
العدد 8النشرة الدورية لهيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين

• العمــل مــع برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية: 
توفيــر األمــن للنســاء والفتيــات فــي المناطــق الحضريــة

• العمــل مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )فــاو(: 
النســاء فــي مقدمــة البرامــج الزراعيــة

الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  األمــم  مكتــب  مــع  العمــل   •
فــي  االجتماعــي  النــوع  قضايــا  علــى  الضــوء  إلقــاء  اإلنســانية: 

اإلنســاني العمــل 

النســاء فــي  العالمــي: إشــراك  العمــل مــع برنامــج األغذيــة   •
الغذائــي األمــن  انعــدام  مواجهــة 

الــوكاالت  بيــن  المشــترك  المتحــدة  األمــم  عمــل  فريــق   •
منهــا؟ الهــدف  مــا  المعنيــة: 

• لمــاذا نهتــم بقضايــا النــوع االجتماعــي فــي مجــال الزراعــة فــي 
ــطين؟ فلس

• أســئلة وأجوبــة مــع نســرين علمــي، مستشــارة شــؤون النــوع 
االجتماعــي
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تحت المجهر

التنسيق للوصول إلى نتائج إيجابية في قضايا النوع االجتماعي

إن قيــادة الجهــود وتعزيزهــا وتنســيقها للمضــي قدمــًا فــي مجــال إعطــاء المــرأة حقوقهــا وزيــادة فرصهــا 
بالمشــاركة فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ضمــن نظام األمــم المتحدة من أهــم األدوار 
التــي تقــوم بهــا هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة. وبنــاًء علــى ذلــك، تعمــل هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة علــى 
ــى  ــول إل ــتراتيجية. وللوص ــراكات االس ــاء الش ــيق وبن ــال التنس ــن خ ــراً م ــة وتأثي ــر فعالي ــا أكث ــل نظامه جع
هــذه الغايــة، تقــوم هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة علــى دعــم نظــام المنســقين لرفــع المزايــا اإليجابيــة إلــى 
حدهــا األقصــى وتحقيــق التكامــل بيــن أعمــال هيئــات األمــم المتحــدة األخــرى، ُمشــددة فــي الوقــت نفســه 
علــى أن تأســيس هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ال يعفــي األطــراف األخــرى فــي نظــام األمــم المتحــدة مــن 

مســؤولياتها تجــاه تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء.

قــد توفــر البيئــات الحضريــة طرقــًا للتمكيــن والنمــو االقتصــادي واالجتماعــي، إال أنهــا يمكــن أن تخلــق أيضــًا 
ــا تتعلــق بأمــن النســاء والفتيــات. عملــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وبرنامــج الموئــل  نقــاط ضعــف وقضاي
التابــع لألمــم المتحــدة علــى مــر الســنين علــى مواجهــة هــذا التحــدي فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن خــال العمــل 
المشــترك ليعيــش كل مــن النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان فــي بيئــات حضريــة آمنــة ومســتدامة، والمثــال 

األنســب علــى هــذا العمــل المشــترك هــو منهجيــة المــدن اآلمنــة.
ت  ــَرعَّ ــرى، ش ــدان أخ ــهدتها بل ــي ش ــة الت ــج اإليجابي ــة والنتائ ــتراتيجية العالمي ــراكة االس ــذه الش ــع ه ــجامًا م انس
فــي  )الموئــل(  البشــرية  للمســتوطنات  المتحــدة  األمــم  وبرنامــج  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة  مكاتــب 
ــاة  ــين حي ــيلة لتحس ــا كوس ــن برامجه ــا بي ــيق م ــاون والتنس ــرص التع ــث ف ــل بح ــن أج ــات م ــطين بمناقش فلس
النســاء والفتيــات الفلســطينيات. فــي شــهر آذار، شــارك مســؤول تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي هيئــة 
األمــم المتحــدة للمــرأة فــي اإلجتمــاع الخــاص بمكتــب برنامج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية )الموئل( 
نــة  لمناقشــة الحاجــة إلــى إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي أنشــطتهم وكيــف يمكــن لسياســات وبرامــج معيَّ
تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. تتطلــع كا الهيئتــان اآلن إلــى توســيع شــراكتهما لضمــان أن 

ــطين. ــي فلس ــة ف ــة الحضري ــط والتنمي ــن التخطي ــع م ــتفيد الجمي يس

العمل مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية:
توفير األمن للنساء والفتيات في المناطق الحضرية

http://bit.ly/1ecylpQ


العمل مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: 
وضع النساء في مقدمة البرامج الزراعية

لماذا نهتم بقضايا النوع االجتماعي في مجال 
الزراعة في فلسطين؟

فــي بدايــة شــهر أبريــل مــن العــام 2014، نظمــت منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم 
المتحــدة )فــاو( ورشــة عمــل تدريبيــة لمــدة أربعــة أيــام لكادرهــا فــي قطــاع غــزة 
وذلــك للتعــرف علــى القضايــا ومفاهيــم النــوع االجتماعــي واســتراتيجيات ومناهــج 
تعميمهــا. وقــد نُظمــت هــذه الورشــة التدريبيــة بالتعــاون مــا بيــن هيئــة األمــم 
ــات  ــي احتياج ــدة لتلب ــم المتح ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــرأة ومنظم ــدة للم المتح
المشــاريع الزراعيــة للمنظمــة، وهــي تأتــي بعــد اإليعــازات التــي وجهتهــا هيئــة 
األمــم المتحــدة للمــرأة بعــد إجــراء تقييــم تعميــم النــوع اإلجتماعــي فــي مكتــب 
منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة العــام 2012. ومــن المفتــرض أن تعمــل 
هــذه الورشــة علــى تعزيــز عمــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة مــع 
المزارعيــن الفلســطينيين للتأكــد مــن أن برامجهــا تدعــم تمكيــن المزارعــات 

والمزارعيــن بالقــدر نفســه.
ــدر  ــى ق ــة عل ــوارد الزراعي ــى الم ــول عل ــي الحص ــق ف ــاء الح ــاء النس ــرد إعط »إن مج
إنتــاج مــزارع النســاء فــي البلــدان  المســاواة مــع الرجــل ســيعمل علــى زيــادة 
الناميــة بنســبة تتــراوح مــا بيــن 20 إلــى 30%، األمــر الــذي ســيرفع اإلنتــاج الزراعــي فــي 
تلــك البلــدان بنســبة تتــراوح مــا بيــن 2.5 إلــى 4%، ممــا ســيقلل أعــداد الجيــاع فــي 
العالــم بنســبة تتــراوح مــا بيــن 12 إلــى 17% أي مــا يعــادل 100 إلــى 150 مليــون شــخص«

كما ينص تقرير حالة الطعام والزراعة لمنظمة الفاو للعام 2011.

إلقاء الضوء على قضايا النوع االجتماعي خالل العمل اإلنساني
ــًا كبيــراً ألن  ــا مســاواة النــوع االجتماعــي ضمــن المجــال اإلنســاني تحدي يُواجــه العمــل فــي قضاي
الفكــرة الســائدة هــي أن قضايــا »النــوع االجتماعــي« تقــع فقــط ضمــن اهتمــام المجــال التنمــوي، 
فاألزمــات اإلنســانية ال تميــز مــا بيــن الرجــل والمــرأة، ولــذا، ال يمكــن للعمــل اإلنســاني ذلــك 
أيضــًا. وبمناســبة إطــالق خطــة االســتجابة االســتراتيجية لعــام 2014 بتاريــخ 17 آذار، أعــرب منســق 
الشــؤون اإلنســانية فــي فلســطين الســيد جايمــس راولــي، عــن قلقــه مــن أن مــا تقــل نســبته عــن 
1% مــن ميزانيــة العمــل اإلنســاني لألراضــي المحتلــة كانــت مخصصــة للتعامــل مــع قضايــا التمييــز 

بيــن الجنســين والعمــل علــى تعزيــز مســاواة النــوع االجتماعــي.

ــن  ــاواة بي ــا المس ــاد قضاي ــس أبع ــى تكري ــرأة عل ــدة للم ــم المتح ــة األم ــب هيئ ــل مكت ــد عم لق
الجنســين فــي البرامــج اإلنســانية بمــا فيهــا االســتجابة والمســاعدة فــي األراضــي الفلســطينية 
ــق  ــع فري ــة م ــاون الهيئ ــو تع ــال، ه ــذا المج ــي ه ــا ف ــرز إنجازاته ــن أب ــدة. وم ــنوات ع ــة لس المحتل
األمــم المتحــدة القطــري والفريــق اإلنســاني إلعــداد دليــل إرشــادي يتعلــق بالقضايــا المذكــورة 
أعــاله للعامليــن فــي المجــال اإلنســاني وذلــك اســتجابة للظــروف التــي خلقتهــا الحــرب التــي 
شــنتها إســرائيل علــى غــزة فــي عــام 2009/2008. وللتأكــد مــن تبنــي وتطبيــق التزامــات المســاواة 
بيــن الجنســين فــي برامــج االســتجابة والمســاعدة والخطــط اإلنســانية تعمــل هيئــة األمــم 
المتحــدة للمــرأة ضمــن نظــام األمــم المتحــدة وبنيــة التنســيق اإلنســاني لدعــم وتوفيــر الخبــرة 
فــي قضايــا النــوع االجتماعــي باإلضافــة إلــى تعاونهــا مــع منظمــات المجتمــع المدنــي لرفــع 

ــانية. ــج اإلنس ــل البرام ــي مراح ــاركة ف ــا بالمش ــا وفرصه قدراته

العــام 2013، رســخ مكتــب هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي األراضــي الفلســطينية  ومنــذ 
ــراكته  ــالل ش ــن خ ــك م ــا، وذل ــه له ــاني ودعم ــط اإلنس ــة التخطي ــي عملي ــاركته ف ــة مش المحتل
الوثيقــة مــع برنامــج تنســيق الجهــود اإلنســانية مســتفيداً مــن خبراتــه، األمــر الــذي ســّهل تعييــن 
ــج  ــط البرام ــة تخطي ــم عملي ــج لدع ــي البرنام ــي ف ــوع االجتماع ــاواة الن ــة بمس ــارة خاص مستش

ــدا. ــبانيا وكن ــة إس ــن حكوم ــل م ــك بتموي ــانية، وذل اإلنس

اقرأ المزيد: أسئلة وأجوبة مع نسرين علمي، مستشارة خاصة بمساواة النوع االجتماعي

ال توجــد تقاريــر كثيــرة حــول مســاهمة المــرأة الفلســطينية 
فــي الزراعــة، إال أن نســبة عمــل النســاء تتركــز فــي قطاعيــن 
مــا  تعمــل  حيــث  الزراعــي،  القطــاع  هــو  أحدهمــا  أساســيين 
نســبته 22.2% مــن النســاء فــي ســوق العمــل الرســمي بالزراعــة، 
إال أن القطــاع الزراعــي تتخللــه القــوى العاملــة غيــر الرســمية 
ــف  ــد كش ــز. وق ــي والحواف ــن الوظيف ــدام األم ــى انع ــة إل باإلضاف
أُجــري  الــذي  القــوى العاملــة الفلســطينية لعــام 2008  مســح 
علــى القــوى العاملــة غيــر الرســمية عــن أن مــا نســبته %77 
مــن العامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي يعملــون فــي الزراعــة. 
ووفقــًا لمســح العــام 2013، فقــد ُصنفــت غالبيــة النســاء اللواتــي 
يعملــن فــي الزراعــة علــى أنهــن »أفــراد عائلــة غيــر مدفوعــي 
أو   مســتقل  دخــل  علــى  يحصلــن  ال  أنهــن  يعنــي  ممــا  األجــر« 
الكثيــر  فهنــاك  بهــن.  خاصــة  زراعيــة  ممتلــكات  يملكــن 
مــن العوامــل التــي تقــف فــي وجــه تمكيــن النســاء الريفيــات 
ــن  ــة واألم ــة االجتماعي ــاب الحماي ــر كغي ــن الفق ــن م وتخليصه

والدخــل المســتقل وتوفــر األراضــي والملكيــة والتمويــل.

العمل مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
)OCHA( اإلنسانية 

دور ورؤية االمم المتحدة لشؤون 
المراة في تعزيز استجابة المساعدات 

االنسانية لقضايا النوع االجتماعي :

مبــادرة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بشــأن إدمــاج 
النــوع االجتماعــي فــي االســتجابة اإلنســانية

للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة  مشــاركة  تهــدف 
الثبــات  مــن  التحقــق  إلــى  اإلنســاني  العمــل  فــي 
ــة  ــاوف المتعلق ــع المخ ــل م ــد التعام ــتدامة عن واالس
التنميــة  نواحــي  عبــر  الجنســين  بيــن  بالمســاواة 
اإلنســانية باإلضافــة إلــى زيــادة الوعــي وااللتــزام ورفــع 
القــدرة وتقويــة الشــراكات مــع الهيئــات الوطنيــة 
والمؤسســات اإلقليميــة والنظــام اإلنســاني الدولــي. 

• العمــل مــن أجــل نظــام متماســك لألمــم المتحدة 
النســبية  المزايــا  مــن  اإلســتفادة  خالــه،  ومــن 
هيئــات  مــع  تكامليــة  بصــورة  والعمــل  الرئيســية، 

األخــرى. المتحــدة  األمــم 

•  تعزيــز المســاءلة والشــفافية وقيــاس األداء وفقــًا 
للنتائــج والمخرجــات.

الجنســين  بيــن  المســاواة  لتعزيــز  المناصــرة   •
قــوي  صــوت  وجــود  وضمــان  المــرأة،  وتمكيــن 
اإلســتمرار  يمكنُهــن  بحيــث  والفتيــات  للنســاء 
باتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر علــى كل نواحــي حياتهــن.

كوســيط  والعمــل  والخبــرات  المعرفــة  توفيــر    •
إلــى  باإلضافــة  والخبــرة،  المعرفــة  واســع  عالمــي 
موائمــة  حــول  المســتفادة  الــدروس  مشــاركة 

المعيــاري. التوجيــه  مــع  العملــي  التطبيــق 

http://bit.ly/1ecyv0c
http://bit.ly/1ecyv0c
http://bit.ly/R8JBcU


العمل مع برنامج األغذية العالمي: إشراك 
النساء في مواجهة حالة انعدام األمن الغذائي

قــدم مكتــب هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي األراضــي الفلســطينية 
العالمــي لتطويــر مــادة تدريبيــة  المحتلــة الدعــم لبرنامــج األغذيــة 
تتعلــق بقضايــا النــوع االجتماعــي. وفــي شــهري آذار ونيســان لعــام 2014، 
ــول  ــي ح ــتوى الوطن ــى المس ــًا عل ــي تدريب ــة العالم ــج األغذي ــرى برنام أج
ــالل  ــن خ ــك م ــطين وذل ــي فلس ــي ف ــوع االجتماع ــاه الن ــية تج الحساس
وموظفــي  المتنوعــة  األقســام  احتياجــات  تلبــي  مختلفــة  جلســات 
الــوزارات. وبالنســبة لبرنامــج األغذيــة العالمــي، فــإن المســاواة بيــن 
ــث  ــر، حي ــوع والفق ــى الج ــاء عل ــي للقض ــاح األساس ــي المفت ــين ه الجنس
تأتــي هــذه المبــادرة ضمــن عمليــة تطويــر اســتراتيجية تتعلــق بالنــوع 
االســتراتيجية  ســتضع  الوطنيوالتــي  المســتوى  علــى  االجتماعــي 
التطبيــق فــي األراضــي  العالمــي قيــد  المؤسســية لبرنامــج األغذيــة 
ــة  ــة مجموع ــة التدريبي ــن الورش ــج ع ــد نت ــة. وق ــطينية المحتل الفلس
االســتراتيجية  فــي  ستســتخدم  والتــي  األساســية  التوصيــات  مــن 
ــي  ــم المؤسس ــن الدع ــا بي ــوع م ــي تتن ــي، وه ــوع االجتماع ــة بالن الخاص
للنســاء فــي موقــع القيــادة إلــى تقويــة أدوات تقييــم النــوع االجتماعــي 
ــة  ــات المراعي ــزام بالسياس ــز االلت ــي وتعزي ــة العالم ــج األغذي ــي برنام ف

للنــوع االجتماعــي واألســرة فــي العمــل.

فريق عمل األمم المتحدة المشتركة بين 
الوكاالت المعنية )GTF(: ما الهدف منها؟

تمثــل فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت المعنيــة 

)GTF( آليــة، علــى مســتوى الــدول، تعمــل علــى إدمــاج مخــاوف النــوع 
ومشــاريعها  وبرامجهــا  المتحــدة  األمــم  سياســات  فــي  االجتماعــي 

األساســية  النقــاط  وبجمــع  المنظمــات.  مــن  ونظرائهــا  وأنشــطتها 

للنــوع االجتماعــي الخاصــة بهيئــات األمــم المتحــدة العاملــة فــي األراضــي 

الفلســطينية المحتلــة، تُنســق هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة أعمــال 

 )GTF( فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت المعنيــة

ــم  ــة نظ ــين مصداقي ــب وتحس ــادة وترتي ــة بقي ــة المكلف ــا الجه بصفته

األمــم المتحــدة خــالل عملهــا فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين 

وتمكيــن النســاء.

ومنــذ العــام 2007، وّحــدت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة مــا بيــن دور 

 )GTF( فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت المعنيــة

و النقــاط األساســية للنــوع االجتماعــي، وذلــك مــن خــالل التدريــب وتدعيم 

شــبكة العالقــات وتبــادل المعلومــات وتقويــة العالقــات مــع وزارة شــؤون 

المتحــدة  األمــم  عمــل  فريــق  أن  مــن  التأكــد  إلــى  باإلضافــة  المــرأة، 

المشــتركة بيــن الــوكاالت المعنيــة )GTF( تلعــب دوراً بــارزاً فــي دعمهــا 

لفريــق األمــم المتحــدة القطــري )UNCT( فــي مجــال المســاواة بيــن 

ــن  ــر م ــكل كبي ــًا بش ــا كان مالحظ ــو م ــاء، وه ــن النس ــين وتمكي الجنس

خــالل مشــاركة فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت 

المعنيــة )GTF( فــي عمليــة التطويــر الخاصــة ببرنامــج األمــم المتحــدة 

 .)UNDAF( اإلنمائــي

المشــتركة  المتحــدة  األمــم  برامــج  إتبــاع  مــن  التأكــد  مهمــة  تقــع 

التابعــة  تلــك  وخاصــة  االجتماعــي  النــوع  تعميــم  منظــور  ومبادراتهــا 

مســؤوليات  ضمــن   )UNDAF( اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  لبرنامــج 

العالمــي.  األغذيــة  برنامــج  ومهــام 

أسئلة وأجوبة مع...
نسرين علمي، المستشارة 

الخاصة بمساواة النوع 
االجتماعي

لماذا ُتعتبر قضايا النوع االجتماعي مهمة في االستجابة 
اإلنسانية؟

ماذا نعني بتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في 
االستجابة والمساعدة اإلنسانية؟

كيف نفعل ذلك؟

يعتبــر النــوع االجتماعــي مهمــًا فــي االســتجابة اإلنســانية ألنــه يســاعد الجهــات المختلفــة علــى 
التعــرف علــى المناهــج والتدخــالت المختلفــة لتلبيــة احتياجــات الرجــال والنســاء والفتيــان والفتيــات 
يعيشــونه  الــذي  الواقــع  فــي  يختلفــون  األشــخاص  أن  جميعــًا  ونعــرف  متعــددة.  أصعــدة  علــى 
ــم  ــهم وعمره ــبب جنس ــك بس ــا وذل ــون عليه ــي يحصل ــات الت ــة والمعلوم ــم االقتصادي وموارده
وقدراتهــم الجســدية. فــاألدوار التــي يفرضهــا المجتمــع للنســاء والرجــال تحــدد واقعهــم وخبراتهــم  
مــن حيــث الصراعــات واألزمــات اإلنســانية والحــاالت الطارئــة. فحمايــة األطفــال لــن تكــون فعالــة إن 
ــدد  ــب أن نح ــة يج ــة الصحي ــى الرعاي ــول إل ــود الوص ــع قي ــل م ــم، وللتعام ــم به ــن يهت ــأل عم ــم نس ل
مــن يهتــم بالمرضــى والمســنين، والتعامــل مــع انعــدام األمــن الغذائــي المتعلــق بقلــة الدخــل 
االقتصــادي يتطلــب أن نعــرف األشــخاص الذيــن يعملــون مــن دون مقابــل والذيــن يواجهــون حواجــز 
أمــام إيجادهــم للعمــل أو وصولهــم ألراضيهــم. فعلــى االســتجابة اإلنســانية أن تأخــذ زمــام المبــادرة 
فــي التعامــل مــع األثــر الســلبي للصــراع المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين كارتفــاع نســب العنــف 

ــدارس.  ــن الم ــات م ــان والفتي ــرب الفتي ــب تس ــادة نس ــي أو زي ــوع االجتماع ــى الن ــم عل القائ

مــا نســعى إلنجــازه هــو دعــم الوصــول إلــى أهــداف خطــة االســتجابة االســتراتيجية فــي األراضــي 
ــوع  ــاه الن ــية تج ــج الحساس ــن نتائ ــد م ــالل التأك ــن خ ــات م ــط القطاع ــة وخط ــطينية المحتل الفلس
ــط  ــة تخطي ــن عملي ــل ضم ــا العم ــدة، أوله ــف األصع ــى مختل ــوداً عل ــب جه ــذا يتطل ــي. وه االجتماع
البرامــج اإلنســانية للتعــرف علــى الفجــوات المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي والتعامــل معهــا فــي ســياق 
األهــداف االســتراتيجية لخطــة االســتجابة االســتراتيجية، واســتراتيجيات القطاعات وتصميــم البرامج 
والتطبيــق. وثانيهــا العمــل علــى توطيــد التعــاون فــي قضايــا النــوع االجتماعــي علــى مســتوى الدولــة 
ــة  ــات المتعلق ــر المعلوم ــين توف ــى تحس ــل عل ــو العم ــا فه ــا ثالثه ــي، أم ــتوى الجماع ــى المس أو عل
بالحساســية تجــاه النــوع االجتماعــي والتحاليــل المتعلقــة بخبــرات الصــراع المختلفــة بيــن الجنســين 

ــا النــوع االجتماعــي. ــل للتدخــالت اإلنســانية فــي قضاي »، وأخيــراً لمناصــرة رفــع التموي

نحــن نشــهد تقدمــًا فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، حيــث يتــم التركيــز علــى قضايــا النــوع 
االجتماعــي فــي البــالد وعمليــات التنســيق مــا بيــن القطاعــات، وسيســتمر التعــاون الوثيــق مــا بيــن 
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية إلحــراز المزيــد 
مــن التقــدم. كمــا أن هنــاك جهــوداً تُبــذل للتحقــق مــن مســاهمة تقييــم اإلحتياجــات واألبحــاث التــي 
ــات  ــة اإلحتياج ــات المتعلق ــي المعلوم ــوات ف ــد الفج ــي س ــة ف ــانية المختلف ــات اإلنس ــا الجه تجريه
ــا النــوع االجتماعــي. فهنــاك تشــديد واضــح علــى ضــرورة تعزيــز المســؤولية تجــاه  المختلفــة لقضاي
ــطينية  ــي الفلس ــي األراض ــتراتيجية ف ــتجابة االس ــة االس ــى أن خط ــراً إل ــين، نظ ــن الجنس ــاواة بي المس
المحتلــة كانــت قــد قدمــت عــدد مــن مؤشــرات األداء ذات العالقــة بالنــوع االجتماعــي، باإلضافــة إلــى 
ــة  ــات الناتجــة عــن تطبيــق مؤشــر المســاواة بيــن الجنســين علــى المشــاريع المنضوي تحليــل البيان
تحــت البرامــج اإلنســانية. وأخيــراً، هنــاك حــوار دائــم مــع مناصــري قضايــا النــوع االجتماعــي مــن هيئــات 
األمــم المتحــدة و ) رابطــة وكاالت التنميــة الدوليــة( AIDA والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة 
ــد فــي  ــا أن نفعــل المزي ــه يمكنن ــا أؤمــن أن ــة فــي العمــل اإلنســاني. وأن حــول طــرق المشــاركة الفعال
مجــال تشــجيع المموليــن علــى زيــادة التمويــل للبرامــج المتعلقــة بقضايــا النــوع االجتماعــي والعمــل 
مــع الشــركاء اإلنســانيين لتحديــد الطــرق التــي يتــم مــن خاللهــا تحســين تصميــم البرامــج وعمليــة 

اســتهداف فئــات المســتفيدين التــي قــد تكــون متحيــزة للنــوع االجتماعــي أحيانــًا.  
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بعــد أســبوعين مــن النقاشــات المكثفــة، أنهــت اللجنــة الثامنــة والخمســين المعنيــة بوضــع المــرأة جلســتها بتبنيهــا النتيجــة المتفــق عليهــا »التحديــات واإلنجــازات فــي 

تطبيــق األهــداف اإلنمائيــة األلفيــة الخــاص بالنســاء والفتيــات«.

يحــث ملــف النتائــج الــدول علــى مواجهــة التحديــات الرئيســية المتبقيــة ضمــن منهجيــة تحوليــة وشــاملة، وذلــك مــن خــال المنــاداة بضــرورة وضــع تمكيــن النســاء 

وإحقــاق حقوقهــن اإلنســانية كهــدف منفــرد فــي خطــة التنميــة لمــا بعــد العــام 2015 وأن يتــم إدماجــه مــن خــال الغايــات والمؤشــرات فــي أهــداف أي إطــار تنمــوي قــادم. 

•  لــم يكــن التقــدم كافيــًا- فرغــم جميــع اإلنجــازات التــي تحققــت فــي بعــض المجــاالت إال أن التقــدم مــا يــزال بطيئــًا 
وغيــر متســاويًا. تارخيــًا و مــن حيــث بنيــة المجتمــع، فقــد عملــت العالقــة غيــر المتســاوية مــا بيــن الرجــل والمــرأة علــى 
إعاقــة التقــدم باســتمرار، باإلضافــة إلــى اســتمرار وجــود خلــل فــي تحديــد األولويــات وانعــدام التمويــل الكافــي للمســاواة 

بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء. 

•  يجــب العمــل علــى معالجــة جميــع القضايــا الحرجــة- فقــد فشــلت األهــداف اإلنمائيــة األلفيــة فــي التعامــل 
ــات،  ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــاء، كالعن ــن النس ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي ــة بالمس ــة المتعلق ــا الحرج ــع القضاي ــر م المباش
وزواج األطفــال والــزواج المبكــر واإلجبــار علــى الــزواج، حصــص النســاء والفتيــات غيــر المتكافئــة مــن العمــل غيــر المأجــور، 
إمكانيــة حصــول المــرأة علــى عمــل مناســب، قــدرة المــرأة علــى تملــك األصــول والمــوارد اإلنتاجيــة، صحــة المــرأة الجنســية 
واإلنجابيــة، المســؤولية تجــاه انتهــاك حقــوق اإلنســان، مشــاركة المــرأة الكاملــة والمتكافئــة فــي عمليــات صنــع القــرار 

وغيرهــا الكثيــر.

ــي  ــًا ف ــاًل مهم ــاء عام ــن النس ــر تمكي ــة- يعتب ــة األلفي ــداف اإلنمائي ــق األه ــاء لتحقي ــن النس ــة تمكي •  أهمي
تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة األلفيــة كمــا أن وضــع عــدم المســاواة بيــن الجنســين مثيــر للقلــق فــي جميــع الــدول، مــع وجــود 
آثــار عديــدة لكســب النســاء والفتايــات لحقوقهــن االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. فالفقــر الــذي تعانــي منــه النســاء 
يرتبــط مباشــرة بغيــاب الفــرص االقتصاديــة واإلســتقاللية، وعــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى المــوارد اإلنتاجيــة واالقتصاديــة 
والتعليــم النوعــي وخدمــات الدعــم، ومشــاركة المــرأة المحــدودة فــي عمليــات صنــع القــرار. فقــد تصبــح المــرأة معرضــة 

للعنــف بســبب فقرهــا وضعفهــا واســتبعادها مــن السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة. 

•  نــداء مــن أجــل العمــل- تدعــو النتائــج المتفــق عليهــا إلــى إحقــاق حقــوق النســاء والفتيــات بشــكل كامــل وخلــق 
بيئــة مناســبة وزيــادة االســتثمارات فــي المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء، باإلضافــة إلــى تعزيــر أســاس األدلــة 
للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء، والتأكــد مــن مشــاركة المــرأة وريادتهــا علــى جميــع المســتويات فــي 

ــة. ــة والخاص ــات العام القطاع

آخر لحظة:

• فــي 7 نيســان مــن العــام 2014، تبنــى مجلس 
االســتراتيجية  وثيقــة  الفلســطيني  الــوزراء 
 -  2016-2014 لألعــوام  القطاعيــة  الوطنيــة 
ــدد  ــي الع ــتراتيجية ف ــن االس ــد ع ــرف المزي اع

القــادم.

• فــي العــام 2013، تعاملــت وحــدات حمايــة 
بارتفــاع  وذلــك  حالــة   3,662 مــع  األســرة 
ــدأت  ــا ب ــام 2011 عندم ــة بع ــبته 52% مقارن نس
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بالعمــل مــع 
العــدد  فــي  المزيــد  اعــرف  الوحــدات-  هــذه 
رئيــس  مــع  حصريــة  مقابلــة  فــي  القــادم 

األســرة. حمايــة  وحــدات 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/L.7&referer=http://www.unwomen.org/ru/csw/csw58-2014/official-documents&Lang=A


مستجدات البرامج

من هم؟ ماذا يفعلون؟ وأين نجدهم؟ قاعدة بيانات 
إرشادية لتوجيه الدعم للنساء األعضاء في المجالس 

المحلية

الهيئة الفلسطينية لإلعام وتفعيل دور الشباب »بياالرا« تفتح 
النقاش: ما هي خطة التنمية لما بعد العام 2015 ولم يجب أن 

نهتم بها؟

التعامل بشكل أفضل مع النساء الناجيات من العنف: 
األمم المتحدة تساهم في تأسيس لجنة متخصصة 

بشؤون العنف ضد المرأة من المدعين العامين 
والمحامين 

صندوق المساواة بين الجنسين: تقديم الِمَنح لدعم 
مساهمة المرأة الفلسطينية في تنمية المجتمع

عندمــا بــدأت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة واللجنــة التقنيــة لشــؤون المــرأة 

ــس  ــي المجال ــاء ف ــاء األعض ــن النس ــب لتمكي ــراء تدري ــرات بإج )WATC( التحضي
المحليــة، واجههــم عائــق غيــر متوقــع وهــو عــدم وجــود معلومــات حــول النســاء 

األعضــاء فــي المجالــس المحليــة. »مــن هــم؟ مــاذا يريــدون؟ مــا هــي العوائــق التــي 

ــرأة  ــؤون الم ــة لش ــة التقني ــا اللجن ــي تبنته ــئلة الت ــي األس ــم؟« ه ــي طريقه ــف ف تق

لتأســيس قاعــدة بيانــات ارشــادية بدعــم مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 

المفوضيــة  تمولــه  الــذي  للنســاء«  األمــام  إلــى  »قفــزة  برنامــج  ضمــن  وذلــك 

ــا  ــاء مم ــك النس ــاملة لتل ــع الش ــد المواق ــة تحدي ــام بعملي ــك للقي ــة، وذل األوروبي

ــة،  ــس المحلي ــي المجال ــاء ف ــاء األعض ــة بالنس ــات خاص ــدة بيان ــه أول قاع ــج عن نت

وعددهــن 640 فــي الضفــة الغربيــة لوحدهــا.

للمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء االتصــال باللجنــة التقنيــة لشــؤون المــرأة 

علــى الرقــم 

ــد  ــا بع ــة لم ــة التنمي ــة بخط ــة الخاص ــة اإلعالمي ــاالرا« الحمل ــت »بي ــي 23 آذار، أطلق ف

ــك«  ــي صوت ــبوعي »عّل ــواري األس ــا الح ــن برنامجه ــة م ــة خاص ــن حلق ــام 2015 ضم الع

الــذي يُعــرض علــى الشاشــات الفلســطينية. وقــد كانــت هيئــة األمــم المتحــدة 

ــاء  ــن النس ــة وتمكي ــات التنمي ــة أولوي ــج لمناقش ــي البرنام ــة ف ــة خاص ــرأة ضيف للم

ــم  ــج األم ــب برنام ــى جان ــة إل ــة اإلعالمي ــتركًا للحمل ــًا مش ــا راعي ــى كونه ــة إل باإلضاف

المتحــدة اإلنمائــي. تهــدف الحملــة إلــى نشــر الوعــي وتعزيــز مشــاركة الفلســطينيين 

فــي النقــاش حــول األلويــات التــي يجــب أن تهتــم بهــا خطــة التنميــة لمــا بعــد العــام 

2015، وقــد قــاد الفريــق االستشــاري للمجتمــع المدنــي التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة 

ــن  ــوز. وم ــران/ تم ــهر حزي ــى ش ــتمر حت ــي ستس ــة الت ــة اإلعالمي ــذه الحمل ــرأة ه للم

خــالل نبــض الشــارع، أظهــر البرنامــج مــدى ابتعــاد الشــارع الفلســطيني عــن النقــاش 

ــث  ــموعًا، حي ــه مس ــون صوت ــأن يك ــه ب ــدى اهتمام ــه م ــت نفس ــي الوق ــي وف العالم

ظهــر التعلــم والعنــف كأولويــات متكــررة. وتمثــل نقاشــات خطــة التنميــة لمــا بعــد 

ــع  ــات المجتم ــات ومؤسس ــات والمنظم ــح للحكوم ــزة تتي ــة ممي ــام 2015 فرص الع

أهــداف  فأحــد  العالمــي،  الحــوار  فــي  المشــاركة  العادييــن  والمواطنيــن  المدنــي 

هــذه الحملــة هــو رفــع المشــاركة فــي إحصائيــة »My World« كأداة لاللتــزام 

ــم.  ــة ألصواته ــي األهمي ــخاص وتعط ــات األش ــس أولوي ــد تعك ــي ق ــاركة والت والمش

ــا. ــط هن ــطين، اضغ ــي فلس ــة ف ــج الحالي ــة النتائ لرؤي

شاهد برنامج »بياالرا« حول خطة التنمية لما بعد العام 2015 هنا

فــي األول مــن نيســان، عيــن مكتــب المدعــي العــام 15 مدعيــًا عامــًا متخصصــًا 

ــا العنــف األســري والعنــف ضــد المــرأة فــي الضفــة الغربيــة، ليأخــذوا علــى  فــي قضاي

عاتقهــم مســؤولية التعامــل مــع جميــع حــاالت العنــف األســري والعنــف ضــد 

ــن  ــن العامي ــن المدعي ــرة م ــة كبي ــن مجموع ــن بي ــؤالء م ــر ه ــث اختي ــرأة. حي الم

الذيــن تلقــوا تدريبــًا متخصصــًا ضمــن برنامــج هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 

»التمكيــن القانونــي للنســاء« والُممــول مــن وزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة 

)DFID(. وبشــكل متــواٍز، أجــرت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة تدريبــًا متخصصــًا 
لمــدة 3 أشــهر حــول العنــف ضــد المــرأة لعشــرين محاميــًا ومحاميــة - عشــر مــن 

ــطينيين. ــن الفلس ــة الحامي ــن نقاب ــال - م ــن الرج ــر م ــاء وعش النس

اقرأ المزيد: قصة من الميدان: من المناشدة إلى المؤازرة

فــي العــام 2012، اختــار صنــدوق هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة للمســاواة بيــن 

الجنســين )Fund For Gender Equality - FGE( مؤسســة داليــة لتنفيــذ 

مشــروع مدتــه ســنتان يهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة. 

ــائية  ــات نس ــًا لمنظم ــًا تابع ــروعًا محلي ــة 12 مش ــة دالي ــارت مؤسس ــراً، اخت ومؤخ

ــي  ــة ف ــة المحلي ــات التنمي ــم أولوي ــز ودع ــًا لتعزي ــوا ِمَنح ــة ليتلق ــة الغربي ــي الضف ف

التنميــة  المــرأة كعضــو فعــال فــي  مجتمعاتهــم، ولتطويــر ودعــم مشــاركة 

ورفــع قــدرات المنظمــات النســائية فــي مجــال إدارة البرامــج وزيــادة أثــر واســتدامة 

مشــاريعها. 

02 298 6497

0569226656 

تعرف على
مركز صبايا 

خاراس

ــان  ــد ثم ــل، وبع ــة الخلي ــي محافظ ــاراس ف ــة خ ــي قري ــاراس ف ــا خ ــز صباي ــع مرك يق

والمنتجــات  بالخدمــات  اليــوم  المركــز  يفتخــر  المكثــف  العمــل  مــن  ســنوات 

العمــل. فــإن  الــذي ســاعده علــى االســتمرار فــي  األمــر  التــي يقدمهــا  المتنوعــة 

كنتــم زائريــن لقريــة خــاراس أو تحتاجــون إلــى خدمــات الطعــام لفعالياتكــم فــي 

الخليــل، ال تتــرددوا فــي االتصــال بمركــز صبايــا خــاراس لتتفاجــأوا بمســتوى الخدمــة 

ــاب  ــات واألعش ــات والحلوي ــة المعجن ــًا بتجرب ــم أيض ــز يوصيك ــا،  المرك ــي يقدمه الت

المجففــة وأنــواع مــن المربــى المختلفــة والمخلــالت التــي ينتجهــا المركــز. كمــا 

يمكنكــم أن تجــدوا فــي المركــز أعمــااًل يدويــة فلســطينية كالتطريــز وســالت 

ــع  ــًا للشــعر لتنوي ــا مــن انتــاج النســاء فــي المركــز، وقــد افتتــح المركــز صالون الهداي

الخدمــات التــي يقدمهــا بشــكل أكبــر

اتصل بمركز صبايا خاراس على الرقم:

http://www.myworld2015.org/?lang=ar
http://www.myworld2015.org/?lang=ar
http://bit.ly/1edSrQz
http://bit.ly/1n6GwnK
http://bit.ly/1n6GwnK


المنشورات

حصول النساء على العدالة واألمن، صحيفة وقائع األمم 
المتحدة، نيسان 2014

ماذا نعني بالنوع االجتماعي؟ الدعوة إلى إعادة التفكير في قضايا النوع االجتماعي في 
عملية بناء السام

منظمة اإلشعار الدولية )International Alert(، آذار 2014

قياس تمكين النساء والتحوالت االجتماعية في خطة 
التنمية لما بعد العام 2015

مركز التنمية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، آذار 2014

فــي  والفتيــات  النســاء  تشــهد 

متعــددة  أشــكااًل  فلســطين 

والعنــف،  التمييــز  مــن  ومتنوعــة 

علــى  حقوقهــن  تُنَتهــك  حيــث 

ممــا  والخــاص  العــام  المســتويين 

حضانــة  الطــالق،  الــزواج/  علــى  يؤثــر 

األطفــال، الصحــة اإلنجابيــة والعنــف 

الحقــوق  التعلــم،  حــق  األســري، 

حــق  ضمنهــا  ومــن  االقتصاديــة 

والميــراث  المناســب  العمــل 

مــن  وغيرهــا  بــاألرض  والتحكــم 

اإلنتاجيــة. المــوارد 

ــن  ــث القواني ــن حي ــل م ــع المراح ــي جمي ــرأة ف ــام الم ــًا أم ــون عائق ــكام القان ــل أح تمث

غيــر المالئمــة أو المتحيــزة للنــوع االجتماعــي أو التطبيــق الخاطــئ للقوانيــن أو انعــدام 

للنــوع  المراعيــة  غيــر  التحتيــة  والبنــى  الميزانيــات  أو  الرقابــة  المصداقيــة/  أنظمــة 

االجتماعــي. فغالبــًا مــا تنقطــع »سلســلة العدالــة« وهــي الخطــوات التــي يتخذهــا المــرء 

فــي النظــام القضائــي الرســمي فــي وجــه النســاء، وذلــك بســبب محدودية نفــوذ قطاعي 

القضــاء واألمــن والمواقــف المتحيــزة ضــد المــرأة والعوائــق التــي تقــف فــي وجــه النســاء 

بســبب القيــود االجتماعيــة السياســية باإلضافــة إلــى الفقــر والوعــي غيــر الكافــي، كمــا 

ــا اإلجراميــة  ــر علــى القضاي أن المســتويات الواســعة مــن عــدم التبليــغ واالســتنزاف تؤث

ــاء. ــة بالنس المتعلق

اقرأ / أقرأي التقرير هنا

ــاة  ــة لمراع ــة ارتباطي ــى »مقارب ــة إل ــرز الحاج ــالم، تب ــاء الس ــة بن ــي عملي ــي ف ــوع االجتماع ــا الن ــي قضاي ــر ف ــادة التفكي ــد إع عن

النــوع االجتماعــي« وهــذا يعنــي االبتعــاد عــن اعتبــار النــوع االجتماعــي مرتبطــًا بالنســاء والفتيــات، وإنمــا إلــى دراســة العالقــات 

المعقــدة بيــن النــوع االجتماعــي والجوانــب األخــرى المتعلقــة باألشــخاص كالعمــر والطبقــة االجتماعيــة والحالــة الجنســية 

ــدة لمــا قــد تعنيــه  ــر احتمــاالت عدي ــة الزوجيــة ومــكان اإلقامــة. ويعــرض التقري واإلعاقــة والخلفيــة الدينيــة أو اإلثنيــة والحال

هــذه المقاربــة عنــد تطبيقهــا ويلقــي الضــوء علــى تعقيــدات التعامــل مــع قضايــا النــوع االجتماعــي فــي عمليــة بنــاء الســالم 

ــة. ــة والدولي ــة والوطني ــخصية والمحلي ــتويات الش ــى المس ــك عل وذل

اقرأ التقرير هنا

بينمــا يتقــدم المجتمــع نحــو تحقيــق أهــداف األلفيــة اإلنمائيــة، تحتــل الفجــوة 

فــي قضايــا النــوع االجتماعــي والتــي ال تــزال تُعــّرض حقــوق المــرأة للخطــر وتعيــق 

تمكينهــا مركــز االهتمــام. والســؤال اآلن هــو: كيــف يمكننــا أن نحفــز التغييــر 

الجــذري الــذي يعمــل علــى تمكيــن النســاء والفتيــات بشــكل فعال ومســتدام؟

ــة  ــي مقدم ــون ف ــب أن تك ــين يج ــن الجنس ــاواة بي ــر أن المس ــذا التقري ــرح ه يقت

خطــة التنميــة لمــا بعــد العــام 2015، وأن التغلــب علــى الســلوكيات االجتماعيــة 

الجــذري  التغييــر  إلــى  التوصــل  مــن  ســُيمّكن  االجتماعــي  للنــوع  المتحيــزة 

ــا  ــاء حياته ــن بن ــرأة م ــن الم ــذي يُمكِّ ال

الخاصــة، وقــد أدى التقــدم فــي جمــع 

األخيــرة  الســنوات  فــي  البيانــات 

للســلوكيات  أفضــل  تقييــم  إلــى 

التقريــر  يوجــز  كمــا  االجتماعيــة. 

التغييــر  مؤشــرات  مــن  مجموعــة 

تنضــوي تحــت ســتة مجــاالت للقيــاس 

والتــي تتبــع مجتمعــة التغييــرات فــي 

تشــير  التــي  االجتماعيــة  الســلوكيات 

النســاء  تمكيــن  فــي  تحســن  إلــى 

والفتيــات. 

اقرأ التقرير هنا 

http://bit.ly/1jvOtlm
http://bit.ly/1l6OBZB
http://bit.ly/1gEboqD


قصة من الميدان

من المناشدة 
إلى المؤازرة

كيف انضمت مجموعة من المحامين إلى معركة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات

إنــه يــوم مفعــم بالنشــاط فــي نقابــة المحاميــن الفلســطينيين حيــث يتدفــق المــارة 

يــوم  اإلثنيــن،  يــوم  فهــو  المحكمــة  جلســات  إلــى  ودخــواًل  خروجــًا  الممــرات  عبــر 

جلســات المحاكــم. واليــوم تقــف مجموعــة مــن المحاميــن وهــي أول مجموعــة 

متخصصــة فــي العنــف ضــد المــرأة فــي غرفــة ينتظــرون بصبــر ليــرووا قصتهــم، القصــة 

حــول تدريــب بســيط تخطــى التعليــم التقليــدي واســتطاع تغييــر أفكارهــم وحياتهــم 

ــك. ــن كذل ــاة اآلخري ــر حي ــون أن يغي ــم يأمل وه

ــًا  ــرون تدريب ــن يحض ــن المحامي ــة م ــيطًا: مجموع ــر بس ــدو األم ــى يب ــة األول ــن الوهل م

ليحصلــوا علــى فهــم أفضــل للعنــف ضــد المــرأة واالســتجابة الحتياجــات النســاء 

يتفــق مــع  الــذي  اإلجــراء  اتخــاذ  العنــف ومســاعدتهن فــي  والناجيــات مــن  الضحايــا 

ــي  ــات ف ــاء المتزوج ــن النس ــبته 29.9% م ــا نس ــت م ــد اعترف ــي بل ــه وف ــن. إال أن حقوقه

الضفــة الغربيــة و50% مــن قطــاع غــزة بتعرضهــن لشــكل مــن أشــكال العنــف فــي 

منازلهــن، ومــا نســبته 65.3% مــن النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف مــن قبــل أزواجهــن 

تفضلــن الصمــت ]1[، ال يمكــن أن تكــون األمــور بهــذه البســاطة. ففــي بــادئ األمــر، لــم 

يشــعر المحامــون بأنهــم بحاجــة إلــى تعلــم مهــارات معينــة للتعامــل مــع قضايــا العنف 

األســري علــى الرغــم مــن أنهــم قــد تعاملــوا مــع مثــل هــذه القضايــا أثنــاء عملهــم، فمــا 

الــذي يجبرهــم علــى أن يتلقــوا تدريبــًا يبقيهــم بعيديــن عــن أســرهم فــي عطلــة نهايــة 

ــهر؟ ــة أش ــدة ثالث ــبوع ولم األس

ــيرتهم /  ــي مس ــدم ف ــو التق ــع ه ــات كان الداف ــن / المحامي ــة المحامي ــبة لغالبي بالنس

ــال  ــا ق ــة كم ــي البداي ــرأة ف ــا الم ــًا بقضاي ــن مهتم ــن أيم ــم يك ــة. ل ــيرتهن المهني مس

وهــو يدخــل إلــى الغرفــة »لقــد شــاركت فــي التدريــب ظنــًا منــي بأنــه سيحســن وضعــي 

االقتصــادي«، ثــم أكمــل حديثــه قائــاًل: »إال أنــه خــالل حضــوري لهــذه الجلســات، فهمــت 

أهميــة هــذا العمــل وتعرفــت علــى وضــع النســاء والتمييــز الــذي يعانيــن منــه فــي 

المجتمــع ومــن خــالل القوانيــن والنظــام القضائــي، وهنــا بــدأت وجهــة نظــري بالتغيــر.« 

وهــذه هــي قصــة المحاميــن الذيــن اجتمعــوا فــي ذلــك اليــوم: »تغييــر وإعــادة هيكلــة 

ــر«. ــات النظ وجه

تقــول أمانــي: »كونــي امــرأة بــدأت بالتفكيــر فــي تنشــئتنا وتعليمنــا والســبب الــذي يبقينــا 

ــا العنــف، وكنســاء مشــاركات فــي التدريــب، شــعرنا بالضيــق الــذي  صامتيــن تجــاه قضاي

يحيــط بهــذه القضايــا التــي نواجههــا جميعــًا فــي حياتنــا الشــخصية.«

لقــد عّمــق التدريــب معرفــة المحاميــن بالقوانيــن المحليــة والدوليــة وكيفيــة االســتفادة 

منهــا فــي المحاكــم، كمــا أنــه حّســن فهمهــم لكيفيــة التعامــل مــع ضحايــا العنــف مــن 

النســاء والقضايــا الحساســة، فقــد تأثــر عملهــم باســتخدامهم أدوات جديــدة ومهــارات 

ومعلومــات فــي المحكمــة. إال مــا كانــوا يركــزون عليــه بشــكل كبيرهــو أن التدريــب 

لــم يقتصــر فقــط علــى تحســين مهاراتهــم وقدراتهــم وإنمــا منحهــم القــوة للتغييــر 

كأفــراد ومجموعــة. يقــول فــؤاد: »لقــد تغيــرت كثيــراً، فقــد أصبحــت أســاعد زوجتــي، 

جميعنــا يعتــرف بأننــا نعيــش فــي مجتمــع ذكــوري.« قالهــا مازحــًا وجديــًا فــي آن معــًا.

تقــول أمانــي: »يعتبــر اختيــار المفــردات اللغويــة مهمــًا جــداً وقــد أكســبني التدريــب وعيــًا 

ــًا، فهــي تحمــل  أكبــر حــول هــذا األمــر خاصــة فــي المصطلحــات التــي نســتخدمها يومي

معانــي وتعكــس العــادات والتقاليــد التــي توارثناهــا. اآلن أصبحــت أتحــدث عــن العنــف 

ــة  ــن العائل ــي م ــط ب ــن يحي ــع م ــا م ــة وإنم ــي المحكم ــط ف ــس فق ــًا لي ــرأة يومي ــد الم ض

ــي  ــعروا أنن ــم ش ــذا ألنه ــن ه ــف ع ــي التوق ــت من ــد طلب ــي ق ــد أن عائلت ــى ح ــاء إل واألصدق

، بينمــا ينتظــر زمالؤهــا فــي الغرفــة بفــارغ الصبــر  أصبحــت مهووســة بالموضــوع« 

دورهــم للتحــدث.

بااللتــزام  جديــد  بإحســاس  المــرء  يشــعر  المحاميــن،  هــؤالء  إلــى  االســتماع  عنــد 

أفعالهــم  مســؤولية  المســيئين  وتحميــل  النســاء  حقــوق  إلحقــاق  والمســؤولية 

والعمــل معــًا كمجموعــة مــن المناصريــن علــى تغييــر واقعهــم ومجتمعهــم، يقــول 

فــؤاد: »لننظــر إلــى نقابــة المحاميــن الفلســطينيين، يجــب أن يبــدأ التغييــر مــن هنــا أيضــًا 

فهنــاك امــرأة واحــدة مــن أصــل 15 عضــو فــي مجلــس نقابــة المحاميــن الفلســطينيين.« 

ويتفــق معــه الجميــع. وهــذا مــن أهــم الــدروس التــي تعلمهــا المشــاركون فــي التدريــب 

ــل. ــن الداخ ــع م ــر ينب ــو أن التغيي وه

]1[ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2012(، المسح الوطني حول العنف في المجتمع الفلسطيني 2011، رام اهلل


