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 ملخص
حتى عام  1991تناولت هذه الدراسة تطور الفكر النسوي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 

م, 1991-1920م, تم خالل الفصل التمهيدي دراسة حياة وواقع المرأة الفلسطينية منذ عام 2006
ليتم المقارنة بين حياة المرأة الفلسطينية في تلك الفترة, وبين حياة النساء في الغرب من خالل 

الغرب, بالتطرق لحال  الفصل األول من الدراسة, الذي يتناول دراسة نشأة وتطور الفكر النسوي في
المرأة الغربية في العصور الوسطى, وكيف بدأ يتطور ويتغير وضعها منذ الثورة الصناعية, وبدئها 
بكوين فكر نسوي غربي, تطالب فيه المرأة بالمساواة الكاملة مع الرجل في الحقوق والواجبات وفي 

 كافة المجاالت السياسية, االقتصادية, واالجتماعية.
دراسة أيضًا أن األفكار والمطالب النسوية لم تبقى مجرد أفكار لحركة نسوية, ولم تبقى أوضحت ال

تلك األفكار مقتصرة على العالم الغربي, بل عملت منظمات دولية كبرى كاألمم المتحدة على نشر 
 .ةتلك األفكار في العالم بأكمله عبر التوقيع على االتفاقيات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأ 

ثم تناولت الدراسة عبر الفصل الثاني دراسة المؤسسات النسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
والمؤسسات المهتمة بالمرأة, والتعرف على أهدافها وبرامجها, ومشاريعها, وتمويل تلك المؤسسات, 

بي, ال إلى أن توصلت الدراسة إلى أن تلك المؤسسات تحصل على مبالغ كبيرة من التمويل األجن
يتم استغالل ذلك التمويل استغالل صحيح يفيد المرأة الفلسطينية, كما أن ذلك التمويل يكون 
مشروط عادة, ليلبي مصالح الممول, كما يقدم ذلك التمويل لمشاريع ليست ذات أهمية للمرأة 

 الفلسطينية.
لكوادرها في الضفة  وتم في الفصل الثالث التعرف على التدريبات التي تقدمها المؤسسات النسوية

المؤسسات  سوى الفكر النسوي الذي تعمل ات ال تخدمبالغربية وقطاع غزة, ووجد أن تلك التدري
مجتمع النسوية على فرضه وتطبيقه في المجتمع بالرغم أن أفكار ذلك الفكر ال تتناسب مع طبيعة ال

ة, وتتناول مواضيع ليست هي سالمي, كما أن التدريبات متشابهة ومكرر الفلسطيني وال مع الدين اإل
 األكثر أهمية في حياة المرأة الفلسطينية وفي حياة الشعب الفلسطيني.

أما الفصل الرابع من الدراسة تناول التشريعات النسوية السياسية, واالقتصادية, واالجتماعية, حيث 
قتصادي, تعمل المؤسسات النسوية على تعديل وتغيير بعض المواد في القانون السياسي, اال

يجاد قوانين جديدة تخدم المرأة من وجهة نظر الفكر النسوي العالمي.  واالجتماعي الفلسطيني, وا 
سالمية وثقافة المجتمع في تقديم األفكار وطرح لدراسة بضرورة مراعاة الشريعة اإلوأوصت ا

افدة من الموضوعات في التدريبات, واالبتعاد عن المصطلحات غير الواضحة المعنى والمقصد الو 
الغرب, وعلى ضرورة عمل المؤسسات األكاديمية على دراسة والبحث في مثل هذا الموضوع, 

 وتخصيص مواد دراسية أكاديمية لدراسته والتعرف عليه.
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Abstract 

      The study is about the evolution of feminist thought in West 

Bank & Gaza strip, in the period from 1991 to 2006.  

The introductory chapter of the study has concentrated on life and 

conditions of Palestinian woman between 1920 to 1991. First 

chapter of the study has compared between the conditions of 

Palestinian woman ( 1920 – 1991 ) and the conditions of western 

woman in the same era. The same chapter has discussed the 

emergence of the idea of Feminism and its evolution in the 

western world. The chapter started with speaking about the tough 

circumstances of western woman at Middle ages, then how her 

situation started to change with the rise of industrial revolution, 

and finally how she started to demand a total equality with man, 

politically, economically, and in social matters. 

      The study showed vividly, that the feminist ideas and 

demands are no longer exclusive and special only for western 

woman, because international organizations as UN has adopted 

these ideas & demands, and used through its international 

conferences and treaties to generalize them, and make them a 

universal affair.  

      The Second chapter of the study has covered the point of 

feminist associations in West Bank and Gaza strip, in order to 

know their goals, programs, projects, and financing.  

The study perceived that most of these associations are receiving 

big sums of money through the international NGOs. However, 

most of this foreign financing go to the wrong path, because the 

Palestinian woman doesn't touch a real benefit from the projects 

that are implemented by this financing. Moreover, in most cases it 

is a conditional financing, because the international NGOs offer it 

combined together with its special conditions.  

      Third chapter of the study is concerned with the trainings that 

are being held by feminist associations in West Bank and Gaza 

strip. The study discovered that most of these trainings doesn't 

suit the Palestinian traditions nor suit Islam. Moreover, the 

trainings are related to worthless issues and not necessary for the 

Palestinian woman.  
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      Fourth chapter of the study is concerned with the political, 

economical, and social legislations which are related to woman. 

In that regard, the feminist associations are trying to change or 

enhance the laws which are related to woman in the Palestinian 

constitutions.  

The study recommended that Islamic Sharia and Palestinian 

traditions should be taken in consideration while choosing the 

topics of trainings that feminist associations use to held in West 

Bank & Gaza strip. Also the study recommended that all the 

complex or obscure western terms should be excluded from these 

trainings. In closing, the study recommended all the research and 

academic institutions, to do a deep studies in this field, in order to 

discover it and know it in a better way.  
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  :المقدمة

ة الفلسطيني والعربي, ويكتسب حساسي ينحظي موضوع المرأة باهتمام كبير في المجتمع
خاصة إذ خيضت معارك فكرية عديدة تتعلق بموضوع دور المرأة ومكانتها بين المفكرين العرب, 
ووجدت صداها في المجتمع الفلسطيني بين النخب المتعلمة, وامتد صدى تلك المعارك الفكرية 

ية إلى جانب ذلك فقد لعبت المرأة الفلسطين .ح واسعة في المجتمع الفلسطينيواالجتماعية إلى شرائ
دورًا نضاليًا مشهودًا منذ وقوع الشعب الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي, وتعرضت لألسر 
واإلبعاد على خلفية مشاركتها في األعمال النضالية, وبقيت المرأة طوال الوقت تمارس دورها في 

ام خاص, تربية النشء ورعاية األسرة, إال أن المرحلة األخيرة من االنتفاضة األولى حظيت باهتم
وبدأت تتشكل العديد من المؤسسات والبرامج الممولة أجنبيًا, والتي تتناول موضوع المرأة بشكل 
مختلف عما كان سائدًا من قبل, حيث أصبح التركيز على ضرورة طرح حقوق المرأة من وجهة 

مثل مؤتمر  نظر المواثيق الدولية, وما يتوافق مع رؤى المؤتمرات التي تشرف عليها األمم المتحدة,
 م.1995م, ومؤتمر بكين عام 1994عام  القاهرة للسكان

بناء على ذلك اختارت الباحثة العنوان التالي لرسالة الماجستير )تطور الفكر النسوي في 
 .م(2006-1991قطاع غزة والضفة الغربية 

 أهمية الدراسة: -
 تتمثل أهمية الدراسة في أنها: 

واضحة عن تطور الفكر النسوي في قطاع غزة والضفة تقدم للقارئ العربي صورة وفكرة  -1
م, بما يحقق له الفائدة والمعرفة والدراية حول موضوع تطور الفكر 2006-1991الغربية 

 النسوي في قطاع غزة والضفة الغربية.
تقدم للمؤسسات والشخصيات القيادية النسوية صورة عن تطور الفكر الفلسطيني في قطاع  -2

 , في ظل التطورات المحلية والعالمية المتعلقة بحقوق النساء.غزة والضفة الغربية
 أهداف الدراسة: -
 تهدف الدراسة إلى: 

 بيان دور المؤسسات النسوية في نقد أدوار المرأة االجتماعية واالقتصادية والسياسية. -1
توضيح مقترحات المؤسسات النسوية لألدوار الجديدة للمرأة في المجال االجتماعي  -2

 واالقتصادي. والسياسي
 إبراز دور المؤسسات النسوية في تقديم مشاريع قوانين خاصة بالمرأة. -3
 إظهار دور المؤسسات النسوية في تأهيل كوادر نسوية في المجاالت المختلفة. -4
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 أسئلة الدراسة: -
 تحقيقًا ألهداف الدراسة تسعى الباحثة لإلجابة عن األسئلة التالية: 

 لنسوي في قطاع غزة والضفة الغربية؟ما هي اتجاهات تطور الفكر ا -1
 ما هي العوامل التي أدت إلى تطور الفكر النسوي في قطاع غزة والضفة الغربية؟ -2
 ما هو تأثير التمويل األجنبي على تطور الفكر النسوي في قطاع غزة والضفة الغربية؟ -3
الجتماعية ما هي مقترحات المؤسسات النسوية ألدوار النساء الجديدة في كافة المجاالت ا -4

 والسياسية واالقتصادية؟
ما هو دور المؤسسات النسوية في تقديم مشاريع قوانين خاصة بالنساء؟ وما هو دورها في  -5

 تأهيل كوادر نسوية في كافة المجاالت؟
 حدود الدراسة: -

 تتمثل الحدود المكانية للدراسة في قطاع غزة والضفة الغربية.
ألنها تمثل بداية نشوء المؤسسات  م كبداية للدراسة؛1991سنة أما الحدود الزمنية فقد تم اختيار 

م كنهاية للدراسة؛ ألن سنة 2006والبرامج النسوية مثل )طاقم شؤون المرأة(, وتم اختيار سنة 
م شهدت إجراء انتخابات تشريعية تعتمد كوتا )حصة( خاصة بالنساء على قوائم التمثيل 2006

 النسبي لألحزاب والفصائل.
 الدراسة:  منهج -

 التحليلي. هج البحث التاريخييتبع في الدراسة من
 تقسيمات الدراسة: -
 فصل تمهيدي وأربعة فصول:دراسة تم تقسيمها إلى لتحقيق أهداف ال 

م(, أما 1991فصل تمهيدي بعنوان )النشاط النسائي في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى عام 
في الغرب( وقسم الفصل إلى مبحثين, المبحث األول الفصل األول بعنوان )تطور الفكر النسوي 

تناول تطور قضايا المرأة في الغرب حتى ظهور الحركة النسوية, والمبحث الثاني تناول المؤتمرات 
)المؤسسات النسوية في الضفة الغربية وقطاع الدولية الخاصة بالنساء, وجاء الفصل الثاني بعنوان 

باحث. المبحث األول بعنوان المؤسسات النسوية المتخصصة, غزة, وقسم الفصل الثاني لثالثة م
والمبحث الثاني بعنوان المؤسسات الحقوقية المهتمة بموضوع المرأة, المبحث الثالث بعنوان 

الفصل الثالث تناول )تدريب الكوادر النسوية لخدمة , أما المؤسسات التنموية المهتمة بموضوع المرأة
بية وقطاع غزة, وقسم الفصل الثالث لثالثة مباحث, جاء المبحث الفكر النسوي في الضفة الغر 

األول بعنوان التدريب في مجال العمل البرلماني ووصول المرأة لمواقع القيادة وصنع القرار, 
والمبحث الثاني بعنوان التدريب في مجالي تحليل و إدماج النوع االجتماعي الجندر, ومجال قضايا 

, الزواج المبكر, قتل الشرف(, والمبحث الثالث بعنوان التدريب في مجال األسرة )العنف ضد المرأة
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. الفصل الرابع واألخير تناول موضوع )الفكر حقوق المرأة والقوانين والتشريعات الخاصة بها
م(, وقسم الفصل لثالثة مباحث, 2006-1991التشريعي النسوي في الضفة الغربية وقطاع غزة 

ر التشريعي النسوي السياسي, وتناول المبحث الثاني الفكر التشريعي المبحث األول تناول الفك
 النسوي االجتماعي, أما المبحث الثالث تناول الفكر التشريعي النسوي االقتصادي.

 صعوبات الدراسة: -
واجهت الباحثة مصاعب عديدة خالل إعداد الدراسة, حيث أن الدراسات واألبحاث التي  

المي والفكر النسوي الفلسطيني قليلة, والكثير من تلك الدراسات يتواجد في تتناول الفكر النسوي الع
الضفة الغربية بينما القليل منها يتواجد في قطاع غزة, مع صعوبة الحصول عليها وعلى المعلومات 

إضافة إلى عدم تعاون العديد من المؤسسات الخاصة بالمؤسسات النسوية في الضفة الغربية, 
ة بإعطاء المعلومات أو السماح للباحثة بالزيارة من أجل الحصول على النسوية المتخصص

 المعلومات الالزمة إلعداد الدراسة.
 دراسات سابقة: -
طالل هنية, آليات حماية حقوق المرأة في اتفاقية سيداو "دراسة تحليلية", الدراسة األولى:وفاء  -

 م.2012 -2011غزة, -رسالة ماجستير, جامعة األزهر
الدراسة لدراسة مجهودات األمم المتحدة في حماية حقوق المرأة, واتفاقية سيداو والتزامات  تطرقت

الدول نحوها, أيضًا تحفظات الدول العربية واإلسالمية على االتفاقية, وآليات اإلشراف والرقابة على 
 اتفاقية سيداو.

 أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: 
نساء وعدم اإلقرار بحقهن في المساواة في الحقوق والواجبات تعتبر ظاهرة التمييز ضد ال .1

 ظاهرة تاريخية وعالمية.
ارتبط حظر التمييز على أساس الجنس والمساواة بين الرجل والمرأة بشكل مقنن على  .2

المستوى العالمي بنشأة األمم المتحدة, ويعتبر ميثاقها أول اتفاقية دولية تنص على حظر 
 جنس وتدعو للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.التمييز, على أساس ال

جاءت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو في إطار توجهات  .3
 .تعانيه من تمييزالمجتمع الدولي للتمييز االيجابي لصالح المرأة, ووضع حد لما 

جتماعي والسياسي للخطاب النسوي : مريم محمود المزين, المضمون االانيةالدراسة الث -
م, دراسة تحليلية لفكر الحركة النسوية في محافظات غزة, رسالة 2010 -1994الفلسطيني 

 م.2011غزة,  -ماجستير, جامعة األزهر
تناولت الدراسة تحليل ودراسة المضمون االجتماعي والسياسي للخطاب النسوي الفلسطيني, 

لسطيني يواجهن قدرًا كبيرًا من التمييز االجتماعي وعدم معتبرًة أن النساء في المجتمع الف
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المساواة وأن المرأة الفلسطينية ال تزال بعيدة عن المساواة الكاملة كمواطنة مع الرجل في الحقوق 
 والواجبات.

حاولت الباحثة الوقوف على طبيعة وتداعيات السياق الفلسطيني واإلقليمي والدولي على 
سياسي للخطاب النسوي الفلسطيني في محافظات غزة, وتوصلت المضمون االجتماعي وال
 الباحثة لعدة نتائج منها:

النساء تدريجيًا من مدافعات  تحولأدت لتقلص الجانب التطوعي و العمل النسوي  ؤسسةأن م
عن قضية المرأة إلى موظفات, مما أدى لفقدانهن التأثير الفاعل في صناعة القرار, و ضرورة 

لمشاركة الفعالة للمرأة في العمل العام والممارسة السياسية يهدف ليس فقط النظر إلى أن ا
 لكفالة حقوق المرأة السياسية والقانونية بل الحفاظ على تماسك المجتمع والهوية.

: وفاء محمد حمزة عواد, دور المنظمات النسوية الفلسطينية في تفعيل المشاركة ثالثةالدراسة ال -
-م, رسالة ماجستير, جامعة النجاح2006-2000الفترة الواقعة بين عامي السياسية النسوية في 

 م.2008نابلس, 
تناولت الدراسة موضوع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في مجالس الحكم المحلي واألحزاب 

 السياسية, والنقابات العمالية,...
ن, كما احتوت الدراسة على واستعرضت مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في فلسطي

 استبانة, وتمت مناقشة أسئلة الدراسة وتحليل الفرضيات.
 توصلت الدراسة لعدة نتائج منها: 

أن صناع القرار الفلسطيني عملوا على زيادة المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية من  .4
 خالل ما سنته من قوانين وتشريعات جديدة, مثل نظام الكوتا.

االقتصادي واالجتماعي وزيادة تعليمها شرط أساسي في تفعيل مشاركتها  تحرر المرأة .5
 السياسية.

عبد الفتاح عامر, دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي  ميحالدراسة الرابعة: سمية س -
 م.2007نابلس,  -في األراضي الفلسطينية, رسالة ماجستير, جامعة النجاح

ات النسوية في التخطيط التنموي , وذلك بدراسة أهم الجوانب تناولت هذه الدراسة دور المؤسس
ستراتيجية التي تستند إليها رؤاها شاركة في رسم السياسات والخطط االالتي تساعدها على الم

المستقبلية, ومرجعيتها, وفئاتها المستهدفة, وعالقتها مع الحكومة, وصواًل إلى النتائج التي 
شراكهن في الحياة العامة وفي لجان التخطيط التنموي.حققتها من أجل تحسين وضع النس  اء وا 

توصلت الدراسة لعدد من النتائج التي منها: أن المؤسسات النسوية واعية لجوانب الضعف التي 
ولة عن خطاب ن مسؤ و تعتريها وأهمها عدم وجود مظلة نسوية جامعة للمؤسسات النسوية تك

حدة, و وعي المؤسسات النسوية إلى ضرورة تالفي ستراتيجية نسوية مو انسوي إعالمي موحد, و 
 .مادرها وأهمية توفير التدريبات الالزمة لهو الضعف الذي يعتري ك
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و تأتي الدراسة الحالية لكي توضح تطور الفكر النسوي في قطاع غزة والضفة الغربية, مقدمًة 
تبحث الدراسة في تحلياًل لمجمل البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤسسات النسوية, كما 

اتجاهات المؤسسات النسوية وأفكارها, برامجها, رؤاها, ودور التمويل األجنبي في تحديد تلك 
االتجاهات واألفكار, ومعرفة مدى التقدم والتطور الذي حققته النساء في قطاع غزة والضفة 

تطور الفكري الغربية في كافة المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية, في ظل ظهور ال
 م.1991النسوي عام 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي
 

 م (1991 –م  1920النشاط النسائي في قطاع غزة والضفة الغربية )     
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 م (1991 – م 1920) نشاط النسائي في قطاع غزة والضفة الغربيةال     
من النساء العربيات, لما وقع  اتسم واقع المرأة الفلسطينية بخصوصية ميزته عن واقع غيرها

عليها من مسؤوليات داخل األسرة, خالل فترة معاناة شعبنا الفلسطيني الطويلة والمستمرة لمقاومة 
االحتالل, ولما قامت به من أدوار بارزة وهامة خالل مراحل التحرر الوطني, فكانت مسيرتها 

ستوى جيد من الخبرة اكتسبته عبر النضالية طويلة وحافلة بالتجارب الصعبة التي أوصلتها لم
 .(1)مشاركتها وانخراطها في المجتمع والسياسة من أجل األسرة والوطن

 
 م(1947 -1920المرأة الفلسطينية )أواًل: 

لم يكن واقع المرأة الفلسطينية منذ بداية القرن العشرين يتميز باألحداث والتغيرات الهامة, 
وشبه منغلق,و شكلت الزراعة األساس االقتصادي األول لكنها عاشت ضمن مجتمع تقليدي محافظ 

% من سكان فلسطين, أي األغلبية من 71فيه, فوصلت نسبة الريفيين والعاملين في الزراعة إلى 
م, وكان دور المرأة مقتصرًا على األعمال المنزلية واالهتمام بالبيت 1922السكان في عام 

  .(2)عةواألطفال والزوج, والخروج للعمل في الزرا 
و كانت حياة الفالح صعبة وتحتاج للتعب والمشقة, ومساندة المرأة للرجل من أجل الحصول على 

  القوت اليومي ومتطلبات الحياة.
أما سكان المدن كان عملهم يقوم على الصناعات الزراعية مثل الصابون, ومعاصر الزيتون 

داريين ومعلم ين, وشكلوا جميعهم فئة محددة من السكان, والتبغ وأعمال البناء, والمحاجر, وكتبة وا 
 .(3)كان الوضع االقتصادي متدنيًا في فلسطين بشكل عام

و السبب البارز لذلك الوضع المتدني كان االحتالل البريطاني, الذي عمل على وضع 
العراقيل الكثيرة أمام نمو أي صناعة وطنية فلسطينية, وعمل على الحد من انتشار التعليم إال 

لى عمال وكادحين بالد رجة التي يحددها االحتالل, عندما يحتاج موظفين يعرفون القراءة والكتابة, وا 
جهلة يمكن استغاللهم, عملت حكومة االحتالل أيضًا على إقرار ميزانيات ضئيلة جدًا للتعليم, وال 

نصف تساعد على فتح مدارس جديدة أو التوسع في التعليم, ولم تقبل في مدارسها إال حوالي 
  .(4)المتقدمين

                                                 

م, 2001, 10عددم, رؤية,1987م إلى انتفاضة 1967دنيا األمل إسماعيل: المرأة الفلسطينية من هزيمة  (1)
 .78ص
 .40صم,1991القدس, الطبعة األولى, م, 1990-1903عزت دراغمة: الحركة النسائية في فلسطين  (2)
 .32م, ص1990, 210ددب الغنيمي: تطور وضع المرأة الفلسطينية: شؤون فلسطينية,عزين (3)
مركز  -دراسة اجتماعية ميدانية تحليلية, منظمة التحرير الفلسطينية غازي الخليلي: المرأة الفلسطينية والثورة (4)

 .71,72, صم1977األبحاث, لبنان, 
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يالحظ من ذلك أن األوضاع االقتصادية و االجتماعية, والحياتية كانت صعبة على 
  الفلسطينيين باختالف أعمارهم وجنسهم وشرائحهم في تلك الفترة.

بالرغم من العادات والتقاليد الشديدة والصارمة, وقوة القوانين التي وضعتها الحمولة والعائلة 
أبنائها والحفاظ عليهم, نجحت المرأة الفلسطينية بالمشاركة في النضال الوطني لتحكم سير حياة 

ضد االحتالل البريطاني, وتمثلت مشاركتها في المظاهرات واالحتجاجات, بخاصة بعد صدور 
م, فقد عمت المظاهرات واالحتجاجات المطالبة بإلغاء ذلك التصريح 1917تصريح بلفور عام 

بمشاركة من المرأة, وعملت بعض الرائدات في الحركة النسائية الفلسطينية جميع المدن الفلسطينية 
مثل زليخة الشهابي وميليا السكاكيني على قيادة وتعبئة المرأة للقيام بالمظاهرات واالحتجاجات 

 .(1)واالعتصامات
م  أنشئت جمعية النهضة 1924شاركت المرأة أيضًا من خالل انشاء الجمعيات, عام 

ي مدينة رام هللا, وقامت بجمع التبرعات لشراء األسلحة للمناضلين الثوار, وعملت على النسائية ف
تشكيل فريق من الممرضات لتقديم خدمات االسعافات, وقدمت المساعدة ألسر المتضررين من 

 .(2)عدوان االحتالل البريطاني
أكتوبر عام وتشكلت لجنة السيدات العربيات على أثر مؤتمر عام عقد في القدس في شهر 

سيدة عربية, وتم بعد المؤتمر تشكيل لجان عدة للسيدات العربيات في عدة  300م, حضرته 1929
مدن فلسطينية مثل لجنة السيدات العربيات في القدس, ولجنة السيدات العربيات في عكا, و 
السيدات العربيات في يافا, عملت تلك اللجان على إرسال برقيات االحتجاج ضد تصرفات 

 .(3)اعتداءات سلطات االحتالل البريطاني, واالشتراك في التظاهرات السياسيةو 
وكان من أهم أهداف المؤتمر إنشاء حركة قومية معززة بجميع المنظمات النسائية, وفي نفس 
العام عقدت النساء الفلسطينيات مؤتمرهن الثاني, أكدن فيه على ما جاء من قرارات في المؤتمر 

مرأة الفلسطينية القيام بنهضة وطنية عربية, وتعهدت القائمات على المؤتمر بأن األول, وطالبن ال
 .(4)تستمر المرأة في نضالها حتى يلغى تصريح بلفور ويتم دحر االحتالل

م, حيث أعلن اإلضراب العام في فلسطين لمدة 1936وشاركت المرأة الفلسطينية في ثورة 
بريطانية, استشهد خاللها عشرات الفلسطينيين وكان ستة أشهر, ودارت عدة معارك مع القوات ال

من بينهم بعض الشهيدات مثل المناضلة فاطمة غزال التي استشهدت في معركة وادي عزون عام 

                                                 

 .40م, ص1990-1903عزت دراغمة: الحركة النسائية في فلسطين  (1)
 .المرجع نفسه (2)
 .78, 77غازي الخليلي: المرأة الفلسطينية والثورة, ص (3)
 .66, صم1992, 201ددمحمد جعفر: المرأة الفلسطينية في قلب االنتفاضة, بسلم, ع (4)
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, وعملت المرأة في نقل السالح إلى الثوار عبر نقاط التفتيش والمراقبة التي وضعها (1)م1936
ار في مواقعهم, وجمع التبرعات وتوزيعها على أسر االحتالل البريطاني, ونقل التموين إلى الثو 

  .(2)وعائالت الشهداء والمعتقلين
م(, تم تشكيل 1936أكتوبر –م, وأثناء إضراب الستة أشهر)من أبريل 1936في نفس العام 

م, سميت باسم لجنة فتيات جنين, عملت اللجنة على تنظيم 1936لجنة نسائية في جنين عام 
لقاء الخ طابات الوطنية, وجمع التبرعات للجنة العربية العليا في القدس, وفي أواخر المظاهرات وا 

العشرينيات و أوائل الثالثينيات تم في قطاع غزة وبقيادة أول رائدة للعمل النسائي السيدة عصام 
حمدي الحسيني, تشكيل أول جمعية نسائية وهي جمعية النهضة النسائية, رأستها زوجة رشدي 

تم إنشاء جمعية اإلتحاد النسائي كفرع لجمعية االتحاد النسائي العربي في مدينة الشوا, بعد ذلك 
تجاوزت مشاركة المرأة نطاق الحدود الفلسطينية, وخرجت للمشاركة في المؤتمر  .(3)القدس

م, لنصرة الشعب الفلسطيني وحضرت 1938النسائي العربي الذي عقد في القاهرة في أكتوبر 
ن ضمنها الوفد الفلسطيني المشارك,و صدرت عن المؤتمر عدة قرارات المؤتمر وفود عربية م

 هامة, منها:
استنكار السياسة البريطانية التعسفية في فلسطين والتأكيد على شرعية المطالب العربية في  .1

 التحرر واالستقالل.
 .(4)مناشدة الدول العربية واألجنبية التدخل من أجل القضية الفلسطينية بالحق والعدل .2

م, وظهرت وتفاعلت بشكل واضح داخل 1938انتظمت الحركة النسائية الفلسطينية عام 
,و يعود ذلك لوجود نظرة طبقية (5)المدن, دون الريف, ودون التعاون بين نساء المدن ونساء الريف

في المجتمع الفلسطيني آن ذاك, والختالف نمط الحياة بين نساء الريف ونساء المدينة, وانشغال 
 الريفية في أمور الحياة الصعبة. المرأة

ذلك ال يعني أن المرأة الريفية لم تشارك في النضال الوطني, فقد شاركت المرأة في الريف 
المناضلين ميدانيًا, ولبست الزي العسكري وقاتلت في صفوف الثوار, كما ساهمت نساء الريف في 

 .(6)العديد منهن شهيدات وجريحات مدينة نابلس بنقل األسلحة, والطعام, واللباس للثوار, وسقط

                                                 

 .42م,ص1990-1903عزت دراغمة: الحركة النسائية في فلسطين  (1)
 .66, ص,قلب االنتفاضةمحمد جعفر: المرأة الفلسطينية في  (2)
 .48م, ص1990 -1903عزت دراغمة: الحركة النسائية في فلسطين  (3)
 .67, 66محمد جعفر: المرأة الفلسطينية في قلب االنتفاضة,  ص (4)
 .42زينب الغنيمي: تطور وضع المرأة الفلسطينية,شؤون فلسطينية, ص (5)
 .48م, ص1990 -1903عزت دراغمة: الحركة النسائية في فلسطين  (6)
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م إلى مؤتمر نسوي عربي, حضرته حوالي 1946دعيت الحركة النسائية الفلسطينية عام 
امرأة من مختلف البلدان العربية, نتج عن المؤتمر رفع مذكرة احتجاج للمندوب السامي  3000

 .(1)لشعب الفلسطينيالبريطاني للتنديد بالسياسة التعسفية والممارسات الهمجية ضد أبناء ا
م وجهت دعوة للحركة النسائية الفلسطينية لحضور المؤتمر النسائي 1947وفي العام 

العالمي في نيويورك, قوبلت الدعوة برفض من الحركة النسائية, استنكارًا لموقف الرئيس األمريكي 
  .(2)هاري ترومان من القضية الفلسطينية

 
 م( : 1966 -1948لسطينية ) ثانيًا: المرأة الف

م, بما في ذلك المرأة 1948تأثرت جميع فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بهزيمة عام 
الفلسطينية جراء قيام الكيان الصهيوني باالستيالء على الجزء األكبر من أرض فلسطين وطرد 

ألف فلسطيني بال مأوى وبال مصدر رزق,  900السكان من بيوتهم وقراهم, حتى وجد ما يزيد عن 
 .(3)عدا عن تشتتهم في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية, قطاع غزة, األردن, سوريا, ولبنان

م تغيرات واضحة ومباشرة في المجتمع الفلسطيني نتيجة انهيار القوى 1948وأحدثت هزيمة 
االقتصادية وفقدان األرض التي كانت تشكل أول ركائز القوة االقتصادية, كما اختلت الحياة 

عية للفلسطينيين الذين تركوا قراهم, ولسكان المدن الذين تهجر بعضهم وبقي اآلخر تحت االجتما
, ونتيجة لتلك التغيرات تطور نضال المرأة الفلسطينية فلم يقتصر على (4)حكم االحتالل الصهيوني

جوانب النضال الوطني, بل شمل الجانب االجتماعي, الثقافي, والصحي, ولم يكن مقتصرًا على 
 .(5)اء في المدينة أو القرية بل شمل النساء في المدن, القرى, والمخيماتالنس

حدثت تغيرات نسبية في القيم العشائرية والتقليدية التي كانت تحكم القرى والمدن الفلسطينية, 
وتغيرت مالمح العالقات االجتماعية وسط التجمعات الفلسطينية, وتم السماح للمرأة بالخروج إلى 

, وللمساعدة على توفير (6)عدد كبير منهن في أعمال الفالحة واألعمال المنزلية العمل, وعمل
مصدر الرزق عملت الحركة النسائية من خالل الجمعيات واالتحادات الخاصة بالمرأة على إنشاء 
مراكز التدريب المهني, عقد الدورات لتهيئة المرأة مهنيًا مثل)مشاغل الخياطة, النسيج, التطريز, 
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ل اليدوية, إقامة الندوات, إلقاء المحاضرات التأهيلية والثقافية, افتتاح رياض األطفال األعما
 .(1)والمشاريع اإلنتاجية( التي توفر دخاًل لألسرة, ولو كان بسيطاً 

سمح للمرأة خالل تلك الفترة بالخوض في مجال التعليم, لتكون أكثر تأهياًل وقدرة على القيام 
دي ألسرتها, كذلك الرجال ازدادت توجهاتهم نحو التعليم في مدارس بأعمال توفر الدخل الما

األونروا, بعد أن فقدوا األرض التي كانت مصدر رزقهم وفقدوا بيوتهم وقراهم, ليصل عدد التالميذ 
تلميذًا في المرحلتين  30.932م في مدارس األونروا من غزة, سوريا, األردن, ولبنان 1963عام 

% , وفي المرحلة االبتدائية كانت 36.77إناث أي بنسبة  11.376, منهم اإلعدادية والثانوية
من  52.493تلميذ كان منهم  117.300%, حيث بلغ عدد التالميذ 44,85نسبة الفتيات 

  .(2)اإلناث
وفتحت الجامعات أبوابها أمام الطالبات الفلسطينيات, ففي مطلع الستينات التحقت النخبة 

اسة في الجامعات مثل الجامعة األمريكية في بيروت ومصر, والجامعات األولى من الفتيات للدر 
, وأصبح الكثير من الفتيات الفلسطينيات مدرسات في الدول العربية, عملت في الكويت (3)المصرية

 2.590م عملت في السعودية 1969 -1968فلسطينية, وفي سنة  2.258م نحو 1965عام 
  .(4)فتاة فلسطينية 77أبو ظبي , وفي 249, قطر 121فتاة, البحرين 

لم تبتعد الحركة النسائية في تلك الفترة عن ممارسة أعمالها النضالية, ففي قطاع غزة شاركت 
م التي اجتاحت القطاع لالحتجاج على مشروع توطين الالجئين 1954النساء في مظاهرات عام 

أثر االعتداء الصهيوني  م على1955الفلسطينيين في صحراء سيناء, وشاركت في مظاهرات عام 
م, واالنسحاب اإلسرائيلي 1956على محطة سكة الحديد, وأثناء العدوان الثالثي على مصر عام 

م, وفي المظاهرات التي خرجت بعد اإلعالن عن خطة تدويل قطاع غزة, 1957من القطاع عام 
.(5)مشروع التدويل استمرت المظاهرات ضد خطة التدويل أسبوعًا كاماًل حتى تم التمكن من إسقاط

  
وشاركت الحركة النسائية الفلسطينية في مؤتمر المرأة اإلفريقي اآلسيوي الذي عقد في القاهرة 

م, مثلت الحركة النسائية الفلسطينية للمؤتمر خمس نساء فلسطينيات, وكان 14-23/1/1961
ؤتمر قرارات خاصة المؤتمر األول من نوعه, عقد ليناقش قضايا المرأة في القارتين, وأصدر الم

بالقضية الفلسطينية, وأعلن أن إسرائيل قاعدة استعمارية وجودها يهدد السالم العالمي, وأعلن 
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المؤتمر تأييده جميع الحقوق الشرعية لشعب فلسطين وغيرها العديد من القرارات الخاصة بالقضية 
  .(1)الفلسطينية
ن أهم أهدافه رفع مستوى المرأة م تأسس االتحاد النسائي الفلسطيني,و كان م1964عام 

, وجاء تشكيل االتحاد (2)اقتصاديًا, اجتماعيًا, صحيًا, ورعاية المرأة العاملة, ورعاية األمومة والطفولة
م خطوة هامة للتوعية على صعيد بلورة الهوية السياسية 1965العام للمرأة الفلسطينية عام 

شأ االتحاد عدة فروع له في مختلف مناطق تجمعات , وأن(3)الفلسطينية للمرأة والعمل على إبرازها
الشعب الفلسطيني, وعمل على توعية وتنظيم المرأة الفلسطينية وتأطيرها في مختلف مناطق 
الشتات, واعتبر أحد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية, ساهمت المرأة من خالل االتحاد في 

  .(4)حركة المقاومة وفي المنظمات الشعبية والنقابات
 
  م( :1986 -1967) المرأة الفلسطينية ثالثًا: 

م احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة, وأصبحت تتحكم في جميع 1967بعد هزيمة 
ألف شخص من الضفة, وفرض  300الموارد والخدمات, وفي الوضع االقتصادي, عدا عن طرد 

 .(5)ائع اإلسرائيليةالضرائب الباهظة, وا غراق السوق المحلية الفلسطينية بالبض
فكان على المرأة الفلسطينية أن تواجه مع شعبها قسوة األوضاع في تلك الفترة وأن تمد يد العون 
ألسرتها وأهلها وتدافع عن أرضها مع أبناء شعبها, فازدادت نسبة النساء العامالت من عام 

 .(6)%, دون العامالت في مجال الزراعة119م إلى 1978 -1967
رأة في تلك الفترة في مجاالت متعددة, وتجاوزت المهن التقليدية مثل التمريض, عملت الم 

الحياكة, التعليم, التطريز, الزراعة المنزلية, ودخلت ميادين عمل جديدة مثل العمل الزراعي 
المأجور, و الصناعات التحويلية المنزلية )التعليب والتغليف(, العمل في مصانع المالبس الجاهزة, 

ات الحرفية كالفخار والخزف وأشغال القش, ومع ارتفاع مستوى تعليم المرأة الفلسطينية الصناع
 .(7)اتجهت نحو األعمال اإلدارية, المكتبية, الطب, المحاماة, الهندسة, الصيدلة, والصحافة

                                                 

 .214, صم1984, 1, ط2لدالموسوعة الفلسطينية: القسم الرابع, مج (1)

 .77, صم2002, 21لفلسطينية تاريخه الحديث والمعاصر, رؤية, عغازي الصوراني: دور المرأة ا (2)
 .104, صم1991, 1إصالح جاد: تطور الدور السياسي للمرأة الفلسطينية حتى االنتفاضة, شؤون المرأة, ط (3)

 .68محمد جعفر: المرأة الفلسطينية في قلب االنتفاضة, ص (4)
, م2001, 10م, رؤية, ع1986م إلى انتفاضة 1967زيمة دنيا األمل إسماعيل: المرأة الفلسطينية من ه (5)

 .79ص

 .68محمد جعفر: المرأة الفلسطينية في قلب االنتفاضة, ص (6)
 .80م, ص1987إلى انتفاضة  1967دنيا األمل إسماعيل: المرأة الفلسطينية من هزيمة  (7)



7 

 

ونالت المرأة الفلسطينية نصيبًا وافرًا من التعليم على الرغم من شروط االحتالل التعسفية ضد 
ؤسسات التعليمية وتعطيل الدراسة والتدخل في المنهاج الدراسي, فكانت نسبة األمية في صفوف الم

%, لكنها 65,1م تصل إلى 1970سنة فما فوق في الضفة الغربية عام  14النساء من سن 
% 65,3م, وفي قطاع غزة انخفضت نسبة األمية من 1984% عام 37,9انخفضت إلى أقل من 

سنوات  9فترة الزمنية, ولنفس الفئة العمرية, وارتفعت نسبة من أنهين % في نفس ال35,1إلى 
% 37% إلى 19م, ومن 1982%عام 26م إلى 1970% عام 9دراسية في الضفة الغربية من 

خالل الفترة الزمنية ذاتها في قطاع غزة, وارتفعت نسبة اإلناث في المعاهد والجامعات في الضفة 
% عام 43,5م, إلى 1978 -1977ب للعام الدراسي % من مجموع الطال40الغربية من 

  .(1)م1984
م قرر الحاكم العسكري اإلسرائيلي تعديل قانون االنتخابات األردني لسنة 12/4/1976
م, وبتعديل القرار أعطي 1950م الذي كان يعمل فيه بعد ضم الضفة الغربية لألردن عام 1955

ضمنهم النساء بالتصويت في االنتخابات البلدية سنة فما فوق ومن  21الحق لكل فلسطيني يبلغ 
والترشح لها, كان هدف االحتالل من إصدار القرار العمل على إيجاد قيادة للشعب الفلسطيني 
لفرض صيغة الحكم الذاتي بداًل من القيادة الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية, وجاءت نتائج 

مخيبة آلمال الصهاينة, حيث أدت االنتخابات إلى نجاح  االنتخابات بعد مشاركة المرأة الفلسطينية
  .(2)معظم قوائم القوى الوطنية والقومية المرشحة

وقامت المرأة بمضاعفة مسؤوليتها تجاه أبناء شعبها, وعملت على تكثيف العمل من أجل 
تخفيف آالم ومعاناة من شردوا وهدمت بيوتهم و فقدوا أحد أفراد أسرتهم, فشكلت جمعيات 
ومؤسسات إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات القائمة من قبل, فعملت على تقديم المساعدة مثل 
تأمين الحليب لألطفال, و الدم للمرضى, و جمع المالبس واألغذية, والمال من المواطنين, وقدمت 
اإلعانات الشهرية لعائالت الشهداء بشكل ثابت ومنتظم من التبرعات التي كانت الجمعيات تقوم 

 .(3)بجمعها
, رأت مجموعة من الشابات الفلسطينيات ضرورة تشكيل حركة نسائية 1978و بداية عام 

قوية تربط بين التحرر السياسي والتحرر االجتماعي, فعملن على إقامة المشاريع التي تهدف 
ة لمساعدة أسر الشهداء, المعتقلين, والمحتاجين, وحفظ التراث التراث الشعبي الفلسطيني, وتعبئ

المرأة تعبئة سياسية, ثقافية, فكرية, واجتماعية لخدمة المجتمع, وشكلت الفتيات والشابات أطر 
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أطر نسائية تعكس فكر  5ثم أصبحت  4واتحادات اللجان النسوية, وصل عدد تلك األطر إلى 
ستراتيجية الحركة الوطنية الفلسطينية  .(1)وا 

م في الضفة الغربية, وضمت في 1978من األطر النسوية لجنة العمل النسائي عام  
صفوفها  المئات من الكوادر النسائية النشيطة من كافة الفصائل واالنتماءات السياسية, وبعد أقل 
من عامين أدت الخالفات إلى تفكك اللجنة, مما أدى إلى تشكيل أطر نسوية جديدة مثل لجنة 

م, 1982ة المرأة للعمل االجتماعي م, لجن1981م, لجنة المرأة الفلسطينية 1980المرأة العاملة 
 .(2)تميزت برامجها بالجمع بين القضايا الوطنية السياسية والقضايا االجتماعية التي تخص المرأة

لقد عقدت المرأة الفلسطينية وشاركت في عدة مؤتمرات منها: مؤتمر المرأة العربية الذي 
طفولة التابعة لهيئة األمم المتحدة في نظمته جامعة الدول العربية باالشتراك مع منظمة رعاية ال

م, دعت إلى 1979و المؤتمر االجتماعي الفلسطيني األول في القدس عام  (3)م1972القاهرة سنة 
عقده اتحادات الجمعيات الخيرية في الضفة والقطاع, وأقيمت ندوات المؤتمر على مدى ثالثة أيام 

االجتماعي التطوعي ومشكلة األمية والتصدي  نوقشت خاللها العديد من القضايا مثل فلسفة العمل
 .(4)لها وغيرها العديد

أيام متواصلة, بدعوة من 3م  لمدة 1981عقد المؤتمر االجتماعي الفلسطيني الثاني عام 
اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس ومشاركة الجمعيات العاملة في الضفة والقطاع, ناقش المؤتمر 

م, 1984لمشكلة, وعقد المؤتمر االجتماعي الفلسطيني الثالث عام مشكلة المعاقين وخصص لتلك ا
سيدة موزعات على  2500بلغ عدد النساء األعضاء في اتحاد لجان العمل النسائي في المؤتمر 

لجنة تنتشر في القرى والمخيمات واألحياء الشعبية, وخصص المؤتمر أيامه الثالثة لمناقشة  40
 .(5)قضايا الطفل الفلسطيني

م, خرجت 1967ا واصلت المرأة الفلسطينية نضالها ضد االحتالل اإلسرائيلي عقب هزيمة كم
م احتجاجًا على قيام سلطات االحتالل بإجراء أول 1968أول مظاهرة نسائية في القدس سنة 

عرض عسكري إسرائيلي, رفعت النساء الشعارات المنددة باالحتالل والمؤكدة على عروبة القدس, 
م قامت مظاهرة 1968سيدة فلسطينية, وفي الذكرى األولى لالحتالل عام  15تقال تم خاللها اع

 .(6)سيدة فلسطينية طافت المدن الفلسطينية 4000نسائية ضخمة خرجت فيها 
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م في مخيم البريج في قطاع غزة ضد االعتقال الجماعي 1968وخرجت مظاهرة نسائية عام  
بات, واعتقلت الكثير من النساء والفتيات بتهمة وتم على أثرها اعتقال أربع نساء وخمس طال

االشتراك في المظاهرات التي قامت احتجاجًا على محاوالت إحراق المسجد األقصى واالعتداءات 
م, وبعد أن قام الجندي اإلسرائيلي آلن فودمان بإطالق 1969المتكررة على األماكن المقدسة عام 

م خرجت مدن الضفة والقطاع في 1982ريف عام الرصاص على المصلين في الحرم القدسي الش
 .(1)امرأة من النساء المتظاهرات 66مظاهرات عنيفة استشهد فيها عدد من الفلسطينيين, وجرح 

قامت النساء أيضًا بتوزيع المنشورات التحريضية ضد قوات االحتالل والمستوطنات, وفي 
ووصل عدد  (2)شطتها ضد االحتاللم ألقي القبض على المناضلة فاطمة برناوي ألن1967بداية 

معتقلة فلسطينية ألول مرة في تاريخ الحركة النسائية الفلسطينية,  100م إلى 1968المعتقالت عام 
امرأة, لضراوة المقاومة الشعبية العنيفة  18م 1971 -م1967وسقطت في قطاع غزة بين عام 

ستشهدت المناضلة شادية أبو غزالة عام , كما ا(3)التي اندلعت في القطاع خالل تلك الفترة الزمنية
م ألقي القبض على عدد من المناضالت منهن رسمية أبو عودة, و 1969م, أما عام 1968

  .(4)عائشة عودة, ومريم الشخشير, ولطيفة الحواري, ورشيدة عبيد
 
  م(:1990 -1987) المرأة الفلسطينية رابعًا: 

يوكوزا في تمام الساعة السابعة بدهس مجموعة م قام اإلسرائيلي هيرتزل 8/12/1987بتاريخ 
من العمال الفلسطينيين عند محطة إيرز شمال قطاع غزة, مما أدى إلى استشهاد ثالثة من العمال 
وجرح تسعة منهم, أدت تلك الحادثة إلى انفجار غضب الشعب الفلسطيني ضد ظلم وسطوة 

حاء مدن, قرى, ومخيمات فلسطين, لتقوم االحتالل اإلسرائيلي, انتقلت شرارة الغضب إلى جميع أن
 .(5)انتفاضة شعبية سالح الفلسطيني فيها الحجارة

شاركت المرأة بقوة وفعالية في النضال الوطني خالل فترة االنتفاضة, وعملت على قذف 
 الحجارة, جدل المقاليع, مراقبة الشوارع واألزقة أمام الشبان والمناضلين, توزيع المنشورات والبيانات,
تنظيم المظاهرات والمسيرات, تخليص الفتيان واألطفال من أيدي جنود االحتالل, حياكة المالبس 

                                                 

 .92, 91م, ص1987م إلى انتفاضة 1967دنيا األمل إسماعيل: المرأة الفلسطينية من هزيمة  (1)
 .69, 68محمد جعفر: المرأة الفلسطينية في قلب االنتفاضة, ص (2)
, م1991, 1بعةالنتفاضة, شؤون المرأة, , طإصالح جاد: تطور الدور السياسي للمرأة الفلسطينية حتى ا (3)

 .106,107ص
 .69, 68محمد جعفر: المرأة الفلسطينية في قلب االنتفاضة, ص (4)
مكتبة الشروق م(,1991 -1987عبد القادر ياسين: نساء فلسطين في معترك الحياة )في انتفاضة الحجارة  (5)

 .85ص م,2012الدولية, الطبعة األولى, 
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وخياطتها وخاصة الزي العسكري للشبان, خياطة العلم الفلسطيني, توزيع المواد التموينية على 
 .(1)العائالت, زيارة ذوي المعتقلين والشهداء والجرحى

عمل وعملت على مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية مقابل كما أضربت المرأة العاملة عن ال 
إنعاش وتشجيع االقتصاد الوطني والمنزلي, وعملت على اختراق منع التجول لمد المخيمات 

 .(2)باألغذية الالزمة والمواد الطبية
تشكل المجلس النسوي األعلى لألطر النسوية في منظمة التحرير الفلسطينية لقيادة العمل 

ل فترة االنتفاضة, وبرز خالل تلك الفترة دور المنظمات األهلية أو غير الحكومية, النسائي خال
 .(3)كانت أنشطتها وأعمالها تتم بالتنسيق مع أحزاب وفصائل الحركة الوطنية الفلسطينية

دعا في بداية االنتفاضة اتحاد لجان المرأة العاملة إلى حملة تضامنية مع األسرى والمعتقلين, تم 
م في 1989امرأة, وفي عام 10.000حملة تقديم بلوفر صوف لكل معتقل, شاركت فيها خالل ال

بلوفر صوف على أهالي المعتقلين,  4000يوم السجين الفلسطيني, وزع المجلس النسوي األعلى 
وتم التبرع بالدم عبر حملة قام بها المجلس النسوي مع لحان اإلغاثة الطبية, لم تقتصر األنشطة 

فئة محددة أو عمر معين, فشاركت الطبيبات, الطالبات, الفالحات, األكاديميات,  النسوية على
  .(4)وربات البيوت 

جريحة,  600شهيدة, و 30فسقط خالل األشهر الثالثة األولى من االنتفاضة أكثر من 
 42امرأة, ومع مرور ثمانية أشهر من االنتفاضة وصل عدد الشهيدات إلى  80وأجهضت نحو 

 .(5)شهيدة 
لقد نما وتطور الوعي الفكري لدى المرأة الفلسطينية على الرغم من الظروف الصعبة عقب  

االنتفاضة وسياسة االحتالل اإلسرائيلي الهمجية ضد المرأة, فقد ازداد عدد الشابات والنساء 
ألف  100العضوات والمنتميات لألطر والمنظمات السياسية والنسوية, ووصل عددهن لنحو 

 .(6)سيدة
م, بدأت تظهر ألول مرة في 1990ببدء هدوء  غضب االنتفاضة وتوقيع مؤتمر مدريد عام  

المجتمع الفلسطيني منظمات نسوية غير حكومية, تعمل بعيدًا عن األحزاب والفصائل الوطنية 

                                                 

 .66م, ص1990 -1903الحركة النسائية في فلسطين  عزت دراغمة: (1)
 .129, صم1996, 74 ددعبد القادر ياسين: دور المرأة الفلسطينية في االنتفاضة, صامد االقتصادي, ع (2)

 .79غازي الصوراني: دور المرأة الفلسطينية تاريخه الحديث والمعاصر, ص (3)
 .90م(, ص1991 -1987ياة )في انتفاضة الحجارة عبد القادر ياسين: نساء فلسطين في معترك الح (4)
 .131, 130عبد القادر ياسين: دور المرأة الفلسطينية في االنتفاضة, ص (5)

 .67م, ص1990 -1903عزت دراغمة: الحركة النسائية في فلسطين  (6)



11 

 

وبانفصال تام عنها, عملت على نشر الوعي بين النساء وبحسب الميزانية والخطة المقررة 
  .(1)للمشروع
اوزت المؤسسات النسوية في هذه المرحلة الجانب العمل اإلغاثي, وأخذت تعمل لبناء تج

وتمكين المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص وتعزيز قدراتها, وتهدف بعض تلك المؤسسات 
النسوية إلى رفع مستوى المرأة من النواحي الثقافية واالجتماعية واالقتصادية, كما نشطت تلك 

جال النشاط اإلعالمي من خالل إقامة المؤتمرات واالشتراك في الندوات والدعوة المؤسسات في م
 (.2) لالجتماعات النسوية

وبرزت مؤسسات تنموية ونسوية متخصصة في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات بمبادرة 
اث, من نساء عملن بعيدًا عن األحزاب السياسية, تمثلت تلك المؤسسات في مراكز دراسات وأبح

ومراكز إرشاد تهدف إلى فهم واقع المرأة الفلسطينية من خالل توسيع الجدل والنقاش على المستوى 
الوطني حول قضايا المرأة, ولتطوير استراتيجيات عمل واقعية للتعامل مع تلك اإلشكاليات التي 

 (.3تتعرض لها المرأة ومحاولة وضع المسألة النسوية ضمن أولويات األجندة الوطنية)
نخلص إلى أن واقع المجتمع الفلسطيني بشكل عام والمرأة بشكل خاص يختلف عن واقع 
المرأة األجنبية خالل العصور القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة, فال يمكن العمل وتطبيق كل 
ما قامت به النسويات الغربيات في مجتمعنا الفلسطيني لخصوصيته, و ضرورة مالحظة وتحليل 

ت األجنبية التي تردنا من الغرب جيدًا وفهمها فهمًا صحيحًا قبل استخدامها والعمل بها المصطلحا
مثل مصطلح الجندر الذي انتشر داخل المجتمع الفلسطيني بشكل كبير حديثًا, أما المؤتمرات 
الدولية التي تحمل في ظاهرها مصطلحات السالم والعدالة وحماية الحقوق تحتاج للتدقيق جيدًا في 

ودها قبل التوقيع عليها والعمل بناء على بنودها ألنها في غالبها إن لم يكن جميعها تحمل في بن
طياتها مخاطر كبيرة أكبر بكثير من الفوائد, ويمكن مالحظة ذلك في بنود اتفاقية القضاء على 

 م, ومؤتمر السكان في القاهرة1995م, ومؤتمر بكين1979جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو
 م وغيرها.1994

المرأة الفلسطينية مرت بتجارب ميزتها عن باقي نساء العالم, فقد شاركت في النضال الوطني 
وفي الحياة االجتماعية منذ القدم, ومع مرور الوقت وتغير الظروف السياسية المحلية والظروف 

ان في السابق, واألوضاع العالمية بدأ واقع المرأة في فلسطين يتخذ مسارًا آخر يختلف عما ك

                                                 

 .80غازي الصوراني: دور المرأة الفلسطينية تاريخه الحديث والمعاصر, ص (1)
فاعلية التدريب المقدم من المؤسسات النسوية في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديًا من وجهة نظر  تمام دراغمة: 2

 .33, صم2014المستفيدات أنفسهن, رسالة ماجستير, جامعة النجاح, 
آمال صيام: تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلية النسوية في قطاع غزة, رسالة  3

 .56, صم2010, جامعة األزهر, ماجستير
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بظهور المؤسسات النسوية المهتمة بالمساواة بين المرأة والرجل, تمكين وتنمية المرأة, وصول المرأة 
لمواقع صنع القرار, وتحسين وضع المرأة في القوانين والتشريعات المحلية عبر تعديلها واإلضافة 

 إليها, وغير ذلك.
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 ولالفصل األ 
 في الغرب النسوي  وتطور الفكر أةنش 

 
الحركة المبحث األول: تطور قضايا المرأة في الغرب حتى ظهور  -

 النسوية.

 المبحث الثاني: المؤتمرات الدولية الخاصة بالنساء. -
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  األول الفصل 
 في الغرب الفكر النسوي  أةنش

ورة وتغير كبير في الجانب حداث ثم في أوربا على إ1750 عام عملت الثورة الصناعية
االقتصادي, لكن ذلك التغير لم يقتصر على الجانب االقتصادي فقط, بل كانت الثورة الصناعية 
بداية لتغير دور المرأة الغربية في المجتمع, وبداية لثورتها ضد الظلم واالضطهاد الذي وقع عليها 

سيتم خالل و الحضارات الغربية, من المجتمع الغربي ورجال الدين, والممارس ضدها منذ أقدم 
ب على نشره وعلى ظهور الفكر النسوي, الذي يعمل الغر الفصل التعرف على الثورة النسوية الغربية 

 في كافة أنحاء العالم.
 ودراسة تطور قضايا المرأة في الغرب حتى ظهور الحركة النسوية, فصل األولتناول ال       

أما المبحث , النسوية الحركةضايا المرأة في الغرب حتى ظهور دراسة تطور قلتطرق المبحث األول 
 .لثاني تناول قضايا المرأة في المؤتمرات واالتفاقيات الدوليةا
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 المبحث األول
 النسويةالحركة حتى ظهور  تطور قضايا المرأة في الغرب

 
  الغربية في العصور الوسطى المرأة أوال:
سيحية وشعائرها رفعت من مكانة المرأة في بعض الجوانب, بالمقابل من ذلك مبادئ الم إن     

ومن وجهة  .ممعادية للمرأة بوجه عا في العصور الوسطى  رجال الكنيسةكانت الكثير من نظريات 
فتنة و , كارثة مرغوبًا فيهاو رًا البد منه، وا غواًء طبيعيًا, نظر القساوسة وعلماء الدين كانت المرأة ش

 .(1), وشرًا عليه طالءمهلكة
نظرة سيئة بشعة, نظر لهن على أنهن كائن منبوذ تالحقه  النظرة الموجهة للنساءوكانت 

يتسبب في  اً نجس اً لعنات كتب النصرانية المحرفة وتعاليم كهنة الكنيسة, التي اعتبرت المرأة مخلوق
 .(2)جلب الخطيئة للعالم

دية للنساء, منها أنه أجاز ضرب الزوجة, ونص قوانين معا على أيضاً القانون المدني  وشمل
على أن ال تسمع للنساء كلمة في المحكمة لضعفهن, وحرمهن القانون من أن يمثلن ضياعهن في 

, ومنح الزوج الحق في بيع (3)البرلمان مثل برلمان انجلترا, أو في الجمعية العامة للطبقات في فرنسا
و اإلجارة بالزوجة, مثل انجلترا التي منحت الزوج حق زوجته, ثم اقتصر ذلك الحق على اإلعارة 

.(4)في ذلك الوقت *ستة بنسات, وكان ثمن بيع الزوجة قد تحدد بم1805بيع زوجته حتى عام 
  

لم تحصل المرأة على حقوقها اإلنسانية منذ أقدم فذلك الوضع وليد العصور الوسطى,  لم يكن      
صورت تلك  حيث اليهودية ,المسيحية , والبوذية, ة, والشرائعانيالحضارات الغربية كاليونانية والروم

                                                 

ترجمة علي موال, الجزء الخامس, المجلد الرابع, الباب عصر اإليمان,  -ول وايرل ديورانت: قصة الحضارة  (1)
 .19الثالثون, ترجمة زكي نجيب محمود,ص

شكالية الحرية (2)  ه,23/7/1433, شيماء نعمان: الحركة النسوية األوروبية وا 

http://www.almoslim.net/node/166478 . 
 .20عصر اإليمان,ص -ول وايرل ديورانت: قصة الحضارة (3)

بنس وسمي بنس جديد  100م تم تقسيم الجنيه أو الباوند إلى 1971هو عملة نقدية بريطانية, ومنذ عام  * بنسات:
 /https://ar.wikipedia.org/wikiالحرة  م, ويكيبيديا الموسوعة1981حتى سنة 

دار الفكر العربي, القاهرة, الطبعة  سامية منيسي: المرأة بين اإلسالم والشرائع والمنظمات الدولية األخرى, (4)
 .176م, ص2012األولى, 

http://www.almoslim.net/node/166478
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الحضارات والديانات المرأة بأنها ينبوع المعاصي والشر الذي البد منه, وبقيت المرأة على هامش 
 .(1)الحياة ذليلة مضطهدة

تمييز هي السبب الوحيد في ال اليد المجتمعية, وتعاليم الكنيسة,القوانين المدنية, والتق لم تكن
زيادة ضد النساء في الغرب, بل أن العديد من الفالسفة والمثقفين والمفكرين كان لهم أثر كبير في 

الذي اعتبر أن المرأة أدنى شأنًا من الرجل, لقيت فكرة  (,)دونية المرأة واضطهادها, مثل أرسطو
 .(2)"كنيسة بأن "حواء تابعة وأدنى شأناً أرسطو تلك دعمًا من ال

ألشرار والمخبولين صنف المرأة في بعض كتاباته, على أنها من العبيد وا (,)طون أما أفال 
المرأة بأنها ضعيفة في كافة االتجاهات, بالذات في قدراتها العقلية,  ()كانط صفو و  والمرضى, 

                                                 

 ع,رباب محمود عبد المنعم: الجذور التاريخية واالجتماعية لقضية النو  (1)
,WWW.minshawi.com  . 
  ق.م, وكان أحد تالميذ أفالطون, ومعلم االسكندر األكبر, كتب  384أرسطو: فيلسوف يوناني قديم, ولد عام

أرسطو في مواضيع متعددة تشمل الفيزياء, والشعر, والمنطق, واألحياء وأشكال الحكم, وكان أيضًا من أعظم فالسفة 
ف ما بين كتب وفصول صغيرة, ومن كتبه مؤل 400عصره وأكثرهم علمًا, حيث يقدر ما أصدر من كتابات ب 

 موسوعة المعرفةق.م,  322كتاب السماء, وكتاب الكون والفساد, وكتاب نظام اإلثنيين , توفي أرسطو عام 
http://www.marefa.org/index.php/ 

 ع,رباب محمود عبد المنعم: الجذور التاريخية واالجتماعية لقضية النو (2)
,WWW.minshawi.com. 
 ق.م, 427هو ارستوكليس بن ارستو, ولد في أثينا وال يعرف تاريخ والدته بالتحديد, يرجع أنه ولد عام   طون:أفال

وعرف بأفالطون, وهو فيلسوف يوناني كالسيكي, ورياضياتي, وكاتب عدد من الحوارات الفلسفية, كما يعتبر مؤسس 
الغربي, وضع أفالطون أيضًا األسس األولى للفلسفة  ألكاديمية أثينا التي هي أول معهد للتعليم العالي في العالم

ق.م, ويكبيديا الموسوعة الحرة, 347الغربية والعلوم, وكان تلميذ لسقراط ونأثر بأفكاره, توفي أفالطون عام 
https://ar.wikipedia.org/wiki 

  مدينة كونيغسبرغ   م, في1724كانط: إيمانويل كانط, هو فيلسوف ألماني من القرن الثامن عشر, ولد عام
عاصمة مملكة بروسيا في القرن الثامن عشر, كان كانط آخر الفالسفة المؤثرين في الثقافة األوروبية الحديثة, وأحد 
أهم الفالسفة الذين كتبوا في نظرية المعرفة الكالسيكية, وهو أيضًا آخر فالسفة عصر التنوير, وتوفي إبمانويل كانط 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiسوعة الحرة, م, ويكبيديا المو 1804عام 
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جنس ومن أجل اإلنجاب فقط, بينما قال قال: أن المرأة وجدت من أجل ال (,)أما جان جاك روسو
 .(1)أو أن تكون قريبة منه ,: أن المرأة جنس ناقص ال يمكن أن يصل إلى الرجل()ويدألفريد فر 
نتيجة لتعاليم الدين المحرفة, وتلك القوانين والحضارات القاسية والمجحفة بحق النساء, ظهر و 

أول تمرد ضد الظلم الواقع على نساء أوروبا, خالل القرن الثالث عشر, واستمر حتى القرن التاسع 
واتخذ شكل محاوالت فردية وجماعية متفرقة وغير موحدة, تحدت النساء في تلك المحاوالت ر, عش

قوبلت تلك االحتجاجات والتحديات بإعدام اإلقطاع, وتصدت لمحاكم التفتيش, سلطة الكنيسة و 
 .(2)وحرق العديد من النساء, بعد اتهامهن بالسحر والشعوذة

م, في الجزء األخير من القرن الثامن 1850-1750بين عاميبظهور الثورة الصناعية و 
ال عشر, ونمو المرحلة الرأسمالية ظهرت الحاجة لأليدي العاملة الكثيفة, ودخلت النساء في مج

على آلة العمل الطاحنة, مقابل الحصول على نصف ما يتقاضاه  العمل بشكل واسع, وأخذن يعملن
نسين, إلى جانب عمل المرأة خارج المنزل, ساعة عمل لكال الج 17الرجل في نفس العمل, بمعدل 

 .(3)كانت تقوم بأعمال المنزل واالهتمام بأمور العائلة
العامالت من الطبقة الدنيا, ومن الفقيرات, رافق أوضاعهن الصعبة  معظم النساءو كانت 

والعمل الشاق الذي لجأن إليه في المصانع والمناجم, بجانب األعمال المنزلية, ضعف وقلة 
  .(4)هتمام بهن, في التعليم أو الصحة أو حماية أبسط الحقوق اال

أضربت عامالت فقد م, 1857لم تصمت النساء أمام قوانين العمل المجحفة, في عام        
شمل اإلضراب كاًل من العمال والعامالت  ومصنع النسيج في نيويورك لطلب رفع األجور للنساء,

                                                 
  م, أثرت أفكاره السياسية في 1712جان جاك روسو: هو فيلسوف وكاتب, ومحلل سياسي سويسري, ولد عام

الثورة الفرنسية وفي تطوير االشتراكية ونمو القومية, وتعتبر مقولته الشهيرة "يولد اإلنسان حرَا, ولكننا محاطون 
موسوعة م, 1788مكان", والتي كتبها في أهم مؤلفاته كتاب العقد االجتماعي, وتوفي روسو عام  بالقيود في كل

  /http://www.marefa.org, المعرفة
  م, وهو طبيب نمساوي من أصل يهودي, 1856ألفريد فرويد: اسمه الحقيقي سيغيسموند شلومو فرويد, ولد عام

مؤسس علم التحليل النفسي, وهو الذي أسس مدرسة التحليل  اختص بدراسة الطب العصبي, ومفكر حر, يعتبر
م, 1939النفسي وعلم النفس الحديث, واشتهر فرويد بنظريات العقل والالوعي, وعلم النفس الحديث, وتوفي عام 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiويكبيديا الموسوعة الحرة, 
  https://saaid.net/female/064.htm, الت العولمةإبراهيم الناصر: الحركة النسوية الغربية ومحاو  (1)
, 85نادية ليلى عيساوي: تيارات الحركة النسوية ومذاهبها, الحوار المتمدن,ع (2)
9/3/2002,WWW.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065 
 ,31/6/2011جذور التاريخية للفكر النسوي عالميًا وعربيًا, فاطمة عبد الرؤوف: قراءة في ال (3)

Alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3578 
شكالية الحرية,  (4) شيماء نعمان: الحركة النسوية األوروبية وا 

 WWW.almoslim.net/node/166478ه,23/7/1433

https://saaid.net/female/064.htm
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سالة دماء المتمردين والمحتجين قوبل اإلضراب بو في المصانع األخرى,  االعتداء وبالرصاص, وا 
منذ ذلك الوقت بدأ يظهر ما يعرف بالحركة النسوية, وبدأت تظهر تحركات و من كال الجنسين, 

النساء من أجل المطالبة بحقوقهن, وتحقيق المساواة, وتم البدء بتأسيس الجمعيات والنقابات 
صدار المجالت التي تتحدث عن  .(1)النساء, وتطالب بحقوقهن النسوية, وا 

  -:((Feminism النسويةالحركة  ظهورثانيا: 
تمت صياغة مصطلح  وظهرت الحركة النسوية في الفكر الغربي في القرن التاسع عشر,       

  .(2)م1895ألول مرة في عام  Feminismالنسوية 
ذكرت الدكتور شيرين أبو ف( نسوية, نسائية, أو أنثوية, Feminismاختلفت الترجمات حول كلمة )

النجا الفارق بين نسائي ونسوي : النسوي يقصد به إعادة التوازن الفكري والفعلي لعالقات القوى بين 
 (3)بيولوجي, أما نسائي تعني الجنس البيولوجيفالنسوية  توجه فكري وليس  الرجل والمرأة,

أو , نثوي أنوثة أو أ تعني (Feminine)بمعنى أنثى و (Female) ( منFeminismكلمة )      
, جميعها ترجمات إذا يمكن ترجمتها إلى نسوية أو أنثوية .(4)( التي تعني نسوية(Feministمن 

  (.(Feminismحرفية للكلمة لن تظهر المعنى الكامن وراء مصطلح 
تظهر ترجمتها "نظرية المساواة  Googleمتصفح من خالل ترجمة  Feminismعند ترجمة كلمة 

  جنسين". بين ال
( (Feminismأن البعض يظن بأن مصطلح في نفس السياق يوضح عبد الوهاب المسيري       

تحرير أي حركة  ((Women's Liberation Movemintهو مصطلح جديد حل محل مصطلح 
حركات تحرير المرأة كانت تطالب بأن تحصل المرأة على حقوقها ا لكن المرأة والدفاع عن حقوقه

وق السياسية مثل حق المرأة في االنتخابات والمشاركة في السلطة, االجتماعية مثل حق كاملة, الحق
 .(5)المرأة في الطالق وفي حضانة األطفال, االقتصادية كالحق في المساواة في األجور مع الرجال

تدافع عن حقوق المرأة داخل حدود المجتمع باعتبارها  أيضاً حركات تحرير المرأة  وكانت 
نه, وليست كيانًا خاصًا منفصاًل عنه, فالمرأة من وجهة نظر حركة تحرير المرأة كائن جزءًا م

                                                 

, 31/6/2011ية للفكر النسوي عالميًا وعربيًا, فاطمة عبد الرؤوف: قراءة في الجذور التاريخ (1)
Alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3578 

 .11, صم2004, يمنى الخولي رجمةت دار عالم المعرفة, ليندا جين شيفرد: أنثوية العلم, (2)
, سيدة محمود محمد: خداع المصطلحات نسائي أم نسوي أم أنثوي  (3)

http://www.masress.com/moheet/164107  
(4) Oxford Dictionary, p288 

دار نهضة مصر للطباعة والتوزيع, مصر,الطبعة قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول األنثى, (5)
 . 14.15ص م2010الثانية,

http://www.masress.com/moheet/164107
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اجتماعي له دور و وظيفة اجتماعية, وتهدف الحركة إلى تحقيق قدر من العدالة الحقيقة داخل 
ما يطمح إليه أي إنسان رجاًل كان أو  اة مستحيلة, بحيث تنال المرأة المجتمع, وليس تحقيق مساو 

 .(1)ةإمرأ 
تعتمد حركة تحرير المرأة على العديد من المفاهيم اإلنسانية المتعلقة بأدوار المرأة في 

من حياة المرأة, مثل دور المرأة كأم, ومفهوم  الحركة أو تنكر بعض المفاهيم تلغالمجتمع, فلم 
نسان ويحقق األمومة, ومفهوم األسرة باعتبارها أهم المؤسسات اإلنسانية التي يعيش ويحيا بها اإل

من خاللها ذاته, كانت تلك بعض ثوابت وأطر حركة تحرير المرأة, واإلطار األساسي لحركات 
  .(2)حرر في الغرب حتى منتصف الستينات من القرن الماضيالت
والتي تعني التمركز حول األنثى, بالمعنى الضمني واالصطالحي  Feminisim النسوية       

  للمصطلح, تقسم لمرحلتين:
مرحلة ينقسم فيها العالم إلى ذكور متمركزين تمامًا حول ذكورتهم, ويحاولون أن  .1

لى إناث متمركزات تمامًا حول أنوثتهن يحاولن أن  يصرعوا اإلناث ويهيمنوا عليهن, وا 
  يصرعن الرجال ويهيمن عليهم

مرحلة تنحل فيها جميع الروابط وأشكال العالقات, فيصبح الحال غير مقسم, وال  .2
ما يتفككون جميعًا ع الذكور واإلناث وعندبين ذكر أو أنثى, لذا ال يتصار فارق 

ويذوبون في كيان واحد ال معالم له, وال يوجد شيء اسمه ذكر وأنثى بل كالهما 
  .(3)واحد

ما كان يضايق الناشطات النسويات أن المجتمع دائمًا ينسب االنجازات البشرية للرجل, سواء  
وأن الناس تعودوا  (4)علمية, تكنولوجيا, اختراعات, أو حتى اللغات والفنون  أكانت انجازات ثقافية,

عند تفكيرهم بالصفات اإلنسانية أن يعتبروا الصفات أو السمات الذكورية هي دائمًا الصفات 
 .(5) ثير من الناشطات النسويات ويثير غضبهنوالسمات العليا واألساسية, وكان ذلك يؤرق الك

وألغت دور مركز حول األنثى لتلغي اإلنسانية المشتركة بين المرأة والرجل, جاءت حركة التو  
وأصبحت المرأة تتخلى عن وظائفها االنسانية مثل األمومة لكي  لمرأة كأم وجعلته أمرًا غير مهما

, وأصبحت تصبح يدًا عاملة, وتتمكن من تحقيق االستقالل االقتصادي الذي يحقق لها حريتها

                                                 

 .15, صالمرجع نفسه (1)
 .16ب المسيري: قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول األنثى, صعبد الوها (2)
لد األول, مجال دار الشروق, مصر, الطبعة األولى,عبد الوهاب المسيري: العلمانية الجزئية؛ العلمانية الشاملة, (3)

 .326,صم2002
(4) The politics of Reality, Essays in Feminist Theory, p43.  
(5) The politics of Reality, Essays in Feminist Theory, p43. 
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األطفال وغيرها من األعمال المنزلية ال تحتسب ضمن األعمال اإلنسانية ألن األمومة وتنشئة 
ومؤسسة األسرة أصبحت عبئًا ال يطاق, فالمرأة أصبحت ,  (1)األنثى لن تنال عليه أجرًا نقدياً 

, مكتفية بذاتها تود اكتشاف ذاتها وتحققيها خارج أي إطار اجتماعي, وفي حالة متمركزة حول ذاتها
  .(2)أزلي مع الرجل المتمركز حول ذاته صراع كوني

حركة تسعى إلى تحقيق المساواة االجتماعية, االقتصادية, والسياسية  وية بأنها:تعرف النس      
بين الجنسين )المرأة( و)الرجل(, ظهرت بداياتها األولى في الغرب, ثم أخذت تنتشر كفكر في شتى 

تتبناه كافة المؤسسات والهيئات المنادية بحقوق المرأة, أرجاء العالم, إلى أن أصبحت فكرًا عالميًا 
نصافها في المجتمع   .(3)وا 

هي مجموعة متنوعة من النظريات والتحليالت, الفلسفات, الرؤى, والجهود المتعلقة  :النسوية      
بضرورة مكافحة الجور والظلم التاريخي, الذي لحق بالمرأة في المجاالت االجتماعية, السياسية, 
واالقتصادية, ُتعنى الحركة النسوية في بضرورة تعزيز دور المرأة دائمًا في المشاركة السياسية, وهو 

 .(4)أحد أهم األهداف المركزية للنسوية
يعرف معجم اكسفورد النسوية بأنها: االعتقاد بأن المرأة يجب أن تنال نفس الحقوق والفرص 

  .(5)التي ينالها الرجل ويحصل عليها 
النظرية التي تنادي بمساواة الجنسين سياسيًا, اقتصاديًا  جم ويبستر فيعرفها على أنها:أما مع

لى إزالة التمييز الجنسي  واجتماعيًا, وتسعى كحركة سياسية إلى تحقيق حقوق المرأة واهتماماتها, وا 
  .(6)الذي تعاني منه المرأة

دي ثم جمعي, متبوع بثورة ضد موازين وتعرفها النسوية الكندية لويز توبان بأنها: انتزاع وعي فر 
 .(7)القوى الجنسية والتهميش الكامل للنساء في لحظات تاريخية محددة

النساوية بشاكل عاام هاي كال جهاد "ليندا جين شيفرد تعرف النسوية في كتابها أنثوية العلام أما 
بنيااااات نظااااري أو عملااااي يهاااادف إلااااى مراجعااااة واسااااتجواب أو نقااااد, أو تعااااديل النظااااام السااااائد فااااي ال

                                                 

 .325,ص1عبد الوهاب المسيري: العلمانية الجزئية؛ العلمانية الشاملة, مج (1)
 .327,ص1عبد الوهاب المسيري: العلمانية الجزئية؛ العلمانية الشاملة, مج (2)
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism الموسوعة البريطانية: (3)

(4)   Gene Sharp: Sharp's Dictionary of Power and Struggle, p135 
(5) Oxford Dictionary, p288 

المركز العربي للدراسات أحمد عمرو:النسوية من الراديكالية حتى اإلسالمية قراءة في المنطلقات الفكرية, (6)
األنسانية, التقرير االستراتيجي الثامن,  

http://WWW.alarabiya.net/articles/2010/08/21/117188.html142, ص. 
, 9/3/2002نادية ليلى عيساوي: تيارات الحركة النسوية ومذاهبها, الحوار المتمدن,  (7)

WWW.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065 

http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/21/117188.html
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االجتماعية, الذي يجعل الرجل هو المركز, هو اإلنسان, والمرأة جنسًا ثانيًا أو آخر, فاي منزلاة أدناى 
فتفرض عليها حدود وقيود وتمنع عنها إمكانات للنماء والعطااء, فقاط ألنهاا امارأة, ومان ناحياة أخارى 

جااازًا ذكوريااًا خالصااًا, تاابخس خباارات وساامات فقااط ألنهااا أنثويااة, لتباادو الحضااارة فااي شااتى مناحيهااا إن
  .(1)يؤكد ويوطد سلطة الرجل وتبعية أو هامشية المرأة"

هاااي تنظااايم غرباااي انطلاااق مااان الوالياااات  فيمينيااازمالااادكتور أحماااد إباااراهيم خضااار : "  ويعااارف
المتحااادة األمريكياااة, ويتخاااذ منهاااا مركااازًا, تعتبااار تلاااك الحركاااة امتااادادًا للحركاااات النساااوية الغربياااة التاااي 

ا وبريطانيا خالل القرن التاسع عشار المايالدي, والتاي ناضالت فاي سابيل الحصاول ظهرت في أمريك
على على الحقوق اإلنسانية للمرأة, ... وتمحورت مطالبهن حول الحقوق الفردية للمرأة في أن تعامل 

وبعد حصول الحركة علاى المطالاب الساابقة, رفعات شاعار التماثال  أساس مساو للرجل في إنسانيته.
 .(2)ن الرجال والنساء في جميع الجوانب بما فيها التشريعية"الكامل بي

أنها اختلفت ما بين أنها حركة, أو مجموعة السابقة  فيمينيزميالحظ من تعريفات مصطلح 
ظريات والفلسفات والرؤى, أو نظرية تنادي بمساواة الجنسين, أو هي كل جهد نظري نمتنوعة من ال

تعريف اصطالحي واضح  مصطلح فيمينيزمل فال يوجد  ,وعملي في آن واحد, أو تنظيم غربي
تدعو ظهرت في أمريكا وبريطانيا, ويمكن تعريف النسوية بأنها حركة نسوية عالمية  ومحدد.
االقتصادية واالجتماعية, وتهتم  سياسية و بين المرأة والرجل في كافة مجاالت الحياة ال التامة للمساواة

  اص.بشكل خ في الجانب السياسي جلبتحقيق المساواة بين المرأة والر 
  (: Feminismالنسوية ) الحركة موجات: ثالثاً 

مرت الحركة النسوية بموجات ومراحل متتالية, تغيرت فيها أفكار واتجاهات الحركة من موجة 
  إلى أخرى:

  الموجة النسوية األولى:  -1
دارس اإلبتدائية والثانوية,  الجامعات نادت الموجة النسوية األولى بحق المرأة في التعليم بالم      

والمؤسسات الطبية ,القانونية , والالهوتية, وطالبت بالشراكة في العمل والمكسب, إضافة إلى حق 
وحصة متساوية في صياغة القانون, الحق في النساء في مكافأة لعملهن في الصناعات المنتجة, 
.(3)اكم, الجمعيات, والمكاتب التشريعية و التنفيذيةاالقتراع والتصويت, وتنفيذ القانون من خالل المح

  

                                                 

 .11يمنى الخولي, ص رجمةأنثوية العلم, ت  (1)
 /WWW.alukah.net/culture/0/53861, 1/5/2013ماهية وأهداف الحركة النسوية: األلوكة الثقافية,  (2)
رسالة م, 2010-1994مريم محمود المزين:المضمون االجتماعي والسياسي للخطاب النسوي الفلسطيني  (3)

 .2011, 60صم,2011ماجستير, جامعة النجاح, 
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"دفاعًا  (( Mary Wellstone Croft يؤرخ لتلك الموجة بظهور كتاب ماري ولستون كروفت      
م, ذكرت فيه أن النساء بحاجة للعقالنية, التي سيتمكن من الوصول إليها 1792عن حقوق النساء" 

كانت نظرته تمتلئ الذي  عن نظرة المجتمع لألنوثة,  عن طريق التعليم, وتحدثت في كتابها
باألفكار السلبية عن النساء, ووصلت تلك األفكار للمجتمع من خالل التراث اليهودي والمسيحي, 
وأعمال العديد من الفالسفة والمفكرين, مثل أفالطون الذي يصنف المرأة في درجة دنيا مع العبيد 

 .(1)ره من الفالسفة والمفكرينواألشرار المخبولين والمرضى, وغي
من القرن التاسع  نسويات في انجلترا, في الخمسيناتطالبت القيام الثورات االجتماعية وب 

عشر بحق التعليم ,العمل, وتعديل قوانين الزواج, وحقوق المرأة المتزوجة في الملكية الخاصة 
م,ووثيقة المطالبة بحق 1838والحضانة, إلى أن قامت النسويات بحملة حضانة األطفال عام 

م, شارك 1848عام  *م, في أمريكا عقد مؤتمر كبير في سينكا فولز1857الملكية للمرأة المتزوجة 
  .(2)رجاًل, طالبوا بوقف التمييز ضد النساء 40شخصية منهم  300فيه أكثر من 

-1914ى )الكثير من الرجال في جميع أنحاء أوروبا خالل الحرب العالمية األول قتل       
(, مما اضطر المرأة للقيام باألعمال التي كان يقوم بها الرجال, فخرجت من الحركة العمالية 1918

( في (Alexandra Colntai ()أولى رائدات الحركة النسوية الماركسية, مثل: ألكساندرا كولونتاي

                                                 
  م, وهي فيلسوفة, ومناصرة لحقوق 1759ماري ولستون كروفت: كاتبة بريطانية من القرن الثامن عشر, ولدت عام

المرأة, كتبت ماري روايات وأطروحات, وقصص رحالة, كما أنها كتبت عن تاريخ الثورة الفرنسية, واشتهرت بدفاعها 
من الرجل والمرأة على أنهما مخلوقان رشيدان, يصنعان نظام  عن حقوق المرأة, واقترحت وجوب معاملة كالً 
م, ويكبيديا الموسوعة الحرة, 1797اجتماعي يقوم على العقل, توفت ماري عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki 
, 24/6/2012مية الرحبي: الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي, حركة مصر المدنية,  (1)

Civicegypt.org=27463 
-9*سينكا فولز: مؤتمر سينكا فولز أول مؤتمر لحقوق المرأة, تم عقده في سينكافولز بنيويورك, امتد خالل اليومين 

م, وأعلن عن نفسه باعتباره مؤتمر لمناقشة حالة المرأة االجتماعية والمدنية والدينية وحقوقها, 1848يوليو  20
 /https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا الموسوعة الحرة 

, 24/6/2012مية الرحبي: الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي, حركة مصر المدنية,  (2)
http://www.civicegypt.org/?p=27463  

 م, في 1872يوعية الروسية, ولدت عام ألكساندرا كولونتاي:  شيوعية, ثورية, روسية, ومن أبرز نساء الحركة الش
مدينة سان بطرسبرغ في روسيا, ودرست االقتصاد السياسي في زيوريخ, وهي أول امرأة في العالم تشغل منصب 
وزير عندما عينت على رأس وزارة الشئون االجتماعية في أول حكومة بلشفية برئاسة لينين, وتوفيت ألكساندرا في 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiا الموسوعة الحرة, م, ويكبيدي1952موسكو عام 

http://www.civicegypt.org/?p=27463
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( في n)enkiClara Z ()( و كالرا زينكين(Rosa Luxembourg ()روسيا, روزا لكسمبرغ
  .(1)ألمانيا
امتد تأثير الحركة النسوية خالل الموجة النسوية األولى, إلى بالد المشرق وبخاصة مصر,       

, (), قاسم أمين()ظهر ذلك التأثير من خالل العديد من المفكرين العرب أمثال: رفاعة الطهطاوي 
  .(2) (), وهدى شعراوي ()نظيرة زين الدين

النازية والفاشية في أوروبا, وقيام الحربين العالميتين, وما نتج عنهما من دمار  مع بروز ونمو      
وهدم للبنية االجتماعية والساسية داخل المجتمع األوروبي, تراجعت الحركة النسوية خالل تلك 

                                                 
  روزا لوكسمبورغ: هي منظرة ماركسية, وفيلسوفة, واقتصادية, واشتراكية ثورية, من أصول بولندية يهودية, عملت

, بالتجارة وأصبحت مواطنة ألمانية, وكانت عضوًا في كل من: الحزب الديمقراطي االشتراكي لمملكة بولندا وليتوانيا
والحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني, والحزب االشتراكي الديمقراطي المستقل, والحزب الشيوعي األلماني, وتوفت 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiم, ويكبيديا الموسوعة الحرة, 1919روزا عام 
  لت مدرسة في الثانويات, م, واشتغ1857كالرا زينكين: سياسية ألمانية ومدافعة عن حقوق المرأة, ولدت عام

م اقترحت على السكرتارية 1910وساهمت في رفع الوعي السياسي والطبقي لدى مئات العامالت األلمانيات, وفي 
مارس من كل  8الدولية للنساء االشتراكيات االحتفال بالمرأة المناضلة من أجل حقوقها السياسية واالجتماعية في 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiبيديا الموسوعة الحرة, م, ويك1933عام, وتوفت كالرا عام 
, 60م, ص2010-1994مريم محمود المزين:المضمون االجتماعي والسياسي للخطاب النسوي الفلسطيني   (1)

2011. 
  م, في مدينة طهطا, بمحافظة سوهاج في صعيد 1216رفاعة الطهطاوي: هو رفاعة رافع الطهطاوي, مواليد عام

من قادة النهضة العلمية في مصر خالل عهد محمد علي باشا, التحق رفاعة في السادسة عشرة من مصر, وهو 
م, موسوعة 1873عمره باألزهر, وشملت دراسته في األزهر الحديث, والفقه, والتفسير, والنحو والصرف, وتوفي عام 

 /http://www.marefa.org/index.phpالمعرفة, 
 لح اجتماعي مصري, وأحد مؤسسي الحركة الوطنية في مصر, وجامعة القاهرة, قاسم أمين: كاتب وأديب ومص

م, ويكبيديا 1908م, وتوفي عام 1863ويعد رائد حركة تحرير المرأة, ولد قاسم أمين في بلدة طرة بمصر, عام 
 /https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة, 

 م, كان لها نشاط كبير في الحركة النسائية في 1908, ولدت عام نظيرة زين الدين: أديبة سورية لبنانية درزية
بيروت, وبخاصة في االتحاد النسائي العربي الذي كان له أثر بالغ في توجيه النهضة النسائية العربية, توفت نظيرة 

 /http://www.marefa.org/index.phpم, موسوعة المعرفة, 1977هام 
  م, وكانت من 1879سلطان, ولدت في مدينة المنيا في صعيد مصر, عام هدى شعراوي: هي نور الهدى محمد

أبرز الناشطات المصريات في النشاط النسوي في نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين, وتوفت 
 https://ar.wikipedia.org/wikiم, ويكبيديا الموسوعة الحرة, 1947عام 

 .12علم, صليندا جين شيفرد: أنثوية ال (2)
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  .(1)الموجة ومرت بحالة من الضمور
  الموجة النسوية الثانية:  -2

جة تتخذ طابعًا عالميًا يشمل المرأة في جميع أنحاء العالم, أخذت الحركة النسوية في تلك المو 
( حتى نهاية القرن العشرين – 1960امتدت أنشطة الحركة خالل الموجة النسوية الثانية من عام ) 

معتمدة على لغة متقدمة عن المساواة, وهي لغة التحرر التام من القمع السياسي, االجتماعي, 
  .(2)المجتمع األوروبيوالجنسي الذكوري السائد في 

تميزت الموجة الثانية بأنها أكثر نضجًا من ناحية فكرية, وهدفت للبحث عن إطار نظري 
أعمق وأشمل من المطالبة بالمساواة مع الرجل, فبحسب النموذج الذكوري السائد في المجتمع 

بهن, من خالل  األوروبي, وجد أنه البد من اكتشاف النساء ألنفسهن كنساء, وصياغة نظرية خاصة
التطور المعرفي وتطور مناهج البحث, ومن خالل النساء األكاديميات القادرات على عمل بحوث 

  .(3)خاصة بموضوع اكتشاف النساء ألنفسهن
الغربيات, منها: كتاب كيت  تأثرت الموجة النسوية الثانية بأفكار وكتابات العديد من النسويات

 .(4)(Kate Millett,Sexual Politics,1970عن السياسات الجنسية ) () ميليت
 The Feminine)( بعنوان (Betty Friedan ()وتأثرت أيضًا بصدور كتاب بيتي فريدان

Mystique بمعنى اللغز األنثوي , أشارت فيه إلى مشكلة اللغة, وأنه ليس للنساء كلمات خاصة )

                                                 

, 60م, ص2010-1994مريم محمود المزين:المضمون االجتماعي والسياسي للخطاب النسوي الفلسطيني  (1)
2011. 

, 24/6/2012مية الرحبي: الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي, حركة مصر المدنية, (2)
Civicegypt.org 

 .13ليندا جين شيفرد: أنثوية العلم, ص (3)
 م, واشتهرت 1934: هي كانبة نسوية, وناشطة أمريكية, ولدت في سانت باول بوالية مينيسوتا, عام كيت ميليت

م, الذي يسلط الضوء على الدور الذي 1969بدفاعها عن النسوية الراديكالية في كتاباتها السياسية الجنسية, عام 
نزالها إلى درجة كونها مجرد منتجات, و  قد ارتبط أوج فترة الموجة النسوية الثانية بشكل يلعبه الجنس في تبعة المرأة وا 

عام بصدور كتابها عن السياسات الجنسية, إال أن العديد من األفكار التي أثرت على تلك الموجة, وكذلك العديد 
من األفكار التي سعت بعض النسويات لمواجهتها وتحديها, يمكن تتبع أصولها إلى كتاب سيمون دي بوفوار عن 

م, لبيتي فريدان, ويكبيديا الموسوعة الحرة, 1963م, وفي كتاب الغموض األنثوي عام 1949عام  الجنس اآلخر
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 .143أحمد عمرو: النسوية من الراديكالية حتى اإلسالمية, ص (4)
 ة األمريكية, في عقد الستينات بيتي فريدان: منظرة وزعيمة حركة المرأة, أو حركة تحرير المرأة في الواليات المتحد

م, في إلينوي, وقامت بتأسيس المنظمة الوطنية 1921والسبعينات من القرن العشرين, ولدت بيتي فريدان عام 
م, ضمت تلك المؤسسة عددًا كبيرًا من الجماعات والمجموعات النسوية في الواليات المتحدة, 1966للنساء في عام 
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ل زيادة الوعي, و استعادة لتسمية خبراتهن, وكان إعطاء اسم وصوت لخبرة النساء من خال
مؤلفاتهن, ومحاوالت إصالح الخطاب المستخدم في الكنيسة, المنزل, والمؤسسات التعليمية, ومكان 
العمل, من بين نشاطات الموجة الثانية, إلى جانب تحليل المفاهيم العامة مثل "رجل" و "مذكر" 

 .(1)للتأكيد على عدم تناظرها وضياع المرأة بينها
الضوء أيضًا على القلق واالستياء اللذين هيمنا على حياة الكثير من  فريدان بيتي تسلط

سيرات العمل المنزلي, دعا نساء الطبقة الوسطى البيض والحاصالت على التعليم الجامعي, وأ
 (.2الرياضية والسياسية) سين في التعليم والتوظيف واأللعابلتكافؤ الفرص بين الجنالكاتب 

ما يشكلها )المرأة ال تولد امرأة و  ()لسوفة الفرنسية سيمون دي بفواراعتبرت مقولة الفي ا 
نطالق للمفكرات النسويات خالل الموجة النسوية الثانية, حيث تصورت المجتمع امرأة( نقطة ا

النسويات مجتمعًا خاليًا من التمييز والقمع واتهمن الفالسفة الذكور بإقصاء النساء عن مجاالت 
  (.3النسويات أيضًا التشريعات والقوانين المجحفة بحق النساء آن ذاك) المعرفة, وانتقدت

أبرز ما يميز الموجة النسوية الثانية, أو النسوية الجديدة, نسوية ما بعد الحداثة هو نقد 
النموذج العقالني الذكوري لإلنسان ورفض انفراده بالميدان كمركز للحضارة الغربية, وتختلف تلك 

ة األولى, بل تتناقض معها في تأكيدها على اختالف النساء عن الرجال, والعمل الموجة عن الموج
ظهار ما يميز األنثى, وبيان الخبرات الخاصة على  برازها وتفعيلها, وا  اكتشاف تلك االختالفات وا 

النسوية الجديدة هي و مما أدى إلى خلل أصاب الحضارة,  لما تم حجبها وطمسهابالمرأة التي طا
  .(4)لورة لألنثوية ونقد ورفض لمركزية النموذج الذكوري لإلنساناكتشاف وب

                                                                                                                                               

مرأة حقوقها االنتخابية الكاملة, واشتهرت بيتي بكتاب اللغز األنثوي الذي صدر كما خاضت معارك من أجل نيل ال
 /https://ar.wikipedia.org/wikiم, في واشنطن, ويكبيديا الموسوعة الحرة, 2006م, وتوفت عام 1963عام 

, ترجمةى عماد األهلية للنشر والتوزيع, عمانويندي كيه كولمار؛ فرانسيس بارتكوفيسكي: النظرية النسوية, (1)
 .95صم, 2010إبراهيم, 

, 62ص  ,2010 -1994مريم محمود المزيني: المضمون االجتماعي والسياسي للخطاب النسوي الفلسطيني  2
 م.2011

  سيمون دي بوفوار: كاتبة ومفكرة فرنسية, وفيلسوفة وجودية, وناشطة سياسية, ونسوية, إضافة إلى أنها منظرة
م, في باريس, لها تأثير ملحوظ في النسوية والوجودية النسوية, واشتهرت 1908ار عام اجتماعية, ولدت دي بوفو 

برواياتها والتي من ضمنها"المدعوة", و "المثقفون", كما اشتهرت مذلك بكنابها "الجنس اآلخر" والذي كان هبارة عن 
يا الموسوعة الحرة, تحليل مفصل حول اضطهاد المرأة, وبمثابة نص تأسيسي للنسوية المعاصرة, ويكبيد

https://ar.wikipedia.org/wiki 
, 62ص  ,2010 -1994مريم محمود المزيني: المضمون االجتماعي والسياسي للخطاب النسوي الفلسطيني  3

 م.2011

 .14ليندا جين شيفرد: أنثوية العلم, ص  (4)
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  انقسمت الحركة النسوية خالل الموجة الثانية إلى تيارات ومناهج نسوية مختلفة:  -
  النسوية الماركسية:  -أ

 (1)في الوجود والحياة والصراع ()تعتمد النسوية الماركسية على رؤية وفلسفة كارل ماركس
اد المرأة بأفكار ماركس التي تتعلق باستغالل الرأسمالية لجهود الطبقات العاملة, وتربط اضطه

نتاج األطفال والعمل لنساء باعتبارهن عامالت منتجات الواستغالل المجتمع البطريركي لجهود ا
العامل المستغل من قبل  المنزلي, حيث ال يملكن وسائل اإلنتاج وتتم سرقة جهودهن, حالهن حال

  .(2)لعمصاحب ال
ما بين المجالين الخاص والعام, فللرجل العمل المنتج أوجدت الرأسمالية نظامًا للعمل يميز 

مدفوع األجر, أما المرأة فلها األعمال المنزلية المجانية غير مدفوعة الثمن وغير مصنفة ضمن 
والملكية لرأسمالية بأن قيام ونشوء ا (,)اعتمدت النسوية الماركسية في ذلك على رأي إنجلزاإلنتاج, 

  .(3)الخاصة التي تنتقل باإلرث أكبر هزيمة للجنس النسائي
تهتم وتركز على  فهيوتعمل على إحداث تغيير مجتمعي شامل, تدعو النسوية الماركسية 

 يل وسائل اإلنتاج إلى ملكية عامةالمكون للمجتمع, وترى أن تحو  تغيير المجتمع وليس الفرد
بل يصبح االقتصاد البيتي الخاص ائلة الفردية وحدة المجتمع االقتصادية, لن يبقي الع اجتماعية 

فرعًا من فروع النشاط االجتماعي, وتصبح العناية باألطفال وتربيتهم من شأن المجتمع بأكمله, 
وبخروج المرأة إلى العمل ستتحرر من العمل المنزلي المتعب وستحقق استقالاًل اقتصاديًا يؤدي إلى 

  .(4)اواة بين المرأة والرجلتحقيق المس
                                                 

 جتماع, ومؤرخ, وصحفي, واشتراكي كارل ماركس: هو كارل هاتريك ماركس, فيلسوف ألماني, واقتصادي, وعالم ا
واعتبر ’ م, لعبت أفكاره دورًا هامًا في تأسيس علم االجتماع, وفي تطوير الحركات االشتراكية1818ثوري, ولد عام 

ماركس أحد أعظم االقتصاديين في التاريخ, نشر ماركس العديد من الكتب خالل حياته, أهمها: بيان الحزب 
م, ويكبيديا الموسوعة 1883م, وتوفي كارل ماركس عام 1867أس المال عام م, وكتاب ر 1848الشيوعي عام 

 https://ar.wikipedia.org/wikiالحرة, 
 Http://almoslim.net/node/82674, 10إبراهيم الناصر: الحركة النسوية الغربية ومحاوالت العولمة, ص (1)
حركة مصر المدنية, مية الرحبي: الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي,  (2)

Civicegypt.org/?p=27463 
  ,إنجلز: هو فريدريش إنجلز, فيلسوف ورجل صناعة ألماني, يلقب أبو النظرية الماركسية, إلى جانب كارل ماركس

اشتغل , إنجلز بالصناعة وعلم االجتماع, وكان كاتبًا ومنظرًا سياسيا, ويكبيديا الموسوعة الحرة, 
https://ar.wikipedia.org/  

, 9/3/2002نادية ليلى عيساوي: حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجاالت, الحوار المتمدن,  (3)
WWW.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065 

, 63م, ص2010-1994مريم محمود المزيني: المضمون االجتماعي والسياسي للخطاب النسوي الفلسطيني  (4)
 م.2011
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  نشأ ضمن النسوية الماركسية مذهبان رئيسيان:
 مذهب النسوية الشعبية:  -1

أن التمييز الجنسي ليس عنصر القهر األول للنساء, ويرى أن النضال من أجل يعتبر 
  .المساواة بين الجنسين يجب أن يترافق مع النضال ضد الفقر والتهميش والعنصرية

يعمل على إظهار حجم العمل غير المرئي وغير المحسوب  ألجر مقابل العمل المنزلي:مذهب ا -2
يرى أن النساء تستغل من خالل العمل المنزلي وعمل الوالدة أو إنتاج البشر, لترافقه و في االقتصاد, 

حيث يشكل المنزل والحي والمجتمع الصغير  مع االرتباط االقتصادي بالرجل, ومجانية عملهن
  .(1)ة للمرأة النصف اآلخر من التنظيم الرأسمالي الذي يخدم النصف األول أي السوق بالنسب

  النسوية الليبرالية: -ب
مكانياتها في  يركز تيار النسوية الليبرالية على الفردية أو على المرأة كفرد, وعلى قدراتها وا 

عندما تؤمن لها الحرية الحصول على حقوقها والمحافظة عليها من خالل نشاطها وفاعليتها, وذلك 
 .(2)واالستقالل وكافة  الحقوق 

أن المجتمع وجد من أجل تمكين األفراد وللسعي وراء غاياتهم  النسويات الليبرالياتترى 
الفردية بحرية وأمان, وأن المرأة ال تحدد أهدافها الحياتية بحرية, بل تتلقى تدريبًا اجتماعيًا يخضعها 

وقعات, فتكون اختياراتها ضمن نطاق ربة بيت أو أم لألطفال, سند منذ البداية لمجموعة من الت
الرجل في الحياة, أما الرجل أمامه خيارات عديدة, رجل أعمال, مهندسًا, طبيبًا, رحالة, فنانًا, وفوق 

 .(3)كل ذلك هو يمثل نموذج الفرد المستقل الحر
الكمال والتكيف مع المتغيرات, في بقدرة النظام الرأسمالي على تحقيق  تؤمن النسوية الليبرالية

أن يوفر للنساء نفس الفرص و الحقوق التي يتمتع بها الرجال, من خالل تغيير القوانين المميزة بين 
 .(4)الجنسين وتكوين مجموعات الضغط والتأثير وتغيير األفكار والمعتقدات على المدى البعيد

رجل والمرأة كفيل بتغيير المجتمع, وأن ترى النسوية الليبرالية أن التفاعل الشخصي بين ال
االجتماعية, وتلك  ير في البنىالمرأة يمكنها الحصول على المساواة التامة مع الرجل دون تغي
 .(5)المساواة بين كل من الرجل والمرأة تأتي من خالل السياسة والقانون 

                                                 

 .10الناصر: الحركة النسوية الغربية ومحاوالت العولمة,ص إبراهيم (1)
مية الرحبي: الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي, حركة مصر المدنية,  (2)

Civicegypt.org/?p=27463 
اطية, مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقر رجا بهلول: المرأة وأسس الديمقراطية في الفكر النسوي الليبرالي, (3)

 .57ص م1998رام هللا, 
, 9/3/2002, 85نادية ليلى عيساوي: حقوق المرأة ومساواتها في كافة المجاالت, الحوار المتمدن, ع (4)

WWW.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065 
 Civicegypt.org/?p=27463مية الرحبي: الموجات النسوية في الفكر النسوي, حركة مصر المدنية,  (5)



28 

 

 النسوية الراديكالية: -ج
ض النواقص التي تراها في النسوية الليبرالية تهدف النسوية الراديكالية إلى التعويض عن بع

المستقل عن والنسوية الماركسية, من خالل التأكيد على الطابع العام والعابر للمناطق والثقافات, 
الطبقات للتمييز ضد النساء, ويرى أنصار النسوية الراديكالية أن البطريركية هي أساس التمييز ضد 

والجنسية, وأن يادين الحياة االجتماعية, السياسية, واالقتصادية, النساء والسيطرة عليهن في كافة م
من خالل ثقافتين: ثقافة ذكورية مسيطرة, وثقافة نسائية  البطريركية تخلق نظام تنميط للجنسين

  .(1)مسيطر عليها
تنطلق النسوية الراديكالية من أن الرجل هو المتحكم بهرمية رأس المال, ولذلك السبب ظهرت 

ر الجنسية بين الجنسين, واضطهاد الرجل للمرأة, وأن الوضع السيئ الذي لحق بها هو ناتج األدوا
, لذلك المال, وهو المسؤول األول عن اضطهادها وعن سيطرة الرجل على مراكز القوى, السلطة,

لن تتمكن المرأة من إنجاز أي تغيير هام في الحصول على المساواة طالما أن القيم والنظام الذي 
, وأن ذلك النظام ال يمكن إصالحه, لذلك يجب القضاء عليه وعلى (2)حكم المجتمع مازال مستمراً ي

, ورأى هذا التيار في فترة السبعينيات أن كافة المستويات السياسية, القانونية, االجتماعية, والثقافية
أجل القضاء على  التمييز بين الرجل والمرأة يظهر بشكل واضح في العالقات الجنسية بينهما, ومن

وهي العالقات الجنسية بين الرجال والنساء وخلق عالقات ذلك التمييز يجب القضاء على جذوره, 
  .(4)وهو ما عرف فيما بعد بتيار النسويات المثليات (3)مثلية يكون الطرفان فيها متساويين

  النسوية االشتراكية:  -د
عليه هما: النظام  يتضمن جهتين مسيطرتينعلى مبدأ أن المجتمع  تقوم النسوية االشتراكية
وترى النسوية االشتراكية أنه يجب تحليل كل جهة منهما على حدة, الرأسمالي والنظام األبوي, 

  .(5)بة كل واحدة بأدوات تتناسب معهاومحار 
تطوير مختلف أشكال المشاركة نادت بحرية اإلنجاب, والمسؤولية الوالدية المشتركة وبضرورة 

المعرفية العمل المنزلي اقتصاديًا, واالنتباه إلى الخصوصية  وتقويم, اإلنتاج االجتماعي من خالل
براز دور النساء في صنع الحضارة وا عادة كتابة التاريخ   .(6)النسائية وا 

                                                 

, 9/3/2002, 85نادية ليلى عيساوي:حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجاالت, الحوار المتمدن, ع (1)
WWW.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065 

 Civicegypt.org/?p=27463مية الرحبي: الموجات النسوية في الفكر النسوي, حركة مصر المدنية,   (2)

 .146ة من الراديكالية حتى اإلسالمية, صأحمد عمرو: النسوي (3)
 Civicegypt.org/?p=27463مية الرحبي: الموجات النسوية في الفكر النسوي, حركة مصر المدنية,  (4)

 المرجع نفسه. (5)
 Civicegypt.org/?p=27463مية الرحبي: الموجات النسوية في الفكر النسوي, حركة مصر المدنية, (6)
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 نسوية المثليات والسوداوات والبيئيات: -ه
  تظهر تيار النسويات المثليات وتيار النسويات السوداوات في السبعينيا

النسويات المثليات: ينطلق هذا التيار من أن التمييز برز من خالل العالقات بين الجنسين,  -
تتم من خالل االنسحاب من العالقات مع الرجل نحو عالقات إنسانية جديدة  ربة ذلك التمييزومحا

 مثلية تتساوى جميع أطرافها
لكن المختلف نسوية الراديكالية, النسويات السوداوات: تتفق رؤيتهن ومصالحهن مع المدرسة ال -

في هذا التيار أنه نشأ بين النسويات السوداوات, فأضاف بذلك البعد العنصري إلى البعد الجنسي 
  .(1)والطبقي

أما تيار النسويات البيئيات ظهر في الثمانينات, وظهر في ظل تصاعد الكوارث البيئية, حيث 
 نسويَا بيئيًا, نال شعبية واسعة في دول العالم الثالث, تصدرت النسوية الهندية فاندانا شيفا تياراً 

ينطلق من أن المرأة المشبهة بالطبيعة في معظم المعتقدات والخرافات الدينية تتعرض لنفس أنماط 
  .(2)االستغالل التي تتعرض لها الموارد الطبيعية من قبل النظام الرأسمالي

كة النسوية عالميًا, من خالل نشر مفاهيمها, بدأ نشر الحر  خالل الموجة النسوية الثانية 
 .من خالل االتفاقيات والمؤتمرات الدولية ومحاوالت جعلها حركة رسمية, شرعية, معترف بها عالمياً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

, 9/3/2002, 85ي:حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجاالت, الحوار المتمدن, عنادية ليلى عيساو  (1)
WWW.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065 

, 9/3/2002, 85نادية ليلى عيساوي:حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجاالت, الحوار المتمدن, ع (2)
WWW.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065 
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 المبحث الثاني

 قضايا المرأة في المؤتمرات واالتفاقيات الدولية
التفاقيات الدولية, ويشمل المبحث تناول هذا المبحث دراسة قضايا المرأة في المؤتمرات وا

مجموعة من المحاور التي تتمثل في, االتفاقيات الدولية ) اتفاقية القضاء القضاء على جميع أشكال 
المؤتمر العالمي لعقد األمم المتحدة و التمييز ضد المرأة(, المؤتمرات الدولية )مؤتمر مكسيكو سيتي,

المؤتمر و م, 1986منجزات عقد األمم المتحدة نيروبي  المؤتمر العالمي الستعراض وتقييم وللمرأة,
م(, 1995المرأة في بكين بالصين م, المؤتمر العالمي الرابع المعني ب1994الدولي للسكان والتنمية 

 ظهور مصطلح الجندر.و 
 المؤتمرات واالتفاقيات الدولية قضايا المرأة فيأواًل: 

ات على تكثيف الجهود من أجل يالتسعينعملت الحركة النسوية ونشطاء حقوق اإلنسان في 
ومن األطر الثقافية, جعل األفكار والتصورات الخاصة بهم من مجرد كالم تنظيري إلى تنفيذ عملي, 

األخالقية, واالجتماعية الخاصة ببعض الحضارات والمعتقدات والشعوب الغربية, إلى نطاق العالم 
بالمرأة والبعض اآلخر تصبح المرأة فيه جزءًا التي بعضها خاص  من خالل إقامة المؤتمراتكله, 

 .(1)استغالل موجة ومصطلح العولمةب, و مهمًا من جدول أعماله
وفق أهداف تحددها  ,والبرامج الممولة من قبل األمم المتحدة والمانحين الدوليين وعبر 

ظام العالمي, الجهات المانحة, امتد ذلك النشاط العولمي إلى دمج المنظمات غير الحكومية في الن
من خالل ما يسمى باألنشطة الموازية لألنشطة الرسمية ) عقد المؤتمرات, الدورات, البرامج, تنفيذ 

  .(2)البرامج الممولة دوليًا(
عاية لجنة من اللجان تمت كل المؤتمرات الخاصة بالمرأة برعاية من هيئة األمم المتحدة أو بر 

بعد إنشاء لجنة مركز  هتمام هيئة األمم المتحدة بالمرأةم كان بداية ا 1946عام  ففيالتابعة لها,
الذي كتب في سان ويظهر ذلك االهتمام في المواد األولى لدستور الهيئة وميثاقها, , المرأة

 .(3), أكدت تلك المواد على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق م5194عام  (,)فرانسيسكو

                                                 

جامعة الرياض, الطبعة فؤاد بن عبد العزيز العبد الكريم: العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية,  (1)
 .48صم,2005األولى,

 .428,429أماني صالح: المرأة المسلمة بين قرنين اإلنجازات والتحديات, ص (2)
 نسمة, وهي المدينة المعروفة  776.773سكنها حوالي سان فرانسيسكو: مدينة في والية كاليفورنيا األمريكية, ي

عالميًا بجسرها الذي يسمى جسر البوابة الذهبية, والهرم األمريكي المشهور, وهي المدينة الثانية في الواليات المتحدة 
  \/https://ar.wikipedia.orgمن حيث كثافة السكان, ويكبيديا الموسوعة الحرة, 

 WWW.saaid.net/Doat/khojah/30.htmالمرأة في المؤتمرات الدولية,  لطف عبد العظيم خوجه: (3)
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 :()المرأةاالتفاقيات الدولية الخاصة ب
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: - 

 مادة تتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع 30م, وتتألف من 1979صدرت عام 
تعرف أيضًا باتفاقية كوبنهاجن أو السيداو  (1)الميادين المدنية, السياسية, الثقافية, والصحية

(Cedaw)(2). 
م 1981عام من أخطر االتفاقيات الدولية ضد المرأة, سرى مفعول قراراتها منذت سيداو اعتبر 

, وردت في ستة أجزاء, وجاءت ألول مرة بصيغة ملزمة قانونيًا للدول التي توافق عليها, سواء (3)
, منها (4)م1995دولة حتى عام  133كان بتصديقها عليها أو االنضمام إليها, بلغ عدد تلك الدول 

دولة عربية من األعضاء في جامعة الدول العربية, أولهن مصر ثم اليمن وتونس, العراق, ليبيا  20
موريتانيا, البحرين, سوريا, اإلمارات العربية,  كل من صادقت عليها 2000م, وبعد عام 1990قبل 

 (5)قطر, والتزمت بها فلسطين آن ذاك ألنها لم تكن عضوًا هيئة األمم المتحدة وعمان,
  طالبت االتفاقية من الدول األطراف المصدقة على أن تتعهد ب: 

لغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة, والتعهد على نشر وتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل  - شجب وا 
  .(6)والمرأة في دساتيرها الوطنية أو التشريعية

لجزائية لحظر كل تمييز ضد اتخاد كافة التدابير المناسبة سواء التشريعية وغير التشريعة, وا-
  .(7)المرأة

                                                 
  م, من 18/12/1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: هي معاهدة دولية تم اعتمادها في

م, 1981قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة, وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء, دخلت حيز التنفيذ عام 
وتعتبر الواليات المتحدة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية السيداو إضافة لثماني دول أخرى, وكانت السويد أول 

  %/https://ar.wikipedia.org/wikiم, ويكبيديا الموسوعة الحرة, 2/7/1980دولة توقع على االتفافية وذلك في 
نهى قاطرجي: قراءة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو(,  (1)

WWW.saaid.net/daeyat/nohakatergi/64.htm 
منظمة المرأة هيفاء أبو غزالة: مؤشرات كمية ونوعية التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة, (2)

 .12ص م2009ولى, العربية, القاهرة, الطبعة األ
سلمان الجدوع: دراسة االتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة,  (3)

WWW.alukah.net/spotlight/0/50901/ 
 WWW.saaid.net/Doat/khojah/30.htmلطف عبد العظيم خوجه: المرأة في المؤتمرات الدولية,  (4)
 .8اء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة, صهيفاء أبو غزالة: مؤشرات كمية ونوعية التفاقية القض (5)
سلمان الجدوع: دراسة االتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة,  (6)

WWW.alukah.net/spotlight/0/50901/ 
مركز القاهرة الحبيب الحمدوني؛ حفيظة شقير: حقوق اإلنسان بين اإلعتراف الدولي وتحفظات الدول العربية, (7)

 .72ص م2008نسان, القاهرة, لدراسات حقوق اإل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%25
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فرض حماية قانونية لحقوق المرأة لتحقيق المساواة مع الرجل, وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن  -
  .(1)طريق المحاكم المختصة والمؤسسات األخرى 

اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة, من جانب أي شخص أو منظمة  -
  أو مؤسسة.

  إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة. -
 اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. -

يالحظ من المطالب التي طالبت االتفاقية الدول المصدقة عليها, أنها لم تحترم الحكومات 
يعات والقوانين الحاكمة في الدول المصدقة على االتفاقية, بل تدخلت في قوانين وأحكام والتشر 

 الدول, وتعمل على تغييرها, والتدخل في شؤون تلك الدول.
مع  شكال التمييز ضد المرأةالعديد من بنود اتفاقية القضاء على جميع أو ال تتناسب   

ثقافة المجتمعات العربية, ومن أبرز تلك البنود التي تؤخذ الشريعة اإلسالمية, والتشريعات القانونية, و 
 الدين اإلسالمي, والمجتمع المسلم, منها:على االتفاقية, وتجعل منها خطرًا على 

أي تفرقة أو استبعاد أو ”التمييز ضد المرأة”(: "ألغراض هذه االتفاقية يعنى مصطلح1المادة) -1
ه أو أغراضه،توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثار 

اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في 
أي ميدان آخر،أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها،بصرف النظر عن حالتها 

(2)"الزوجية
 

 التمتع في النساء حق على سيداو اتفاقية أكدت بأن" أطروحتها في هنية وفاء ةالباحث تذكر 
 عليه ترتكز الذي الزاوية حجر التمييز وعدم فالمساواة والعامة, السياسية الحياة في الكاملة بالمساواة

 (3) اإلنسان" حقوق  كافة
لمرأة والرجل في الحقوق إن االتفاقية ال تقصد بالمساواة في بندها األول أي المساواة بين ا 

والواجبات داخل األسرة وخارجها, بل ترفض وجود اختالفات بين المرأة والرجل حتى االختالفات 
البيولوجية, فهي تعمل على نشر فكرة أن الرجل والمرأة كائن حي من نوع واحد ال اختالف بينه ال 

هي فروقات اجتماعية خاضعة لمنطق البنية أو القوة أو الوظائف الجسمانية, إنما الفروقات بينهم 
التطور وليست فروقات فطرية أو من صنع هللا, بل نجمت عن التنشئة االجتماعية والبيئية التي 

                                                 

 .37الحبيب الحمدوني؛ حفيظة شقير: حقوق اإلنسان بين اإلعتراف الدولي وتحفظات الدول العربية, ص(1)

 .6ص ,1جتقرير األمم المتحدة: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, (2)
 .23,24ص م2012-2011زهر, غزة, رسالة ماجستير, جامعة األآليات حماية المرأة في اتفاقية سيداو, (3)
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  .(1)يحتكرها الرجل
( "الدعوة إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين والتشريعات وفرض 2المادة )  -2

بطال القائم من القوانين واألنظمة  حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وتغيير وا 
  .(2)"…واألعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة

 بها. التعهد االتفاقية على المصدقة الدول من طلب التي الذكر سالفة المواد وهي
 ضد التمييز إزالة لىع تعمل قوانين إيجاد المصدقة الدول من يطلب المواد تلك خالل من 
 أو قانونية, تشريعات أو أشخاص, عن صادرة أحكام كانت سواء واللوائح, األحكام كافة في المرأة

 الجديدة القوانين فرض على والعمل الدينية والتشريعات مجتمعية,واألحكام وثقافات وتقاليد عادات
 القضائية الجهات أو للمحاكم الشكاوى  بتقديم للمرأة والسماح المخالفين, على العقوبات وفرض بالقوة
  .(3)ضدها تمييز وقوع حال في

 إجبار خالل من سواء نموذجها, تمرير على المتحدة األمم تعمل المتزايدة والضغوط التدخالت بهذه
 التمكين لدعم المعروضة التمويل برامج خالل من أو المحلية, والسياسات القوانين تغيير على الدول
 غير المنظمات من الضاغطة الداخلية التحالفات إقامة خالل من أو الدولة, تقررها التي القومية

 .(4)تطبيقها وتسريع االتفاقية تلك تمرير أجل من الحكومية

  (5) :بفرعيها (5) المادة -3
 على القضاء تحقيق بهدف والمرأة, الرجل لسلوك والثقافية االجتماعية األنماط تعديل " -أ

 أحد تفوق  أو دونية فكرة على القائمة األخرى  الممارسات وكل العرفية والعادات التحيزات
  والمرأة" للرجل نمطية أدوار على أو الجنسين,

 اجتماعية وظيفة بوصفها لألمومة سليماً  تفهماً  األسرية التربية تتضمن أن كفالة " -ب
 طورهم,وت أطفالهم تنشئة في والنساء الرجال من لكل المشتركة بالمسؤولية واالعتراف

 الحاالت". جميع في األساسي االعتبار هي األطفال مصلحة أن مفهوماً  يكون  أن على

                                                 

نهى قاطرجي: قراءة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة,  (1)
http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/64.htm 

 .6,7, ص1تقرير األمم المتحدة: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة,ج (2)
, بحث مقدم Cedawفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نهى قاطرجي: قراءة إسالمية  (3)

لمؤتمر أحكام األسرة بين الشريعة اإلسالمية واالتفاقات واإلعالنات الدولية, 
https://sites.google.com/site/socioalger1/drasat-qanwnyte/qrate-aslamyte-fy-

atfaqyte-alsydaw 
 .432المسلمة بين قرنين اإلنجازات والتحديات, ص أماني صالح: المرأة  (4)
 .8, ص1تقرير األمم المتحدة: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة,ج (5)
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 وان األسرة, داخل والمرأة الرجل من كل به يقوم الذي الدور إللغاء الخامسة المادة تدعو
 األبوة, أو األمومة مثل به خاصة أدوار منهما لكل وتخصيص وامرأة رجل إلى البشري  الجنس تقسيم
 والمرأة, الرجل بين المساواة إلى الوصول أجل من تلغى أن يجب التي النمطية األدوار من هي

 أن كان ألي يمكن أنه أي اجتماعية وظيفة أنها على لها ينظر األوالد وتربية األمومة فأصبحت
 لالعم وظيفته تعد لم األب كذلك وحضانتهم, األوالد تربية األم وظيفة تعد ولم الدور, بذلك يقوم

  (1) ألسرته المعيشة وتأمين
 لمكافحة التشريع, ذلك في بما المناسبة, التدابير جميع األطراف الدول تتخذ " (:6) المادة -4

  (2)المرأة" دعارة واستغالل بالمرأة االتجار أشكال جميع

ل لم تذكر هذه المادة إال نوعًا واحدًا من أنواع استغالل المرأة, وهو استغالل المرأة من خال
جسدها عبر الدعارة, وكأن استغالل المرأة يقتصر على االستغالل الجسدي, وال توجد أشكال أخرى 

العديد من الحمالت الدعائية ألدوات التجميل, والمستحضرات الخاصة بالنساء, فالستغالل المرأة, 
 (3)ةوما يظهر بها من عارضات, وغيرها من عروض األزياء, تمثل إحدى أشكال استغالل المرأ 

(: "تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 10المادة ) -5
لكي تكفل للمرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم, وبوجه خاص لكي تكفل على أساس 

  (4)تساوي الرجل والمرأة ..."
أن هذا النوع من  تعليم المختلط,مع العلمنحو المن االتفاقية إلى التوجه  (10)دعت المادة 

التعليم وخاصة بين فئات المراهقين يسهل حدوث ما نخشى حدوثه في المجتمعات العربية 
واإلسالمية, وعدم السماح بوجود فرص أو مستويات تعليمية خاصة بالذكور فقط, بل نادت بتدريب 

 (5)مراعاة لطبيعة جسمها المرأة في المجاالت الصناعية الشاقة وتوظيفها فيها, دون 
(: " تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 13المادة ) -6

في المجاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها, على أساس تساوي الرجل 
  والمرأة, نفس الحقوق وال سيما:

  (6)ية ...الحق في االستحقاقات األسر  -أ
                                                 

نهى قاطرجي: قراءة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة,  (1)
http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/64.htm 

 .9, ص1المتحدة: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة,جتقرير األمم  (2)

نورة السعد: حقيقة اتفاقية سيداو )القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(,  (3)
http://www.ckfu.org/vb/t342939.html 

 .11,ص3تقرير األمم المتحدة: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة,ج (4)
 .11,ص3قرير األمم المتحدة: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, جانظر ت  (5)
 .14, ص3تقرير األمم المتحدة: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, ج (6)
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في هذا البند تدعو االتفاقية إلى إبطال حكم شرعي في الدين اإلسالمي, حول قسمة الميراث 
بين الذكر واألنثى "االستحقاقات األسرية" والمطالبة بإلغاء عمل المحاكم الشرعية واستبدال قانون 

  (1)أساس المناصفة األحوال الشخصية بقانون للزواج المدني, يقسم اإلرث بين المرأة والرجل على
  . )(2)"ويوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين

(: " تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 16المادة ) -7
في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية, وبوجه خاص تضمن على أساس التمييز ضد 

  .(3)المرأة" 
( من أخطر مواد اتفاقية سيداو, ألنها تضمنت السماح للمسلمة بالزواج 16اعتبرت المادة )

لغاء تعدد الزوجات من  من غير المسلم من خالل المناداة بنفس الحق في حرية اختيار الزوج, وا 
لغاء العدة الشرعية للمرأة سواء فيو باب التساوي في موضوع التعدد بين المرأة والرجل,  حالة  ا 

الطالق أو وفاة الزوج لتتساوى مع الرجل الذي ال يدخل في العدة الشرعية مثل المرأة في حالتي 
 .(4)الطالق و وفاة الزوجة, إلغاء مبدأ الوالية والقوامة على المرأة كي تتساوى مع الرجل

علقة بتكوين الجزء الخامس من االتفاقية يتعلق بالهيكل اإلداري, ويتناول الناحية اإلدارية المت
والطلب إلى الدول األعضاء رفع تقرير لألمين العام لألمم  ,اللجنة الخاصة بمراقبة تنفيذ االتفاقية

دارية من أجل تنفيذ أحكام ا التفاقية, والجزء المتحدة عما تم اتخاذه من تدابير تشريعية, قضائية, وا 
تؤدي إلى تطبيق كافة الحقوق الواردة لزام األطراف باتخاذ التدابير الالزمة التي السادس تعلق ب إ

 .(5)مواد يفي االتفاقية, من خالل ثمان
" ال تتناسب Cedawيالحظ أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو 

مع مجتمعاتنا اإلسالمية العربية, ويتضح ذلك من بعض البنود التي تم ذكرها سابقًا, فهي تحاول أن 
 تمعنا نمط الحياة الغربية المتحررة من القيم واألخالق والمبادئ, كما أنها تعمل منتفرض على مج

                                                 

نهى قاطرجي: قراءة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة,  (1)
http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/64.htm 

 .11سورة النساء: اآلية  (2)
 .17,ص4تقرير األمم المتحدة: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة,ج (3)

", Cedawحسام الدين عفانة: رؤية شرعية نقدية التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "  (4)
2012 ,http://www.assakina.com/news/news1/16462.html 

, بحث مقدم Cedawنهى القاطرجي: قراءة إسالمية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  (5)
لمؤتمر أحكام األسرة بين الشريعة اإلسالمية واالتفاقات واإلعالنات الدولية, 

https://sites.google.com/site/socioalger1/drasat-qanwnyte/qrate-aslamyte-fy-atfaqyte-

alsydaw 
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خالل اتفاقيتها على تشويه صورة المجتمع بنشر الفاحشة والرذائل, وتدعو للبعد عن الدين والشريعة 
  والتوجه نحو العمل بالقوانين الوضعية الغربية الناقصة.

 بالمرأة: المؤتمرات الدولية الخاصة :ثانياً 
  مؤتمر مكسيكو سيتي: -أ

, بعنوان " عقد األمم المتحدة م1975, عام ()أول مؤتمر عالمي بشأن المرأة, عقد في المكسيك
كان مؤتمر المكسيك بداية , واعتبر ذلك العام العام العالمي للمرأة, للمرأة: المساواة والتنمية والسلم" 

ول خطة عالمية بشأن وضع المرأة على المستوى الحكومي , اعتمدت فيه أ(1)لعولمة الحركة النسوية
 .(2)وغير الحكومي وفي المجاالت السياسية, االجتماعية, والتدريب, والعمل على حماية األسرة

 م:1980المؤتمر العالمي لعقد األمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم  -ت
م التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المؤتمر المؤتمر الثاني الخاص بالمرأة, الستعراض وتقوي 

ولتعديل البرامج المتعلقة م في المكسيك, 1975العالمي األول للسنة الدولية للمرأة الذي عقد عام 
 .(3)بالنصف الثاني من العقد األممي, ركز المؤتمر على موضوعات العمالة والصحة والتعليم

دولة عضوًا  145مندوب, يمثلون  0002, حضره أكثر من ()عقد المؤتمر في كوبنهاجن
نية أقوى لضمان دعا برنامج العمل الذي خرج به المؤتمر إلى اتخاذ تدابير وط, (4)باألمم المتحدة
ممتلكاتها وسيطرتها عليها, فضاًل عن إدخال تحسينات في مجال حقوق المرأة فيما ل ملكية المرأة 

  .(5)يتعلق بالميراث وحضانة األطفال وفقدان الجنسية

                                                 
  المكسيك: جمهورية دستورية فيدرالية في أمريكا الشمالية, يحدها من الشمال الواليات المتحدة, ومن الجنوب

والغرب المحيط الهادئ, ومن الجنوب الشرقي كل من غواتيماال وبليز والبحر الكاريبي, ومن الشرق خليج المكسيك, 
مربع, وتعد خامس أكبر بلد في األمريكتين من حيث المساحة الكلية,  وتزيد مساحة المكسيك عن المليوني كيلو متر

 https://ar.wikipedia.org/wikiويكبيديا الموسوعة الحرة, 

 

 11إبراهيم الناصر: الحركة النسوية الغربية ومحاوالت العولمة,ص (1)
 54لية, صفؤاد بن عبد العزيز العبد الكريم: العدوان على المرأة في المؤتمرات الدو  (2)
فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد الكريم: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء  (3)

 .115ص رسالة دكتوراه, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية, المملكة العربية السعوديةاإلسالم,
 زها االقتصادي والسياسي والثقافي األول, ومناؤها كوبنهاجن: عاصمة الدنمارك, وأكثر مدنها سكانًا, ومرك

الرئيسي, أسسها الفايكنج في القرن العاشر كقرية لصيادي األسماك, وأصبحت عاصمة الدنمارك بدءًا من القرن 
  /https://ar.wikipedia.org/wikiالخامس عشر, ويكبيديا الموسوعة الحرة, 

المتعلقة بحقوق المرأة ونقدها في ضوء النظم اإلسالمية,  سلمان الجدوع: دراسة االتفاقات الدولية (4)
http://www.alukah.net/spotlight/0/50901/ 

 /WWW.UN.org/ar/globalissues/women األمم المتحدة (5)
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المؤتمر العالمي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة: المساواة و التنمية  -ج
: المؤتمر الثالث الخاص بالمرأة وعرف باسم "استراتيجيات نيروبي م في نيروبي1986والسالم 

دولة  157شخص من بينهم مندوبون من  6000المرتقبة للنهوض بالمرأة", حضره أكثر من 
  .(1)منظمةو 

صندوق التبرعات لعقد األمم المتحدة للمرأة إلى هيئة األمم المتحدة للمرأة, كهيئة تم تحويل 
مستقلة ودائمة, وكان ذلك واحدًا من النتائج المبكرة لمؤتمر نيروبي, ويقدم برنامج األمم المتحدة 

األمم المتحدة اإلنمائي الدعم ئة دائمة مستقلة ذاتيًا ومتشاركة مع برنامج للمرأة بوصفه هياإلنمائي 
  .(2)في جميع أنحاء العالم المباشر لتنمية المرأة ومشاريع التمكين 

م, في القاهرة بمصر: عقد المؤتمر تحت إشراف األمم 1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  -د
اجتماعات  المتحدة كالمؤتمرات السابقة له, تم التحضير له خالل ثالث سنوات, تمت خاللها ستة

 16صفحة تنقسم ل  121للخبراء, وخمس مؤتمرات إقليمية, وصدرت عن المؤتمر وثيقة من 
نس والحقوق التناسلية وتعليم الج صفحة منها كانت للحديث عن الجنس واإلجهاض 100فصل, 

عن قضية المساواة  , وفصل كامل(3)صفحة المتبقية جاءت للحديث عن التنمية 21للمراهقين, و 
  .(4)لجنسينبين ا

اعتبر مؤتمر القاهرة من أخطر المؤتمرات التي أحدثت ضجة في العالم اإلسالمي, بسبب 
تاحة المجال  إلى حرية ض مع الدين اإلسالمي, والتي تدعومبادئه التي تتعار  العالقات الجنسية وا 

بكر أمام أشكال االقتران األخرى, واعتبار ذلك كله حرية شخصية, وشجعت على اإلجهاض الم
للمرأة, كما عارضت بنود المؤتمر وثيقة الزواج الشرعي المبكر ولم تعارض ممارسة  اً واعتبرته حق

                                                 
  نيروبي: هي عاصمة كينيا, وأكبر المدن فيها, واشتق اسم نيروبي من لغة قبائل الماساي, وجاءت من كلمة

بي", وتعني مكان الماء البارد وتشتهر المدينة باسم "المدينة الخضراء تحت الشمس", تأسست نيروبي "إنكارا نيرو 
م, 2009ماليين نسمة تقريبًا عام  3م, وتعتبر من أشهر المدن في شرق أفريقيا, وبلغ عدد سكانها 1899عام 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiويكبيديا الموسوعة الحرة, 

جدوع: دراسة االتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ونقدها في ضوء النظم اإلسالمية, سلمان ال (1)
http://www.alukah.net/spotlight/0/50901 

 /WWWUN.org/ar/globalissues/women األمم المتحدة (2)

قافة الفلسطينية, العدد الثاني, مدارات وزارة الث نهاد الشيخ خليل: الجندر األبعاد السياسية واالجتماعية للمفهوم, (3)
 .84م, ص2010غزة, 

فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد الكريم: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء  (4)
 .152اإلسالم, ص
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  .(1)شرعية خارج إطار الزواج في سن المراهقةالغير العالقات 
 -: ذلك في تقرير المؤتمر"وجاء من 

بين الرجل والمرأة " على الدول أن تتخذ كل التدابير المناسبة, لكي تكفل على أساس المساواة  -1
حصول كال الطرفين على خدمات الرعاية الصحية, بما فيها الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية 
اإلنجابية, التي تشمل تنظيم األسرة, والصحة الجنسية. وينبغي أن توفر برامج الرعاية الصحية 

 .(2)اإلنجابية أوسع دائرة من الخدمات, دون أي شكل من أشكال القسر"
ينبغي أن تقوم الحكومات, والمنظمات غير الحكومية, والقطاع الخاص باالستثمار في جميع " 

نسية, وتعزيز ذلك ورصده جوانب الصحة اإلنجابية, بما في ذلك تنظيم األسرة, والصحة الج
 .(3)وتقييمه"

 الواردة في تقرير المؤتمرإن مصطلحات الصحة اإلنجابية, تنظيم األسرة, الصحة الجنسية, 
كالحق في الغذاء, منها المتعة الجنسية المأمونة, والقائمة على التراضي, باعتبارها حقًا للجميع  يراد

, بل حق لجميع والذي تعارفت عليه كل الديانات وليست خاصة باألزواج المتزوجين زواجًا شرعياً 
هللا, الذي لم  , ال تضبطه أي قوانين أو أعراف وال تضبطه حقوق من كل األعمار أشكال العالقات

  .(4)يرد ذكر اسمه أبدًا في تقرير المؤتمر
" ينبغي إشراك الشباب بنشاط في تخطيط أنشطة  التنمية التي لها أثر مباشر على حياتهم 
اليومية, وتنفيذها وتقييمها. ويتسم هذا بأهمية خاصة فيما يتعلق بأنشطة اإلعالم, والتعليم, 

حة اإلنجابية والجنسية, بما في ذلك منع حاالت الحمل المبكر, واالتصال, والخدمات المتعلقة بالص
والتثقيف الجنسي, والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز, وغير ذلك من األمراض 
المنقولة باالتصال الجنسي, ويجب ضمان الوصول إلى هذه الخدمات, وكذلك ضمان سريتها 

  .(5)وخصوصيتها"
والسماح  شر العالقات الجنسية غير الشرعية بين المراهقين والمراهقاتيعمل هذا البند على ن

بها وتوفير جميع المعلومات المطلوبة لنجاح تلك العالقات وتجنب حاالت الحمل التي تحدث 
, من خالل اإلعالم والتعليم والخدمات المتعلقة بالصحة اإلنجابية والجنسية وذلك بحجة بسببها

                                                 

دور فاعل عطيات مصطفى عبد الحليم: األسرة في القوانين واالتفاقيات الدولية, إحدى أوراق مؤتمر نحو  (1)
 -http://muslimaunion.com/index.php/2013-04-28-10-53-37/item/12379لألسرة, 

 .14, ص8م, الفصل الثاني, فقرة 1994القاهرة  -تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (2)
 .21, ص18-3م, الفصل الثالث, ب 1994القاهرة  -تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (3)

 م1997دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, مصر, حمد عمارة: صراع القيم بين الغرب و اإلسالم,م (4)
 .17,18ص
 .37, ص15-6م, الفصل السادس, ب 1994القاهرة  -تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (5)
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مية, تحاول األمم المتحدة استغالل مصطلحات مثل التنمية, وتمكين المرأة المشاركة في أنشطة التن
  من أجل نشر وفرض بنود مؤتمراتها.وغيرها 
سداء المشورة فيما يتعلق   يطلب أيضًا من خالل هذا البند أن يصبح اإلعالم والتثقيف وا 

صحة اإلنجابية بالسلوك الجنسي, والوقاية من األمراض الجنسية جزءًا من خدمات رعاية ال
" توجد أشكال شتى لألسرة في مختلف النظم االجتماعية, والثقافية, والسياسية. وقد .(1)والجنسية

االقتصادي السريع في أنحاء العالم على أنماط  –أثرت عملية التغير الديموغرافي واالجتماعي 
  .(2)وهيكلها" تكوين األسرة والحياة األسرية, فأحدثت تغييرًا كبيرًا في تكوين األسرة

وبأنواع االقتران الذي ال يقوم على الزواج, بل  اعترف المؤتمر باألشكال المختلفة لألسرة
وطالب  أو بين رجلين أو امرأتين, تزوجينيعترف بالعالقات المحرمة شرعًا بين رجل وامرأة غير م

غير قترانات ات و االالعالق إزالة جميع أشكال التمييز بينوببإعطاء تلك األسر حماية قانونية, 
  .(3)شرعية وبين األسرة الناتجة عن الزواج الشرعيال

" تشجيع األطفال, والمراهقين, والشباب وخاصة الشابات, على مواصلة تعليمهم, بغية تهيئتهم 
للمساعدة في الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة, وحاالت لحياة أفضل, وزيادة إمكاناتهم البشرية, 

ي تنطوي على مخاطر كبيرة, ولتخفيض ما يرتبط بذلك من معدالت الوفيات الحمل الت
 .(4)واالعتالل"

يعارض البند السابق الزواج المبكر وحاالت الحمل التي تحدث نتيجة لذلك الزواج, وأن منع 
ذلك الزواج والتقليل منه يوقف حاالت الحمل التي تعمل على رفع معدالت الوفاة واإلصابة 

د الفتيات المتزوجات زواجًا مبكرًا, في المقابل لم يعارض المؤتمر في البند السابق وال باألمراض عن
ولم يدع إلى اإلجهاض إنما دعا إلى توفير جميع شرعية, الغير ر العالقات الجنسية في أي بند آخ

 الخدمات الالزمة لحمل غير شرعي آمن, وإلجهاض آمن لمن أراد اإلجهاض.
رنامج للبلدان النامية, يتعلق البرنامج بموضوع الصحة التناسلية والبرامج جاء تقرير المؤتمر بب

بليون دوالر  18.5م, و 2000بليون دوالر حتى سنة  17المتعلقة بتنظيم األسرة, تكلفة البرنامج 
, على أن م2015بليون دوالر سنة  21.7م, 2010بليون دوالر سنة  20.5م, و2005لسنة 

ء تمويل ثلثي التكاليف, وأن تقدم المصادر الخارجية ما يصل إلى تتحمل الدول النامية عب
  .(5)الثلث

                                                 

 .162المؤتمرات الدولية, صالعدوان على المرأة في فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد الكريم:  (1)
 .31, ص5-1م, الفصل الخامس, أ 1994القاهرة  -تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (2)
 .22محمد عمارة: صراع القيم بين الغرب و اإلسالم, ص (3)

 .36,ص7-6م, الفصل السادس, ب1994القاهرة  -تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (4)

 .35: صراع القيم بين الغرب و اإلسالم, صمحمد عمارة (5)
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الجنسية والتناسلية للمواطنين في الدول  الصحة التي وضعت بحجة كثرة المبالغيالحظ 
, تضع تمويل ذلك البرنامج في أولويات إنفاقها عن ذلك الطلب من الدول الفقيرة أنعدا النامية, 

يم الدعم والمساعدة المالية والتقنية من المجتمع الدولي, والدول المانحة, مقابل إغرائها بتقد
نجاح  واإلعفاءات من الديون المتراكمة على تلك الدول النامية, مقابل أن تعمل على استثمار وا 

كان من األفضل أن يقدم برنامج وميزانيات ومساعدات للنهوض بحياة األفراد  .(1)برنامج المؤتمر
خراجهم من الجوع والفقر, وسوء الخفي الدول ا  دمات العامة, والخدمات الصحية.لنامية, وا 

م: عقدت األمم المتحدة المؤتمر 1995المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين بالصين  -ه
دعا المؤتمر إلى مضاعفة الجهود واإلجراءات العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين بالصين, 

 .(2)إلى تحقيق أهداف إستراتيجية نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة الرامية
 .(3)نوعت وتعددت موضوعاتها التي نادت بهامادة ت 362صفحة, و 177تتكون وثيقة المؤتمر من 

اختلفت وجهات النظر نحو مؤتمر بكين, يرى غازي الصوراني أن مؤتمر بكين " إن إقرار 
عمل المؤسسات وحكومات المجتمع الدولي الموقعة عليه, وكدليل إعالن بكين كوثيقة إجماع 

وتأكيده على أن قضية المرأة هي قضية عامة واحدة في العالم كله, يشكل في حد ذاته بعدًا إنسانيًا 
أمميًا عامًا ال يتعارض مع قضايا المرأة الخاصة, والتفصيلية من حيث حجم االستغالل واالضطهاد 

المكان والزمان, واختالف العناصر التاريخية , التي تختلف باختالف وحقوق المرأة ودرجة تقدمها
الموروثة والحديثة المعاصرة المكتسبة, المكونة لقضايا المرأة. إذ أن خصوصية أوضاع المرأة في 
بالدنا بمعنى اختالفها عن مثيالتها في أوروبا وأمريكا وآسيا أو أفريقيا ال تتعارض مع صحة 

 (4)"عاصرة الصحيحة التي أكد عليها إعالن بكينالقضايا العامة الم
" أما الدكتور فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد الكريم يذكر في أطروحته الماجستير

يعتبر هذا المؤتمر متميزًا عن المؤتمرات األخرى التي تبنتها األمم المتحدة, حيث دعت فيه بصراحة 
ها مخالفة للشريعة اإلسالمية, بل فيها مخالفة للفطرة التي وبوضوح إلى العديد من األمور التي في

فطر هللا تعالى الناس عليها. مثل: الدعوة إلى الحرية والمساواة بمفهومها المخالف لإلسالم, 
والقضاء التام على أي فوارق بين الرجل والمرأة, دون النظر فيما قررته الشرائع السماوية,..., وكذلك 

والتنفير من العالقات الجنسية المحرمة شرعًا, من ذلك: السماح بحرية الجنس,  الدعوة إلى فتح باب

                                                 

 .36محمد عمارة: صراع القيم بين الغرب و اإلسالم, ص(1)

نهى قاطرجي: قراءة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة,  (2)
http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/64.htm 

تجاه مجتمع التحلل العالمي, ماجد بن جعفر الغامدي: مؤتمر بكين خطوة با (3)
http://www.saaid.net/female/m172.htm 

 .73ص م,2002 ,21دددور المرأة الفلسطينية تاريخه الحديث والمعاصر, رؤية, ع (4)
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الزواج المبكر, والعمل على نشر وسائل منع الحمل, والحد من خصوبة الرجال, وتحديد النسل, 
  .(1)والسماح باإلجهاض المأمون, والتركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره..."

ر فؤاد العبد الكريم هي الصحيحة واألقرب للصواب, يتضح ذلك من بعض وجهة نظر الدكتو 
  بنود مؤتمر بكين, مثل: 

" والمراهقات أكثر تعرضًا بيولوجيًا واجتماعيًا ونفسيًا من األوالد المراهقين لإليذاء الجنسي,  -1
جاه إلى والعنف, والبغاء, ولعواقب العالقات الجنسية السابقة ألوانها  وغير المحمية. واالت

المعلومات والخدمات, يزيد من خطر الحمل غير المرغوب التجارب الجنسية المبكرة مع انعدام 
فيه والمبكر للغاية, ومن خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية, وغيره من األمراض 

  .(2)التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي"
م لإلصابة باألمراض الجنسية التي تنتج عن التجارب يدعو هذا البند إلى ضرورة توفير العالج الالز 

الجنسية المبكرة, عند المراهقات بسبب انعدام المعلومات والخدمات, وضرورة العناية باحتياجات 
الصحة اإلنجابية للمراهقات والشابات, لتالفي حاالت الوفاة واإلصابة باألمراض الخطيرة, وذلك من 

  .(3)رغوب فيه, وما قد يعقبه من إجهاض غير مرغوب فيهخالل الوقاية من الحمل غير الم
لم يدع البند إلى منع العالقات المحرمة والبعد عنها, بل هو يسمح بها, لكنه يمنع حدوث 

من خالل نشر استخدام موانع الحمل في جميع حاالت الحمل الناتجة عن العالقات غير الشرعية,
 تضر بصحة الفتاة أو الشابة. بحجة تلك العالقات البالد وبين جميع شرائح وفئات المجتمعات,

 .(4)" توجد أشكال مختلفة لألسر في النظم الثقافية, والسياسية, واالجتماعية المختلفة" -2
شرعية", من الغير غير الزواج "العالقات الشاذة و  في هذا البند اعتراف بأنواع االقتران األخرى 

 .لتي يختلف مصدر وطبيعة تكوينها, اخالل االعتراف بأشكال األسرة المختلفة
" إن األوضاع التي تضطر الفتيات إلى الزواج والحمل والوالدة في وقت مبكر, تشكل مخاطر   -3

صحية جسيمة. وال يزال الحمل المبكر يعوق إحداث تحسينات في الوضع التعليمي 
التعليم والعمل, العالم. وبصورة كبيرة من فرص واالقتصادي واالجتماعي للمرأة في جميع أنحاء 

 .(5)ومن المرجح أن يتركا أثرًا ضارًا طويل األجل على حياتهن وحياة أطفالهن"
سنة, ينجبن كل عام. لكن 19و 15مليون بنت تتراوح أعمارهن بين  15" هناك أكثر من  -4

األمومة في سن صغيرة للغاية إنما تنطوي على مضاعفات خالل الحمل والوالدة, بل وعلى 

                                                 

 .152, 151قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء اإلسالم, ص (1)
 .46, ص93يمبكين, الفصل الرابع, ج -بالمرأةتقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني  (2)
 .169, 168فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم: العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية, ص  (3)
 .18,ص29بكين, الفصل الثاني, الفقرة  -تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (4)
 , الفقرة "أ".107 يمبكين, الفصل الرابع, ج -المرأةتقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني ب (5)
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ة األم, بصورة تزيد كثيرًا على المعدل المتوسط. كذلك فإن أطفال األمهات خطر يودي بصح
الشابات تزداد بينهم مستويات اإلصابة باألمراض والوفيات. وما برح اإلنجاب المبكر يشكل 

تحسين مركز المرأة من النواحي التعليمية, واالقتصادية, واالجتماعية في جميع عقبة تحول دون 
مااًل يمكن للزواج المبكر واألمومة المبكرة أن يحدا بصورة بالغة من فرص أنحاء العالم. وأج

التعليم والعمل. ومن المرجح أن ينجم عنهما أثر سلبي طويل األجل, بالنسبة لنوعية حياة األم 
 .(1)وحياة أطفالها"

 يالحظ من البنود السابقة أن مؤتمر بكين يهاجم ويعارض الزواج المبكر, لما له من مخاطر
صحية على الفتاة, وانه يعوق إحداث تحسينات من ناحية التعليم والوضع االقتصادي واالجتماعي 

ويظهر تخوف وقلق كبير من مضاعفات الحمل والوالدة التي تنتج عن الزواج الخاص بالمرأة, 
ن الجنسين, ولم يعترض على المبكر, لكنه لم يعترض على العالقات غير الشرعية عند المراهقين م

شرعي الذي يحدث نتيجة تلك العالقات, بل دعا إلى ضرورة تجنب ذلك الحمل, وفي الغير الحمل 
حالة حدوثه يجب توفير جميع المعلومات الالزمة للتوعية والتثقيف حول الحمل, وتوفير جميع 

  شروط ومطالب الصحة الجنسية لحماية الفتاة الحامل من جميع مخاطر وأضرار حملها.
مجتمعاتنا اإلسالمية والعربية, كما أن القضايا التي ذكرها  بنوده, ال تتناسب معمر بكين و مؤت

وتحدث عنها ال تعبر وال تتفق مع المرأة في المجتمع الفلسطيني, إنما هي مخالفة بل ومسيئة 
  للمجتمع, وللدين, وللعادات والتقاليد.

ة والسالم ": عقدته الجمعية العامة مساواة الجندر والتنمي 2000" المرأة  5مؤتمر وثيقة بكين+ -و
م, دعت وثيقة المؤتمر إلى مراجعة كل القوانين الوطنية في الدول التي 2000لألمم المتحدة عام 

لغاء تحفظات الدول العربية على وثيقة مؤتمر بكين, ودعت إلى إفساح  تعتبر الشذوذ جريمة, وا 
 .(2)المجال أمام تشكيل العالقات خارج إطار الزواج

 ظهور مصطلح الجندر:  - الثاً ث
مرة  254م, و 1994عام مرة في مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية  51 ورد مصطلح "الجندر"

, وطلب من الدول العربية واإلسالمية وكل دول العالم الثالث تطبيق م1995عام في مؤتمر بكين 
  .(3)مفهوم الجندر وااللتزام به

  الجندر: -
إلغاء كافة الفروق بين الرجل أنه )النوع االجتماعي(, ويقصد به ح الجندر بيترجم مصطل

والمرأة والتعامل مع البشر على أنهم نوع من المخلوقات المتساوية في كل شيء من الخصائص 
                                                 

 .142, ص268بكين, الفصل الرابع, الم  -تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (1)
 85نهاد الشيخ خليل: الجندر األبعاد السياسية واالجتماعية للمفهوم, ص (2)

 .86المرجع نفسه, ص (3)
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التفريق وتقسيم األدوار بين الرجل والمرأة على صعيد الدور االجتماعي, , ويتم (1)والمقومات
قتصادي للمجتمع, وليس تقسيم األدوار والتفريق بين الرجل والمرأة بناء والمنظور الثقافي, والوضع اال
وبما أن أوضاع المجتمع االجتماعية والثقافية واالقتصادية , (2)بيعيعلى التركيب البيولوجي الط

مع التغيرات الجديدة في  ر أيضًا, ويجب أن تتغير كي تتالءممتغيرة؛ فإن أدوار الرجال والنساء تتغي
  .(3)االجتماعي للمجتمع الواقع

تنكر فلسفة الجندر أن يكون سلوك الذكر واألنثى بسبب الفروق البيولوجية, بل سببه هو ما 
ومن , حتى لو كان ذلك يخالف طبيعته البيولوجية, منهما, وما يريده كل منهما لنفسهيشعر به كل 

ى غير ذلك, ويحق لألنثى حق الذكر أن يتصرف كأنثى, في لبسه وفي الزواج من ذكر آخر وما إل
  .(4)أن تتصرف كذكر

يجاد أسر ديموقراطية متعددة األشكال  (5):, من خالليراد بالجندر إنهاء األسرة التقليدية, وا 
إلغاء مؤسسة الزواج, على اعتبار أن األسرة التقليدية و الزواج الشرعي يعوق تحقيق  .1

 الرجل  على المرأة.المساواة بين الرجل والمرأة, ويزيد من سيادة ونفوذ 
إلغاء دور المرأة الطبيعي في الحمل واإلنجاب, ألن الحمل واإلنجاب يضران بشكل  .2

 جسد المرأة وصحتها, ويؤخرانها عن المشاركة في التنمية وتحقيق الذات.
إلغاء دور المرأة في تربية األطفال والقيام باألعمال المنزلية, وجعل األعمال المنزلية  .3

قامة غير مح أعماالً  سوبة ال فائدة منها, ويجب تقاسم تلك األعمال مع الرجل, وا 
 مراكز تربوية لتربية األطفال داخل المجتمع وليس في البيت.

وأصبح يستخدم مصطلح تمكين المرأة, لوصف األنشطة المتعلقة بإزالة كافة االختالفات 
  .(6)والفروقات االجتماعية, الثقافية, و الوظيفية بين  المرأة والرجل

هو ستار يستخدمه القائمون على  )تمكين المرأة, وتمكين الشباب( مصطلح التمكين إذن
 مصطلح الجندر, إلضفاء صفة شرعية وصورة أجمل لألنشطة المراد بها إزالة كافة الفروق 

 لزواج الشرعي, والسماحوالقضاء على األسرة التقليدية وابين المرأة والرجل,  البيولوجية والفسيولوجية
  شرعية باالنتشار.الغير للعالقات 

                                                 

 يب,:إسالم و الجندر نشأته وحقيقته(1)
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=617

93 

 http://www.saaid.net/female/0165.htmحسن حسين الوالي: الجندر المفهوم والحقيقة والغاية,  (2)
 .85نهاد الشيخ خليل: الجندر األبعاد السياسية واالجتماعية للمفهوم, ص (3)

 .7ص م,2005رسالة ماجستير, القدس,عدنان أبو رموز: النوع االجتماعي الجندر,سيما  (4)

 .4إبراهيم الناصر: الحركة النسوية الغربية ومحاوالت العولمة, ص (5)
 http://www.saaid.net/female/0165.htmحسن حسين الوالي: الجندر المفهوم والحقيقة والغاية,  (6)
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وما يؤكد على أن أحد أهداف الجندر إحداث تغيير في بناء األسرة, وفي إلغاء الدور 
األمومي للمرأة والنظر لألمومة على أنها خرافة, وأنه ال توجد غريزة تدعى غريزة األمومة, واعتبار 

حرص لجنة التعريف الشواذ من الجنسين,  أن األمومة غريزة تصنعها ثقافة المجتمع, والسماح بحرية
ما سبق ذلك من مصطلحات مثل الصحة لى إبقاء المصطلح دون تعريف, مثلفي مؤتمر بكين ع

اإلنجابية التي يراد بها حرية اإلجهاض, ومصطلح الحقوق الجنسية الذي يراد به الحرية الشخصية 
فس النوع, كذلك هو الحال في في الممارسة الجنسية, وحرية ممارسة الجنس مع أشخاص من ن

 .(1)مين, والجهاد, والمقاومة ضد العدومصطلح اإلرهاب الذي ال نراه يستخدم إال ضد المسل
يالحظ من بنود االتفاقيات التي تم ذكرها أن تلك االتفاقيات ال تتناسب مع الدين اإلسالمي, 

غرب يورد لنا مصطلحات غير , كما أن الواإلسالمية وال تتناسب مع الثقافة والعادات العربية
, ومصطلح feminism مثل مصطلح  ,لمجتمعاتنامدمر  ومضللة الهدف الخفي وراءهاواضحة 

الجندر كما ذكرنا سابقًا, ومصطلح اإلرهاب الذي يستخدمه الغرب ضد دفاع المسلمين عن أنفسهم 
رات واالتفاقيات جميع تلك المؤتم ه اإلجرامية بحق العرب والمسلمين.وال يستخدمه ضد أعمال

, وغزو األفكار الذي يأتي من الغرب تجاه المجتمعات العربية, قد وصل الخاصة بالمرأة العالمية
لفلسطينية, لذا على المرأة للمجتمع الفلسطيني ويحاول بكافة السبل والطرق الوصول للمرأة ا

 عة له.الفلسطينية تكوين هيكل وصورة خاصة بها, غير مستنبطة من الغرب وغير تاب
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 

م والغاية, نورة السعد: الجندر المفهو  (1)
https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../jandr.doc 
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 لثانيالفصل ا

 م(2006-1991) في الضفة الغربية وقطاع غزة المؤسسات النسوية
 

في الضفة الغربية  المتخصصةة المؤسسات النسوي: المبحث األول -

 وقطاع غزة.

في الضفة  المؤسسات الحقوقية المهتمة بموضوع المرأة: المبحث الثاني -

 الغربية وقطاع غزة.

في الضفة  المؤسسات التنموية المهتمة بموضوع المرأة: لثالمبحث الثا -

 الغربية وقطاع غزة.
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 لثانيالفصل ا
 م(20069-1991)في الضفة الغربية وقطاع غزة المؤسسات النسوية

بتشكيل طاقم شؤون م 1991عام مدريد  مؤتمرلمؤسسات النسوية, بعد توقيع ا بدأ ظهور
 .(1)النسوية وكفاءات نسوية أكاديميةالمرأة, من قبل ناشطات األطر 

, بشكل ملحوظ المخيمات الفلسطينيةو القرى, و ن, انتشرت تلك المؤسسات في مختلف المدو 
منذ ذلك الوقت يتزايد ويتجه نحو أنشطة مختلفة عن األنشطة االجتماعية والسياسية  نشاطهاوأخذ 

ن النساء, وتحقيق االستقاللية , حملت شعار تنمية وتمكي(2)التي كانت في المراحل السابقة
واالنفصال عن األطر والتنظيمات السياسية, كما رأت أن نضال المرأة الفلسطينية ومشاركتها في 
الحركة الوطنية ال يوازيه أي تطور إيجابي في مكانة المرأة وموقعها االجتماعي في المجتمع, 

 .(3)وتركز عملها على قضايا النوع االجتماعي"الجندر"
 :ت تلك المؤسسات واتخذت مسميات مختلفة مابينتنوع

جمعيات خيرية تقوم بخدمة المجتمع على المستوى الوطني, الخيري, الخدماتي من  -1
 .خالل النساء

أطر نسوية جماهيرية تابعة لألحزاب السياسية, عملت على تأطير أعداد كبيرة من   -2
 .على المستويين الوطني واالجتماعيالنساء 

ات نسوية تعمل على االهتمام وتفعيل القضايا االجتماعية المختلفة مراكز أو مؤسس  -3
 .(4)ي في المجال النسو 

 .(5)م1998-1995دوائر المرأة في الوزارات, نشأت خالل الفترة ما بين  -4
تناول الفصل الثاني التعرف على بعض المؤسسات والمراكز النسوية في الضفة الغربية وقطاع 

التها, وبرامجها, المبحث األول من الفصل تناول المؤسسات النسوية غزة, تأسيسها, أهدافها, رس
                                                 

سمية عبد الفتاح عامر: دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي في األراضي الفلسطينية, رسالة  (1)
 .37م, ص2007ماجستير,جامعة النجاح, 

, Onislamت النسوية في فلسطين لماذا, موقع مها عبد الهادي: االهتمام بدعم المؤسسا (2)
http://www.onislam.net/arabic/adam-eve/women-voice/89317-1999-11-04%2019-

08-09.html 
 .40, 37, صسمية عبد الفتاح عامر: دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي في األراضي الفلسطينية (3)
, دراسات وتقارير حول وضعية المرأة نظرة عامة شكالياتهاا  كة النسائية و سهى هندية: هيكلية وبرامج الحر  (4)

 .218, 217, ص2, الفصل1لدمج المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح, الفلسطينية,
كاليات التحول الحركة النسائية الفلسطينية إشزهيرة كمال: تجربة العمل النسائي بين الجماهيري والحكومي,  (5)

ن بالتعاون مع معهد دراسات المرأة وقائع المؤتمر السنوي الخامس لمؤسسة مواطالديمقراطي واستراتيجيات مستقبلية,
 .30ص,18/12/1999-17في جامعة بيرزيت, رام هللا, 
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المتخصصة بالنساء, أما المبحث الثاني تناول المؤسسات الحقوقية التي تخصص جزء من برامجها 
 للنساء, والمبحث الثالث تطرق للمؤسسات التنموية المهتمة بموضوع المرأة.
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 المبحث األول
 في الضفة الغربية وقطاع غزة المتخصصةة المؤسسات النسوي

 
مؤسسات بحثية,  وتنوعت أنشطة المؤسسات النسوية, منها مؤسسات خدمية مباشرة,

مؤسسات قانونية, مؤسسات تعنى بفئات وقطاعات محددة من النساء مثل األسيرات أو النساء و 
تم تقسيم المؤسسات النسوية بحسب أماكن  ,المعنفات, المطلقات, األرامل, الطالبات الجامعيات

 .(1)عملها في الضفة الغربية, وقطاع غزة
 نسوية في الضفة الغربية:ت المؤسساال: أوالً 
 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: -1

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية هي جمعية تنموية نسوية غير حكومية, تساهم في 
العدالة االجتماعية, من أجل و  فلسطيني ديمقراطي يقوم على مبادئ الحرية, المساواة,بناء مجتمع 

شراكها في الحياة العامة والخاصة  .(2)تقوية وتمكين المرأة الفلسطينية وا 
م, تحت اسم ) اتحاد لجان المرأة العاملة 1981تأسست الجمعية في مدينة القدس عام 

كجمعية غير ربحية تحت اسم )جمعية المرأة العاملة(, وتم  م1992الفلسطينية(, تم ترخيصها عام 
م من قبل وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية تحت اسم ) جمعية المرأة 2001ترخيصها عام 

 .(3)العاملة الفلسطينية للتنمية(
المقر الرئيسي للجمعية في مدينة رام هللا, ولها فروع في نابلس, جنين, طولكرم, بيت لحم, 

 .(4)ة, ويطا جنوب مدينة الخليلغز 
تصدر عن جمعية المرأة العاملة مجلة ينابيع, وهي مجلة فصلية نسوية اجتماعية, تصدر  

عن الجمعية بشكل دوري, يكتب فيها عدد من الباحثين والباحثات, في القضايا النسوية و 
  .(5)االجتماعية

لسياسي القائم على حقيقة أن حقوق مفهوم المرأة اتدعم جمعية المرأة العاملة عبر رؤيتها 
والعدالة, و اإلنسان عالمية وال تتجزأ, وأن حقوق المرأة هي حقوق إنسانية تقوم على مبادئ المساواة 

                                                 

مركز فرص, زينب الغنيمي: واقع المؤسسات النسوية وأفاق التطور, وقائع مؤتمر المؤسسات النسوية تحديات و  (1)
 .10م, ص2012شؤون المرأة, 

 .1, ص3النظام األساسي لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية, الفصل الثاني, مادة  (2)
 .1, ص3النظام األساسي لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية, الفصل األول, مادة  (3)
 عريف بالجمعية جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية, الت (4)

http://www.pwwsd.org/ar/about/ 
 م.2011, 1, ص60مجلة ينابيع الحياة, ع (5)

http://www.pwwsd.org/ar/about/
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تتعاون مع حركات وطنية اجتماعية وديمقراطية على المستوى المحلي, اإلقليمي, والدولي ضد 
ييز القائم على أساس العرق, الجنس, والمعتقد, االحتالل اإلسرائيلي, وضد كافة أشكال الظلم والتم

كما تعمل الجمعية من أجل بناء مجتمع مدني, ديمقراطي في فلسطين, وترتكز في عملها على 
 .(1)التراث الحضاري, الثقافي, القانوني, واإلنساني بغض النظر عن منبع ذلك التراث

ة توزيع األدوار في المجتمع, لضمان إعاد ة العاملة الفلسطينية للتنمية عبرجمعية المرأ  تسعى
العدالة واإلنصاف من خالل تفعيل مشاركة النساء في صنع القرار, والمساهمة في بناء قدرات 
النساء والتضامن معهن, وتعمل الجمعية على تقوية وتمكين وتعبئة وحشد النساء للمشاركة في 

مية عبر الترويج لحقوق النساء النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي والمساهمة في عمليات التن
 .(2)السياسية, االقتصادية, واالجتماعية, ومكافحة العنف المبني على النوع االجتماعي

الهدف العام للجمعية هو المساهمة في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي يقوم على المساواة 
لجمعية اإلستراتيجية, الجتماعية, واحترام حقوق اإلنسان, ومن أهداف ابين الجنسين, العدالة ا

المساهمة في تمكين النساء خصوصًا النساء العامالت, وتعزيز مشاركتهن في جميع جوانب الحياة 
 .(3)على أساس المساواة بين الجنسين

برنامج تمكين النساء في  تعمل جمعية المرأة العاملة على تنفيذ مجموعة من البرامج, منها:و 
إلرشاد النفسي االجتماعي,و برنامج بناء القدرات,و مشروع لمسات, عمليات اتخاذ القرار, برنامج ا

 (4)مطعم الزوادة
 

 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي: -2
م, كمؤسسة فلسطينية 1991تأسس مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في القدس عام 

قائم ضد المرأة, وبناء مجتمع فلسطيني أهلية مستقلة وغير ربحية, بهدف العمل على إلغاء التمييز ال
ديمقراطي, يقوم على أساس المساواة بين الجنسين والعدالة االجتماعية, عمل المركز يقوم على 

 .(5)المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

                                                 

 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية, رؤية الجمعية (1)
 pwwsd.org/ar/about/visionhttp://www./ 
 م.2013, 4جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية, صب المنشور التعريفي (2)
 المرجع السابق. (3)
 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية, برامج الجمعية(4)

ogmams http://www.pwwsd.org/ar/pr  
 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, الفكرة والنشأة(5)
 http://www.wclac.org/atemplate.php?id=75  

http://www.pwwsd.org/ar/about/vision/
http://www.pwwsd.org/ar/progmams
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=75
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م أخذ 1994للمركز مجموعة من األنشطة التي أتمها خالل سنوات عمله, من ذلك: عام  
القانوني, ازداد ذلك التركيز بعد انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني  المركز يركز على اإلصالح

م, من خالل الضغط والتأثير على المجلس التشريعي لفرض وضمان تعديالت قانونية 1996عام 
 .(1)خاصة بالنساء

م خاض المركز تجربة البرلمان الصوري مع عدد من األطر, المراكز, 1998و في عام 
 عمل على تغيير القوانين التي ال تضمن للمرأة حقوقها.والهيئات النسوية, لل

م عمل المركز خالل االنتفاضة الثانية على مواجهة االحتالل اإلسرائيلي 2000عام  
 وسياسته, عن طريق مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للنساء.

ل إيجاد البيوت م قام المركز بتوفير الحماية للنساء من عنف االحتالل, من خال2006عام  
اآلمنة لهن, فقد افتتح المركز بيت آمن في نفس العام الستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف, 

 .(2)والمعرضات للتهديد بالقتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة
يسعى مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي عبر رسالته لحماية وتعزيز حقوق المرأة 

ا استنادًا إلى المعاير والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان, عبر الرصد والتوثيق وبرامج ورفع مكانته
المناصرة على المستويين المحلي والدولي, وتقديم الخدمات القانونية واالجتماعية للنساء المعنفات, 

تطوعية ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان, إضافة إلى بناء قدرات المؤسسات القاعدية والمجموعات ال
في إطار مؤسسة تعمل بشكل فاعل متكامل بين وحداتها البرامجية واإلدارية, ومكاتبها الفرعية 

 .(3)باالعتماد على كادر متخصص مؤمن برؤية المركز
 يعمل مركز المرأة لإلرشارد القانوني واالجتماعي عبر مجموعة من البرامج,هي:

,برنامج تقديم الخدمات القانونية (5)لتوعية, برنامج ا(4)برنامج التأثير, الضغط, والتشبيك
 .(7)برنامج البحث والتوثيق,(6)واالجتماعية

                                                 

 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, تاريخ المركز(1)
 http://www.wclac.org/atemplate.php?id=77  
 المصدر نفسه. (2)
 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, رسالة المركز(3)
 http://www.wclac.org/atemplate.php?id=73 
 رشاد القانوني واالجتماعي, إنجازات المركزمركز المرأة لإل(4)
 http://www.wclac.org/atemplate.php?id=78 
 .21تعريف المؤسسات األعضاء في منتدى المنظمات األهلية الفلسطينية, ص (5)
 المرجع نفسه. (6)
 ني واالجتماعي, برامج المركزمركز المرأة لإلرشاد القانو (7)
 http://www.wclac.org/atemplate.php?id=71 

http://www.wclac.org/atemplate.php?id=77
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=73
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=78
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=71
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 طاقم شؤون المرأة:  -3
طاقم شؤون المرأة هو ائتالف يضم األطر النسوية والمؤسسات النسوية األهلية, و مجموعة 

 وله فروع في م , مقره الرئيسي في رام هللا1992من المهتمات بقضايا المرأة, تأسس في القدس عام 
قطاع غزة, كان جزء من الطواقم الفنية التي تكونت لمساندة الفريق المفاوض ومساعدته أثناء 
دماج النوع  محادثات السالم, وإلعداد البنية التحتية لبناء اللبنات األساسية للدولة الفلسطينية, وا 

 .(1)االجتماعي في كافة تلك التحضيرات
 

مراحله األولى من األطر النسوية المؤيدة لعملية السالم ) اتحاد  تشكل طاقم شؤون المرأة في
لجان المرأة للعمل االجتماعي, اتحاد العمل النسوي, اتحاد لجان المرأة العاملة(, إضافة إلى مراكز 
نسوية ) مركز الدراسات النسوية, مركز شؤون المرأة(, ويسعى الطاقم إلى تعزيز الدور السياسي 

 رأة, بهدف تحقيق العدالة االجتماعية, استنادًا إلى وثيقة االستقالل الصادرة عنواالجتماعي للم
 (2)م, والقانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية1988المجلس الوطني عام 

, أمل ساهم في إنشاء الطاقم شخصيات نسائية فلسطينية بارزة في ذلك االتجاه, مثل: ربيحة ذياب
 (1), نادية أبو نحلةام البرغوثي, نهلة قورة, زهيرة كمال, سهخريشة, إصالح جاد

                                                 

 طاقم شؤون المرأة, التعريف بالطاقم(1)
 http://www.watcpal.org/ar/history 
 شؤون المرأة, التعريف بالطاقمطاقم (2)
 http://www.watcpal.org/ar/history   
 
  م في مدينة رام هللا بفلسطين, حاصلة على بكالوريوس علم 1954ربيحة ذياب: ربيحة ذياب معمر, ولدت عام

سرائيلي ما يقارب السبع سنوات,عملت وكيل مساعد وزارة م, قضت في سجون االحتالل اإل1999اجتماع عام 
م وعملت في منصب وزيرة شؤون المرأة من 2006م, وعضو المجلس التشريعي عام 2005الشباب والرياضة عام 

, Insan Center for Women and Gender Studiesم, 2013م وحتى 2009سنة 
-http://palestine.hosting.kvinfo.dk/ar/expert
-profile/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9

%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%A8  
 م, حاصلة على دكتوراه في دراسات التنمية من جامعة لندن 1951ية عطا, ولدت سنة إصالح جاد: حسن
(SOAS عام )م, وبكالوريوس في العلوم 1979م, وماجستير في علم االجتماع السياسي من باريس عام 2004

دراسات م, وعملت محاضرة في مساقات حول النوع االجتماعي في معهد ال1974السياسية من جامعة القاهرة عام 
, Insan Center for Women and Gender Studiesالنسائية في جامعة بيرزيت, ثم عملت مديرة للمعهد, 

profile/-http://palestine.hosting.kvinfo.dk/ar/expert  
 

http://www.watcpal.org/ar/history
http://www.watcpal.org/ar/history
http://palestine.hosting.kvinfo.dk/ar/expert-profile/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://palestine.hosting.kvinfo.dk/ar/expert-profile/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://palestine.hosting.kvinfo.dk/ar/expert-profile/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://palestine.hosting.kvinfo.dk/ar/expert-profile/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D8%AF
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يتطلع  .(2)صحيفة صوت النساء, صحيفة شهرية تعنى بقضايا المرأة والمجتمع وتصدر عن الطاقم
طاقم شؤون المرأة لتطوير الخطاب النسوي في إطار وطني تحرري, مرتكز إلى المرجعيات الوطنية 

الن مبادئ حقوق المرأة الفلسطينية, ويجد الطاقم نفسه مسؤواًل عن في مقدمتها وثيقة االستقالل وا ع
المؤسسات واألطر توفير ملتقى لتطوير الخطاب النسوي الفلسطيني, ومساهمًا في بناء قدرات 

 .(3)النسوية, لتمكينها من تطوير الخطاب النسوي في مواجهة أشكال التمييز ضد المرأة
قراطي ال يميز بين الرجل والمرأة, يرى الطاقم أن إزالة كما يسعى لرؤية مجتمع فلسطيني ديم

التهميش والتمييز عن المرأة يمكن أن يتم من خالل تفعيل الدور النضالي الوطني للمرأة, وفي وجود 
تشريعات وبرامج نسوية ممأسسة تخدم احتياجات النساء المتنوعة, وتدار بفاعلية, وتعتمد على 

 .(4)تركز على التراث والنضال الوطني واإلبداع والنزاهةالمشاركة العريضة والتطوع, و 
 يشترك طاقم شؤون المرأة مع المؤسسات التالية من أجل تنفيذ مشاريع محددة يقوم بها:

 اشترك الطاقم مع الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية -1
 المشروع: الدفاع القانوني وبناء القدرات من أجل اإلصالح.

 أيبرت سة فريدريكمع مؤس -2

                                                                                                                                               
  م, ودبلوم عالي في تدريب 1978زهيرة كمال: حاصلة على دبلوم في التربية من الجامعة األردنية في عمان عام

معة عين شمس م من جا1968المعلمين من قبل منظمة اليونسكو, ودرجة البكالوريوس في الفيزياء والكيمياء عام 
م, والمديرة العامة للتخطيط والنوع االجتماعي 2006وحتى عام  2003في القاهرة, عملت وزيرة شؤون المرأة عام 

م, ومديرة مركز المرأة الفلسطينية 2006وحتى  1996لمديرية التنمية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 
, Insan Center for Women and Gender Studiesلألبحاث والتوثيق,

profile/%-http://palestine.hosting.kvinfo.dk/ar/expert   
م(, 1994 -1967اإلسرائيلي في قطاع غزة ما بين ) غسان الشامي: دور المرأة الفلسطينية المقاوم لالحتالل  (1)

 م.2012, 125ص
صوت النساء, صحيفة شهرية تصدر عن طاقم شؤون المرأة وتعنى بقضايا المرأة والمجتمع  (2)

terwomen/newslet-of-http://www.watcpal.org/ar/voice  
 طاقم شؤون المرأة, رسالة الطاقم(3)
 http://www.watcpal.org/ar/node/38  
 طاقم شؤون المرأة, رؤية الطاقم (4)

http://www.watcpal.org/ar/content/% 

 
   الموروث السياسي للرئيس فريدريش إيبرت,  م في برلين )ألمانيا( لتشكل1925فريدريك ايبرت: تأسست عام

تتبنى دعم التنشئة السياسية والمجتمعية المنبثقة عن مفهوم الروح الديمقراطية والتعددية الحزبية, ودعم الشباب من 
خالل المنح الدراسية وتمكينهم من الدراسة والبحث, وغيرها, فريدريك إيبرت مكتب المناطق الفلسطينية, 

http://www.fespal.org/?page_id=473&lang=ar 

http://palestine.hosting.kvinfo.dk/ar/expert-profile/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84
http://www.watcpal.org/ar/voice-of-women/newsletter
http://www.watcpal.org/ar/node/38
http://www.fespal.org/?page_id=473&lang=ar
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 المشروع تمكين المرأة في المجالس المحلية.
 مع مؤسسة دياكونيا -3

المشروع: تمكين النساء الشابات والقادة الرجال من أجل تأهيل قادة شباب للديمقراطية والحكم 
 الصالح.

 مؤسسة فورد -4
 المشروع: سنابل لتمكين المرأة الريفية. -

 المنحة الوطنية للديمقراطية. -5
 روع: سنابل لتمكين المرأة الريفية.المش -

 مؤسسة كونراد أديناور -6
 المشروع: صحيفة صوت النساء. -

 مؤسسة التعاون  -7
 المشروع: تمكين المحاميات الشابات والعامالت االجتماعيات . -

 حركة بور الباز. -8
 .(1)المشروع: تمكين النساء الشابات من أجل وعي اجتماعي -

 غزة:: المؤسسات النسوية في قطاع ثانياً 
منها في  30مؤسسة,  50م, 2006وصل عدد المؤسسات النسوية في قطاع غزة عام  

, ونذكر (2)مدينة غزة, وباقي المؤسسات تتواجد في المنطقة الشمالية, الوسطى والجنوبية من القطاع
 منها:
 مركز شؤون المرأة:  -1

و  ,م1991م مركز شؤون المرأة هو جمعية أهلية نسوية, مستقلة, غير ربحية, تأسس عا
يعمل المركز على تمكين النساء الفلسطينيات, ومناصرة حقوقهن من خالل برامج تنمية القدرات 
                                                                                                                                               

 
 ( مؤسسة كونراد أديناور: هي مؤسسة ألمانية وترتبط بالحزب المسيحي الديمقراطي األلمانيCDU نسبة ل كونراد,)

ألماني جمع بين المسيحية م( كمؤسس للحزب المسيحي الديمقراطي وأول مستشار 1876-1967أديناور )
االجتماعية والتقاليد المحافظة والليبرالية, تعمل على تقديم المساهمة لدعم الديمقراطية, ودولة القانون, واقتصاد 

السوق االجتماعي, من أجل تعزيز الحرية والسالم, والتبادل بين الثقافات واألديان, كونراد أديناور مكتب المناطق 
   /http://www.kas.de/palaestinensische-gebiete/ar/aboutالفلسطينية, 

 

 طاقم شؤون المرأة, شراكات الطاقم(1)
 http://www.watcpal.org/ar/node/41  

غزة , رسالة النسوية في قطاع  آمال صيام: تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بالمؤسسات األهلية (2)
 .57م, ص2010ماجستير, جامعة األزهر, غزة, 

http://www.watcpal.org/ar/node/41
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والمعلومات, واألبحاث والمناصرة, انطالقًا من مبادئ حقوق اإلنسان, التي تشمل التمكين, 
 .(1)المشاركة, المساواة, عدم التمييز, والمساءلة, لضمان العدالة والكرامة للنساء

م, وهي مجلة شهرية تعنى 1997كان أول عدد لها عام  وتصدر عن المركز مجلة الغيداء,
بدأت الكتابة فيها من خالل مجموعة من الشابات طالبات اإلعالم  وبقضايا النساء الفلسطينيات,

 .(2)وعامالت قسم اإلعالم في المركز, مقابل أجر مادي بسيط
ت, خالل اجتماع الجمعية العمومية, ويتم خالل ينتخب مجلس إدارة المركز كل ثالث سنوا

اجتماع الجمعية العمومية عرض التقرير المالي واإلداري وأهم اإلنجازات, والصعوبات والتحديات 
 .(3)التي واجهت المركز

يرى مركز شؤون المرأة أنه يجب تمكين النساء, مناصرة حقوقهن, والمساواة في عملية التنمية 
 .(4)يةالمستدامة الفلسطين

المساهمة في تطوير قدرات طاقم شؤون المرأة  أما عن أهداف المركز فإنه يهدف إلى
والمؤسسات النسوية القاعدية, القيادات النسائية الشابة, والنساء في المناطق المهمشة في قطاع 

خاذ غزة, بهدف تمكين المرأة ومشاركتها في القيادة والحياة السياسية والعامة, وتحسين عملية ات
القرار القائمة على المعرفة, والخاصة بالمرأة والمساواة الجندرية, إضافة إلى إيجاد بيئة داعمة, 
والعمل على التغيير في السياسيات والتشريعات, لتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة, تحقيق العدالة 

 .(5)الجندرية, ومشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية
 برنامج األبحاث والمعلومات,و برنامج بناء القدرات, :ة برامج وهييعمل المركز عبر عد

 .(6)برنامج المناصرة والضغطو 
ينفذ المركز مهرجان أفالم المرأة  شؤون المرأة أيضًا سينما المرأة, حيث من أنشطة مركز 

ة "بعيون النساء", يقدم خالله أفالم عربية وفلسطينية من عمل النساء, ليصنعن مشاهدهن الخاص
بعيدًا عن وصاية الرجال, يهدف المهرجان لتنمية قدرات المخرجات الفلسطينيات, إبراز إبداعات 

المرأة الفلسطينية والعربية, دعم اإلنتاج السينمائي للمرأة, و كسر جدران الحصار التي تمنع 
 .(7)المخرجات الفلسطينيات من المشاركة في المهرجانات السينمائية في الخارج

                                                 

  http://www.wac.ps/index.phpمركز شؤون المرأة الموقع الرسمي  (1)
 .hedaya.blogspot.com/2D10/10/blog-post_/572.htmlمدونة اإلعالمية هداية شمعون:  (2)
     http://www.wac.org.ps/archive/12/archiveالمرأة, مجلس إدارة المركز مركز شؤون  (3)
  post/http://www.wac.org.ps/viewer/page/8مركز شؤون المرأة, رؤية المركز   (4)
  http://www.wac.org.ps/viewer/page/8/postمركز شؤون المرأة, أهداف المركز  (5)
  viewer/page/8/post/http://www.wac.org.psمركز شؤون المرأة, برامج المركز  (6)
وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية, افتتاح مهرجان أفالم للمرأة الثاني بعيون النساء في غزة,  )(7)

ttp://paltoday.ps/ar/post/ 

http://www.wac.ps/index.php
http://www.wac.org.ps/archive/12/archive
http://www.wac.org.ps/viewer/page/8/post
http://www.wac.org.ps/viewer/page/8/post
http://www.wac.org.ps/viewer/page/8/post
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 مرأة المبدعة:جمعية ال -2
جمعية المرأة المبدعة هي جمعية فلسطينية غير حكومية, تأسست في مدينة غزة عام 

, وجاءت فكرة تأسيس الجمعية 7594م برقم 2005م, ترخصت من وزارة الداخلية عام 2004
انطالقًا من أهمية اإلبداع والثقافة في حياة أي مجتمع, خاصة لدى النساء ألنهن األكثر تأثرًا 

نعكاسات الثقافة, لذلك يجب تغيير الثقافة السائدة بما يخدم النساء في حياتهن االجتماعية, با
 .(1)االقتصادية, والسياسية

تسعى جمعية المرأة المبدعة إلى أن تصبح رائدة في مجالي الفكر واإلبداع النسويين, ونشر 
 .(2)ذلك الفكر وتعميمه في المجتمع الفلسطيني

ة المبدعة إلى تطوير وتنمية قدرات المرأة  اإلبداعية من خالل برامج وتهدف جمعية المرأ  
البحثية, والثقافية, بما يعكس القيم اإليجابية نحو المرأة في المجتمع  ومتنوعة في المجاالت الفكرية,

نشر الحقوق الثقافية للنساء والتعريف  و, و نشر اإلبداع النسوي في كافة المجاالت,(3)الفلسطيني
العمل على تأسيس فكر  ورعاية المواهب الشابة من كال الجنسين, ودعم المبدعات والباحثات, وبها,

 .(4)نسوي تنويري, تقديم رؤية نسوية في مجال الثقافة, و اإلعالم,و المجتمع, والسياسة
برنامج بناء القدرات, برنامج التوعية تعمل جمعية المرأة المبدعة من خالل عدة برامج: 

 .(5)برنامج اإلبداع النسوي, برنامج الحد من الفقروالتثقيف, 
الندوات الشهرية ضمن صالون المبدعة  :عية أنشطة دورية تقوم بها, ومنهاكما أن للجم

األيام  واإلبداع والثقافة, والثقافي, جائزة المرأة المبدعة السنوية, مؤتمر سنوي حول قضايا المرأة,
 .(6)الفنون الشعبية الثقافية في الفن التشكيلي, الشعر, و

 جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية: -3
م, وفي العام 2006تأسست جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية في قطاع غزة عام 

, تعمل الجمعية على تطوير 7656نفسه حصلت الجمعية على ترخيص وزارة الداخلية تحت رقم 

                                                 

 .1المنشور التعريفي بالجمعية, ص (1)
 .2المنشور التعريفي بالجمعية, ص (2)
 جمعية المرأة المبدعة, الموقع الرسمي (3)

http://creativewomen.ps/?cid=4  
 .2المنشور التعريفي بالجمعية, ص (4)
 .3المنشور التعريفي بالجمعية, ص (5)
  http://creativewomen.ps/?cid=4جمعية المرأة  المبدعة, الموقع الرسمي (6)

http://creativewomen.ps/?cid=4
http://creativewomen.ps/?cid=4
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اطها في الشأن العام, والعمل على حل مشاكلها االقتصادية المرأة الفلسطينية عبر زيادة نش
 .(1)واالجتماعية

جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية هي جمعية خدماتية تنموية, تساهم في تمكين 
 .(2)المرأة الفلسطينية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في قطاع غزة

عى لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع وهي منظمة أهلية مستقلة غير ربحية, تس
 .(3)برنامج تمكين النساء, وبرنامج الدراسات النسوية وعبر برنامج بناء القدرات,

األهداف اإلستراتيجية  تعمل جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية وفق مجموعة منو 
 والفرعية, تتمثل في:

سطينية, وخصوصًا النساء المحررات احتياجات المرأة الفلتعريف المجتمع الفلسطيني بقضايا و  .1
 من األسر اإلسرائيلي.

عمل دراسات بحثية علمية, تبين المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تعاني منها المرأة  .2
 بأسلوب علمي.

 تمكين المرأة في مجاالت المشاركة السياسية واالجتماعية, خصوصًا المرأة المعاقة. .3
ت النساء من ناحية حقوق اإلنسان, الديمقراطية, حل النزاعات, ومجاالت الثقافة تنمية قدرا .4

 والتراث.
 تقديم المساعدات المادية, العينية, والقانونية للمرأة في المجتمع الفلسطيني. .5
 .(4)تقديم التوعية والدعم النفسي والقانوني للنساء, لمواجهة العنف القائم ضدهن في المجتمع .6

: خالل أنشطتها وبرامجها مجموعة من الفئات الدراسات النسوية التنموية تستهدف جمعية
النساء ربات البيوت, النساء األسيرات, الطالبات الجامعيات, النساء ذات االحتياجات الخاصة, 

 .(5)الرجال أرباب البيوت,و أطفال النساء األسيرات
ا للفئات المستهدفة في: الدراسات, تتمثل أنشطة جمعية الدراسات النسوية التنموية التي تقدمه

األبحاث, وتوثيق القصص ذات العالقة بقضايا المرأة, تدريب وتأهيل المرأة, عمل مشاريع تنموية 
                                                 

جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية, التعريف بالجمعية  (1)
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22 

جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية, التعريف بالجمعية (2)
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22 

 المصدر نفسه. (3)
جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية, أهداف الجمعية  (4)

age=22http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?p 
 جمعية الدراسات النسوية التنموية, الفئات المستهدفة(5)

http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22[ludm   

http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22%5bludm
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خاصة بالمرأة, التثقيف والتنوير بقضايا المرأة, الدعاية واإلعالم لدعم قضايا المرأة, عمل مجموعات 
في الشأن العام, توعية ومناصرة الجمهور العام في  ضاغطة لتعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة

 .(1)كافة المجاالت, من خالل األبحاث, المنشورات, التأهيل والتدريب, والقصص
,برنامج تمكين المرأة (2)تعمل الجمعية وفق مجموعة من البرامج, هي: برنامج بناء القدرات

 .(4), وبرنامج الدراسات النسوية(3)والشباب
سات المجتمع المدني ومنها المؤسسات النسوية ظاهرة التمويل الدولي, الذي يؤخذ على مؤس

 أيده البعض, ورفضه وحذر منه البعض اآلخر:
تذكر مها عبد الهادي في مقال لها بعنوان" االهتمام بدعم المؤسسات النسوية في فلسطين 

, وأن الملفت للنظر أكثر لماذا؟, أن العدد الكبير للجمعيات والمنظمات النسوية أصبح ملفت للنظر
هو التمويل األجنبي والدولي الكبير ألنشطة تلك المؤسسات, ذكرت أيضًا أن هوية تلك الجمعيات 
هي هوية الجهات المانحة, وباألخص اإلنماء األمريكية, ومؤسسة فورد وغيرها من المؤسسات, وأن 

لجهات المانحة, بما يخدم في ذلك محاول لربط المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته بسياسات ا
 .(5)مصالح تلك الجهات ويكرس وجودها ماديًا ومعنويًا داخل المجتمع الفلسطيني

مساعدات  قدمة للشعب الفلسطيني لم تكن سواأضافت مها عبد الهادي أن تلك المساعدات الم
تيارها سياسية شكلية هدفها األساسي دفع مسيرة السالم المتعثرة, وأن القطاعات التي يتم اخ

لالستثمار األجنبي أو المشاريع المختارة للتمويل, تحددها الدول المانحة باالتفاق مع البنك الدولي 
سرائيل غالباً   .(6)وا 

و انتقدت التنموية حنان عبد الرحمن رباني المديرة اإلقليمية للشرق األوسط شمال إفريقيا 
ثير من المؤسسات والمنظمات الفلسطينية بما وآسيا في المنظمة الدولية لقانون التنمية, اعتماد الك

فيها المؤسسات النسوية على التمويل األجنبي الذي يتحكم بأجندات العمل لتلك المؤسسات, وأكدت 
أنه لم يتم التفكير بخطوات عملية يمكن اللجوء لها لتقليل االعتماد على الممول األجنبي, سواء 

                                                 

 جمعية الدراسات النسوية التنموية, األنشطة ووسائل التدخل (1)

http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22 

 جمعية الدراسات النسوية التنموية, برنامج بناء القدرات  (2)

http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=80  

 الدراسات النسوية التنموية, برنامج تمكين المرأة والشبابجمعية  (3)

http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=81  

 جمعية الدراسات النسوية التنموية, برنامج الدراسات النسوية (4)

http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=82  

 أون إسالم, االهتمام بدعم المؤسسات النسوية في فلسطين لماذا,  (5)
-08-04%2019-11-1999-voice/89317-eve/women-/arabic/adamhttp://www.onislam.net

09.html  

 المصدر نفسه. (6)

http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=80
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=81
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=82
http://www.onislam.net/arabic/adam-eve/women-voice/89317-1999-11-04%2019-08-09.html
http://www.onislam.net/arabic/adam-eve/women-voice/89317-1999-11-04%2019-08-09.html
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ريع المدرة للدخل, بحيث يعود دخلها لتغطية جزء من بالتوجه للقطاع الخاص أو التفكير بالمشا
 .(1)التكاليف الواقعة على المؤسسة

وذكرت رباني أن بعض المؤسسات لديها أولويات تعمل من أجلها, قد تتالقي تلك األولويات 
مع الممول وقد تتعارض, ومشكلة المؤسسات أن معظم مصادر التمويل ال تغطي النفقات اليومية 

ت من مؤسسات تنموية إلى مؤسسات تعمل حسب المشاريع, لذلك ال يمكن للمؤسسات لها, فتحول
 .(2)الممولة أجنبيًا أن تعمل بخطة طويلة األمد لتطوير ذاتها وتنفيذ استراتيجياتها

م أن نسبة غير قليلة من المؤسسات غير 2002وجاء في تقرير التنمية البشرية لعام 
مساعدات الخارجية, وأن ذلك االعتماد يحمل في طياته مخاطر الحكومية تعتمد بشكل كبير على ال

وقف القدرة على التخطيط طويل األمد, واالنصياع لتوجهات الممولين, كما أن االعتماد الكبير على 
التمويل الخارجي يخلق عقلية ربحية تتجسد في التنافس بين تلك المؤسسات على مصادر التمويل 

 .(3), وتكرار األنشطة والبرامج وغياب اإلبداع والمبادرةوالتعامل الفوقي مع الجمهور
أشارت أيضًا آمال خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية إلى وجود اشتراطات 
سياسية, ألي تمويل خارجي يكون مرتبط مع رؤية المانحين, وقالت: " نحن تأثرنا بالتمويل 

يدعمون القضايا المهمة بالنسبة للشعب الفلسطيني وأجنداته", كما تذكر خريشة أن الممولين ال 
كالتحرر, وال يدعمون صمود النساء في القرى المتأثرة بالجدار, أو مالحقة إسرائيل في المحافل 
الدولية, وأن الجزء األكبر من ذلك التمويل يكون لتغطية رسوم محاكم نساء يردن الطالق, أو 

طية, وهي قضايا ليست األهم للشعب الفلسطيني رجااًل العدالة, أو العنف المجتمعي, والديمقرا
 .(4)ونساء

% من المؤسسات النسوية تربطها عالقة مع مؤسسات 92تشير دراسة سمية عامر أن 
% منظمات 34% األمم المتحدة, 60% من تلك العالقة مع منظمات أهلية أجنبية, 72أجنبية, 

 .(5)ات أنها عالقات تمويل بالدرجة االول% دول عربية, وتتميز تلك العالق16أهلية عربية, 
ممانعة للتمويل األجنبي, تذكر آمال صيام المديرة التنفيذية لمركز شؤون الغير أما الجهات 

المرأة بأنها تعتقد أن قضية التمويل قضية محسومة الجدل, وأن كل المؤسسات الفلسطينية بإختالف 

                                                 

 المؤسسات النسوية تعمل في ظروف بالغة التعقيد, شبكة نوى,  (1)
=14277http://www.nawa.ps/arabic/?Action=PrintNews&ID  

 المصدر نفسه. (2)
 .39الفصل الثاني, ص (3)
 إنسان أون الين, المؤسسات النسوية بفلسطين جدلية التمويل وضرورة المراجعة, (4)
  http://insanonline.net/news_details.php?id=15228  

 .76سات النسوية في التخطيط التنموي في األراضي الفلسطينية, صدور المؤس (5)

http://www.nawa.ps/arabic/?Action=PrintNews&ID=14277
http://insanonline.net/news_details.php?id=15228
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جي, وبداًل من الحديث ومناقشة أمور التمويل يجب مجالها تعتمد بشكل أو بآخر على التمويل الخار 
 .(1)مناقشة والحديث عن كيفية تنفيذ المشاريع الممولة في قضايا ال تخدم إال أجندة واضحة

ويذكر نادر سعيد مدير مركز العالم العربي للبحوث والتنمية المجتمعية أن كل طرف له 
مؤسسات النسوية ليست متجانسة من ناحية أجندة ومن يدفع أو يمول هو فعاًل صاحب أجندة, وال

التمويل, فالبعض يتلقى دعمًا من األمريكان, والبعض يرفض حتى تلقي دعم من األوروبيين, وان 
غالبية التمويل للمؤسسات النسوية هو من األمم المتحدة واالتحاد األوروبي, ويعتقد أن غالبية 

 .(2)أحدالمؤسسات النسوية أوعى من أن تكون أداة في أيد 
أوضحت الناشطة السياسية والنسوية خالدة جرار أن المؤسسات النسوية ليست كلها واحدة, و 

فبعض المؤسسات فعاًل تنفذ أجندة الممول, وقامت بالتوقيع على وثائق تدين اإلرهاب, وأكدت 
ة, وتعبر ربيحة ذياب وزيرة شؤون المراة أن تلقي المساعدات الخارجية ال يعد تنفيذًا ألجندة خارجي

 .(3)أن ربط المساعدات الخارجية بتنفيذ أجندة خارجية ليس دقيقاً 
أن المؤسسات النسوية تعتمد بشكل كبير على التمويل األجنبي وليس على مشاريعها  يالحظ

الخاصة وعملها الذاتي لتغطية نفقاتها الالزمة, عدا عن ذلك أن تلك المؤسسات تحمل هوية الجهة 
نماء األمريكية, ومؤسسة فورد, وأدى االعتماد والتنافس على التمويل األجنبي المانحة كمؤسسة اإل

فيما بين المؤسسات النسوية لتحويلها من مؤسسات تنموية لمؤسسات تعمل حسب المشاريع, األمر 
الذي أدى إلى وقف قدرتها على التخطيط طويل األمد واإلبداع وابتكار الجديد في المشاريع وبرامج 

افة إلى أن الممول يرفض دعم القضايا المهمة للفلسطينيين كقضية التحرر من العمل, إض
االحتالل أو دعم النساء في مناطق الجدار العازل وفي مدينة القدس, و يفرض شروطه على 

 المؤسسات التي تعتمد على التمويل األجنبي مثل شرط التوقيع على وثيقة اإلرهاب.
 
 
 
 
 
 

                                                 

 إنسان أون الين, المؤسسات النسوية بفلسطين جدلية التمويل وضرورة المراجعة, (1)

  http://insanonline.net/news_details.php?id=15228 

 المصدر نفسه. (2)

 إنسان أون الين, المؤسسات النسوية بفلسطين جدلية التمويل وضرورة المراجعة,(3)

  http://insanonline.net/news_details.php?id=15228 

http://insanonline.net/news_details.php?id=15228
http://insanonline.net/news_details.php?id=15228
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 المبحث الثاني

 في الضفة الغربية وقطاع غزة لحقوقية المهتمة بموضوع المرأةالمؤسسات ا
النوع اآلخر من المؤسسات هو المؤسسات الحقوقية التي ال تحمل في اسمها أنها مؤسسات 

من برامجها, أنشطتها, وأعمالها موجه بشكل خاص للنساء, تم تقسيم المؤسسات  اً نسوية, لكن جزء
 سب أماكن عملها أيضًا, في الضفة الغربية وقطاع غزة:الحقوقية المهتمة بموضوع المرأة بح

 في الضفة الغربية: المهتمة بموضوع المرأة حقوقيةالمؤسسات الأواًل: 
 المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية )مفتاح(: -1

 .(1)م, في مدينة رام هللا بالضفة الغربية1998تأسست مؤسسة مفتاح عام 
لتفعيل مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح في المجتمع الفلسطيني, والتأثير في تسعى مفتاح 

الرأي الرسمي والعام المحلي والدولي تجاه القضية الفلسطينية, عبر الحوار الفاعل, المعمق, 
 .(2)والتبادل الحر للمعلومات واألفكار, والتشبيك المحلي والدولي

ة مستقلة, وذات سيادة, يتمتع فيها المواطن الفلسطيني تتطلع مفتاح لدولة فلسطينية ديمقراطي
 .(3)بحقوقه األساسية, وتحفظ فيها كرامة اإلنسان, وتتمتع باالعتراف واالحترام الدوليين

 ستراتيجية التالية:تسعى مفتاح لتحقيق األهداف اال
ة في نشر الخطاب والرواية الفلسطينية الحقيقية إلى الجهات المؤثرة الرسمية والشعبي .1

 العالم.
تمكين فئات المجتمع القيادية من المشاركة في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح, ورفع  .2

 الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتها.
الحقوق المدنية واالجتماعية لجميع  سياسات والتشريعات, بما يضمنالتأثير على ال .3

 الصالح.المواطنين, والتزامها بمبادئ الحكم 
 .(4)بناء قدرات مفتاح لتحقيق األهداف والرسالة بفعالية وكفاءة .4

                                                 

 قراطية مفتاحالمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديم(1)
 http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm  
 المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح, رسالة مفتاح(2)
 miftah.org/arabic/AboutUs.cfmhttp://www. 
 المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح, رؤية مفتاح(3)
 http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm  
 مقراطية مفتاح, األهداف االستراتيجية لمفتاحالمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والدي(4)
 http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm  

http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm
http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm
http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm
http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm


61 

 

 
 برامج مفتاح التي تعمل من خاللها: 

الديمقراطية والحكم الصالح ) تقوية ودعم القيادات النسوية, تقوية ودعم القيادات الشابة, دعم 
(, برنامج اإلعالم والمعلومات, االنتخابات, السياسيات العامة, الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي

 .(1)وبرنامج الرصد اإلعالمي
نفذت مفتاح مشروع تعزيز الدور القيادي للمرأة الفلسطينية )المرأة في مفاوضات السالم( في 

م, مول المشروع فورد فاونديشن, ترى مفتاح أن 2007م حتى فبراير 2005الفترة ما بين مارس 
هو محاولة لضمان وتطوير حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة مشروع المرأة في مفاوضات السالم 

رساء مفهوم الجندر والمساواة, والتدريب على مفاهيم إدارة األزمة  وتطوير مشاركة المرأة السياسية, وا 
 .(2)والنزاع وصنع السالم

ركز مشروع تعزيز الدور القيادي للمرأة الفلسطينية )المرأة في مفاوضات السالم( على 
من األنشطة, منها منتدى المرأة السياسي حيث قامت مفتاح بتأسيس منتدى المرأة مجموعة 

السياسي, يتم من خالل المنتدى إعطاء النساء أنشطة تقوم على مناقشة القضايا السياسية 
امرأة, وكان  1400واالجتماعية والثقافية من وجهات نظر نسوية بحتة, يضم المنتدى أكثر من 

منتظمة من حين آلخر وانتخبت له هيئة إدارية, واستضاف المنتدى ندوات  المنتدى يعقد جلسات
 .(3)سياسية حول مواضيع متعلقة بالمفاوضات السياسية 

 ة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية)مواطن(:المؤسس -2
م في مدينة رام هللا, على أيدي مجموعة من الباحثين 1992تأسست مواطن في يناير عام 

يعنون بالبحث في قضايا الديمقراطية, من أجل تحسين دراسات الديمقراطية  واألكاديميين ممن
حرجة حيث كان الفلسطينيون وتطويرها في فلسطين, جاء تأسيس مؤسسة مواطن في مرحلة 

 .(4)إلقامة دولة مستقلة وذات سيادة يتهيأون 
اطية, نشر تمارس مواطن نشاطاتها من خالل إعداد األبحاث والدراسات المتعلقة بالديمقر 

المطبوعات, عقد الورش التدريبية, عقد الندوات والمؤتمرات, وتقيم مواطن عالقات وثيقة بالعديد من 
 .(5)المؤسسات الدولية التي تختص في مجال أبحاث ودراسات الديمقراطية

                                                 

 المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح, برامج (1)
  http://www.miftah.org/arabic/Programmes.cfmمفتاح 
 .30م, ص2005تقرير مفتاح السنوي لعام  (2)

 المرجع السابق. (3)

 مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية, التعريف بالمؤسسة  (4)
Brief.htm#.VfVOlfNViko-in-http://web.muwatin.org/en/1/2/27/Muwatin  

 مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية, التعريف بالمؤسسة (5)

http://www.miftah.org/arabic/Programmes.cfm
http://web.muwatin.org/en/1/2/27/Muwatin-in-Brief.htm#.VfVOlfNViko
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صدر عن مواطن العديد من الدراسات واألبحاث الخاصة بالمرأة الفلسطينية, منها: النساء 

نيات واالنتخابات دراسة تحليلية للتجربة االنتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني ومقارنات الفلسطي
مع التجربة األردنية, من إعداد نادر عزت سعيد, إصدار ونشر مواطن, صدرت هذه الدراسة عام 

ار , ودراسة أخرى بعنوان الديمقراطية وحقوق المرأة بين النظرية والتطبيق, من إعداد من(1)م1999
, ودراسة رجا بهلول (2)م1996الشوربجي, إصدار ونشر مواطن, صدرت الدراسة في رام هللا عام 

بعنوان المرأة وأسس الديمقراطية في الفكر النسوي الليبرالي, صدرت الدراسة عن مواطن في مدينة 
 .(3)م1998رام هللا عام 

 لهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان: -3
هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن  ,انالهيئة المستقلة لحقوق اإلنس

الفلسطيني, وتتمتع الهيئة بالعضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق 
,أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بقرار مرسوم صدر ICc(4))اإلنسان التابعة لألمم المتحدة) 

 .(5)م, ومقرها الرئيس في مدينة رام هللا30/9/1993ياسر عرفات, بتاريخ  عن الرئيس الراحل
تقوم الهيئة استنادًا للقانون األساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان بمراقبة 
تطبيق السلطة  الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها لتلك المعايير, من خالل رصد وتوثيق االنتهاكات, 

ومتابعتها, التدخل القضائي, ومراجعة التشريعات لضمان مواءمتها لمنظومة الحقوق  تلقي الشكاوى 
والحريات, وتعمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان بالتوعية والتدريب, لتصبح جزء من ثقافة المجتمع 

 .(6)الفلسطيني
الحرية,  تتطلع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان لمجتمع فلسطيني حر, تتأصل فيه قيم العدالة,

 .(7)من ثقافة المجتمع الفلسطيني اً وحقوق اإلنسان, لتكون جزء

                                                                                                                                               

Brief.htm#.VfVOlfNViko-in-org/en/1/2/27/Muwatinhttp://web.muwatin. 

(1) Palestinian Womens Research and Documentation Centre Library 

http://pwrdc.ps/ar/content 

(2) Palestinian Womens Research and Documentation Centre Library 

http://pwrdc.ps/en/content/%   

(3) Palestinian Womens Research and Documentation Centre Library 

http://pwrdc.ps/en/content/  

 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان, نبذة تعريفية(4)
 http://www.ichr.ps/ar/  

 المصدر نفسه.(5)
  /http://www.ichr.ps/ar/1/2/60  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان, رسالة  الهيئة(6)

  /http://www.ichr.ps/ar/1اإلنسان, رؤية الهيئة الهيئة المستقلة لحقوق (7)

http://web.muwatin.org/en/1/2/27/Muwatin-in-Brief.htm#.VfVOlfNViko
http://pwrdc.ps/ar/content/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://pwrdc.ps/en/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82
http://pwrdc.ps/en/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.ichr.ps/ar/1/2/60/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.htm#.U1S_91V_tEc
http://www.ichr.ps/ar/1/2/60/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.htm#.U1S_91V_tEc
http://www.ichr.ps/ar/1/
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المصداقية, النزاهة والمساءلة, السرية, التسامح, هي مجموعة القيم التي تراعيها الهيئة 
 .(1)المستقلة لحقوق اإلنسان في عملها

لجماعية و تعمل الهيئة على جمع ومتابعة شكاوى الموطنين و المواطنات, الفردية أو ا
المرتبطة بانتهاكات حقوق اإلنسان من قبل السلطات الرسمية وشبه الرسمية, أيضًا التدخل 
قامة دعاوى في قضايا تتعلق بحقوق اإلنسان, مراجعة  القضائي عن طريق تقديم رأي استشاري, وا 

لحقوق  القوانين الفلسطينية ومشاريعها, لضمان توافقها مع القانون األساسي والمعايير الدولية
اإلنسان, و تثقيف المواطنين في المجتمع الفلسطيني تجاه حقوقهم وحرياتهم, وآليات حمايتها من 

 .(2)االنتهاكات
برنامج الضفة الغربية وقطاع غزة, دائرة مراقبة برامج الهيئة التي تنفذها  وتعمل خاللها هي 

 .(3)التشريعات والسياسات الوطنية, وحدة العالقات العامة واإلعالم
و تمول الهيئة من مجموعة ممولين, يكونون اتحاد الممولين الذي بقي يمول الهيئة حتى عام 

 م, وهم:2006
 كالة التنمية والتعاون السويدية.و  -1
 الة السويسرية للتعاون والتنمية.الوك -2
 مكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. -3
 ة الوطنية الفلسطينية.مكتب الممثلية الهولندية لدى السلط -4
 .(4)مكتب الممثلية الدنمركية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية -5

 مركز الديمقراطية وحقوق العاملين: -4
م في مدينة رام هللا, من قبل مجموعة 1993تأسس مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عام 

ل الفلسطينيين, تعزيز مبادئ من المحامين, األكاديميين, والنقابيين, بهدف الدفاع عن حقوق العما
 .(5)الديمقراطية, المساواة, والعدالة اإلجتماعية في األراضي الفلسطينية

يسعى مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لنشر الثقافة النقابية, الديمقراطية, تعزيز مهارات 
لقانونية لهم, ومعارف العمال والعامالت, تعريفهم بحقوقهم, وآليات حمايتها, تقديم المساعدة ا

 .(6)وتشجيعهم على بناء أطرهم الممثلة لهم على أسس الديمقراطية
                                                 

  /http://www.ichr.ps/ar الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان, القيم األساسية للهيئة(1)

  http://www.ichr.ps/ar ئةالهيئة المستقلة لحقوق  اإلنسان, آليات عمل الهي(2)

 /http://www.ichr.ps/ar/1/2 يئة المستقلة لحقوق اإلنسان, برامج الهيئةاله (3)

  http://www.ichr.ps/arالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان, تمويل الهيئة (4)

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, تاريخ التأسيس والتطوير للمركز (5)
http://www.dwrc.org/History%20of%20Establishment%2 

 مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, رسالة (6)

http://www.ichr.ps/ar/
http://www.ichr.ps/ar/1/2/61/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9.htm
http://www.ichr.ps/ar/1/2/64/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9.htm
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و يتطلع لبناء مجتمع فلسطيني مبادئه السياسية, االجتماعية, والثقافية, تنبع من الديمقراطية, 
 .(1)حقوق اإلنسان, العدالة, والمساواة االجتماعية

حقوق والحريات األساسية للعمال, و حماية الالغايات التي يعمل من أجلها المركز هي 
 .(2)التقليل من آثار الفقر والبطالة في المستويات السياسية, االجتماعية, واالقتصادية

يتكون مجلس إدارة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين من سبعة أعضاء تنتخبهم إدارة 
 .(3)جمعيته العمومية, لمدة ثالث سنوات

في فلسطين من الضفة الغربية, القدس الشرقية, قطاع غزة,  و يستهدف المركز العاملين/ات
في القطاعين العام والخاص, وضمن سوق العمل الفلسطيني واإلسرائيلي, ويستهدف أيضًا القيادات 

 .(4)العمالية والنقابية
صدر عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دليل المرأة العاملة, تناول الدليل توعية المرأة 

م, التي تنصف المرأة العاملة, وتحسن 2000( لسنة 7ة ببنود قانون العمل الفلسطيني رقم )العامل
من وضعها في العمل من خالل منحها العديد من االمتيازات والحقوق, تم إصدار الدليل بتمويل 

 .(5)من الوكالة الكاثولوكية لدعم التنمية في ألمانيا
 :االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان -5

م  في مدينة رام هللا, وفي عام 2000تأسس االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عام 
م حاز االئتالف على العضوية الكاملة لمنظمة الشفافية الدولية, بمبادرة عدد من مؤسسات 2006

المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحكم الصالح, كحركة مجتمع 
 .(6)ني تسعى لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطينيمد

 

                                                                                                                                               

  %&20goalsarabic.phphttp://www.dwrc.org/Aims%20المركز 
 مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, رؤية (1)
 http://www.dwrc.org/Aims%20&%20goalsarabic.phpالمركز 
 مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, غايات (2)
 http://www.dwrc.org/Aims%20&%20goalsarabic.phpالمركز 
 مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, مركز إدارة المركز(3)
 http://www.dwrc.org/Boarddirectorarabic.php 
 ية وحقوق العاملين, الفئات المستهدفةمركز الديمقراط(4)
 http://www.dwrc.org/Aims%20&%20goalsarabic.php 
 دليل المرأة العاملة, مركز الديمقراطية وحقوق العاملين. (5)

http://www.aman-أمان االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان, لمحة عن  (6)
organization-aman/about-palestine.org/ar/about 

http://www.dwrc.org/Aims%20&%20goalsarabic.php
http://www.dwrc.org/Aims%20&%20goalsarabic.php
http://www.dwrc.org/Aims%20&%20goalsarabic.php
http://www.dwrc.org/Boarddirectorarabic.php
http://www.dwrc.org/Aims%20&%20goalsarabic.php
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
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تهدف أمان إلى زيادة مساهمة المواطن الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني في الجهود 
الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد, وتفعيل دور اإلعالم في وضع قضايا النزاهة ومكافحة 
الفساد على جدول أعمال المؤسسات ذات العالقة, إلى جانب تعزيز بيئة عمل هيئات الحكم 

 .(1)المحلي لتحد من انتشار جرائم الفساد وتساهم في الكشف عنه
يتكون ائتالف أمان من مجموعة أعضاء, هم المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي 

الفكري العربي)القدس(, المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية  والديمقراطية مفتاح)رام هللا(, الملتقى
مواطن)رام هللا(, مركز الميزان لحقوق اإلنسان)غزة(, مركز التجارة الفلسطيني بال تريد)رام هللا(, 

 .(2)إضافة إلى عدد من األفراد الناشطين في مجال الحكم الرشيد ومكافحة الفساد
وليين أجانب, هم مكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة تمول أمان من مجموعة ممولين د

الوطنية الفلسطينية, مكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية, حكومة لوكسوبروغ, 
 .(3)منظمة الشفافية الدولية, أوكسفام, اإلتحاد األوروبي

 :المؤسسات الحقوقية المهتمة بموضوع المرأة في قطاع غزة ثانيًا:
 مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان: -1

م في قطاع غزة, وهي منظمة غير حكومية متخصصة 1993تأسست مؤسسة الضمير عام 
في الدفاع عن حقوق اإلنسان, بادر لتأسيسها عدد من المحامين والمهتمين في قضايا الديمقراطية 

 .(4)وحقوق اإلنسان
المعايير والقيم المعترف بها تسعى مؤسسة الضمير لضمان تطوير مبادئ حقوق اإلنسان و 

دوليًا في قطاع غزة, كما تقوم أيضًا باالسترشاد بتلك المبادئ, المساءلة, سيادة القانون, الشفافية, 
التسامح, التمكين, المشاركة, اإلدماج, المساواة, اإلنصاف, عدم التمييز, واالهتمام بالفئات 

 .(5)الضعيفة

                                                 

-http://www.amanاالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان, األهداف اإلستراتيجية ألمان  ( 1)

palestine.org/ar/about-aman/about-organization 

-http://www.amanاالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان, لمحة عن أمان  ( 2)

palestine.org/ar/about-aman/about-organization 

-http://www.amanاالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان, ممولون أمان ( 3)
palestine.org/ar/about-aman/Donors  

 عريف المؤسسةمؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان, ت(4)
 http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2  

 مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان, رسالة المؤسسة(5)
 http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2  

http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/Donors
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/Donors
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/Donors
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2
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ي في التنمية, احترام, حماية, نشر, وتعزيز حقوق و تتطلع مؤسسة الضمير للعب دور رياد
اإلنسان في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة, والتأكيد على حقوق المدنيين, المعتقلين, األطفال 

 .(1)الفلسطينيين, الحق في حرية تكوين المؤسسات, و الحق في بيئة سليمة ومستدامة
 يتكون مجلس إدارة المؤسسة من:

 ئيس مجلس اإلدارة.ر  –رأفت النجار   -1
 نائب رئيس مجلس اإلدارة. –يونس الجرو   -2
 أمين صندوق. –أحمد حسن حنيدق   -3
 أمين السر. –جالل إسماعيل شبات   -4
 عضو مجلس إدارة. –رأفت سليمان صالحة   -5
 .(2)عضو مجلس إدارة –عيسى سابا   -6

برنامج بناء لمؤسسة الضمير مجموعة من البرامج والمشاريع التي تعمل على تنفيذها وهي: 
القدرات, برنامج المساعدة القانونية, برنامج التوعية والتعليم وحقوق اإلنسان, برنامج حقوق الطفل, 
وينفذ من خالل مشروع المساهمة في احترام وحماية وتعزيز حقوق الطفل, برنامج الدفاع عن حرية 

لحق في حرية تشكيل المؤسسات, ينفذ من خالل مشروع المساهمة في احترام وحماية وتعزيز ا
 .(3)الجمعيات واالنتماء إليها في قطاع غزة, و برنامج الحق في بيئة سليمة مستدامة

 المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: -2
م,وهو مركز فلسطيني مستقل مسجل 1995تأسس المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عام 

ى حماية حقوق اإلنسان وتعزيز كشركة مساهمة خصوصية غير ربحية, مقره مدينة غزة, يعمل عل
سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية في األراضي الفلسطينية, تأسس على يد مجموعة من المحامين 

 .(4)وناشطي حقوق اإلنسان في قطاع غزة
يقوم المركز بمتابعة وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها, تقديم االستشارة 

فراد والجماعات, إعداد األبحاث والدراسات المتعلقة بسيادة القانون وأوضاع والمساعدة القانونية لأل

                                                 

 مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان, رؤية المؤسسة(1)
 http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2 
 مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان, مجلس أدارة المؤسسة(2)
 arabicweb.aldameer.org/?page_id=19http://  
 مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان, برامج المؤسسة (3)

http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2  
  /http://www.pchrgaza.orgالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان, تعريف المركز  (4)

http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=19
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2
http://www.pchrgaza.org/
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حقوق اإلنسان, و التعليق على مشاريع القوانين الفلسطينية ويشجع تبني تشريعات تتماثل مع 
 .(1)المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

تسير األعمال  ينجز المركز أعماله ويقدم خدماته عبر مجموعة من الوحدات الخاصة, التي
فيه: وحدة البحث الميداني, الوحدة القانونية, وحدة تطوير الديمقراطية, وحدة الحقوق االقتصادية 

 .(2)واالجتماعية
 وحدة حقوق المرأة:

المؤسسات م, بعد دراسة وضع المرأة الفلسطينية, وعمل 1997تأسست وحدة المرأة عام 
ديم المساعدة القانونية للمؤسسات النسوية, والتوجه النسوية في قطاع غزة, تهدف وحدة المرأة لتق

للمحاكم الشرعية في قضايا تتعلق بوجه الخصوص بالحضانة والنفقة, كما تعمل الوحدة أيضًا على 
توعية المرأة الفلسطينية بحقوقها التي تكفلها المواثيق الدولية, وتوعيتها بالقوانين المحلية الخاصة بها 

ي للمرأة, وتعد الوحدة الدراسات واألبحاث المتعلقة بالمرأة الفلسطينية, وتساند عبر إعداد دليل قانون
 .(3)كل الجهود الهادفة لتغيير القوانين المحلية التي تعد مجحفة ومميزة ضد المرأة الفلسطينية

ممول من  26و يحصل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان على تمويله من ما يقارب 
الدولية غير الحكومية, وبعض الحكومات الصديقة, بعض تلك الجهات والمؤسسات المنظمات 

 الممولة:
المفوضية األوروبية من خالل أوكسفام, المساعدات اإليرلندية, المساعدات الكنسية 
الدنماركية, مؤسسة تروكير, برنامج األمم المتحدة اإلنمائي, صندوق األمم المتحدة للتبرعات 

الصندوق , عاون الدولي اإلسباني, أوكسفام نوفيب )أوكسفام هولندا(لضحايا التعذيب, مؤسسة الت
 (4) العربي لحقوق اإلنسان

 
 مركز الميزان: -3

 .(5)م, في مدينة غزة1999تأسس مركز الميزان عام 

                                                 

  http://www.pchrgaza.org/portal/ar/indexالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان, تأسيس المركز  (1)
 http://www.pchrgaza.org/portal/ar/indexالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان, وحدات المركز (2)
 http://www.pchrgaza.org/portal/ar/indexالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان, وحدات المركز (3)
 المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان, تمويل المركز (4)

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php? 
 http://www.mezan.org/pageمركز الميزان لحقوق اإلنسان (5)

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index
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يسعى مركز الميزان لتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحمايتها, خاصة الحقوق االقتصادية, 
طاع غزة, عبر مجموعة من النشاطات كاألبحاث, التدخالت القانونية, الثقافية, واالجتماعية في ق

 .(1)أنشطة الضغط والتحشيد والمناصرة, وأنشطة التوعية
يتطلع مركز الميزان ألن يجد المجتمع الفلسطيني قد أصبح مجتمعًا حرًا, يتمتع بالسيادة  

ماعية, حقوق اإلنسان, والمساواة, على أرضه, وتتمتع فيه النساء, الرجال, واألطفال بالعدالة االجت
 .(2), الفصل بين السلطات, والحكم الصالحاألساسي احترام مبدأ سيادة القانون ويكون نظامه 

تعزيز أسس الديمقراطية في المجتمع, المشاركة السياسية للمواطنين, يهدف مركز الميزان لو 
إدراك الفلسطينيين لحقوق  الضغط نحو تشكيل حكومات صالحة تحترم حقوق اإلنسان, و تعزيز

اإلنسان الفردية والجماعية بما في ذلك الحق في تقرير المصير, والحقوق االقتصادية, الثقافية, 
 .(3)واالجتماعية, والعمل على تحقيقها من خالل استخدام قنوات القانون الدولي

انتهاكات حقوق أما البرامج التي ينفذها مركز الميزان ويعمل من خاللها,  مراقبة وتوثيق 
اإلنسان,  التوعية وبناء القدرات عبر الدورات التدريبية, برنامج واجه الجمهور, برنامج تعليم 
األقران, ورشات العمل والندوات, المساعدة القانونية, المراجعة القانونية, البحث والتحليل, و التقارير 

 .(4)والمطبوعات
قوقية مع مقررة األمم المتحدة الخاصة بالعنف الجتماع منظمات نسوية وحقدم مركز الميزان 

م, بعنوان "أثر االحتالل على المرأة الفلسطينية", تم الحديث فيها 2004يونيو  14ضد النساء في 
عن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات لحقوق اإلنسان بسبب االحتالل, وأن المعلومات 

ومصادر أخرى تؤكد على أن المرأة الفلسطينية تعاني التي توصل لها المركز من مصادر البحث 
من أشكال التمييز في ميادين الحياة المختلفة, إلى جانب أن هناك وضعًا استثنائيًا جعل أوضاع 

 .(5)المرأة الفلسطينية أكثر صعوبة نتيجة لالحتالل
 

                                                 

 مركز الميزان لحقوق اإلنسان, رسالة المركز(1)
http://www.mezan.org/page 

 مركز الميزان لحقوق اإلنسان, رؤية المركز  (2)
http://www.mezan.org/pag 

 مركز الميزان لحقوق اإلنسان, أهداف المركز (3)
http://www.mezan.org/page 

 مركز الميزان لحقوق اإلنسان, برامج المركز (4)
http://www.mezan.org/page 

ورقة حول أثر االحتالل على المرأة الفلسطينية: مركز الميزان, اجتماع منظمات نسوية وحقوقية مع مقررة  (5)

 م.2004-6-14األمم المتحدة الخاصة بالعنف ضد النساء, 
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 المبحث الثالث
 وقطاع غزةفي الضفة الغربية  المؤسسات التنموية المهتمة بموضوع المرأة

ماان برامجهااا لالهتماااام بقضااية الماارأة وتنميتهاااا,  اً العديااد ماان مؤسساااات التنميااة تخصااص جااازء
خاصااة للماارأة والطفاال وتنميتهمااا وتمكينهمااا فااي  ومنهااا الجمعيااات التااي تقاادم خاادماتها, وتضااع باارامج

اء, كبيار مان قروضاها للنسا اً المجتمع, ومنهاا أيضاًا مؤسساات اإلقاراض التنموياة التاي تخصاص جازء
قسااااامت المؤسساااااات التنموياااااة إلاااااى مؤسساااااات اإلقاااااراض للتنمياااااة االقتصاااااادية, ومؤسساااااات التنمياااااة 

 المجتمعية:
 أواًل: مؤسسات اإلقراض:

تصنف مؤسسات اإلقراض المتخصصة في فلسطين على أنها مؤسسات مالية غير ربحية 
والبطالة في المجتمع, في معظمها, وتهدف للمساهمة في عملية التنمية االقتصادية والحد من الفقر 

يوفر هذا النوع من المؤسسات خدمات مالية أساسية لشريحة واسعة من المجتمع, مقابل ضمانات 
 .(1)وشروط ائتمان ميسرة تتناسب مع المقدرة االقتصادية البسيطة لتلك الشرائح

ية وفي إطار االهتمام بالمرأة عملت المؤسسات األهلية على تخصيص جزء من الموارد المال
تاحتها على شكل قروض تمويلية لرفع قدرة النساء على المشاركة في سوق العمل, وتم رصد  وا 
بعض موارد المنح على شكل قروض دوارة مخصصة لتنمية القطاع الخاص, حازت النساء على 
نصيب منها ولو بشكل قليل وبسيط, عبر مختلف المؤسسات األهلية الالربحية ذات البرامج التي 

ين القروض الصغيرة والمتوسطة المخصصة للنساء فقط, أو القروض التي تتيح مجال تشمل تأم
االستفادة للجميع, وتتميز تلك المؤسسات بصغر حجم المبالغ المرصودة لإلقراض وهي في 

 .(2)معظمها غير متخصصة في نشاط اقتصادي محدد
 أنيرا: -1

ن الفلسطينيين بعد الحرب م للمساعدة في تخفيف معاناة الالجئي1968أنيرا عام تأسست 
م, وهي مؤسسة غير سياسية وغير دينية, كما أنها واحدة من أكبر 1967العربية اإلسرائيلية عام 

 .(3)الجمعيات األمريكية غير الربحية

م, بعد وقت قصير من احتالل إسرائيل 1968بدأت أنيرا عملها في الضفة الغربية عام 
على االحتياجات  ألردن, وبعد عدة سنوات من التركيزاألخيرة عن ا لضفة الغربية وانفصالل

                                                 

 مؤسسات اإلقراض المتخصصة, وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا,  (1)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9180  

زينب الغنيمي: المرأة والعمل, المرأة الفلسطينية بين الواقع والطموح مجموعة أوراق عمل, مركز شؤون  (2)

 م.2000, 20المرأة,ص

  http://arabic.anera.org/aboutaneraأنيرا, تأسيس أنيرا  (3)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9180
http://arabic.anera.org/aboutanera
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م, وفي منتصف السبعينات انتقلت أنيرا للتركيز على خلق فرص 1967اإلغاثية لالجئي حرب 
عمل ومشاريع تنمية مستدامة في الضفة الغربية, فقد عملت أنيرا على بناء المدارس, المستشفيات, 

 .(1)ة الصحيةتحسين حياة األطفال, وتقديم لوازم الرعاي

حصلت أنيرا على تمويل عملها في الضفة الغربية من مجموعة متنوعة من الوكاالت 
الحكومية األمريكية وجهات مانحة متعددة األطراف )اليونسيف, أيفاد(, وجهات مانحة ثنائية 
األطراف )كندا, الكويت, وقطر( ومجموعة كبيرة من مؤسسات وشركات أيضًا, ومساهمات 

 .(2)فردية

م, ولم يكن به سوى ثالثة موظفين في البداية 1985افتتحت أنيرا مكتبها في قطاع غزة عام 
إلى أن ازداد عددهم وبلغ اثنين وعشرين موظفًا, وتركزت المشاريع بصورة أساسية على الزراعة 

 .(3)التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا لكسب الرزق في قطاع غزة

ة متنوعة من المصادر من بينها الوكالة األمريكية تتلقى أنيرا في غزة تمويلها من مجموع
للتنمية الدولية, الوكالة الكندية للتنمية الدولية, حكومتا قطر والكويت, شركة إنتل, مؤسسة فاير 

 .(4)دول, ومؤسسة وترفورد

م برنامج اإلقراض النسائي بالشراكة مع جمعية الثقافة والفكر الحر, 1995أنشأت أنيرا عام 
اللواتي يعملن  ؤلئكالبرنامج النساء ربات األسر وأنسائية رائدة في قطاع غزة, يدعم  وهي منظمة

لمساندة دخل األسرة, ومنذ إطالق البرنامج وفر مجموعة من القروض الصغيرة بلغت أكثر من 
 .(5)دوالر 3000دوالر إلى  1000قرض, وتتراوح القروض ما بين  2500

لى مدى عام إلى عامين, وتقمن باستئجار المحال وشراء تقوم النساء المقترضات بالتسديد ع
المعدات, مثل ورشة عمل للخياطة أو محل بقالة, أو يقمن بشراء الماشية إلنتاج األلبان أو 
االستثمار في الزراعة المنزلية, كما تقوم العديد من المقترضات ببيع المواد الغذائية والمالبس أو 

                                                 

 http://arabic.anera.org/westbankأنيرا, أنيرا في الضفة الغربية,  (1)
 http://arabic.anera.org/westbankأنيرا, مصادر تمويل عمل أنيرا في الضفة الغربية,  (2)
 http://arabic.anera.org/gazaأنيرا, أنيرا في قطاع غزة,  (3)
 http://arabic.anera.org/gazaأنيرا, مصادر تمويل عمل أنيرا في قطاع غزة,  (4)
 

http://arabic.anera.org/community-أنيرا, برنامج تمويل المشاريع الصغيرة,  (5)
economicdevelopment  

http://arabic.anera.org/westbank
http://arabic.anera.org/westbank
http://arabic.anera.org/gaza
http://arabic.anera.org/gaza
http://arabic.anera.org/community-economicdevelopment
http://arabic.anera.org/community-economicdevelopment
http://arabic.anera.org/community-economicdevelopment


71 

 

 .(1)قولة من منازلهن أو من خالل أكشاك متنقلةالمستلزمات المنزلية بأسعار مع
 دائرة التمويل الصغير األونروا: -2

م, في قطاع غزة إلى أن توسع البرنامج 1991تأسس برنامج األونروا للتمويل الصغير عام  
م, ويعتبر اآلن أكبر مؤسسة إقراض صغير في األراضي 1996ووصل للضفة الغربية عام 

د البرنامج من منح تقدمها حكومات استراليا, كندا, ألمانيا, إيطاليا, اليابان, الفلسطينية المحتلة, يستفي
لوكسمبروغ, هولندة, نيوزيلندة, النرويج, الواليات المتحدة األمريكية, وبعض المنظمات مثل الهيئة 
العربية للتنمية واالستثمار الزراعي, الصندوق الفلسطيني الممول من قبل صندوق األوبك للتنمية 

 .(2)الدولية
م قامت األونروا بتقديم 1994تعمل الدائرة على تمكين المرأة له األولوية لدى األونروا, عام 

قروض صغيرة لمجموعات من النساء الرياديات في غزة, وكن ممثالت بشكل موسع في المؤسسات 
 .(3)صغيرة النطاق

حاب األعمال الريادية, و تقدم الدائرة القروض والخدمات المالية التكميلية لألسر, وأص
أصحاب األعمال الصغيرة,بحيث يتم إيجاد توفير فرص عمل والتقليل من الفقر, وتمكين المستفيدين 

 من الدائرة وبخاصة النساء
 %33نسبة الوصول لفئة الشباب 
 .(4)%38نسبة الوصول لفئة النساء 

فئات الالجئين تقدم دائرة التمويل الصغير عدة أنواع من القروض التي تخدم جميع 
 الفلسطينيين:

 مشروع إقراض المؤسسات الصغيرة. .1
 اإلقراض الجماعي التضامني. .2
يقدم للمجموعات من النساء صاحبات األعمال, والمسؤوالت بشكل جماعي عن  .3

 دوالر. 5.000دوالر حتى  400عملية السداد, تتراوح قيمة القرض بين 
وع من القروض للمؤسسات ائتمانات األسر المعيشية للمرأة, يخصص هذا الن .4

                                                 

 المصدر نفسه. (1)
 ل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى, دائرة التمويل الصغيروكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغي(2)

http://www.unrwa.org/ar/ 
 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى, دائرة التمويل الصغير(3)

http://www.unrwa.org/ar/what- 
 ن الفلسطينيين في الشرق األدنى, دائرة التمويل الصغيروكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئي(4)

http://www.unrwa.org/ar 
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المنزلية التي تديرها النساء مما يسمح لهن بالبناء على األصول المنزلية لغايات 
 عملهن.

 ائتمانات المؤسسات الصغيرة. .5
 ائتمانات المؤسسات الصغيرة زائد. .6
 القروض االستهالكية. .7
تدريب مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة, تدريب المحاسبة ومسك الدفاتر  .8

 .(1)وسبةوالح
 المركز العربي للتطوير الزراعي: -3

م تم إعادة توثيق 2001م كمنظمة غير حكومية وغير ربحية, عام 1993تأسس المركز عام 
, ويعمل المركز في مجال التنمية الزراعية 2000/1أوضاع المركز بناء على قانون الجمعيات رقم 

ينهم وتقويتهم اقتصاديًا وحقوقيًا, وعبر ويستهدف المزارعين/ت الفقراء وصغار المنتجين, بهدف تمك
بناء بناء القدرات ورفع درجات الوعي والمساهمة بالتأثير في السياسيات والتوجهات العامة, ودعم 
وتقوية البنية التحتية للقطاع الزراعي, وتعزيز القدرات االقتصادية للمزارعين كفئة اجتماعية هامة, 

برام هللا, وله فروع في قطاع غزة, جنين, طولكرم, طوباس, بيت  يقع المقر الرئيس للمركز في البيرة
 .(2)لحم, الخليل, أريحا

للتمكين االقتصادي عبر تقديم القروض الميسرة لفئة لمركز العربي للتطوير الزراعي يهدف ا
خراجهم من دائرة اإلغاثة والحاجة لتلقي المساعدات  المزارعين الصغار بهدف تمكينهم اقتصاديًا وا 

إلنسانية, ويتم التركيز على النساء العامالت في مجال الزراعة إلى جانب المشاريع الخدمية ا
 .(3)المجاورة لها, كما يتم استهداف الفئات المهمشة من المزارعين والمزارعات في المناطق النائية

الح استص ويهدف المركز إلى التنمية الزراعية عبر تنفيذ المشاريع الزراعية التنموية مثل
الزراعية, إنشاء البرك البالستيكية, تصميم وتنفيذ الحدائق المنزلية, كما  األراضي, صيانة الدفيئات

يهدف أيضًا للتمكين الحقوقي عبر توعية وبناء القدرات للمزارع/ة, تصميم وتنفيذ حمالت الضغط 
والقانون األساسي  والتأثير لضمان حقوق المزارعين التي تكفلها الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان

 .(4)الفلسطيني والعديد من القوانين والتشريعات المحلية
 

                                                 

 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى, دائرة التمويل الصغير(1)
http://www.unrwa.org/ar 

  http://www.masader.ps/ar/user/2515 المركز العربي للتطوير الزراعي, تعريف المركز ومهامه (2)

 http://www.masader.ps/ar/user/2515 المركز العربي للتطوير الزراعي, أهداف المركز (3)

 http://www.masader.ps/ar/user/2515 المركزالمركز العربي للتطوير الزراعي, أهداف (4)

http://www.masader.ps/ar/user/2515
http://www.masader.ps/ar/user/2515
http://www.masader.ps/ar/user/2515
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 ريادة لإلقراض والخدمات المالية: -4
م, كإحدى أهم البرامج المتخصصة لمؤسسة 1995تأسست ريادة لإلقراض عام 

International CHF  ة وذلك في مجال تقديم القروض السكنية وقروض تطوير المشاريع الصغير
افتتحت ريادة  2001من قطاع غزة مقرًا لبداية أنشطتها, وفي عام  ةً ألراضي الفلسطينية, متخذفي ا

م في 2005الخليل, وفرعين آخرين عام و نابلس, و ثالثة فروع في الضفة الغربية, في رام هللا, 
 .(1)طولكرم وجنين

ما تعمل على تهدف ريادة لتلبية احتياجات المجتمع وتحسين الظروف المعيشية لألفراد, ك
التحيز, المصداقية في  و عدمتقديم أفضل الخدمات للنهوض بالمجتمع عبر النزاهة, الشفافية,

 .(2)التعامل مع المستفيدين
وتقدم ريادة أربعة قروض أساسية: قروض تحسين سكن, قروض تطوير المشاريع الصغيرة, 

 .(3)منتج الشباب"قروض مشاريع الشباب "’ القروض االستهالكية) تعليم,زواج,عالج(
 (:أصالة )الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال -5

م, باسم مركز المشاريع النسوية, ثم سجلت في وزارة 1997تأسست جمعية أصالة عام 
م, باسم الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة, كجمعية أهلية غير 2001الداخلية عام 

لواتي يعشن في حالة من الفقر, لتغيير حياتهن, ووضعهن ربحية, تقدم خدماتها لمساعدة النساء ال
 .(4)االجتماعي من خالل المشاركة في األنشطة االقتصادية

المكتب الرئيسي للجمعية في رام هللا, ولها فروع في بيت لحم, الخليل, جنين, نابلس, طولكرم, 
 .(5)غزة, بيت حانون, محافظة الوسطى, جباليا

ذوات الموارد المحدودة للوصول إلى حقوقهن االقتصادية تعمل الجمعية مع النساء 
 .(6)واالجتماعية بنهج تنموي شمولي مستند إلى احتياجاتهن

                                                 

 http://www.ryada.org/about/About.aspx  ريادة لإلقراض والخدمات المالية, تعريف ريادة (1)

 http://www.ryada.org/about/About.aspxدمات المالية, أهداف ريادة ريادة لإلقراض والخ (2)
  ريادة لإلقراض والخدمات المالية, القروض التي تقدمها ريادة (3)

out/About.aspxhttp://www.ryada.org/ab  

 الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة, تعريف بالجمعية(4)
 http://www.asala-pal.com/  
 الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة, فروع وعناوين أصالة(5)
 pal.com/node/90-http://www.asala  
 الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة, رسالة أصالة (6)

http://www.ryada.org/about/About.aspx
http://www.ryada.org/about/About.aspx
http://www.ryada.org/about/About.aspx
http://www.ryada.org/about/About.aspx
http://www.asala-pal.com/node/90
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برنامج اإلقراض متناهي الصغر: للنساء ذوات الدخل  تعمل الجمعية وتقدم خدماتها عبر
 .(1)المتدني, و برنامج اإلقراض الصغير: للنساء ذوات الدخل المحدود أو المتوسط

 فاتن لتمويل المشاريع الصغيرة: -6
م, وهي مؤسسة فلسطينية اتخذت طريق التمويل الصغير 1999تأسست مؤسسة فاتن عام 

كوسيلة لتمكين الفئات الفقيرة, والمساهمة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية, تم تسجيل فاتن 
مل المؤسسة في كافة محافظات هللا , تعفي غزة عند البدء في تنفيذها, واإلدارة العامة لها في رام 

 .(2)فرعًا تابعًا لها 24من رفح حتى جنين من خالل  السلطة الوطنية
فاتن مؤسسة وطنية رائدة, غير ربحية, تقدم خدمات مالية متنوعة مستدامة, وذات جودة 

وي الدخل عالية ألصحاب المشاريع الصغيرة, ومتناهية الصغير, وللرواد الناشطين اقتصاديًا من ذ
مكانيات  فنية متطورة للمساهمة في تمكين المحدود خصوصًا النساء, من خالل موارد بشرية وا 

 .(3)األسرة وتنمية المجتمع الفلسطيني
مكانياتها من خالل  و تسعى  لتحسين نوعية الحياة في فلسطين, ضمن برامجها, أهدافها, وا 

 .(4)الية الجودة والمستدامةوصول واسع لخدمات التمويل الصغير ومتناهي الصغر ع
قرض اكبر معنا, قرض ابدأ معنا, قرض السكن, أما القروض التي تقدمها المؤسسة, فهي: 

 .(5)قرض العائلة, قرض الطالب والحاسب اآللي, و القرض الشخصي
 :اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف -7

م, من قبل مجموعة من النساء 1999 تأسس اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف عام
الريفيات, نتيجة الحتياج النساء الريفيات إليجاد مصادر دخل ثابتة للمساهمة في إعالة أسرهن, 

م, 2005وتحسين مستوى معيشتهن, حصل االتحاد على ترخيص وزارة العمل الفلسطينية عام 
حافظات من الضفة الغربية جمعية تعاونية منتشرة في كافة الم 12ويضم االتحاد في عضويته 

 7328موقع وقرية فلسطينية, ويضم في عضويته  210شمااًل إلى قطاع غزة جنوبًا, مغطية 
 .(6)امرأة

                                                                                                                                               

pal.com/node/92-http://www.asala  
 http://www.asala-pal.comالجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة, القروض التي تقدمها أصالة (1)
 http://www.faten.org/ar_page.php?idريع الصغيرة, فاتن في سطورفاتن لتمويل المشا (2)

  http://www.faten.org/ar_page.php?iفاتن لتمويل المشاريع الصغيرة, رسالة فاتن  (3)

 فاتن لتمويل المشاريع الصغيرة, رؤية فاتن (4)
http://www.faten.org/ar_page.php?id=CSeJ32RgbKa35187A9A8BpgvAE0&m_id=9  

 فاتن لتمويل المشاريع الصغيرة, القروض التي تقدمها فاتن(5)
 http://www.faten.org/ 
 والتسليف, تاريخ االتحاداتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير (6)

http://www.asala-pal.com/node/92
http://www.faten.org/ar_page.php?i
http://www.faten.org/ar_page.php?id=CSeJ32RgbKa35187A9A8BpgvAE0&m_id=9
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يسعى اتحاد الجمعيات التعاونية لتمثيل وحماية مصالح أعضاءه الممثلين بجمعيات التوفير 
دراتها المؤسساتية والبرامجية والتسليف التعاونية محدودة المسؤولية في فلسطين, من خالل بناء ق

 .(1)وتحسين البيئة القانونية التي تعمل بها
يتطلع اتحاد الجمعيات التعاونية لبناء مستقبل أفضل للفئات المهمشة اقتصاديًا, في منطقة 
الريف الفلسطيني على وجه الخصوص, اعتمادًا على مبادئ وأخالقيات العمل التعاوني, وتطوير 

 .(2)الفئات بالتعاون مع اآلخرين من أجل بناء مبادرات ريادية تخدم مصالحهم مهارات وقدرات تلك
يهدف اتحاد الجمعيات التعاونية إلى تعزيز قدرات النساء الفلسطينيات في الريف الفلسطيني 
دارتها, وتكوين  خصوصًا, من النواحي االقتصادية, االجتماعية, وتمكينهن من امتالك المصادر وا 

للنساء الفلسطينيات, وتحقيق االستغالل األمثل لتلك المدخرات, إضافة لتعزيز دور  أوعية ادخارية
يجاد  جمعيات التوفير والتسليف التعاونية كبديل للبنوك التقليدية, لخدمة مجتمع النساء المهمشات, وا 
مصادر دخل األسر عضوات الجمعيات, بهدف تحسين المستوى المعيشي من خالل المشاريع 

 .(3)لمدرة للدخل وتقوم بتمويلها الجمعياتالصغيرة ا
 ويقدم اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف مجموعة من الخدمات, منها:

 تمكين العضوات من االدخار )أسهم وتوفيرات( بأسهل الطرق وأقل التكاليف. -1
 منح القروض الفردية والجماعية المتنوعة. -2
 لمالية, إدارة المشاريع, والعمل التعاوني للعضوات.توفير التدريبات المختلفة اإلدارية وا -3
 المساهمة في توفير فرص دخل للعضوات من خالل إقامة المشاريع االنتاجية. -4
 .(4)توفير القروض التعليمية, والمشاركة في الفعاليات واألنشطة الوطنية والتعاونية -5

 ثانيًا: مؤسسات التنمية المجتمعية:
 عطاء: -والتنمية المجتمعية الجمعية الفلسطينية للتطوير -1

يقع المقر الرئيس للجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية في مدينة القدس, ولها 
 .(5)فروع في رام هللا والبيرة, وفرع في قطاع غزة

تتطلع جمعية عطاء لتحسين حياة المواطن الفلسطيني, وبخاصة الفئات المستهدفة, ودعم كل 
ى رفع مستوى المواطن, وتمكينه من تعزيز البناء الديمقراطي ورفع مستوى المساواة الجهود الهادفة إل

                                                                                                                                               

 information.html-http://ucasc.ps/ar/index.php/pages/background  
  .http://ucasc.ps/ar/index اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف, رسالة االتحاد(1)
  http://ucasc.ps/arl اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف, رؤية االتحاد(2)
 http://ucasc.ps/ar اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف, أهداف االتحاد(3)
   /http://ucasc.ps/arقدمها االتحاداتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف, الخدمات التي ي (4)
 http://ataa.orجمعية عطاء, مقر الجمعية,  (5)

http://ucasc.ps/ar/index.php/pages/background-information.html
http://ucasc.ps/arl
http://ucasc.ps/ar/
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والشفافية والمساءلة, والسعي دائمًا إلى الريادة لمواكبة أحدث التطورات والتكنولوجيا واالستراتيجيات 
 .(1)في مجاالت التنمية ألجل توفير أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني

مجموعة من األهداف, أبرزها: االهتمام وتعزيز دور الشباب ,المرأة و تهدف عطاء لتحقيق 
الطفل, ذوي االحتياجات الخاصة, العمال, والطالب في المجتمع من خالل الدورات ,الندوات ورش 
العمل, األنشطة, المشاريع, والبرامج المختلفة الخاصة بتلك الفئات, تهدف أيضًا لتعزيز مفاهيم 

إلنسان والحكم الصالح وفلسفة العمل التطوعي, إضافة للعمل على رفع مستوى الديمقراطية وحقوق ا
 .(2)التنمية في المجتمع الفلسطيني وتشكيل أجسام شبه مستقلة )الشباب, المرأة, الطفل(

تسعى جمعية عطاء للتنمية المستدامة وتنمية الموارد البشرية والتنموية التطويرية المعتمدة 
للتنمية, وتسعى لخدمة الفئات المستهدفة من خالل توفير المشاريع  على األساليب الحديثة

واألنشطة المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية إلثراء مسيرة التنمية والتطوير 
 .(3)في المجتمع الفلسطيني

ير تعمل عطاء من خالل سبع وحدات هي وحدة اإلغاثة الطارئة والمساعدات, وحدة التطو 
والتدريب والتثقيف المجتمعي, وحدة الديمقراطية وحقوق اإلنسان, وحدة الشباب, وحدة الطفل, وحدة 

 .(4)المشاريع, وأخيرًا وحدة المرأة, حيث خصصت عطاء وحدة لتنمية المرأة
تعتبر جمعية عطاء أن المرأة عنصرًا مهمًا في عملية التنمية, وتريد الجمعية لهذه الفئة من 

ن تكون فعالة, وأن تتوافر للنساء معطيات أساسية تمكنها من المساهمة اإليجابية في المجتمع أ
حركة التنمية وتوجيهها, ويأتي في مقدمة تلك المعطيات اإلنتاج االقتصادي الذي يضع المرأة في 

 .(5)موضع القوة ويجعلها قادرة على خدمة مجتمعها
مشاريع, منها برامج ومشاريع خاصة بالمرأة, تقوم جمعية عطاء بتنفيذ مجموعة من البرامج وال

م 2006مثل برنامج لجان التنمية المحلية للنساء التابع لوحدة المرأة في الجمعية, نفذ البرنامج عام 
بتمويل ذاتي من عطاء, ومشروع تدريب لجان التنمية المحلية للنساء ونفذ المشروع في عام 

 .(6)المسيحية في القدس م أيضًا وكان بتمويل من جمعية الشبان2006
 
 

                                                 

 http://ataa.org.ps/visionجمعية عطاء, رؤية الجمعية,  (1)
 http://ataa.org.ps/visionجمعية عطاء, أهداف الجمعية,  (2)
 message-http://ataa.org.ps/ourجمعية عطاء, رسالة عطاء,  (3)

 http://ataa.org.psجمعية عطاء, وحدة المرأة,  (4)
 المصدر نفسه. (5)
 /http://ataa.org.psريع الجمعية, جمعية عطاء, برامج ومشا (6)

http://ataa.org.ps/vision
http://ataa.org.ps/vision
http://ataa.org.ps/our-message
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 مؤسسة كرامة لتنمية المرأة والطفل: -2
كرامة مؤسسة غير حكومية, تقع في مخيم الدهيشة لالجئين بجانب مدينة بيت لحم في 
الضفة الغربية, وتعمل مؤسسة كرامة في مخيم الدهيشة على توفير األمن لألطفال والنساء للقيام 

 .(1)االتبنشاطاتهم ودعمهم في الكثير من المج
تهاادف مؤسسااة كرامااة إلااى إظهااار وتطااوير القاادرات والمهااارات لاادى األطفااال والنساااء, وتعلاايم 
األمهات واألطفال كيفية استخدام الحاسوب وتكنولوجيا أخرى, إضافة إلى توفير فرص عمال للنسااء 

عام طرياق في المخيم وخاصة أمهات العائالت الفقيرة, وتعزيز وضع المرأة الفلسطينية فاي مجتمعهاا 
العماال والتعلاايم, وزيااادة وعااي النساااء واألطفااال لقاايمهم االجتماعيااة وضاارورة إبرازهااا وتمثيلهااا, وتهاادف 
أيضًا إلاى النهاوض بمجتماع الالجئاين وتاوفير مكاان تساتطيع النسااء مان خاللاه البادء بنوعياة جديادة 

 .(2)من النشاطات
 خاصة بالنساء في المخيم, ومنها:تقوم مؤسسة كرامة بتنفيذ العديد من األنشطة والبرامج ال

المشاااروع التعليماااي: عملااات مؤسساااة كراماااة علاااى إعاااداد وتحضاااير سااابع نسااااء مااان مخااايم  .1
الدهيشاااة الجتيااااز امتحاناااات المرحلاااة الثانوياااة, واتفقااات المؤسساااة ماااع معلماااين مختصاااين 
لتدريس النساء حصاص دراساية فاي المنهااج الدراساي والماواد األساساية, كانات المشااركات 

ألربعين من العمر ولديهن أطفال ويعشن ظروف اقتصادية صاعبة, والهادف مان ذلاك في ا
إحااداث تغيياار فااي حياااة تلااك النساااء, ليصاابحن مشاااركات فااي تمكااين الماارأة وتنميتهااا داخاال 

 .(3)المجتمع
دورات كيفية التعامل مع الحاسوب:قامت مؤسسة كرامة بتوفير الفرصة ألكبار عادد ممكان  .2

علم كيفية التعامل مع جهاز الحاسوب, تم عقد عدة حلقات تعليمية ومستطاع من النساء لت
للنساااء ماان ربااات البيااوت عاان كيفيااة التعاماال مااع اإلنترناات, وكيفيااة اسااتخراج المعلومااات 

 .(4)المراد استخراجها بما يخدمها كإمرأة أو يخدم أطفالها
م, 2003-9 المحاضرات: قامت األخصائية االجتماعية آمال أباو ساعدي مناذ بداياة شاهر .3

بإلقااااء محاضااارات أساااابوعية لنسااااء المخااايم تركااااز تلاااك المحاضااارات علااااى المشااااكل التااااي 
تواجههاااا النسااااء فاااي الحيااااة اليومياااة, وتتضااامن أيضاااًا الصاااحة, التعلااايم, المشااااكل النفساااية, 

                                                 

 http://www.karama.org/arab/about.htmlمؤسسة كرامة, التعريف بالمركز,  (1)

 arama.org/arab/goals.htmlhttp://www.kمؤسسة كرامة, أهداف المؤسسة,  (2)
  http://www.karama.org/arab/wprojects.htmlمؤسسة كرامة, المشروع التعليمي,  (3)
مؤسسة كرامة, دورات في كيفية التعامل مع  (4)

 http://www.karama.org/arab/wprojects.htmlالحاسوب,

http://www.karama.org/arab/about.html
http://www.karama.org/arab/goals.html
http://www.karama.org/arab/wprojects.html
http://www.karama.org/arab/wprojects.html
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 .(1)ويمول هذا المشروع من وكالة غوث وتشغيل الالجئين األنروا
م نشاااطاتها ماان خااالل 2003-3رامااة فااي شااهر دروس اللغااة اإلنجليزيااة: باادأت مؤسسااة ك .4

تنظاايم دروس فااي اللغااة اإلنجليزيااة للنساااء, ولماادة أربعااة أشااهر, قاادمت خاللهااا المتطوعااة 
نسااء, وبمعادل حصاتين فاي األسابوع, والغاياة  نينا جرين دروساًا لماا يقاارب عشار السويدية

اإلنجليزياااة وليكاااون  مااان تلاااك الااادورة تطاااوير قااادرة المشااااركات علاااى الكتاباااة والقاااراءة باللغاااة
 .(2)مؤسسة عمواس في السويد فاعل في المجتمع, الممول للمشروع للنسء دور

نخلص إلى أن أعداد المؤسسات النسوية قد تزايدت بشكل ملحوظ, وتحت مسميات مختلفة 
تعمل وتسعى لتحقيقه, فيالحظ من أهداف  اً وواضح اً واحد اً ومتعددة, لم تحدد تلك المؤسسات هدف

ات النسوية التي ذكرت في المبحث األول أن أهدافها مختلفة ومتعددة, ويهدف أغلبها إلى المؤسس
بناء وتطوير قدرات المرأة الفلسطينية وتفعيل دورها داخل المجتمع في كافة مجاالت الحياة, أما 

 باقي باقي األهداف تنحصر فيما بين:
ع جوانب الحياة على أساس تمكين النساء وبخاصة العامالت, ودعم مشاركتهن في جمي -

مساواتهن بالرجال, ووصولهن لمواقع صنع القرار وبخاصة في المجال السياسي, دون التطرق 
 للنساء ربات البيوت غير العامالت.

 تهدف أيضًا إلى إحداث تغيير في السياسات والتشريعات لتعزيز حقوق المرأة. -
 افة السياسات والتشريعات الوطنية.إدماج المساواة على أساس النوع االجتماعي في ك -
تعزيز الدعم االجتماعي, القانوني, التربوي, وتعزيز الصحة النفسية للمرأة لمواجهة العنف  -

 القائم ضد النساء في المجتمع.
 عمل دراسات بحثية وعلمية خاصة بالمرأة الفلسطينية. -

, إال أنه يمكن حصر برامجها أما عن برامج المؤسسات النسوية فإنه بالرغم من عددها الكبير
 , وهي غير متجددة, ومنها:اً برنامج 14في 

 بناء القدرات. -
 تمكين النساء في اتخاذ القرار. -
 األبحاث والمعلومات والتوثيق. -
 المناصرة والضغط والتشبيك. -

                                                 

 مؤسسة كرامة, محاضرات المؤسسة,  (1)
http://www.karama.org/arab/wprojects.html 

 مؤسسة كرامة, دروس اللغة اإلنجليزية,  (2)
http://www.karama.org/arab/wprojects.html 

 

http://www.karama.org/arab/wprojects.html
http://www.karama.org/arab/wprojects.html
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 الصحة العامة )النفسية واإلنجابية( . -
بداعاتها. -  الكشف عن مواهب المرأة وا 
 النفسي واالجتماعي, واالستشارات القانونية. اإلرشاد -
 األرامل, واألسيرات.و برامج خاصة برعاية المسنات, المطلقات,  -

بعض المؤسسات النسوية يتوجه اهتمامها ومجال عملها في جانب واحد, مثل جانب األبحاث 
 والمعلومات والتوثيق.

ة, وتتنافس في الحصول تحصل المؤسسات النسوية على تمويل كبير من الجهات الممول
 على التمويل, مقابل عدم التفكير الجدي والفعلي في إيجاد مصادر دخل ذاتية للمؤسسات النسوية.

أما مؤسسات حقوق اإلنسان ومؤسسات التنمية فإن بعضها كما ذكرناها سابقًا تخصص 
العديد من الورش جزءًا من برامجها أو أنشطتها للنساء, وتتعاون مع المؤسسات النسوية في تنفيذ 

 والتدريبات الخاصة بالنساء.
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 الفصل الثالث
في الضفة الغربية وقطاع  لخدمة الفكر النسوي  سويةتدريب الكوادر الن

 م(2006-1991)غزة
 )العمل البرلماني ووصول المرأة لمواقعالسياسيالتدريب في مجال  المبحث األول: -

 لضفة الغربية وقطاع غزة.في ا (القيادة وصنع القرار

في الضفة  التدريب في مجال النوع االجتماعي وقضايا األسرة: المبحث الثاني -

 الغربية وقطاع غزة.

 التدريب في مجال حقوق المرأة والقوانين والتشريعات الخاصة بها: المبحث الثالث -

 في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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 الفصل الثالث
-1991)في الضفة الغربية وقطاع غزة لخدمة الفكر النسوي  ويةستدريب الكوادر الن

 م(2006
ات نسوية ئفل ورشات العمل, واللقاءات,و ورات, الدو التدريبات,  المؤسسات النسوية  دمتق

وتقديم التوعية والنهوض بمستوى المرأة بين فئات  فكر النسوي مختلفة, من أجل نشر وخدمة ال
صة, تتراوح تلك التدريبات ما بين الضغط والمناصرة, التشبيك ة النساء خائ, وفالمجتمع عامة 

محليًا وعالميًا, التدريب في مجال اإلعالم, مجال العمل البرلماني واالنتخابات و وصول المرأة 
الزواج و تدريبات في مجال حقوق المرأة واالستشارات القانونية, العنف األسري, و لمواقع صنع القرار, 

 .حقوق العامالت والمشاريع الصغيرو المرأة,  العنف ضدو المبكر, 
ى ثالثة مباحث: المبحث األول تناول التدريب في مجال العمل البرلماني تم تقسيم الفصل إل

ووصول المرأة لمواقع القيادة وصنع القرار, أما المبحث الثاني تناول التدريب في مجالي تحليل 
دماج النوع االجتماعي الجندر ومجال قضايا ا ألسرة )العنف ضد المرأة, الزواج المبكر, قضايا وا 

قتل الشرف(, والمبحث الثالث تناول التدريب في مجال حقوق المرأة والقوانين والتشريعات الخاصة 
 بها.

تم اختيار هذه المجاالت من التدريبات التي تقدمها المؤسسات النسوية, بعد مالحظة أن أكثر 
مع   وية هي تلك األنواع الثالث التي سيتم الحديث عنها.وأبرز مجاالت تدريب المؤسسات النس

م نجد فيها أن المعلومات حول أنشطة المؤسسات 2005حتى  2000العلم أن السنوات من 
قصى الثانية, النسوية الخاصة بالفكر النسوي قد تراجعت ألن تلك السنوات شهدت انتفاضة األ

قديم المساعدات والدعم للنساء وللشعب ت خذت العديد من تلك المؤسسات العمل علىحيث أ
 الفلسطيني.
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 المبحث األول:
في  (القيادة وصنع القرار التدريب في مجال )العمل البرلماني ووصول المرأة لمواقع

 الضفة الغربية وقطاع غزة.
 

لقاءات,  محاضرات,النسوية في قطاع غزة والضفة الغربية ورش عمل,  مؤسساتم الظتن
للنساء حول مواضيع مشاركة المرأة الفلسطينية في االنتخابات بالترشيح أو دريبية تودورات 

 التصويت, ووصولها لمجالس البلديات والمجالس المحلية ومواقع صنع القرار, لتمكين النساء في
عتبار مشاركتها تلك من أهم خطوات , الاومشاركتها فيه اتلك المجاالت وضمان وصولها إليه

, ومقياس مدى لمجال السياسي والمحلي االجتماعيالنساء في ا مشاركة مستوى ومراحل تطور 
 مشاركة المرأة وفاعليتها في المجتمع.
في مجال العمل البرلماني ووصول المرأة لمواقع القيادة وصنع أواًل: تدريبات المؤسسات النسوية 

 في الضفة الغربية:القرار 
مناطق وأنحاء الضفة الغربية, التدريبات في  تقدم المؤسسات النسوية القائمة في مختلف

المجال السياسي, ومشاركة المرأة في االنتخابات ووصولها لمراكز القيادة وصنع القرار, لجميع 
 الفئات النسوية, من تلك التدريبات التي تم عقدها في هذا المجال:

جلس م عمل طاقم شؤون المرأة على عقد اجتماع مع عضو الم1996-12-19بتاريخ 
دالل سالمة, في مقر الطاقم وعضو المجلس الثوري لحركة فتح التشريعي وعضو مجلس الطاقم 

عي, ووجهت دالل برام هللا, تم خالله مناقشة آليات التعاون والشراكة بين الطاقم والمجلس التشري
ات ظحي المجلس التشريعي وتقديم المالفات الطاقم لحضور مناقشة القوانين فظسالمة الدعوة لمو 

م استضاف طاقم شؤون المرأة عضوي المجلس 1996-12-21.وفي (1)واآلراء قبل إقرار القوانين
التشريعي عبد الفتاح حمايل وجمال الشاتي, تم خالل االستضافة تعريف الحاضرات على آليات 

قرارها, في نهاية اللقاء تم اإلتفاق على ض رورة عمل المجلس التشريعي, وكيفية مناقشة القوانين وا 
توطيد العالقة بين الطاقم والمجلس التشريعي وضرورة االستمرار في اللقاءات وتبادل وجهات 

 .(2)النضر في مجال العمل البرلماني
طالع النساء على بيئة العمل البرلماني  يالحظ أن تلك اللقاءات تهدف إلى تعريف وا 

ءات على تكوين كادر من السياسيين والتشريعي, ومحاولة االنخراط فيها, كما تعمل خالل تلك اللقا

                                                 

 .2, صم1996-12-26, 12صوت النساء:ع (1)
 المرجع نفسه.(2)
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والعاملين في ذلك المجال, والضغط عليهم عبر عقد تلك اللقاءات وحشد جمهور من النساء فيها, 
 ليعرضن مشاكلهن واقتراحاتهن.

نقاذ الطفل في منطقة إبالتعاون مع مؤسسة م 1997وأقامت جمعية المرأة العاملة في مايو 
زءًا من تي كانت جألولى من مشروع المرأة الفلسطينية واالنتخابات الشمال الضفة الغربية, المرحلة ا

برنامج التثقيف المدني الخاص بالجمعية, هدف المشروع لتفعيل مشاركة النساء في العملية 
االنتخابية بالترشيح أو التصويت واالقتراع, واتخاذ القرار, وهدف أيضًا لتشجيع النساء على دعم 

 .(1)ات االتصال لديهنالمرشحات وتطوير مهار 
تم خالل تلك المرحلة عقد ثمانية ورش عمل في نابلس, طوباس, طولكرم, سلفيت, شاركت 

امرأة في كل موقع من المواقع السابقة, وتم خالل تلك الورش مناقشة وطرح عدة  38-30فيها من 
 مواضيع, منها:

قانون البلديات من و ام, ل عحق االنتخاب, صالحيات البلدية وأهمية المجالس البلدية بشك
 .(2)ل االتصال بين المرأة والبلدياتئوسار نسوية, و ظوجهة ن

المحامية ليندا  وصالح جاد,ا  و د من المدربين, هم : نادر سعيد, شارك في تلك الورش عد
 طوقان, والمحامية غادة شديد.

والمرشحات,  أما المرحلة الثانية من المشروع هدفت لتدريب مجموعة من النساء المشاركات,
الورش, و على أساليب الضغط وآلياته, كيفية استخدام المجتمع المحلي من خالل المخاطبة, 

 .(3)المحاضرات, قام بالتدريب والمحاضرة في المرحلة الثانية األستاذة إصالح جاد
برامج الجمعية األساسية في هذا الجانب برنامج تمكين النساء في عمليات اتخاذ  حيث أن أحد

رار, تنفذ جمعية المرأة العاملة البرنامج وفق أهداف محددة, أهمها: رفع درجة وعي النساء الق
بحقوقهن السياسية, المدنية والقانونية, وتطوير قدرتهن على الدفاع عن تلك الحقوق وتجسيدها في 

ساء الحياة الخاصة والحياة العامة للنساء من خالل النشاطات الثقافية )محاضرات, ورش عمل للن
والشباب والشابات, حلقات بحث ودراسة( وتنظيم دورات تدريبية لتطوير معرفة النساء وتغير الصورة 

 .(4)النمطية المتعلقة بالنوع االجتماعي, بناء قدرة النساء القيادية
ية ودوائر صنع القرار اهتمامًا خاصًا للنساء العضوات في الهيئات المحلكما تعطي الجمعية  

هن في مجال القيادة, مثال ذلك تشكيل مجالس الظل لمؤازرة النساء المنتخبات في معاألخرى, لد
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المجالس المحلية, ومراقبة تلك الهيئات للتأكد من التزامها بمبادئ المساواة بين الجنسين واحترام 
 .(1)حقوق النساء

ح أنفسهن قام طاقم شؤون المرأة بدعوة النساء اللواتي يرغبن بترشي ,م 1997وفي شهر مايو 
نسيق للتالنتخابات المجالس البلدية والقروية في مدينة نابلس لحضور اجتماع تحضيري يهدف 
-5-26والتشاور حول انتخابات الحكم المحلي, عقد االجتماع في مركز الشعاع يوم االثنين 

ل م, بين الساعة الواحدة وحتى الثالثة مساًء, ورافق الدعوة شعار " ناضلنا معًا من أج1997
 .(2)التحرير فلنناضل معًا من أجل البناء" و شعار " انتخبوا المرأة الواعية"

كما أن الطاقم كان قد رفع شعار"بالمشاركة تصنعين الحدث" خالل االنتخابات التشريعية 
 .(3)م1996-1-20األولى التي عقدت في 

, نجده في بداية شعار الطاقم "ناضلنا معًا من أجل التحرير فلنناضل معًا من أجل البناء
الصفحة األولى من صحيفة صوت النساء التي تصدر عن الطاقم, لكن التحرير لم يتم حتى اآلن 

, ومازال على اً كي يتجه الطاقم نحو مرحلة أخرى جديدة وهي مرحلة البناء, فما زال االحتالل باقي
ع من أجل الوصول من المؤسسات النسوية العمل مع كافة أطياف ومؤسسات المجتم الطاقم وغيره

 إلى التحرير الحقيقي.
-6-16في ديوان آل الخطيب اجتماع نسوي يوم  بمدينة القدس,  عقد في العيزرية كما
م, للتشاور حول المجلس البلدي الذي تم تعيينه آن ذاك, وتم طرح أسماء النساء اللواتي 1997

تماع شعار " نعم للمرأة في حمل االجمجلس البلدي من قبل المجتمعات, و رغبن في المشاركة بال
مراكز صنع القرار", في نفس اليوم قامت النساء برفع مذكرة إلى وزير الحكم المحلي ذكر فيها 

أن ال يكون تمثيل المرأة طالبن فيها رغبن في الترشح للمشاركة في المجلس, و يأسماء النساء اللواتي 
 .(4)في المجلس بامرأة واحدة

م الطاقم لقاًء موسعًا مع النساء في منطقة بني زيد )بيت ظم ن1997في نفس الشهر من عام و 
امرأة من القرى الثالث السابقة, في قاعة مبنى بلدية  50ريما, دير غسانة, النبي صالح( حضرته 

براز المفاصل ا  ية الفلسطينية وكيفية تأسيسها و ئالخياط عن الحركة النسامها ت فيه بني زيد, وتحدث
ورًا بطاقم شؤون المرأة, ثم عرفت النساء بالطاقم, وتحدثت عن أهمية مشاركة في تاريخ الحركة مر 

النساء في انتخابات المجالس المحلية, وأهمية تقديم الدعم للنساء انطالقًا من مفهوم االنتخابات 
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, تم دعوة النساء الحاضرات الختيار النساء  (1)ألنها الطريق األسلم لبناء مجتمع مدني ديمقراطي
ؤات القادرات والمستعدات للعمل الجاد, وفي نهاية اللقاء تم ترشيح لجنة من المواقع المختلفة  الكف

ح التي شاركت في اللقاء للعمل مع كل موقع بالتنسيق مع منسقة الطاقم في الوسط, من أجل ترشي
 .(2)ضافتهما إلى المجلس المحلي المعينا  امرأة أو اثنتين من كل منطقة و 

المرأة في تلك الفترة االستعدادات لخوض النساء انتخابات مجالس الحكم  واصل طاقم شؤون 
المحلي, فقد اختتم دورة ضمن فعاليات مشروع المرأة واالنتخابات في  منطقة الشمال من الضفة 

م, تناولت موضوع المرأة ومجالس الحكم المحلي, شارك في الدورة 1997-8-24الغربية بتاريخ 
, وعقدت دورات مشابهة في مناطق الوسط والجنوب  (3)مهندسة عدالة األتيرةالدكتور نادر عزت, ال

من الضفة الغربية بحضور ومشاركة نادر عزت, و نهلة قورة, شملت الدورات عشرات النساء من 
الترشح لالنتخابات البلدية, ومتطوعات يدعمن المرأة باللواتي يرغبن  اءبلديات, والنسالعامالت في ال

 .(4)ي المجالس البلدية عبر ترشيح نفسها, وانتخابهاومشاركتها ف
-21يس وأعضاء مجلس محلي قطنة, يوم ئمثلتان عن طاقم شؤون المرأة مع ر مأيضًا التقت 

 , وجرى نقاش مطول بين ممثلتي (5)م, من أجل إشراك النساء في المجلس المحلي9-1997
طنة حول أهمية مشاركة النساء في يس وأعضاء مجلس محلي قئالطاقم مها خياط وتيري بالطة ور 

المجالس المحلية انطالقًا من حق المرأة في المشاركة في صناعة القرار, وحول ضرورة إتاحة 
المجال أمام النساء لالستفادة وأخذ الخبرات وتشجيعهن على دخول معركة االنتخابات, أما أعضاء 

تقاليد التي تحد من مشاركة المرأة المجلس فقد تحدثوا عن خصوصية قريتهم موضحين العادات وال
 .(6)وأنهم لم يرفضوا فكرة وجود النساء ومشاركتهن في المجلس المحلي

م تدريبات مكثفة للنساء في موضوعات االنتخابات ومشاركة المرأة ووجودها 1998شهد عام 
ًا في بلدة داخل األحزاب السياسية, فقد نظم برنامج االنتخابات في طاقم شؤون المرأة لقاًء نسوي

م, عقد اللقاء في نادي أهلي دورا, وحضره مدير الحكم 1998عام 4الخليل, في نهاية شهر -دورا
المحلي السيد محمد عمرو, وقامت خالل اللقاء منسقة برنامج االنتخابات مها الخياط بالحديث عن 
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ة في االنتخابات, أهداف مشروع االنتخابات, مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى دفع النساء للمشارك
 .(1)وأن يأخذن دورهن في المجالس البلدية

وفي نهاية اللقاء تم تشكيل لجنة تحضيرية مكونة من عشر نساء يقمن بالحديث مع النساء 
قناعهن بأهمية مشاركة المرأة في المجالس المحلية, ودور المرشحات في دعم نساء دورا فيما بعد,  وا 

جاح أبو عرقوب, هناء العواودة, شريفة نصار, عربية أبو فردة, أم تكونت اللجنة التحضيرية من : ن
 .(2)صالح, حكمت أبو شرار, ملكة عمرو, جليلة الشيخ, أنعام زيدان

م بالتعاون مع نادي شابات جنين 1998 -4-29ونظمت منسقة الشمال هبة عساف يوم 
متطوعة, تم  13, حضره اجتماعًا بين المنسقة العامة مها الخياط ومتطوعات من محافظة جنين

الحديث خالله عن مشروع المرأة وانتخابات المجالس المحلية, وبحثت مع المتطوعات أهمية دورهن 
في توعية المرأة لممارسة حقوقها في االشتراك بالمجالس والضغط على مراكز صنع القرار وأعضاء 

 .(3)المجالس البلدية والقروية إلجراء االنتخابات المحلية
م, عقد برنامج االنتخابات في الطاقم لقاًء حاشدًا في قاعة بلدية دورا, 1998ر مايو وفي شه

حضره رئيس بلدية دورا محمود أبو عطوان, تحدثت فيه مها خياط عن أهداف المشروع 
م مع متطوعات من مدينة الخليل وبيت لحم, في 1998-5-19.والتقت مها الخياط  في (4)أيضاً 

دية منسقة منطقة الجنوب, في مقر جمعية عمورية الخيرية في بيت لحم,  اجتماع نسقته نوال أبو
متطوعة, تم خالله تعريف الحاضرات على المشروع وأهميته, ثم وضحت الخياط  19شارك فيه 

 .(5)خطوات العمل للوصول إلى النساء والمسؤولين, والضغط الالزم إلجراء االنتخابات
طاقم شؤون المرأة دورة تدريبية للمرشحات في المجالس  وفي مركز فنون الطفل في الخليل عقد

على القنصلية  فلخياط خالل اللقاء بالتعريالمحلية, بالتعاون مع القنصلية األمريكية, قامت مها ا
األمريكية, وتحدثت د. أمل ونتر عن تجربتها االنتخابية في والية كاليفورنيا, القضايا المهمة التي 

ام بها وكيفية التخطيط للحملة االنتخابية, وصفات المرشحة المثالية, يجب على المرشح االهتم
 .(6)حضرت اللقاء النساء من مناطق وسط وشمال الضفة الغربية

-26يوم  النساء في األحزاب السياسية لمشاركة اً تدريبنظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية 
ي مدينة نابلس لقاًء نسويًا بعنوان وجهًا لوجه م في قاعة "البلور" الديوان العربي سابقًا ف5-1998
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المرأة في األحزاب السياسية, شارك في اللقاء ممثلون قياديون عن فصائل العمل الوطني واألحزاب 
السياسية, اللقاء بإشراف منسقة برنامج التثقيف المدني بجمعية المرأة إيناس المصري, من 

 .(1)صيدم عضو المجلس التشريعي الفلسطينيالشخصيات التي حضرت اللقاء السيدة جميلة 
 -في جنوب الضفة الغربية, عقدت منسقة الجنوب نوال أبو دية لقاًء في جمعية بيت عوا

مشاركة ومشاركًا, تحدثت أبو دية خالل اللقاء عن مشروع المرأة  60الخليل, حضرته حوالي 
عم للمرأة المرشحة من قبل األهل أو وانتخابات المجالس المحلية ,آليات عمل البلديات, ومصادر الد

من قبل المرأة ذاتها, حضر اللقاء نبيل يوسف أمين سر حركة فتح في بيت عوا, ووعد رئيس 
 .(2)جمعية بيت عوا ببذل الجهود إلدخال امرأتين عضوين إداريين في الجمعية

ة قضاء دورا, وضمن نطاق قرى الخليل أيضًا, عقد لقاء حول المرأة واالنتخابات في بلدة كرم
امرأة, تم الحديث  25م, نسقته المتطوعة ميسون عمر, وحضره أكثر من 1998-7-19يوم األحد 

خالله عن مشروع المرأة واالنتخابات, أهدافه, وغاياته لتوعية المرأة والمجتمع بأهمية مشاركة النساء 
أعضاء من  م تم عقد لقاء آخر في القرية بحضور1998-7-25في المجالس المحلية, وفي 

مكتب التنظيم في القرية, وبعض رجال الدين لبحث فكرة المشروع والخروج بمحصلة لتعيين نساء 
 .(3)في المجلس المحلي

بعنوان " المرأة في  في حي الدوحة بمحافظة بيت لحمورشة عمل جمعية المرأة العاملة  فذتن
لحزب السياسي, واستعراض مهمات , تم خاللها التطرق إلى وضعية المرأة في ااألحزاب السياسية"

النساء ودورهن في األحزاب والفصائل السياسية, وخرجت توصيات تطالب بتمثيل النساء في 
األحزاب وتفعيل مشاركة المرأة كشريك في عملية النضال الوطني جنبًا إلى جنب مع الرجل في 

 .(4)كافة المجاالت
النظام االنتخابي بالتعاون مع مؤسسة عقد طاقم شؤون المرأة ورشة عمل بعنوان المرأة و 
م في مدينة غزة, شكلت 2003-5-21فريدريك ايبرت, وكانت قد سبقتها ورشة مماثلة يوم 

الورشتان بداية برنامج للربط بين االنتخابات والجندر, الهدف الرئيسي من التوجه الجندري كما رآه 
اسية, وتمكين النساء والرجال من القائمون على الورشة هو تحسين الظروف االجتماعية, السي

 .(5)المشاركة المتساوية في التطورات االقتصادية, السياسية, واالجتماعية في بالدهم
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التي صدرت فكرتها  جمعية المرأة العاملة ما يعرف بمجالس الظل أو المجالس الداعمة كونت 
لتمكين النساء من العمل  , تهدف فكرة تلك المجالسمن خالل برنامج التثقيف المدني في الجمعية

في مواقعهن, وبرزت عن ذلك مجموعة من النساء اللواتي يتمتعن بقدرات تمكنهن من العمل في 
, تم استبدال االسم من مجالس الظل إلى المجالس الداعمة العتبار أن كلمة الظل (1)مجالس قراهن

على االشتراك في المجالس  فيها نوع من التبعية, وبدأ مشروع المجالس الداعمة لتدريب النساء
المحلية على شكل تدريب في ثالث قرى في محافظة جنين, وكذلك في محافظتي رام هللا ونابلس, 
تاحة الفرصة  عبر برنامج التثقيف المدني لصقل مهارات النساء وتمكينهن من إظهار قدراتهن, وا 

 .(2)أمام الراغبات في العمل المدني
لتعريف بدور المجالس المحلية وعملها, وتم خالل نفس الوقت تم لذلك عقد عدة ورشات عمل ل

العمل على نشر فكرة مشاركة النساء في تلك المجالس بين صفوف الرجال ليتقبلوها, وسارت 
المجالس الداعمة في عملها بناء على أن المجالس البلدية تقدم خدمات معينة ويديرها رجال لم 

يأتي دور المجالس الداعمة لتصحيح وتعديل ما تتخذه المجالس يأخذوا البعد النسوي في قراراتهم, ف
العاملة من قرارات لتتالءم مع الخطط المستقبلية, وتلبي احتياجات القطاعات االجتماعية المختلفة, 
وتحقق الهدف المقصود ألي مشروع مقترح من خالل طرح أفكار كانت غائبة عن بال أصحاب 

 .(3)أيضًا على إنجاح المشاريع المقترح تنفيذهاالقرار, وتعمل المجالس الداعمة 
نظمت المجالس الداعمة نشاطًا تثقيفيًا لنساء قرى غرب جنين التي تم ربطها  من تلك األنشطة

 .(4)بشبكات المياه لتعريفهن بطرق ترشيد استهالك المياه والمحافظة على نظافتها
المرأة فقط, بل تناولت مواضيع أي أن المجالس الداعمة لم تعمل على المواضيع الخاصة ب

التوعية في المجاالت الصحية والبيئية التي تخدم المجتمع بأكمله, وأنها أخذت تعمل وكأنها مجالس 
 ة تقوم بأعمالها وواجباتها في المنطقة التابعة لها.يمحلية حقيق

اء الراغبات في أقام طاقم شؤون المرأة والقسم الثقافي في القنصلية األمريكية دورة لتدريب النس
م, وقد عقدت 2003ترشيح أنفسهن للمجلس التشريعي والمجالس المحلية في شهر سبتمبر من عام 

 عقدالوطن والوصول إلى مكان محدد تالدورة في العاصمة األردنية عمان لصعوبة التنقل بين أرجاء 
اللواتي شاركن في  فيه الدورة في الضفة أو غزة, وبهدف تبادل الخبرات مع المرشحات األردنيات

 .(5)االنتخابات األردنية التي كانت قد عقدت

                                                 

 .3,صم2001-4-5, 117صوت النساء: ع (1)
 المرجع نفسه.(2)
 .3,صم2001-4-5, 117صوت النساء: ع (3)
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تم خالل الدورة التركيز على مواضيع إدارة الحمالت االنتخابية, الشعار االنتخابي والتمويل 
الالزم للحملة االنتخابية, وأنه على الناخبة أن ال تصاب باإلحباط إذا فشلت ألن النجاح في 

 على أساس االستحقاق والفشل ليس نهاية العالم, والمهم هو كيفية تقديم االنتخابات ال يكون دائماً 
 .(1)المرشحة نفسها للناخبين

ضمن برنامج المرأة و االنتخابات وقع الطاقم اتفاقية مع مؤسسة كونرادأديناور األلمانية, بهدف 
, وقع االتفاقية زيادة الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين وبخاصة في مجال المشاركة السياسية

 .(2)السيدة روز شوملي المديرة العامة للطاقم والسيدة جنان أتيلغان ممثلة مؤسسة كونرادأديناور
يهدف برنامج المرأة واالنتخابات الجديد إلى إطالع المرشحات المحتمالت على كيفية تضمين 

استخدام وسائل اإلعالم  قضايا النوع االجتماعي في القوانين والبرامج المقترحة, ويتضمن المشروع
في التوعية المجتمعية وبخاصة برنامج الراديو "ضد الصمت" الذي تم خالل حلقاته تبليغ رسالة 
المساواة والعدالة إلى جمهور النساء والمجتمع بشكل عام, أكمل البرنامج رسالته وأعماله من بعد 

ماعية المتكافئة والعادلة في االنتخابات توقيع االتفاق بالتأكيد على ضرورة المشاركة السياسية واالجت
الفلسطينية, عبر أنشطة مؤازرة مثل عرض أفالم تليفزيونية عن نساء مبدعات, توزيع بروشورات 
للناخبين والناخبات من خالل منسقات الطاقم الميدانيات, وتحضير مادة تدريبية حول إدارة 

 .(3)الحمالت االنتخابية وتنظيم االجتماعات والورش
دورة  اديناور ضمن مشروع المرأة واالنتخابات وبالشراكة مع مؤسسة كونراد الطاقم أيضاً عقد  و

امرأة من مختلف مدن الضفة الغربية, في اليومين األول والثاني  18أيام بمشاركة  8تدريبية, مدتها 
ي في جتماعمن الدورة تناولت المدربة المحامية سناء عرنكي ,من الطاقم مواضيع إدماج النوع اال

 .(4)حداث التغيير االيجابي لصالح المرأة في القوانين السائدةإالسياسات والقوانين وكيفية 
مهارات االتصال اإلعالمي  في اليومين الثالث والرابع من الدورة  د.علياءأرصغلي ناولتت

الناجح, وأضاف المحاضر نصيف معلم مهارات جديدة للمشاركات في موضوع االتصال 
يري من خالل تحديد آلية اتصال المرشحة مع جمهور الناخبين وتحديد الهدف العام من الجماه

عملية االتصال مع الجمهور عبر التخطيط والتنظيم والتقييم الناجح, وربطت المحاضرة لينا ميماوي 
ع للحاضرات بين مفهوم التنمية والنوع االجتماعي, ودعت د.هديل القزاز في تدريبها إلى إدماج النو 

                                                 

 .3,صم2003-9-4, 174صوت النساء: ع(1)
 .11,صم2003-7-10, 170صوت النساء: ع (2)
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االجتماعي في عمل المجالس المحلية وركزت على أهمية الوعي به وعدم اقتصاره على واقع النساء 
 .(1)بل على الرجال أيضًا ضمن التمييز االيجابي

أوضحت تامي رفيدي مسؤولة العالقات العامة في طاقم شؤون المرأة ومنسقة مشروع المرأة 
ركات مهارات مختلفة تساعدهن على الوصول إلى واالنتخابات أن الدورة هدفت إلى إكساب المشا

أكبر عدد ممكن من جمهور الناخبين, ليصبحن قادرات على مخاطبة الجمهور وتنظيم حمالت 
انتخابية, ومعرفة كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم, وتم عقد دورة تدريبية مماثلة في غزة تناولت 

 .(2)االنتخابية من الجانب اإلعالمي نفس الموضوع باإلضافة إلى موضوع إدارة الحمالت
 
 تدريبات المؤسسات النسوية في قطاع غزة: ثانيًا:

, التدريبات في المجال السياسي, ومشاركة المرأة قدم المؤسسات النسوية في قطاع غزة أيضاً ت
ت من تلك التدريباو في االنتخابات ووصولها لمراكز القيادة وصنع القرار, لجميع الفئات النسوية, 

 التي تم عقدها في هذا المجال:
م عقد طاقم شؤون المرأة لقاًء تشاوريًا في غزة للمرشحات النتخابات 1997-5-27بتاريخ 

البلدية التي كانت ستعقد آن ذاك, تم خالل اللقاء الحديث عن دور البلديات التنموي, وأهمية 
يقدم للمرشحات الدعم من خالل  يالبلديات في حياة النساء,و عن برنامج المرأة و االنتخابات الذ

 .(3)يم اللقاءات, توزيع بوسترات ونشرات تدعو إلى انتخاب النساء من المرشحاتظتن
م 1998-5-7م, والثاني يوم 1998-5-5عقد لقاءان في حي الزيتون األول يوم  و

مركز بمشاركة الدكتور أسامة أبو صفية مدير لجنة االنتخابات المركزية, وعقد لقاًء آخر في 
, كذلك كان هو الحال في (4)م1998-5-10االتحاد الشبابي الفلسطيني في حي الرمال يوم 

المنطقة الجنوبية فقد عقد أكثر من لقاء في المنطقة, منها لقاء في مدينة رفح بحي الشابورة, في 
ن إلى مركز النشاط النسائي التابع لوكالة الغوث بهدف تعبئة النساء والتأكيد على ضرورة وصوله

مواقع صنع القرار, ولقاء آخر في منطقة الموارج التابعة لمدينة رفح, تم خالله التعرف على برنامج 
 .(5)المرأة واالنتخابات

كما توجه برنامج المرأة واالنتخابات للجامعات الفلسطينية أيضًا, ليستهدف فئة الشباب 
لمفتوحة في مدينة غزة, أكد خالل م في جامعة القدس ا1998-5-17والشابات, فتم عقد ندوة يوم 

                                                 

 .7,صم2004-1-8, الخميس182صوت النساء: ع(1)
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الندوة على ضرورة التواصل بين طالب وطالبات الجامعة عبر سلسلة لقاءات مفتوحة للتعبئة 
 .(1)والضغط على فئة النساء وخوضها مجال االنتخابات

م لقاًء نسويًا في مركز 1998-5-18يوم االثنين  في معسكر النصيرات, 1يممخو أقيم في 
م تم لقاًء آخر في حي الدرج بمدينة 1998-5-19حضرته نساء المخيم, ويوم  النشاط النسائي,

غزة, حضرته فتيات ومتطوعات في المركز, لم تقتصر تدريبات ولقاءات برنامج المرأة واالنتخابات 
على المدن والمخيمات, حيث أقام البرنامج لقاًء في منطقة البركة إحدى المناطق الريفية النائية 

م, عقد اللقاء في شق لدى احدى المتطوعات في 1998-5-27دينة دير البلح يوم التابعة لم
 .(2)البرنامج, ولقاء آخر في منطقة المشاعلة التابعة لمدينة دير البلح

دورة للمرشحات بمدينة غزة, عقدها طاقم شؤون المرأة لتعبئة المرشحات للمجالس البلدية وفي 
ساعة تدريبية, في قاعة الطاقم  20مر لمدة يومين بمعدل م, است1998-7-5والمحلية, يوم األحد 

مرشحة النتخابات  15بمدينة غزة, قام بالتدريب الدكتور نادر عزت سعيد, وشارك في الدورة 
البلديات المزمع انعقادها آن ذاك من كافة محافظات القطاع, وتناولت الدورة موضوعات: مصادر 

ك المصادر وضرورة تمثيل المرأة في البلديات, إلى جانب النساء االنتخابية وكيفية استخدام تل
تعريف النساء بأنهن قويات ويستطعن الوصول إلى مواقع صنع القرار, لكن عليهن التخطيط السليم 

 .(3)إللغاء التمييز ضدهن بجانب الثقة بأنفسهن وبقدراتهن
انتخابية, كيفية تصميم وتناولت الدورة أيضًا موضوع كيفية التحضير لمهرجان انتخابي, ندوة 

بيان انتخابي, كيفية البحث عن مصادر دعم مالي, البحث عن مصادر دعم انتخابي على صعيد 
محلي أو إقليمي, وتم عرض بعض التجارب االنتخابية للمجالس المحلية في البالد المجاورة 

ؤون المرأة هو وعوامل صعود وهبوط النساء بها, في نهاية التقرير تم التنويه إلى أن طاقم ش
المؤسسة الوحيدة على مستوى الوطن آن ذاك التي تهتم بتعبئة المرشحات لالنتخابات للمجالس 

 .(4)المحلية
" أين النساء من البلديات" ندوة ثقافية عقدها الطاقم في مدينة غزة حول موضوع المرأة 

م في 1998-8-9األحد  والمجالس المحلية, بالتعاون مع حزب الصاعقة العربية الفلسطينية, يوم
مقر الحزب في مخيم الشابورة بمدينة رفح, تحدثت خالل الندوة منسقة برنامج المرأة واالنتخابات 
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وسام الدهشان عن الهدف من اللقاء وهو مشاركة النساء في عضوية البلدية, وضرورة دعم النساء 
 .(1)خصوصالكفؤات, وأهمية البلدية والعمل فيها بالنسبة للمرأة على وجه ال

شملت برنامج المرأة واالنتخابات وسنابل, عقدها طاقم شؤون المرأة في  أخرى  دورة تدريبيةو 
-6- 23إلى 1998-5-23مقر الطاقم بغزة وفي قرية عبسان الصغيرة, استمرت لمدة شهر من 

 م بهدف االرتقاء بمستوى المتطوعات الثقافي وجعلهن في صورة الموضوعات والقضايا التي1998
 .(2)كانت مطروحة آن ذاك على الساحة االجتماعية والثقافية

مهارات تنظيمية للمدربين عماد أبو دية  24/5-23 , فيموضوعات عدة  تناولت الدورة 
مهارات االتصال للمدربين مريم  27/5-26ومنى الصراف في غزة ويوسف النباهين في عبسان, 

ز الذات للمدربين يوسف النباهين في عبسان و تعزي 31/5-30زقوت, وعماد أبو دية في عبسان, 
البحث السريع بالمشاركة لمنال البشيتي في عبسان  11/6-10-9أحمد أبو طواحين في غزة, 

وعالء الغالييني في غزة, الجندر للمدربة إصالح جاد, ومثقفات مجتمعيات للمدربة نهضة يونس, 
 .(3)التعبئة والضغط للمدربة رندة سنيورة 

شراك المرأة في مجال يالحظ مم ا سبق مدى اهتمام المؤسسات النسوية في عملية إدخال وا 
السياسة والقيادة, حيث أن تلك التدريبات شملت جميع أنحاء فلسطين في الشمال,الوسط والجنوب, 
ولم تقتصر على المدن بل شملت أيضًا القرى والمخيمات, مثال ذلك ما تم ذكره سابقًا عن اللقاء 

طاقم شؤون المرأة في ثالثة قرى في منطقة بني زيد )بيت ريما, دير غسانة, النبي الذي عقده 
 صالح(, وتدريبات الطاقم إلشراك النساء في مجلس محلي قطنة, وغيرها من التدريبات.

واهتمت تلك المؤسسات في تدريباتها لهذا الجانب على التعامل والوصول لكافة الفئات 
ساء مرشحات لالنتخابات, عامالت في البلديات, متطوعات يدعمن النسوية, سواء ربات بيوت, ن

المرأة ومشاركتها في المجالس المحلية, وجاءت تلك الشمولية للفئات لتستفيد منها العامالت 
والمرشحات لالستمرار وتطوير أنفسهن للدخول في العمل البرلماني, والشريحة األقل لتقوم بدعم 

 ات.المرشحات وتساند من هن قيادي
بعض تلك التدريبات الخاصة بدعم وتوعية المرشحات النتخابات كانت تتم بالتعاون مع 
بعض الجهات األجنبية مثل القنصلية األجنبية ومؤسسة فريدريك إيبرت, وبعض التدريبات كانت 
بمشاركة مدربين أجانب يقدمون تلك التدريبات ويتحدثون عن تجاربهم في سياق موضوع 

 المحاضرة.

                                                 

 .2,صم1998-8-31, 4المرأة واالنتخابات: ع (1)
 .3,صم1998-7-27, 3المرأة واالنتخابات: ع (2)

 جع نفسه.المر  (3)



93 

 

ل من تلك التدريبات تطرقت لموضوع مشاركة المرأة في األحزاب السياسية والمطالبة القلي
بتمثيل النساء في األحزاب وتفعيل مشاركتها كشريك في عملية النضال الوطني بجانب الرجل, فقد 
 كان جل االهتمام من تلك التدريبات في هذا الجانب هو وصول المرأة لمواقع القيادة وصنع القرار.
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 المبحث الثاني
 التدريب في مجال النوع االجتماعي وقضايا األسرة

 
 :(1)أوال: التدريب في مجال النوع االجتماعي "الجندر"

 
دماج النوع االجتماعي"الجندر",  مهارات االتصال والتواصل, والمهارات الحياتية )تحليل وا 

, من الموضوعات التي اهتمت المؤسسات النسوية (النساءوتعزيز قدرات  التشبيكالتعبئة والضغط,
بتدريبها ونشرها بين فئة النساء, لنشر الفكر النسوي, واالتصال والتواصل لخروج المرأة ومشاركتها 
في كافة مجاالت الحياة, وتعبئة الفئات النسوية واستخدامها للضغط على صناع القرار, في تغيير 

, ومن تلك سهيل وصول المرأة لمواقع القيادةتوجه النسوي الجديد, وتالقوانين التي تتناسب مع ال
 التدريبات في هذا المجال:

م, أقيمت 1997-8-21م إلى 1997-7-27دورة سنابل للقيادات الشابة في الخليل, من 
الدورة في قاعة مركز "أسير الفلسطيني" في المدينة, وتناولت الدورة التدريب في موضوعات مهارات 

العامالت المجتمعيات كمساعدات في عملية التمييز "صال ودربها المدرب عماد جرباوي, االت
قدمتها المدربة أسمهان وادي, وموضوع تعزيز الذات قدمته المدربة رنا نشاشيبي,  "االجتماعي

مهارات الضغط والتعبئة مع المدربة تيري بالطة, والجندر "وعي النوع االجتماعي" قدمته المدربة 
 .(2)مرار, البحث السريع للمدرب خليل نجم شعاع

م قام طاقم شؤون المرأة بالبدء في برنامج تدريبي للمشاركات في 1997-9بداية شهر 
متدربة من القرى  20برنامج التعبئة في الريف "سنابل" الذي يهدف لتطوير وتقوية المرأة, تم اختيار 

ة , وشمل عدة دورات منها التعبئ9نهاية شهر العشرة التي يشملها البرنامج, استمر التدريب حتى 
 .(3)حقوق وتنمية, مهارات تنظيمية, تعزيز الذاتوالضغط, الجندر, تعليم الكبار 

وضمن تدريبات الطاقم في نفس الموضوعات, عقد الطاقم في رام هللا دورة تدريبية حول 
ساعة  15بواقع م, 1997-10-3م إلى 1997-10-1مهارات االتصال والقيادة واإلدارة, من 

تدريبية, تهدف الدورة لتعزيز تطوير مهارات  العامالت في مجال االتصال والقيادة واإلدارة, 
 18واستخدام األسس السليمة ووسائل االتصال والتواصل والقيادة واإلدارة, شاركت في الدورة 

                                                 

 انظر الفصل األول للتعرف على مفهوم مصطلح الجندر ونشأته. (1)
 .2,صم1997-9-29,11صوت النساء: ع (2)
 .2,صم1997-9-25, 30صوت النساء: ع (3)
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ة الدكتورة فارسين مشاركة من فئة النساء العامالت في المؤسسات النسوية والحكومية, قدمت الدور 
 (1)أغابيكان شاهين معيدة كلية المهن الطبية في جامعة القدس

بمحافظة رام هللا, نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية ورشة عمل  *وفي قرية دير السودان
قامت خاللها هيام البرغوثي بعقد لقاء مع طالبات وربات بيوت من القرية, تم الحديث عن الجندر 

ر االجتماعية وتقسيمها في المجتمع بين الرجل والمرأة", وتمت المطالبة برفع مكانة المرأة في "األدوا
المجتمع وضرورة العمل المشترك إلزالة الظلم الذي تتعرض له النساء عبر تحديد مالمح قوية 

بها  , جاءت تلك الورشة ضمن الحملة التي تقوم(2)لشخصية المرأة واستقالل قرارها ومعرفة حقوقها
جمعية المرأة العاملة عبر النشاط الميداني الذي يهدف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من نساء 

 .(3)القاعدة والوصول للمناطق المغلقة في األرياف
م لقاء يضم عددًا من 1998-2-12عقد في مقر دائرة المتابعة لألمن الوقائي برام هللا, في  و

موظفة, قامت  20الضفة الغربية, بلغ عددهن حوالي  موظفات األمن الوقائي من مختلف مناطق
مها الخياط خالل اللقاء بالشرح حول برنامج التدريب الذي سينفذ مع الموظفات, وقامت آمنة أبو 
عين بالتنسيق للبرنامج, تناول اللقاء موضوعات مهارات االتصال, تعزيز الذات, تحليل النوع 

 .(4)استمر التدريب لمدة أربعة أياماالجتماعي"الجندر", والتعبئة والضغط, 
في بلدة سنجل بمحافظة رام هللا والبيرة, ورشة عمل حضرتها عقدت جمعية سيدات سنجل, 

انية هيام البرغوثي متناولًة شرحًا لميدلُمثقفة امجموعة من نساء القرية, تحدثت خالل الورشة ا
ذكر وأنثى( وأثرها في حالة التمييز لموضوع التغيرات االجتماعية الناتجة عن الفوارق الجنسية )

التي تعاني منها النساء, وأكدت على ضرورة بذل كافة الجهود لتقليص المسافة التي توجد فارق بين 
 .(5)الذكر واألنثى, كي تتمكن المرأة من القيام بدورها االجتماعي, االقتصادي, واالنساني

ماعي في التعليم, فقد اختتم طاقم شؤون طالبت المؤسسات النسوية بإدماج الوعي بالنوع االجت
معلمًا ومعلمة من  29المرأة دورة تدريبية عن موضوع إدماج الجندر في المفاهيم التعليمية, ل 

                                                 

 .4,صم1997-10-9, 31صوت النساء: ع (1)
 18ام هللا والبيرة, وتبعد عن مدينة رام هللا * دير السودان, قرية فلسطينية تقع في الضفة الغربية, تتبع لمحافظة ر 

م, ومن أهم مزروعاتها الزيتون, التين, العنب, التفاح, الدراق, 2006نسمة عام  2300كغم, بلغ عدد سكانها 
  http://www.palestineremembered.comفلسطين في الذاكرة 

 .7,صم1997-10-9, 31صوت النساء: ع (2)
 المصدر نفسه. (3)
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م, في قاعة مركز فنون 1998-3-1أيام, بدأت في  6معلمي المرحلة األساسية, استمرت الدورة 
 .(1)الطفل الفلسطيني في الخليل

لدراما في التعليم مع المدربة صابرين التميمي, الثالثة أيام الالحقة وضوع اتناول اليوم األول م
تناولت موضوع إدماج النوع االجتماعي في التعليم وأساليب تحليل المنهاج من وجهة نظر النوع 
االجتماعي, قدمتها المدربة ساما عويضة, وتناول اليوم األخير موضوع نفسية الطفل ومفاهيم حديثة 

 .(2)معها, مع المدربة سلمى أبو الحاج من مركز الطفولةللتعامل 
لمشروع مشترك يعقد بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي, وهو الممول تتبع الورشة 

للمشروع باالشتراك مع مؤسسة تامر, برنامج التنسيق التربوي, مركز إبداع المعلم, وتم التنسيق 
 .(3)انللمشروع من خالل المنسقة سامية شن

 الجندر بين الكبار فقط, بل اتجهت لم تعمل المؤسسات النسوية على إدخال ونشر مفهوم
 أيضًا نحو نشر هذا المصطلح بين األطفال, وتربيتهم عليه.

تناولت في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم ورشة عمل أيضًا أقامت جمعية المرأة العاملة  
يمها في المجتمع, وقامت فتنة خليفة خالل الدورة موضوع الجندر, األدوار االجتماعية وتقس

بتوضيح العالقة بين تحديد الجنس وبين الوظائف واألدوار التي يمارسها اإلنسان في المجتمع, 
تاحة الفرص  وشرحت أيضًا موضوعات حق المرأة في العمل لتحقيق ذاتها, حقها في التعليم وا 

ة, االجتماعية, الثقافية, والسياسية, مساواة مع الرجل أمامها للمشاركة في كافة المجاالت االقتصادي
امرأة من فئة ربات البيوت  45دون تمييز على أساس الجنس, وقد حضر الورشة حوالي 

 .(4)والمهنيات
أما مركز الدراسات النسوية فمن أنشطته وتدريباته في هذا المجال إقامة وحدة التدريب في 

م إلى 1998-4-18التخطيط ورسم السياسات, عقدت من المركز دورة حول إدماج الجندر في 
م, في قاعة اتحاد التعاون الزراعي في نابلس بالتعاون والتنسيق مع اإلغاثة 21-4-1998

متدربة من منطقة نابلس  15الكاثوليكية واتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي, حضر الدورة حوالي 
ا تعريف الجندر وتمييزه عن الجنس البيولوجي, تعريف ودربتها المدربة ساما عويضة, متناولًة فيه

 .(5)األدوار الجندرية والحاجات الجندرية, وتمارين وحاالت دراسية جماعية

                                                 

 م.1998-4-2, 43,ع3صوت النساء: ص (1)
 المرجع نفسه.(2)
 .3,صم1998-4-2, 43صوت النساء: ع (3)
 .2م,ص1998-4-23, 44صوت النساء: ع (4)

 .2م,ص1998-4-23 ,44صوت النساء: ع (5)
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متدربًا ومتدربة في طولكرم, دورة تدريبية حول موضوع تحليل النوع االجتماعي,  24أنهى 
, الغربيةالضفة  وسط منطقة في مشروع التعبئة في طاقم شؤون المرأة, نظمتها ريما ناصر منسقة

 1998-4-26والمتدربون هم من فئة العاملين في األجهزة الحكومية الرسمية, عقدت الدورة في 
م, تم خالل الدورة مناقشة موضوعات تحليل النوع االجتماعي, قامت بالتدريب 1998-5-4إلى 

درب عبد القادر أبو عوض,  خالل الدورة مها الخياط من طاقم شؤون المرأة, وفي موضوع االتصال
 .(1)وغدير المصري منسقة مشروع التعبئة لمنطقة الشمال دربت في موضوع التعبئة والضغط

-5-20بلدة سلفيت في الضفة الغربية, أقامت بها جمعية المرأة العاملة ورشة عمل يوم 
خليفة, التي تناولت م, بعنوان "مفهوم الجندر" قدمت الورشة المثقفة الميدانية بالجمعية فتنة 1998

موضوع توسيع اآلفاق لدى النساء, أهمية الوعي المدني والمجتمعي تجاه قضايا المرأة والمجتمع, تم 
التعريف باحتياجات النساء وحقوقهن, وعرضت مقدمة الورشة بعض األمثال الشعبية التي لها 

, حضرت الورشة (2)مجتمع لألنثىدالالت حول الثقافة المجتمعية السائدة والعادات والتقاليد ونظرة ال
من الفتيات وربات البيوت, بهدف النهوض بواقع المرأة الفلسطينية في الريف  100ما يزيد عن 

 .(3)والقرى النائية من نساء القاعدة الجماهيرية
في دورة أخرى لوحدة التدريب في مركز الدراسات النسوية في هذا المجال, أقامت الوحدة دورة 

-5-28م إلى 1998-5-23دماج الجندر في التخطيط ورسم السياسات, من حول موضوع إ
م, في قاعة مركز الدراسات النسوية في ضاحية البريد, تناولت الدورة موضوعات متفرقة 1998

أخرى مثل الفرق ما بين الجنس والنوع االجتماعي, األدوار المجتمعية المختلفة لكل من الذكر 
للجنسين وكيفية االستجابة لها من خالل التخطيط الواعي, وكيفية واألنثى, الحاجات المختلفة 

مأسسة الوعي بالنوع االجتماعي في المستويات المختلفة وأثر ذلك على العمليات التنموية في 
 .(4)المجتمع الفلسطيني, ومناهج التنمية الموجهة للعالم الثالث

في مؤسسات مختلفة مثل اإلغاثة كان المشاركين في الدورة من الرجال والنساء العاملين 
الكاثوليكية, مركز المرأة إلرشاد القانوني واالجتماعي, وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق 

 .(5)اإلنسان في غزة, مركز صحة المرأة, مدارس األرض المقدسة, ومركز الدراسات النسوية

                                                 

 .2م,ص1998-5-7 ,45صوت النساء: ع (1)
 .2م,ص1998-5-21 ,46صوت النساء: ع (2)
 رجع نفسه.الم (3)
 .2م,ص1998-6-4 ,47صوت النساء: ع (4)
 رجع نفسه.الم (5)
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ماج الجندر في التخطيط وفي نفس موضوع "إدماج الجندر" اختتمت دورة تدريبية حول إد
م إلى 1998-8-15ورسم السياسات, عقدت في قاعة مركز شؤون المرأة واألسرة في نابلس, من 

 م, هدفت الدورة ل:19-8-1998
التعريف بأدوات التحليل الجندرية الثالث )التقنية, التنظيمية, التوظيفية( والتدرب على  -

 استخدامها.
ت التحليل السابقة في تحليل المشاريع بما يخدم تدريب المشاركات على استخدام أدوا -

إدماج الوعي الجندري في تلك المشاريع لمشاريع مبنية على أساس المساواة والعدالة 
 .(1)االجتماعية ما بين الجنسين

وتناولت الدورة مواضيع أخرى, مثل: تقسيم األدوار في المجتمع الفلسطيني بناء على  -
نسين وكيفية االستجابة لها من خالل التخطيط الواعي, كيفية الجنس, الحاجات المختلفة للج

مأسسة الوعي بالنوع االجتماعي في المستويات المختلفة وأثر ذلك على التنمية في 
 .(2)المجتمع الفلسطيني, مناهج التنمية الموجهة للعالم الثالث

تدريبية للنساء  خالل فعاليات وأنشطة مشروع سنابل لتوعية المرأة الريفية, تم عقد دورة
الريفيات المستهدفات من قبل المشروع, تناولت الدورة موضوعات عدة مثل موضوع البحث 
السريع قدمته مادلين الريفي, مهارات االتصال والتنظيم مع عماد الجرباوي, تحليل النوع 
 االجتماعي )الجندر( مع المدربة مادلين الريفي, حقوق اإلنسان وارتباطها بحقوق المرأة

 .(3)قدمتها المدربة رندة سنيورة
وضمن أنشطة طاقم شؤون المرأة في إدماج الجندر في المناهج التعليمية ولدى العاملين في 
مجال التعليم, والمطالبة المستمرة بتأنيث لغة المناهج, أقام الطاقم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 

ن النوع االجتماعي ضمن عملية التغيير, يوم ومنظمة اليونسيف ورشة عمل حول المناهج وتضمي
 .(4)م في قاعة مدرسة ذكور رام هللا الثانوية1998-10-24السبت 

استهدفت الدورة فئة العاملين والعامالت في مجال تطوير المناهج التعليمية, وخالل الدورة 
صصة في العمل ألقت مارلينا فيفيانا كلمة اليونسيف وأوضحت خاللها أن منظمة اليونسيف المتخ

مع األطفال أصبح لديها توجه جديد للعمل مع النساء باعتبار النساء يؤثرن كثيرًا على حياة الطفل 

                                                 

 .2,صم1998-8-27, 53صوت النساء: ع (1)
 المرجع نفسه. (2)
 .2,صم1998-9-10, 54صوت النساء: ع (3)
 .1,صم1998-11-5, 58صوت النساء: ع (4)
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لذلك أصبح هناك اهتمام خاص بحقوق المرأة ضمن حقوق اإلنسان, وأكدت أن منظمتها تركز على 
 .(1)التعليم باعتباره أداة للتغيير

عض البلدان مثل أمريكا, لبنان, ألمانيا, موضحة أن وتحدثت خولة الشخشير عن المناهج في ب
الدول المتطورة لديها نظرية متوازنة للجنسين في التعليم, وأن تلك البلدان عملت على صياغة 
سياسة خاصة بالمناهج وكذلك عملت تلك الدول على إصدار قوانين تضمن التوازن في المناهج, 

 .(2)م1998-10-26واستمرت الدورة حتى 
م أقامت جمعية المرأة العاملة ورشة عمل حول المفاوضة والضغط في 1998-10ر شهر أواخ

قرية راس كركر, تمت الورشة في نادي سيدات راس كركر في القرية, وحضرها العديد من نساء 
القرية, قدمت الورشة المثقفة الميدانية في المركز خديجة الحلو, متناولة خاللها موضوع المفاوضة 

ضغط على صناع القرار, كما تحدثت أيضًا عن مكونات القانون الذي يتضمن نص وآليات ال
القانون وهيكلية القانون, العادات والتقاليد وارتباط تلك اإلجراءات بعضها ببعض, مدى تأثيرها على 

 .(3)تشكيل وتطبيق قانون معين, وشرحت بشكل بسيط طريقة تحقيق األهداف بواسطة المفاوضة
نابلس, نظم برنامج التثقيف المدني في  -لجمعية في هذا المجال في قرية بيتاومن تدريبات ا

الجمعية ورشة عمل حول مفهوم الجندر, حضرها عشرات النساء والفتيات, وقدمتها المثقفة فتنة 
خليفة, تحدثت فيها عن مدى تأثير ثقافة المجتمع والعادات والتقاليد على المفاهيم التربوية, وعن 

 .(4)ين اإلناث والذكور في التربية االجتماعيةالتمايز ب
من اتفاقيات الطاقم مع جهات دولية, وقع الطاقم والممثلية الكندية في رام هللا اتفاقية من أجل 

ألف دوالر,  75تنفيذ مشروع القيادات الشابة والتوعية المجتمعية من اجل المساواة بمبلغ يصل إلى 
ع القيادات الشابة والتوعية المجتمعية لتمكين القيادات الشابة مدة المشروع عام واحد, يهدف مشرو 

وتمكينها من لعب دورًا رياديًا في تفعيل المجتمع المحلي عبر القيام بحمالت مجتمعية في الضفة 
 .(5)الغربية وقطاع غزة

ائد المالكي مسؤول برنامج وقعت روز شوملي مدير عام طاقم شؤون المرأة االتفاقية بحضور ر 
تنمية في مكتب الممثلية الكندية في رام هللا ونائب مدير التعاون الكندي, وبحضور روان عيسى ال

مساعدة البرنامج الكندي للتشبيك من أجل السالم, وأوضحت روز شوملي أن االتفاقية ستعمل على 
بة تم قيادة شا 100زيادة فعالية الشبان و الشابات في عملية اإلصالح وبناء الدولة, ودعم جهود 

                                                 

 .1,صم1998-11-5, 58صوت النساء: ع(1)
 المرجع نفسه. (2)
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موقعًا في أربع محافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة, من أجل القيام بحملة  20اختيارهم من 
 .(1)مجتمعية حول المساواة وعدم التمييز

أن المشروع سيدرب القيادات الشابة في مجاالت حقوق اإلنسان, التشبيك, روز شوملي  أكدت
ر مجتمعي في قضايا النساء وحقوقهن, أيضًا من والتنسيق مع المؤسسات الشبابية ومحاولة فتح حوا

 .(2)أجل تحضير الشباب والشابات للمشاركة في حملة التعبئة والتوعية المجتمعية
م, ضمن 6/6/2004-5أقام طاقم شؤون المرأة دورة تدريبية حول التعبئة وبناء القدرات, يومي 

موضوع اإلصالح الذي يهدف إلى مشروع التعبئة وبناء القدرات اشتملت الدورة على تدريب في 
زيادة مشاركة النساء بفعالية في عملية اإلصالح وبناء الدولة وتمكين القيادات النسوية والمتطوعات 
للقيام بدور المناصر والمؤثر كقيادة محلية في حمالت اإلصالح والتأكد من أن حقوق اإلنسان 

 .(3)وحقوق المرأة القانونية مدمجة في القوانين والسياسات
خالل الدورة دربت المحامية سناء عرنكي المشاركات حول مفهوم الجندر والقانون, وأوضحت  

أن التدريب كان مرتبطًا باحتياجات النساء القانونية على أرض الواقع مثل مشروع قانون العقوبات, 
, ودربت مشروع قانون األحوال الشخصية, قانون العمل, وقانون االنتخابات المحلية والتشريعية

الحاضرات كيف يحدث التمييز في المواد والقوانين وكيف يمكن تغييرها من خالل تغيير أدوار 
 .(4)النساء, ومن خالل تربية منهجية يومية

ريما فيضي ناصر منسقة منطقة الوسط في مشروع التعبئة والتأثير وبناء القدرات, أوضحت 
دماجه في أن أهمية التدريب بأنه يعرف المشاركات على مفا هيم الجندر أو النوع االجتماعي وا 

القيادة والتخطيط وتوضيح التمييز بين الجنسين على أساس الفروقات البيولوجية والمجتمعية وتوزيع 
األدوار لكل منهم, إضافة إلى فهم حاجات المرأة العملية واإلستراتيجية ومهارات االتصال, التعبئة, 

 .(5)والتأثير
وع االجتماعي الجندر في قطاع غزة, قام طاقم شؤون المرأة بتدريب مع أما عن تدريبات الن

مهارات  شمل  المتدربات في برنامج القيادات الشابة الذي يهدف لخلق قيادات نسوية شابة,
فتاة من جميع أنحاء قطاع غزة, وبعد انتهاء التدريب تم  40االتصال والقيادة, شارك في التدريب 

 .(6)ل المدارس والجامعات من المشاركات في التدريبتشكيل مجموعات ضغط داخ
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وفي دورة تدريبية أخرى نظمها الطاقم في غزة, بعنوان عملية المؤازرة )التعبئة والضغط(, قدمها 
وشارك في الدورة عدد من العاملين  ,ورة مجموعة الضغط التابعة للطاقمنبيل شبلي, استهدفت الد

ية مثل: المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان, برنامج دعم والعامالت في المؤسسات غير الحكوم
 ,(1)وتأهيل المرأة, مؤسسة الضمير, التليفزيون الفلسطيني, ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين

 تناولت الدورة موضوعات عدة, منها:
موضوع المصطلحات المركزية المتعلقة بعملية المؤازرة وفهم تلك المصطلحات عمليًا  -

 الواقع. وعلى أرض
تعريف وتحديد واضح, عملي, ومهني لمراحل عملية المؤازرة وترابط تلك المراحل بما  -

 يتناسب مع واقعنا.
تزويد أعضاء المجموعة المشاركة باإلدارة والمهارات الالزمة للقيام بعملية المؤازرة من  -

 أجل التقدم نحو تغيرات اجتماعية.
وحل الصراع, واالتصال بالوساطة ... مهارات العالقات اإلنسانية مثل التفاوض  -

 .(2)وغيرها
المجموعة المشاركة في الدورة تشكلت ضمن مجموعات الضغط التي شكلها الطاقم للعمل 

عامًا, تعيين النساء في  18على مواضيع مختلفة منها: الحملة الوطنية لرفع سن الزواج إلى 
 .(3)البلديات, قانون األحوال المدنية وبعض القضايا األخرى 

دخال مصطلح  يالحظ من التدريبات سابقة الذكر مدى اهتمام المؤسسات النسوية في نشر وا 
الجندر بين فئات المجتمع المختلفة, وفي مختلف مجاالت العمل والحياة, فلم يقف عند مجرد 
مصطلح يعود للحركة النسوية, لكن أخذت المؤسسات النسوية بالمطالبة في إدخاله وتطبيقه في 

هج الدراسية أيضًا عبر تأنيث لغة المناهج, يالحظ أيضًا من التدريبات في هذا المجال المنا
السياسة المتبعة من المؤسسات النسوية في أن تدريبتها حول الجندر, االتصال والتواصل, التعبئة, 

عالجة شملت المدن والقرى والمخيمات, مع العلم أن المرأة في المخيم والقرية بالتحديد هي بحاجة لم
دماجه.  قضايا وأمور تلمس واقعها وتلبي حاجاتها أكثر من موضوع الجندر تحليله وا 

 
 قضايا األسرة:ثانيًا: التدريب في مجال  -

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية في مقرها برام هللا اجتماعًا تنسيقيًا لمناهضة العنف 
الجتماع عدد من الشخصيات مثل م, حضر ا1997-1-4ضد المرأة الفلسطينية, يوم السبت 
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العقيد محمود عيسى مدير العالقات العامة في جهاز الشرطة الفلسطينية, وحضره عدد من ممثالت 
 .(1)المؤسسات النسوية والحقوقية

وجاء االجتماع نتيجة لالستنتاج الذي توصلت إليه المؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن 
بأن تستكمل عملها وفق خطة متواصلة وليس العمل على  حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها

أساس الموسمية والقضايا الفردية التي تظهر بين الفينة واألخرى, وبهدف التعاون المشترك بين 
المؤسسات غير الحكومية والجهاز الحكومي من أجل تكثيف الجهود عبر آليات عمل من شأنها 

 .(2)ين الكفيلة بحماية المرأة المعنفةالحد من الظاهرة والدفع باتجاه سن القوان
تم خالل االجتماع الحديث عن فكرة الحمالت المناهضة للعنف, حيث أنها حملة عالمية 
انضمت إليها المؤسسات النسوية والحقوقية الفلسطينية, وبدأت تلك الحملة في بلدان سنت 

طينيات لتلك الحملة انطالقًا من حكوماتها قوانين حول العنف ضد المرأة, وجاء انضمام النساء الفلس
ضرورة االعتراف بالحاجة الموضوعية الملحة لمثل تلك الحمالت في مجتمعنا الفلسطيني, وأكد 
جميع الحاضرين في نهاية االجتماع على ضرورة التعبئة الشعبية من خالل الدراسات, 

تدريب أفراد الشرطة,  المحاضرات, النزول للميدان ودخول البيوت, التوجه نحو وسائل اإلعالم,
وربط موضوع العنف ضد المرأة بموضوع صحة المرأة, التوجه لخلق رأي عام والضغط اتجاه سن 

 .(3)القوانين
ترى جمعية المرأة العاملة أن المجتمع الفلسطيني بحاجة ملحة لمناهضة العنف ضد المرأة, 

جميع بيوت المجتمع للحد الذي تلك الرؤية تجسد أن العنف ضد المرأة ظاهرة منتشرة وسائدة في 
 يحتاج حملة وطنية ملحة.

م أقام طاقم شؤون المرأة ندوة في مقر جمعية الشبان المسلمين في حزما, 1997-5-27وفي 
وبالتنسيق مع لجنة المرأة للعمل االجتماعي, تناولت الندوة موضوع العنف ضد المرأة في المجتمع 

 .(4)كز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعيالفلسطيني, وقدمته سعاد أبو دية من مر 
م, ورشة عمل 1997-10-8جمعية المرأة العاملة الفلسطينية نظمت في رام هللا يوم األربعاء 

حول االعتداءات الجنسية آليات التدخل, حاضرت فيها الدكتورة نادرة كفركيان المحاضرة في 
الضبط االجتماعي سواء الرسمية أو غير  الجامعة العبرية في علم الجريمة, حول مفهوم مؤسسات
ناثاً   .(5)الرسمية وأثرها على الضحية خاصة األطفال ذكورًا وا 
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وأوضحت كيفية التعامل مع ضحايا االعتداءات الجنسية داخل األسرة أو خارجها, وشددت  
ن كفركيان على دور المؤسسات الرسمية في التعامل مع تلك القضية وتطرقت أيضًا إلى القواني

السائدة في المجتمع وأكدت على ضرورة دعم األسرة والمحيط لضحايا العنف الجنسي دون وصمها 
بالعار, حضر الورشة العامالت في برنامج اإلرشاد في الجمعية, واختصاصيون اجتماعيون 

 .(1)ونفسيون من مكتب الشؤون االجتماعية وبرنامج حماية الطفل
شة عمل بالتعاون مع مركز اإلرشاد النفسي في بيت أقامت الجمعية أيضًا في بيت لحم ور 

لحم, تحدثت فيها االختصاصيتان النفسيتان عبير صبح وميسون رمضان في موضوع العنف 
 .(2)األسري, وموضوع إرشاد األطفال وكيفية التعامل معهم

واطنة كما تحدثت وجدان العزة المثقفة الميدانية في جمعية المرأة فرع بيت لحم عن مفهوم الم 
وصنع القرار وأهمية مشاركة النساء في هذه العملية الديمقراطية على صعيد المجتمع, وخرجت 

امرأة من ربات  22المشاركات بتوصيات عدة حول الزواج وحقوق المرأة المطلقة,حضر الورشة 
 .(3)البيوت

مرأة وتحدثت حنان جيوسي وريما ناصر المرشدتان في برنامج اإلرشاد النسوي بجمعية ال
م في سكن بربار بيرزيت, تناولت 1997-11-5العاملة في ورشة عمل, عقدت يوم األربعاء 

الورشة موضوع العنف األسري وأشكاله المختلفة, قدمت الجيوسي خالل الورشة أمثلة من واقع 
المجتمع حول قضية العنف األسري, وطرح العالج الالزم ومفهوم العنف بالنسبة للطالبات 

أما ريما ناصر قدمت شرحًا مفصاًل عن برنامج اإلرشاد في الجمعية, حضرت الورشة  الجامعيات,
 .(4)طالبة من جامعة بيرزيت 50

عقدت ورشة عمل أخرى في معهد العلوم التربوية في الطيرة, تحدثت فيها زهيرة فارس المرشدة 
العنف األسري بأبعاده في برنامج اإلرشاد واالستشارة في جمعية المرأة العاملة, متناولة موضوع 

االقتصادية, االجتماعية, والنفسية, كما بينت خالل الورشة طرق العالج لمشكلة العنف األسري, 
مثل الوعي الثقافي والمجتمعي, تعبئة النساء في المجتمع بالحقوق النسوية كحق إنسان, حضر 

مة لجمعية المرأة طالبة من مختلف التخصصات وبحضور أمال خريشة المنسقة العا 18الورشة 
 .(5)العاملة الفلسطينية
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م, عقدتها جمعية المرأة العاملة أيضًا في 1997-11-5وفي ورشة عمل عقدت يوم األربعاء 
قاعة التدريب التابعة للجمعية في رام هللا, تناولت الورشة موضوع اضطهاد الطفل في النواحي 

المعتدى عليه وتشخيص المشكلة, وأثرها  الجنسية, النفسية, الجسمية, وكيفية التعامل مع الطفل
 .(1)على نفسية األطفال وتحصيلهم العلمي, والعالقة داخل األسرة, المدرسة, والمجتمع

يالحظ أن جمعية المرأة العاملة على الرغم أنها مؤسسة عملها المجال النسوي فقط بحسب ما 
 ى غير النساء.جاء في تعريف الجمعية, إال أنها تستهدف في حمالتها فئات أخر 

امرأة  60حاضر خالل الورشة االختصاصي النفسي د.شفيق مصالحة, وحضرها ما يزيد عن 
وأخصائيين مهنيين ومهنيات من مؤسسات حكومية وغير حكومية وجمعيات الطفل, شرح مصالحة 
مفهوم االضطهاد وأشكاله خاصة الجنسي مع تقديم األمثلة على ذلك, وتناول موضوع االضطرابات 

لنفسية وأثرها في شخصية المعتدي والمعتدى عليه, وشدد شفيق على أهمية الوعي األسري فيما ا
 .(2)يتعلق بالتربية الجنسية وتهيئة الطفل لذلك

ضمن تدريبات جمعية المرأة العاملة في هذا المجال, ورشة عمل أخرى نظمتها الجمعية في 
ن, تحدثت خاللها فاتن غازي أبو زعرور م, في بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جني10-2-1998

المرشدة النفسية بالجمعية حول موضوع العنف األسري, واألسباب الناجمة عن تلك الظاهرة في 
المجتمع الفلسطيني سواء كانت أسباب اقتصادية, إغالقات, وعوامل اجتماعية, بينت المرشدة أبو 

االجتماعية واألوضاع داخل األسرة زعرور أيضًا انعكاس تلك الظاهرة على عوامل التنشئة 
الفلسطينية, وتأثيره على المرأة والطفل بشكل خاص, حضر الورشة فئات نسوية مختلفة, فقد 

 .(3)حضرها مهنيات, طالبات, وربات بيوت
-12بالتنسيق بين طاقم شؤون المرأة وجمعية المرأة العاملة, تم عقد لقاء نسوي يوم الخميس 

ية بمحافظة رام هللا والبيرة, ضم اللقاء العديد من السيدات في الموقع م في بلدة الجان2-1998
 .(4)لتفحص احتياجات النساء واالطالع على أهم المشكالت التي تواجهها المرأة

فقامت حنان الجيوسي بالحديث عن البرنامج وأهدافه والخدمات المجتمعية التي يقدمها لتوفير  
االجتماعية, ومحاولة الحد من ظواهر العنف األسري واالنتهاكات بيئة فلسطينية نظيفة من المشاكل 

التي تتعرض لها المرأة في كافة المجاالت, وتم االتفاق على عقد محاضرتين في الشهر لمناقشة 
موضوعات االعتداءات الجنسية, العنف ضد المرأة, االكتئاب, الزواج المبكر وآثاره النفسية 
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, وتنفيذ العديد من الورش واللقاءات في مناطق الوسط والجنوب واالجتماعية, سلوك المراهقين
 .(1)والشمال, لتشمل مواقع بيت ساحور, الدوحة, الدهيشة, ومدينة الخليل في الجنوب

حول موضوع الزواج المبكر أقامت جمعية المرأة العاملة في منطقة وادي التفاح في مدينة 
الصحية, الجسدية, والنفسية التي تنتج عن الزواج  الخليل ورشة عمل, تم خاللها التطرق لآلثار

المبكر, والتي تؤدي إلى خلق أسر مشوهة وغير طبيعية في المجتمع, بسبب عدم نضوج الفتاة 
النضوج الكافي, وأنها تكون غير مهيئة في ذلك السن المبكر, وتم التشديد على ضرورة العمل مع 

 .(2)بكرالجهات المتخصصة لمكافحة ظاهرة الزواج الم
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 المبحث الثالث
في الضفة الغربية  التدريب في مجال حقوق المرأة والقوانين والتشريعات الخاصة بها

 وقطاع غزة
 

قوق المرأة, والقوانين السياسية, االقتصادية, االجتماعية حاهتمت المؤسسات النسوية ب
رات, وورش العمل, ومحاولة تلك المؤسسات الخاصة بها من خالل اللقاءات, الدراسات, المنشو 

 القوانين وتغييرها بما يتالئم ويتناسب مع الرؤية النسوية الجديدة. لالعمل على تعدي
 أواًل: التدريب في مجال حقوق المرأة والقوانين والتشريعات الخاصة بها في الضفة الغربية:

االجتماعي على إقامة العديد من أشرف القسم القانوني في مركز المرأة لإلرشاد القانوني و 
الدورات في الثقافة القانونية بالتنسيق مع عدد من الجمعيات والمؤسسات, ومنها دورة في مقر 

امرأة, قدمتها المحامية منال قليبو, ودورة أخرى مع  21جمعية العناية في مدينة القدس, حضرتها 
فتاة وامرأة, في دورة ثالثة تمت  24ا المحامية حنان ريان البكري في نادي أبناء القدس حضرته

 .(1)بالتنسيق مع لجنة اإلغاثة الزراعية قدمتها المحامية حليمة أبو صلب
ركزت الدورات الثالث على حق المرأة في المشاركة باالنتخابات, حقوق المرأة هي حقوق 

 .(2)ية والقوانين األخرى إنسان, االتفاقيات الدولية, والمعرفة الشاملة والواسعة لقانون األحوال الشخص
في شهر نوفمبر من نفس العام نظمت منظمة العمل الدولية دورة تدريبية بعنوان "ترويج حقوق 

 اً مشارك 16المرأة العاملة والمساواة" في مركز التدريب الدولي في تورينتو, شارك في الدورة 
رية, منظمات نسوية, و مؤسسات ومشاركة يمثلون عددًا من الوزارات, األطر النقابية, الغرف التجا

غير حكومية في فلسطين, هدفت الدورة بشكل عام إلى الترويج لحقوق المرأة العاملة والمساواة في 
العمل, المساهمة في ترويج حقوق المرأة الفلسطينية, المساهمة في نشر المعلومات المتعلقة بمعايير 

 .(3)المختلفةالعمل الدولية وترويج مساهمة فاعلة بين المنظمات 
أما األهداف الخاصة للدورة تمثلت في: تحسين أداء المشتركات بالتعرف على آليات الترويج 
وتنفيذها كل في مجاله, تمكين المشتركات من الترويج على المستوى المحلي حول حقوق المرأة 

مركز التدريب  العاملة من خالل الرزمة التدريبية التي أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع
الدولي, وضع عالقات بين جميع األطراف المختلفة المشاركة في الدورة, وتعرفت المشاركات في 
الدورة على: معايير العمل الدولية, التشريعات والبرامج اإليطالية لترويج حقوق المرأة ومفهوم 

                                                 

 .6,صم1996-10-17, 7المرأة واالنتخابات: ع (1)
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للمرأة والرجل في العمل,  األفعال االيجابية, آليات ترويج حقوق المرأة العاملة, الحقوق اإلنجابية
 .(1)التشريعات والبرامج لترويج حقوق المرأة) اإلتحاد األوروبي(

المرحلة األولى من الدورة تم خاللها التعرف على الوضع المحلي, حيث تم استعراض 
التشريعات الخاصة بالنساء العامالت في فلسطين, وتحليل الوضع القائم في فلسطين المتعلق 

العاملة والوضع السياسي, وانعكاساته على العمل بشكل عام والعامالت بشكل خاص,  بحقوق المرأة
أما المرحلة الثانية تناولت تحليل المحتوى للدورة التدريبية الخاصة بمعايير العمل الدولية, وفي 

تخذة المرحلة الثالثة تم التعرف على تقنيات التدريب والتي هدفت إلى تحديد التدابير واإلجراءات الم
على المستوى الوطني لترويج المساواة, المرحلة األخيرة قام بها المشاركون بإعداد خطة عمل وطنية 
وتهدف إلى التعاون ما بين مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل ترويج حقوق 

 .(2)المرأة العاملة
الوزارة, وزارة تكافؤ  بعد االنتهاء من الدورة تمت عدة زيارات إلى منظمات نسوية, مجلس

الفرص, وزارة العمل ومؤسسات أخرى تعمل على مستوى عالمي لترويج حقوق المرأة العاملة, 
 ونتجت في ختام الدورة عدة توصيات, أبرزها:

 تعديل مشروع قانون العمل الفلسطيني بما يتناسب ومعايير العمل الدولية. .1
 المراقبة واإلشراف على تطبيق القانون. .2
لى تأسيس شبكة وطنية نسائية لترويج حقوق المرأة العاملة بين مختلف المؤسسات العمل ع .3

 الحكومية وغير الحكومية.
 جذب الرأي العام المحلي إلى حقوق المرأة العاملة من خالل كافة وسائل اإلعالم. .4
عقد ندوات وورشات عمل في كافة المناطق وبكافة الوسائل المتوفرة للقضاء على األمية  .5

 القانونية لدى النساء العامالت.
 المتابعة والتقييم باستمرار لمثل تلك البرامج والنشاطات. .6
شراك عدد أكبر من الرجال لتعريفهم على  .7 التركيز على تكرار مثل هذه الدورات التدريبية وا 

 رأة العاملة.حقوق الم
المتابعة المستمرة مع المجموعة التي شاركت في الدورة, وتركيز الجهود عليها من أجل  .8

 إعدادها ألن تكون كادرًا تدريبيًا مستقباًل.
 .(3)ضرورة تفعيل دور النقابات في الدفاع عن حقوق المرأة العاملة .9

                                                 

 .7,صم1996-12-26, الخميس 12عصوت النساء:  (1)
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والتنمية, حاضر فيها الجنرال في رام هللا عقد طاقم شؤون المرأة ورشة عمل حول حقوق اإلنسان 
الدولي في حقوق اإلنسان د.كالرنس دياس رئيس المركز الدولي للقانون في التنمية, عقدت الورشة 

م, في مقر الطاقم برام هللا, حضر الورشة ممثلون عن الطاقم باإلضافة 1997-1-8يوم األربعاء 
ماية حقوق اإلنسان, مركز المعلومات إلى عدد من الجمعيات والمراكز مثل الجمعية الفلسطينية لح

الفلسطينية, مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي, مؤسسة 
 .(1)الضمير لرعاية السجين, اللجنة الفلسطينية لالعتقال اإلداري 

وات تحدث دياس خالل الورشة عن حقوق اإلنسان والتنمية, وفي محاضرة ثانية تحدث عن أد
 .(2)المطالبة بحقوق الفلسطينيين بلغة حقوق اإلنسان

وفي خالل لقاء طالبي في مدينة الخليل, نسقت السيدة فدوى عباد منسقة طاقم شؤون المرأة لمنطقة 
جنوب الضفة الغربية للقاء طالبي حاشد في قاعة جامعة القدس المفتوحة فرع الخليل, يوم األحد 

تم خالل اللقاء الحديث عن مواضيع (3)طالب وطالبة 100من  م وحضر اللقاء أكثر17-5-1997
تخص المرأة في المجتمع الفلسطيني مثل حقوق المرأة, مساواتها بالرجل, فرص العمل, حقوق المرأة 
كعاملة, دور الجيل المتعلم والمثقف في رفع مكانة المرأة وتمكينها من الحصول على كامل حقوقها, 

 .(4)اقشة حق المرأة في ترشيح نفسها لالنتخابات البلدية والقرويةتم خالل اللقاء أيضًا من
م, حول أهم 1997-5-21نظم ورشة عمل للنساء يوم األربعاء  نادي شباب وشابات راس كركر

القضايا التي تهم المرأة بمشاركة مها الخياط عن طاقم شؤون المرأة, فدوى الشاعر وهيثم عرار عن 
تم خالل الورشة الحديث عن حقوق المرأة, حقها في التعليم االختيار, جمعية الدراسات العربية, 

 25العمل واشتراكها مع الرجل جنبًا إلى جنب في المسؤولية األسرية واالجتماعية, حضر الورشة 
 .(5)امرأة وفتاة

وبالتنسيق مع لجنة المرأة للعمل االجتماعي قامت المنسقة غدير أبو غزالة في منطقة القدس بعقد 
لقاء مع مجموعة من نساء العيسرية, تم اللقاء في مقر الملتقى النسوي, ونوقش فيه موضوع حقوق 

                                                 

 .1,صم1997-1-9, 13صوت النساء: ع (1)
 رجع نفسه.الم (2)
 .2,ص1997-5-22, 22صوت النساء: ع (3)
 رجع نفسه.الم (4)
 دونماً, وكركر تعني إعادة  12, مساحتها راس كركر: قرية فلسطينية تقع إلى الشمال الغربي من مدينة رام هللا

الشيء مرة بعد أخرى, ويقال لها أيضاً راس سمحان, فلسطين في الذاكرة 

steen/Story26094.htmlFili-http://www.palestineremembered.com/Articles/Biladuna  
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المرأة والوثيقة النسوية ومن ضمنها حقها في التعليم, قانون األحوال الشخصية, العنف ضد المرأة, 
 .(1)امرأة وفتاة 25حضر اللقاء  والزواج المبكر

نسقة الوسط لمشروع التعبئة والضغط التابع للطاقم مع ضمن نفس المجال التقت مها الخياط م
مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة أريحا السيد فتح هللا دخيل, ومع الموجهات التربويات 
والمرشدات, تم خالل اللقاء الحديث عن سبل التنسيق مع المدارس للوصول إلى الطالب والطالبات 

رحت مها الخياط خالل اللقاء إمكانية تدريب الموجهات والمرشدات وتوعيتهم حول حقوق المرأة, واقت
 .(2)حول موضوع حقوق اإلنسان وضمنها حقوق المرأة

المغرب, والمتخصصة في  –مراكش من فريدة بناتي  لباحثة الحقوقيةوجه طاقم شؤون المرأة دعوة ل
رات حول قضايا المرأة القانون والمرأة والشرعية, قدمت بناتي خالل زيارتها عدد من المحاض

م في مقر الطاقم برام هللا, 1997-5-25/26/27والقوانين واإلسالم, ووضع المرأة المغربية, في 
 .(3)وحضر اللقاء العديد من ممثلي وممثالت المؤسسات الحقوقية, النسائية, اإلعالمية

كانة المرأة في اإلسالم المحاضرة األولى تناولت موضوع "المرأة واإلسالم", تحدثت فيها بناتي عن م
ودورها الذي أعطاه هللا لها, مشيرة إلى أن اإلسالم اعترف للمرأة بشخصيتها المدنية الكاملة وحريتها 
المطلقة في التصرف بأموالها ومن حقها أن تكون لها ذمة مالية مستقلة لتحقيق كيانها الذاتي 

لرجال والنساء, ولم ينقص من أهلية المرأة واالقتصادي, مؤكدة أن اإلسالم كرس مبدأ المساواة بين ا
وال من حقها في العمل واالكتساب, التعليم, تقلد الوظائف العامة, مدللة على بنصوص آيات من 

 .(4)القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة
ألقت فيها بناتي محاضرتين حول وضعية المرأة في المغرب, ونموذج المرأة في  5-26/27أيام 
انون مقارنة مع القوانين والمواثيق الدولية, تحدثت أيضًا عن نضال المرأة المغربية من أجل الق

م, وأان التمييز ضد 1957تعديل القانون مشيرة إلى أن أول قانون وضع في المغرب كان عام 
المرأة في القانون واضحًا بخاصة في قانون األحوال الشخصية, مما دعا النساء المغربيات إلى 

 .(5)اصلة النضال والمطالبة بالتعديلمو 
م أقام الطاقم في مدينة نابلس في قاعة البلور مهرجان حقوق المرأة, 1997-6-28يوم السبت 

 بعد الظهر, تضمن المهرجان فعاليات عدة منها: 3صباحًا حتى  11الساعة 
 مسرحية حقوق المرأة تقديم مسرح عشتار. -

                                                 

 .2,صم1997-6-19, 24صوت النساء: ع (1)
 المرجع نفسه.(2)
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 د الهادي.فقرة قانونية تقديم المحامية لينا عب -
 دبكة شعبية, أغنية الدلعونا الخاصة بالبرلمان الصوري. -
 .(1)سكتشًا مسرحيًا عن الزواج المبكر, إعداد وتنفيذ مسرح التثقيف الصحي -

م ورشة عمل استضاف بها 1997-11-9نظم البرلمان الفلسطيني الصوري يوم األحد 
ن في تدعيم مكانة المرأة في المجتمع القانونية التونسية حفيظة شقير التي تحدثت عن دور القانو 

وحماية حقوقها, وأوضحت منسقة المشروع لطفية الشريف أن هدف الورشة االرتقاء بواقع المرأة 
امرأة  50القانوني, حيث يعتبر القانون أحد وسائل االرتقاء للوضع االجتماعي, حضر الورشة 

 .(2)ورجل
ن حيث أن القانون أتاح للنساء التونسيات أكدت شقير خالل الورشة على ضرورة وجود القانو 

الخروج من العزلة, وأكدت على ضرورة الدعم المتبادل بين النساء الفلسطينيات والتونسيات, كما 
م 1948تطرقت لمواضيع القوانين التونسية والحركات اإلصالحية التي واكبت تلك القوانين منذ عام 

على وضع المرأة التونسية, حيث سمحت تلك وما طرأ من تعديالت على نصوصها وانعكاسها 
 .(3)القوانين للمرأة بالخروج إلى الحياة العامة والعمل

موضوع العوامل التي تعيق حركة المرأة وتمتعها بأبسط الحقوق, مثل: تناولت شقير أيضًا  و
يكال مهمة تربية األطفال والقيام بالشؤون المنزلية للمرأ  ة, إضافة إلى تقسيم األدوار داخل األسرة وا 

قلة عدد النساء في مراكز صنع القرار, وأن تعيين تلك القلة من النساء لم يأت من اقتناعهن بقضية 
النساء بل جاء من انتمائهن للحزب الحاكم ووالئهن لسياسته, في النهاية اعتبرت شقير القانون 

ويضمن حقوق  شرطًا من شروط تحرير النساء, حيث يفرض العمل بقاعدة التسلسل الهرمي,
المواطنين والمواطنات, وأن تدوين القوانين يفرض على السلطة المختصة تطبيقها والحرص على 

 .(4)عدم خرقها ومعاقبة من يخالفها
وضمن نشاطات مركز الدراسات النسوية في التدريب بمجال المرأة والديمقراطية وحقوق 

نابلس بالتعاون والتنسيق مع اإلغاثة المواطنة, أقام المركز ثالث دورات تدريبية في منطقة 
م في قرية 1998-3-1الكاثوليكية واتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي, تمت الدورة األولى في 

 .(5)رامين

                                                 

 .3,صم1997-6-19, 24صوت النساء: ع (1)
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تناولت الدورة مواضيع مفهوم الديمقراطية من حيث حق النساء في المساواة بالعملية 
القة بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان, الحقوق الديمقراطية, حقوق المواطنة, مفهوم المواطنة, الع

المدنية للمواطنة, حقوق المواطنة السياسية واالجتماعية, باإلضافة إلى تمارين تدريبية على مفاهيم 
 .(1)الديمقراطية وحقوق المواطنة, قدمها المدرب عبد السالم خداش

"سند" لتعزيز دور المجتمع المدني ومن برامج مركز الدراسات النسوية في هذا المجال برنامج       
في إحداث التغيير المجتمعي, يتم تنفيذ البرنامج مع المؤسسات النسوية والشبابية في محافظات رام 
هللا, نابلس, الخليل, بهدف زيادة قدرة المؤسسات النسوية والشبابية القاعدية للدفاع عن حقوق 

 .(2)اإلنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص
مل البرنامج على إشراك فئات الشباب في البحث والتوثيق في مجال العنف المجتمعي يع     

والقانوني الموجه ضد النساء, واالنطالق من هذه التجربة الميدانية من بعد بناء قدراتهم في 
التواصل, التعبئة والضغط, لتنفيذ برامج توعوية تستهدف الشباب والشابات في المناطق المختلفة, 

 .(3)حمالت ضغط وتأثير على السلطات التشريعية والتنفيذية لحماية حقوق المرأة وتنظيم
يالحظ أن المؤسسات النسوية لم تقتصر تدريباتها في مجال حقوق المرأة والقوانين 

 والتشريعات الخاصة بها على فئة النساء فقط, بل توجهت بتدريباتها لفئة الشباب أيضًا.
ع البرلمان الفلسطيني الصوري ندوة مفتوحة بعنوان "تجربة م أقام مشرو 1998-4-1بتاريخ 

صباحًا  9المرأة العربية في مجال تطوير واقعها القانوني" في قاعة فندق البيرة السياحي من الساعة 
بعد الظهر, خالل الندوة وضحت السيدة حنان عبد الرحمن رباني مديرة مشروع البرلمان  3حتى 

ة هدفت إلى التعرف على تجارب المرأة العربية في إطار نضالها من الفلسطيني الصوري أن الندو 
أجل تطوير واقعها القانوني, وعلى إنجازات الحركة النسوية العربية في ذلك المجال, وتبادل 

 .(4)الخبرات مع الوفد العربي الذي شارك في فعاليات البرلمان الصوري المركزي 
الدكتورة فريدة بناتي أستاذة في القانون بجامعة  شارك في الندوة عدد من الشخصيات, منهم:

المغرب, األستاذة المحامية بشرى  -المغرب, الدكتورة مليكة بن راضي من جامعة الرباط -مراكش
بلحاج حميدة مديرة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات, الدكتورة كورين كومار األمينة العامة 

 .(1)وهي هندية الدولية في تونس لمنظمة التايير
                                                 

 .3,صم1998-2-19, 40صوت النساء: ع (1)
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حقوق اإلنسان, والتايير لفظة من اللغة اإلسبانية تعني الورشة, مقر التايير في تونس واختيرت تونس ألنه من 

الشمال وليس العكس, صحيفة الديار اللبنانية  أهداف التايير أن تكون حركة من الجنوب نحو
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قامت المشاركات بعرض التجربة التونسية في مجال تطوير مجلة األحوال الشخصية, وقمن 
بعرض التجربة المغربية أيضًا, وتجربة أخرى غير عربية وهي تجربة الهند في مجال نضال المرأة 

 .(2)الهندية لتطوير واقعها القانوني واالجتماعي
ت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية سلسلة من ورش م, نظم1998في نفس الشهر من عام 

العمل في شمال الضفة الغربية, ومن ضمن النشاطات الميدانية التي ينفذها برنامج التثقيف المدني 
في الجمعية, قامت المثقفة الميدانية فتنة خليفة بتنظيم ورشة عمل في مركز التدريب المهني التابع 

 .(3)دينة نابلسلوزارة الشؤون االجتماعية بم
تناولت خليفة خالل الورشة موضوع حقوق المرأة في المجتمع وتم خاللها التركيز على وثائق 
وقوانين اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان باعتبار أن انتهاك حقوق المرأة هو خرق لحقوق اإلنسان, 

رة العمل و التعاون تناولت أيضًا خالل الورشة موضوع حقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني وضرو 
 .(4)لتحقيق المساواة والعدالة للفئات االجتماعية بما يخدم تقدم وتطور المجتمع

وفي نفس الفترة الزمنية أيضًا, نظمت جمعية المرأة العاملة في بيت فوريك بمحافظة نابلس 
ات ورشة عمل تناولت موضوع البرلمان الصوري, وتحدثت فيها فتنة خليفة عن اإلشكاالت ووجه

النظر المختلفة حول موضوع البرلمان الصوري, موضحة أن فكرة البرلمان الذي هو تجمع نسوي 
يضم مختلف المؤسسات واألطر النسوية والشخصيات والفعاليات المختلفة, يهدف إلى رفع شأن 
ا المرأة وهو دافعة لتحقيق حقوقها في المجتمع وليس خروجًا عن العادات أو تحديًا للمعتقدات, كم

أوضحت أيضًا أهمية المطالبة بسن تشريعات وقوانين تنظم الحياة داخل المجتمع وتحقق المساواة, 
 .(5)ودعت إلى حرية الرأي والتعبير عن وجهات النظر

م عقد طاقم شؤون المرأة ورشة عمل حول قانون األحوال المدنية, 1998-11-4وبتاريخ 
فة الغربية وقطاع غزة, وعقدت الورشة بالتعاون شارك فيها وحضرها جميع موظفات الطاقم في الض

بين مشروع التنسيق والتعبئة بين األطر النسوية ومشروع التعبئة والتأثير اللذان كانا قد نفذا من قبل 
 .(6)الطاقم

حاضر خالل الورشة كل من سهير عزوني, التي تناولت مقدمة عن سياسات التنمية المختلفة 
طاقم من خالل مشاريعه بالتركيز على سياسة التمكين التي طالبت بها والسياسات التي يعتمدها ال
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نساء العالم الثالث في مؤتمرات المرأة الدولية, وتناولت السيدة ريما ناصر موضوع قانون األحوال 
المدنية والتعديالت التي رفعها الطاقم بالتعاون مع شبكة المنظمات األهلية ومراكز حقوق 

 .(1)اإلنسان
 

 في مجال حقوق المرأة والقوانين والتشريعات الخاصة بها في قطاع غزة:: التدريب ثانياً 
في نادي الشروق بمدينة م 1997-5-22قام طاقم شؤون المرأة ورشة عمل يوم الخميس أ

حول قانون األحوال الشخصية, ضمن برنامج التعبئة, تحدثت خالل الورشة غادة السقا خانيونس, 
المرأة مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود حتى تنال المرأة حقوقها كاملة,  منسقة البرنامج عن وضع

أما المحامي ناهض السقا تحدث عن موضوع الخطبة وشروطها وحقوق الخاطب والمخطوبة 
واآلثار المترتبة على الخطبة, وتحدث المحامي يونس اآلغا عن حضانة األطفال, حضر الورشة 

 .(2)سيدة 30
م نظم الطاقم ندوة حول حقوق المرأة بالتعاون مع مجلس 1997-5-29وفي يوم الخميس 

طالب جامعة األزهر في غزة, قدمت الندوة نادية أبو نحلة, وتم خاللها الحديث عن قانون الخدمة 
 .(3)المدنية, وفي نهاية الدورة تم ذكر توصيات الطاقم حول قانون الخدمة المدنية

األول في المغراقة تحدثت فيه نادية أبو نحلة منسقة قام الطاقم أيضًا بعقد لقاءين نسويين 
امرأة وعقد لقاء آخر في عبسان  30الطاقم في غزة عن دور المرأة وحقوقها, حضر اللقاء حوالي 

 .(4)تحدثت فيه غادة السقا منسقة الجنوب عن حقوق المرأة
ة بالتوعية نظمت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان سلسلة محاضرات خاص

القانونية في موضوع الزواج, بالتنسيق مع المراكز النسوية التابعة لوكالة الغوث الدولية في قطاع 
م, ثم محاضرة في مركز النشاط 1998-2-8غزة, كان أولها محاضرة في مخيم جباليا يوم 

لنشاط م, استمرت تلك المحاضرات لتشمل كافة مراكز ا1998-2-11النسائي في بيت حانون يوم 
 .(5)النسائي العشرة التابعة لوكالة الغوث

هدفت سلسلة المحاضرات إلى توعية المرأة الفلسطينية بحقوقها التي يكفلها القانون لها, 
وتقديم االستشارة القانونية للنساء ميدانيًا وفي مختلف مناطق قطاع  غزة, اعتمدت تلك المحاضرات 

ه وحدة المرأة ليكون دلياًل للمرأة الفلسطينية في معرفة وفهم على الدليل القانوني للمرأة, الذي أعدت
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القوانين الخاصة بها للعمل على تغيير اإلجحاف الواقع عليها بما يتالءم مع المعايير الدولية, تناول 
 .(1)الدليل في جزئه األول موضوع الزواج في قانون األحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة

رات كل من: الباحثة منى الشوا من وحدة المرأة, المحامية حنان شارك في سلسلة المحاض
مطر وقامت بشرح مواد قانون األحوال الشخصية الخاصة بموضوع الزواج, تعريف عقد الزواج, 
مقدماته التمهيدية, شروطه, أركانه واآلثار المترتبة عليه, أما المحامي الشرعي سمير حسنية قام 

 .(2)ية للمشاركات واإلجابة عن استفساراتهنبتقديم االستشارات القانون
أقامت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومشروع دعم وتأهيل المرأة في 
برنامج غزة للصحة النفسية, ورشة عمل بعنوان"الحاالت التي يحق للزوجة بمقتضاها طلب التفريق 

فلسطيني لحقوق اإلنسان في مدينة غزة, م في المركز ال1998-5-7بواسطة القضاء" يوم الخميس 
هدفت الدورة إلى استعراض أبرز المشاكل التي تظهر في المحاكم الشرعية ,أهمها :عبء اإلثبات 
الذي يقع على الزوجة ,عدم وضوح المادة الخاصة بالتفريق بسبب النزاع والشقاق,وصعوبة 

 .(3)اإلجراءات التنفيذية في المحاكم الشرعية
وصول إلى حلول مجدية لتلك المشكالت تم طرحها في إطار القضاة والمحامين و من أجل ال

الشرعيين وكل من وحدة المرأة ومشروع دعم وتأهيل المرأة, وشارك في الورشة سماحة الشيخ محمود 
سالمة نائب قاضي القضاة للمحاكم الشرعية في القطاع وعدد من المحامين الشرعيين, فقدمت 

ورقة عمل مشتركة بين وحدة المرأة ومشروع دعم وتأهيل المرأة بعنوان المحامية عبير جبر 
 .(4)"الصعوبات التي تواجه الزوجة في الحصول على التفريق للشقاق والنزاع" 

تناولت في ورقة العمل اإلشكاليات التي تواجه الزوجة في المحاكم الشرعية ومنا الرفض 
كم الشرعية, وذلك لصعوبة إثبات الضرر بسبب الدائم لدعاوى التفريق للضرر, من قبل المحا

تداخل العديد من العوامل سواء اجتماعية أو غيرها, وطبيعة الضرر الواقع على الزوجة, وغيرها من 
 البنود والموضوعات, وفي نهاية الورشة أوصى الحضور بمجموعة من التوصيات التي أكدت على:

 لشريعة اإلسالمية وواقع الشعب الفلسطيني.توحيد قانون األحوال الشخصية بما ينسجم مع ا .1
 إضافة مادة إلى قانون األحوال الشخصية حول التفريق بسبب الهجر, توضح حكم القانون. .2
 97تفعيل اإلجراءات العملية الخاصة بالتفريق بسبب النزاع والشقاق الوارد نصها في المادة  .3

 م.1954من قانون حقوق العائلة لسنة 
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التعاون بين مؤسسات حقوق اإلنسان والقضاة الشرعيين بشأن القضايا التأكيد على تفعيل  .4
 التي تخص المرأة والمؤسسات النسوية.

العمل على تكرار اللقاءات و ورشات العمل لمناقشة قضايا األحوال الشخصية مع القضاة  .5
 .(1)الشرعيين

ستشارات القانونية أيضًا قامت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بتقديم اال
ومحاضرات التوعية القانونية في مركز النشاط النسائي التابع لوكالة الغوث في حي الدرج, حيث أن 
قامة محاضرات توعية  الوحدة قامت بإعداد برنامج من المحاضرات وتقديم االستشارات القانونية وا 

ايا, اتفاقية القضاء على كل في قانون األحوال الشخصية ليشمل الزواج, الطالق, الميراث, الوص
أشكال التميز ضد المرأة, العنف ضد المرأة, أشرف على البرنامج المحامية حنان مطر والباحثة 

 .(2)منى الشوا من وحدة المرأة في المركز
المركز والبرامج النسائية في وكالة الغوث الدولية في  تم ذلك ضمن اتفاق بين وحدة المرأة

القانونية ومحاضرات التوعية القانونية بعد نجاح محاضرات التوعية القانونية  على تقديم االستشارات
التي قامت بها الوحدة في مراكز النشاط النسائي التابعة لها في قطاع غزة في الفترة ما بين فبراير 

 .(3)م1998إلى أبريل 
ة دورة تدريبية عقد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان باالشتراك مع مركز شؤون المرأة في غز 

متدربة من  25لمرأة, بمشاركة ضد امتخصصة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
 .(4)العامالت والناشطات في مجال العمل النسوي, الديمقراطية, وحقوق اإلنسان

ساعات يوميًا, تناولت الدورة جلسات 4أيام, موزعة على أسبوعين بواقع 5استمرت الدورة 
مختلفة تطرقت لعدد من الموضوعات المشتقة من بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال تدريبية 

التمييز ضد المرأة ومنها التطور التاريخي لالتفاقية, مفهوم التمييز ضد المرأة ضد المرأة حسبما 
ا, مثل تناولته االتفاقية, إضافة إلى جملة من الحقوق المتعلقة بالمرأة أوردتها االتفاقية ضمن بنوده

حق المرأة في المشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة, الحقوق االقتصادية واالجتماعية, الثقافية 
 .(5)والقانونية للمرأة

نظمها مركز الميزان لحقوق اإلنسان مع جمعية  م 2005-3-22, يوم اختتمت دورة تدريبية
م أساسية" في قاعة المركز بمقره في جباليا, المرأة العاملة, بعنوان "حقوق اإلنسان والديمقراطية مفاهي

                                                 

 .3,صم1998-5-21, 46صوت النساء:ع (1)
 .4,صم1998-11-5, 58صوت النساء: ع (2)
 رجع نفسه.الم (3)
 .2,صم2002-11-6,  154صوت النساء: ع (4)
 .2,صم2002-11-6,  154صوت النساء: ع(5)



116 

 

وكانت مدة الدورة ثالثة أيام, استهدفت خاللها مجموعة من النساء العامالت من سكان محافظة 
ساعة تدريبية تركزت حول مواضيع: مفاهيم حقوق اإلنسان,  15شمال غزة, وتلقت المتدربات 

إلى المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية  حقوق الطفل, حقوق المرأة, الحق في العمل, باإلضافة
مشاركة وعدد  15واالنتخابات واآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عن العنف, وشارك فيها نحو 

 .(1)من المدربين المتخصصين من قطاع غزة
 6أقام مركز المرأة لالستشارات القانونية واالجتماعية دورة تدريبية مع فريق مكون من 

ات حول مبادئ القانون اإلنساني الدولي وعالقتها بالمرأة, وحول تاريخ المجتمع باحثات ميداني
الفلسطيني في ظل االحتالل, كما أجريت خالل الدورة أنشطة التدريب على توثيق االنتهاكات في 

أيام, وركزت على  5باحثة ميدانية, استمرت الدورة لمدة  16م, بمشاركة 2006شهر نوفمبر 
 .(2)ظل االحتالل والقانون اإلنساني الدولي إلى جانب تقنيات توثيق االنتهاكات موضوع المرأة في

تذكر سهى هندية في دراسة لها أن المؤسسات النسوية تقوم على برامج عديدة ومتنوعة 
% من المؤسسات النسوية تقوم على تدريب وتأهيل ومشاريع 54.5ومتشابهة إلى حد كبير, 

وتأثير وتشبيك, بالتالي جميع  المؤسسات النسوية وباختالفها تقوم  إنتاجية وتمكين وتقوية وضغط
تقريبًا على مجموعة من البرامج المتشابهة, وتقوم بتدريبات مكثفة في مجاالت اإلدارة والتخطيط 
القائم على النوع االجتماعي والتقوية والتمكين, إال أن بحثها وجد النسبة األعلى في مجاالت 

 .(3)ال دورات الخياطة والتجميل والكمبيوترالتدريب تقع في مج
ذكرت هندية أيضًا أن المؤسسات النسوية تعطي دورات في مجال النوع االجتماعي, وازداد 

%, وتهدف 81.9التدريب والدورات الخاصة بهذا الموضوع في السنوات األخيرة بما نسبته 
نساء للمطالبة بالحقوق, إلى جانب المؤسسات النسوية من التدريبات في هذا المجال إلى تقوية ال

التوعية باألدوار االجتماعية, وأخذ النساء لدورهن المتساوي في الحقوق والواجبات, ومساعدة 
 .(4)العامالت في سوق العمل

وتشير أمل خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية إلى وجود اختالف وتباين بين 
طين من ناحية األجندة, األداء, البنية, والبرامج, وتذكر أن الخطأ المؤسسات النسوية العاملة في فلس

الذي وقعت فيه معظم المؤسسات النسوية هو التركيز على القضايا االجتماعية والحقوقية فقط, 
 .(5)استنادًا لالعتقاد بأن الدولة مسألة وقت ال أكثر
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توثيق أنه في دراسة أجراها وتوضح زهيرة كمال مديرة مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث وال
المركز عن واقع المؤسسات النسوية, تبين أن بعض المؤسسات النسوية لم توائم أهدافها وجدول 
أعمالها منذ قيامها وحتى اآلن, رغم كافة حجم المتغيرات الكبير على األرض, وأنه مع الظرف 

يجاد خطط بديلة للتعامل مع أي الجديد التي يمر به الشعب الفلسطيني يجب إعادة دراسة الحالة وا  
طارئ, ومع اعتماد عدد من المؤسسات النسوية على التمويل الخارجي إال أن طبيعة القضايا التي 
تعالجها المؤسسات النسوية تثير جداًل في بعض األوساط التي تعتبر أن للممولين أجندة ينفذوها 

 .(1)عبر المشاريع الممولة
الجانب أن المؤسسات النسوية تفتقر إلى برامج عملية حقيقة  وتذكر مها عبد الهادي في هذا

تتعامل مع قضايا النساء في المجتمع الفلسطيني, وتركز تلك المؤسسات على قضايا شكلية 
كالعنف, والزواج المبكر, وغيرها من القضايا التي ليست في الحقيقة هي المشاكل التي تؤثر على 

 .(2)حياة األغلبية العظمى من النساء
وأوضحت التنموية حنان رباني أن اإلبداع مطلوب من المؤسسات النسوية التي حصرت 
نفسها في زاوية تقديم الدعم القانوني والنفسي واالجتماعي للنساء ضحايا العنف ولم تكن مبدعة في 
التجديد, أوضحت أيضًا أن العمل لسنوات بنفس المشاريع وعدم الخروج عن اإلطار التقليدي أوقف 

إلبداع عند بعض المؤسسات, وشددت على أن تقوم المؤسسات النسوية بتقييم لعملها خالل ا
السنوات الماضية, بطرح األسئلة التالية واإلجابة عليها, هل استفادت النساء فعاًل من عمل 
المؤسسات؟, هل انخفضت نسبة العنف؟, هل أثرت برامج التوعية على التعامل مع الرجل؟, وغيرها 

 .(3)سئلةمن اال
يالحظ اهتمام المؤسسات النسوية والحقوقية في مجال حقوق المرأة والقوانين الخاصة بها من 
خالل الدورات وورش العمل التي تعقدها تلك المؤسسات, وتأتي تلك التدريبات لتشمل جميع فئات 
 النساء فتيات, ربات بيوت, عامالت, وتجاوزت ذلك لفئة الشباب والشابات في الجامعات
الفلسطينية, وما يالحظ على تلك التدريبات هو استخدام محاضرين ومدربين من دول عربية 
وأجنبية, منهم د. كالرنس دياس رئيس المركز الدولي للقانون في التنمية, د.فريدة بناتي الباحثة في 

المغرب, حفيظة شقير من تونس, مليكة بن راضي من المغرب, المحامية -كلية الحقوق بمراكش
شرى بلحاج مديرة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات, والدكتورة كورين كومار األمينة العامة ب

                                                 

ومات الفلسطينية وفا, المؤسسات النسوية جدلية التمويل وضرورة المراجعة, وكالة األنباء والمعل (1)

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=100974 

االهتمام بدعم المؤسسات النسوية في فلسطين لماذا, أون إسالم,  (2)

-08-04%2019-11-1999-voice/89317-eve/women-http://www.onislam.net/arabic/adam

09.html 

المؤسسات النسوية تعمل في ظروف بالغة التعقيد, شبكة نوى,  (3)

http://www.nawa.ps/arabic/?Action=PrintNews&ID=14277  

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=100974
http://www.onislam.net/arabic/adam-eve/women-voice/89317-1999-11-04%2019-08-09.html
http://www.onislam.net/arabic/adam-eve/women-voice/89317-1999-11-04%2019-08-09.html
http://www.nawa.ps/arabic/?Action=PrintNews&ID=14277
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لمنظمة التايير الدولية في تونس, جاءت جميع تلك اإلستضافات من دول دخلت الحركة النسوية 
وأصبحت  لمجتمعاتها من فترات زمنية سابقة, وأحدثت تغييرات في القوانين والتشريعات في بالدها,

 ذات خبرة وتملك تجربة يمكن الحديث عنها للغير.
كما أن تلك التدريبات لم تتطرق لواجبات المرأة نحو زوجها وبيتها وأوالدها مثاًل, أو تدريبات 
نما وضعت المرأة في  خاصة بتوعية المرأة حول إدارة بيتها أو كيفية معالجة المشكالت الزوجية, وا 

 مضطهد والذي بحاجة للمطالبة بحقوقه في كافة الميادين واألوضاع.صورة اإلنسان المظلوم وال
إلى جانب التدريبات قدمت المؤسسات النسوية والحقوقية االستشارات القانونية للمتدربات, 
وتناولت التدريبات في هذا الجانب العديد من الموضوعات مثل موضوعات: قانون األحوال 

الوصايا, الحقوق التي يكفلها القانون للمرأة, العنف ضد المرأة,  الشخصية, الزواج, الطالق, الميراث,
 حق المرأة في المشاركة السياسية, وغيرها.

عدا عن ذلك تعمل المؤسسات النسوية على إدخال مفاهيم أجنبية غير واضحة المعنى 
ن والهدف كمصطلح الجندر بين فئات النساء, وعدم تناول ما للنساء وما للرجال من حقوق وم

 واجبات كما جاء في الدين اإلسالمي.
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 م2006-1991الفكر التشريعي النسوي في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
االجتماعية, و ترى المؤسسات النسوية أن مجموعة من القوانين والتشريعات السياسية, 

واالقتصادية يجب تعديلها وتغييرها في القانون التشريعي الفلسطيني لتخدم الفكر النسوي الجديد, 
التشريعات النسوية السياسية,  اية حقوقها, سيتناول الفصل الرابعيتم إنصاف المرأة الفلسطينية وحمول

االجتماعية, واالقتصادية التي تقترحها النسويات ليتم إضافتها وتعديل بنود القانون الفلسطيني بها, 
سوي السياسي وتم وتم تقسيم الفصل إلى ثالثة مباحث: المبحث األول تناول الفكر التشريعي الن

المرأة الفلسطينية في انتخابات المجالس المحلية  والتطرق خالله إلى) القانون السياسي الفلسطيني,
م, المرأة الفلسطينية في االنتخابات الرئاسية والتشريعية ومجاالت سياسية أخرى 2005 -1996
لنسوي االجتماعي, حيث م(, أما المبحث الثاني تم خالله تناول الفكر التشريعي ا2006 -1996

تطرق إلى المرأة في قانون األحوال الشخصية) الزواج, النفقة,( , والمرأة في قانون العقوبات) القتل 
على خلفية الدفاع عن الشرف(, أما المبحث الثالث تطرق إلى الفكر التشريعي النسوي 

م )حماية 2000الفلسطيني لعام  االقتصادي,المرأة في قانون األحوال المدنية, المرأة في قانون العمل
 الفصل التعسفي(.و العمل الليلي, و األجر, و األمومة في قانون العمل الفلسطيني, 
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 مبحث األولال

 لسياسياالنسوي الفكر التشريعي 
ترى المؤسسات النسوية أن مشاركة المرأة الفلسطينية في المجال السياسي ضئيلة جدًا, 

م تعتبر المشاركة السياسية من أهم مؤشرات تمكين النساء في أي 1995عام ن وبحسب مؤتمر بكي
مجتمع, فأخذت تلك المؤسسات تعمل على مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية التي 
تحد من مشاركة المرأة السياسية كرئيسة, نائبة مجلس تشريعي, سفيرة, وزيرة, وغير ذلك من 

قيادية, وبما يخدم الفكر النسوي الجديد الداعي للمساواة بين المرأة والرجل في المناصب السياسية ال
 كافة مجاالت الحياة.

يأتي اهتمام النسويات بالمشاركة السياسية للمرأة, من دعوة المؤتمرات العالمية الخاصة 
ت إلى م التي دع1995بالنساء بتفصيل مشاركة النساء, ومن تلك المؤتمرات قرارات مؤتمر بكين 

تحديد مشاركة المرأة في مراكز اتخاذ القرار وفي تشجيع الحكومات على أن تأخذ في قوانينها تمثيل 
% كنوع من التمييز اإليجابي, وفي ضوء منهاج بكين أصبحت 30النساء بنسبة ال تقل عن 

 إستراتيجية الحركات النسوية ترتكز على تعزيز مشاركة النساء من خالل خطط وبرامج مفصلة
 .(1)ومحددة
لم يكن مؤتمر بكين أول تلك المؤتمرات فقد نصت كافة المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان من  

م نصت 1948قبله على حق النساء في المشاركة السياسية, فاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
وتغييره, حرية قراراته على الحقوق المدنية والسياسية للنساء مثل الحق في حرية المعتقد وممارسته 

الرأي والتعبير عنه, حرية االشتراك في الجمعيات والتجمعات السلمية, حرية المشاركة في الشؤون 
 .(2)العامة والترشح واالنتخاب

م وهي العهد الدولي الخاص 1966أما الوثيقة الثانية التي أصدرتها األمم المتحدة عام  
لى كفالة تساوي الرجال والنساء بجميع الحقوق ( ع3بالحقوق المدنية والسياسية, نصت المادة )

المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي, وفي مواد األخرى تحدثت الوثيقة أو العهد 
عن الحقوق السياسية كالحق في المشاركة السياسية واالنتخابات والترشيح وتقلد المناصب العليا 

 .(3)السلمي وتكوين الجمعيات واألحزاب واحترام األقليات والوظائف العامة, وحق التجمع واالجتماع
 

                                                 

م, 2006هداية شمعون: النساء والمشاركة السياسية بين المعوقات واإلمكانات المتاحة, مركز شؤون المرأة, غزة,  (1)
 .15, 14ص
 نفسه. رجعالم (2)
 المرجع نفسه. (3)
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 القانون السياسي الفلسطيني: -

أما القانون السياسي الفلسطيني نجده قد مر بمراحل وفترات عدة, عملت النسويات والفكر 
النسوي على إحداث بعض التغيرات أو اإلضافات البسيطة إليه, وتسعى النسويات لتحقيق باقي 

 فيه لخدمة الفكر النسوي. التعديالت
نصت المادة الثانية من االتفاقية اإلسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع 

م على أن:" حق االنتخاب سيكون عامًا وشاماًل بغض النظر عن 1995-9-29غزة, بتاريخ 
ة", كما أشار القانون الجنس والعرق والدين والرأي واألصل االجتماعي والتعليم أو وضع الملكي

على أن "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا  26األساسي الفلسطيني المادة 
وجماعات ولهم حق تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها ... وتشكيل النقابات والجمعيات 

يتم انتخابه باالقتراع العام...  واالتحادات... والتصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثل منهم
وحق تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص... وعقد االجتماعات الخاصة 

 .(1)والعامة والتجمعات"
بين نصوصه عدم  12-1م المواد 1995لعام  13وتضمن قانون االنتخابات الفلسطيني رقم 

ية االنتخابية, حيث عرفت المادة األولى من القانون بأن التمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمل
الناخب" كل فلسطيني أو فلسطينية ممن توفرت فيه/ها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 
لممارسة حق االنتخاب...", وعرفت المرشح بأنه "كل فلسطيني أو فلسطينية ممن توفرت فيه/ها 

المجلس وفقًا لما منصوص عليه في هذا القانون...",  شروط الترشيح لمركز الرئيس أو لعضوية
وفي المادة السادسة تم التأكيد على حقوق ومساواة المرأة, فقد نصت المادة السادسة على" أن 
االنتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة... بغض النظر 

 .(2)كانة االجتماعية واالقتصادية والعلمية"عن الدين والرأي واالنتماء السياسي والم
 م:2005 -1996المرأة الفلسطينية في انتخابات المجالس المحلية  -

ترى النسويات أن أهمية وجود النساء في المجالس المحلية تأتي من تمكينهن من االقتراب 
ناحيتين  فعليًا من الجماهير وخلق حالة تواصل يومي وطبيعي معهم, مما سيكون له األثر من

يجاد حوار مجتمعي يقوم على مبدأ المشاركة من كال  األولى تقبل وجود النساء في الحياة العامة وا 
الطرفين الرجال والنساء, يعمل على تشكيل نسيج مجتمعي يدمج النساء على أساس كفاءتهن 

                                                 

 .317, 316,ص2007(,1)21ياسية: مجلة جامعة النجاح لألبحاث,مجدور المرأة في المشاركة الس (1)
 .317, ص2007(,1)21دور المرأة في المشاركة السياسية: مجلة النجاح لألبحاث,مج (2)
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عرضن لها, وذلك وقدراتهن, الناحية الثانية لتمكين النساء من فرض رؤيتهن النسوية للقضايا التي يت
 .(1)من خالل القنوات الشرعية المتاحة

من ذلك سلسة اتصاالت قامت بها مها الخياط منسقة الوسط لمشروع التعبئة والضغط التابع 
لطاقم شؤون المرأة, مع مسؤولين في وزارة الحكم المحلي ومع النساء في المواقع المختلفة من أجل 

ي المجالس المحلية, وقامت الخياط بتسليم رسالة موقعة من الوصول لصيغ مشتركة لتمثيل النساء ف
طاقم شؤون المرأة إلى صائب عريقات وزير الحكم المحلي, في بداية الرسالة تم التذكير باجتماع 

م, 1997-7-10سابق بين عريقات وبعض العامالت في طاقم شؤون المرأة في مقر الوزارة بتاريخ 
لمحلي استعداده لتعيين نساء في المجالس المحلية في كافة كان قد أبدى خالله وزير الحكم ا

 .(2)المناطق والمواقع
م نجده قد أتاح 1996-12-16عند النظر لقانون انتخابات المجالس المحلية الصادر في 

للجنسين الذكور واإلناث حرية حق االنتخاب والترشيح لعضوية المجالس والهيئات المحلية في 
دة الثامنة منه على أن "تجري االنتخابات بصورة حرة مباشرة وسرية فلسطين, حيث نصت الما

 .(3)وفورية وال يجوز التصويت بالوكالة"
م, وأصبح القانون الثاني 1997عام  12أما قانون االنتخابات المحلية الثاني أقر في شهر 

وبعد صدور  مادة قانونية, 40الذي يعالج شؤون الحكم المحلي الفلسطيني, اشتمل القانون على 
دراك القيادات النسوية أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات المحلية, حاولت المؤسسات  ذلك القانون وا 

 .(4)النسوية العمل على تضمين نظام الكوتا في قانون انتخاب الهيئات المحلية
وجاء الضغط النسوي عبر بيان صادر عن طاقم شؤون المرأة موجه إلى أعضاء المجلس  
ي, تضمن مالحظات واقتراحات حول مسودة قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وأهمها التشريع

ضرورة وجود كوتا نسوية كنوع من التمييز االيجابي لصالح المرأة من خالل وضع كوتا متراكمة 
حسب عدد المرشحات في كل منطقة وحسب عدد المناطق في المحافظة, فإذا كان في منطقة ما 

يحصلن على مقاعد  10نساء من أصل  3% فإن 30ة ترشيح النساء وصلت إلى مقاعد ونسب 10

                                                 

-18, 960دنيا األمل إسماعيل: المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الشكل والمضمون, الحوار المتمدن, ع (1)
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23609م, 9-2004
 .2,صم1997-9-11, الخميس 29صوت النساء:ع (2)
د.كمال إبراهيم عالونة: المرأة الفلسطينية والحكم المحلي أضواء على عضوية النساء في المجالس البلدية  (3)

 http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=5123الفلسطينية, 
 فسه.رجع نالم (4)
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بغض النظر إذا حصلت تلك النساء على األصوات المطلوبة أم ال, وتزيد تلك النسبة حسب عدد 
 .(1)النساء المرشحات في كل منطقة

هن م عقد طاقم شؤون المرأة لقاءين تشاوريين مع نساء ينوين ترشيح أنفس1997-5-24وفي 
النتخابات الحكم المحلي, جرى اللقاء في مقر الطاقم بمدينة رام هللا مع النساء اللواتي يرغبن في 

-5-27الترشح من المدينة, وعقد لقاء ثاني في مقر مركز الشعاع في نابلس يوم الثالثاء 
 .(2)م1997

فسهن, وتقديم تأتي تلك اللقاءات لتقديم المساندة و الدعم للنساء اللواتي ينوين ترشيح أن
 التوعية والمحاضرات واالستشارات القانونية واإلعالمية الالزمة للمرشحات.

م صدر تعميم عن وزير الحكم المحلي يقضي بتعيين امرأة واحدة على األقل في 1998عام 
جميع المجالس المحلية, ولم تكن صيغة التعميم ملزمة فاستجابت بعض المجالس وبعضها اآلخر 

 .(3)عضوًا معيناً  3739سيدة من أصل  68بناء على ذلك التعيين تم تعيين لم يستجيب, و 
أكدت القيادات والفعاليات النسوية رفضها لمبدأ التعيينات وورد على ذلك رفض من طاقم 
شؤون المرأة تضمن رفضًا لمبدأ التعيين, باعتباره نقيضًا للديمقراطية واعتبره الطاقم مؤشرًا على 

نكارًا ألهمية دور المرأة في العملية التنموية وأكد بيان الطاقم احتمالية شل حركة  نصف المجتمع, وا 
على أن االستمرار في سياسة التعيينات يغيب إرادة الجماهير وينتقص من دور المرأة بشكل خاص 
في الوقت الذي تحتاج فيه إلى كافة الطاقات من أجل تحقيق المسؤولية التاريخية التي تتمثل في 

 .(4)مجتمع مدني ديمقراطيبناء 
لتجاوز سلبيات االنتخابات األولى قامت المؤسسات واألطر النسوية ومؤسسات المجتمع 

م, 2005المدني بمحاولة لضمان دور أكبر فعالية للمرأة في االنتخابات التي كان منوي عقدها عام 
د الكلي ألعضاء % من العد20وطالبت تلك المؤسسات بكوتا خاصة للنساء بحيث يكون للمرأة 

% من قوائم األحزاب والقوى السياسية, إلى جانب إطالق حملة توعية في صفوف 30البرلمان, و
 (5)النساء من خالل تعريفهن باألنظمة االنتخابية المختلفة

                                                 

د.كمال إبراهيم عالونة: المرأة الفلسطينية والحكم المحلي أضواء على عضوية النساء في المجالس البلدية  (1)
 http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=5123الفلسطينية, 

 .2,صم1997-6-5, الخميس 23صوت النساء: ع (2)
المحلية الفلسطينية في مرحلتها األولى, المرأة العربية والمشاركة  ريما كتانة نزال: قراءة نسوية لنتائج االنتخابات (3)

 http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=654السياسية 
د.كمال إبراهيم عالونة: المرأة الفلسطينية والحكم المحلي أضواء على عضوية النساء في المجالس البلدية  (4)

 http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=5123الفلسطينية, 
http://www.oppc.pna.net/mag/mag15-سمية السوسي: الكوتا النسائية, مجلة مركز التخطيط,  (5)

16.htm-15-16/p10  

http://www.oppc.pna.net/mag/mag15-16/p10-15-16.htm
http://www.oppc.pna.net/mag/mag15-16/p10-15-16.htm
http://www.oppc.pna.net/mag/mag15-16/p10-15-16.htm
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عرض الطلب الخاص بالكوتا على المجلس التشريعي, وتم رفضه من قبل لجنة األمن  
م, وقدمت اللجنة مالحظات على طلب المؤسسات 2004-7-7والداخلية في جلستها بتاريخ 

النسوية فيما يخص الكوتا موضحة أن نظام الكوتا يتعارض مع أساس االنتخابات القائم على أن 
ناث, وأن تخصيص كوتا للمرأة  الترشيح لمجلس الهيئة المحلية حق يتساوى فيه الجميع ذكورًا وا 

أيضًا اعتبرت اللجنة أن تخصيص كوتا للمرأة في يتعارض مع هذا المفهوم ويوحي بالمحاباة, 
المجالس المحلية أسهل الوسائل للوصول إلى مقعد في مجلس الهيئة المحلية بغض النظر عن 

مكاناتها وقد يؤدي إلى تقاعس المرأة ويثبط من همتها في تطوير ذاتها والتنافس الحر  .(1)قدرتها وا 
للمرأة التي تحصل على أعلى أصوات في  في النهاية أوصت اللجنة بتخصيص مقعد واحد

حالة تمكنت أي من المرشحات من الفوز في المجلس, بعد رفض الطلب قامت المؤسسات النسوية 
بالحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة السياسية, وعملت على إصدار مذكرة تطالب فيها بالكوتا 

أعضاء المجلس التشريعي لضمان وتعديل النظام االنتخابي, كما شكلت مجموعات ضغط على 
 .(2)تصويتهم لصالح الكوتا النسوية

تقوم فكرة الحملة على ضرورة اعتماد تشريعات تعتمد سياسة التدخل االيجابي لصالح المرأة, 
% للنساء في المجالس المحلية والمجلس التشريعي, بدأت 20بتخصيص كوتا نسائية ال تقل عن 

ة الفلسطينية باعتباره منظمة شعبية ضمن إطار وطني يضم عددًا الحملة من االتحاد العام للمرأ 
كبيرًا من المنظمات النسوية, وعمل االتحاد خالل ذلك بإطالق مبادرة للحوار مع المنظمات النسائية 
واألحزاب السياسية, ومنظمات المجتمع المدني األخرى لكسب أوسع تأييد ممكن لفكرة الكوتا 

 .(3)الحملة لتغطي مختلف المناطق الفلسطينيةالنسائية, امتدت نشاطات 
وعقدت عشرات ورشات العمل والتدريبات حول مشاركة المرأة واالنتخابات, أدت نشاطات  

% من الفلسطينيين, وحصلت 70الحملة المختلفة لتزايد الدعم المجتمعي لقضية الكوتا, حيث أيدها 
عي, النجاح األول للحملة كان عندما تم عضوًا من أعضاء المجلس التشري 45الحملة على تأييد 

( على "يضاف إلى قانون انتخاب مجالس 29تعديل قانون االنتخابات المحلية, فقد نصت المادة )
( التي تنص على " حيثما رشحت امرأة يجب أال 47م المادة )1996( لسنة 5الهيئات المحلية رقم )

عن مقعدين لمن يحصلن على أعلى  يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية
 .(4)األصوات"

                                                 

http://www.oppc.pna.net/mag/mag15-سمية السوسي: الكوتا النسائية, مجلة مركز التخطيط,  (1)

16.htm-15-16/p10  

 المرجع نفسه. (2)
 .57, ص2م, الفصل2004تقرير التنمية البشرية  (3)
 رجع نفسه.الم (4)

http://www.oppc.pna.net/mag/mag15-16/p10-15-16.htm
http://www.oppc.pna.net/mag/mag15-16/p10-15-16.htm
http://www.oppc.pna.net/mag/mag15-16/p10-15-16.htm
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 م, وتمت على أربعة مراحل:2005-2004حديثًا أجريت االنتخابات المحلية لعامي 
المرحلة األولى من االنتخابات المحلية: أجريت المرحلة األولى من االنتخابات المحلية في  -

ة األولى من االنتخابات هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة, في الضفة المرحل 36
هيئة محلية في قطاع  14م, وأجريت في 2004-12-23هيئة محلية في  22المحلية في 

( 5م, تم خالل تلك المرحلة إتباع نظام األغلبية وفقًا لقانون رقم )2005-1-27غزة يوم 
 .(1)م الخاص في انتخابات مجالس الهيئات المحلية1996لسنة 

 306سيدة, تنافسوا على  139مترشح, منهم  887رحلة األولى بلغ عدد المترشحين في الم
 .(2)سيدة 52مقعد, ونجحت فيها 

م في الضفة الغربية 2005-5-5هيئة محلية بتاريخ  82المرحلة الثانية: أجريت في  -
هيئة  76وقطاع غزة, في الضفة عقدت المرحلة الثانية من االنتخابات في الضفة في 

محلية في قطاع غزة, وتم خالل هذه المرحلة إتباع نظام  هيئات 6محلية, وأجريت في 
 .(3)م الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية1996( لسنة 5األغلبية وفقًا لقانون )

سيدة بمقاعد للمجالس البلدية في الضفة الغربية  150فازت خالل هذه المرحلة أكثر من 
 .(4)مرشحًا ومرشحة 2485وقطاع غزة من بين 

م محل قانون انتخابات 2005( لسنة 10م حل قانون االنتخابات رقم )2005-8-15 بتاريخ
م قانون الحق 2005-8-29, وصدر بتاريخ  1996( لسنة 5مجالس الهيئات المحلية رقم )

(, من أهم التعديالت: اعتماد أسلوب االنتخاب في 10تضمن تعديالت جديدة على القانون رقم )
القوائم, بعد أن كان االنتخاب يتم على أساس فردي, كما تم اعتماد آلية الهيئات المحلية على أساس 

م 2004جديدة النتخاب المرأة في مجالس الهيئات المحلية, بعد أن منحها القانون المعدل لعام 
 .(5)مقعدين في كل دائرة انتخابية

 ( على:1حيث نص القانون الجديد في المادة ) 

                                                 

-https://www.elections.ps/ar/tabid/579/language/enلجنة االنتخابات المركزية  (1)

US/Default.aspx 

م, 2005, 2005الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن: تقرير حول االنتخابات الفلسطينية في العام  (2)
 .37ص
-https://www.elections.ps/ar/tabid/579/language/enلجنة االنتخابات المركزية  (3)

US/Default.aspx  

م, 2005, 2005لة لحقوق المواطن: تقرير حول االنتخابات الفلسطينية في العام الهيئة الفلسطينية المستق (4)
 .37ص
م, 2005, 2005الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن: تقرير حول االنتخابات الفلسطينية في العام  (5)

 .112, 111ص
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 يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة عشر مقعدًا يجب أن ال يقل " في الهيئة المحلية التي ال -1
 تمثيل المرأة عن مقعدين:

 امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء األولى في القائمة. -أ
 امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك. -ب

في الهيئة المحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة عشر مقعدًا يخصص مقعد للمرأة  -2
 بين األسماء الخمسة التي تلي بند )ب(. من
( الهيئات المحلية التي يقل عدد الناخبين فيها وفقًا للجدول 1يستثنى من أحكام البند ) -3

ناخب, في هذا الحال تترك للقوائم االنتخابية حرية اختيار  1000النهائي للناخبين عن 
 .(1)األماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها

( 5م القانون رقم )2004-12-1رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في تاريخ  إلى أن أصدر
( لسنة 5م, القاضي بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم )2004لسنة 
( التي تنص على "حيثما 28م, تناول التعديل مجموعة من الموضوعات أهمها: المادة )1995

قل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن مقعدين لمن رشحت امرأة يجب أن ال ي
يحصلن على أعلى األصوات من بين المرشحات", وانتخاب رئيس الهيئة المحلية من بين األعضاء 

 .(2)الفائزين بداًل من انتخابه مباشرة من قبل الناخبين
هيئة محلية في الضفة  104المرحلة الثالثة: تمت المرحلة الثالثة من االنتخابات في  -

م, تم خالل المرحلة الثالثة إتباع التمثيل النسبي )القوائم( 2005-9-29الغربية فقط بتاريخ 
 558م, ترشحت فيها 2005( لسنة 10وفقًا لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم )

 .(3)مقعدا 814مرشحًا, تنافسوا على  32274امرأة من بين 
 40م, في 2005-12-15عقدت المرحلة الرابعة من االنتخابات بتاريخ المرحلة الرابعة:  -

هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة, اتبع خالل تلك المرحلة نظام التمثيل النسبي 
م كما في 2005( لسنة 10)القوائم( وفقًا لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم )

 .(4)المرحلة الثالثة

                                                 

م, 2005, 2005لفلسطينية في العام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن: تقرير حول االنتخابات ا (1)
 .112, 111ص
 .110نفسه, ص رجعالم (2)
-https://www.elections.ps/ar/tabid/579/language/enلجنة االنتخابات المركزية (3)

US/Default.aspx 

 السابق. رجعالم (4)
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لجديد ضمن تمثيل أعلى للمرأة في المجلس التشريعي الجديد, وأجبرت هذا التنظيم ا
األحزاب السياسية أو القوائم االنتخابية على كوتة معينة من النساء في قوائمها االنتخابية, 
بينما ترك لها الحرية في اختيار مرشحيها لنظام الوائر مما عكس عدم رغبة األحزاب 

 .(1)خالل الدوائر االنتخابيةالسياسية في تبني أية امرأة من 
-م1996المرأة الفلسطينية في االنتخابات الرئاسية والتشريعية ومجاالت سياسية أخرى  -

 م:2006
 م:1996أ: االنتخابات التشريعية األولى 

تمكنت المرأة الفلسطينية من المشاركة في االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي عقدت في  
من أحدث أشكال مشاركتها السياسية وعملت المؤسسات النسوية بنشاط م, واعتبرت 20-1-1996

كبير من أجل تلك المشاركة من خالل الدورات, ورش العمل, المحاضرات, اللقاءات, ورفع الشعرات 
 .(2)كالشعار الذي ذكر سابقًا عن طاقم شؤون المرأة "بالمشاركة تصنعين الحدث"

 517396إناث, مقابل  495839بية لتلك االنتخابات بلغ عدد المسجالت في القوائم االنتخا
م, وترشح 1995-12-27% للرجال حتى 51% للنساء, 49, أي 1013235ذكور من أصل 
حزب 2فدا, 2فتح, 4مرشحة مستقلة,  16مرشحًا,  672مرشحة من أصل  125للمجلس التشريعي 
 :مرشحات, هن5جبهة التحرير العربية, ونجح منهن 1الشعب الفلسطيني, 

 عدد أصواتها الجهة التابعة لها مدينتها اسم المرشحة
 17944 مستقلة القدس حنان عشراوي 
 20749 حركة فتح نابلس دالل سالمة
 8511 حركة فتح دير البلح جميلة صيدم
 40875 مستقلة غزة راوية الشوا

 40875 حركة فتح غزة انتصار الوزير
ول سيدة فلسطينية وعربية لمنصب الرئاسة, لكنها لم والسيدة سميحة خليل القبج التي ترشحت كأ

 .(3)تنجح
المجال السياسي على وقد يعود السبب في ذلك ألن المرأة لم تثبت جدارتها بعد في المجتمع وفي 

 ألن ثقة المجتمع بجدارة المرأة وجدارتها ما زالت ثقة ضئيلة وضعيفة.وجه الخصوص, أو 
                                                 

لمشاركة السياسية للمرأة هاني حسن عودة: الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الفلسطينية وأثرها في ا (1)
 .13,صم2012الفلسطينية, مؤتمر المرأة الفلسطينية واقع وتحديات ومستقبل, جامعة القدس المفتوحة, 

كمال محمد األسطل: الجندر والتحول السياسي واالجتماعي في فلسطين: المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية  (2)
 م.2005,أغسطس 1,ط3جتماعي, دراسات تنمويةوعملية التحول الديمقراطي والسياسي واال

-18, 960دنيا األمل إسماعيل: المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الشكل والمضمون, الحوار المتمدن, ع (3)
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23609م, 9-2004
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 م:2006ب: االنتخابات التشريعية الثانية 
امرأة, رشحوا أنفسهم على نظام  15مرشح بينهم  414تنافس في االنتخابات التشريعية الثانية 

قائمة  11امرأة, رشحوا أنفسهم على نظام القوائم وتوزعوا بين  71مرشح من بينهم  314الدوائر, و
 .(1)بات العامةم الخاص باالنتخا2005( لسنة 9انتخابية, فقد تمت االنتخابات وفقًا للقانون رقم)

أعطى نظام القوائم في االنتخابات التشريعية تمييزًا ايجابيًا لصالح النساء, إذ اشترط أن 
تتضمن كل قائمة من القوائم االنتخابية المرشحة حدًا أدنى لتمثيل المرأة ال يقل عن واحدة بين 

وصلت للمجلس التشريعي األسماء الثالثة األولى, وأخرى بين األسماء األربعة التالية, بالتالي 
نساء تمكن من  5% من مجمل عدد األعضاء, ومقابل 12امرأة, أي ما نسبته  17م 2006

% من مجمل عدد 6الوصول إلى مقاعد المجلس في االنتخابات التشريعية األولى, أي ما نسبته 
 .(2)أعضاء المجلس التشريعي

ة فقط من بين مجموع الذكور دوائر من الدوائر االنتخابية ترشحت فيها امرأة واحد 9
المرشحين على نفس الدائرة, وترشحت امرأتان عن دائرة المحافظة الوسطى "مركز دير البلح" في 
قطاع غزة, وأربع نساء ترشحن في دائرة نابلس, وكانت أربع نساء فقط مرشحات من قبل تنظيمات 

حين ترشحت باقي النساء  سياسية )امرأتان عن حركة فتح, وامرأتان عن الجبهة الشعبية" في
دوائر انتخابية من ترشيح نساء على الدوائر, وفشلت جميع  5امرأة مستقالت, وخلت  11وعددهن 

مقعد, أي ما نسبته  66امرأة من مجموع  17المرشحات على الدوائر, وعلى مستوى القوائم فازت 
 132عي البالغ عددها % من مقاعد المجلس التشري12.8% من مقاعد القوائم, وما نسبته 25.75
 .(3)مقعداً 

مقاعد لقائمة التغيير  6مقاعد لحركة فتح,  8توزعت مقاعد النساء على النحو التالي: 
واإلصالح "حركة حماس", مقعدًا واحدًا لكل من قائمة الشهيد أبو علي مصطفى "الجبهة الشعبية" 

 .(4)لث "سالم فياض"وقائمة فلسطين المستقلة "مصطفى البرغوثي", وقائمة الطريق الثا
 
 

                                                 

: المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان, الطبعة األولى, غزة, 2006االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية  يناير  (1)
 2,3م, ص02006

 .117م, ص2006تقرير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن  (2)
م, رسالة 2010-1994مريم محمود المزين: المضمون االجتماعي والسياسي للخطاب النسوي الفلسطيني  (3)

 .124, 123, ص2011ماجستير, جامعة األزهر, غزة, 
م, رسالة 2010-1994مريم محمود المزين: المضمون االجتماعي والسياسي للخطاب النسوي الفلسطيني  (4)

 .124, 123, ص2011ماجستير, جامعة األزهر, غزة, 
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 مشاركة المرأة الفلسطينية في المجاالت السياسية األخرى: -ج
% هي السيدة انتصار 7وزيرًا, أي نسبة  25م مثلت وزارتين من بين 1997المرأة حتى عام  

الوزير وزيرة الشؤون االجتماعية, والدكتورة حنان عشراوي وزيرة التعليم العالي سابقًا, بترك السيدة 
عشراوي للوزارة بقيت المرأة وزيرة لوزارة واحدة وارتفع العدد لوزارتين مرة أخرى بعد إنشاء وزارة حنان 

شؤون المرأة التي مثلتها الدكتورة زهيرة كمال, لتأتي لميس العلمي وزيرة ثالثة لتتولى وزارة السياحة, 
ع غزة إدارة ثالث م تولت امرأة واحدة في الحكومة الجديدة في قطا2006وبعد انتخابات عام 

 (1)وزارات, وهي الوزيرة تهاني أبو دقة التي تولت وزارات الشباب والرياضة, المرأة, الثقافة
مشاركة النساء في قيادة األحزاب السياسية فإنها متدنية نسبيًا, وتشير البيانات لعام  أما
اقع القيادية ( من المو %20-%5م إلى محدودية نسبة النساء التي تراوحت بين )2001-2002

لألحزاب السياسية, وتعتبر الجبهة الديمقراطية أكثر األحزاب تمثياًل للنساء في اللجنة المركزية, حيث 
%, أما فتح التي تعتبر من أكبر األحزاب 10%, والجبهة الشعبية 19%, تليها فدا 20تبلغ 

 .(2)% فقط5السياسية فإن تمثيل النساء في لجنتها المركزية 
المؤسسات النسوية لتقوية المرأة داخل األحزاب السياسية, نظم برنامج التثقيف من نشاطات 

المدني في جمعية المراة العاملة عدة ورشات عمل ولقاءات نسوية في جنوب الضفة الغربية, منها 
تناولت موضوع "المرأة في األحزاب السياسية"    في مخيم العزة وحي الدوحة في بيت لحم

ثقفة الميدانية مجدان العزة آليات مشاركة النساء في األحزاب وعملية النسب لها, استعرضت فيها الم
وأكدت على ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية كجزء من حقها في الحياة العامة والمدنية 

 .(3)بناء على قاعدة الشراكة والمساواة في التمثيل في تلك األحزاب
األبحاث والمعلومات في مركز شؤون المرأة انه على الرغم  تذكر هداية شمعون منسقة برنامج

من ضعف نسبة المشاركة السياسية بكافة المجاالت للنساء الفلسطينيات و الذي تعود أسبابه إلى 
النظام السياسي غير المستقر للسلطة الوطنية, العادات والتقاليد والنظرة الدونية للنساء على أساس 

 .(4)النوع االجتماعي
لتمييز ومفهوم الدين, العوامل االقتصادية واالجتماعية المرتبطة باألدوار التي تقع على وا

عاتق الرجال والنساء في القاعدة الجماهيرية, ربط النساء بالمجال الخاص كاإلنجاب ورعاية األسرة 

                                                 

-18, 960دنيا األمل إسماعيل: المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الشكل والمضمون, الحوار المتمدن, ع (1)
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23609م, 9-2004
-2000وفاء محمد عواد: دور المنظمات النسوية الفلسطينية في تفعيل المشاركة السياسية النسوية في الفترة  (2)

 .52,صم2008,  حم, رسالة ماجستير, جامعة النجا2006
 .3,صم1998-6-11, 48صوت النساء: ع (3)
 .15,صم2006السياسية بين المعوقات واإلمكانات المتاحة: مركز شؤون المرأة,  النساء والمشاركة (4)
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بعادهن عن المجال العام, فإن الحركة النسوية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع ا لمدني واألطفال وا 
والجهات الرسمية ما زالت تسعى لتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية ودمج النساء في مواقع 

 .(1)صنع القرار
يعكس ذلك رؤية النسويات حول مشاركة المرأة الفلسطينية في المجال السياسي أنها ما زالت 

شرعين في المجتمع ضعيفة وبنسبة قليلة رغم تلك األنشطة والتدريبات, و الضغط على الم
 الفلسطيني.

يالحظ أيضًا مما سبق أن الحركة النسوية في عملها على تعزيز مشاركة المرأة في المجال 
السياسي وغيرها من المجاالت األخرى ترتكز على بنود وقرارات المؤتمرات الدولية والعالمية, وليس 

نفسه, مثل قرارات مؤتمر بكين على ما يناسب المرأة في المجتمع الفلسطيني وثقافة المجتمع 
والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان, يالحظ أيضًا أن القوانين التي يعمل بها حتى اآلن في الضفة 
الغربية وقطاع غزة هي قوانين قديمة, أجريت التعديالت على بعضها وبعضها أضيف حديثًا, 

ق االنتخاب لجميع المواطنين بغض بالمجمل العام لم يفرق القانون بين الرجل والمرأة فقد أتاح ح
النظر عن الجنس, العرق, الدين, الرأي, األصل االجتماعي, التعليم, وأعطى الحق لكافة المواطنين 
ناث المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات وحق تشكيل األحزاب السياسية, وغير  ذكورًا وا 

 ذلك من الحقوق السياسية.
ويات بالمشاركة السياسية للمرأة من خالل أعمال المؤسسات النسوية يالحظ مدى اهتمام النس

وأنشطتها مثل محاوالتها تضمين نظام الكوتا في قانون انتخابات الهيئات المحلية أواًل, ومن خالل 
ضغط المؤسسات النسوية على صانعي القرار والمشرعين إليجاد الكوتا كنوع من التمييز االيجابي 

لك إحدى محاوالت النسويات لتفعيل وزيادة مشاركة النساء في المجال السياسي لصالح المرأة, وت
 عبر تعديل القوانين بما يخدم التوجه النسوي.

بالفعل تمكنت النسويات من إحداث تعديالت على بعض المواد مثل التعديل الذي تم على 
نون انتخاب مجالس ( على أن يضاف إلى قا29قانون االنتخابات المحلية, حيث نصت المادة )

( التي تنص على " حيثما رشحت امرأة يجب أال 47م المادة )1996( لسنة 5الهيئات المحلية رقم )
يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن مقعدين لمن يحصلن على أعلى 

 األصوات, وغيرها من مواد القانون الفلسطيني.
 

 
 

 
                                                 

 مرجع نفسه.ال (1)
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 المبحث الثاني
 االجتماعيالنسوي  الفكر التشريعي

م وخضوع الضفة الغربية للحكم األردني وقطاع غزة لإلدارة المصرية, 1948بعد نكبة عام 
م, ثم طبق فيها قانون األحوال 1951طبق في الضفة الغربية قانون حقوق العائلة األردني لعام 

قطاع غزة م صدر عن الحاكم العام ل1954م, وفي عام 1976( لسنة 61الشخصية األردني رقم )
( وهما القانونان المطبقان لحتى اآلن في الضفة الغربية 303قانون حقوق العائلة باألمر رقم )

وقطاع غزة, ويعالجا مسائل األحوال الشخصية, باالستناد على قانون األحوال الشخصية العثماني 
 .(1)م1919لسنة 

ة الفلسطينية, مع إبقائها على م انتقلت تبعية المحاكم إداريًا للسلطة الوطني1994بعد عام و 
م, وجميع القوانين التي كانت مطبقة قبل عام 1976قانون األحوال الشخصية األردني لعام 

م الذي نص على أن يستمر العمل 1994( لسنة 1م من خالل إصدار مرسوم رئاسي رقم )1967
المحتلة حتى يتم م في األراضي 1967-6-5بالقوانين واألوامر التي كانت سارية المفعول قبل 

 .(2)توحيدها
م وانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني وبدأه أعماله في مجال التشريع 1996وبعد انتخابات 

والرقابة أصبحت الفرصة مواتية أكثر لتوحيد قانون األحوال الشخصية, وتزايدت المطالب من قبل 
ألحوال الشخصية المطبقة واألخذ المؤسسات النسوية ومراكز حقوق اإلنسان بضرورة تعديل قوانين ا

 .(3)بالمعايير الدولية واتفاقيات حقوق اإلنسان
وبشكل خاص  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدرت في شهر 

لغاء كافة مظاهر 1979من عام  12 م, وما تنص عليه من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وا 
ه المرأة, وبالفعل تم تشكيل لجنة في الضفة الغربية ولجنة في قطاع غزة اإلجحاف والتمييز اتجا

تكلفن من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات بإعداد مشروع قانون أحوال شخصية, وانتهت اللجنتان 
                                                 

الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية في منظومة قوانين األحوال الشخصية, دراسة حالة للوضع القانوني للمرأة في  (1)
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد منظومة قوانين األحوال الشخصية المطبقة في قطاع غزة مقارنة مع 

-http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/privateالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان -المرأة, وحدة المرأة
law-women.htm 

م, 2013منهاج التوعية نحو مشاركة سياسية فاعلة للمرأة الفلسطينية: مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي,  (2)
 .117ص
الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية في منظومة قوانين األحوال الشخصية, دراسة حالة للوضع القانوني للمرأة في  (3)

منظومة قوانين األحوال الشخصية المطبقة في قطاع غزة مقارنة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
 http://www.pchrgaza.orgلحقوق اإلنسان  المركز الفلسطيني-المرأة, وحدة المرأة
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من إعداد مشروعين لألحوال الشخصية, وتم تشكيل لجنة رئاسية لدراسة المشروعين والخروج 
 .(1)لمجلس التشريعي, لكن لم يعرض على المجلس أي من المشروعينبمشروع واحد يعرض على ا

يعتبر قانون األحوال الشخصية من أهم القوانين وأكثرها مساسًا باألسرة عمومًا والمرأة على  
وجه الخصوص, فهو ينظم جميع األمور المتعلقة بالزواج, الطالق, الميراث, ويمكن عرض محتوى 

 ث نقاط:قانون األحوال الشخصية بثال
كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر,مسكن ,نفقة ,أحكام األهلية  .1

 ,الحجر والوصايا وأنواعها.
 كل ما يتعلق بالطالق, أحكامه, آثاره من نفقة وعدة, وغيرها. .2
 .(2)كل ما يتعلق بأحكام اإلرث, وفي الفقه يطلق عليه أحكام الفرائض .3
مؤسسات النسوية على المطالبة بتعديلها في قانون من الموضوعات التي تعمل ال .4

 األحوال الشخصية, وتقديم المقترحات عليها:
 أواًل: الفكر التشريعي النسوي االجتماعي في قانون األحوال الشخصية:

 الزواج: -1
م المعمول به في قطاع غزة خاليًا من 1954جاء تعريف الزواج في قانون حقوق العائلة 

م المعمول به في الضفة الغربية جاء 1976قانون األحوال الشخصية األردني تعريف الزواج, أما 
يجاد نسل  (3تعريف الزواج فيه في المادة ) وهو" عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعًا لتكوين أسرة وا 

 .(3)بينهما"
تأخذ النسويات والمؤسسات النسوية مالحظات على تعريف الزواج في قانوني حقوق العائلة 

وال الشخصية بأنه: تغيب تعريف الزواج في قانون حقوق العائلة األمر الذي أدى إلى واألح
غموض األسس التي تحكم العالقة بين طرفي عقد الزواج, وتغيب المساواة بين الرجل والمرأة, أما 
قانون األحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية لم ينص تعريف الزواج فيه على المساواة 

                                                 

الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية في منظومة قوانين األحوال الشخصية, دراسة حالة للوضع القانوني للمرأة في  (1)
منظومة قوانين األحوال الشخصية المطبقة في قطاع غزة مقارنة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

-http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/privateالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان -وحدة المرأةالمرأة, 
law-women.htm 

 نفسه. رجعالم (2)
زينب الغنيمي: قراءات من منظور النوع االجتماعي في القوانين الفلسطينية)قانون األحوال الشخصية, قانون  (3)

 .9,صم2011المرأة,  العقوبات, قانون العمل(, مركز شؤون 
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لحقوق والواجبات بين طرفي العقد, ولم ينص أيضًا على ديمومة العقد, ولم يحدد األسس التي في ا
 .(1)تحكم العالقة بين طرفي العقد

أما مقترح تعريف الزواج الذي قدمته المؤسسات النسوية, كمقترح بديل ومعدل عن تعريف 
الدوام بين رجل وامرأة  الزواج في قانوني األحوال الشخصية, ينص على "الزواج عقد على وجه
 .(2)يحالن لبعضهما متساويين في الحقوق والواجبات, غايته بناء أسرة مستقرة"

اهتمت النسويات بجانب المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في عقد الزواج, انطالقًا من 
اج عقد على أن المرأة والرجل يجب أن يتساويان في كافة مجاالت الحياة, وقد ال يكون عقد الزو 

وجه الدوام نتيجة عدم االتفاق وصعوبة الحياة بين الرجل والمرأة مثاًل, وتجاهلت النسويات في 
يجاد نسل" واكتفت ب بناء أسرة مستقرة, كداللة على أن الزواج ليس من  تعديل مقترح الزواج " وا 

 دوافعه إيجاد نسل.
 سن الزواج: -2

م على جعل سن الزواج 1977والمعدل في عام ( 61نص قانون األحوال المدنية المؤقت رقم)
 (303 )سنة هجرية للفتى, أما في غزة عمل بقانون رقم 16سنة هجرية للفتاة و 15في الضفة 

سنة للفتى,  18سنة للفتاة, و 17م, والذي يحدد سن الزواج األدنى ب 1954الذي صدر عام 
تاة التي هي دون ذلك السن إذا ويعطي القاضي بناء على القانون صالحيات السماح بتزويج الف

سنوات والفتى يقل عمره  9بلغت سن النضج ووافق والداها على ذلك, إال إذا كان عمرها يقل عن 
 .(3)سنة يمنع القانون زواجهم في هذه الحالة بتاتاً  12عن 

 ترى النسويات في ذلك أن القانون سمح بتزويج المراهق والمراهقة البالغين دون السن القانوني
 و بإذن القاضي, ويقدمن اقتراحات لتعديل قانون سن الزواج:

 تكتمل أهلية الزواج للخاطب والمخطوبة بتمام الثامنة عشر ميالدية من العمر. -
يجوز للقاضي أن يأذن بزواج ناقص األهلية سنًا إذا أتم السادسة عشرة من العمر  -

 .(4)بموافقة الولي في الحاالت التي يحددها القانون 
 عامًا: 18الت التي يحددها القانون للسماح بزواج من هم أقل من والحا

                                                 

زينب الغنيمي: قراءات من منظور النوع االجتماعي في القوانين الفلسطينية)قانون األحوال الشخصية, قانون  (1)
 .9,صم2011,العقوبات, قانون العمل(, مركز شؤون المرأة

شارات القانونية, وثيقة حقوقية نحو العدالة واإلنصاف للمرأة في الحقوق العائلية: مركز األبحاث واالست (2)
 .6,صم2013

ظاهرة الزواج المبكر: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا  (3)
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8803 

من أجل حقوق عادلة للمرأة في قانون األحوال الشخصية: مشروع المساعدة القانونية للنساء في قطاع غزة, مركز  (4)
 .5,صم2013ات القانونية للمرأة , األبحاث واالستشار 
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 الحمل غير الشرعي. -أ
 اليتيم من جهة األب واألم. -ب
ال يجوز بأي حال من األحوال إعطاء اإلذن بالزواج لناقص األهلية دون سن السادسة  -ت

 عشرة من العمر.
عامًا إال إذا تحقق يمنع إجراء عقد الزواج على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بعشرين  -ث

 .(1)القاضي من موافقتها وقناعتها
يالحظ من اقتراح النسويات على سن الزواج وشروط عقد الزواج قبل سن الثامنة عشر, أنه 
يجب انتظار حدوث الفعل الحرام كي يتم الزواج بعد ذلك, وأن الزواج في ذلك العمر غير مسموح 

 إال لليتيم.
اء قانون سن الزواج الوارد في قانون العائلة واألحوال المؤسسات النسوية بإلغ تطالب

الشخصية, وتعديله, واعتبار ذلك الزواج زواج مبكر يضر بالمجتمع, ويكلف الدولة الكثير, ويضر 
بطرفي عقد الزواج, وأخذت تلك المؤسسات بالضغط على صناع القرار والمشرعين لتعديل 

 القانونين.
على صناع القرار لتعديل قانون سن الزواج, أقام طاقم من أوجه ضغط المؤسسات النسوية 

شؤون المرأة حملة وطنية من أجل رفع سن الزواج, يذكر أنها جاءت نتيجة حاجة مجتمعية خاصة 
وأنها خطوة طموحة وجادة لتوحيد عمل كافة المؤسسات واألحزاب في برنامج عمل محدد شعاره 

 .(2)نونيةاألبرز رفع سن الزواج إلى سن األهلية القا
خالل أنشطة الحملة نظمت غدير المصري منسقة مشروع الضغط والتعبئة التابع لطاقم 
شؤون المرأة في شمال الضفة الغربية اجتماعًا حول مشكلة "الزواج المبكر" حضره عدد من أعضاء 

لصحافة المجلس التشريعي وممثلو وممثالت العديد من المنظمات النسائية والنقابية وبلدية نابلس وا
 .(3)م1998-6-6والتليفزيون في 

أكدت غدير المصري خالل االجتماع على ضرورة إيجاد آلية لسن قانون يتعلق برفع سن  
الزواج, وأكدت النائبة دالل سالمة أن اهمال القوانين طيلة تلك الفترة الطويلة خلق حالة من 

زواج بما يتالءم واكتمال وعي الفوضى وطالبت المجتمع ورجال الدين بالعمل على تحديد سن ال

                                                 

وثيقة حقوقية نحو العدالة واإلنصاف للمرأة في الحقوق العائلية: مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة,  (1)
 .6م, ص2013

 .7,صم1998-10-22, 57صوت النساء: ع (2)
 .3,صم1998-6-11, 48صوت النساء: ع (3)
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الفتاة ونضجها, وأكد النائب حسن خريشة على ضرورة سن قانون إلزامي لرفع سن الزواج وربطه 
 .(1)بالتعليم, وسن قانون يعاقب المخالفين

وضمن فعاليات الحملة الوطنية أيضًا عقد طاقم شؤون المرأة اجتماعين للمؤسسات في الخليل 
-7-15ع األول في قاعة جامعة القدس المفتوحة في الخليل بتاريخ وبيت لحم, عقد االجتما

م, حضرته العديد من المؤسسات المعنية بالموضوع, خالل االجتماع أكدت منسقة الطاقم 1998
ووضع مشكلة الزواج  (2)فدوى عباد على ضرورة تكاثف الجهود والتعاون بين تلك المؤسسات

يد من المشاكل التي سببها الزواج المبكر, تحدث األستاذ المبكر ضمن أولوياتها, كما طرحت العد
توفيق نصار مدير دائرة اإلحصاء المركزية في الخليل خالل االجتماع عن نسب وأرقام إحصائية 
جمعتها الدائرة تظهر ارتفاعًا في نسب الزواج المبكر وعدد األوالد وعدد الفتيات والتسرب من 

قي مدن الضفة, كما وعد بالتعاون مع الطاقم و إمداده المدارس في الخليل, مقارنة مع با
 .(3)بالمعلومات الالزمة, وطالب جميع المؤسسات بوضع قانون يمنع حاالت الزواج المبكر

م, خالل االجتماع 1998-4-22عقد االجتماع الثاني في اإلغاثة الزراعية في بيت لحم يوم 
دين اإلسالمي والمسيحي للحديث عن ذلك في طالبت فيروز )مرشدة اجتماعية( بالتوجه لرجال ال

الخطب والصلوات, أما نادية حرب )مرشدة زراعية( طالبت بوضع برامج وشواهد حية على قضايا 
 الزواج المبكر من خالل الراديو والتلفزيون, وفي نهاية االجتماع تم الخروج بالتوصيات التالية:

 سنة ومهماتها: 18تشكيل لجنة مشرفة على حملة رفع سن الزواج إلى  .1
 التنسيق مع المؤسسات المعنية. .2
 االتصال مع أعضاء المجلس التشريعي وصانعي القرار. .3
 الدور اإلعالمي ومواكبته للحملة. .4
 الدور التوعوي وتبني كل مؤسسة لتلك الفكرة. .5
 جمع المعلومات لتدعيم الحملة. .6
نسانية ودينية .7  .(4)التنسيق مع مؤسسات حقوقية وا 

عامًا,  18الحملة بمسيرة شبابية تحت شعار سن قانون يحدد سن الزواج ب في غزة افتتحت 
وانطلقت تحت رعاية الوزيرة أم جهاد وزيرة الشؤون االجتماعية, شاركت فيها البرامج الشبابية في 

                                                 

 .3,صم1998-6-11, 48صوت النساء:ع (1)
 .3,صم1998-4, 51صوت النساء: ع (2)
 المرجع نفسه. (3)
 رجع نفسه.الم (4)
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كل من جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية, مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي, ومؤسسة الثقافة 
 .(1)والفكر الحر

وضمن فعاليات الحملة في قطاع غزة عقد لقاء تشاور ضم دوائر المرأة في الوزارات, 
المنظمات األهلية, المؤسسات النسوية, المراكز الحقوقية, األحزاب السياسية, وشخصيات وطنية, 
وضحت نادية أبو نحلة منسقة الطاقم في قطاع غزة أن هذا اللقاء التشاوري يهدف لوضع خطة 

عامًا, وأجمع المشاركون في اللقاء  18شتركة للضغط باتجاه قانون يحدد سن الزواج ب وطنية م
على أن يتم اختيار لجنة من المشاركين تقوم بصياغة مسودة لوثيقة التفاهم ما بين المؤسسات 
 والمراكز النسوية ودوائر المرأة في الوزارات واألحزاب السياسية, ونقابات العمال, وأن يتم عرض عقد

 .(2)الوثيقة على أكبر عدد من المهتمين للمصادقة عليها وااللتزام بها
قدمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح رسالة إلى المجلس 

 18م, حول رفع سن الزواج في قانون األحوال الشخصية للجنسين إلى 2005-3-1التشريعي في 
( من قانون 5ح من المجلس التشريعي التعديل الفوري للمادة )سنة شمسية, حيث طالبت مفتا

م الساري المفعول في الضفة الغربية, بحيث يشترط في 1976لسنة  61األحوال الشخصية رقم 
أهلية الزواج " أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة 

 .(3)شمسية"
( من قانون حقوق العائلة الساري المفعول في قطاع غزة 4ديل المادة )تعطالبت النسويات بو 

, ليصح " يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم 
الثامنة عشرة سنة شمسية", وقد أوضحت مفتاح في بداية الرسالة اإلحصاءات الصادرة عن الجهاز 

م الخاص بحاالت الطالق, والتسرب من المدارس, وفي 2000فلسطيني عام المركزي لإلحصاء ال
 .(4)نهاية الرسالة وضحت اآلثار السلبية للزواج المبكر على األزواج وعلى العائلة الفلسطينية

 شروط انعقاد الزواج: -3
( 17-14( من قانون حقوق العائلة, والمواد )23-21تتضح شروط انعقاد الزواج في المواد )

 انون األحوال الشخصية األردني اللذان حددا شروط انعقاد الزواج بما يلي:من ق
 التأكيد على انعقاد النكاح بإيجاب وقبول من الزوجين أو وليهما في مجلس العقد. .1

                                                 

 .7,صم1998-10-22, 57صوت النساء: ع (1)
 نفسه. رجعالم (2)
سنة شمسية: المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي  18إقرار قانوني برفع سن الزواج للجنسين إلى  (3)

 م.2005,والديمقراطية مفتاح
سنة شمسية: المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي  18رار قانوني برفع سن الزواج للجنسين إلى إق (4)

 م.2005,والديمقراطية مفتاح
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وجوب شرط الصراحة في اإليجاب والقبول, إال أن القانون األردني أضاف للعاجز  .2
 عنها الصراحة بإشارته المعلومة.

في صحة عقد النكاح حضور شاهدين مكلفين, وجواز شهادة أصول االشتراط  .3
الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد, أما قانون األحوال الشخصية األردني حدد 

 جنس الشهود برجلين أو رجل وامرأتين.
 .(1)أن يتم إجراء العقد أمام القاضي أو المأذون وضرورة تسجيل عقد الزواج .4
ة في ذلك أن شروط انعقاد الزواج حسب ما جاء في القانونين تنتقد المؤسسات النسوي .5

بها تمييز على المرأة, منه إجراء عقد الزواج دون حضور صاحبة الشأن وهي أحد 
طرفي العقد, وأن كال القانونين أجازا الوكالة في إبرام عقد الزواج بشكل مطلق ودون 

في عقد الزواج, وخلو  ضوابط, وأن غالبية الفتيات ال يعلمن شيئًا عن حقوقهن
القانونين من سالمة الصحة البدنية الشتراط إتمام عقد الزواج وذلك يتناقض مع كون 
الزواج غايته بناء أسرة مستقرة خاصة وأن المجتمع الفلسطيني فيه نسبة كبيرة من 
زواج األقارب الذي يؤدي إلى زيادة فرصة إنجاب أطفال معوقين بسبب األمراض 

 .(2)الوراثية
بناء على ذلك جاءت اقتراحات تعديالت المؤسسات االنسوية على شروط انعقاد الزواج 

 كما يلي:
 يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون طرفاه عاقلين متمتعين باألهلية القانونية. .1
يباشر الخاطب والمخطوبة إجراءات عقد الزواج بأنفسهم, وال تجوز الوكالة في عقد  .2

 خارج البالد. الزواج إال إذا كان الموكل
يجوز استثناءًا منح اإلذن من القاضي لناقص األهلية, ما عدا الحاالت التي يحددها  .3

 القانون.
يلتزم الخاطبان بإجراء فحص طبي قبل عقد الزواج من األمراض السارية, المعدية,  .4

والوراثية, ويصدر قاضي القضاة التعليمات الخاصة بذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة 
جراء العقد لخاطبين ظهر في الفحص الطبي الخاص بهما أنهما مصابان ويمنع إ

                                                 

زينب الغنيمي: قراءات من منظور النوع االجتماعي في القوانين الفلسطينية )قانون األحوال الشخصية, قانون  (1)
 .11ص’ م2011المرأة,  العقوبات, قانون العمل(, مركز شؤون 

 رجع نفسه.الم (2)
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بأحد األمراض التي تورث, أو احتمال وقوع ضرر يمس بصحة نسلهما في المستقبل, 
 .(1)ومن يتم العقد مع علمه بوجود هذا الخلل يعاقب بالعقوبات التي يحددها القانون 

 التحقق من الرضا بالزواج: -4
وية نصًا خاصًا بالتحقق من رضا الطرفين قبل إتمام عقد الزواج, جاء تقترح المؤسسات النس

قبل التحقق التام من الرضا بعبارات صريحة صادرة عن  -1في النص "ال يعقد القاضي الزواج: 
قبل تالوة مضمون عقد الزواج على طرفي العقد بحضور  -2طرفي العقد أو وكالئهما المفوضين,

 -4معرفتهما لحقوقهما المتعلقة بعقد الزواج التي ينص عليها القانون, قبل التحقق من  -3الشهود, 
 .(2)تحدد بنظام إجراءات التحقق من الرضا الواجب إتباعها لتطبيق أحكام هذه المادة"

في هذا الجانب وجه طاقم شؤون المرأة رسالة إلى قاضي القضاة في المحكمة الشرعية في 
يها الطاقم التحقق من إرادة ورضى المرأة عند عقد القران, م, يطلب ف1996-11-26القدس بتاريخ 

وجهت الرسالة إلى فضيلة الشيخ يعقوب شبانة بعنوان "التحقق من إرادة ورضى المرأة عند عقد 
القران", بدأت الرسالة بالتذكير أن الشرع والقانون يلزمان بتوفر شرط الرضا بالزواج كركن من 

ت والتقاليد واختالل العالقات االجتماعية وضعف موقف المرأة في أركان عقد الزواج, وأن العادا
لى تغيب إرادتها في عقد زواجها  .(3)الكثير من األحيان يؤدي إلى عدم تحقق الرضا وا 

كراه قد  وذكر الطاقم في رسالته أن الحاالت التي تبين فيها أن عقد الزواج تم بضغط وا 
فشل انتهت بالطالق دون أن يذكر الطاقم أعداد أو  تزايدت األمر الذي أدى إلى مشاكل وحاالت

نسب أو إحصائيات عن تلك الحاالت التي تزايدت, ثم طلب الطاقم من قاضي القضاة الشيخ 
يعقوب شبانة التعميم على القضاة الشرعيين والمأذونين بضرورة التحقق من قبول المرأة ورضاها 

جابة مقتضبة بل على القاضي توجيه عدد بسؤالها في معزل عن أهلها وعدم االكتفاء بسؤا ل واحد وا 
 .(4)من األسئلة التي يمكن من خاللها التعرف على إرادة المرأة الفعلية

في النهاية ذكرت الرسالة أن الحياة المشتركة تقوم على المودة والرحمة والرضا, زأن الكثير  
ة الحقيقة والصمت وترك من النساء وبخاصة صغيرات السن يظنن أن عدم اإلفصاح عن الرغب

األمر للولي هو من باب التأديب والحشمة, والمؤمنة يجب أن تكون جريئة في الحق, صادقة 

                                                 

وثيقة حقوقية نحو العدالة واإلنصاف للمرأة في الحقوق العائلية, مركز األبحاث و االستشارات القانونية للمرأة,  (1)
 .7م, ص2013

 ,القدس,1أسمى خضر: القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية, مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, ط (2)
 .130م, ص1998

 .2,صم1996-12-12, 11صوت النساء: ع (3)
 نفسه. مرجعال (4)
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تصرح بوضوح عن رغبتها أو رفضها, مع ذكر العديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة 
 .(1)التي تدل على وجوب معرفة رأي المرأة في الزواج

تراح الخاص بالتحقق من الرضا قبل الزواج من االقتراحات الجيدة والتي تحلق يعتبر هذا االق
 الفائدة لطرفي عقد الزواج, وتقلل من نسب الزواج الذي يتم دون رضا إحدى الطرفين.

 النفقة: -5
هي النفقة الزوجية الواجبة أثناء قيام الزواج وأثناء العدة من طالق أو تفريق وتشمل النفقة كل 

الزوجة في معاشها في حدود قدرة الزوج مثل: الطعام, الشراب, اللباس, الكسوة, السكن, ما تحتاجه 
 .(2)الخدمة إذا لزمها خدمة, نفقات الوالدة والعالج, ونفقات تجهيز الكفن بعد موتها

(, نص أيضًا قانون 66-57نص قانون حقوق العائلة حول موضوع النفقة في المواد )
(, وأخذت على القانونين فيما يتعلق 82-66الموضوع في المواد )األحوال الشخصية حول نفس 

بموضوع النفقة المالحظات التالية: حرمان الناشز من النفقة )الناشز هي الزوجة التي تترك دار 
زوجها وتذهب, أو إذا كانت الدار لها ومنعت زوجها من الدخول قبل أن تطلب نقلها إلى دار 

الذي تراضى عليه الزوجان أو بحكم القاضي وجواز زيادتها ونقصها أخرى(, ولزوم النفقة بالقدر 
بتغيير األسعار أو تبدل حال الزوج للنفقة باعتباره الحد األدنى من القوت والكسوة الضروريين 

 .(3)للزوجة
أخذ على القانونين أيضًا إعطاء الصالحية للقاضي بالسماح للزوجة باالستدانة على الزوج إذا 

فاق عليها, و يحق للقاضي في القانونين إعطاء الزوجة مقدار نفقتها من مال الزوج عجز عن اإلن
الغائب, وأن النفقة تحسب من تاريخ الطلب وتسقط عن المدة السابقة لرفع الدعوى, وسقوط نفقة 

 .(4)العدة إذا لم تقدر قبل انقضاء مدة العدة سواء بالرضاء أو القضاء
فقة في قانوني حقوق العائلة واألحوال الشخصية, قدمت بعد تلك المآخذ على موضوع الن

المؤسسات النسوية اقتراحات تعديل قانون النفقة بأن تستحق المرأة النفقة منذ تاريخ استحقاقها على 
أال تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى, و أن ال يسقط دين النفقة بمرور الزمن وبسقوط مدة العدة حتى 

بعد انتهاء المدة, أما الحامل فيجب أن تكون نفقتها طيلة مدة الحمل لو تمت المطالبة القضائية 

                                                 

 .2,صم1996-12-12, 11صوت النساء: ع (1)
زينب الغنيمي:  قراءات من منظور النوع االجتماعي في القوانين الفلسطينية )قانون األحوال الشخصية, قانون (2)

 .15, صم2011العقوبات, قانون العمل(, مركز شؤون المرأة, 
 نفسه. رجعالم (3)
 نفسه. رجعالم (4)
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ولها الحق بمصاريف الوالدة في حال الطالق, وفي حال الوفاة تصرف النفقة من مال الزوج 
 .(1)المتوفي وال تسقط المطالبة القضائية بها إال بعد مرور سنة من تاريخ الوضع

ه مبلغًا على حساب النفقة أثناء نظر الدعوى, أما والقاضي له أن يأمر الزوج بإعطاء زوجت
إذا كان الزوج معسرًا وكانت الزوجة عاملة ولها دخل ثابت ال يحكم القاضي بالنفقة لها, ويعاد 
النظر بالموضوع إذا توقف معاشها ولم تعد قادرة على اإلنفاق, وأن تكون النفقة على األسرة 

له, ويجب إخضاع المطالبة بالنفقة للقضاء المعجل مسئولية مشتركة على الزوجين كل حسب دخ
وا عفاء دعاوي النفقة من الرسوم القضائية, ويحصل مال النفقة من صندوق النفقة الحكومي ويتم 

 .(2)تحصيلها من الزوج الحقاً 
 ثانيًا: الفكر التشريعي النسوي االجتماعي في قانون العقوبات:

لقانونية التي تحدد الجرائم وما يترتب عليها من قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد ا
م 1936( لسنة 74عقوبات, في فلسطين قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة هو القانون رقم )

الذي وضعه المندوب السامي في فترة االنتداب البريطاني على فلسطين, ويشكل األسس العامة 
م المعمول به في الضفة الغربية, 1960( لسنة 16التي بني عليها قانون العقوبات األردني رقم )

وعملت السلطة الوطنية الفلسطينية على إنشاء قانون عقوبات جديد, أعد مشروع قانون العقوبات 
 .(3)م لكن لم يتم إقراره2001وقدم للقراءة األولى في المجلس التشريعي عام 

ة وقدمت لها اقتراحات من جوانب قانون العقوبات التي تعترض عليها المؤسسات النسوي
 تعديالت, البنود التي تتعلق في القتل على خلفية الدفاع عن الشرف.

 القتل على خلفية الدفاع عن الشرف: -
" يستفيد من 1," 340نص قانون العقوبات األردني على العذر المحل في القتل في المادة 

مع شخص آخر, وأقدم على العذر المحل من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا 
"يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو اإليذاء من  2قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو أحدهما", 

                                                 

وثيقة حقوقية نحو العدالة واإلنصاف للمرأة في الحقوق العائلية, مركز األبحاث و االستشارات القانونية للمرأة,  (1)
 .10, 9م, ص2013

 نفسه. رجعالم (2)
انون األحوال الشخصية, قانون زينب الغنيمي:قراءات من منظور النوع االجتماعي في القوانين الفلسطينية )ق (3)

 .26, 27م, ص2011العقوبات, قانون العمل(, مركز شؤون المرأة, 
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العذر المخفف إذا فاجأ زوج أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غير 
 .(1)مشروع"

"يستفيد من  1ن القانونين السابقين, القانون المعدل الذي تقترحه المؤسسات النسوية بداًل م
العذر المخفف كل من ارتكب الفعل الجرمي وهو تحت تأثير سورة غضب شديدة من جراء فعل 
غير محق أتاه المجني عليه" على اعتبار أن هذا النص ينطبق على الذكر واألنثى وعلى كل 

 .(2)اعتداء أو جرم دون تخصيص يوحي بأن جسد المرأة أهم من حياتها مثالً 
التي تنص على "تعد األفعال اآلتية دفاعًا مشروعًا: فعل  341قدم اقتراح أيضًا لتعديل المادة 

من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعًا عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو 
غيره أو  عرضه" , ليصبح نصها بعد التعديل " تعد األفعال اآلتية دفاعًا مشروعًا: فعل من يقتل

يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعًا عن نفسه أو عن غيره عند تعرضه العتداء جسدي أو 
جنسي" على اعتبار أن نصه ال يفصل بين النفس والجسد ويعامل االعتداء الجنسي كاعتداء على 

 .(3)النفس
ى خلفية في هذا الجانب وللضغط على المشرعين لتعديل القوانين الخاصة بعقوبات القتل عل

الدفاع عن الشرف, تقدم طاقم شؤون المرأة برسالتين إلى الرئيس والمجلس التشريعي في يوليو 
م على أثر قيام البعض بقتل نساء بداعي الشرف وطالب الطاقم باتخاذ إجراءات رادعة ضد 1996

 .(4)القتلة الذين يتخذون من سلطة العشيرة سندًا لهم
ادر عن طاقم شؤون المرأة على أنها تطالب السلطة أكدت الحركة النسوية في بيان ص

الوطنية الفلسطينية أن تمارس دورها القانوني والتنفيذي بما يتوافق واألعراف الدولية ويضمن حماية 
المواطنين خاصة المرأة, وأن انتشار ظاهرة القتل على خلفية الشرف في مجتمعنا تفسح المجال أمام 

ات الرتكابها, ودعت كافة المؤسسات المجتمعية الحقوقية والنسوية تفشي الجريمة واختالف المبرر 
إلى تكثيف جهودها وتوحيدها لمحاربة العقلية العشائرية التي تنظر للمرأة على أنها جزء من أمالك 

 .(5)العشيرة
أكدت أيضًا على أنه يجب تجريم القتل من خالل القانون وعدم اعتبار العذر المخفف أو ما  

ة الدم" عذرًا للقتل, وضرورة معاقبة الجناة والقتلة بما يستحقونه من عقاب لردع كل من يسمى "فور 

                                                 

,القدس, 1أسمى خضر: القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية, مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, ط (1)
 .207, 206, صم1998

 المرجع نفسه. (2)
 المرجع نفسه. (3)
 .5,صم1997-1-9, 13صوت النساء: ع (4)
 .2,صم1997-5-22,  22صوت النساء: ع (5)
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يفكر بارتكاب مثل هذه الجريمة أو يجعل من نفسه قاضيًا يتحكم بحياة اآلخرين, أخيرًا أكدت 
 الحركة النسوية رفضها رفضًا قاطعًا جملة وتفصياًل أن تدفع المرأة ثمن تلك العقلية وثمن أخطاء

 .(1)غيرها
يالحظ مدى اهتمام النسويات بتعديل مواد قانون األحوال الشخصية وما يخص النساء في 
قانون العقوبات, ولم تقتصر اقتراحات التعديل على مواضيع الزواج, سن الزواج, الرضا قبل عقد 

, السكن, الزواج, النفقة, والقتل على خلفية الشرف, بل قدمت اقتراحات أيضًا في مواضيع الحضانة
 الميراث وغيرها من جوانب قانوني األحوال الشخصية والعقوبات.

وكانت تراعي في االقتراحات التي تقدمها أن تتناسب مع ما دعت إليه االتفاقيات الدولية, 
وكما ذكرنا سابقًا باألخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, وبعض تلك 

لتحقق من الرضا قبل عقد الزواج ومراعاة سن الزواج بشكل عام من االقتراحات مثل اقتراح ا
 االقتراحات التي تخدم بعض الحاالت وتحقق لها الفائدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .2,صم1997-5-22,  22صوت النساء: ع (1)
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 المبحث الثالث
 االقتصاديالنسوي الفكر التشريعي 

م طبق االنتداب البريطاني 1927طبقت في فلسطين تشريعات عمل مختلفة, ففي عام 
م تم ألول مرة إنشاء دائرة 1943شأن تعويض العمال عن إصابات العمل, وفي عام تشريعًا ب

م صدرت فيه ثالثة قوانين منها قانون تعويض الحوادث واألمراض المتعلقة 1945للعمل, أما عام 
م وضعت 1947بالمهنة وقانون تشغيل األحداث و األوالد, والثالث قانون تشغيل النساء, وفي عام 

م ينص 1955داب قانونًا جديدًا لتعويض إصابات العمل, وصدر قانون جديد عام حكومة االنت
 .(1)على حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة

قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تم تطبيق القانون الذي كان ساري المفعول قبل 
ي قطاع غزة, وقانون م ف1964( لعام 16م وهو قانون العمل رقم )1967االحتالل اإلسرائيلي عام 

م, 1965( لسنة 2م والمعدل بالقانون رقم )1960( لسنة 21العمل األردني في الضفة الغربية رقم )
ومجموع األوامر العسكرية الصادرة عن الحكم العسكري اإلسرائيلي لكال المنطقتين, وبعد قيام 

م القاضي باستمرار 1994( سنة 1السلطة الوطنية أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات القرار )
م في الضفة 1967-6-5العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 

 .(2)الغربية وقطاع غزة
م الخاصة بالقوى العاملة في فلسطين نجد أن النساء 1996وبالنظر إلحصائيات عام 

لى درجة أقل في الصناعة ( وا  %64العامالت في المدن يتركز عملهن في قطاع الخدمات )
% 67(, أما غالبية النساء العامالت في القرى يعملن في قطاع الزراعة بنسبة %20التحويلية )

( فقط من رجال القرى في %31(, بالمقارنة يعمل )%20ويعمل قسم منهن في قطاع الخدمات )
 .(3)الصناعة التحويليةقطاع الزراعة, حيث يعمل نسبة كبيرة منهم في أنشطة اإلنشاءات والخدمات و 

(, %23( ثم قطاع التجارة )%29وفي المخيمات يعمل غالبية الذكور في قطاع الخدمات ) 
( أما القطاع %54أما الزراعة في المجال المسيطر على عمل النساء اللواتي يعملن داخل إسرائيل )

 .(4)(06%المهيمن على عمل العمال الذكور داخل إسرائيل فهو في قطاع اإلنشاءات )

                                                 

, 1أسمى خضر: القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية, مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, ط (1)
 .36, صم1998القدس,

القوانين الفلسطينية )قانون األحوال الشخصية, قانون  زينب الغنيمي: قراءات من منظور النوع االجتماعي في (2)
 .36م, ص2011العقوبات, قانون العمل(, مركز شؤون المرأة, 

حصاءات, دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية,  (3)  .139, صم1998المرأة والرجل في فلسطين اتجاهات وا 
حصاءات, دائرة اإلحصا(4)  .139, صم1998ء المركزية الفلسطينية, المرأة والرجل في فلسطين اتجاهات وا 
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م, في حين 2000% عام 41.5بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في األراضي الفلسطينية 
م مقابل 2000% عام 70.1م, وبلغات نسبة مشاركة الذكور فيها 1999% عام 41.6بلغت 
% خالل عام 12.3م, وازدادت مشاركة اإلناث في القوى العاملة من 1999% عام 70.7
 .(1)م2000عام  %12.7م لتصل إلى 1999

م هو أكثر القطاعات توفير فرص عمل للنساء, فقد 2000حيث أن قطاع الخدمات عام 
% من النساء 34.6% من العامالت, وتوفر الزراعة فرص عمل ل 45.9توفر عمل فيه ل 

 .(2)العامالت في األراضي الفلسطينية
 أواًل: المرأة في قانون الخدمة المدنية:

تثنائهم من أحكام قانون العمل, وينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية موظفي الحكومة تم اس 
م والقرار بقانون رقم 1934م في الضفة الغربية, وأنظمة الخدمة العامة لعام 1966( لسنة 23رقم )

م في قطاع غزة, إلى جانب أنظمة خاصة تعالج حقوق العاملين في البلديات 1964( لسنة 8)
 .(3)م1966 ( لسنة1كالقرار بقانون )

طالبت المؤسسات النسوية بإضافة تعديالت على قانون الخدمة المدنية, من ذلك أن قدمت 
مجموعة من النساء من الهيئات النسائية الحكومية وغير الحكومية مذكرة إلى المجلس التشريعي 

م, تتضمن التعديالت 1996-12-28حول قانون الخدمة المدنية, في جلسته التي عقدت في 
قترحة على القانون المعمول به آن ذاك, وفي بداية الرسالة تم التذكير بأن شعوب العالم صاغت الم

 .(4)مقاييس تمثل الحد األدنى لتنظيم العالقات في المجتمعات
مثل االتفاقيات الدولية واإلقليمية وتلك المقاييس والتذكير بأن المساواة وتكافؤ الفرص وحظر  

أو اللون أو الجنس في األجور والعالوات أو الترقيات والتدريب والبعثات التمييز على أساس العرق 
تاحة الفرص للموظف للجوء إلى التقاضي أو المجالس التأديبية كل  وتقلد الوظائف اإلدارية العليا, وا 

 .(5)في مكان وزارته يرسخ االنتماء للمساهمة في بناء المجتمع
 كاآلتي:ثم تم ذكر التعديالت المقترحة, وكانت  

                                                 

م, يوليو 2000الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني, مسح القوى العاملة الفلسطينية, التقرير السنوي  (1)
 .25,صم2001

م, يوليو 2000الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني, مسح القوى العاملة الفلسطينية, التقرير السنوي  (2)
 .27,صم2001

, 1مى خضر: القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية, مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, طأس (3)
 .153,صم1998القدس,

 .1,صم1996-12-26, 12صوت النساء: ع (4)
 .1,صم1996-12-26,  12صوت النساء: ع (5)
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 : تعديل اسم القانون إلى قانون الوظيفة الحكومية بدل الخدمة المدنية.1مادة  -
 : ينصرف لفظ موظف حيث ورد في القانون للذكر واألنثى.2مادة  -
: النص صراحة على مبدأ حظر التمييز وتكافؤ الفرص أمام جميع 4مادة  -

لعالوات والترقيات والتدريب الموظفين/الموظفات في كافة المجاالت بما في ذلك األجور وا
 والبعثات والتشغيل وفي مراكز صنع القرار.

: يحظر تشغيل المرأة في ظروف عمل يمكن أن تشكل خطرًا على صحتها 5مادة  -
 اإلنجابية.

أسبوعًا مدفوعة كامل األجر مع العالوات  12: يكفل القانون إجازة والدة مدتها 6مادة  -
إنهاء عملها أثناء اإلجازة ألي سبب من األسباب, وكافة االستحقاقات األخرى ويحظر 

يومًا إذا كان المرض ناشئًا  14والنص على حق المرأة في إجازات مرضية إضافية مدتها 
 عن الحمل والوالدة.

: يخصص مكان الئق مجهز بكافة التجهيزات وفقًا لقرارات أو تعليمات الجهة 7مادة  -
ل للجهاز الحكومي يكون به عدد األطفال ما الصحية المختصة في كل دائرة أو مكان عم

طفل لحضانة أطفال الموظف لغاية هذه المادة هو كل مولود لم يتم الثالثة  15ال يقل عن 
 من عمره.

: حق الموظفة في ساعة إرضاع يوميًا بحيث تتمكن من إرضاع طفلها مرتين أثناء 8مادة  -
 العمل في كل مرة نصف ساعة.

 على العمل الليلي. : ال تجبر المرأة9مادة  -
: أن تستفيد المرأة العاملة من العالوة االجتماعية أسوة بالرجل ألنها هي أيضًا 10مادة  -

تعمل إلعالة أوالدها مع ضمان عدم تقاضي عالوتين على نفس األطفال من خزينة 
 .(1)الدولة

 االقتراحات على أحكام التقاعد في الوظيفة الحكومية:
ف أو الموظفة على التقاعد بقرار من المرجع المختص عند النص على أن يحال الموظ -

سنوات أخرى بقرار من مجلس الوزراء  5بلوغه/ها سن الستين ويمكن تمديد فترة الخدمة 
 عامًا في الخدمة. 20كما ويجوز للموظف/ة طلب اإلحالة على التقاعد بعد قضاء 

حتياجات األساسية لحياة أن يرتبط مقدار التقاعد بجدول غالء المعيشة بحيث يفي اال -
 كريمة.

تلتزم الحكومة بدفع عالوة زوجية من خزينة الدولة لزوجة واحدة فقط, وهذا ال يتناقض  -
 وحق الورثة الشرعيين في مستحقات الزوج في حال الوفاة.

                                                 

 المرجع نفسه. (1)
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ووقعت الرسالة من كل من, اللجنة التنسيقية ما بين الوزارات, طاقم شؤون المرأة, الهيئات 
الحملة الوطنية من أجل تشريعات تضمن المساواة وحقوق اإلنسان للمرأة  النسائية في
 .(1)الفلسطينية

 م:2000ثانيًا: المرأة في قانون العمل الفلسطيني لعام 
 حماية األمومة في قانون العمل الفلسطيني: -

كتبت زينب الغنيمي في مقال لها بعنوان أحكام تنظيم عمل النساء في مشروع قانون العمل 
فلسطيني, أن مشروع قانون العمل اعتنى بحماية األمومة متوافقًا في ذلك مع المعايير العربية ال

والدولية, وفي ذلك تقدير لحقوق المرأة اإلنجابية حيث أن سنوات اإلنجاب عند المرأة هي سنوات 
واألمومة لم  القدرة على العمل, وتوافق مع المعايير الدولية ألنه في األحكام المنظمة إلجازة الوضع

 .(2)يشترط أو يحدد عدد مرات الوالدة التي تستفيد منها المرأة بل تركها القانون مفتوحة
من تلك النصوص التي اعتبرتها النسويات أنها متوافقة مع اتفاقيات العمل العربية والدولية 

 لحماية األمومة, بما يشكل تمييزًا إيجابيًا لصالح المرأة العاملة:
( التمييز بين الرجل والمرأة وفقًا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة 100دة )حظر في الما

بمقتضاه, وتم اعتبار هذه المادة أنها تعبيرًا عن حرص المشرع وتأكيدًا على  المساواة وعدم التمييز 
 .(3)على أساس الجنس في القانون 

لتي يحددها الوزير, وفي (  حظرت تشغيل النساء في األعمال الخطرة والشاقة ا101المادة )
 ساعات الليل ما عدا األعمال التي يحددها مجلس الوزراء, يمكن حصر تلك األعمال بما يأتي:

 العمل في المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى تحت سطح األرض. .1
 صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة واألعمال المتعلقة بها. .2
 صناعة ومعالجة اإلسفلت. .3
 الكحول وكافة المشروبات الروحية.صناعة  .4
 صناعة واستعمال المبيدات الحشرية. .5
 جميع أعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة. .6
األعمال التي يدخل بها بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكنات والمالبس  .7

 كيماويًا.
ى من البنود السابقة عمل العمل في الغابات وقطع األشجار والمحميات الطبيعية, ويستثن .8

 .(1)النساء في األعمال اإلدارية والمكتبية
                                                 

 .1,صم1996-12-26,  12صوت النساء: ع (1)
 .7,صم1997-8-28  ,28صوت النساء: ع (2)
 المرجع نفسه. (3)
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وحظر تشغيلهن ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للوالدة وال يجوز تشغيل  
 المرأة الحامل أو المرضع في األعمال التالية:

 يا.األعمال الصناعية التي يستخدم فيها مادة الزئبق مثل تفضيض المرا .1
 العمل في أفران صهر المعادن والزجاج. .2
األعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص والمركبات المعدنية المحتوية  .3

 % من الرصاص.10على أكثر من 
 أي عمل يستدعي التعرض ألبخرة أو أدخنة منبعثة من مشتقات النفط. .4
 األعمال التي تستلزم التعرض لإلشعاعات المؤينة. .5
 دهان بطريقة الدوكو.ال .6
 صناعة الكاوتشوك. .7
 صناعة األسمدة بكافة أنواعها. .8
صالحها .9  .(2)صناعة البطاريات الكهربائية وا 
اعتبرت هذه المادة أنها تراعي صحة المرأة اإلنجابية, لكن انتقد في هذه المادة  تعدد  

زير ومرة أخرى من قبل المرجعيات في تحديد األعمال التي يحظر تشغيل المرأة بها مرة من قبل الو 
 .(3)مجلس الوزراء, وتم تقديم اقتراح للتعديل بتوحيد المرجعية من خالل الوزير فقط

( على أن تقوم المنشأة بتوفير وسائل راحة خاصة بالعامالت, أخذت 102نصت المادة )
لعامالت, المؤسسات النسوية على هذه المادة أنها لم تحدد ما هو المقصود بوسائل الراحة الخاصة ل

 .(4)وترك النص عامًا يفسح المجال أمام صاحب العمل الختيار تلك الوسائل
" يومًا من العمل الحق 180(  أعطت لكل عاملة أمضت لدى صاحب العمل "103المادة )

في إجازة والدة مدفوعة األجر لمدة عشر أسابيع منها ستة أسابيع على األقل بعد الوالدة مع حظر 
 .(5)اإلجازة إال إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخرفصلها بسبب تلك 

                                                                                                                                               

, م2011ألمانيا, –بتمويل الوكالة الكاثولكية لدعم التنمية  دليل المرأة العاملة: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين (1)
 .4ص
 .5ص م,2011 : مركز الديمقراطية وحقوق العاملين,إجازة األمومةدليل  (2)
وع االجتماعي في القوانين الفلسطينية )قانون األحوال الشخصية, قانون زينب الغنيمي: قراءات من منظور الن (3)

 .43,صم2011, مركز شؤون المرأة, (العقوبات, قانون العمل
زينب الغنيمي: قراءات من منظور النوع االجتماعي في القوانين الفلسطينية )قانون األحوال الشخصية, قانون (4)

 .44,صم2011لمرأة, , مركز شؤون ا(العقوبات, قانون العمل
 .43المرجع نفسه, ص (5)
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إذا لم يراعي صاحب العمل حق المرأة في إجازة أمومة مدفوعة األجر, يعاقب بغرامة مالية ال 
دينار, وتتعدد الغرامة بعدد العامالت اللواتي وقعت في  500دينار وال تزيد عن  200تقل عن 

 .(1)عقوبةشأنهن المخالفة وفي حالة التكرار تتضاعف ال
انتقد غازي الصوراني في تلك المادة أنها ال تنطبق على النساء العامالت بالمياومة في 

 .(2)المؤسسات الصغيرة والمشاريع الزراعية
(  منحت العاملة المرضع الحق في فترات رضاعة بمجموع ساعة لمدة سنة من 104والمادة )

املة الحق في إجازة مدة سنة بدون أجر لرعاية ( أجازت للمرأة الع105تاريخ الوضع, أما المادة )
 .(3)طفلها أو لمرافقة زوجها

( من قانون العمل الفلسطيني تنص على أنه" على كل منشأة أن تعلق في مكان 106المادة )
 .(4)العمل األحكام الخاصة بتشغيل النساء"

في مكان  ألزم القانون صاحب العمل بتعليق الفصل الخاص بالنساء والمتضمن حقوقهن
العمل, حتى ال يستغل أصحاب العمل جهل النساء بحقهن في إجازة األمومة أو حرمانهن منها, 

 .(5)ويعتبر عدم تقيد صاحب العمل الذي تعمل لديه نساء بذلك البند انتهاكًا واضحًا للقانون 
رد في عند مخالفة صاحب العمل ألي من تلك المواد فإن عقوبته كما ذكرنا سابقًا تأتي كما و 

 500إلى  200الباب العاشر من قانون العقوبات بالحكم على صاحب العمل بغرامة تتراوح من 
دينار وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة, وتقترح النسويات في هذا الجانب بتعديل العقوبة 

 .(6)ليضاف إلى مقدار مضاعفة الغرامة الحبس في حال تكرار المخالفة
ألمومة ومساعدة المرأة العاملة يجب إضافة نصوص جديدة لتتوافق مع ولضمان حماية ا 

أغراض تشجيع دخول المرأة لسوق العمل وحمايتها بما يخدم عملية التنمية الشاملة, من تلك 
 النصوص المقترح إضافتها:

 يمنح العامل إجازة أبوة مدتها أسبوع من تاريخ والدة زوجته. .1
% من قيمة بدالت إجازة األمومة ويتحمل 75سبة يتحمل صندوق الضمان االجتماعي ن .2

 صاحب العمل النسبة الباقية.
                                                 

 .5دليل إجازة األمومة: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, ص (1)
 .86, 85, صم2002, 21دور المرأة الفلسطينية تاريخه الحديث والمعاصر, رؤية, ع (2)
ن األحوال الشخصية, قانون زينب الغنيمي: قراءات من منظور النوع االجتماعي في القوانين الفلسطينية )قانو  (3)

 .44,صم2011, مركز شؤون المرأة, (العقوبات, قانون العمل
 رجع نفسه.الم (4)
 .5دليل إجازة األمومة: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, ص (5)
ون زينب الغنيمي: قراءات من منظور النوع االجتماعي في القوانين الفلسطينية )قانون األحوال الشخصية, قان (6)

 .44,صم2011, مركز شؤون المرأة, (العقوبات, قانون العمل
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عاملة بإنشاء دار حضانة لرعاية أبناء العامالت  30تلتزم المنشأة التي تستخدم أكثر من  .3
وتتعاون المنشأة التي تستخدم عددًا أقل من العامالت مع المنشآت األخرى إلنشاء دار 

 .(1)حضانة
 األجر: -

ف األجر في قانون العمل الفلسطيني أنه " هو المقابل النقدي/أو العيني المتفق عليه ورد تعري
الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله, وال تدخل في ذلك العالوات والبدالت أيًا كان 
نوعها", ترى النسويات أن هذا التعريف يعطي الفرصة لصاحب العمل لدفع األجر العيني دون 

ي, مما يؤدي الستغالل العمال وتهديد مصالحهم وعلى وجه الخصوص العامالت األجر النقد
النساء, تحديدًا في ظل سوء وتدهور األوضاع االقتصادية والسياسية في المجتمع الفلسطيني 

, واقترح تعديل وانتشار البطالة فيه, مما قد يدفع العامل للقبول ببيع قوة عمله دون أجر نقدي
 .(2)جر األساسي هو المقابل النقدي والعيني ...التعريف ليصبح األ

إن القانون كفل لجميع العاملين والعامالت حقهم في األجر, فيستحق العامل/ة حسب القانون 
أجر مقابل قيامهم بالمهام الموكلة إليهم في عقد العمل حتى لو لم يؤدى العمل ألسباب تتعلق 

وث عطل في اآلالت أو أدوات العمل التي يستخدمها بالمنشأة, كإغالق المنشأة لمدة معينة, أو حد
العمال, وحدد القانون أن يدفع األجر بالعملة المتداولة )شيكل, دوالر, دينار( وأن يتم الدفع في أيام 

 .(3)العمل ومكان العمل
وفي نهاية الشهر لمن تعمل بأجر شهري, أو في نهاية األسبوع لمن تعمل على أساس وحدة  

أيام من تاريخ 5لساعة أو المياومة أو األسبوع, وأن يدفع األجر خالل مدة ال تتجاوز اإلنتاج أو ا
االستحقاق, كما لم يجيز القانون لرب العمل أو لغيره الخصم من أجر العامل/ة إال في حاالت 
محددة منها: تنفيذ لحكم قضائي نهائي أو بدل سلفة مستحقة لرب العمل بشرط أن ال يزيد الخصم 

من األجر األساسي, أيضًا بدل الغرامات الواقعة على العاملة وفقًا لقانون العمل وال  %10عن 
 .(4)يجوز أن تزيد الغرامة عن أجر ثالثة أيام في الشهر

وتم اقتراح النصوص اآلتية لضمان أجر متساوي عن العمل المتساوي وتحديد الحد األدنى 
 لألجور وحمايتها:

ل من السنة الحد األدنى لألجور وفقًا لجدول غالء يحدد الوزير خالل الشهر األو  .1
 المعيشة.

                                                 

 المرجع نفسه. (1)
 .37المرجع نفسه, ص (2)
 .5, 4دليل المرأة العاملة: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, ص (3)
 .5, 4دليل المرأة العاملة: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, ص (4)
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إذا طرأ ارتفاع ملحوظ على جدول غالء المعيشة بعد مرور ستة أشهر يعيد الوزير  .2
 النظر في الحد األدنى لألجور.

 ال يجوز خفض الحد األدنى لألجور ألي سبب. .3
فاق أو تنازل عن يقع باطاًل كل تمييز في األجر بسبب الجنس, ويقع باطاًل كل ات .4

 .(1)الحق في األجر المتساوي عن العمل المتساوي 
 العمل الليلي: -

بحسب قانون العمل هو "العمل فترة اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل وجوبًا ما بين الثامنة 
مساء حتى السادسة صباحًا", وانتقدت النسويات في هذا النص أنه حدد أنها مشتملة وجوبًا على 

ت من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا, ولم توضح أين ستكون الساعتين مدة عشر ساعا
األخريين, وكيف يمكن االتفاق عليهما فيما كانتا لياًل أم ال, وهو ما يفسح المجال أمام صاحب 
العمل الستغالل وقت العمال وخصوصًا العامالت اللواتي يعملن في الليل, وتم اقتراح أن تعدل 

ترة اثنتي عشرة ساعة متتالية وجوبًا ما بين الساعة السادسة والنصف مساًء المادة لتصبح "ف
 74ني رقم والسادسة والنصف صباحًا" ليتوافق مع تعريف الليل الوارد في قانون العقوبات الفلسطي

 .(2)(4م المادة )1936لسنة 
لنساء لياًل, واقترحت النسويات النصوص التالية إلضافتها إلى قانون العمل فيما يخص عمل ا

وهي: يحظر إرغام المرأة على العمل لياًل, إذا عملت المرأة لياًل يتوجب على صاحب العمل توفير 
لى المنزل, يتوجب الحصول على موافقة الوزير المسبقة لتشغيل نساء لياًل,  واسطة النقل من وا 

 .(3)يحظر تشغيل النساء في أعمال خطرة على صحتهن اإلنجابية
عمل تشغيل النساء لياًل إال أنه أورد بعض االستثناءات على هذه المادة, حيث حظر قانون ال

أجاز تشغيل النساء في ساعات الليل من الساعة الثامنة مساًء حتى السادسة صباحًا في حاالت 
 محددة, هي:

 العمل في الفنادق, المطاعم, المسارح, والمقاهي ودور السنما وصاالت الموسيقى. .1
 شفيات والمصحات والعيادات والصيدليات.العمل في المست .2
 العمل في وسائل اإلعالم. .3
 العمل في دور رعاية المسنين وحضانات األطفال وأماكن رعاية األيتام والمعاقين. .4

                                                 

 .165لمرأة الفلسطينية, مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, صأسمى خضر: القانون ومستقبل ا (1)
 
زينب الغنيمي: قراءات من منظور النوع االجتماعي في القوانين الفلسطينية )قانون األحوال الشخصية, قانون  (2)

 .38العقوبات, قانون العمل(, ص
 .180أة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, صأسمى خضر: القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية, مركز المر  (3)
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 العمل في المحال التجارية في مواسم األعياد. .5
 أعمال الجرد السنوي وا عداد لميزانية والتصفية. .6
 والمكاتب السياحية. العمل في المطارات وشركات الطيران .7
إذا كان العمل لتالفي خسارة محققة للمنشأة أو في حاالت طارئة شرط إبالغ وزارة  .8

العمل مع بيان الحالة الطارئة والمدة الالزمة إلتمام العمل, والحصول على موافقة 
ذا كانت الموافقة شفهية يتعين تعزيزها كتابةً   .(1)الوزارة وا 

 الفصل التعسفي: -
( الحق للعامل/ة المفصول/ة فصاًل تعسفيًا تعويضًا مقداره أجر 47ن في المادة )أعطى القانو 

شهرين عن كل سنة قضيت في العمل على أال يتجاوز التعويض أجر سنتين إضافة إلى 
حقوقه/ها القانونية األخرى, اعتبرت هذه المادة من المواد التي تضمنت حماية لحقوق العاملين 

 .(2)ة للعامالتوأنها توفر حماية إضافي
ترى النسويات أن الفصل التعسفي أكثر شدة وصعوبة على المرأة العاملة, وغالبًا ما يلجأ 
أصحاب العمل إلى الفصل التعسفي للتخلص من االلتزامات المتعلقة بإجازة األمومة أو تخصيص 

لى الفصل مكان لحضانة أطفال العامالت أو ما شابه من األسباب, خاصة وأن الجزاء المترتب ع
 .(3)التعسفي ضئيل بالمقارنة مع الفائدة التي يمكن أن يجنيها المتعسف من تعسفه

 لذا تقترح النسويات نصوص خاصة بالفصل التعسفي, وهي: 
إذا ثبت أن فصل العامل كان تعسفيًا, فللمحكمة المختصة أن تأمر بإعادة العامل  .1

رين عاماًل أو أن تخير إلى عمله في المؤسسات التي يزيد عدد عمالها عن عش
 العامل بين العودة إلى العمل أو استيفاء التعويض.

في المؤسسات التي تستخدم أقل من عشرين عاماًل, يخير صاحب العمل بين إعادة  .2
 العامل أو دفع التعويض.

تعويض الفصل التعسفي يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة حسب آخر راتب  .3
 ن راتب ثالثة أشهر.تقاضاه العامل على أن ال يقل ع

 .(4)يعتبر فصاًل تعسفيًا كل فصل يتم خالفًا للقانون  .4
 مع العلم أن القانون يضمن للعاملة المفصولة فصاًل تعسفيًا أنها: .5

                                                 

 .3دليل المرأة العاملة: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, ص (1)
زينب الغنيمي: قراءات من منظور النوع االجتماعي في القوانين الفلسطينية )قانون األحوال الشخصية, قانون  (2)

 .40العقوبات, قانون العمل(, ص
 .170ستقبل المرأة الفلسطينية, مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, صأسمى خضر: القانون وم (3)
 المرجع نفسه.(4)
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 24تستحق أجرة شهرين عن كل سنة قضتها في العمل شرط أال تتجاوز أجر  .6
الحقوق التي شهر, وتستحق العاملة أيضًا مكافئة نهاية الخدمة إضافة إلى كافة 

تستحقها من بدل إجازات وساعات عمل إضافي وأجور مستحقة إن وجدت, 
 .(1)وتستحق أجر شهر بدل اشعار, وشهادة خبرة من المنشأة التي كانت تعمل بها

يالحظ أن المؤسسات النسوية لم تعمل على نشر الفكر النسوي من خالل التدريبات 
, بل تعمل على نشره من خالل إجراء ء فقطالتي تعقدها للنساواللقاءات وورش العمل 

والعمل على تعديالت وتغييرات على القانون السياسي واالقتصادي واالجتماعي الفلسطيني, 
إدماج المرأة في المجاالت السياسية واالقتصادية بشكل أوسع, وتحقيق الحرية الشخصية 

 للمرأة في الجانب االجتماعي.
 اهاته عبر القوانين المطبقة في المجتمع.وبالتالي فرض الفكر النسوي واتج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .10دليل المرأة العاملة: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, ص (1)
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 النتائج:
النسوية حركة انتشرت كفكر في مختلف أرجاء العالم, تتبناه كافة المؤسسات و الهيئات  -1

المنادية بحقوق المرأة, حيث تنادي بالمساواة االجتماعية واالقتصادية والسياسية بين المرأة 
 والرجل.

حقوق المرأة الفلسطينية, عبر جعل الدين اإلسالمي والشريعة اإلسالمية المرجع المطالبة ب -2
لتلك المطالب والحقوق, وليس االتفاقيات والمؤتمرات الدولية الغربية, الدين أقرب للناس ذكر 
 وأنثى, وأكثر اقناعًا وتأثيرًا عليهم, كما أنه األسلم واألسهل للفئات والرائح األمية والفقيرة من كال

 الجنسين.
المرأة الفلسطينية من أول النساء العربيات مشاركًة في الحياة السياسية واالجتماعية  -3

واالقتصادية, واألكثر فاعلية وتأثير في المجتمع الفلسطيني, بالمقارنة مع النساء العربيات في 
 المجتمعات العربية.

زة بشكل كبير وواضح, لم يرافق ازداد عدد المؤسسات النسوية في الضفة الغربية وقطاع غ -4
ذلك اإلزدياد تغير فعلي مالحظ وملموس في حياة النساء الفلسطينيات الفقيرات والمعنفات 

 والمهمشات فعليًا في المجتمع الفلسطيني.
تحصل المؤسسات النسوية على تمويل أجنبي بمبالغ كبيرة, ال يتم استغالل ذلك التمويل  -5

 للمرأة الفلسطينية, كما أنها تتأثر بهوية الممول وبعضها ينفذ شروطه. استغالاًل صحيحًا ونافعاً 
ال تمتلك المؤسسات النسوية مصادر خاصة للتمويل وتوفير النفقات الالزمة إلدارة تلك  -6

 المؤسسات.
تعمل المؤسسات النسوية ضمن مجموعة من البرامج, األنشطة, والتدريبات  المتشابهة  -7

 موعة من األهداف المحدودة.والمتكررة, وعبر مج
التدريبات واألنشطة التي تقدمها المؤسسات النسوية حول موضوعات حقوق المرأة, العنف  -8

ضد المرأة, التوعية بالنوع االجتماعي الجندر, ال تحقق فائدة واضحة وملموسة بين فئة النساء 
 الفقيرات واألميات والنساء في المناطق المهمشة.

المؤسسات النسوية المرأة الفلسطينية بأنها فعاًل شريحة مضطهدة في  تظهر تدريبات -9
المجتمع, فجميع التدريبات تناولت حقوق المرأة, العنف ضد المرأة, الزواج المبكر, الطالق, دون 
الحديث عن واجبات المرأة, كيفية اختيار المرأة لشريك حياتها, كيف تواجه مشكالتها مع زوجها 

 وما هو الزواج وما هي مسؤولياته على الطرفين.والسيطرة عليها, 
التعديالت على القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة في القانون الفلسطيني الذي تعمل  -10

المؤسسات النسوية على تحقيقه, ال يتناسب بعضها مع الشريعة اإلسالمية وثقافة المجتمع 
 الفلسطيني.
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الت االجتماعية واالقتصادية والسياسية في المجتمع التطور في مشاركة النساء في المجا -11
الفلسطيني, هي نتيجة التغير والتطور في وضع المجتمع الفلسطيني, وليس نتيجة لنشاطات 

 وتدريبات وحمالت المؤسسات النسوية.
تعمل المؤسسات النسوية في المجتمع الفلسطيني دون مرجعية واحدة, وعمل واحد  -12

 اتيجياته الخاصة, كما أنها بعيدة عن القاعدة الجماهيرية.مخطط ومنظم وله استر 
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 التوصيات:
مراعاة الشريعة اإلسالمية وثقافة المجتمع في تقديم األفكار وطرح الموضوعات في  -1
واضحة المعنى والمقصد الوافدة الغير , واالبتعاد عن المصطلحات التي تقدم للنساء ريباتالتد

 من الغرب.
جعية واحدة واتجاه واحد وأهداف محددة, تعمل من خاللها المؤسسات ضرورة وجود مر  -2

 النسوية.
توعية المجتمع ككل بحقوق الذكر واألنثى والعدل بينهما كما جاء في الدين اإلسالمي,  -3

وتوعية الرجال والنساء حول الزواج مسؤولياته, وطبيعة العالقة فيه كما جاء في الدين 
 كال الطرفين الذكر واألنثى فيه.اإلسالمي, وحقوق وواجبات 

العمل على إيجاد وخلق مشاريع وأفكار مدرة للدخل, بحيث تلبي المؤسسات النسوية  -4
ن كان اعتماد جزئي, وتقليل أو إيقاف  احتياجاتها وميزانيتها المالية من تلك المشاريع, حتى وا 

 ي.التأثر بهوية الممول األجنبعدم االعتماد على التمويل األجنبي و 
توفير برامج خاصة للنهوض فعاًل بحقوق المرأة الفقيرة واألمية في المناطق المهمشة,  -6

 والتوعية في تلك المناطق حول حقوق وواجبات كل من الذكر واألنثى.
األكاديمية بهذا الجانب من الدراسات, وتهتم بالبحث في مثل هذه أن تهتم المؤسسات  -7

 المواضيع.
, التي يجب أن تحافظ عليها مؤسسات المجتمع المدني للمجتمع الفلسطيني خصوصيته -8

بكل عام والمؤسسات النسوية بشكل خاص, عليها أيضًا أن ال تخضع المجتمع الفلسطيني 
 لألعراف الدولية التي ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية.
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 المصادر والمراجع:-1
 المصادر: -أوالً 

 القرآن الكريم.
, الجزء التمييز ضد المرأة, الجزء األول القضاء على جميع أشكال تقرير األمم المتحدة, -1

  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.htmlالثاني, الجزء الثالث, 
الث, لفصل الثم, الفصل الثاني, ا1994القاهرة  -تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية -2

 ww.un.orgwالفصل الخامس, الفصل السادس
, كين, الفصل الثاني, الفصل الرابعب -تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة -3

http://www.mohamah.net/  
 م.2005التقرير السنوي للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح,  -4
 م.2006كز المرأة لالستشارات القانونية واالجتماعية, التقرير السنوي لمر  -5
 م.2006تقرير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن,  -6
 م.2004تقرير التنمية البشرية, الفصل الثاني,  -7
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: مسح القوى العاملة الفلسطينية, التقرير السنوي  -8

 م.2000
ية: المرأة والرجل في فلسطين, التقرير السنوي, يوليو دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطين -9

 م.2001
 م.1996-12-12, 11صوت النساء: ع -10
 م.1996-12-26, 12ع
 م.1997-1-9, 13ع
 م.1997-5-22, 22ع
 م.1997-6-5, 23ع
 م.1997-6-19, 24ع
 م.1997-8-28, 28ع
 م.1997-9-11, 29ع
 م.1997-9-25, 30ع
 م.1997-10-9, 31ع
 م.1997-11-6, 33ع
 م.1997-11-20, 34ع
 م.1998-2-19, 40ع

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html
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 م.1998-4-2, 43ع
 م.1998-4-23, 44ع
 م.1998-5-7, 45ع
 م.1998-5-21, 46ع
 م.1998-6-4, 47ع
 م.1998-6-11, 48ع
 م.1998-4-2, 51ع
 م.1998-8-27, 53ع
 م.1998-9-10, 54ع
 م.1998-10-22, 57ع
 م.1998-11-5, 58ع
 م.1998-11-19, 59ع
 م.1998-2-11, 60ع
 م.1999-2-25, 66ع
 م.2001-4-5, 117ع
 م.2003-6-26, 169ع
 م.2003-7-10, 170ع
 م.2003-9-4, 174ع
 م.2004-4-22, 189ع
 م.2004-6-17, 193ع

عبد الوهاب المسيري: العلمانية الجزئية, العلمانية الشاملة, المجلد االول, الطبعة  -11
 م.2002األولى, دار الشروق, مصر, 

 المرأة المبدعة. المنشور التعريفي بجمعية -12
 م.2013المنشور التعريفي بجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية,  -13
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية يناير  -14

 م.2006م, الطبعة األولى, غزة, 2006
مقراطية مفتاح/ منشور صادر عن المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والدي -15

 سنة شمسية. 18إقرار قانوني برفع سن الزواج للجنسين إلى 
النظام األساسي لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية, الفصل األول, الفصل  -16

 الثاني.



159 

 

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن: تقرير حول االنتخابات الفلسطينية لعام  -17
 م.2005م, 2005

عصر اإليمان, ترجمة على موال, الجزء الخامس –يورانت: قصة الحضارة ول وايرل د -18
 من المجلد الرابع, الباب الثالثون.

 المصادر اإللكترونية الرسمية للمؤسسات: -ثانياً 
 بحسب ورودها في البحث:

 .http://www.wac.ps/index.phpمركز شؤون المرأة الموقع الرسمي  -1

مركز شؤون المرأة, مجلس إدارة  -2
 .  http://www.wac.org.ps/archive/12/archiveالمركز

 .http://www.wac.org.ps/viewer/page/8/postمركز شؤون المرأة, رؤية المركز  -3

مركز شؤون المرأة, أهداف المركز  -4
http://www.wac.org.ps/viewer/page/8/post. 

مركز شؤون المرأة, برامج المركز  -5
http://www.wac.org.ps/viewer/page/8/post. 

وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية, افتتاح مهرجان أفالم للمرأة الثاني بعيون النساء في غزة,  -6
http://paltoday.ps/ar. 

 .http://creativewomen.ps/?cid=4جمعية المرأة المبدعة, الموقع الرسمي -7

جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية, التعريف بالجمعية  -8
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22. 

 جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية, أهداف الجمعية -9
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22. 

 جمعية الدراسات النسوية التنموية, الفئات المستهدفة -10
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22[ludm. 

 ..http://www.pdwsaجمعية الدراسات النسوية التنموية, األنشطة ووسائل التدخل -11

 .http://www.pdwsa.psجمعية الدراسات النسوية التنموية, برنامج بناء القدرات  -12

 بجمعية الدراسات النسوية التنموية, برنامج تمكين المرأة والشبا -13
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=81. 

 جمعية الدراسات النسوية التنموية, برنامج الدراسات النسوية -14

http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=82. 

 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية, التعريف بالجمعية -15
http://www.pwwsd.org/ar/about/. 

 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية, رؤية الجمعية -16

http://www.wac.ps/index.php
http://www.wac.org.ps/archive/12/archive
http://www.wac.org.ps/viewer/page/8/post
http://www.wac.org.ps/viewer/page/8/post
http://www.wac.org.ps/viewer/page/8/post
http://paltoday.ps/ar
http://creativewomen.ps/?cid=4
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=22%5bludm
http://www.pdwsa.ps/
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=81
http://www.pdwsa.ps/pdwsa/index.php?page=82
http://www.pwwsd.org/ar/about/
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 http://www.pwwsd.org/ar/about/vision/. 
 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية, برامج الجمعية -17

 http://www.pwwsd.org/ar/progmams  
 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, الفكرة والنشأة 18-

 http://www.wclac.org/atemplate.php?id=75  
 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, تاريخ المركز 19-

 http://www.wclac.org/atemplate.php?id=77  

 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, رسالة المركز -20
 http://www.wclac.org/atemplate.php?id=73 

 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, إنجازات المركز-21
 http://www.wclac.org/atemplate.php?id=78 

 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي, برامج المركز-22
 http://www.wclac.org/atemplate.php?id=71 

 طاقم شؤون المرأة, التعريف بالطاقم-23
 http://www.watcpal.org/ar/history 

صوت النساء, صحيفة شهرية تصدر عن طاقم شؤون المرأة وتعنى بقضايا المرأة  -24
 http://www.watcpal.org/ar/voice-of-women/newsletterوالمجتمع 

 طاقم شؤون المرأة, رسالة الطاقم -25
 http://www.watcpal.org/ar/node/38 

 طاقم شؤون المرأة, رؤية الطاقم -26
http://www.watcpal.org/ar/  

-http://www.kas.de/palaestinensischeمؤسسة كونراد أديناور  -27
gebiete/ar/about  

 http://www.fespal.org/?page_id=473&lang=arمؤسسة فريدريك ايبرت  -28

 المرأة, شراكات الطاقمطاقم شؤون  -29
 http://www.watcpal.org/ar/node/41 

 المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح -30
 http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm 

 المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح, رسالة مفتاح -31
 http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm 

http://www.pwwsd.org/ar/about/vision/
http://www.pwwsd.org/ar/progmams
http://www.pwwsd.org/ar/progmams
http://www.pwwsd.org/ar/progmams
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=75
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=77
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=73
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=78
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=71
http://www.watcpal.org/ar/history
http://www.watcpal.org/ar/voice-of-women/newsletter
http://www.watcpal.org/ar/node/38
http://www.watcpal.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9
http://www.fespal.org/?page_id=473&lang=ar
http://www.watcpal.org/ar/node/41
http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm
http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm
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 رؤية مفتاح المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح, -32
 http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm 

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح, األهداف االستراتيجية  -33
 لمفتاح

 http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm 

 المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح, برامج  -34
 http://www.miftah.org/arabic/Programmes.cfmمفتاح 

 لدراسة الديمقراطية, التعريف بالمؤسسة  مواطن المؤسسة الفلسطينية -35
http://web.muwatin.org/en/1/2/27/Muwatin-in-Brief.htm#.VfVOlfNViko 

36- Palestinian Womens Research and Documentation Centre Library 

http://pwrdc.ps/ar/content/ 

37- Palestinian Womens Research and Documentation Centre Library 

http://pwrdc.ps/en/content/  

 - http://www.ichr.ps/arالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان, نبذة تعريفية  -38

 http://www.ichr.ps/ar/1/2/60الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان, رسالة  الهيئة  -39

 /http://www.ichr.ps/ar/1/2/60الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان, رؤية الهيئة  -40

 /http://www.ichr.ps/arالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان, القيم األساسية للهيئة  -41

  الهيئة المستقلة لحقوق  اإلنسان, آليات عمل الهيئة -42
http://www.ichr.ps/ar/1/2/61/ 

 %/http://www.ichr.ps/ar/1/2/64ئة الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان, برامج الهي -43

 http://www.ichr.ps/ar  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان, تمويل الهيئة -44
  مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, تاريخ التأسيس والتطوير للمركز -45

http://www.dwrc.org/ 

 http://www.dwrc.orgمركز الديمقراطية وحقوق العاملين, رسالة المركز  -46

 /http://www.dwrc.orgمركز الديمقراطية وحقوق العاملين, رؤية المركز  -47

 http://www.dwrc.org/Aims%2مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, غايات المركز -48

 مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, مركز إدارة المركز -49
 http://www.dwrc.org 

 العاملين, الفئات المستهدفة مركز الديمقراطية وحقوق  -50
 http://www.dwrc.org 

http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm
http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm
http://www.miftah.org/arabic/Programmes.cfm
http://web.muwatin.org/en/1/2/27/Muwatin-in-Brief.htm#.VfVOlfNViko
http://pwrdc.ps/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://pwrdc.ps/en/content/
http://www.ichr.ps/ar%20-
http://www.ichr.ps/ar/1/2/60/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.htm#.U1S_91V_tEc
http://www.ichr.ps/ar/1/2/60/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.htm#.U1S_91V_tEc
http://www.ichr.ps/ar/1/2/61/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9.htm
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-http://www.amanاالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان, لمحة عن أمان  -51
palestine.org/ar/about-aman/about-organization 

 تالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان, األهداف اإلستراتيجية ألمان  االئ -52
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization 

-http://www.amanعن أمان  االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان, لمحة  -53

palestine.org/ar/about-aman/about-organization 

-http://www.amanاالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان, ممولون أمان  -54

palestine.org/ar/about-aman/Donors  

  مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان, تعريف المؤسسة -55
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2 

  سسةمؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان, رسالة المؤ  -56
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2 

  مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان, رؤية المؤسسة -57
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2 

  لضمير لحقوق اإلنسان, مجلس أدارة المؤسسةمؤسسة ا -58
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=19 

 مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان, برامج  -59
 http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2المؤسسة

  /http://www.pchrgaza.orgالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان, تعريف المركز  -60

  /http://www.pchrgaza.orgلمركز المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان, تأسيس ا -61

 http://www.pchrgaza.orgالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان, وحدات المركز  -62

 http://www.pchrgaza.orgالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان, وحدات المركز  -63

 http://www.pchrgaza.orgالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان, تمويل المركز  -64

 /http://www.mezan.org/pageمركز الميزان لحقوق اإلنسان  -65

 http://www.mezan.orgمركز الميزان لحقوق اإلنسان, رسالة المركز -66

 /http://www.mezan.org/page/1مركز الميزان لحقوق اإلنسان, رؤية المركز  -67

 /http://www.mezan.org/page/1 مركز الميزان لحقوق اإلنسان, أهداف المركز -68

 http://www.mezan.org/page/4مركز الميزان لحقوق اإلنسان, برامج المركز -69

 http://arabic.anera.org/aboutaneraأنيرا, تأسيس أنيرا  -70

 http://arabic.anera.org/westbank, أنيرا في الضفة الغربية, أنيرا -71

 أنيرا, مصادر تمويل عمل أنيرا في الضفة الغربية,  -72

http://arabic.anera.org/westbank 

 http://arabic.anera.org/gazaرا في قطاع غزة, أنيرا, أني -73

http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/about-organization
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/Donors
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/Donors
http://www.aman-palestine.org/ar/about-aman/Donors
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=19
http://arabicweb.aldameer.org/?page_id=2
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=4804&Itemid=182
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=4804&Itemid=182
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=4806&Itemid=177
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=4806&Itemid=177
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=4807&Itemid=178
http://www.mezan.org/page/1/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
http://www.mezan.org/page/1/
http://www.mezan.org/page/1/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
http://www.mezan.org/page/4/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
http://arabic.anera.org/aboutanera
http://arabic.anera.org/westbank
http://arabic.anera.org/westbank
http://arabic.anera.org/gaza
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 http://arabic.anera.org/gazaأنيرا, مصادر تمويل عمل أنيرا في قطاع غزة,  -74

 http://arabic.anera.orgأنيرا, برنامج تمويل المشاريع الصغيرة,  -75

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى, دائرة  -76
 التمويل الصغير

http://www.unrwa.org/ar 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى, دائرة  -77
 التمويل الصغير

http://www.unrwa.org/ar/what-we-   
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى, دائرة  -78

 التمويل الصغير
http://www.unrwa.org/ar/what-we-  

 المركز العربي للتطوير الزراعي, تعريف المركز ومهامه -79

 http://www.masader.ps/ar/user/2515 

  اعي, أهداف المركزالمركز العربي للتطوير الزر -80

http://www.masader.ps/ar/user/2515 

  ريادة لإلقراض والخدمات المالية, تعريف ريادة -81

http://www.ryada.org/about/About.aspx 

 لإلقراض والخدمات المالية, أهداف ريادة ريادة  -82
http://www.ryada.org/about/About.aspx 

  ريادة لإلقراض والخدمات المالية, القروض التي تقدمها ريادة -83

http://www.ryada.org/about/About.aspx 

  الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة, تعريف بالجمعية -84
http://www.asala-pal.com/ 

  الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة, فروع وعناوين أصالة -85
http://www.asala-pal.com/node/90 

-http://www.asalaالجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة, رسالة أصالة -86
pal.com/node/92 

 ا الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة, القروض التي تقدمه -87
 http://www.asala-pal.com/node/93أصالة

 http://www.faten.org/aفاتن لتمويل المشاريع الصغيرة, فاتن في سطور -88

 /http://www.faten.org فاتن لتمويل المشاريع الصغيرة, القروض التي تقدمها فاتن -89
  اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف, تاريخ االتحاد -90

http://arabic.anera.org/gaza
http://arabic.anera.org/community-economicdevelopment
http://www.unrwa.org/ar/what-we-do/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?program=3404
http://www.unrwa.org/ar/what-we-do/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-0?program=3404
http://www.unrwa.org/ar/what-we-do/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://www.masader.ps/ar/user/2515
http://www.masader.ps/ar/user/2515
http://www.ryada.org/about/About.aspx
http://www.ryada.org/about/About.aspx
http://www.ryada.org/about/About.aspx
http://www.asala-pal.com/
http://www.asala-pal.com/node/90
http://www.asala-pal.com/node/92
http://www.asala-pal.com/node/92
http://www.asala-pal.com/node/92
http://www.asala-pal.com/node/93
http://www.faten.org/
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http://ucasc.ps/ar/indexl 

  اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف, رسالة االتحاد -91
http://ucasc.ps/ar/index. 

  ات التعاونية للتوفير والتسليف, أهداف االتحاداتحاد الجمعي -92
http://ucasc.ps/ar/index.p 

   http://ataa.org.psجمعية عطاء, مقر الجمعية,  -93
 http://ataa.org.ps/visionالجمعية, وأهداف جمعية عطاء, رؤية  -94

 http://ataa.org.ps/our-message جمعية عطاء, رسالة عطاء, -95

 http://ataa.org.psجمعية عطاء, وحدة المرأة,  -96
 http://ataa.org.psجمعية عطاء, برامج ومشاريع الجمعية,  -97

 http://www.karama.org/arab/about.htmlمؤسسة كرامة, التعريف بالمركز,  -98

 http://www.karama.org/arab/goals.htmlمؤسسة كرامة, أهداف المؤسسة,  -99

 مؤسسة كرامة, المشروع التعليمي,  -100
http://www.karama.org/arab/wprojects.html  

 مؤسسة كرامة, دورات في كيفية التعامل مع الحاسوب,  -101
http://www.karama.org/arab/wprojects.html 

 مؤسسة كرامة, محاضرات المؤسسة,  -102
http://www.karama.org/arab/wprojects.html 

 مؤسسة كرامة, دروس اللغة اإلنجليزية,  -103
http://www.karama.org/arab/wprojects.html 

 , 21, المادة 20, المادة 19مي لحقوق اإلنسان, المادة إلعالن العالا -104
http://www.bibalex.org/arf/ar/files/whrs.pdf 

 ,  3العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, المادة  -105
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf   

االتفاقية اإلسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة, مؤسسة  -106
 ,3الدراسات الفلسطينية, ص

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/28-9-

1995.pdf 
م بشأن االنتخابات, 1995لعام  13قانون االنتخابات الفلسطيني رقم  -107

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=9671 

م بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية, 1996( لسنة 5قانون رقم ) -108
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=10841 

http://ucasc.ps/ar/indexl
http://ataa.org.ps/vision
http://ataa.org.ps/our-message
http://www.karama.org/arab/about.html
http://www.karama.org/arab/goals.html
http://www.karama.org/arab/wprojects.html
http://www.karama.org/arab/wprojects.html
http://www.karama.org/arab/wprojects.html
http://www.karama.org/arab/wprojects.html
http://www.bibalex.org/arf/ar/files/whrs.pdf
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/28-9-1995.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/28-9-1995.pdf
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=9671
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=10841
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م بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية, 1997( لسنة 1نون رقم )قا -109
http://www.plc.gov.ps  

 لجنة االنتخابات المركزية  -109
https://www.elections.ps/ar/tabid/579/language/en-US/Default.aspx 

م, 2005( لسنة 10قانون انتخابات مجالي الهيئات المحلية رقم )-110
http://www.plc.gov.ps/  

 : المراجع العربية:ثالثاً 
تعريف المؤسسات األعضاء في منتدى المنظمات األهلية الفلسطينية, المبادرة الفلسطينية -1

 م.2006لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح, 
الحبيب الحمدوني وحفيظة شقير: حقوق اإلنسان بين االعتراف الدولي وتحفظات الدول -2

 م.2008العربية, مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان, 
دنيا األمل إسماعيل: المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الشكل والمضمون قراءة في  -3

لمرأة في صنع القرار السياسي, جمعية الدراسات النسوية التداعيات واألسباب, معوقات مشاركة ا
 م.2007التنموية الفلسطينية, 

دليل المرأة العاملة: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين, بتمويل الوكالة الكاثولكية لدعم  -4
 م.2011ألمانيا,  -التنمية

 م.2011دليل إجازة األمومة: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين,  -5
رجا بهلول: المرأة وأسس الديمقراطية في الفكر النسوي الليبرالي, مواطن المؤسسة  -6

 م.1998الفلسطينية لدراسة الديمقراطية, رام هللا, 
زهيرة كمال: تجربة العمل النسائي بين الجماهيري والحكومي, الحركة النسائية الفلسطينية  -7

قبلية, وقائع المؤتمر السنوي الخامس لمؤسسة إشكاليات التحول الديمقراطي واستراتيجيات مست
 م.1999 18-17مواطن المنعقد في رام هللا بالتعاون مه معهد دراسات المرأة, جامعة بيرزيت, 

قراءات من منظور النوع االجتماعي في القوانين الفلسطينية )قانون -1زينب الغنيمي:  -8
 م.2011ركز شؤون المرأة, األحوال الشخصية, قانون العقوبات, قانون العمل(, م

واقع المؤسسات النسوية وآفاق التطور, وقائع مؤتمر المؤسسات النسوية تحديات  -2 
 م.2012وفرص, مركز شؤون المرأة, 

المرأة والعمل , المرأة الفلسطينية بين الواقع والطموح, مجموعة أوراق عمل, مركز شؤون  -3
 م.2000المرأة, 

 وحدة المرأة. -(, المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان1لقانوني للمرأة )الزواج: سلسلة الدليل ا -9
سامية منيسي: المرأة بين اإلسالم والشرائع والمنظمات الدولية األخرى, دار الفكر العربي,  -10
 م.2012, القاهرة, 1ط

https://www.elections.ps/ar/tabid/579/language/en-US/Default.aspx
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شكالياتها, دراسات وتقارير حول وضعية -11  سهى هندية: هيكلية وبرامج الحركة النسائية وا 
المرأة الفلسطينية, المجلد األول, الفصل الثاني, إصدار المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار 

 العالمي والديمقراطية مفتاح.
, 1عبد القادر ياسين: نساء فلسطين في معترك الحياة,مكتبة الشروق الدولية, ط -12

 م.2012
حول األنثى, دار نهضة مصر عبد الوهاب المسيري: قضية المرأة بين التحرير والتمركز  -13

 م.2010, 2للطباعة والتوزيع, ط
 م.1991, القدس, 1م, ط1990-1903عزت دراغمة: الحركة النسائية في فلسطين  -14
غازي الخليلي:المرأة الفلسطينية والثورة دراسة اجتماعية ميدانية تحليلية, منظمة التحرير  -15

 م.1977مركز األبحاث, لبنان, –الفلسطينية 
فؤاد بن عبد العزيز العبد الكريم: العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية, جامعة  -16

 م.2005, 1الرياض, ط
محمد عمارة: صراع القيم بين الغرب واإلسالم, دار نهضة مصر للطباعة والنشر  -17

 م.1997والتوزيع, 
ركز المرأة لإلرشاد القانوني منهاج التوعية نحو مشاركة سياسية فاعلة للمرأة الفلسطينية: م -18

 م.2013واالجتماعي, 
من أجل حقوق عادلة للمرأة في قانون األحوال الشخصية: مركز األبحاث واالستشارات  -19

 م.2013القانونية للمرأة,
حسن عودة: الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الفلسطينية وأثرها في المشاركة  هاني -20

سطينية, مؤتمر المرأة الفلسطينية واقع وتحديات, جامعة القدس المفتوحة, السياسية للمرأة الفل
 م.2012

دراسة حالة -هداية شمعون: النساء والمشاركة السياسية بين المعوقات واإلمكانات المتاحة -21
 م.2006قطاع غزة, مركز شؤون المرأة, 

كافة أشكال التمييز ضد هيفاء أبو غزالة: مؤشرات كمية ونوعية التفاقية القضاء على  -22
 م.2009, القاهرة, 1المرأة, منظمة المرأة العربية, ط

وثيقة حقوقية نحو العدالة واإلنصاف للمرأة في الحقوق العائلية, مركز األبحاث  -23
 م.2013واالستشارات القانونية للمرأة, 

منظمات نسوية  ورقة حول أثر االحتالل على المرأة الفلسطينية, مركز الميزان, اجتماع -24
 م.2004-6-14وحقوقية مع مقررة األمم المتحدة الخاصة بالعنف ضد النساء, 
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 المراجع اإللكترونية: -رابعاً 
 بحسب ورودها في البحث:

شكالية الحرية, -1  شيماء نعمان: الحركة النسوية األوروبية وا 

 http://www.almoslim.net/node/166478  ,23/7/1433.ه 

 رباب محمود عبد المنعم: الجذور التاريخية واالجتماعية لقضية  -2
 . WWW.minshawi.comع,النو 
 ., إبراهيم الناصر: الحركة النسوية الغربية ومحاوالت العولمة -3
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