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  تقديم

  
تسعى مبادرة كرامة إلى المساھمة في إرساء أسس بناء سيادة القانون بشكل يساھم في عملية بناء الدولة 
الفلسطينية العتيدة، وبشكل يأخذ بعين االعتبار ضرورة إحداث نقلة نوعية في قطاع العدل بما يتواءم مع 

ي يشكل التحرر من االستعمار عنوانھا في ھذه المرحلة، والتي تقع حرية متطلبات المجتمع الفلسطيني، الت
  .وكرامة المواطن في رأس أولوياتھا

في جامعة بيرزيت وكلية الحقوق في جامعة معھد الحقوق ة ضمن اھتمام مشترك لدى نشأت مبادرة كرام
الجھات األخرى ذات ، والمعھد القضائي الفلسطينيتسعى بالشراكة مع القضاء الفلسطيني ووندسور، و

فمبادرة كرامة . عملية التدريب القضائي في فلسطينوتجربة وتطوير ومأسسة في العالقة، إلى البحث 
على تطوير منھجية وعملية التدريب القضائي في فلسطين، معھد الحقوق  عملتشكل استمرارا ل

ة وندسور بموضوع الوصول إلى ؛ كما تشكل استمراراً الھتمام وتجربة كلية الحقوق في جامعومحتواھا
  . العدالة، وعلى وضع نظام العدالة في السياق االجتماعي

السابقة في التدريب القضائي في فلسطين تجارب المن  االستفادةومما تتميز به مبادرة كرامه محاولتھا 
سابقة  قبحلقضاء للتخلص من تبعات وآثار بغية تعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه ا أمم أخرىولدى 

ً واستبداداً ومصادرة للحقوق، كما ھ في عھد النظام  ألمانيافي و ،الحال في جنوب أفريقيا وشھدت ظلما
 التدريب القضائي الذي تعمل كرامه جاھدة على تجربته،يتضمن نموذج  ،لھذا الغرض .النازي، وغيرھا

يسھم، باإلضافة للتشريعات  محاولة الستخدام مفھوم وتطبيقات الكرامة اإلنسانية كھدف ساٍم ومعيار
  . القائمة، في تعزيز استقالل القضاء وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان

حاجات وظروف النموذج الذي تقترحه للتدريب القضائي لمالئمة وتعمل مبادرة كرامة على ضمان 
ً القيام ، لھذا. وأطره ونظمه القانونية واالجتماعية والسياسية هومؤسسات ،الشعب الفلسطيني كان لزاما

وغيرھا مما  الطابع المفاھيمي، والتطبيقي، وأوراق الخلفية، واألوراق البيضاء،ذات ملة من الدراسات جب
يضع عملية التدريب القضائي، ومفاھيم الكرامة، واستقالل القضاء، والسياق االجتماعي، والعدالة، في 

لسطين من المساھمة بشكل فاعل في عملية بناء سياق متصل، بھدف التأكد من تمكين نظام العدل في ف
  .الدولة، وإرساء أسس المواطنة وسيادة القانون

، التي يقوم على تطويرھا طاقم مبادرة كرامة، األوراق البيضاءواحدة من مجموعة من تشكل ھذه الورقة 
العدالة، مع ويطرح من خاللھا أمام المعنيين وأصحاب القرار إشكاالت في أداء بعض مكّونات قطاع 

وتّم اللجوء إلى ھذا النوع من الدراسات بشكل مكثّف خالل السنة التي عمل فيھا فريق . اقتراح حلول لھا
مبادرة كرامة مع طاقم التخطيط في وزارة العدل، فأنتج مجموعة كبيرة من األوراق البيضاء تناولت 

كما . جتماعي في الوزارة وغيرھامقترحات لتطوير الجريدة الرسمية والطب الشرعي ووحدة النوع اال
يتضّمن التعاون مع المعھد القضائي إعداد بعض األوراق البيضاء، تتناول أّولھا الخيارات المتاحة 

وال ننسى الورقة البيضاء حول مستقبل ودور مكّونات قطاع . لترخيص برنامج دبلوم الدراسات القضائية
عة كبيرة من مؤسسات العمل األھلي في فلسطين، حيث العدل، التي نتجت عن تعاون المبادرة مع مجمو

وضعت ھذه المؤسسات من خالل الورقة البيضاء رؤيتھا أمام صانعي القرار والمجتمع، ونجحت ھذه 
المؤسسات، بمساندة من كرامة، بضمان وجودھا في صلب عمليّة التخطيط لقطاع العدالة كما ثبت الحقاً 

  .معنية بالتخطيط لقطاع العدالة لكثير من ھذه المقترحاتمن خالل تبنّي اللجنة الوطنية ال
استقالل القضاء والكرامة اإلنسانية ضمن سلّم األوليات  ھذه السلسلة في وضع مفاھيمكلّنا أمل أن تسھم 

وعلى رأسھا  ،المعنية بسيادة القانون وتحسين أداء مؤسسات العدالة في فلسطينلدى كافة الجھات 
  .القضاء
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 مقدمة 

واالعتراف بكرامة  ،يسعى إلى تحقيق المساواة ثل النضال الفلسطيني ضد االحتالل في جذوره نضااًل يم
إن . وعن الفروقات التي تسود بينھم ،بغض النظر عّمن ھم ،وبقيمتھم ،جميع المواطنين الفلسطينيين

وق المدنية وف والَعوز، وحرية ممارسة الحقالخالحرية من  ـ في جانب منهـ العيش بكرامة يعني 
كي يتمكن من تطوير قدراته، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية  ؛والسياسية، وتوفير الفرص لإلنسان

ن الفلسطينيين يخوضون إوحيث . يحرص فيھا الفرد على مصلحة اآلخر ،التي تتيح إقامة عالقات
جتمع الفلسطيني إلى بناء لتحقيق ھذه الغايات السامية، فمن المنطقي أن يسعى الم ،ضد االحتالل اصراعً 
أو  ،بما يتماشى مع المبادئ التي تكفل احترام كرامة جميع مواطنيه، وال يجوز له أن يمارس القمع ،نفسه

ولذلك، يتعين على المجتمع الفلسطيني أن يضع نصب . التمييز القائم على أساس االختالفات بين الناس
  . راعي النوع االجتماعيعينيه تعزيز العدالة، بما فيھا العدالة التي ت

الفلسطينية، والتي تنجم في معظمھا عن عملية تصنيف األدوار  المرأةإن التحديات التنموية التي تواجه 
ره في بناًء على الدور البيولوجي الذي يتواله كل منھما، أو دو ،)المرأةالرجل و(االجتماعية للجنسين 

 الصحيّة :ليشمل كافة األبعاد ،للتمييز الذي امتد تأثيره اباتت تشكل أساسً  العمل النضالي ضد االحتالل؛
  . والسياسية ،والثقافية ،واالجتماعية ،والتعليمية ،واالقتصادية

تھدف إلى إزالة  ،وقد أفضى ھذا الواقع إلى عدة نتائج؛ يتمثل أولھا في الحاجة إلى إحداث تغييرات
على الحكومة اتخاذ اإلجراءات  يتوّجب، ثانيًاو. ةعلى العيش بكرام المرأةالعقبات التي تحول دون قدرة 

 ،، يجب إعداد برامج تھدف إلى تنفيذ ھذه التغييرات المنشودةاوأخيرً . التي تكفل مأسسة ھذه التغييرات
  . ومؤسسات المجتمع المدني ،ضمن إطار من الشراكة بين الوزارات والدوائر الحكومية

مأسسة قضايا النوع  أجلمن  ،حكومية الفلسطينية جاھدةً وفي ھذا السياق، سعت الجھات الرسمية ال
ج ھذا الجھد بصدور . االجتماعي بشأن ) 12/65/2008(قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم وقد تُوِّ

أكتوبر /وفي شھر تشرين األول. إنشاء وحدة النوع االجتماعي في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية
مبادرة تعزيز استقالل القضاء والكرامة اإلنسانية على خشان، إلى . دل، د، أْوعز معالي وزير الع2008

  . حول إنشاء وحدة خاصة بالنوع االجتماعي في وزارة العدل ،بإعداد ورقة خلفية )كرامة(
، يتناول رئيسةوھي مقسمة إلى ثالثة أقسام . على طلب معالي الوزير مبادرة كرامةتمثل ھذه الورقة رد 

ھدف  الجزئيّة،صوص، تبيّن ھذه الخوعلى وجه . نھا خلفية حول ھذه الدراسة وسياقھاالقسم األول م
في إعدادھا، وتستعرض معلومات حول وضع  المتّبعةالدراسة ونطاقھا، كما تلقي الضوء على المنھجية 

ربة فيعّرج على الدروس المستفادة من تج ،أما القسم الثاني من ھذه الدراسة. في قطاع العدالة المرأة
، يخلُص القسم اوأخيرً . العاملة في مختلف وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ،وحدات النوع االجتماعي

ويجب التأكيد في ھذا المقام أن . حول إنشاء وحدة للنوع االجتماعي في وزارة العدل ،الثالث إلى توصيات
ول السياسات ذات الصلة، بحيث ح ،التوصيات المقترحة في ھذه الدراسة تھدف إلى إطالق حوار ونقاش

  . طط الالزمة لعمل وحدة النوع االجتماعي وتنفيذھاالخخطوةً نحو إعداد تشكل 

  الھدف من الدراسة ونطاقھا 

وتحديد  ،تھدف ھذه الورقة إلى اقتراح إطار أساسي لوحدة النوع االجتماعي في وزارة العدل الفلسطينية
حول كيفية تنظيم وحدة النوع االجتماعي، والمسائل التي كما تستعرض الورقة توصيات . صالحياتھا

من  ؛يتعين بحثھا على وجه التفصيل، باإلضافة إلى تحديد المھام التي تستطيع ھذه الوحدة االضطالع بھا
  . إنجاز الصالحيات الموكلة لھا أجل

ألخرى، وإلى مراجعة وتستند ھذه الورقة إلى الدروس المستفادة حتى ھذا التاريخ  من تجارب الوزارات ا
داخل المؤسسات الرسمية العاملة في  ،المرأةعامة حول الوضع القائم في مجال المساواة بين الرجل و

كما ترتكز ھذه الورقة على مراجعة شاملة للعدالة التي . وكليات القانون ،قطاع العدالة، من قبيل المحاكم
  . تراعي النوع االجتماعي في المجتمع الفلسطيني
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 جية البحث منھ

الذين  ،ومقابالت مع مجموعة مختارة من األفراد ،تستند ھذه الورقة إلى أبحاث أو دراسات مكتبية
وتتضمن األبحاث المكتبية دراسات مقارنة . ووحدات النوع االجتماعي المرأةيتمتعون بخبرة في قضايا 

نية، وتحديد التشريعات ذات حول وحدات النوع االجتماعي في مختلف وزارات السلطة الوطنية الفلسطي
بالعدالة التي تُعنى بالنوع االجتماعي في  المتعلّقة ،العالقة ومراجعتھا، واإلشارة إلى التحليالت اإلحصائية

  . فلسطين
ذات  رئيسةوالتوصيات ال ،في طابعه، إال أنه يھدف إلى استعراض النقاط اومع أن ھذا البحث ليس شموليً 

على وحدة النوع االجتماعي المقترحة أن تُجري  يتوّجبى التوصيات إلى أنه وبالفعل، تشير إحد. الصلة
  . في فلسطين المرأةتركز فيھا على العدالة التي تحظى بھا  ،اأبحاثً 

  ھاّمة أوليّةأسئلة 

 ،النظر إلى الحوارات والنقاشات ھمّ مفي إطار عمل وحدة النوع االجتماعي على إنجاز صالحياتھا، من ال
وفي ھذا السياق، تتمثل النقطة األولى في . المرأةبالمساواة بين الرجل و المتعلّقةحول القضايا  التي تدور

لمجرد حقيقة أنھن  ،أن النساء في جميع أنحاء فلسطين ال يشتركن في ذات القدر من العدالة مع الرجال
ما يتعلق بالسعي لتحقيق في ،فعلى سبيل المثال، تواجه النساء من مختلف الشرائح تحديات متفاوتة. نساء

لتكاليف الوصول  نساًء قد ال يلقين بااًل  ومن األمثلة األخرى على ذلك أنّ . المساواة والعدالة مع الرجال
بسبب التكاليف المباشرة وغير  ؛إلى قطاع العدالة، في حين ال تستطيع أخريات الوصول إلى ھذا المرفق

للتأكد من  ،فھم الفروقات السائدة بين النساء ھمّ ملذلك، فمن الو. الالزمة للتقاضي أمام المحاكم ،المباشرة
نظر الملحق . (التي يتم تبنّيھا ال تراعي فئة محددة من النساء على حساب فئات أخرى ستراتيجياتاإلأن 
  ). لالطالعلھذه الدراسة  سادسال

في بعض األحيان، تستوجب  .، ال تعني العدالة بالضرورة معاملة جميع األفراد معاملةً متساويةً ثانيًا
ألنھا  ؛ويجانب المساواة رفض تعيين امرأة في منصب القضاء. المساواة معاملة الناس بنفس الطريقة

). formal equality(وفي ھذا اإلطار، تُعرف المساواة في المعاملة بالمساواة الشكلية . امرأة، مثاًل 
 ،يق معاملة األفراد معاملة بطرق مختلفةعن طر ،ولكن يمكن أن تتحقق المساواة في أحيان أخرى

 substantive(وھو ما يشار إليه بالمساواة الجوھرية  –والسعي إلى تحقيق المساواة في النتائج 
equality .(االحتياجات المتباينة للرجال والنساء في مكان العمل، في المادة  ظھروت)من قانون ) 88

للموظفة المرضع الحق في االنصراف من العمل قبل تتيح  التي، 1998لسنة ) 4(دمة المدنية رقم الخ
الملحق  انظر. (جيد على حكم قانوني يفرض المساواة الجوھرية وھذا مثالموعد انتھائه بساعة واحدة، 

 لالطالع ؛دمة المدنية، والملحق السادسالخمن قانون ) 88(على نص المادة  لالطالعالثالث لھذه الدراسة 
  ). والجوھري ،الشكلي :ي المساواةقّ حول شِ على مقدمة مقتضبة 

فيما يتعلق بمختلف القوانين، والسياسات،  آنفًا،كل مسألة من المسائل الواردة بويجب إيالء االھتمام 
التي تأخذ  ،وفيما يلي عرض بالمالحظات والنتائج. طط التي تُعّدھا وحدة النوع االجتماعيالخوالبرامج و

المھتمين بقضايا  ،مشاورات موّسعة مع نطاق كبير من المؤسسات واألفراد بعين االعتبار ضرورة إجراء
  . وخارجھا ،داخل أجھزة السلطة الوطنية الفلسطينية ،المرأةالمساواة بين الرجل و

  المبحث األول
  والوضع الراھن للمرأة والعدالة في فلسطين  ،الھدف من إنشاء وحدة النوع االجتماعي

التي يجب أن تتوالھا  ح فيھا المھامّ وضّ ، تنصوًصا) 12/65/2008(اء رقم قرار مجلس الوزر يتضّمن
لھما تضمين قضايا النوع االجتماعي أوّ : وحدة النوع االجتماعي، ويحصرھا بشكل رئيس في جانبين
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واحتياجاته في خطط وسياسات الوزارات؛ وثانيھما تدقيق البرامج والسياسات من منظور النوع 
   1.االجتماعي

ن وحدة النوع االجتماعي العاملة إ :القوليتماشى مع نص القرار المذكور على ھذين الھدفين، يمكن وبما 
على الصعيد . ة، إلى جانب وظائف خارجية أو مجتمعيةفي وزارة العدل تتولى وظائف داخلية أو مؤسسيّ 

 ،في التوظيف ،والنساء بين الرجال ،الداخلي، قد تُعنى وحدة النوع االجتماعي في عملھا بتعزيز المساواة
فعلى سبيل المثال، قد توفر ھذه الوحدة . ت النھائية داخل مؤسسات قطاع العدالةقراًراوفي اتخاذ ال

أما على الصعيد  2.لألحوال اوفقً المساندة لتمثيل النساء بصورة متساوية مع الرجال في سلك القضاء، 
التي تؤثر على  ،والممارسات ،والسياسات ،قوانينارجي، فقد تُعنى وحدة النوع االجتماعي بدراسة الالخ

ألسباب  ،ويرتبط ھذان البُعدان ببعضھما. العدالة التي تراعي النوع االجتماعي في المجتمع بصورة عامة
في مؤسسات قطاع العدالة إشارةً  ،، يمثل توظيف النساء المؤھالت الالتي يتمتعن بالكفاءةفمثاًل  ة؛عديد

كما تستطيع . تمّس المجتمع ھاّمةت قراًراواتخاذ  ،ستطعن تولي منصب القضاءللمجتمع بأن النساء ي
تقديم المساعدة في إعداد  ؛في مجال العدالة في قضايا النوع االجتماعي ،النساء اللواتي يتمتعن بخبرة

اواة، على قدم المس المرأةوالممارسات التي تساعد على تعزيز العدالة بين الرجل و ،والسياسات ،القوانين
ولكن فيما يتعلق بھذه المالحظة . وذلك ألنھن يمتلكن بصيرة وخبرة نابعتين من حقيقة كونھن نساءً 

وبأن الرجال ال  ،براتالخبھذه  ـ بالضرورةـ األخيرة، يتعين تجنب االفتراض بأن النساء يتمتعن 
  . يستطيعون فھم احتياجات النساء

  في قطاع العدالة في فلسطين  المرأةواقع 
 البعد الداخلي: في مؤسسات قطاع العدالة المرأةاقع و

مبادرة التي خلُص إليھا بحث أعّده فريق الباحثين في  ،رئيسةبالنتائج ال ايستعرض ھذا القسم ملخصً 
  . ، وھو مرفق في الملحق الثالث لھذه الدراسة"الفلسطينية في قطاع العدالة المرأةواقع " ::بعنوان ،كرامة

في  ،في الوظائف التي تشغلھا ،الفلسطينية من تحقيق قدر محدود من المساواة مع الرجل ةالمرأنت لقد تمكّ 
وقد قام . في مختلف المھن القانونية ،ضئيلةً  ايحتل نسبً  المرأةولكن ال يزال تمثيل . مؤسسات قطاع العدالة

  .للمساعدة في توضيح الصورة اآلتيةفريق مبادرة كرامة بتجميع اإلحصائيات 

                                                 
؛ صدر نشاء وحدة النوع االجتماعي في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينيةإبشأن  )12/65/2008(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 2(المادة   1

  .2008يوليو /تموز 8الصادر بتاريخ 
وفي الواقع، يمكن لمجلس . تعيين القضاة المتبعة بالطبع من األهمية بمكان أن تحترم الوحدة استقالل القضاء، وأن تأخذ بعين االعتبار عملية  2

ة على وصف التقّدم المطلـوب  لهذا، يمكن أن يقتصر دور وحدة المرأ. بالترقية على أساس المساواة القضاء األعلى أن يؤسس نظامه الخاّص

  .يم من وقت آلخروالتقو
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  صائياتاإلح

عدد الطالب والطالبات المنتسبين لكليات الحقوق في بعض الجامعات الفلسطينية في  - :أوالً 
  :2009-2008السنة الدراسية 

  3:جامعة بيرزيت - 1
  117: الذكور  - أ
  180: اإلناث  - ب

  4)أبو ديس(جامعة القدس  - 2
  442: الذكور  - أ
 206: اإلناث  - ب

سجلين في نقابة المحامين حتى في الضفة الغربية الم ينالمتدّربأعداد المحامين : ثانيًا
  5:م2008نھاية عام 

  514 -:الذكور  -  أ
 233 - :اإلناث   -  ب

  في محافظات الضفة الغربية ينالمتدّربتوزيع المحامين 
  المجموع  اإلناث  الذكور  المحافظة
  123  26  97  جنين
  129  56  73  نابلس
  51  12  39  طولكرم
  22  4  18  قلقيلية
  12  4  8  طوباس
  6  3  3  سلفيت
  211  84  127  رام هللا
  3  3  0  الرام
  35  14  21  القدس
  44  12  32  بيت لحم

  108  15  93  ليلالخ
  3  0  3  أريحا
  747  233  514  المجموع

  

                                                 
.م22/11/2008: قوق واإلدارة العامة بجامعة بيرزيت بتاريختم الحصول على هذه اإلحصائيات من خالل زيارة فريق البحث لكلية الح  3  

  .م22/11/2008تم الحصول على هذه اإلحصائيات من خالل اتصال فريق البحث بدائرة التسجيل في جامعة القدس بتاريخ  4
غزة، الصادر عن نقابة المحـاميين  تم الحصول على هذه اإلحصائيات من خالل مراجعة دليل المحامين النظاميين في الضفة الغربية وقطاع  5

  .م2009النظاميين الفلسطينيين في األول من شهر يناير عام
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  6.م2008المسجلين في نقابة المحاميين حتى نھاية عام  لمزاولينأعداد المحامين ا: ثالثًا
   812 :الذكور  -  أ
  119: اإلناث   -  ب

  افظات الضفة الغربيةفي مح المزاولينتوزيع المحامين 
  المجموع  إناث  ذكور  المحافظة
  95  12  83  جنين
  180  33  147  نابلس
  57  6  51  طولكرم
  25  4  21  قلقيلية
  8  1  7  طوباس
  6  0  6  سلفيت
  259  30  229  رام هللا
  3  0  3  أبو ديس
  58  8  50  القدس
  87  14  73  بيت لحم

  142  10  132  ليلالخ
  11  1  10  أريحا
  931  119  812  المجموع

  7:أعداد أعضاء النيابة العامة في محافظات الضفة الغربية: رابًعا
  81 :الذكور  -  أ
 .)بدرجة معاون نيابة 9و  ،منھن  بدرجة وكيل نيابة 6( 15 :اإلناث   -  ب

  8:أعداد القضاة في محافظات الضفة الغربية: خامًسا
  120: الذكور  -  أ
 16: اإلناث  -  ب

  المحاكمأعداد القضاة في الضفة الغربية وفق درجات 
  المجموع  إناث  ذكور  المحكمة
  15  1  14  العليا

  14  0  14  االستئناف
  48  6  42  البداية
  59  9  50  الصلح
  136  16  120  المجموع

                                                 
تم الحصول على هذه اإلحصائيات من خالل مراجعة دليل المحامين النظاميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، الصادر عن نقابة المحـاميين   6

  .م2009النظاميين الفلسطينيين في األول من شهر يناير عام
  .م16/12/2008تم الحصول على هذه اإلحصائيات من مكتب النائب العام برام اهللا بتاريخ  7
  .م18/12/2008تم الحصول على هذه اإلحصائيات من مكتب األمانة العامة لمجلس القضاء األعلى برام اهللا بتاريخ  8
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 أعداد العاملين في المھن القانونية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية: سادًسا
  9:ووزاراتھا

  108 :الذكور  -  أ
  77 :اإلناث   -  ب

الضفة (ھن القانونية في وزارات السلطة الفلسطينية وفق المسمى الوظيفي أعداد العاملين بالم
  )الغربية

  المجموع  أنثى  ذكر  المسمى الوظيفي
  22  11  11  مستشار قانوني
  130  55  75  مساعد قانوني
  33  11  22  باحث قانوني
  185  77  108  المجموع

ين الرجل ال ترّسخ القوانين الفلسطينية الناظمة وعلى الرغم من ذلك،  اواة ب لقطاع العدالة حالة انعدام المس
ان العمل في مؤسسات قطاع العدالة؛ بل إنھا توفر للنساء أشكااًل  المرأةو ك  ،خاصة من الحماية في مك وذل

ى الفرص والوسائل ؛ھاتمّ األ فيما يتعلق بوضع اواة في الحصول عل  وفضاًل . بھدف تسھيل تحقيق المس
ك،  إنّ عن ذل انون األسا ف طينيالق ة ذات الصلة ،سي الفلس ايير الدولي وليوالمع ة  ، ي اواة لأھمي رأةمس  الم

ة "من الملحق الثالث حول ) 4(القسم  انظر. (ل في أوساط المجتمع الفلسطينيبالرج التشريعات الناظم
  "). في المھن القانونية المرأةلعمل 

 ارجي الخالبعد : عيوالنطاق العام للعدالة التي تقوم على أساس النوع االجتما المرأة
ى النساء في  ة عل وانين والمؤسسات القانوني ا الق ار التي تتركھ ى اآلث د من الدراسات إل لقد تطرقت العدي

املة للمسائل التي تحول دون . فلسطين ة ش ى عرض مراجع ة إل ذه الورق وفي ھذا المضمار، ال تسعى ھ
رأةع تمتّ ة الم ي الكرام ا ف ل؛ ف ،بحقھ ع الرج اوي م د سبالتس ة ق ات مختلف ّدت مؤسس رً بق أن أَع ن  اكثي م

ا بحسب الحاجة ،ھنا إجراء مراجعة لتلك الدراسات المھمّ ومن . الدراسات حول ھذا المعنى من  ؛وإثراؤھ
داد التشريعات والسياساتالخاستيعاب احتياجات النساء بصورة تامة، وذلك قبل  أجل ة إع . وض في عملي

  . )جعة موجزة حول عدد من الدراسات المذكورةعلى مرا لالطالعالملحق الرابع  انظر(

  المبحث الثاني
  االقتراحات المستمدة من تجربة الوزارات األخرى في السلطة الفلسطينية 

قامت بعض وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء وحدات تُعنى بالنوع االجتماعي، من بينھا وزارة 
الملحق الثاني لھذه  يتضّمنو. ووزارة الشؤون االجتماعية ،التربية والتعليم العالي، ووزارة اإلعالم

ويلخص ھذا القسم بعض التجارب التي خاضتھا وحدات . حول ھذه الوحدات تفصيليًا االدراسة عرضً 
وھذه التجارب . النوع االجتماعي، باإلضافة إلى التجارب ذات الصلة التي شھدتھا مختلف الوزارات

ومنظمات  ،مع ممثلي الوزارات مبادرة كرامةجراھا فريق الباحثين في التي أ ،مستمدة من اللقاءات
 المرأةوالواقع العام الذي تعيشه  ،، كما تستند إلى تحليل الھيكلية التنظيمية لوحدات النوع االجتماعيالمرأة

  . الفلسطينية
  : قائمة بمقترحاتنا األساسية يأتيوفيما 
 ؛ي العاملة في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينيةتعزيز التنسيق بين وحدات النوع االجتماع •

إن قطاع العدالة يرتبط . بھدف إتاحة الفرصة إلثراء األفكار والسياسات والبرامج وتبادلھا
وال يعتمد الھدف المتمثل في تحقيق المساواة على ضمان وجود  .بقطاعات أخرى اوثيقً  اارتباطً 

                                                 
  .م10/1/2009يخ تم الحصول على هذه اإلحصائيات من مقر ديوان الموظفين العام بتار 9
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وإنما يستند  ؛في مؤسسات قطاع العدالة فحسب في التوظيف ،قوانين جيدة أو ممارسات جيدة
فإذا ما كان للمرأة أن تُعيَّن . رات التي تطرأ على الساحة االجتماعيةكذلك إلى السياق العام للتطوّ 

، فيتحتم أن تتمتع بالتأھيل والكفاءة المتحّصلتين من التحاقھا ببرامج في منصب القضاء، مثاًل 
، وبتعديلھا من العنف المرأةقرار بمراجعة القوانين التي تكفل حماية  وإذا ما اتُِّخذ. التعليم العالي

بصورة تنُّم عن استيعاب التجارب التي وقفت عليھا  ،فيجب أن تكون ھذه القوانين مكتوبة
  . والتبعات المترتبة عليه ،بشأن األسباب التي تقف وراء ھذا العنف ،الوزارات األخرى

وغيرھا من  ،ةاالجتماعي العاملة في الوزارات المعنيّ  توطيد التنسيق بين وحدات النوع •
ضمن الھيكليات  ،الحيلولة دون احتمالية عزل وحدات النوع االجتماعي أجلمن  ؛الوزارات
من خالل توفير ما يكفي من  ،ويمكن إنجاز ھذه المھمة. اصة بتلك الوزاراتالخالتنظيمية 

. تحديد الصالحيات المالئمة لعمل تلك الوحداتو ؛وتعيين الموظفين المؤھلين ،الموارد المالية
التي تعكس  ،حول تلك الھيكليات التنظيمية ،كما يمكن تحقيق ھذه الغاية من خالل إعداد تقارير
 . أھمية وحدة النوع االجتماعي داخل الوزارة ذاتھا

كافي داخل القيمة الكلية التي تكتسبھا وحدات النوع االجتماعي ال تحظى بالقبول ال كانت ولّما •
جب العمل على نشر المعلومات واإلرشادات أوساط المجتمع على وجه العموم؛ و الوزارات وفي

من خالل التركيز على  ،ويمكن تحقيق جانب من ھذا الھدف. حول الحاجة إلى مثل ھذه الوحدات
لى إبراز والنتائج التي تحققھا، باإلضافة إ ،وبيان قيمتھا ،ضرورة إنشاء وحدات النوع االجتماعي

واآلثار اإليجابية التي تفرزھا في أماكن أخرى في العالم، وال سيما في الدول العربية  ،وجودھا
على نقاش مقتضب وعلى بعض اإلحصائيات حول الفجوة القائمة  لالطالعالملحق األول  انظر(

ل مة حول وحدات النوع االجتماعي في بعض الدوبين الذكور واإلناث، باإلضافة إلى مقدّ 
 ). العربية

 فإنّ وفي ھذا اإلطار، . تحتاج وحدات النوع االجتماعي إلى قدر كبير من المساندة والقيادة القوية •
ھا فيما بعد، أو تھميشھا وعدم رفدھا بما يكفيھا من ءإنشاء بعض وحدات النوع االجتماعي وإلغا

بما ينبغي لھا من االھتمام إلى أن تلك الوحدات ال تحظى  ؛ يشيرالموارد المالية الضرورية لعملھا
 . المطلوب

بإمعان النظر في التركيب اإلداري لوحدة النوع االجتماعي في الوزارات الفلسطينية محل  •
: أن كل وحدة من تلك الوحدات تشمل دائرتين مبادرة كرامةالدراسة، وجد فريق الباحثين في 

  10.النوع االجتماعي دمجتطوير و دائرة التدقيق والمتابعة من منظور النوع االجتماعي؛ ودائرة
أن ھناك  مبادرة كرامة، وجد فريق الباحثين في المرأةبالنسبة للكوادر العاملة في وحدات شؤون  •

الحد األدنى من المؤھالت، من قبيل  مع النسوي بأنه يجب أن تتوفر فيھالدى قيادات المجت اوعيً 
برات العملية في المؤسسات الخو ،األكاديميةبرات الخالدراية الكاملة بفلسفة النوع االجتماعي، و

  11.النسوية وبقضايا النوع االجتماعي
 ؛تختص بالنوع االجتماعي في جميع وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ،يُعّد استحداث وحدة •

ولكن استحداث مثل ھذه الوحدة يجب أن يكون مرتبطا بمدى تأثيرھا في المجتمع؛ إذ . امً ھم اأمرً 
وفي ذات  12.ُوقادرة على خلق التغيير نحو األفضل ،كون ھذه الوحدة فاعلةً ومؤثرةً يجب أن ت

التي تدلي بھا مؤسسات  ،اتأسھمالوقت، ال يمكن لوحدات النوع االجتماعي أن تحّل محل الم
الوصول إلى  أجلمن  ؛بيد االمجتمع المدني أو أن تستثنيھا، وإنما يتعين عليھا أن تعمل معھا يدً 

 . تائجأفضل الن

                                                 
  . )12/65/2008(رقم من قرار مجلس الوزراء ) 4(المادة  10
  . 2008نوفمبر /تشرين الثاني 26بتاريخ  عقدت ،مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ةمدير ،مقابلة مع األستاذة مها أبو ديه 11
 . 2008نوفمبر /تشرين الثاني 26بتاريخ  عقدت ،ماعي في وزارة اإلعالمالمدير العام لوحدة النوع االجت، مقابلة مع األستاذة ناريمان عواد 12
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  المبحث الثالث
 مقترح الھيكلية التنظيمية لوحدة النوع االجتماعي في وزارة العدل 

. من خالل وحدة تُعنى بحقوق اإلنسان ،بالنوع االجتماعي المتعلّقةمع القضايا  ،احاليًّ تتعامل وزارة العدل 
منھا  مختلفة، لكلٍّ يمكن أن تدمج في وزارة العدل بطرق  المرأةبمكان مالحظة أن وحدة  المھمّ من 

ھذا . على سبيل المثال، من الممكن أن تكون الوحدة تحت اإلشراف المباشر للوزير. إيجابياتھا وسلبياتھا
تھا في التأثير على بقية أسھمبنفس الوقت قد يقلل من م هلكنّ  ،لوحدةلة لالموك ھاّمةبرز المن شأنه أن ي
في الوزارة، مثل  خرىمن أقسام أ اجزءً  المرأةحدة من ناحية أخرى، يمكن أن تكون و. أقسام الوزارة

مع ، الوزارة على التواصل مع بقية أقسام ،كبرلوحدة قدرة أا ، األمر الذي قد يعطيوحدة حقوق اإلنسان
ھناك حاجة  ـ الوزارة موقع الوحدة ضمن ھيكلبغض النظر عن وـ ولھذا فإنّه . أّن ذلك قد يضعف مكانتھا

  .من قبل مسؤولي الوزارة أھدافھاالتزام بو ،ھاواضحة لدورلرؤية 
، نقترح )12/65/2008(قرار مجلس الوزراء رقم وبالنظر إلى  آنفًا،وبالنظر إلى التجارب الواردة 

لمناقشتھا وتحليلھا مع وزارة  ،التي تتواءم مع وحدة مستقلة للنوع االجتماعي ،اآلتيةالھيكلية التنظيمية 
  : العدل

  : نوع االجتماعيالمدير العام لوحدة ال

  . متابعة عمل الوحدة وتنسيقه -
 . التأكد من تعميم احتياجات الوحدة وخططھا ونتائج عملھا داخل الوزارة وفيما بين الوزارات -
  13. العمل تحت إشراف الوزير -

  14: قسم السياسات والتشريعات

  . الفلسطينية فيما يتعلق بالعدالة المرأةتحديد احتياجات  -
من قبيل (الفلسطينية  المرأةلتلبية احتياجات  ؛وقريبة المدى ،وسطةومت ،وضع خطط بعيدة -

 ). التشريعات والسياسات واألنظمة النموذجية
 . وتنفيذھا عامة لالتصاالت إستراتيجياتإعداد خطط و -
  . متابعة سير العمل ورفع تقارير في ذلك إلى المدير العام للوحدة -

 15 :قسم التخطيط والبرامج

وفي المؤسسات العاملة في قطاع العدالة بجميع  ،في وزارة العدل لمرأةاتحديد احتياجات  -
 . مستوياتھا

على  ،الفلسطينية المرأةلتلبية احتياجات وتنفيذھا وقريبة المدى  ،ومتوسطة ،إعداد خطط بعيدة -
 . الوجه المالئم

اندة طط التي تعزز مسالخوغيرھا من وتنفيذھا خاصة باالتصاالت  إستراتيجياتإعداد خطط و -
 . وفي المؤسسات األخرى العاملة في قطاع العدالة ،في وزارة العدل المرأة

  . متابعة سير العمل ورفع تقارير في ذلك إلى المدير العام للوحدة -

                                                 
وزارة التربية والتعليم العالي،  ايتماشى اقتراحنا بعمل الوحدة تحت اإلشراف المباشر للوزير مع تجارب ناجحة في وزارات أخرى، خصوصً  13 

  . كما يأتي منسجماً والمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء
  .من أقسام أخرى، مثل قسم حقوق اإلنسان الھذا القسم أن يكون قائماً بحد ذاته ضمن وحدة المرأة، أو يكون جزءً يمكن   14

   .من دائرة أخرى، مثل دائرة الشؤون اإلدارية ايمكن لھذا القسم أن يكون قائماً بحد ذاته ضمن وحدة المرأة، أو يكون جزءً  15 15
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  التي تستطيع وحدة النوع االجتماعي االضطالع بھا  األولويات والمھامّ 
 : جتماعيالمجاالت التي يمكن أن تحتل أولوية في عمل وحدة النوع اال

باعتبارھا تشكل مجاالت تحتل أولوية في عمل وحدة النوع  ،يةالالتيركز ھذا البحث على المسائل 
تركز على اختبار مدى صالحية األولوية التي تكتسبھا  ،ومن الضروري إجراء أبحاث أخرى. االجتماعي

قد أشرنا بين قوسين إلى أقسام و. أخرى ھّمةمالمجاالت التي نقترحھا أدناه، باإلضافة إلى تحديد مجاالت 
) 8(على أساس الھيكلية المقترحة في القسم  ،التي يمكنھا أن تؤدي العمل المقترح ،وحدة النوع االجتماعي

  . أعاله
بما يخدم تطور  ،في مجاالت التشغيل والقيادة ،ھناك حاجة ماّسة لتقليص الفجوة ما بين الجنسين •

وزارة العدل  التي تكفل تحقيق ھذا الھدف في تراتيجياتساإلكما يجب إعداد . المجتمع وتقدمه
  ). قسم التخطيط والبرامج(وفي المؤسسات العاملة في قطاع العدالة 

من جميع أشكال العنف، وقوانين لرفع سن الزواج، باإلضافة إلى قانون  المرأةسّن قوانين لحماية  •
قسم السياسات (إلنجابي أو الدور ا ،يحظر التمييز ضد النساء على أساس الجنس ،آخر

 ). والتشريعات
تمكين النساء ورفع مشاركتھن في عملية التنمية من خالل المساواة في الملكية، والتحكم في  •

قسم السياسات (وتوعية النساء والرجال  ،المصادر، والمساواة في المشاركة في صنع القرار
 ). والتشريعات

كي  ؛وإطالق عملية للتصحيح الثقافي ،مجتمعتشمل جميع قطاعات ال ،إجراء نقاشات موّسعة •
 ). قسم السياسات والتشريعات(تضمن للنساء تحقيق المساواة لھن 

قسم (كي تتمكن من المشاركة في مواقع صنع القرار  ؛دراسة إمكانية إعطاء كوتا نسوية للمرأة •
 ). التخطيط والبرامج

والوصول للمصادر،  ،واألجور ،لوالعم ،والتدريب ،في التعليم ،منح الجنسين فرص متساوية •
كما يجب  16.والصحة ،والمسكن ،في التغذية ،إلى جانب التمتع بالمساواة في الحاجات األساسية

في  المرأةوالسياسات والبرامج التي تكفل تعزيز المساواة بين الرجل و ،العمل على إعداد القوانين
 ).  قسم السياسات والتشريعات(ھذه المجاالت 

  إنجازھا  المرأةدة التي يمكن لوحدة لمحدّ ا المھامّ 

ولم نعمل على إدراج . العمل عليھا المرأةتشتمل القائمة أدناه على المھام المحددة التي تستطيع وحدة 
وعلى إجراء  ،ألن ذلك يعتمد على الموارد المخصصة لھا ؛توصيات بشأن أولويات عمل ھذه الوحدة

  .صوصالخفي ھذا  ،شاوراتوالت ،والتحليالت ،المزيد من األبحاث

                                                 
  .2008 ديسمبر،/ولاأل، كانون "التنمية البشرية المستدامة من وجهة نظر النوع االجتماعي" حولورقة عمل  ،نادر عزت سعيد .د  16
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  : الرقابة التشريعية
بصورة متفاوتة أو  المرأةالتي تنظم المسائل التي تؤثر على  ،والمقترحة القوانين السارية بالنظر إلى

؟ وما ھي المرأةكيف تعزز القوانين النافذة المساواة بين الرجل و ؛اصالخفريدة في القطاعين العام و
على المساواة؟ وما ھي الفجوات التي تعتري التشريعات، والتي يجب  صّ النالقوانين التي تخلو من 

  بالمساواة مع الرجل؟  المرأةبحيث تتمتع  ،معالجتھا
   :المرأةتحليل األحكام القضائية وأثرھا على 

ت واألحكام التي تصدرھا قراًرا؟ وھل تتواءم الالمرأةكيف تفسر المحاكم الفلسطينية القوانين التي تخّص 
  ؟ المرأةالمحاكم مع مبدأ تعزيز المساواة بين الرجل و ھذه

   :تحديد المعايير الدولية ذات الصلة
؟ وكيف تفسر الھيئات الدولية المرأةبالمساواة بين الرجل و المتعلّقةما ھي االتفاقيات الدولية واإلقليمية 

 انظرلنظام القانوني الفلسطيني؟ المعنية ھذه االتفاقيات؟ وما ھي العالقة القائمة بين تلك االتفاقيات وا
  . من األحكام التي تنص ھذه االتفاقيات عليھا عيّنةعلى  لالطالعامس الخالملحق 

  : تحليل مقارن لالختصاصات القضائية
ما الدروس التي يمكن تعلمھا من االختصاصات القضائية األخرى، وال سيما في الدول األخرى في 

من المنظمات التي تعمل في دول  عيّنةعلى  لالطالعن الملحق الثالث م) 7(القسم  انظرالشرق األوسط؟ 
  . والتي تتعامل مع النساء العامالت في المھن القانونية ،أخرى

   :مناقشة السياسات المتصلة بالمساواة الشكلية والمساواة الجوھرية
في فلسطين؟ وما  المرأةل وما ھي المساواة الشكلية، وما العالقة التي تربطھا بقضية المساواة بين الرج

 انظرفي فلسطين؟  المرأةھي المساواة الجوھرية، وما العالقة التي تربطھا بقضية المساواة بين الرجل و
 . حول ھذه المسألة ،على مقدمة ومراجعة موجزتْين لالطالعالملحق الرابع 

   :تحليل العقبات اإلجرائية التي تحول دون الوصول إلى العدالة
التي تمنع النساء من الوصول إلى مرافق العدالة ومؤسساتھا  ،ياسات أو الممارسات اإلجرائيةما ھي الس

  ؟ )وإمكانية الوصول إلى المحاكم ،من قبيل التكاليف، وإمكانية تعيين محامين(
   :في قطاع العدالة المرأةتحليل العوائق الثقافية واالجتماعية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل و

 ثني النساء عن ممارسة حقوقھن؟ راف االجتماعية والثقافية التي تما ھي األع
  : سيعلى الصعيد المؤسّ  المرأةتحليل المساواة بين الرجل و

ما ھو الوضع الحالي للنساء في مؤسسات قطاع العدالة المختلفة؟ في ھذا السياق، يجب إعداد دراسة 
من ) 7و 6(القسمين  انظر. سوية في مؤسسات قطاع العدالةكوتا ن المرأةحول إمكانية منح  ،مستفيضة

  . والصعوبات التي يواجھنھا في ذلك ،على عمل النساء في المھن القانونية لالطالعالملحق الثالث 
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  : قائمة المالحق

حول إنشاء وحدة النوع االجتماعي في وزارات السلطة  ،إحصاءات ومسائل ومقارنة :الملحق األول
  .لسطينيةالوطنية الف

  .وحدات النوع االجتماعي العاملة في مختلف وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية :الملحق الثاني
 .الفلسطينية في قطاع العدالة المرأةوضع  :الملحق الثالث
في قطاع العدالة في  المرأةبوضع  المتعلّقة ،من الدراسات عيّنةمراجعة مقتضبة حول  :الملحق الرابع

 .فلسطين
 .مجموعة مختارة من المعايير الدولية بشأن حقوق اإلنسان  :امسالخحق المل

 .مھّمة أوليّةأسئلة  :الملحق السادس
  .أسئلة موجھة المرأة تمارس القانون :الملحق السابع
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اعي : الملحق األول وع االجتم إحصاءات ومسائل ومقارنة حول إنشاء وحدة الن
 في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية

ة  لطة الوطني ي وزارات الس اعي ف النوع االجتم تص ب دة تخ تحداث وح ى اس ة إل الحاج
 الفلسطينية

خاصة بالنوع االجتماعي في مستقلة إزاء استحداث وحدة  ،قد تتفاوت الرؤية بين مختلف قطاعات المجتمع
ذا الموضوع لذلك، سنتناول ھ. وزارات السلطة، خاصة مع وجود وزارة قائمة بذاتھا تعنى بھذا الجانب

  :نبحثھما تباعا في المطلبين اآلتيين ،من زاويتين أو منظورين

 من منظور امبيريقي: المطلب األول
لإلجابة على السؤال حول الحاجة إلى استحداث وحدة خاصة بالنوع االجتماعي في وزارات السلطة 

لتي توضح الفجوة ما بين الذكور ا ،الوطنية الفلسطينية، ال بد لنا من اإلشارة إلى بعض األرقام اإلحصائية
 ،فأكثر انسبة المشاركة في القوى العاملة لألفراد من سن خمسة عشر عامً : في عدة مجاالت منھا ،واإلناث

توزيع الوظائف في القطاعات الحكومية ومراكز صنع  ،مستوى التعليم ،ما بين الجنسين األّميّةمعدالت 
 .القرار

فأكثر، وفقا إلحصاءات  اي القوى العاملة لألفراد من سن خمسة عشر عامً عند النظر إلى نسبة المشاركة ف
فقد بلغت نسبة مشاركة اإلناث في القوى  ،ما بين الذكور واإلناث ةً ، وجدنا أن ھنالك فجوة كبير2007عام 

فقد كانت الفجوة واضحة  األّميّة،أما بخصوص معدالت %. 15:7العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزه 
لدى اإلناث  األّميّةبينما بلغت نسبة  ،%2:9لدى الذكور حوالي  األّميّة، إذ بلغت نسبة أيًضابيرة وك

10:2 .% 
. بين الجنسين يكاد يكون متماثالً  ،ما بين الذكور واإلناث ،اص بمستوى التعليمالخإال أننا وجدنا أن المؤشر 

نسبة التعليم للجنسين في و%. 20:0لثانوية حوالي فقد بلغت نسبة التعليم لدى الذكور واإلناث في المرحلة ا
فيما بلغت لإلناث حوالي % 9:6؛ فقد بلغت النسبة للذكور حوالي أيًضامرحلة الدراسة الجامعية متقاربة 

6:1.%  
؛ فقد بلغت وتعود الفجوة لالتساع عند مقارنة نسبة اإلناث العامالت في مجال صنع القرار بالنسبة للذكور

%. 92:6، فيما بلغت نسبة السفراء من الذكور حوالي %7:4سفيرات من اإلناث حوالي ن نسبة من يعمل
فيما % 8،:8ي القضاء، إذ بلغت نسبة الذكور وكذلك األمر عند مقارنة نسبة اإلناث والذكور العاملين ف

         1%.11:2بلغت نسبة اإلناث حوالي 
وفي  ،وصنع القرار ،بالتشغيل المتعلّقةالقطاعات إن الفجوة الكبيرة في نسبة اإلناث إلى الذكور في 

خرھا أو أھمھا آكون يتستوجب اجتراح حلوال جذرية، قد ال  ؛ا على الرجالالوظائف التي كانت حكرً 
 . بإشراف رسمي ،في المجتمع المرأةاستحداث إدارات تعنى بتفعيل دور 

  من منظور مقارن: المطلب الثاني
دل في بعض دول الشرق األوسط وجود وحداتبالجزء الذي يمسح  اعي في وزارات الع من . نوع اجتم

يس  ،الجدير أن تتم مالحظة أن بعض الدول لديھا وحدات نوع اجتماعي في وزارة العدل وبعضھا اآلخر ل

                                                 
كما  )2008كانون أول،( نادر عزت سعيد،.ورقة عمل بعنوان التنمية البشرية المستدامة من وجهة نظر النوع االجتماعي ، د 1

  .ع االجتماعي بالنسبة للقانونيين العاملين في الوزاراتللتأكد من اإلحصائيات مراعية النو 7يمكن االطالع على الملحق رقم 
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ا التجربة الفلسطينية . لديھا ھذه الوحدات اقد تستفيد من التجارب العربية، لكنھ د تساعد في إرساء أيًض ، ق
  .لبعض الدول األخرىمثال مھم 

لضيق نطاق الدراسة، فقد قصرنا البحث عن وحدة النوع االجتماعي في وزارة العدل فقط في كل  نظًرا
  :سلطنة ُعمان ،قطر ،المغرب ،مصر ،األردن: من الدول العربية اآلتية

 في األردن: أوالً 
وجدنا أن الھيكل  ،ن عدة إداراتن موالذي يتكوّ  ،على الھيكل التنظيمي لوزارة العدل األردنية االطالعب

مديرية حقوق اإلنسان وشؤون األسرة، ى إدارة تسمّ  ،اصة بهالخفي التقسيمات  ،التنظيمي للوزارة يحمل
 ھاوتشريعاتحقوق اإلنسان والحريات العامة، المديرية إلى إرساء الرؤية العصرية لمفھوم ھذه تھدف و

والدفاع  ،ودعم دور الوزارة في حماية ھذه الحقوق ،تع بھا، وضمانات التمھاواحترام تھاحماي ھاومواثيق
وتعزيز  ،في توفير البيئة القانونية المساندة للكيان األسري امسھواإل ،عن المجتمع والمصلحة العامة

 ،وبأھميتھا ،والعمل على التوعية بھذه المفاھيم والمبادئ ،مشاركة المجتمع المدني في ھذا المجال
قسم : وتقسم إدارة حقوق اإلنسان وشؤون األسرة إلى قسمين. اطن والمجتمع ككلوتأثيرھا على المو

  2.وقسم شؤون األسرة ،حماية الحقوق والحريات العامة
 في مصر : ثانيًا

منھا اإلدارة العامة لشؤون مكاتب  ،تَضمن الھيكل التنظيمي لوزارة العدل المصرية العديد من اإلدارات
  3.الفات األسريةالخالتي تختص بحل ، تسوية المنازعات األسرية

 في المغرب : ثالثًا
 4.المرأةيخلو الھيكل التنظيمي لوزارة العدل المغربية من أية إدارة تختص بشؤون 

 في قطر: رابًعا
 5.المرأةالھيكل التنظيمي لوزارة العدل القطرية أي ذكر لوحدة شؤون  يتضّمنلم 

 سلطنة ُعمان : خامًسا
  6.المرأةية دائرة تُعنى بشؤون آ وزارة العدل في سلطنة ُعمان لم نجدكل التنظيمي لعلى الھي االطالعب

                                                 
   ).24/10/2008(: تاريخ الزيارة www.moj.gov.jo/23-K، لوزارة العدل األردنية، اإللكترونيةالصفحة   2

).24/10/2008( :، تاريخ الزيارة www.moj.gov.eg   3 ة العدل األردنية،لوزار اإللكترونيةالصفحة  

29/10/2008 ( :، تاريخ الزيارة ).  www.justice.gov.ma لوزارة العدل المغربية،  اإللكترونيةالصفحة   4  

).29/10/2008: (تاريخ الزيارة ، www.moj.gov.qa لوزارة العدل القطرية،  اإللكترونيةالصفحة   5  

).29/10/2008: (تمت الزيارة بتاريخ  www.moj.gov.qa/arabic/links/index.html  – 12 k 6  
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وحدات النوع االجتماعي العاملة في مختلف وزارات السلطة الوطنية : الملحق الثاني
 الفلسطينية

إن نطاق ھذه الدراسة يتحدد في رصد واقع وحدات النوع االجتماعي في وزارات السلطة المختلفة في 
 وأھمية ذلك وأثره في رفع سوية ،)2008/7/28(ضوء قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر بتاريخ 

أو وحدات األسرة في القضاء  ،ن وحدات النوع االجتماعيإوعليه، ف. في المجاالت المختلفة المرأة
. ق ھذه الدراسةتخرج عن نطا ؛أو غيرھا من الوحدات التي تتبع للسلطتين التشريعية والقضائية ،الشرعي

في العديد  المرأةعلى واقع وحدات  االطالعمن ناحية أخرى، وباعتبار أن ھذه دراسة مقارنة، فقد قمنا ب
لم نتمكن من الوصول إلى  ـ ولألسفـ نه أي البحث، إال غنعقد مقارنات ت أجلمن  ؛من الدول العربية

  .نتائج إال في بعض الدول، منھا مصر واألردن

 نوع االجتماعي في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينيةواقع وحدات ال

اص بالنوع االجتماعي من قبل الجھات الحكومية الرسمية للسلطة الوطنية الخفي ظل االھتمام 
يشدد على ضرورة إنشاء وحدة تُعنى بالنوع  قراًرا،فقد أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني  ؛الفلسطينية
أوضح فيھا المھام التي يجب أن تقوم بھا وحدة  نصوًصا،من القرار وقد تض. ةوزار في كلّ  ،االجتماعي

في واحتياجاته تضمين قضايا النوع االجتماعي : يأتيفيما  االجتماعي، وتم حصرھا بشكل رئيس النوع
  1.وتدقيق البرامج والسياسات من منظور النوع االجتماعي وسياساتھا، خطط الوزارات

تُعنى  ،ت بعض وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء وحدة فيھافقد قام ،وبموجب القرار السابق
. وزارة الشؤون االجتماعية ،وزارة اإلعالم ،وزارة التربية والتعليم العالي: بالنوع االجتماعي، ومنھا

  . في مطلب مستقل لھا، كلٍّ  يليفقد ارتأينا أن نقوم بعرض تفص ؛ألھمية ھذه الوحدات نظًراو

 في وزارة التربية والتعليم العالي المرأةوحدة شؤون : المطلب األول
   في وزارة التربية والتعليم العالي المرأةإنشاء وحدة شؤون : أوالً 

، بموجب امنذ وقت قريب جدً  ،في وزارة التربية والتعليم العالي ،تَم إنشاء وحدة خاصة بالنوع االجتماعي
، فقد تم إدراج وحدة النوع االجتماعي ضمن الھيكلية وبناًء عليه. قرار مجلس الوزراء السابق الذكر

قامت الوزارة بإعداد  ؛اصة بالوحدةالختنظيم األمور  أجلومن . اصة بوزارة التربية والتعليم العاليالخ
   2.الئحة تنظيمية خاصة بوحدة النوع االجتماعي فيھا

 الھدف من إنشاء الوحدة: ثانيًا

من إنشاء وحدة خاصة بالنوع االجتماعي في وزارات السلطة الوطنية  انطالقا من الھدف العام المرجوّ 
 ؛ت وحدة النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم العاليينية، كما أوضحنا سابقا، فقد أُنشئالفلسط

اص الخوإدخال الجانب  ،، كالتحصيل العلميالمرأةبھدف التركيز على تطوير جوانب مھمة خاصة ب

                                                 
بشأن إنشاء وحدة النوع االجتماعي في وزارات السلطة  28/7/2008الصادر بتاريخ  12/65/2008من قرار مجلس الوزراء رقم ) 2(المادة   1

  .الوطنية الفلسطينية
  2 .)28/10/2008( :هاد أبو غزاله بتاريخلقاء مع المدير العام لوحدة النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم األستاذة ن 
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ل وإشراكھا في تحمّ  ،المرأةوكذلك دعم تشغيل  ،في المناھج المدرسية) االجتماعي النوع(بالجندر 
 3.المسؤوليات في مختلف الوزارات

 ھيكلية الوحدة: ثالثًا

اصة الخوفقا للھيكلية  ،تتبع وحدة النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم العالي للوزير مباشرة
وتتكون الوحدة من  4.يم عمل الوحدةؤولة عن تقوير ھو الجھة المسن الوزإإذ . بوحدة النوع االجتماعي

 .وقسم البرامج والتدريب ،قسم التخطيط والسياسات: ناللوحدة وفي داخل الوحدة يوجد قسم مدير عامّ 

  مھام الوحدة: رابًعا

  :تتلخص مھام وحدة النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم العالي باألمور اآلتية
 المرأةلمتابعة وضع  ؛في الوزارات المرأةلة من وحدات مثيل الوزارة في أعمال لجنة التنسيق المشكّ ت - 1

  . في أجھزة السلطة والنھوض بھا
  . طط والبرامج، والتأكد من عملية دمج النوع االجتماعي فيھاالخالمشاركة في تطوير السياسات و - 2
  .المرأةية المعنية بشؤون التنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكوم - 3
بھدف العمل على رفع كفاءتھن  ؛بشكل مستمر ،القيام بتحديد احتياجات موظفات الوزارة والمديريات - 4

  .من خالل الدورات التدريبية ،في مجاالت العمل المختلفة
ضمان  من حيث نسب االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي والعالي، ومواصلة ،مراقبة وضع الطالبات - 5

  .والمناطق المھشمة ،الوصول إلى مستويات جيدة في خدمات التعليم للطالبات في الريف
رصد التغير الحاصل في مؤشرات التعليم العالي، من منظور النوع االجتماعي، وتحليل ذلك، ورفد  - 6

  .صانع القرار بالنتائج والتوصيات
وحصولھن على فرص متساوية في  ،فاتمراقبة أداء اإلدارات من منظور ضمان مشاركة الموظ - 7

  .والتوظيف ،والترقيات ،المنح
من جھة، ومن  المرأةالعاملة والموظفة، من منظور خصوصية  المرأةمن المشكالت التي تواجه  الحدّ  - 8

  5.منظور الحقوق العامة من جھة أخرى

 مھام مدير عام الوحدة: خامًسا

  : زارة التربية والتعليم العالي باألمور اآلتيةفي و المرأةتتلخص مھام مدير عام وحدة شؤون 
  .في سياسات الوزارةوبرامجه تطوير سياسات تضمين النوع االجتماعي  - 1
في  ،واألنشطة ،والبرامج والمشاريع ،ططالخلتضمين النوع االجتماعي في  ؛رفع التقارير والتوصيات - 2

  .الوزارة
  .في مناھج وزارة التربية والتعليم العالي ،ندريةتنفيذ سياسة الوزارة في تضمين التربية الج - 3
  .ةبما يحقق األھداف المرجوّ  ،اقتراح سياسات وخطط للوزارة - 4
  . رصد التغيرات الحاصلة في وزارات السلطة - 5
ا بما يضمن رفع مستوياته كمًّ  ،حول تعليم اإلناث في التعليم العام والعالي ،تحليل المؤشرات الرقمية - 6

  .اوكيفً 
  . رفع تقارير دورية للوزير - 7

                                                 
  3 .)28/10/2008( :لقاء مع المدير العام لوحدة  النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم األستاذة نهاد أبو غزاله بتاريخ 

  4 .)28/10/2008( :ريخلقاء مع المدير العام لوحدة النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم األستاذة نهاد أبو غزاله بتا 

. معدة من قبل األستاذة نهاد أبو غزالة، وورقة عمل توضيحية لوحدة النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم  5  
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 مھام رئيس قسم التخطيط في الوحدة: سادًسا

  :في االتي ،في وحدة النوع االجتماعي في الوزارة ،تتلخص مھام رئيس قسم التخطيط
 دمجطط التي تضعھا اإلدارات في الوزارة، ووضع االقتراحات التي تتالءم وسياسة الخعلى  االطالع - 1

  . النوع االجتماعي
  .وقريبة المدى ،ومتوسطة ،وضع خطط بعيدة - 2
  .التنسيق لبرامج التوعية النسوية - 3
  . رفع التقارير الدورية - 4

 مھام رئيس قسم المتابعة والتدريب في الوحدة: سابًعا

  :في االتي ،في الوزارة المرأةفي وحدة  ،تتلخص مھام رئيس قسم المتابعة والتدريب
  .بھدف رفع الكفاءة ؛الوزارةفي موظفات الو نلموظفيل تحديد االحتياجات بشكل مستمر - 1
  .تستجيب لالحتياجات المطلوبة ،وضع برامج تدريبية - 2
  .تقديم تقرير دوري للمسؤول المباشر - 3
  6.وضع خطة سنوية - 4

 اإلدارة العامة لشؤون األسرة في وزارة الشؤون االجتماعية: المطلب الثاني

 عي في وزارة الشؤون االجتماعيةواقع وحدة النوع االجتما: أوالً 

للتغير الدائم  نظًرانه أال إ. 2004في وزارة الشؤون االجتماعية عام  المرأةتم إنشاء وحدة خاصة بشؤون 
في  المرأةفقد تم إلغاء استقاللية وحدة شؤون  ؛صوصالخفي وجھات نظر الحكومات المتعاقبة بھذا 

، فقد تم دمج وحدة شؤون 7/5/2008التي تم اعتمادھا بتاريخ  ،فوفقا للھيكلية الجديدة للوزارة. الوزارة
وتتبع اإلدارة العامة لشؤون األسرة في . ا منھالتصبح جزءً  ،في اإلدارة العامة لشؤون األسرة المرأة

  . وزارة الشؤون االجتماعية مباشرة لوزير الشؤون االجتماعية

 فيھا المرأةوجھة نظر الوزارة بواقع وحدة : ثانيًا

ى مدير عام اإلدارة العامة لألسرة في الوزارة أن ال حاجة إلنشاء وحدة خاصة بالنوع االجتماعي في تر
وأن َخلق مثل ھذه اإلدارات في  ،المرأةطالما توجد وزارة تُعنى بشؤون  ،وزارات السلطة الفلسطينية

 ،داخل الوزارةمابين اإلدارات في  ،وزارات السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى تنازع في االختصاص
  7.باإلضافة إلى زيادة أعداد البطالة المقنعة في داخل الوزارة

                                                 
. ورقة عمل توضيحية لوحدة النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم من قبل األستاذة نهاد أبو غزالة  6  

  7 .)30/10/2008( :ائرة شؤون األسرة في وزارة الشؤون االجتماعية بسمة أبو صوي بتاريخلقاء مع المدير العام لد  
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 الھيكل التنظيمي إلدارة شؤون األسرة: ثالثًا

  : ا لھيكلية الوزارة، إلى الدوائر اآلتيةتقسم إدارة شؤون األسرة، وفقً 
  .دائرة دور الحضانة واألسر الحاضنة - 1
  .دائرة الطفولة - 2
  .االجتماعيدائرة النوع  - 3
 . دائرة المسنين - 4

 المرأةأقسام وحدة شؤون : رابًعا

  :ويندرج تحت دائرة النوع االجتماعي األقسام اآلتية
  .قسم التدريب والتمكين - 1
  .قسم الحماية - 2
  . قسم النوع االجتماعي - 3

 :المرأةمھام دائرة شؤون : خامًسا

 ،دماتالخو ،فيما يتعلق بالبرامجاحتياجاتھا وأولوياتھا، والفلسطينية  المرأةلواقع  أوليّةإجراء دراسات  - 1
  . بالتنسيق مع اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير ،والنظام المعمول به في الوزارة

  .والنھوض بواقعھا المرأةلبرامج الھادفة لتحقيق تنمية ليم وتقالتنفيذ والتخطيط وال - 2
تؤھلھا وتمكنھا من االنخراط في  ،في عدة مجاالت ،للمرأة ة وتدريبيةيليبرامج تأھلتنفيذ العداد واإل - 3

  .العملية اإلنتاجية
بالتنسيق مع إدارة  ،من حالة الفقر المرأةللخروج ب ،وتنفيذھاتخطيط مشاريع إنتاجية مدرة للدخل  - 4

  .مكافحة الفقر
 ،واالجتماعية ،نيةوالمد ،في الحقوق االقتصاديةوتثقيفھن لنساء اتوعية وتنفيذھا لبرامج الإعداد  - 5

  .وتمكين النساء من الحصول عليھا ،والقانونية ،والنفسية
  .المرأةتتالءم مع احتياجات وتطويرھا لدمات المساندة الختوفير  - 6
 لمراكز الحماية في شتى التقويمومن خالل التخطيط والتنفيذ و ،توفير الحماية للنساء ضحايا العنف - 7

  .الوطن أرجاء
  .  افي مراحل الحمل واإلنجاب والطفولة المبكرة وغيرھ المرأةتوعية  - 8
توفير اإلرشاد النفسي واالجتماعي والقانوني للمرأة، وتأھيل أخصائيين ذوي خبرة عالية في ھذا  - 9

  .المجال
  .المرأةتنظيم المراكز أو الدور أو البيوت التي تُعنى ب -10
  .  المرأةتوعية المجتمع بأھمية دور  -11
 8.والطالق ،رامج وأنشطة تھدف إلى الحد من ظاھرة الزواج المبكروضع ب -12

                                                 
  8 .الورقة الخاصة بهيكلية اإلدارة العامة لألسرة في وزارة الشؤون االجتماعية 
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  في وزارة اإلعالم المرأةاإلدارة العامة لشؤون : المطلب الثالث

 في وزارة اإلعالم المرأةإنشاء وحدة شؤون : أوالً 

نف بناًء على قرار مجلس الوزراء اآل 2005،تَم تأسيس وحدة النوع االجتماعي في وزارة اإلعالم عام 
في ظل الحكومات المتعاقبة،  ،ومحتفظة بكيانھا ،وقد بقيت ھذه الوحدة في وزارة اإلعالم قائمة. الذكر

في المراكز  المرأةتدعيم دور  فيز نشاط الوحدة في الوزارة وقد تركّ . عكس بعض الوزارات األخرى
 .         لياة العُ والتنفيذيّ  ،القيادية

 تبعية الوحدة: ثانيًا

إلى الوزير مباشرة؛ أما من الناحية  ـ من الناحية اإلداريةـ النوع االجتماعي في وزارة اإلعالم  تتبع وحدة
  . المرأةن الوحدة تتبع وزارة شؤون إف ،الفنية، وخاصة ما يتعلق بالتنسيق للنشاطات المختلفة

  الوحدة  إستراتيجية: ثالثًا

  :وزارة اإلعالم النقاط اآلتيةلوحدة النوع االجتماعي في  ستراتيجيةطة اإلالختتضمن 
  .يأتيالفلسطينية على يد االحتالل اإلسرائ المرأةالتركيز على االنتھاكات التي تتعرض لھا  - 1
  .، وخاصة قضايا قتل النساء بدافع الشرف، على الرأي العامالمرأةإثارة قضايا العنف ضد  - 2
في المجتمع، وخاصةً في مراكز صنع القرار  ا فاعالً جاه جعلھا عضوً باتّ  ،ودعمھا المرأةتعزيز دور  - 3

  . السياسي والقيادي
  .وإبراز دورھا من خالل وسائل اإلعالم ،وإسنادھا في كافة القطاعات المرأةتأھيل  - 4



26 
 

 

  غسان فرمند، مدير معھد الحقوق في جامعة بيرزيت. رسالة موجھة إلى د: المطلب الرابع

  
    م حضرة األخ الدكتور غسان فرمند المحتر

 جامعة بيرزيت -مدير معھد الحقوق
 تحية طيبة وبعد،

  وحدات النوع االجتماعي" :بعنواندراسة : الموضوع
  )وزارة العمل" (في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية

وميزت  ،ة الطارئةييلتنفيذ المشاريع التشغ ،خالل سنوات مضت ،لقد استطاعت وزارة العمل الفلسطينية
بنسبة تفوق الكوته ) ريجاتالخ(ا بھذه البرامج ، حيث أعطت األولوية لتشغيل النساءبيًّ يجاإ المرأةنسبة 

لتقديم أفضل  ،ا كبيرةوال تزال وزارة العمل تسعى وتبذل جھودً  ،ونجحت ھذه التجربة ،االمقررة فلسطينيًّ 
  :يأتيدمات المتاحة لديھا لتنفيذ ما الخ

وتفعيل دورھا  ،تھيئة المناخ القانوني المنظم لعملھا من خالل ،برنامج النھوض بالحركة التعاونية -
والحد من  ،في دور ناشط في التنمية االقتصادية واالجتماعية سھاموذلك لإل ؛التعاوني في فلسطين

  .اإلنتاج فيمشاركة أوسع لو ،الفقر والبطالة
ات وترسيخ عالق شروطه، من خالل تحسين ظروف و العمل ،برنامج التفتيش وحماية العمل -

 .ا بالتشاور الثالثينھوضً  ،عمل بناءة بين الشركاء االجتماعيين
الحكومية ( واألطر النسوية ،برامج تعاون مشترك بين مراكز التدريب المھني التابعة للوزارة -

 . للفتيات في المراكز ،بشكل دوري ،تقديم برامج إرشاد وتوعية أجلوذلك من  ؛)واألھلية
إلى فتح دورات تدريبية جديدة  إضافة ،مراكز التدريب المھنيتحديث الدورات التدريبية في  -

 ،موروث الثقافي للمجتمع الفلسطينيمع ال وتتالءم ،مع احتياجات سوق العمل يتالءمبما  ،للفتيات
 في سوق العمل المرأةسوف يساعد على تدعيم  هوھذا بدور .تطوير القائم منھا إلى إضافة

 .وتمكينھا فيه
ووضع السياسات  ،على الشراكة الثالثية وتفعيلھا التأكيدمالية التي تسعى على لجنة السياسات الع -

 .في سوق العمل الفلسطيني ومؤسساته التنموية المرأةالالزمة لدمج 
 .المساواةوتحقيق  ،في النشاط االقتصادي المرأة إسھامال تزال وزارة العمل تعمل على رفع نسبة  -

العمل على تمكين  أجللنوع االجتماعي بوزارة العمل الفلسطينية،  من بناًء على المھام الموكلة لوحدة ا
سواًء للعامالت داخل الوزارة أو خارجھا، كما ورد في  ،في كافة مناحي الحياةورفع كفاءتھا  المرأة

والتنسيق مع اإلدارات العامة بالوزارة ذات العالقة واالختصاص بقضايا  ،ھيكلية الوحدة المقدمة للوزارة
  :يأتيومراكز التدريب المھني التابعة لھا، فإننا نقدم لحضرتكم ما  ،ومكاتب المحافظات ،رأةالم
  : ھدف العام لوحدة النوع االجتماعيال

معايير العمل العربية والدولية، تسعى وزارة ل ومراعاةً  ،االجتماعية والشراكةبروح االنتماء الوطني 
والعدالة االجتماعية، وضمان العمل  ،تحقيق النمو االقتصاديالفعالة في  سھاماإل إلىالعمل الفلسطينية 

وتحرير الطاقة اإلنتاجية  ،وكفاءتھا ،لزيادة إنتاجيتھاوتدريبھا؛ واالرتقاء بمستوى تأھيل العمالة  ،الكريم
 المرأةلتقوية  إطار عامّ ، وتطوير بلورة رؤية شاملة، ودون تمييز ،وجني ثمار عملھا بالكامل ،للمرأة
يد على دمج موضوعات النوع شدضمن منظور جندري، والت ،في إطار الوزارةوتمكينھا طينية الفلس

واإلجراءات التي تقوم  ،في كافة السياساتوأولوياتھا الفلسطينية  المرأةواحتياجات ومسائله، االجتماعي 
ووزارة  ،اتالوزارفي  المرأةبتطويرھا وتنفيذھا، وذلك من خالل التنسيق بين وحدات  ،بھا الوزارة

إعداد السياسات والبرامج لتحرير الطاقة ووغير الحكومية،  ،والمؤسسات الحكومية ،المرأة شؤون
  .وتفعيل دورھا ومشاركتھا في مجاالت العمل المختلفة ،للمرأةاإلنتاجية 

استلمت عبر البريد االلكتروني 
  2008كانون أول  29بتاريخ 
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  :لوحدة النوع االجتماعي الجزئيّةاألھداف 

تماعي في جميع برامج الوزارة النوع االج لدمج ،طط داخل الوزارةالخوضع السياسات و - 1
  .وخططھا

 .النوع االجتماعي بھا دمجلضمان  ؛المشاركة في إقرار البرامج والمشاريع المختلفة للوزارة - 2
 -التدريب المھني(  المرأةالعامة بالوزارة ذات العالقة بموضوع  اإلداراتإقامة عالقات عمل مع  - 3

 ،المرأةى التقارير التي تتعلق بموضوع عل االطالعمن خالل ) التفتيش -التعاون –التشغيل 
 .سياساتالووضع  المرأةدراسة المخاطر التي تھدد  أجلمن  ؛والمشاكل التي تتعرض لھا

بحيث تتضمن أوجه النشاطات والتعاون  ،المرأة شؤونإقامة عالقات ثابتة ومستقرة مع وزارة  - 4
االستفادة من  إلىإضافة  ،وغيرھا وورش العمل ،معھا، وذلك من خالل الزيارات الميدانية

 .البرامج التي تقوم بھا الوزارة
، وذلك باستضافة المرأةالعمل على ترتيب عقد ندوات تثقيفية صحية واجتماعية تعنى بقضايا  - 5

 ،عقد دورات إلىتھتم بھذا الشأن، إضافة  ھاو خارجمن داخل الوزارة  ،ذوي االختصاص
تضمين مفھوم النوع والمكاتب،  وإدارة ،ذيةمثل دورة السكرتارية التنفي ،وندوات ،وورشات

لغة والإدارة الوقت وتنظيم العمل، والمشاريع الصغيرة، وقانون العمل الفلسطيني، واالجتماعي،  
ھم في رفع والورشات والندوات التي تس ،وغيرھا من الدورات ،حاسوبوالنجليزية محادثة ، اإل

 .اتكفاءة الموظفين والموظف
في نشر الثقافة  المرأة شؤونالتي تھتم ب)  األھلية ( مع المنظمات غير الحكوميةالتعاون والتنسيق  - 6

 .المرأةلمكافحة التمييز ضد  ،المجتمعية
 .بنشاطات وحدة النوع االجتماعيكل ثالثة أشھر وعملھا العمل على إصدار نشرة  - 7
شاطات حصر المؤسسات الداعمة لن يتضّمن ،المرأةباص الخ األرشيفالعمل على استكمال  - 8

وذلك من خالل التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة واالختصاص ، المرأة
  .المرأةبقضايا 

  :توصيات
م في اسھتتوجه وحدة النوع االجتماعي بوضع بعض التوصيات التي من الممكن من خاللھا اإل - 1

اقتراح عقد عدد من  أجلصة، من االخسواء العامالت في المؤسسات الحكومية أو  ،رفع كفاءة النساء
  :إلىھدف التي تالدورات 

 إسھام زيادةالعمل على  وأھمية ،)النوع االجتماعي( العمل على تعزيز الوعي لمسألة الجندر  -
  .باتجاه دمجھا في التنمية ،في النشاط االقتصادي المرأة

ع االجتماعي، إضافة طط والسياسات التي تتضمن النوالخبوضع  سھاماإلعلى  المرأةرفع قدرة  -
الذي سوف يساعد في  األمر ،)تقارير وبيانات وإحصاءات ( تضمين النوع االجتماعي في  إلى

عن  ،اصة بتشغيل النساءالخووضع البرامج والسياسات  ،في سوق العمل المرأةدراسة واقع 
 .بسوق العمل نّ طريق دمجھ

 .المشاريع إدارةبطريقة  والعمل ،ا للتخطيططبقً  ،القدرة على تصميم المشروعات -
 ،والعمل على خلق مھن مواكبة لتطورات العصر ،روج من نطاق المھن التقليديةالخ -

 .واحتياجات سوق العمل
على أوضاع  االطالعوذلك بعد  ،ا اقتراح عقد مثل ھذه الدوراتالنوع االجتماعي مبدئيًّ وقد ارتأت وحدة 

الدورات التدريبية  أن إلىا، إضافة ورات التي تم ذكرھا سابقً وغياب المعرفة بمواضيع الد ،العاملة المرأة
ال تفي بحاجة سوق العمل  ،التي تعقد بمراكز التدريب المھني التابعة للوزارة ھي دورات تقليدية

  .)معماريالرسم وال ،شعرالتجميل وتصفيف وال ياطة،الخوتعليم دورات سكرتارية : ، مثلومتطلباته
 ،العاملة في القوى العاملة ينحصر نشاطھا االقتصادي في القطاع غير الرسمي ةالمرأمشاركة  أنولوحظ 

  .ذات العوائد المادية المرتفعة على الرجال األعمالالذي يمتاز بالعوائد المادية المحدودة، وانحصار 
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 :النشاطات

ع كفاءة وتسھم في رف المرأةتثقيفية تعنى بقضايا  دوراتوورشات، و العمل على عقد ندوات، - 1
 .أو من داخلھاسواء من خارج الوزارة  ،الموظفين، وذلك من خالل االستعانة بذوي االختصاص

 قانون العمل الفلسطيني،(قانونية، التوعية والالتعريف بمفاھيم النوع االجتماعي، ومن ھذه الدورات 
إدارة وات االتصال، مھارو ،)الخ......األسرة، قانون دمة االجتماعيةالخ، قانون قانون االنتخابات

في رفع  تسھمحاسوب، وغيرھا من الدورات التي والنجليزية، اإللغة وتعلّم ال المشاريع الصغيرة،
  .الموظفين ةكفاء

في مراكز التدريب المھني التابعة  ،مقترح دورات لتطوير الدورات التدريبية التقليدية إلىإضافة   
، ومتطلباته مراكز، وحسب احتياجات سوق العملزيادة فرص العمل لخريجات ال أجلمن  ؛للوزارة

ومن ھذه الدورات  دورة الجوادل والشراشف والبرادي، عالج البشرة ومنكير وبدكير، سكرتيرة 
لوية الخ األجھزةصيانة  إدراج دورات جديدة مثل إلىإضافة  ،)مديرة مكتب( مكاتب وإدارةتنفيذية 
  .لكترونياتواإل

   .وعملھا بنشاطات وحدة النوع االجتماعير كل ثالثة اشھنشرة  إصدار - 2
أو العمل على إيجاد بيانات مالية مفصلة حسب  المعنية لتوفير بيانات مالية، اإلداراتالتنسيق مع  - 3

  .ضمن موازنة برامج ومشاريع الوزارة ،النوع االجتماعي
  .في سوق العمل  المرأةمن مشاركة  تحدّ  ،مراجعة قانون العمل وقوانين أخرى - 4

  :جتماعيعالقة وحدات النوع اال
 :المرأةعالقة وحدات النوع االجتماعي بوزارة شؤون : أوالً 

قائمة على التنسيق والتعاون والتكامل مع وزارة عالقة ب المرأةترتبط وحدة النوع االجتماعي بوزارة  - 1
م وتنسق اإلمكانيات التي تنظ ،باعتبارھا المرجعية الحكومية لقضايا النوع االجتماعي ،المرأة شؤون

تحددھا  ،وأھداف معلنة ،وأولويات ،عبر محاور ،الفلسطينية المرأةللنھوض بواقع  ،والجھود الوطنية
التي ھي  ،ضمن خطتھا التي يتم إفرازھا من الجھات المختصة في الحكومة ،المرأة شؤونوزارة 

والتكامل  ،م الوحدات بمساندتھاوتقو ،التي يتم تبنيھا من الحكومة ،طة الوطنية الشاملةالخجزء من 
  .وقطاعاتھالتحقيقھا ضمن ھذه العالقة المحددة حسب تخصصات كل وزارة  ؛معھا

التدريب والمتابعة، ( المقابل تزويد كادر الوحدات بالدعم الفنيفي  المرأة شؤونيكون من مھام وزارة  - 2
 لتي ھي جزء من مھام وزارتھما ،في إطار منھجية علمية ،لتمكينھم من تنفيذ مھامھم) والتوجيه
  .وخطتھا

وتقديم الدعم  ،بتطوير خططھا ،بمساعدة وحدات النوع االجتماعي المرأة شؤونتقوم وزارة  - 3
 المرأة شؤونوالتوجيه المھني الالزم لذلك، وفق منھجية متفق عليھا، كما تقوم وزارة  ،واالستشارات

الوزارات، بھدف تسھيل خطط وحدات النوع بتقديم الدعم الفني الالزم لإلدارات األخرى في 
  .وذلك بطلب من الوحدات والوزارات المعنيةوإنقاذھا، االجتماعي 

وسياساتھا  المرأة شؤونمع خطط وزارة  ،تعمل وحدات النوع االجتماعي التي تتقاطع بشكل مباشر - 4
عات عمل عبر قطا ،وتنفيذھاتطبيق ھذه السياسات  أجلمن  دؤوب؛و ،بشكل حثيث ،المعلنة

الشريكة في  ،ووحدات النوع االجتماعي ،المرأة شؤونوبتنسيق وتكامل مع وزارة  ،وزاراتھم
  .الوزارات األخرى
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  .عالقة وحدة النوع االجتماعي مع الوزير: ثانيًا

 ،اإلدارات األخرى أومثل باقي الوحدات  ،اا وفنيًّ تتبع وحدة النوع االجتماعي للوزير أو الوكيل إداريًّ   
وھي صلب محاور عملھا وقطاعاتھا، وتقوم  ،وخطتھا ھي جزء من خطة الوزارة نفسھا .نفيذ مھامھابت

قضايا النوع االجتماعي  دمجمع ذلك لضمان  يتالءمبما  ،اصةالخوحدة النوع االجتماعي بتطوير خطتھا 
ويتم التنسيق  ،ةتحقيق التنمية الشاملة والعادل أجلمن  ؛ضمن تخصصات الوزارات المختلفةواحتياجاته، 

 .المتّبعةعبر اإلجراءات اإلدارية  ،من قبل الوحدات مع اإلدارات العامة األخرى في وزاراتھم ،والعمل
  .الفلسطينية للمرأةعالقة وحدات النوع االجتماعي باالتحاد العام : ثالثًا

من المؤسسات  أو أيّ  ،ينيةالفلسط للمرأةتقوم وحدة النوع االجتماعي بالتنسيق والتشبيك مع االتحاد العام   
وبناء عالقة  ،التكامل والتعاون أجلوذلك من  ؛حيثما أمكن واألھداف ةفي الرؤيمعھا التي تتقاطع  األھلية

  .الفلسطينية  المرأةبقائمة على تحقيق الھدف العام بالنھوض  ،شراكة معھا
  .النوع االجتماعي في وزارة العمل وحدة إنجازاتأھم 

  :يتوھي كاآل ،التي قامت بھا وحدة النوع االجتماعي نجازاتاإلأقدم لحضرتكم 
على عقد العمل  أجلوذلك من  ؛غير الحكوميةالمؤسسات الحكومية و معالتنسيق والتعاون المشترك  .1

وتطويرھا في جميع مناحي  ،في العمل المرأةالعمل على رفع كفاءة  أجل، من الخ ..الدورات والندوات 
  .الحياة

 .داخل وزارة العمل الفلسطينيةوظروفه،  المرأةواقع عمل  ::بعنواندراسة  .2
 ."دور وزارة العمل في دعم إنشاء المشاريع الصغيرة" ::بعنوانتقديم ورقة عمل في دورة تدريبية   .3
وقد  ".تحديدات ،، آفاقواقع الفلسطينية المرأةاقتصاد " ::بعنوانة عمل في دورة تدريبية تقديم ورق .4

 المرأةومديرية  ،بوزارة العمل الفلسطينية المرأةتوثيق العالقات بين وحدة  ض عن ھذه الدورةتمخّ 
 .فيما يتعلق بقضايا النوع االجتماعي ،براتالخعلى تبادل  أيًضاوالعمل  ،األردنيةبوزارة العمل 

ومدى تطبيقھا على  ،المرأةمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  11التعليق على المادة  .5
 .الواقع أرض

 .مشروع إعداد دليل مفاھيم ومصطلحات العنف المبني على النوع االجتماعي .6
 ،العمل على تطوير كادر الوحدة أجلمن  بھا؛ المرأة مسؤولة ILOاالتصال والتواصل المستمر مع  .7

 .سواء داخل الوزارة أو خارجھا ،العاملة المرأةفي رفع مستوى كفاءة  تسھموتقديم مقترحات لمشاريع 
" المكاتب وإدارةالسكرتارية التنفيذية " :بعنوانبعقد دورة تدريبية لموظفات الوزارة  المرأةيام وحدة ق .8

الوحدة ھي القائمة على إعطاء مادة الدورة، وتقديم تقرير مفصل لمعالي الوزير  مسؤولةحيث كانت 
 .الموظفات للدورة  تقويمحول مواد الدورة و

من  ؛المرأةالمختصة بمواضيع تعنى بقضايا  ،وغير الحكومية ،يةالقيام بزيارات للمؤسسات الحكوم .9
ذلك في عمل  أسھمفي تقديم الدعم والمساعدة لتطوير كادر الوحدة وموظفات الوزارة، و سھاماإل أجل

 .دليل لھذه المؤسسات
 أةالمرأين ھي من ھموم ...سياسات وزارة العمل التطبيقية :  :بعنوانالمشاركة بورقة عمل في ندوة  .10

لقاء على الھواء مباشرة في نفس الموضع المذكور  إلى، إضافة المرأة شؤونبرعاية طاقم  ،؟"العاملة
 .، وذلك بمناسبة األول من أيارآنفًا
 إلىإضافة  ،التي تعنى بقضايا النوع االجتماع ،وغير الحكومية ،التشبيك مع المؤسسات الحكومية .11

  .زاراتالوفي  المرأةووحدات  ،المرأة شؤونوزارة 
 مع فائق التقدير واالحترام

 يليلالخسالم 
  رئيسة وحدة النوع االجتماعي
 بوزارة العمل 
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  الفلسطينية في قطاع العدالة المرأةوضع : الملحق الثالث

 المقدمة

بمجموعة الظروف والتجارب التي يمر بھا، وبناء عليھا تتبلور شخصية وألوانه تتأثر صفات أي مجتمع 
العامل األھم في تشكيل الشخصية الفلسطينية، وعلى كافة  عدّ الظرف السياسي يُ  ك أنّ وال ش. أفراده

على النضال  ،في األعم واألشمل ،لقد كان، وال يزال، الجھد منصبا في المجتمع الفلسطيني. المستويات
كسبھا أ إلى جانب الرجل في معركة التحرير والبناء، مما المرأةوقد وقفت  .التحرر واالنعتاق أجلمن 
التقاليد السائدة في المنطقة العربية التي تحّرم أو  أنأي بمعنى . ا، مقارنة مع نظيراتھا العربياتا مميزً دورً 

 المرأةكسرھا في الواقع الفلسطيني نزول  ؛عيّنةمناصب ومراكز سياسية واجتماعية م المرأةتعرقل تولي 
س في فلسطين وجود لتابوھات متعلقة بقصر مھن فلي. ووقوفھا إلى جانب الرجل ،ر للعمل الوطنيالمبكّ 
ن كانت العقلية التقليدية موجودة، بنسب متفاوتة بين منطقة وأخرى، إعلى الرجال دون النساء، و عيّنةم

 نفضليو ،في بعض المجاالت المرأةبقدرات  نثقيتي ال الوحتى بعض النساء ال ،لدى فئات من الرجال
وال خالف  ،سائد عيّنةالفلسطينية في مجاالت ومھن م المرأةدور  لذلك، نجد أنّ . قصرھا على الرجال

مھنة كوالشؤون اإلدارية، فيما تعترض المھن األخرى األكثر تحررا،  ،والصحة ،مھنة التعليم: مثل ،عليه
 .المنصب القضاء، بعض المصاعب والتي سنتناولھا الحقً  المرأةالمحاماة وتقلد 

وممارستھا لمھنة  ،عند تقلدھا لمنصب القضاء ،تحديات كبيرة في السابقالفلسطينية  المرأةلقد واجھت 
واإلقبال غير  ،بالتوجه الكثيف ،اعلى ذلك في الوقت الراھن كان حاسمً  المرأةإال أن رد . المحاماة

 فقد كان. وممارسة المھن القانونية المختلفة ،االمسبوق على دراسة القانون في كليات الحقوق المنشأة حديثً 
إنشاء كليات الحقوق في  ييللمنع االحتالل اإلسرائ نظًرااإلقبال على دراسة القانون من قبل اإلناث قليال 

فر لھم فرص االذين كانت تتو ،األراضي الفلسطينية المحتلة، لذلك كان معظم الدارسين للقانون من الرجال
وبعد إنشاء كليات الحقوق  ،أما اآلن. العتبارات اجتماعية واقتصادية ؛ارج أكثر من النساءالخالدراسة في 

، فقد تغيّرت المعادلة، 1994في معظم الجامعات الفلسطينية، منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
  . اكما سنبين ذلك الحقً 

 نطاق الدراسة

دالة، سواء في منصب القضاء، أو في قطاع الع المرأةسينحصر نطاق ھذه الدراسة في البحث في واقع 
وال ننسى اإلشارة إلى حجم التعليم النسوي الجامعي في كليات الحقوق  .النيابة العامة، أو ممارسة المحاماة

 . بالنسبة لعدد الذكور

 أسئلة الدراسة

في  أةالمرالموضوعي لدور  التقويمحول  جتماعيين،تثور تساؤالت عديدة من قبل الباحثين القانونيين واال
وبشكل . قطاع العدالة وفعاليته وقيمته، من ناحية، ومدى تقبل المجتمع لھذا الدور، من ناحية أخرى

  :األسئلة اآلتية نخاص، نحاول في ھذه الدراسة اإلجابة ع
عندما  ،ون إلى قطاعات القضاء بشرائحه المختلفةؤوخاصة ممن يلج ،ما ھي نظرة المجتمع •

كانت في موقع القاضي، أو وكيل النيابة، أو المستشار القانوني، أو قضية ما، سواء  المرأةتتولى 
 المحامي؟

 ،أن تؤثر في السياسة ؛من خالل عملھا في قطاعات العدالة المختلفة ،المرأةكيف تستطيع  •
 وغيرھا من مناحي الحياة؟  ،والفكر ،واالجتماع ،واالقتصاد
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 القانوني؟الفلسطينية في سوق العمل  المرأةھل يوجد تمييز ضد  •
مع مختلف  ،في قطاعات العدالة المختلفة يساعد في تفاعل السلطة القضائية المرأةھل عمل  •

 خاصة الفئات المھمشة؟بالفئات التي يتكون منھا المجتمع، و
 في قطاع العدالة؟  المرأةللنھوض بمكانة  ؛ما ھي الجوانب التي بحاجة إلى تطوير وتعزيز •
أثناء عملھا في قطاعات العدالة  ،الفلسطينية المرأةتي واجھتھا ما ھي الصعوبات والتحديات ال •

  المختلفة؟  

 المبحث األول
 في المھن القانونية المرأةالتشريعات المقننة لعمل 

سواء  ،ا، في جميع المھن القانونيةكان متفاوتً  نْ إأصبح للمرأة الفلسطينية في الوقت الراھن حضور جيد، و
عامة، أو االستشارات القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، أو في مھنة في القضاء، أو النيابة ال

الحق في  المرأةأن القوانين الناظمة للمھن القانونية في فلسطين منحت  ،ومما دعم ھذا الحضور. المحاماة
موضوع، ولتسليط الضوء على ھذا ال. على الرجال اا حكرً أن تلعب مثل ھذه األدوار التي كانت تقليديًّ 

ية التي ، ثم للنصوص القانونية المحلّ المرأةالتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  أوالً نتطرق 
  .د المھن القانونيةفي تقلّ  ،المرأةتعزز مبدأ المساواة بين الرجل و

 .المرأةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد : أوالً 

ادة  ة ) 10(نصت الم ذه االتفاقي ى أنمن ھ ر، في : "عل ى أن تشدد أكث ة الطرف عل ة الدول تحث اللجن
ا صكًّ  ة باعتبارھ ى االتفاقي ين الجنسين، عل ا من صكوك حقوق جھودھا الرامية إلى تحقيق المساواة ب

ة مباشرة ة ،اإلنسان المنطبق ة القانوني ة من الناحي ة . وملزم اوتھيب اللجن اذ  أيًض ة الطرف اتخ بالدول
از القضائي، وفي تدابير استباقية لتع ين النساء والرجال في الجھ ة، وخصوصا ب وعي باالتفاقي ز ال زي

ين المسؤ مجال المھن القانونية، ولدى األحزاب ان، وب وميين علالسياسية، والبرلم ع ولين الحك ى جمي
تعزيز استخدامھا في جميع مراحل إعداد  أجلمن  ؛ولون عن إنفاذ القانونالمستويات، بمن فيھم المسؤ

ين  ،يذ التشريعات والسياسات العامةوتنف دأ المساواة ب ي لمب ال الفعل ى اإلعم رأةوالبرامج الرامية إل  الم
ل زز. والرج ى أن تع رف عل ة الط ة الدول جع اللجن ة ،وتش ورة منھجي ة ،بص م االتفاقي ة وفھ  ،معرف

 ".من خالل برامجھا التدريبية ،والمساواة بين الجنسين

رأةلتمييز في تولي عدم جواز ا إضافة إلى نصھا على ة األخرى الم دللقضاء والمھن القانوني حثت  ، فق
ة ھذه ين الجنسين االتفاقي دأ المساواة ب وعي بمب ى نشر ال دول عل دابير  ،ال اذ الت ةواتخ ز  ؛الوقائي لتعزي

 .خاصة بين المكلفين بسن القوانين وإنفاذھابالوعي باالتفاقية، و
بالرغم من الحاجة وعلى الحالة الفلسطينية، ال تنطبق  )نتنشتايلخ(مالحظات اللجنة بخصوص ومع أّن 

انونإلى  ين الق ة ب دولي  يندراسة العالق ي وال رفي فلسطين المحل ذه المالحظات ، إالّ أّن لبتفصيل أكب ھ
ين  المھمّ تعكس القيمة وكونھا  ھميّة؛األمن  اكبيرً  اتامية قدرً الخ ة للمساواة ب ا اللجن القصوى التي توليھ

جزء ال يتجزأ من المنشودة لمساواة إلى االوصول أن تشدد على ي المؤسسات القانونية، كما الجنسين ف
  .تفاقيةاالتحقيق أھداف 

 .التشريعات الداخلية الفلسطينية: ثانيًا

 القانون األساسي

، المرأةما يدعم المساواة بين الرجل و) 2003(ورد في نصوص القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
: ، التي نصت على أن"المساواة أمام القانون والقضاء" :تحت عنوان ،خاصة في المادة التاسعة منهبو
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أو  ،أو الدين ،أو اللون ،أو الجنس ،ال تمييز بينھم بسبب العرق ،الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء"
  ". أو اإلعاقة ،الرأي السياسي

بسبب  ،وعدم التمييز أمام القانون والقضاء ،بمبدأ المساواة ا باإلقراريبدو نص المادة التاسعة واضحً 
. أو اإلعاقة ،أو الرأي السياسي ،أو الدين ،أو اللون ،الجنس، كما ھو الحال في رفض التمييز بسبب العرق

ال يقتصر على المتقاضين من الرجال والنساء، إنما  النصّ وفقا لھذا  ،المرأةعدم التمييز بين الرجل و إنّ 
) أي الرجال والنساء(ألنھم  ؛أن عدم التمييز يشمل المتقدمين لشغل الوظائف القانونية أيًضا النصّ من  يفھم

  .     سواء) دمة المدنيةالخأي قانون (أمام القانون 

 قانون السلطة القضائية

  :نقصر بحثنا في ھذا القانون على شروط تعيين القضاة ووكالء النيابة
انون السلطة القضا اول ق م تن نة ) 1(ئية رق ادة  ،2002لس ي الم ه 16ف ين القضاة ووكالء ،من  شروط تعي

  : تيالنيابة، وقد وردت على النحو اآل
 .بالجنسية الفلسطينية اأن يكون متمتعً  •
 .أن يكون كامل األھلية •
من إحدى الجامعات المعترف  ،على إجازة الحقوق، أو إجازة الشريعة والقانون أن يكون حاصالً  •

 . بھا
ولو كان قد رد  ،لعمل مخل بالشرف ؛ يكون قد ُحكم عليه من محكمة، أو مجلس تأديبيأن ال •

 . أو شمله عفو عام ،اعتباره
 .لشغل الوظيفة اطبيً  اأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والئقً  •
 .أن ينھي عضويته عند تعيينه بأي حزب، أو تنظيم سياسي •
 .أن يتقن اللغة العربية •

ووكالة  ،في إشغال منصبي القضاء المرأةأن القانون لم يفرق بين الرجل و النصّ ل يتبين لنا من تحلي
في  المرأةن الشروط السابقة تنطبق على كال الجنسين، فال يوجد شرط يقيد حق إالنيابة العامة، إذ 

فقد جعل القانون المجال  ؛تولي منصب القضاء أو وكالة النيابة العامة، بل على العكس من ذلك
د ھذين أم أنثى، لتقلّ  اكان ذكرً أ سواء ،ا لكل من تنطبق عليه الشروط السابقة، من الجنسينحً مفتو

 .  المنصبين

 دمة المدنيةالخقانون 

ھو المطبق على جميع العاملين  ؛2005وتعديالته لسنة  1998لسنة ) 4(دمة المدنية رقم الخبما أن قانون 
وبما أن . كذلكوعلى من يشغلون مناصب قضائية  ،ينفي فلسطين، فھو ينطبق على الموظفين الحكومي

دمة المدنية ما الخالفلسطينية أصبح لھا دور فعال في ھذا المضمار، فقد جاء في نصوص قانون  المرأة
) 88(فقد نصت المادة . يعزز حقوقھا من جوانب متعددة، وخاصة فيما يتعلق بإجازة األمومة والوالدة

قبل الوضع وبعده،  ،لمدة عشرة أسابيع متصلة ،ل إجازة براتب كاملتمنح الموظفة الحام: "على أن
ولمدة سنة من تاريخ  ،وللموظفة المرضع الحق في االنصراف من العمل قبل موعد انتھائه بساعة واحدة

  ".ولھا الحق في إجازة دون راتب لمدة عام لرعايته ،مولد الطفل

 قانون تنظيم مھنة المحاماة

الشروط الواجب توافرھا فيمن يسجل  1999لسنة ) 3(نون تنظيم مھنة المحاماة رقم من قا 3حددت المادة 
  :في سجل المحامين النظاميين، وھي

 اأن يكون فلسطينيً  •
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أو  ،أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات الفلسطينية ،على شھادة الحقوق حاصالً أن يكون  •
في  اوأن يكون مقيمً  ،ألحكام القانون اقً طب ،على شھادة من إحدى الجامعات األخرى معادلة له

 .فلسطين
في جناية أو  ،وغير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة ،أن يكون محمود السيرة والسمعة •

 .ة بالشرف أو األمانةجنحة مخلّ 
 .باألھلية المدنية الكاملة اأن يكون متمتعً  •
  .   ھذا القانونألحكام  اأن يكون قد أتم التدريب على مھنة المحاماة وفقً  •

  .لمھنة المحاماة المرأةيخلو من أية إشارة تفيد عدم جواز ممارسة  النصّ ھذا 

 المبحث الثاني

  إلى المھن القانونية المرأةولوج 

في المجتمع الفلسطيني،  ،ا إلى جنب مع الرجلجنبً  .المرأةالمھن القانونية التي تشغلھا  يأتيسنتناول فيما 
كمستشارة قانونية في  المرأةفيما لم نستطع تغطية عمل  .والقضاء ،لنيابة العامةووكالة ا ،وھي المحاماة

ألسباب خارجة عن  ،أو مأمورة إجراء ،كاتبة عدلومؤسساتھا، أو عملھا وزارات السلطة الفلسطينية 
  :نتطرق إلى التعليم القانوني في الجامعات ،إال أننا قبل ذلك. إرادتنا

 التعليم القانوني العالي

في المھن القانونية بشكل كبير في اآلونة األخيرة، وخاصة بعد افتتاح العديد  المرأةتسع نطاق مشاركة ا
لقد ازدادت نسبة أعداد الطالبات الملتحقات بكليات الحقوق زيادة . من كليات الحقوق الفلسطينية

نتيجة  يأتيما ونبين في. حتى أصبحت اآلن تفوق نسبة الطالب الذكور في بعض الجامعات ،مضطردة
. بالنسبة ألعداد الطلبة الذكور في بعض الجامعات الفلسطينية ،فحص إحصائي ألعداد الطالبات اإلناث

تين ألعداد الطالبات في كليتي حقوق بيرزيت والقدس، حيث بلغ عدد الطالبات يليفقد قمنا بأخذ عينتين تمث
بينما  ،طالبة 180ما مجموعه  2008/2009الملتحقات بكلية الحقوق في جامعة بيرزيت للعام الدراسي 

فقد بلغ عدد  ،أما بالنسبة لجامعة القدس. اطالبً  117بلغ عدد الطالب الذكور الملتحقين للدراسة في الكلية 
، بينما بلغ عدد الذكور الملتحقين في باتطال 206الطالبات الملتحقات للدراسة في كلية الحقوق لھذا العام 

     442.1 نفس الكلية
عند النظر إلى اإلحصاءات السابقة، نالحظ أن نسبة اإلناث الملتحقات للدراسة في كلية الحقوق في جامعة 
. بيرزيت أكثر من نسبة الذكور الملتحقين بالكلية، وعلى العكس من ذلك في كلية الحقوق في جامعة القدس

األول أن الطالب الذكور : ينوقد يعود ارتفاع نسبة اإلناث الملتحقات في كلية حقوق بيرزيت إلى سبب
 ثانيًاارج؛ والخارج، فيما تقف ثقافة المجتمع لتحول دون اغتراب األنثى للدراسة في الخيفضلون الدراسة ب

أن معدالت القبول في حقوق بيرزيت عالية، عكس حقوق القدس، وبما أن معدالت الطالبات في الثانوية 
  .يتبين لنا الفرق ،د الذكورالعامة، الفرع األدبي تحديدا، أعلى منه عن

 التدريب على أعمال المحاماة وممارستھا

ين على أعمال المحاماة، الحظنا أن اإلقبال على التدريب من قبل المتدّربفي المقابل، وعند مقارنة أعداد 
ين من الذكور، وفقا لسجل نقابة محامي المتدّربفقد بلغ عدد المحامين . قل منه عند الذكورأاإلناث 

وتزداد الفجوة أكثر عند مقارنة . متدربة 232ات من اإلناث المتدّربا، بينما بلغ عدد متدربً  548سطين، فل
ا، محاميً  1147نسبة المحامين المزاولين من الذكور واإلناث، فقد بلغ عدد المحامين المزاولين من الذكور 

                                                 
).22/11/2008: (يختم أخذ اإلحصائيات الواردة أعاله من كلية الحقوق في جامعة بيرزيت ، وكلية الحقوق في جامعة القدس بتار  1  
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قارنة مع عدد المحامين الممارسين م ،ھذا االنخفاض في عدد المحاميات اإلناث 2.محامية فقط 348مقابل 
  .لمھنة المحاماة المرأةلصعوبات التي تواجه انتساب لمن الذكور، سنبين أسبابه عند التطرق 

 للنيابة العامة وكيلةً العمل 

لمنصب  المرأةن اإلحصاءات تشير إلى أن نسبة إشغال إفي النيابة العامة، ف المرأةأما فيما يتعلق بعمل 
وكيلة  15فقد بلغ مجموع وكيالت النيابة من اإلناث  ؛عام قليلة، إال أنھا آخذة في االزديادوكيلة النائب ال

لمناصب النيابة العامة إلى  المرأةربما تعود قلة نسبة إشغال . وكيل نيابة من الذكور 81مقارنة مع  ،نيابة
 المرأة تستطيع أن توفيه حقه وكيل النيابة يقوم بالتحقيق في الجرائم على مدار اليوم، وھو عمل قد ال أنّ 

التي ال تستطيع أن تھرع إلى مسرح الجريمة في أي ساعة من الليل أو النھار، أو أن تتصدى  ،التقليدية
 .لعتاة المجرمين

وتجدر اإلشارة إلى أن كافة وكيالت النيابة يتوزعن حتى اآلن على المستويات الدنيا من النيابة العامة 
والنائب  ،ومساعدي النائب العام ،رؤساء النيابة( ياعلأي أن المستويات ال). ةيالت نيابمعاونات ووك(

  3.يشغلھا الذكور) العام

 العمل قاضيةً 

عدد القاضيات  أنّ إلى  2008، فتشير اإلحصاءات لعام ء منصب القضاء من قبل النساءأما بالنسبة لتبوّ 
في الضفة الغربية  يًاقاض 181فمن بين . لمقارنة مع عدد القضاة من الرجا ،ا زال قليالً ممن اإلناث 
وقد جاء ). في قطاع غزة 5و  ،في الضفة الغربية 16(قاضية من اإلناث  21يوجد فقط  ،وقطاع غزة

  4:توزيع القاضيات اإلناث في الضفة الغربية على درجات المحاكم على النحو اآلتي
  .قاضية واحدة في المحكمة العليا

  . كم االستئنافال توجد أية قاضية في محا
  .ست قاضيات في محاكم البداية
  5.تسع قاضيات في محاكم الصلح

  
الزدياد االھتمام بالقضاء  نظًرا ؛تجدر اإلشارة إلى أن عدد القاضيات بدأ في االرتفاع في اآلونة األخيرة

  . ممثال بازدياد أعداد التعيينات القضائية

 المبحث الثالث

  مھنة القانونفي  المرأةالصعوبات التي تواجه 

أو  ،أو وكيلة نيابة ،أو محامية مزاولة ،مھنة قانونية، سواء كانت محامية متدربةعاملة في ال المرأةتواجه 
إال أن ـ ن كان معظمھا مشتركا بين المھن القانونية المختلفة إوـ ھذه الصعوبات . صعوبات جمة ؛قاضية

 :اصة بكل مھنةالخنتناول الصعوبات  يأتيوفيما . لكل مھنة صعوبات خاصة

                                                 
  2 .)2008/11/26(: تم أخذ اإلحصائيات الواردة أعاله من نقابة محامي فلسطين في رام اهللا بتاريخ 

).16/12/2008: (تم أخذ اإلحصائيات الواردة أعاله من مقر النيابة العامة في رام اهللا بتاريخ  3  
طة في قطاع غزة، لذلك لم يتسن لنا لسي بعد تولي حركة حماس لمقاليد ال، أ2006ف عن العمل منذ صي قضاة غزة منقطعون أن إلىشارة تجدر اإل 

. معرفة توزيع القاضيات الخمسة على درجات المحاكم  4  
).18/12/2008: (تم أخذ اإلحصائيات الواردة أعاله بخصوص أعداد القضاة من اإلناث من مجلس القضاء األعلى بتاريخ  5  
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 ة والمزاولة لمھنة المحاماةالمتدّربالصعوبات التي تواجه األنثى 

 .مھنة المحاماة من المھن الصعبة التي تحتاج إلى عالقات واسعة •
اإلمكانيات المادية التي تتيح الفرصة أمام الفتاة للتدريب لمدة سنتين دون راتب،  توافرعدم  •

 . محامية التي ترغب بفتح مكتب خاص لمزاولة مھنة المحاماةوالصعوبات المادية التي تواجه ال
بل بعض فئات المجتمع لفكرة مزاولة مھنة النظرة السلبية لقدرات المحامية األنثى، وعدم تقّ  •

أو مختبر الطب  ،أو في النيابة العامة ،أو تواجدھا في مراكز الشرطة ،المحاماة من قبل األنثى
التي تزرع  ،اطئةالخا يعود السبب في ذلك إلى التنشئة األسرية الشرعي لمتابعة قضاياھا، وربم

 6.وخاصة في حالة ممارستھا لمھن حرة كمھنة المحاماة ،المرأةعدم الثقة ب
خاصة بو ،مثل ثقة المحامية بنفسھا ،تتعلق بالجوانب الشخصية ،إضافة إلى ذلك، ھناك صعوبات •

  7.عند الوقوف أمام القضاء

 االتي تشغل منصبا قضائيً  المرأةالصعوبات التي تواجه 

 .التي تتولى منصب القضاء المرأةعدم ثقة المجتمع ب •
أثناء التعامل اليومي مع  ،أسلوب التعامل الفوقي الذي يبديه الزمالء القضاة من فئة الذكور •

       8.فيضع، على اعتبار أنھا الجانب الزميالتھم من اإلناث

 المبحث الرابع

 بالنساء العامالت في المھن القانونيةتُعنى التي منظمات ال

لمھن القضائية في ا عامالتالتي تعنى بالنساء ال ،بعض المنظمات الدولية والعربية يأتينتناول فيما 
  : والقانونية

 9.االتحاد الدولي للعامالت في المھن القانونية: أوالً 

لت من عدد من تشكّ  ،ر حكوميةمنظمة غي وھ) FIFCJ(االتحاد الدولي للعامالت في المھن القانونية 
القضاء على جميع أشكال  أجلبھدف النضال من  ؛1928وقد تأسست في باريس في عام . الحقوقيات

وھي تتمتع بمركز استشاري لدى األمم المتحدة في المجلس . تعزيز حقوق اإلنسانلو ،المرأةالتمييز ضد 
 . م1961االقتصادي واالجتماعي منذ عام 

 :أھداف المنظمة

ومن مبادئ اإلعالن  ،تستلھم ھذه المنظمة أھدافھا من المبادئ األساسية الواردة في ميثاق األمم المتحدة
العالمي لحقوق اإلنسان ومن القواعد األساسية الواردة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 

 :يأتيصوص إلى تحقيق ما الخ، وتھدف بالمرأة

                                                 
.)2008/12/22(حماد بتاريخ مقابلة مع القاضي رشا   6  

.)8،10(ورقة عمل بعنوان المرأة الفلسطينية بين مطرقة القانون وسندان المجتمع ، صفحة    7  

.)2008/12/22(مقابلة مع القاضي رشا حماد بتاريخ   8  
، تاريخ http://www.fifcj-ifwlc.net/indexEN.htmlلموقع االتحاد الدولي للعامالت في المهن القانونية،  اإللكترونيةالصفحة   9

  .)م22/12/2008 : (الزيارة
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بحقوق اإلنسان وبمنع  المتعلّقةوالقواعد الواردة في االتفاقيات الدولية تعزيز المعرفة بالمبادئ  •
 .المرأةالتمييز ضد 

وأية سلطة  ،في االنخراط بأنشطة مع البرلمانات والحكوماتومساعدتھم تشجيع أعضائھا  •
في النظام  أعاله،تطبيق المبادئ الواردة في االتفاقيات المذكورة  أجلمن  ؛مختصة أخرى

 .في اإلدارة االجتماعيةالقضائي و
 ،تجميع معلومات عن المركز القانوني واالجتماعي واالقتصادي للمرأة في جميع أنحاء العالم •

 .ودراسة جميع القوانين التي تؤثر على ھذا المركز
ومع سائر المنظمات الدولية  ،تشجيع إنشاء روابط الصداقة والوحدة بين أعضاء ھذه المنظمة •

  .وجمعيات الحقوقيين الدولية، ةالمرأالمعنية بشؤون 

  10.الشبكة القانونية للنساء العربيات: ثانيًا

تھدف إلى تسھيل النھوض بالنساء العربيات العامالت في  ،منظمة إقليمية غير حكومية وغير ربحية
 والمستشارات القانونيات العامالت في ،والمحاميات ،الشبكة ملتقى للقاضيات توافرالحقل القانوني، حيث 

 ؛ونساء أخريات مؤھالت يعملن في مجال القانون ،المنظمات الحكومة وغير الحكومية، واألكاديميات
برات والمعلومات، وتوفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المھني، وكذلك نشر الخبھدف تبادل 

جه الذي يمكنھا المعلومات التي تھدف إلى تعزيز قدرات النساء العربيات في المجال القانوني، على الو
 .من ممارسة دورھا بالمشاركة في بناء مجتمعھا وتنميته

ات يمثلن خمس عشرة دولة عربية، في اجتماع لقانونيّ  ،2004تبلورت فكرة الشبكة في فبراير من العام 
وكذلك الحقوق القانونية  ،في المجال القانوني المرأةاجتمعن في األردن لمناقشة المواضيع التي تواجه 

عندما احتشدت أكثر من  ،تم إطالق الشبكة بصورة رسمية 2005تموز  16وفي . رأة بصورة موسعةللم
الجزائر، البحرين، مصر، العراق، األردن، ( إفريقيادولة في الشرق األوسط وشمال  16من  ،سيدة 90

اإلمارات الكويت، لبنان، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، 
األردن في االجتماع السنوي والبرنامج التدريبي األول  -في عّمان اجتمعن) واليمن ،العربية المتحدة

، إحدى عشرة حلقة بحث وورشة "قانونيات رائدات"ن البرنامج، الذي ُعقد تحت عنوان وقد تضمّ . للشبكة
كي يتفاعلن مع  ؛شاركاتحول مجموعة من المواضيع والمھارات القانونية، ووفر فرصة للم ،عمل
 .ھن في المنطقة برمتھاتايرنظ

من خالل  ،تيسير اجتماع النساء العربيات العامالت في مجال المھن القانونيةتتبلور رسالة ھذه الشبكة في 
برات والتجارب، ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، وتوفير التدريب الخيتم عبره تبادل  ،توفير منبر

امج التطوير المھني، وتسھيل تبادل المعلومات واإلمكانيات والقدرات، وإعداد النشرات المتخصص، وبر
ورفع مستوى الوعي القانوني العام في  ،ة العربيةأاالرتقاء بالقدرات القانونية للمر أجلمن  ؛والمطبوعات
  11.الدول العربية

                                                 
  .)م22/12/2008 : (، تاريخ الزيارةhttp://www.qanouniyat.orgللشبكة القانونية للنساء العربيات،  اإللكترونيةالصفحة   10
، http://www.qanouniyat.orgللموقع  اإللكترونيةمن النظام األساسي لجمعية شبكة القانونية للنساء العربيات، الصفحة ) 3(المادة   11

  .)م22/12/2008 ( :تاريخ الزيارة
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 12:أھداف الشبكة

  :يأتيما   القانونية للنساء العربيات إلى تھدف الشبكة
 .وزيادة معرفتھن القانونية ،تطوير قدرات النساء العربيات العامالت في مجال المھن القانونية •
 .تطوير أواصر التعاون بين النساء العامالت في مجال المھن القانونية •
 .دعم األجيال القادمة من النساء العامالت في مجال المھن القانونية •
 .جميع األصعدةعلى  المرأةرفع مستوى الوعي بحقوق  •
 .من خالل الدعم والتشبيك ،في مجال المھن القانونية المرأةتقوية موقع  •
والقوانين  ،من خالل االتفاقيات الدولية ،المرأةدعم النشاطات التي تھدف إلى ضمان حقوق  •

 .الوطنية
  .المشاركة في مجاالت التطوير واإلصالح القانوني على المستوى اإلقليمي والوطني •

القاضية، إيمان ناصر الدين، عضو المحكمة العليا الفلسطينية، ھي إحدى أعضاء الھيئة  يُذكر أن
 . االستشارية للشبكة

  13تونس -رابطة النساء صاحبات المھن القانونية: ثالثًا

  :يأتيتھدف المؤسسة إلى تحقيق ما 
 .المرأةدراسة القوانين المتصلة بحقوق  •
اقيل التي تحول دون تحقيق المساواة التامة بين بقصد تحديد العر ؛ودراسات إجراء بحوث •

 .الجنسين
 .المرأةبقصد جعلھا في متناول  ؛وتفسيرھا المرأةالتعريف بالقوانين المتصلة بحقوق  •

  

 اتمة الخ

ن اختلفت األدوار التي إنصف المجتمع، وھي شريكة الرجل في جميع جوانب الحياة و المرأةفإن  اوأخيرً 
فال بد أن تتغير بعض المفاھيم والقيم  ؛وتتعزز مكانتھا ،المرأةيتقدم المجتمع بأن  أجلومن . تقوم بھا
ا أم أنثى، أو فال بد أن تتضافر جميع الجھود، سواء على مستوى الفرد، ذكرً  ،وحتى يتحقق ذلك. السائدة

ودفعھا نحو  ،ابنفسھ المرأةا في تعزيز ثقة ا كبيرً إن للتنشئة األسرية دورً . على مستوى األسرة أو المجتمع
  . على منصة القضاء المرأةاألمام، وكذلك لھا دور فعال في تقبل المجتمع جلوس 

                                                 
، http://www.qanouniyat.orgللموقع  اإللكترونيةنونية للنساء العربيات، الصفحة من النظام األساسي لجمعية شبكة القا) 4(المادة   12

  .)م22/12/2008 ( :تاريخ الزيارة
  .)م22/12/2008 ( :، تاريخ الزيارةhttp://wrcati.cawtar.orgلموقع منظومة حقوق المرأة التونسية،  اإللكترونيةالصفحة   13
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في قطاع  المرأةبوضع  المتعلّقةمن الدراسات  عيّنةمراجعة مقتضبة حول : الملحق الرابع
 .العدالة في فلسطين

 وأن يشير لضرورة أن تأخذ ،طينالضوء على دراسات تتعلق بالنساء في فلس إلى إلقاءھذا الملحق يھدف 
صحيح أّن المصادر المذكورة في ھذا . وتبني عليه ،الجھود البحثيّة المستقبليّة الجھد السابق بعين االعتبار

 ،االجتماعية المرأةاحتياجات ّن فھم أل ؛ھذا ضروري لكنّ ، فقط قطاع العدالةتناول ال تالملحق 
حليل التف. ھذه االحتياجاتتناول القانون لكيفية في  خوضضروري لل ؛والمدنية ،السياسيةو ،االقتصاديةو

  .واقع النساء االجتماعيصحيح لبفھم  يبدآنبشؤون النساء في قطاع العدالة  المتعلّقةالمبادرات القانوني و
لكترونية لمركز متاح على الصفحة اإل ،صليبا صرصر، مسرد لكتب أصدرتھا نساء فلسطينيات •

ق أوسطية في جامعة كولومبيا، ويمكن الوصول إليه عن طريق الدراسات اإلسالمية والشر
: الرابط

http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/mideast/cuvlm/palwomen.htm
l . 

  .)الحقةل بداية جيدة ألبحاث لم يتم تحديث المسرد منذ سنوات عدة، لكنه يشك(
 المرأةمركز ، القدس، والممارسة في فلسطين النصّ : اإلسالمي مان، قانون العائلةشلين ويل •

 .1999رشاد القانوني واالجتماعي، لإل
سجالت ست محاكم شرعية في الضفة الغربية  إحصائياتبحث في تستند الدراسة بمجملھا إلى (

  .)وغزة
في الفترة  ،، قصص حياة يومية لنساء فلسطينيات..."لو منحت الفرصة"فيحاء عبد الھادي، . د •

رشاد القانوني لإل المرأةمركز ، القدس، من االنتفاضة الثانية 2003و 2000الواقعة بين سنة 
 .2007واالجتماعي، 

لى ، كما يوثق التمييز عيأتييوثق الكتاب الكفاح اليومي للنساء الفلسطينيات تحت االحتالل اإلسرائ(
 . )أساس الجنس والطبقة في المجتمع الفلسطيني
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  .مجموعة مختارة من المعايير الدولية بشأن حقوق اإلنسان: امسالخالملحق 

 ،ألنھا تحدد مجموعة من ضمانات حقوق اإلنسان ؛المرأةا لتعزيز مساواة المعاھدات الدولية أساسً  توافر
أو الذين تحت  ،داخل إقليم الدولة ،ي بين كل األفرادبالتساو ،وتنص على أن ھذه الحقوق يجب توفيرھا

بالنسبة لمنطقة الشرق  مھّمةالتي لھا دالالت  ،من الحقوق المنصوص عليھا في المعاھدات الدولية. حكمھا
والحق في حرية  ،والحق في عدم التعرض للعنف المنزلي ،الحق في السكن إفريقيا؛األوسط وشمال 

 ،والحق في التصويت ،والحق في مستوى معيشة مالئم ،لشخصية بشكل كاملوالحق في تنمية ا ،الحركة
عليه بالتحديد  اليس منصوصً  –كالحق في عدم التعرض للعنف المنزلي  –بعض ھذه الحقوق . وغيرھا

التي تتبناھا اللجان المعنية بتطوير االتفاقيات  ،لكن نتج من الطريقة التقدمية في التفسير ،عيّنةفي معاھدة م
يحتوي العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  1.حيث تقرأ ما بين السطور في البنود المختلفةتنفيذھا، و

والذي يتم تفسيره على أنه ينطبق على  ،وھو الحق في المساواة ؛غير مربوط بأي حق آخر ا مستقالً حقًّ 
   2.وليس على الحقوق المنصوص عليھا في العھد فقط ،أيًضاالقوانين الوطنية 

لم يدخل ھذا الميثاق حيز . بأھمية المساواة بين الجنسين أيًضا 3يعترف الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
تمنع المادة . لكنه تعبير قوي عن أن المساواة بين الجنسين تمثل قيمة جوھرية في دول المنطقة ،التنفيذ بعد

  : من الميثاق التمييز على أساس النوع) 1(3
حق التمتع بالحقوق  ،لكل شخص خاضع لواليتھا ،ف في ھذا الميثاق بأن تكفلتتعھد كل دولة طر

 ،أو الجنس ،أو اللون ،من دون تمييز بسبب العرق ،والحريات المنصوص عليھا في ھذا الميثاق
أو  ،أو الثروة ،أو االجتماعي ،أو األصل الوطني ،أو الفكر ،أو الرأي ،أو المعتقد الديني ،أو اللغة
  .و اإلعاقة البدنية أو العقليةأ ،الميالد

التدابير الالزمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع "من الدول اتخاذ ) 2( 3عالوة على ذلك، تتطلب المادة 
" احترام وحماية وصيانة"لـ ،تحت القانون الدولي ،ويعكس ھذا واجب الدولة" بالحقوق والحريات كافة

من األمور . يتمثل في العمل على بلوغ ھذه الحقوق ؛اجب إيجابيبصياغة أخرى، الدول عليھا و. الحقوق
وھو  ؛"التمييز اإليجابي"المھمة في الميثاق أنه يشير إلى أن حقوق الرجال والنساء في الشريعة تسمح بـ

وأن برامج التمييز  ،ال يتمتع بھا الرجال ،وحماية ،اعلى أن الشريعة تمنح النساء حقوقً  ،اضمنً  ما يدلّ 
  4.ابي الھادفة لتحسين الوضع السيئ للمرأة في المجتمع غير متعارضة مع اإلسالماإليج

عھد ت منظمة المؤتمر اإلسالمي تبنّ . تنص مواثيق إقليمية أخرى على الحق في المساواة بين الجنسين
المساواة بين األطفال في التمتع بالحقوق  ،بشكل صريح ،الذي يحمي، )2004( حقوق الطفل في اإلسالم

إعالن القاھرة حول حقوق اإلنسان في  كذلك ينصّ . بغض النظر عن الجنس ،والحريات المنصوص عليھا
 ،تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي في مادته األولىالذي  ،اإلسالم

بغض  ،ات األساسيةولي، وفي االلتزامات والمسؤا متساوون في الكرامة اإلنسانيةعلى أن البشر جميعً 
إعالن القاھرة حول حقوق من  6ا تنص المادة رقم وأخيرً . وغيره من االعتبارات ،النظر عن الجنس
  :على أن اإلنسان في اإلسالم

                                                 
على ) باإلنجليزية(، متاحة 19لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم   1

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/generl19.htm.  
على ) باإلنجليزية(، متاحان 31و  18لجنة حقوق اإلنسان، التعليقان العامان رقم   2

http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.  
 The League of Arab States and theعربية والميثاق العربي لحقوق اإلنسان الجامعة ال(ألخذ فكرة موجزة على الميثاق، انظر   3

Arab Charter on Human Rights ( ،بقلم محمد أمين الميداني، الركز العربي لتعليم حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
  .http://www.acihl.org/articles.htm&article_id=6على ) باإلنجليزية(، متاح )2005أكتوبر  20. (ستراسبورج، فرنسا

حقوق والواجبات في ظل الرجل والمرأة متساويان في الكرامة اإلنسانية وال"حقوق اإلنسان تنص على أن من الميثاق العربي ل) 3(3المادة   4
  ." لصالح المرأة ،والتشريعات والمواثيق النافذة ،والشرائع السماوية األخرى ،ريعة اإلسالميةيجابي الذي أقرته الشالتمييز اإل
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ولھا  ،مساوية للرجل في الكرامة اإلنسانية، ولھا من الحق مثل ما عليھا من الواجبات المرأة -أ
  .وحق االحتفاظ باسمھا ونسبھا ،ستقلةوذمتھا المالية الم ،شخصيتھا المدنية
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   مھمة أوليّةأسئلة : الملحق السادس

ى االنساء حول مدى تمّكن  ،دراسةمن التالي  النصّ  تم اقتباس ة في الشرق األوسط، من الوصول إل لعدال
  :يتة على الرابط اآلتوافرم

http://www.idrc.ca/uploads/user-
S/12151851101Women's_access_to_justice_in_MENA-Bahdi_En.doc.  

 .المساواة الشكلية والموضوعية: السؤال األول

يجب أن نفھم الفروق  ،الفكرةلفھم ھذه . باسم المساواة القانونية للمرأة ،المرأةرتكب التمييز ضد يمكن أن يُ 
ومساواة  ،يمكن تقسيم ضمانات المساواة القانونية إلى مساواة شكلية. بين نوعين من المساواة القانونية

على أي اختالف في  ال تنصّ  ي قوانين محايدةٍ إلى تبنّ  ،بشكل عام ،تدعو المساواة القانونية. موضوعية
 ،أو الوسائل ،التساوي في المعاملة ،من حيث النوع ،المحايدة تفترض القوانين. المعاملة بناء على النوع

تھدف المساواة الشكلية إلى التساوي في المعاملة أو الفرص، وتقوم على المبدأ القائل بأن . أو الفرص
يھدف النموذج الفكري القائم على المساواة الشكلية  ،بشكل عام". الحاالت المتماثلة يجب معاملتھا بالمثل"

بصيغة أخرى، الھدف المنشود في . نفسھا لنوعين إلى ضمان تمتع النساء الحقوق المتاحة للرجالبين ا
  . ي قوانين تعامل النساء والرجال بالمثلھذه الحالة ھو تبنّ 

بما في  ،في الكثير من أنحاء العالم ،للنساء مھّمةت المطالبة بالمساواة الشكلية لتحقق مكاسب بكل تأكيد أدّ 
منح النساء  2والجزائر 1من مصر رت كلٌّ على سبيل المثال، قرّ . إفريقياوشمال  ،رق األوسطذلك دول الش

مين إلى اللجنة المعنية في تقريريھما المقدّ  ،عالمة على التقدم المحرز في أوضاع النساء، لعالخالحق في 
من النساء توضيح ي ھذه التغيرات، كان يطلب قبل تبنّ . المرأةبالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد 

رغم أن الرجال من حقھم أن يطلقوا زوجاتھم بدون الدفع بأي ضرر أو عيب في  ،أسباب طلب الطالق
  . الزواج

فمن ناحية، يعترف . يتوافق منح حقوق متماثلة في الطالق للجنسين مع المساواة الشكلية في عدة جوانب
ترك العالقة الزوجية التي  المرأةل على ويسھّ  ،رعلى اتخاذ القرا المرأةھذا المنح بتساوي قدرة الرجل و

 ،اشتراط تخلي الزوجة عن المھر أنّ  ،توضح الجماعات النسائية المساندة للخلع. تتعرض فيھا للعنف
كال الزوجين تحرر من التزاماته المترتبة على عقد  ر على أساس أنّ مبرَّ  ،وغيره من المستحقات المالية

ألن بعضھن على األقل ستتمكن من  ؛كيد من قدرة النساء على الوصول للعدالةلع بكل تأالخيعزز . الزواج
 . لع الجديدةالخاالستفادة من قوانين 

 لماذا نحتاج إلى المساواة الموضوعية وما ھي متطلباتھا؟ 

ني األقل، فالمساواة الشكلية قد تعلمساواة بالنسبة لبعض النساء علٮيؤدي منھج المساواة الشكلية إلى عدم ا
ينزع دعاة الحق في الوصول . ا في أحوال تستوجب توفير المزيد من الحماية للمرأةبقاء القانون صامتً 

ال  لى أن التمتع بالحقوق بشكل متساوإلى االتفاق ع ؛للعدالة والباحثين في نفس المجال في مختلف الدول
بل على العكس من ذلك، يقع . ينكن تحقيقه بمجرد تبني قوانين وسياسات محايدة في التعامل مع الجنسمي

بدون تمييز على أساس  ،متمثل في ضمان المساواة الموضوعية بين المواطنين ،يجابيإعلى الدول التزام 
وليس  ،في النتائج المحققة ،تتطلب المساواة الموضوعية أن يتمتع كل من النساء والرجال بالمساواة. النوع

                                                 
  . مصر، التقرير األول المقدم للجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  1
  .لمرأةالجزائر، التقرير األول المقدم للجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد ا  2
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 ،الدول ملزمة بسن قوانين تحمي النساء بشكل خاص لى ذلك أنّ يترتب ع. فقط تساوي الفرص أو المعاملة
 .الحياد القانوني بين الجنسين فقط إستراتيجيةوعدم االعتماد على 

 : يأتيما ) مبادئ مونتريال حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة(تؤكد 
 ؛على إبقاء انعدام المساواة بينھما ،ع النوعينفي التعامل م ،يمكن أن تساعد القوانين والسياسات المحايدة

ألنھا ال تأخذ في االعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية المعوقة للمرأة، وبالتالي تؤدي إلى مجرد 
  . الحفاظ على الوضع القائم

عما إذا  ،بكثير نجد أنھا أقل تقدًما ،واة الموضوعيةحين نتناول بعض التطورات القانونية من منظور المسا
تطرح بعض الجماعات النسائية في مصر أن  ،على سبيل المثال. تناولناھا من منظور المساواة الشكلية

ألن معظم النساء ال  ؛م وھمينتج عنه تقدّ  ،الذي ناله الكثير من الدعاية ،تعديل قانون األسرة المصري
زال الطالق  ماالوة على ذلك، ع 3.ا على حياتھنلن يؤثر القانون كثيرً ف لع وعليهالخيستطعن تحمل 

التي تسعى للحصول عليه تعتبر غير مطيعة أو غير  المرأةألن  ؛وصمة عار في معظم ثقافات المنطقة
ھا، وينظر لھا على أنھا جلبت ؤكذلك قد يتجنبھا أقاربھا وأصدقا. مھتمة بعائلتھا وبالتالي معيبة أخالقيا

فرغم أن الحق في . المرأةعية لو كان ھناك أطفال لدى ھذه تزداد ھذه األحكام االجتما 4.العار ألسرتھا
ال تستطيع أن تتحملھا معظم  ،إال أنه قد يؤدي لخسائر اقتصادية واجتماعية ،اا قانونيً ل نصرً الطالق يمثّ 

رغم وجود القانون في  ،ومن ثم ال يكون الرجال والنساء متمتعين بحقوق متساوية في الطالق. النساء
  . ئق التي تواجه النساء الالتي يسعين للطالق أكثر بكثير من الرجالفالعوا ؛الكتب

  السياق االجتماعي: المساواة الموضوعية أجلالسعي من 

وأنه يجب على  ،أنماط التعويق والقمع موجودة في المجتمع يعترف منھج المساواة الموضوعية بأنّ 
للتأكد من تعزيزه لمشاركة  ،نھج تأثير القانونيدرس ھذا الم. ولين أخذ ھذا في االعتبارؤعين والمسالمشرّ 

 5.أو االنتماء لجماعة بعينھا ،صائص الشخصيةالخبغض النظر عن  ،الجميع بشكل كامل في المجتمع
وتصميم السياسات المطبقة لھذه الحقوق بطريقة تأخذ في  ،تستلزم المساواة الموضوعية تفسير الحقوق

باختصار، يجب أن تؤمن القوانين والسياسات حصول النساء . لنساءاالعتبار الظروف الھيكلية المعوقة ل
  6.على منافع متساوية مع الرجال

وأخذ ھذه  ،والحاالت الفردية ،تتطلب المساواة الموضوعية التفريق بين األنماط المتكررة في حياة النساء
ق االجتماعي ودراسة حياة عند صياغة القوانين أو تطبيقھا، وتستلزم فھم السيا ،األنماط في االعتبار
للسياق االجتماعي، يجب أن  امتعمقً  ابالنظر إلى أن المساواة الموضوعية تتطلب فھمً . النساء بشكل دقيق

يجب إشراك من سيتأثرون . الھادفة لتعزيز المساواة ستراتيجياتاإلفي المطالبة ب ،يتوخى المرء الحرص
يحترم . مكن تحقيق ذلك بدون االتصال المباشر مع النساءال ي ،في صياغتھا، وعادةً  ستراتيجياتاإلبھذه 

وأنواع الحلول التي  ،إلى فھم العوائق الحقيقية أمام المساواة أيًضاھذا المنھج حق تقرير المصير، ويؤدي 
  . يجب صياغتھا لتحقيق ھذه النتائج

                                                 
، متاح على )Divorced From Justiceبمعزل عن العدالة (انظر على سبيل المثال، تقرير منظمة ھيومان رايتس ووتش   3

http://hrw.org/reports/2004/egypt1204/ )باللغة االنجليزية.(  
مقابل  44(يونيو، رفض مجلس النواب األردني بفرق بسيط في األصوات  22في . دل الدائر حول التعديل في األردنانظر على سبيل المثال الج  4

طرح معارضي ھذا القانون أنه سيدمر . قانون األحوال الشخصية الجديد الذي كان سيمنح المرأة حق التطليق من زوجھا مقابل تعويض مالي) 39
 18ا سيرفع الحد األدنى لسن الزواج في القانون إلى كان ھذا القانون أيضً . ل األخالقي ويعارض الشريعة اإلسالميةالقيم األسرية ويزيد من االنحال

  )باللغة االنجليزية( http://www.britannica.com/eb/article-9398360/Jordan#812491.hook. سنة للجنسين
 Women inالعراق واألردن ولبنان وفلسطين وسوريا : المرأة قوانين األحوال الشخصية(، Gihane Tabetجيھان تابت : اانظر أيضً 

Personal Status Laws:  Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine Syria (2005 متاح على ،
http://portal.unesco.org/shs/en/files/8090/11313662721Women_in_Personal_Status_Laws.pdf/Wome

n_in_Personal_Status_Laws.pdf )باللغة االنجليزية .(  
-http://www.ccppcj.ca/e/rights/rightsعلى ) Court Challenges Programme(برنامج التحديات القضائية انظر   5

charter.shtml#equality )باالنجليزية.(  
  . 9أة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة مبادئ مونتريال حول حقوق المر  6
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  مالحظة تحذيرية: المساواة الموضوعية أجلالسعي من 

ة تتطلب المساواة الموضوعية وق النساء ؛اختالف المعامل رام حقھن في العيش  ،بھدف ضمان حق واحت
ر من الحذر. بكرامة اواة الموضوعية رأًس ؛يجب أن يتوخي المرء الكثي اھيم المس ى كي ال تنقلب مف ا عل
ب اء ،عق بة للنس ائم المجحف بالنس اء والرجال تثبيت الوضع الق ة للنس ة المختلف رر المعامل ي . بحيث تب ف

رأةعلى أساس أن الرجل و ،يقاوم البعض التغييرات القانونيةالواقع،  ون مس الم ة في يتحمل ؤوليات مختلف
ى أحيانً . مختلفة عن اآلخر احقوقً  ايجب منح كل منھمالحياة، ف ة عل وانين المواريث في المنطق رر ق ا تب ا م

ة ذه الطريق أن ت. سبيل المثال بھ اواة الموضوعية ب ذا، يجازف المطالبون بالمس ين حدّ  اذ اصبح سالحً ھك
  . يمكن أن يستخدمه من ال يريدون التغيير

رى،  ة أخ ن ناحي ه دّ ال يعم د ذات ي ح دفا ف ة ھ تالف المعامل تالف . اخ ب اخ اواة الموضوعية تتطل فالمس
اواة، . تعزيز تساوي النتائج أجلمن  ؛المعاملة ه بالمس ذي يطالب علي لذلك يجب أن يحدد المرء األساس ال

اويةأو بصيغة أخرى ائج التي يجب أن تصبح متس ات أو النت وانين . ، الغاي ال، إن كانت ق ى سبيل المث عل
ة  –جزئيا على األقل  –المواريث تھدف  ؤدي أي اختالف في المعامل إلى تحقيق األمان المالي، يجب أن ي

وز االختالف فال يج. إلى تحقيق األمان المادي لكل من النساء والرجال ؛بين النساء والرجال في القانون
 . ا للمساواةكان معززً  إذاإال  ،في المعاملة

  ھل النوع االجتماعي فئة مجدية للتصنيف؟ :السؤال الثاني

المكرسين جھودھم لقضية  ،المرأةودعاة حقوق  ،ال ينكر أھمية التقاطع سوى أقلية من الباحثين
وأن النوع يمكن أن  ،م ھويات مختلفةأن األفراد لھ ،يفترض التحليل القائم على مفھوم التقاطع.المساواة

مما ينتج عنه خبرات مختلفة تماما  ؛أو مكانة األسرة ،كالطبقة ،يتفاعل مع غيره من مكونات الھوية
ا مجماعة متجانسة، لكن نتائج ھذه األطروحة  تيؤكد الجميع تقريبا على أن النساء ليس. بالنسبة للنساء

أو في البرمجة الھادفة لدعم ھذه  ،المرأةعمال التوعية بحقوق سواء في أ ،زالت غير مدروسة بشكل كامل
مكانة "أو أن " الفقيرة تتأثر بشكل أكبر المرأة"تنزع معظم التقارير والدراسات إلى مالحظة أن . التوعية

  . وال أكثر من ھذا" األسرة تؤثر على النتائج
المحددات األخرى كالطبقة أو مكانة  وكأنّ  ،ابعغالبا ما يتت ،والتقارير المختلفة ،لكن التحليل في الدراسات

إن الدراسة التي أجريت على . لھافي حين أنھا في الواقع تحوّ  ،اصة بالنوعالخاألسرة تزيد من المعوقات 
فقد وجدت ھذه  ،ا في ھذا اإلطارخبرات النساء في قطاع القضاء غير الرسمي في فلسطين مفيدة جدًّ 

عوق األساسي أمام العدالة، وإنما ھناك ارتباط أكبر بين النتائج ومكانة الدراسة أن النوع ليس ھو الم
ربما يكون سبب الفشل الواضح . المرأةلكن التقرير الحظ في الوقت نفسه أن القانون ينحاز ضد . األسرة

في  بعبارة أخرى، ربما لم يثبت أن النوع. ھو عدم االھتمام بمفھوم التقاطع ؛في االشتباك مع ھذه المعضلة
 ،لكنه حين يجتمع مع المكانة االجتماعية الدنيا ينتج ديناميكيات قھر خاصة ،حد ذاته عائق أمام العدالة

لو تساءل المرء عن  ا،خاطئً  اأو تفسر تفسيرً  ،اصةالختُفقد ھذه الديناميكيات . دراسة وتفسيرإلى تحتاج 
  . مجرد أثر النوع االجتماعي وحده على غياب العدالة والمساواة

خبرات مختلفة  أيًضاوإنما ينتج  ،يؤكد مفھوم التقاطع أن المزيج بين الھويات ال يركب فقط خبرات النوع
تعرضون للتھميش األشد من قبل يمن لحتياجات االمطالب والبشكل جوھري، وبذلك يھدف إلى طرح 

مع التمييز بين  في التعامل ،بمنھج المساواة الموضوعية ،يرتبط ھذا المفھوم بشدة ،لذلك. القانون
عند  ،طالما كانت المساواة الموضوعية تطالب بفھم كيف يجب أخذ االختالفات في االعتبار ،الجنسين
يؤكد التقاطع على أن ھذه االختالفات يمكن أن تمتد لما بعد محور النوع . القانونية ستراتيجياتاإلصياغة 

  . نفسه االجتماعي البسيط بينما تبقى ذات طبيعة نوعية في الوقت
 ،في إطار األنظمة القانونية في منطقة الشرق األوسط ،ھناك حاجة ماسة لتطوير فھمنا للتقاطع ونتائجه

" النساء"ربما يمتد ھذا على سبيل المثال للتفكير في كيف ومتى تثبت محدودية مفھوم . إفريقياوشمال 
. أو موضوعية ،حات قانونية إجرائيةالھادفة لعمل إصال ستراتيجياتاإلحين نقوم بتطوير  ،كفئة للتصنيف



46 
 

واالنتماء  ،كالطبقة ،ا للمكونات األخرى للھويةتبعً  ،ھو أن احتياجات النساء تتفاوت بشدة ؛السبب ببساطة
ا لھا اإلصالح القانوني، واألفراد ، تختلف األولويات التي يجب أن يعمل وفقً وعليه. ، ومكانة األسرةالديني

. القانونية التي يجب تبنيھا ستراتيجياتاإلراتھم بشأنھا، ووالجماعات الذين يجب استشا
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 أسئلة موجھة المرأة تمارس القانون: الملحق السابع

يوضح بعض ما  ،لكنھا تعكس مثاالً الفلسطينيات،  بالضرورة  آراء المحاميات اآلتيةال تمثل المقابلة 
  .ممارستھن مھنة المحاماةخالل  ،تواجھه النساء

  18/1/2009، ألسئلة من قبل األستاذة المحامية نجاة دبشإجابات على ا

 )1(  
  محامية متدربة؟عند تسجيلھا في نقابة المحامين  المرأةما ھي الصعوبات التي تواجھھا 

جميع الشروط  محامية متدربة أي مشكلة إذا استوفتعند تسجيلھا في نقابة المحامين  المرأةال تواجه 
  .دربةمحامية متالمطلوبة لتسجيلھا 

 )2(  
 التي تدرس القانون؟ المرأةما ھي نظرة المجتمع إلى 

  الجامعةس القانون نظرة عادية ألي موضوع آخر يتم دراسته في التي تدر المرأةنظرة المجتمع إلى 
 )3(  

  ة؟المتدّربما ھي نظرة المجتمع للمحامية 
  .الجامعة القانونفي ومن تدرس  ،ةالمتدّربة نظرة عادية ال فرق بين المتدّربينظر للمحامية  أيًضا

 )4(  
  ة أثناء فترة التدريب؟المتدّربما ھي الصعوبات والمشاكل التي تواجھھا المحامية 

 :حسب وجھة نظري ،أثناء فترة التدريب ،ةالمتدّربأھم الصعوبات التي تواجه المحامية 
ذه المرحلة يبقى في ھ ،ال فرق بينھما المتدّرب،أو  ،ةالمتدّربوھي أن  ،صعوبات اقتصادية .1

ھذه الفترة امتداد  أنّ  أي ،من العمل المتدّرببسبب منع  ؛ا على أھله في مصروفهمعتمدً 
  .لفترة الدراسة الجامعية من الناحية االقتصادية

وھذا يرجع لكثرة خريجي  ؛المتدّربأحيانا صعوبة في وجود مكتب شاغر الستقبال  .2
  ).ينالمتدّرب(كليات الحقوق 

)5(  
  ؟ونھاعاملإليھا؟ وكيف يفي المحكمة والقضاة والموظفون ة المتدّربلمحامية مالء ازكيف ينظر 

 ،المعاملة بينھا وبين زمالئھا من المحاميين الرجالفي وال يوجد أي فارق  ،نظرة عادية ون إليھاينظر
  .كذلك يتم التعامل معھا بكل احترام

 )6( 
انون عن ممارسة مھنة المحاماة وفتح مكتب من الفتيات خريجات الق برأيك ما ھو سبب عزوف كثير

 خاص بھن؟
  :وممارسة مھنة المحاماة ،نّ كثير من الفتيات خريجات القانون عن فتح مكتب خاص بھسبب عزوف 

ويوجد من  ،رغب في فتح مكتب خاصّ تمن  فمنھنّ ) المحامية(نفسھا  المرأةعائق من  .1
ي الرغبة الشخصية للمحامية أ ،رغب في العمل بوظيفة في مجال القانونومنھّن من ت

  .في اختيار عملھا
ستالم المحامية ال المرأةأن الكثير من المراجعين ال يثقون في  ذلكعائق من المجتمع  .2

بالتالي يصبح فتح مكتب  ،وھذا يرجع لثقتھم بالرجل أكثر في ھذا المجال ؛قضاياھم
تب بدال من أن وھذا يتطلب منھا الصرف على المك ،خاص بالنسبة للمرأة غير مجدٍ 
  .ال تستطيع االستمرار بذلكف ،يصبح المكتب مصدر دخل لھا
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)7( 
  ومھنة المحاماة بشكل خاص؟ ،بماذا تفسرين قلة عدد النساء العامالت في المھن القانونية بشكل عام

اء سو ،نفسھا أحيانا تختار ما يناسبھا من عمل المرأةأن  ووھ ،)6(كرر ما ذكرته سابقا في السؤال رقم أ
  .كذلك العوائق من المجتمع وثقتھم بھا ،أو الوظيفة في مجال القانون ،)المكتب(العمل الحر

  
 )8(  

الفلسطينية وتمكينھا والدفاع  المرأةالعاملة في المھن القانونية في النھوض بواقع  المرأةما ھو دور 
  عن مصالحھا ؟

الفلسطينية وتمكينھا والدفاع عن  لمرأةاالعاملة في المھن القانونية في النھوض بواقع  المرأةدور 
ة لغير القادرات ماديا من خاصّ وب ،وذلك من خالل تقديم العون والمساعدة القانونية ،ھمّ مدور  ؛مصالحھا

في برامج  سھاماإل، والمرأةالمشاركة في اقتراح مشروعات قوانين للدفاع عن حقوق و ،ھؤالء النساء
 .وإيجاد حلول قانونية لمشاكلھا ،بحقوقھا المرأةلتعريف  ؛التوعية القانونية

)9(  
  عند دخولھا لمھنة القضاء أو النيابة العامة أو المحاماة؟ المرأةما ھي الصفات التي يجب أن تتحلى بھا 

  :المحاماة أو ،أو النيابة العامة ،عند دخولھا لمھنة القضاء المرأةالصفات التي يجب أن تتحلى بھا 
إضافة إلى  ،اص بالمھنة القانونيةالخالواسع على كل ما يتعلق بالعمل  عاالطالو ،الثقافة العامة .1

 .والدراسة المستمرة لھذا المجال ،مواكبة البحث
  .واإلرادة لتحقيق العدالة ،قوة الشخصية .2

)10( 
عندما تتولى  ،بشرائحه المختلفة ،ون إلى قطاعات القضاءبخاصة ممن يلجأما ھي نظرة المجتمع و

  ؟اعامً  ا، أو نائبً يًا، أو قاضيًامحامبوصفھا  ،قضية ما النظر في المرأة
 ،أصبحت نظرة عادية ومقبولة ،بشرائحه ،ون إلى قطاعات القضاءنظرة المجتمع وبخاصة ممن يلجأ

  .أو نائب عام ،أو قاضٍ بوظيفة محاٍم،  ،جميع ھذه القطاعات المرأةخاصة بعد أن شغلت 
 )11(  

أن تؤثر في بوظيفة محاٍم، أو قاٍض، أو نائب، ي قطاعات العدالة أثناء عملھا ف ،المرأةكيف تستطيع 
وفي  ،والجزائية ،والقضايا الحقوقية ،وص القانونيةالنصّ ھا مع ، من خالل تعاملالسياسة االجتماعية

 األحكام؟ إصدارعملية 
من خالل  ،أثناء عملھا في قطاعات العدالة المختلفة أن تؤثر في السياسة االجتماعية المرأةتستطيع 

أثناء عملھا من خالل مراجعة  ،لھذه القوانين المرأةوذلك عند فھم  ؛وص القانونيةالنصّ تعاملھا اليومي مع 
لھذه  يصبح عندھا تصور واضحإذ  ،المجتمعمشاكل في  وما يعرض عليھا من ،القوانين وتطبيقھا

خاصة  ،ادرة في زيادة الوعي االجتماعيالعاملة في ھذا المجال إلى المب المرأةھذا يدفع  ،بالتالي .المشاكل
أو مراجعة القوانين المعمول  ،وذلك عن طريق المشاركة في تعديل التشريعات ؛المرأةفيما يتعلق بقضايا 

ورفع مكانتھا  المرأةبالتالي ھذا يعمل على حماية حقوق  ،المرأةبھا للتأكد من أنھا تعمل على حماية حقوق 
  .المجتمعفي 

العمل على با من الرجل أكثر اھتمامً  ،كونھا أنثى ،العاملة في قطاعات العدل المختلفة مرأةالن ، إباختصار
للدفاع  ،أو المشاركة في اقتراح مشروعات قوانين ،سواء في تطبيق ھذه القوانين ،المرأةالنھوض بواقع 

  .المرأةعن حقوق 
 )12(  

 نّ أي تمييز بين عملك ةبيانالو اءقضالو اةالمحام :في قطاعات العدل المختلفة ھل وجدتّن أثناء عملكنّ 
  الرجال في ھذا الجانب ؟ نّ زمالئك عملو

  .)انھائيًّ ( ال يوجد أي تمييز 
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 )13(  
في قطاعات العدل المختلفة يساعد في تفاعل السلطة مع مختلف الفئات التي يتكون  المرأةھل عمل 

  منھا المجتمع؟
ختلفة يساعد في تفاعل السلطة مع مختلف الفئات التي يتكون في قطاعات العدل الم المرأةعمل  ،بالتأكيد

  .منھا المجتمع
 )14(  

  ؟ورفع مستواھا في قطاع العدالة المرأةما ھي الجوانب التي ترونھا ضرورية لإلسھام في تعزيز دور 
اء وذلك عن طريق زيادة عدد النس ؛قطاعات العدالةصة بالمشاركة في العمل في جميع الفر المرأةإعطاء 

تباع الحماية القانونية حتى تتمكن من القيام ، واتنمية قدراتھا الدراسيةبالعامالت في ھذا المجال وذلك 
  .بدورھا دون عائق

 )15(  
 أثناء عملھا في قطاعات العدالة المختلفة؟ المرأةما الصعوبات والتحديات التي تواجھھا 

وإنما ھي  ،لھا في قطاعات العدل المختلفةأثناء عم ،المرأةال يوجد صعوبات وتحديات مقتصرة على 
 ھنا ،بالمحاماة وفتح مكتب خاص المرأةباستثناء عمل  ،على حد سواء المرأةصعوبات تواجه الرجل و

ثقتھم قل من أ) المحامية( المرأةة المراجعين بثقأّن وھي  ؛المرأةمشكلة تواجھھا ) من وجھة نظري(
 وھي مشكلة المجتمع ،كونھا امرأة ؛إلى محامية تهبتسليم قضي بعض المراجعين أحيانا ال يؤمنف ،الرجلب

  .وليس من باقي العاملين في قطاعات العدل المختلفة ،فقط



50 
 



51 
 

  تعريف بمبادرة استقالل القضاء والكرامة اإلنسانيّة
 "كرامة"

 
الفلسطينيّين في  إلى دعم سيادة القانون وحق) كرامة(تھدف مبادرة استقالل القضاء والكرامة اإلنسانيّة       

ز  اللجوء إلى نظام قضائي عادل عبر دعم السلطة القضائيّة والجھات المكّونة لقطاع العدل في فلسطين وتعزي

ا. استقالل القضاء ى مجموعة من المحاور أبرزھ ادرة عل ذه األھداف تعمل المب تطوير ومأسسة : تحقيقاً لھ

وم ا ل مفھ راد والجماعات، منھجيّة التدريب القضائي المستمر، وتفعي وق األف ة حق انيّة في حماي ة اإلنس لكرام

ود  ناد جھ انيّة، وإس والمساھمة في بناء وتفعيل االئتالفات المجتمعيّة الداعمة الستقالل القضاء والكرامة اإلنس

 التخطيط لمنظومة العدالة

  :تعزيز استقالل القضاء في فلسطين

نوات األخيرة بشكٍل الفت، فقد انتقل القضاء الفلسطيني من تطّور استقالل القضاء في فلسطين خالل الس      

ا  تقلّة ضمنت لھ ى سلطة قضائيّة مس وده إل جھاز يعاني من تدّخل سلطات االحتالل اإلسرائيلي وتخضع لقي

ى ترسيخ استقالل . القوانين سارية المفعول الكثير من الضمانات المنشود الستقالل القضاء إال إّن العمل عل

ي ه القضاء ف ي بدايت ا زال ف طين م ائيّة . فلس ادئ القض يخ المب ى ترس ل عل ا زال يعم طينّي م فالقضاء الفلس

الحامية لحقوق اإلنسان الفلسطينّي، وقواعد السلوك القضائيّة، وال يزال كذلك في طور مأسسة عمل مجلس 

تق. القضاء األعلى بلجانه ودوائره المختلفة ة اس ى تثبيت ثقاف ذلك عل دى القضاة وھناك العمل ك الل القضاء ل

ة  ة والماليّ ريّة واإلداريّ الموارد البش ائّي ب از القض تقالل الجھ ز اس دل، وتعزي اع الع ات قط دد ومؤّسس الج

ا في .  واللوجستيَة الالزمة لتثبيت ھذه االستقالليّة وبال شك، حقّق القضاء الفلسطيني مكاسب فريدة من نوعھ

ى سعيه الستقالل السلطة القضائيّة مقارن ذا السياق وصوالً إل ي، ويستمر العمل في ھ وطن العرب ائر ال ةً بس

ر األداء  اً عب ل أيض انون، ب ّرد نصوص الق ن مج ط م أتي فق تقل ال ت اء المس افيّة للقض انة إض ع بحص التمتّ

ه حول السلطة  ي المجتمع وقطاعات القضائي المستقل والفّعال والعادل الذي يعّزز من التفاف الجمھور وممثّل

  .ائيّةالقض

ا      ائيّة والقضاة فيھ لطة القض و صيانةٌ للس تقالل القضاء ھ ة . واس ق العدال وم بتحقي ذا المفھ بط ھ د ارت وق

اذ  ى اتّخ تقل عل درة القضاء المس ى ق ارب عل ت التج انون، وبرھن يادة الق ق س انون وتطبي ام الق اواة أم والمس

وق قراراٍت جريئة تحقّق العدالة للمواطنين، وتضبط أداء السلط ى حق ّديھا عل د تع ة عن ات األخرى في الدول

  . األفراد والجماعات

ل       ذلك، تعم ةل دريب  كرام ة الت ة منھجيّ وير ومأسس ر تط اء عب تقالل القض ز اس ود تعزي م جھ ى دع عل

ليم  ال، والتخطيط الس القضائي المستمر، ومساندة وتفعيل االئتالفات المجتمعيّة الداعمة للقضاء المستقل والفّع

  .طية احتياجات منظومة العدالة بعيدة ومتوّسطة المدىلتغ
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 :تطوير منھجيّة التدريب القضائي

ر المساھمة في كرامة تعمل        دريب القضائي المستمر عب ود الت اندة القضاء الفلسطيني في جھ ى مس عل

اً إعداد المدّربين القضائيّين، ومساندة القضاة في تطوير مواد وآليّات تدريبيّة ذات جو دة عاليّة يتم إعدادھا وفق

الحتياجات وأولويّات الجھاز القضائي في فلسطين، والعمل بشكل متوازي على تنفيذ مجموعة من النشاطات 

  .التدريبيّة للوصول إلى تبنّي أسلوب نموذجي للتدريب القضائي المستمر

دريب القضائي، وتالف       يّة المرتبطة بالت ذاكرة المؤّسس دريب وبھدف بناء ال لبيات تعاقب مشاريع الت ي س

وم  ة، تق ة مؤقّت داول زمنيّ ة بج ائي المرتبط ةالقض دّربين  كرام ن الم واقم م داد ط ر إع دريب عب ذ الت بتنفي

ين  اندة القضاة والمعنيّ ة، ومس اھج التدريبيّ وير المن داد وتط ى إع ين عل دريب القضاة المھتّم طينيّن، وت الفلس

ل الت ل مراح ي ك ائي ف دريب القض ائيبالت دريب القض ة بالت ذ المتعلّق يط والتنفي دّربون . خط يتمّكن الم س

ق  ي ظل التوثي تقبل، خصوصاً ف ي المس دريب ف ود الت ة جھ ن متابع ين م ن القضاة والمختّص الفلسطينيّون م

دريب قضائي  ة ت ة أدلّ تعانة بأيّ ادرة، وباالس ه المب وم ب ذي تق دريب ال ذ الت الكامل لكافة خطوات تصميم وتنفي

 .نھا دون الحاجة ألية جھات خارجيةتصدر ع

 :تفعيل مفھوم الكرامة اإلنسانيّة

ذه  تھدف المبادرة      ة لھ إلى تعزيز مفھوم الكرامة اإلنسانيّة لدى القضاء الفلسطيني، وبيان التطبيقات العمليّ

ى ه عل از القضائي ورقابت ز استقالل الجھ ام، وفي تعزي ال  المفھوم في حماية حقوق اإلنسان بشكٍل ع األعم

 . والقرارات الماّسة بحقوق األفراد والجماعات، وبالكرامة اإلنسانيّة

وق        ة حق رتبط بمنظوم و ي ة، وھ ذور فكريّ ن ج ّور م انوني تط وم ق و مفھ انيّة ھ ة اإلنس وم الكرام ومفھ

ة أو ال انيّة أو المھين ة الإلنس ة أشكال المعامل ع كاف راد ومن ين األف اواة ب ة، اإلنسان ويشمل المس ة بالكرام ماّس

يّة،  ه األساس ة احتياجات ة لتلبي وفير الظروف الالزم ه وت ويؤّكد على حريّة الفرد باالختيار والحفاظ على ھويّت

ع راد المجتم رام أف أداة، ويتضّمن سائر عناصر احت ة وتعمل . ويحظر التعامل مع الفرد ك ز كرام ى تعزي عل

دى الجمھور ومؤّسسات  مفھوم الكرامة اإلنسانيّة عبر تضمينھا في برامج ا ل التدريب القضائي، والترويج لھ

تقالل  انيّة واس ة اإلنس يم الكرام ة عن ق دعم المدافع بكات ال ات وش ز االئتالف ن خالل تعزي دني م ع الم المجتم

رامتھم  راد والجماعات وك القضاء، وعبر مساندة القضاء الفلسطينّي في تطبيق ھذه القيم وحراسته حقوق األف

  .اإلنسانيّة

  :مساندة وتفعيل االئتالفات المجتمعيّة

ألّن الجھاز القضائي ال يمكن عزله عن البيئة المحيطة به، وألّن المجتمَع الداعم الستقالل القضاء يشّكل      

از القضائّي، تضّمنت  ّوة الجھ تقالليّة وق ةإحدى ضمانات اس ة لتفاعل  كرام ة من النشاطات الداعم مجموع

از المجتمع مع القضاء، و ة عن أداء الجھ ل صورة نزيھ منھا نشاطات التوعية المجتمعيّة، التي تعمل على نق
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يادة  ة بس ى المؤّسسات المھتّم ع وإل ن المجتم عة م دائرة الواس ى ال ة بالقضاء إل ّورات المتعلّق القضائي والتط

ٍم مج اء دع ام الجمھور بالسلطة القضائيّة من أجل بن ع اھتم ى رف وّي ألداء القانون، وتعمل أيضاً عل ّي ق تمع

  .السلطة القضائيّة المتوافق مع العدالة االجتماعيّة وسيادة القانون

ر االشتراك  كرامةوستقوم       انيّة عب ة اإلنس اھيم استقالل القضاء والكرام بتعزيز التفاعل المجتمعي مع مف

تقال ّددات اس ان مع وسائل اإلعالم المختلفة لتغطية التطّورات القضائيّة، وتوضيح مھ ة القضاء، وبي ل ومھنيّ

دعم  زخم وال ق ال ى خل ا، وصوالً إل ة عنھ تقالليّته والمدافع ى اس وم القضاء الفلسطينّي بالمحافظة عل كيف يق

ادئ  ه لمب اند الستقالل القضاء وتطبيق اٍم مس وين رأيٍّ ع ة المحيطة، وتك المطلوبْين للجھاز القضائي من البيئ

  .انيّةالعدالة االجتماعيّة والكرامة اإلنس

  

 :إسناد جھود التخطيط

د       ي أح ر ف وير والتغيي ات التط د أولويّ وم بتحدي ه يق ة ألنّ ة خاّص دل ذا أھميّ ة الع ر التخطيط لمنظوم يُعتب

ات . أركان دولة تمّر بمرحلة التأسيس فتطوير القضاء والبيئة المحيطة به عمليّة ال بد من أن تستجيب لألولويّ

ة ي مرحل دھا ف ّم تحدي ي ت ي  الت ديات الت طينيّة  والتح يّة الفلس ي الخصوص ن أن تراع د م يط، وال ب التخط

  . تواجھھا، والموارد واإلمكانيات المتاحة

ر االستراتيجي التي تشترك  كرامةتساھم        ائل تشمل مجموعات التفكي ّدة وس ر ع في جھود التخطيط عب

ة يتم ا. فيھا جھات أكاديميّة وقادة مجتمعيّون وخبراء فنيّون لعمل من خالل ھذه المجموعات على صياغة رؤي

 .تطويريّة لمنظومة العدالة وتحديد أولويّات العمل

ى تفصيل الخطوات        ذي يھدف إل ى المستوى التنفي ك تخطيطٌ عل و ذل وتعريف األھداف المرغوبة، ويتل

ى دعم الجھات صاحبة أيض كرامةتعمل . الالزمة لتحقيق الرؤية التي تتّفق عليھا األطراف ذات العالقة اً عل

ات  د الحلق ا لعق يق معھ ة، والتنس ات العمليّ ريّة واإلمكان درات البش الخبرات والق دھا ب ر تزوي ي عب أن ف الش

  .والندوات المتخّصصة في الوجوه المختلفة لقطاع العدل

 :مجاالت العمل

دة ت كرامةتقوم           دل في فلسطينبشكل مستمر باالنتباه إلى أية فرص وإمكانيّات جدي يح دعم الع د . ت ويمت

وق  ات الحق ة وكلي ة العاّم ة المحامين والنياب ل نقاب دل؛ مث ة الع اندة لبيئ ة ومس عملھا ليشمل جھات أخرى مكّون

ائي  د القض رعي والمعھ ب الش ة والط ات اإلعالمي اء والمؤسس ل القض ي حق ة ف ة العامل ات األھلي والمؤسس

ل رطة القضائيّة والمعام طيني والش داف  الفلس فة وأھ ع فلس ة فرص أخرى تتناسب م ى أيّ ة؛ إضافة إل الجنائيّ

  .وإمكانيّات المبادرة
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 :شركاء التنفيذ

وق في      د الحق ذھا معھ ة، وينف ة الدولي ة للتنمي ة الكنديّ تمتد المبادرة على فترة أربع سنوات بدعم من الوكال

ة ويندسور في كن رة متخّصصة . داجامعة بيرزيت في فلسطين، بالتعاون مع جامع ا خب ا مؤّسستان لھم وھم

  .في البحث والتعليم القانونّي، وبناء القدرات، والتدريب القضائيّ 
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