمعاناةا أشد تعاني الكاقع أرض عمى الغربية المرأة أفٌ : ىي الباحثة ليا تكصمت التي كالنتيجة       
 .األحياف بعض في بحياتيا تكدم قد التي كقسكتو ،إلييا الرجؿ إساءة مف

 :(2)نص القانكف الفمسطيني لحماية األسرة مف العنؼ   

                                                           
(1)  www.lahaonline.com/articles/view/16279.htm 
(2)
 3ممحؽ رقـ  
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 "عمى المساكاة حكؿ منو ( 9في القانكف األساسي الفمسطيني في المادة )  جاءحيث       
 أك الديف أك المكف أك الجنس أك العرؽ يـ بسببالفمسطينيكف أماـ القانكف كالقضاء سكاء ال تمييز بين

 ."اإلعاقة  أك السياسي الرأم

النفسي كمركز اإلرشاد  ،مع جمعية المرأة العاممة لمتنميةكعميو فإف الجمعية ) تاـ (      
كفؽ  ،كىي تطالب بسبعة أمكر لتنفيذ ىذا القانكف ،بنصو تطالب بتطبيؽ القانكفكاالجتماعي لممرأة 

 لمستٌمد مف بعض المفاىيـ الغربية النصرانية المتناقضة مع اإلسالـ.تفسيرىا ا

كاالقتراح عمى  ،مشكمة العنؼ ضد الٌنساءسف قانكف كاضح كصريح كمختص في مكافحة -1   
بمكجبيا يتـ اعتقاؿ الزكج المعتدم إذا كاف ييشكؿ  اعتقاليو،جياز الشرطة الفمسطيني تعميـ إجراءات 

كيكجو لو رسالة كاضحة مفادىا: أٌف الدكلة جادة في  ،ييردع الزكجك  ،جتوعمى زك ممحكظنا خطرنا 
ذا قر  ،تدخميا لمكافحة العنؼ ضد الزكجات يبيف األسباب التي ر الشرطي عدـ االعتقاؿ عميو أٌف كا 

  أدت إلى ذلؾ.

  :من العنف في العائمة موقف اإلسالم    

 العديد كىناؾ ،كمصادره أشكالو بكافة كاالعتداء ،العنؼ نبذ عمى تحث اإلسالمية الشريعة مبادئ ففإ
 العالقات في المبدأ ىذا تأكيد عمى حرصت التيالشريفة  النبكية كاألحاديث ،القرآنية اآليات مف

 قىٍكؿه } :تعالى قكلو ذلؾ كمف ،الخصكص كجو عمى األسرية العالقات كفي ،عاـ بشكؿ اإلنسانية
كؼه  ٍغًفرىةه  مٍَّعري مى ٍيره  كى ًميـه  غىًنيّّ  كىالٌموي  أىذنل يىٍتبىعييىآ دىقىةو صى  مّْف خى لىكٍ }  :تعالى كقكلو ،(1){ حى  فىظِّا كينتى  كى
ًميظى  كاٍ  اٍلقىٍمبً  غى ٍكًلؾى  ًمفٍ  الىنفىضُّ ى: } تعالى كقكلو ،(2){ حى قىضى بُّؾى  كى ًباٍلكىاًلدىٍيفً  ًإيَّاهي  ًإالَّ  تىٍعبيديكاٍ  أىالَّ  رى  ًإٍحسىاننا كى
ا اٍلًكبىرى  ًعندىؾى  يىٍبميغىفَّ  ًإمَّا ديىيمى قيؿ تىٍنيىٍرىيمىا كىالى  أيؼ   لَّييمىآ تىقيؿ فىالى  ًكالىىيمىا أىكٍ  أىحى ا قىٍكالن  لَّييمىا كى  ،(3){ كىًريمن

مىقىكيـ الًَّذم : }تعالى كقكلو مىؽى  كىاًحدىةو  نٍَّفسو  مّْف خى يىا ًمٍنيىا كىخى ٍكجى  .(4){ زى

                                                           
 .263 اآلية ,البقرة سكرة  (1)
 159 اآلية عمراف آؿ سكرة (2)
 23 اآلية اإلسراء سكرة  (3)
 1اآلٌة  النساء سورة  (4)
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 التعرض دكف يتـ أف يمكف ال منو اإلسالمية الشريعة ؼكمكق ،األسرم العنؼ عف كالحديث     
افيكفى  كىالالًَّتي : }تعالى لقكلو كىيفَّ  فىًعظيكىيفَّ  نيشيكزىىيفَّ  تىخى اًجعً  ًفي كىاٍىجيري  حيث ،(1){ كىاٍضًربيكىيفَّ  اٍلمىضى
 في ؽالح بذلؾ لو كأف زكجتو، نشكز عند كجلمزٌ  ،تعالى اهلل شرعيا تأديب سمطة بأنيا فسرت إنيا

يالميا بيا جسدم أذل إلحاؽ  الزكج ضرب أف اعميي كالمحافظيف القكانيف اعتبرت كما ؛(ضربيا) كا 
 الضرب لتبرر االجتيادات جاءت األحكاؿ أحسف كفي ،العامة صكرتو في مشركع أمر لزكجتو
 كفد الشرعي كالحؽ المفيكـ ؽضيٌ تي  تحاكؿ التي الخجكلة األكصاؼ مف كغيره المبرح كغير ،الخفيؼ

 .. لو كتتصدل تنكره أف

 مما تحدٌ  كانت أنيا كباعتبار التاريخي، سياقيا في كتفيـ تتـ أف يجب الكريمة اآلية قراءة إف     
 جدنا كمتحضرة ،متقدمة حالة تشكؿ كانت بؿ لممرأة، اضطياد مف الجاىمية عصر في سائد ىك

 يفرغ الكقت ذلؾ في أمر مف كمويش كاف ما دكف حركفو إطار في بالنص التمسؾ فإف ثـ كمف عميو،
 .(2)لو الحقيقية المقاصد مف المكضكع

لكف دكف أف تيعٌرض الزكجة نفسيا إلى  ،لذلؾ فإف الزكج الناشز أك المسئ يجب أف يمقى عقابو     
كينزؿ بزكجيا الناشز  ،كال يككف ذلؾ إال بأٍف تشكيو إلى القاضي, كي ينتصر ليا  ،خطر محٌدؽ

كقد ال تقؼ العقكبة عند الضرب بؿ قد تتعداىا إلى السجف كغيره؛ كىذا ىك منيج  ،العقكبة المناسبة
ما تكمؼ بذلؾ السمطة القضائية ك  فيي ،نزاؿ العقكبات عمى مستحقيياالشريعة اإلسالمية في إ

    . (3)يستتبعيا مف السمطة التنفيذية

يحتكم ذلؾ الممؼ كؿ كأٌف  ،لتكثيؽ شكاكل الٌنساء ضحايا العنؼ الزكجيفتح ممؼ خاص -2
يتـ استخداميا معتمدة كطنينا كمكٌحدة لدل جميع القطاعات  (4)حيث يكجد نماذج ،تفاصيؿ الشككل

                                                           
  34اآلٌة  النساء سورة  (1)
 . األسرم العنؼ فم الشريعة كمكقؼ القانكنية شكالياتاإل ،القحطاني محمد بف الرحمف عبد  (2)
    www.al-jazirah.com/2008/20080309/ar7.htm 
 (3)   www.islamonline.net  
 (. 3ممحؽ رقـ )   (4)
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باإلضافة إلى التكثيؽ اإللكتركني مف خالؿ بنؾ  ،مستندة لنظاـ التحكيؿ الكطني لمٌنساء المعنفات
 .(2)كمف خالؿ المرصد ،(1)المعمكمات

قت ممكف كدكف تأجيؿ في حاؿ سماعيـ عف حالة اعتداء زكج كجكب تدخؿ الشرطة بأسرع ك -3
  كأٍف ال تتكانى بحجة أنيا مشاكؿ عائمية. ،عمى زكجتو

كقد تكصمت الباحثة بعد البحث كالسؤاؿ عف ىذا البند أنو ال بٌد مف رفع دعكل لمقضاء قبؿ   
 مساءلة الزكج. 

كمراكز التدخؿ  ،المكاقع النائية عف المدينةضركرة تكفير مراكز االستشارات القانكنية كالزكجية في -4
مف قبؿ الزكج) لرعاية أك مراكز طارئة ألطفاؿ ضحايا العنؼ  ،كالطكارئ ،االت األزماتالسريع في ح

، أك أثناء تكجييا األطفاؿ عندما تككف األـ مشغكلة في البحث عف خدمات حماية سريعة ليا كألطفاليا (
  لمحكمة.أك أثناء مثكليا أماـ ا لمشرطة،

كتعكيض أطفاليف  ،االىتماـ بإقامة برنامج خاص لتعكيض الٌنساء) ضحايا االعتداء الزكجي (-5
أك غير مباشرة عف  ،كالعممية الناجمة بصكرة مباشرة ،كالعقمية ،كالنفسية ،بسبب اآلثار الجسدية
 اعتداء األزكاج عمييف.

  .ات كاألطفاؿ المعتدل عمييـلمزكج فيي ميمة جٌدا ،تكفير حضانات في حالة الطكارئ-6

 نسبينا. اخطرن عمييف  مزكجات المعنفات المكاتي ال يكجدضركرة تكفير خدمات العالج البٌيتي ل-7

 مخاطر العنؼ األسرم 

ممارسة العنؼ في األسرة، سكاء أكاف مف الرجؿ أـ غيره ضد أفراد مف األسرة أـ كميا، يترتب     
 عميو مخاطر كثيرة، كأىميا:

                                                           
 يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ،مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي في أخصائية اجتماعية ،نكاؿ الزير  (1)

 .ـ( 26/8/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الحادية عشرة الساعة ،الخميس
(2)
كجميع أنكاع العنؼ التي تتعرض لو  ،مكقع الكتركني حككمي ييدؼ لرصد كتكثيؽ االنتياكات بحؽ الٌنساء ،المرصد 

 كأعداد الٌنساء المعنفات في الضفة الغربية.  ،الٌنساء
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 إصابتيـ إلى تؤدم كقد كبير، بشكؿ األطفاؿ عمى تنعكس بدكرىا التي األيسرية ضطراباتاال-1 
 ،العمر مف متقٌدمة مراحؿ في المجتمعية سمككاتيـ في يؤثر ما كىك كعاطفي، نفسي استقرار بعدـ
 سيقكد -األسرم العنؼ خالؿ مف- نحكىا سيكجو تيديد أم فإف ،المجتمع نكاة األسرة لككف كنظرنا

 بأسره.  المجتمع كياف تيديد إلى لنياية،با

بحيث ال تستطيع  ،كتككف آثاره سمبية عمى تككيف األسرة ،العنؼ ضد المرأة ييدد المرأة نفسيا-2
 المرأة المعنفة تربية أبنائيا تربية سكية سميمة إذا لـ تكف تنعـ باألمف كاألماف مع زكجيا.

فيخرج لممجتمع كفي نفسيتو نظرة حقد  ،تمرد كالعنؼفيجارم أبيو في ال ،ينشأ الطفؿ عمى التمرد-3
كينعكس ذلؾ سمبنا عمى المجتمع, كقد يؤدم ذلؾ بو إلى اإلجراـ لمتعبير عف الغضب  ،كغؿ عمى أبيو
 .   (1)الذم بداخمو

  .قانون األحوال الشخصية-ب 

ييما مف حقكؽ كما عقد يفيد حؿ العشرة بيف الرجؿ كالمرأة كتعكنيما كيحدد ما لكمىك:  تعريفو     
 .(2) عميو مف كاجبات

   نص قانون األحوال الشخصية  

كالذم تعتمده  ،( األردنيـ 1976لسنة  61) رقـ بو كؿ معينص قانكف األحكاؿ الشخصية الم     
 السمطة الفمسطينية عمى:

السنة ( يشترط في أىمية الزكاج أف يككف الخاطب كالمخطكبة عاقميف كاف يتـ الخاطب 5المادة)-1
 .المخطكبة الخامسة عشرة مف العمر السادسة عشرة كأف تتـ

 مف عمرىا مف عشرة الخامسة أتمت التي البكر تزكيج حؽ الطمب عند لمقاضي -أ( 6)المادة-2 
 . مشركع سبب بال األكلياء مف الجد أك األب غير الكلي عضؿ حاؿ في الكفكء

                                                           
اص 8:30( الساعة: ـ 20/7/2018) ،مفتي بيت لحـ ،مع عبد المجيد عطا اهللشخصية مقابمة   (1) في دائرة  ،باحن

 اإلفتاء في بيت لحـ.
 .17ص:  ، 1ج  ،أحكاـ كآثار الزكجية شرح مقارف لقانكف األحكاؿ الشخصية ،محمد سمارة  (2)
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 عشر ثمانية أتمت إذا إال طمبيا في ينظر فال الجد أك األب قبؿ مف عضميا كاف إذا أما -ب     
 .مشركع سبب بال العضؿ ككاف عامان 

 اقر أك شرعان  معتبرة حالة في كىك مختاران  طائعان  القاضي لدل زكجتو الزكج طمؽ إذا (91المادة)-3
  .ذلؾ بخالؼ الدعكل منو تسمع فال الحالة بتمؾ كىك بالطالؽ

 أتمت إذا كلمصغيرة ،التاسعة أتـ إذا لمصغير النساء مف األـ غير حضانة ( تنتيي161المادة)-4
 .عشرة الحادية

 الجيات المتعاكنة كالمشاركة لتعديؿ قانكف األحكاؿ الشخصية   

كمركز اإلرشاد النفسي  ،جمعية المرأة العاممة الفمسطينيةمع  بالتعاكف  ،( تاـ )جمعية تطالب       
 .ى ىذا القانكفبإجراء تعديالت أساسية عم ،كاالجتماعي

 :(1)مبررات التعديالت القانكف   

 ،كمركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي ،كجمعية المرأة العاممة الفمسطينية ، قٌدمت جمعية ) تاـ(      
 كىي: ،مبررات لتعديؿ القانكف ةأربع

ساء ( ال يحقؽ لمنٌ ـ 1976لسنة  61كالذم يحمؿ ) رقـ  ،المفعكؿسارم الالقانكف الحالي -1   
 فيك ال يتناسب مع الزمف الحاضر. ،العدالة المطمكبة

      .في فمسطيف الظركؼ البيئية كالنسيج االجتماعيفي تغيير حدكث -2  

 التطكر الذم طرأ عمى ظركؼ المرأة مف حيث دمجيا ضمف القكل العاممة.-3  

 ماعي.النظاـ السياسي االجتماعي القائـ كالذم أثر عمى عممية الحراؾ االجت-4  

 :(1) طالب بيا الجمعيات النسكيةالتعديالت التي ت  

                                                           
األماف االجتماعي لممرأة في تشريعات األحكاؿ الشخصية في الضفة الغربية مف كجية  ،رسالة ماجستير ،رندة قادرم  (1)

 .33ص  ،ـ 2015نظر قانكنية كالحركة النسكية 



  

69 
 

 ،كمركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي ،كجمعية المرأة العاممة الفمسطينية ،قٌدمت جمعية ) تاـ(        
 كىي: ،بعدد مف المطالب لتغيير قانكف األحكاؿ الشخصية

لذم يضمف إنياء الفتاة تعميميا كىك العمر ا ،( عامنا 18تحديد السف األدنى لمزكاج بػ ) -1
 األساسي.

أم إلغاء الكلي في الزكاج كجعؿ إرادة المرأة إلى  ،كفسخو الزكاج إبراـ فيأماـ القانكف  المساكاة-2
 الزكاج. جانب إرادة الرجؿ في إبراـ

الرجؿ؛ بؿ تقييده بحيث ال يككف الطالؽ رىيف إرادة  ،يـ مسألة الطالؽ عمى أسس متساكيةتنظ-3
 .مع جعمو كليدة مشتركة بيف الزكجيف مف سمطاف الزكج في ىذا األمر، كص آمرة تحدُّ بنص

غرار القانكف المطبؽ  عمى سف قانكف مدني يمنع تعدد الزكجاتك  ،الزكجات كتجريمو دتعدٌ إلغاء -4
 (.ـ 2001نعـ مطبؽ في تكنس مف العاـ )  .في تكنس

كتضميف األحكاؿ ، دـ اعتبار سف األىمية الشرعيةكع ،إلى سف األىمية القانكنية حضانةال رفع سف-5
 عمى نص يقضي بحؽ الزكجة الحاضنة في بيت الزكجية. 

 ؽ ببيت الطاعة.إلغاء النص القانكني المتعمٌ  -6

كتشريع النصكص التي تكفؿ لممرأة أف تككف ندنا لمرجؿ مع عدـ  ،إلغاء قكامة الرجؿ عمى المرأة-7
 اعتبارىا ناشزنا.

 المرأة مف بيتيا لمعمؿ كغيره دكف إذف زكجيا. إباحة خركج-8

كأف تساكم الرجؿ في حالة عدـ كجكد أطفاؿ؛ بأف تقاسمو بكافة الممتمكات  ،المساكاة في الميراث-9
يطبؽ في العالـ  بينيا كبيف الزكج التي تـ تحصيميا في فترة الحياة الزكجية بالتساكم عمى غرار ما

 .الحديث ) أكركبا (

                                                                                                                                                                                  
 19/11/2017بتاريخ:)  ،يرناالساعة الثانية ظ،يـك األحد ،مدينة بيت لحـ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (1)
 .ـ(
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 بيف الرجؿ كالمرأة في الشيادة في مجمس القضاء.  المساكاة-10

كترل الباحثة أٌف ىذه المبررات التي تطالب بيا الجمعيات الٌنسكية لمتعديؿ عمى قانكف األحكاؿ 
، كال بٌد مف الرجكع لمشريعة اإلسالمية الشخصية فييا مخالفة صريحة لقكانيف الشريعة اإلسالمية

 .كتطبيقيا في كاقع الحياة

 ب أخرى.مطال-ج

السارية  ،) تاـ ( مع جمعية المرأة العاممة لمتنمية بتفعيؿ العديد مف القكانيفتطالب الجمعية    
 : مثؿ كأىميا: ،المفعكؿ في فمسطيف كالتي ترل أف تنفيذىا ييحقؽ لممرأة حقكقيا

  (الحد األدنى لألجكر.1 

األدنى  اعتماد الحد بشأف (ـ 2012 )لسنة ( 11)  القرار رقـ الفمسطيني الكزراء مجمس أقر      
 شيرينا. ( شاقالن  1450 ) كىك الفمسطينية السمطة الكطنية مناطؽ جميع في لألجكر

 ،أك الشير ،أك اليكـ ،تعريفو ىك: أقؿ مبمغ يتكجب دفعو لمعامميف كالعامالت لقاء عمميـ لمساعة 
 كأفراد أسرتو. ،مؿ كالعامالتتحديد ىذا المبمغ عمى ضكء االحتياجات األساسية لمعا عمى أف يتـ

 .أىداؼ الحد األدنى لألجكر 

 رفع مستكل أجكر العماؿ كالعامالت ذكم الدخؿ المتدني.-1   

 تحقيؽ الحياة الكريمة لمعامميف كالعامالت.-2   

 كبالتالي تقميؿ شريحة الفقراء في المجتمع. ،تحسيف مستكل معيشة العماؿ كالعامالت الفقراء-3   

 ف مستكل العدالة االقتصادية كاالجتماعية بيف الناس.تحسي -4  

 تقميؿ مف بعض الظكاىر السمبية في المجتمع الفمسطيني الناجمة عف انتشار الفقر.-5  

 جسر اليكة بيف الفقراء كاألغنياء.-6  
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 تحقيؽ مبدأ العدالة في تكزيع الدخؿ القكمي بيف أبناء الشعب الكاحد دكف تمييز.-7  

 ية تنفيذ القانكفإجراءات عمم

 كمنيا: ،كفي ىذا المكضكع اتبعت كسائؿ مألكفة ،تعمؿ الجمعية بكسائؿ عديدة لتنفيذ مطالبيا   

لألجكر  األدنى الحد الدعكة لمقياـ بكقفة احتجاجية لمضغط عمى صناع القرار لتنفيذ آلية تطبيؽ قانكف
 مع بالشراكة لمتنمية، سطينيةالفم العاممة المرأة جمعية حيث نظمت ،ـ( 2013 الذم صدر عاـ)

 كحقكؽ الديمقراطية كمركز الحضانة، كدكر الخاصة، كالمدارس ،األطفاؿ رياض في العامالت نقابة
 عشر الحادية ( الساعةـ 18-11-2017) :المكافؽ السبت، يكـ صباح احتجاجية كقفة العامميف،
ا،  ياسر الشييد دكار إلى سممية مسيرة في االنطالؽ ثـ كمف اهلل، راـ في الكزراء مجمس أماـ صباحن
 .(1)في راـ اهلل (الساعة دكار) عرفات

 .قانكف الضماف االجتماعي(2  

 كانت أف بعد المساىميف، كأمكاؿ االجتماعي الضماف لصندكؽ الضامف ىي الدكلة أف تعريفو ىك:
 في كستبقى ليـ ممؾ ىي كالمكظفات المكظفيف مدخرات كأف ،ضامف بال المساىميف أمكاؿ

 .التكميمي الصندكؽ إلى تحكؿ كلف مؤسساتيـ

 الجيات التي تطالب تفعؿ قانكف الضماف االجتماعي. 

ككذلؾ المباشرة بالعمؿ بقانكف  ،تفعيؿ آليات الرقابة كالمتابعة كالحمايةطالبت مؤسسة المرصد ب  
 في المطالبة جمعية ) تاـ (.( المرصد  )سة مؤسٌ كقد شارؾ  ،الضماف االجتماعي

 .قانكف الضماف االجتماعي بنكد  

 الضماف مؤسسة إلى التكميمي الصندكؽ إدارة ستنتقؿ كما اختيارم بمجممو التكميمي النظاـ-1  
 .إداراتيا لمجمس كيخضع االجتماعي،

                                                           
الساعة الثانية  ،يـك السبت ،مقابمة شخصية ،برنامج تمكيف فيعضك ىيئة عمكمية مكظفة كمنسقة  ،كجداف العزة  (1)

 .ـ (27/12/2017 :)بتاريخ ،ظيرنا
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 .الضريبة مف التقاعدم كالراتب الكاحدة كالدفعة االشتراكات إعفاء-2  

 الدفعة عبر المتراكمة حقكقيـ األخضر لخطا داخؿ العماؿ إعطاء عمى كاضح بشكؿ النص-3  
 .تقاعدم راتب أك الكاحدة

 .أعضاء 7 إلى 4 مف الصندكؽ إدارة مجمس في المكظفيف/العماؿ ممثمي عدد زيادة-4  

 10) إلى لألجكر األدنى الحد أضعاؼ(  8) مف لمضماف الخاضعة لمركاتب األقصى الحد رفع-5  
 .أضعاؼ( 

 ،(% 9 –% 7 )إلى( % 8.5 -7.5 )مف العمؿ كصاحب العامؿ مساىمات نسب تعديؿ تـ-6  
 .عادلة غير كتعتبرىا النسب ىذه عمى الحممة تتحفظ لكف

(  24)  مف بدؿ اشتراؾ(  12) بعد الطبيعية الكفاة راتب مف االستفادة العائمة تستطيع-7   
 .اشتراؾ

 (.% 2) إلى( % 1.7) مف التقاعدم الراتب احتساب تعديؿ تـ-8   

 (. 6 )مف بدؿ اشتراكات ( 3)  بعد األمكمة إجازة مف االستفادة المرأة تستطيع-9   

 .الدخؿ ضريبة مف الكاحدة الدفعة كتعكيضات التقاعد ركاتب االشتراكات، إعفاء-10  

 .التقاعدم لمراتب المتكفية المشتركة زكج استحقاؽ-11  

 كمف لمرجؿ، اشتراؾ( 300)إلى(  360) مف لمتقاعد الالزمة االشتراكات عدد تخفيض-12   
 .لممرأة اشتراؾ( 240)إلى اشتراؾ(  300)

 الفمسطينية التشريعات مع كمكائمتو القانكف، تطبيؽ في العمؿ كزارة لدكر االعتبار إعادة-13   
 .الدكلية كاالتفاقيات

 .المصالح تضارب كعدـ النزاىة لضماف كالتنفيذ التأسيس مرحمة بيف الفصؿ تـ-14  

 .العاـ التقاعد كقانكف ينسجـ بما التقاعدم الراتب استحقاؽ شركط تعديؿ تـ-15  
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 .الخدمة نياية أتعاب إنياء آلية في اإلجحاؼ عدـ ضماف تـ-16 

 ذكم األشخاص – االجتماعي الضماف بقانكف القرار في اإلعاقة لذكم إيجابي تمييز تحقيؽ-17 
 األشخاص يستحؽ كما. أعكاـ( 10) اشتراكات بعد التقاعدم راتب مف االستفادة يستحقكف اإلعاقة
 .عامان ( 21)  تجاكزكا لك حتى ألقربائيـ الكفاة راتب اإلعاقة ذكم

 .الخطرة األعماؿ ألصحاب إيجابي تمييز-18 

 في األخرل التقاعد بأنظمة المشمكليف غير المحمية كالمجالس البمديات كمكظفي عماؿ شمكؿ-19
 .الضماف

 .الكزراء مجمس عف ستصدر خاصة الئحة إلى المنافع لبقية زمني طارإ كضع إحالة تـ-20

 .لألجكر األدنى الحد مف(  % 75 )إلى التقاعدم لمراتب األدنى الحد رفع تـ-21

 عجز حاالت في االجتماعي الضماف لمؤسسة الدكلة قبؿ مف كالقركض المنح كضع جرل-22
 .المؤسسة

 المكائح إصدار بقانكف القرار تطبيؽ بمراقبة ستستمر إنيا بؿ ،بعد ينتوً  لـ دكرىا أف الحممة أكدت كما
 .الضماف مؤسسة تأسيس كمرحمة التنفيذية

ػاللح انجًؼيح تأطحاب انؼًم -انًطهة انطاتغ
(1)

 

في القطاع الخاص عمى العمؿ أصحاب ب ليا ) تاـ ( كالجمعيات الشريكة تقكـ عالقة جمعية      
 .ماية حقكقيـساء كاألطفاؿ كحخدمة النٌ أساس 

 31):تأٌسيس الجمعية كحتى اليكـ مع القطاع الخاص مف تاريخبدأت جمعية) تاـ ( العمؿ 
  .(ـ  7/2018/

                                                           
 19/11/2017بتاريخ:)  ،يرناالساعة الثانية ظ،يـك األحد ،مدينة بيت لحـ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (1)
 .ـ(
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 عادةبؿ  ،يحكـ ذلؾ قانكف يكجد ال ؛ إذفقط الحاجة حسب الخاص القطاع مع التعامؿ حيث يتـ
   كمف ذلؾ: ،امالتحسب مصمحة الع ) تاـ ( كالقطاع الخاص بيف الجمعية اتفاقية أك عقد يكجد

كف حكؿ تمكيف المرأة كغرفة تجارة كصناعة بيت لحـ مذكرة تعا ،) تاـ ( حيث عقدت جمعية-1     
نت مذكرة مضقد تك  ،ناء دكلة قانكف يسكدىا العدالةكب ،الجانب الميني كاالقتصادم كتحديدنا في
 :التعاكف اآلتي

اربة العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي مف كمح ،تعزيز قدرات الجيات الفاعمة في القضاء-أ      
 دعـ رؤية كاحتياجات الجيات ذات العالقة بعد التنسيؽ ما بيف الطرفيف. :خالؿ

عالـ تنمية بناء المشاريع مف قبؿ جمعية-ب      ) تاـ ( بالتنسيؽ ما بيف الطرفيف مف أجؿ  المرأة كا 
 الخطط السنكية لمغرفة التجارية.كذلؾ حسب  ،تمبية االحتياجات التدريبية أك اإلعالمية

العمؿ عمى تطكير مضمكف المشاريع لتكائـ الحاجات التي يتـ تزكيد) تاـ ( بيا مف ًقبؿ الغرفة -3
 التجارية.

عالـ تنمية تزكيد جمعية-4 كاإلعالمية السنكية لسد  ،) تاـ ( بقائمة االحتياجات التدريبية المرأة كا 
 ىذه االحتياجات.

 قدرات المكظفيف في الغرفة التجارية حكؿ العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي. العمؿ عمى بناء-5

مع  ،ت مف النساءزيادة مستكل التنسيؽ مع الجيات ذات العالقة فيما يتعمؽ بالعمؿ مع الحاال-6
عالـ ة تنميةالعمـ بأٌف جمعي ) تاـ ( تعمؿ عمى الجانب االقتصادم لممرأة مف خالؿ  المرأة كا 

 لصغيرة المدرة لمدخؿ.المشاريع ا

كتنظيـ لقاءات ما بيف طاقـ  ،زيادة مستكل التنسيؽ مف خالؿ التكاصؿ مع ممثمي القطاع الخاص-7
عالـ تنمية جمعية كالفتيات  ،) تاـ ( كالقطاع الخاص مف أجؿ تشجيعو عمى دمج الٌنساء المرأة كا 

 الناجيات مف العنؼ.
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القطاع الخاص عمى تكقيع كثيقة الشرؼ المتعمقة  المساىمة مف قبؿ الغرفة التجارية في حثٌ -8
 بخمؽ بيئة آمنة لمٌنساء في أماكف العمؿ.

الة مف أجؿ زيادة التعاكف في إطار زيادة مساىمة الغرفة التجارية في كضع آليات كتدابير فعٌ -9
 دمج الٌنساء الناجيات مف العنؼ في سكؽ العمؿ.

  .(1)كالتشريعات الكطنيةكمتكافقة  ،ة لمٌنساءزيادة التعاكف مف أجؿ ضماف بيئة عمؿ آمن-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 19/11/2017بتاريخ:)  ،يرناالساعة الثانية ظ،يـك األحد ،مدينة بيت لحـ،مقابمة شخصية ،مديرة الجمعية ،سيير فراج (1)
 .ـ(
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 نهرًُيح جًؼيح انًرأج انؼايهح انفهططيُيح -انًثحث انثاَي

انُشأج -انًطهة األول
(1)

 

كإطار مف األطر  ( ـ1981)عاـ ( pwwsd) ة لمتنميةجمعية المرأة العاممة الفمسطينيٌ  تستأسٌ     
ؿ , كأصبحت تعمباستقمت عف الحز  (ـ1996)عاـ  كفي ،العاممة لحزب الشعب الفمسطيني

كفي  ،ممة الفمسطينية "تحت اسـ " اتحاد لجاف المرأة العا ،كإطار نسٌكم جماىيرم ،تامة باستقاللية
ة ( سيٌجمت المؤٌسسة رسمينا لدل كزارة الداخمية الفمسطينية تحت اسـ " جمعية المرأـ 2001عاـ )

خاصة العمؿ عمى بك  ةة الشرائح االجتماعيٌ كافٌ  أصبحت تعمؿ مع حيث العاممة الفمسطينية لمتنمية ".
 .دعـ المرأة

 (2(هذافاأل -انًطهة انثاَي
 

 أىميا:ك  ،تسعى جمعية المرأة العاممة الفمسطينٌية لمتنمية إلى تحقيؽ أىداؼ عديدة     

 .بخاصةساء العامالت النٌ ك  ،بعامة ساءالمساىمة في تمكيف النٌ -1   

 كانخراطيف في جميع نكاحي الحياة ،كالٌنساء العامالت بخاصة ،ركة الٌنساء بعامةتعزيز مشا-2   
 .ةالثقافيٌ ك  ،ةاالقتصاديٌ ك  ،ةاالجتماعيٌ ك  ،ةالسياسيٌ : كافة الحقكؽفي  عمى أساس المساكاة بيف الجنسيف

 كمكاجية كافة أشكاؿ ،اجتماعي لمٌنساء في المجتمع الفمسطيني المساىمة في بناء تكازف-3   
 العنؼ ضد الٌنساء كالفتيات.

 مكاردىامصادرىا البشرية ك عاممة الفمسطينية مف خالؿ تنمية تطكير قدرات جمعية المرأة ال-4   
 ؛ لتحقيؽ االكتفاء الذاتي.المادية

                                                           
 ـ.2013/  4ة العاممة الفمسطينية لمتنمية / ص: كتيب جمعية المرأ (1)
 ،يـك السبت ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،برنامج تمكيف فيعضك ىيئة عمكمية مكظفة كمنسقة  ،كجداف العزة (2)

 .ـ( 27/12/2017 :)بتاريخ ،الساعة الثانية ظيرنا
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اخرظار االضى -نثانًطهة انثا
(1)

 

المرأة  عية)كىك مأخكذ مف اسـ الجم ،مختصرنا لمجمعية ( اسمنا pwwsdالرمز)  تـ اعتماد      
 .بالمغة االنجميزية العاممة الفمسطينٌية لمتنمية (

 ( 2)مكان التأسيس والعمل  

عمى أف مجاؿ عمميا ىك  ،راـ اهلل باعتبارىا مركز الجمعية الرئيسمدينة تأٌسست الجمعية في       
 ،كجنيف ،كنابمس ،كقد فتحت ليا فركعنا في كؿ مف: غزة ،المحافظات الشمالية كالجنكبية جميعيا

 كفرع يطا كدكرا. ،: فرع الخميؿىما ففرعافي الخميؿ ليا ك لحـ،  كبيت ،كـركطكل

 رئيس الجمعية  

سسة منذ ى منصب المديرة العامة لممؤ تتكلٌ التي  ،آماؿ خريشة جمعية ىيالمسؤكلة عف ىذه ال     
 ( كلغاية اآلف.ـ 1981تأسيس الجمعية عاـ )

 (3)ترخيص الجمعية 

كقد سيجمت  ، (ـ 2001تاريخ )عية عمى ترخيص مف كزارة الداخمية الفمسطينٌية بحازت الجم    
 ." ة رسمينا لدل كزارة الداخمية الفمسطينية تحت اسـ" جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنميةالجمعيٌ 

 

 

 

                                                           
 ـ.2013/  3كتيب جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية / ص:   (1)

 الساعة ،األربعاء يـك ،اهلل راـمدينة  ،شخصية مقابمة ،اهلل راـ في الجمعية في العامة العالقات منسقة ،الصفدم غدير (2)
 .ـ( 25/4/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الكاحدة

 ـ.2013/  3كتيب جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية / ص:  (3)
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َظاو انجًؼيح -انًطهة انراتغ
(1)

 

كضبط عمميا عمى نظاـ  ،تسيير شؤكنيا في المرأة العاممة الفمسطينية لمتنميةجمعية تعقد      
 كذلؾ عمى النحك اآلتي: ،عمؿ الجمعية داخمٌي يحكـ

 إدارة الجمعية-1 

 تتكٌكف إدارة الجمعية مف ىيئتيف ىما:      

 ةالتنفيذي المديرة-أ     

 .آماؿ خريشةالجمعية العامة ة تمثؿ في إدارة مدير ت     

 اإلدارممجمس ال-ب  

كالنائبة: ناديو أبك  ،المديرة: فرانساكز داكد ،كىف ،كجميعيـ مف النساء ،أعضاءة يتككف مف سبع    
 ،نكاؿ خميمي كىف: ،كالباقي عضكات ،ة: ميا صباحكالسكرتير  ،كأمينة السر: عالية داكد ،شمعة

 .ككساـ أبك ظاىر ،كحميمة أبك صمب

 نظاـ الييئة اإلدارية-2

 تتمثؿ في: ،تحتكـ الييئة اإلدارية إلى قكاعد عامة    

كبيت  ،كطكلكـر ،كنابمس ،مدف: جنيففي  العامة أعضاء الجمعيةيتـ انتخاب مجمس اإلدارة مف -أ  
سنتيف في اجتماع الييئة العامة  كؿٌ كتتـ االنتخابات مٌرة  ،كالخميؿ كفرع يطا كدكرا ،كأريحا ،لحـ

 لسنةير في االجتماع األخ عدد أعضاء الييئة العامة لمجمعيةكاف  كقد ،لمجمعية

 .(1)( عضكة 28( ) ـ 2018)  

                                                           
الساعة  ،يـك األربعاء ،مدينة راـ اهلل ،مة في الجمعية في راـ اهلل, مقابمة شخصيةمنسقة العالقات العا ،غدير الصفدم(1)

 ـ(. 25/4/2018بتاريخ:)  ،الكاحدة ظيرنا
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 كفي الحاالت الطارئة. ،اإلدارية اجتماعنا كؿ شيرتعقد الييئة -ب  

 الييئة العامة:-3 

تعقد ك  ،ة ( مف مختمؼ أنحاء الضفة الغربيةعضك  28تتككف الييئة العامة لمجمعية مف: )     
كغيره مف كسائؿ  يميؿات عبر اإلمع كجكد اتصاؿ كتكاصؿ بيف العضك  السنة ا كاحدنا في اجتماعن 

 االتصاؿ.

كلـ  ،كأىداؼ الجمعية ،كرسالة ،االنتساب إلى الجمعية إذا كاف يؤمف برؤية ،شخص يحؽ لكؿ-أ    
 .أك عمييا حكـ في جريمة ،يكف عميو

يقـك ثـ  ،أك بترشيح مف أحد األعضاء ،مف خالؿ تقديـ طمب انتساب لمجمعية يتـ االنتساب-ب   
 أك رفضو. ،قبكلوالتي ليا حؽ  كمف ثـ عرضو عمى الييئة العامة ،رة بدراستومجمس اإلدا

في  تعقد اجتماعات أخرلكيمكف أف  ،ا كاحدنا مٌرة في السنةتجتمع الييئة العامة اجتماعن -ج   
 حاالت الطكارئ.

 العاممكف في الجمعية-4

لى امرأة ( باإلضافة إ 51رجاؿ ك  4) كمكظفة  ا( مكظفن  55يعمؿ في الجمعية حكالي )      
 فيالعمؿ كذلؾ مف خالؿ  ،أـ خريجيف ،طالب جامعات أكانكاسكاء  ،) حسب البرامجالمتطكعيف

؛ ليككنكا ة الالزميفربالتجخبرة ك الكسب ك  ،االستفادة مف التدريباتكاليدؼ مف ذلؾ:  ، (برامج محددة
( متطكعيف  3/  2عددىـ مف )  كيبمغ ،ف عمى مدار العاـكيككف المتطكعك  ،مؤىميف مستقبالن لمعمؿ

 متطكع.أحياننا قد ال يكجد أم ك  ،في العاـ

                                                                                                                                                                                  
الساعة  ،ثالثاءيـك ال ،مدينة راـ اهلل ،يةىاتفة كالمم ،ميدانية في جمعية المرأة العاممة لمتنميةمنسقة  ،نائمة عكدة  (1)

 .ـ( 14/8/2018 :)بتاريخ ،الثانية ظيرنا



  

81 
 

َشاطاخ انجًؼيحانًطهة انخايص 
(1)

 

 كمف ذلؾ: ،سعينا لتحقيؽ أىدافيا ،عديدة بنشاطات تقـك الجمعية    

النتساب إلى نقابات العماؿ في كالمنتسبات لمجمعية بخاصة عمى ا ،عامةالعامالت ب الٌنساء حثٌ -1
لى اتحادات العماؿ ،ف فييااالت التي يعممٌ المج كتعزيز  ،مف أجؿ المساىمة في تحصيؿ حقكقيفٌ  (2)كا 

 .دكر النقابات كاالتحادات العمالية في الدفاع عف حقكؽ النساء العامالت

 نقابة إيجادة حالينا عمى الجمعيٌ  حيث تعمؿ ،العمؿ عمى تشكيؿ نقابات لخدمة الٌنساء في فمسطيف-2
 .كرياض األطفاؿ ،لكنات التجميؿصالصاحبات 

 ، الحكـ المحمية ( كالمحمية)ىيئاتالييئات اإلدارية في المجالس البمدية النساء في العمؿ مع -3
أك القطاع الخاص مف أجؿ تزكيدىف بالدعـ  ،المراكز القيادية في السمطة الكطنيةالنساء في  كمع

 الالـز في مجاؿ القيادة.

كمراقبة  ،المنتخبات في عضكية مجالس الحكـ المحميٌ النساء  اعدةلمس (3)تشكيؿ مجالس ظؿٌ -4
 كاحتراـ حقكؽ المرأة. ،يف الجنسيفبخاصة في: مجاؿ المساكاة بك  ،أداء تمؾ الييئات

                                                           
 ،يـك السبت ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،برنامج تمكيف فيعضك ىيئة عمكمية مكظفة كمنسقة  ،كجداف العزة  (1)

 .ـ( 27/12/2017 :)بتاريخ ،الساعة الثانية ظيرنا
كالثاني: االتحاد  ،ىيـكيترأسو السيد: حيدر إبرا ،كىما: األكؿ: اتحاد عماؿ فمسطيف ،يكجد اتحاداف لمعماؿ في فمسطيف2) )

 باإلضافة إلى مركز الديمقراطية كحقكؽ العامميف. ،كيترأسو السيد: شاىر سعد ،العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف
 ،يـك السبت ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،برنامج تمكيف فيعضك ىيئة عمكمية مكظفة كمنسقة  ،كجداف العزة   

 ـ(. 5/7/2018 :)بتاريخ ،الساعة الثانية ظيرنا
بيدؼ تشجيع الٌنساء عمى المساىمة في تنمية مجتمعاتيف  ،مجمس الظٌؿ: فكرة قامت بيا جمعية المرأة لمتنمية  (3)

كتفعيؿ المراقبة عمى سياسات ىذه المجالس مف منظكر النكع  ،مف خالؿ دعـ عضكات المجالس المحمية ،المحمية
ي مجاؿ الحكـ المحمي, ككسر النظرة النمطية حكؿ أدكار الٌنساء كالمساىمة في إعداد قيادات نسكية ف ،االجتماعي

 الفمسطينيات.
تمكيف الٌنساء  ،خبرات في مجاؿ القيادة ، ـ(2017كتيب صادر عف جمعية المرأة العاممة لمتنمية، لسنة )      

  الفمسطينيات كتعزيز مشاركتيف في الحكـ المحمي.
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ـٌ  كمثاؿ ذلؾ:        ،جكرة الشمعةقرية كمنيا:  ،قرل بيت لحـ عدد مف في تشكيؿ مجمس ظؿٌ ت
العمؿ عمى إيجاد جانب  ىك: كاليدؼ مف ىذه المجالس ، (ـ 2017كالشكاكرة ) عاـ  ،كتقكع ،كزعترة

كقد  ،مجالس قركية أكانت بمديات أـسكاء  ،ةبالتفاىـ مع المجالس المحميٌ  ،سياسي لممرأة الفمسطينية
 (  في مختمؼ أنحاء الضفة الغربية.ـ 2017( مجمس ظٌؿ حتى نياية ) عاـ  86تـ تشكيؿ ) 

 مجالس الظل -المطمب السادس  

 في المساىمة عمى الٌنساء تشجيع بيدؼ ،لمتنمية المرأة جمعية بيا قامت فكرة تعريفيا ىي:-1   
 سياسات عمى المراقبة كتفعيؿ ،المحمية المجالس عضكات دعـ خالؿ مف ،المحمية مجتمعاتيف تنمية
 الحكـ مجاؿ في نسكية قيادات إعداد في كالمساىمة ،االجتماعي النكع منظكر مف المجالس ىذه

 .الفمسطينيات الٌنساء أدكار حكؿ النمطية النظرة ككسر ،المحمي

 الظٌؿ:الس مجنشاطات -2  

كتكضيح  ،كالمراقبة ،كاالنتخاب ،كيفية الترشح :حكؿ عقد دكرات تدريبيةتقـك ىذه المجالس ب-1     
 .الفمسطينية أىمية المشاركة السياسية لممرأة

 ،كاالتصاؿ كالتكاصؿ ،قياديةالميارات ال :مثؿ ،نسائية قيادات بناء حكؿ دريبتعقد دكرات -2     
 .عضكات المنتسبات لمجمعيةال يتـ فييا تدريبات كر دكىذه ال ،كاإلعالـ

طٌكر فإٌف مجالس الظؿ تي  ،( مف أجؿ تشكيؿ مجالس ظؿٌ ـ 2018كبالنسبة لخطط عاـ )        
كتتـ المتابعة معيف مف  ،شاريعخططنا خاصة بيا كؿ في منطقتو كيشمؿ ذلؾ: القياـ بمبادرات كم

 قبؿ الجمعٌية

 .(1)التي تقدـ التمكيؿ الالـز ليذه المبادرات

                                                           
 الساعة ،األربعاء يـك ،اهلل راـمدينة  ،شخصية مقابمة ،اهلل راـ في الجمعية في مةالعا العالقات منسقة ،الصفدم غدير  (1)

 .ـ( 25/4/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الكاحدة
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مرافقة أم عضكة مف أعضاء المجالس قمف ب ،المتدربات بعد إتماميف التدريبالٌنساء  تقكـ-3    
 ،يةالالزمة لعمؿ المجالس المحمية كالبمد لخططاتحضير ك  ،كبالتالي حضكر االجتماعات ،ةالمحمي

 كالترشح لالنتخابات. 

( تـ ـ 2017ففي عاـ )  ،مجالس ىيئات الحكـ المحميإلى تأىيؿ الٌنساء المتدٌربات لمترشح -4   
( مف غير العضكات, كقد فاز  79ك)  ،كٌف عضكات في مجالس الظؿٌ  فمٌ م( امرأة  50ح ) يترش

مف في مجالس الظٌؿ أعاله كاف نسبة الناجحات مٌمف كٌف ك  ،( مف الطرفيف 75في االنتخابات ) 
 ( مرشحة. 50حيث كصؿ عددىٌف إلى ) غيرىف 

 في النضاؿ الكطني كاالجتماعٌي. ينا كسياسينا مف أجؿ تعزيز دكرىفَّ ساء اجتماعتكعية النٌ -5

عدد حيث يقكـ  ،ةساء العامالت بعامكالنٌ  ،ةعضكات بخاصٌ الساء لمنٌ  برنامج خدمات قانكنيةير كفت-6
بعامة  كاألحكاؿ الشخصية ،ةالمحاكـ في مجاالت: حقكؽ المرأ أماـ رافع عنيفبالت مف المحاميف

 .لمٌنساء المعنيات العدالة كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ ،كالميراث بخاصة

 :(1)مف خالؿ اقتصاديناتمكيف النساء -7

 :كيتـ ذلؾ عف طريؽ ،في سكؽ العمؿ المشاركة-أ   

 ،نشاطات لمكاجية الفقر بتنظيـ ـك الجمعيةحيث تق ،ة مشاركتيف في سكؽ العمؿزياد-1      
 في االتحادات العمالية كالنقابية. كما تقكـ الجمعية بتسجيؿ الٌنساء العامالت ،كالبطالة بيف الٌنساء

عف طريؽ عقد دكرات في  ،رة لمدخؿتطكير قدرات الٌنساء في مجاؿ إدارة المشاريع المدٌ -2      
مشركع في قريتي  ،كمثاؿ ذلؾ ،لمعجناتكعمؿ ا ،ع الغذائيمنيا: الخياطة كالتصني ،مجاالت عدة

 .كالبيرة راـ اهلل حافظةمب دافشقبا كدير السك 

 تطكير قدرات الٌنساء في مجاؿ إنشاء التعاكنيات.-3      

 العمؿ عمى تسكيؽ منتجات الٌنساء مف أجؿ زيادة الدخؿ مف ىذه المشاريع.-4      
                                                           

 .7 ،ص ، ـ( 2013كتيب صادر عف جمعية المرأة العاممة لمتنمية, لسنة )   (1)
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عف طريؽ الضغط عمى أصحاب القرار لتكفير الحماية  ,اءسلنٌ منتجات الحماية التكفير -ب  
لتسكيؽ التحتا؛  كمثاؿ ذلؾ: افتتاح دكاف لمنتكجات الٌنساء في منطقة راـ اهلل ،لمنتجات الٌنساء
ككؿ ذلؾ بالمجاف فال يؤخذ  ،عمى مدار العاـ كعمؿ معارض لبيع منتجات الٌنساء ،بضائع الٌنساء

 .(1)شيء مف عائد المنتكجات

, مف خالؿ الضغط مف أجؿ االعتراؼ بقيمة العمؿ المنزلييضمف  تشريع قانكني إيجاد -ج  
ا يحتـٌ منح الٌنساء مقابمو الحماية االجتماعية كالتأمينات المرتبطة مٌ مً  ،االعتراؼ بقيمة العمؿ المنزلي

 بأجر ؿالمناز  في يعممف المكاتي ساءالنٌ  حيث تطالب الجمعية بتنظيـ عمؿ ،بأسس العمؿ الالئؽ
 اليدكية كالحرؼ الغذائية، صناعاتكال كالتطريز، الخياطة مجاؿ في المشغؿ/العمؿ صحابأ لصالح

 شكاؿأ جميع عمى القضاء كاتفاقية ،الدكلية العمؿ منظمة معايير كفؽ حقكقيف عف لمدفاع نقابات في
 كالتي تيحددا, مني( 11) المادة صةكخا(  CEDAW المعركفة باسـ " سيداك " ) المرأة ضد زالتميي
 الجنس لكؿ -لمتصرؼ قابمة غير– طبيعية " حقكؽ أنيا عمى بالمرأة الخاصة العمؿ حقكؽ ىذه

 العمؿ، لنفس المقابؿ نفس عمى الحصكؿ: مثؿ المتطمبات بعض ىنالؾ ىذا كلتحقيؽ البشرم " ،
 ألجرا مدفكعة إجازات عمى الحصكؿ في الحؽ كذلؾ االجتماعية، الضمانات بعض عمى كالحصكؿ
جازات  أك األقدمية، فقداف دكف متماثمة اجتماعية مزايا أك بأجر ىذا كؿ"  -الكضع مثؿ– لألمكمة كا 
 الزكاج مف الحالة أك الحمؿ، أك األمكمة، أساس عمى بناء يتـ فصؿ كأم " االجتماعية العالكت
 بعقكبات. تيحظر أف يجب

 

 

 

                                                           
الساعة الثانية  ،ثالثاءيـك ال ،مدينة راـ اهلل ،يةىاتف ةملكام ،ميدانية في جمعية المرأة العاممة لمتنميةمنسقة  ،نائمة عكد  (1)

 .ـ( 14/8/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا
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جًؼيحذًىيم انيظادر  -انًطهة انطاتغ
(1) 

 

 خالؿ مصدريف ميٌميف ىما:مف كأعماليا المختمفة  ،ةتمكيؿ نشاطات الجمعيٌ يتـ       

 تمكيؿ خارجي.(1

أك مؤسسات  ،تقديـ مشاريع تمكيؿ خاصة لالتحاد األكركبي :مف خالؿيتـ التمكيؿ الخارجي     
 c ) ) كىيئة ايطالية ،مؤٌسستاف سكيديتافكىما  (3)( k t kك )  ، (2)( c f d)    :دكلية مانحة مثؿ

o s p e يع تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ إعداد مشار ب الجمعٌيةحيث تقـك  ،كىي مؤٌسسة إيطالية
 الجمعية.

 التمكيؿطريقة الحصكؿ عمى   

تقكـ عمى كتابة مشاريع تنسجـ كتستنبط مف  ،دةحدٌ كفؽ آلية مي يتـ الحصكؿ عمى التمكيؿ الالـز     
تقديـ تمكيؿ  كتقٌيميا ثـ تقٌرر ،المانحة التي تدرسيا كتقٌدـ لممؤٌسسات االستراتيجية،ة خطة الجمعيٌ 

  .لممشركع أك رفض ذلؾ

                                                           
 ، يـك السبت ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،عضك ىيئة عمكمية مكظفة كمنسقة عمى برنامج تمكيف ،كجداف العزة(1)

 .(ـ27/12/2017 :)بتاريخ ،الساعة الثانية ظيرنا
( ىي: مؤسسة حككمية تعمؿ بالنيابة عف الحككمة كالبرلماف السكيدم. سيدا Sidaالدكلي ) الككالة السكيدية لمتعاكف  (2)

تعمؿ مف أجؿ تقميؿ الفقر حكؿ العالـ مف خالؿ العمؿ مع الشركاء المحمييف. برامج سيدا في الضفة الغربية كقطاع غزة 
لبرامج تتركز في دعـ حقكؽ اإلنساف كالعدالة تنسجـ مع االحتياجات اإلنسانية كالتنمكية لمشعب الفمسطيني، معظـ ىذه ا

 بيف الجنسيف، كدعـ النظاـ القضائي كالبيئي، كتطكير البنية التحتية إضافة إلى دعـ القطاع الخاص الفمسطيني.
 "كفينا تؿ كفينا" )كترجمتيا مف امرأة إلى امرأة( ىي: مؤسسة سكيدية تعنى بحقكؽ المرأة كالسالـ، تأٌسست في مؤسسة   (3)
سة عمى التعاكف مع منظمات المرأة في المناطؽ المتأثرة بالنزاعات عمى المدل الطكيؿ، . كتركز المؤسٌ ـ(1993) عاـ

حاليان في غرب البمقاف، ” كفينا تؿ كفينا“كزيادة قكتيا كتأثيرىا. كتعمؿ مؤسسة  ،كالنزاعات ،لدعـ المرأة في أكقات الحرب
غير  منظمة(  100 )ية الككنغك الديمقراطية كليبيريا، كتقـك بدعـ أكثر مفكالشرؽ األكسط، كجنكب القكقاز، كجميكر 

 .كىي مؤٌسسة حككمية سكيدية ،حككمية في ىذه المناطؽ

www.equalpowerlastingpeace.org/ar/why/about-the-site/  



  

85 
 

كٌؿ لألٌف  ،الذم تطمبو الجية المانحةفالجمعية تكتب حسب نمكذج  ،كال يكجد نمكذج معيف      
 .(2), (1)جية مانحة ليا نمكذج خاص بيا

 كمف ذلؾ: ،القياـ بنشاطاتياحيث قامت الجمعية بإنشاء مشاريع إنتاجية لضماف  ،ذاتيتمكيؿ (2

 .(ـ 2000) عاـ ،ادة في راـ اهللمطعـ الزكٌ افتتاح -1    

ساء العامالت مف كيساعد النٌ  ،تراثية فمسطينية المطعـ أطباقنا  ـيقدٌ حيث  ،ر لمدخؿكىك مدٌ        
فرص عمؿ يكفر المشركع  فإفٌ  ،إضافة إلى ذلؾ ،خالؿ تكفير مصدر لمطعاـ الصحي لعائالتيف

ساء مف التعاكنيات الزراعية المكاتي يزكدف المطعـ ككذلؾ لمنٌ  ،معضكات العامالت في المطعـل
 .(3)بإنتاجيف

 مكتبة عامة في نابمس.إنشاء -2    

 )( في مدينة نابمس في مقر جمعية المرأة العاممة لمتنمية ـ 1995تـ تأٌسيس المكتبة عاـ )        
كقصص  ،العامةكتب عدد قميؿ مف التحتكم عمى  ,تبة صغيرةمكال, في البداية كانت ( فرع نابمس
 ،كالجامعاتطالب كطالبات المدارس  فأصبحت تغطي حاجات ثـ تكسعت المكتبة ،لألطفاؿ
 جكدة في المكتبة في أبحاثيـ.مف الكتب المك  -مجاننا  –مف االستفادة  يتمكنكف

ال  ،الجمعية إلى مكاف صغير حيث بسبب نقؿ مقرٌ  ، (ـ 2016)  قد استمٌر عمميا حتىك       
 تتكافر فيو مساحة مناسبة.

 .عضك في جمعية المرأة العاممة/ فرع نابمس ،فاطمة المصرمانت تشرؼ عمى ىذه المكتبة كك   

                                                           
 .بالمؤٌسسة خاص شيء العتباره نمكذج عمى الحصكؿ يمكف ال  (1)
الساعة  ،ثالثاءيـك ال ،مدينة راـ اهلل ،يةىاتفة ملكام ،دانية في جمعية المرأة العاممة لمتنميةميمنسقة  ،نائمة عكدة  (2)

 .ـ( 14/8/2018 :)بتاريخ ،الثانية ظيرنا
 ـ(.2013/  11كتيب جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية / ص :)    (3)
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كلما أيغمقت المكتبة تـ التبرع بجميع الكتب التي كانت مكجكدة في المكتبة لمكتبة نابمس      
 .(1)كجزء مف الكتب تـ التبرع بيا لمكتبة طكلكـر ،بمسكالمؤٌسسات المكجكدة في مدينة نا

 . عمى إكماؿ دراستيف الجامعيةعيات مساعدة الطالبات الجام-3   

 مكازنة الجمعية 

بحجة  ،رفضت المديرة العامة لمجمعية آماؿ خريشة إعطاء تقرير عف المكازنة العامة لمجمعية     
  أف نظاـ الجمعية ال يسمح بذلؾ.

 

يغ انجًؼياخ األخري ػاللح انجًؼيح -ثايٍنانًطهة ا
(2)

 

لتنفيذ دة أعماؿ مكحٌ في معيا كتشترؾ  ،(3)ةمات غير الحككميٌ عضك في شبكة المنظٌ ة الجمعيٌ      
كتنفيذ حمالت ضغط كمناصرة لتعديؿ  ،فاتة لمٌنساء المعنٌ كنفسيٌ  ،ةمشركع تقديـ خدمات إرشاديٌ 

 ة ذلؾ: كمف أمثم ،ساءقكانيف مف أجؿ حماية النٌ 

 ، (ـ 2018/ 02/ 3بتاريخ: )  ،ر قانكف حماية األسرة مف العنؼحممة مناصرة إلقراتنظيـ -1   
ع المدني في جرت عممية حكار كمشاركة فعالة مف قبؿ الحركة النسكية كجزء مف المجتمأحيث 

 .عممية إعداد المسكدة

                                                           
الساعة  ،ثالثاءيـك ال ،مدينة راـ اهلل ،يةىاتفة ملكام ،متنميةميدانية في جمعية المرأة العاممة لمنسقة  ،نائمة عكدة  (1)

 .ـ( 14/8/2018 :)بتاريخ ،الثانية ظيرنا
 

 ، يـك السبت ،بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،عضك ىيئة عمكمية مكظفة كمنسقة عمى برنامج تمكيف ،كجداف العزة (2)
 .(ـ27/12/2017 :)بتاريخ ،الساعة الثانية ظيرنا

 ـ( 1993 )سنةست تأسٌ  ،( مؤسسة غير حككمية15ىيئة تشاكرية تضـ )  :ىي ظمات غير الحككميةشبكة المن (3)
عادة تأىيميـ ،كاألطفاؿ ،ساءكالنٌ  ,كحقكؽ اإلنساف ،كالديمقراطية ،تعمؿ في مجاالت: الصحة تسعى إلى تطكير كىي  ،كا 

 ،كالعدالة االجتماعية ،مبادئ الديمقراطية :أساسكتعزيز المجتمع المدني في إقامة دكلة فمسطينية ديمقراطية مستقمة عمى 
في إدارة ىذه  ،مف الييئة اإلداريةكاحد بانتداب عضك فييا سات األعضاء كيتـ تمثيؿ المؤسٌ  ،كاحتراـ حقكؽ اإلنساف

 أداء عمميا.في النقص الذم يحصؿ  ةعالجمك  ،األساسي عمى رقابة عمؿ الحككمة الشبكة يقـك عمؿالشبكة. ك 
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كف حماية ة الكطنية لمسكدة قانفي أعماؿ المجن ،منتدل مناىضة العنؼ ضد المرأة كقد شارؾ      
المضاميف الحقكقية المستندة إلى كثيقة  ،مف خالؿ ىذه المسكدةعكس ي الذماألسرة مف العنؼ، 

 القانكف األساسي الفمسطيني، كاتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز "ك االستقالؿ الفمسطينية، 
 .العالمي لمناىضة العنؼ ضد المرأةسيداك" كاإلعالف 

كباالسترشاد بالمبادرات التشريعية العربية  ،كبانسجاـ تاـ مع ىذه المرجعيات ،كقٌدـ المنتدل      
قدـ المنتدل  ،الخاصة باإلطار القانكني الذم يحمي المرأة كاألسرة مف العنؼ بكافة أشكالو

سياماتو في عممية بمكرة المسكدة مف أجؿ تكفير الحماية العاجمة لمنٌ  ايا العنؼ ساء ضحمالحظاتو كا 
كالتي  ،المبنة األساسية في البناء المجتمعي الفمسطيني تعدٌ  كباقي أفراد األسرة، التي  ،األسرم

 بالضركرة تستند إلييا كافة عمميات التنمية المجتمعية كاالقتصادية كالثقافية.

 مناىضة العنؼ ضد المرأة تمكيؿ حممة  

ـٌ تمكيؿ حممة      ًقبؿ المؤٌسسة السكيدية " كفينا تؿ كفينا السكيدية  مف ،مناىضة العنؼ ضد المرأةت
 ككاف شعار ىذه الحممة " حٌؽ سف قانكف حماية األسرة مف العنؼ ".  ،(1)"

 نشاطات الجمعية ضد العنؼ األسرم 

 : لتشمؿ األسرم العنؼ مناىضة حممة أنشطة أشكاؿ تنكعت     

  .مف قانكف العقكبات ( 308لمضغط مف إلغاء مادة )  ،كمناصرة حشد فعاليات-1

 عف آت/المدافعيف بمشاركة التشريعي كالمجمس الكزراء مجمس أماـ جماىيرية كقفةتـ تنظيـ       
 ، ( مكب-فالش )عرض الكقفة تخمؿك  ،اإلعالـ ككسائؿ ،المدني المجتمع كمنظمات ،اإلنساف حقكؽ

                                                           
ست في مؤسسة سكيدية تعنى بحقكؽ المرأة كالسالـ، تأسٌ  :( ىيامرأةإلى  امرأة)كترجمتيا مف  "كفينا تؿ كفينا"ةمؤسس  (1)

سة عمى التعاكف مع منظمات المرأة في المناطؽ المتأثرة بالنزاعات عمى المدل الطكيؿ، . كتركز المؤسٌ (1993)عاـ 
حاليان في غرب البمقاف، ” كفينا تؿ كفينا“ا كتأثيرىا. كتعمؿ مؤسسة كزيادة قكتي ،كالنزاعات ،لدعـ المرأة في أكقات الحرب

غير  منظمة(  100 )كالشرؽ األكسط، كجنكب القكقاز، كجميكرية الككنغك الديمقراطية كليبيريا، كتقـك بدعـ أكثر مف
 .كىي مؤٌسسة حككمية سكيدية ،حككمية في ىذه المناطؽ
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 بعد ضحيتو تزكج إذا لمجاني يةالحما تكفر التي العقكبات قانكف مف(  308 )المادة إلغاء عمى يركز
 .االغتصاب

  .إعالمية حممة-2

 التكاصؿ مكاقع خالؿ مف بيا كالتكعية األسرم العنؼ ظاىرة إلبرازتـ تنظيـ حممة إعالمية؛    
 . المحمية كاإلذاعات االجتماعي

 المرأة، ؤكفش كزارة االجتماعية، الشؤكف كزارة )تكالكزارا العامة النيابة ممثمي بيف مناظرةتنظيـ -3
 .  المرأة حقكؽ مجاؿ في يف/ الناشطات/كمكاطنيف آت/ كمحاميف جية مف(  النكاب

 كشارؾ في. المعنفات لمنساء ـقدٌ تي  التي الخدمات حكؿ دكرا مدينة في مستديرة طاكلة نقاشعقد -4
 الشرطة، في األسرة حماية ككحدة االجتماعية، التنمية كزارة في المرأة شؤكف إدارة عف ممثميف النقاش
  كغيرىـ. النفس، كعمماء ،االجتماعييف العامميف كاتحاد الصحة، ككزارة

 بمشاركة ،" لكتركنيةاإل الجريمة قانكف "حكؿ بنابمس المفتكحة القدس جامعة حـر في لقاء يذتنف -5
 . العامة النيابة عف ممثميف

 لغياب االجتماعي األثر عفمحدد  عمؿ لصياغة االجتماعي النكع منتدل نشاطفي  المشاركة-6
  العنؼ. مف األسرة حماية قانكف

 الدكلي القانكف ضمف العنؼ مف المرأة حقكؽ حماية حكؿ ات/الشباب لتكعية عمؿ كرش عقد-7
 . اهلل براـ الجمعية مقر في اإلنساف، لحقكؽ

 )ضعر  خاللو مف يتـ"  معنفات مقابؿ العنؼ مف ناجيات" يجمع غزة في لقريف قريف لقاء عقد-8
 جحكر داخؿ تقبع سيدة(  25 أماـ) لمعنؼ تجاكزىف ككيفية ،العنؼ مف ناجيات لنساء تجارب( 5

 . العنؼ
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 أماـ مقٌر المجمس التشريعٌي الفمسطينٌي في مدينة ،مناىضة العنؼ ضد الٌنساءحممة حيث استقٌرت 
 ،يضة لممجمس التشريعيٌ تقديـ عر كاٌفة. كقامت ب ةالنسكيٌ الجمعٌيات شاركت في ىذه الحممة ك  ،اهلل راـ

 .(1)راـ اهللبمسيرة كسط مدينة كانتيت 

 مف انجازات نشاطات الجمعية

 عمى المبني العنؼ مناىضة مجاؿ في االنجازات بعض تحصيؿ النسكية الحركة استطاعت    
 :أىـ االنجازات كمف ،كالتأثير الضغط نتيجة االجتماعي، النكع

 بنكد بإلغاء رئاسي مرسكـ صدكر سبقو كقد ،العقكبات كفقان ( مف 97)  ببند العمؿ تجميد-1  
 بشرؼ يسمى ما خمفية عمى القتؿ كاعتبار ،المفعكؿ السارم العقكبات قانكف في النساء بحؽ مجحفة
 .القانكف عمييا يعاقب جريمة العائمة

 كاألطفاؿ النساء عمى الكاقعة الجرائـ منيا استثنى التي(  99)  كالمادة(  308 )المادة إلغاء-2  
 بيا العمؿ إيقاؼ تـ كقد ،الغربية الضفة في يسرم الذم( ـ 1960 )لعاـ األردني العقكبات قانكف مف
 .عباس محمكد فمسطيف دكلة رئيس عمييا كصادؽ ،الكزراء مجمس قبؿ مف( ـ 2018 سنة آذار 8) 

 (2)عالقة الجمعية بالسمطة -عستالمطمب الا

مع كثير مف الكزارات كالمؤٌسسات التابعة لمسمطة الكطنية ترتبط الجمعية بعالقات جيدة      
 ،سةأك المؤسٌ  ،ما يخدـ مصمحة المرأةعمى أساس مف التعاكف كالتنسيؽ فيعالقة كتقكـ ال ،الفمسطينية

تقكـ المسؤكلة في الجمعية  ،فيفمعنٌ  فة أك أطفاؿامرأة معنٌ كمثاؿ ذلؾ:  في حالة كصكؿ الجمعية 
لمتكاصؿ مع كحدة حماية األسرة مف العنؼ  ،كمف ثـ لمشرطة ،لمشفى لمعالج بأخذ ىذه الحالة إلى ا

                                                           
يـك السبت  ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،ة كمنسقة عمى برنامج تمكيفعضك ىيئة عمكمية مكظف ،كجداف العزة  (1)
 .ـ( 27/12/2017 :)بتاريخ ،الساعة الثانية ظيرنا ،
 
 

 ،يـك السبت  ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،عضك ىيئة عمكمية مكظفة كمنسقة عمى برنامج تمكيف ،كجداف العزة (2)
 .ـ( 27/12/2017 :)الساعة الثانية ظيرنا, بتاريخ
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 ،فيتـ تحكيؿ الحالة إلى القضاء ،ساء كالرجاؿمف النٌ  مؤىميفيكجد فييا ضباط حيث  ،في الشرطة
ذا  مركز المرأة لإلرشاد القانكني  ه كؿ إلى بيت آمف يكفر حٌ كاف ىناؾ خطر عمى حياة الحالة تي كا 

كضابط مف الشرطة بالتنسيؽ مع كزارة شؤكف  ،كيتـ تقييـ الكضع مف خالؿ المرشدة ،كاالجتماعي
 .المرأة

ػاللح انجًؼيح تأطحاب انؼًم -ؼاشرانًطهة ان
(1)

 

حكار مف أجؿ خدمة أىداؼ كال ،تقكـ عالقة الجمعية بأصحاب العمؿ عمى أساس التفاىـ     
بالتعاكف  "كحريات العامميف الفمسطينييف تعزيز حقكؽ  " عمى مشركعالجمعية  عمؿحيث ت ،الجمعية
كيتـ استيداؼ عماؿ كعامالت في المجتمع المدني كالنقابات  ،ركز الديمقراطية كحقكؽ العامميفمع م

 : في كتتمثؿ تمؾ العالقة ،بشكؿ عاـ

لجمعية عمى إيجاد فرص عمؿ ساعد االتكاصؿ مع أصحاب العمؿ في القطاع الخاص ما ي-1   
 الجمعية.ساء عضكات لمنٌ 

فتح حكارات مع أصحاب العمؿ بيدؼ إرشادىـ إلى ما يخص حقكؽ العامالت في المجاالت -2  
تصب  ،أنشطة متنكعة ألصحاب العمؿتنظيـ ك  ،كبرامج تكعية ،عف طريؽ عقد دكرات تدريبية ،كميا
 .حقكؽ العامميفمصمحة حفظ في 

 ةالعالقة مع غرفة صناعة وتجارة محافظة رام اهلل والبير    

كتمتاز  ،صناعة كتجارة محافظة راـ اهلل كالبيرةغرفة إقامة عالقة قكية مع الجمعية استطاعت      
أك مف خالؿ عقد  ،ية إما عف طريؽ تقديـ مشاريع لكافة الٌنساءتكاممبأنيا عالقة عالقة ىذه ال

عة الغرفة التجارية امف خالؿ تقديـ الخدمات بتكفير ق تعاكفالك  ،الدكرات التدريبية لمٌنساء العامالت

                                                           
يـك السبت  ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،عضك ىيئة عمكمية مكظفة كمنسقة عمى برنامج تمكيف ،كجداف العزة   (1)
 .ـ( 27/12/2017 :)الساعة الثانية ظيرنا, بتاريخ ،
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 ،لمٌنساء مختمفةاالقتصادية المنشاطات لتنسيؽ الك  ،منتكجات الٌنساء االقتصاديةلعمؿ معارض 
 .(1)كالمشاركة بمعارض داخؿ الكطف كخارجو

 

 انُفطي واالجرًاػي نهًرأج اإلرشاديركس  -انًثحث انثانث 

انُشأج -انًطهة األول
(2)

 : 

 ،في مدينة بيت لحـ (ـ 1997 ) عاـ لممرأة ي كاالجتماعيمركز اإلرشاد النفسس تأسٌ        
بمبادرة مف مجمكعة مف الناشطات ك  ،تحقيؽ األرباحال تيدؼ إلى  ،سة مستقمة غير حككميةؤسٌ كم

  كبالنضاؿ مف أجؿ نيميا لحقكقيا عمى أساس المساكاة التامة. ،النسٌكيات المؤمنات بقضايا المرأة

كلكف أنشطة المركز تشمؿ جميع  ،محافظات الضفة كقطاع غزة فركع في كال يكجد لممركز     
 فيك المركز الكحيد في فمسطيف. ،خاصة المناطؽ الميمشةبك  ،أنحاء الضفة الغربية

 المركز سمؤسّ  

ثـ استطاعت أف تحٌكلو إلى مركز ميـ  (3) خكلو قراقعبادرت إلى تأٌسيس المركز بشكؿ شخصي     
 في المجتمع.

 

                                                           
الساعة  ،ثالثاءيـك ال ،مدينة راـ اهلل ،يةىاتفة ملكام ،ميدانية في جمعية المرأة العاممة لمتنميةمنسقة  ،نائمة عكدة  (1)

 .ـ( 14/8/2018 :)بتاريخ ،الثانية ظيرنا
 ،االساعة العاشرة صباحن  ،الثالثاءيـك  ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،عالقات عامةمساعدة إدارية ك  ،لياف العزة(2) 

 . ـ( 9/1/2018 : )بتاريخ
ماجستير خدمة اجتماعية  ،ية في جامعة بيت لحـسيدة فمسطينية حاصمة عمى بكالكريكس خدمة اجتماع خكلة قراقع:(3)

عضك مجمس  ، ( جامعة فمندرز في جنكب أستراليا)  Flinders University of South Australia في جامعة 
ا عضك في  ،في حركة فتح ثكرم كفكرىا قائـ عمى االىتماـ  ،العامة التحاد العاـ لممرأة الفمسطينية األمانةكىي أيضن

 كمناىضة العنؼ ضد المرأة. ،ء كمناصرتيفبقضايا النسا
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 َظاو انًركس: -انًطهة انثاَي 

 كىما:  ،يتـ تنظيـ عمؿ المركز مف خالؿ ىيئتيف عامة كخاصة     

 إدارة المركز:-1 

كىذا  ،أعضاء ( 9) ف مفككٌ مجمس إدارة م لممرأة مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعيإدارة  ىيتكل     
عقد الييئة اإلدارية كت ،المجمس يتـ انتخابو دكرينا كٌؿ ثالث سنكات مف قبؿ الييئة العامة لممركز

 .ككٌمما دعت الحاجة ،اجتماعات دكرية مٌرتيف في السنة

كخديجة  ،رئيسة الييئة اإلدارية صالح كىي مريـ ( كؿ مف:ـ 2018سنة ) كيدير المركز في       
كراـ المحتسب ،كسعاد عساسكة ،كمنى كنعاف ،كمنى عابدة ،ردايدة نضاؿ ك  ،كماجدة سمسع ،كا 

يماف  ،المحسيرم  .قسيسكا 

  الييئة العامة:-2

 .( سيدة كآنسو 32تتككف الييئة العامة لممركز مف ) -1   

كبمكافقة الييئة  ،الييئة العامة تضعيايتـ اختيار عضكات الييئة العامة كفقنا ألحكاـ كشركط -2  
 اإلدارية عمى طمب االنتساب.

 في السنة، كاحدة مٌرةاجتماعنا  ةلممرأ كاالجتماعي النفسي لمركز اإلرشاد العامة الييئة تعقد-3  
 الحاالت فيكما تعتمد اجتماعات  ،الخاٌصة بالمؤٌسسة كالمالية التقارير اإلدارية لمناقشة كذلؾ

 .الطارئ الكضع لمناقشةالييئة العامة  يتـ استدعاء حيث ،الطارئة
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أهذاف-انًطهة انثانث
 

انًركس ووحذاذه
 (1)

 

  أىداف المركز -أوًًل  

 أىميا:ك  ،إلى تحقيؽ أىداؼ عديدة لممرأة كاالجتماعي ،اإلرشاد النفسي مركزيسعى   

 .جيكد التنمية كتعزيز مشاركة المرأة في الحياةالمساىمة في -1

الٌنساء , كقد بمغ عدد المساىمة في كقؼ العنؼ الممارس ضد المرأة في المجتمع الفمسطيني -2
كلغاية (  ـ1/1/2018كفي )  ،امرأة(  289 في منطقة بيت لحـ لعاـ )( ـ 2017سنة ) المعنفات 

 ،(2)( في بيكت اإليكاءـ 2017( حالة في عاـ )  28كقد تـ إيداع )  ، (ـ 30/6/2018) 
 .كالمساىمة في إيجاد منظكمة قكانيف تضمف عدـ ممارسة العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي

يات المعنية مف المؤٌسسات الحككمية عمى الجكتعميميا  ،كتكثيقيا ساءاالنتياكات بحؽ النٌ رصد -3
 .كتقاريره اإلدارية ،مف خالؿ إحصائيات المركز ،بيدؼ خمؽ كعي مجتمعي حكلياكاألىمية 

 دـ يساعداجتماعي متقٌ  -ضحايا العنؼ االجتماعي مف خالؿ برنامج إرشاد نفسيساء النٌ  تقكية-4
المعنفات يتـ العمؿ مع الٌنساء حيث  ،كآمف لكصكؿ إلى كضع نفسي كاجتماعي مستقرٌ في ا المرأة

 :(3)كىي ،مف خالؿ سمسمة إجراءات

 الحصكؿ عمى المعمكمات األكلية مف الحالة كرصدىا.-أ    

                                                           
 ،االساعة العاشرة صباحن  ،الثالثاءيـك  ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،عالقات عامةمساعدة إدارية ك  ،لياف العزة (1)

 .ـ( 9/1/2018 : )بتاريخ
 ،يـك الخميس ،لحـمدينة بيت  ،مقابمة شخصية ،مدير كحدة حماية األسرة في مدينة بيت لحـ ،سفياف الزحالف  (2)

ا  ـ(. 6/7/2018بتاريخ: )  ،الساعة العاشرة صباحن
 يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ،مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي في أخصائية اجتماعية ،نكاؿ الزير  (3)

 .ـ(26/7/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الحادية عشرة الساعة ،الخميس
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كضع خطة تدخؿ شاممة تتضمف المشاكؿ  ثـ يتـ ،يتـ عمؿ تقييـ نفٌسي كاجتماعي لكؿ حالة-ب    
بالشراكة مع  تتـ كىذه الخطكات ،قياكبناء أىداؼ محددة يتـ تحقي ،ة التي سيتـ العمؿ عمييائيسالر 

 المنتفعة كبمكافقتيا.

يجاد حؿ لمشكمتيا مف خالؿ عقد جمسات ( إلفي حاؿ مكافقتيا  )يتـ التدخؿ مع المرأة المعنفة-ج   
كيكجد ىنالؾ نماذج تقييـ قبمي كبعدم  ،إرشاد نفسي فردم أك جمسات إرشاد جمعي حسب الحاجة

التحكيؿ لالستفادة مف برامج كخدمات أخرل مع الجيات الشريكة يتـ ـ ث ،مستخدمة لمتقييـ كالمتابعة
 حسب حاجة المنتفعة مع الحفاظ عمى الخصكصية كالسرية.  

 ،صةساء بحقكقيف كبقدراتيف مف خالؿ برامج تدريب كتكعية كتثقيؼ متخصٌ تكعية كتثقيؼ النٌ -د   
الذم تـ اختتاـ  ،" كاألمف العدؿ تلخدما النساء كصكؿ تسييؿ "مشركع   كمف األمثمة عمى ذلؾ: 

 كاألمف العدؿ لخدمات النساء كصكؿ تسييؿ مشركع ضمفك  ، ـ(2016 /20/8 ):المشركع بتاريخ
) مف كبتمكيؿ ،لممرأة كاالجتماعي النفسي اإلرشاد مركز قبؿ مف ذنفٌ يي  كالذم ،الغربية الضفة في

UNDP ) ،  النظامية المحاكـ أماـ ساءالنٌ  مثيؿكت ،ساءلمنٌ  قانكنية استشارات تقديـ إلى ييدؼك 
 التحكيؿ كبنظاـ ،القانكنية بحقكقيف لتعريفيف ؛ساءلمنٌ  تكعكية قانكنية لقاءات كعمؿ ،كالشرعية
 .لمعنؼ تعرضيا حاؿ في المرأة إلييا تمجأ أف الممكف الجيات ىي كما ،الكطني

 تنفيذ المشركع  

 :كىما ،تيفذ المشركع ضمف مرحمينفتـ ت    

 ، (ـ 4/2015 شير -ـ10/2014 )شير عقدت ما بيف ،( أشير 6 )مدتياك  :األولى المرحمة     
 ،قانكنية استشارات بيف ما تراكحت ،كقد نكقشت فييا قضايا عديدة ،سيدة(  83 )مساعدة تـك 

 القانكنية العمؿ كرش مف مجمكعة عقدإلى  باإلضافة ،كالشرعية النظامية المحاكـ لدل كمتابعات
 ترقكميا،ك  ، تقكع فجار، بيتك  سممكنة، كأـ المعصرة، )كٌؿ مف: في ميمشة مكاقع عدة في التكعكية

 .سيدة ( 200)  مجمكعو ما في ىذه المرحمة شارؾك  ، ( العركبك 
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 ، (ـ 5/2016 شير -ـ 6/2015 )شير عقدت ما بيف ،( شيرنا 12)  مدتيا :الثانية المرحمة     
 كتثقيؼ ،تكعية كرشكتـ عقد  ،سيدة(  200)  مساعدة كعالمشر  مف األكلى شيرأ الستة خالؿ تـ

 .لحـ بيت حافظةم في جديدة مكاقع ( 10) في قانكني

تـ عقد لقاءات تكعكية قانكنية في مكاقع مختمفة مف مدف بيت لحـ)  ،والستة أشير الثانية     
كحقكؽ  ،المرأة ككثيقة حقكؽ ،اتفاقية سيداك ،مجمكعة أخرل مختمفة ( حكؿ مكضكعات متعددة منيا

باإلضافة إلى التدخؿ النفسي مع ) ست مجمكعات نسكية مع المكاقع  ،الٌنساء في القانكف الفمسطيني
 .امرأة ( 15المستيدفة في كؿ مجمكعة تككف ) 

كنقابة  ،كدار صالح ،كالعبيدية ،كتقكع ،كالشكاكرة ،كزعترة ،جناتة-1مٍف:  كالمكاقع تشمؿ كالن    
  كنقابة األخصائييف االجتماعييف في مدينة الخميؿ. ،كالخميؿ ،عييف في بيت لحـاألخصائييف االجتما

كتشمؿ: متطكعات, برنامج تمكيف  ،في مدينة بيت لحـ المرأةكالفئات المستيدفة ىي: دائرة -2   
 .(1)( ككزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية في مدينة بيت لحـ SOSقرية األطفاؿ)  ،األسرة

 كعييفٌ  مستكل كرفع ،العدالة لخدمات ساءالنٌ  كصكؿ تعزيز في ىاـ دكر لو ركعالمش ىذا     
 .القانكنية لحقكقيف

بحيث تصبح  ،المجتمع الفمسطيني كرعايتيا في المناطؽ الميمشة مف ،سكيةتنمية المبادرات النٌ -ىػ
مثمة عمى كمف األ ،ساء في ىذه المناطؽتغيير حقيقي في كضعية النٌ  قادرة عمى المساىمة في خمؽ

      ذلؾ:

 بيت محافظتي في ) ج ( مناطؽ كتيميشنا في ،األكثر فقرنا ساءالنٌ  حياة نكعية تحسيف مشركع "    
 (.ـ 2016 /3/8:) كقد تـ المشركع يكـ. " كالخميؿ ،لحـ

                                                           
 يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ،مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي في أخصائية اجتماعية ،نكاؿ الزير  (1)

 .ـ(26/7/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الحادية عشرة الساعة ،الخميس
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 ( 8)  امني كاستفاد ،شيكر(  6)  لمدة كالككافير التجميؿ مجاؿ في تدريبية دكرة عقدتـ -1   
  .في محافظة بيت لحـ معال كمراح سممكنة، كأـ الشمعة، جكرة :مف كؿٌ  في ،متدربات

 ( 14)  منيا كاستفاد ،( شيكر 3)  لمدة الفسيفساء صناعة مجاؿ في تدريبية دكرة عقدتـ -2   
 .(1)معال كمراح سممكنة، الشمعة، كأـ جكرةك  ،كاد النيص مف: كؿٌ  في ،متدربة

سكم الفمسطيني حكؿ المجتمع الفمسطيني بيدؼ تكطيد العمؿ النٌ  سكية فيتعزيز االئتالفات النٌ  -7
 .ساء في فمسطيفكأىداؼ مشتركة تعكس مصالح النٌ  ،قضايا

وحذاخ انًركس -انًطهة انراتغ 
(2)

: 

 ،لممرأة ثالث كحدات ميمة يؤدم عممو مف خالليا يضـ مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي     
 كىي:

 .كاالجتماعي فسيكحدة اإلرشاد كالدعـ الن-1

ف مع ( كيعمؿ بيا حالينا أخصائيتاف اجتماعيتاـ 1997تأٌسست كحدة اإلرشاد النفسي عاـ )     
كالصحة النفسية  ،إلى تقديـ خدمات اإلرشادىذه الكحدة يدؼ تك  ،كجكد أخصائييف عمى بند العقكد

مرأة الضحية إلى كضع كعائالتيف بيدؼ الكصكؿ مع ال ،ساء ضحايا العنؼ السياسي كاالجتماعيلمنٌ 
 ممارسة مياميا بكفاءة. نيا مفكآمف يمكٌ  ،نفسي مستقر

 االجتماعي.كحدة التدخؿ -2

تيدؼ ك  ،ة كاحدةعيٌ اجتمفييا عاممة اعمؿ ت( ك  ـ1997تأٌسست كحدة التدخؿ االجتماعي عاـ )    
القضايا  خاصةكب ،كرفع الكعي كالمسؤكلية الجماعية اتجاىيا ،إلى معالجة ظكاىر كقضايا مجتمعية

 المرتبطة بكضع المرأة كاألطفاؿ في المجتمع الفمسطيني.

                                                           
 يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ،مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي في أخصائية اجتماعية ،نكاؿ الزير  (1)

 .ـ( 26/7/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الحادية عشرة الساعة ،الخميس
 يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ،مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي في أخصائية اجتماعية ،نكاؿ الزير  (2)

 .ـ(2018 /26/7 :)بتاريخ ،ظيرنا الحادية عشرة الساعة ،الخميس
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 كحدة بناء القدرات.-3

 عمىتيدؼ ىذه الكحدة إلى بناء قدرات الٌنساء ك  (ـ 1997تأٌسست كحدة بناء القدرات عاـ )    
 مستكييف, ىما:

 الداخمي. المستكل-أ    

ـ العامؿ في مركز اإلرشاد عمى المستكل عف طريؽ االىتماـ بتطكير أداء الطاقكذلؾ         
ككذلؾ ضماف  ،اإلدارم كخدمات اإلرشاد بحيث يتـ تقديـ خدمات بأعمى مستكل لجميكر المنتفعات

نتاجية متقدمة.  استمرار عمؿ المركز بفاعمية كا 

 الخارجي. المستكل-ب 

كتزكيدىا  ،يفيةفي المناطؽ الر  ي تطكير المبادرات النسكيةعف طريؽ المساىمة فكذلؾ        
 ساء.بالميارات الالزمة لبناء مراكز نسكية فاعمة تعكس احتياجات النٌ 

َشاطاخ انًركس -انًطهة انخايص
(1)

: 

 أىـ كمف ،بنشاطات متنٌكعة سعينا منو لتحقيؽ أىدافو ،لممرأة كاالجتماعيٌ  يقكـ مركز اإلرشاد النفسيٌ  
 :نشاطاتو

 ؼ حماية المرأة.بعض القكانيف بيد عمى تعديؿعمؿ ال-1    

مف صندكؽ األمـ عمى مشركع بدعـ الماضية ثالث الالسنكات اإلرشاد خالؿ  مركزحيث عمؿ      
 ،المرأة لمناىضة العنؼ ضدٌ  (1)ةمات األىميٌ منتدل المنظٌ بالشراكة مع ك  ،(2)لممرأة اإلنمائي حدةالمتٌ 

                                                           
(1) 

 ،االساعة العاشرة صباحن  ،الثالثاءيـك  ،بيت لحـمدينة  ،مقابمة شخصية ،عالقات عامةمساعدة إدارية ك  ،لياف العزة 
 .ـ( 9/1/2018 : )بتاريخ

 ، ـ(1976 ديسمبر )في تأسس ،(" UNIFEM"  يكنيفىـ)  سـال اختصارنا ىك: لممرأة اإلنمائي المتحدة األمـ صندكؽ  (2)
 األكلى مديرتو ككانت ، ـ(1975 )طكاؿ بو احتفؿ الذم ،العالمي المرأة بعاـ االحتفاؿ أثناء لمتبرعات صندكؽ إنشاء دبع
 كاالستراتيجيات المبتكرة لمبرامج كالتقنية االقتصادية المساعدات تكفير عمى البرنامج كيقـك. سنايدر مارغريت الدكتكرة ىي
 المجتمع داخؿ دكرىا كتعزيز ،اقتصادينا المرأة كتمكيف ,السياسية المشاركةك  اإلنساف، كحقكؽ بالمرأة كتحفز ترقى التي



  

98 
 

مركز اإلرشاد النفسي  إلى يضاؼ إعالميِّ  عمؿ ككذلؾ ،ةالمناصر ك  غطالضٌ  ذم عمؿ عمىكالٌ 
مجمكعة مف دات مراجعة مسكٌ عمؿ عمى            ي  لتا ،(2)"ة نمية المجتمعيٌ قادر  لمتٌ  "سة مؤسٌ 

قانكف ك ة، قانكف  األحكاؿ الشخصيٌ ك ة، لكتركنيٌ قانكف الجرائـ اإلك : قانكف العقكبات، كمنيا ،القكانيف
كالقانكف  ،"  سيداك" كاتفاقية  ،اإلنسانيٌ  ليٌ ك القانكف الدٌ يا مع متءكمكا ،العنؼمف  األسرةحماية 
 . شخاص ذكم اإلعاقةاألب الخاٌص 

بطاؿ العمؿ بقانكف الضٌ  ،يةلكتركنٌ إقرار قانكف الجرائـ  اإل تـٌ ( ـ 2015 )في العاـ-2    ماف كا 
 .االجتماعيٌ 

                                                                                                                                                                                  

 مكاتب خالؿ مف الجنسيف بيف كالمساكاة ,المرأة تمكيف برنامج دعــ( عمؿ  1976 )عاـ منذ ,آمنة حياة ضمافل
 إقميمينا, مكتبان (  15) لمصندكؽ كيكجد, العالـ في الرئيسية المناطؽ في النسائية بالمنظمات تربطو التي كالصالت البرنامج
 كؿ كيغطي  ، ـ( 1994 )عاـ ستأسٌ ( األردف) عماف في فرعي قميميإ مكتب لمصندكؽ جدفيك  العربية لمدكؿ كبالنسبة

 السعكدية، العربية قطر، عماف، المحتمة، الفمسطينية األراضي لبناف، األردف، الككيت، العراؽ، مصر، البحريف،: مف
 ، (المغرب) الرباط يف فرعي إقميمي مكتب بيا فيكجد أفريقيا لشماؿ كبالنسبة. كاليمف المتحدة العربية اإلمارات سكريا،

 مف طالؿ بنت بسمة األميرة تعييف تــ(  1996 )عاـ فيك  ،كمكريتانيا المغرب الجزائر، تكنس، ليبيا،: مف كؿ يغطيك 
 كسفيرة كيدماف نيككؿ األسترالية الممثمة عيينتـ( 2006 /11/ 26) عاـ: كفي الحسنة لمنكايا ( يكنيفـ )كسفيرة األردف

 .الحسنة لمنكايا الصندكؽ
     https://ar.wikipedia.org/wiki 

 مف مجمكعة مف بمبادرة ، ـ( 2000 )عاـ المرأة ضد العنؼ لمناىضة ,الفمسطينية األىمية المنظمات منتدل ستأسٌ   (1)
 بشكؿ ضدىا العنؼ كمناىضة عاـ، بشكؿ المرأة كتمكيف تقكية مجاالت في تعمؿ التي الفمسطينية األىمية المؤسسات

 النفسي، العنؼ أشكاؿ لكافة يتعرضف الفمسطينيات النساء مف العديد أف كجدت العممية تجربتيا ؿخال كمف,خاص
 أثبتت التي كالبحكث الدراسات خالؿ مف ذلؾ تعزيز كتـ كالمجتمعي ،السياسيك  االقتصادم،ك  الجنسي،ك  الجسدم،ك 

 .  عاـ بشكؿ كالمجتمع المرأة عمى السمبي كمردكدىا المشكمة خطكرة
www.almuntada-pal.ps/?page_id=158 

 في كسيجمت ستتأسٌ  ،لمربح ىادفة كغير ,حككمية غير فمسطينية أىمية مؤسسة :ىي ،المجتمعية لمتنمية قادر مؤسسة  (2)
 ،كالصحة ،اإلعاقة مجاالت في كالطكيمة ،المتنكعة الخبرة ذكم األشخاص مف عدد جيكد خالؿ مفـ(  2008 )العاـ

 في اإلعاقة مجاؿ في كمبتكرة جديدة نماذج كتنفيذ استحداث بيدؼ كذلؾ اإلنساف، كحقكؽ ،جتمعيةالم كالتنمية كالتأىيؿ
دماجيـ ،اإلعاقة ذكم األشخاص حقكؽ إحقاؽ إطار  عمى الحياة مناحي مختمؼ في مشاركتيـ كتعزيز ،المجتمع في كا 
 www.qader.org/index.php/ar    .المكاطنيف مف غيرىـ مع المساكاة قدـ



  

99 
 

 ٌفات عمىيتـ تحكيؿ نساء معن ،فاتلمٌنساء المعنٌ  (1)الكطني التحكيؿ نظاـ عمى العمؿ ضمف-3   
 كمف أجؿ ذلؾ يتـٌ  ،كالٌدعـ النفسيٌ  ،الالزمة حمايةال بحيث تقٌدـ ليفٌ  ،الخطكرة مف عاؿو  مستكل
 فيك  ،األسرة حماية كشرطة ،نيابة مع تتكاصؿ التيالمحافظة  في (2)( مرشدة المرأة)  مع التكاصؿ

كبالفعؿ فقد تـ  ،فظةالمحا في ةالصحٌ   مديرية مع كاصؿتٌ ال يككف ربلضٌ كا لمعنؼ آثار كجكد حاؿ
 تحكيؿ حالتيف مف حاالت 

  ،(3)الٌنساء المعنٌفات إلى مركز الكريش

 .(4)( بيت األجداد  )تـ تحكيؿ ثالث حاالت إلىكما 

نساء ال عشرات ضمف ( ة) استبياندراسة بإجراء (ـ 28/1/2018) تاريخالمركز يكـ األحد ب قاـ-3
ساء في ىذه القرل، حيث قاـ بيذه الدراسة اجات النٌ لدراسة احتي ،( قرل في محافظة سمفيت 5) مف

                                                           
كتـ نشره في الكقائع  ، ـ( 2013لسنة  18:تـ إقراره مف مجمس الكزراء)في الجمسة رقـ الكطني التحكيؿ نظاـ (1)

ىذا  يؤكدك  كييدؼ إلى مكافحة العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي. ، ـ( 2018/ كانكف ثاني  5الفمسطينية بتاريخ ) 
 مجمس قرار ينص حيث المعنفات،النساء  مع التعامؿ في ةالخدمي القطاعات بيف الشراكة عالقة أىمية :عمى النظاـ
 مف عديدة آليات خالؿ مف بينيا فيما المعنفات ساءلمنٌ  الخدمات التي تقدـ القطاعات كافة تعاكف ضركرة "عمى الكزراء
  .نساءالٌ  مع التعامؿ كمتابعة كتقييـ تطكير مسؤكلية يتحمؿ القطاع في ميني فريؽ تشكيؿ بينيا؛

كلدييا حؽ الصالحية في تحكيؿ الٌنساء  ،ىي: المرشدة المسؤكلة عف متابعة قضايا الٌنساء المعنفات المرأة مرشدة(2)
تحت المظمة الشرعية في كزارة  ،كالمسؤكلة في محافظة بيت لحـ ىي أركل اليكدلي ،الميددات بالخطر إلى دكر الحماية

 الشؤكف االجتماعية.
تأٌسس  ،مف أطفاؿ كنساء كمسنيف كشباب كرجاؿ كعائالت ،افة شرائح المجتمعالكريش ىك مركز يستيدؼ ك مركز (3)

 كىـ ،كاألطفاؿ النساء كخاصة المحتاجيف كؿ مساعدة؛ لمنصكر القديس كمؤسسو ،ـ( في مدينة بيت لحـ 1883عاـ)
كالمكجكد في مركز (  اإليكائي البيت )خالؿ مف لمحماية األساسية الخدمات تكفيربيدؼ  .المجتمع في األضعؼ الشريحة
 لمشريحة كالعيني كاالجتماعي النفسي الدعـ خدمة كتقديـ. إلييـ ساءكالمي  األبكيف كالمجيكليف المعنفيف لألطفاؿالكريش 
  .لممؤسسة التابع االجتماعية الخدمة برنامج ضمف كخاصة كأسرىا

www.mhpss.ps/ar/organization/daughters-of-charity/pYYXK38l.fE= 
ييدؼ إلى:  ، ـ( 1955تأٌسس في مدينة أريحا سنة )  ،يت األجداد ىك: مؤٌسسة حككمية, كىك خاص بالمسنيفب (4) 

 ،بيـ كالعناية لممسنيف الئقة إقامة تكفيرك  ،المختمفة الرعاية برامج خالؿ مف لممسف كالنفسي االجتماعي االستقرار تأميف
شراؾك   .كالترفييية المينية الثقافية ةاالجتماعي البرامج كتنفيذ تخطيط في المسنيف ا 

     www.mhpss.ps/ar/organization/beit-al-ajdad-for-elderly-care/HOPSwy-moYg= 
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الدراسة حكؿ  كتمحكرت ،ساعدة اإلداريةكالم ،األخصائيات االجتماعيات برفقة مدير البرامج :كؿ مف
 :أربع مكضكعات

 . الخاصة بيا األرض كالممتمكات إلىحؽ المرأة في الكصكؿ -أ 

 در المائية، التعميـ، الصحة( القطاعات كاالحتياجات األساسية: )السكف، المصا-ب 

 القانكف اإلنساني الدكلي كالحماية.-ج 

 .العنؼ المبني عمى النكع االجتماعي-د 

 :(1)وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتٌة   

 ،كثٌر من النساء تواجه ضغوطات نفسٌة واجتماعٌة مع عدم وجود مراكز أو أماكن ترفٌهٌة-1     
 أو أندٌة رٌاضٌة.

ساء فر فرص عمل لمعظم الن  امع عدم تو ،الفقر الشدٌد لدى كثٌر من النساءو ،الدخل المحدود-2    

 المبحوث فٌهن.

وعدم المساواة بٌن الجنسٌن فً كثٌر  ،لدى كثٌر من الن ساء قلة الوعً االجتماعً والثقافً-3    

 ،من جهة على حقوقهن والتقالٌد التً تحد من حصول الفتٌات ،نتٌجة للعادات ،من مجاالت الحٌاة
 .عدم وجود الجهات الداعمة لذلك ومن جهة أخرى

 عدم وجود شرطة للحماٌة فً كثٌر من القرى الفلسطٌنٌة.  ل ،انعدام األمان-4    

 صعوبة المواصالت للوصول إلى الجامعات.-5    

 

عالـ المرأة ) تاـ ( في القياـ با-4  رة لتعديؿ قكانيف حمالت ضغط كمناصلشراكة مع جمعية تنمية كا 
 ذلؾ: ة عمىمثمكمف األ مف أجؿ حماية الٌنساء

                                                           
 ،ربعاءاأل يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ،مدير البرامج في مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي ،حمادة ربيع  (1)

 . ـ(3/10/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الثانية الساعة
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 إقرار جاهباتٌ  لمضغط " ضٌد الٌنساء العنؼ مناىضة منتدل الحممة العالمية السنكية التي قادىا "-أ    
- (ـ 23/11/2017) حيث بدأت بػ ، ( يكمنا16 التي استمرت ) ،العنؼ مف األسرة حماية قانكف

  .(ـ 8/12/2018)

نتاجحمقة تمفزيكنية،  :كأىميا ،فعاليات كثيرة تخممت الحممة       ذاعية،مقاطع دعائية ت كا   مفزيكنية كا 
 محاضرات تكعكية في المدارس كالجامعات. ك 

الضغط عمى ك لكتركنية، نكاع الجرائـ اإلكأ ،شكاؿأكعي المجتمع حكؿ  رفع إلى ت الحممةىدفك      
 )في إقرارهالجرائـ لمحد منيا في المجتمع الفمسطيني. كالذم تـ قانكف خاص بيذه  تنفيذلصناع القرار 

 .(ـ 2/6/2017

 ،المرأة " ضد العنؼ لمناىضة العالمية الحممة "فعاليات ضمفك  ، (ـ 2017 /7/2 ) خبتاري-5  
 العنؼ مناىضة كمنتدل اإلرشاد مركز نفذ ،( UN Women  Trust Fund )مؤسسة مف كالممكلة

نتاجك  ، تمفزيكنيةك  ، إذاعيةحمقات  تضمنت ميةإعال حممة المرأة ضد  عمىكميا  ركزت ، فيمـ ا 
 الفمسطيني المجتمع في كالفتيات ساءالنٌ  عمى كتأثيره ،لكتركنيةاإل الجرائـ مكضكع

ظادر انرًىيم نهًركسي -انًطهة انطادش
(1) 

 

خاصة بك  ،ارجيالخ عمى التمكيؿ االعتمادب ،كأعمالو المختمفة ،يتـ تمكيؿ نشاطات المركز    
 :كأىميا ،الذم يأتي مف جيات كثيرة ،التمكيؿ األجنبي غير المشركط

Unw.TF )(2) ) ، (3) )كاألكتشا( OCHA. 

                                                           
 ،االساعة العاشرة صباحن  ،الثالثاءيـك  ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،عالقات عامةمساعدة إدارية ك  ،لياف العزة (1)

 .ـ( 9/1/2018 : )بتاريخ
كانكف شير في  األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى ا: تـ إنشاء ككالةك األكنكر   )2(

  . مسجؿ الجئ فمسطيني مالييف(  5 )لإلغاثة كالتنمية البشرية تدعـ أكثر مف ككالة ، كىيـ( 1949 )األكؿ 
شير تشكؿ في  ،بع لألمـ المتحدةىك تاك ( OCHAمكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤكف اإلنسانية )ىك:  ااألكتش (3)

كييدؼ القرار إلى تعزيز استجابة األمـ المتحدة  ( 46/182 )بمكجب قرار الجمعية العامة ـ(1991كانكف األكؿ ) 
(، كاالستعاضة عف مكتب DHAلحاالت الطكارئ المعقدة كالككارث الطبيعية مف خالؿ إنشاء إدارة الشؤكف اإلنسانية )

كصمـ ليككف نقطة محكرية لألمـ  .ـ( 1972 )إلغاثة في حاالت الككارث، الذم شكؿ في عاـمنسؽ األمـ المتحدة ل

https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_refugees
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_refugees
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 (1)( 2018مكازنة ) 

 فدراستي عمى االشتغاؿد الكضع المالي لممركز عمى ما يمكف أف يحصؿ عميو مف خالؿ يعتم    
  :بؿق مف ممكلةلتنفيذ مشركعيف  شيكر ةثالث لمدة

 IMed  Eroumidetirian Organizationكالممكؿ مف قبؿ( Iemed  )*المشركع األكؿ:    
for women))(2) ، ) في  (3)كىك مشركع يعمؿ عمى تسييؿ كصكؿ الفتيات لمتعميـ في مناطؽ ) ج

 : ىي ،كالحد مف تسرب الفتيات مف المدارس, كمناطؽ عمؿ الدراسة ،جنكب الضفة الغربية

                                                                                                                                                                                  

سياسات كالمناصرة المتحدة بشأف الككارث الكبرل. تـ تكسيع كاليتيا لتشمؿ أيضا تنسيؽ االستجابة اإلنسانية، كضع ال
 حالة طكارئ معينة.كىك الدعكة كأداة لمتخطيط لتقديـ المساعدة اإلنسانية معا في  ،اإلنسانية

   https://arwikipeadia-or/wki/ 
 

 يـك ،لحـ بيتمدينة  ،شخصية مقابمة ،مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي في أخصائية اجتماعية ،نكاؿ الزير  (1)
 . ـ(26/7/2018 :)بتاريخ ،ظيرنا الحادية عشرة الساعة ،الخميس

 الدراسات لنساء العلوم فً تالزما ٌمنح دولً منتدى :هً(  OWSD)  النامً مالعال أجل من العلوم مجال فً المرأة منظمة  (2)

 ،لمعمـك العالمية األكاديمية مقر فً إٌطالٌا ، ترٌست فً ومقرها ،( م1993 )عام فً المنظمة تأسست ,النامٌة الدول من العلٌا
 منظمة مف المنظمة اسـ لتغيير األعضاء صكت ـ(، 2111 عاـ) في الدكلي كالمؤتمر الرابعة العامة الجمعية انعقاد بعد

 . النامي العالـ أجؿ مف العمـك في المرأة منظمة إلى( TWOWS) العمـك في لمنساء الثالث العالـ

 لبدء االستعداد أجؿ مف األكلى االبتدائية المدرسة في البدء عمى الصغيرات الفتيات ماخكبك ليديا السابقة الرئيسة شجعت
   .العمـك في مينة

، ما عدا عمى المدنييف الفمسطينييف(: حكالي عمى األرض ( تعني: سيطرة مدنية كأمنية إسرائيمية كاممة المنطقة ) ج  (3)
كتشمؿ ىذه المناطؽ جميع المستكطنات اإلسرائيمية  (  .%61: ـ 2111كفي عاـ )  .ـ(1995)المرحمة األكلى، %  72

عظـ الطرؽ التي تربط المستكطنات )كالتي يقتصر استخداميا عمى )المدف كالبمدات كالقرل( كاألراضي القريبة كم
مستكطف  1111كقد كاف ىناؾ  ".اإلسرائيمييف فقط( ككذلؾ المناطؽ االستراتيجية التي تكصؼ بأنيا "مناطؽ أمنية

. 111111، ارتفع عدد السكاف إلى ـ( 1993) ، كبحمكؿ عاـ ـ(1972 )إسرائيمي يعيشكف في المنطقة "جػ" في عاـ
فمسطيني، غالبيتيـ مف البدك  151111مقابؿ  - 311111، أصبح عددىـ أكثر مف ـ( 2112 )كاعتبارنا مف عاـ

 كالفالحيف
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 كالمنيا. ،ككيساف ،: الرشايدةكىي ،ل في محافظة بيت لحـثالث قر -1  

 كالبٌكيب.  ،كماعيف ،: زيؼكىي ، في محافظة جنكب الخميؿ ) يطا (قرل ثالث -2  

 الطبية. اإلغاثة مع كبالشراكة ، (1)( UNFPA )قبؿ مف ممكؿك  الثاني: مشركع*ال 

كالعدالة في جنكب الضفة  كىك مشركع يعمؿ عمى تسييؿ كصكؿ الٌنساء لخدمات األمف     
 الغربية.

 التمكيؿ الداخمي 

أنو تمت محاكالت عديدة لمحصكؿ عمى تمكيؿ  مع ،ال يكجد تمكيؿ مف مصادر داخمية      
كليس  ،مستأجر مع العمـ أف المقرٌ  ،عدـ تحقيؽ مكاسب شخصية لمممكليف لكف لـ يتـ بسبب ،داخمي
 لممركز. اممكن 

  ( USAD )مف منظمة التمكيؿ 

الذم تقٌدمو ألف التمكيؿ  ،ال في الماضي كال المستقبؿ مطمقنا( USAD ) تعامؿ مع ال يكجد     
كىذه االتفاقية مخالفة لممبادئ الكطنية التي  ،بالتكقيع عمى اتفاقية نبذ اإلرىاب ،مشركطىذه المنظمة 

 يتمسؾ بيا مركز اإلرشاد النفسي كالقانكني.

 .ازنةالمك  

                                                                                                                                                                                  

 /https://ar.wikipedia.org/wikiمناطؽ الضفة الغربية في اتفاقية أكسمك الثاني   

(1)  ( UNFPA صندكؽ ) إنمائية ككالة كىي ة ، كمقرىا نيكيكؾ،الميتحد لألمـ تابعة مينظمة لمسكاف ىي: المتحدة األمـ 
 كبتكافؤ بالصحة تتسـ بحياة التمتع في كالطفؿ كالرجؿ المرأة حؽ تدعيـ عمى كتعمؿ ـ(،1969 في) عمميا بدأت دكلية

ندكؽ كيعمؿ الفرص، ا الصي  الفقر، مكافحة برامج لسياسات الالزمة السكانية البيانات استخداـ في البمداف دعـ عمى أيضن
، البشرية المناعة نقص فيركس مف الشباب كحماية، آمنة كالدة ككؿ مرغكبنا، حمؿ كؿ يككف أف مف تيمىًكف التي امجكلمبر 

 .لمنساء اإلنسانية كالمعاممة

     https://ar.wikipedia.org/wiki 
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ف المدقؽ المالي لممركز أل ،عف مصادر تمكيؿ ىذا المركزحصكؿ عمى تقرير لـ أتمكف مف ال     
 . (1)(ـ 2017تدقيؽ حسابات تمكيؿ المركز لسنة ) لـ يكمؿ 

 (2)المركز مع الجمعيات األخرىعالقة  -عسابالمطمب ال

 تحيث يقيـ معيا عالقا ،غير الحككمية يرتبط المركز بعالقات جيدة مع كثير مف المؤٌسسات     
 في المساىمة: مثؿ ،المشاركة في بعض األنشطة التي تخص المرأةك  ،التشبيؾ مف خالؿ تعاكنية
 المشاركة كمف ذلؾ: المحافظة، في التنمكية المؤسسات تجمع مع المشتركة األنشطة كتنظيـ تنسيؽ
 األراضي في المتحدة لألمـ السامية المفكضية لمكتب الحماية مجمكعة لقاءاتفي  الدكرية

  .فمسطينيةال

عضك مثؿ:  ،في عدة منتديات كشبكات خاصة بمناىضة العنؼ ضد المرأة كالطفؿ كالمركز عضك
 منظمةك  ، (4)( GUV )منظمةفي ك  ،(3)ىمية ضد العنؼ المبني عمى النكع االجتماعياألمنظمات ال

UNFPA ) )(5) . 

                                                           
 ،اساعة العاشرة صباحن ال ،الثالثاءيـك  ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،عالقات عامةمساعدة إدارية ك  ،لياف العزة (1)

 .ـ( 9/1/2018 : )بتاريخ
 ،االساعة العاشرة صباحن  ،الثالثاءيـك  ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،عالقات عامةمساعدة إدارية ك  ،لياف العزة (2)

 .ـ( 9/1/2018 : )بتاريخ
كىي: مركز  ،مؤٌسسة ةشر ع المنتدل ( مف خمسيتككف منتدل المنظمات األىمية لمناىضة العنؼ ضد المرأة )    (3)

 المرأة الفمسطينية، سكا، مركز كحماية األسرة، جمعية تنظيـ األسرةالدفاع عف  ، جمعيةاإلرشاد النفسي كاالجتماعي لممرأة
اإلنماء، مركز  ك  ,لمبحكثسة لجاف العمؿ الصحي، مركز بيساف مؤسٌ  لإلرشاد،ني الفمسطي القانكني، المركز لإلرشاد

معية المرأة العاممة الديمقراطية " مفتاح" ، جلتعميؽ الحكار العالمي ك المبادرة الفمسطينية مسطيف، ف  -دراسات المرأة
سة قادر ، مؤسٌ معية الشابات المسيحيات) القدس (المرأة الريفية، جالفمسطينية لمتنمية، طاقـ شؤكف المرأة، جمعية تنمية 

 لمتنمية المجتمعية. 
(

4
)

(: ىك تجمع مؤسساتي ييدؼ إلى مناىضة العنؼ المبني عمى النكع  Sub culture: ) (GUVمنظمة)   
 كصندكؽ األمـ المتحدة لممرأة. ،كىك جزء مف صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف ،االجتماعي
 ،االساعة العاشرة صباحن  ،الثالثاءيـك  ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،عالقات عامةمساعدة إدارية ك  ،لياف العزة

 .ـ( 9/1/2018 : )بتاريخ
 ( ىي: صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف في الدكؿ العربية.  UNFPAمنظمة ) (5)
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تانطهطح ػاللح انًركس -ثايٍانًطهة ان
(1)

 

حيث يكجد تكاصؿ مع أكثرىا  ،ككزارتيا مع مؤٌسسات السمطة الكطنيةيدة جعالقة يرتبط المركز ب    
 كما يكجد ، ) تحكيؿ الٌنساء المعٌنفات (أك التحكيؿ  ،أك العالقات المينية ،التدريبات :مف خالؿ
كمف  ،اإلفتاءدار ك  ،المحاكـ الشرعيةك  ،الصحةك  ،النيابةك  ،في الشرطةدائـ مع كحدة األسرة تكاصؿ 
  مى ذلؾ:األمثمة ع

 في لمطالبات التكعكية المقاءات مف سمسمة تنفيذ عمى كالتعميـ التربية كزارة مع االتفاؽ تـ-1   
 برزأ كمف ،الكزارة عمييا تكافؽ دةمحدٌ  اجتماعية مكاضيعكتشمؿ المقاءات  عاـ كؿ الحككمية المدارس

 ،المرأة ضد لمعنؼ النفسي ثركاأل ،المبكر كالزكاج ،االجتماعي كالسمكؾ ،المراىقة:  المكاضيع ىذه
 القضايا بعض عمى الضكء تسميط في ىاـ دكر المقاءات ليذه كافكقد  ،لمٌنساء التعميـ كأىمية

 خالليا كمف ،سنة(  18 )عمر تحت الطالبات كبكاقع ،المرأة بكاقع عالقة ليا التي اليامة المجتمعية
 كذلؾ ،المركز في األخصائيات خالؿ مف الفردم اإلرشاد لتمقي الطالبات مف العديد تكجيو تـ

 .المدرسية المرشدة مع بالتنسيؽ

 7/2/2017بتاريخ: ) ،الجنسية االعتداءات ضحايا مع التدخؿ آليات حكؿ تدريبية دكرةعقد -2   
 مف المدعكـ”  االجتماعي النكع عمى المبني العنؼ مناىضة”  مشركع أنشطة ضمفكذلؾ تـ  ، (ـ

 سكا "مركز مع بالتعاكف نفذت كالتي ،( UN Women Trust Fund )ساءلمنٌ  المتحدة األمـ منظمة
." 

 النيابة، كالءك ك  الفمسطينية، الشرطة في األسرة حماية :كحدات مف كؿ التدريب استيدؼ كقد     
 كدار ،" محكر " كاألسرة المرأة حماية مركز في المرشداتك  التنمية، كزارة في الشؤكف مرشداتك 

 .تدريبية مستكيات ةثالث في المشاركة الفتيات. كقد تمت رعاية

 

                                                           
 ،االساعة العاشرة صباحن  ،الثالثاءيـك  ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،عالقات عامةمساعدة إدارية ك  ،لياف العزة (1)

 .ـ( 9/1/2018 : )بتاريخ
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تأطحاب انؼًم ػاللح انًركس -غضراانًطهة ان
(1)

 

يسعى المركز إلى الحفاظ عمى عالقة إيجابية مع أصحاب العمؿ الفمسطينييف بيدؼ حماية      
فؿ كافة الذم يك ،قانكف العمؿ الفمسطينيكذلؾ مف خالؿ: االىتماـ بتطبيؽ  ،حقكؽ العامالت
 .الحقكؽ لمعامالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،االساعة العاشرة صباحن  ،الثالثاءيـك  ،مدينة بيت لحـ ،مقابمة شخصية ،عالقات عامةمساعدة إدارية ك  ،لياف العزة (1)

 .ـ( 9/1/2018 : )بتاريخ
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 الجمعيات الّنسوية المعنية بحقوق المرأة في العمل-الفصل الثالث

 قانون العمل الفمسطيني. -المبحث األول      

 .حقوق المرأة في القطاع الخاص -المبحث الثاني      

  ،وسيداو ،رأةالم عملمن والحركات اإلسالمية اإلسالم موقف  -المبحث الثالث      

 .يةومطالب الجمعيات الّنسو                      
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 انفظم انثانث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ًمانجًؼياخ انُّطىيح انًؼُيح تحمىق انًرأج في انؼ

 .لاَىٌ انؼًم انفهططيُي-انًثحث األول

مكاد تنظـ عمؿ المرأة في مناطؽ (  سبعة) ( ـ 2014يتضمف قانكف العمؿ الفمسطيني لسنة )      
 كالقكانيف ىي: ،تعمؿ في القطاع العاـ أـ الخاص سكاء أكانت ،السمطة الكطنية

 الفمسطيني العملقانون المرأة في  دراسة القوانين الناظمة لعمل        

 القوانين الرسمية. -أوًًل          

  ييز بيف الرجؿ كالمرأة في العمؿ.حظر التم تنص عمى: ( مف قانكف العمؿ الفمسطيني100المادة )

 ساء في: يحظر تشغيؿ النٌ  ،( مف قانكف العمؿ الفمسطيني101المادة )

 دىا الكزير.أك الشاقة التي يحدٌ  ،األعماؿ الخطرة .1
 فية أثناء الحمؿ كالستة أشير التالية لمكالدة.ساعات عمؿ إضا .2
 .(1)دىا مجمس الكزراءساعات الميؿ فيما عدا األعماؿ التي يحدٌ  .3

 تفصيالت القوانين الفرعية -اثانيً    

 .الحؽ في التكظيؼ -أكالن 

ناثنا      .(2)دكف التمييز حسب الكفاءات لمجميع الحؽ في التكظيؼ ذككرنا كا 

 .األجكر -ثانينا  

                                                           
 ـ.2014 عاـ 64 ص ،ثانكية الصادرة باالستناد إليوقانكف العمؿ الفمسطيني كالتشريعات ال (1)
: بتاريخ ،اصباحن  11ة:الساع ،بيت لحـ ،شخصية مقابمة ،مدير كزارة العمؿ في بيت لحـ ،أبك ريحاف ،مصطفى (2)
 .ـ(9/11/2017)
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ف لـ يؤد عمالن  ،العامؿ أجرة إذا تكاجد في مكاف العمؿ يستحؽٌ         .(1) ؽ بالمنشأةألسباب تتعمٌ  كا 

 .اإلجازات -ثالثنا 

 إجازة الكالدة. (103) المادة-أ   

في إجازة كضع لمدة  الحؽٌ  ة مائة كثمانيف يكمنالممرأة العاممة التي أمضت في العمؿ قبؿ الكالدة مدٌ  -1
 األجر منيا ستة أسابيع عمى األقؿ بعد الكالدة. عشرة أسابيع مدفكعة

 إذا ثبت أنيا اشتغمت ( أعاله إالٌ 1ال يجكز فصؿ المرأة العاممة بسبب اإلجازة المذككرة في الفقرة ) -2
 بعمؿ آخر خالليا.

 ( فترات الرضاعة.104المادة ) -ب 
عيا عف ساعة يكمينا لمدة  تقؿ في مجمك بفترة أك فترات رضاعة أثناء العمؿ ال لممرأة المرضع الحؽٌ  -1

 مف تاريخ الكضع. سنة
  ( أعاله مف ساعات العمؿ اليكمية.1تحتسب ساعة الرضاعة المذككرة في الفقرة ) -2

 .( إجازة رعاية الطفؿ أك مرافقة الزكج105المادة) -ج 
 ؿالعم قانكف أعطى فقد لمرعاية، الطفؿ ىذا كحاجة طفميا، رعاية في لألـ األساسي لمدكر نظرنا   
 نكع أك ،اإلجازة ىذه مدة القانكف يحدد كلـ ،بو كاالعتناء طفميا رعاية أجؿ مف إجازة في الحؽ لممرأة
 .العمؿ بمصمحة محككمة كأنيا أجر، بدكف أنيا حدد كلكنو المقصكدة، الرعاية
كمثاؿ  ،أجر بدكف إجازة عمى بالحصكؿ لممرأة سمح بأف االجتماعي الكاقع القانكف راعى كما
ا يحدد كلـ ،المرضية تزكجيا في الحاال رافقةم ذلؾ:  كطبيعة كمكانيا ،المرافقة ىذه مدة أيضن

 .العمؿ بمصمحة محككمة كأنيا أجر، بدكف أنيا حدد لكنو المرافقة،

 ساعات العمؿ. -رابعنا  

ال  ،ساعات العمؿ الفعمي في األسبكع خمس كأربعكف ساعة لمذككر كاإلناث عمى حد سكاء     
 (1)ؼ بينيما في ذلؾ.يكجد اختال

                                                           
 .ـ2014 عاـ 54 ص ،قانكف العمؿ الفمسطيني كالتشريعات الثانكية الصادرة باالستناد إليو (1)
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 .إصابات العمؿ -خامسنا  

 ،قانكف العمؿ الفمسطيني فيما يخص إصابات العمؿ دكف تمييز بيف الذككر كاإلناث تباعا        
 أىميا: ، (ـ 2014كفقنا لقانكف العمؿ الفمسطيني لعاـ )  ،( مادة15) كالذم يضـ 

 .( تأميف العماؿ 116المادة ) -1  

حب العمؿ أف يؤمف جميع عمالو عف إصابات العمؿ لدل الجيات المرخصة يجب عمى صا     
   في فمسطيف.

 .( كاجبات صاحب العمؿ عند إصابة العامؿ 117المادة ) -2 

 عمى صاحب العمؿ القياـ بما يمي: ،عند كقكع إصابة عمؿ    

 كنقمو إلى أقرب مركز لمعالج. ،(تقديـ اإلسعافات األكلية الالزمة لممصاب1  

ا حاؿ أك ألحقت بو ضررنا جسمانيِّ  ،(تبميغ الشرطة فكر كقكع أية إصابة أدت إلى كفاة العامؿ2  
 دكف استمراره بالعمؿ.

( ساعة مف  48ا عف كؿ إصابة عمؿ خالؿ) يِّ ف لدييا خطٌ كالجية المؤمٌ  ،(إخطار الكزارة3  
  .ـ المصاب صكرة عف اإلخطاريمستك  ،كقكعيا

     

                                                                                                                                                                                  
: بتاريخ ،اصباحن  11الساعة: ،بيت لحـ ،شخصية مقابمة ،مدير كزارة العمؿ في بيت لحـ ،أبك ريحاف ،مصطفى (1)
 .ـ(9/11/2017)
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ىق انًرأج انؼايهح في انمطاع انخاصحم -انًثحث انثاَي
(1)

 

الٌنساء العامالت في فمسطيف ليس لدييٌف المعرفة الكافية باألحكاـ القانكنية  مف اتكثير       
 ، حكؿ ذلؾدليالن اممة الفمسطينية لمتنمية " لذا أصدرت " جمعية المرأة الع ،الخاٌصة بحؽِّ العمؿ لمٌنساء
 كأشارت فيو إلى ما يمي:

 .(2)الكطنية المتعٌمقة بعمؿ المرأة القكانيف-األكؿ المطمب  

 كىي: ،في أربعة قكانيف كطنية فمسطينية ،كردت نصكص القكانيف المتعمقة بعمؿ المرأة      

 بيف الرجؿ كالمرأة.( التي ركزت عمى مبدأ المساكاة ـ 1988كثيقة االستقالؿ الٌصادرة عاـ ) -1   

نؼ ( كالتي ركزت عمى حماية المرأة مف العـ 2006ية لعاـ ) كثيقة حقكؽ المرأة الفمسطين-2   
 القائـ عمى النكع االجتماعٌي.

( الذم حظر التمييز بيف الرجؿ كالمرأة أماـ ـ 2002القانكف األساسٌي الفمسطينٌي عاـ ) -3  
  القضاء.

شخص  كؿٌ ( الذم اعتبر أٌف العامؿ ىك ـ 2000( لعاـ )  7رقـ )  قانكف العمؿ الفمسطينيٌ -4  
ائـ كأٌف العمؿ ىك كؿ مجيكد ذىنٌي أك جسمٌي د ،يؤدم عمالن لدل صاحب العمؿ مقابؿ أجر طبيعيٌ 

 أك مؤٌقت.

 .ّك في األجرانح-انًطهة انثاَي  

أك  ،العمؿ ألسباب تتعٌمؽ بإغالؽ المنشأة لممرأة العاممة أجر عمميا حتى لك لـ تؤديجب أٌف ييدفع   
.( شاق 1450دنى لألجر الشيرٌم بػ )كما حٌدد القانكف الحدَّ األ ،حدكث تعٌطؿ في أدكات العمؿ  الن

                                                           
حقكؽ المرأة العاممة في فمسطيف في القطاع  ،مطكية تكعكية ، ـ( 2016ة العاممة في فمسطيف ) جمعية المرأ ،بتصرؼ(1)

 الخاص.
حقكؽ المرأة العاممة في فمسطيف في  ،مطكية تكعكية ، ـ( 2016جمعية المرأة العاممة في فمسطيف )  ،بتصرؼ  (2)

 القطاع الخاص.
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عاممة إنياء كيمكف لصاحب العمؿ أك ال ،( أشير 3تيا ) كيحؽ لمعاممة الخضكع لفترة تجربة مدٌ    
 مف دكف مشاكؿ. ،عقد العمؿ

 اإلجازاخ. -انًطهة انثانث  

جازة الحجٌ  ،سميةكالرٌ  ،جازة األعياد الدينيةمنيا: إ ،المرأة العاممة إجازات كثيرة تستحؽٌ         ،كا 
 ة.ضيٌ رى كاإلجازة المى  ،جازة األمكمةا  ك 

 ضاػاخ انؼًم. -انًطهة انراتغ

أم سبع ساعات كنصؼ يكمينا تتخمميا  ،( ساعة أسبكعينا 45حٌدد القانكف ساعات العمؿ بػ )      
 ،( ساعة 12يد عف ) ة ال تز كيمكف القياـ بساعات عمؿ إضافيٌ  فترة راحة ال تزيد عف ساعة.

 كنصؼ مف ساعات العمؿ األصمٌية. اإلضافية أجرة ساعة ساعةالأجرة  كتعادؿ

انحّك في انرُظيى انُماتيّ  -انًطهة انخايص
(1)

. 

النقابة  كمف حؽٌ  ،كاالنضماـ إلييا لمدفاع عف حقكقيفٌ  ،يحٌؽ لمعامالت تككيف منٌظمات نقابية     
كال يجكز فٍصؿ العاممة عمى أساس المشاركة في أنشطة  ،ب ممثميياكأف تنتخ ،أف تضع لكائحيا

كال يجكز فٍصؿ العاممة بسبب رفع شككل ضد صاحب العمؿ بحٌجة خرؽ  ،نقابٌية خارج العمؿ
 القانكف.

 .انحمىق في إَهاء انؼًم -انًطهة انطادش

 مضافنا إليو العالكات. ،سنة كمقدارىا أجرة شير عف كؿٌ  ،تستحٌؽ العاممة مكافأة نياية الخدمة   

 .اليح انًهُيّحانحّك في انطّ  -انًطهة انطاتغ

قبؿ تشغيؿ  الطبية التي يجب أف تيجرليجب عمى صاحب العمؿ دفع مقابؿ الفحكصات     
ـٌ كٌؿ ستة أشير أك كؿٌ  ،العاممة كما يجب تكفير صندكؽ  ،سنة أك كٌؿ سنتيف حسب طبيعة العمؿ ث

 لإلسعافات داخؿ مكاف العمؿ.

                                                           
حقكؽ المرأة العاممة في فمسطيف في  ،مطكية تكعكية ، ـ( 2016جمعية المرأة العاممة في فمسطيف )  ،بتصرؼ  (1)

 القطاع الخاص.
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 .انشروط انّظحيّح انىاجة ذىافرها في أياكٍ انؼًم -انًطهة انثايٍ

كما يجب تكفير حٌمامات لمٌنساء منفصمة عف  ،يجب تكفير مصدر لممياه الٌصالحة لمٌشرب   
كجكارير لحفظ  ،كمكاف لتغيير المالبس ،كما يجب تكفير مكاف لتناكؿ الٌطعاـ ،حٌمامات الٌرجاؿ

 .المالبس الخاٌصة بالعامالت

انحركاخ يىلف و ،واألحىال انشخظيح انؼًم ييطانة انجًؼياخ انُّطىيح في يجان -انًثحث انثانث

 .وضيذاو ،انًرأج ػًميٍ لاَىٌ  يحاإلضالي

 يطانة انجًؼياخ انُّطىيح -األول انًطهة   

 .(1)في مجال العمل -أوًًل               

 كعمى بحرية، تقبمو أك ،تختاره بعمؿ رزقيا كسب إمكانية ليا تاحي كأف ،العمؿفي  الحؽ لممرأة-1
 .بو المرأة تمتع كضماف ،الحؽ ىذا لصكف المناسبة تدابيرال اتخاذ فمسطيف دكلة

 .كصحتيا متياسال تكفؿ عمؿ كبيئة ،كمتساكية ،عادلة عمؿ بشركط التمتع في الحؽٌ  لممرأة-2

 .األخرل الكظيفية بالمزايا كالتمتع ،المتساكم لمعمؿ المتساكم األجر في الحؽٌ  لممرأة الدكلة تكفؿ -3

 المساكاة قدـ عمى ،فييا ترغب التي المينة اختيار كحرية ،الميني التدريب تمقي في الحؽٌ  لممرأة -4
 .الرجؿ مع

 فمكٌ تي  كثقافية ،اجتماعية أنماط بتكفير فمسطيف دكلة في العالقة ذات السمطات تمتـز أف يجب -5
 بيا استأثر التي ،كالحرؼ الميف مف كثيرة أنكاع في المرأة تكاجد فكرة بؿتقٌ  مف المجتمع أفراد جميع

 .بيا القياـ عمى المقدرة فييا تتكافر طالما الرجاؿ،

 المرأة حماية تكفؿ التي ة،كالتنفيذيٌ  ةالتشريعيٌ  اإلجراءات جميع باتخاذ الفمسطينية الدكلة تمتـز-6
 .العمؿ مكاف في ليا تتعرض لتيا الجنسي رشكالتحٌ  العنؼ أشكاؿ كافة مف العاممة

                                                           
 .31-29ص ،ـ2012 ،الكثيقة الحقكقية لممرأة الفمسطينية  (1)
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 التمتع في ياكحقٌ  العمؿ، بيئة داخؿ لرجؿا بو يتمتع لما مساكية بمعاممة متعالتٌ  في الحؽٌ  لممرأة -7
 كالضمانات ،التقاعدية كاالستحقاقات ،المزايا ككافة ،باإلجازات الرجؿ مع المساكاة قدـ عمى

 .المؤمنة االجتماعية

 بشكؿ كالتجارية ،األسرية لمياميا مباشراتيا لضماف المالي باالستقالؿ متعالتٌ  في الحؽٌ  لممرأة -8
 كالمعامالت ،كالتأميف ،المالية كالقركض ،اإلعانات كافة عمى الحصكؿ في ياحقٌ  كضماف مستقؿ،

 .لمرجؿ فيو ـتقدٌ  الذم كالنكع القدر كبذات ،المصرفية

 أسرتيا رفاىية في بمساىمتيا كاالعتراؼ الريفية، المرأة بعمؿ الـزالٌ  االىتماـ بإيالء الدكلة تمتـز -9
 التدابير كافة كاتخاذ اإلنمائي، التخطيط كتنمية ،إعداد في مشاركتيا كضماف الكطني، كاالقتصاد
 .ضدىا التمييز أشكاؿ كافة مف كحمايتيا كاالقتصادية كالثقافية االجتماعية قدراتيا لتنمية الالزمة

 كتكفير أسرىف، يرأسف التي النساء حقكؽ لحماية الالزمة دابيرالت خاذباتٌ  الدكلة تمتـز-10 
 .عكف كدكف بكرامة لمعيش ليف الضركرية التسييالت

 لمحضانة دار تييئة عمى بالعمؿ النساء فييا تعمؿ التي المنشآت في عمؿ صاحب كؿٌ  يمتـز-11
دكر  إنشاء شركط ،يالفمسطين المشرع دحدٌ يي  أف عمى أخرل، منشآت مع باالشتراؾ أك منفصؿ بشكؿ

 .ياكنظام ياكمكاصفاتالحضانة 

 لصاحب يجكز كال ،كبعده الكضع قبؿ كامؿ بأجر إجازة عمى الحصكؿ في الحؽٌ  العاممة لممرأة-12 
 مالية عقكبات تكقيع أك ،خدماتيا إنياء أك ،فصميا أك المدة، ىذه خالؿ بالعمؿ مطالبتيا العمؿ
 .عمييا

 تقؿ ال عمميا، ساعات خالؿ ايكمين  لمراحة فترتيف عمى الحصكؿ ياطفم ترضع التي لممرأة يحؽٌ -13
 االنقطاع ىذا فترة تحتسب أف عمى طفميا، إرضاع مف لتتمكف ساعة، نصؼ عف منيما كؿٌ  مدة

 .األجر مدفكعة عمؿ كساعات

 مكاف إلى انتقالو حالة في خراآل لمرافقة جرأ بدكف إجازة عمى الحصكؿ الزكجيف لكال يحؽٌ -14
 .خارجيا أك ،الدكلة داخؿ األصمي، العمؿ مكاف غير خرآ عمؿ
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 يتكلى لشركط اكفقن  ،أطفاليا لتربية غلمتفرٌ  جرأ بدكف إجازة عمى الحصكؿ في الحؽٌ  العاممة لممرأة-15
 .المدة ىذه خالؿ بكظيفتيا المرأة تحتفظ أف عمى تحديدىا، الفمسطينيٌ  عالمشرٌ 

 دكف ازكجي معاش كبيف ،الكظيفي معاشيما بيف جمعال سكاء حد عمى كالمرأة جؿلمرٌ  يحؽٌ -16
 المرأة بناءإلى أ الحؽ ىذا يمتد كما لكمييما، المالية الذمة انفصاؿ أساس عمى الكفاة، عند انتقاص
 .كفاتيما عند كاحد كقت في انتقاص دكف أبكييما معاشي عمى الحصكؿ في العاممة

 ،الخدمة نياية مكافأة مف المالية حقاتيامست كامؿ عمى الحصكؿ في الحؽٌ  العاممة لممرأة-17
 .تمييز دكنما أخرل، مالية استحقاقات كأية ،كالمعاش

 .لممشاريع النساء لتممؾ الالزمة التسييالت تقديـب الدكلة تمتـز-18

 لحماية العمالية بالنقابات االلتحاؽ في الحؽٌ  المنظـ غير القطاع في العاممة الفمسطينية لممرأة-19
 .حٌقيا

 خذكتتٌ  ،دةمحدٌ  ككتا نظاـ كفؽ ،العاـ القطاع في اإلعاقة ذكات النساء تشغيؿ الدكلة فتتضمٌ -20
 ذكات النساء تشغيؿل الخاص القطاع في المناسبة كالحكافز ،كالتسييالت ،التدابير كافة الدكلة
 .اإلعاقة

 بيف المتيازاتا في الحقكؽ أك ،المعاممة أك ،االستخداـ في تمييز أم تجريـ السمطة عمى يجب-21
 .التشغيؿ أك ،العمؿ مجاؿ في كالرجؿ المرأة

 .األخرل الكظيفية كالمزايا ،المتساكم األجر في الحؽٌ  العاممة لممرأة الدكلة تكفؿ-22

 ،العائمية التزاماتيا بسبب العمالية الحقكؽ مف الحرماف مف العاممة المرأة حماية الدكلة تكفؿ-23
 ىذه عمى المترتبة النفقات ؿتحمٌ  في العمؿ أطراؼ مع لممساىمة الممكنة التدابير كافة كتتخذ

 .االلتزامات
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 في مجال األحوال الشخصية -ثانًيا          

 :منيا ،بتعديالت عدة في مجاؿ األحكاؿ الشخصية الٌنسكية الجمعيات طالبت    

الفتاة تعميميا  كىك العمر الذم يضمف إنياء ،( عامنا 18تحديد السف األدنى لمزكاج بػ ) -1 
 األساسي.

كجعؿ إرادة المرأة إلى  ،أم إلغاء الكلي في الزكاج ،كفسخو الزكاج إبراـ أماـ القانكف في المساكاة-2
 الزكاج. جانب إرادة الرجؿ في إبراـ

الرجؿ؛ بؿ تقييده بحيث ال يككف الطالؽ رىيف إرادة  ،تنظيـ مسألة الطالؽ عمى أسس متساكية-3
 مع جعمو كليدة مشتركة بيف الزكجيف. ،مف سمطاف الزكج في ىذا األمر بنصكص آمرة تحدُّ 

غرار القانكف المطبؽ عمى د الزكجات كسف قانكف مدني يمنع تعدٌ  ،د الزكجات كتجريموإلغاء تعدٌ -4
 في تكنس.

كتضميف األحكاؿ  ،األىمية الشرعية كعدـ اعتبار سفٌ  ،رفع سف الحضانة إلى سف األىمية القانكنية-5
 نص يقضي بحؽ الزكجة الحاضنة في بيت الزكجية.  عمى

 إلغاء النص القانكني المتعٌمؽ ببيت الطاعة. -6

كتشريع النصكص التي تكفؿ لممرأة أف تككف ندنا لمرجؿ مع عدـ  ،إلغاء قكامة الرجؿ عمى المرأة-7
 اعتبارىا ناشزنا.

 إباحة خركج المرأة مف بيتيا لمعمؿ كغيره دكف إذف زكجيا.-8

 أف تقاسمو بكافة الممتمكاتكأف تساكم الرجؿ في حالة عدـ كجكد أطفاؿ؛ ب ،مساكاة في الميراثال-9
الدكؿ غرار ما يطبؽ في العالـ الحديث )  التي تـ تحصيميا في فترة الحياة الزكجية بالتساكم عمى

 .( األكركبية

 المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في الشيادة في مجمس القضاء. -10
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 تحمىق انخاطح انذونيحاذفاليح) ضيذاو و ،انًرأج ػًم يٍ يحيالاإلضانحركاخ : يىلف انثاَيانًطهة  

 :ويطانة انجًؼياخ ،(انًرأج 

 .(1)حركة المقاومة اإلسالمية ) حماس (-أوًًل      

ؽ مع الشريعة اإلسالمية ال بأس ما يتكاف أفٌ  في: مكقؼ ) حماس ( مف اتفاقية ) سيداك ( يتمثؿ     
 ،اا, كركحيِّ كدينيِّ  ،فالغرب يعيش فراغنا فكريِّا ،ييقبؿ ككؿ ما يتعارض مع الشريعة فال ،خذ بواأل مف

ناتجة عف الظمـ  ،ف لمثؿ ىذه االتفاقيات في الدكؿ األكركبية بخصكص المرأةيعكلذلؾ فإٌف المشرٌ 
 .في نظرىـ سمعةىي بؿ  ،كمة الحقكؽنو المرأة في ىذه الدكؿ, فيي ميضكاالضطياد التي تعاني م

 ،مف دينيا كلذلؾ فإف األخذ بيذه االتفاقية كما ىي بكؿ بنكدىا مرفكض كمينا؛ ألنيا تخرج المرأة    
 ضيمة.فما ىك ف كؿ عكبالتالي البعد  ،انحالؿ خمقيسيؤدم إلى ك  ،ا كارثيناكسكؼ تمقى مصيرن 

نما يكجد اعتراضات عمى عدة بنكد ،يافاإلسالـ ليس ضد بنكد الكثيقة كمٌ   :مثؿ ،كا 

ال ييفتح باب الفكضى في  حتى ،بشرط أف يككف بالغنا ،الكلي ميـ في الزكاج ،قضية الكلي-1   
 إجباركليس لمكلي  ،فالمرأة ليا كممة الفصؿ في الزكاج لكف دكره يأتي بعد مكافقة المرأة؛ك  المجتمع.

ذا مي  ،يايا كامؿ الحرية في اختيار شريؾ حياتل ؿب ،المرأة عمى الزكاج مف شخص معيف  نعت مفكا 
 .شريطة االختيار الحسف ،لزكاج تستطيع رفع األمر لمقاضيا

 18إذا بمغت المرأة سف )  ،في الغرب يقكؿ النائب ) خالد الطافش ( ،النسبة لرفع سف الزكاجب-2  
فكيؼ يطالب برفع سف الزكاج  ،ا أـ سيئناسكاء أكاف التصرؼ حسنن  ،ليا حؽ التصرؼ في نفسيا (

 بإمكانياكبعد ذلؾ  ، ( 18كىـ يبادركف إلى تعميـ المرأة الثقافة الجنسية قبؿ سف )  ، ( 18لسف ) 
 الزكاج.

                                                           
يـك  ،بيت لحـ مدينة ،مقابمة شخصية ،نائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة حماس ،خالد طافش  (1)

 .ـ( 8/2018/ 1: )بتاريخ ،مساءنا الثانيةالساعة  ،األربعاء
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أم  ،كغفسف الزكاج في اإلسالـ ىك سف البم ،كال مع ديننا الحنيؼ ،فيذا ال ينسجـ مع مجتمعاتنا    
 ارض نفسيا. ع(. كالجمعيات الٌنسكية ىنا ت 15ال يقؿ عف سف ) 

طالؽ المرأة قد يككف ك  ،لطالؽ بيد الرجؿ ألسباب عدةجعؿ ا ،تعالى،فاهلل  ،طالؽأما مسألة ال-3 
فالطالؽ قد يككف إنصاؼ  ،يا كال يعطييا حقكقيامالذم قد يظم ،أفضؿ ليا مف بقائيا مع زكجيا

فلقكلو تعالى"}  ،لممرأة  .(1){سىعىًتًو  مّْف كياٌل  ٱلمَّوي  ييغفً  يىتىفىرَّقىا كىاً 

بعكس الغرب فيـ الذيف  ،كقد يككف في مصمحة المرأة ،فمو شركط ،الزكجات أما قضية تعدد-4 
 يعٌددكف الزكجات عف طريؽ العالقات غير الشرعية.

 ككـ المدة. ،مع مىفٍ  ،رىا القاضيكالتي يقرٌ  ،ككف حسب مصمحة الطفؿكحضانة المرأة لمطفؿ ت-5 

 .إذا كانت ال تطيع زكجيا بالمعركؼ ال يقاـ بيت الطاعة عمى المرأة إال ،بالنسبة لبيت الطاعة-6
فعندئذ  ،كىك بدكره غير مقصر في حقكقيا ،أك تخرج مف بيت زكجيا بدكف إذنو ،كفي حدكد الشريعة
لى شقاؽ كينتقؿ مف بيت طاعة إ ،ليا ا إذا كانت المرأة مظمكمة فال بيت طاعةأمٌ  ،اتعتبر المرأة ناشزن 

 كنزاع.

ذا أرادت المرأة العمؿ  ،كحمايتيا مف كؿ سكء ،ؼ بالنفقة عمييافالرجؿ مكمٌ  ،بالنسبة لعمؿ المرأة-7 كا 
فتستطيع العمؿ  ،كالضكابط الشرعية ،كالخركج ضمف الشركط ،يككف عف طريؽ التكافؽ بيف الطرفيف

 كغير ذلؾ. ،كالتطبيب ،كالتعميـ ،في كافة المجاالت التي يمكف ليا العمؿ فييا

 .فال يمكف الخركج عف الشرع ؛تشريع رباني ،الميراث كالمرأة فيالمساكاة بيف الرجؿ عدـ -8

ؽ في أمكر عمى المرأة فاإلسالـ ضيٌ  المرأة أف تعمؿ مثؿ الرجؿ تمامنا؛تستطيع فأما في الغرب       
فع المير لممرأة ؼ بدالرجؿ مكمٌ  كفي المقابؿ فإفٌ  ،كاالحتشاـ كتربية األكالد ،عميياحفاظنا  ليا مبرراتيا

 .كبالنفقة

                                                           
 .132اآلية: ،النساء سكرة (1)
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ؿه كىاٍمرىأىتىاًف ًممٍَّف تشريع رباني في قكلو تعالى:} ىذا  ،لنسبة لشيادة المرأةبا-9 مىٍيًف فىرىجي ـٍ يىكيكنىا رىجي فىًإٍف لى
ٍكفى ًمفى الشُّيىدىاءً   .(1){تىٍرضى

  .(2)اإلسالمي الجياد حركة-ثانًيا

 كشعبنا، أمتنا اياقض عف الدفاع في شريكة أنياعمى  لممرأة تنظر الجياد اإلسالمي حركةإٌف      
 عمى بؿ لنضاليا، كال ليا ايكمن  تتنكر كلـ ،الجياد اإلسالمي حركة ككعي عقمية في مميزة مكانة كليا

 اميمن  كعامالن  كالرسالة، اليـ حمؿ عمى قادر جيؿ خمؽ في اميمن  عامالن  زالت كما فييا رأت العكس
 لطبيعة الفيـ كىذا ،ككطنينا جتماعيناا صالحيف ليككنكا أبنائيا في كاالنتماء الكعي بذكر خمؽ في

 كفالة عمى كعممت ,لممرأة الحؽ ضمنت التي كشرائعو الحنيؼ لديننا فيمنا عمى بناء جاء المرأة
 كتبميغ ،دينيا تجاه ككاجباتيا ،حقكقيا ككجكب ،مشركعية عمى كأكدت شأنيا، مف كرفعت حقكقيا
  .كعمييا الحقكؽ ليا مف كثيرال كالكثير ،كالزكاج ،كالميراث ،كالممكية ،الرسالة

ع ردتو ) الحركة ( كال كافقت عميو، كما خالؼ الشر  ،كعميو فمكقؼ) الحركة ( ما كافؽ الشرع    
 تقبٍؿ بو.

 .(3)حزب التحرير -ثالثًا 

( ـ 1979 )أكالن: اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، كالتي اعتمدت في عاـ     
العامة لألمـ المتحدة كالمصادقة عمييا ىك التزاـ بالقيـ الغربية الرأسمالية التي مف قبؿ الجمعية 

 ،ي عكلمة لما يحدث في مجتمع الغربى(  30الػ )تفصؿ الديف عف الحياة، ككؿ مادة مف مكادىا
 الذم أزكمت رائحتو األنكؼ. 

                                                           
 .282اآلية: ،البقرة سكرة (1)
يـك  ،بيت لحـ مدينة ،مقابمة شخصية ،مف أبرز قيادات حركة الجياد اإلسالمي في مدينة بيت لحـ ،جماؿ صكماف (2)

االساعة  ،السبت     .ـ( 8/2018/ 25) ،بتاريخ ،الحادية عشرة صباحن
 ،السابعة مساءن الساعة  ،يـك الجمعة ،بيت لحـ جنكب مدينةقرية بتير  ،مقابمة شخصية ،ربة بيت ،طا زغيرحناف ع  (3)

    .ـ( 8/2018/ 24) ،بتاريخ
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كأطمقكا العناف لممرأة أف تفعؿ  ،الحياة يع عمييا مف أنكركا هلل سمطانان فالتي تكاض مكرىذه األ      
قد الزكاج ليا الحؽ في فسخ ع تشاء، كأفٌ  فٍ الفاحشة باعتبار ذلؾ حرية شخصية، كأف تصاحب مى 

 كتحديد النسؿ فال كالية ألحد عمييا، كال قكامة!! ،اإلجياض يمتى تشاء، كليا الحؽ ف

يره، ما يعني أف المصادقة عمى كما أف المرأة تتساكل مع الرجؿ مساكاة تامة، في الميراث كغ      
المجتمع، كتبديؿ قكانيف الكفار أعداء  فيىك تدمير ممنيج لكؿ قيـ اإلسالـ  (سيداك ) اتفاقية 

 . اي أشقت مجتمعاتيـ كدمرتيا تدميرن اإلسالـ الكضعية بيا؛ كالت

البة بتكريس مفيـك الدكؿ المصادقة عمى ىذه االتفاقية، مط فإفٌ  ا: كلضماف تنفيذ االتفاقية عممين ثانيان 
لغاء ما يسمى باألحكاـ التمييزية في قكانينيا، كالتي  المساكاة بيف الجنسيف في تشريعاتيا المحمية، كا 
يقصد بيا ىنا أحكاـ اإلسالـ، كالقياـ بسف أحكاـ جديدة لمحماية مما يسمى بأشكاؿ التمييز ضد 

 المرأة. ككذلؾ عمييا إنشاء محاكـ كمؤسسات عامة لضماف ذلؾ.

ف ) لسيداك فاقية ) سيداك ( كيطالبكف المؤيديالجكىر الذم يرفضو حزب التحرير في ات فٌ كلذلؾ فإ  
 ( بإعالف مكقفيـ منو ىك:

( مف االتفاقية تجعؿ مرجعية المكاثيؽ الدكلية فكؽ مرجعية اإلسالـ في األحكاؿ 2المادة)-1  
 مطبقة في قكانيف األحكاؿ الشخصية. كفي ىذا مناقضة مع دعكل العممانييف بأف الشريعة ،الشخصية

عطاء كوؿٌ  ( مف االتفاقية3المادة) -2     تدعك لرفض تفريؽ الشريعة بيف دكر الرجؿ كالمرأة بالعدؿ كا 
كالمطالبة برفض أحكاـ الشريعة في الزكاج كإعطاء المرأة  ،كالمطالبة بالمساكاة المطمقة ،منيما حقو

 ـ الميراث. كتقسيالرجؿ,  كجعؿ الطالؽ بيد ،ميرنا

!! كلكف ساء في الدعارة لحساب أنفسيفٌ النٌ عمؿ ( مف االتفاقية تبيف عدـ معارضة 6المادة) -3  
 المشكمة عندىـ أٌف يستغميٌف أحد.

الطفؿ  -لنشر الثقافة الجنسية بيف األطفاؿ( السيداكييف  )( مف االتفاقية تحث10المادة) -4  
كما نشاىد حاؿ  ،ؿالمعرفة, كىذا نشر لمفساد كالتحمٌ ( سنة بحجة حقيـ في  18عندىـ ما دكف ) 
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 ،كفاحشة الزنا ،كا بجريمةر المقاء بشباب أطيار لـ يرتكبحتى يتعذٌ  ،األطفاؿ في المجتمعات الغربية
  نادرنا.كالشذكذ إالٌ 

ككأٌف خدمة  ،تستبطف احتقار دكر األـ في تربية أكالدىا كخدمتيـ ( مف االتفاقية11المادة) -5  
كاالستعجاب مف ىؤالء الذيف يٌدعكف مكافحة التمييز كاالتجار  ،ريف رقي كخدمة األىؿ عيباآلخ

بالمرأة لماذا ال يعترضكف عمى اشتراط الجماؿ كاألناقة في تكظيؼ الٌنساء؟ بؿ إنيـ ال يرغبكف بالمرأة 
فإذا بيا  ،رةككـ رأينا مف فتيات محتشمات مف سايرت ىؤالء فترة يسي ، البسيطة كغير ) المتحررة (

فتحظى بمقب ناشطة في الحقؿ  ،كتطمؽ حمقات الدخاف عالينا ،تتطكر كتتقدـ: فتكشؼ عف جسدىا
 العاـ كالتنمية المستدامة.

( مف االتفاقية تدعك لالنحالؿ كشرعنة العالقات الجنسية المحرمة مف خالؿ التعيد 12المادة) -6 
ال فما ىك مكقؼ ،أك غير متزكجة ،يا متزكجةبتقديـ الخدمات الصحية لمٌنساء دكف اعتبار لككن  )كا 

 مف تحريـ كمنع الزنا كالشذكذ. ( السيداكييف

لمسفر كالسكف حيثما شاءت بغٌض  ،د عمى أسرتياتدعك المرأة لمتمرٌ  ( مف االتفاقية15المادة) -7  
حمؿ األخالقي كالت ،لمفساد اعريضن  اكىذا فتح بابن  أك زكج. ،أك أخ ،أب :النظر عف مكافقة كلٌييا مف

 ،كالركايات الغربية حيث تسكف الفتاة مع مىٍف شاءت ،عمى غرار ما ييرٌكج لو في األفالـ األجنبية
 شاءت. فٍ مى معيا كتيسكف 

فيي تدعك العتماد الزكاج المدني  ،كىي أـ الخبائث في االتفاقية ( مف االتفاقية10المادة) -8  
كترفض  ،كتمغي عدة المرأة ،د الزكجاتكتمنع تعدٌ  ،ممةفتسمح بزكاج غير المسمـ مف المس ،العمماني

 (. 18كتمنع الزكاج تحت سف )  ،كترفض مكافقة الكلي عمى زكاج كليتو ،قٌكامة الرجؿ عمى زكجتو
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 انفظم انراتغ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .ويطانة انجًؼياخ انُّطىيح يىلف اإلضالو يٍ ػًم انًرأج، وضيذاو،         

كمف  ،ة بشكؿ عاـ كخاصأباح اإلسالـ عمؿ المرأة في حدكد ما أباح اهلل ليا مف أعماؿ مشركع
 األدلة عمى ذلؾ: 

 مف القرآف الكريـ.-أكالن     

اًؿ نىًصيبه ًممَّ  قاؿ تعالى: } -1 ًلمنّْسىاًء نىًصيبه ًممَّا اٍكتىسىٍبفى كىاٍسأىليكا المَّوى ًمٍف فىٍضًمًو ًإفَّ ًلمرّْجى ا اٍكتىسىبيكا كى
ًميمنا  (1){ المَّوى كىافى ًبكيؿّْ شىٍيءو عى

 فنسب الكسب كاالكتساب لمرجاؿ كالٌنساء. 

كسى عميو كفي قصة الرجؿ الصالح في مدٍيف الذم كانتا بنتاه يعممف في الرعي قاؿ تعالى عف م-2
ـي اٍمرىأتىٍيًف  قاؿ تعالى: } -السالـ دى ًمٍف ديكًنًي مىٍيًو أيمَّةن ًمفى النَّاًس يىٍسقيكفى كىكىجى دى عى ٍديىفى كىجى لىمَّا كىرىدى مىاءى مى كى

تَّى ييٍصًدرى الرّْعىاءي كىأىبيكنىا شىٍيخه كىًبيره  ا قىالىتىا الى نىٍسًقي حى ٍطبيكيمى  .(2){تىذيكدىاًف قىاؿى مىا خى

ـٍ ًمٍف  كقاؿ تعالى: } -3 كي ـٍ ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى بىٍعضي اًمؿو ًمٍنكي بُّييـٍ أىنّْي الى أيًضيعي عىمىؿى عى ـٍ رى ابى لىيي فىاٍستىجى
يكىفّْرىفَّ عى  قيًتميكا ألى قىاتىميكا كى ـٍ كىأيكذيكا ًفي سىًبيًمي كى كا ًمٍف ًديىاًرًى كا كىأيٍخًرجي ري ـٍ بىٍعضو فىالًَّذيفى ىىاجى ٍنييـٍ سىيّْئىاًتًي

ٍسفي الثَّ  نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري ثىكىابنا ًمٍف ًعٍنًد المًَّو كىالمَّوي ًعٍندىهي حي ـٍ جى يٍدًخمىنَّيي  .(3){كىابً كىألى

ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى  تعالى: } كقاؿ -4 اًلحن ـٍ مىٍف عىًمؿى صى لىنىٍجًزيىنَّيي يىاةن طىيّْبىةن كى
ـٍ ًبأىٍحسىًف مىا كىانيكا يىٍعمىميكفى   .(1){ أىٍجرىىي

                                                           
 .32اآلية: ،الٌنساء سكرة (1)
  .23اآلية: ،القصص سكرة  (2)
 .195اآلية: ،آؿ عمراف سكرة (3)
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نَّةى كىالى  كقاؿ تعالى: } -5 ميكفى اٍلجى اتى ًمف ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى يىٍدخي اًلحى مىف يىٍعمىٍؿ ًمفى الصَّ كى
 .(2){ ييٍظمىميكفى نىًقيرنا

قيكفى ًفييىا  عالى: }كقاؿ ت -6 نَّةى ييٍرزى ميكفى اٍلجى ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى يىٍدخي اًلحن مىٍف عىًمؿى صى كى
 .(3){ ًبغىٍيًر ًحسىابو 

فيذه اآليات عامة في كؿ عمؿ صالح كيتحدد صالح العمؿ بشرط أف يككف مكافقنا لمشريعة كمنو 
 اجات كسد االحتياجات.العمؿ كالكسب لتكفير الح

 مف السنة.-ثانينا         

صؿ اهلل عميو السالـ –كقد بشرىٌف  -عميو السالـ-فقد عممت كثير مف النسكة في عيد الرسكؿ
 باألجر العظيـ: كمف ىذه األدلة:

 .(4):) أطكلكف طاقة أعظمكف أجرا( -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ-1

كفي عيد أبي بكر  -صؿ اهلل عميو كسمـ -كؿ اهللعف خكلة بنت قيس قالت: كنا في عيد رس-2
 .(5)ننسج الخكص

 .(6) كالىٌف الحسبة -رضى اهلل عنو -كفي عيد عمر بف الخطاب-3

كانت تعمؿ قابمة كقد تزكجيا عمر  -رضي اهلل عنو -كما أٌف أـ كمثـك بنت عمي بف أبي طالب-4
 ٌنساء في الكالدة كتمرضيف.ككانت تخرج معو ليالن تساعد ال -رضي اهلل عنو -بف الخطاب

                                                                                                                                                                                  
 .97اآلية: ،النحؿ سكرة (1)
 .124 :يةاآل ،النساء سكرة  2))

  .40اآلية: ،غافر سكرة  (3)
 .6/  22،نيؿ األكطار  ، ىػ (1255الشككاني)  (4)
(5)
مؤسسة الرسالة  ،عمي بف حساـ الديف اليندم ،كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ،عمؿ الحصير الخكص: 

 ( 23131ح )  ،8/46/5 ،ـ1989 ،بيركت

 .50ص  ،ـ1978 ،القاىرة ،دار المعارؼ ،أحمد خٌرت ،الغش كاالحتكارالحسبة ىي: كظيفة ميمة تمنع بمقتضاىا  (6)
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ككانت المرأة تعمؿ في التمريض كممف عممت في التمريض) رفيدة بنت سعدة األسممية ( كىي -5 
يـك الخندؽ ككانت ليا خيمة في المسجد تداكم  -رضي اهلل عنو -التي ضمدت جراح سعد بف معاذ

 أعكد مف قريب". "اجعمكه في خيمة رفيدة حتى قاؿ الرسكؿ:حيث  ،فييا المرضى كالجرحى

ككانت معممة حفصة بنت ، (1)ككانت الشفاء بف عبد اهلل القرشية تعمـ الٌنساء القراءة كالكتابة -6
عمر بف الخطاب أـ المؤمنيف، كتميزت بالحكمة كرجاحة العقؿ حتى إف الخميفة عمر بف الخطاب 

فكانت تراقب كتحاسب كتفصؿ  كالىا كالية الحسبة أم كزارة التجارة كاألسكاؽ كاألكزاف كالمعامالت،
بيف التجار كأىؿ السكؽ مف الرجاؿ كالنساء، كتعتبر الشفاء بنت عبد اهلل بف عبد شمس أكؿ امرأة 

 .تتقمد منصب كزيرة في األمة اإلسالمية

تقكـ باألعماؿ العظيمة  -كىي امرأة صالحة ركت الحديث -ككانت الخيزراف أـ ىاركف الرشيد-5
 .(2) لعراؽ كأنشأت مشركعات حيكم لصالح خدمة العامةحيث حفرت نيرنا أرض ا

 ستشفيات كالمشاريع.رس كالمككذلؾ زكجة القائد المظفر صالح الديف كانت تسيـ في بناء المدا-6

ا كتضاربيـ إياه تستأجر الرجاؿ في مالي ككانت خديجة بنت خكيمد امرأة تاجرة ذات شرؼ كماؿ،-7
صدؽ حديثو، كعظـ أمانتو؟ ككـر  -د ػ صمى اهلل عميو كسمـفمما بمغيا عف محم ،بشيء تجعمو ليـ

أخالقو، عرضت عميو أف يخرج في ماليا إلى الشاـ تاجرنا، كتعطيو أفضؿ ما تعطي غيره مف 
 .(3) التجار، فقبؿ كسافر معو غالميا ميسرة

مف عف أنس رضي اهلل عنو قاؿ: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يغزك بأـ سميـ كنسكة ك -8
 .(4)األنصار معو إذا غزا فيسقيف الماء كيداكيف الجرحى 

                                                           
 .9/349 ،ـ1994 -ىػ 1414 ،مكة المكرمة ،مكتبة دار الباز ،تحقٌق محمد عبد القادر عطا ،سنف البييقي  (1)
 ،ـ1966 ،بيركت ،المطبعة الكاثكليكية ،تحقيؽ شارؿ سال ،أبو الحسن بن علً بن الحسٌن المسعودي ،مركج الذىب  (2)
5/312. 

 .145ص ،1ج ،لسيرة النبكيةا ،ابف ىشاـ (3)
 .1811صحيح مسمـ  ، ىػ ( 261مسمـ )  (4)
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كعف أـ عطية رضي اهلل عنيا قالت: "غزكت مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ سبع غزكات -9
 .(1)عمى المرضى"  كـي أخمفيـ في رحاليـ فأصنع ليـ الطعاـ، كأداكم الجرحى، كأقي 

 :فيما يمي الدكتكر حساـ الديف عفانة مكقؼ -اثالثن       

 التي الشرعية النصكص كردت فقد يا،كمٌ  الحياة قضايا في اإلسالـ ديف لغير االحتكاـ شرعان  يحـر-1
 صريحةه، قطعيةه  نصكصه  كىي المسمميف، شؤكف مف شأفو  كؿٌ  في ةاإلسالميٌ  الشريعة تحكيـ تكجب

ـٍ  :}تعالى اهلل قاؿ يماف،اإل عقيدة مقتضيات مف األمر كىذا .فييا لمرأم مجاؿ كال التأكيؿ تحتمؿ ال أىلى
مىا أيٍنًزؿى ًمٍف قىٍبًمؾى ييًريديكفى أىٍف يىتىحى  نيكا ًبمىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى كى اكىميكا ًإلىى الطَّاغيكًت تىرى ًإلىى الًَّذيفى يىٍزعيميكفى أىنَّييـٍ آمى

ييًريدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييًضمَّيي  كا ًبًو كى كا أىٍف يىٍكفيري قىٍد أيًمري الن بىًعيدناكى الى ـي ًإال ًلمًَّو  :}تعالى كقاؿ ،(2){ ـٍ ضى ٍك ًإٍف اٍلحي
ـٍ  :}تعالى كقاؿ ،(3) {أىمىرى أىال تىٍعبيديكا ًإال ًإيَّاهي  ا أىٍنزىؿى المَّوي كىالى تىتًَّبٍع أىٍىكىاءىىي ـٍ بىٍينىييـٍ ًبمى  كقاؿ ،(4){كىأىًف اٍحكي

اًىًميًَّة يىٍبغي  :}تعالى ـى اٍلجى ٍك ٍكمنا ًلقىٍكـو ييكًقنيكفى أىفىحي مىٍف أىٍحسىفي ًمفى المًَّو حي  .(5) {كفى كى

 قانكف مصادر مف مصدرنا الكضعية القكانيف بعض ما كرد في جعؿ شرعنا يحـر ذلؾ عمى كبناءن    
  .الشخصية األحكاؿ

ف       سالـاإل يعتبركف ال فإنيـ فييا، لبس ال كاضحةو  حقيقةو  عمى يقؼ ىؤالء كالـ في المدقؽ كا 
 ىصمٌ  ،نبيو كسنة ، كجؿٌ  عزٌ  ،اهلل كتاب في المنصكصة الشرعية األحكاـ يردُّكف إنيـ بؿ مرجعيتيـ،

 الدكلية المكاثيؽ :مثؿ الكضعية، كالقكانيف األنظمة مف مجمكعة مرجعيتيـ كيجعمكف ،كسمـ عميو اهلل
 كالقانكف ،ةالعربيٌ  العمؿ كمنظمة ،ةالدكليٌ  العمؿ كمنظمة ،المتحدة األمـ منظمة عف الصادرة
 .الفمسطينيٌ  األساسي

                                                           
 .1812صحيح مسمـ  ، ىػ ( 261مسمـ )  (1)
 .60:اآلية ،الٌنساء سكرة (2)
 .40اآلية: ،يكسؼ سكرة  (3)
 .49اآلية: ،المائدة سكرة (4)
 .50اآلية: ،المائدة سكرة (5)
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 لممرأة يكف لـ :]الفمسطينية المرأة كثيقة في كرد كما ،المرجعيات بتغيير زمفو  منذ طالبكا فيؤالء      
 قانكنية منظكمة إلى مطالبيا في تستند أف دكف الخاص القانكني بكضعيا تسمك أف الفمسطينية
 مجمكعيا في ؽتحقٌ  التي القانكنية كالحقكؽ الثكابت مف ةو مجمكع عمى مجمميا في ترتكز متكاممة،

 ،المكاثيؽ :عميو نصت ما حسب الرجؿ، كبيف بينيا المطمقة المساكاة لتحقيؽ يجابية،إ نتائج
 .(1)[ الفمسطيني األساسي كالقانكف ،الدكلية كاألعراؼ

 بالذم كاستبداليا ،تامِّا اءن إقص ،كغيرىا بالمرأة المتعمقة الشرعية األحكاـ إلقصاء صريحة دعكة فيذه
ٍيره  :}تعالى قاؿ كما أدنى ىك  .( 2){أىتىٍستىٍبًدليكفى الًَّذم ىيكى أىٍدنىى ًبالًَّذم ىيكى خى

ان  عشر ثمانية إلى برفعو يطالبف حيث الزكاج، سفٌ  قضية-2  تشريع ]أف كزعمف كاألنثى، لمذكر عامن
 ضد التمييز أشكاؿ كافة إلغاء اتفاقية مف (16)مادةال مف(2) الفقرة مع يتعارض لمفتاة المبكر الزكاج
 اإلجراءات جميع خذكتتٌ  ،"قانكني أثر أم ,زكاجو أك ,الطفؿ لخطكبة يككف ال "عمى تنص كالتي المرأة

 .[ لمزكاج أدنى سف لتحديد منيا، التشريعي ذلؾ في بما الضركرية،

 عشر ثمانية إلى يمتد الطفكلة سف أف ترل التي الغربية الفكرة عمى بناءن  جاء الكالـ كىذا      
. يعتبر ال عاقالن  بالغنا صار فمف ،شرعنا رمقرٌ  ىك لما مخالؼه  كىك !!عامنا  مخالؼ ىك ككذلؾ طفالن
 في جاء كما لمزكاج سفٌ  أقؿ حددٌ  حيث بالدنا، في بو المعمكؿ الشخصية األحكاؿ قانكف رهقرٌ  لما

 يتـ كأف عاقميف، كالمخطكبة الخاطب يككف أف اجالزك  أىمية في يشترط ] منو الخامسة المادة
 .[ العمر مف عشرة الخامسة المخطكبة تتـ كأف عشرة السادسة السنة الخاطب

 لمشريعة الفقياء تفسيرات عمى يستند بذلؾ السماح أف زعمف حيث الزكجات، تعدد قضية-3
 اهلل قاؿ المعركفة، شركطوب الزكجات تعدد أباح فاإلسالـ البطالف، ظاىر الكالـ كىذا اإلسالمية،

بىاعى فى  :}تعالى ثى كىري ثيالى ٍثنىى كى ـٍ ًمفى النّْسىاًء مى كا مىا طىابى لىكي ٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تيٍقًسطيكا ًفي اٍليىتىامىى فىاٍنًكحي ًإٍف كىاً 

                                                           
 .9-4 ،كثيقة الحقكقية لممرأة الفمسطينيةال ،بتصرؼ  (1)
 .61اآلية: ،البقرة سكرة  (2)
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ـٍ ذىًلؾى أىٍدنىى أىالَّ  ًخٍفتيـٍ أىالَّ تىٍعًدليكا فىكىاًحدىةن  انيكي مىكىٍت أىٍيمى  جكاز عمى المسممكف أجمع كقد، (1){ تىعيكليكاأىٍك مىا مى
 :بشرطيف مشركط التعدد كلكف الزكجات، تعدد

 (.2){ فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تىٍعًدليكا فىكىاًحدىةن  :}تعالى قكلو مف مأخكذ كىك العدؿ:األكؿ الشرط 

ٍليىٍستىٍعًفًؼ  :}الىتع قكلو ذلؾ عمى كيدؿ أكثر، أك الزكجتيف عمى اإلنفاؽ عمى المقدرة:الثاني كالشرط كى
تَّى ييٍغًنيىييـي المَّوي ًمٍف فىٍضًمًو  ا حى  (3){الًَّذيفى الى يىًجديكفى ًنكىاحن

 المتفؽ فيذا الزكجة، استشارة كدكف لمرجؿ مطمقنا حقنا اعتباره عمى كاعتراضيف الطالؽ، مسألة-4
 لمرجؿ الطالؽ أضيؼ قدك  خاصة، حاالت في إالٌ  لمرجؿ حؽه  الطالؽ أف اإلسالـ عمماء بيف عميو
ٍيرىهي فىًإٍف  :}تعالى قاؿ كالسنة، الكتاب نصكص في ا غى ٍكجن تَّى تىٍنًكحى زى فىًإٍف طىمَّقىيىا فىالى تىًحؿُّ لىوي ًمٍف بىٍعدي حى

ديكدى المًَّو  عىا ًإٍف ظىنَّا أىٍف ييًقيمىا حي ا أىٍف يىتىرىاجى مىٍيًيمى نىاحى عى ذىا طىمٍَّقتيـي النّْسىاءى  :}الىتع كقاؿ ، (4){طىمَّقىيىا فىالى جي كىاً 
ميكىيفَّ  مىييفَّ فىالى تىٍعضي ـٍ ًإٍف طىمٍَّقتيـي النّْسىاءى  :}تعالى كقاؿ ،(5){فىبىمىٍغفى أىجى مىٍيكي نىاحى عى  :}تعالى كقاؿ ، (6){الى جي

ف ًذيفى آىمىنيكا ًإذىا نىكىٍحتيـي اٍلميٍؤًمنىاًت ثيَـّ يىا أىيُّيىا الَّ  :}تعالى كقاؿ ،(7){ تىمىسُّكىيفَّ  أىف قىبؿً  ًمف طىمَّقتيميكىيفَّ  كىاً 
يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإذىا طىمٍَّقتيـي النّْسىاءى فىطىمّْقيكىيفَّ ًلًعدًَّتًيفَّ  :}تعالى كقاؿ (8){طىمٍَّقتيميكىيفَّ ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف تىمىسُّكىيفَّ 

كا اٍلًعدَّةى   :)قاؿ ،كسمـ عميو اهلل صمى، النبي أف الحديث في ردكك  اآليات، مف ذلؾ كغير ،(9){كىأىٍحصي
 .(10)( بالساؽ أخذ لمف الطالؽ إنما

                                                           
 .3 :اآلية ،النساء سكرة  (1)
 .3 :اآلية ،النساء سكرة  (2)
 .33 :اآلية ،النكر سكرة  3))
 .230اآلية: ،البقرة سكرة (4)

 .232اآلية: ،البقرة سكرة(5) 
 .236اآلية: ،البقرة سكرة(6) 
 .237ية:اآل ،البقرة سكرة  (7)
 .49اآلية: ،األحزاب سكرة  (8)
 .1اآلية: ،الطالؽ سكرة  (9)

 ركاه ابف ماجو كالطبراني كحسنو العالمة األلباني. ،الرجؿ ،بالساؽ (10) 
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، حكيـو  لدف مف المنزؿ تعالى اهلل شرع ىك فيذا      اهلل قاؿ كأصدقيو، كأعدليو شرعو  أكمؿي  فيك خبيرو
اًتوً  :}تعالى بّْؾى ًصٍدقنا كىعىٍدالن الى ميبىدّْؿى ًلكىًممى تىمٍَّت كىًممىةي رى ـي  كى  .(1){ كىىيكى السًَّميعي اٍلعىًمي

 فيغمب الزكجة، مف لتصرفاتو أضبط الزكج أف منيا كثيرة، لحكـو  الزكج بيد الطالؽى  الشرعي  كجعؿى      
 دفع الذم ىك ألنوك الغالب؛  في عميو يقع الطالؽ ضرر ألف الطالؽ؛ عمى يقدـ أف قبؿ يتركل أف

 مف ىذا كنحك أخرل، مف الزكاج أراد إذا مثمو إلى جاحتا فربما كغيره؛ ميرو  مف الزكاج تكاليؼ
 شيئنا. منيا المرأة تتحمؿ كال عاتقو عمى تقع تكاليؼ

 ظاىرة الدعكل كىذه الميراث، في كاألنثى الذكر بيف بالمساكاة النسكية الجمعيات بعض تطالب-5
ـٍ ييكًصيكي  :}تعالى اهلل قاؿ الشرعية، لمنصكص صريحةه  مصادمةه  كفييا البطالف، ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى

ظّْ اأٍليٍنثىيىٍيفً   (2){ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى

 التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء اتفاقية تيافت بياف يمكف ،(3)عثماف محمد يقكؿ نزار-رابعنا     
 : التالية النقاط في المرأة ضد

 عف بالخركج أدبياتيا حفمت تيال الدكلية المؤسسةكىي : المتحدة األمـ عف صادرة االتفاقيةإف -1
 أف الباحثيف ببعض حدا الذم األمر القيـ؛ كؿ بؿ فحسب اإلسالمية القيـ ليست ،كالقيـ ،األخالؽ
 ػ كالتنمية لمسكاف المتحدة األمـ صندكؽ ػ الدكلية المنظمة ىذه إف: "قائالن  صناديقيا أحد يصؼ
 التي المؤتمرات لتكصيات عجمى نظرةك . أخالقينا كالمنحميف الشكاذ مف مجمكعة برامجيا يخطط
…  ،ـ1999 الىام ،ـ1998 ركما ،ـ1996 اسطنبكؿ ،ـ1995 بكيف ،ـ1994 القاىرة) أقامتيا
لى ،(إلخ  الجنسية، الثقافةك  اإلنجابية، االختياراتك  اإلنجابية، الصحة) بيا نادت التي المفاىيـ كا 
 إلخ…  النمطية، غير األسرةك  الجندرة،ك  الجنسي، التكجوك  ،(Couple) لممتعايشيف الجنسية الحقكؽك 

 .) 

                                                           

 .115اآلية: ،األنعاـ سكرة (1)
 .11اآلية: ،الٌنساء سكرة  (2)
(3)  www.saaid.net/Doat/nizar/6.htm 

http://www.saaid.net/Doat/nizar/6.htm
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 كالمرأة الرجؿ بيف التاـ كالتماثؿ المطمقة المساكاة ىك كسداىا، كلحمتيا كمنتياىا، مبدؤىا االتفاقية-2
 مبدأ كىذا كنحكىا، كالقانكنية ،كالرياضية ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية ،السياسية المجاالت جميع في

 كقٌررتو ،السميمة العقكؿ استحسنتو كما السٌنة كصريح الكتاب، ىرلظا مخالؼ لمصكاب، مجانب
 .القكيمة الفطرة

لىٍيسى الذَّكىري كىاأٍليٍنثىى } : سبحانو فقكلو الكتاب لظاىر مخالفتو أما       لصريح مناقضتو كأٌما ،(1){كى
 في استقرٌ  لما ىضتومنا كأٌما ،(2)(الرجاؿ شقائؽ النساء إنما) : ،كسمـ عميو اهلل صمى ،فقكلو السنة
 أف بد ال الفسيكلكجية الكظائؼ في االختالفات أف لكضكح بياف، كثير إلى يحتاج ال مما فيك األفياـ
 . الحياة كظائؼ في اختالفات إلى تفضي

 كعالقة ،كاألنثى الرجؿ بيف العالقة تصكر فيي كالمرأة، الرجؿ بيف العداء بجك مشحكنة االتفاقية-3
 أكبر نصيبان  أخذ إذا الرجؿ أف ترل شحيحة عقمية إلى كترتكز لو، حدان  تضع فأ تريد تاريخي ظمـ
 تسعيما فسيحة رحبة ىي بؿ الضيؽ بيذا ليست الحياة أف كالصكاب. المرأة حساب عمى ذلؾ فإف
 كحفظ كالرحمة كالمكدة التعارؼ كتحقيؽ الحياة إلثراء كتكامؿ تناغـ في ككظيفتو دكره كلكؿ معان،
فيكا ًإفَّ } عالى:قاؿ ت النكع، قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى كىجى مىٍقنىاكي يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى

ًبيره  ًميـه خى ـٍ ًإفَّ المَّوى عى ـٍ ًعٍندى المًَّو أىٍتقىاكي   .(3){ أىٍكرىمىكي

ـٍ مً } كقاؿ تعالى: مىؽى لىكي ًمٍف آىيىاًتًو أىٍف خى دَّةن كىرىٍحمىةن ًإفَّ كى ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن ٍف أىٍنفيًسكي
كفى  ىيىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري  ،الحقكؽ في اختالفان  يقتضي الحياتية األدكار اختالؼ إف ثـ ،(4){ًفي ذىًلؾى آلى

 . إجحاؼ أك ,ظمـ بال كالكاجبات

جزءنا  أك ،أسرة في عضكان  كليس مستقالن  فردان  باعتبارىا لممرأة كتنظر الفردية، ركح تنمي االتفاقية-4
 . مجتمع مف

                                                           
 36: اآلية ،عمراف آؿسكرة   (1)
  5869في باقي مسند األنصار مف حديث أـ سميـ بنت ممحاف برقـ  أحمد اإلماـأخرجو   2))
 13: اآلية ،الحجراتسكرة  ( 3)

 21: اآلية ،الرـكسكرة   (4)
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 كال منطؽ كال عقؿ ويقبم ال أمر كذلؾ المرأة، ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء تريد االتفاقية-5
 آخر باسـ يةاالتفاق اسـ استبدؿ كلك القبيح، كفيو الحسف فيو المعايير بكؿ التمييز ألف ،كجداف
 . مقبكالن  لكاف المرأة عمى الكاقع الظمـ أشكاؿ جميع عمى القضاء كاتفاقية

 المرأة يمـز كاحد بند فييا فميس كاجباتيا، كأغفمت ،المرأة حقكؽ عف تحدثت ألنيا ؛ناقصة االتفاقية-6
 . المجتمعات في المطمكب االتزاف يحدث حتى كاجب؛ يقابمو أف بد ال كالحؽ بكاجب،

 أشكاؿ جميع عمى القضاء بمحاكلتيا اإلسالمية الشريعة تخالؼ :االتفاقية مف الثانية مادةال-7
 مساكاة كتقرر ضدىا، كليس ليا يككف الذم لممرأة اإليجابي التمييز تؤيد كالشريعة المرأة، ضد التمييز
 نيكمالد الجزاء كفي األمانة، كحمؿ المسؤكلية كفي الخمؽ، ككرامة األصؿ في لمرجؿ المرأة

قامة لحقو، زكج كؿ استحقاؽ في كالمساكاة كاألخركم،  األخالؽ، كسمك لمشرائع كاالحتكاـ الشعائر كا 
 تصمي ال فالمرأة الرجؿ، عف لممرأة الفسيكلكجية الكظائؼ بعض الختالؼ اإليجابي التمييز تقرر ثـ
 كالمرض، رالسف في الصالة قصر في الرجؿ تساكم كلكنيا أنثكم، عارض حدكث عند تصكـ كال

 أبى إف عميو يعاقب كجكبنا األسرة عمى اإلنفاؽ مسؤكلية لمرجؿ تحدد عندما اإليجابي التمييز كتقرر
 . محدكدة حاالت في الميراث في تساكيو ال ثـ قصر، أك

 أنيا كشؼ الذكر نصيب نصؼ األنثى فييا تأخذ التي لمحاالت المئكية لمنسبة اإلحصاء إف   
 فضالن  أكثر، أك الذكر يرث مثمما ترث أف إما ، ( % 86.67 )كالباقي ،(فقط%  13.33 )تساكم
 في كاألنثى الفركض أصحاب مف يفضؿ لما منتظرنا عاصبنا يككف األحكاؿ أغمب في الرجؿ إرث عف

ا نصيبيا تأخذ %( 9ػ )أحكاليا أغمب  . فرضن

 أك األب) كلييا كأفٌ  المية،اإلس الشريعة في مكرمة مصكنة األنثى أف الباؿ عف يٍعزيبىفَّ  كال ىذا   
 ػ خاطر طيب عف إال ػ كاحدان  ديناران  تنفؽ بأف تكمؼ كال أكالدىا، كنفقة كنفقتيا بسكنيا ممـز( الزكج
 زكجان، أك أبان  كاف سكاء كالية عمييا ألحد ليس ،الرجؿ مثؿ المالية أىميتيا في كأنيا غنية، كانت ميما
مىـ ،الخيارك  ،كاإلقالة ،بالبيع التصرؼ حؽ كلممرأة  ،كالرىف ،كاإلجارة ،كالشٍُّفعة ،كالصرؼ ،كالسى
 . كااللتزامات العقكد سائر مف كغيرىا كالصمح ،كالكفالة ،كاإلقرار ،كالقسمة
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 عمى األساسية كالحريات الحقكؽ ممارسة مف المرأة تمكّْف التي باإلجراءات تتعمؽ الثالثة المادة-8
 كانت إذا ما بعد يتضح كلـ الحريات، كال الحقكؽ ىذه ادةالم تحدد كلـ الرجؿ، مع المساكاة أساس
  ال؟ أـ العالمييف كالسكاف المرأة كثيقتي في كردت التي التناسمية بالحقكؽ يعرؼ ما تتضمف

 االختالفات كتتجاىؿ الجنسيف، بيف البشرية كالطبيعة اإلنسانية الفطرة تخالؼ الرابعة المادة-9
 خاصة مؤقتة قكانيف بكضع فقط كتسمح بالمرأة، خاصة معايير كضع تحظر أنيا إذ الفسيكلكجية؛

 . ممغاة تصبح كعندىا المساكاة بتحقيؽ لإلسراع بالمرأة

 المتفرغة األـ دكر بيا تعني كال لممرأة، النمطية األدكار عمى القضاء إلى دعت الخامسة المادة-10
 أف يمكف كما أنثييف، مف نمطية يرغ أسرة تقكـ أف يمكف أنو كذلؾ تعني بؿ فحسب، أطفاليا لرعاية
 المتحدة األمـ قبؿ مف المكضكع ىذا طرؽ تكرر كقد الجنسي، لمشذكذ إقرار ىذا كفي رجميف مف تقكـ

 . كالشباب بالمرأة المتعمقة منظماتيا بمختمؼ

 !! شخص أم بيا يقكـ أف يمكف اجتماعية كظيفة بأنيا المرأة كظيفة الخامسة المادة كصفت كذلؾ   

عطائيا التجنس، في كحقيا المرأة بيكية تتعمؽ التاسعة المادة-11  يختص فيما لمرجؿ مساكينا حقا كا 
ـٍ ىيكى أىٍقسىطي ًعٍندى المَّوً } : تعالى لقكلو اإلسالـ يخالؼ كىذا أبنائيا، بجنسية ـٍ آًلىبىاًئًي  فنسب ،(1){ اٍدعيكىي
 . ألمو كليس لكالده يككف الطفؿ

 نادت التي ،الميني كالتعميـ التكظيؼ شركط كفي كأنكاعو التعميـ مناىج في المطمقة المساكاة-12
 كقكاعد ،السميمة الفطرة تخالؼ المختمط، التعميـ كتشجيع ،عشرة كالحادية العاشرة المادتاف بيا

 في التعميـ مناىج تختمؼ أف تقتضي آنفان  إلييا أشرنا التي الفسيكلكجية كالفركقات اإلسالمية، الشريعة
 المختمط التعميـ أما. لممرأة الشاقة كاألعماؿ الفسيكلكجية، االختالفات ىذه فييا تؤثر التي راألمك 

 حتى تجنبو كينبغي اجتماعية، كمشاكؿ شرعية مخالفات مف إليو يجر لما شرعان؛ حراـ فيك لمبالغيف
 . البمكغ سف دكف لمطالب

                                                           
  5اآلية :  ،سكرة األحزاب  (1)
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 طبيعة أف إذ الشرع، يقرىا ال لرياضيةا األنشطة في كاإلناث الذككر بيف المطمقة المساكاة كذلؾ  
 . المرأة تككيف مع تتناسب ال األنشطة بعض

 غبار ال عشرة الثانية المادة بيا نادت التي كالمرأة الرجؿ بيف الصحية الخدمات في المساكاة-13
( الزكاج) شرعية بعالقة ذلؾ الرتباط تحديد دكف عمكمنا لألنثى الحمؿ مكانع تكفير أف غير عمييا،
 . اإلسالـ يرضاه كال كيشيعيا الفاحشة يقر أمر

. كزكجة كأـ دكرىا عمى البيت خارج بأجر بالعمؿ الريفية المرأة إشراؾ تغمب عشرة الرابعة المادة-14
 خدمات تكفير أف كما تكضيح، إلى كتحتاج مبيمة المادة نص في ذيًكرىت التي المجتمعية كاألنشطة

 . الريؼ في الصحية المتابعة لضعؼ المدينة في منو ةخطكر  أكثر الريؼ في األسرة تنظيـ

 الصككؾ بإبطاؿ كتنادم الرجؿ، مع متساكية قانكنية أىمية المرأة تمنح عشرة الخامسة المادة-15
 الشريعة يخالؼ نفسيا المادة مف الثالث البند أف كما القانكنية، المرأة أىمية مف تحد التي كالقكانيف
 قبكؿ عدـ في الجميكر رأم كتخالؼ امرأتيف، شيادة تساكم رجؿ دةشيا جعمت التي اإلسالمية

 التي الفسيكلكجية االختالفات مف ناتج الحكـ في الفرؽ كىذا كالقصاص، الحدكد في المرأة شيادة
 االحتكاؾ عف المرأة بعد أف القكؿ سمؼ كقد المالية، األمكر في المرأة مف أضبط فالرجؿ إلييا؛ أشرنا

 ىذه كقكع عند لعكاطفيا ضبطيا كعدـ كاألمكاؿ، كاألعراض األنفس عمى كالعدكاف الجرائـ بمكاطف
 جميكر عند مقبكلة غير شيادتيا يجعؿ عمييا كنحكه العينيف إغماض ك الصراخ كغمبة الحكادث،
 . الفقياء

 يادةش في القرآف ذكره ما كىذا الرجؿ، شيادة مثؿ فيي المرأة بأمكر يتعمؽ ما في المرأة شيادة أما   
ييـٍ قاؿ تعالى: }  شييد يقكؿ ما عمى لو كليس زكجتو الرجؿ يقذؼ حينما المعاف كىالًَّذيفى يىٍرميكفى أىٍزكىاجى

ا ـٍ أىٍربىعي شىيىادىاتو ًبالمًَّو ًإنَّوي لىًمفى الصَّ ًدًى ـٍ فىشىيىادىةي أىحى ـٍ يىكيٍف لىييـٍ شييىدىاءي ًإالَّ أىٍنفيسييي لى امً 6ًدًقيفى )كى سىةي ( كىاٍلخى
مىٍيًو ًإٍف كىافى ًمفى اٍلكىاًذًبيفى ) ٍنيىا اٍلعىذىابى أىٍف تىٍشيىدى أىٍربىعى شىيىادىاتو ًبالمًَّو ًإنَّوي لىًمفى 7أىفَّ لىٍعنىةى المًَّو عى يىٍدرىأي عى ( كى

اًدًقيفى 8اٍلكىاًذًبيفى ) مىٍييىا ًإٍف كىافى ًمفى الصَّ اًمسىةى أىفَّ غىضىبى المًَّو عى  . (1){ ( كىاٍلخى

                                                           
 9-6: اآليات ،سكرة النكر(1)
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 مع فتتعارض كالسكف، التنقؿ بحرية تقضي كالتي عشرة الخامسة المادة مف الرابعة الفقرة أما-16 
 أمر لألسرة الرجؿ كقكامة. السفر أك الخركج قبؿ لكلييا المرأة استئذاف كضركرة الرجؿ قكامة مبدأ

 القيادة كىذه األطراؼ، مشاكرة بعد القرار تتخذ قيادة مف ليا بد كال مؤسسة فاألسرة العقؿ؛ يستسيغو
 المؤسسة ىذه تفكيؾ إلى إال يؤدم فمف االتفاقية بو شحنت الذم كالعداء الندية جك أما الرجؿ، ىي
 (. األسرة)

 الزكاج كأثناء العقد عند الزكاج في كاألنثى الذكر بيف المساكاة إلى تدعك عشرة السادسة المادة-17
 اسـ اختيار كحؽ األكالد، عمى كالكصاية كالقكامة، يةالكال كحقكؽ الزكج، اختيار كحؽ فسخو، كعند
 كلـ كالمرأة، الرجؿ بيف األسرة في األدكار قسمت التي اإلسالمية الشريعة تخالؼ كالمادة. األسرة
 . كاجبات كعميو حقكؽ فمكؿ متطابقة متساكية تجعميا

 لمزكجة كلي   مف ػ يكرالجم عند ػ بد ال كما الزكجة رضى مف البد الزكاج عقد عند اإلسالـ ففي
 عمى الحقكؽ فتقكـ الزكاج أثناء أما لمزكجة الزكج يقدمو مير مف بد ال كما عدؿ، شاىدمٍ  كحضكر

 (: 9) منيا أمكر

كؼً  قاؿ تعالى: }: العدؿ -1 مىٍيًيفَّ ًباٍلمىٍعري لىييفَّ ًمٍثؿي الًَّذم عى  كاجب يقابمو لممرأة حؽ كؿ أف أم ،(1){ كى
 . لممرأة حؽ يقابمو رجؿلم كاجب ككؿ لمرجؿ،

مىى النّْسىاءً } : تعالى قاؿ: القكامة -2 اؿي قىكَّاميكفى عى  كرياستيا األسرة بشؤكف القياـ كمعناىا ،(2){ الرّْجى
 كممبس مسكف مف احتياجاتيا كتكفير األسرة عمى باإلنفاؽ مكمؼ الرجؿ ألف كذلؾ أفرادىا، كحماية
 . كنحكه

 . األكالد شؤكف في الطالؽ بعد حتى ستمركي األسرة، شؤكف في التشاكر -3

كٍا بىينىكيـ} : تعالى لقكلو المعاشرة؛ كحسف بالمعركؼ التعامؿ -4 كؼ كىأتىًمري كقاؿ تعالى: }  ،(1){ ًبمىعري
كؼً  كىيفَّ ًباٍلمىٍعري  . (2){ كىعىاًشري

                                                           
 228: اآلية ،البقرة سكرة (1)
 34: اآلية ،سكرة النساء  2))
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 في كجالز  كطاعة البيت إدارة عمى كاإلشراؼ األكلى، سنكاتو في الطفؿ حضانة المرأة عمى -5
 . المعركؼ

 مسؤكؿ ككمكـ راع كمكـ : )كسمـ عميو اهلل صمى لقكلو األكالد؛ تربية في التعاكف الزكجيف عمى -6
 . (3)(رعيتو عف

 . كسمـ عميو اهلل صمى اهلل برسكؿ اقتداء البيت أعماؿ في زكجتو معاكنة الرجؿ عمى -7

 أف الزكجة عميو اشترطت إذا إال ج،الزكا فسخ حؽ يممؾ الذم ىك الزكج فإف العقد فسخ عند أما  
 تشترط أف دكف العقد فسخ الزكجة أرادت إذا أما ذلؾ، عمى ككافؽ العقد عند الحؽ ىذا ىي تمتمؾ
 : فيمكنيا ذلؾ زكجيا عمى

 . الزكاج مف تضررت إذا القاضي طريؽ عف الطالؽ طمب*      

ٍمع يعرؼ ما طريؽ عف الزكج مفارقة*         قاؿ تعالى: } مادم، عكض قابؿم الطالؽ كىك بالخي
ا اٍفتىدىٍت ًبوً  مىٍيًيمىا ًفيمى نىاحى عى ديكدى المًَّو فىالى جي  قيس بف ثابت حديث السنة كفي ،(4){ فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ ييًقيمىا حي

، أتىًت النَّبيَّ صؿَّ المَّوي عمىيًو كسمَّـى، فقالىت: كالمًَّو ما أعًتبي عمىى ث, أٌف زكجتو شٌماس بف ابتو في ديفو
 : ا، فقاؿى لىيا النَّبيُّ صؿَّ المَّوي عمىيًو كسمَّـى ، ال أطيقيوي بيغضن مؽو، كلىًكنّْي أٍكرىهي الكيفرى في اإلسالـً كال خي
أتريدّْيفى عمىيًو حديقتىوي؟ قالىت: نعـ، فأمرىهي رسكؿي المًَّو صؿَّ المَّوي عمىيًو كسمَّـى أف يأخذى منيا حديقتىوي، كال 

 .(5)يزدادى 

ا لمزكج ليس أنو كما ذلؾ، ليا فميس األسرة اسـ الزكجة تختار أف أما   اإلسالـ في األسرة فاسـ أيضن
 كال اإلسالـ يقره ال ظمـ أبييا دكف لزكجيا المرأة كانتساب لألب يككف كالنسب يختار، كال يكرث

                                                                                                                                                                                  
 6: اآلية ،سكرة الطالؽ  (1)
 19: اآلية ،سكرة النساء  (2)
 شرح ركاية أخرل•  صحيح  ، ( 151صحيح األدب المفرد )  ، ىػ (1420األلباني)   (3)
 229: اآلية ،سكرة البقرة  (4)
 شرح ركاية أخرل•  صحيح   •   ١٦١ُىػ(، صحيح ابف ماجو  َُِْاأللباني )  (5)
 



  

135 
 

 كتتكقؼ، ند الجميكرع الصغير عقد فيصح اإلسالـ في كزكاجو الطفؿ خطكبة أما. العربية األعراؼ
 بعد كالزكجة الزكج رضى عند فجائز اإلسالمية الشريعة في النسؿ تنظيـ أما. البمكغ عمى اإلجازة

 . تشاكرىما

، داخمي   الستعمارو  تكٌرس مجمميا، في( 30 المادة إلى 17 المادة مف) اإلجرائية المكاد-18  جديدو
 .الجديد العالمي النظاـ تقكية مف كتمكنيا ،الدكؿ عمى لمسيطرة المتحدة األمـ سعي مف كتقكّْم
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 انذراضح خاذًح 

 :انذراضح َرائج 

 تمخص الباحثة أبرزىا فيما يمي: ة نتائج،تكصمت الباحثة إلى عدٌ 

ىناؾ تزايد في عدد الجمعيات التي تطالب بحقكؽ المرأة، سكاء أكانت ىذه المطالب مكافقة -1
 فيا.أـ تخال لمشريعة اإلسالمية،

اعتماد جميع الجمعيات العاممة في مجاؿ المرأة تعتمد عمى التمكيؿ الخارجي، كتخضع لشركطيا -3
 باستثناء مركز االرشاد النفسي كاالجتماعي.

الحظت الباحثة كجكد تنسيؽ بيف الجمعيات العاممة في مجاؿ المرأة في عٌدة مكضكعات، منيا: -2
 عي.مناىضة العنؼ المبني عمى النكع االجتما

، الحظت الباحثة غياب تطبيؽ الشريعة المعنفات ساءطالع عمى حاالت العنؼ المكجو لمنٌ بعد اال-3
 زاد مف كجكد العنؼ داخؿ األسرة. ،بيا مما االلتزاـكعدـ  ،في األسرة

 :انرىطياخ

 بناءن عمى ما آلت إليو نتائج الدراسة فإف الباحثة تكصي بما يمي:

كتعريفيـ بالحقكؽ كالكاجبات  ،يف عمى الزكاج كبياف أىمية الزكاجعمؿ دكرات لمخاطبيف المقبم-1
 المترتبة عمى كال الزكجيف.

 عمؿ دكرات دكرية لمتعريؼ بحقكؽ كؿ مف الزكجيف، تجنبنا لحدكث المشاكؿ األسرية.-2

 .ضركرة تطبيؽ الشريعة اإلسالمية في جميع مجاالت الحياة-2

 لشريعة اإلسالمية.مخالفة اعدـ االنجرار كراء الغرب في -3
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 انًالحك

 الممحق األول

 الشخصية : المقابالت 

: عالـ المرأة )تاـ( جمعية، مديرة فراجإسماعيؿ  سييرمقابمة شخصية مع  أكالن خريجة ، تنمية كا 
 ./ بيت لحـ بكالكريكس تمريض/ جامعة بيت لحـ

برنامج  فيميدانية ة عضك ىيئة عمكمية مكظفة كمنسق ،حسني العزة كجداف مقابمة شخصيةثانينا: 
 / بيت لحـ. جمعية المرأة العاممة لمتنمية/  / تثقيؼتمكيف

 

في مركز االرشاد النفسي  مساعدة إدارية كعالقات عامة ،نضاؿ العزة لياف مقابمة شخصيةثالثنا: 
  ،بيت لحـكاالجتماعي / 

 

 راـ/  رأة العاممة لمتنميةالم جمعية في العامة العالقات منسقة ،الصفدمغدير  مقابمة شخصيةرابعنا: 
 .اهلل
 

عالـ تنمية في جمعية) محاكـ النساء ( مديرة البرامج  ،شكرم فكتكريا مقابمة شخصيةخامسنا:   المرأة كا 
 .لحـ بيت/  (تاـ)

 

 .بيت لحـكحدة حماية األسرة /  مدير ،الزحالفسفياف  مقابمة شخصيةسادسنا: 
 

 .بيت لحـ /دائرة اإلفتاء مقر اهلل، مفتي بيت لحـ، مقابمة شخصية مع عبد المجيد عطا سابًعا: 

 
 

/  مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي في أخصائية اجتماعية ،الزٌرنوال رجا  مقابمة شخصيةا: ثامنً 
 .لحـ بيت

 

بيت /  نائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة حماس ،طافشخالد  مقابمة شخصية: تاسعنا
 .لحـ

 

   .بيت لحـ جنكب مدينةقرية بتير /  ربة بيت ،زغيرطا حناف ع: عاشرنا



  

138 
 

مف أبرز قيادات مدير مستشفى الصداقة / بيت لحـ/  ،صكمافجماؿ  مقابمة شخصية: الحادية عشرنة
 .حركة الجياد اإلسالمي في مدينة بيت لحـ

 

مدير ك  ،ديس خريج تنمية اجتماعية / جامعة أبك ،حمادةربيع إبراىيـ  مقابمة شخصية: الثانٌة عشًرة
 .لحـ بيتمركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي /  البرامج في

 

ة ملكا، مميدانية في جمعية المرأة العاممة لمتنميةمنسقة  ،نائمة، كدةنائمة ع مقابمة شخصية: الثالثة عشرنة
 . راـ اهلل/  يةىاتف

يـك  ،راـ اهلل /يةىاتفة كالمم ،يةمديرة دائرة التعاكف في ىيئة المنظمات األىم ،دالية عبيدالرابعة عشرنة: 
 .الساعة الثانية ظيرنا ،ألربعاءا
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 لمقابالت الشخصيةا

 مقابمة شخصية:

عالـ المرأة ) تاـ ( جمعية مديرة فراج،إسماعيؿ  سيير االسـ: -أكالن   .تنمية كا 

 المرأة. ة في مجاؿ حقكؽالدكر الذم تقكـ بو الجمعي مكضكع المقابمة : -

عالـ المرأة ) تاـ ( ،  لحـ، بيت مكاف المقابمة : - كتاريخ المقابمة ككقتيا،  يـكمقر جمعية تنمية كا 
 .( ـ25/6/2018) األحد، كمقابمة ثانية ،ظيرنا الثانية الساعة،  ( ـ19/11/2017) ألحد،ا

 ؟المطالب التي تطالب بيا المؤسسة في مجاؿ حقكؽ المرأةتـ تكجيو السؤاؿ: ما 

 بعدة مطالب، منيا:فكانت اإلجابة بأف المؤسسة تطالب 

الجندر، يعني المساكاة التامة بي الرجؿ كالمرأة في العمؿ كعدـ التمييز بينيما عمى أساس الجنس  -1
 كالمساكاة المطمقة في األجكر.

 تنفيذ قانكف العمؿ الفمسطيني، كال بد مف كجكد رقابة عميو لمتأكد مف تنفيذه. -2

 لمجنيف.إجازة أبٌكة  -3

 أف تأخذ المرأة عمى أبنائيا أسكة بالرجؿ. -4

 ضمف الرؤية النسكية( .)العمؿ عمى تغيير مفيـك القكامة كالكصايا بالنسبة لألبناء  -5

. 1451المطالبة برفع الحد األدنى األجكر إلى ما يعادؿ )  -6  ( شاقالن
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 مقابمة شخصية:

في  كمنسقة ميدانية / تثقيؼ ، التنفيذية ) تمكيف (رامج العزة، مديرة البحسني كجداف االسـ:  -ثانينا
 .لمتنمية / بيت لحـ جمعية المرأة العاممة

 في مجاؿ حقكؽ المرأة.المرأة العممة لمتنمية ة جمعيقكـ بو مكضكع المقابمة : الدكر الذم ت -

) األحد، كتاريخ المقابمة ككقتيا، ، يكـ العاممة المرأة ةمقر جمعي لحـ، بيتمكاف المقابمة :  -
 .الساعة الكاحدة ظيرنا ، (5/7/2018يـك الخميس) كمقابمة  ،ظيرنا الثانية ، الساعة ( ـ27/12/2017

 ة في مجاؿ حقكؽ المرأة؟جمعيالمطالب التي تطالب بيا التـ تكجيو السؤاؿ: ما 

 بعدة مطالب، منيا:ة تطالب جمعيفكانت اإلجابة بأف ال

ذه، سكاء أكاف في رياض األطفاؿ أك في المصانع الخاصة، كال تطبيؽ قانكف العمؿ الفمسطيني كتنفي -1
 بد مف كجكد رقابة عمى تنفيذ القانكف.

. 1451المطالبة برفع الحد األدنى األجكر إلى ما يعادؿ )  -2  ( شاقالن

 تفعيؿ ساعة الرضاعة لألطفاؿ الممنكحة لألميات. -3

ينيما عمى أساس الجنس كالمساكاة المطمقة المساكاة التامة بي الرجؿ كالمرأة في العمؿ كعدـ التمييز ب -4
 في األجكر.

احتساب النساء العامالت في مجاؿ العمؿ البيتي ) كالعمؿ في مجاؿ المزركعات كالمناجر كالتطريز  -5
 ( كقكة عمؿ تساىـ في دخؿ األسرة.

 أف.الغاء البند المتعمؽ بخطكرة عمؿ المرأة، كالعمؿ الميمي كضركرة أف يبقى القرار لصاحبة الش -6

 ضركرة أف يككف عمؿ المحاكـ فعاؿ كأف يككف كاجبيا الحفاظ عمى حقكؽ العماؿ. -7
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 مقابمة شخصية:

 مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي. مساعدة إدارية كعالقات عامة فيالعزة، نضاؿ  ليافاالسـ:  -ثالثنا

 أة.في مجاؿ حقكؽ المر قـك بو الدكر الذم يأىداؼ المركز ك  مكضكع المقابمة : -

كتاريخ المقابمة ككقتيا،  ، يكـرشاد النفسي كاالجتماعيمركز اإلمقر  لحـ، بيتمكاف المقابمة :  -
 .اصباحن  عشرةن  ةالحادي ، الساعة ( ـ26/7/2018) ،لخميسا

 .أىداؼ المركز كالدكر الذم يقـك بو في مجاؿ حقكؽ المرأةما تـ تكجيو السؤاؿ: 

 ، منيا:عديدة لو أىداؼمركز بأف ال اإلجابة:فكانت 

خاصة إذا كانت المرأة ىي المسؤكلة عف إعالة أسرتيا  ،مساعدة الٌنساء في االعتماد عمى النفس -1
 ضمف برنامج تمكيف.

كزيادة كعي الٌنساء في  ،حيث يقكـ المركز بتمثيؿ الٌنساء في المحاكـ ،تقيـ الخدمات القانكنية -2
 .االستشارات القانكنيةمجاؿ 

 .مف خالؿ تقديـ االستشارات النفسية كاالجتماعية ،الجتماعيتقديـ الدعـ النفسي كا -3
كمؤسسة  ،مثؿ منتدل المنظمات األىمية ،االشتراؾ في مشاريع مع المؤسسات التي تخص المرأة -4

 .قادر لمتنمية االجتماعية
 ،النيابةمثؿ:  ،التعاكف كالتكاصؿ مع كافة مؤسسات الدكلة في مكافحة العنؼ ضد الٌنساء -5

 كدكرات. ،مف خالؿ عقد تدريبات ،كأجيزة الشرطة ،كدار االفتاء ،محاكـ الشرعيةكال ،كالصحة
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 مقابمة شخصية:

 .اهلل راـ المرأة العاممة لمتنمية / جمعية في العامة العالقات منسقة، غدير الصفدماالسـ:  -رابعنا

 اؿ حقكؽ المرأة.في مجالمرأة العممة لمتنمية جمعية قكـ بو الدكر الذم ت مكضكع المقابمة : -

 .ـ(25/4/2018بتاريخ:) ظيرنا، ةالكاحد الساعة ،ربعاءاأل يكـ ،راـ اهلل مكاف المقابمة : -

 .تـ تكجيو السؤاؿ:

 ، منيا:أىداؼ عديدة الي فكانت اإلجابة: بأف الجمعية

ة كمف ىذه القكانيف: قانكف حماية األسر  ،العمؿ عمى إيجاد قكانيف عادلة تخص المرأة الفمسطينية -1
 .كف العقكباتنكقا ،كقانكف األحكاؿ الشخصية ،مف العنؼ

مف خالؿ القياـ بمشركع " تعزيز  ،العمؿ عمى رفع الحد األدنى لألجكر ،مف الناحية االقتصادية -2
كيستيدؼ  ،بالتنسيؽ مع مركز الديمقراطية كحقكؽ العامميف فحقكؽ كحريات العامميف الفمسطينيي

كتسعى الجمعية عمى العمؿ عمى  ،كالنقابات بشكؿ عاـ عماؿ كعامالت في المجتمع المدني
 .تأسيس نقابة لعماؿ كعامالت التجميؿ

العمؿ عمى تشكيؿ تجمع مؤسسات يعمؿ عمى الحشد كالضغط كالمناصرة لمضغط عمى الحككمة  -3
 .مف أجؿ سف قكانيف عادلة تخص المرأة

لمنظمات األىمية، كمؤسسة االشتراؾ في مشاريع مع المؤسسات التي تخص المرأة، مثؿ منتدل ا -4
 قادر لمتنمية االجتماعية.

التعاكف كالتكاصؿ مع كافة مؤسسات الدكلة في مكافحة العنؼ ضد الٌنساء، مثؿ: النيابة،  -5
 كالصحة، كالمحاكـ الشرعية، كدار االفتاء، كأجيزة الشرطة، مف خالؿ عقد تدريبات، كدكرات.
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 مقابمة شخصية:

حاصمة عمى شيادة الماجستير في االدارة الصحية كبكالكريكس ، كرانسة رمفكتكريا شكاالسـ:  -خامسنا
في جمعية  ،(ـ2117لسنة  اءمحاكـ النس)تعمؿ حاليا كمديرة لمشركع تمريض مف جامعة القدس، 

عالـ المرأة)تاـ( كمف اىتماماتيا العمؿ عمى تمكيف النساء كبناء النيج التشاركي المبني عمى  ، تنمية كا 
 كة كضماف حقكؽ االنساف.اساس المسا

 .مشركع محاكـ النساءمكضكع المقابمة : أىداؼ  -

 .ـ(17/5/2018بتاريخ:) ظيرنا، الثانية الساعة الخميس، يكـ لحـ، بيتمكاف المقابمة : -

 .كىؿ حقؽ أىدافو الذم تشرفيف عميو مشركع محاكـ النساءأىداؼ تـ تكجيو السؤاؿ: ما 

 ، منيا:أىداؼ عديدة فكانت اإلجابة: بأف المشركع لو

لمناىضة العنؼ المبني عمى  ؛كادماجيـ في مجمكعات شبابية ،زيادة الكعي عند الفئات الشبابية -1
 ،منطقتي بيت لحـ كالخميؿ في شب كفتاة (55حيث تـ استيداؼ ) ،النكع االجتماعي ضد المرأة

 ،كالحماية ،لصحةكتـ عقد دكرات تدريبية متنكعة ليـ حكؿ حقكؽ النساء في مجاالت عديدة كا
 كالتعميـ.

مع كحدة الجرائـ االلكتركنية في عقد كرشات تدريبية حكؿ كيفية تعامؿ الشباب  ؽالتنسي -2
 .كالمجتمع المحمي في حالة التعرض لالبتزاز االلكتركني

مع ضركرة المحافظة عمى  ،تكعية الشباب بعدـ قبكؿ أم طمب صداقة مف جيات غير معركفة -3
كربط الفيس بكؾ  ،عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،مكمات شخصيةالخصكصية بعدـ نشر مع

 بالجكاؿ.

برفع الكعي بمعرفة الجية التي  نعـ المشركع حقؽ أىدافو مف خالؿ طرح األسئمة القبمية كاألسئمة البعدية
% ( كبعد عقد الدكرات 21يمجأكف إلييا في حالة االبتزاز االلكتركني حيث كانت نسبة المعرفة قبؿ ) 

 .% (86صبحت نسبة المعرفة ) أ
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 مقابمة شخصية:

 .، مدير كحدة حماية األسرة في مركز شرطة بيت لحـسفياف الزحالفاالسـ:  -سادسنا

 .ما الدكر الذم تقكـ بو كحدة حماية األسرة مكضكع المقابمة :  -

بمة ككقتيا، كتاريخ المقا ، يكـمقر كحدة حماية األسرة / بيت لحـفي  لحـ، بيتمكاف المقابمة :  -
ا عاشرةال ، الساعة ( ـ6/7/2018) الخميس،  .صباحن

؟ كىؿ يكجد نمكذج لشكاكم النساء ضحايا العنؼ؟ كما كحدة حماية األسرةأىداؼ تـ تكجيو السؤاؿ: ما 
 .ىي نسبة ضحايا العنؼ

 ، منيا:فكانت اإلجابة: بأف المركز لو أىداؼ عديدة

اية النساء ضحايا العنؼ األسرم إذا تقدمت المرأة تيدؼ كحدة حماية األسرة مف العنؼ إلى حم -1
 المعنفة شككل عمى المعتدم عمييا.

تتدخؿ الشرطة بأسرع كقت ممكف دكف تأجيؿ في حاؿ سماعيـ عف حالة اعتداء مف زكج عمى  -2
في حاؿ تقديـ شككل مف الزكجة عمى زكجيا يتـ ك  ،حيث يتـ احضار الطرفيف لممركز ،زكجتو

أما في حالة  ،ي حالة العنؼ المؤدم إلى األذل الجسدم بالمجني عميياإدخاؿ الزكج السجف ف
، كيتـ ىذا االجراء اإليذاء النفسي فال يسجف إال في حاؿ تقدمت الزكجة بشككل عمى الزكج

اعيا دأما إذا كاف حياة الزكجة ميددة بالخطر فيتـ اي، القانكني بكجكد مرشدة الحماية في المركز
ا يتـ التدخؿ لحؿ المشكمة إما بعرض الصمح، كالحرص كؿ الحرص عمى ، كىنفي مركز لمحماية

 عدـ تكصيؿ األمكر لمقضاء لممحافظة عمى استمرارية األسرة، كمنعنا مف حصكؿ الطالؽ.

 نعـ يكجد نمكذج لشكاكم النساء ضحايا العنؼ. -3

 237 )ـ (2116أما نسبة الزكجات ضحايا العنؼ في منطقة بيت لحـ سنكينا، فقد بمغت عاـ)  -4
فقد بمغت في الستة  ـ(2118 ، كفي عاـ)قضية(  289 )ـ(2117كفي عاـ) قضية.( 

 قضية لألحداث.(  112)قضية لمنساء ، ك(  159)قضية ، (  271 )حكالياألشير األكلى 

 مقابمة شخصية
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 .بيت لحـ /دائرة اإلفتاء مقرمجيد عطا اهلل، مفتي بيت لحـ، عبد ال االسـ: -سابعنا

 .كما اآلثار المترتبة عميو ،مف العنؼ األسرم مكقؼ اإلسالـابمة : مكضكع المق -

) كتاريخ المقابمة ككقتيا، الخميس، ، يكـمقر دائرة اإلفتاء / بيت لحـ لحـ، بيتمكاف المقابمة :  -
ا الحادية عشرةن  ، الساعة ( ـ20/7/2018  .صباحن

 .ا اآلثار المترتبة عميوكم ،مف العنؼ األسرم مكقؼ دار اإلسالـتـ تكجيو السؤاؿ: ما 

كالذم يضرب زكجتو ال يمثؿ النظاـ  ،جابة: بأف اإلسالـ يرفض العنؼ األسرم بكافة أشكالوفكانت اإل
 ،اإلسالمي بؿ يمثؿ الشخص نفسو لضعؼ الكازع الديني عنده فاإلسالـ كـر المرأة كأعمى مف شأنيا

 الكد كالمحبة. كأف العالقة بيف الرجؿ كالمرأة عالقة تكاممية قائمة عمى

 :كعالج ذلؾ ،أما اآلثار المترتبة عمى العنؼ األسرم

فينشأ األطفاؿ منذ الصغر عمى  ،ال تستطيع المرأة تربية األبناء تربية سكية مستقيمة كف أرادىا اإلسالـ
فيككف مقدمة كسبب في تكليد العنؼ لدل األطفاؿ إما عمى األسرة بحيث يمارسكف العنؼ ضد  ،العنؼ

 . ك التمرد عمى المجتمعبعضيـ أ

  :مف خالؿ كعالج ىذه الظاىرة

 كتقديـ تكجيو إرشادم لألزكاج. ،تكعية األزكاج بحقكؽ ككاجبات بعضيـ البعض -1

 ،كاليدؼ منو ،كبياف أىمية الزكاج ،عقد دكرات تدريبية لمشباب كالفتيات المقبميف عمى الزكاج -2
 ت الزكجية.كتكضيح األسس المتبعة في الشريعة عند حصكؿ الخالفا

 لبناء أسرة مستقرة صالحة ينعكس آثاره عمى المجتمع. ،تقكية الكازع الديني لدل أبناء المجتمع -3
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 مقابمة شخصية:

 ، مساعدة إدارية كعالقات عامة في مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي.الزير رجا نكاؿاالسـ:  -ثامننا

 قـك بو في مجاؿ حقكؽ المرأة.مكضكع المقابمة : أىداؼ المركز كالدكر الذم ي -

كتاريخ المقابمة ككقتيا،  ، يكـمركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعيفي  لحـ، بيتمكاف المقابمة :  -
ا الحادية عشرةن  ، الساعة ( ـ26/7/2018) الخميس،  .صباحن

فركع في كىؿ يكجد لو  أىداؼ المركز كالدكر الذم يقـك بو في مجاؿ حقكؽ المرأةتـ تكجيو السؤاؿ: ما 
 محافظات الكطف.

 ، منيا:فكانت اإلجابة: بأف المركز لو أىداؼ عديدة

بأنو ال يكجد لممركز فركع في محافظات الكطف، كلكف أنشطة المركز تشمؿ جميع أنحاء  -1
 محافظات الضفة الغربية كخاصة المناطؽ الميمشة.

لمرأة كتمبية احتياجاتيا يقدـ المركز خدمات ارشاد فردم كجمعي بمنيج شمكلي قائـ عمى تقكية ا -2
أك نفسي جماعي، أك تدريب  مف جميع النكاحي سكاء أكانت أكاديمية، أك تمكيف اقتصادم،

 أك تدخؿ قانكني، كذلؾ مف خالؿ التنسيؽ مع جيات محمية شريكة، باالستناد إلى نظاـ ميني،
ذا لـ تتكفر الخدمات في المركز لممعنف يتـ تحكيؿ مثؿ  ،اتالتحكيؿ الكطني لمنساء المعنفات، كا 

  كالتحكيؿ إلى مركز محكر في بيت ساحكر. ،ىذه الحاالت إلى جيات مختصة مثؿ العالج
 عقد لقاءات تكعية كتثقيؼ كبناء قدرات كتدريب في كثير مف المكاضيع تستيدؼ كؿ مف  -3

 النساء ضحايا العنؼ االجتماعي.-1
 ميمشة (. المجتمع المحمي) مدارس، مؤسسات أىمية، جامعات، مناطؽ-2
 تدريب كامؿ حيث استمر لمدة سنتيف.تدريب مقدمي الحماية عمى برنامج -3
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 مقابمة شخصية:

 .عضك في المجمس التشريعي / بيت لحـ ،طافشخالد إبراىيـ االسـ:  -تاسعنا

 .مف اتفاقية سيداك مكقؼ الحركة اإلسالمية) حماس (مكضكع المقابمة :  -

 ( ـ1/8/2018) ،ألربعاءكتاريخ المقابمة ككقتيا، ا ، يكـي مكتب النائبف لحـ، بيتمكاف المقابمة :  -
 .االثانية مساءن  ، الساعة

 .مكقؼ الحركة اإلسالمية) حماس ( مف اتفاقية سيداكتـ تكجيو السؤاؿ: 

 :فكانت اإلجابة: بأف مكقؼ الحركة مف اتفاقية سيداك

ككؿ ما  ،مف بنكد االتفاقية يؤخذ بوأف مكقؼ الحركة يتمثؿ في كؿ يكافؽ الشريعة اإلسالمية  -1
 يعارض الشريعة ال يؤخذ بو. 

حيث أف  ،كمثاؿ ذلؾ: قضية الكلي في تزكيج المرأة ،فاإلسالـ ليس ضد بنكد االتفاقية كميا -2
فالمرأة ىي صاحبة  ،كال تككف مكافقة الكلي إال بعد مكافقة المرأة ،الكلي ال بد أف يككف بالغ عاقؿ

ذا منعت مف الزكاج تستطيع رفع األمر لمقاضي ،الزكاج أك رفضوكممة الفصؿ في قبكؿ  فميس  ،كا 
  معنى الكالية أف يمنعيا مف الزكاج.

بالنسبة لعمؿ المرأة تستطيع العمؿ في كافة المجاالت التي يمكف ليا العمؿ بيا بما يتناسب مع  -3
ؿ بالتكافؽ بيف كيتـ ذ ،طبيعتيا كالتعميـ كالصحة ... لكف ضمف الشركط كالضكابط الشرعية

 .الزكجيف
 فيقرر ذلؾ القاضي كفؽ مصمحة الطفؿ. ،بالنسبة لحضانة الطفؿ -4

 لكف بشركط كيككف ذلؾ في مصمحة المرأة. ،مباح ،بالنسبة لتعدد الزكجات -5
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 مقابمة شخصية:

 .بة بيتر ، حناف عطا زغير: االسـ -عاشرنا

 .ة سيداكمكقؼ حركة الجياد اإلسالمي مف اتفاقيمكضكع المقابمة :  -

 .لحـ، بيت/ مكاف المقابمة : منزليا في قرية بتير  -

 .مكقؼ حركة الجياد اإلسالمي مف اتفاقية سيداكتـ تكجيو السؤاؿ: ما 

 :بأف مكقؼ الحركة مف اتفاقية سيداكفكانت اإلجابة: 

ا كيرفض رفضن  ،ككؿ ما يعارض الشريعة فال يؤخذ بو ،أف كؿ ما يكافؽ الشريعة ال بأس باألخذ بو
 فال ينبغي االنغالؽ عمى أنفسنا كعدـ االطالع عمى ما يحدث في ىذا العالـ. ،كمينا
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 مقابمة شخصية:

 .مدير مركز الصداقة، صكمافحسف جماؿ االسـ:  -الحادية عشرنة

 .مكقؼ حركة الجياد اإلسالمي مف اتفاقية سيداكمكضكع المقابمة :  -

) كتاريخ المقابمة ككقتيا، الخميس، ، يكـمركز الصداقة / بيت لحـر مقفي  لحـ، بيتمكاف المقابمة :  -
ا الحادية عشرةن  ، الساعة ( ـ26/7/2018  .صباحن

 .مكقؼ حركة الجياد اإلسالمي مف اتفاقية سيداكتـ تكجيو السؤاؿ: ما   

بما يتكافؽ  ،بمنظار منفتح عمى كجو العاـ تفاقية سيداكاإلسالمية تنظر الالحركة بأف  فكانت اإلجابة:
 فال بأس أف نأخذ بكؿ ما يدعـ حقكؽ اإلنساف. ،مع الشريعة اإلسالمية

 ،فال يمكف األخذ بو مطمقنا ،فإف جزء كبير منيا مخالؼ لمشريعة اإلسالمية ،أما بالنسبة لبنكد االتفاقية
بادئ كبما أف حركة الجياد اإلسالمي حركة إسالمية ليس لدييا أم مانع أف تضع أم اتفاقية أك م

 دكلية أك عالمية في ميزاف الشرع.

 فحركة الجياد اإلسالمي ترفض كافة أشكاؿ التمييز بيف النساء كالرجاؿ عمى أساس الجنس.

كلكف بعد االطالع عمى بنكد االتفاقية ظير بشكؿ جمي أف ىناؾ مخالفات جكىرية كجذرية تتعارض 
كبالتالي ال يمكف  ،يذا مخالؼ لنصكص الشريعةف ،مثؿ المطالبة بالمساكة بالميراث ،مع تعاليـ اإلسالـ

 .قبكؿ ذلؾ
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 مقابمة شخصية:

 في مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي. مدير البرامج كالمشاريع، حمادة ربيعربيع االسـ:  -الثانية عشرنة

 مكضكع المقابمة : أىداؼ المركز كالدكر الذم يقـك بو في مجاؿ حقكؽ المرأة. -

كتاريخ المقابمة ككقتيا،  ، يكـمركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعيفي  لحـ، بيت:  مكاف المقابمة -
 .ظيرنا الثانية ، الساعة (ـ3/10/2018) ،ألربعاءا

 .أىداؼ المركز كالدكر الذم يقـك بو في مجاؿ حقكؽ المرأةتـ تكجيو السؤاؿ: ما 

 ، منيا:فكانت اإلجابة: بأف المركز لو أىداؼ عديدة

 . الخاصة بيا في الكصكؿ إلى األرض كالممتمكاتحؽ المرأة -أ

  العمؿ عمى تمكيف المرأة اقتصادينا.-ب

 .لمنساء كالتعريؼ بحقكقيف القانكف اإلنساني الدكلي كالحمايةعقد دكرات تدريبية في -ج

 .العنؼ المبني عمى النكع االجتماعيمحاربة -د
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 مقابمة شخصية:

، خريجة عمـ اجتماع / كمية فمسطيف، منسقة ميدانية في جمعية عكدةحسف نائمة االسـ:  -الثالثة عشرنة
 .المرأة العاممة لمتنمية/ راـ اهلل

 قكـ بو في مجاؿ حقكؽ المرأة.مكضكع المقابمة : أىداؼ الجمعية كالدكر الذم ت -

،  ( ـ31/7/2018) ،ثالثاءة ككقتيا، الكتاريخ المكالم ، يكـمكالمة ىاتفية ،راـ اهللمكاف المقابمة :  -
ا الحادية عشرةن  الساعة  .صباحن

 .قكـ بو في مجاؿ حقكؽ المرأةأىداؼ الجمعية كالدكر الذم تتـ تكجيو السؤاؿ: ما 

 ، منيا:أىداؼ عديدة الي فكانت اإلجابة: بأف الجمعية

 كالمشاركة في سكؽ العمؿ. ،في التمكيف االقتصادمتقديـ الخدمات لمنساء مف خالؿ المساعدة  -1

 كالخياطة.، منيا: التصنيع الغذائي، دكرات متنكعةعقد  -2

 العمؿ عمى تكفير الحماية لمنتكجات النساء. -3

 االشتغاؿ عمى الحد األدنى لألجكر المتدنية. -4

 ،التعاكف مع الغرفة التجارية مف خالؿ التشبيؾ كالتنسيؽ؛ لتقديـ الخدمات الالزمة لمنساء -5
 .طف كخارجوكالمساعدة في المشاركة بمعارض عمى مستكل الك 
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 مقابمة شخصية:

 ./ راـ اهلل مديرة دائرة التعاكف في ىيئة المنظمات األىمية،  دالية عبيداالسـ:  -ة عشرنةالرابع

 .ىيئة المنظمات األىمية مكضكع المقابمة : كاقع -

،  ( ـ10/10/2018) ،اءربعة ككقتيا، األكتاريخ المكالم ، يـكمكالمة ىاتفية ،راـ اهللمكاف المقابمة :  -
 .االثانية ظيرن  الساعة

 .ىيئة المنظمات األىمية كاقعتـ تكجيو السؤاؿ: ما 

 :ىيئة المنظمات األىميةكاقع فكانت اإلجابة: بأف 

 مف المباشر النقد غياب مع كذلؾ ،بما يسمى بالدكؿ المانحة عالقتيا في ضعفنا أكثر أصبحت -1
 ىذا إذكاء في أسيـ الذم األمر التمكيؿ؛ اعانقط مف خكفنا لممكلييـ المحمية المنظمات قبؿ

 المانحيف. تكجيات عمى التأثير في القدرة انعداـ إلى كأدل الخكؼ،

 المشركط، األمريكي التمكيؿ مف مكقفنا اتخذت األىمية المنظمات مف كثيرنا أف مف الرغـ عمى -2
 كفي المدني، مجتمعال في مختمفة مؤسسات مع العمؿ في نجحت األمريكية التنمية ككالة أفٌ  إال

 ،عادة األىمية المنظمات بعض كأبدت. ليا تابعة مؤسسات الككالة تمؾ أخرل أنشأت أحياف
 خكفنا مف انقطاع التمكيؿ.

بسبب األكضاع التي يعيشيا  ،أصبح التمكيؿ الخارجي قميؿ لممنظمات األىمية في فمسطيف -3
 بي.الكطف العربي بسبب ما يتعرض لو الشعكب نتيجة الربيع العر 

ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي في الضغط عمى الدكؿ المانحة بقطع التمكيؿ عف المنظمات  -4
 التي تطمؽ شعارات معادية عمى إسرائيؿ.
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 فيرس اآليات القرآنية

 رقم الصفحة رقم اآلية رقم السورة السورة اآلية

ٍغًفرى  مى كؼه كى ٍيره ًمٍف قىٍكؿه مىٍعري ةه خى
دىقىةو يىٍتبىعييىا أىذنل   صى

 64 263 2 البقرة

ؿه  مىٍيًف فىرىجي ـٍ يىكيكنىا رىجي فىًإٍف لى
ٍكفى ًمفى  كىاٍمرىأىتىاًف ًممٍَّف تىٍرضى

 الشُّيىدىاءً 

 91 282 2 البقرة

أىتىٍستىٍبًدليكفى الًَّذم ىيكى أىٍدنىى ًبالًَّذم 
ٍيره   ىيكى خى

 132 61 2 البقرة

مَّقىيىا فىالى تىًحؿُّ لىوي ًمٍف بىٍعدي فىًإٍف طى 
ا غىٍيرىهي  ٍكجن تَّى تىٍنًكحى زى  حى

 133 230 2 البقرة

مىييفَّ  ذىا طىمٍَّقتيـي النّْسىاءى فىبىمىٍغفى أىجى كىاً 
ميكىيفَّ   فىالى تىٍعضي

 133 232 2 البقرة

ف  أىف قىبؿً  ًمف طىمَّقتيميكىيفَّ  كىاً 
 تىمىسُّكىيفَّ 

 133 237 2 البقرة

ًميظى اٍلقىٍمًب كى  لىٍك كيٍنتى فىظِّا غى
ٍكًلؾى  كا ًمٍف حى ٍنفىضُّ  الى

 64 159 3 آؿ عمراف

بُّييـٍ أىنّْي الى  ابى لىييـٍ رى فىاٍستىجى
ـٍ ًمٍف  اًمؿو ًمٍنكي أيًضيعي عىمىؿى عى

 ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى 

 128 195 3 آؿ عمراف



  

156 
 

لىٍيسى الذَّكىري كىاأٍليٍنثىى  135 36 3 آؿ عمراف كى

ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو الَّ  مىقىكي ًذم خى
يىا ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى  كىخى

 64 1 4 النساء

افيكفى نيشيكزىىيفَّ  ًتي تىخى كىالالَّ
كىيفَّ ًفي  ري فىًعظيكىيفَّ كىاٍىجي

اًجًع كىاٍضًربيكىيفَّ   اٍلمىضى

 64 34 4 النساء

ٍف يىتىفىرَّقىا ييٍغًف المَّوي كيالِّ ًمٍف  كىاً 
كىافى  ًكيمنا سىعىًتًو كى  المَّوي كىاًسعنا حى

 122 132 4 النساء

اًؿ نىًصيبه ًممَّا اٍكتىسىبيكا  ًلمرّْجى
ًلمنّْسى   اًء نىًصيبه ًممَّا اٍكتىسىٍبفى كى

 128 32 4 النساء

اتى ًمف  اًلحى مىف يىٍعمىٍؿ ًمفى الصَّ كى
ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى 

نَّةى  ميكفى اٍلجى  يىٍدخي

 129 124 4 ساءالن

ـٍ  ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى يىٍزعيميكفى أىنَّيي أىلى
ا أيٍنًزؿى  مى ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى كى نيكا ًبمى آمى

 ًمٍف قىٍبًمؾ

 131 60 4 النساء

ٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تيٍقًسطيكا ًفي  كىاً 
ـٍ  كا مىا طىابى لىكي اٍليىتىامىى فىاٍنًكحي

ثى كى  ثيالى ٍثنىى كى ريبىاعى ًمفى النّْسىاًء مى
 فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تىٍعًدليكا فىكىاًحدىةن 

 133 3 4 النساء

ـٍ ًلمذَّكىًر  ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى  134 11 4 النساءييكًصيكي
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ظّْ اأٍليٍنثىيىٍيفً   ًمٍثؿي حى

ا أىٍنزىؿى المَّوي  ـٍ ًبمى ـٍ بىٍينىيي كىأىًف اٍحكي
ـٍ   كىالى تىتًَّبٍع أىٍىكىاءىىي

 131 49 5 المائدة

مىٍف  اًىًميًَّة يىٍبغيكفى كى ـى اٍلجى ٍك أىفىحي
ا ًلقىٍكـو  ٍكمن أىٍحسىفي ًمفى المًَّو حي

 ييكًقنيكفى 

 131 50 5 المائدة

بّْؾى ًصٍدقنا كىعىٍدالن  تىمٍَّت كىًممىةي رى كى
اًتًو كىىيكى السًَّميعي  الى ميبىدّْؿى ًلكىًممى

ـي   اٍلعىًمي

 134 115 6 األنعاـ

ـي إً  ٍك ال ًلمًَّو أىمىرى أىال تىٍعبيديكا ًإٍف اٍلحي
لىًكفَّ  ـي كى ًإال ًإيَّاهي ذىًلؾى الدّْيفي اٍلقىيّْ

 أىٍكثىرى النَّاًس ال يىٍعمىميكفى 

 131 40 12 يكسؼ

ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك  اًلحن مىٍف عىًمؿى صى
يىاةن  أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى

 طىيّْبىةن 

 129 97 16 النحؿ

قىضى  بُّؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى ى رى
ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا  كى

 64 23 17 اإلسراء

ٍليىٍستىٍعًفًؼ الًَّذيفى الى يىًجديكفى  كى
تَّى ييٍغًنيىييـي المَّوي ًمٍف  ا حى ًنكىاحن

 فىٍضًموً 

 133 33 24 النكر

مىٍيًو  دى عى ٍديىفى كىجى لىمَّا كىرىدى مىاءى مى  128 23 28 القصصكى
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دى أيمَّةن  ًمفى النَّاًس يىٍسقيكفى كىكىجى
ـي اٍمرىأتىٍيًف تىذيكدىاًف   ًمٍف ديكًنًي

ـٍ ًمٍف  مىؽى لىكي ًمٍف آىيىاًتًو أىٍف خى كى
ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا  ـٍ أىٍزكىاجن أىٍنفيًسكي

دَّ  ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي  ةن كىرىٍحمىةن كىجى

 136 21 30 الرـك

ـٍ آًلىبىائً  ـٍ ىيكى أىٍقسىطي ًعٍندى اٍدعيكىي ًي
 المَّوً 

 138 5 33 األحزاب

يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمىنيكا ًإذىا نىكىٍحتيـي 
اٍلميٍؤًمنىاًت ثيَـّ طىمٍَّقتيميكىيفَّ ًمٍف قىٍبًؿ 

 أىٍف تىمىسُّكىيفَّ 

 133 49 33 األحزاب

ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك  اًلحن مىٍف عىًمؿى صى كى
ميكفى أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فى  أيكلىًئؾى يىٍدخي

قيكفى ًفييىا ًبغىٍيًر ًحسىابو  نَّةى ييٍرزى  اٍلجى

 129 40 40 غافر

ـٍ ًمٍف  مىٍقنىاكي يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى
ـٍ شيعيكبنا  عىٍمنىاكي ذىكىرو كىأيٍنثىى كىجى

فيكا قىبىاًئؿى ًلتىعىارى  كى

 135 13 49 الحجرات

ٍقتيـي النّْسىاءى يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإذىا طىمَّ 
كا اٍلًعدَّةى   فىطىمّْقيكىيفَّ ًلًعدًَّتًيفَّ كىأىٍحصي

 133 1 65 الطالؽ
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 فيرس األحاديث

 رقم الصفحة الراوي طرف الحديث الرقم

 129 عائشة أطكلكف طاقة أعظمكف أجرا 1

اجعمكه في خيمة رفيدة حتى  -2
 أعكد مف قريب

 130 الحراني

 عميو كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل -3
كسمـ يغزك بأـ سميـ كنسكة مف 

 األنصار معو

 131 مسمم

غزكت مع رسكؿ اهلل صمى  4
اهلل عميو كسمـ سبع غزكات 

 أخمفيـ في رحاليـ

 131 مسمم

 الرجاؿ شقائؽ النساء إنما 5

 

 136 اإلماـ أحمد

 عف مسؤكؿ ككمكـ راع كمكـ 6
 رعيتو

 141 البخارم

لىت: أتريدّْيفى عمىيًو حديقتىوي؟ قا 7
 نعـ

 142 البخارم
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 :وانًراجغ ظادرانً

 القرآن الكريم 

 السنة النبوية  

 المصادر -أوًًل 

دار  ، 1/ ط13+  11ج  ،لساف العرب ،محمد بف مكـر بف منظكر االفريقي المصرم ،ابف منظكر -1
 بيركت. ،صادر

مصر  ،لكبرلالمكتبة التجارية ا ،ىػ 1358 ،1ط ،فيض القدير ،عبد الرؤكؼ المناكم ،المناكم -2
4/361 . 

مؤسسة الرسالة  ،كنز العمال فً سنن األقوال واألفعال ، علً بن حسام الدٌن الهندي ، الهندي -3

 .ـ1989 ،بٌروت

المطبعة  ،اليتحقيؽ شارؿ س ،مركج الذىب ،أبو الحسن بن علً بن الحسٌن المسعودي ،المسعودي -4
 .ـ1966 ،بيركت ،الكاثكليكية

 
 المراجع -ثانًيا

منظمة التضامف  ،جاف كاترماف ،تدقيؽ التكصؿ إلى اتخاذ المبادرة السياسية لمنساء، ناز،أفحمي، مي -1
 .2111(/ WLP) النسائي لمتعمـ مف أجؿ الحقكؽ كالتنمية كالسالـ

مكتبة كمطبعة دار إحياء الكتب  1ج ،تحقيؽ طو عبد الرءكؼ سعد ،رة النبكيةيالس ،ابف ىشاـ -2
  .ىػ 1336تأسست سنة  ،العربية

المطبعة الكاثكليكية،  ،مركج الذىب ال،يعمي بف الحسيف المسعكدم، تحقيؽ شارؿ س ،الحسف أبك -3
 .5/312ـ، 1966بيركت، 

الناشر:  ،صحيح الجامع الصغير كزيادتو ىػ(، َُِْ،)أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،األلباني -4
 .(2عدد األجزاء)،ـ2002-ـ1995 ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع 
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الجامع الصحيح  ،( صحيح البخارم256)،محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي ،مالبخار  -5
 .1ط ،الناشر: دار طكؽ النجاة ،المختصر

 تحقيؽ دار ابف الجكزم ،نيؿ األكطار مف أسرار منتقى األخبار ،الشككاني محمد عمي ،الشككاني -6
 ىػ. 1173

 .ـ1978 ،القاىرة ،ار المعارؼد، مركز المرأة في اإلسالـ ،أحمد خيرت ،خيرت  -7
ـ، 1994 -ىػ 1414سنف البييقي، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،  -8

9/349. 
أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخراساني أبك بكر البييقي) ،سنف البييقي ،عبد القادر عطا -9

 .ـ1994 -ىػ 1414 ،مكة المكرمة ،بازمكتبة دار ال ،تحقيؽ محمد عبد القادر عطا (  البييقي
 ،17ص:  1محمد سمارة، أحكاـ كآثار الزكجية شرح مقارف لقانكف األحكاؿ الشخصية، ج  -10

 ـ.1987
 ،مكتبة اإليماف ،ىػ( صحيح مسمـ261)ت  ،أبك الحسف القشيرم النيسابكرم بف الحجاج ،مسمـ -11

 .أماـ جامعة األزىر -المنصكرة
 ، مكتبة رحمانية.محمد ظفر اقباؿ ، مترجـ مكالنانبؿأحمد بف ح ،مسند االماـ أحمد -12

 المقابالت الشخصية.-الثً ثا

عالـ المرأةمديرة السيير، فراج،  -1  / بيت لحـ. ) تاـ ( التنفيذية لجمعية تنمية كا 

في جمعية المرأة العاممة/  برنامج تمكيف فيعضك ىيئة عمكمية مكظفة كمنسقة  ،كجداف ،العزة -2
 بيت لحـ.

 بيت لحـ في مركز االرشاد النفسي كاالجتماعي/ ،مساعدة إدارية كعالقات عامة ،ليافالعزة،  -3

 .اهلل راـالمرأة العاممة/  جمعية في العامة العالقات منسقة، غدير ،الصفدم -4

عالـ تنمية مديرة البرامج في جمعية ،شكرم، فكتكريا -5  .لحـ بيت /( تاـ)  المرأة كا 

 .بيت لحـ /بيت لحـمركز شرطة ة في مدير كحدة حماية األسر سفياف،  ،الزحالف -6

 مفتي دائرة اإلفتاء / بيت لحـ. ،عبد المجٌد ،عطا هللا -7

 .لحـ بيت /مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي في أخصائية اجتماعية ،كاؿن، الزٌر -8

 .بيت لحـ /نائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة حماس، خالد ،طافش -9
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  .بيت لحـ جنكب مدينةير قرية بت/ ربة بيت، حناف ،زغير -10

مقر  ،مف أبرز قيادات حركة الجياد اإلسالمي في مدينة بيت لحـجماؿ،  ،صكماف -11
 .بيت لحـ جمعية الصداقة/

 .لحـ بيت /مدير البرامج في مركز اإلرشاد النفسي كاالجتماعي، حمادةربيع،  -12

مدينة راـ  /يةىاتفة ملكا، مميدانية في جمعية المرأة العاممة لمتنمية، منسقة نائمة، عودة -13
 .اهلل
 ، مديرة دائرة التعاكف في ىيئة المنظمات األىمية / راـ اهلل.دالياعبيد  -14
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 .نترنتمواقع اًل -رابًعا
 

1- www.qou.edu/arabic/conferences/hrdiphs2015/researches/dr_jalal_nabe
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